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كسى كه زمان خود را بشناسد ،اشتباهات به او هجوم نمی آورند.
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انعکاس
••ایران خبر نوشت  :قاضیزاده هاشمی،
وزیــر بهداشت در مراسم تقدیر از خدمات
ایرج فاضل رئیس سابق نظام پزشکی کشور
که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
برگزار شد ،اظهار کرد :فاضل دو رهبر و سه
رئیسجمهورراعملجراحیکردهوخدماتی
شایست هرا به دین ،ملت و کشورمان ارائه داده
اســت.وی ادامــه داد :امــروز متأسفانه افراد
انقالبی داریــم که بویی از اســام و انقالب
نبردهاند ولی ادعای زیادی در این خصوص
دارند.
••اعــتــمــاد آنــایــن نــوشــت  :محمدرضا
عارف رئیس فراکسیون امید مجلس گفت:
نمایندگان توقعاتی از وزیر علوم داشتند که
بعض ًا احساس میکنند توقعاتشان عملی
نشده است .برخی از نمایندگان به خصوص
درارتباطباجایگاهوزارتعلومونظامآموزش
عالیکشوربحثدارند.
••ایــران خبر نوشت  :علی مطهری طی
سخنانی در اجالس مدیران و رؤسای مراکز
و دفاتر استانی خبرگزاری دولت اظهار کرد:
ایــرادی نــدارد که تعدادی از ُسنیها را در
منصبوزیرداشتهباشیم.
••خــبــرآنــایــن نــوشــت  :ســیــد مصطفی
میرسلیمرئیسشورایمرکزیحزبموتلفه
گفت ۲۰۰ :دفتری که در کشور داریم بیکار
نیستند.اینهادرطولسالمشغولبررسی
افــراد سرشناسی هستند که قابلیتهای
خوبی دارنــد .ما حتما فهرست حزبی تهیه
خواهیمکردوبهاطالعمردمخواهیمرساند.
••نامه نیوز نوشت  :محمد مهاجری از
فعاالن رسانه ای مدعی شــده که یکی از
نمایندگان حامی طرح استیضاحتابعیت
افغان دارد.
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تازههای مطبوعات
••شهروند -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی با
عنوان «ارزان فروشها را جریمه نکنید!»
بــه نقل از اهــالــی منطقه افــســریــه تهران
دربــاره یک شیرینی فروشی در این منطقه
نوشت« :شیرینی را کیلویی  ١٢هزار تومان
 ١٩هــزار
مـیفــروخــت .ناگهان قیمت را 
تومان کــرد .پرسیدیم چــرا؟ گفت به خاطر
ارزانفروشی جریمه شده و حاال مجبور است
با قیمت باالتر بفروشد...انصافا کیفیت
شیرینیهایش خــوب اســت .ما که راضی
هستیم».رئیس اتحادیه قنادان گفته است
که اصناف مرتبط با مواد غذایی باید برای
استفاده از عنوان حــراج از اتحادیه اجازه
بگیرند.
••آفـــتـــاب یـــــزد -در چــنــد روز اخــیــر
اینفوگرافیکی با عنوان «تعرفه تبلیغات
توئیتری» در شبکههای اجتماعی دست
بــه دســت م ـیشــود کــه قیمتهای تبلیغ
توسط اکانتهای توئیتری پر طرفدار را
نشان میدهد.گذشته از قیمت بسیار زیاد
تعرفه ایــن اکانتها  ،بــرخــاف پیجهای
اینستاگرامیاینصفحاتبهتبلیغاتتجاری
نمیپردازند بلکه تبلیغات آن ها مسائل
سیاسی کشوراست.
•• جمهوری اسالمی -یک تحقیق نشان
میدهد حداقل یکی از اعضای بسیاری از
خانوادههای آمریکایی یا سال هایی را در
زنــدان سپری کردهاند یا اکنون در زندان
هستند .بــراســاس ایــن تحقیق کــه توسط
دانــشــگــاه کــرنــل ص ــورت گرفته یــک عضو
خانواده  45درصد از بزرگ ساالن آمریکایی
یعنی 113میلیوننفر،حداقلیکشبرادر
زندانگذراندهاندیاهماکنوندرزندانبهسر
میبرند .این گزارش نشان میدهد بحران
زندان رفتن در آمریکا بسیار جدی است.
••کیهان -فیلم برداری فیلم ضداستعماری
«احمد بــای» که نخستین تولید مشترک
سینمایی ایران و الجزایر محسوب میشود
بهکارگردانیجمالشورجهدرشهربوسعاده
به پایان رسید.

نشریات کشوری
ط4
رتبه
051 37009111
عمومی:
رواب
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

تهدیدصریحغربتوسطروحانی

رئیسجمهور:نخواهیدتوانستاززیرآوارموادمخدر،پناهجویانوترورهابهسالمتخارجشوید
رئیس جمهور کشورمان در هشداری صریح
،غرب را تهدید کرد که در صورت آسیب رسیدن به
ایران به دلیل تحریم ها ،تبعات گوناگونی از جمله
مبارزه با تروریسم ،سیل پناهجویان و مواد مخدر،
دامن غرب را خواهد گرفت« :به تحریمکنندگان
هشدار میدهم اگر تواناییهای ما در مبارزه با
مواد مخدر و تروریسم در خاستگاه آن ها ضربهای
ببیند؛ شما نخواهید توانست از زیر آوار مواد
مخدر ،پناهجویان و بمب ها و ترورها به سالمت
خارج شوید ».به گــزارش پایگاه اطالع رسانی
ریاست جمهوری ،حجت االسالم والمسلمین
دکتر حسن روحانی که دیروز در اجالس رؤسای
مجالس شش کشور منطقه سخنرانی می کرد ،با
بیان این که ایران سد بزرگی در برابر سوداگران
خشونت و دالالن فالکت بوده،افزود«:با تضعیف
ایــران از راه تحریم ،خیلیها در امان نخواهند
بود؛ آن ها که حرف ما را باور ندارند ،خوب است
به نقشه جغرافیا نگاهی بیندازند ».وی خروج
آمریکا از برجام و اعمال تحریمها را نمونه بارز
تروریسم اقتصادی دانست و با اشاره به دشمنی
مشترک آمریکا با هر شش کشور عضو اجالس،
تصریح کرد :کشوری که جنگی تجاری با چین به
راه انداخته ،به پاکستان طعنه می زند ،افغانستان
را تحقیر ،ترکیه را تنبیه ،روسیه را تهدید و ایران
را تحریم می کند ،متهم ردیف اول در شکستن
پیوندهاست .اگرآمریکا گمان می کند که می
تواند ما را از هم جدا کند ،سخت بر خطاست

ما این جا هستیم تا بگوییم که بنا نداریم این
گستاخی ها را تحمل کنیم و ما در برابر آن ها
خواهیم ایستاد .دومین اجالس روسای مجالس
شش کشور آسیایی در تهران دیــروز با حضور
مقامات عالی مجالس ایران ،ترکیه ،افغانستان،
پاکستان ،چین و روسیه در حالی برگزار شد که
دولت آمریکا تالش زیــادی برای القای انزوای
ایران در دنیا می کند.روحانی با تاکید بر این که
«از کسی که به دیوارها تعظیم می کند ،انتظار
نداریم که به پل ها احترام بگذارد» ،اظهار کرد:
از چنین مسئولیت گریزی ،نمی خواهیم که
مسئولیت تازه ای را گردن بنهد .از آن کس که
تمدن ها را تحقیر کــرده ،نمی تــوان خواست
که نگهدارنده پایه های تمدن مشترک باشد

اما هرکجا که آمریکا در انهدام جوامع سهمی
داشته باشد ،اجــازه نخواهیم داد که از هزینه
خسارتها و ویرانیها بگریزد .اجالسی که به
گفتهامیرعبداللهیاندستیارارشدرئیسمجلس
دستاورد آن این است که مجالس کشورهای
اسالمی دولــت هــای خــود را به ورود بیشتر به
مبارزه با تروریسم ملزم می کنند.
▪چین:بایدگامهایقدرتمندانهایبرایمقابله
باتروریسمبرداریم

به گزارش فارس و ایسنا ،علی الریجانی رئیس
مجلس کشورمان در سخنان خود در این اجالس
با بیان این که شورای امنیت به وظایف خود عمل
نمیکند ،گفت :جنگهای آمریکا در منطقه و

یادداشت شفاهی

نشست تهران نقطه آغاز یک تفاهم مهم ضد تروریستی
ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس -پس از
سقوط داعش درعراق و سوریه  ،بازماندگان و جاماندگان از لشکر کفر
آمریکایی ها تعدادی از اعضای داعش را به شمال شرق افغانستان منتقل
کردند از آن به بعد بین تعدادی از کشورهای منطقه از جمله ایران  ،روسیه
 ،افغانستان  ،پاکستان ،چین و هند یعنی کشورهای همسایه افغانستان
معاهدهوقراردادیامنیتیشکلگرفت کههدفازاینتفاهمنامهاستفاده
ازتجربیاتجمهوریاسالمیدرمبارزهباتروریسموناامنیاست.باتوجهبه
اینکهمقابلهباتروریسم،تجاربگذشتهراهبردهایکنونی،نیازمند اتخاذ
رویکرد جدید و مؤثر منطقهای ،گسترش ارتباطات و تقویت همکاریهای
بینمنطقهای است بنابراین دومین کنفرانس رؤسای مجالس شش کشور
آسیایی (افغانستان ،ایران ،پاکستان ،ترکیه ،چین و روسیه )برای مقابله با
تروریسم که دیروز و امروزدر تهران برگزار می شود می تواند نقش موثری
در زمینه تحقق این اهداف و ایجاد صلح و توسعه همهجانبه و پایدار در
منطقه داشته باشد.در همین حال جمهوری اسالمی ایران در بعد دفاعی
و امنیتی در جهان و منطقه در مقابله با تروریسم در سطح بین المللی نقش
اولرابهعهدهدارد.ضمناینکهیکیازبازیگراناصلیصحنهبینالمللی

است تشکیل این اجالس در موضوع مبارزه با تروریسم و کاهش ناامنی در
منطقهبا یاریوهمکاریجمهوریاسالمیایرانبرایششکشورشرکت
کننده از اهمیت ویژه ای برخوردار است .این اهمیت پس از حمایت قاطع
ایران از قطر و بعد از آن که توسط امارات و عربستان سعودی هم پیمانان
منطقه ای اش تحریم شد دوچندان شده است چرا که ایران به رغم تهدید
آمریکا  ،عربستان و امارات حمایت و همکاری خود را از قطر به طور قاطع
اعالم کرد.همچنین ایران به دولت افغانستان ،عراق و سوریه برای مقابله
با داعش و دیگر گروه های تروریستی کمک های قابل توجهی کرده است
کشورهای شرکت کننده در کنفرانس مقابله با تروریسم و تقویت ارتباطات
بینمنطقهای تمایل فراوانی برای استفاده از تجربیات ایران در حوزه دارند
همچنان که جمهوری اسالمی ایران متکی به نیروهای ویژه و آموزش دیده
نظامی امنیتی است و با توجه به روحیات و اعتقادات قلبی خود از برترین
نیروهاینظامیجهاندرمقابلهباتروریسمهستند.بنابراینباتوجهبهاین
زمینه های پررنگ همکاری امید می رود که کنفرانس تهران نشستی برای
پایه ریزی تفاهم کاربردی امنیتی بین این کشورها که زخم های بسیاری از
تروریسم برداشته اند ،باشد .

حکم نهایی دیوان محاسبات درباره بخشی از پرونده بورسیه ها
دیوان محاسبات کشور حکم نهایی خود را درباره
یکی از اختالفات ناشی از بورسیههای دولت دهم
صادرکرد؛حکمیکهدربارهقانونیبودنیانبودن
عملکرد شورای مرکزی بورس در دولت دهم بوده
اســت .بر اســاس این حکم که خبرگزاری فارس
منتشر کرده است ،تخلفی متوجه شورای مرکزی
بــورس دولــت دهــم نیست و ایــن شــورا در حدود
وظایف و اختیارات قانونی عمل کرده است؛ بنا
برایندرمواردیکهبورسیهخالفقانونبهشاغالن
دولتی داده شده ،وجوه پرداخت شده به بورسیه
ها باید از محل وثایق افراد بورسیه شده پرداخت
شود ،نه از اموال شورای مرکزی بورس .به گزارش
فارس ،حکم نهایی دیوان محاسبات ،حکم اولیه
این دیوان را مبنی بر محکومیت کامران دانشجو
وزیــر وقت علوم نقض کــرده اســت 10 .روز پیش
محمودصادقینمایندهتهرانازمحکومیتکامران
دانشجوخبردادهبود.حاالخودمحمودصادقیکه
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است
میگوید«:برخالفتبلیغاتبرخیرسانهها،حکم
دیوانتنهادربارههمانرایاولیهوجبرانخسارت

است و درخصوص کل بورسیهها مصداق ندارد».
به گفته محمود صادقی ،مفاد حکم بدوی دیوان
محاسباتاینبودهکهتعدادیازاینبورسیههاکه
اشتغال دولتی داشتند و همزمان بورس گرفتند،
 300نفر بودند و در آن حکم اعالم شده که اعطای
بورسوپرداختوجهبهاینافرادغیرقانونیبودهو
اعضای شورای مرکزی بورس را به رد این وجوه که
 5.2میلیارد تومان و یک سال انفصال از خدمات
دولتیبودهاستمحکوممیکند.محمودصادقی
در گفت و گو با ایرنا افــزود :بنابراین قاضی گفته
جبرانخسارترانبایدمتوجهاعضایبورسکردو
دررایگفتهکهبهفرضاینکهبهافرادفاقدشرایط،
بورس داده شده ،خسارت باید از آنها (تضمینها
و وثیقههای خودشان) گرفته شود ،نه از اعضای
شورای مرکزی بورس.جنجال ها درباره پرونده
بورسیههای دانشجویی از روز چهارم خردادماه
سال  93آغاز شد ،جایی که رئیس سازمان امور
دانشجویان مدعی وجود بیش ازسه هزار بورسیه
غیرقانونی در دولت دهم شد .بعد ها وزارت علوم
دولت یازدهم ورود کرد و پس از بررسی پرونده

همهاینافراداعالمشدکه«ازتعداد 3772نفرکه
بورسیهآنهادرمعرضاتهامبوده 36،نفربهدلیل
اعالم غلط اطالعات از تحصیل منع می شوند و
تعداد  508بورسیه لغو شده ،با پرداخت هزینه
مجازبهادامهتحصیلهستند».پسازآنکهادعای
اولیهدربارهصحتاکثریتدانشجویانبورسیهدر
دولتدهم،اثباتشد،نوبتبهجایابیدانشجویان
بورسیهرسید،امادراینمرحلههممشکالتیبرای
این افراد به وجود آمده است .حدود دو هفته پیش
منصورغالمیوزیرعلومازحلکلیمشکلبورسیه
ها خبر داده و گفته بود اگر مسئلهای وجود دارد
احتماال به صورت موردی است .اما دانشجویان
بورسیهمیگویندهماکنونمشکالتیبرایصدها
دانشجویبورسیهوجوددارد.رهبرانقالبتیرماه
 94باموضعگیریدرخصوصمسئلهبورسیهها،
گفته بودند« :بورسیهها آنطور که روزنامهها با آن
بازی کردند ،نبود .اگر راست هم بود راهش این
نبود که مسئله روزنامهای شود .راه قانونی وجود
دارد؛خبلغوکنند.درمسئل هبورسیههابهخیلیها
ظلمشدوخالفقانون،تدبیرواخالقبود».
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کمیسیون سیاست خارجی مجمع و عالی خلق
کره ،معاون بین المللی حزب کارگران (معاون
رهبر) ،بر توسعه همکاری های دو کشور در همه

زمینه ها به ویژه سیاسی و اقتصادی و مبارزه
همهجانبهباتحریمهاواقداماتیکجانبهبااین
کشور تاکید کردند.

تحریمهای یک جانبه این کشور علیه کشورها،
مصوبه شــورای امنیت را نــدارد .شین جو نایب
رئیس کنگره خلق چین در سخنان خود در این
اجــاس با اشــاره به حادثه تروریستی چابهار
اظهار کرد :هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی
به مقابله با تروریسم بپردازد .ما شش کشور باید
گامهای قدرتمندانهای برای مقابله با تروریسم
برداریم .بینالی اییدریم رئیس مجلس ملی ترکیه
هم مانند نایب رئیس مجلس چین ،با محکوم
کــردن حادثه تروریستی چابهار ،اظهار کرد:
حربه استفاده از تحریم و تهدید برای تحت فشار
قرار دادن دولتها دیگر فایدهای ندارد البته که
در این خصوص سازمانهای بینالمللی خوب
عمل نکرده انــد .عبدالرئوف ابراهیمی رئیس
مجلسافغانستانواسدقیصررئیسمجلسملی
پاکستان دیگر سخنرانان این اجالس بودند که
بر ضرورت همکاری برای نابودی تروریسم تأکید
کردند .ویتسالو رئیس مجلس روسیه هم در
دیدار علی الریجانی گفت :پوتین مصوبه تجارت
آزاد اوراسیا با ایران را به امضا رسانده است که
امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر از سوی
پارلمان ایران هم تأیید شود.
▪ظریف :آمریکایی ها منطقه را انبار باروت
کردهاند

ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از این
اجالس در جمع خبرنگاران گفت :آمریکایی
ها منطقه را انبار باروت کرده اند که این نشان
دهنده سیاست بسیار خطرناکی است که آن
ها در منطقه ما دنبال می کنند .وی افزود :این
که آمریکا رئیس بخش مالی یک شرکت بزرگ
چینی را دستگیر کند تا سیاست خود را پیش
بگیرد بیش از آن که نشان دهنده قدرت باشد
نشان دهنده استیصال آمریکاست.

...
گزارش

دستگیری 4متهم حادثه
تروریستی چابهار
دادستان زاهــدان از دستگیری چهار متهم
در خصوص حادثه تروریستی پنج شنبه در
چابهار خبر داد .به گــزارش ایسنا ،حجت
االســـام مــوحــدی راد بــه ایــن گفته بسنده
کــرد که تحقیقات دربــاره نقش متهمان در
عملیات تروریستی و شناسایی دیگر متهمان
ادامــه خواهد داشــت .همزمان به گفته وزیر
اطالعات سرویسهای امنیتی منطقه پشت
پردهاقداماتتروریستیکشورهستند.حجت
االسالم علوی در پاسخ به سوال دیگری مبنی
براینکهمسببگروههایتروریستیدراهواز
و چابهار چه کشورهایی هستند ،ادامه داد:
جریانهای سرویسهای امنیتی در منطقه و
سیاستها و راهبردهای رژیم صهیونیستی
حضوردارندوآمریکاهممتاسفانهازاینجریان
تروریستی حمایت میکند .به گزارش ایسنا،
علویدرپایانگفت:ازنظرآنهاتروریسمیکه
در جهت اهداف آن ها باشد تروریسم مطلوب
به شمار میآید .سردار اشتری فرمانده نیروی
انتظامینیزدرپاسخبهاینسوالکهخودروی
عامل انتحاری حامل چه میزان مواد منفجره
بود؟ گفت :تحقیقات در این باره ادامه دارد.
بهگزارشمهر،حقشناسمعاوناموردریایی
سازمانبنادردربارهاینکهآیاانفجارتروریستی
منجربهنگرانیسرمایهگذارانبهویژهسرمایه
گذارانبندرچابهاردرخصوصامنیتمنطقه
می شــود ،ضمن تکذیب خــروج هندی ها از
چابهارگفت:پروژههایزیرساختیبندرشهید
بهشتیراباقدرتادامهمیدهیم.بهگفتهوی،
ازنظراینسازمان،حادثهروزپنجشنبهحادثه
مهمی نبود و این انفجار نه ارتباطی به توسعه
بندرچابهارداردونهآیندهاینشهروپروژههای
زیرساختیسازمانبنادرومنطقهآزاد.

