ورزش��ي

قتل خاشقچی بدون حمایت آمریکا
امکانپذیر نبود

آفت وقار و هیبت مرد ،شوخی است .امام علی
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صفحه2

مجلسبرايشهردارتهران
پايان کار صادر کرد

گ�روه اجتماعي  :عضو شوراي شهر تهران در
واکنش به تصويب نشدن استفساريه مربوط
به بازنشس��تگي ش��هرداران گفت :ما در اين
مسير به آخر راه رسيدهايم .بعد از آن که ديوان
محاسبات مجلس و معاونت حقوقي...
صفحه5

فهرست واردکنندگان کاغذ
در اختيار وزارت اطالعات و
قوه قضاييه است
صفحه6

شاه آبادي :تغيير زاويه ديد از
اولويتهاي ما است

تخصيص ۶۳۰برنامهراديويي
به کاهش آسيبهاي اجتماعي
گ�روه فرهنگي  :ش��اه آبادي مع��اون صداي
رس��انه ملي گفت ۶۳۰ :عنوان برنامه در يک
سال اخير در شبکههاي مختلف راديويي...

روزانه صدها
خاشقجی در یمن
کشته میشود
صفحه2

مسئوالن نظارتي با
گرانفروشان بليط هواپيما
تعامل ميکنند
صفحه3

جابریانصاری:

دو سوم مسائل مرتبط با کمیته قانون
اساسی سوریه به نتیجه رسیده است

مذاکره کننده ارش��د ایران از حل دو سوم مسائل
مرتبط با کمیته قانون اساس��ی سوریه خبر داد و
گفت :ترکیب و آیین کار کمیته در مش��ورتهای
سه کش��ور ضامن روند آستانه و نماینده سازمان
ملل به نتیجه رس��یده اس��ت .به گزارش فارس،
«حس��ین جابریانصاری» دس��تیار ارش��د وزیر
ام��ور خارجه ای��ران در امور ویژه سیاس��ی امروز
(چهارش��نبه) پس از دیدار با «سرگئی الوروف»
وزیر خارجه روس��یه به هم��راه مذاکره کنندگان
ارش��د روس��یه و ترکی��ه در روند صلح آس��تانه
عنوان کرد ک��ه محور گفتوگوه��ا در ارتباط با
پیش��برد روند آستانه بوده اس��ت.جابریانصاری
خاطرنش��ان ک��رد :از جمله موضوع��ات مهمی
که در این گفتوگوها مطرح ش��د ،گش��ایش در
مسئله کمیته قانون اساس��ی سوریه بود که چند
ماه اس��ت در دستورکار مذاکرات آستانه قرار دارد
و گامهای مهمی را برداشتیم.وی افزود :معتقدم
دو س��وم مس��ائل مرتبط با کمیته قانون اساسی
اع��م از ترکیب کمیته و آیی��ن کار کمیته در این
گفتوگوه��ای طوالنی و مش��ورتهایی که بین
س��ه کشور ضامن و نماینده س��ازمان ملل وجود
داش��ته ،به نتیجه رسیده و یک سوم راه باقیمانده
را باید ط��ی کنیم.مذاکره کننده ارش��د ایران در
روند صلح آس��تانه خاطرنش��ان ک��رد :در بخش
مرتب��ط ب��ا جامعه مدنی این کمیت��ه که االن در
دس��تور کار است ،در تالش��یم فرمول مناسبی را
برای تعیین نمایندگان جامعه مدنی سوریه در این
کمیته پیدا کنیم و راهحلهایی در این گفتوگوها
مطرح شد.جابریانصاری که با خبرگزاری صدا و
سیما گفتوگو میکرد ،درباره نقش آفرینی ایران
در س��وریه نیز بیان کرد :نق��ش آفرینی ایران در
سوریه ،در روند آستانه و در روند ایجاد صلح برای
س��وریه مبتنی بر واقعیتهاست و این واقعیتها
مورد توجه ترکیه و همه بازیگران دیگر است.وی
تصریح کرد که موضع برخی کشورها مثل آمریکا
ک��ه مواضع غیرمنطقی دارند از س��وی بازیگران
موث��ر در صحنه س��وریه دنبال نخواهد ش��د.به
گزارش فارس ،سرگئی الوروف وزیر امور خارجه
روسیه در دیدار امروز روند آستانه را مناسبترین
چارچوب موجود برای حل کامل بحران س��وریه
خواند و از برگزاری نشس��ت جدیدی در س��طح
رؤسای جمهور سه کشور خبر داد .جابریانصاری
در رأس هیأتی ب��رای انجام رایزنیهای دوجانبه
با مقامات روسیه درباره تحوالت منطقه از جمله
س��وریه و یمن به مسکو س��فر کرده و دیروز هم
در نشست س��ه جانبه مذاکره کنندگان ارشد سه
کش��ور ضامن روند آستانه (روند صلح سوریه) در
مس��کو ش��رکت کرد.وی همچنین با «میخاییل
بوگدانف» فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در
امور خاورمیانه دیدار و گفتوگو کرد.

تالش اردوگاه اصالحات
برای تطهیر خود در برابر
شکست دولت ادامه دارد

گزارش «عصرایرانیان» ،البته باید این نکته را هم
ی��ادآوری کرد که در روزهای گذش��ته برخی افراد
درون جریان اصالحات با عملکرد خود نش��ان داده
اند که از همین حاال به دنبال بیرون کش��یدن پای
خود از عملکرد نامناس��ب دولت هستند و در عین
حال این گمانه را تقویت میکنند که نقش��های در
جریان اس��ت تا جریان اصالحات ب��رای انتخابات
 1400بتواند عرض اندام کند...
صفحه2

در نامه بسيج اساتيد حوزه علميه خطاب به شوراي نگهبان مطرح شد

« » FATFهمچون برجام ضربه
به قانون اساسي و منافع ملي است

بسيج اساتيد و نخبگان حوزه علميه قم در نامهاي
به ش��وراي نگهبان ،ضمن اع�لام مخالفت خود با
تصوي��ب  FATFدر مجل��س ،اي��ن اليحه را در
تعارض با آموزههاي اسالم ،اصول قانون اساسي و
منافع ملت بزرگ ايران دانست .به گزارش فارس،
بسيج اساتيد و نخبگان حوزه علميه قم طي نامهاي
به ش��وراي نگهبان ،ضمن اع�لام مخالفت خود با
تصويب اليح��ه  FATFدر مجلس ،اين اليحه
را در تعارض با اصول قانون اساس��ي دانس��ت و از
بي توجهي به هش��دارهاي مراج��ع تقليد و جامعه
مدرسين حوزه علميه انتقاد کرد و از شوراي نگهبان

خواست با دقت نظر و هوشياري ،و به پشتوانه قدرت
الهي ،و پشتيباني ملت شريف و غيورايران اسالمي،
با اجراي منوي��ات مقام معظم رهبري دام ظله ،بار
ديگر دش��منان و بيگانگان را از تحقق توطئههاي
شوم خود نااميد سازد.متن کامل نامه بسيج اساتيد و
نخبگان حوزه علميه قم خطاب به شوراي نگهبان
به اين شرح است :انقالب اسالميايران منشأ تحول
بيداري جهان اس�لام گرديده واينک شرق و غرب
عالم را در نورديده همواره از سوي استکبار جهاني
به سرکردگي شيطان بزرگ آمريکا و اذنابش مورد
انواع کينه توزيها و...
صفحه3

عکسkhamenei.ir :


صفحه6

«واعظی» پاسخ «جهانگیری» را داد :نفر دوم دولت است!

گروه سیاسی :با گذشت  3روز از اظهارات جنجالی
و بیسابقه اسحاق جهانگیری علیه دولت ،همچنان
ترکشهای این افش��اگریها به سمت برخی افراد
«خاص» درون دولت در حال روانه ش��دن است و
در جدیدترین واکن��ش ،واعظی رئیس دفتر رییس
جمهور روز گذشته(چهارش��نبه) در حاش��یه جلسه
هیئ��ت دولت به ش��کلی «مصنوعی» س��عی کرد
اختالف��ات درون دولت را بیاهمیت جلوه بدهد .به

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم فرمودند

اگر مدافعان حرم نبودند
حماسه راهپیمایی اربعین هم نبود
صفحه2
صفحه2

خرج پولهای کثیف سعودی برای جعل واقعیت

تالش رویترز برای بیگناه نشان دادن بن سلمان در پرونده خاشقجی

رویترز در رستای ماموریت خود برای وارونه جلوه دادن
حقایق برای رسیدن به اهدافی خاص ،پروژه جدیدی را
آغاز کرده و آن تالش برای بیگناه نشان دادن «محمد
بن سلمان» در ماجرای قتل «جمال خاشقجی» است.
موض��ع گیری خ��اص کاخ س��فید در ماج��رای مرگ
خاش��قجی و سخنان ایراد ش��ده از سوی «رجب طیب
اردوغان» رئیس جمهور ترکیه ،در این رابطه نشان می
دهد که تالش��ی برای بیگناه نش��ان دادن «محمد بن
سلمان» ولیعهد عربستان در مرگ خاشقجی آغاز شده
و مسئولیت رسانه ای این کار نیز به رویترز سپرده شده
اس��ت.رویترز در این راه و پیش از سخنرانی روز گذشته
اردوغان ،گزارش��ی بلند باال از نحوه مرگ خاش��قجی
منتش��ر کرد و در این گ��زارش عامل و عامر اصلی این
قتل را «سعود القحطانی» معرفی کرد.بر اساس گزارش
روز گذش��ته رویترز« ،س��عود القحطانی» مشاور دیوان
سلطنتی عربستان بر روند قتل خاشقجی نظارت داشته
و آن را هدایت کرده است.طبق اعالم رویترز ،القحطانی
از طریق اس��کایپ دستورات الزم را به اعضای تیم ۱۵
نفره س��عودی جهت قتل خاش��قجی ،داده است .زمانی
که ارتباط اسکایپ برقرار می شود ،القحطانی شروع به
اهانت به خاش��قجی می کند و خاش��قجی نیز پاسخ او
را میدهد.رویت��رز همچنین به نق��ل از منابع ترکیه ای
می افزاید :پس از آنکه خاش��قجی پاس��خ اهانت های
القحطانی را می دهد ،مشاور دیوان سلطنتی عربستان به

اعضای تیم  ۱۵نفره دس��تور می دهد و با کمال وقاحت
میگوید« :ازش��رش خالص شوید و َس��ر این سگ را
برایم بیاوری��د!» فایل مکالمه القحطانی با خاش��قجی
و اعض��ای تیم  ۱۵نفره در س��اختمان کنس��ولگری در
اختیار اردوغان قرار گرفته است.به گزارش مهر ،رویترز
در ادامه همین سیاس��ت به نق��ش جنجالی القحطانی
در روند بازداشت «س��عد حریری» نخست وزیر لبنان،
در ریاض در س��ال گذش��ته میالدی اشاره میکند و به
نقل از دو منبع م��یآورد :القحطانی با حریری در اتاقی
مالقات ک��رده و به تیم خود دس��تور میدهد او کتک
بزنند و او کس��ی بوده که او را وادار به اعالم اس��تعفای
اجباری میکند که از طریق شبکه العربیه پخش شد.بر
خالف روایت رس��می سعودی که حریری شخصا بارها
آن را تایی��د کرده ،منابع مطلع میگویند نخس��ت وزیر
لبنان چهارم نوامبر  ۲۰۱۷به زور و به دس��ت نیروهای
س��عودی بازداش��ت ش��د.رویترز در این گزارش تاکید
میکند ،حریری در عربستان در معرض ناسزاها و ضرب
و ش��تم قرار گرفته بود.این خبرگزاری به نقل از هشت
منبع دیپلمات میآورد ،بازجویی از حریری تحت مدیریت
القحطانی انجام شد که از نزدیکان بن سلمان محسوب
میشود.منابع افزودند ،القحطانی به حریری گفته بود ،تو
تنها باید استعفا بدهی و متن استعفانامهات را بخوانی .در
حالی که منبع دیگری تاکید کرده است ،مداخله امانوئل
ماکرون ،رئیسجمهوری فرانسه منجر به آزادی حریری

شد.درباره بازداشت شاهزادگان و تجار سعودی در هتل
ریت��ز کارلتون در ریاض در م��اه نوامبر  ۲۰۱۷نیز منابع
گفتن��د ،القحطانی بر روند بازجویی آنها نظارت داش��ته
است.رویترز امروز چهارش��نبه نیز این سیاست را ادامه
داده و گزارشی را با عنوان عوامل اصلی قتل خاشقجی
منتش��ر کرده است و نکته جالب در این رابطه آن است
که نفر اول لیس��ت جدید رویترز سعود القحطانی است.
این وضعیت در حالی اس��ت که اغلب آگاهان سیاسی و
رسانه ها معتقدند که قتل جمال خاشقجی بدون دستور
مستقیم بن سلمان ممکن نبوده و خود شخص قحطانی
نیز در سال گذشته پیامی را در توئیتر منتشر کرده و در
آن آورده بود که بدون دس��تور شخص بن سلمان هیچ
کاری را انجام نمی دهد.نتیجه سخن آنکه ،پروژه حذف
بن سلمان از پرونده خاشقجی و بیگناه نشان دادن وی
در این ماجرا از چند روز قبل آغاز ش��ده و گزارش های
پی در پی رویترز و انتشار جزئیات جدید در این رابطه به
نحوی که در تمامی آنها س��عود القحطانی عامل اصلی
این ماجرا معرفی می ش��ود نشان می دهد آمریکا مایل
به از دست دادن متحد و یا به عبارت بهتر «گاو شیرده»
خود در شرایط فعلی نیست و در همین رابطه روز گذشته
نیز منابع صهیونیستی اعالم کرده بودند که اسرائیل ۵۰
سال برای روی کار آمدن شخصی همچون بن سلمان
در عربس��تان صبر کرده و درس��ت نیست که در چنین
شرایطی او را از دست بدهد.

رضایی کوچی:

فروش بلیط پرواز هوایی تهران-نجف باالتر از دو میلیون و  ۲۰۰هزار تومان تخلف است

رئیس کمیس��یون عمران مجل��س گفت :فروش بلیط
پ��رواز هوایی تهران-نجف در ای��ام اربعین باالتر از دو
میلیون و  ۲۰۰هزار تومان تخلف بوده و باید با با شرکت
های متخلف برخورد ص��ورت گیرد.محمدرضا رضایی
کوچ��ی در گفتوگو با خانه مل��ت ،در واکنش به خبر
برخی رسانه ها درباره افزایش قیمت بلیط پرواز هوایی
اربعی��ن از تهران به نجف به ب��االی  3میلیون تومان،
گفت :کمیسیون عمران مجلس ،در هفته های گذشته
نشست های مکرری را با مسئوالن مربوطه برای تعیین
نماین��ده م��ردم هم��دان و فامنین در
مجلس شورای اس�لامی گفت :نوبت
عص��ر مدارس موج��ب اُفت تحصیلی
دانشآم��وزان میش��ود و گزارش��ات
نشان میدهد در بس��یاری از استانها
اکنون وضع به اینگونه اس��ت و کمبود
معلم کامال در کشور احساس میشود.
حمیدرض��ا حاجیبابایی در گفتوگو با
خانه ملت ،با اش��اره به دو شیفته شدن
مدارس شهرس��تانهای استان تهران
به دلی��ل افزایش جمعیت دانشآموزی
و کمبود معل��م ،گفت :تم��ام زحمات

نرخ بلیط هواپیما در ایام اربعین برگزار کرد و در نهایت
نرخ نهای��ی بلیط پروازهای اربعین اعالم ش��د.نماینده
مردم جهرم در مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد :در
نشس��ت های مذکور ،مسئوالن سازمان هواپیمایی ،بر
قیمت دو میلیون و  200هزار تومان برای پرواز هوایی
تهران به نجف تأکید داش��تند ،البته ما معتقد بودیم که
این قیمت نیز بس��یار باال اس��ت و باید پایین تر از آن
تعیین ش��ود.وی گفت :در نهای��ت به علت عدم تأمین
ارز مناس��ب برای ایرالین ها ،موافقت ش��د که قیمت

بلیط پرواز تهران -نج��ف در ایام اربعین ،دو میلیون و
 200هزار تومان باشد.رئیس کمیسیون عمران مجلس
تصریح کرد :هیچ قیمتی باالتر از نرخ اعالمی سازمان
هواپیمایی ب��رای پروازهای هوای��ی اربعین پذیرفتنی
نیس��ت و این سازمان بر اساس تعهد نظارتی خود ،باید
با شرکت ها و ایرالین ها متخلفی برخورد کند ،زیرا هر
شرکتی که بلیط هواپیمای تهران-نجف را باالتر از دو
میلیون و  200هزار تومان به فروش می رساند ،متخلف
است و باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد.

حاجیبابایی مطرح کرد؛

نوبت عصر مدارس موجب ُافت دانشآموز میشود

و ت�لاش ما ب��رای یک نوبته ش��دن
م��دارس ،کاهش تع��داد دانش آموزان
در کالسها و افزایش کیفیت آموزشی
متاسفانه اکنون با دو نوبته شدن مدارس
دوباره در حال بازگش��ت به حالت قبل
اس��ت.نماینده مردم همدان و فامنین
در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان
اینکه قطعا نوب��ت بعداظهر در مدارس
بویژه ب��رای دانشآم��وز دوره ابتدایی
اُفت تحصیلی را به همراه دارد ،تصریح

دولت برای تامین اعتبار بستههای
حمایتی اختیار قانونی دارد

روزنامهصبحايران

نژاد بهرام :به آخر راه رسيديم

خبر

کرد :گزارش��ات از سراسر کشور نشان
میدهد تنها در شهرس��تانهای استان
تهران مدارس دو شیفته نشدهاند بلکه
در بس��یاری از استانها اکنون وضع به
اینگونه اس��ت و کمبود معلم کامال در
کشور احساس میش��ود.وی ادامه داد:
متاسفانه در کنار این موضوع یک شبکه
غیرقابل قبول خدمات آموزشی در حال
ش��کلگیری است و آموزش و پرورش
به استفاده از از نیروهای شرکت خدماتی

روی آوردهان��د ،تعداد این نیروها اکنون
از  28ه��زار عدد فراتر رفته و به زودی
ای��ن افراد با تجم��ع در مقابل مجلس
درخواست استخدام خواهند داشت.وزیر
اسبق آموزش و پرورش در کشور اظهار
کرد :آقای عسگریآزاد معاون سازمان
مدیریت برنامهریزی و فانی وزیر وقت
آموزش و پرورش به غلط طی گزارشی
ب��ه دولت و مجلس اعالم کردند که ما
 150ه��زار نیروی م��ازاد معلم داریم و
حتی در جای دیگری فانی این نیروی
مازاد را  300هزار نفر معرفی کرد.

نمایندگان مجلس می گویند دولت برای
ارائه بسته حمایتی نیاز به مصوبه مجلس
ندارد چرا که در قانون هدفمندی یارانه
و قانون برنامه توسعه ردیف هایی برای
یارانه نقدی و غیر نقدی پیش بینی شده
است.سیدحس��ن حسینی در خصوص
بسته های حمایتی و مجوز قانون دولت
برای تامین این بسته ها اظهار داشت:
بعید به نظر می رسد که دولت برای ارائه
بسته های حمایتی نیاز به مجوز مجلس
داشته باشد چرا که در قانون هدفمندی
یارانه ها اعتبارات الزم برای ارائه یارانه
نقدی و غیر نقدی دیده شده است.وی
با بیان اینکه در قانون هدفمندی یارانه
ها اعتبارات الزم پیش بینی شده است،
ادامه داد :دولت اگر برای تهیه و تامین
بسته های حمایتی با کمبود اعتبار مواجه
شود باید برای پیش بینی اعتبارات متمم
بودجه ارائه دهد در واقع در صورتی که
کسر بودجه وجود داشت و ردیف هایی
برای آن دیده نش��ده بود باید برای رفع
کمبود از مجلس اج��ازه بگیرد.وی در
خصوص نحوه اجرای بس��ته حمایتی
گف��ت :اگر مکانیزم توزیع بس��ته های
حمایتی قانونی باشد اشکالی به عملکرد
دولت وارد نیست اما باید به مجلس در
این باره توضیح ده��د ،با این حال اگر
دولت تصمیم داشته باشد با مکانیزمی
که در قانون پیش بینی نش��ده اس��ت
اقدام کند باید متمم بودجه بیاورد.وی در
گفتوگو با خانه ملت ،تاکید کرد :طبیعی
است که دولت باید بسته های حمایتی
را به کمیسیون های تخصصی برنامه،
بودجه و محاسبات ،اقتصادی و اجتماعی
مجل��س توضیح دهد و به طور معمول
وزرای مربوطه گزارش خود را ارائه می
دهند اما مجوز نیاز ندارند .از سوی دیگر
علی اصغر یوسف نژاد در این باره گفت:
بسته حمایتی دولت مجوز الزم را طبق
قانون برنامه ششم توسعه دارد به همین
دلیل زمانی که ط��رح تامین کاالهای
اساس��ی در مجلس مط��رح بود وقتی
مشخص شد دولت چنین اختیاری دارد
نمایندگان امضای خود را پس گرفتند
و موضوع از دس��تورکار خارج ش��د.وی
باتاکید براینکه دولت اختیار الزم برای
تامین بسته حمایتی را دارد ،بیان داشت:
طبیعی اس��ت که دول��ت در باره نحوه
اجرای بسته حمایتی به مجلس توضیح
دهد و معموال این کار را در جلسات غیر
علنی انجام می شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین از عبور بیش از
یک میلیون نفر از مرزهای غربی خبر داد

برای ارز دولتی
در خاک عراق ثبتنام نکنید

رئیس س��تاد مرکزی اربعین وزارت کشور
گف��ت :بالغ بر  ۱میلی��ون هفتصد و پنجاه
هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند و
از این تعداد بیش از  ۱میلیون و  ۶۰۰هزار
نف��ر روادید خود را اخذ کردهاند .به گزارش
فارس  ،حس��ین ذوالفقاری ظهر دیروز در
حاشیه برگزاری نشست س��تاد اربعین در
پایانه مرزی ش��لمچه در جمع خبرنگاران
گف��ت :بالغ بر  ۱میلی��ون هفتصد و پنجاه
هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردهاند و از این تعداد بیش از  ۱میلیون و  ۶۰۰هزار
نفر روادید خود را اخذ کردهاند.وی ادامه داد :امروز تعداد زائرانی که از مرزها عبور کردند
به بیش از یک میلیون نفر رسیده و این غیر از زائرانی است که از کشورهای دیگر وارد
کشور شدهاند و به قصد شرکت در راهپیمایی اربعین از کشور خارج شدند ،ولی آمار ورود
و خروج زائران رقمی بیش از این است.رئیس ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور با اشاره
به وجود  ۱۶نقطه صدور ویزا در سال گذشته ،تصریح کرد :بر اساس برنامه ریزی های
شکل گرفته ،امسال در  ۲۵نقطه کشور مرکز صدور ویزا داریم و دفاتری که مربوط به
صدور ویزا هس��تند هیچ مش��کلی در این خصوص ندارند و هر چه مدارک تحویل آنها
بشود ،آنها به روز روادید زائران را صادر می کنند.ذوالفقاری افزود :در برخی از شرکتها
معطلی وجود دارد که اعالم ش��د از هرکدام از شرکتها که مدارکی از زائران در اختیار
دارند ،فوراً نس��بت به صدور ویزای مردم اقدام کنند ،همچنین آن دس��ته از افرادی که
نس��بت به صدور گذرنامه اقدام کرده بودند ،همزمان درخواس��ت ویزا کرده بودند که در
کنار مرکز صدور گذرنامه ناجا ،مرکزی برای صدور ویزا نیز راهاندازی شد که شب گذشته
از آنها خواس��ته ش��د تا به کار خود سرعت بیشتری ببخشند ،صدور ویزا در دفاتر عراق
معطلی ندارد و کسانی که در سامانه سماح کار میکنند باید بهکار خود سرعت بیشتری
ببخش��ند تا بتوانیم درخواست مردم را صادر کنیم.وی در ارتباط با مشکالت پیش آمده
برای زائران در مس��یر دریافت ارز دولتی که برای آن ثبت نام کرده بودند ،گفت :بانک
مرک��زی برای کاهش هزینه صدور ویزا دو کار خ��وب را صورت داد تا زائران نخواهند
 ۴۱دالر پرداخت کنند ،در نهایت با هماهنگی که بین دولت و بانک مرکزی انجام شد
از ایجاد بازار س��یاه در کشور برای ارائه ارز جلوگیری شد و دریافت ارز توسط زائران به
داخل خاک عراق منتقل شد.رئیس ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور اضافه کرد :بانک
مرکزی نیز بر اس��اس ارزی که در عراق داش��ت به بانک ملی ایران منتقل کرد تا این
خدمات به زائران ارائه دهند ،اما اش��کالی که وجود داشت ،فقدان زیر ساختهای الزم
برای زائرانی که درخواست ارز داشتند ،آماده نشده بود و این طرح در ستاد اربعین بررسی
نشد.وی ضمن بیان ثبت نام  ۱۶۰هزار زائر برای دریافت ارز در سامانه بانک ملی ،عنوان
کرد :چون فرصتی نبود در جلس��ه روز گذش��ته این موضوع عنوان شد و مقرر گردید تا
بانک مرکزی و ملی موظف شدند تا حد امکان باجه های پرداخت ارز را در خاک عراق
افزایش دهند ،البته این موضوع نیز همکاری دولت عراق را طلب میکرد و سفارت ما در
عراق نیز فعالیت خود را برای افزایش این همکاری آغاز کرده است.ذوالفقاری با اشاره
به این موضوع که تعداد  ۲۰نفر از گروههای بانک ملی را س��ریع ًا از مرز عبور دادیم و
یک س��ری خودرو هم در اختیار آنان قرار گرفت تا بتوانند به زائران خدمات ارزی ارائه
دهند ،همچنین تعداد زائرانی که در خاک عراق درخواست ارز دارند باال است.رئیس ستاد
مرکزی اربعین وزارت کشور ضمن درخواست از مردم برای جلوگیری از ثبت نام جدید
ب��رای دریافت ارز دولتی ،اظهار کرد :م��ردم از ارزهای رایجی که در داخل خاک عراق
رواج دارد را از داخل کش��ور تهیه کند و به بانکها نیز اعالم کردیم که به همان تعداد
افرادی که در خارج از مرزها هستند ارز ارائه دهد و به مردم بگویند افرادی که در خاک
عراق با ازدحام برای دریافت ارز مواجه میشوند ،ارز خود را در برگشت دریافت کنند و
در صورتی که موفق به دریافت ارز مورد نظر خود نش��دند ،وجه آنها نزد بانک محفوظ
است و به آنها مسترد میشود.

