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آیتاهلل یزدی :مخالف شادی مردم نیستیم

آیتاهلل یزدی با ذکر این مطلب که
نباید به بهانه کنسرت در شهرها

گناه و فسق و فجور را ترویج دهیم
گفت :وقتی یک مدیرکل وزارت

ارشاد کنسرتی را به راه انداخته و در
آن به نام هنر ،رقاصی را رواج داده،
باید بدانیم که حقوق الهی را زیر پا
گذاشته است و باید با او برخورد
شود؛ البته ما مخالف شادی مردم
نیستیم ،اما نباید به نام شادی حقوق
الهی پایمال شود؛ اگر کنسرت هم
میخواهند بگذارند حق ندارند
که در آن به رقاصی پرداخته و بی
حجابیهایی که خالف خواسته
خداوند و منویات رهبر معظم
انقالب است ایجاد کنند .آیت اهلل

ابراهیم خدایی ،رئیس سازمان
سنجش آموزش کشور خاطرنشان

کرد :متأسفانه ما در عرصه گرایش
به سمت رشتههای علوم تجربی

رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگو بابرنامه دستخط گفت :مقام معظم رهبری و رئیس جمهور از عملکرد
ما رضایت دارند ،اما این کافی نیست و مشکالت ادامه دارد و کارهای مهم دیگری مانده که باید انجام دهیم.
اینطور نیست که برای مدیریت بازار فقط ارز وارد بازار کنم ،تدبیری به کار نمیگیرم که مشکل داشته باشد.
بعد از اینکه قرار شد به بانک مرکزی بروم ،از آقا عذرخواهی کردم که قبل از رفتن به چین وقت شما را گرفتم،
ولی نتوانسته ام رهنمودهای شما را اجرا کنم .ایشان فرمودند :اشکال ندارد و همین جا (در بانک مرکزی) موفق
کار کنید.
برخی میگویند دوست داشتید وارد بانک مرکزی شوید؟ این چه دوست داشتنی است؟  ۶ماه اول سال من
اصال شبها خوابم نمیبرد؛ ساعت  ٢نصف شب بلند میشدم و میگفتم چه کار باید بکنم؟ دوست داشتم
کاری برای کشورم انجام دهم و مردم احساس رضایت کنند.
االن کسی اصال ریال نمیگوید؛ چرا اصرار داریم واحدی که هیچ کس اسمش را اعالم نمیکند ،واحد پولمان
باشد .این طرح اصال هزینه چند هزار میلیاردی ندارد

یزدی در ادامه با ذکر اینکه حقوق
الهی و عامه باید در کار دادستانان
مورد نظر واقع شود عنوان کرد:
دادستانها نباید اجازه دهند که
کسانی در فضای عمومی ،حقوق
الهی و احکام شرعی را پایمال کنند
و در این راه نباید از هیچ کسی
واهمه داشته باشیم؛ همچنین اگر
مشاهده کردند که حق مردم در حال
تضییع است باید احساس وظیفه
کرده و وارد عمل شوید و جلوی
آن را بگیرند

که داوطلبان به سمت رشتههای
تجربیگرایشپیداکردهاند.خدایی
تأکید کرد :گرایش داوطلبان به
سمت رشتههای تجربی ،آموزش
و پرورش را به دلیل انباشت
دبیرستانهاباداوطلبانعلومتجربی
با چالش مواجه کرده است و از
طرفی رشتههای علوم پایه از جمله
رشتههای ریاضی ،فیزیک ،شیمی،
زیست ،آمار و  ...به دلیل کاهش
استقبال از سوی داوطلبان ،دچار
صدمه شده اند

نظر رئیس قوه قضائیه درباره مبارزه با فساد در این دستگاه
رئیس قوه قضائیه با اعالم اینکه
مبارزه با فساد را در دستگاه قضا باید
تشدید کنیم گفت :اگر اعالم کردند
سه نیروی فاسد از مجموعه کنار
رفتند ،این تضعیف دستگاه است
یا تقویت آن؟ باور ما این است
که این ،تقویت دستگاه قضاست.
باید معلوم شود در دستگاه سالم،
دو لکه سیاه در نظر مردم جلب
توجه کرده و این حرکت عظیم
اثربخش تحت الشعاع  ۴نفر آدم

فاسد قرار گرفته است .رئیس قوه
قضائیه ،فساد اقتصادی را ریشه
بسیاری از فسادها از جمله فساد
اخالقی و سیاسی دانست و با
تأکید بر اینکه برخورد با قضات
و یا کارکنان فاسد موجب تقویت
دستگاه قضایی میشود ،اظهار کرد:
نباید اجازه دهیم دستگاه قضایی به
ذرهای فساد آلوده شود ،زیرا اعتماد
عمومی و سرمایه اجتماعی را از
دستمیدهیم

ترامپ:ماملتیانتقامجوهستیم

بخش فارسی صدای آمریکا در اقدامی
مستقل کلمه « »servicesدر بخش چهارم
فرمان اجرایی ترامپ در روز  ۲۴ژوئن درباره
تحریم رهبر ایران را به اضافه شدن نام ظریف به
لیست  SDNربط داده و نتیجه گرفته است که باید اکانت وزیر خارجه
ایران پس از تحریم ظریف ،مسدود شود؛ اما وزارت خزانهداری به
درخواست بخش فارسی صدای آمریکا پاسخ صریح نداده ،اما وزارت
خارجه امریکا تلویحا جواب داده که توئیتر و اینستاگرام خصوصی هستند
و درخواست بخش فارسی را به این شرکتها ارجاع داده است؛ اما بعدا
مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خزانهداری به بخش فارسی صدای
آمریکا گفت :او {ظریف} هنوز توئیت میکند و این بد است که مردم ایران
نمیتوانند توئیت کنند .از سوی دیگر مدیر ارتباطات جهانی توئیتر ،ایان
پالنکت به ایمیل بخش فارسی جواب داده و گفته کامنتی روی اکانت مورد
نظر به دلیل حفظ حریم شخصی و به دالیل امنیتی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت :رئیسجمهور آمریکا کشورهایی را که به شهروندان خود درباره سفر
به این کشور هشدارهای مسافرتی صادر کردند ،تهدید به تالفی کرد .به گزارش پایگاه خبری هیل،
رئیس جمهور آمریکا درباره واکنش او به هشدار برخی کشورها به اتباع خود برای سفر به این کشور که
در پی تیراندازیهای مرگبار اخیر در ایالتهای تگزاش و اوهایو صورت گرفته ،گفت :نمیتوانم چنین
چیزی را تصور کنم .اما اگر آنها این کار را کردند ،ما مقابله به مثل خواهیم کرد .ترامپ گفت :با وجود
من در راس این کشور ،ما ملتی تالفیجو هستیم .وقتی کسی اقدامی منفی در مورد کشور ما انجام
دهد ،ما هم همان کار را در موردشان انجام میدهیم .او افزود :کشورهای خارجی و حتی متحدان ما از
کشور ما منفعت برده اند و در مواردی متحدانمان بیش از هر کشور دیگری .سالهای سال از کشور ما
کسب منفعت کرده اند و این روند متوقف شد .به دنبال تیراندازیهای مرگبار اخیر در دو ایالت اوهایو
و تگزاس در هفته گذشته که نزدیک به  ۳۱کشته بر جا گذاشت ،اورگوئه ،ژاپن و ونزوئال درباره سفر
به آمریکا به اتباع خود هشدار دادند .دولت ونزوئال با توصیه به شهروندانش مبنی بر به تعویق انداختن
سفر به آمریکا ،سخنان مقامات آمریکایی را که حاوی کالم «نژادپرستانه و تنفر از مهاجران» است ،عامل
موج خشونت دانسته است .کنسولگری ژاپن در دیترویت روز دوشنبه پس از حمله در شهر دیتون
در ایالت اوهایو ،به شهروندان ژاپنی ساکن آمریکا ،هشدار داد و از آنها خواست به خطرات بالقوه
حمالت تیراندازی در «همه مکانها» توجه کنند .ژاپن در این بیانیه که به زبان ژاپنی بر روی سایت
کنسولگری منتشر شده است ،آمریکا را «جامعهای مسلح» توصیف کرده است.

مطهری :اختیارات رئیس جمهور در
قانون کم نیست

علمالهدی :عدهای در داخل و خارج با
والیتم یجنگند

جواب رد به مسدودسازی اکانت
ظریف در توئیرت و اینستاگرام

خطیب نماز جمعه مشهد بیان کرد :دشمنی با
والیت امروز از همان جنسی است که از روز
رحلت پیغمبر به وجود آمد .امروز در داخل و
خارج با والیت میجنگند.
حجتاالسالم سید احمد علم الهدی در خطبه دوم نماز جمعه حرم رضوی
با تسلیت شهادت جانگداز امام پنجم گفت :امام باقر وصیت کردند در
سالروز شهادت من در منا عزاداری کنید ،به ایشان میگویم ما اشک دلمان را
به میوه دلتان آقا امام هشتم تقدیم میکنیم .خطیب نماز جمعه مشهد مقدس
ادامه داد :در سیره سیاسی اهل بیت باید به دو جهت توجه کنیم ،یک جهت
موضعگیری دشمنان معصومین و اهل بیت است و اینکه چگونه مقابله آنان
با دشمنان است.
وی تاکید کرد :دشمنی با والیت امروز از همان جنسی است که از روز
رحلت پیغمبر به وجود آمد .امروز در داخل و خارج با والیت میجنگند و
همهشان عناصر قوی شیطان هستند و فرمانده اصلی شان است.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت:
اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی
کم نیست ،اما بستگی به شخصیت هر رئیس
جمهوری دارد .علی مطهری نماینده مردم تهران در
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با فارس در خصوص اختیارات رئیس
جمهور اظهار داشت :اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی کم نیست ،اما
بستگی به شخصیت هر رئیس جمهوری دارد .وی افزود :به هر حال ،برخی
رؤسای جمهور مانند آقای روحانی مالحظاتی دارند و از برخی اختیارات
خود استفاده نمیکنند ،اما برخی از رؤسای جمهور مانند آقای احمدینژاد
جسارت بیشتری دارند و از اختیارات خود استفاده میکنند و حتی ممکن
است فراتر بروند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی همچنین تصریح کرد :به نظر
من بحث اختیارات یک رئیس جمهور بیشتر به روش رئیس جمهور بر
میگردد که چگونه رفتار کند

ابتکار

افزایششناساییفراریانمالیاتیدرکشور
جانشین فرمانده ناجا بر لزوم تجهیز گمرکها به
امکانات و تجهیزات نوین از جمله ایکسری
تأکید کرد .به گزارش ایسنا ،سردار ایوب سلیمانی
در حاشیه همایش پلیس امنیت اقتصادی ناجا
با حضور در جمع خبرنگاران درباره اینکه آیا
پلیس به تنهایی میتواند جلوی  ۹۰درصد از
فرآیند قاچاق در کشور را بگیرد ،گفت :تحقق
این مهم در گرو این است که اساسا بدانیم باید
چه کاری انجام دهیم و این مهم مستلزم تعیین
اولویت ها ،سازمان دهی مناسب ،هدف گذاری
درست ،استفاده از ابزارها و تجهیزات به روز و
هماهنگی و همکاری بین سازمانی است .البته
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای مقابله
جدی با قاچاق وارد عمل شده و در این راستا
سامانههایی نیز راه اندازی کرده است .وی با با
بیان اینکه عزم و اراده ناجا در مبارزه با قاچاق
جدی است ،خاطر نشان کرد :بطور کلی افراد
فاسد درمیان متولیان مبارزه با قاچاق به ندرت
داریم ،اما وجود برخی خالءهای قانونی ،کمبود
تجهیزات و  ...موجب سودجویی قاچاقچیان شده
و اقدام به قاچاق میکنند .سلیمانی با بیان اینکه
بکارگیری تجهیزات نوین در کنترل بار و محموله
میتواند فرآیند قاچاق را کاهش دهد ،گفت :من
اطالع دارم که در مجموع  ۱۵۷گمرک کشور در

حال حاضر فقط  ۱۵دستگاه ایکس ری فعال
است؛ بنابراین ،این سوال پیش میآید که مسئول
و یا پرسنل گمرک چگونه باید با این کمبود
تجهیزات تک تک بارها و محمولهها را چک
و کنترل کنند؟ آیا آن مسئول و پرسنل میتواند
بارها را یکی یکی باز و کنترل کند و آیا اساسا
چنین کاری شدنی است؟ وی با طرح این سوال
که آیا ما نمیتوانیم  ۲۰۰دستگاه ایکس ری تأمین
کنیم تا با قاچاق مبارزه شود ،ادامه داد :البته در
آخرین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ،یکی
از موضوعات مطرح شده تأمین تجهیزات مورد
نیاز بود ،به طوری که رئیس جمهور خطاب به
وزیر اقتصاد دستور پیگیری در این باره را دادند
که امیدوارم این تجهیزات زودتر تامین شود.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکه امروز در میدان جنگ اقتصادی با دشمن
هستیم و مبارزه ما نیز تعطیل بردار نخواهد بود،
گفت :البته معتقدیم که امکانات ،ابزار و تجهیزات
میتواند به کار سرعت دهد و این امکانات و
تجهیزات باید در اختیار مسئوالن گمرک باشد از
طرفی ایستگاههای ایست و بازرسی به ویژه در
گلوگاههای اصلی باید تقویت شود .وی با طرح
پیشنهاد نصب ردیاب به خودروهای عمومی از
قبیل :تانکر سوخت ،کامیونت ،کامیون وسایر
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همتی :از آقا عذرخواهی کردم

با فاجعه خالی ماندن ظرفیت رشتههای علوم پایه مواجهیم
و خالی ماندن ظرفیت رشتههای
علوم پایه با یک فاجعه در کشور
مواجه هستیم .به این معنا که ما
برای توسعه کشور باید در دو
حوزه (رشتههای علوم انسانی و
ریاضی) که نقش اساسی در توسعه
هر جامعه دارند ،سرمایه گذاری
کنیم .در واقع رشتههای فنی و علوم
انسانی از جمله این رشتههایی
هستند که توسعه هر جامعهای
بر اساس آن اتفاق میافتد ،اما در
کشور ما وضعیت به گونهای است
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خودروهایی که محموله و بار حمل میکنند
ادامه داد ۵۰۰ :هزار دستگاه خودرو در این زمینه
فعالند که با اتخاذ تمهیدات الزم میتوانیم ارتباط
دوسویه با رانندگان داشته باشیم ،مگر ساختار
اسنپ و تپسی و  ...چطور است ،همان کار را
میتوان در مورد این خودروها هم انجام داد.
امروز مقابله با فساد ،جرایم اقتصادی ،قاچاق و
 ...در ویترین و اساس کار پلیس است ،هر چند
که نیاز به حرکت جهادی دارد و نباید معطوف
به زمان و مکان خاصی باشد .سلیمانی ادامه داد:
با به کارگیری همه ظرفیتها میشود جلوی ۹۰
درصد از قاچاقها را گرفت .البته تحقق این مهم
نیازمند تأمین زیرساختها است و اینکه همه
دستگاهها مشارکت کنند ،بنابراین من نگفتم که
پلیس جلوی  ۹۰درصد از قاچاقها را میگیرد،
گفتم تمام دستگاهها اگر پای کار بیایند میتوان
جلوی  ۹۰درصد از قاچاقها را گرفت .وی در
تشریح عملکرد پلیس امنیت اقتصادی ناجا خاطر
نشان کرد :در چهار ماهه اول سال جاری میزان
کشفیات این پلیس از لحاظ ارزش ریالی ۱۵۸
درصد رشد داشته از طرفی در پروندههای باالی
 ۵۰۰میلیون تومان میزان کشفیات  ۸۳درصد و
در پروندههای  ۱۰۰تا  ۵۰۰میلیونی کشفیات ۶۹
درصد افزایش داشته است.

اگر مطب پزشکی کارتخوان
نداشت ،گزارش دهید
مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی
سازمان امور مالیاتی گفت :تا  ۲۳مرداد
که شاید تمدید شود به پزشکان مهلت
دادیم که دستگاههای کارتخوانخود را در
سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نام کنند.
مردم اگر به مطب پزشکی مراجعه کردند
و آن مطب دستگاه کارتخوان نداشت،
موضوع را به ستاد خبری سازمان امور
مالیاتی به شماره ۰۲۱۳۵۰۱۹اعالم کنند و
سازمان امور مالیاتی عالوه بر جریمه غیر
قابل بخشش ،این نوع عدم همکاریها را
فرار مالیاتی محسوب و با آنها برخورد
قانونیمیکند/.خبرآنالین

افشاگریجنجالیبدنساز
معروفدربارهفوتبالیستها!
هادی چوپان ،یکی از بزرگترین و
معروفترین بدنسازان ایرانی در سطح
جهان است ،به تازگی در مصاحبه خود
درباره فوتبالیستها حرفهای عجیبی
زده است .چوپان ،یکی از بزرگترین و
معروفترین بدنسازان ایرانی در سطح
جهان است که به تازگی در مسابقات
حرفهای کانادا موفق شده مدال طال به
دست بیاورد .او در مصاحبه جدید خود
اعالم کرده که فقط ورزشکاران بدنسازی
از داروهای استروئیدی استفاده نمیکنند
و بسیاری از ورزشکاران ملیپوش هم
از این مواد استفاده میکنند و حتی خود
او در چند اردو این مواد را به بازیکنان
فوتبالیستتزریقکردهاست/.خبرآنالین

به تالشهای شبانهروزی ظریف
بیمهرینکنیم
حسینسبحانینیا،فعالسیاسیاصولگرا
و نماینده ادوار مجلس در یادداشتی
برای خبرآنالین نوشت️ :در روزهایی
که تحریمهای آمریکا مبادالت اقتصادی
ایران را هدف قرار داده و حتی برخی
شخصیتهای مهم نظام چون آقای
ظریف به عنوان سخنگوی دیپلماسی
ایران وارد لیست تحریمها میشود،
ضرورت دارد که وحدت و یکپارچگی
را بیش از گذشته در دستورکار قرار دهیم.

سوداگری در مسکن چند برابر
ارز سود داد؟
فرشاد مؤمنی ،استاد دانشگاه عالمه
طباطبایی گفت️ :گزارش رسمی وزیر
پیشین مسکن اشاره میکند که تب
سوداگری شکلگرفته در این بخش
باعث شده تا ارزش دالری خانههای
خالی در سال  ۹۷معادل  ۲۵۰میلیارد دالر
باشد ،یعنی به این میزان از داراییهای بین
نسلی کشور فدای آزمندیهای بیپایان
سوداگرها ،الشخورها و فساد در نظام
تصمیم گیری شده است .تصور کنید که
در دورهای که ۲۵۰میلیارد دالر تلف شده
است ،ارزش کل بورس کشور معادل
 ۱۱۰میلیارد دالر بود.

رئیساینستکس
استعفا کرد
روزنامه بیلد آلمان گزارش داد که سفیر
پیشین این کشور در ایران که به تازگی
ریاست اینستکس راعهده دارشده بود،
از این سمت استعفا کرد .این روزنامه
نوشت که استعفای اربل به دلیل افشای
گفتوگوی او با «کن جبسن» مجری
یک رادیوی اینترنتی است که در آن
درباره هولوکاست و مسائل مربوط به
رژیمصهیونیستیوفلسطینیاناظهاراتی
مطرح کرده است / .ایرنا

