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اخبار
موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف
مجازات تعدادی از محکومان

بهمناس��بت اعیاد س��عید قربان و غدیر خم،
حضرت آی��تاهلل خامنهای ب��ا عفو ،تخفیف
و تبدیل مج��ازات  ۲۱۳۵ت��ن از محکومان
محاکم عمومی و انقالب ،س��ازمان قضایی
نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت
کردند .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،
بهمناس��بت اعیاد س��عید قربان و غدیر خم،
حضرت آیتاهلل خامن��های با عفو یا تخفیف
و تبدی��ل مجازات دو هزار و یکصد و س��ی
و پن��ج ت��ن ( )۲۱۳۵از محکوم��ان محاکم
عمومی و انقالب ،س��ازمان قضائی نیروهای
مس��لح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
حجتاالس�لام رئیس��ی رئیس قوه قضائیه
به مناسبت فرا رس��یدن اعیاد سعید قربان و
غدیر خم در نامهای به رهبر انقالب اسالمی
پیش��نهاد عفو یا تخفی��ف و تبدیل مجازات
ای��ن محکومان را ک��ه پروندههای عفو آنان
در کمیس��یون عفو و بخشودگی بررسی شده
و واجد ش��رایط الزم تشخیص داده شدهاند،
ارائه کرد که این پیش��نهاد در اجرای بند ۱۱
اصل  ۱۱۰قانون اساسی مورد قبول حضرت
آیتاهلل خامنهای قرار گرفت.
اعالم آمادگی سپاه برای کمک به
آسیبدیدگان حادثه بندر بیروت

فرمانده کل سپاه با صدور پیامی فاجعه انفجار
در بن��در بیروت را به مل��ت ،دولت و دبیرکل
حزب اهلل لبنان تس��لیت گف��ت و از آمادگی
سپاه برای کمک به آسیبدیدگان این حادثه
خب��ر داد .به گزارش «عصر ایرانیان» ،در پی
وقوع انفجار شدید در بندر بیروت که منجر به
جان باختن و مجروحیت جمع کثیری از مردم
لبنان گردید؛ سرلشکر حسین سالمی فرمانده
کل سپاه پاسداران این فاجعه مصیبتبار را به
ملت و دولت این کشور و حجت االسالم سید
حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان تسلیت
گفت .در بخشی از این پیام آمده است :فاجعه
ت بار انفج��ار در بندر بیروت که منجر
مصیب 
به ج��ان باختن و مجروحیت تعداد کثیری از
مردم عزیز و مقاوم لبنان گردید ،را به ملت و
دولت این کشور و به ویژه مجاهد نستوه برادر
مکرم حجت االسالم و المسلمین سید حسن
نص��راهلل دبیرکل ح��زباهلل و رهبر مقاومت
اسالمی لبنان تس��لیت و تعزیت عرض می
نمایم.

اینستکس به معنای گره زدن منافع ملی به زیادهخواهی اروپاییها بود

عضو کمیس��یون ام��ور داخلی کش��ور در
مجلس معتقد اس��ت پیشش��رطهایی که
اروپاییها برای اجرای اینستکس قرار دادند
خود خالف منافع ملی کشورمان بود .احمد
علیرضابیگی در گف��ت و گو با خانه ملت،
با اش��اره به فرمایشات مقام معظم رهبری
درباره چگونگی شکس��تن سد تحریم ها،
گفت :ایشان بارها بیان کرده اند که راهکار
حذف تحریم ها ،نه تنها مذاکره نیست بلکه

سوت زنان فساد مستند عمل کنند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در
مجلس تاکید کرد :در آش��کارکردن فساد این
نکته حائز اهمیت اس��ت که س��وت زنان باید
مستند عمل کنند و نباید به سمت و سوی اتهام
زن��ی بروند ،با چنین دقت نظری قطعا فس��اد
برچیده می ش��ود و کش��ور فضای الزم برای
پیشرفت را پیدا می کند .جالل رشیدی کوچی
در گفتوگ��و ب��ا خانه ملت ،با اش��اره به طرح
حمایت از آش��کارکنندگان فساد ،گفت :طرح
سوت زنی ،یا همان حمایت از آشکارکنندگان
فس��اد ،از سوی نمایندگان آماده و تدوین شده
است ،با توجه ضرورت حمایت از این امر ،انتظار
می رود هر چه س��ریع تر طرح س��وت زنی در
مجلس به سرانجام برسد .این نماینده مجلس
با بیان اینکه این طرح ذیل موضوع ش��فافیت
قرار می گیرد ،ادامه داد :مادامی که افراد فاسد یا
مافیایی که در هر نقطه از کشور احساس امنیت
کنن��د به تخلف خود اداماه می دهند ،ش��رایط
اقتصادی کشور با بحران مواجه است.

نیازهای جمهوری اس�لامی را تعیین کرده
و به تناسب خواس��ته های خود به ما کاال
بدهند در حالی که جمهوری اسالمی هرگز
سرنوشت خود را به کشور دیگری گره نزده
و خالف منافع ملی اقدام نمی کند.

طرح مالیات بر خانههای خالی تصویب شد

گام عملی مجلس برای مقابله با احتکار مسکن

گروه سیاس�ی :طرح مالیات بر خانههای خالی به عنوان
اولین طرح دوفوریتی مجلس یازدهم امروز تصویب نهایی
ش��د؛ در این طرح مالیات بر خانههای خالی در سال اول
 ۶برابر درآمد اجاره ،س��ال دوم  ۱۲برابر و س��ال سوم ۱۸
برابر در نظر گرفته شده است .نمایندگان مجلس شورای
اسالمی روز گذشته در جلسه علنی جزئیات طرح اصالح
ماده  ۵۴مکرر قانون مالیات های مستقیم که در راستای
اخذ مالیات از خانه های خالی اس��ت را بررسی و تصویب
کردن��د .طرح اصالح م��اده  ۵۴مکرر قان��ون مالیاتهای
مس��تقیم یکی از نخس��تین دس��تور کاره��ای مجلس
یازده��م بود که دو فوری��ت آن  21تیرماه به اتفاق آرا در
مجلس تصویب ش��د؛ طرحی که ب��ا تائید نهایی و ابالغ
آن به عنوان قانون ،در ش��هرهای باالی  100هزار نفر،
خانههایی که در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه
خالی شناسایی شوند ،به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور
بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد
اجاره خواهند شد .طراحان این طرح تاکید داشتند که نرخ
پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن
احکام قانونی موجد محسوب میش��ود و نرخ خانههای
خالی در کش��ور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران ،بسیار
باالتر از متوس��ط جهانی اس��ت و بنا بر سرشماری سال
 ،۱۳۹۵تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون
واحد مسکونی بوده است و جهت رفع این دو کاستی در
شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش
س��فتهبازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانوادههای
ایرانی شده است ،این طرح را ارائه کردند.
جزئیات آنچه امروز مجلسیها به تصویب رساندند


بر اس��اس این طرح متن زیر جایگزین ماده ( )۵۴مکرر
قان��ون مالیاتهای مس��تقیم مص��وب  ۱۳۶۶/ ۱۲ / ۳با
اصالح��ات و الحاقات بعدی می ش��ود :ماده  ۵۴مکرر-
مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای باالی
یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی امالک
و اسکان کشور موضوع تبصره ( )۷ماده ( )۱۶۹مکرر این
قانون ،در هر س��ال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه
به عنوان خانه خالی شناسایی شوند ،به ازای هر ماه بیش
از زم��ان مذکور ،بدون لح��اظ معافیتهای تبصره ()۱۱
م��اده ( )۵۳این قانون ،بصورت ماهانه مش��مول مالیاتی
برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر میشود :سال
اول -معادل شش برابر مالیات متعلقه .سال دوم -معادل
دوازده برابر مالیات متعلقه .س��ال س��وم به بعد -معادل

روحانی و جهانگیری باید درباره
وضعیت اقتصادی به مجلس پاسخ دهند

نمایندهمردمتبریزدرمجلسگفت:رئیسجمهور
و معاون اول وی باید در مجلس حاضر شوند و
درباره وضعیت اس��فبار اقتصادی به نمایندگان
پاس��خ دهند .به گزارش مهر ،حجت االسالم
محمدرضا میرتاجالدینی در جلسه علنی مجلس
و در تذکری ش��فاهی ،گفت :حدود  ۲۰۰نفر از
نمایندگان خواستار طرح سؤال از رئیسجمهور
هستند و بر اساس قانون اساسی باید این مسئله
هر چه سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.
مردم مشکالت عدیده اقتصادی دارند ،این روزها
شاهد نوسانات شدیدی در قیمتها هستیم و بر
این اساس باید رئیسجمهور در مجلس حاضر
شود و پاسخگوی نمایندگان باشد .وی متذکر
شد :زمانی جهانگیری میگفت که وقتی شب
میخوابیم و صبح بیدار میشویم میبینیم که
قیمت ارز افزایش یافته و بر این اس��اس خوب
است که جهانگیری هم به همراه رئیسجمهور
در مجلس حضور یابد و پاس��خگوی وضعیت
اقتصادی کشور باشد.

اتکا به ظرفی��ت های فوق الع��اده درونی
اس��ت .وی با تأکید بر ضرورت تقویت باور
ملی ،بیان داش��ت :الزم است دولت در این
راستا اعمال سیاست های صحیح اقتصادی
را داشته باشد تا بتوانیم از تنگناهای ناشی از
تحریم عبور کرده و با مشکالت اقتصادی
مقابله کنیم .عضو کمیس��یون امور داخلی
کش��ور با بیان اینکه اتکا ب��ه منابع نفتی،
سیاستی غلط اس��ت ،عنوان کرد :استفاده

از س��ایر ظرفیت ه��ای داخلی م��ی تواند
راهگشا باش��د اما عده ای که به زعم مقام
معظم رهبری جریان تحریف نام دارند ،می
خواهند کشور را غرق در گرداب مشکالت
معرفی کنند تا ملت ایران بی انگیزه ش��ده
و به سمت پیش��رفت قدمی برندارند .یکی
از دالیل دیگر که جمهوری اس�لامی پای
میز مذاکره با آمریکایی ها نمی نشیند این
اس��ت که اگر تنها به یک خواسته آنها تن

دهیم ،باید در ادامه به خواسته ها و مطالبات
غیرقانونی و ناحق بعدی آنها نیز تن دهیم.
اینستکس یکی از وعده های مزخرفی بود
که اروپایی ها به ما دادند و حتی اگر اجرایی
هم می شد مشکالت فراوانی برای ما ایجاد
می کرد .وی در ادامه با بیان اینکه اروپایی
ها برای اجرای اینستکس پیش شرط هایی
همچ��ون پالرم��و و  FATFرا قرار دادند،
یادآور ش��د :آنها تالش داش��تند خودشان

در فاجعه دردناک انفجار بندر بیروت
با شهروندان عزیز لبنانی همدردیم

اخذ مالیات باعث ورود خانه های خالی احتکار ش�ده

به بازار خواهد شد

هجده برابر مالیات متعلقه .واحدهای نوساز پس از دوازده
م��اه و در پروژه های انبوه س��ازی پ��س از هجده ماه از
پایان مهلت اتمام عملیات س��اختمانی مندرج در پروانه
س��اخت موضوع ماده ( )۱۰۰قانون شهرداری ،مشمول
مالیات موضوع این ماده میش��وند .سازمان امور مالیاتی
موظف اس��ت با هم��کاری وزارت ارتباط��ات و فناوری
اطالع��ات ،یک ماه قب��ل از اتمام مهلته��ای مذکور،
اخط��ار الزم را به مالک واحد یا به کدپس��تی محل آن
ارس��ال دارد .نرخهای فوق برای خانه های خالی متعلق
به اشخاص حقوقی خصوصی ،عمومی و دولتی از قبیل
دس��تگاه های موضوع ماده ( )۵قانون خدمات کشوری،
ماده ( )۵قانون محاس��بات عمومی کشور مصوب و ماده
( )۲۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور ،دو برابر
میزان مذکور است.
به دنبال این هستیم مسکن «احتکار» نشود


در جری��ان تصویب این ط��رح در صحن علنی مجلس
ش��ورای اس�لامی ،محمدباقر قالیب��اف ،رئیس مجلس
ش��ورای اس�لامی با بیان در قانون مالیات بر خانههای
خالی به دنبال این هستیم مسکن «احتکار» نشود ،گفت:
ما قصد داریم خانهای که از پول افراد ساخته و از سرمایه
کش��ور ساخته شده در سفته بازی قرار نگیرد .وی تاکید
کرد :این قانون قصدش گرفتن مالیات نیست؛ چراکه ما
در باره مالیات در قوانین دیگر دارای قانون هستیم و آن
را پیگیری میکنیم و حتم ًا قوانین دیگر  CGTو PIT

بحثهایی است که در دستورکار آینده مجلس قرار دارد.
رئیس مجلس اظهار داشت :ما میخواهیم افرادی که 10
خان��ه دارند خانه خود را خالی نگه ندارند و عرضه کنند.
این که چرا آن شخص  10خانه خالی دارد بحث دیگری
است و باید جای دیگری آن را دنبال کرد.

ایج�اد ابزار نظارت�ی مالیات ب�ر خانهه�ای خالی در

وزارت نیرو

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی هم
در جری��ان رس��یدگی به ای��ن طرح اظهار داش��ت :این
ط��رح مربوط به ش��هرهای باالی  100هزار نفر اس��ت
بنابراین دغدغهای که برخی از نمایندگان دارند را شامل
نمیش��ود .وی با تأکید بر این که داده ،اطالعات و آمار
مبنای تصمیم س��ازی و تصمیم گیری در کشور است،
افزود :افراد در ش��هرهای ب��االی  100هزار نفر بروند و
آنچه که به عنوان مالک هس��تند را ثبت کنند .اگر این
طرح تبدیل به قانون شود ما خواهیم توانست کاری کنیم
که خانهه��ای خالی را یا به فروش برس��انند یا این که
به رهن و اجاره داده ش��ود .نایب رئیس مجلس شورای
اس�لامی تأکید کرد :افرادی که در شهرهای باالی صد
ه��زار نفر زندگی میکنند بای��د امالک خود و واحدهای
مس��کونی خود را ثب��ت کنند ،اگر این اق��دام را صورت
ندادن��د ،یک ابزار نظارتی جهت حفظ ش��ان قانونی که
مجلس میگذراند از طری��ق وزارت نیرو که در دنیا هم
این موضوع تجربه شده ،اعمال شود.

در نشس��ت علنی ام��روز مجلس همچنی��ن محمدرضا
پورابراهیمی رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی در پاسخ به نگرانی مخالفان اطمینان داد که هدف
از اجرای این طرح ایجاد مش��کل برای بخشهای دیگر
جامعه نیست بلکه هدف اصلی آن است که عرضه مسکن
در حوزه احتکار را بتوانیم مدیریت کنیم .پورابراهیمی گفت:
بخ��ش عمدهای از  2میلی��ون و  500هزار تا  2میلیون و
 700هزار خانه احتکار ش��ده به ب��ازار با اجرای این طرح
به مس��یر حرکت بازمیگردد .رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس همچنین توضیح داد :قانونی به نام مشاغل خانگی
در کش��ور وجود دارد که در همین راس��تا چند نفر در یک
کارگاه تولیدی کار میکنند که اگر این افراد در یک خانه
مسکونی مستقر شدند ،به شرط تأئید سازمان امور مالیاتی
مشمول بر مالیات خانههای خالی نخواهند شد .وی گفت:
شرط بعدی در این قانون ،عدم ایجاد مشکل برای کسب و
کارها در کشور است و جرائمی را برای فردی که اطالعات
الزم را در سامانه مذکور وارد نکرد درنظر گرفته و مالیات
بر آن خانه اعمال خواهد شد.
خانههای خالی ،مسئلهای با  50سال قدمت


آنچنان که سید احسان خاندوزی ،نایب رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس میگوید مساله خانههای خالی قدمتی
 ۵۰ساله در کشور دارد .وی شب گذشته در برنامه پایش
گفت :در س��ال  ۹۴در بازنویسی قانون مالیات ،موضوع
مالی��ات بر خانهه��ای خالی وارد قانون ش��د اما تا امروز
س��امانه ملی امالک و اسکان ،تاکنون کمتر از یک سوم
واحده��ای مس��کونی را ثبت کرده اس��ت و هنوز تعداد
خانههای خالی مشخص نیست .به گفته وی هدف این
قانون فقط مقابله با احتکار مسکن است و به افرادی که
چند مسکن دارند ،کاری ندارد ،بلکه میگوید خانهها باید
به بازار عرضه ش��ود و خالی نماند .وی تاکید کرد :هدف
ای��ن قانون مجبور کردن اقلیتی اس��ت که بیش از ۱۰۰
واحد مسکونی دارند و برای سرمایه گذاری اقدام به خرید
کرده اند .آنچنان که کارشناس��ان اقتصادی تاکید دارند،
اجرای درس��ت این قانون میتواند دس��ت سفته بازان و
س��وداگران را از بازار مسکن قطع کند و به همین دلیل
قطعا مقاومتهای جدی از سوی کسانی که از این قانون
متضرر میشوند ،وجود خواهد داشت اما این طرح آغازی
بر ساماندهی بازار مسکن خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یا اشاره به طرح توقف پروتکل الحاقی؛

نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس
گفت :کمیس��یون امنیت طرح توقف اجرای
داوطلبان��ه پروتکل الحاقی را ب��رای ایجاد
ی��ک بازدارندگی در مقابل اقدامات خصمانه
کشورهای غربی را در دستورکار دارد .عباس
مقتدایی در گفتگو با دانشجو ،اظهار داشت:
یکی از موضوعاتی که در هفتههای گذشته
مورد توجه کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس ش��ورای اسالمی بوده است
پاسخگویی به رفتارهای خصمانه کشورهای
غربی و ایاالت متحده آمریکا است .وی ادامه

صبر ایران نشان اقتدار است نه ناتوانی

داد :ما در طی ماهها گذشته شاهد آن بودیم
که نقض حقوق بشر ،نقض قوانین و مقررات
بین المللی و نادیده گرفته شدن پیمانهای
دوجانبه بین ایران و سایر کشورهای غربی به
کرات نقض میشود .نایب رئیس کمیسیون
امنیت ملی مجلس ،گفت :کمیسیون امنیت
ملی طرح توقف اج��رای داوطلبانه پروتکل
الحاق��ی را برای ایجاد ی��ک بازدارندگی در
مقاب��ل اقدامات خصمانه کش��ورهای غربی
را در دس��تورکار دارد .مقتدایی تصریح کرد:
این اتفاق میتواند متناس��ب با شرایط آینده

و نوع رفتارهای که کش��ورهای غربی دارند
با ایران مفید باشد و کمیسیون درصدد است
تا این موضوع را به س��رانجام برس��اند .وی
با اش��اره به اقدام ماجراجویانه جنگندههای
آمریکایی ،بیان داش��ت :درباره نقض مکرر
حق��وق بین الملل و حقوق بش��ر که اخیر از
س��وی ایاالت متحده آمریکا در مورد تهدید
هواپیمای ایرانی که در مسیر قانونی خود در
حال پرواز بود مش��اهده کردیم .نایب رئیس
کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد :طرح
دیگری در کمیس��یون موجود اس��ت که در

راستای آن ایران میتواند از اصل خودیاری
به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده حقوق
بین المل��ل و همچنین بر مبنای اصل دفاع
مشروع اقداماتی انجام دهد .مقتدایی تاکید
ک��رد :خویش��تن داری جمهوری اس�لامی
ای��ران در جواب ب��ه معنای ناتوان��ی ایران
نیس��ت بلکه ما خودم��ان را ملزم به رعایت
حقوق بین المل��ل میدانیم در همین جهت
در برخی از مواقع تا حصول نتیجه در مجامع
بی��ن المللی خویش��تن داری میکنیم .وی
افزود :صبر جمهوری اس�لامی ایران نشان

دهندهی اقتدار اس��ت و این صبر توانمندی
پاسخگویی اس��ت نه از سر ناتوانی بنابراین
کش��ورهای غربی باید توجه کنند که آینده
روابط ایران با کشورهای غربی به رفتارهای
عملی آنها در صحنهی بین الملل مشروط
اس��ت .کمیس��یون امنیت مل��ی در مجلس
یازدهم با تشکیل کمیتهی روابط خارجی بنا
دارد تا پاسخگویی عالمانه مقتدرانه و مناسب
جمهوری اسالمی ایران را پیشنهاد کند و هر
تصمیم الزم باشد در خصوص حفظ اقتدار و
امنیت ملی اتخاذ کند.

بیبیسی فارسی خانه جدید مفسدان اقتصادی؛

پروژه روباه پیر برای جلوگیری از مقابله قوه قضائیه با فساد

بی بی س��ی فارسی سعی دارد با دعوت از چهره های مفسد اقتصادی که
از کش��ور ف��رار کردهاند و تریبون دادن به آنها علی��ه مبارزه قوه قضائیه با
مفسدان اقتصادی پروژه جنگ روانی را کلید بزند .به گزارش شبکه اطالع
رس��انی راه دانا؛ بنگاه سخن پراکنی بی بی سی فارسی این روزها سیاست
های ضدایرانی خود را تش��دید کرده اس��ت و در این راستا عالوه بر آمار و
ارقام فیکی که درباره انتش��ار ویروس کرونا در کش��ورمان پخش می کند
از افراد فاس��د و نزدیکان آنان به عنوان کارش��ناس و فرد مطلع دعوت به
عمل می آورد .اخیرا «مهدی خلجی» همسر مفسد فرارای «مرجان شیخ
االس�لامی آلآقا» که به کانادا گریخته اس��ت دوباره به عنوان کارشناس
در قاب تلویزیون بی بی س��ی فارسی قرار گرفت .همچنین «علی اشرف
ریاحی» همسر زینب نعمت زاده و داماد وزیر اسبق صمت در دولت یازدهم
نیز یکی دیگر از متهمان اقتصادی است که در بی بی سی فارسی حضور
یافت .ریاحی که اخیرا با پاس��پورت دیگر از کش��ور فرار کرده است در بی

بی سی فارسی با عنوان پشت پرده فساد پتروشیمی در برنامه  60دقیقه با
تطهیر س��ازی خود ادعا کرد که ممنوع الخروج نبوده و به اتهاماتش پاسخ
داده و سپس از کشور خارج شده است .جالب است که در ابتدای دوازدهمین
جلسه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴
متهم دیگر «قاضی مسعودی مقام» در تذکری به داماد نعمت زاده و مرجان
شیخ االسالمی گفت« :در ابتدا به متهمان به ویژه مرجان شیخ االسالمی و
علی اشرف ریاحی تذکر میدهم که از این اقدامات تهدید آمیز شما نسبت
به قضات محکمه و مزاحمتهای تلفنی به ش��عبه که از خارج از کشور و
داخل کشور انجام میگیرد ،خودداری کنند ».این موارد حکایت از تهدیدات
داماد نعمت زاده و مرجان شیخ االسالمی علیه دادگاه داشت .قاضی تصریح
ک��رد« :هرکاری که میخواهید علیه قض��ات و این دادگاه انجام دهید؛ اما
باید پول بیت المال را برگردانید ».به نظر می رسد بی بی سی فارسی خط
خبری را در راستای حمایت از افراد فاسد و اختالسگران در پیش گرفته و در

فاز اول از علی اشرف ریاحی برای تطهیر سازی چهره این افراددعوت کرده
اس��ت و در ادامه با توجه به روابطی که میان شیخ االسالمی با کارشناس
بیبیسی و اتهاماتی که در یک پرونده با ریاحی دارد ،گزینه محتمل بعدی
که در بی بی س��ی فارس��ی حضور می یابد ،مرجان شیخ االسالمی است.
بعید نیست در راستای پروژه تطهیرسازی و بازی با مهره های فاسد توسط
بی بی سی یکی از چهره های معروف فاسد که او هم مانند دیگر مفسدان
فراری در کانادا اقامت دارد مهمان بی بی سی فارسی شود .پروژه بی سی
سی فارسی در این راستا بسیار مشهود است و این رسانه ضدانقالب محل
و تریبونی برای مفس��دان اقتصادی شده است تا با ادعاهای واهی و بدون
س��ند مبارزه قوه قضائیه با مفسدان مالی را تحت ش��عاع قرار داده و با آن
مقابله کند .چه اینکه اگر این افراد بی گناه بودند در دادگاه حضور مییافتند
تا به اتهاماتشان رسیدگی شود و امروز به کانادا پناهنده نمی شدند و در بی
بی سی فارسی حضور نمی یافتند.

سرقت نفت سوریه توسط آمریکا با سوء استفاده از بحران  9ساله

بر همگان روش��ن اس��ت آمریکا که نیروهای نظامی خود را به بهانه دفاع از
میادین نفتی به آن مناطق کنترل مسلح کردهای سوریه اعزام کرده ،به دنبال
س��ود نفتی و تداوم حضور خود در س��وریه است .به گزارش تسنیم به نقل از
رادیو بینالمللی چین« ،لیندسی گراهم» سناتور آمریکایی  30ژوئیه در جلسه
استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اظهار داشت که شرکت آمریکایی
«دلتا کرسنت انرژی» با شبهنظامیان ُکرد موسوم به «نیروهای دموکراتیک

سوریه» در شمال شرق این کشور قراردادی به منظور «مدرن سازی میادین
نفتی در شمال شرقی سوریه» منعقد کرده است« .مایک پامپئو» وزیر خارجه
آمریکا نیز در این جلسه حضور داشته و از آن حمایت کرد .وزارت امور خارجه
س��وریه در واکنش به انعقاد این قرارداد آن را «توافق بین س��ارقان و دزدان
فروش نفت» توصیف و تهدیدی برای حاکمیت ملی این کشور ارزیابی کرد.
دمش��ق تأکید کرد که این معامله که با دور زدن دولت مرکزی منعقد شده،

کام ً
ال غیرقانونی اس��ت .واش��نگتن اکتبر سال گذشته از اجرای تعهد خود به
خروج کل ارتش آمریکا از سوریه منصرف شد و اعالم کرد حدود  500سرباز
خود را در میادین نفتی تحت کنترل کردهای س��وریه مستقر میکند تا این
میادی��ن نفتی به دس��ت داعش نیافتد .در همین رابطه «زنگ ش��یائو یان»
فرس��تاده ویژه چین در مس��ئله س��وریه گفت بهانه حفاظت از میادین نفتی
کام ً
ال بیپایه است.

توئیتر سایت رهبر انقالب توئیتی در واکنش
به انفجار بزرگ لبنان منتشر کرد .به گزارش
«عصر ایرانیان» در این توئیت آمده اس��ت؛
«در فاجعه دردناک انفج��ار بندر بیروت که
منجر به کش��ته و زخمی شدن تعداد زیادی
از مردم و خس��ارات شدید شده با شهروندان
عزیز لبنانی همدردیم و در کنار آنان هستیم.
صب��ر در برابر ای��ن حادثه ،ب��رگ زرینی از
افتخارات لبنان خواهد بود».
روسیه و چین قطعنامه
علیه ایران را وتو میکنند

نماینده آمریکا در س��ازمان ملل با اذعان به
احتمال وتوی هرگون��ه قطعنامه ضد ایرانی
در شورای امنیت توسط روسیه و چین ،گفت
تحریم تس��لیحاتی علیه ای��ران باید تمدید
شود .به گزارش فارس ،در ادامه سیاست ضد
ایران��ی دولت آمریکا و تالش برای ممانعت
از بهرهبردن تهران از عواید توافق هستهای،
این بار «کلی کرافت» نماینده واشنگتن در
سازمان ملل بر لزوم تمدید تحریم تسلیحاتی
علیه جمهوری اسالمی تاکید کرد .به نوشته
وب��گاه «بلومب��رگ» ،کرافت بام��داد امروز
(چهارش��نبه به وقت تهران) طی سخنرانی
ویدئوکنفرانسی در نشست سالیانه «انجمن
امنیتی اَسپِن» اذعان کرد که روسیه و چین
احتماال هر قطعنام��های را [علیه ایران] وتو
میکنن��د .بر ای��ن اس��اس ،وی در این باره
توضیح داد« :استراتژی جهان کامل همیشه
این است که آنها (روسیه و چین) رأی ممتنع
بدهن��د و قطعا وتو نکنند .ب��ا این حال ،باید
واقعبین باش��یم .اکنون استراتژی این است
که با دیگر اعضای شورای امنیت کار کنیم
تا چین و روس��یه را به گوش��های فرستاده و
توجیهشان کنیم».
قدرت نمایی چین با موشکهای «دانگ
فنگ» در برابر آزمایش موشکی آمریکا

چین و آمریکا در حالی طی روزهای گذشته
چن��د موش��ک بالس��تیک و قاره پیم��ا را با
موفقیت ش��لیک کردند که پک��ن از آمادگی
باالی یگانه��ای خود ب��رای واکنش به هر
حمله محتم��ل خبر داده اس��ت .به گزارش
ف��ارس ،چی��ن و ایاالت متح��ده در نمایش
ق��درت به همدیگر آزمایش��های موش��کی
جدیدی را انج��ام دادند .به نوش��ته روزنامه
«چاینا مورنینگ پست» ارتش چین در طی
تمرین اخیر دو موشک «دانگ فنگ»  16و
 26شلیک کرد .دانگ فنگ  26بردی حدود
 4000کیلومتر دارد و اولین موشک بالستیک
چین اس��ت که توانای��ی حمله به گ��وام ،از
قلمروه��ای ایاالت متحده در غرب اقیانوس
آرام را دارد .دان��گ فن��گ  16نیز دقیقترین
موش��ک بالس��تیک با برد کوتاه و متوسط
ارتش چین اس��ت که برای هدف قرار دادن
پایگاههای نظامی آمری��کا در «اوکیناوا» در
ژاپن طراحی شده است.
 ۹۰درصد شکایات نژادپرستی از پلیس
لندن به نتیجه نمیرسند

جدیدترین آمار منتشرشده در انگلیس حاکی
از نژادپرس��تی عمیق در نی��روی پلیس این
کشور اس��ت ،بهنحویکه  ۹۰درصد شکایات
مربوط ب��ه تبعیضنژادی از پلی��س لندن به
نتیجه نمیرس��ند .به گزارش آن��ا ،تازهترین
آماره��ای منتشرش��ده در انگلی��س حاکی از
عم��ق نژادپرس��تی در بزرگتری��ن نی��روی
پلیس ای��ن کش��ور اس��ت ،بهطوریکه ۹۰
درصد شکایتهای تبعیضنژادی راه بهجایی
نمیبرند .دادههای آماری که از س��وی نشریه
تایمز چاپ لندن جمعآوریشده نشان میدهد
که سال گذشته تعداد شکایتها از پلیس لندن
به  ۶۱۱فقره رسید .این میزان در قیاس با پنج
س��ال پیش ،تقریب ًا دو برابر افزایش داشته ،اما
گفته میشود که بیشتر شکایتها راه بهجایی
نمیبرد.
خسارت  ۵میلیارد دالری لبنان از
انفجار بیروت

کارشناس��ان و مس��ئوالن سیاس��ی لبن��ان
خس��ارت واردآمده به این کش��ور در نتیجه
انفج��ار عظیم دیش��ب را بالغ ب��ر  ۵میلیارد
دالر ارزیابی میکنند ،این در حالی است که
هنوز اجساد برخی از قربانیان انفجار در دریا
پخش است .به گزارش تسنیم ،مروان عبود
اس��تاندار بیروت در گفتگوی رادیویی اعالم
ک��رد که آمار دقیق��ی در خصوص مفقودان
انفج��ار بندر بیروت وجود ن��دارد .وی تأکید
کرد ک��ه در زمان حاضر هزاران نفر از مردم
در خارج از منازل خود بهسر میبرند .مروان
عبود استاندار بیروت نیز حجم خسارتهای
واردآم��ده ب��ه پایتخت لبن��ان را بین  ۳تا ۵
میلی��ارد دالر و حت��ی بیش��تر ارزیابی کرد.
وی در اظهارات��ی تأکید کرد که تیم اطفای
حریق در بیروت از وجود آتش در بندر مطلع
میشود و در زمان ورود به محل آتشسوزی
انفجار عظیم رخ میدهد.

