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...

تازههای مطبوعات
••شهروند -درهفتههای قبل فهرستی از
گوینده ها یا صداپیشههای بازنشسته در
رادیو تهیه شد و غیرمستقیم به بعضی از آن
هاگفتهاند «نیایید» .با برخی از بازیگران
تماس گرفتهاند یا به رئیس اداره نمایش صدا
پیغام رساندهاند که ازآن ها استفاده نشود تا
احتماال جای جوانترها باز شود! ...بیوک
میرزایی ،ژاله علو ،شهین علیزاده ،بهزاد
فراهانی ،اکبر زنجانپور ،فریبا متخصص و
میکاییل شهرستانی هم اسم شان در این
فهرست  60-50نفره بــود؛ کسانی که
جایگزینی برای آن ها نیست.
••کیهان -حسین علیزاده ،استاد موسیقی
که قبال از دریــافــت نشان شوالیه از سوی
سفارت فرانسه امتناع کــرده بــود ،نشان
شهروند افتخاری شیراز را دریافت کرد.
علیزادهپسازدریافتاینجایزهگفت:زمانی
از من میپرسیدند که چرا نشان شوالیه را
نپذیرفتم امــا اگــر کسی هم اکنون در این
نشست باشد ،متوجه میشود که افتخار
شهروند شدن در شیراز چقدر در مقابل آن
نشان بزرگتر است.
••ایران -آیتا ...مجتهدشبستری  امام جمعه
سابقتبریزدربارهدرخواستیکیازائمهجمعه
ازمقاممعظمرهبریبرایقراردادناینسمت
در شمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
میگوید :هرچند این قانون خوبی است ،اما
اطالق فراگیر آن درباره همه مناصب از جمله
ائمه جمعه شاید درست نباشد.
••آفتاب یزد -محمدصادق جوادی حصار
در یادداشتی تأکید کرد :اگر پخش شوخی
سرخهای رئیس جمهور از تلویزیون عامدانه
هم نباشد به نظر نوعی کج سلیقگی صدا و
سیما قلمداد می شود .زیرا این رسانه نباید
بههیچرویشوخیرئیسجمهوررابرجسته
میکرد تا دستمایه طنز دیگر رسانههای
داخلی و حتی خارجی شود.
••فرهیختگان -تعلل وزارت نفت ایران در
استفاده از منابع میادین مشترک نفت و گاز
با هشت کشور همسایه حداقل سالی ۱۷
میلیارد دالر به ایران ضرر میزند.

...

انعکاس
••تابناک نوشت :نوروزی عضو کمیسیون
قــضــایــی گــفــت :بــســیــاری از مــدیــران ما
االن حــال نماز خواندن هم ندارند و یک
صندلی گذاشته اند و روی آن صندلی نماز
میخوانند و بعد از ناهار باید حتما استراحت
کنند .به نظر من ،باید مدیران پیر به سمت
شورای شهر و مجلس بروند و قانون گذاری
کنند و طرح و الیحه ارائه دهند و به عبارت
دیگر ،فکر و تجارب چندین ساله خود را
در بخش خصوصی یــا بحث هــای کالن
مدیریتی ارائه دهند و راه را برای نیروهای
جوان در دولت باز کنند.
••الــف نوشت :دربـــاره حادثه تروریستی
چابهار فرضیه ای که مطرح می شود این
است که در این جنگ ،امارات متحده عربی
نقش ویژه ای برعهده دارد .از این زاویه ورود
اماراتبهجنگیمنبرایاعمالحاکمیتبر
بندر الحدیده و البته تنگه باب المندب بوده
که در این زمینه از انصارا ...شکست خورده
است .همچنین امارات رونق گرفتن چابهار
را به مثابه زنگ خطری برای بنادر خود از
جمله جبل علی به حساب می آورد .بنابراین
این کشور از ناامنی در چابهار نفع می برد.
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ادعای روزنامه آلمانی درباره تحولی جدید در سازوکار مالی اروپا

مجادله توئیتری کدخدایی و صادقی

یک آلمانی رئیس و فرانسه میزبان  SPVمی شود

یک روزنامه آلمانی گزارش داد که برلین
و پاریس درباره سازوکار مالی ویژه اروپا
برای حفظ برجام موسوم به « »SPVبه
توافق رسیدند و به زودی با راه اندازی
ایــن نهاد 9 ،کشور اروپــایــی به آن می
پیوندند .به نوشته روزنامه «ویرتشافت
زووچه» به نقل از دیپلمات های اروپایی،
براساس توافق برلین و پاریس ،سازوکار
مالی ویــژه بــرای حفظ رواب ــط تجاری
اتحادیه اروپا با ایران به صورت نهادی در
فرانسه مستقر خواهد شد و یک آلمانی
ریاست آن را برعهده خواهد داشت .به

گزارش ایرنا ،این روزنامه نوشت 9،کشور
اروپایی از جمله ایتالیا ،اسپانیا ،اتریش و
اتحادسیاسی-اقتصادیبنلوکسشامل
بلژیک ،لوکزامبورگ و هلند تمایل به
پیوستن به این نهاد دارند.
▪سازوکار مالی ویژه در ابتدا فقط به
کاالهای اولویت دار همچون غذا و دارو
محدود خواهد بود

به نوشته ایرنا سازوکار مالی ویژه در ابتدا
برای مصون ماندن از تحریم های آمریکا
فقط به کاالهای اولویت دار همچون غذا

رئیس سازمان امور دانشجویان:

حکم دیوان محاسبات درباره
بورسیه ها ابهام دارد
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت که حکم اخیر دیوان محاسبات
درباره دریافت هزینه از افرادی که بورسیه آن ها لغو شده ،ابهام دارد.
مجتبی صدیقی که خود در خرداد  93در یک نشست خبری ،آغازگر
جنجالی طوالنی درباره موضوع بورسیه های دولت دهم بود ،دیروز با
اشاره به این که قریب به اتفاق دانشجویان بورسیه شده ،ادامه تحصیل
دادند یا مشغول تحصیل هستند و هزینه های آن ها پرداخت شده
است ،گفت :در رأی صادر شده تناقض یا ابهام دیده می شود چرا که در
این رای ،مسئوالن فعلی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را موظف به
دریافتهزینهتحصیلافرادیکردهکهبورسیهآنهالغوشدهاست.به
گزارش ایرنا ،صدیقی تأکید کرد ،موضوع دریافت هزینه از دانشجویان
ابهام دارد که باید دیوان محاسبات این موضوع را شفاف کند .شهریور
امسال دیوان عدالت اعالم کرد ،شکایت بخشی از دانشجویانی که
به این نهاد شکایت کرده اند ،وارد دانسته شده است .دو هفته پیش
دیوان محاسبات در رأی بدوی خود از تخلف مسئوالن شورای مرکزی
بورس در دولت دهم خبر داد .کامران دانشجو هم جزو این شورا بود
اما سه روز پیش در رأی تجدید نظر دیوان محاسبات دربــاره محل
جبران خسارت دانشجویان بورسیه ،اعالم شد که این مسئوالن طبق
ضوابط و قوانین عمل کرده اند .مسئله بورسیه ها دیروز به نشست
خبری محسنیاژهای سخنگوی قوه قضاییه کشیده شد .او در پاسخ
به سوال تسنیم ،مبنی بر این که شنیده شده برخی از دانشگاهها از
اجرای حکم دیوان عدالت در پرونده بورسیهها خودداری میکنند،
گفت :اگر کسی رای دیوان را در خصوص دانشجویان بورسیه دکترا
اجرا نکند ،دیوان مطابق قانون وارد می شود.

و دارو محدود خواهد بود .سازمان مجری
اینسازوکاراگرچهابتدابهصورتنهادی
کوچک خواهد بود اما به تدریج مجوز
انجام امور بانکی را نیز به دست خواهد
آورد .پیشتر وال استریت ژورنال به نقل
از دیپلمات ها نوشته بود که این نهاد از
سوی آلمان و فرانسه تامین مالی می
شود و به صورت مستقیم تحت مالکیت
دولــت هــای اروپــایــی مشارکت کننده
است تا از تحریم های احتمالی واشنگتن
مصونبماند.لوانجاگاریانسفیرروسیه
در ایران گفته اروپایی ها هنوز از سازوکار
و زمان اجرای SPV اطالعاتی ندادهاند.
▪محمدی :صورتی از  spvنهایی شده
است

مــهــدی محمدی کــارشــنــاس سیاسی
اصولگرا هم دیروز در توئیتی درباره این
سازوکار نوشت« :ظاهرا صورتی از SPV
اروپایی نهایی شده .خطرات بسیاری
برای تجارت خارجی و امنیت ملی ایران
در این سازوکار نهفته است که اگر به آن
بی توجهی شود ،تحریم های آمریکا نه
تنها دور نمی خورد ،بلکه موثرتر و کاری
تر هم خواهد شد».
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اشک های مادر بزرگ!

پست توئیتری سخنگوی شورای نگهبان درباره شکایت این شورا از
محمود صادقی با واکنش صادقی روبه رو شد .به گزارش تسنیم،
عباسعلی کدخدایی روزگذشته در حساب توئیتری خود درباره
شکایت این شورا از نماینده تهران با اشاره به این که آقای صادقی
گفته «برخی برای تأیید صالحیت خود به شــورای نگهبان پول
میپردازند» اعالم کرد  :ابتدا از وی تقاضای ارائه مستندات شد
ولی با توجه به این که مستنداتی ارائه نشد ،موضوع را از طریق قوه
قضاییه پیگیری کردیم تا تعیین تکلیف شود .پس از این ،محمود
صادقی در پاسخ به این توئیت در حساب شخصی خود نوشت:
شورای نگهبان هیچ گاه از من تقاضای ارائه مستندات نکرده است.
به گزارش فرارو کدخدایی در توئیتی نوشت« :فارغ از درخواست
های شورای نگهبان از نماینده حقوق دان ،این سوال جدی مطرح
است که اگر مستنداتی دال بر تخلف وجود داشت ،چرا تاکنون
ارسال نشده و یک باره رسانه ای نمی شود؟ انتظار عمومی ایجاب
میکرد موارد بدون تعلل به نهاد مربوط یا دستگاه قضایی برای
رسیدگی تحویل می شد».

واکنش ها به توئیت کریمی قدوسی

کریمی قدوسی 50:درصد مجلس دنبال فروپاشی هستند!

جواد کریمی قدوسی عضو فراکسیون
اصولگرایان مجلسشنبهشبدرتوئیتی
حاشیه ســاز ،ادعایی را مطرح کــرد که
واکنش ها به آن ادامه دارد؛ او در توئیت
خود نوشت 50« :درصد این مجلس به
دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسالمی
اســت ،ســران فتنه  ۸۸به دنبال سقوط
نظام جمهوری اسالمی بودند و امروز۵۰
درصد نمایندگان مجلس پشت تریبون
میروندوازسرانفتنهدفاعمیکنند».در
واکنش به این توئیت ،به گــزارش پانا،
علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو
کمیسیون امنیت ملی در توئیتی خطاب
به دادستان کشور ،نوشت« :اکنون که
برای روشنگری دکترظریف ورود قضایی
کردید،بهعنواننمایندهمردمتقاضادارم
نسبت به ادعای آقایان کریمی قدوسی
و ذوالــنــور نیز به طــور رسمی و شخصا
رسیدگی فرمایید .اگر نیازبه تقاضای
کتبیهمهستاعالمکنید.مردممنتظر
اق ــدام بــدون تبعیضتان هستند ».به
گــزارش ایسنا ،ابوالفضل سروش عضو
شورای مرکزی فراکسیون امید نیز این
ادعــا را خــاف منافع ملی و توهین به
شعور مردم دانست و از شورای نگهبان

خواستاردقتبیشتردربررسیصالحیت
چنین افرادی شد.نعمت احمدی وکیل
دادگستری هم به دیده بان ایران گفت:
«گفته کریمی درواقــع باعث زیرسوال
بردن اعمال نظارتی نهادهای امنیتی،
وزارت اطالعات و شــورای نگهبان در
تایید نمایندگان و متهم کردن آن هاست
به همین دلیل هیئت نظارت مجلس و
دادستان تهران ،آقای دولت آبادی ،باید
در اســرع وقــت بــرای شفاف ســازی این
موضوع اقــدام کنندو درخواست ارائه
مستندات از او داشته باشند چراکه گفته
های کریمی تمامی این نهادها را هدف
قراردادهاست ».همچنینبرخیکاربران

دستگیری10نفردرخصوص حمله تروریستی چابهار
وتعدادینیزشناساییشدهاند؛سرنخهایخوبی
به دست آمده است و با هماهنگیهای خوبی که
بین مردم و دستگاه قضایی با پلیس وجود دارد،
انشاءا...سرکردههایاصلیاینحادثهدستگیر
و مجازات میشوند .از سوی دیگر ذوالفقاری
معاونامنیتیوزارتکشوربااعالممشخصشدن
هویتعاملانتحاریحادثهچابهارگفت:یکیاز

...

بدون موضوع
غالمرضابنی اسدی

فرمانده ناجا خبر داد:

فرمانده نیروی انتظامی از دستگیری  ۱۰نفر
از عوامل حادثه تروریستی چابهار خبر داد .به
گزارشباشگاهخبرنگارانوفارس،سرداراشتری
فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه افتتاح دفتر
نظارت همگانی  ۱۹۷استان البرز ،اظهار کرد:
با هوشیاری و شجاعتی که مأموران انجام دادند،
اینتوطئهخنثیشد۱۰.نفردراینزمینهدستگیر
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گروهکهامسئولیتراپذیرفتهوهویتشخصی
کهاینعملیاتراانجامداده،مشخصشدهاست.
همچنینخودروییکهبمبدرآنجاگذاریشده
بودمتعلقبهفردیاستکهحدودیکسالپیش
فوت شــده و خــودرو در اختیار شخص دیگری
بودهاست .وی تأکید کرد :مسئوالن امنیتی و
قضاییدرمنطقهپیگیرموضوعهستند.

فضای مجازی از این اظهارنظر انتقاد
کردندوازکریمیقدوسیخواستندبرای
این اظهارنظر خود دلیل یا سندی بیاورد.
در جریان اصولگرا هم عبدا ...گنجی
مدیرمسئولروزنامهجواندرتوئیتیطنز
نوشت« :به برداشت دشمنان و تصویری
که عدداعالمی از نظام ارائــه می دهد ،
کار نــدارم اما این که 50درصــد مجلس
دنبال سقوط نظام انــد یعنی منفعتی
از وضــع موجود نمی بــرنــد50.درصــد
هم که مشغول مبارزه با منفعت طلبی
هستندنتیجه این که مجلسیان ما کال
از وضع موجود بهره ای نمی برند .زیبا
نیست؟»

صداینجوایشبهگریهمینشیندمادر.ماد ِر
پیری که کنار خیابان در خود مچاله شده و
با خدایش به نجواست .کلماتش در گلو می
شکند و در جان قطرات اشک از چشمانش
می تراود .پاهایمان از حرکت می ایستد ،هم
من و هم دوست اهل دلم  -که به قصد پیاده
روی به خیابان زده ایم -مادربزرگ می گرید.
نمی توانم صدای گریه را تحمل کنم .اشک
باران عذاب است .دوستم
هایش برایم مثل
ِ
پیش قدم می شود برای صحبت و حرف ماد ِر
ِ
پرداخت اجاره خانه
پیر این است که فرصت
اش به سر آمده و او هنوز  200هزار تومان کم
دارد .پیرزن ،ساک دستی اش را از زیر چادر
بیرون می آورد و ترازویی را نشان می دهد
که وسیله کسب و کار اوست .اما مگر چقدر
می شود با ترازو کار کرد؟ مگر چند نفر توجه
دارندبهاینکهمادریپیربایدباهمینوسیله
امرار معاش کند ،آن هم در زمانه ای که همه
گرفتار هستند و پر شتاب می گذرند؟ با خود
آرزو می کنم کاش وقتی از خیابان می گذریم
و پیرزنی را می بینیم که پشت وزنه ،به انتظار
نشسته است ،وقتی کودکی ،نوجوانی ،با
ِ
صورت واکسی ،به کفش های
دست و گاه
مان نگاه می کند ،وقتی مادری ،پیر پدری،
لیف و کیسه و جوراب به دست ،به سختی راه
می رود ،به سویشان راه کج کنیم و مشتری
شــان شویم .بــاور کنید خــدا هم به فرشته
هایش خواهد گفت راه کج کنند به سوی
مشکل آن مادر ،حل شد برای
ما .بگذریم،
ِ
این ماه .تا ماه دیگر هم خدا بزرگ است اما
شمارا به خدا حواس مان باشد به مردمی از
این دست که در آستانه زمستان ،به گرمای
ِ
دست ما احتیاج دارند .بیایید
نگاه و همت
ِ
خلق خدا.ان شاء
یاری
در
شویم
خدا»
«دست
ِ
ا ...خود خدا تقاص خواهد کشید از دست
های آلوده به اختالس و رانت و فساد که در
حقیقت«دستان شیطان» اند.

...
خبر

وطن امروز و آفتاب نیوز مجرم
شناخته نشدند

تسنیم–کساییاندبیرهیئتمنصفهمطبوعات
تهرانگفت:دردادگاهمطبوعاتکهروزگذشته
برایرسیدگیبهاتهاماتروزنامه«وطنامروز»
و چهار سایت «صــراط نیوز»« ،تعامل نیوز»،
«فردانیوز» و «آفتاب نیوز» تشکیل شد،هیچ
یک از رسانه ها مجرم شناخته نشدند.دادگاه
مطبوعات هر یک شنبه با حضور هیئت منصفه
برگزار می شود.

