
 اولين جلسه دادگاه مؤسسه غيرمجاز حافظ 
 و شركت خوشه طاليي 

به رياست قاضي صلواتي برگزار شد 

 ساالنه 1200 ميليارد تومان 
از بودجه دولت حيف وميل می شود

  بس�ياري از دختران جواني كه هم اكنون در 
شاخه هاي مختلف گروه مردمي آمران به معروف 
ص�راط كار مي كنند كس�اني هس�تند ك�ه قباًل 

حجاب مناسبي نداشتند

  س�ردار حاج�ي زاده: پاي�گاه العدي�د )پاي�گاه 
امريكايي ه�ا در قط�ر(، پاي�گاه الظف�ره )پاي�گاه 
امريكايي ه�ا در ام�ارات( و يك ن�او امريكايي در 
درياي عمان هدف گيري ش�ده ب�ود كه در صورت 

واكنش امريكا، آنها را مورد اصابت قرار مي داديم 

 نگاهي كوتاه به چگونگي المپيكی شدن 
 بسكتبال در گفت وگوی »جوان« 
با شاهين طبع سرمربی تيم ملی

 5 سال كالهبرداري 
از كشاورزان با همكاري 
مديركل جهاد كشاورزي

 اختالط ۷00هزار تن سنگ 
و خاك با گندم نانوايي ها

 پهپاد امريكايي را 
يك نيروي آتش به اختيار 

ساقط كرد

 آسان جلوه دادن 
المپيكی شدن ايران  

غيرحرفه اي است

 همه زنان و دختران ايرانی 
در خيمه دختران انقالب 

جای دارند
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پزشكانيكهازپايانهفروشاستفادهنكنندجريمهميشوند

والیبالبهسدمحكماسترالیاخورد

سعیدعبدولیبهمدالبرنزجهانرسید

روحانی:حضورامريكايیهادرسوريه،غیرقانونیومداخلهجويانهاست

مدي�ركل دفت�ر تنظي�م 
مق�ررات و برون س�پاري   اجتماعی

سازمان امور مالياتي اعالم كرد:  از اول مهرماه پزشكاني 
كه از پايانه فروش اس�تفاده نكنند، جريمه مي شوند. 
علي رستم پور با اشاره به پايان يافتن مهلت ثبت نام فعاالن 
بخش درمان اعم از صاحبان مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، 
داروس��ازي و دامپزشكي در سامانه صن��دوق فروش گفت: 
فقط ۲۰درصد از مشموالن اعالم شده به اين سامانه مراجعه و 
ثبت نام كرده اند، در حالي كه از اول مهر ملزم به نصب و استفاده 
از پايانه فروش هستند و در غير اين صورت جريمه مي شوند.  
وي با اشاره به ضرورت عمل به تكاليف قانوني از سوي مؤديان 
عنوان كرد: صاحبان مشاغل مذكور از ابتداي مهرماه ملزم به 

نصب و استفاده از پايانه فروش هستند و در صورت عدم نصب 
و استفاده، مشمول جريمه خواهند شد. 

مديركل دفتر تنظيم مقررات و برون سپ��اري سازمان امور 
مالياتي گفت: براساس بند )ي( تبصره ۶ قانون بودجه سال 
۱۳۹۸، صاحبان مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و 
دامپزشكي مكلف به استفاده از پايانه فروشگاهي از ابتداي 

سال ۱۳۹۸ بوده اند. 
وي تأكيد ك��رد: با توجه ب��ه اينكه مبارزه با ف��رار مالياتي از 
برنامه هاي كليدي اين سازم��ان محسوب مي شود و تمامي 
اركان نظام نيز بر جديت برخورد با مصاديق فرار مالياتي اجماع 
دارند، از تمامي ظرفيت هاي قانوني در راستاي برخورد قاطع با 

مرتكبان فرار مالياتي استفاده خواهد شد. 

رستم پور همچنين با اشاره به ماده ۲۷۴ قانون ماليات هاي 
مستقيم كه موارد جرم مالياتي را مشخص و مجازات هاي 
خاصي را ني��ز براي مرتكب��ان آن در نظ��ر گرفته، عنوان 
كرد: بديهي اس��ت در صورت شناسايي م��وارد مربوط به 
فرار مالياتي يا اطالع رسان��ي شهروندان در اين خصوص، 
با مرتكبان فرار مالياتي براب��ر قانون برخورد خواهد شد و 
اصل بر اجراي قانون از سوي تمامي افراد جامعه و تحقق 

عدالت مالياتي است. 
وي ي��ادآور شد: شهروندان در ص��ورت مراجعه به محل كار 
صاحبان مشاغل مذكور و عدم نصب و استفاده آنان از پايانه 
فروش، مراتب را با شماره تلفن ۱۵۲۶ به سازمان امور مالياتي 

كشور اطالع دهند. 

 تيم ملی واليبال كشورمان در سومين بازی مرحله گروهی 
قهرمانی آس�يا مقابل اس�تراليا 3 بر يك شكست خورد. 
در ادامه رقابت ه��ای واليبال قهرمان��ی آسيا، تيم ملی 
كشورم��ان عصر دي��روز در سومي��ن و آخري��ن بازی 
مرحله اول گروهی به مصاف استراليا رفت، حريفی كه 
جدی     ترين رقيب كشورمان در اي��ن مرحله به حساب 
می آمد و مانن��د تيم ايران ب��ا ۲ برد پا به اي��ن مسابقه 
گذاشته بود. به همين خاطر پيش بينی     می شد شاگردان 

كوالكووي��چ روز سخت ت��ری نسب��ت به ب��ازی مقابل 
سريالنكا و قطر پيش رو داشته باشند. ايران ست اول را 
با نتيجه ۲۵ بر ۲۲ پيروز ش��د تا در ست شماری يک بر 

صفر پيش بيفتد. 
ست دوم اما داستان عوض شد و استراليا در عين ناباوری 
با حساب ۲۵ بر ۲۳ پيروز شد تا دو تيم در ست شماری 
يک – يک مساوی شوند. در ست سوم هم از همان آغاز 
شاهد بازی نزديک دو تيم بوديم، هرچند تيم كشورمان 

توانست وقت اول فنی استراحت را با نتيجه ۸ بر ۷ به نفع 
خودش به پايان برساند اما در ادامه استراليايی ها بهتر 
ظاهر شدند و در نهايت ه��م توانستند ۲۵ بر ۲۱ پيروز 

شوند تا ۲ بر يک جلو بيفتد. 
استراليايی    ها كه ب��ا توجه به برده��ای ست های دوم و 
سوم روحي��ه گرفته بودند، ست چه��ارم را هم با نتيجه 
۲۵ بر ۲۱ بردند تا در مجموع ۳ بر يک تيم كشورمان را 

شكست دهند. 

نماين��ده وزن ۸۲ كيلوگرم 
ايران م��دال برنز رقابت های   ورزشی

جهانی كشتی فرنگی ۲۰۱۹ در قزاقستان را از آن خود كرد. 
در ادامه رقابت های  چهار وزن نخست كشتی فرنگی قهرمانی 
جهان ۲۰۱۹ در نورسلطان پايتخت قزاقستان، سعيد عبدولی 

نماينده وزن ۸۲ كيلوگرم ايران و آخرين فرنگی كار در چهار 
وزن نخست، در ديدار رده بندی وزن ۸۲ كيلوگرم برابر يوری 
شكريوبا از اوكراين به روی تشک رفت و در پايان با نتيجه ۷ بر 
صفر به برتری رسيد و مدال برنز جه��ان را از آن خود كرد تا 
اولين مدال آور كشتی فرنگی اي��ران در رقابت های جهانی 

۲۰۱۹ نام بگيرد.  به اين ترتيب در پايان رقابت های چهار وزن 
نخست كشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹، سعيد عبدولی 
در وزن ۸۲ كيلوگرم به مدال برنز رسيد و ميثم دلخانی در ۶۳ 
كيلوگرم پنجم شد اما پويا ناصری در ۵۵ و امين كاويانی نژاد 

در ۷۲ كيلوگرم با شكست برابر رقبای شان حذف شدند. 

 رئيس جمهور گفت: حضور 
امريكايی   ه�ا در س�وريه   بین الملل

تجاوزگران�ه، غيرقانونی و مداخله جويانه اس�ت كه 
همواره اين بخش از منطقه را ناآرام نگه داشته است. 
به گزارش فارس، حجت االسالم حسن روحانی رئيس جمهور 
عصر روزگذشته پيش از سفر به آنكارا به منظور شركت در 
پنجمين نشست اجالس سه جانبه سران اي��ران، روسيه و 
تركيه در فرودگاه مهرآباد تهران، گفت: اين اجالس، اجالس 
سه جانبه در تركيه اس��ت و اين پنجمين اجالس سران سه 

كشور در رابطه با مسئله سوريه است. 
وی ادام��ه داد: برای ه��ر سه كشور مسئل��ه امنيت منطقه 
حائز اهميت است. هر سه كش��ور از كشور  هايی هستند كه 
در همين منطقه و در همسايگی سوريه زندگی می كنند و 
آنچه كه مهم است اينكه االن قريب به ۹ سال است كه مردم 
سوريه با مشكالت فراوان در برابر تروريست   ها و حاميان آنها 

مواجه هستند. 
  رئيس جمهور تأكيد كرد: خوشبختانه در دو سال و نيم اخير 
بعد از روند آستانه كه اين سه كشور ضامن آتش بس در سوريه 

هستند، روند مناسبی ايجاد شده است. 

روحانی خاطرنشان كرد: اين سه كشور ضامن آتش بس 
در سوريه هستن��د و اكثريت مردم سوري��ه تحت پرچم 
حاكميت سوريه هستند اما هن��وز بخش  هايی در اشغال 
تروريست  ها اس��ت. در منطقه ادلب هن��وز تروريست  ها 
حضور دارند و ادامه جنگ با تروريست   ها در منطقه ادلب 

ضرورت دارد. 
رئيس جمهور ب��ا اشاره به مشكالتی ك��ه سوريه در منطقه 
شرق فرات با آن مواجه است، تأكيد كرد: حضور امريكايی   ها 
حضوری تجاوزگرانه، غيرقانونی و مداخله جويانه در سوريه 
است كه همواره اين بخش)ادلب( از منطقه از سوريه را نا آرام 
نگه داشته است. مداخالت و تجاوزات رژيم صهيونيستی و 
حمايت آنها از تروريست  ها و حمالت رژيم صهيونيستی به 
مردم سوريه و زيرساخت های اي��ن كشور جزو نگرانی های 

منطقه و اين سه كشور است. 
وی بيان داشت: در واقع بخشی از مسائل حل شده و بخشی 
از مسائل مانده كه بزرگ ترين آن مسئله ادلب و شرق فرات 
است. البت��ه عالوه بر مب��ارزه با تروريسم، ع��دم مداخالت 
خارجی، مسئله آينده سوريه، بازگش��ت آوارگان، بازسازی 
سوريه، اصالح قانون اساسی، انتخابات ۲۰۲۱ همه مسائل 

مهم پيش رو است كه در اين اجالس سه جانبه بحث و بررسی 
خواهد شد. 

روحانی خاطرنشان كرد: همانطور كه بار  ه��ا اعالم كرديم 
مسائل منطقه بايد توسط كشورهای منطقه از طريق گفت وگو 
و مصالحه حل شود؛ در زمين��ه سوريه و يمن نظر ما همين 

است. 
وی ادامه داد: آنچه امروز در اين منطقه رخ می دهد كه بسياری 
از كشورهای دنيا را نگران كرده است، ناشی از برنامه ريزی های 
غلط و توطئه های امريكا در اين منطقه است. آنها از عربستان 
سعودی و امارات پشتيبانی می كنن��د، اسلحه و اطالعات 
می دهند و بخشی از عمليات جنگ��ی از سوی امريكايی  ها 
اداره می شود. روزانه شمار زيادی از بی گناهان در يمن كشته 

می شوند در منطقه ناامنی وجود دارد. 
روحانی اضافه كرد: امريكا به جای آنكه خودش را محكوم و 
اينكه اعتراف كند حضور آنها در منطقه مشكل آفرين است 
هر از گاهی كشور  ها يا مردم مبارز يمن را متهم می كند. اگر 
می خواهيم در اين منطقه امنيت واقعی برقرار شود، بايد تجاوز 
امريكا و مداخالت تحريک آميز رژيم صهيونيستی قطع شود 

وگرنه شاهد ناامنی   ها خواهيم بود. 

يادداشت هاي امروز

قوه قضائيه در مسير تحقق انتظارات مردم و نظام
محمدجواد اخوان

۲

تلنگر کالدرون را جدي بگيريد
سعيد احمديان

۱۳

 تجار و توليدكنندگان 
سپرده گذار بانكی شدند

  آماره��اي بانک مركزي از افزاي��ش ۲۶/۲ درصدي مانده 
سپرده ها و ۱۹/۷ درصدي مانده تسهي��الت بانكي در پايان 
ارديبهشت ۹۸ نسب��ت به مقطع مشابه س��ال قبل حكايت 
دارد. اين در حالي است كه برخ��ي معتقدند بخشي از منابع 
صادركنندگان با توجه به كاهش فعالي��ت صادراتي شان به 

بانک ها عزيمت كرده است | صفحه 4

رئيس جمهور در جلسه اخير شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت كه ب��ا مفاسد اقتصادي برخورد 
جناحي شده است. رئيس قوه  قضائيه نيز با  رد اين ادعا از دولتمردان و آقاي روحاني خواسته است هر 
پرونده اي كه دولت مدعي است با آن برخورد جناحي ش��ده، اعالم نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد و در انتها 

نتيجه نيز به اطالع مردم برسد 

عضو هيئت رئيسه مجلس: مردم از نحوه برخورد قوه قضائيه با مفسدان اميدوار شده اند. كار قوه قضائيه 
در برخورد با مفاسد كار بزرگ و ارزشمندي است و نباي��د به آن آسيب زد و بايد از آن پشتيباني كنيم. 
 ارزيابي ها از عملكرد ق��وه قضائيه نشان مي دهد ك��ه اين گونه نيست ك��ه اين دستگاه در برخ��ورد با مفاسد 

سياسی كاری مي كند |  صفحه 2

ويژه هاي جوان  

 ترکان: بايد در هر قوه شخصي مانند رئيسي 
داشته باشيم

 آقاي حجاريان! شما مثل بازرگان زنداني نيستيد!
صفحه 2

صفحه 15

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو شنبه  25 شهريور 1398   -    16 محرم 1441

سال بيست و يكم- شماره 5۷4۷ - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

رئیسی: دولت مصداق برخورد جناحی با مفاسد اقتصادی را بگوید

   سیاسی

كارشناسان می گويند عالوه  بر توقف توليد و صادرات ۵ميليون و ۷۰۰هزار بشكه نفت 
عربستان، امكان صادرات بقيه توليدات نفت عربستان نيز با هدف  قرار گرفتن پااليشگاه 
آرامكو ناممكن شده است، در عين حال پس لرزه های انفجار آرامكو تا ديوارهای كاخ 

سفيد رسيده و سران امريكا را  به اتهام زنی به ايران  وا داشته است. ظريف نيز در پاسخ 
به »دروغ حداكثری«  از »فشار شكست خورده حداكثری«  امريكا  نوشته  امريكايی ها 

رسيده است

ديرزمانی نيست كه ترامپ و سلمان، رهبران امريكا و عربستان سعودی  دست بر كره نمادين زمين گذاشتند تا چنين بنمايند جهان در تسخير آنها است. حاال چند پهپاد يمنی خواب و واقعيت امريكا و سعودی را آشفته كرده است

انفجار آرامكو كاخ سفيد را برآشفت


