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تازههای مطبوعات
••شرق – احمد توکلی به این روزنامه گفت:
«در جلسه آبان  96به دولتمردان هشدار دادم
چنان چه دربــاره موضوع ارائه کارت هوشمند
اقدام نشود ،باید در انتظار تنشهای اجتماعی
و طغیان تهیدستان بود».
•• هفت صبح – علی مطهری نماینده تهران
در یک نشست دانشجویی در دانشگاه خواجه
نصیر فهرست اموالش را اعالم کرد« :من یک
خانه  576متری دارم که یک کوچه پایین تر از
حسینیه ارشاد است .یک پژو پارس دارم و یک
واحد آپارتمان که برای پسرم گذاشتم و سهامی
در انتشارات صــدرا دارم که ناشر آثــار استاد
مطهری است».
••صبح نو  -فهیمه اسماعیلپور از مدیران شبکه
«هیسپان تیوی» تنها شبکه اسپانیایی زبان
برو نمرزی ایران در گفت و گو با این روزنامه
گفت 6 00 :میلیون مخاطب اسپانیایی زبا ن
داریم.
••همدلی – این روزنامه در گزارشی با عنوان
"دولت «ببخشید» را نمی داند؟" نوشت :حسن
روحانی رئیس جمهوری سخنرانی کــرد ،اما
ترجیح داد بــدون اشـــارهای به ح ــوادث اخیر
همچنان دالیــل خــود را بــرای افــزایــش قیمت
و سهمیهبندی بنزین تشریح کند .با وجود
انتقادهای مختلف از اجــرای بد طرح افزایش
قیمت بنزین و کشته و بازداشت شدن جمعی از
مردم در حوادث بعد از این طرح ،روحانی بدون
هیچ اشارهای به این حوادث و انتقادها فقط به
تشریح دالیل خود میپردازد و درباره حوادث به
سکوت خود ادامه میدهد.
••کیهان  -عملکرد ضعیف نمایندگان و بهویژه
رئیسمجلس در دو دوره اخیر شأنیت مجلس
بــرای در راس امــور بــودن را تنزل داده است.
انتخابات  ۹۸باید مجلس را بــه راس امــور
برگرداند و باید گذر موفقیتآمیز نیروهای
انقالبی و ملت ایران از طرحهای شکستخورده
و از صالح و بعضا متظاهر به صالح ،به اصلح
باشد ،چراکه اکنون در دهه نود تحقق مطالبات
و حل مشکالت اقتصادی کشور نیازمند افراد
جهادی شجاع اســت ،که کم
اصلح مقبول و
ِ
ِ
نیستند.

انعکاس
••تابناک خبرداد  :قاضی محمدی کشکولی
رئیس دادگـــاه کیفری شماره یک تهران که
پــرونــد ههــای مشهور قضایی ازجمله پرونده
قتل میترا استاد همسر محمد علی نجفی وزیر
اسبق آم ــوزشوپ ــرورش را قــضــاوت ک ــرده ،از
حوزه انتخابیه شیراز برای انتخابات مجلس نام
نویسی کرد.
••رجانیوز نوشت  :پذیرایی از ژنرال آمریکایی
با آب میوه ایرانی در افغانستان توجه بسیاری از
رسانهها را به خود جلب کرده است .در حاشیه
دی ــدار «ژنـــرال میلر» فرمانده ناتو بــا «ژنــرال
عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری
افغانستان ،از آب میوه ایرانی بــرای پذیرایی
استفاده شد.
••عصرایران خبرداد  :محمد بطحائی وزیر
سابق آموزش و پرورش در حاشیه مراسم ختم
همشیره والیتی در جمع خبرنگاران و در پاسخ
به سوالی دربــاره این که با توجه به اعــام این
که دلیل استعفا از وزارت را نامزد شدن برای
انتخابات مجلس اعالم کرده بودید چه زمانی
برای ثبت نام اقدام می کنید ،گفت :خیر؛ من
بنایی بر ثبت نام در انتخابات مجلس ندارم ،من
کار معلمی را با هیچ کار دیگری عوض نمی کنم،
البته به همکاران خــودم در آمــوزش و پرورش
توصیه می کنم در انتخابات شرکت کنند زیرا
حل مشکالت کشور تنها توسط افرادی که نگاه
فرهنگی دارند قابل حل است.
••جام جم آنالین نوشت  :رسانه ها عکسی از
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی منتشر کرده اند
که او در یک پایگاه هوایی در حال بازدید است
در حالی که یک کتاب در دست دارد .گزارش ها
نشان می دهد که کتابی که او در دست دارد
«اسالم و انقالب» نوشت ه امام خمینی (ره) است.
••انصاف نیوز نوشت  :ابوالفضل بهرا مپور،
نویسنده و مفسر قرآن در پی حواشی پیشآمده
دربـــاره صحبتهایش در برنامه تلویزیونی
درموردبرخورد شدید با مخالفان به آیه محاربه
که بازتابهای زیادی در فضای مجازی به ویژه
رسانههای تصویری معاند داشــت ،در برنامه
آفتاب شرقی حاضر شد و گفت « :اشتباهاتم
در تطبیق آیه  ۳۳سوره مائده و نحوه استفاده
از برخی از عبارات را میپذیرم و عذرخواهی
میکنم .از فقهای خودمان ،اهل قرآن و تفسیر
که شاگردی آن ها را کــردهام ،تذکراتی گرفتم
و میپذیرم که آن مورد را نباید میآوردم و نباید
تطبیق میدادم».
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در پاسخ به گزارش شمخانی از اعتراضات هفته آخر آبان مطرح شد

 3دستور رهبرانقالبدرباره حوادثاخیر

فدوی :با فرمانده سپاه کنترل می کردیم نیروها در خیابان سالح نداشته باشند
رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به گزارش ارائه شده
از ســوی دبیر شــورای عالی امنیت ملی که چندی قبل
درباره نحوه مدیریت وضعیت جان باختگان و مصدومان
حــوادث اخیرخدمت ایشان تقدیم شد ،ضمن موافقت
با پیشنهادهای مطرح شــده توسط دریــابــان شمخانی
مقرر فرمودند« :هرچه سریع تر انجام شود و نسبت به
افــراد مشکوک در هرگروه با جهتی که به رافت اسالمی
نزدیک تر است عمل شود ».بنا بر گزارش ایسنا ،گزارش
ارسالیشمخانی،براساسدستوریبودهکهبالفاصلهپس
ازرخدادهایاخیرازسویرهبرانقالببهدبیرشورایعالی
امنیتملیصادرشدهوموضوعآن«بررسیدقیقریشهها،
عوامل و دالیل بروز ناآرامی ها و همچنین رسیدگی سریع
بهوضعیتجانباختگانوخانوادههایآنان»بودهاست.
▪تصمیم های گرفته شده برای دلجویی از خانواده
جانباختگان

در این گزارش پیشنهاد شد که بر اساس چارچوبهای
قانونی مــوجــود ،شهروندان عــادی که «بــدون داشتن
هیچگونه نقشی در اعتراض ها و اغتشاش های اخیر و در
میانهدرگیریها»جانباختهانددر«حکمشهید»محسوب
شده و خانواده های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور
ایثارگرانقراربگیرند.
▪پرداختدیهبهخانوادههمهجانباختگاناعتراضها

همچنین در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات
اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده اند موضوع
پرداختدیهودلجوییازخانوادههایآنانپیشنهادشد.
▪تدابیر الزم درباره کشته شدگان مسلح در حوادث
اخیر

بنا بر گزارش نورنیوز درباره آن دسته از قربانیان حوادث
اخیر نیز که به صورت مسلحانه و طی درگیری با نیروهای
حافظ امنیت کشته شــده انــد مقرر شد پس از بررسی
وضعیتوسوابقخانوادهآنان،حسابخانوادههایموجه

و آبرومند از فردی که به عمل مجرمانه اقدام کرده جدا
شود و خانواده های آنان متناسب ًا مورد توجه و دلجویی
قراربگیرند.
▪تأکیدرهبرانقالب؛رأفتاسالمیمبناباشد

همچنین بنا بر این گزارش رهبر انقالب ،درباره نحوه
مواجهه با خانوادههای گروه سوم که مشکوک به شرارت
بوده اند نیز امر بر «رافت اسالمی» و «توجه به خانواده ها»
کردند .با توجه به دستور و تاکیدات رهبر معظم انقالب
از چندی قبل کار رسیدگی به پرونده های تشکیل شده
برای جان باختگان و مصدومان رخدادهای اخیر در
استان ها آغاز شده است .در همین حال لعیا جنیدی
معاون حقوقی رئیس جمهور اعــام کرد هیئت ویژه
تشکیل شده در دولــت نیز از روز گذشته کار خود را
آغاز کرده است؛ هیئتی که به دستور رئیس جمهور و
برای «تعیین و پیگیری خسارت های وارد شده ناشی از
حوادث اخیر» ایجاد شده است .به گفته جنیدی رئیس
جمهور دستور داده «فهرستی از آسیب دیدگان اخیر و
شرایط آن ها» تهیه شود و وضعیت آن هایی را که آسیب
دیده اند ،به کمیته ای محول کرده اند تا بررسی های
الزم انجام شود.

ظریف:اگراستعفادادهبودماالناینجانبودم
از طریق سوئیس مرتب پیام آمریکایی دریافت می کنیم

هادی محمدی – روز گذشته در حالی که
به طــور معمول هر چهارشنبه خبرنگاران
برای گفت وگو با اعضای دولت به ساختمان
پاستور رفته بودند ناگهان خبری که از یک
توئیت ناشی می شد همه را شگفت زده کرد.
حسن روزی طلب از فعاالن سیاسی نزدیک
بهجبههپایداریدرتوئیتیازاستعفایظریف
خبرداد ازاینجابودکهخبرنگارانبهجنبو
جوشافتادندوسعیکردندازحضورداشتن
یاحضورنداشتنظریفدرهیئتدولتمطلع
شوند ابتدا «معزی» معاون اطــاع رسانی
دفتر رئیس جمهور گفت که ظریف در دولت
نشستهوخبریهمازاستعفانیست.پسازاو
غالمیوزیرعلومازجلسهدولتخارجشدواو
هم گفت که ظریف در دولت است  .در همین
حین خود وزیر خارجه به جمع خبرنگاران
آمد و در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان که
از او درباره صحت و سقم استعفایش پرسید
ضمن تکذیب ضمنی استعفایش  ،گفت:
«بندهدرخدمتشماهستمواگراستعفاداده
بــودم این جا نبودم ».این جمالت که البته
دیپلماتیک و با احتیاط بیان شد خبرنگاران

را راضی کرد و همه از تکذیب این استعفا به
رسانه های خود خبر دادند .آخرین باری که
محمد جواد ظریف استعفا کرده بود به سفر
ناگهانی بشار اسد به تهران ارتباط داشت و
این که وزیر خارجه در جریان این سفر مهم
قرار نگرفته بود اما این بار اگر واقعا استعفایی
در کار باشد  ،خبری از علت آن به بیرون درز
نکردههرچنداینباربرخالفاستعفایقبلی
کهخودظریفدرایسنتاگرامشمنتشرکرده
بود ،یکی از کسانی که به لحاظ فکری با وزیر
خارجهزاویهدارداقدامبهانتشاراینخبرکرده
است.شایدآیندهنزدیکوگذشتزمانبهتر
بتواندزوایایایناقدامراروشنکند.
▪از طریق سوئیس مرتب پیام آمریکایی
دریافتمیکنیم

رئیسدستگاهدیپلماسیکشورمانهمچنین
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس
جمهوراعالمکردهپیامهایخصوصیازطرف
آمریکا به ما ارسال شده است ،گفت :بنده این
سخن رئیس جمهور را نشنیدم اما ما از طریق
سوئیسبهطورمرتبپیامدریافتمیکنیم.
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نصب قطعه مهم قلب
راکتور جدید اراک

منبع آگاه  :قراردادهای خرید تجهیزات اصلی
ساخت راکتور منعقد شده است

▪فدوی :با فرمانده سپاه کنترل می کردیم نیروها در
خیابانسالحنداشتهباشند

همچنین روز گذشته دریادار فدوی جانشین فرمانده
کل سپاه با بیان این که بسیج و سپاه در غائله و فتنه بزرگ
اخیربدونسالحبهمیدانآمدند،گفت:البتهدرمقرهای
ما اسلحه بود که اگر به مقر ،پایگاه ،نواحی و حوزههای
بسیج حمله کردند دفاع از خودشان کردند اما در خیابان
اسلحه نداشتیم که این را عالوه بر دستورالعمل و ابالغ
به صورت دایم کنترل میکردیم .یعنی سردار سالمی
و بنده  24ساعته در مرکز فرماندهی نشسته بودیم و با
همه کشور تماس زنده داشتیم و در خیلی جاها تصاویر
برقرار بود.
▪کشورهایبزرگگفتندباچهروشی 48ساعتهقضیه
راجمعکردید

بهگزارشایسنا،ویبابیاناینکهاینموضوعغائلهوفتنه
بزرگی بود ،افزود« :دشمنان تالش کردند در طول 40
سال انقالب علیه ما اقداماتی انجام دهند اما ما در تمامی
موضوعات پای کار بودیم .خیلی از کشورهای بزرگ
گفتهاند که ما با چه روش و مکانیزمی اقدام کردیم که48
ساعتهاینقصهجمعشد».

هــادی محمدی  -شنیده های خراسان حاکی است در روزهــای اخیر
جمهوریاسالمیایرانتوانستهبرایاولینبارپسازتوافقبرجامدرتابستان
 ،1394یک قطعه سنگین و مهم چاله راکتور آب سنگین اراک را با موفقیت
درراکتورنصبکند.یکمنبعآگاهکهخواستنامشفاشنشوددرگفتوگو
باروزنامهخراسانبااعالماینخبرافزود:هفتهگذشتهبهلطفخداوتالش
متخصصانایرانیموفقشدیمدرپوشاصلیراکتورآبسنگیناراکموسوم
به « »Reactor Pit Coverرا که بیش از  100تن وزن دارد در محل خود در
چالهراکتورنصبکنیم،همچنینکارساختماشینسوختگذاریراکتور
نیز پایان یافته و آماده آزمایش با سوخت مجازی است ضمن این که در حال
تکمیل بخشی از اتاق کنترل راکتور اراک نیز هستیم .براساس گفته های
این منبع آگاه ،کار طراحی راکتور جدید و مدرن اراک در مرحله پایانی بوده
وقراردادهایخریدتجهیزاتاصلیبرایشروعبهساختمنعقدشدهاست.
گفتنی است قلب راکتور اراک که در چاله راکتور قرار دارد شامل سه بخش
اصلی از جمله بخش کالندریاست که طبق برجام باید نوسازی و مدرن شود
وحاالیکقسمتمهمبهنامدرپوشراکتورنیزکهتوسطمتخصصانداخلی
ساخته شده در قسمت فوقانی قرار گرفته است .علی اکبر صالحی رئیس
سازمانانرژیاتمیایرانپیشازاینگفتهبودبهزودیدوپروژهمهمدرراکتور
آبسنگیناراکشاملبخشثانویهوماشینسوختراهاندازیخواهندشد
کهباخبراینمنبعآگاهبهنظرمیرسدعالوهبربخشثانویه،کشورمانتوانسته
دربخشاولیهوهستهایراکتورنیزاقداماتمهمیرابهسرانجامبرساند.

