
    دبیر کل حزب اهلل: ام�روز در لبنان حزب اهلل 
هدف اول اس�ت. ش�هدای حادثه پنج  ش�نبه از 
ح�زب اهلل و ام�ل بودن�د. ح�زب قوات اللبنانیه 
در تم�ام مواضع�ش ح�زب اهلل را دش�من اصلی 
می داند. ای�ن حزب برای�ش مهم نیس�ت که در 
مشکل آفرینی هایش عده ای قربانی شوند، آنها 
معتقد هس�تند که جنگ داخلی باعث تغییرات 
جمعیتی می ش�ود. برای اولین بار اعالم می کنم 
ح�زب اهلل ب�دون حامیانش ب�ه تنهای�ی بیش از 
100هزار رزمنده مس�لح دارد که می تواند کوه      ها 
را جابه جا کند. شما با کی می خواهید بجنگید؟! 
ما بعد از جنایت روز پنج  ش�نبه سکوت کردیم، 
اما ما ضعیف نیس�تیم و نترسیدیم بلکه به خاطر 
اهداف مان سکوت کردیم. رئیس حزب نیروهای 
لبنانی ادب داشته باش�ید و عاقل باشید و درس 

عبرت بگیرید از گذشته | صفحه 15

    س��ازمان امور اداري و اس��تخدامي ضم��ن اعالم 
پايان دوركاري كارمندان دول��ت تأكيد كرده از حضور 
كارمنداني كه ت��ا اول آبان حداقل يك دوز واكس��ن را 
دريافت نكردند، جلوگيري ش��ود. به گفته معاون فني 
مركز س��المت وزارت بهداش��ت هم كاركنان دولتي و 
خصوصي كه كارت واكس��ن نداشته باش��ند بايد براي 
حضور در محل كار هر ۷۲ ساعت يكبار تست پي سي آر 
بدهند. در اين ميان برداشتن دوركاري ها هم با انتقاداتي 
همراه بوده است و يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس، لغو صد درصدي دوركاري را به معناي باز 

كردن آغوش براي پيك ششم دانسته است

/////    

    ۲8 مهر س��الروز ش��هادت بهنام محمدي، يكي از 
شهداي شاخص نوجوان دفاع مقدس و از اسطوره هاي 
مقاومت خرمشهر است. اين ش��هيد بزرگوار كه متولد 
بهمن  1345 بود، هنگام شهادتش در مهر 1359، هنوز 
تا 14سالگي راه داشت و اينگونه با شهادتش در يكي از 
حساس ترين مقاطع تاريخ دفاع مقدس، به قهرمان 13 

ساله خونين شهر معروف شد

    مديركل بنادر و دريانوردی هرمزگان: چهار فروند 
كشتی حامل گندم، روغن خوراكی و ذرت در مجموع 
۲4۰ هزار و ۷98 تن در بندر ش��هيد رجايی پهلودهی 
ش��ده و در حال تخليه است. 8 فروند كش��تی ديگر از 
كشورهای مبدأ به سمت بندر شهيد رجايی  در حركت 
هستند كه در مجموع 4۷1 هزار و 5۰۰ تن انواع كاالی 
اساسی را حمل می كنند كه با برنامه ريزی انجام شده 

طی ماه آينده وارد لنگرگاه بندرعباس خواهند شد

 هر 72 ساعت 
 یك  تست پي سي آر 

جریمه کارمندان واکسن نزده

 نوجواني 
 كه پرچم دشمن را 

پايين كشيد

8 کشتی کاالی اساسی 
در راه ایران

نصراهلل معادله بازدارندگی جدید ایجاد کرد

 100 هزار جنگجوی حزب اهلل 
برای مهار جنگ داخلی
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یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

 تمدن نوین اسالمی 
نقطه هدف هفته وحدت

 »خوبان عالم« 
هم نظارت مي خواهند!

عبداهلل متولیان

فريدون حسن

نگاه جمهوری اس��المی به هفته وحدت، نگاه��ی راهبردی و 
به عنوان يكی از مقدمات ضروری و بنيادين تشكيل تمدن نوين 
اسالمی است. اما تالش برای ايجاد وحدت بين مذاهب اسالمی 
بدون دشمن شناس��ی و ايجاد جبهه مقاومت و انجام اقدامات 
عملی در مبارزه با اس��تعمارگران غربی و رژيم صهيونيستی 
به عنوان غده سرطانی غرب در جهان اسالم، اقدامی ابتر، نمادين 
و كم نتيجه خواهد بود. حمايت ديوان��ه وار و بی منطق غرب از 
رژيم صهيونيستی در قلب جهان اسالم ترديدی باقی نمی گذارد 
كه وحدت جهان اسالم و تش��كيل تمدن نوين اسالمی بدون 
اتخاذ روش   ها و اقدامات عملياتی ممكن نخواهد بود، از اين رو 
جمهوری اسالمی ايران »روز جهانی قدس « را به عنوان اقدامی 
عملياتی و يكی ديگر از ملزومات و مقدمات تمدن نوين اسالمی 
پيشنهاد و پی گرفته و اهتمام در برگزاری اثربخش هفته وحدت 
و روز جهانی قدس مانند دو بال پرنده  اسالم برای رسيدن به قله 

تمدن نوين اسالمی است | صفحه 2

افشاي واقعيت و جزئيات تأسفبار قرارداد فدراسيون فوتبال 
با يك شركت هنگ كنگي – بلژيكي براي وارد كردن سيستم 
كمك داور ويدئويي به اي��ران بار ديگر لزوم نظ��ارت و ورود 
دس��تگاه هاي نظارتي و امنيتي به نحوه تنظيم قراردادها و 
ارتباطات فدراسيون فوتبال را يادآور ش��د.  سال هاست كه 
فوتبال ايران از عقد چنين قراردادهايي ضررهاي ميلياردي 
زيادی ديده است. در حالي كه هنوز ماجراي ويلموتس گيت 
فدراسيون قبلي بر سر زبان هاس��ت و همچنان هم نهادهاي 
نظارتي و امنيتي نمي خواهند برخوردي مناسب با مسببان 
اين قرارداد ننگين داشته باشند خبر از عقد يك قرارداد ديگر 
مي رسد كه اين بار پاي صهيونيس��ت ها را به فوتبال ايران باز 

كرده است | صفحه 13

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه 28 مهر 1400 - 13 ربیع االول 1443
سال بیست و سوم- شماره 6328 - 16 صفحه

قیمت: 2000  تومان

 هزینه تراشی 
باند حقوقی های انحصارطلب

دالر دالالن را حذف می كنيم اما نه با غافلگيری  و فشار به مردم
قریب به اتفاق محتواي دومین برنامه گفت وگوي رئیسي با مردم پیرامون »اقتصاد« بود

 ماليات فوق ارزان 
براي خانه هاي الكچري!

 رانت خواری  قانونی 
در تأسيس  صرافی

 بودجه 1/5ميلياردی تل آويو 
برای نابودی اسرائيل!

اقتصاد بزرگ ترين دغدغه سال هاي اخير مردم ايران 
اس��ت؛ دغدغه اي كه گرچه در م��ورد برخي از مردم، 
ناش��ي از نگاه فانتزي و مصرف گراس��ت اما در مورد 
اغلب كساني كه معترض هس��تند، واقعي و ملموس 
اس��ت. هم از اين رو اس��ت كه وقتي اعالم مي ش��ود 
رئيس جمهور قرار اس��ت با مردم صحب��ت كند، آنها 
منتظرند تصميمات جديد اقتصادي از او بش��نوند و 
اقدامات تحولي و بهبودبخش از دولتش ببينند. از اين 
جهت طبيعي بود كه قريب به اتفاق محتواي سخنان 
دوشنبه شب رئيس جمهور با مردم »اقتصادي« باشد 
و صحبت ها همه معطوف به معيشت و مسكن و بازار 
و ارز. رئيس��ي در انتهاي س��خنانش از رويه شخصي 
خود در انتصابات دفاع ك��رد. از اين گفت كه مالكش 
»شايسته س��االري« بوده و در كابين��ه دولتش حتي 
كساني را به كار گرفته كه يقين دارد به او رأي نداده اند. 
او تأكيد كرد تيم و گروه و دسته ندارد و از هر كسي كه 
مفيد باشد، استفاده مي كند اما اصل صحبت اقتصاد 
بود و او از اثرات تصميمات غل��ط دولت قبلي، اندكي 
گفت و از تصميمات دولت خودش و اثر مثبتي كه بعداً 

ايجاد خواهد كرد، بيشتر و بيشتر گفت. 
گزارش دهي مقامات و خصوصاً رئيس جمهور به مردم، 
الزم است و اثرات خوبي هم دارد و گفت وگوي تلويزيوني 

دوشنبه شب رئيسي هم از اين قاعده مستثني نيست اما 
به نظر مي رسد حوصله عمومي از »سخنراني« سر رفته 
است. سخنان بايد كوتاه باش��د و اقدامات هم كه زياده 
گفتن ندارد، اثرش ديده خواهد شد، از اين رو مديريت 
تعداد و طول سخنراني هاي رئيس جمهور در همين آغاز 

دولتش ضروري به نظر مي رسد. حسن روحاني در اين 
سال هاي آخر هر روز سخنراني مي كرد، آيا مردم نگاه 

مثبتي به اين همه حرف داشتند؟
از سويي برخي س��ؤاالت مجري همواره گفت وگوهاي 
مقام رياس��ت جمهوري در ايران، به نظر تش��ريفاتي 

مي آيد. »واقعاً روزان��ه اخبار و تحوالت ب��ازار را دنبال 
مي كنيد؟« در حالي كه چني��ن اقدامي وظيفه عادي 
يك رئيس جمهور است. اينكه ديگري صبح جمعه تازه 
از وقايع مهم كشور مطلع مي ش��ده، نبايد باعث شود 
سطح گفت وگو با رئيس جمهور چنين لوث شود. با اين 
مقدمه بخش هاي اصلي سخنان سيدابراهيم رئيسي در 
گفت وگوي تلويزيوني با مردم را مرور می كنيم. رئيسي 
نگاهش به آينده است، اما بار تصميمات گذشته روي 
دوش او است و به همين دليل هم اشاره اي به گذشته 
مي كند و مي گ��ذرد. او تأكيد مي كند ك��ه آثار تورمي 
نتيجه »تصميمات پيشين« در كشور است كه امروز در 
بازار و اقتصاد مشاهده مي شود، اما براي آينده »بودجه 
بايد واقعي و بدون كس��ري باش��د«. رئيس جمهور در 
پاسخ به سؤالي درباره شاخص هاي اقتصاد كالن كشور 
و برنامه هاي دولت براي مهار تورم، با بيان اينكه دومين 
موضوع مهم براي دولت معيش��ت مردم است، گفت: 
وضعيت معيشت مردم دغدغه روزانه و هر ساعت بنده 
است و خود را در كنار سفره مردم احساس مي كنم. او 
در پاسخ به اين س��ؤال كه واقعاً روزانه اخبار و تحوالت 
بازار را دنبال مي كنيد؟ گفت: بله، من روزانه و ساعتي، 
وضع قيمت ها و به ويژه مواد خوراك��ي را دنبال و رصد 

مي كنم | صفحه 5

براس��اس گزارش تفري��غ بودجه س��ال 99، اجراي 
ماليات بر دارايي هاي لوكس سال گذشته به فراموشي 
سپرده شده است. اين قانون از مدت ها قبل در قوانين 
بودجه 1399 و 14۰۰ مطرح و قابل اجرا بود، اما در 
مهر ماه امس��ال پس از يك و نيم سال انتظار، معاون 
اول دولت س��يزدهم  آيين نامه اجرايي قانون مذكور 

را ابالغ كرده است. 

به عقيده كارشناس��ان، اجرايي نش��دن اين قانون و 
موكول ش��دنش به مهرماه س��ال جاري، به دليل كم 
كاري سازمان مالياتي در تصويب آيين نامه بوده است. 
ام��ا يك��ي از اقدامات خ��وب وزارت اقتص��اد دولت 
سيزدهم، تدوين و پيگيري تصويب آيين نامه اجرايي 
بند )خ( تبصره ۶ قانون بودجه سال 14۰۰ مشهور به 

»قانون ماليات بر خانه هاي لوكس« بود | صفحه 4

هم اكنون تغييرات قانون مربوط به صرافی ها موجب 
شده تا بسياری از كارشناس��ان دارای توانمند مالی 
در كشور امكان تأس��يس  صرافی، اشتغالزايی برای 
كارشناسان پولی و در نتيجه افزايش توان اقتصادی 
كشور را نداشته باشند. حقوق مكتسبه را نمی توان 
از ش��هروندان پس گرفت. حقوق مكتس��به عبارت 
است از حقوقی كه به طور كامل يا در موارد معينی 

به يك ش��خص تعلق می گيرد يا اعطا می ش��ود كه 
نبايد با عمل ش��خص ديگر، از بين برود. در همين 
زمينه دكت��ر ابراهيم درويش��ی، حقوقدان و معاون 
س��ابق بانك مركزی در گفت وگو با »جوان « ضمن 
اشاره به پيشينه صرافی در ايران و ضوابط و مقررات 
 ناظر ب��ر آنها، ب��ه حقوق مكتس��به مج��وز صرافی 

پرداخت | صفحه 10

   اجتماعی

     روزهاي خوش و انحصارطلبانه مش�اغل حقوقي، وکالت و س�ردفتري، رو به اتمام است و دیگر اعضاي این صنوف باید 
دست از کارهاي قرون وسطایي خود بردارند، اما آن طور که مشخص است کانون وکالي دادگستري و کانون سردفتران بعد 
از شکست در سنگ اندازي و مانع شدن براي تصویب طرح تسهیل مجوزهاي کسب و کار، وارد فاز مقابله عملي و صف آرایي 
مقابل اس�تارتاپ هاي خدمات حقوقي ش�ده  اند! آنهایي که تا امروز خدمات حقوقي را لوکس کرده بودند و پول هاي کالني از 
این راه به جیب زدند، در تالش�ند آخرین تیرهاي خود را پرتاب کنند، بلکه جایگاه انحصاري  ش�ان را حفظ کنند. ش�کایت 

کانون وکال علیه یك اپلیکیشن که خدمات مشاوره حقوقي را به قیمت ارزان ارائه مي کند از جمله این  اقدامات است

     مدیر عامل یك ش�رکت خدمات حقوقي آنالین در گفت و گو با»جوان«: در ش�رایطي که هزینه حق الوکاله سرس�ام آور 
و گران اس�ت و مردم از عهده پرداخت آن برنمي آیند، س�امانه ما به مردم کمك مي کند با کمترین هزینه یك وکیل داش�ته 
باش�ند که به مشکل حقوقي شان رس�یدگي کند. مراجعه کنندگان به سایت مي توانند موضوع شکایت را بنویسند و سامانه 
در خصوص آن موضوع وکالیي را به همراه مبلغ پیش�نهاد مي کند. این مبلغ 20 درصد از تعرفه قوه قضائیه نیز کمتر اس�ت. 
خوش�بختانه شاهد آن هستیم که با قیمت هاي ارزان پیش�نهادي در این سامانه، افرادي که توان گرفتن وکیل نداشتند نیز 

اقدام به اخذ وکیل کرده اند | صفحه 3

ایران بازیگری فعال  و نقش آفرین  
در تحوالت منطقه است

رئيس ستادكل نيرو های مسلح كشورمان در ادامه رايزنی های 
دفاعی خود در مس��كو با ارتشبد سرگئی ش��ايگو وزير دفاع 

روسيه ديدار و گفت وگو كرد | صفحه 2

وزیر دفاع روسیه در دیدار سرلشکر باقری:

پرونده
صفحه 8

سازندگی ایران

 در سایه دولت جهاد

  مسئول گروه جهادی گفتمان ناب:
 خدمت به محرومان را 

جایگزین پیاده روی اربعین کردیم

   آموزش کشاورزان 
به همت جهادگران متخصص

صندوقی که با احیای 
چکن  دوزی » سرایان « را 

جهانی کرد

جهاد خدمت رسانی

حقوقی های طالب انحصار که نتوانستند مانع تصویب طرح تسهیل شوند، حاال هجمه هاي گسترده اي را  علیه خدمات ارزان حقوقي آغاز کرده اند

در حالی که اعضای غربی برجام در حال فشار بر تهران برای بازگشت به میز 
مذاکرات هستند، منابع اس�رائیلی از اختصاص بودجه 1/5 میلیارد دالری 
کابینه رژیم صهیونیستی برای حمله به تأسیسات هسته ای ایران صحبت 
می کنند. علنی شدن این بودجه در آستانه مالقات سه جانبه رهبران امریکا، 
روسیه و رژیم صهیونیستی درباره ایران، حاوی پیامی ویژه است. فراتر از 
این پیام، وقوع چنین ماجراجویی پایان عمر اسرائیل را زودتر از پیش بینی 

رهبران سیاسی جریان مقاومت رقم خواهد زد | صفحه 15


