
آمریکا یک دانشجوی ایرانی را 
بازداشت کرد

در ادامه اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا به ریاس��ت 
»دونالد ترامپ«، یک دانش��جوی ایران��ی که دارای 
روادی��د معتبر تحصیلی )F1( ب��رای ورود به ایاالت 

متحده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، وکیل »محمدشهاب 
دهقانی حسین آبادی« دانشجوی ایرانی می گوید که 
او چن��د روز پیش بعد از بازگش��ت از ایران و هنگام 
ورود ب��ه ف��رودگاه لوگان در »ماساچوس��ت«، بدون 
هیچ توضیح یا دسترس��ی حقوقی بازداش��ت شد. بر 
این اساس، ماموران حفاظت مرزی و گمرکی آمریکا 
بعد از بازداشت دهقان حسینی، به او اجازه ارتباط با 
وکیلش را نداده و تهدید کردند که روز )دوشنبه( در 
ساعت ۶:۳۰ عصر به وقت محلی از همان فرودگاه از 
آمریکا اخراج خواهد شد. بیش از ۵۰ نفر معترض به 
اخراج وی از آمریکا، روز دوش��نبه در فرودگاه لوگان 

تظاهرات کردند.  فارس

اخبار

از برکات شهادت سردار سلیمانی ترسیم چهره خونخوار آمریکا بود
آیت اهلل محمدی عراقی گفت: یکی از برکات ترور س��ردار قاس��م س��لیمانی 

نشان دادن چهره وحشی و خونخوار آمریکا به همگان بود.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم در دومین کنفرانس بین المللی حقوق 
بش��ر آمریکایی که در النه جاسوسی سابق آمریکا برگزار شد، گفت: ما حاج 
قاسم سلیمانی و  ابومهدی المهندس را از دست دادیم ولی با یک نگاه زینبی 
ببینیم چه چیزهایی بدس��ت آورده ایم. محمدی عراقی ضمن تاکید بر اینکه مردم 
ما قدرش��ناس و ش��کرگزار هس��تند و یکی از بزرگترین نعمت های الهی »رهبری 
الهی« است، اظهار داشت: شناخت شهدا شکر نعمت الهی است و باید ببینیم حاج 
قاسم سلیمانی چه کسی بود. وی گفت:  شکست آمریکا و بیرون کردن او از منطقه 
دس��تاورد بزرگی خواهد بود، ولی فتح الفتوح امام تربیت سلیمانی ها بود و اینها در 

دانشگاه جنگ تربیت شدند. فارس

زیست بهتر حق بلوچ هاست
س��خنگوی دول��ت در رابطه با تصمیمات دولت در مورد س��یل سیس��تان و 
بلوچستان گفت: ابعاد همه آسیب های سیل سیستان و بلوچستان شناسایی 

شد. زیست بهتر حق بلوچ هاست و دولت با همه توان تالش خواهد کرد.
علی ربیعی س��خنگوی دولت در رش��ته توئیتی در رابطه با جلسه )دوشنبه( 
هیئت دولت اظهار داشت: در دولت موضوع سیل  سیستان و بلوچستان مورد 
بحث قرار گرفت و برای جبران خس��ارت تصمیم گیری ش��د. سخنگوی دولت در 
بخش دیگری از توئیت خود تصریح کرده اس��ت: س��یل در هر منطقه ای، زندگی را 
سخت و طاقت فرسا می کند اما اکنون که سیل در بلوچستان با فقر گسترده موجود 
در هم آمیخته، عمق درد بیش��تر و وضعیت اس��فبارتر است. در این روزهای ناخوش 
احوالی دل ها، بامس��اعدت و همیاری از طریق س��ازمان هالل احمر، حال بلوچستان 
و خودمان را بهتر کنیم. س��ازمان هالل احمر در کمک به س��یل زدگان، مؤثر از همه، 

حضوری بی ادعا دارد.  مهر

»مکتب سلیمانی« جهانی است
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: طرفداران مکتب سلیمانی 
فقط ایرانی ها نیستند، بلکه این مکتب در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه 
منطقه هم دنبال می ش��ود. محسن کوهکن درباره رویکردها و سیاست هایی 
که مکتب س��لیمانی در تأمین امنیت کش��ور و تحقق صلح داش��ت گفت: 
سردار سلیمانی فرماندهی فداکار بود که در حوزه مسئولیت هایش تالش های 
عدیده ای کرد و این مسئله باعث شد که فردی شاخص شود و به همین دلیل مقام 
معظم رهبری تعبیر »مکتب س��لیمانی« را درباره این ش��هید واالمقام به کار بردند. 
وی با بیان اینکه س��ردار س��لیمانی مجموعه ای از ویژگی های یک انس��ان شایسته، 
خالص، ایثارگر و شجاع را با هم داشت، افزود: مکتب سلیمانی چیزی جدا از مکتب 
اسالم نیست چرا که حاج قاسم سلیمانی همواره تالش می کرد که ارزش های دینی 

و اسالمی را به خوبی مورد توجه قرار دهد.  مهر

آیت اهلل رئیس��ی ب��ا تاکید بر اینکه اقتص��اد باید در تعامل 
با همه کش��ور ها باش��د، گفت: رویه ما تعامل با دنیا است، 
مگر کش��ور هایی که با ما دشمنی می ورزند. در اقتصاد هم 
همینطور اس��ت؛ باید با همه تعامل کرد، اما منتظر لبخند 

دیگران نباید شد.
رئی��س قوه قضایی��ه در همایش »نقش پلی��س در امنیت 
اقتص��ادی و رونق تولی��د«، با بیان اینک��ه امنیت و اقتصاد 
دوگانه ای انفکاک ناپذیر اس��ت، گف��ت: امکان تفکیک بین 
امنیت و اقتص��اد وجود ندارد و رونق تولی��د و اقتصاد باید 

همراه با امنیت اقتصادی باشد.
وی اف��زود: تولید کننده و کارآفرین بای��د با یک آرامش و 
امنیت، نقش مجاهدانه خ��ود را در رونق تولید و در عرصه 
اقتصاد ایفا کند. آیت اهلل رئیس��ی در ادامه بیان کرد: نیروی 
انتظامی با سه شرط اساسی مهربانی، اقتدار و تدبیر کارش 
را انج��ام می ده��د که این س��ه اصل نه فقط ب��رای نیروی 
انتظامی بلکه برای قضات هم ضروری است و باید کار آن ها 
همراه با مهربانی، قانونمداری و قوت و اقتدار و تدبیر صورت 
گی��رد. رئیس قوه قضاییه در ادام��ه افزود: جرائم اقتصادی، 
پولشویی، جرائم مالیاتی، قاچاق کاال و نوعی از جرائم که از 
آن ها تحت عنوان فس��اد اقتصادی یاد می کنیم، برای رونق 
اقتصادی مضر اس��ت و حساسیت نسبت به هرگونه کجی و 
امر نادرس��ت که فضای اقتصادی را آلوده می کند، ضرورت 
دارد. وی یادآور ش��د: نیروی انتظامی باید در این قضیه هم 
از ناحیه کارآفرینان و فعاالن اقتصادی، هم از ناحیه دستگاه 
قضای��ی و هم از طرف همه بخش ها حمایت ش��ود تا بتواند 
فض��ا را با همکاری خود فعاالن اقتص��ادی به فضای امن و 
فض��ای فعالیت و تحرک، تبدیل کند. رئیس��ی با اش��اره به 
فرمایش مقام معظم رهبری در نماز جمعه هفته گذشته که 
فرمودند همه تالش کنند تا کشور قوی شود، گفت: قوت در 
اقتصاد به دو امر مهم برطرف کردن موانع تولید و حمایت از 
تولید بستگی دارد. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حمایت 
از تولید با سخن میسر نیست، تصریح کرد: حمایت از تولید، 
حمایت قانونی و حمایت مالی و پولی و بانکی است. اگر در 

کش��ور پولی و تس��هیالتی وجود دارد اولویت با تولید است 
و باید به تولید تس��هیالت تعلق بگیرد نه به داللی؛ داللی و 

سوداگری، فضای تولید را دچار آسیب می کند.
رئیس دس��تگاه قضا با اش��اره به حمایت قضای��ی از تولید، 
تصریح کرد: اگر به هر دلیلی فعال اقتصادی دچار مش��کل 
ش��د و یا با مان��ع مواجه گردی��د باید به دس��تگاه نظارتی 
مراجع��ه کن��د و دس��تگاه نظارتی از او حمای��ت و موانع را 

برطرف نماید.
وی ب��ا تاکید بر اینکه موانع تولید را باید برطرف کرد، بیان 
داشت: امروز با منش��وری که مقام معظم رهبری در دیدار 
با فعاالن اقتصادی ارائه داش��تند ، تمام ابعاد ضروری برای 
فعال شدن حوزه اقتصاد را بیان کردند. اگر همه بخش های 
کشور خودشان را به همان منشور و باید ها و نباید هایی که 
رهبر معظم انقالب فرمودند ملتزم بدانند و به آن عمل کنند 
ب��ه یقین اقتصاد و تولید رونق می گیرد و قوت اقتصادی که 

دنبال آن هستیم، اتفاق می افتد.
وی تصریح کرد: نکته دیگری که می توان به آن اش��اره کرد 
نگاه به دس��ت دیگران، به خارج و بیگانه برای گره گشایی 
از اقتصاد و مش��کالت کشور اس��ت. نگاه به بیگانه داشتن و 
منتظر اقدام او ش��دن و اقتصاد را شرطی کردن؛ به شرطی 
که او امضا کند، به شرطی که او موافقت کند، به شرطی که 

او لبخند بزند، خطا است.
رئی��س قوه قضاییه با تاکید براینک��ه اقتصاد باید در تعامل 
با همه کش��ور ها باش��د گفت: رویه ما تعامل با دنیا اس��ت، 
مگر کش��ور هایی که با ما دشمنی می ورزند. در اقتصاد هم 
همینطور اس��ت؛ باید با همه تعامل کرد، اما منتظر لبخند 
دیگران نباید ش��د. منتظر اقدام و اراده دیگران نباید ش��د؛ 
نباید اقتصادمان را شرطی کنیم که دیگران تصمیم بگیرند. 
تجربه نش��ان داده که نباید به دیگ��ران اعتماد کرد و باید 
روی پای خود بایس��تیم. رییس دس��تگاه قضا تصریح کرد: 
باید به داشته های بسیاری که در این کشور وجود دارد و به 
دس��تان توانای فعاالن اقتصادی اعتماد کرد. در عرصه های 
پیچیده ای که دشمن تصور نمی کرد این افراد در عرصه های 

مختلف وارد شدند و موفقیت کسب کردند.
وی با اش��اره به هش��دار مقام معظم رهبری در مورد متکی 
ب��ودن اقتصاد به نفت، گفت: این موضوع نمی گذارد فعالیت 
بایس��ته در کش��ور صورت گیرد، باید با توج��ه به امکانات، 
تمهیدات اقتصادی صورت گیرد تا مش��کالت توسط بازوان 
توانایی ک��ه در این میدان می توانن��د کارآفرینی و فعالیت 
کنند، حل ش��وند. رئیس قوه قضایی��ه با بیان اینکه واردات 
بی رویه و قاچاق کاال، تولید کننده را بی انگیزه می کند، به 
موضوع مبارزه با فساد اش��اره کرد و گفت: در جلسه ای در 
تبریز تاکید کردم که اگر بروکراسی اداری دادن مجوزهای 
الزم را تس��هیل کند، هیچ کارآفرین، س��رمایه گذار و فعال 
اقتصادی آماده برای رش��وه دادن نیست. وی با بیان اینکه 
مردم از رش��وه و روابط ناسالم اداری گله مند هستند، ادامه 
داد: تس��هیل و شفاف کردن امور، جلوی بسیاری از مفاسد 
اقتص��ادی را می گیرد، نظ��ام اداری س��الم و کارآمدی که 
کارآفری��ن به راحتی درآن کارش را حل کند مورد پس��ند 
است. آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه در نظام اداری اگر سالم 
باش��د کار به سهولت انجام می شود و زمینه فساد اقتصادی 

از بین می رود، گفت: در نظام اداری س��الم، فعال اقتصادی 
می تواند بدون دغدغه و مشکل، کار خود را انجام دهد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: غربی ها و اروپایی ها نشان دادند 
که بیش��تر تحت تاثیر آمریکایی ها هس��تند. آمریکایی های 
می خواهن��د در فضای تولید این کنترل و نظارت در اختیار 
خودشان باشد تا بتوانند فضای اقتصادی دنیا را هم کنترل 
کنند. وی افزود: امروز کش��ورمان در یک جنگ اقتصادی، 
رس��انه ای و روانی قرار دارد، ولی م��ا از طریق توانایی هایی 
که خداوند به کش��ورمان عطا کرده است می توانیم با کمک 
فعاالن اقتصادی در عرصه تولید و فناوری ش��رایط را کامال 

متفاوت کنیم.
رئیس��ی با اش��اره به نقش و مش��ارکت م��ردم در مبارزه با 
ناهنجاری ه��ا در حوزه اقتصادی گفت: کش��ور ما مبتنی بر 
رای، نگاه، انتخاب و نظر مردم اس��ت، در رابطه با مبارزه با 
پولشویی، قاچاق کاال و مبارزه با فرار مالیاتی و ناهنجاری ها 
نقش مردم و فعاالن، نقش اول اس��ت و دس��تگاه های دیگر 
در منتها الیه هس��تند، این نگاه می تواند گره ها را بگشاید.

 میزان

حس��ن روحانی گفت: ش��هادت سپهبد س��لیمانی باعث 
تأس��ف عمیق و عصبانیت ملت ای��ران از جنایت آمریکا 
و موج��ب ناراحتی دولت ها و ملت های آزاده و مس��تقل 

در جهان شد.
حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور در دیدار 
»خورخه آرر آس��ا« وزیر امور خارجه ونزوئال با اش��اره به 
مناسبات دوس��تانه دو کش��ور گفت: جمهوری اسالمی 
ایران آماده گسترش روابط و همکاری های خود با ونزوئال 

به عنوان کشوری دوست است.
رئیس جمهور اظهار داش��ت: ای��ران و ونزوئال می توانند 
روابط و همکاری های خود را در همه زمینه ها از جمله در 
بخش های معادن، انرژی، ساخت نیروگاه و همکاری های 
علم��ی و فناوری گس��ترش داده و در این راس��تا آماده 
برگزاری کمیس��یون مشترک همکاری های دو کشور در 

آینده ای نزدیک هستیم.
وی با اش��اره به تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ملت 
ای��ران و اعمال فش��ار و توطئه آنها علی��ه دولت و ملت 
ونزوئ��ال این اقدامات را جنایت علیه بش��ریت برش��مرد 
و تأکی��د ک��رد: بی تردید ملت های مس��تقل در برابر این 
فش��ارها و توطئه ها ایس��تادگی کرده و قطعاً پیروزی در 
پایان این مس��یر متعلق به ملت های مقاوم بوده و آمریکا 

را پشیمان خواهد کرد.
رئیس جمهور افزود: دولت فعلی آمریکا هم علیه دولت ها 
و ملت های مستقل و هم به ضرر ملت خود اقدام می کند 
و ام��روز به مجری سیاس��ت های رژیم صهیونیس��تی در 

جهان تبدیل شده است.
روحانی با تقدیر از ابراز همدردی و تسلیت دولت و ملت 
ونزوئال با مردم ایران در ش��هادت سپهبد سلیمانی گفت: 
شهادت سپهبد سلیمانی باعث تأسف عمیق و عصبانیت 
مل��ت ایران از جنایت آمریکا و موجب ناراحتی دولت ها و 

ملت های آزاده و مستقل در جهان شد.
وی ب��ا بیان اینکه مردم ای��ران و ونزوئال به هم عالقه مند 
بوده و همکاری و دوس��تی دو دول��ت باید بیش از پیش 
گس��ترش پیدا کند، گفت: جمهوری اس��المی ایران در 
عرصه ه��ای گوناگون بین المللی و در مس��یر مقاومت در 
برابر فش��ارهای آمریکا با همه توان در کنار دولت و ملت 

ونزوئال خواهد بود.
»خورخه آرر آس��ا« وزیر ام��ور خارجه ونزوئال نیز در این 
دیدار با ابراز تسلیت، همدردی و همبستگی دولت و ملت 
ونزوئال با مردم ایران بخاطر شهادت سپهبد سلیمانی در 
اقدام تروریستی آمریکا گفت: مطمئناً دولت ها و ملت های 
مستقل در برابر فشارها و توطئه دشمنان ایستادگی کرده 
و از مناف��ع خود دفاع می کند. وزیر امور خارجه ونزوئال با 
تقدیر از مناس��بات همه جانب��ه و حمایت های جمهوری 
اس��المی ایران از ونزوئال خواس��تار گسترش مناسبات و 
همکاری ه��ای تهران � کاراکاس و برگزاری کمیس��یون 
مشترک همکاری های دو کشور در راستای توسعه روابط 
تجاری، اقتص��ادی و همکاری ها در حوزه های مختلف از 

جمله انرژی و داروسازی و امور زیرساختی شد.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح گفت: بر اساس 
تدبیر حکیمانه فرمانده معظم کل قوا مبنی بر قوی شدن، 
این راهبرد را به عنوان یک تکلیف بر خود واجب می دانیم. 
امیر سرتیپ حاتمی در مراسم تکریم و معارفه مدیر عامل 
سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با اشاره به فرمایش های 
تاریخی مقام معظم رهبری در خطبه های اخیر نماز جمعه 
ته��ران، گفت: معظم له در فرازهای��ی از فرمایش خود با 
تأکید بر مقوله »قوی ماندن و قوی شدن« آن را رمز عبور 
از چالش ها و مش��کالت دانستند که این نشان از اهمیت 
قدرت در همه زمینه های ملی بویژه قدرت نظامی و دفاعی 
اس��ت. وی افزود: برای قوی ش��دن باید تمام مؤلفه های 
ق��درت از جمله قدرت اقتصادی، فرهنگی، علمی، دفاعی 
و نظامی را فراهم س��اخت و در واقع قدرت دفاعی اس��ت 
که توان مقاومت و ایس��تادگی در برابر زیاده خواهی های 
دش��منان را فراهم کرده و قادر خواهیم بود از منافع ملی 
دفاع کنیم. وزیر دفاع اظهار داش��ت: قدرت دفاعی، بستر 
ساز قدرت و دفاع اطمینان بخش در همه زمینه ها است و 
در واقع پیشرفت سایر مؤلفه های قدرت در نظام اسالمی 
را به وجود می آورد. وی، دفاع راهبردی در همه سطوح را 
یکی از اولویت های اصلی وزارت دفاع عنوان کرد و افزود: 
س��رمایه انسانی راهبردی و تس��لیحات راهبردی دو وجه 

تکمیل کننده دفاع راهبردی قلمداد می شوند.
وزی��ر دفاع با اش��اره به تاریخ دش��منی آمریکا علیه ملت 
بزرگ ایران اسالمی خاطرنشان کرد: توطئه های فرهنگی 
و اقتص��ادی، ایج��اد بحران ه��ای اجتماع��ی، تحریم ها و 

تروریس��ت سازی در منطقه و در نهایت ترور سردار سپاه 
اسالم سپهبد ش��هید قاسم سلیمانی در راستای تضعیف 
جمهوری اس��المی و در نهایت شکس��ت ایران در جبهه 
نظامی اس��ت. امیر حاتم��ی اضافه کرد: آنه��ا اگر ذره ای 
احس��اس برت��ری نظامی نس��بت به جمهوری اس��المی 
داش��تند، به هیچ وجه سایر روش ها و شیوه های براندازی 
را علی��ه ملت بزرگ ایران ب��ه کار نمی گرفتند. وزیر دفاع 
تأکید کرد: جمهوری اس��المی ایران ثابت کرده است که 
براس��اس قدرت و اقتدار درون��ی هرگونه تهدیدی در هر 
س��طحی را پاس��خ خواهد داد و بر اساس تدبیر حکیمانه 
فرمانده معظم کل قوا مبنی بر قوی ش��دن، این راهبرد را 

به عنوان یک تکلیف بر خود واجب می دانیم.
وی ضم��ن تقدیر از تالش ه��ای مجاهدان��ه مدیر عامل 
سابق س��ازمان صنایع هوایی خطاب به امیر سرتیپ دوم 
خواجه فرد مدیر عامل جدید سازمان هوایی، ارتقای بهره 
وری، افزای��ش کیفیت محص��والت، کاهش فاصله ایده تا 
محصول، تعامل با ش��رکت های دانش بنیان و دانشگاه ها، 
پای��ش نیروی انس��انی و به��ره گی��ری از نیروهای نخبه 
نیروهای مس��لح در عرصه هوایی و زمانبندی دقیق انجام 
پروژه های در دس��ت اجرا را خواس��تار ش��د. وزیر دفاع با 
تأکید بر کاهش قیمت تمام شده تسلیحات دفاعی، گفت: 
شما به عنوان شریک مجاهدت نیروهای مسلح در سنگر 
طراحی، ساخت و تولید تسلیحات با کیفیت، باید نهایت 
دقت خود را به کار بندید تا دقیقاً نیازمندی آنها در حوزه 

رزم را برطرف کنید.  وزارت دفاع

رئیس جمهور: 
شهادت سپهبد سلیمانی موجب ناراحتی آزادگان جهان شد 

امیر حاتمی:
راهبردِ قوی شدن را تکلیف و واجب می دانیم

مکتب سلیمانی و رزمندگان بدون مرز

ادامه از صفحه اول
جمهوری اسالمی ایران از این پس با فرماندهی جدید 
در نیروی قدس سپاه پاسداران، نه تنها آمریکا، بلکه 
دنیا را ب��ا راهبرد جدیدی روبرو خواهد کرد. ش��اید 
تاکنون آمریکاییها، صهیونیس��ت ها و س��عودی ها 
درک کرده باش��ند که مفهوم س��خنان رهبر معظم 
انقالب اس��المی در خطاب ق��رار دادند نیروی قدس 
سپاه در جایگاه نیرو و رزمندگان بدون مرز چه معنا 

و مفهومی دارد.
برای اندک آگاهی دش��منان از تعبیر فرمانده کل قوا 
درباره نیروی قدس سپاه پاسداران، همین کافی است 
ک��ه بگوییم این توانمندی ش��گرف در نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی وجود داشته و دارد که 
در بسیاری از نقاط دنیا هستههایی از نیروهای خود 
را که بیش��تر آنها افراد بومی همان کشورها هستند، 
متمرکز کند. سردار سلیمانی اکنون یک تفکر است، 
یک مکتب است، تفکری که باعث شد تا نیروی قدس 
سپاه پاس��داران از این پس ماهیت بروز مرزی خود 
را ب��ا نام رزمندگان بدون م��رز به دنیا معرفی کند و 
قطع��اً آمریکایی ها از این بابت نه تنها عصبانی بلکه 
هراسان خواهند گشت.  بذر رزمندگان بدون مرز در 
م��کان هایی که الزم و نیاز بود کاش��ته ش��ده و می 
رود به مرحله برداش��ت برس��د و این برداشت، قطعاً 
باعث اتفاقات و تحوالتی می ش��ود که برای آمریکا و 

همپیمانان او گران تمام خواهد شد.

سرمقاله

کفتر کاکل به سر وای وای
نماینده دادس��تان: دیواندری در اظهاراتش گفته که با 
سعادتی کار نکرده ام حسب گزارشات ناجا سعادتی با 
دیواندری ارتباطات نزدیکی داشته است. مجید دلبندم 
بعد از خروج دیواندری از بانک پارس��یان، مجید دلبرم 

می شود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

ال��ف( اگر دل دلبره دلبر کدومه؟ / اگر دلبر دله، دل را 
چه نومه؟ / دل و دلبرم به هم آمیخته بینم / ندونم دل 

که و دلبر کدومه
ب( دلبر جانان من برده دل و جان من / برده دل و جان 

من دلبر جانان من
ج( کفتر کاکل به سر وای وای / این خبر از من ببر وای 

وای / بگو به یارم که دوسش دارم
د( نتیجه می گیریم که وضعیت خیلی خراب است و 

ظاهرا صندوق امانات مردم دست شاه دزد است.
دونالد ترامپ: ما با اختالف ... هستیم.

نقطه چین باال را با گزینه مناسب پر کنید.
الف( قلتشن ترین دولت دنیا

ب( بی شعورترین رییس جمهور تاریخ آمریکا
ج( خاک بر سرترین دولتمردان جهان

د( هیچکدام
رییس فدراسیون تکواندو: شرایطی که ما برای دختران 
تکواندو کار مهیا کردیم، برای دختران کشور های دیگر 

نیست.
به نظر شما کدام یک از امکانات زیر از سوی فدراسیون 

تکواندو، مهیا شده که در هیچ جا پیدا نمی شود.
الف( کمربند قشنگ

ب( شیاپچانگ خوشگل
ج( میزداوران مسابقات تکواندو

د( امکان تهی��ه تقدیرنامه برای رییس فدراس��یون و 
تعریف از قد و باالی ایشان

ننجون
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گزارش
رئیس قوه قضاییه:

باید با همه تعامل کرد اما منتظر لبخند دیگران نباید شد

خالصه مهمترین اخبار مجلس 
در روز یکم بهمن ماه

ادامه بررس��ی الیحه مالیات ب��ر ارزش افزوده، تصویب طرح 
و الیح��ه مربوط به ایجاد مناط��ق آزاد تجاری، تعیین نحوه 
واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد بانک رفاه کارگران، اصالح 
ط��رح الحاق موادی به قانون نح��وه اجرای اصل چهل و نهم 
قانون از مهمترین اخبار جلسه علنی روز گذشته مجلس بود. 
جلس��ه علنی مجلس  به ریاست علی الریجانی برگزار شد و 
ادامه بررس��ی الیحه مالیات بر ارزش افزوده در دس��تور کار 

نمایندگان نمایندگان قرار گرفت.
جهت تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در جلسه 

علن��ی خود  یک طرح و ی��ک الیحه مربوط به ایجاد مناطق 
آزاد تجاری برای تامین نظر شورای نگهبان را تصویب کردند. 
همچنین نمایندگان در جریان رفع ایراد ش��ورای نگهبان از 
الیحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان، س��ازمان محیط 
زیس��ت و س��ازمان جنگل ها را موظف کردند هزینه  درمانی 
نیروه��ای مردمی داوطلب برای پیش��گیری و اطفای حریق 

جنگل ها و مراتع را پرداخت کنند.
در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از طرح مستثنی شدن 
بانک رفاه از س��قف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیر 
دولتی، نمایندگان مجلس در مصوبه ای نحوه واگذاری سهام 
م��ازاد ب��ر ۳۳ درصد بانک رفاه کارگ��ران را برای تامین نظر 
شورای نگهبان تعیین کردند. درادامه این جلسه نمایندگان 
به منظور تأمین نظر ش��ورای نگهب��ان موادی از طرح الحاق 
موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی را 

اصالح کردند. در این جلسه در ادامه بررسی الیحه مالیات بر 
ارزش افزوده با تصویب نمایندگان نقل و انتقال انواع خودرو 
و موتورسیکلت به استثنای ماشین های راه سازی، کارگاهی، 
معدنی، کشاورزی و شناورها مش��مول مالیات نقل و انتقال 
می شود. همچنین نمایندگان سازمان مالیاتی را مکلف کردند 
بابت خروج هر مس��افر ایرانی به جز در موارد اس��تثنای ذکر 
شده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان 
مالیات از مس��افران دریافت و به حس��اب درآمد عمومی نزد 

خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ب��ا تصویب مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
نیز مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع ورزیده اند 

مکلف به پرداخت جریمه خواهند شد.
در ادامه این جلس��ه سازوکار اخذ جریمه از متخلفانی که از 

پرداخت مالیات سرباز می زنند تعیین شد.

در مصوب��ه ای دیگ��ر با 1۴۶ رأی مواف��ق، 1۳ رأی مخالف و 
۴ رأی ممتن��ع از مجم��وع ۲۰۳ نماین��ده حاضر در مجلس 
اعتباراتی برای توس��عه ورزش مدارس همگانی، روس��تایی 
و عش��ایری، بانوان، معل��والن، جوانان و قهرمانی و توس��عه 

زیرساخت ورزش تعیین شد.
همچنین نمایندگان س��هم ش��هرداری ها، روس��تاهای فاقد 
دهیاری، مناطق عشایری و دهیاری ها از درآمدهای حاصل از 

پرداخت جریمه ها و عوارض را تعیین کردند.
با تصویب ماده ۴۳ این الیحه نیز  مقرر شد، عوارض  و جریمه 
های آالیندگی به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها 

و فرمانداری های همان شهرستان توزیع شود.
نماین��دگان در ادامه  1۸ ماده پایانی الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده را جهت بررس��ی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع 

دادند.  ایسنا


