رصدخانه
دیدارنماینده
پوتیندر
امور سوریه با
شمخانی
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه
که برای ارائه گزارشی از نشست
چهارجانبه استانبول به تهران سفر
کرده است با دبیر شورای عالی
امنیت ملی دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به
نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت
ملی ،دریابان شمخانی در این مالقات
گفت :سه اصل راهبردی و غیر قابل
تغییر ،مبنای همکاری های دفاعی،
امنیتی و سیاسی ایران و روسیه در
بحران سوریه بوده است ،حمایت از
دولت قانونی سوریه و همکاری با
این کشور برای مبارزه با تروریسم،
حفظ تمامیت ارضی سوریه و فراهم
شدن سازوکارهای سیاسی برای تعیین
آینده این کشور توسط مردم سوریه،
اهدافی است که مجموعه موفقیت
های سیاسی و میدانی حاصل شده
برمبنای آن شکل گرفته است .وی
تعامل و هماهنگی بسیار مناسب میان
ایران ،روسیه و سوریه را عامل اصلی
ایجاد برتری میدانی ارتش سوریه و
اضمحالل طیف دشمنان و مخالفان
این کشور و ایجاد شکاف میان آن ها
عنوان کرد و ادامه داد :ایران و روسیه
درچارچوب ائتالف موجود عالوه
بر پیگیری فعال روندهای سیاسی
به تقویت نیروهای مسلح سوریه در
مبارزه با تروریسم ادامه خواهند داد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای
عالی امنیت ملی امنیت ملی ،با اشاره به
اقدام شایسته روسیه در استقرار سامانه
دفاعی اس  300در سوریه افزود:
سطح همکاری و مواضع مشترک ایران
و روسیه نشان می دهد ،بازیگری منفی
رژیم صهیونیستی و اقدامات ایذایی و
مذبوحانه آنان تأثیری بر همکاری دو
کشور ندارد.
شمخانی گفت :مواضع اصولی و قاطع
رییس جمهور روسیه در قبال یکجانبه
گرایی و بدعهدی آمریکا نشان دهنده
تعهد روسیه به موازین بین المللی
و پیروی از منطق گفتگو و مفاهمه
برای حل و رفع چالش های سیاسی
و امنیتی است .وی با اشاره به تالش
کشورهای غربی و منطقه ای برای
جبران شکست های میدانی و نظامی
خود در سوریه با استفاده از ابزارهای
سیاسی تأکید کرد :کشورهایی که خود
قانون اساسی ندارند و با انتخابات
بیگانه اند و یا تمامی تعهدات و قوانین
بین المللی را یکجانبه زیر پا می گذارند
قطعا نمیتوانند خیرخواه مردم سوریه
و کمک کننده به امنیت منطقه باشند.
شمخانی با اشاره به فرصت های
متعددی که تحریم های یک جانبه
آمریکا برای پایان دادن به رفتارهای
زور گویانه آمریکا پیش روی جامعه
جهانی قرار داده است ،اظهار داشت:
در اجالس اخیر مجمع عمومی
سازمان ملل متحد غیر از آمریکا و
رژیم صهیونیستی همه کشورهای
حاضر در اجالس به قطعنامه پایان
تحریم اقتصادی کوبا از سوی آمریکا
رأی مثبت دادند که این رخداد بی
سابقه نشان دهنده انزوای مطلق آمریکا
در جامعه جهانی است .وی درپایان
گفت :مجموعه کشورها و گروه های
مردمی که مورد تحریم ظالمانه آمریکا
قرار گرفته اند و یا با آن مخالف هستند
باید با بهره گیری از اجماع ایجاد شده
در جامعه جهانی ،فرایندهای مبتنی بر
پایان دادن به استفاده ابزاری آمریکا
از سالح مخرب دالر علیه استقالل
کشورها را طراحی و به سرعت اجرا
نمایند.الکساندرالورنتیف،نمایندهویژه
رییس جمهور روسیه در امور سوریه
نیز در این مالقات گفت :با دستور
رییس جمهور روسیه برای اجرای
دو مأموریت شامل ارائه گزارش از
اجالس چهار جانبه روسیه ،ترکیه،
آلمان و فرانسه در مورد سوریه که در
شهر استانبول برگزار شد و همچنین
اعالم حمایت قاطع از جمهوری
اسالمی ایران در برابر تحریم های غیر
قانونی آمریکا که دور دوم آن از دیروز
آغاز شده است به تهران سفر کرده ام.
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مشاوراحمدینژادبهحبس
محکوم شد

سفر یک وزیر

رژیمصهیونیستی
به عمان

بعد از انتقال گورخرها ،نوبت به انتقال
زیستگاهگرگهارسید؟

در سالیان گذشته ،با شروع فصل زمستان و سرما ،جمعیت گرگ در استان یزد زیاد شده و در تابستان بدلیل
گرمای شدید هوا ،این حیوانات به استان های مجاور و مناطق با هوای خنکتر مهاجرت میکردند .متأسفانه
در سالهای اخیر بخصوص  ۳تا  ۴سال گذشته اوالً جمعیت گرگها در مناطق و زیستگاه های استان افزایش
چشمگیری یافته و ثانیاً ماندگاری آنها در فصول گرم سال نیز بیشتر شده است و موجب افزایش خسارت به جوامع
محلی و روستاها شده است .در این رابطه شایعاتی مبنی بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه گرگ رها
کرده است ،یا گرگ ها به تازگی بیشتر دیده می شوند یا بیشتر به دام حمله میکنند و یا حتی اظهار میدارند
گرگهای رها شده گوشواره یا گردنبند یا پالک دارند در بین مردم محلی رواج یافته است/ .خبرآنالین

استیضاحبطحاییکلیدخورد
اعضای شورای نظارت بر
صداوسیماانتخابشدند

احضارحسیندهباشیبه
دادسرا

حملهکیهانبهرئیسدفترروحانی

س دولت
کیهان در شماره امروز خود نوشت :رئیس دفتر رئیسجمهور گفت محل جدیدی را در اختیار رئی 
اصالحات قرار میدهد .واعظی در پاسخ به این که آیا آقای خاتمی میتواند دفتری در محل نهاد ریاستجمهوری
داشته باشد ،گفت :خودشان عالقهای ندارند که به اینجا بیایند و ایشان هم مثل بقیه رؤسایجمهور میخواهند دفتری
برای مراجعان داشته باشند .باید به سیاسیکارانی مثل واعظی تذکر و توجه داد که تکلیف قانونی برای در اختیار
گذاشتن دفتر در خدمت رؤسای دولتهای قبلی ،شامل عناصر فتنهگر و برانداز و یاغی علیه قانون و اسالمیت و
جمهوریت نمیشود و گرنه البد باید به بنیصدر خائن هم دفتر کار بدهند!از طرف دیگر اگر قرار بود آشوبگران
قانونشکن در سال  88با سردمداری امثال خاتمی (و یا حمایت آمریکا و انگلیس و اسرائیل و دالرهای سعودی)
موفق به تعطیلی انتخابات و غلبه با زور شوند ،هرگز نوبت ریاستجمهوری روحانی و ریاست دفتری واعظی
نمیرسید.

تهران؛ شلوار جین فقط ۴
میلیونتومان!
باال رفتن نرخ دالر اگرچه دخل و خرج زندگی
خیلیها را به هم ریخت ،ولی آنچه در پاساژهای
شمال شهر میگذرد چیز دیگری است؛ پاساژهایی
که هنوز مشتریانش حاضرند برای یک شلوار یا مانتو
یا حتی یک تیشرت ،میلیونها تومان پول خرج کنند.
این روزها اگر به پاساژهای سوپرالکچری شمال
تهران یا فشنشوها و مزونهای خانگی فرشته و الهیه
سری بزنید ،اگر شاخ درنیاورید سرگیجه میگیرید.
سرگیجه نه فقط بخاطر دیزاین و معماری ،بلکه به
خاطر قیمتهای فوق نجومی برندهای معروفی
است که با دالر  ۴۰۰۰تومانی هم سرسام آور بودند و
حاال قیمتهایشان با دالر  ۱۴۰۰۰تومانی فقط یک
شوخی است؛ البته فقط برای ما .اینجا نه شلوار جین
مردانه  ۵ .۲میلیون تومانی برای مشتریها عجیب
است نه شلوار جین پیشبندی زنانه  ۴میلیونی؛ حتی
کسی از دیدن مانتوهای  ۵ .۵میلیونی هم تعجب
نمیکند/.تسنیم

آغاز رزمایش هوایی اسرائیل
و کشورهای غربی

 ۸کشته و  ۱۶زخمی در
انفجارهای روز یکشنبه
بغداد

payameasalooye@gmail.com

دانش آموزان به رشته
ریاضی کم عالقه
شدهاند
عبدالرسول عمادی ،سرپرست
معاونتآموزشمتوسطهوزارت
آموزش و پرورش با اشاره به
کاهش حضور دانشآموزان
در رشته ریاضی گفت :در
جریان هدایت تحصیلی کاهش
محسوسی را در گرایش به
رشته تجربی داریم ،منتها کمتر
به نفع رشته ریاضی تمام شده
و بیشتر به نفع رشته انسانی و
حتیرفتندانشآموزانبهسمت
شاخههای فنی و کاردانش بوده
است .همچنان نگران رشته
ریاضی هستیم ،البته باید به
این مسأله توجه کنیم که برای
فار غالتحصیالن رشته ریاضی
زمینه اشتغال نهایی در رشتههای
مهندسی و ریاضی چندان
تضمین شده نیست که باعث
کاهش گرایش خانوادهها شده
است .بارها خطر کاهش گرایش
به رشته ریاضی را گوشزد و
اعالم کردم که آینده مهندسی در
خطر است / .ایسنا

«ایسرائیل کاتص» ،وزیر حمل و نقل
و اطالعات رژیم صهیونیستی عصر
روز یکشنبه برای شرکت در یک
نالمللیودرسفریرسمی
کنفرانسبی 
عازم عمان شد.به گزارش فارس،
«ایسرائیل کاتص» ،وزیر حمل و نقل
و اطالعات رژیم صهیونیستی عصر
روز یکشنبه در یک سفر رسمی عازم
عمانشد.بهنوشتهروزنامهصهیونیستی
جروزالم پست ،این سفر با هدف
نالمللی حمل
شرکت در کنفرانس بی 
و نقل صورت پذیرفته است.وی در
آستانه عزیمت به این سفر گفت :این
دیداری تاریخی است که روابط بین
اسرائیل و عمان را بهبود خواهد داد .من
میخواهم در این سفر طرح مشترک
خط آهن صلح را که کشورهای خلیج
[فارس] را به اسرائیل و دریای مدیترانه
وصل میکند اراده کنم .کاتص با طرح
اینادعاکهایناقداممیتواندباعثدور
زدن ایران شود سفر خود را در راستای
«عادیسازی روابط از مسیر قدرت»
تعبیرکرد.چندیپیشبنیامیننتانیاهو،
نخستوزیر رژیم اشغالگر قدس نیز
به مسقط سفر کرد و با سلطان قابوس،
سلطان عمان دیدار کرد.

سالخی همسر و فرزند
با  80ضربه چاقو توسط
مرد جوان!

ترامپ :از فروش سالح
بهسعودیهاپشیمانم
رئیس جمهوری آمریکا بیآنکه از بابت
فروشتسلیحاتبهعربستانابرازپشیمانی
کند ،کشتهشدن شهروندان یمنی را
نتیجه سهلانگاری سعودیها توصیف
کرد! به گزارش مهر به نقل از آکسیون،
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
در نخستین اظهار نظر رسمی درباره
حملهای که ائتالف متجاوز سعودی در
ماه میالدی آگوست به اتوبوس حامل
دانشآموزان یمنی داشت؛ آن را «نمایش
وحشت» توصیف کرد حا ل آنکه همچنان
از بیان احتمال توقف صادرات سالح
به ریاض بازماند .ترامپ در این باره
مدعی شد :این (حمله به اتوبوس حامل
دانشآموزان) وضعیت وحشتناکی است.
از تماشای آنچه سر اتوبوس و کودکان
آمد ،منزجر شدم .مشاهده چنین چیزی
شبیه یک نمایش وحشت است .شما هم آن
اتوبوس را دیدید.

فرزندان خاشقچی خواستار
تحویل جنازه پدرشان شدند

جلسه معاونین
و مدیران
وزارت اقتصاد با
رییسجمهور
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یک شرکت بهره بردار چوب
متولیحفاظتازجنگلهاشد!

ـرصدخانهـ
کمک جبرانی دولت نقدی خواهد بود
ک کارشناس مسایل اقتصادی میگوید :توزیع کوپن یا سبد کاال راهکار حامیت از
اقشار محروم و کمدرآمد نیست .به اعتقاد او هدف دولت از پرداخت کمک جربانی،
حفظ معیشت خانوارها در رشایط فعلی اقتصاد است .به گزارش ایسنا ،علیاکرب
لبافی با اشاره به کمک جربانی دولت به کارکنان و بازنشستگان ،گفت :دولت مدتی
است که موضوع سبد حامیت غذایی را به منظور کمک به معیشت اقشار ضعیف
و کم درآمد دنبال میکند که البته هنوز به طور کامل اختصاص نداده است .سازمان
بازنشستگی هم اخیرا اعالم کرد که  ۹۵درصد بازنشستگان کشوری ،کمرت از سه میلیون
تومان حقوق دریافت میکنند که از این جهت نیازمند توجه هستند و با توجه به
آنکه مصوبه واریز کمک جربانی دولت ،مختص حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان
است ،بر این اساس جامعه بازنشستگان مشمول دریافت سبد کاال میشوند.

درآمدمیلیاردی
انگلیسخواستار
پرسپولیساز
اقدام شورای
امنیت برای بلیتفروشیفینالآسیا
جنگ یمن
اینستاگرامحسابتتلو
را بست

حمله هوايي آمريکا به جنوب سومالي

دوکشتهدر
پمپئو با مرد
شماره دو کره انفجاریک
شمالی دیدار خودرو در
میکند جنوبتلآویو
منابع خبری صهیونیستی شامگاه یکشنبه از انفجار یک خودرو در جنوب تل
آویو و کشته شدن دو صهیونیست خبر دادند .به گزارش مهر به نقل از فلسطین
الیوم ،منابع خبری صهیونیستی شامگاه یکشنبه از انفجار یک خودروی بمب
گذاری شده در جنوب تلآویو خبر دادند.طبق این گزارش ،دو صهیونیست
در پی انفجار این خودرو کشته شدند .نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی می
گویند این انفجار یک حمله جنایتکارانه بوده و ارتباطی با اقدام تروریستی
نداشتهاست.

یورش نظامیانصهیونیست به
وزارت امورقدس فلسطین

ترامپ :قویترین
تحریمها را علیه
ایران اعمال
کردهایم

=عبدالمهدی،
العبادی و
 ۲۰وزیر را
بازنشسته کرد

