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 تیم  برانکو  به  دنبال  عبور 
از  گردنه  دشوار  پاختاکور

آخرین  سنگر

نماینده نقده در مجلس:

 بازداشت 
 معلمان و کارگران، 

هتک حرمت مجلس است

یک روز در  اردوگاه های سیل زدگان خوزستان؛

 ۴ خانوار 
در یک کالس درس 

زندگی می کنند

نوار غزه  به عرصه تاخت وتاز جنگنده های 
صهیونیستی تبدیل شده است

ادامه کشتار  بی رحمانه  
مردم فلسطین

شهرنوشت 6

آدرنالين 7

دسترنج 4

جهان 5

همين صفحه

 فالحت پیشه با اشاره به تحریم های 
 هسته ای جدید:

آمریکا می خواهد 
ایران را وارد فاز 
افراطی کند

سياست 2

 پیشنهاد بهشتی پور:

ایران بخشی از 
تعهدات برجامی اش 

را تعليق کند
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چرتکه 3

مجلس بــا تحقیق و تفحــص از عملکرد پنج 
سال گذشــته بانک مرکزی در ۱۲ محور ازجمله 
عدم نظارت صحیح بر بانک ها، حقوق و جابه جایی 
مدیران و پنهان کاری در ارائــه اطالعات با ۱۱7 
رای موافقت کرد. این طرح در آبان ماه ســال 96 
با تقاضــای تعدادی از نماینــدگان برای تحقیق 
و تفحص ارائه شــد که درنهایت روز گذشــته از 
مجموع ۲۲8 نماینده حاضر در صحن، با ۱۱7 رای 
موافق، 69 رای مخالف و ۲ رای ممتنع این تحقیق 
و تفحص به نتیجه رســید. ازجملــه متقاضیان 
این طرح می تــوان از حاجی دلیگانی، قاضی پور، 
محجوب، نقوی حسینی، ابطحی و امیرآبادی نام 
برد. البته کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا 
نیز طی تذکری با اشاره به تحقیق و تفحص از بانک 
مرکزی اعالم کرد که در طول دوره های مختلف 
مجلس شورای اسالمی تعداد تحقیق و تفحص ها 
افزایش یافته و چند برابر شــده، ضمن اینکه در 
مواد ۲۱۲ تــا ۲۱۵ آمده که بایــد نتیجه تحقیق 
و تفحص معلوم شــود، اما تا به حال ۴ بار از بانک 
مرکزی تحقیق و تفحص به عمــل آورده ایم که 

نتیجه ای نیز نداشته است...

 با موافقت نمایندگان مجلس، طرح 
تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید خورد

نظارت    بر    نهاد     ناظر

یک نماینده مجلس گفت: 
کشورهایی که ادعا می کنند، 
می توانند جایگزیــن نفت ما 
شوند فقط از نظر عددی و روی 
کاغذ می توانند دست به چنین 

کاری بزنند.
هدایــت اهلل خادمــی در 

گفتگو با ایلنا، درباره عــدم تمدید معافیت های نفتی از ســوی آمریکا 
برای خریداران عمــده نفت کشــورمان و این که عربســتان و امارات 
گفته اند که نفت خــود را جایگزین نفــت ایران خواهنــد کرد، گفت: 
مشــکل اصلی اینجاســت هنگامی که برگ های برنده دستمان است، 
 بــازی نمی کنیــم و منفعالنه دســت به اقــدام میزنیم و این مشــکل 

همیشگی ماست.
نماینده مردم ایذه و باغملک تاکیــد کرد:  در حال حاضر هم مراکزی 
که می توانستند تحریم ها مخصوصا در حوزه نفت را دور بزنند اما به دست 
افرادی افتاده اســت که جرأت ندارند این کار انجام دهند؛  بودن چنین 

اشخاصی بیشتر به ضررمان است .
خادمی وی یادآور شد: عربستان،  امارات و کشورهای اینچنینی زمانی 
که روسای شــان به ایران می آمدند حداکثر مقامی که می توانست با آن 
دیدار داشته باشند فرماندار آبادان بود، نه این که مانند امروز شخص اول 
ممکلت را ببینند. این ها اگر امنیتی دارند ما برایشــان ایجاد کردیم، اگر 
ایران نبود که این ها نبودند، گرفتار صدام شده بودند. ما برای شان پدری  

و براداری کردیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در حال 
حاضر همین کشورهای نخودی و کوچک که مورد حمایت ما بودند اگر 
بخواهند جایگزین نفت ما شوند فقط از نظر عددی و روی کاغذ می توانند 

دست به چنین کاری بزنند.
وی با بیان اینکه عربستان و سایر کشورها که می خواهند نفت خودشان 
را جایگزین ایران کننــد باید بدانند که این کار یعنی جنگ و دشــمنی 
با ایران، عنوان کرد: جنایت علیه بشــریت یعنی چــی؟ یعنی کودکان 
دسترسی به دارو و مواد اولیه نداشته باشند و ما اگر تحریم شده ایم بدین 

معنا است که این اتفاق می افتد.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد:  
عربستان و امارات اگر بدانند این کار یعنی جنگ و اگر انجام دهند، امنیت 
تولیدشان بهم می خورد دست به چنین اقدامی نمی ز نند؛ زیرا بازار دنیا 

و اقتصاد آن بهم می خورد .

رییس کمیسیون امنیت 
ملــی و سیاســت خارجی 
مجلس شــورای اسالمی با 
بیان این کــه ایران نباید کل 
مناسبات خارجی خود را با 
آمریکا تعریــف کند، گفت: 
تالش آمریکا از تحریم های 

تازه هسته ای وادار کردن ایران به خارج شدن از آژانس و ان پی تی 
است تا پرونده ایران در ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل قرار گیرد، 

لذا ما نباید وارد فاز افراطی شویم.
حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با ایســنا در توضیح ابزار 
ایران در مقابله با دور جدید تحریم های آمریکا، اظهار کرد: 8۰۰۰ 
نوع تحریم علیه جمهوری اسالمی ایران توســط آمریکا در تاریخ 
مناسبات آمریکا با دیگر کشــورها غیرقابل مقایسه است و آمریکا 

تنها وارد فاز جنگی نشده است.
وی تاکید کرد: نباید کل مناســبات خارجی مــان را با آمریکا 
تعریف کنیم، چون این به معنای بازی در میدان افراطیون آمریکا 
است. آمریکا با تحریم های جدید به خصوص در موضوع هسته ای 
می خواهد ایران از آژانس هســته ای و ام پی تی خارج شده و ایران 
را وارد فاز افراطی کند تا در این شــرایط پرونده ما در ذیل فصل 7 

منشور سازمان ملل قرار گیرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی خاطر نشــان کرد: ایران باید بدون ورود به فاز افراطی در 
قالب برجام و اساســنامه آژانس تولیدات صنعت هسته ای خود را 
به ســطوح باالتر از ۲۰ درصد برســاند چون ما این تجربه را داریم 
 که با این رویکرد دنیا بســیج شــد تا با ما مذاکره کنــد که نتیجه 

آن برجام شد.
فالحت پیشــه ادامه داد: استفاده از ســازوکارهای بین المللی 
بدان معناســت که از ســازوکارهای بــدون آمریکا بهــره گیریم 
چنین ظرفیتی برای ایران وجود دارد که ما ســطح خود را به توان 
چانه زنی قبل از برجام برگردانیم. در ایــن راه هم دلیلی ندارد وارد 
فاز افراطی شویم. جمهوری اسالمی ایران نباید از هیچ معاهده ای 
 به صــورت اعالمی خارج شــود چون آمریــکا به دنبــال چنین

بهانه ای است.
وی در پایــان و در جمع بنــدی گفت: ما باید به عنــوان یکی از 
راهکارهای پیش رو وارد مذاکره با آژانس و اعضای برجام برای تولید 

سوخت ۲۰ درصد و باالتر شویم.

یــک عضو هیات رئیســه 
کمیســیون صنایع و معادن 
مجلــس گفت: به نظــر بنده 
ســاماندهی بازار به شــدت 
پرهرج و مــرج خودرو پیش و 
بیش از اینکه به شورای رقابت، 
ســتاد تنظیم بازار و سازمان 

حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نیاز داشته باشد نیازمند ورود 
دســتگاه های اطالعاتی، امنیتی و قضایی، دستگیری مافیای ثروت و 

اعدام اخاللگران بازار خودروست.
ســیدجواد حســینی کیا در گفت وگو با ایســنا، گفــت: معتقدم 
برای از بیــن رفتن التهابات لحظــه ای بازار خودرو بایــد دو اتفاق در 
ســطوح تصمیم گیری و اجرایی بیفتد. اول آنکه مقامــات امنیتی و 
قضایی به این مســئله ورود و با مافیای داخــل و خارج صنعت خودرو 
برخورد قاطــع و جدی کننــد و اخاللگرانی که به صــورت لحظه ای 
موجــب التهاب بــازار و افزایش قیمت ها می شــوند را دســتگیری، 
محاکمه و حتی به مــرگ محکوم کننــد و دوم آنکــه وزیر صنعت، 
 معدن و تجارت »حاشــیه بــازار« را از چرخه قیمت گــذاری خودرو 

حذف کند.
وی ادامه داد: قیمت گذاری خودرو پنج درصد کمتر از حاشیه بازار 
از یک سو سود بی زحمتی را عاید دالالن و خودروسازان کرده و از سوی 
دیگر تعادل قیمت ها در بازار خودرو را از بین برده و مفسده انگیز شده 

است.
نماینده مردم ســنقر در مجلس خواســتار دخالت دستگاه های 
اطالعاتی - امنیتی و قوه قضاییه در پایان دادن به نابســامانی قیمت 
خودرو شد و افزود: با توجه به شرایط غیرعادی بازار خودرو این دستگاه 
ها باندهای مافیایی و شــبکه های اخاللگر در بازار خودرو را شناسایی 
کنند و قوه قضاییه نیز با تشکیل شعبه ویژه »اخالل در نظام خودرویی 
کشور« متخلفان و اخاللگران را محاکمه و گردن کلفت های آنها را حتی 

به اعدام محکوم کند.
یادآور می شــود، شــوک قیمتی در بازار خودرو در روزهای اخیر 
نگرانی هایی را در ســطح جامعه به وجود آورده است، کارشناسان این 
حوزه نوسان در قیمت ارز، فضاسازی شبکه های اجتماعی، مشکالت 
قطعه سازان و سوءاستفاده دالالن و واســطه  گران را از عوامل موثر در 
افزایش قیمت خودرو می دانند در این میان به نظر می رسد که با افزایش 
نظارت و تعیین قیمتی منطقی می توان، آرامش از دست رفته را به بازار 

خودرو بازگرداند.

ورودی آب بــه ســد های 
کشــور از ابتدای مهرماه سال 
گذشــته تاکنون به 6۴.۰8 
میلیارد مترمکعب رســیده 
که این رقم نسبت به ورودی 
۱6.۱۵ میلیارد مترمکعب در 
مدت مشابه سال گذشته ۲97 

درصد افزایش یافته است.
به گزارش تارنمای وزارت نیرو، میزان بارندگی های کشور از ابتدای 

سال آبی جاری تاکنون به 3۱9.3 میلیمتر رسیده است.
روند افزایشی بارندگی ها موجب شده است کشور ما پربارش ترین 
ســال آبی نیم قرن اخیــر خــود را تجربه کنــد و حجــم بارندگی 
 همه اســتان های کشــور از مدت میانگین ۵۰ ســال اخیر کشــور 

فراتر برود.
سد های کشور نیز تحت تاثیر بارندگی های مناسب سال آبی جاری 

وضعیت بسیار مناسبی را تجربه می کنند.
میزان ذخیره آب ســد های کشور با رشــد 6۰ درصدی نسبت به 
پارسال به 7۴.39 میلیارد مترمکعب رســیده و 79 درصد از ظرفیت 

مخزن سد های کشور نیز پر شده است.
میزان خروجی سد ها نیز با افزایش ۲۰۲ درصدی به ۴۴.3۱ میلیارد 
مترمکعب رسیده است که همین امر نوید سال زراعی بسیار مناسبی 

را می دهد.
بارش های مناسب سال آبی جاری باعث شده است از میان ۱78 سد 
مهم کشور حدود 83 ســد بزرگ که ۵9 درصد از ظرفیت کل مخازن 

سدهای کشور را دربرمی گیرد، 9۰ تا ۱۰۰ درصد پر شود.
اکنون 9۲ درصد مخازن ســدهای حوضه آبریز خلیج فارس، 78 
درصد مخازن سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 7۰ درصد مخازن 
ســدهای حوضه آبریز هامون، 6۱ درصد مخازن سدهای حوضه های 
آبریز دریای خزر و مرکزی و ۵6 درصد مخازن ســدهای حوضه آبریز 

سرخس پر است.
سدهای استان خوزستان نیز در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد؛ 
به طوری که ورودی به سدهای استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 
به حدود 37.۵ میلیارد مترمکعب رسیده است. این رقم سال گذشته 

در چنین زمانی هفت میلیارد مترمکعب بود.
9۴ درصد مخازن سدهای خوزستان پر شده و آب موجود در مخزن 
سدهای اســتان با افزایش 7۴ درصدی نســبت به پارسال به بیش از 

۲3میلیارد مترمکعب رسیده است.

خبر

خادمی در گفت وگو با ایلنا: 

فقط روی کاغذ می توانند 
جایگزین نفت ایران شوند

فالحت پیشه با اشاره به تحریم های هسته ای جدید:

 آمریکا می خواهد ایران را 
وارد فاز افراطی کند 

درخواست یک نماینده:

 اخاللگران  بازار خودرو 
شناسایی و اعدام شوند

در مقایسه با مدت مشابه پارسال اعالم شد

 افزایش 297 درصدی 
ورودی آب به سدها 

خبرخبرخبر


