
رئیس سیاست خارجی اروپا: 
ایران ثمرات اقتصادی برجام را ندیده، باید کاری کنیم ایران به حقش برسد

شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب کرد

  بیست و س�ومین دادگاه متهمان بانك ملت و 
پارس�یان در حالي برگزار ش�د که به گفته قاضي 
9میلیون دالر از بدهي هاي بانك پارس�یان وصول 
شد و مقدمات رد مال 93میلیون دالري بانك ملت 
هم در حال انجام است. در این جلسه از دادگاه هم 
مشخص شد که مسئول فروش نفت بانك ملت در 
دوره دیواندري از اعضاي شاخه نظامي مجاهدین 

خلق بود

»تاریخچه مداخالت فرستادگان دولت انگلستان 
 در امور داخلي ایران«  در گفت و شنود 

با دکتر موسي فقیه حقاني - بخش نخست

  ضرب االجل سازمان نظام پزشكي براي مهلت 
نصب کارتخوان در مطب پزشكان براي چندمین 

بار تمدید شد

همرزم شهید یوسف الهي در گفت وگو با »جوان« 
از خاطرات عارفي مي گوید که سردار سلیماني 

مي خواست کنارش دفن شود

 جایزه جهانی ایثار 
 با نام شهید سلیمانی 
در سطح بین المللی

 سفراي انگلستان همواره 
 در پي تضعیف سیاسي 
و اقتصادي ایران بوده اند

 رد پاي طبري و منافقين 
در پرونده ديواندري

حاج قاسم با شعرخواني 
حسین آقا منقلب مي شد

 جريمه 2درصدي 
براي پزشكاني كه زير بار 
نصب كارتخوان نمي روند!
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نشست امنیتی لبنان برای برخورد با آشوبگران 
AFC برنامه پلی آف نمایندگان ایران در کشور ثالث را اعالم کرد

جایزه جهانی ایثار با نام شهید سلیمانی در سطح بین المللی  اعتراف به دود شدن 30میلیارد لیتر بنزین با حذف کارت سوخت

رئیس جمه�ور لبنان در  بینالملل
نشستی با حضور وزرای 
 دفاع و کش�ور و فرماندهان پلیس، تحوالت امنیتی 
ای�ن کش�ور را مورد بررس�ی ق�رار داد و خواس�تار 
هماهنگ�ی دائ�م س�رویس های امنیت�ی از طری�ق 
ش�د.  مش�ترک  عملی�ات  ات�اق  فعال س�ازی 
به گزارش سایت النش��ره، منابع آگاه روز سه     شنبه اعالم 
کردن��د، فرماندهان امنیتی در این نشس��ت که هدفش 
بررسی اوضاع این کشور بود، گزارش     هایی را در خصوص 
تحوالت داخلی از ۱۷ اکتبر تاکنون ارائ��ه دادند. در این 
گزارش     ها به وجود نفوذی     هایی در میان معترضان اشاره 
شد که دست به آشوب و تعرض به نیروهای امنیتی زده اند. 

بر اساس این گزارش، در جریان این نشست در خصوص 
اقدامات آتی امنیتی در حمایت از ش��رکت کنندگان در 
تظاهرات مسالمت آمیز لبنان و همچنین از اموال عمومی 
و خصوص��ی و همچنین ممانعت از اقدام��ات گروه های 
تخریبگر که سرویس  امنیتی اطالعات مفصلی از آنها دارند 
گفت وگو و قرار شد با دس��تگاه های قضایی برای اجرای 
قوانین، هماهنگی به وجود آید. میشل عون، رئیس جمهور 
لبنان که ریاست این نشست را بر عهده داشت، خواستار 
هماهنگی دائم سرویس های امنیتی از طریق فعال سازی 

اتاق عملیات مشترک شد. 
در نشست مذکور وزیر دفاع، وزیر کش��ور و فرماندهان 
سرویس امنیتی لبنان با هدف بررسی تحوالت امنیتی 

این کشور حضور داشتند. لبنان چند شب گذشته شاهد 
تظاهرات مردمی علیه تأخیر در تشکیل دولت بوده که 
طی درگیری های ش��دیدی میان معترضان و نیروهای 
امنیتی در خیابان های بیروت ش��مار زیادی از دو طرف 
مجروح ش��دند. از س��وی دیگر، تجمع علمای مسلمان 
لبنان از »حسان دیاب « نخس��ت وزیر مکلف این کشور 
خواس��ت تصمیم نهایی را بگیرد و س��اختار نهایی خود 
درباره تش��کیل دولت را به میش��ل عون ، رئیس جمهور 
تحویل ده��د. به گزارش ش��بکه المنار، در ای��ن بیانیه 
آمده،»اگر اعتراضی به این س��اختار باشد باید به سبب 
منافع کشور از آن گذشت، زیرا کشور در این مرحله هدف 

قرار گرفته است«. 

AFC  در اقدامی عجیب  ورزشی
برخالف خواس�ته ایران 
برنامه پلی آف نماین�دگان ایران در کش�ور ثالث را 
اعالم کرد و بر این اس�اس تیم های استقالل و شهر 
خ�ودرو بای�د در ام�ارات ب�ه می�دان برون�د. 
به گزارش فارس، سایت کنفدراس��یون فوتبال آسیا در 
اقدامی عجیب بر خالف خواس��ته ایران برنامه مسابقات 
پلی آف نمایندگان ایران )اس��تقالل و ش��هر خودرو( را 

اعالم کرد. 
بر این اساس و بنا بر اعالم برنامه AFC تیم های فوتبال 

 استقالل و ش��هر خودرو باید در روز پنج  شنبه 25 ژانویه 
)5 بهمن ماه( به مصاف حریفان خود بروند. نکته عجیب 
دیگر اینکه تیم ه��ای ایرانی باید در کش��ور امارات و در 

شهر های دبی و شارجه بازی کنند. 
اسقالل با تیم کویتی باید در دبی مصاف دهد و شهر خودرو 

هم با تیم بحرینی در شارجه روبه رو می شود. 
همچنین سایت الکاس هم در خبری این موضوع را تأیید 
کرد و نوش��ت دیدار پلی آف تیم های استقالل و الکویت 
برای حض��ور در مرحله گروه��ی لیگ قهرمانان آس��یا 

روز   شنبه 5 بهمن ماه در دبی برگزار خواهد شد. 

در این خبر آمده است که باشگاه کویتی پس از اینکه از 
سوی AFC از این موضوع با خبر شده فردا راهی امارات 

می شود. 
این اخبار و برنامه   ها در ش��رایطی منتش��ر شده است که 
نمایندگان ایران تأکید کرده اند در هیچ کش��وری به جز 
ایران به مصاف حریفان خود نمی روند و قرار است فردا برای 

رایزنی با دبیرکل AFC به مالزی بروند. 
قرار اس��ت نمایندگان چهار تیم ایران��ی حاضر در لیگ 
قهرمانان آسیا به همراه شکوری پنج  ش��نبه با دبیرکل  

AFC دیدار کنند. 

اعض�ای ش�ورای عالی  اجتماعی
انقالب فرهنگی تصویب 
کردند جایزه جهانی ایثار که پیشنهاد سردار شهید 
سلیمانی بوده است، با نام خود شهید سلیمانی به 
ایثارگ�ران در س�طح بین الملل�ی اعط�ا ش�ود. 
به گزارش فارس، حس��ن روحانی دیروز در جلسه شورای 
عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه حضور مردم در مراسم 
تشییع پیکر شهید سپهبد سلیمانی در شهرهای مختلف 
کشور ، حضوری معنادار و حساب ش��ده بود،  تأکید کرد: 
شهید سلیمانی یک شخصیت بس��یار واال و ارزشمند بود 
که در طول دوره خدمت به انقالب و نظام در مسیر جهاد، 
فداکاری، مقاومت و ایثار، هیچ گاه توقف نداشت و راه خود را 

با قدرت و ایمان ادامه داد. 
روحانی با بیان اینکه مردم در مراسم تشییع سردار سلیمانی 
چه در شهرهای مختلف ایران و چه در شهرهای بغداد، کربال 
و نجف در کشور عراق به خوبی از خدمات این سردار بزرگ 
اسالم قدردانی کردند، افزود: این حضور گسترده موجب شد 
که امریکا بعد از ترور شهید سلیمانی نتواند حتی متحدانش 

را با خود همراه کند. 
رئیس جمهور خاطرنش��ان ک��رد: حتی برخی از س��ران 
کشورهای اروپایی نیز در تماس های تلفنی، نسبت به این 
موضوع اظهار تأسف کردند و این اقدام امریکا را برای منطقه 

خطرناک دانستند. 
روحانی تصریح کرد: در حادثه ترور ناجوانمردانه ش��هید 
سلیمانی، افکار عمومی دنیا، نخبگان جامعه و دنیای اسالم 
به ویژه همس��ایگان ما که خدمات سردار شهید سلیمانی 
را دیده بودن��د به خوبی عکس العمل نش��ان دادند و خط 

ایستادگی و مقاومت خیلی پررنگ شد. 
رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ما انصافاً در همه حوادث 
به خوبی و با آگاهی به صحنه می آین��د، افزود: در موضوع 
حادثه هواپیمای اوکراینی هم که بسیار دردناک و جانگداز 
بود، مردم به خوبی با خانواده جان باختگان این حادثه تلخ و 

غیرقابل باور، ابراز همدردی کردند. 
روحانی همچنین به حادثه سیل در سیستان و بلوچستان و 
بازدید اخیر خود از مناطق سیل زده استان اشاره کرد و افزود: 
حس همکاری، فداکاری، نوع دوستی و از خودگذشتگی 
مردم در این حادثه نیز بسیار ارزشمند است، به طوری که 
مردم س��یل زده برای دریافت کمک های ارسالی دیگران 
را در اولویت قرار می دادند و تأکید داش��تند که کمک   ها 
ابتدا به کسانی که بیشتر نیاز دارند ارائه شود و این یعنی از 

خودگذشتگی و ایثار مردم که بسیار ارزشمند است. 
در ادامه جلس��ه ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگ��ی که به 
ریاست روحانی و با حضور همه اعضا برگزار شد، تأسیس   
»صندوق شورای عالی عتف کشور« برای تأمین منابع مالی 

فعالیت های پژوهشی در دانشگاه  ها که موجب خلق ثروت 
می شود، در ادامه بررسی موضوع ظرفیت  ها وآسیب های 

علم و فناوری کشور، به تصویب رسید. 
براساس این مصوبه، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف 
شد با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری و همچنین 
سازمان برنامه و بودجه سند اساسنامه این صندوق را برای 
تصویب در دولت تهیه کند.   تنوع بخشی و رفع انحصار در 
آیین نامه ارتقای استادان دانشگاه  ها نیز از دیگر موضوعات 
مورد بحث در این جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی بود. 
اعضای ش��ورای عالی انقالب فرهنگی همچنین تصویب 
کردند جایزه جهانی ایثار که پیشنهاد سردار شهید سلیمانی 
بوده است، با نام خود شهید سلیمانی به ایثارگران در سطح 

بین المللی اعطا شود. 
در این جلسه همچنین با رأی اعضای شورای عالی انقالب 
فرهنگی، پیمان افراس��یاب برای ریاس��ت دانشگاه زابل، 
مهرزاد لطفی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 
سید محمد حسین بحرینی طوسی برای ریاست دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، فرزین رضاعی برای ریاست دانشگاه 
علوم پزشکی کردستان و عزیز جوان پور هروی برای ریاست 
دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی واحد تبریز 

انتخاب و منصوب شدند. 

اگر از س�ال 94 ک�ه کارت  اقتصادی
س�وخت و س�همیه بندی 
بنزین حذف شد تا زمان بازگشت این فرایند در سال 98 
یك حساب سرانگشتی از میزان بنزینی که می توانست 
از مصرف داخلی صرفه جویی و صادر شود و نشد، انجام 
دهیم به رقم باالیی می رسیم که یك خسارت کالن است. 
وزیر نفت که هی�چ گاه دلیل متقنی ب�رای حذف کارت 
سوخت نیاورد، حاال خود معترف است که با احیای دوباره 
کارت سوخت و سهمیه بندی 20 میلیون لیتر بنزین در روز 
صرفه جویی می شود؛ بنزینی که قبالً بیشترش را دالل   ها 
قاچاق می کردند و حاال بیشترش را دولت صادر می کند!
فرق قضیه از زمین تا آسمان است. سودآوری برای دولت 
فقط یكی از فر ق   ها و سودهاست.  فرق دوم، کنترل مصرف 
 برای روزی است که اگر کنترل نمی شد، مجبور به واردات 
بنزی�ن بودی�م. ف�رق س�وم اص�ل هدای�ت م�ردم به 
برنامه ری�زی و س�اماندهی در اس�تفاده از منابع ملی و 
توجه به نیاز نس�ل های آین�ده و فرق چهارم، مس�ئله 
محیط زیس�ت و آلودگی کمتر اس�ت. پنجم، مس�ائل 
امنیت�ی و فرق های دیگر که از محاس�به خارج اس�ت.

 تعطیلی فرایند سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت، در کنار 
ثابت ماندن قیمت بنزین برای چند س��ال متوالی از منظر 
کارشناسان هم ضرر دهها هزار میلیارد تومانی به کشور زد و 
هم اینکه باعث انحراف الگوی مصرف و قاچاق و آلودگی هوا 
شد. حال چند ماه پس از فعال شدن سیاست کارت سوخت و 

تعدیل بهای بنزین به اعتراف ژنرال نفتی دولت یازدهم یعنی 
بیژن زنگنه ، مصرف روزانه بنزین ح��دود 2۰ میلیون لیتر 
کاهش داشته است که می توان نتیجه گرفت در چند سال 

اخیر حداقل 3۰میلیارد لیتر بنزین اضافه مصرف شد. 
روزهای پایانی آبان ماه 98 بود که دولت روحانی به یکباره 
تصمیم گرفت بعد از یک وقفه و تعطیلی 4/5 ساله در موضوع 
سهمیه بندی و دو نرخی بودن بنزین، این طرح را دوباره به 

جریان بیندازد. 
سهمیه بندی بنزین بعد از صرف صد  ها ساعت وقت از سوی 
کارشناس��ان در این حوزه و همچنین تحمیل هزینه های 
سنگین به دولت برای راه اندازی زیرساخت های مرتبط با آن 
نظیر کارت های سوخت در سال 86 اجرایی شد. بررسی های 
آماری نشان می دهد که س��همیه بندی و استفاده از کارت 
سوخت تا حد زیادی مصرف بنزین را در کشور کاهش داده 
و جلوی قاچاق س��وخت و بخش��ی از آلودگی هوا را گرفته 
بود، به طوری که در یک مورد میزان مصرف بنزین از روزانه 
۷3میلیون لیتر در سال 85 به روزانه 69 میلیون لیتر در پایان 

سال 93 رسیده بود. 
    مصرف بی رویه؛ ماحصل بنزین تك نرخی و حذف 

کارت سوخت
سوم خرداد ماه سال 94 هنگامی که بنزین تک نرخی شد، 
حجم مصرف بنزین به حدی رسید که تولید داخل پاسخگو 
نبود، به طوری که در برخی مقاطع، روزانه ۱۰ میلیون لیتر هم 
بنزین وارد کشور شد. در نهایت با حذف این طرح استراتژیک، 

طی پنج  سال اخیر میزان مصرف روزانه بنزین از 69 میلیون 
لیتر در پایان سال 93 به بیش از 9۱ میلیون لیتر در فروردین 
سال 98 رسید که حکایت از رشد 3۱ درصدی مصرف روزانه 
بنزین طی این دوره اس��ت که در این میان انحراف الگوی 
مصرف ، آلودگی هوا ، قاچاق و...  تنها بخش��ی از هزینه های 
حذف کارت سوخت و بی تفاوتی به واقعی سازی قیمت بود. 

روز گذش��ته هم بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت درباره میزان 
کاهش مصرف روزانه س��وخت در کشور بعد از اجرای طرح 
سهمیه بندی بنزین اعتراف کرد که روزانه حدود 2۰ میلیون 

لیتر کاهش مصرف بنزین داشته ایم. 
این اعتراف زنگنه بعد از چهار و نیم سال از کنار گذاشتن کارت 
سوخت تنها یک اعتراف نبوده و حاکی از هدر رفتن چند صد 
هزار میلیارد تومان از بودجه کشور در لجبازی برای تعطیلی 
کارت سوخت است. این در حالی اس��ت که اگر بازه زمانی 
حذف طرح کارت سوخت را تنها چهار سال در نظر بگیریم 
و در این سال  ها روزانه 2۰ میلیون لیتر اضافه بنزین مصرف 
شده باشد، در این مدت در حدود3۰میلیارد لیتر بنزین مازاد 
مصرف شده است که   می شد با عدم حذف طرح کارت سوخت 

به شکل دیگری برای این منابع برنامه ریزی کرد. 
وزیر نفت درباره کاهش مصرف بنزی��ن پس از اجرای طرح 
احیای کارت سوخت، توضیح داد: اگرچه هنوز مقدار مصرف 
بنزین پس از آغاز سهمیه بندی تثبیت نشده است، اما اکنون 
۱9 تا 2۰ میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته شده است، البته 

فکر می کنیم مصرف دوباره باال برود. 

يادداشت هاي امروز

رؤياي گازي اروپا در خزر
وحیدحاجیپور

4

جانمان فدای وطن
فریدونحسن

۱3

با قلدرهاي سر گردنه چگونه بايد سخن گفت
عباسحاجينجاري

2

»معامله قرن«  بر بستر خاورميانه امريکايي
احمدکاظمزاده

۱5

 آیت اهلل رئیسي: 
شرطي کردن اقتصاد خطاست

  فعاالن اقتصادي از رشوه و روابط ناسالم اداري گالیه مند 
هس��تند. برخي مي گویند برخورد با یک یا دو نفر برخورد با 
فساد اقتصادي نیست، ما بارها گفته ایم، اگر ساختار فسادزا 
اصالح ش��ود، حتماً شاهد کاهش فس��اد اقتصادي و ورودي 

پرونده به دستگاه قضایي خواهیم بود |  صفحه4

ويژه  هاي جوان  

  تئوري پردازي براي ديپلماسي التماسي
صفحه 2

اعتراف برجامی اروپا پس از 54ماه
بینالملل

  جوزف بورل در گفت و گو با اشپیگل: ایران پس از خروج یکجانبه امریکایی    ها از توافق هسته ای، 
خیلی صبوری کرد، اما در نهایت، پاداش این شکیبایی اش را دریافت نکرد. ایران از منافع اقتصادی 
برجام بهره مند نشد. باید ترتیبی دهیم توافق هسته ای، ثمرات اقتصادی داشته باشد که ایران به 

حق، انتظارش را دارد. این خطر وجود دارد که اقدام سه کشور اروپایی به فعال کردن »ساز و کار 
حل اختالف « موجب مرگ توافق هسته ای شود. کاهش تعهدات برجامی ایران، هنوز به معنای آن 

نیست که این کشور توافق را واقعاً نقض کرده است | صفحه 15

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه 2 بهمن 1398   -   26 جمادی االول 1441

سال بیست و یكم- شماره 5850 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

حضور گروه های فرهنگی و هنري در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان - محسن روشنده - مهر 

  اگر از سال 94 که کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین حذف شد تا زمان بازگشت این فرایند 
در سال 98 یک حساب سرانگشتی از میزان بنزینی که می توانست از مصرف داخلی صرفه جویی 
و صادر شود و نشد، انجام دهیم به رقم باالیی می رسیم که یک خسارت کالن است. وزیر نفت که 
هیچ گاه دلیل متقنی برای حذف کارت سوخت نیاورد، حاال خود معترف است که با احیای دوباره 
کارت سوخت و سهمیه بندی 2۰ میلیون لیتر بنزین در روز صرفه جویی می شود؛ بنزینی که قباًل 

بیشترش را دالل   ها قاچاق می کردند و حاال بیشترش را دولت صادر می کند!

ف��رق قضی��ه از زمی��ن تا آس��مان اس��ت. س��ودآوری ب��رای دولت فق��ط یک��ی از فر ق   ها و 
سودهاس��ت.  ف��رق دوم، کنترل مص��رف برای روزی اس��ت که اگر کنترل نمی ش��د، مجبور 
ب��ه واردات بنزی��ن بودی��م. فرق س��وم اصل هدای��ت مردم ب��ه برنامه ریزی و س��اماندهی در 
اس��تفاده از مناب��ع مل��ی و توج��ه به نی��از نس��ل های آینده و ف��رق چهارم، مس��ئله محیط 
 زیس��ت و آلودگ��ی کمتر اس��ت. پنجم، مس��ائل امنیت��ی و فرق ه��ای دیگر که از محاس��به 

خارج است.

 اعتراف به دود شدن 
 30میلیارد لیتر بنزین  
  با حذف کارت سوخت
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