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دستور رییس جمهور به دستگاه های امنیتی برای 
پی گیری حادثه تروریستی اهواز

رییس جمهور در پی حمله تروریستی صبح امروز به مردم اهواز در مراسم 
رژه نیروهای مسلح ، در تماسی تلفنی با »عبدالرضا رحمانی فضلی« وزیر 
کشور و »غالمرضا شریعتی « استاندارخوزستان، در جریان تازه ترین 
گزارش اقدام تروریستی صبح امروز در اهواز و روند شناسایی و رسیدگی 
به وضعیت مجروحان این استان قرار گرفت و دستورات الزم را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین  حسن روحانی در این تماس های 
تلفنی، ضمن  آرزوی علو درجات برای شهدای این حادثه تروریستی و ابراز همدردی 
با خانواده های معظم این شهیدان،  دستور داد تمام امکانات در جهت اقدامات 
فوری و امدادی برای رسیدگی به وضعیت مجروحان این حادثه تروریستی  بکار 

گرفته شود.
روحانی دستورات الزم را به وزارت اطالعات برای بسیج همه امکانات دستگاهها 
و نهادهای امنیتی و نظامی جهت شناسایی سریع تروریست ها و سرشاخه های 

ارتباطی آنان و برخورد قاطع و عبرت آموز با مرتبطین  این جنایت صادر کرد.
رئیس جمهور تاکید کرد: پاسخ جمهوری اسالمی ایران به کوچکترین تهدید، 
کوبنده خواهد بود اما کسانی که از این تروریست ها پشتیبانی تبلیغاتی و اطالعاتی 

می کنند، باید پاسخگو باشند.

محمدباقر نوبخت:

مرتکبین جنایت غیرانسانی در اهواز به سزای 
اعمال شان می رسند

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پیامی شهادت 
مظلومانه و جانسوز جمعی از هم وطنان در حمله تروریستی به مراسم رژه 

نیروهای مسلح در اهواز را تسلیت گفت.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت با صدور پیامی ضمن محکوم کردن این عمل 
تروریستی، شهادت و زخمی شدن تعدادی از هم وطنان غیور را تسلیت گفت. متن 

این پیام به شرح زیر است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

اناهلل و انا الیه راجعون
شهادت مظلومانه و جانسوز جمعی از فرزندان رشید و شجاع ملت ایران که در 
میان آنها زنان و کودکان نیز دیده می شوند و در اقدام تروریستی گروهکی حقیر و 
مزدور در جریان رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در اهواز به 

لقاءاهلل شتافتند، ملت ایران را داغدار کرد. 
تروریست های وابسته و مزدوران وطن فروش بدانند که نمی توانند با انجام این 
دست از اقدامات ضد انسانی و خائنانه در عزم استوار نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران و مردم بزرگ ایران در مبارزه با تروریسم و شرارت خللی وارد کنند و بدون 
تردید مرتکبین این جنایت غیرانسانی و نفرت انگیز را به سزای اعمال ننگین شان 

می رساند.
ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ به رهبر معظم انقالب، خانواده های داغدار این 
عزیزان، همرزمان آنها در نیروهای مسلح و همه آحاد ملت بزرگوار و صبور ایران، از 
خداوند متعال برای شهدای این حادثه غمبار علو درجات و معّیت با سید و ساالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )علیه السالم( و برای خانواده های عزادار و بزرگوار 

این عزیزان صبر و اجر مسألت دارم.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور:

تمام مرزهای استان خوزستان باز است
تهران- ایرنا- مدیرکل امور مرزی وزارت کشور اعالم کرد: تمام مرزهای 

خوزستان باز است و تردد مردم به صورت عادی جریان دارد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، شهریار حیدری روز شنبه 
ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی صبح امروز شنبه در 
شهر اهواز، گفت: این موضوع خللی در فعالیت مرزهای استان خوزستان نداشته و 

تمامی مرزهای این استان باز است.
به گزارش ایرنا، یک تیم تروریستی مسلح وابسته به گروهک تجزیه طلب االحواز 
روز شنبه در جریان رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در اهواز 

پس از پوشیدن لباس سپاه و بسیج به سوی مردم حمله کردند.
در جریان این اقدام دستکم 25 نفر از جمله چند غیر نظامی شهید و 60 نفر 

دیگر زخمی شدند.

اخبار

 »به خودمان رحم کنیم«
ادامه از صفحه یک

ولی ایکاش این امید در مردم وجود داشت که دیگر وضع بدتر از این نمی شود.
ای کاش مردم این را می دانستند که هجوم بی دلیل به فروشگاه ها برای خرید 
انواع وسایل از دستمال کاغذی تا مواد خوراکی و شوینده ها و ... باعث کمبود کاالها، 
احتکار کاال در منازل و انبارها و افزایش شدید قیمت ها می شود و در نهایت فشار 

این وضعیت به مردم وارد شده و مشکالتشان بیشتر می شود.
اگر تمام 80 میلیون ایرانی مثل کسی فکر کنند که احساس می کند بزودی 
روغن و مرغ و دستمال کاغذی و شوینده ها در فروشگاه ها تمام می شود و به همین 
دلیل 10 برابر نیاز خود بخرند و انبار کنند، چه بحرانی به دست خود مردم در کشور 

ایجاد خواهد شد؟
به طور حتم این یک بحران خود ساخته به دست خود مردم است و هیچ ربطی 
به دولت و مسئوالن ندارد. و فقط می توان گفت دشمن به هدف خود رسیده است. 
چراکه دشمن سالهاست تالش می کند با جنگ اقتصادی و جریان سازی روانی افکار 

مردم ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
تازه ترین بررسی مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد که 
اتفاقات مهم و خطیری نظیر افزایش انتظارات تورمی، تغییر جهت بازار ها بر اساس 
متغیرهای غیر بازاری، روند فزاینده احساس فساد فراگیر در جامعه و به طور کلی 
روند کاهنده اعتماد عمومی به اقتصاد کشور را می توان به اثرگذاری رسانه های 

بیگانه و ضد انقالب نسبت داد.
به امید روزی که مردم به کمک هم اجازه رسیدن دشمنان به اهداف شومشان را 
ندهند و بار دیگر آرامش و امنیت اقتصادی در کشورمان پایدار شود. باید به خودمان 

رحم کنیم و اجازه ماهیگیری به فرصت طلبان را ندهیم.

سخننخست
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رهبر معظم انقالب : دستگاههای مسئول دنباله جنایتکاران را تعقیب وبه پنجه قضایی بسپارند
درپی حادثه تروریستی امروز صبح در اهواز که به شهادت و زخمی شدن جمعی از مردم عزیزمان منجر شد حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی با تسلیت به خانواده شهدای این حادثه تلخ و تأسفبار تأکید کردند: 

دستگاه های مسئول اطالعاتی موظفند با سرعت و دقت دنباله های جنایتکاران را تعقیب و آنان را به سرپنجه ی مقتدر قضائی کشور بسپارند.

چند عنصر مسلح حاضرین مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز را به رگبار بستند

گزارشی از جزئیات تازه  حادثه تروریستی در اهواز
چند عنصر مسلح حاضرین مراسم رژه نیروهای مسلح در 
اهواز را به رگبار بستند، مسئولیت این حادثه تروریستی را 
که در جریان آن تعدادی از هموطنان مان به شهادت رسیدند، 
ابتدا جریان "االحوازیه" و سپس گروهک تروریستی داعش 

بر عهده گرفتند.
ابوالفضل  پاسدار  سرتیپ  )شنبه(  امروز  ظهر  ایسنا،  گزارش  به 
شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در تازه ترین اطالعات درباره  
حمله تروریستی صبح امروز در بلوار قدس اهواز از هالکت  هر ۴ 

تروریست حمله تروریستی امروز اهواز خبر داد.
وی اظهارکرد:۴  نفر تروریست از چند روز قبل از برگزاری رژه 
نیروهای مسلح در اهواز در نزدیکی محل برگزاری رژه سالح هایی 
مخفی کرده بودند و امروز در پوشش مردمی خود را نزدیک به محل 

برگزاری رژه )پارکی در نزدیکی جایگاه رژه( کردند.
وی با بیان اینکه سالح این تروریست ها کالشینکف بوده ادامه داد: 
این ۴ تروریست با سالح خود به سمت جایگاه رژه تیراندازی و مردم 
را به رگبار بستند که تعدادی از این تیرها به رژه روندگان و تماشاچیان 
حاضر در محل برگزاری رژه اصابت کرد و منجر به شهادت  و مجروح 
شدن عده ای از این افراد شد که در میان این افراد دختری خردسال 

و یک جانباز دیده می شود.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح همچنین با اشاره به عکس العمل 
کرد:  خاطرنشان  رژه  برگزاری  محل  در  حاضر  امنیتی  نیروهای 
تروریست ها با عکس العمل خیلی سریع و قاطع نیروهای امنیتی 
مواجه شدند و این نیروها با وجود اینکه تعداد زیادی از مردم در محل 
حادثه حضور داشتند و در این شرایط محدودیت هایی برای مقابل با 
تروریست ها وجود داشت بالفاصله با دقت و سرعت عمل بسیار باال 
سه تن از تروریست ها را درجا به درک واصل کردند و یک نفر را نیز 
مجروح و دستگیر کردند که این فرد نیز پس از انتقال به بیمارستان 

به دلیل جراحات وارده به درک واصل شد.
گزارش ایسنا از حادثه تروریستی صبح امروز در مراسم امروز رژه  
نیروهای  مسلح در اهواز که  چند عنصر مسلح، حاضرین در این رژه  
را به گلوله بستند و  شماری به شهادت رسیده یا زخمی شدند از 

لحظه وقوع حادثه تاکنون به شرح ذیل است:
در پی حمله تروریستی۴  فرد مسلح  به  حاضران مراسم رژه 
نیروهای مسلح در اهواز،  سخنگوی سپاه پاسداران به خبرنگار ایسنا 
گفت: افرادی که در جریان رژه نیروهای مسلح اقدام به تیراندازی به 

مردم و نیروهای مسلح کردند وابسته به جریان "االحوازیه" هستند.
وی با اشاره به اینکه این جریان از عربستان سعودی تغذیه می کند، 
اظهار کرد: اقدام آنها برای تحت الشعاع قرار دادن عظمت رژه نیروهای 

مسلح است.
وی همچنین گفت: در این مراسم از مردم هم دعوت شده بود و 
این عناصر مسلح هم به سمت مردم تیراندازی کردند و هم به سمت 

نیروهای مسلح حاضر در رژه.
سردار شریف  گفت: چنین اقداماتی پیش از این هم مسبوق به 
سابقه است و این جریان به سمت کاروان های راهیان نور در سال های 

گذشته تیراندازی کرده است.
رژه  برگزاری  هنگام  این حمله   ایسنا،  خبرنگار  مشاهده  طبق 
نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در منطقه لشکر 

۹2 زرهی اهواز صورت گرفت.
 گزارش اولیه خبرنگار ایسنا حاضر در محل حادثه حاکی از این 
بود که تیراندازی از پشت جایگاه مخصوص مسئوالن انجام شده و 

حاضران برای احتیاط روی زمین خوابیدند.
معاون استاندار خوزستان بعد از ظهر شنبه اعالم کرد: بر طبق 
آخرین گزارشهای رسیده تاکنون 25 نفر در پی حمله تروریستی به 

رژه نیروهای مسلح در اهواز شهید و 60 نفر مجروح شده اند.
حسین زاده به ایسنا گفت: این شهدای حمله تروریستی شامل 
مردم عادی، نیروی نظامی و اهل رسانه بوده اند. همگی ۴ تروریست 
کشته شده اند که 2 نفر با اقدام به موقع نیروهای مسلح در جا کشته 

و 2 نفر دیگر مجروح و در بیمارستان کشته شده اند.
این حادثه  افزود: جلسه شورای تامین استان برای بررسی  وی 

تروریستی برگزار شد و این حمله تروریستی به بحث گذاشته شد.
در پی حمله تروریستی صبح امروز)31 شهریورماه( اهواز، حال 
یکی از تکنیسین های واحد سیار صدا وسیما وخیم اعالم شده است. 
اصحاب رسانه در حال پوشش خبری رژه نیروهای مسلح در اهواز 
بودند که حمله تروریستی به این رژه از سوی گروهک االحواز انجام 

شد.
در حوزه اصحاب رسانه تاکنون دو تن از تکنیسین های واحد سیار 
تروریستی مجروح  این حمله  در  و سیمای مرکز خوزستان  صدا 
شده اند. "علی رشاد" و "اسفندیاری" مصدومان واحد سیار صدا وسیما 
این حمله تروریستی هستند که حال علی رشاد وخیم اعالم شده و در 

اتاق عمل، تحت جراحی است.
یعقوب حر التسطری سخنگوی گروهک تروریستی االحوازیه در 

گفت وگو با  شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال حمله تروریستی صبح 
امروز در رژه نیروهای مسلح در اهواز را پاسخی به آنچه سرکوب 
عرب های اهوازی خواند ، دانست و گفت: ما راهی جز مقاومت نداریم. 
مقاومت ملی اهواز عملیات امروز را  علیه سپاه و نیروهای نظامی 

جمهوری اسالمی انجام داد.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر این که آیا االحوازیه 
مسئولیت این حمله را بر عهده می گیرد، گفت: من می گویم که 

مقاومت ملی اهواز این کار را انجام داد.
وی در ادامه این گفت وگو مدعی شد که فعالیت این گروه های 
تروریستی تنها علیه سپاه و در جاهایی بوده که غیرنظامیان در آن 

نبوده اند،
این ادعا  در حالی مطرح شد که در میان آسیب دیدگان این حمله  
تروریستی تعداد زیادی شهروند غیرنظامی شامل کودکان به چشم 

می خورد.
بعد از ظهر امروز )شنبه( همچنین شبکه اسکای نیوز به نقل از 
گروه تروریستی داعش گزارش داد که داعش مسئولیت این حمله 

را بر عهده گرفته است.
شبکه اسکای نیوز عربی در بخش خبر فوری خود اعالم کرد که 
داعش مسئولیت حمله تروریستی صبح امروز در رژه نیروهای مسلح 

ایران در اهواز را به عهده گرفته است.
رییس جمهور در پی حمله تروریستی صبح امروز به مردم اهواز در 
مراسم رژه نیروهای مسلح ، در تماسی تلفنی با »عبدالرضا رحمانی 
فضلی« وزیر کشور و »غالمرضا شریعتی « استاندارخوزستان، در 
جریان تازه ترین گزارش اقدام تروریستی صبح امروز در اهواز و روند 
شناسایی و رسیدگی به وضعیت مجروحان این استان قرار گرفت و 

دستورات الزم را صادر کرد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین  حسن روحانی در این 
تماس های تلفنی، ضمن  آرزوی علو درجات برای شهدای این حادثه 
تروریستی و ابراز همدردی با خانواده های معظم این شهیدان،  دستور 
داد تمام امکانات در جهت اقدامات فوری و امدادی برای رسیدگی به 

وضعیت مجروحان این حادثه تروریستی  بکار گرفته شود.
 روحانی دستورات الزم را به وزارت اطالعات برای بسیج همه 
امکانات دستگاهها و نهادهای امنیتی و نظامی جهت شناسایی سریع 
تروریست ها و سرشاخه های ارتباطی آنان و برخورد قاطع و عبرت 

آموز با مرتبطین  این جنایت صادر کرد.
به  ایران  اسالمی  جمهوری  پاسخ  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس 
کوچکترین تهدید، کوبنده خواهد بود اما کسانی که از این تروریست 

ها پشتیبانی تبلیغاتی و اطالعاتی می کنند، باید پاسخگو باشند.
ساعتی پس از حمله تروریستی  در محل رژه نیروهای مسلح  به 
مناسبت هفته دفاع مقدس در اهواز،  آرامش نسبی برقرار شد اما 
آمبوالنس ها و ماشین های انتظامی در حال تردد به منطقه لشکر ۹2 

زرهی اهواز که صبح امروز مورد حمله تروریستی قرار گرفت، بودند.
حسین زاده معاون سیاسی استاندار خوزستان ظهر شنبه  گفت: 
در حادثه تروریستی امروز تاکنون 12 نفر شهید شده اند و با توجه به 
جراحت برخی از مجروحین احتمال افزایش تعداد شهدا نیز وجود 

دارد.
وی اظهار کرد: امروز در اولین روز هفته دفاع مقدس در رژه نیروهای 
انتظامی، متاسفانه در یک اقدام ناجوانمردانه و کور تروریستی، به جمع 
حاضر در محل رژه حمله و تیراندازی شد. متاسفانه در این حمله، 
به شهادت  محل  در  مردم حاضر  و  انتظامی  نیروهای  از  تعدادی 

رسیدند.
وی افزود: در این حمله که توسط یک گروه تروریستی چهار نفره 
انجام شد، با عکس العمل نیروهای نظامی مستقر در محل، دو نفر از 

این مهاجمان کشته و دو نفر نیز دستگیر شدند.
حسین زاده بیان کرد: در حادثه تروریستی امروز تاکنون 12 نفر 
شهید شده اند و با توجه به جراحت برخی از مجروحین احتمال 

افزایش تعداد شهدا نیز وجود دارد.
وی اظهار کرد: تیم پزشکی مستقر در بیمارستان شهید منفرد 
نیاکی اهواز آماده ارائه خدمات به مجروحین هستند. حال عمومی 
تعدادی از مجروحینی که به این بیمارستان منتقل شده اند در حال 
بهبود است و تمام امکانات نیز برای رسیدگی به وضعیت آنها فراهم 

است.
عامالن  جزئیات  به  اشاره  با  خوزستان  استاندار  سیاسی  معاون 
تروریستی این حمله اظهار کرد: بررسی این گروه در حال انجام است 
و مسئوالنه امنیتی در حال رسیدگی هستند. اکنون هیچ مشکلی در 
استان خوزستان وجود ندارد و امنیت کامل در خوزستان برقرار است. 
وی پیش از این خبر داده بود که تروریست ها ۴ نفر بوده اند که با 

اقدام به موقع نیروهای مسلح 2 نفر کشته و 2 نفر دستگیر شده اند.
خوزستان  ولیعصر)عج(  سپاه  فرمانده  شاهوارپور  سردار حسن   
پیش از ظهر امروز اعالم کرد از این تیم چهار نفره تروریستی، دو 
نفر در محل کشته شدند. یک نفر نیز مجروح شد و پس از انتقال به 
بیمارستان کشته شد که در نهایت سه نفر از این افراد کشته شده اند 

و نفر چهارم  نیز دستگیر شده است.
طبق گزارش ایسنا، آیت اهلل جزایری نماینده مردم خوزستان در 
خبرگان، آیت اهلل حیدری  نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان 
رهبری، غالم رضا شریعتی استاندار خوزستان و جمال عالمی نیسی  
فرماندار اهواز از جمله مسووالن حاضر در این مراسم بودند که اکنون 

در سالمت کامل هستند.
همچنین سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد 
نیروهای مسلح  پیش از ظهر امروز )شنبه( اعالم کرد: یک تیم چهار 
نفره تروریستی امروز از مخفیگاهشان در داخل پارکی که مقابل بلوار 
قدس محل رژه نیروهای رژه رونده بود به سمت مردم و رژه روندگان 

تیراندازی کردند که تعدادی به شهادت رسیدند و مجروح شدند.
شکارچی گفت: نیروهای امنیتی بالفاصله وارد عمل شدند و هر 
۴ نفر تیم تروریستی را منهدم کردند و هم اکنون 3 جنازه از این 
تروریست ها در اختیار نیروهای امنیتی است و یک نفر هم دستگیر 
شده است تا مشخص شود به کجا وابسته بوده و چطور وارد پارک 
شده اند؟ وی افزود: این تیم تروریستی از فاصله طوالنی از داخل 
پارک به سمت نیروهای رژه رونده تیراندازی کردند که برخی از این 

تیراندازی ها به سمت جایگاه مردم هم بود.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره 
به اینکه آمارهای اعالم شده در خصوص تعداد شهدا و مجروحان ضد 
و نقیض است، گفت: کل مجروحان و شهدا زیر 10 نفر اعالم شده 
است که در میان ان ها عالوه بر نیروهای رژه رونده، مردم هم هستند.
اخبار  و  این خبر تکذیب می شود  از  افزود: هر خبری غیر  وی 

تکمیلی را خودمان در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.
محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران نیز در واکنش به حمله 
صبح امروز گروهی تروریست به رژه نیروهای مسلح در اهواز در صفحه 
توئیتر خود  نوشت: تروریست هایی که توسط یک رژیم خارجی به کار 
گرفته، آموزش دیده، مسلح شده و از آن ها دستمزد گرفته بودند به 
اهواز حمله کردند. کودکان و بزرگساالن در میان تلفات حادثه بودند.

ایران حامیان تروریست منطقه ای و اربابان آمریکایی شان را برای 
چنین حمالتی مسئول می داند. ایران در دفاع از جان ایرانیان به 

سرعت و قاطعانه پاسخ خواهد داد.
علی نجفی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی نیز با محکوم کردن حمله تروریستی به رژه 
نیروهای مسلح گفت که این کمیسیون در جلسه فردا )یکشنبه( با 

حضور دستگاه های ذیربط به بررسی این موضوع می پردازد.
وی  اظهار کرد: این که حمله تروریستی همزمان با رژه نیروهای 
تالش  نشانگر  شده  انجام  مقدس  دفاع  هفته  سالگرد  و  مسلح 
مذبوحانه ای برای به چالش کشیدن اقتدار نیروهای مسلح است که 
البته توان و آمادگی نیروهای مسلح، همبستگی مردم و حضور آنها 

قطعا این اقدامات را خنثی خواهد کرد.
به دنبال حادثه تروریستی در مراسم رژه نیروهای مسلح اهواز، به 
دستور وزیر بهداشت، قائم مقام و معاون کل وزیر بهداشت به همراه 
رییس اورژانس کشور و رییس سازمان انتقال خون به منظور پیگیری 

و نظارت بر درمان مصدومین این حادثه،  عازم اهواز شدند.
دکتر ایرج نظری رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
نیز ظهر امروز  از مجروح شدن بیش از 60 نفر در حمله تروریستی 

صبح امروز به رژه نیروهای مسلح در اهواز خبر داد.
در  اهواز  بیمارستان های  همه  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  وی 
آماده باش هستند و هیچ کمبودی در زمینه امدادرسانی به مصدومان 
حمله تروریستی اهواز نداریم. وی افزود: تاکنون در این حادثه حدود 

10 نفر شهید و بیش از 60 نفر مجروح شده اند.
در پی حادثه تروریستی اهواز، نماینده مردم خوزستان در مجلس 
خبرگان رهبری با اشاره به حمله تروریستی در اهواز گفت: دشمنان 
ایران و انقالب در عراق و سوریه این افراد ضربه های زیادی خورده اند 

به همین دلیل به دنبال انتقام گیری بودند.
آیت اهلل محسن حیدری ، اظهار کرد: دشمنان ایران و انقالب به 
خصوص نوچه های آن ها در داخل کشور به دنبال ضربه زدن و انتقام 
هستند چراکه در عراق و سوریه این افراد ضربه های زیادی خورده اند.

وی افزود: مشخص بود که حمله این افراد به قصد انتقام گیری انجام 
شده است. این افراد با لباس مبدل بین مردم نفوذ کرده بودند و به 
طرف جایگاه تیراندازی کردند و تعدادی کشته و شهید شدند. البته 

مسئوالن و علما حاضر در این مراسم در سالمت هستند.

جهانگیری: پر بودن انبارها معنای بدی ندارد
معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: پر بودن انبارها معنای بدی ندارد، بلکه 
به معنای وفور کاال در کشور است و انتظار داریم صدا و سیما و رسانه ها تالش 
کنند تا بخش خصوصی و وارد کنندگان کاال برای انتقال کاال از گمرکات کشور به 

انبارهای خود دغدغه ای نداشته باشند.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری صبح شنبه با همراهی 
وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس کل بانک 
مرکزی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، استاندار تهران و رئیس سازمان ملی 
استاندارد ضمن بازدید از انبارهای عمومی در گمرک تهران، از نزدیک در جریان مسائل و 

مشکالت ترخیص کاال قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین پس از این بازدید در جلسه بررسی مسائل و 
مشکالت صادرات و واردات کشور بر ضرورت تالش جدی در جهت سرعت بخشیدن به 

رویه های گمرکی و بهبود جریان ترخیص کاال تاکید کرد.
وی با بیان اینکه »بخش خصوصی انتظار دارد با توجه به شرایط دشوار پیش روی کشور، 
موانع فرا روی ترخیص کاال برطرف شود«، اظهار امیدواری کرد که با تصمیمات اتخاذ شده 

از سوی دولت، شاهد سرعت بخشیدن به روند رو به رشد ترخیص کاال از گمرک باشیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به فضاسازی های منفی علیه بازرگانان و بخش خصوصی 
کشور تصریح کرد: حساب کسانی که به دنبال سوء استفاده هستند و به نام بخش خصوصی 

فعالیت می کنند از بخش خصوصی واقعی و سالم جدا است و باید با آنها برخورد شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی واقعی کشور سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی پیش 
رو هستند که باید از آنها حمایت کنیم و اجازه ندهیم عملکرد نادرست برخی افراد سوء 

استفاده گر، موجب بدنامی بخش خصوصی خوشنام کشور شود.

معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از دست اندرکاران گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، اظهار کرد: انصافاً گمرک در سال های اخیر تغییر و تحوالت مثبتی را ایجاد کرده و 
تسهیالت مناسبی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کشور فراهم آورده است. در شرایط 
جدید پیش رو نیز دست اندرکاران گمرک همراهی مثبت و سازنده ای از خود نشان داده اند 
که البته از مدیران واقعی انتظار می رود که در این گونه مواقع ریسک پذیری داشته باشند 
و تصمیمات سریع اتخاذ کنند. جهانگیری افزود: مدیران نباید با این نگرانی که ممکن است 
تصمیم امروز آنها در آینده زمینه بازخواست و پاسخگویی از آنها را فراهم کند، از ریسک 
پذیری و تصمیمات سریع خودداری کنند؛ چراکه نمی توان نسبت به وضعیت مردم بی 

تفاوت بود و حل مشکالت مردم نیازمند تصمیمات به موقع و ریسک پذیر است.
وی در ادامه با اشاره به بازدید خود از انبارهای گمرک تهران و وفور کاال در این انبارها، 
گفت: خوشبختانه حجم قابل توجهی از کاالها نسبت به سال گذشته در انبارهای گمرکات 

کشور وجود دارد و این یعنی با محدودیت واردات کاال به کشور روبرو نیستیم.
جهانگیری اضافه کرد: میزان واردات کاال در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته اگر بیشتر 
نشده باشد کمتر نیست و اگر در برخی کاالها میزان واردات کاهش یافته بدلیل تصمیمات 

و صالح دید دولت بوده است.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه »در دو ماه اخیر بخش قابل توجهی از کاالها در 
انبارهای گمرک مانده است«، به تصمیمات اخیر دولت برای حل مشکالت ترخیص کاال 
اشاره و خاطر نشان کرد: با تصمیمات اتخاذ شده بسیاری از موانع و مشکالت پیش روی 

ترخیص کاال برطرف شده و روند ترخیص کاال روال عادل خود را طی می کند.
وی افزود: البته با وجود تصمیمات و راهکارهای اتخال شده، هنوز حدود 30 درصد 
رسوب کاال در انبارهای گمرک وجود دارد که باید به سرعت تصمیمات الزم برای حل 

موانع پیش رو و ترخیص این کاالها اتخاذ شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه برخی کاالها که برای واردات آنها ثبت سفارش انجام شده و 
هم اکنون در انتظار تخصیص ارز از سامانه نیما هستند از رئیس کل بانک مرکزی خواست 
پیشنهاد و برنامه ای برای حل مشکالت این گونه کاالها که اغلب کاالهای مورد نیاز و 

ضروری هستند تدوین کند تا در روند ترخیص این گونه کاالها تسریع گردد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به توقیف برخی انبارها به دلیل احتکار 
کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم تصریح کرد: توقیف این انبارها باعث شده که بخش 
خصوصی نسبت به ترخیص کاالهای وارداتی خود و انتقال این کاالها از گمرک به انبارها 
احساس نگرانی کند، اما باید دقت شود که تعرضی نسبت به انبارهایی که کاالهای وارداتی 

به صورت رسمی در آن قرار داده شده، صورت نگیرد.
وی افزود: پر بودن انبارها معنای بدی ندارد، بلکه به معنای وفور کاال در کشور است و 
انتظار داریم صدا و سیما و رسانه ها تالش کنند تا بخش خصوصی و وارد کنندگان کاال برای 
انتقال کاال از گمرکات کشور به انبارهای خود دغدغه ای نداشته باشند. جهانگیری اظهار 
کرد: برخی اقالم و کاالهای وارداتی نیز که فرصت ترخیص آنها سپری شده، جزو کاالهای 
متروک در انبارهای گمرکات محسوب می شوند و نوعاً جزو کاالهای مورد نیاز و ضروری 
کشور هستند که در زمان مورد نظر امکان ترخیص برای آنها فراهم نشده که الزم است 
وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه ای عملیاتی برای ترخیص این گونه کاالها تدوین کند.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت کاالهای قاچاق که 
در انبارهای گمرکات توقیف شده اند تاکید کرد و افزود: این گونه کاالها فضای انبارهای 
کشور را اشغال کرده اند که باید با برنامه ریزی و تدابیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند.


