
صفحه 4 صفحه 4
 شماره 9659 -12 صفحه - 3000 تومان
شنبه 11 بهمن 1401 - 9 رجب 1444- 31 ژانویه 2023 سه 

تاوان خط بازی شورای شهری ها را 
مـردم می دهند!

مابه التفاوت افزایش قبض گاز 
عودت داده می شود، اول مازندران

از  مطلع  مقام  چند  از  نقل  به  انگلیسی  رسانه  یک 
حال  در  اروپا  اتحادیه  است،  داده  گزارش  موضوع 
سپاه  نام  دادن  قرار  برای  قانونی  راهکار  بررسی 
این  تروریستی  اصطالح  به  فهرست  در  پاسداران 
اتحادیه است. اقدامی که به شدت از سوی فرانسه و 

آلمان حمایت می شود.
در  تایمز  فایننشال  روزنامه  ایسنا،  گزارش  به 
بررسی  حال  در  اروپا  اتحادیه  نوشت:  گزارشی 
گزینه های قانونی برای شناسایی سپاه پاسداران ایران 
که  اقدامی  است،  تروریستی  سازمان  یک  عنوان  به 
خطر  و  می آید  شمار  به  بزرگ  سیاست  تغییر  یک 
برنامه جامع  احیای  برای  امید  به هرگونه  پایان دادن 

اقدام مشترک )برجام( را به دنبال دارد.
فایننشال تایمز در ادامه نوشت که این اقدام که 
به میزان زیادی از سوی فرانسه و آلمان، به عنوان دو 
عضو برجام حمایت می شود در پاسخ به ادعاها مبنی 
جنگ  جریان  در  روسیه  به  ایران  نظامی  کمک  بر 
با  ایرانی  نیروهای  برخورد  همچنین  و  اوکراین  علیه 

اغتشاش گران باشد.
با  گفت وگو  در  موضوع  از  مطلع  مقام  چهار 
بریتانیایی خاطر نشان کردند که پاریس  این رسانه 
و برلین در نشست هفته گذشته وزیران امورخارجه 
را  خود  جدی  حمایت  بروکسل  در  اروپا  اتحادیه 
اعالم  ایران  پاسداران  سپاه  خواندن  تروریستی  از 
اروپا  اتحادیه  حقوقی  سرویس  بنابراین،  کرده اند. 
مورد  در  اتحادیه  عضو   27 برای  را  پیش نویسی 
ارائه  آینده  هفته  سه  ظرف  اقدام  این  بودن  قانونی 

خواهد کرد.
اتحادیه  بورل، مسئول سیاست خارجی  جوزپ 
اروپا در این باره اظهار داشت: بله، برخی کشورهای 
هم  بسیاری  و  می کنند  حمایت  کار  این  از  اروپایی 

موافق آن خواهند بود.
به نوشته فایننشال تایمز، بسیار غیر معمول است 
به  را  دیگر  کشور  یک  نظامی  نیروی  دولت ها  که 
عنوان سازمان تروریستی اعالم کنند و حمایت از این 
پایتخت های  سخت گیرانه  موضع  دهنده  نشان  اقدام 

غربی در قبال جمهوری اسالمی است.

این روزنامه افزود: بریتانیا در حال حاضر نیز در 
اعالم  تروریستی  برای  خود  بررسی های  انجام  حال 
کردن سپاه پاسداران است. کاری که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در سال 2019 آن را انجام و 
تروریستی  گروه های  فهرست  در  را  پاسداران  سپاه 

این کشور قرار داد.
فایننشال تایمز همچنین نوشت: موضع فرانسه و 
آلمان از آنجایی حائز اهمیت است که این دو کشور 
به عالوه فرانسه، روسیه و چین اعضای توافق هسته ای 

2015 با ایران به شمار می آیند.
به گفته یک مقام فرانسوی، پاریس بیشتر مایل 
است که بخش های منطقه ای خاص از سپاه پاسداران 
نهاد  این  به جای کل  تروریستی  نهادهای  به عنوان  را 
معرفی کند اما وزارت خارجه فرانسه به درخواست 
نداده  پاسخی  موضوع  این  درباره  نظر  اظهار  برای 

است.
نه  که  است  گفته  نیز  آلمان  خارجه  وزارت 
برای  زیادی  قانونی  موانع  بلکه  سیاسی،  موانع  تنها 

تروریستی اعالم کردن سپاه وجود دارد.
بنابر گزارش فایننشال تایمز، طبق قوانین اتحادیه 
اروپا، این اتحادیه نمی تواند بدون مجوز دادگاه یکی 
تروریستی  را  دولتی  نهاد  یک  عضو  کشورهای  از 
عضو  غیر  کشور  یک  دادگاهی  احکام  کند.  اعالم 
همچون انگلیس نیز می تواند راه را برای انجام چنین 
قانونی آن را فراهم کند  اقدامی هموار و پیش زمینه 

اما شرایط بسیار پیچیده تر و دشوارتر خواهد بود.
تالش های  این  درباره  همچنین  بورل  جوزپ 
اروپا برای تروریستی اعالم کردن سپاه و تاثیر آن بر 
مذاکرات احیای توافق هسته ای تاکید کرد که چنین 
کاری اوضاع پیرامون مذاکرات برجامی را دشوارتر 

می کند.
اما  است  نمرده  برجام  کرد:  نشان  خاطر  وی 
کاماًل متوقف شده است. شما می توانید تصور کنید 
فهرست  در  سپاه  نام  گرفتن  )قرار  کار  این  اگر  که 
دیگر  کشورهای  توسط  اروپا(  اتحادیه  تروریستی 
پیش مسدود می شود  از  بیش  انجام شود، مذاکرات 

و مطمئناً امور را دشوارتر خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: صدر اعظم آلمان، 
در یک شبیه سازی ناشیانه و مغرضانه بار دیگر نشان 
داد که همچنان در سمت اشتباه تاریخ ایستاده است.

سخنگوی  کنعانی  ناصر  ایسنا،  گزارش  به 
تکرار  به  پاسخ  در  کشورمان  خارجه  امور  وزارت 
به  نسبت  آلمان  اعظم  صدر  جویانه  مداخله  مواضع 
جمهوری اسالمی ایران در سفر اخیرش به آرژانتین 
اظهار داشت: صدر اعظم آلمان، در یک شبیه سازی 
ناشیانه و مغرضانه بار دیگر نشان داد که همچنان در 

سمت اشتباه تاریخ ایستاده است.
آنچه  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
دارد،  تاریخی  شباهت  یک  از  حکایت  درستی  به 
آلمان  در  مدرن  طلبی  جاه  و  گری  افراطی  برآمدن 
است که نتیجه آن همانند ناکامی های رهبران پیش 
از جنگ جهانی دوم و این بار با تمسک به ابزارهای 
نفرت  و  خشونت  ترویج  جز  چیزی  بشری،  حقوق 

پراکنی نیست.
کنعانی خاطر نشان کرد: ما امروز متاسفانه شاهد 
آن هستیم که برخی با رفتارهای مشابه و البته محکوم 

به شکست، در صدد هستند تا برای ارائه تصویر مثبت 
از خود از پروژه »قدرت از طریق حقوق بشر« استفاده 
کرده و حتی خود را در این رابطه سردمدار و پیشگام 

جلوه دهند.
پایان  در  خارجی  سیاست  دستگاه  سخنگوی 
چند  وحشیانه  جنایت  به  توجه  به  را  آلمانی  مدعیان 
غربی  کرانه  در  جنین،  در  صهیونیستها  پیش  روز 
فلسطین فراخواند که مقامات آلمان حتی از بیان یک 
کلمه در تقبیح وحشی گری رژیم صهیونیستی دریغ 

کردند.
اوالف شولتز، صدراعظم آلمان روز یکشنبه هنگام 
بازدید از بنای یادبود کشته شده های دوره دیکتاتوری 
در آرژانتین که در بوئنوس آیرس قرار دارد، تالش کرد 
به دخالت در امور ایران بپردازد و ادعاهایی را درباره 

ناآرامی های اخیر در کشور مطرح کرد.
یاد  به  او را  یادبود  بنای  این  وی مدعی شد که 
قرار  سرکوب  هدف  که  می اندازد  ایرانی  جوانان 
داشتن  و  آزادی  برای  فریاد  دلیل  به  و   می گیرند 

زندگی بهتر کشته می  شوند.

گزارش فایننشال تایمز از تالش فرانسه و آلمان 
برای رفع موانع تروریستی اعالم کردن سپاه

پاسخ ایران به تکرار مواضع مداخله جویانه 
صدر اعظم آلمان

نماینده مجلس:
اصالح قانون انتخابات خوب است اما باید به فکر 

مشکالت مردم و تورم ۶۰ درصدی باشیم
چه کسی قرار است پای صندوق بیاید که به من و شما رأی بدهد؟
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تانک به اوکراین 
ارسال کنید تا روسیه 

دچار مشکل شود
فرمانده سابق ناتو تاکید کرد، اقدام غرب در ارسال 
تانک به اوکراین برای تامین کمک های بیشتر برای 
این کشور در بحبوحه جنگش با روسیه، »مشکالت 

جدی« برای رئیس جمهور روسیه ایجاد می کند.

چرا در بودجه 14۰2 
کاهش 37 درصدی 

»جوانی جمعیت« داریم؟!

کاهش محسوس تسهیالت حمایتی، کاهش بودجه 
امتیازهای  نشدن  مشخص  جمعیت،  ملی  ستاد 
موضوع مسکن قانونی حمایت از خانواده و جوانی 

جمعیت و روش های تأمین مالی...

سفارت آذربایجان 
در تهران به تعلیق درآمد

اعالم  آذربایجان  امورخارجه جمهوری  وزیر  معاون 
فعالیت های دیپلماتیک سفارت  این کشور  کرد که 

خود در تهران را تعلیق کرده است.

اردوغان: 
شاید ایران را در 
مذاکرات سه جانبه ترکیه 
سوریه و روسیه بیاوریم!

برگزاری  لزوم  بر  تأکید  با  ترکیه  جمهور  رئیس 
سوریه  و  ترکیه  روسیه،  مقامات  جانبه  سه  دیدار 

گفت که ممکن است ایران نیز...

دولت عراق تصمیم به 
اصالح قانون اساسی 
کشورش گرفت 
هدف  با  دولتی  اقدام  از  عراق  وزیر  نخست  دفتر 
از  جلوگیری  برای  اساسی  قانون  بندهای  اصالح 

تکرار بن بست سیاسی در این کشور خبر داد.

اسراری که زمین لرزه 
دهدشت فاش کرد!

آب  لوله های  پی درپی  و  سریالی  شکستگی های 
بوده  نشدنی  تمام  معضل  دهدشت  شهر  آشامیدنی 

و این آسیب زیرساختی...

حمله پهپادی به کاروان حامل مواد غذایی ایران-سوریه

رهبر انقالب:

اولویت 
عدالت 

اقتصادی 
در برنامه 

هفتم توسعه
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هشدار پلیس: 
مراقب خرید 
طال و جواهر 
اینترنتی باشید 

ریـه ها 
در مقابل 
آالینده  ها  
تغییر ماهیت 
می دهند 

ورود یک میلیون 
کودک افغان 
به ایران

وال استریت ژورنال:

اسرائیل در حمله اصفهان دست داشت
به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« در گزارشی 
مجتمع های  به  تروریستی  حمله  در  صهیونیستی  رژیم  که  نوشت 

کارگاهی وزارت دفاع ایران دست داشته است.
آگاه  منابع  برخی  و  آمریکایی  مقام های  به  استناد  با  روزنامه  این 

دیگر نوشت که این حمله توسط رژیم صهیونیستی انجام شده است.
پیش از این نیز شبکه العربیه به نقل از منابع آمریکایی ادعا کرد که 
حمله پهپادی در استان اصفهان با مشارکت نیروی هوایی آمریکا و یک 

کشور دیگر انجام شده است.
از  نگهداری  مخازن  حمالت،  این  در  منابع،  این  ادعای  به 

موشک های بالستیک هدف قرار گرفته اند.
این منابع همچنین ادعا کردند که هدف از این حمله، ارسال این پیام 

به ایران بود که اجازه تولید موشک های بالستیک به ایران داده نمی شود.
اطالعاتی غربی  منابع  از  نقل  به  نیز  پیشتر، روزنامه جروزالم پست 
ادعا کرده بود که به رغم اظهارات منابع ایرانی، حمله اصفهان موفقیت 

آمیز بوده است.
مجتمع های  از  یکی  به  ناموفق  حمله  از  بیانیه ای  در  دفاع  وزارت 

کارگاهی وزارت دفاع در استان اصفهان خبر داده بود.

پنتاگون: 

هیچ نیروی آمریکایی در حمله 
اصفهان دخالت نداشته است

سخنگوی پنتاگون گفت که هیچ نیروی آمریکایی در حمله به تاسیسات 
نظامی اصفهان دخالت نداشته است.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، ژنرال پاتریک رایدر، 
سخنگوی پنتاگون )وزارت دفاع آمریکا( پس از حمله پهپادی ناموفق به 
یک تاسیسات نظامی در اصفهان خاطر نشان کرد که هیچ نیروی آمریکایی 

در آن دخالت نداشته است اما از ارائه توضیحات بیشتر سر باز زد.
آگاه  منابع  از  نقل  به  ژورنال  استریت  وال  روزنامه  این،  از  پیش 
نوشت که حمله به تاسیسات نظامی در اصفهان کار اسرائیل بوده و منجر 

به وقوع بک انفجار بزرگ شده است.
یک مقام آمریکایی نیز که خواست نامش فاش نشود، گفت که 

اسرائیل در حمله اخیر به اصفهان دست داشته است.

هشدار مسکو نسبت به پیامدهای حمله 
پهپادی به تاسیسات نظامی در اصفهان

به  اخیر  حمله  کردن  محکوم  با  روسیه  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
مجتمع کارگاهی یک تاسیسات نظامی در اصفهان نسبت به پیامدهای 

غیر قابل پیش بینی چنین اقداماتی هشدار داد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، 
سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه دیروز )دوشنبه( در بیانیه ای تاکید 
کرد که مسکو به شدت حمله پهپادی اخیر به تاسیسات نظامی در ایران 
را که می تواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی داشته باشد، محکوم می کند.

وی در ادامه این بیانیه تصریح کرد: ما هر گونه اقدام تحریک آمیزی 
را که به طور بالقوه می تواند به تشدید غیر قابل کنترل تنش ها در یک 
چنین  می کنیم.  محکوم  شدت  به  شود،  منجر  آرام  چندان  نه  منطقه 
اقدامات مخربی می تواند پیامدهای غیرقابل پیش بینی برای صلح و ثبات 

در خاورمیانه داشته باشد.

اسالمی  در مجلس شورای  تربت جام  مردم  نماینده 
درباره  شوراها  کمیسیون  پیشنهاد  داشت:  اظهار 
اصالح قانون انتخابات حرف درستی است اما سوال 
من این است که آیا به این فکر کردیم که چه کسی 
و  دهد  رأی  ما  به  و  بیاید  صندوق  پای  است  قرار 
مقداری هم باید به فکر حل مشکالت مردم و تورم 

۶0درصدی باشیم.
آبادی  جهان  رحیمی  جلیل  ایلنا،  گزارش  به 
پیش  اسالمی  دیروز مجلس شورای  علنی  در جلسه 
شوراها  کمیسیون  پیشنهاد  با  خود  موافقت  طرح  از 
مجلس  انتخابات  قانون  از  موادی  اصالح  مورد  در 
شرایط  در  که  شرمنده ایم  گفت:  اسالمی  شورای 
تورم  و  تومانی  هزار   ۴۴ دالر  و  اقتصادی  سخت 
وقت  انتخابات  قانون  اصالح  برای  درصدی   ۶0
گذاشته ایم که چگونه قرار است وارد مجلس شویم.

نماینده مردم تربت جام و تایباد و باخرز و صالح 
آباد افزود: سوال است که دوباره وارد مجلس شویم 
ایجاد  آنها  مشکالت  و  مردم  وضع  در  تفسیری  چه 
می شود، من مخالف پیشنهاد آقای نظری هستم، چرا 
است  درستی  حرف  شوراها  کمیسیون  پیشنهاد  که 
اما سوالم از شما به عنوان نمایندگان ملت ایران این 
است که آیا اندکی فکر کرده اید، آیا انتخابات را که 
برگزار می کنیم ملت پای صندوق می آیند که به شما 

رأی بدهند یا نه.
حل  به  مقداری  است  الزم  کرد:  تأکید  وی 

مردم،  بدبختی های  کشور،  اقتصادی  مشکالت 
کاهش تورم و کنترل قیمت دالر و هزار مصیبتی که 
مردم دارند فکر کنیم. قانون انتخابات را اصالح کنیم، 
ناز شصت من و شما، اما برادران اولویت کشور حل 
مشکالت اقتصادی و مشکالت و گرفتاری های مردم 
و قبض گاز ۳ الی ۴ میلیون تومانی و خودروهای 5 

برابر قیمت است.
بگویید  و  بفرمایید  هی  حاال  کرد:  تصریح  وی 
دو- دو، اشکالی ندارد. درست است که ما در اینجا 
حضور داریم تا قانون انتخابات را اصالح کنیم اما فکر 
بیاید که  کنید که چه کسی قرار است پای صندوق 
به من و شما رأی بدهد. مشکالت مردم چرا اولویت 
صحن علنی نیست و چرا گرفتاری های اقتصادی در 

صحن علنی مجلس به آن پرداخته نمی شود.

امور داخلی کشور و شوراها  نایب رئیس کمیسیون 
نامه  آئین  به  مجلس  رئیسه  هیات  پایبندی  خواستار 
با بیش از ۴0  و اعالم وصول استیضاح وزیر اقتصاد 

امضا شد.
در  آصفری  حسن  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس، 
خطاب به هیات رئیسه، بیان کرد: بیش از ۴0 نماینده 
درخواست استیضاح وزیر اقتصاد را مطرح کرده اند. 
استیضاح حق نماینده است. چه موضوعی مهم تر از 

مشکالت تورمی، وضعیت ارز، بورس وجود دارد؟ 
چرا استیضاح وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس قرار 

نمی گیرد؟
هستند  منتظر  مردم  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
و  ارز  گرانی  تورم،  حوزه  در  مجلس  ببینند  تا 
رغم  علی  دهد.  می  انجام  کاری  چه  بورس  بازار 
استیضاح  درخواست  هنوز  نماینده   ۴0 درخواست 
به کمیسیون مربوطه نیز نرفته است. هیات رئیسه باید 

قانون و آیین نامه را اجرایی کند.

نماینده مجلس: 
چرا استیضاح وزیر اقتصاد 

در دستور کار مجلس قرار نمی گیرد؟


