
شهادت 10 رزمنده بسيجي 
در حمله تروریست ها 
به پاسگاه مرزي سپاه
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پيام تسليت رهبر انقالب
 به مناسبت درگذشت

 آيت اهلل آقامرتضي تهراني

بازهم ردپاي ژن خوب به چشم مي خورد

شرکت واردات و صادرات
 فعال در صدور رواديد!

5

باغ تاالرهاي اطراف تهران عمالً مناطق 
خودمختاري هستند كه تابع هيچ قانوني نيستند 

منطقه آزاد تهران!
3

136هزار انگليسی 
در شرایط برده داری مدرن 

قرار دارند

15

پيشنهاد
 به شبه رسانه ملکه
 درباره ديده بان!
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بيانيه بسيج در پي شهادت10 بسيجي در مریوان

تروریست ها و حاميان آنها منتظر انتقام سختي باشند
رواب�ط عمومي س�ازمان بس�يج حمل�ه تروریس�ت هاي 

ضدانق�الب ب�ه پاس�گاه م�رزي ني�روي زميني س�پاه را   سياسي
تفرقه افكني و خدش�ه دار ك�ردن امنيت پایدار مرزنش�ين ها دانس�ت و تأكيد كرد: 
تروریست ها و حاميان آنها در انتظار انتقام سخت و مهلك رزمندگان شجاع و فداكار 

اسالم نسبت به این جنایت باشند.
به گزارش خبرگزاري بسيج، در پي حمله جمعه شب اشرار و تروريست هاي ضد انقالب به 
پاسگاه مركزي قرارگاه حمزه سيدالشهدا )ع( نيروي زميني سپاه در منطقه مرزي مريوان 
استان كردستان، روابط عمومي سازمان بسيج بيانيه اي صادر كرد. در اين بيانيه آمده است: 
امنيت مثال زدنی ايران اس��المي در پرتو غيرت و مردانگي مردان بی ادعايی اس��ت كه در 
اقصي نقاط كشور از حدودوثغور ميهن اسالمي همچون جان گرانبهاي خويش حراست كرده 
و در اين راه تاكنون شهداي بسياري تقديم انقالب اسالمي كرده اند و در اين راستا، شهادت 
جمعي از رزمندگان نيروي زميني س��پاه در روس��تاي دري واقع در منطقه مريوان استان 
كردستان شاهدي بر اين مدعا مي باشد. اين بيانيه مي افزايد: پل شهادت، اصلی ترين وسيله 
رسيدن به معبود است كه شهداي گران قدر با عبور از اين گذرگاه درخشان هميشه جاودانه 
باقي مي مانند و عزت و سربلندي را براي ملت شريف ايران به جاي گذاشته و ثبات و استمرار 
خط سرخ امام حسين)ع( را با خون خود تضمين نمودند و راه شجاعت را به ما آموخته اند. 
روابط عمومي بسيج تأكيد كرده است: گروهك هاي تروريستي و ضد انقالب و حاميان آنان 
كه فاقد هرگونه پايگاهي نزد ملت ايران به ويژه مردم فهيم و انقالبي كردستان هستند، در 
انتظار انتقام سخت و مهلك رزمندگان ش��جاع و فداكار اسالم نسبت به اين جنايت باشند. 
اين بيانيه در پايان با تسليت شهادت 10 تن از مرزبانان و جان بركفان نيروي زميني سپاه 
به ساحت مقدس حضرت بقيه اهلل االعظم )عج( و نايب بر حقش امام خامنه اي عزيز )مدظله 
العالي(، خانواده معظم شهدا و آحاد ملت ايران، علو درجات براي اين شهداي واالمقام و صبر 

جميل و اجر جزيل براي خانواده محترم آنها از خداوند منان مسئلت مي نمايد. 
-----------------------------------------------------------------

برنامه چند ميليارد دالری عربستان
 برای نوسازی ناوگان دریایی با همکاری امریکا

امری�كا قص�د دارد در ی�ك ط�رح چن�د ميلي�ارد دالری ن�اوگان دریای�ی 
ارت�ش عربس�تان را ب�ا كش�تی های رزم�ی جدی�د وی�ژه به روز رس�انی كن�د. 
به نوشته وبگاه »نيروی دريايی امريکا«، شركت »الكهيد مارتين« اخيراً برنده مناقصه ای به 
ارزش 450 ميليون دالر برای طراحی چهار كشتی جنگی جديد ويژه نيروی دريايی سلطنتی 
عربستان و به عنوان بخشی از برنامه چند ميليارد دالری اين كشور برای بهبود ناوگان دريايی 
خود شده است. شركت الكهيد مارتين قصد دارد ناوگان كنونی نظامی عربستان را مجهزتر 
كند و آن طور كه عنوان شده اين شركت می خواهد كشتی های رزمی مجهزی را كه قادر به 

عمليات در اقيانوس هستند برای عربستان طراحی كند. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یك  شنبه 31 تير 1397   -    8 ذي القعده 1439

سال بيستم- شماره 5424 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

سایر استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

الزامات تحقق سياست خارجي انقالبي
محمدجواد اخوان
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گاز انبر كسري بودجه و بانك ها/مهران ابراهيميان 4

اين تور دو فرانس بود يا راز بقا؟!
غالمرضا صادقيان

1

چهاردهمين نشست شنبه هاي انقالب
 با موضوع آزادي و حقوق بشر برگزار شد

9 هزار نشريه از همه ساليق
نشانه غيرقابل انكار آزادي 

در ايران است
صفحه 3

صفحه 2

این تور دو فرانس بود یا راز بقا؟!
شبکه ورزش رس��انه ملی از مسابقات 

غالمرضا صادقيان
دوچرخه س��واری توردوفرانس پخش   يادداشت سردبير

زنده دارد اما چون جمعيت روستا های 
مسير با لباس های نصف و نيمه از منازل خارج می شوند و كنار جاده به 
تماشا می ايستند، مجبور به سانسور است، آن هم تا آن حد كه در اكثر 
مواقع در حال پخش مکرر تصاوير جنگل  ه��ا و دره  ها و كوه های آلپ 
است تا بلکه دوچرخه سوار  ها به جايی برسند كه مردم كمتری باشند. 
اين يك رويه برای صداوسيما است. مشکل كار آنجاست كه اثر روانی و 
فرهنگی و به ويژه تربيتی آن بسيار بدتر است، بدتر از آنکه اين تصاوير 
دست نخورده پخش شود. اما چون رس��انه ملی قانون خودش را دارد، 
پيشنهادی دارم نه برای يك برنامه خاص بلکه برای همه برنامه های زنده 
ورزشی و غير ورزشی و فيلم های سينمايی تا شايد از اثر تخريبی اين نوع 
سانسور كاسته شود، زيرا وقتی فيلمی را از هاليوود برای جوانان مخاطب 
س��يما پخش می كنيد كه پر از محتوای ضد دينی است، اما شما فقط 
يقه و بازوهای زن برهنه فيلم را رنگ می كنيد و يا جلوی بدن او آباژور 
می گذاريد، همان جوان را تحريك كرده ايد كه به دنبال نسخه اصلی در 
بازار بگردد و البته پس از چند بار ديدن آن فيلم، محتواهای ضداخالقی 
ديگری كه در فيلم هست و شما نتوانسته ايد با آباژور آن را پنهان كنيد، 

در باور جوان كاماًل رسوخ می كند. پس پيشنهاد می كنم:
1- صداوسيما ابتدا همه فيلم  ها و برنامه  ها را از فيلتر فرهنگ، انديشه 
و اخالق دينی بگذراند، نه صرفاً از فيلت��ر برهنگی. اين گونه خود به 
خود بسياری از آنچه را كه اكنون پخش می كند، ديگر نيازی به پخش 
آن نمی بيند. چرا صداوسيما در بند پخش برنامه های بی شمار است؟! 
اگرچه حجم كار آماده برای پخش در رسانه ملی با اين پيشنهاد كم 
خواهد شد اما تلويزيون به هويت يك واقعی می رسد. كم گوی و گزيده 

گوی  چون در / يا ز اندک تو جهان شود پر
 ش��ك نکنيد كه بخش مهمی از فضای فرهنگی غير قابل قبول اين 
روزهای  جامعه با همين برنامه  هايی شکل گرفته است كه صدا و سيما 
همه انديشه های ماديگرايانه را در آن باقی گذاشته و فقط برهنگی را 

از آن حذف كرده است. 
2-  صداوسيما در مقابله با تصاويری كه تاكنون سانسور می كرده است، 
يك شاخص جديد برای خود تعريف كند، به اين شکل كه اگر سانسور 
برهنگی در تصاوير، موجب اخالل بيش از حد در به هم پيوس��تگی 
تصاوير می شود و به اصطالح روی اعصاب بيننده می رود، از خير پخش 
زنده و حتی پخش فيلم ها بگذرد و اين را تصميم عاقالنه تری بداند كه 
مخاطب را بيشتر از قبل راضی خواهد كرد زيرا در اينجا شما با مخاطب 
كاماًل روراست بوده ايد و به او احترام بيشتری گذاشته ايد. اين تصميم 
بسيار بهتر از آن است كه شما مسابقات دوچرخه سواری پخش كنيد 
اما به خاطر سانسور تصاوير حاش��يه های جاده، بيشتر وقت  ها شبيه 

مستند های راز بقا تصاويری از كوه و جنگل را به نمايش بگذاريد!
3-  من به هيچ وجه پيشنهاد نمی كنم حاال كه بسياری از مردم با تماشای 
مستمر برنامه های ماهواره ای از ديدن پاچه كوتاه چند زن  فرانسوی در 
كنار جاده، لغزشی حاصل نمی كنند، پس شما هم دايره سانسور خود را 
محدودتر كنيد و بلکه معتقدم بهتر است تلويزيون يك هويت مستقل 
برای خود حفظ كند، فقط پيشنهاد می كنم نيرو  هايی را كه برای طرح 
و اجرا و نظارت بر اين جور موارد به كار گرفته ايد و رقم كاركنان صدا و 
سيما را به دهها هزار رسانده ايد، مرخص كنيد و برنامه های »سانسور 
الزم« را هم پخش نکنيد و با هزينه ای كه می اندوزيد، برنامه های فاخر 
ايرانی توليد كنيد. در دولت، هميشه می گويند حذف يکباره خودروهای 
فرسوده با هدف نوسازی آنها با بنزين صرفه جويی شده ، كار دشواری 
است اما باور كنيد حذف يکباره برنامه های »سانسور واجب« صداوسيما  
و گذشتن از خير اندک اين برنامه ها با هدف هزينه كردن صرفه جويی 
اين كار در توليد آثار ايرانی ، كاری بسيار شدنی و عقاليی است كه مردم 

را هم بی نهايت راضی و خشنود خواهد كرد. 

پيشنهاد به شبه رسانه ملکه درباره دیده بان!
پيشنهاد ما به ملکه، تغيير چشم هايش در برنامه ديده بان بی بی سی فارسی است. هرچند ممکن است 
ملکه، هم سن و سال های خود را به جوانان ترجيح دهد اما به نظر می رسد مسعود بهنود ديگر از عهده 

ديده بانی برای »گزارش به خاک انگليس « بر نمی آيد. 
جنابش��ان در برنامه اين هفته ديده بان، در يك خط حرف، هشت تا دروغ و چندتايی هم غلط اشاره 
فرمودند. اول از همه تيتر روزنامه جوان: »ارزخواران و رانت خواران الفرار!« را يك برداشت جناحی از 
موضوع عنوان می كند و دليلش را هم زير تيتری كه از قول رئيس قوه قضائيه درباره بازداشت تعدادی 
از مسئوالن وزارت صنعت آمده اس��ت، می داند و اينکه روزنامه جوان به مسئله بازداشتی  ها و فساد 
مؤسسه ثامن نپرداخته است. در حالی كه مخاطب زبان بسته احتماالً نه امکان آن را دارد و نه حوصله 
آن را كه روزنامه يك هفته پيش جوان را مرور كند تا ببيند واقعاً آن گزارش جناحی تهيه شده يا خير 
و دريابد كه زير تيتری كه از قول رئيس قوه قضائيه آمده مربوط به يك خبر كامالً مجزا از گزارش تيتر 
يك است كه در صفحه ديگری به چاپ رسيده و صرفاً به دليل مربوط بودن محتوای آن با تيتر يك، از 

آن در كنار تيتر يك، استفاده شده است. 
بهنود در همان برنامه با دست و زبان و روان لرزان به دنبال سندی از ميان صفحات كپی گرفته شده 
كنار دستش می گردد تا چيزی را ثابت كند اما پيدا نمی كند و با اينکه برنامه او يك برنامه ضبط شده 
است، نه خود او و نه تهيه كننده، زحمت نمی دهند تا برداشت ديگری از اين نمايش داشته باشند! با 
اين حال در عين ناباوری در همان صفحه اول »جوان«، كه آن را متهم به نپرداختن به موضوع مؤسسه 
ثامن می كند، از تيتری كه روزنامه جوان درباره بازداشت متهم رديف اول مؤسسه ثامن زده است، به 
عنوان يك تيتر بلند كه روزنامه نگاران كالسيك ديگر اين جور تيتر  ها را نمی پسندند، نام می برد! آن هم 
به فاصله چند ثانيه پس از ايرادی كه درباره مخفی كردن اخبار اين مؤسسه در جوان گرفت! )در ميان 
همه اين دروغ  ها و غلط  ها يادآوری اين نکته ضروری است كه تيترهای زمان حضور بهنود در روزنامه 
كيهان، اين روز  ها به عنوان نمونه تيتر  هايی 15 تا 30 كلمه ای كه در دو سطر چاپ   می شده و به تنهايی 
يك داستان كوتاه بوده است، در دانشکده  ها و آموزشگاه های روزنامه نگاری كشور به دانشجويان ارائه 

می شود تا وضعيت اسفبار تيترزنی در دهه 50 و 60 را نشان دهند.(
بهنود در اين فاصله به »س��ردبير جديد« جوان اش��اره می كند ، در حالی كه به كسی پس از 9سال 

سردبيری در يك روزنامه، »جديد « نمی گويند! 
او البته چند بار ديگر لزوم بازنشستگی خود را به رخ ملکه كشيده است. از جمله وقتی روزنامه جوان 
تصويری از دو مدل »ترامپ« و »اون« را عکس صفحه يك خود كرده بود، بهنود تأكيد كرد: »جسارت 
می كنم و می گويم روزنامه جوان متوجه نبوده است كه اينها مدل رهبر كره و رئيس جمهور امريکا 
هستند! زيرا هنوز ديداری بين اين دو برقرار نشده است.«  وااسفا از اجتماع كهنسالی با كينه كهن! و 
البته »برنامه ابالغ شده هجو يك روزنامه«  در آن زمان حتی بسياری از دوستان روزنامه نگار اصالح طلب 
و ديگران در تماس با ما می گفتند جناب ديده بان را چه می شود كه با اين برنامه اش مرغ بريان را در 
ظرف پلو به خنده وا داشته است؟! آخر مگر تشکيالت يك روزنامه كه اخبار روابط امريکا و كره شمالی 
را به طور لحظه ای پيگيری می كنند، می توانند از ديدار يا عدم ديدار رؤسای اين دو كشور بی خبر باشند 

كه نداند. اين دو االن در چه وضعيتی هستند؟!
بهنود يك بار هم عکسی با نمای كلوزآپ را كه برای خبر يك اجتماع در صفحه اول »جوان« كار شده 
بود، به تصوير می كشد و به خانم مجری با كنايه می گويد:»شما اگر سردبير جوان بوديد، برای خبری 
از يك اجتماع، عکسی از چند نفر را كار می كرديد، با آنکه عکس های ديگری هم بود كه اجتماع را به 
خوبی نشان می داد؟! « اين تيز بينی)!( ايشان هم دليل ديگری بر پروسه هجو روزنامه های انقالبی در 
شبکه ملکه است، وگرنه استفاده از عکس های با نمای بسته )كلوزآپ( و زوم كردن بر يك واقعه در يك 
موضع گسترده از خالقيت های صفحه آرايی ژورناليسم حرفه ای است و ايشان هم از آن بی اطالع نيست 

اما ترجيح می دهد حرفه ای گری خود را فدای برنامه ريزی دستوری هجو كند. 
برای بی بی سی فارسی يك رويه است كه در برنامه هفتگی ديده بان با »انتخاب خاص « يکی از صفحات 
اول جوان، »تفسير خاص « هم بکند و گاهی با تحريف و شيطنت به »منظور خاص « خود برسد. اگر ما 

هم از بی بی سی فارسی، ديده بانی كنيم – البته بدون تحريف و شيطنت!- چه باک كه شايد براي برخی 
بينندگان بی بی سی اين ديده بانی ما حرف تازه ای داشته باشد. 

بی بی سی فارسی مجموعه ای از اصالح طلبان خارج شده از ايران و برخی براندازان و سلطنت طلبان 
خارج نشين را به همراه عده ای كه عماًل احساس خط و ربط در خودشان نمی كنند، گرد آورده و يك 
دستورالعمل معين انگليسی را مو به مو اجرا می كند كه بسيار پيش آمده اين مجموعه در كانال های 
ش��خصی چيزی خالف آن را دنبال می كنند. اين يعنی روزنامه نگاران اين شبکه لزوماً هر چه را در 
بی بی سی فارسی می گويند و می نويسند، به آن التزام عقلی، منطقی و وجدانی ندارند! اين بد  ترين 
وضعيت برای يك نويسنده اس��ت كه در كانال های شخصی خودش يك چيزی بنويسد و در شبکه 
رسمی چيز ديگری را. اين يعنی ابزار بودن، يعنی ربات بودن و فاقد هويت رسمی بودن. برای مثال در 
واقعه كشتار فلسطينيان در روز گشايش سفارت امريکا در قدس، بيشتر حاضران در بی بی سی مثل 
بهنود، باستانی و حتی مجريان خبری اگرچه با مسامحه و احتياط، در توئيت  هايی نارضايتی خود را 
از اين كشتار نشان دادند. در موضوع ازدواج نوه ملکه انگليس نيز كه پخش مستقيم آن از شبکه های 
خبری از جمله بی بی سی به نقطه تهوع آوری رسيد، حسين باستانی در جواب يکی از كاربران توئيتر كه 
گفته بود »اگر جای باستانی بودم، از پخش اين عروسی در بی بی سی از احساس حقارت دق می كردم« 
يادآوری كرده است كه او توئيتی در انتقاد از وزير خارجه انگليس نوشته است. هرچند محتوای اين 
توئيت ربطی به ماجرای عروسی و پخش آن ندارد و بيشتر نشان از فهم غلط باستانی از منظور وزير 
خارجه انگليس و در واقع يك توئيت ضد جمهوری اسالمی است! اما باستانی می خواسته مثاًل بگويد 
اين جور نيست كه ما كارگر مطلق بی بی سی و انگليس باشيم و گاهی از آنها انتقاد می كنيم! بهنود نيز 
با كنايه »ما مست خودنمايی« تصويری از روزنامه آبزرور را به عنوان روزنامه محبوبش در توئيتر به 
اشتراک گذاشته است. آبزرور در صفحه اول با انتشار عکسی از عروس و داماد سلطنتی نوشته است: 
»دو نفرعاشق شدند و همه ما )رسانه ها( آن را نشان داديم.«  اينها اگرچه حركت جدی يك روزنامه نگار 
در نقد وقايع پيرامونی به حساب نمی آيد اما نشان می دهد كه همکاران بی بی سی برای اين شبکه شبيه 

يك سخت افزار عمل می كنند كه نرم افزار آن در جای ديگری تعبيه شده است. 
باستانی هر از گاهی يادی می كند از روز  هايی كه در ايران زندانی بوده است و با زبان بسته می گويد 
كينه ای از عامالن زندانی شدنش دارد و اين كينه روی جايی كه االن هس��ت و كاری كه االن برای 
بی بی سی می كند، اثر گذاشته اس��ت. بهنود نيز همين طور . او نيز گاهی به ياد می آورد كه در زمان 
خروج از ايران در امارات مرگ را پيش چشم خود ديده است. به اين ترتيب بعيد نيست كه از همکاران 
بی بی س��ی فارس��ی هيچ نقطه مثبتی در تحليل و اطالع رس��انی از وقايع ايران ديده نشود و حتی 
آفتاب سوختگی سه گاوميش را بهانه خبر كنند تا اوضاع را به زعم خود سياه نشان دهند، اما هرازگاهی 
در كانال های شخصی، بارقه هايی از وجدان ژورناليستی برای وقايع خارج از ايران ديده شود، زيرا آنچه 

برای ايران تهيه می شود، مطابق دستورالعمل است. 
البته برای ديده بانی از بی بی سی يك انگيزه ديگری هم دارم و آن هم اشاره به سخني متفاوت است. 
چندی پيش در جمع برخی از فعاالن سياسی و رسانه ای معروف به جبهه انقالب بودم كه بحثی درباره 
رسانه های خبری »دشمن « به ميان آمد. يکی از ايشان كه از ديگران خردمندتر می نمود با سعه صدر 
بيشتر به بحث وارد شد و گفت:»من امثال عطاءاهلل مهاجرانی و مسعود بهنود را در چارچوب همين 

انقالب )مثالً ظرفيت های انقالب( ارزيابی می كنم و دشمن آن نمی دانم.« 
اين سخن برای عده ای سنگين می آمد زيرا كه بهنود شاه دوست كه خود تأكيد كرده سقف انتظارش، 
حکومت سلطنتی و كف آن مشروطه سلطنتی است، قاعدتاً نبايد با مفهوم انقالب اسالمی قابل جمع 
باشد.  بهنود چه يکی از ظرفيت های انقالب اسالمی باشد! و چه يك شاه دوست تقريباً انگليسی شده، 
در هر دو حال به كينه ای كه سرچش��مه واقعی آن همان »حضور در يك ش��بکه ضد ايرانی« است، 
روزنامه جوان را هجو و تحريف شده، به اطالع مخاطبان خود می رساند و البته چه چيزی بهتر از اينکه 

اينتليجنت سرويس راضی باشد!
سردبير

مسئوالن امریكا اعالم كرده اند 
كه ایران برنامه   هایی برای حمله   جهان

سایبری به شركت های امریكایی و اروپایی دارد؛ حمالتی با 
هدف مختل كردن فعاليت شركت های آبرسانی، شبكه های 
توزی�ع ب�رق و ش�ركت های فن�اوری و خدم�ات درمانی. 
بر اساس گزارشی كه روز جمعه از سوی شبکه »ان بی سی«، منتشر 
شده، ايران برای انجام يك سری حمالت سايبری برنامه ای دارد؛ 
موضوعی كه از سوی مقامات ايران تکذيب شده است. مسئوالن 
امنيتی امريکا در گفت وگو با ان بی سی، نسبت به حمالت سايبری 
جمهوری اسالمی ايران به كش��ورهای اروپايی و همچنين برخی 

از كش��ورهای خاورميانه هش��دار داده اند. آنها مدعی شده اند كه 
جمهوری اسالمی ايران قصد دارد مراكز آب و برق رسانی و همچنين 
ش��ركت های خصوصی فعال در حوزه های فن��اوری و همچنين 
درمانی را مورد حمله قرار دهد. بر اس��اس همي��ن گزارش، گفته 
شده است كه ايران بر آن اس��ت به شركت های امريکايی، اروپايی 
و همچنين مؤسس��اتی واقع در خاورميانه حمله س��ايبری كند. 
مس��ئوالن امنيتی امريکا اعالم كرده اند كه با اين حمالت مقابله 
خواهند كرد. گزارش های منتشر شده در رسانه های امريکا روشن 
نمي كند كه ماهيت پاسخ امريکا به برنامه حمالت سايبری ايران 
چيست. به سخن ديگر، گفته نشده است كه آيا امريکا بر آن است تا 

در برابر حمالت سايبری ايران از خود دفاع كند، يا تصميم به حمله 
سايبری به مراكز و مؤسس��ات ايران را دارد. اين در حالی است كه 
عليرضا مستوفی، سخنگوی ايران در سازمان ملل، گزارش  منتشر 
شده از سوی شبکه خبری ياد شده را ناصحيح دانسته و مدعی شده 
است ماهيت فعاليت های س��ايبری ايران دفاعی است. سخنگوی 
ايران در سازمان ملل، امريکا را به انجام حمالت سايبری عليه همه 
كش��ور  ها و از جمله عليه ايران متهم كرده است. بر اساس گزارش 
سايت » فورچون«، اتهامات متقابل ايران و امريکا پيرامون حمالت 
سايبری، جلوه ديگری از تنش بين دو كشور است كه به ويژه پس از 

خروج امريکا از توافق هسته ای تشديد شده است. 

هشدار امریکا درباره حمالت سایبری ایران

 رأی  مجمع تشخيص
 به حضور  اقليت هاي ديني 
در شوراهاي شهر و روستا

سپنتا نيكنام به شورای شهر یزد بازگشت

2

  مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته رأی به مجاز 
بودن حضور اقليت هاي ديني در شوراهاي شهر و روستا 
داد و به اين ترتيب، ماجراي سپنتا نيکنام، عضو شوراي 
شهر يزد كه به دليل زرتشتي بودن عضويت او معلق شده 
بود، به پايان رسيد و او مي تواند از اين پس به فعاليت خود 

در شوراي شهر يزد ادامه دهد

رهبر معظم انقالب در ديدار سفيران، کارداران و مسئوالن وزارت امور خارجه: 

   اقتصادي

 معطل 
 بسته اروپايي هم نمانيد

سخنان رئيس جمهور درباره اينکه »اگر نفت ايران صادر نشود نفت هيچ کشوري در منطقه صادر نخواهد شد« 
سياست و رويکرد نظام است و وزارت خارجه پيگير جدي اينگونه مواضع رئيس جمهور باشد

يارانه دالري سفر  تفريحي  قطع شد
 چالش اختصاص ارز مسافرتي روز گذشته با اعالم خبر توقف فروش اين ارز به مسافران وارد 
فاز تازه اي شد. جايي كه از يك سو يك مقام مسئول در نظام بانکي كشور به خبرگزاري مهر 
گفت تا زمان تصميم گيري نهايي در مورد دستورالعمل بانك مركزي براي تخصيص ارز تمام 
بانك ها مکلف هستند مطابق دستورالعمل هاي گذشته بانك مركزي در تأمين ارز مسافري 

اقدام كنند و نبايد هيچ گونه خللي در اين موضوع ايجاد شود، اما در سوي ديگر احمد اصغري، 
رئيس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني ايران مدعي شد كه با دستور بانك مركزي از روز 

30 تيرماه فروش ارز مسافرتي در همه بانك هاي عامل متوقف شده است. 
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