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يادداشت هاي امروز

دور باطل ورزش با مديران شکست خورده
و تکراري!/ شيوا نوروزي

13

جنگ شناختي مکمل جنگ اقتصادي
محمدجواد اخوان
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عرض اندام نظامی روسیه و چین در برابر 
امريکا/ دكتر سيد نعمت اهلل عبدالرحيم زاده

15

سردار غيب پرور در رزمايش اقتدار عاشورايي بسيج
 در خراسان رضوي:

گاليه داريم
مسئوالن از ظرفيت بسيج 

استفاده نمي کنند
ويژه هاي جوان  

 حمايت از هتاک  به سبك خبرگزاري دولت
 عطريانفر پشت به فتنه 78 و 88 : مطالبات از 

طريق تظاهرات خیابانی به دست نمی آيد! 
صفحه2

صفحه2

چنانچهسهميهبنديسابق60ليتردرماهلحاظشود
قاچاق20ميليونليتربنزينبهميزانسهميه10ميليونخودرواست

قاچاقبنزينازايرانمعادلمجموعمصرفکشورهاي
ترکيه،پرتغال،نروژ،جمهوريچكوسوئيساست

قاچاق روزانه بنزين
  به 20ميليون ليتر  رسيد

تازه ترين آماري كه از سوي حسن خسروجردي،  عضو اتحاديه صادركنندگان 
نفت، گاز و پتروشيمي ايران منتشر ش��ده، نشان دهنده قاچاق نزديك به 
20ميليون ليتر بنزين در روز است؛  حجمي باور نكردني كه تقريباً يك پنجم توليد 

بنزين كشور را شامل مي شود. اين ميزان قاچاق سوخت، دقيقاً معادل مصرف روزانه 
پنج كش��ور اروپايي  پرتغال، نروژ، جمهوري چك، س��وئيس و تركيه است كه در 

مجموع بر اساس آمارهاي جهاني 20 ميليون ليتر مصرف دارند | صفحه4

  اقتصادي

جهاد فرهنگی و اجتماعی بانوان  
در رزمايش  اقتدار بسیجیان

مالك پتروشیمي هاي متخلف دولت است
دولت در شرايطي از همكاري نكردن پتروش��يمي ها در عرضه ارز انتقاد 

مي كند كه خود مالك اصلي آنهاست|صفحه12

رئيس سازمان مالياتي: س��ازمان مالياتي مجوز بررس��ي تراكنش هاي باالي 5 ميليارد را 
دارد، بر همين اساس 6005 تراكنش مشكوك رسيدگي و 12 هزار ميليارد درآمد مالياتي 
شناسايي  شده است.  در حال حاضر 4 هزار مورد مشكوك به فرار مالياتي شناسايي  شده  كه 
هزار مورد آن حاصل اقدام مشترك با دستگاه هاي اطالعاتي بوده است. بر اساس پيشنهاد 
ما به ش��وراي هماهنگي اقتصاد خريداران تا 25 سكه معاف از ماليات و خريداران بيش از 
هزار سكه بايد تا 35 درصد ماليات بپردازند. در سال گذشته تاكنون 22 هزار ميليارد تومان 

از محل فرار مالياتي برگ تشخيص صادرشده است|صفحه4

روز گذشته از آذربايجان شرقي خبر رسيد كه جهادگران بسيج جامعه زنان در مراغه اقدام به 
رزمايشي آموزشي فرهنگي كرده اند كه بر اساس آن برگزاري كالس هاي مختلف آشپزي، 
صنايع دستي، مشاوره هاي حقوقي، پاسخ به سؤاالت ديني و برگزاري كالس هاي قرآني 
براي نونهاالن و نوجوانان از جمله اين كارهاست.  در همين راستا حوزه هاي خواهران و بسيج 
جامعه زنان در اين رزمايش در مناطق مختلف با برگزاري اين كالس ها كمك شاياني به باال 

بردن سطح اطالعاتي خواهران و پاسخگويي به سؤاالت ديني آنها مي كنند|صفحه11

اليحه اخذ ماليات 
از خريداران 2۵ سكه به باال
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جانکری،وزيرخارجهاس�بقامريکاکه
امضایاوپ�ایبرجاماس�ت،درجديدترين
مصاحبهخودباشبکهپیبیاساينتوافقرا
»قدرتمندترين،پاسخگوترينوشفافترين
توافقنامههستهایجهان«توصيفکردهوبا
اشارهبهاينکهمنتقدانبرجامدرايرانامريکا
راغيرقابلاعتمادمیخواندند،گفت:»دونالد
ترامپثابتکردکهآنهادرستمیگفتند.«

 کری: ترامپ
با خروج  از برجام 

غیرقابل اعتماد  بودن 
ما را اثبات کرد

تهديد  نق زن ها  با نق زني!

فاقد  دولتي،  بي انگيزه  و  نق زن  »مديران  گفت:  سخناني  در  ديروز  جهانگيري،   
همان سخنراني  در  البته  و  هستند.«  شرايط خطير كشور  براي  الزم  ويژگي هاي 
بود.  كافي  مردم  دل  كردن  خالي  براي  و  نبود  زدن  نق  از  كم  كه  زد   حرف هايي 
او البته خوب مي داند اين خودش بود كه مقابل مديران با انگيزه كشور و كساني كه 
شرايط بسيار دشوارتر تحريم ها در سال 90 را اداره مي كردند آرايش جنگي گرفت و 
آنها را قاچاقچي و خائن ناميد و حاال بايد از دست مديران نق زن و بي انگيزه ناله كند!

صفحه15

ه 4
فح

| ص
ن 

جوا
ي| 

يز
بر

دت
حم

د م
مو

مح
ح: 

طر


