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تکه تکه شدن خاشقجی
 زیر چتر شنود امریکا

فرار مالياتي دهها هزار ميلياردي با كارت هاي بازرگاني يك بارمصرف 
دستگيري ها در گمركات به  130 نفر رسيد 

عملك�رد  بررس�ي  كارت ه�اي بازرگان�ي   اقتصادي
يك بارمصرف نش�ان مي دهد تنها در س�ال هاي اخير 
نزديك به ۴۰ه�زار ميليارد تومان ف�رار مالياتي از اين 
طريق انجام ش�ده اس�ت، اين در حالي اس�ت كه گويا 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز رنگ و بويي جدي به خود گرفته 
است به طوري كه به گفته يك نماينده مجلس تاكنون 
13۰ نف�ر در ح�وزه گم�ركات دس�تگير ش�ده اند. 
حجم قاچاق کاال و ارز طي سال هاي گذشته حداقل 50تا 60 
میلیارد دالر بوده است که این رقم نشان مي دهد درآمدهاي 

دولت از محل اخذ مالیات آسیب دیده است.
 خبرگزاري تسنیم مدعي شده است طي هفت سال گذشته 
حداقل 40هزار میلیارد تومان فرار مالیاتي از طریق س��وء 
استفاده از کارت هاي بازرگاني انجام شده است. بر این اساس 
تنها در س��ال 95 حجم فرار مالیاتي از طری��ق کارت هاي 
بازرگاني اجاره اي و یك بارمصرف ح��دود 12هزار میلیارد 

تومان برآورد شده است. 

کارت هاي بازرگاني یك بارمص��رف یکي از معضالت اصلي 
تجارت خارجي علي الخصوص در حوزه واردات است. در حال 
حاضر براي کنترل تخلفات کارت هاي بازرگاني براي سال 
اول فعالیت کارت، سقف میزان واردات حدود 500 هزار دالر 
در نظر گرفته شده است.  عالوه بر آسیب هاي ارزي، پولي، 
مالي و تولیدي قاچاق کاال و ارز ای��ن عارضه اقتصاد برانداز 
حوزه منابع انساني دولت به ویژه مجموعه هایي چون گمرك، 
وزارت صنعت، س��ازمان بنادر، سازمان اس��تاندارد، وزارت 
بهداش��ت و مجموعه انبارهاي عمومي را مورد آسیب هایي 
قرار داده است که به گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد 
اقتصادي مجلس تخلفات عجیب و غریبي در گمرکات اتفاق 
افتاده است، به طوري که منجر به دس��تگیري 130 نفر در 

حوزه مبارزه با مفسده قاچاق کاال و ارز شده است. 
 كشف تخلفات عجيب و غريب در گمرك

 امیر خجسته با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از گمرك 
را قطعي کردیم، افزود: متأس��فانه در تحقی��ق و تفحص از 
گمرك شاهد اتفاقات و تخلفات عجیب و غریبي بوده ایم و 

تاکنون 130 نفر دراین رابطه دستگیر شده اند. 
وي یکي از تخلفات عمده گمرك را واردات غیر قانوني 6هزار 
و 481 خودرو عن��وان کرد و افزود: درای��ن رابطه متخلفان 
34 هزار خودرو نیز به صورت غیر قانوني ثبت سفارش کرده 
بودند که این مسئله نیز کشف شد. نحوه تخلف انجام شده 
نشان مي دهد که دراین مسئله برخي مسئوالن و مدیران نیز 

نقش داشته اند. 
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس گفت: از 
سوي دیگر متخلفان باهمکاري برخي افراد در وزارت صمت و 
وزارت اقتصاد، با بازکردن ال سي هاي صوري تخلفات زیادي 
را انجام داده اند، برای مثال کریستال چك و آلماني در تباني 
با برخي مسئوالن به عنوان شیشه خرده وارد کشور شده 
است، درصورتي که عوارض گمرکي کریستال 75 درصد اما 

عوارض خرده شیشه صفر یا نهایتاً 5 درصد است. 
خجسته با بیان اینکه خود او شخصاً از گمرك کشور بازدید 
کرده، گفت: تمامي مس��ائل و تخلفات مطرح شده با سند 

ومدرك است.

عقب نشيني امريکا   از ترس  پايان صبر ايران
دول�ت ترام�پ ك�ه ب�ا  سياست فشار حداكثري   جهان
براي صفر كردن صادرات نفت ايران شروع به كار كرد، در 
حال يك تغيير جهت تاكتيكي در مس�ير »فش�ار نرم 
شده« يا آن چيزي هستند كه سايت واشنگتن فري بيكن 
آن را »فشار كافي« تعبير كرده است. اين تغيير تاكتيكي 
تحت تأثير سه متغير همزمان يعني ناتواني در صفر كردن 
صادرات نفت ايران، نگران�ي از واكنش هاي پيش بيني 
نش�ده ايران و جلوگيري از حركت اروپا به سمت نظام 

مالي خودمختار انجام مي شود. 
به گزارش »جوان«، اردیبهشت ماه 1397، در هفته هاي 
منتهي به خروج امریکا از توافق هس��ته اي ایران با 5+1، 
مجموعه مذاکرات��ي بین اروپا و امریکا برگزار ش��د با این 
هدف ک��ه اروپاییان، دول��ت ترامپ را متقاع��د کنند که 
از ای��ن توافق خارج نش��ود. گزینه ه��اي مختلفي در این 
مسیر در دس��تور کار قرار گرفت، از جمله تغییر در توافق 
هس��ته اي به ش��کلي که همزمان، ایران و امری��کا آن را 
بپذیرند. مقام ه��اي اروپایي در این مذاک��رات، در نقش 
واسطه ظاهر شدند و ضمن ارائه طرح هاي خود به طرف 
امریکایي، دیپلمات هاي ایراني را هم از جریان مذاکرات 
خود مطلع کردن��د و برعکس، مقام ه��اي امریکایي را در 
جریان نظرات ای��ران قرار مي دادند. هم��ان موقع، منابع 
ایراني نزدی��ك به مذاکرات، به روزنام��ه جوان گفتند که 
طرف هاي اروپایي به دیپلمات هاي ایراني گفته اند چنانچه 
ایران در سناریوي خروج امریکا از برجام، کماکان در این 
توافق بماند، اروپ��ا منافع ایران را تضمی��ن خواهد کرد. 

همین منابع به جوان گفته بودند که دیپلمات هاي اروپایي 
و مقام هاي س��ابق امریکا در دولت اوباما، از دیپلمات هاي 
ایراني خواسته اند در صورت خروج دولت ترامپ از برجام، 
تا نوامبر 2018، یعني زمان انتخابات کنگره امریکا مسیر 
صبر در پیش بگیرند تا »شرایط سیاسي داخلي در امریکا 
تغییر کند. « حاال ب��ه فاصله پنج ماه از خ��روج امریکا از 
برج��ام، روزنام��ه نیویورك تایمز از ق��ول دیپلمات هاي 
ارشد اروپایي فاش کرده که کشورهاي اروپایي، به تهران 
پیشنهاد مي کنند تا پایان دوران ریاست جمهوري دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا صب��ر کنند. نیویورك تایمز 
از قول دیپلمات هاي اروپایي نوش��ته است: »کشورهاي 
اروپایي همچنین به تهران توصی��ه مي کنند که آرامش 
خود را حفظ کرده و به این امید که ترامپ مجدداً انتخاب 
نشود، تا پایان این دوره ریاست جمهوري او صبر کنند. « 
در حالي که ایران تا کنون به توصیه صبر اروپاییان عمل 
کرده، ولي ظاهراً سیگنال هایي که از تهران به واشنگتن و 
پایتخت هاي اروپایي مي رسد، حاکي از لبریز شدن کاسه 
صبر ایران است. محمد جواد ظریف این هفته در مصاحبه 
با بي بي س��ي، هرچند از مکانیزم ویژه اروپا استقبال کرد، 
ولي براي اولین بار گفت که صبر ایران بي نهایت نیس��ت: 
» ایران اندکي صبر خواهد کرد. البت��ه این به معناي آن 
نیست که کاسه صبر ما هیچ وقت لبریز نمي شود اما کمي 
تحمل مي کنیم تا نتیجه را ببینیم. « گفته مي ش��ود در 
مذاکرات اخیر مقام هاي ایراني در نیویورك نیز، پیام هایي 
به طرف هاي اروپایي و امریکایي منتقل شده که در صورت 
ادامه فشارها به شکل کنوني، ایران هیچ دلیلي براي ماندن 

در برجام نخواهد داشت، پیامي که البته محمد جواد ظریف 
وزیر خارجه در گفت و گو با با رسانه هاي امریکایي از جمله 
نشست خبري با روزنامه نگاران در مقر نمایندگي ایران در 
نیویورك نیز آن را تکرار کرد: » در صورت ناکارآمد بودن 
مکانیسم ویژه کشور هاي اروپایي براي حفظ برجام، ایران 

ممکن است از آن خارج شود.« 
 كاخ سفيد نگران »برجام بدون هزينه«

در هفته هاي منتهي به خروج امریکا ازتوافق هس��ته اي 
در اردیبهش��ت ماه 1397، دیپلمات ه��اي اروپایي در 
مذاکرات خود با طرف هاي ایراني، این برآورد را به طرف 
امریکایي منتقل کردند که در صورت خ��روج امریکا از 
برجام، ایران در این توافق باقي خواهد ماند، برآوردي که 
البته از مواضع علني محمد جواد ظریف، عباس عراقچي 
و دیگر دیپلمات های مذاکره کننده ایراني هم مي شد به 
دست آورد. کم نیستند ناظراني که معتقدند خروج دولت 
ترامپ از برجام، بر اساس برآورد قطعي عدم خروج ایران 
یا به عبارتي »برجام بدون هزینه براي امریکا« انجام شده 
است. حاال در شرایطي که از تهران، زمزمه هاي قوي تري 
در باره »خروج در صورت منتفع نشدن« شنیده مي شود، 
مقام ه��اي امریکایي از یك تغییر تاکتیك در سیاس��ت 
امریکا خبر مي دهند. مایك پمپئ��و مرداد ماه گفته بود: 
»تعهد داریم بیشترین فشار را بر حکومت براي جلوگیري 
از تولید ثروت و انتقال آن اعمال کنیم و این کار را انجام 
خواهیم داد. هسته این کارزار را اعمال مجدد تحریم ها 

علیه بخش انرژي و بانکي ایران تشکیل مي دهد.
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عقب نشیني امریکا 
 از ترس  پایان صبر ایران

سایت »واشنگتن فري بیکن« : امریکا در حال  تغییر تاکتیکي نسبت به ایران در مسیر »فشار نرم شده« یا  »فشار کافي« است. این تغییر تحت تأثیر سه متغیر همزمان 
یعني ناتواني در صفر کردن صادرات نفت ایران، نگراني از واکنش هاي پیش بیني نشده ایران و جلوگیري از حرکت اروپا به سمت نظام مالي خودمختار انجام مي شود

پيام تسليت سردار سليمانی به سيد حسن نصراهلل  

مادر شهیدان مغنیه را 
باید  »مادر حزب اهلل« نامید

 مادر شهید عماد مغنیه یك زن اسطوره اي بود که از اسالم، لبنان و مقاومت 
دفاع کرد و رعب و وحشت را بر صفوف صهیونیست ها حاکم ساخت. مادر شهید 
عماد مغنیه، خود، خانواده اش و فرزندانش را فداي اسالم، لبنان و مقاومت کرد. 
او تنها مادر عماد و برادرانش نبود، او مادر تمام ش��هداي لبنان بود. این مادر 

بزرگوار روزي در دفاع از مقاومت سست نشد| صفحه2

  دادستان تهران: برخی منافذ دستگاه های دولتی و نداشتن نظارت و انجام 
ندادن وظایف ذاتی دولت موجب فساد شده است

  منتظری: چرا دولت هیچ مدیر خائني را معرفي نکرده است؟!

منافذ دستگاه هاي دولتي 
در اختيار متخلفان !
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اساتيد بسيجي رويكرد 
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با »ظرفيت – راه حل« پاسخ دادند
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  بين الملل

 پر خاش ياغي
به باقي جهان

| |  قبل از من، ایران می توانست ۱۲ دقیقه اي کل خاورمیانه را تحت کنترل بگیرد اما حاال در تالش برای بقا است!
 پكن ميليارد    ها دالر از واشنگتن به جيب زده است
  ما داريم 7۰ درصد هزينه ارتش ژاپن  را می پردازيم اما هيچ كس اين چيز    ها را نمی داند

|    كره جنوبی كشور ثروتمندی است، چرا  امريكا بايد هزينه های حفاظت از آنها را در برابر كره شمالی بدهد    |  
  اتحاديه اروپا در ظاهر خيلی خوب و زيبا به نظر می رسد اما اينطور نيست آنها بی رحم هستند
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