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وزیر بهداشت خبر داد؛

واردات کابل برق
به جای استنت قلب
با ارز دولتی دارو !

گ�روه اجتماعی  :وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��کی گفت :با  ۲میلیون یورو ارز دریافتی ،به
جای استنت قلب ،کابل برق وارد شده است.
س��عید نمکی روز س��ه شنبه در س��ومین جلسه
هیأت امنای مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس
و مقاومت در جمع خبرنگاران افزود...
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مذاکره مجدد ب ا

آمریکاخیانتاست

صفحه2

ادامه روند کاهش عناوین کتاب در
خرداد ماه؛

وضعیتقرمزصنعتنشر
جدیگرفتهنمیشود

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور:

دزدی دریایی
انگلیسخبیث
بیجواب نمیماند
کاهش تعهدات برجامی ایران
قطع ًا ادامه خواهد داشت
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کابوس ثبت نام
در مدارس برای والدین
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ابطحی مطرح کرد

ش  ۴۶هزار میلیارد تومانی آموزشوپرورش در واگذاری یک اردوگاه
ریخت و پا 

عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای
اس�لامی از ریخت و پ��اش  ۴۶هزار میلی��ارد تومانی
آموزشوپ��رورش در واگذاری ی��ک اردوگاه در تهران
خبر داد .س��ید جواد ابطحی در گفتگو با آنا ،در تشریح
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات اظهار کرد :نحوه
واگذاری اردوگاه ش��هید باهنر در دس��تور کار بود .وی
افزود :اردوگاه ش��هید باهنر در بهترین منطقه تهران با
مساحت یک میلیون  ۸۰۰هزار متر است که سال قبل
آم��وزش و پرورش آن را با اجاره به ش��رط تملیک به
یک شرکت واگذار کرده است .عضو کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد :این

ملک مرغوب که متعلق ب��ه وزارت آموزش و پرورش
بوده را فقط با قیمت چه��ار هزار میلیارد تومان واگذار
کردن��د که حداق��ل ارزش آن  ۵۰ه��زار میلیارد تومان
بوده اس��ت .ابطحی تأکی��د کرد :این مل��ک با ارزش
پ��س از فروش دوباره ب��ه وزارت آم��وزش و پرورش
اجاره داده ش��ده و بابت آن هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان
اقس��اط پرداخت کردهاند .همچنی��ن ابهامات زیادی از
قبیل اینکه این ش��رکت چگونه انتخاب ش��ده است و
آیا س��وری اس��ت یا واقعی وجود دارد که باید بررسی
ش��ود .نماینده مردم خمینیش��هر در مجلس ش��ورای
اسالمی خاطرنشان کرد :این ریخت و پاشها در حالی

در وزارت آم��وزش و پرورش صورت گرفته که پاداش
خدمت معلمان پرداخت نش��ده و  ۱۲۰هزار معلم هم تا
پایان سال از آموزش و پرورش بازنشسته میشوند .وی
تأکید کرد :باید مشخص ش��ود آموزش و پرورشی که
 ۱۰هزار میلیارد کس��ر بودجه داشته ،چرا اموال خود را
به ثمن بخس واگذار کرده است .آن هم با شرایطی که
اگر حتی یکی از اقس��اط پرداخت نشود ،شرکت طرف
معامله میتواند کام ً
ال این ملک را تصاحب کند .ابطحی
گفت :کمیته ویژهای در کمیسیون آموزش تشکیل شد
تا هم��ه ابهامات موجود را پیگیری کند تا ش��اید پول
معلمها به نحوی بازگردد.

سردار حاجیزاده:

اسکلت پوسیده آمریکا را با سرنگونی پهپاد متجاوز به دنیا نشان دادیم

رمانده نیروی هوافضای س��پاه پاسداران انقالب اسالمی
گفت :پیروزی در سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی بر فراز
آس��مان ایران را با توسل به امام رضا(ع) به دست آوردیم.
به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از آس��تاننیوز،سردار
امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی در مراسم اهدای حکم خادمی حضرت
رضا(ع) توسط تولیت آس��تان قدس رضوی به نیروهای
نظامی که موجب سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی شدند،
با بیان اینکه این عملیات ابعاد مختلفی داشت که باگذشت
زمان روشن خواهد شد ،اظهار داشت :عملیات سرنگونی
پهپاد آمریکا در آسمان ایران به تعبیر مقام معظم رهبری از
همه جهات موفق بوده است ،این عملیات هیمنه استکبار

جهانی را شکست و اسکلت پوسیده و ترک خورده استکبار
را برای همه روشن کرد .وی این پیروزی را حاصل توسل
به امام رض��ا(ع) خواند و افزود :حدود یک ماه قبل از این
عملیات به حرم مطهر رضوی مشرف شده بودیم ،در آن

تشرف از امام رضا(ع) خواستیم که شرایطی را فراهم آورند
تا بتوانیم اقتدار نظام را به دش��من نش��ان دهیم ،بنابراین
این پیروزی را حاص��ل عنایت حضرت رضا(ع) میدانیم.
حاجیزاده گفت :دنبالههای آمریکا از ایران س��یلی خورده
بودند ،اما برای نخستین بار بود که اقتدار ایران اسالمی در
یشد.وی ویژگی تمام نیروهای
برابر آمریکا نش��ان داده م 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تبعیت محض
از منویات والیت دانست و گفت :تمام تالش ما پر کردن
مش��ت والیت در برابر دشمنان و مستکبران است و رمز
موفقی��ت خود را تبعی��ت از والیت میدانی��م و معتقدیم
هرکجا در کش��ور از خط والیت فاصله گرفته ش��ده آنجا
محل خسران بوده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

ورود  ۲۰میلیارد دالر کاالی قاچاق به ایران

س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه
ی در داخل ،میزان ورود قاچاق به کش��ور را ۱۱
گمانهزن�� 
میلیارد دالر درس��ال  ۹۷میداند ،گفت :آمار دقیق جهانی
این شاخص را  ۲۰میلیارد دالر عنوان میکند .سید حسن
حسینی ش��اهرودی در گفتگو با خبرنگاران درباره آخرین
آمار قاچاق کاال در کشور بیان کرد :در سال  ۹۷بالغبر ۱۱
میلیارد دالر قاچاق کاال در کشور رخداده که البته این آمار
از منظر ما قابلقبول نیس��ت چراکه منبع آمار قاچاق کاال
در داخل کش��ور گمانهزنیها محسوب میشود و نه آمار
ثبتشده .وی افزود :اما آنچه برای ما مهم و مستند است،
آمار گمرکهای کشورهایی است که کاال به ایران صادر
میکنند اعم از هند ،چین ،اروپا ،آس��یا و … که این آمار
برای ما دقیقتر محسوب میشود تا آن چیزی که در درون
کشور تحت عنوان گمانهزنی از آن یاد میشود .عضو خانه
ملت گفت :آمار گمرکهای دیگر کشورها نشان میدهد

بیش از  ۲۰میلیارد دالر کاال به مقصد ایران بارگیری شده
اما در س��امانه گمرکی ما به ثبت نرس��یده است .حسینی
شاهرودی بابیان اینکه این امر نشان میدهد که بسیاری از
کاالهای مجاز و غیرمجاز از حوزههای رسمی و غیررسمی
وارد کش��ور ما شده اما در هیچ جا ثبتنشده است ،تأکید
کرد :این حجم از قاچاق کاال ضربات مهلکی را به اقتصاد
وارد میکن��د .وی درباره س��امانه جامع تجارت و نظارت
ب��ر واردات و صادرات نیز توضیح داد :این س��امانه مانند
س��ایر س��امانههای این حوزه باهدف ساماندهی وضعیت
اقتصاد و صادرات و واردات طراحیش��دهاند اما نقصی که
در س��امانههای ما وجود دارد این است که این سامانهها
به هم متصل و مرتبط نیس��تند .نماینده شاهرود و میامی
در مجلس ادامه داد :ش��اید دهها سامانه در درون سازمان
صنعت ،معدن و تجارت وجود دارد اما به همدیگر سرویس
نمیدهند و لذا همین اش��کال در سامانه بین دستگاهی

نیز وجود دارد که ازجمله آنها سامانه یکپارچه گمرک را
میتوان نام برد .حسینی شاهرودی بیان کرد :این سامانه
برای ایجاد پنجرههای گمرکی طراحیشده اما زمانی جواب
میدهد که پنجاهوچند دستگاهی که قانونا باید عضو آن
باشند ،باهم متصل و همکاری کنند اما بعد از گذشت چند
سال شاهد هستیم که بسیاری از دستگاهها به این سامانه
متصل نیس��تند و اطالعات برخط را به حوزه گمرکی ما
نمیدهند .وی افزود :باید سامانههایی مانند سامانه تجارت
در بانک مرکزی ،گمرک ،وزارت اقتصاد ،تعزیرات ،صمت
و دس��تگاههای دیگر به هم متصل ش��وند که بتوانند در
ص��ادرات کاال ،واردات ،ثبت س��فارشها ،تخصیص ارز،
ترخیص کاال و دهها م��ورد دیگر را نظارت و رصد کنند.
وی تأکید کرد :نقص عمده این س��امانهها این است که
در محدوده بسته درون یک سازمان عمل کرده و به دیگر
سامانهها متصل نیستند.

