اکنون

«همدلی» از رکود ادامهدار
در یکی از پرحاشیهترین بازارها گزارش میدهد

ترکیه مظنونین قتل خاشقجی را معرفی کرد

تداوم ماجرای
کنسولگریاستانبول

در مهر ماه جاری  ۴۲۶۲فقره خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده
که نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش  ۳۰درصدی نشان میدهد
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خواب زمستانی مسکن
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

آیت اهللهاشمهاشمزاده هریسی:

نگوییمخزر
ایندریاکاسپیناست

همدلی

بهخاطریکالیحهدنیاراعلیه
خود تحریکنکنیم

مدیر گالری دال از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی دوران قاجار در گالری خانه فرهنگ ایران در پاریس میگوید؛

زیبانوشتههای قجری در برگریزان پاریس
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گزارشی درباره قراردادهای موقت که امکان
استثمار بیشتر کارگران را فراهم آورده است

قراردادهایموقتی
سالهایبرباد رفته

گزارش نشست دیروز هیات دولت با چالشهای امروز
کشور همخوانی نداشته و بیشتر به موضوعهایی
با ارزش خبری اندک پرداخته شده است
خبر

بهخاطر یک الیحه دنیا را علیه خود تحریک نکنیم

پایگاه خبری جماران :مخالفــان  FATFاین روزها
از هــر طریقی تــاش کردند تا مانــع تصویب این
کنوانسیون در مجلس شــوند .در عین حال ،پس از
تصویب کنوانســیون اخیر باز هم مخالفان خواستار
رد آن توسط دیگر نهادهای قانونی کشور هستند.از
سوی دیگر  FATFموافقانی را هم دارد که معتقدند در
جهت تسهیل روابط مالی با اروپا پس از خروج آمریکا
از برجام ،امری ضروری است.
در همین رابطه ،یک عضو مجلس خبرگان رهبری با
بیان اینکه نباید بهخاطر یک الیحه دنیا را علیه خود
تحریک کنیم،معتقد است که معنای مخالفت با یک
الیحه این است که من؛ دولت ،انتخابات ،رای ،رهبری
و مجلس را قبول ندارم .نمیتوان در ظاهر حمایت از
والیت چنیــن ادعایی را مطرح کرد .زیرا اگر رهبری
احساس کند که الیحهای خالف شرع یا خیانت است

قوه قضائیه ،دولت و  ...همه مسئول هستیم و هر کس
اختیارات بیشتری داشته باشد ،مسئولیتش نیز بیشتر
است .نمیتوان با فرافکنی از زیر بار مسئولیت شانه
خالی کرد.
وی بیان کرد :درباره این لوایح نیز ،به دلیل اینکه ما در
جهان هستیم و خداوند نیز همه انسانها و کشورها را
به یکدیگر محتاج خلق کرده که از همدیگر استفاده
کنند .نباید گمان کنیم که به هیچ کشوری احتیاج
نداریم و این به ضرر نظام و انقالب اســت .اگر ما در
اینگونه کنوانسیونها حضور داشته باشیم ،میتوانیم
در کنترل آنها کمک کنیم .حتی اگر در شورای حقوق
بشر نیز حضور داشته باشیم ،میتوانیم در مسائل دنیا
اثرگذار باشیم .عضو مجلس خبرگان رهبری گفت :اگر
ما دیوان الهه را قبول نداشتیم ،نمیتوانستیم از آن
حکم بگیریم .بنابراین منفیبافی کار درستی نیست.

توضیحات محسنهاشمی درباره پاسخ دفتر رهبر انقالب به نامه او
ایرناپالس| رئیس شورای شهر تهران ،در پاسخ به این
سؤال که «آیا تاکنون رهبری پاسخ نام ه او را دادهاند یا
خیر» ،میگوید :از دفتر ایشان تماس گرفتند و گفتند
که نامه رســیده و در حال بررسی است ،اما بعضی از
مطالب آن به رهبری ارتباطی ندارد و بعضی هم که
مرتبط است ،رسیدگی میشود.
محسنهاشمی رفسنجانی در گفتوگو با ایرناپالس
درباره نامه اخیر خود به رهبر انقالب میگوید :اصل

این نامه تقاضای مالقات اعضای شورای شهر تهران
با رهبری بود ،ولی ما اَبَرچالشهای شهر را نیز نوشته
بودیم .هاشمی همچنین در پاسخ به این پرسش که
آیا رهبری با این درخواست موافقت کردند؟ خبر داد
که هنوز موافقت رهبری با این درخواســت از سوی
دفترشان اعالم نشده است.
رئیس شورای شهر تهران اخیرا به رسانهها گفته بود:
اخیــرا نامه ای حدود یک صفحه و نیم خدمت مقام

معظم رهبری نوشتم و در آن تمام چالشهای شهر
تهران را مطرح کردم .محورهای نامه مفصل است و
در آن از ایشــان درخواست نمودم که اگر میتوانند
کمک کنند .چرا که تهران پایتخت کشــور است و
ما باید مواظب باشیم و اکنون تمام مشکالت در آن
جمع شده اســت و اگر به آن پرداخته نشود ،از پس
کار برنمیآییم؛ در نتیجه به نظر من دخالت ایشان را
میطلبد و ما به آن امیدواریم.

پزشکیان بر احیای کارت سوخت صحه گذاشت
ایرنا -نایب رییس مجلس شــورای اسالمی گفت:
قاچاق بنزین به کشورهای همسایه  10برابر قیمت
فروش برای قاچاقچیان سود دارد و کارت سوخت
ابزاری برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق
ســوخت است .مسعود پزشــکیان افزود :مدیریت
مصرف ســوخت دســتور رهبری بوده و استفاده
از کارت ســوخت تکلیف قانونی است ،چرا که در
شرایط کنونی قاچاق بنزین در شهرهای مرزی به
صرفه است و  10برابر برای هر فرد سود دارد.

وی بــا بیان اینکه اگر هر فــردی بخواهد بنزین را
به نصف قیمت خارج از مرزها به فروش برســاند،
میتواند  5برابر سود برای خود کسب کند ،تصریح
کرد :در شرایط کنونی یکی از راههای کنترل سوخت
استفاده مجدد از سامانه کارت سوخت است.
نایب رئیس مجلس شــورای اســامی یادآور شد:
ایران کمتر از کشور ترکیه خودرو داشته و دو برابر
ف میکند ،البته در شرایط
این کشور سوخت مصر 
کنونی قاچاق بنزین در شــهرهای مرزی به صرفه
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خبر

آیت اهللهاشمهاشمزاده هریسی:

مگر میگذارد که در کشور تبدیل به قانون شود؟ نباید
با شعار خیانت خیانت همه را زیر سوال برد.
آیت اهللهاشمهاشــمزاده هریســی ،گفــت :به نظر
نمیرســد یک الیحه آنقدر مســألهدار باشــد که
بخواهــد در دوقطبی خدمت و خیانــت قرار گیرد.
باید پرســید؛ چگونه میشــود یک عده خدمتگزار
تلقی شــده و اکثریتی قاطع خیانتکار باشند؟ من
به عنوان حامی دولت حرف نمیزنم؛ زیرا خودم هم
گالیههایی از دولت دارم .وی در ادامه اظهار داشــت:
به جای پرداختــن به درد مردم ،یــک عده دعوای
الیحه میکنند و حرفهای گزاف میزنند .بیتردید
تندرویها مملکت را به این روز انداخته است .به جای
دنبال مقصر گشــتن ،باید بدانیم که هرکس در این
کشور قدرت و مســئولیت دارد مقصر است و نباید
تقصیرها را صرفاً به گردن دولت انداخت .از مجلس،

کابینه در زنگ تفریح
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است و  10برابر برای هر فرد سود دارد.
پزشکیان با اشاره به احتمال استفاده مجدد از کارت
ســوخت ،ادامه داد :مقام معظم رهبری در جلسه
با اعضای هیات دولت بــه وزارت نفت برای بهینه
کردن مصرف سوخت گوشزدهایی داشتند ،چراکه
در حال حاضر مصرف بنزین در کشور بین  100تا
 120میلیون لیتر در روز است ،در حالی که کشور
همسایه ایران که بیش از ما وسایل نقلیه دارند ،نصف
ایران مصرف سوخت ندارد.

اصالحیه

نوبت دوم آگهی مزایده عمومی شرکت گاز استان تهران به شماره
مجوز 1397.3221 :در روزنامه شماره  989به تاریخ  18مهرماه به
اشتباه در گزینه (د) مقدار نوار سرجوش اسقاط  300چاپ گردیده
بود که صحیح آن  200میباشد ،بدینوسیله اصالح میگردد.

دومین روز رسیدگی به شکایت ایران در الهه،

وکالی ایران ،آمریکا را به فرار از پاسخگویی متهم کردند
ایرنا| وکالی ایران در دومین روز دادگاه رسیدگی
به شــکایت تهران از واشنگتن در نقض عهدنامه
مودت از طریــق تصرف غیرقانونی 2میلیارد دالر
از داراییهای بانک مرکزی ،آمریکا را متهم کردند
که برای فرار از پاسخگویی به موارد اتهامی ،ایران
را به حمایت از تروریسم مته م میکند.
به گزارش ایرنــا ،در آغاز این جلســه در دادگاه
بینالمللی کیفری الهه ،محســن محبی رئیس
هیأت ایرانی گفت که عهدنامه مودت شامل تمامی
روابط اقتصادی دوجانب ه میشــود و رفتار آمریکا
درقبال شرکتها و موسسات ایرانی از جمله بانک
مرکزی به شــدت ناقض این عهدنامه و مفاد آن
است.
محبی متذکر شــد که قصد آمریکا برای فســخ
عهدنامه تاثیــری در این پرونده ندارد .وی یادآور
شد که سابقه روابط ایران و آمریکا پس از پیروزی
انقالب باعث نشــده و نباید بشود که دو کشور از
طریــق عهدنامه مودت اختالفــات خود را حل و
فصل کنند.
وی بررسی پرونده نقض عهدنامه مودت از طریق
از سرگیری تحریمهای آمریکا علیه ایران را مثالی
از حل و فصل قانونی اختالفات دو طرف دانســت
که منجر به رای دادگاه به سود ایران شد.
وی بانک ملی ایران ،شرکت زیرساخت ارتباطات
ایران و ایران ایر را دیگر شــرکتهایی دانست که
عالوه بر بانک مرکزی هدف سیاستهای آمریکا
در قبال ایران و شرکتهای ایرانی بوده اند.
به گفته محبی ،در حال حاضر اقدامهای فرامرزی
دادگاههــای آمریکا در کشــورهای لوکزامبورگ،
انگلیس و کانادا ایران را نشانه رفته است.

وی اقدام آمریکا در فرار از پاسخگویی به اتهامات
و تخریــب وجهه جهانی ایــران را تقبیح و اعالم
کرد که به این اتهامهای بیاســاس حمایت ایران
از تروریسم پاسخ داده نخواهد شد ،چرا که وکالی
ایران برای دلیل دیگری در دادگاه حاضر شدهاند.
وی به اظهارات رهبر معظم انقالب در محکومیت
حوادث تروریســتی 11سپتامبر اســتناد کرد و
قربانیــان ایرانــی تروریســم و از جمله منافقین
و شــورای ملــی مقاومت آن را یادآور شــد و به
جدیدترین حادثه تروریستی در اهواز اشاره کرد.
وکالی ایران با نمایــش نمودارهایی از واردات و
صــادرات ایران – آمریــکا و قراردادهای اخیر (از
جمله فرش ،هواپیمــا و قطعات آن) اعالم کردند
که برخالف ایــراد هیأت آمریکایی به شــکایت
ایــران ،روابط اقتصــادی ایــران و آمریکا پس از
انقالب نیز ادامه داشــته و عهدنامه مودت شامل
هرگونه تبادالت دوجانبــه فارغ از میزان و حجم
ن میشود.
آ
به گفته وکالی ایران ،دفاعیات آمریکا که ایران را
متهم به حمایت از تروریس م میکند مبنای قانونی
نداشته و اثبات نشده است .آمریکا میخواهد که
ایــن پرونده مورد توجه قــرار نگیرد و رویکردش
در قبال ایران آن اســت که این کشور آن چنان
بدرفتار است که نباید مواضعش شنیده شود.
به گفته وکالی ایران ،آمریکا در شکایت خود در
پرونده گروگانگیری اعضای ســفارتش در ایران و
دفاعیاتش در پرونده حمله به سکوهای نفتی ایران
بر قابل استناد بودن عهدنامه مودت صحه گذاشته
و به هیچ وجه صالحیت دادگاه برای بررسی ابعاد
گوناگون پرونده جاری را نیز زیر سوال نبرده است.

وکالی ایــران اقدامات بانکی آمریکا علیه ایران را
سازنده ندانسته وگفتند:آمریکا دردهه هشتاد ایران
را بطور یکجانبه حامی تروریسم خواند که وزارت
خارجه ایران آن را رد کرد و ایران چنین اقداماتی
از ســوی آمریکا را نقض قوانین بینالملل دانست
که در برابر هیچ دادگاهی قابل دفاع نیست.
وکالی ایــران در ایــن دادگاه بــه بلوکه کردن
داراییهای ایران از سوی دولت آمریکا اشاره کرده
و یادآور شــدند که اقدامات آمریکا مجازاتی برای
عموم (مردم) ایران است.
وکالی ایــران در دادگاه الهه بــه قوانین بانکی
 1972اشــاره کردند که تمامــی بانکها باید از
مزایای حقوقی آن بهره مند شوند و اقدام سیستم
قضایی و مالی آمریکایــی در بلوکه کردن حدود
دو میلیــارد دالر از داراییهای ایران را تعجب آور
دانستند.
وکالی ایران دراین دادگاه ســاختارهای سیاسی
و سیســتمها مالی و بانکی کشــورها را متفاوت
از یکدیگر دانســتند که در نتیجه اقدامات بانکی
آمریکا علیه ایران و شــرکتها و بانکهای ایران
از جمله بانک مرکزی سازنده نبوده است.اقدامات
آمریکا در برخورد با شــرکتها و بانکهای ایران
که مفاد توافقهای بانکی مربوط به سال 1954را
زیرسوال برده و مســتثنی دانستن آنها از قوانین
بینالمللی مالی و بانکی موجب ایجاد مشــکالتی
شده است.
وکالی ایران درپایان به دادگاه گفتند که هدف از
این پیمان منفعت دو جانبه وهمچنین برخورداری
از منافع آن است ،ولی آمریکا این حقوق و پیمان
را نقض کرده است.

در اعتراض به استرداد دیپلمات کشورمان به بلژیک صورت گرفت؛

احضار سفیر آلمان به وزارت خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفیر آلمان
خبر داد و گفت :مدیرکل اروپای وزارت خارجه در
دیدار با سفیر آلمان به شدت نسبت به دستگیری،
زندانی کردن و اســترداد دیپلمات ایرانی اعتراض
کرد.
به گزارش مهر ،بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت
امور خارجه از احضار سفیر آلمان خبر داد و گفت:
مدیرکل اروپای وزارت خارجه در دیدار با ســفیر
آلمان به شدت نسبت به دستگیری ،زندانی کردن و
استرداد دیپلمات ایرانی اعتراض کرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه بــا اعالم این خبر
اظهار داشــت :ســفیر آلمان در تهــران امروز در
اعتراض به اقدا م دادگاه آن کشور در استرداد یکی

از دیپلماتهای کشورمان به بلژیک به وزارت امور
خارجه فراخوانده شد.
قاسمی افزود :دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت
امور خارجه در دیدار با سفیر آلمان به شدت نسبت
به دســتگیری ،زندانی کردن و استرداد دیپلمات
ایرانی اعتراض کرده و آن را ناشــی از یک توطئه
ساختگی توسط دشمنان روابط ایران و اروپا دانست
که بدون تردید توســط خود گروهک ترروریستی
مقیم فرانسه برنامهریزی شده بود.
در این دیدار تاکید شــد که این توطئه در راستای
تخریب مناســبات ایران و اروپا و نیز یک حرکت
نمایشــی برای جبــران شکســتهای گروهک
تروریســتی نفاق و رژیم صهیونیستی بوده و ما بر

این باوریم که رفتار خارج از عرف در قبال دیپلمات
کشــورمان و خالف قواعد پذیرفته شــده حقوق
دیپلماتیک است و جمهوری اسالمی ایران خواستار
بازگشت سریع دیپلمات کشورمان به ایران است.
بدون تردید این توطئه نیازمند بررســی مفصل و
ق میباشد.
دقی 
مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه خطاب به سفیر
آلمانتاکید کرد :جمهوری اســامی ایران با هدف
صیانــت از مبانی حقوق بینالملل و در راســتای
مقابله با اشکال مختلف تروریسم ،حق خود را برای
پیگیریهای حقوقی و سیاسی محفوظ دانسته و
در این خصوص تصمیم متناســب خود را در زمان
مقتضی به اجرا خواهد گذاشت.

