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داريوش ارجمند در آيين نكوداشت خود مطرح كرد
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همدستي  پليس فرانسه با كومله درحمله  به سفارت ايران !

وزارت اطالعات اعالم كرد | جلوگيری از خروج غيرقانونی ارز از سوی   يک شبکه هرمی

دستگيری مظنونان حمله به كنسولگری ايران در بصره

دپوي 40 هزار كانتينر كاال در گمرك شهيد رجايي 

موشكي ايران به پايگاه   جهان چند روز پس از حمالت 
گروهك كومله در خاك عراق، چند نفر از اعضاي اين 
گروهك ضد انقالب عصر جمعه به سفارت ايران در 
پاريس تعرض كردند. پليس فرانسه هم در همكاري با 
اين عناصر ضد انقالب در زمان حمله به سفارت صحنه 
را خالي ك�رد و مان�ع تعرض به س�فارتخانه نش�د. 
به گزارش ش��بكه خبر، در اين حادثه كه جمعه ش��ب 
رخ داد، حدود 15 نفر از عناصر اين گروهك تروريستي 
با اهانت به پرچم مقدس جمهوري اس��امي، اقدام به 
پرتاب سنگ و اش��ياي مختلف از جمله لوازم كامپيوتر 

و كپسول آتش نش��اني كردند و شيشه هاي ساختمان 
سفارت را شكس��تند. پليس فرانس��ه از صبح جمعه از 
تحركات اين افراد خبر داشت و به مسئوالن سفارت نيز 
اطاع داده بود، اما درست در زماني كه عناصر گروهك 
تروريستي كومله در مقابل س��فارت حاضر مي شوند، 
مأموران پليس اطراف س��فارت را ترك مي كنند! پس 
از پايان نمايش متعرضان به س��فارت اي��ران، مأموران 
پليس ب��ار ديگر به محل خدمت ش��ان ب��از مي گردند. 
بهرام قاسمي، س��خنگوي وزارت خارجه ضمن تأكيد 
بر محاكمه و مجازات عامان حمله به سفارت ايران در 
پاريس، مسئوليت دولت فرانس��ه در حفاظت و تأمين 

امنيت اماكن ديپلماتيك ايران در اين كش��ور را يادآور 
شد. قاسمي افزود: »متأس��فانه به رغم انتظار طبيعي 
كه از پليس فرانسه وجود داشت آنان هنگام حضور اين 
مهاجمان كه از وابستگان يك گروهك تروريستي بودند، 
به موقع در محل حاضر نش��دند كه موضوع تهاجم اين 
گروه و عدم حضور بهنگام پليس، تحت بررسي و پيگيري 
است«. تعرض به سفارت ايران پس از آن انجام شد كه 
هفته گذشته سپاه پاسداران انقاب اسامي با شليك 
چندين موش��ك، يكي از پايگاه هاي متعلق به گروهك 
كومله را در خاك عراق مورد ه��دف قرار داده بود كه به 

هاكت تعدادي از فرماندهان اين گروه منجر شد. 

وزارت اطالع�ات روز  گذش�ته ب�ا ص�دور   سياسي
اطالعيه ای اعالم كرد كه از خروج غيرقانونی ارز از 
طريق ش�بكه هرمی فايننش�يال جلوگيری ش�د. 
به گزارش پاي��گاه اطاع رس��انی وزارت اطاعات، در 
اين اطاعيه آمده اس��ت: با تاش گس��ترده سربازان 
گمنام امام زمان)عج( در ادارات  كل اطاعات اس��تان 
فارس و هرمزگان و به منظور صيانت از سياس��ت های 
اقتصاد مقاومتی و جلوگيری از هرگونه اخال در نظام 
اقتصادی كشور، تعداد 18 نفر از ليدر  ها و اعضای فعال 

دسيس��ه هرمی و كاهبردارانه جديد با نام فايننشيال 
)financial(، دستگير و پرونده تخلفات آنها به مراجع 
قضايی ارجاع شد. در اين اطاعيه تأكيد شده است: اين 
افراد با استفاده از روش های اغواگرايانه اقدام به جذب 
سرمايه افراد و كاهبرداری از آنها و همچنين راه اندازی 
چندين هرم و زنجيره انسانی كرده و مبالغ قابل توجهی 
ارز از كشور از طريق صرافی های غيرمجاز و يا به صورت 
فيزيكی خارج كرده بودند. در اين اطاعيه آمده است: 
با تشكر از هوش��ياری و اقدام به موقع در اطاع  رسانی 
اخبار به س��تادهای خبری از مردم شريف و واليتمدار 

درخواست می ش��ود با عنايت به ش��كل گيری مجدد 
دسيسه های هرمی با ترفندهای جديد و كاهبرداری 
آنها و احتمال مال باخته ش��دن افراد، پيش از هرگونه 
س��رمايه گذاری در طرح   هايی از اي��ن قبيل، اطاعات 
الزم را كسب كرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد 
مش��كوك مراتب را به ش��ماره 113 اعام كنند. اين 
اطاعيه می افزايد: ضمناً به افراد س��ودجو نيز هشدار 
داده می شود كه فعاليت های آنها مورد رصد است و در 
صورت انجام اقدامات غيرقانونی با آنها قاطعانه برخورد 

خواهد شد. 

نيروه��ای امنيتی عراق ش��ماری از اغتشاش��گران در 
ناآرامی های اخير بص��ره از جمله مظنون��ان حمله به 
كنسولگری جمهوری اسامی ايران را دستگير كردند. 
به گزارش تسنيم به نقل از اسكای نيوز عربی، نيروهای 
امنيتی عراق 30 نفر از اغتشاشگران در ناآرامی های اخير 

بصره را دستگير كردند. بر اساس اين گزارش، شماری از 
مظنونان حمله به كنسولگری جمهوری اسامی ايران 
نيز در بين دستگيرشدگان حضور دارند. استان بصره 
از چند ماه قبل ش��اهد تظاهرات مردم��ی در اعتراض 
به وضعيت بد خدمت رسانی است تا اينكه چندی قبل 

برخی از عوامل نفوذی دشمن و عناصر فرصت طلب در 
صف معترضان رخنه كرده و دس��ت به كشتار مردم و 
اقدامات خرابكارانه از جمله به آتش كشيدن مقرهای 
احزاب و مراكز دولتی و كنسولگری جمهوری اسامی 

ايران در اين استان زدند. 

يك مقام ارش�د  گم�رك گفت: به   اقتصادي
دليل مصوبات دولت بي�ش از 40 هزار كانتينر 

كاال در گمركات دپو شده است. 
يك مقام ارش��د گمرك در گفت وگوبا »فارس« در 
خصوص رسوب كاال در بنادر و گمركات كشور اظهار 
داشت: براساس آمارها طي چند روز گذشته با توجه 
به تسهيات گمرك، ترخيص كاالها به روال عادي 
بازگش��ته كه پيش تر به دليل موانع در سياست ها و 
مصوبات با مشكاتي همراه بود.  وي افزود: با توجه به 
التهابات ارزي بخشنامه هاي زيادي از سوي دستگاه ها، 
بانك مركزي و هيئت وزيران صادر شده كه به رسوب 
كاالها در گمرك كمك كرده است و حتي برخي از اين 
بخشنامه ها و مصوبات باعث شده كاالهاي واحدهاي 

توليدي نيز در گمركات رسوب كند. 
اين مقام مسئول گمرك با تأكيد بر اينكه طي 10 روز 
گذشته با تسهيات گمرك 50 درصد موانع پيش 
روي مواد اوليه توليد و كااله��اي مورد نياز برطرف 

شده اس��ت، عنوان كرد: با اين حال همچنان موانع 
زيادي پيش روي كاالهاي موجود وجود دارد كه بايد 

نسبت به آنها تعيين تكليف صورت بگيرد. 
وي با اشاره به اينكه بسياري از كاالها به مبادي ورودي 
كشور آمده كه ثبت سفارش ندارند يا بخشي از آنها 
مربوط به گروه كاالي ممنوعه وارداتي شده اند، اظهار 
داشت: فقط در گمرك ش��هيد رجايي بندرعباس 
30 تا 40 كانتينر وجود دارد و چندين هزار كانتينر 
ديگر در بنادر جاهاي مختلف باتكليف است كه با 
مشكات گفته شده روبه رو هستند، بخش عمده اي 

از اين كانتينرها به گمرك اظهار نشدند. 
اين مقام ارشد گمركي با تأكيد بر اينكه مصوبات و 
بخشنامه ها نبايد ناقض قانون باشند، عنوان كرد: 
با اين وجود اينكه برخي از آنها مغايرت با قوانين 
دارند، عمده  كاالهاي دپو ش��ده مش��كل منشأ 
ارز، ممنوعيت ثبت س��فارش و مجوزهاي الزم را 
دارند. نبايد براي كااليي كه روي كش��تي و دريا 

است، تصميم گيري كرد. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
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سال بيستم- شماره 5469 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

بالي رعايت نكردن اصل حق تقدم درآمد بر 
هزينه / هادی غالمحسینی

4

از ظرفيت هاي محرم و صفر غافل نشويم
 سید عبداهلل متولیان

2

فروپاشی ائتالف مهاجم و احتمال توسل به 
اقدامات غيرمترقبه / احمد کاظم زاده

15

»شنبه هاي انقالب« دستاوردهاي حوزه گردشگري 
را تشريح كرد

شگفتزدگیتوریستها
ازپيشرفتهايایران

   اختاف نظ��ام و فرهنگ غني اس��امي ايران��ي با تصوير 
سياهي كه رسانه هاي بيگانه از ايران س��اخته اند، گردشگران 
خارجي را به بهترين مبلغان فرهنگي ايران تبديل كرده است
صفحه 16

ويژه هاي جوان  

 سانسور شهداي گمنام به نفع جان كري!
 اين انتصاب رنگ و بوي ديگري دارد
 روزنامه دولت يا تريبون افراطيون؟!

صفحه 2 مطرود امام، محبوب خاتمي!

در اقدامي همسو با مشي ترامپ كه در مصاحبه ها و توئيت هايش ملت ايران را نااميد و فرورفته در فقر و فاكت معرفي مي كند، 
»بدون تاريخ، بدون امضا« تلخ ترين و سياه ترين فيلم جشنواره براي اسكار معرفي شد

انتخاباسکاريایران
باامضايترامپ!

اروپا منفعل باشد غني سازي را افزايش مي دهيم

ظریف:وقتمانرا
باامریکاهدرنميدهيم

   فرهنگي

صفحه 16

 عمران خان: 
ساختار انگليسی اداره 
پاكستان تغيير می كند 

15

  در سال های گذشته حاكمان فقط به منافع خود 
و خانواده خودشان فكر كردند و اين روشی بود كه 
از اس�تعمار انگليس به ارث بردند اما اين سيستم 

ناكارآمد حذف خواهد شد

همدستي
پليسفرانسهباکومله

درحملهبهسفارتایران!

1

  پلي�س فرانس�ه در هم�كاري ب�ا عناص�ر ضد 
انقالب گروهك تروريستي كومله در زمان حمله 
به س�فارت، صحنه را خالي كرد و مان�ع تعرض به 

سفارتخانه نشد

 عضو هيئت رئيسه مجلس:
استيضاح وزير نفت كليد خورد

عضو هيئت رئيس�ه مجلس اع�الم كرد طرح اس�تيضاح 
بي�ژن زنگن�ه، وزي�ر نف�ت در مجل�س كلي�د خ�ورد.

احمد اميرآبادي، نماينده مردم قم و عضو هيئت رئيسه مجلس 
شوراي اسامي در گفت وگو با فارس اعام كرد طرح استيضاح 
بيژن زنگنه وزير نفت در مجلس كليد خورد. وي در اين زمينه 
توضيح داد: تعدادي از نمايندگان مجلس قبًا طرح استيضاح 
وزير نفت را ارائه كرده بودند كه آقاي وزير با حضور در جلسه 
كميس��يون انرژي به نمايندگان استيضاح كننده قول هايي را 
براي پيگيري موارد مورد نظر آنان داده بود. اميرآبادي تصريح 
كرد: با توجه به اينكه در حال حاضر پتروشيمي ها مواد اوليه 
كارخانه ها را به درستي تأمين نمي كنند، بنابراين تعدادي از 
نمايندگان گفته اند كه دوباره مي خواهند استيضاح وزير نفت 
را پيگيري كنند. وي همچنين گفت: اين نمايندگان به وزير 
نفت مهلت داده بودند تا به قول هايش عم��ل كند اما وزير به 
قول هايش عمل نكرده است و از طرفي به دليل عدم همكاري 
پتروشيمي ها با توليدكنندگان، اين نمايندگان استيضاح كننده 

گفته اند استيضاح وزير نفت را پيگيري خواهند كرد.
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