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تازه های مطبوعات
••ایران -این روزنامه نوشت :آیتا ..رئیسی در
شش سفر اخیر بــدون آن که وعــد ههــای بزرگ
مطرح کند یا بگوید که در این استانها ،در مدت
زمانی اندک اتفاقاتی بزرگ خواهد افتاد ،بر این
نکته تأکید کرده که توسعه استانها باید منطبق
بر سندهای آمایش سرزمینی و البته بهرهگیری از
نیروهای انسانی بومی باشد.
••آفتاب یزد -این روزنامه گریزی به اخبار ارزان
شــدن تعدادی از محصوالت لبنی زد و با تیتر
«آقای رئیسی قرارمان این نبود!» با انتقاد از وزیر
جهاد کشاورزی نوشت :این که مردم از ابتدا،
اصل ارزانی را باور نکردند یک درد است اما وقتی
ِ
ارزانــی را در محصوالتی دیدند که مدتهاست
آن را ندیدهاند این احساس به آنها دست داد که
دست انداخته شده اند!
••جمهوری اسالمی -این روزنامه با طرح این
سوال که چرا ایران به مجروحان مسجد قندوز
افغانستان کمک نکرد؟ نوشت :بعد از انتشار
پیامهای رهبری و ریاستجمهوری در محکومیت
کشتار نمازگزاران مسجد قندوز ،حتی یک اقدام
عملی بــرای کمکرسانی به مجروحان و مردم
حادثهدیده صورت نگرفت.
••فرهیختگان -این روزنامه نوشت 80 :درصد
مدیران ارشد بورس یعنی تصمیمگیران اصلی
بــازار سهام ،خودشان در شرکتهای بورسی
مسئولیت دارند و عضو هیئت مدیره این شرکتها
هستند.
••اعتماد -عباس عبدی در مقاله ای تحلیلی
سه دهه اقتصاد ایران را در دولت های مختلف
بــررســی کــرد و درپــایــان نوشت :بــدون تردید و
با فاصله زیــاد دولــت اصالحات موفقتر از همه
دولتهای دیگر بوده و در نقطه مقابل نیز دولت
اصولگرایان کارنامه منفیتری از بقیه داشته
اســت .به ویــژه هنگامی که به درآمدهای ارزی
این دولتها نگاه کنیم این کارنامه منفی ،بارزتر
میشود.
••کیهان -این روزنامه با تیتر «بدهی  523هزار
میلیارد تومانی میراث دولــت تدبیر و امید» به
سخنان اخیر میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و
بودجه در مجلس اشاره کرده است.
••آرمان ملی -این روزنامه با اشاره به مذاکرات
برجامی نوشت :از اظهارات مقامات کشورمان
بـرمـیآیــد اگــر در مــذاکــرات پــیـشرو اهـــداف و
امتیازات مدنظر هیئت مذاکر هکننده ایرانی از
جمله رفع تحریمها اجرایی نشود ،احتماال توافقی
هم شکل نخواهد گرفت .حال باید دید غربیها
در مذاکرات پیشرو عملکردی خواهند داشت
یا صرفا از توافق سخن می گویند.

انعکاس
••عصر ایــران نوشت :ســردار جوانی معاون
سیاسی سپاه با اشاره به این که اگر دانشگاههای
ما اسالمی شود خروجی آن مثبت خواهد بود،
گفت :با توجه به شکلگیری مجلس و دولت
انقالبی فرصت طالیی بــرای اسالمی کردن
دانشگاهها ایجاد شده است .وی با اشاره به این
که دشمن به دنبال تسخیر و تصرف ذهن های
مــردم ماست و تصویرسازی غلط و نادرستی
هم از خودش نشان می دهد ،گفت :ببینید در
سال های گذشته غربی ها به چه فیلم هایی از
ایران جایزه دادند .این ها با برنامهریزی صورت
می گیرد.
••جــمــاران نــوشــت :بــررســی اعــضــای دولــت
سیزدهم که توسط سید ابراهیم رئیسی انتخاب
شده و احتیاجی به گرفتن رای اعتماد از مجلس
نداشتهاند نشان میدهد که از نظر پراکندگی
جغرافیایی ،از نقاط مختلف کشور در میان آنان
حضور دارنــد و از لحاظ محل تحصیل ،بیشتر
معاونان و روسای سازما نها از چهار دانشگاه
تــهــران ،شهید بهشتی ،تربیت مــدرس و امام
صادق(ع) انتخاب شدهاند.
••انتخاب نوشت :دریادار ایرانی فرمانده نیروی
دریایی ارتش گفت :امروز اسکورت شناورها با
همت ناوگروههای نیروی دریای ارتش با اقتدار
انجام میشود و نفتکشهای جمهوری اسالمی
به سمت لبنان با اسکورت نیروی دریایی در دل
دریاها حرکت کردند.
••الــف نــوشــت :یــک روزنــامــه صهیونیستی
به دنبال تحوالت جدید در پرونده هستهای
ایـــراناعــتــراف کــرد کــه ایـــران بــه یــک قــدرت
هستهای تبدیل شده است« .ایال زیسر» مورخ
صهیونیستی درمقالهای در روزنامه «اسرائیل
هیوم» اعــام کرد که ایــران هم اکنون به یک
قدرت هستهای تبدیل شده است .وی با تاکید
بر ضــرورت پرهیز تلآویو از جنگ و رویایی با
ایران گفته است ،ایران باید به عنوان یک کشور
هستهای که دارای تواناییهای هستهای باالیی
است ،در زمینه تولید انرژی هستهای تجدیدنظر
کند.
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دوشنبهپرخبرسخنگو

خطیبزاده:دربارههیچمتنوتوافقنامهجدیدیقرارنیستمذاکرهشود،ترکیب
تیممذاکرهکنندهبنابرنیازنهادهایمرتبطخواهدبود.چهاردورباعربستاندر
بغدادگفتوگوکردیم
هــادی محمدی – سفر امیرعبداللهیان به
روسیه ،لبنان و سوریه ،آخرین وضعیت روابط
ما با آذربایجان ،گفت وگوها با عربستان،
اوضاع در افغانستان و البته آخرین شرح حال
از مذاکرات وین و تصمیمات تهران در این
خصوص ،مهم ترین محورهایی بــود که در
نشست روز گذشته خبرنگاران با سعید خطیب
زاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمان مطرح
شد و وی در این نشست به آن ها پاسخ داد که
گزیده ای از آن را در ادامه می خوانید:
* شــایــعــات مبنی بــر ایـــن کــه هــواپــیــمــای
امیرعبداللهیان در سوخت رسانی در لبنان
دچــار مشکل شــده خبرسازی اســت و سفر
امیرعبداللهیان بــه ســوریــه از قبل تنظیم
شده بــود .برخی دوســت ندارند این سفرها
موفقیت خود را داشته باشد و این حواشی
درس ــت م ـیشــود .هیچ درخــواســتــی بــرای
سوختگیری در لبنان وجود نداشته و احتیاج
به سوختگیری نبوده است.

* همه را دعوت میکنم به نداشتن انتخاب
گزینشی از نکاتی که گفته میشود .ظریف در
مقام وزیر خارجه چند باری این موضوع تعلیق
را توضیح داد .آن چه مسلم است ،این است
که در ادامــه مسیر باید از این فضاساز یها
عبور کنیم و اجازه دهیم دولت جدید در مسیر
خودش گفتوگوهای وین را پیش ببرد.
*یکی از توافقات هیئت اعــزامــی ایــران با
عربستان این بوده که در فضای عمومی این
مذاکرات پیگیری نشود .چهار دور مذاکره
با عربستان در بغداد انجام شد و آخرین دور
زمــانــی بــود کــه مــا در نیویورک بــودیــم .این
تماسها بدون انقطاع بین دو طرف و ارسال
و دریافت پیامها ادامه داشته و دارد .بیشترین
تمرکز روی موضوعات دوجانبه و منطقه ای
و به خصوص حوزه خلیج فارس و یمن بوده
است.
*در برخی نکات و موضوعات ،انتظاری که
از طرف آذربایجان داشتیم بــرآورده نشده
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است .ما در قبال آذربایجان رفتار برادرانهای
داشتیم.
* حریم فضایی و هوایی خود را هیچ وقت به
روی آذربایجان نبستیم .هوا و زمین باز است و
مراودات انجام میشود و رفت و آمدها صورت
مـیگــیــرد .دو طــرف نباید اجـــازه دهند
طرفهای ثالث بر روابط تاثیر بگذارند.
ایران دربــاره امنیت ملی خودش هیچ
گـــاه بــا کــســی شــوخــی نداشته
و همه همسایگان بــه خوبی
میدانند و پیامها با قاطعیت
برای همه همسایگان ارسال
شــده اس ــت .حــضــور رژیــم
اشــغــالــگــر قـــدس را در
نزدیکی همسایگی و در
جغرافیای خود در هیچ
کشوری تحمل نخواهیم
کرد.
* مــذاکــرات ویــن در داخل
وزارت خ ــارج ــه پیگیری
میشود .دربــاره هیچ متن و
توافقنامه جدیدی قرار نیست
مذاکره شود و این که در وزارت
خارجه ترکیب تیم چطور باشد
قبال از بانک مرکزی ،نفت و...
بودند و این بار همین خواهدبود.
درراستایگسترشدیپلماسیدفاعی
جمهوریاسالمیایران

سرلشکرباقریبهپاکستان
سفرمیکند

تجمع اعتراضی دانشجویی در انتقاد از نداشتن تریبون

ســردار سرلشکر پاسدار «محمد باقری» رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح به دعوت فرمانده ارتش
پاکستانودرراستایگسترشدیپلماسینظامی-
دفاعی جمهوری اسالمی ایران قرار است امروز
سفری رسمی به این کشور همسایه انجام دهد.
سفر سردار باقری بنابر دعوت رسمی ژنرال «قمر
جاویدباجوا»فرماندهارتشپاکستانانجامخواهد
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مهم این است که تداوم از حیث گفتوگوها
انجام خواهد شد .شبانه روز دوستان ما در
حال مرور مباحث هستند .بعد از اینکه فرایند
بررسی داخلی درباره مذاکرات به جمع بندی
برسد ،یک ساعت را از دست نخواهیم داد که
تاریخ را نهایی کنیم و روزهای آینده روزهایی
خواهد بود که تحوالت بیشتری را در حوزه
برجام و گفتوگوهای وین شاهد خواهید
بود.
*مـــا بــارهــا بــه دوس ــت ــان خـــود در
اقلیم کردستان و دولــت مرکزی
عــــراق گــفــت ـهایــم کــه فعالیت
گروهکهای تروریستی
بــا حــســن هــمــجــواری
همخوانی نـــدارد .ما
پیام قاطعی را از سوی
ایــــران در ایـــن زمینه
ارســــال و تــأکــیــد کــرده
ایــم کــه باید پایگا ههای
فـــعـــالـــیـــتهــــــای ایـــن
گــروه ـکهــای تروریستی
جمع شــود .ایــن پایگاه ها
دیگر نمیتواند منبع ناامنی
علیه ایران باشد و هرجا الزم
باشد پاسخ این گروهکها داده
میشود.
شد.بهگزارشایسنا،دیداربانخستوزیر،فرمانده
ارتش،رئیسستادمشترکوبرخیدیگرازمقامات
نظامی پاکستان در برنامه کاری سردار باقری در
طول اقامت در شهر اسالمآباد قرار دارد .اعضای
هیئت بلندپایه نظامی جمهوری اسالمی ایران
در ادامــه برنامه سفر به پاکستان از شهر بندری
«کراچی» در جنوب پاکستان و برخی از مراکز
نظامیودریاییکشورهمسایهدراینمنطقهبازدید
می کنند .کارشناسان سیاسی و نظامی با توجه
به تحوالت امنیتی منطقه و جهان اسالم از جمله
اوضاعافغانستان،سفرهیئتعالیرتبهستادکل
نیروهایمسلحایرانبهپاکستانرامهموتاثیرگذار
ارزیابیمیکنند.
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چهره

پروندهعنابستانیهمچناندرهیئتنظارت
بررفتارنمایندگاندردستبررسی
غضنفرآبادی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان در مجلس درباره آخرین وضعیت پرونده
هایمطرحشدهدرهیئتنظارتبررفتارنمایندگان،
به ایسنا گفت :به طور کلی می توان گفت به تعدادی
از پرونده ها رسیدگی شده و تعدادی از پرونده ها
همچنان در حال بررسی اســت .وی اظهار کرد:
پرونده آقای عنابستانی نیز در حال طی کردن روند
بررسی خود در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
است.همزمانکاربرینوشت«:واقعاامکاننداشت
در این موضوع که حساسیت جامعه را برانگیخته
است ،هیئت محترم نظارت ،نظر خود را زودتر اعالم
کند؟خدایناکردهکهقتلاتفاقنیفتادهاست.فیلم
موجوداستوخداراشکردوطرفماجراهمهستند
و دلیل این همه معطلی مشخص نیست! در هشت
مــاه میشود چندین پرونده
با مجهولهای فــراوان را
بررسی کــرد ،چه برسد
بـــــه پــــرونــــده
عنا بستا نی
وسرباز».

توئیت سیاسی

چندتشکلدانشجوییبهحذفشانازمراسمآغازسالتحصیلی
اعتراضکردند.همزمانرئیسیگفت:برایجلسهبادانشجویانحتما
بهدانشگاهتهرانخواهمآمد
بسیج دانشجویی و سه تشکل دانشجویی دیگر
دانشگاه تهران در نامه ای خطاب به ریاست
جمهوری اسالمی ایــران ،به تریبون نــدادن به
تشکل ها در مراسم آغاز سال تحصیلی انتقاد
کردند .به گــزارش مهر ،بسیج و تشکل های
دانشجویی دانشگاه تهران می گویند ،تریبون
ندادنبهتشکلهایدانشجوییدرراستایپروژه
سیاستزداییازدانشگاهکههموارهرهبرانقالب
دربــاره آن ابــراز نگرانی کردهاند ،برداشت می
شود.ایندانشجویاندرادامهمراسمنمادینآغاز
سالتحصیلیهمزمانباحضوررئیسجمهوری
دردانشگاهتهراندراعتراضبهتریبونندادنبه
دانشجویان در این مراسم تجمع کردند .آن ها با
سر دادن شعارهای مختلفی از سیاست زدایی
از دانشگاه انتقاد کردند و دست نوشته هایی از
جمله«اقدامانقالبیرفعفسادوالبی»«،دانشگاه
سکوالر ره آورد استکبار»« ،سیاست زدایــی از
دانشگاه هرگز»« ،دانشجوی سیاسی مهم ترین
عنصردانشگاه»«،حذفدانشجودردیدوانمی
کند»«،دانشجویمسلمانصدایمستضعفان»،
«دانشجو از سیاست هرگز جدا نگردد» و «آزادی
اندیشه بدون دانشجو نمی شه» با خود به همراه
داشتند .حسین غالمی معاون سیاسی بسیج
دانشجویی دانشگاه تهران نیز در مقابل محل
برگزاریمراسمآغازسالتحصیلیبهسخنرانی
پرداخت و گفت :همواره در دولت های مختلف
افرادی سیاست زدایی در دانشگاه ها را پیگیری
می کرده اند که بخشی آگاهانه این کار را انجام
می دادنــد و بخشی آگــاه نبودند و صرفا عمل

کننده بودند.وی افزود :هشت سال دولت آقای
روحانی را دیدیم ،هشت سالی که می خواستند
دانشگاه در مقابل ظلم سکوت کند و از تبعیض
حرفی نزند .می خواستند دانشگاه سیاسی
نباشدامادانشگاهایستاد،مبارزهکردوهزینهداد
و اجازه نداد دانشگاه این روحیه انقالبی خود را
ازدستبدهد.غالمیافزود:وقتیآقایرئیسی
رئیسجمهورشد،مافکرمیکردیماینرویکردو
سیاستزداییازدانشگاهکنارگذاشتهمیشود
وماراحتمیتوانیمبارئیسجمهورمانصحبت
کنیم و حــرف دل مــردم را بزنیم .االن سه ماه
است که رئیس جمهور مستقر شده است ،اولین
مراسمی که ما امید داشتیم با ایشان صحبت
کنیم ،مراسم امــروز بود اما با کلی پیگیری ،به
ما گفتند به تشکل ها تریبون نمی دهیم و اگر
می خواهید صحبت کنید ،زمان نماز به مسجد
دانشگاه بیایید تا یک نشست صمیمی با آقای
رئیسی داشته باشید که ما قبول نکردیم .این در
حالی است که به گزارش «خبرنامه دانشجویان
ایران»رئیسجمهورکهدیروزبهمناسبتمراسم
آغازسالتحصیلیدانشگاههابهدانشگاهتهران
رفتهبودبهاعتراضاتدانشجویانازتریبونندادن
به تشکلهای دانشجویی پاسخ داد .رئیسی
گفت :نماینده دانشجویان از حضور نداشتن
تشکلهای دانشجویی انتقاد کردند در صورتی
کهبندهمشکلیبرایحضوردرجمعدانشجویان
ندارمومایلهستمکهسخنانونکاتدانشجویان
را بشنوم و برای جلسه با دانشجویان حتما به
دانشگاهتهرانخواهمآمد.
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