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اردوغان:
هر کسی با اسرائیل است،

 ما علیه او هستیم

دیگران مسئول 
شرایط فعلی 
برجام هستند

سفر وزیر خارجه 
عمان به صرف 

میانجیگری را تأیید 
نمی کنم نیازی به مقایسه توانمندی نظامی ایران و انگلیس 

نیس��ت، چرا که جمهوری اسالمی ثابت کرده در 
شرایط نابرابری نیز پیروز میدان نبرد خواهد بود.
پ��س از تنش هایی که انگلیس آنه��ا را با توقیف 
نفتکش ایران در تنگه جبل الطارق تش��دید کرد، 
رس��انه ها و برخی تحلیلگران نگران تشدید تنش 

ها میان ایران و انگلیس شدند.
برخی در این راه س��عی کردن پادرمیانی کنند و 
به این تنش��ها پایان دهند، حت��ی برخی مقامات 
و مسئولین کشورهای همس��ایه نیز راهی تهران 
ش��دند در حالی که تاکنون یک��ی از این میانجی 
ها برای این که انگلیس را متوجه اشتباه خود در 
توقیف نفتکش ایران کند، راهی لندن نشده است. 
پس از توقیف نفتکش ایرانی که اکنون به یک ماه 
رسیده است، نیروی دریای س��پاه پاسداران یک 
نفتکش متخلف انگلیس را در آبهای خلیج فارس 
توقی��ف کرد، توقیف نفتکش ای��ران در چارچوب 
قوانین بین المللی دریان��وردی صورت گرفت در 
حال��ی که توقیف نفتکش ایران غی��ر قانونی و بر 

خالق قوانین بین المللی انجام شد.
رأی دادگاه انگلیس ب��ه بازپس ندادن پول خرید 
تانک ه��ای چیفتن ب��ه ایران نیز یک��ی دیگر از 

خباثت های لندن است.
با این وجود جمهوری اسالمی ایران بدون توجه به 
اقداماتی که انگلیسی ها انجام می دهند، خونسرد 
و مطمئن به کاری که انجام می دهد، به سیاست 
خ��ود می پردازد چرا ک��ه مانند انگلیس و آمریکا 

رفتاری خباثت آمیز ندارد و حق می گوید.
برخ��ی پیش بین��ی می کنند احتم��ال درگیری 
نظام��ی میان ای��ران و انگلی��س در خلیج فارس 
وجود دارد اما این احتمال بس��یار ضعیف اس��ت 
و در ص��ورت چنین درگیری نیروهای انگلیس��ی 

حاضر در منطقه در محاصره قرار دارند.
واقعیت های موجود نظامی ایران و انگلیس برتری 
جمهوری اس��المی را به اثبات می رساند به گونه 
ای که حتی نشریات تخصصی نظامی خارجی نیز 

چنین تحلیلی دارند.
یک وبگاه تخصصی نظامی در قیاس توان نظامی 
ایران و انگلیس، به برتری نیروهای مسلح ایران از 
حیث تعداد پرسنل، کشتی های جنگی و بسیاری 

برتری های دیگر پرداخته است.
وزارت دف��اع انگلی��س اعالم کرده پ��س از اقدام 
ایران در توقیف نفتکش انگلیس��ی، همه کش��تی 
ه��ای تجاری و نفتی کش��ورش را در تنگه هرمز 
با ناوهای جنگ��ی همراهی می کند، در حالی که 

نیروی دریایی انگلیس چنین توانایی ندارد.
بر اساس گزارش مقایس��ه ای روزنامه اکسپرس، 
انگلی��س تنها 76 فروند کش��تی نظامی از جمله 
22  فروند کش��تی گشتزنی، 13 فروند ناوچه و 6 

فروند  ناوشکن دارد.
این تعداد کش��تی توانایی اس��کورت کشتی های 
تج��اری و نفتی انگلیس در منطقه را ندارد ضمن 
ای��ن که همه آنه��ا را نیز نمی توان��د وارد خلیج 
فارس و دری��ای عمان کند، جدای از هزینه های 
زیادی که این اقدام برای انگلیس خواهد داش��ت، 
نیروی دریایی این کشور اگر این تعداد از ناوهای 
خ��ود را به منطقه اعزام کند یک اش��تباه نظامی 

بزرگ را مرتکب شده است.
وب��گاه »گلوبال فایر پاور« نیز با اس��تفاده از فرمول 
موسوم به »شاخص قدرت« توان نظامی کشورها را 
ارزیابی کرده و ایران را در رتبه »هشتم« و انگلیس 
را در رتبه »چهاردهم«  بین 137 کشور جهان قرار 
داده اس��ت. ش��اخص های قدرت نظامی مشخص 
است، مهمترین آن جمعیت و همراهی مردمی است 
که در آن کشور زندگی می کنند، جمعیت ایران 20 
میلیون از انگلیس بیشتر است و این موضوع یکی از 

شاخص های قدرت ایران به حساب می آید.
گلوبال فایر پاور در تحلیل خود نوشته: تقریبا حدود 
40 میلیون نفر از مردم ایران آماده خدمت هستند 
ک��ه 48 درصد کل جمعیت این کش��ور را ش��امل 
می شود، در حالی که  36.8 درصد ساکنان انگلیس 
)24 میلیون نفر(  آماده خدمت در ارتش هستند. در 
ادامه گزارش این وبگاه نوشته شده، ایران 873 هزار 
پرسنل نظامی و انگلیس 233 هزار پرسنل نظامی 
دارد. ایران، همچنین دارای 1634 تانک رزمی است 
ولی انگلیس 331 تانک رزمی دارد. ایران از نظر انواع 

توپخانه نیز جلوتر از انگلیس است. 
از لح��اظ توان دریایی نی��ز ایران در مجموع 398 
فرون��د کش��تی دارد، اما انگلیس تنه��ا 76 فروند 
کشتی نظامی از جمله 22  فروند کشتی گشتزنی، 
13 فروند ناوچه و 6 فروند  ناوشکن دارد. نیروهای 
مس��لح جمهوری اس��المی ای��ران در دوران دفاع 
مق��دس با کمترین امکانات نظامی و تس��لیحاتی 
توانس��تند ع��راق دوران صدام را شکس��ت دهند، 
رژیمی که از س��وی دو ابرق��درت جهان حمایت 
مالی، تسلیحاتی و اطالعاتی می شد و کشورهای 

عرب منطقه نیز از او حمایت می کردند.
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ناتوانی نظامی انگلیس 
مقابل ایران

 ۱۹۷ قطعه زمین به 
وستاییان واگذار می شود ر

مدیرکل بنیادمسکن گلستان با اشاره به تملک اراضی 
برای ساخت بخشی از واحدهای مسکونی خسارت دیده 
در اثر رانش زمین در روس��تای قلعه قافه گفت: 197 
قطعه زمین به برای س��اخت منازل مس��کونی جدید 
به روس��تاییان واگذار می ش��ود. محمدتقی زمانی نژاد 
در مراس��م کلنگ زنی مرحله دوم بازسازی واحدهای 
مس��کونی در مناطق رانشی اس��تان با اشاره به رانش 
زمین در 24 روس��تای اس��تان اظهارداش��ت: در این 
حادثه 530 واحدمس��کونی در پنج شهرستان شرقی 
استان دچار خسارت شد و تعداد زیادی از واحدها نیز 
به طور کامل تخریب شده است. مدیرکل بنیادمسکن 
اس��تان بیان داشت: عالوه براین رانش زمین در چهار 
روس��تای شهرس��تان کالل��ه، 6 روس��تا در مراوه تپه، 
یک روس��تا در علی آبادکتول و سه روستای آزادشهر 
خسارت هایی را به منازل مسکونی مردم وارد کرد. وی 
درباره آغاز مرحله دوم بازس��ازی و نوسازی واحدهای 
مس��کونی در مناطق رانشی اس��تان گفت: سه قطعه 
زمین در مس��احت س��ه، یک و نیم و دو هکتار برای 
جابه جایی بخش��ی از منازل مس��کونی در روس��تای 

قلعه قافه تأمین شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: به متقاضیان 40 میلیون تومان 
تسهیالت کم بهره، 10 میلیون تومان کمک بالعوض 
س��اخت و پن��ج میلی��ون تومان نیز کم��ک بالعوض 
معیش��تی پرداخت می ش��ود. همچنین روس��تاییان 
خس��ارت دیده از کمک هزین��ه اجاره نی��ز برخوردار 

خواهند شد.  تسنیم

 ابوبکر البغدادی فلج شده و 

در سوریه است
نهاده��ای اطالعات��ی عراق اع��الم کردند ک��ه ابوبکر 
البغدادی س��رکرده گروه تروریستی داعش هم اکنون 
در سوریه بس��ر می برد و از احساس خطر همیشگی 
رن��ج می برد. خبرگزاری آناتولی گزارش داد نهادهای 
اطالعاتی وابس��ته به وزارت کشور عراق اعالم کردند 
که ابوبکر البغدادی س��رکرده گروه تروریستی داعش 
در سوریه حضور دارد و همچنان برای حفظ این گروه 

و جلوگیری از نابودی آن تالش می کند.
ابوعل��ی البصری یکی از مس��ئوالن اطالعاتی عراق با 
اعالم این خبر افزود: پس از شکس��ت داعش در عراق 
و س��وریه، ابوبکر البغدادی و معاونان عرب و غیر عرب 
وی که در حال حاضر در س��وریه بسر می برد و دائما 
احس��اس خطر م��ی کنند.البصری خاطرنش��ان کرد: 
البغدادی به دلیل اصابت ترکش به ستون فقرات خود 
در جری��ان عملیاتی در منطق��ه »هجین« در جنوب 
ش��رق اس��تان دیرالزور س��وریه فلج ش��ده است. این 
عملیات پیش از آزادس��ازی دیرالزور در س��ال 2018 

صورت گرفت.

موسوی در پاسخ به سیاست روز:
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سیاوش کاویانی

خ����ب����ر

ترکمن ها باید غرامت 
پرداخت کنند

ایران برنده مرحله اول دعوای گازی با 
ترکمنستان
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یک کارش��ناس اقتصادی گفت: مس��اله اصلی در عدم تحقق 
حذف دهک های پردرآمد از یارانه نقدی این اس��ت که بانک 
اطالعات مس��تدل ب��رای شناس��ایی خانوار ه��ا و دهک های 
درآمدی را نداریم و دولت هم عزم جدی برای این دسترسی 
به این آمار نداش��ت که بخواهد بانک اطالعاتی را جمع آوری 
کند یا اینکه گروه های پردرآمد را شناس��ایی و از یارانه نقدی 

حذف کند.
در حال��ی ص��د و یکمی��ن مرحل��ه یارانه نقدی به حس��اب 
سرپرس��تان خانوار با همان مبلغ 45 هزار و 500 تومان واریز 
شد که ساماندهی لیست دریافت یارانه بگیران هنوز مقوله ای 
مجه��ول برای دولت به ش��مار می آید، زیرا شناس��ایی افراد 

نیازمند و غیر نیازمند در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.
در این میان دولت در هر نوبت که درباره واریز یارانه صحبت 
می کند اولین موضوع کمبود بودجه برای واریز یارانه به شمار 
می آی��د، زیرا در هر ماه بی��ش از 77 میلیون و 300 هزار نفر 
یارانه دریاف��ت می کنند که تخصیص مناب��ع برای واریز این 

مبلغ ماهانه دولت را با مشکالتی مواجه کرده است.
ب��ه عالوه در هر نوب��ت تصمیمی برای ح��ذف دهک های پر 
درآمد از لیس��ت دریافت یارانه گرفته ش��د راه به جایی نبرد، 
زیرا س��ازوکاری برای شناس��ایی دهک های پردرآمد جامعه 
وجود ندارد و در این میان بررس��ی حساب های شخص افراد 

برای این امر کار ممکن به نظر نمی رسد.
البته طی چند سال گذشته دولت بار ها از دهک های پردرآمد 
جامعه خواس��ت تا داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند، 
اما در این مرحله تعداد اندکی از لیس��ت خارج شدند و هنوز 

افراد با درآمد باال در ضمه دریافت یارانه در پایان هر ماه قرار 
دارند بعضا اف��رادی با درآمد ماهانه 20 میلیون تومان در آن 
دیده می شوند در حالیکه قرار بود یارانه به افراد با درآمد زیر 

3.5 میلیون تومان پرداخت شود.
در این میان یارانه نوزادان و زوج های جوانی که اقدام به جدا 
ک��ردن یارانه خ��ود کرده اند طی چند ماه اخیر واریز نش��ده 
اس��ت و پیگیری در ای��ن باره هم جوابی جز بررس��ی نوبتی 
لیست درخواست کنندگان یارانه و سپس وارد کردن اسامی 

آن ها به لیست دریافت دستگیرمان نشد.
با این اوصاف و صحبت های ضد و نقیض برای حذف یارانه های 
دهک ه��ای پردرآمد و بهانه های هرباره دولت ش��ریعتمداری 
وزی��ر رفاه در صحبت های چند روز اخی��ر خود خبر از کلید 
خوردن ح��ذف دهک های پردرآمد از لیس��ت دریافت یارانه 

داده است.
وی در ادامه افزود:بر اساس مصوبه دولت کارگروه مشترکی با 
مشارکت وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات 
و وزارت کش��ور با محوریت اس��تانداران و فرمانداران تشکیل 
ش��ده که این کارگروه موظف است دهک های باالی درآمدی 
که نیازی به یارانه ندارند و یارانه آن ها با محوریت استانداران 
حذف شده است شناس��ایی کند و وجوه و منابعی که از این 
طریق حاصل آید را پس انداز و در جهت محرومیت زدایی و 

اشتغالزایی در استان مربوطه هزینه کند.
وزیر رفاه گفت: این برنامه در چارچوب آیین نامه ای است که 

به تصویب کارگروه شناسایی یارانه می رسد.
در این باره محمد طاهری کارشناس اقتصادی بیان کرد: این 

برای چندمین بار است که موضوع حذف دهک های با درآمد 
باال در طی چند س��ال گذشته مطرح می شود و بار ها تصمیم 
بر حذف س��ه دهک باال از یارانه نقدی در دولت گرفته ش��ده 
است که کسی هم پاسخگو نبوده که چه مقدار حذف شده و 

چه جمعیتی باقی مانده است.
وی تصریح کرد: مساله اصلی در عدم تحقق حذف دهک های 
پردرآمد از یارانه نقدی این اس��ت که بانک اطالعات مستدل 
ب��رای شناس��ایی خانوار ها و دهک های درآم��دی را نداریم و 
دولت هم عزم جدی برای این دسترس��ی به این آمار نداشت 
ک��ه بخواهد بان��ک اطالعاتی را جم��ع آوری کند ی��ا اینکه 

گروه های پردرآمد را شناسایی و از یارانه نقدی حذف کند.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: از آنجایی که نظام 
یارانه ای هدفمند نیست و به دلیل ضعف آمار، امکان هدفمند 
کردن یارانه ها وجود ندارد بنابراین این شرایط باعث شده که 
دولت حامل های انرژی را ارزان ارایه کند که عمده این یارانه 
نیز نصیب دهک های پردرآمد می شود. آمار ها نشان می دهند 
که دهک های پردرآمد بیش از 17 برابر دهک های کم درآمد 

از یارانه ها متنفع شده اند.
با ای��ن اوصاف و صحبت های وزیر رفاه باید منتظر بود و دید 
اولین گروه دهک ها پردرآمد شناس��ایی و از لیس��ت دریافت 
یارانه حذف خواهند ش��د یا ای��ن امر نیز همانند صحبت های 
پیشین مبنی بر نبود اطالعات کافی برای شناسایی دهک های 
پردرآم��د به فراموش��ی تا زم��ان دیگری موکول می ش��ود و 
مش��کالت دولت برای واریز یارانه بیش از 77 میلیون و 300 

هزار نفر در پایان هر ماه پا برجا خواهد ماند.  میزان

 دولت عزم جدی ندارد

نادر طالب زاده:
سنگ بنای افول آمریکا با پیروزی انقالب 
اسالمی نهاده شد

صفحه 5 »فتاح« حریف لکسوس سواری در بنیاد 
می شود؟!

منافقین سربازان بدون یونیفورم آمریکا هستند
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رئیس قوه قضائیه:

صفحه 3

 ی��ک منبع آگاه گفت: ایران در دادگاه داوری به 
دلیل اختالفات پیش امده با با ترکمنستان در فاز 
نخست برنده شد و براین اساس ترکمنستان به 
علت قطع گاز به روی ایران باید غرامت بپردازد. 
یک منبع مطل��ع در وزارت نفت گفت: ایران در 
مرحل��ه اول دادگاه داوری اختالف��ات گازی ب��ا 
ترکمنستان برنده شد و این کشور باید به دلیل 
قطع یکباره گاز غرامت پرداخت کند. وی ادامه 
داد: در ط��ول دو س��الی که از ش��کایت ایران از 
ترکمنستان به دلیل قطع گاز در زمستان سال 
95 می گذرد، ایران مدارک معتبر و مستدلی را 
تحویل داد که نش��ان می دهد این کشور اجازه 
قطع گاز را نداش��ته اس��ت؛ بنابراین این کشور 
باید بابت این کار به ایران غرامت پرداخت کند. 
رس��یدگی به دیگر بخش های این اختالفات در 
داوری بین المللی ادامه دارد. ساعت حدود 8 شب 
12 دی ماه س��ال 95 بود که ش��رکت ملی گاز 
ایران در خبری فوری اع��الم کرد واردات گاز از 

ترکمنستان قطع شد؛ در اطالعیه شرکت ملی 
گاز از مردم خواس��ته ش��ده بود در مصرف گاز 

صرفه جویی کنند.
ترکمنس��تان در حالی یک طرفه گاز خود را به 
روی ایران قطع کرد که چند روز قبل از آغاز سال 
2017 میالدی مذاکرات فشرده ای بین مسئوالن 
ش��رکت ملی گاز ایران و ترکمنس��تان صورت 
گرفته بود؛ مسئوالن شرکت ملی گاز ایران رسما 
اعالم کرده بودند در سفری که مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران به ترکمنستان داشت توافق واردات 
گاز از این کشور به مدت 5 سال آینده امضا شده 
و به همین دلیل گاز بدون مشکل از این کشور 
وارد خواهد شد، اما قطع گاز در اولین روز از سال 
نو میالدی به یک باره مسئوالن ایرانی را شوکه 
کرد. ترکمن ها رس��ما در بیانیه ای که از س��وی 
وزارت امور خارجه آن کش��ور صادر ش��د اعالم 
کردن��د »قطع گاز به روی ایران دالیل اقتصادی 

دارد«،  فارس

نبود بانک اطالعاتی دقیق برای حذف دهک های پردرآمد از لیست یارانه

بازسازی واحدهای مسکونی در مناطق 
رانشی در گلستان

سخنگوی نیروهای مسلح یمن خبر داد؛
ترکمن ها باید غرامت پرداخت کنندحمله موشکی به عربستان

ایران برنده مرحله اول دعوای گازی با ترکمنستان

س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن از شلیک 
موشک بالستیک به مواضع نظامیان سعودی 
در عس��یر در جن��وب عربس��تان و حرک��ت 
گس��ترده آمبوالنس ه��ا و خودروهای آتش 
نش��انی به محل��ه اصابت موش��ک و رعب و 
وحشت متجاوزان خبر داد. المسیره گزارش 
داد، ی��گان موش��کی ارت��ش و کمیته های 
مردمی یمن روز دوش��نبه، موشک بالستیک 
از ن��وع »ب��در اف« به س��وی مواضع ارتش 

عربستان در عسیر شلیک کرد.
یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
اعالم کرد: یگان موشکی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن موش��ک بالس��تیک از نوع »بدر 
اف« به س��وی مواضع ارتش سعودی شلیک 
ک��رد که مرکز تجم��ع نظامیان س��عودی و 
مزدورانش و انبارهای سالح در منطقه الدائر 
در غرب عس��یر را هدف قرار داد. وی افزود: 

موشک با دقت به هدفش اصابت کرده است. 
مناب��ع اطالعاتی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن تاکید کرده اند که دهها نظامی سعودی 
بر اثر ش��لیک این موشک کش��ته شده اند. 
ای��ن حمله موش��کی به انفجاره��ای مهیبی 
ک��ه منطقه را لرزانده، منجر ش��ده اس��ت و 
حرکت گس��ترده آمبوالنس ها و خودروهای 
آتش نش��انی در مکان مورد هدف مش��اهده 
ش��ده اند و وحش��ت و رعب می��ان نظامیان 
س��عودی حکمفرماست. س��ریع تاکید کرد: 
هدف ق��رار گرفتن مواضع ارتش عربس��تان 
پس از عملیات اطالعاتی دقیق انجام ش��د و 
در واکنش به جنای��ات متجاوزان علیه ملت 
یمن رخ می دهد. سخنگوی نیروهای مسلح 
از حمالت غافلگیر کننده آتی ارتش و کمیته 
های مردمی یمن علی��ه متجاوزان خبر داد. 
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