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تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد – این روزنامه در گزارشی با عنوان «غش بزرگ
به سمت راست» ،هفت برنامه گفت وگو با محور سیاسی و
اجتماعی صدا و سیما را از اول فروردین امسال تا پانزدهم
آبان ماه بررسی کرده و نتیجه گرفته است که در این برنامه
ها اکثر کسانی که به عنوان کارشناس شرکت داشته اند ،از
جناح راست بوده اند.
••دنیای اقتصاد -این روزنامه دربررسی جزئیات آمارهای
بانکمرکزیتحققرشددرپایانسالراتخمینزدونوشت:در
بدبینانهترینحالترشداقتصادیکشوراز 5.5درصدپایینتر
نخواهد آمد .همچنین در حالت خوش بینانه نیز رقم رشد
اقتصادی تا حدود  7درصد در سال جاری افزایش می یابد.
••صبح نو-درخواست محمد مجتهد شبستری از مراجع
تقلید برای مناظره ،با پاسخ مثبت بعضی مراجع تقلید و
اهالی فلسفه روبهرو شده است .آیتا ...جعفر سبحانی در
این زمینه یکی از اساتید مورد تاییدش یعنی آقای محمد
محمدرضایی مدیر گروه فلسفه دین دانشگاه تهران را برای
مناظره معرفی کرده است .همچنین دکتر عبدالحسین
خسروپناه نیز آمادگی خود راب��رای مناظره در دانشگاه
تهران،مدرسهعلمیهفیضیهیاصداوسیمااعالمکردهاست.
••دنیای اقتصاد -باقر نعمتی مدیر کل بازاریابی وتبلیغات
گردشگری کشور گفت:هرگردشگر 150ت��ا 200دالر
درسفر به ایران در حوزه خوراک هزینه میکند.
••آرمان -حسین راغفر،اقتصاددان ،معتقد است :برجام
دستاوردهای مهم اقتصادی داشته که انحصارگرهای
موجود در اقتصاد ایران این دستاوردها را بلعیدند واجازه
ندادند این دستاوردها وارد سفرههای مردم شود.

...

انعکاس

...
برجام

توضیحات ظریف درباره نشست با اعضای
کمیسیون امنیت ملی مجلس
وزیر امورخارجه با اشاره به پاسخ ایران به نقض برجام از
سوی آمریکا گفت :اقدامات الزم توسط سازمان انرژی
اتمی و وزارت خارجه شروع شده است و در مراحل بعدی هم
تابع نظرات هیئت عالی نظارت خواهیم بود .ظریف پس از
نشستویژهکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس
با مدیران ارشد وزارت خارجه در مصاحبه اختصاصی با
صداوسیما این جلسه را «بسیار خوب» توصیف کرد .وی
افزود :در این جلسه هم درباره برجام و هم برنامههای دولت
برای مقابله با بدعهدیهایی که از طرف آمریکا شده است
و هم برای تضمین اجرای درست برجام و برنامههایی که
ما در وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی براساس دستور
رئیس جمهور دنبال میکنیم،صحبت کردیم .وزیر امور
خارجه در ادامه تصریح کرد :همچنین درباره سوریه صحبت
کردیم شرایط بسیار وخیم انسانی که در سوریه به صورت
کلی و در فوعه و کفریا و در حلب حاکم است و تالشهایی
که ای��ران ب��رای کاهش آالم م��ردم سوریه و جلوگیری از
ادامه جنایات تکفیریها انجام داده است .ظریف گفت:
بحث مختصری نیز درباره بودجه وزارت خارجه داشتیم.

به زودی پیشران هسته ای هم به حرکت درخواهد آمد

وزیران دفاع و خارجه سه کشور ایران ،ترکیه و روسیه امروز در مسکو با
یکدیگر دیدار می کنند تا درباره تحوالت منطقه ،به خصوص موضوع
سوریه گفت و گو کنند .این نشست به دنبال گفتوگوی تلفنی
مقامات سه کشور به ویژه گفت و گوی سردار حسین دهقان وزیر دفاع
کشورمان با ژنرال سرگئی شویگو وزیر دفاع جمهوری فدراسیون
روسیه برگزار خواهد شد .پیشنهاد برگزاری این نشست را محمد
جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان مطرح کرده و هنوز جزئیات دقیق
محورهای مورد مذاکره آن ها منتشر نشده،این نشست قرار بود یک
هفته دیگر انجام شود که به دلیل اهمیت مسئله سوریه ،امروز برگزار
می شود .وزارت خارجه روسیه اعالم کرد که «این دیدار در خصوص
حل و فصل درگیری در سوریه و با هدف ترویج اجرای قطع نامه های
شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد».الورنتیف
نماینده ویژه پوتین ،رئیس جمهور روسیه در امور سوریه دو روز پیش
با والیتی و شمخانی در تهران دیدار کرد .دیداری که به گفته والیتی
برای انتقال مطالب مدنظر طرف روس ،پیش از آغاز مذاکرات امروز
انجام شده است .چند روز پیش روزنامه الجریده کویت هم مدعی
شده بود به پیش نویس مذاکرات سه جانبه تهران ،مسکو و آنکارا
درباره سوریه دست یافته است .بنا بر این گزارش این پیش نویس
چهار بخش اصلی دارد که عبارتند از؛ «آتش بس فوری در کل سوریه
و نظارت روسیه ،ایران و ترکیه بر روند آتش بس»« ،تشکیل یک دولت
انتقالی با حضور مخالفان بدون شرط برکناری بشار اسد»« ،تهیه
یک مسیر خروجی امن برای شبه نظامیان سوری و خارجی توسط
دولت ترکیه» و «حفظ تمامیت ارضی سوریه»؛ همچنین به نوشته این
روزنامه کویتی ،منابع ایرانی اعالم کردهاند که طرف روسی به تهران
ابالغ کرده که آنکارا خواستار افزودن بندی به این پیش نویس است
مبنی بر این که اسد تعهد دهد در انتخابات آینده سوریه کاندیدا نمی
شود اما روسها با افزوده شدن این بند به مذاکرات مخالفت کردند.

رئیس جمهور با تاکید بر این که پای وع��ده هایم
در خصوص حقوق جوانان ،بانوان ،اقلیت های
دینی و قومی ایستاده ام ،تاکیدکرد :وع��ده من
نجات اقتصاد کشور ،از سراشیبی سقوط بود و
به مردم وعده دادم که سانتریفیوژها میچرخد و
کارخانهها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد.
▪ ▪شاهد اشتغال خالص  700هزار نفر در کشور
هستیم

▪ ▪چرخ کارخانههای مشترک ایران با شرکتهای
خارجی هم به حرکت در آمده است

رئیس جمهور تصریح کرد :دکتر روحانی خاطر
نشان ک��رد :در هشت م��اه اول ام��س��ال بیش از
 15ه��زار و  600کارگاه متوسط و کوچک که یا
راکد بودند و یا با تمام ظرفیت کار نمیکردند ،با
تسهیالت باالی  11هزار میلیارد تومان کام ً
ال فعال
شده اند ،پس چرخ کارخانهها به حرکت در آمده
است .رئیس جمهور اضافه کرد :چرخ کارخانههای
مشترک ایران با شرکت های خارجی هم به حرکت
درآم��ده و اسفند امسال اولین خ��ودروی مشترک
ایران و فرانسه که حدود  30درصد آن صادراتی
خواهد بود عرضه می شود و م��ردم خواهند دید

...

که چرخ اقتصاد در کشور به حرکت درآمده است.
دکتر روحانی گفت :امروز به جای سانتریفیوژهای
« ،»1-IRمد لهای « »8-IRکه جزو مدر نترین
سانتریفیوژهایی است که ایران به آن دست یافته و از
پیشرفتهترین سانتریفیوژهاست ،به حرکت در آمده
است.رئیس جمهور افزود :عالوه بر آن فرمان شروع
فعالیت پیشران هستهای به عنوان یک حرکت
بزرگ در زمینه فعالیتهای صلحآمیز هستهای
صادر شد و به رئیس آژانس بینالمللی هستهای
اعالم کردم که در ساخت پیشرا نهای هستهای
باید آژان��س از لحاظ فنی به ای��ران کمک کند و به
زودی عالوه بر سانتریفیوژها ،پیشران هستهای هم
به حرکت درخواهد آمد.



عربستان

...
سوریه



...
مصر

پرونده تعرض به سفارت عربستان همچنان
مفتوح است

بعیدی نژاد :منافقین در تحریک افکار عمومی
علیه تحوالت حلب نقش دارند

رای الیوم :مصر احتماال به تهران ،دمشق و صنعا
نزدیک میشود

مهر -وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده سفارت عربستان از مفتوح
بودن بخشی از این پرونده در دادسرا خبر داد.محمد نریمانی با اشاره به
ضرورت وجود شاکی خصوصی برای ادامه رسیدگی به پرونده ،گفت :با
توجه به این که بخش مفتوح پرونده درباره اتهام تخریب سفارت بود و این
عنواننیازبهشاکیخصوصیدارد،بدونشکایتپروندهرسیدگینخواهد
شد.ویافزود:تاکنونهیچشکایتخصوصیدرپروندهثبتنشدهاستوما
امیدواریم با ادامه این روند ،این بخش از پرونده نیز مختومه شود.

ایسنا  -سفیر ایران درلندن با تاکید براین که برخی رسانههای غربی،
ایران را مانعی برسرراه خروج معارضان و خانوادههایشان از حلب معرفی
میکنند نوشت :عدهای مغرض تالش کردند مردم بی اطالع را برای
اعتراض به جلوی سفارتخانههای ایران بکشانند تا مردم ایران را هم به
تحریک علیه سفارت خانههای خارجی دعوت کنند .بعیدینژاد نوشت:
اطالعات موثق نشان میدهد منافقین که دیگر جایگاهی نزد ایرانیان
ندارند نقشی کلیدی در این فعالیت ها ایفا میکنند.

تسنیم – روزنامه رای الیوم با بیان این که روابط مصروعربستان به
مرحله جدیدی وارد شده از احتمال نزدیکی قاهره به تهران ،دمشق
و صنعا خبر داد و نوشت :قاهره تالش عربستان برای گسترش روابط با
اتیوپی را تهدیدی برای امنیت خود به حساب میآورد ،به همین دلیل
باید درانتظار جنجال بیشتری در زمینه سیاسی و رسانهای بین دو طرف
باشیم.براساسگزارش رایالیومبعیدنیستمسئوالنمصریدرپاسخ
به اقدامات عربستان سفرهایی به دمشق ،تهران و صنعا داشته باشند.
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...
اخبار

گفت و گوی تلفنی پوتین و روحانی
درباره سوریه
رؤسای جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه عصر
دوشنبه در تماسی تلفنی درب��اره مهم ترین موضوعات
دوجانبه ،منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل نظر
کردند.این گفت وگو ساعتی قبل از ترور سفیر روسیه در
آنکارا انجام شده بود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی رئیس
جمهور ،حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در
این تماس تلفنی ،با تاکید بر ضرورت تداوم حمایت دولت
های ای��ران و روسیه از مردم سوریه در این دوران سخت
گفت :بسیار مهم است که مردم سوریه احساس کنند در
مبارزه علیه تروریست ها تنها نیستند .دکتر روحانی ضمن
انتقادازبیتوجهیغربیهانسبتبهمردمبیگناهیکهدر
شرایط بسیار دشوار و تحت ستم تروریست ها در شهرهای
مختلف سوریه گرفتار آمده اند  ،تقویت همفکری و همکاری
تهران – مسکو و تداوم کمک های دارویی و غذایی برای
مردم سوریه و ترغیب دیگر کشورها به ارسال این کمک
ها را ضروری برشمرد .رئیس جمهور همچنین از نشست
وزی��ران خارجه ای��ران ،ترکیه و روسیه در مسکو استقبال
کرد و گفت که این نشست می تواند به هماهنگی بیشتر
سه کشوردر کمک به مردم سوریه موثر باشد".والدیمیر
پوتین" رئیس جمهوری روسیه نیز در این تماس تلفنی،
بیرون راندن تروریست ها از شهر حلب و حاکمیت دولت
سوریه بر این شهر را موفقیت آمیز دانست و بر ضرورت تداوم
همفکریوهمکاریتهران–مسکودراینعرصهتاکیدکرد.
رئیس جمهور روسیه نیز حمایت و ارسال کمک های انسان
دوستانه به مردم سوریه رادر شرایط کنونی ضروری خواند و
گفت :وظیفه جامعه بین المللی و از جمله ایران و روسیه در
دوره کنونی  ،حفاظت از مردم سوریه و تداوم کمک رسانی
به آنان دراین شرایط دشوار است .وی همچنین بر ضرورت
کمک رسانی به مردم بی دفاع و غیرنظامی سایر مناطق
سوریه تاکید کرد.

 4تبعه کویتی بازداشت شده در اهواز
آزاد شدند
فارس« -حمدان العازمی» یک نماینده پارلمان کویت
از آزادی  4تبعه کویتی که در شهر اهواز به دالیل امنیتی
بازداشت شده بودند ،خبر داد .به نوشته روزنامه القبس
کویت،این 4تبعهکویتیبهدلیلورودبهیکمنطقهممنوعه
با هدف صید ،در شهر اهواز بازداشت شدند.پیش از این
علیرضا عنایتی ،سفیر ایران برای ارائه توضیحات در این
باره به وزارت خارجه کویت فراخوانده شده بود.

دبکا فایل:تیمی از موساد برای توجیه ترامپ
درباره برجام به آمریکا رفته است
وبگاه صهیونیستی «دبکا فایل» از سفر هفته گذشته
روس��ای دستگا ههای اطالعاتی-جاسوسی رژیم
صهیونیستی به نیویورک برای توجیه رئیس جمهور
منتخب آمریکا خبر داد.
▪ ▪کری:توافق هسته ای کار آمد است

به گزارش فارس و بر این اساس ،مقامهای ارشد امنیتی
موساد هفته گذشته از سوی «بنیامین نتانیاهو» نخست
وزیر اسرائیل به نیویورک رفتند تا «دونالد ترامپ» رئیس
جمهورمنتخبرابامواضعتلآویوازجملهامورخاورمیانه،
برنامه هستهای ایران ،بحران سوریه و موضوع فلسطین
آشنا کنند .در همین حال جان کری وزیر امور خارجه
آمریکا که آخرین روزهای فعالیت خود در این سمت را
سپریمیکنددرگفتوگوبانشریهبوستونگلوب،توافق
هسته ای را مؤثر و کارآمد توصیف کرد و گفت :برنامه
هستهایایرانکهبهسرعتدرحالحرکتبهسمتبمب
ساختنودرنتیجهجنگبود،اکنوندرشرایطیقراردارد
که با این برنامه نمیتوان یک بمب ساخت.

▪ ▪پاسخ آمانو به سوالی درباره نقض برجام

از سویی دیگر واکنش ایران به نقض برجام توسط آمریکا
همچنان موضوع تحلیل رسانه های غربی است .به
گزارش ایسنا شبکه سیبیاس دستور رئیس جمهور
کشورمان برای آغاز طراحی و ساخت پیشرا نهای
هستهای را «ژست گرفتن در پاسخ به تمدید تحریمهای
ای��ران» توصیف کرد که «تأثیری بر توافق هستهای
تاریخیاینکشورباقدرتهایجهانینخواهدداشت».
نقض برجام به خاطر قانون تمدید تحریم های ایران،
مورد اعتراض سیدکمال خرازی هم بود .او در دیدار
با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
نظر آمانو در این باره را جویا شد .مدیر کل آژانس ضمن
طفرهرفتنازپاسخگفت:مانمیتوانیمتعهداتدیگران
را پایش کنیم .در برجام بندهای غیرهسته ای نیز ذکر
شده است ،اما شورای حکام اختیاراتی را در این باره به
ما نداده است .آمانو با اشاره به تعهدات ایران در حوزه
فنی اف��زود :در حال حاضر مسئول ارزیابی اجرای
تعهدات ایران بر اساس برجام هستیم.

ترک همدانی:پرونده سعید مرتضوی آماده ارسال
به دادگاهتجدید نظراست
وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی با بیان این که
پرونده مدیرعامل سابق تامین اجتماعی آماده ارسال به
دادگاه تجدید نظر است گفت :به نظرم اعمال مرتضوی
منطبق با اختالس است نه تصرف غیر قانونی .مصطفی
ترک همدانی که با ایلنا درباره آخرین وضعیت پرونده
مدیر عامل سابق تامین اجتماعی سخن می گفت
،افزود :در الیحه دفاعی ما بیان شده است که اعمال
مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی منطبق با
جرم اختالس است نه تصرف غیر قانونی.
▪ ▪اعتراض دادستان به حکم پرونده

وی تاکید ک��رد :در تمام جلسات نماینده دادستانی
حضور داشته است و دادستان تهران هم از دادگ��اه
بدوی تقاضای تجدید نظر خواهی کرده است اما از دلیل
تجدیدنظر خواهی دادستانی اطالع ندارم .این وکیل
دادگستری افزود :طبق نظر سازمان تامین اجتماعی و

نمایندگان مجلس که از سازمان تامین اجتماعی تحقیق
و تفحص کردهاند ،اعمال مرتضوی یعنی برداشتهای
غیرقانونی به نفع خود و پرداختهایی که ایشان به
معاون رئیس جمهور وقت ،نمایندگان مجلس یا وزیران
انجام داده اس��ت ،ج��رم و منطبق با اختالس است.
همچنین مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان تأمین
اجتماعی با بیان این که سازمان تأمین اجتماعی به
حکم دادگاه کارکنان دولت مبنی برمحکومیت سعید
مرتضوی به ۱۳۵ضربه شالق،اعتراض کرد،به تسنیم
گفت :شالق خوردن مرتضوی به درد تأمین اجتماعی
نمیخورد.
اگر اعتقاد به اختالس بودن اقدامات آقای مرتضوی
نداشتیم،سه سال دنبال این پرونده نمیرفتیم.وی
افزود :هرچند درکیفرخواست دادسرا اتهام اختالس
نبود اما دادگاه میتوانست با توجه به اقدامات مرتضوی،
اختالس در نظر بگیرد.

ﻣﻠﮏ آﺑﺎد -ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎد

وﯾﻼﯾﯽ  ۵٠٠ﻣﺘﺮى -ﺑﺎزﺳﺎزى ﺷﺪه ٢ -ﻃﺒﻘﻪ -ﻣﺠﺰا ﺷﺪه
اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﺪه آل

٠٩١۵٢٢١٣٩٣٨
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نشست نظامی-دیپلماسی ایران،
روسیه و ترکیه؛ امروز در مسکو

روحانی :سانتریفیوژها می چرخد ،چرخ کارخانه ها به حرکت درآمده است



••تابناک نوشت :محمود واعظی وزیر ارتباطات در یک
نشست دانشجویی گفت ،برخی از این روزنامه های خاص
که فکر می کنند کل ایران طرفدار آنهاست ،ما خبر داریم که
سه هزار تیراژ دارند و آن را هم رایگان می دهند.
••دف��اع پرس خبرداد :س��روان حسن جزینی زاده ،از
ت��ک��اوران گ��ردان تکاور لشکر  ۴۱ث���ارا ...در شهرستان
سراوان  ،منطقه مرزی ایران و پاکستان در درگیری با اشرار
به شهادت رسید.
••آفتاب نیوز خبرداد :علی مطهری ،نایب رئیس مجلس
ب��ه مناسبت سالگرد درگ��ذش��ت آی���تا ...منتظری در
یادداشتی در صفحه تلگرامش ،نوشت :با توجه به این که
شهید مطهری بعد از پیروزی انقالب قصد بازگشت به قم
را داشت ،اگر ایشان شهید نمی شد فکر می کنم این دو یک
تحول اساسی در حوزه علمیه قم ایجاد می کردند و حوزه
پیشرفت محسوسی در فقه و فلسفه،کالم و ...می کرد.
••پارس مدعی شد  :گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که بر
اساس طراحی شورای اصالح طلبان و حلقه اعتدال ،علی
مطهری با اعالم نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به
شبهات پیرامون عملکرد این جریان سیاسی می پردازد.
علی مطهری می تواند به جای اصالح طلبان حرف های
ساختارشکنانه و خالف واقع بزند تا از این رهگذر ،فضا را
دوقطبی و سیاسی نماید .بر اساس این طراحی احتماال
علی مطهری بعد از دهه فجر ،سفرهای استانی خود را آغاز
می کند و به شهرستان هایی که آرای نامزد این جریان کمتر
است  ،سفر خواهد کرد.
••خبرآنالین مدعی شد  :نادر قاضی پور طی تذکری
شفاهی در مجلس خطاب به سیدرضا صالحی امیری
وزیر ارشاد  ،گفت :تذکر من به آقای وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی این است که به دانشجویان اصولگرا و انقالبی
ِ
ناشایست وزیر تازه به
برچسب فرقان زده است .این کار
ریاست رسیده است.
••آنا خبرداد :ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور
در صفحه توئیتر خود درب��اره رونمایی از منشور حقوق
شهروندی نوشت :حقوق ملت را نمیتوان فقط از رئیس
جمهور خواست ،دیگر ارکان و قوای کشور نیز مسئولند.
••انتخاب نوشت :معاون سیاسی سپاه گفت :کشور ما
توان مذاکره دارد و هرکجا که منافع مردم ایجاب کند ،اهل
مذاکره است.
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با تاکید بر این که برسر وعده هایم به مردم تا روز آخر مسئولیت خواهم ایستاد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی
روز گذشته در همایش قانون اساسی و حقوق ملت
و رونمایی از منشور حقوق شهروندی تاکید کرد:
به مردم وعده داد هام که اقتصاد ایران را نجات
خواهم داد و امروز در آخرین سال دولت یازدهم
خوشحالم که م��ردم هم شاهد ت��ورم تکرقمی
و هم رشد اقتصادی هستند به نحوی که رشد
اقتصادی شش ماه اول امسال ،در مقایسه شش
ماه اول پارسال 7.4 ،شده است و از تابستان
امسال در مقایسه با تابستان پ��ارس��ال شاهد
اشتغال خالص  700هزار نفر در کشور هستیم.
وی اف���زود :ام��روز اقتصاد کشورمان نسبت به
س��ال  91که رش��د اقتصادی منفی  6.8ب��ود و
اوای��ل سال  92که تورم  45درصد بود و در این
سا لها اشتغال خالص تقریب ًا صفر بود ،شاهد
پیشرفتهای زیادی در عرصه اقتصادی هستیم.
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ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ

�� ﺷﺮ�ﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� دارا� ﮔﺮ�ﺪ  ١و EPC
در ﻧﻈﺮ دارد اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرن ﻟﻮ�ﺲ را
درﻣﺤﺪوده ﺑﻠﻮارﺳﺠﺎد ،ﻣﻠ� آﺑﺎد ،اﺣﻤﺪآﺑﺎد
ﻣﺸﺎر�ﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﺎ�ﺪ .در ﺻﻮرت
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
 ٠٩١۵٢٢۶۴۶۴۵ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
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