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سردار حسین ساجدینیا رئیس پلیس پایتخت:

درگیری پلیس با تجمع کنندگان در

سياسي

مقابل موسسه مالی خودسرانه بوده است

رئیس پلیس پایتخت از درگیری خودسرانه برخی از عوامل پلیس با تجمعکنندگان در مقابل یکی از موسسات مالی طی روز گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا ،ســردار حســین ساجدی نیا اظهار کرد :روز یکشنبه در مقابل یکی از موسسات مالی در پایتخت تعدادی از شهروندان تجمع کرده بودند که
برخی از نیروهای پلیس به صورت خودسرانه با شهروندان درگیر شدند .وی افزود :بالفاصله فرمانده میدان وارد عمل شده و با اعتراض به این اقدام ،از ادامه
درگیری پلیس با مردم جلوگیری کرد.
رئیس پلیس پایتخت خاطر نشان کرد :پس از بررسی ابعاد مختلف این حادثه ،عوامل حاضر در درگیری شناسایی شدند و همچنین با خاطیان برخورد شد.

رئیس جمهور در جلسه شورای اجتماعی کشور:

امروز ثوابی باالتر از کاستن آسیبهای اجتماعی وجود ندارد
رییس جمهور حل آسیبهای اجتماعی را از دغدغههای مشترک
مسئولین و مردم دانست و افزود:عنایت و توجه ویژه رهبرمعظم
انقالب در این زمینه موجب بیداری و هوشیاری مسؤولین ،عزم ملی
وامید همگانی برای موفقیت در کاهش آسیبهایاجتماعی ش د
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی روز
دوشــنبه در جلسه شورای اجتماعی کشورمقابله با فقر و بیکاری
را دو اولویت اصلی در کنترل آســیبهای اجتماعی دانســت و بر
لزوم تدقیق آمار،تدوین رویکردهای علمی ،سرمایهگذاری الزم و
همچنین آموزش عمومی در این راستا تأکید کر د.
رییس شورای عالی انقالب فرهنگی نقش مردم ،سازمانهای

مردم نهاد ،دانشــگاهها و نیــز آموزش وپــرورش را در موضوع
آسیبهای اجتماعی برجســته شمرد و افزود :دو برابر شدن تعداد
سمنها در دولتیازدهم فرصت مناسبی برای ساماندهی مشارکت
ت.
عمومی در این زمینه اس 
س جمهور همچنین به اقدامات دولت در حوزه کارآفرینی،
ریی 
کنترل تورم ،افزایش قابل توجه دریافتیمســتمریبگیران و نیز
توجه به موضوع حاشیهنشــینی و خدمات اجتماعی بویژه بیمه و
نظام سالمت در اینعرصه ،گفت :همه باید بدانیم امروز و در حوزه
عمومی ،ثوابی باالتر از کاستن آسیبهای اجتماعیوجود ندار د.
در این جلســه ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گزارشی از

اهم اقدامات شورایاجتماعی کشور در دولت یازدهم ارائه کرد .بر
اساس این گزارش ،در سال  ، 95چهار کارگروه تخصصی آسیبها
و مسائل اجتماعی،توسعه و پیشرفت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی
و پیوســت اجتماعی در شورا ایجاد شده و سازماندهینخبگان در
قالب هیاتهای اندیشــه ورز در سراســر کشور از جمله اساتید و
سازمانهای مردم نهادانجام گرفته است.
در جلسه شورای اجتماعی کشور همچنین پس از ارائه گزارش از
سوی مسئوالن کارگروهها ،مقرر شد در سالجاری سند سالمت
اجتماعی در شــورا تدوین و پس از بررسیهای الزم به تصویب
برسد.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه:

دیرالزور یک سیلی کوچک برای کسانی بود که حد و مرز خود را درک نمیکنند

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ،اعالم کرد :اقدام روز
گذشته ( یکشــنبه) جمهوری اســامی ایران در مبارزه با گرو ه
تروریســتی تکفیری -وهابی داعش با اطالع دولت سوریه انجام
شده و در پی این عملیات ضربات مهلکی به پیکره این گروهها و
مقر مرکزی آنها در دیرالزور وارد شده است.
به گزارش ایســنا ،بهرام قاسمی در پاســخ به سوالی در ارتباط
با عملیات روز یکشنبه ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در حمله
موشــکی به مقر گروه تکفیری و تروریســتی داعش در منطقه
دیرالزور ســوریه ،اظهار کرد :جمهوری اسالمی ایران در راستای
سیاســت اصولی ،ثابــت و تغییرناپذیر خود در مبــارزه بیامان با
گروههای تروریستی تکفیری-وهابی و با در جریان گذاشتن دولت
قانونی سوریه ،ضربات مهلکی را بر پیکره گروههای تروریستی و
مقر مرکزی آنها در دیرالزور وارد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران
به عنوان یکی از قربانیان تروریسم همانطور که بارها اعالم کرده
بر اساس مواضع انسانی ،مترقیانه و اصولیاش مبارزههای مستمر با

عضو جامعه روحانیت مبارز:

آتش به اختیار به
معنی خوداختیاری و
قانونشکنی نیست

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت :دولت میتواند از
تفکر ،تعقل ،اندیشــهها و روشهای دیگران در کنار
کار اجرایی بهرهبرداری کند و در جمهوری اسالمی به
دولت در سایه نیاز نداریم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلــی دیده بان ایران؛
حجتاالسالم حسین ابراهیمی ،درباره بحث آتش به
اختیار که از سوی مقام معظم رهبری بیان شد ،گفت:
بحث آتش به اختیار در رابطه با موضعگیری در برابر
بیگانگان است و باید توجه داشت در مقابل بیگانگان
اگر جایی مســئوالن موضع درست نگرفتند ،آتش به
اختیار است و جوانان میتوانند در این زمینه واکنش و
موضعگیری داشته باشند.
او ادامــه داد :منظــور از ایــن واژه ایــن نبوده که
ناهنجاری در کشور به وجود آید ،باید فرمایش رهبری
را درست مطالعه کرد و بعد تفسیر کنیم لذا اگر منقطع
تفسیر شود قطعا نادرست خواهد بود .بنابراین باید صدر
و ذیل سخن ایشان را سنجید که چه مبحثی را عنوان
کردند.
عضو جامعه روحانیت مبارز بیان کرد :مقوله آتش به
اختیار مقولهای در مقابل معارضان و دشــمنان اسالم
و به ویژه در مباحث فرهنگی اســت تا اگر مسئوالن
موضع درســت نگرفتند در آن مقطــع مردم آتش به
اختیار باشــند و اگر به این صورت پیش برویم بحثی
ندارد اما به این معنی نیســت که جوانان خوداختیاری
و قانونشکنی کنند لذا روش و منش رهبری اینگونه
نیست.
ابراهیمی با اشاره به بحث دولت در سایه که بعد از
انتخابات قوت گرفته است با بیان اینکه دولت در سایه
معنی ندارد ،گفت :موافق تشکیل دولت در سایه نیستم
اما معتقدم دولت باید از افکار ،اندیشهها و فکر دیگران
استفاده کند و دارای مشاوران قوی باشد لذا در دولت
و نظام جمهوری اسالمی ظاهر و باطن مشخص است
و مساله پنهانی نداریم.
او ادامه داد :دولت میتواند از تفکر ،تعقل ،اندیشهها
و روشهــای دیگران در کنار کار اجرایی بهرهبرداری
کنند و در جمهوری اســامی به دولت در ســایه نیاز
نداریم با توجه به سیاستهای کالنی که از سوی مقام
معظم رهبری ابالغ میشــود دولت باید در چارچوب
این سیاســتهای کالن و برنامه ششم توسعه پیش
رود.
نماینده ســابق مجلس در رابطــه با انتخاب کابینه
دولــت دوازدهــم ،گفت :ضــرورت دارد کــه افراد
خوشفکــر و دارای ویژگی حمیت کشــوری و ملی،
اسالمی و دینی و انقالبی و همراهی با نظام انتخاب
شوند .طبق فرمایش مقام معظم رهبری اولویت برای
دولت ،تولید و اشتغال است و باید افرادی سرکار بیایند
که برای تولید ملی تالش کنند و در هر وزارتخانهای
این حرکت صورت گیرد.
او ادامه داد :حتی در وزارتخانههای فرهنگی هم باید
تولید داشته باشیم و بتوانیم اشتغال برای جوانانی که
دارای تحصیالت باال هستند ،ایجاد کنیم.
ابراهیمــی تاکید کــرد :بیکاری موجــب ماللت و
ســرزنش نظام اســت لذا  12درصد جمعیت ما بیکار
هستند که این برای ما مطلوب نیست .بنابراین اقتصاد
باالترین اولویت کشــور است تا با آن بتوان معضالت
مردم را برطرف کرد.

تروریسم داشته و خواهد داشت و با عزمی راسخ و استوار حرکتش
در این مســیر را ادامه میدهد ،افــزود :در همین چارچوب از نظر
جمهوری اسالمی ایران تروریسم در هر شکل ،در هر کجا و تحت
هر عنوان و بهانهای که صورت پذیرد ،محکوم است.
قاسمی تأکید کرد :جمهوری اســامی ایران با تمام توان و با
اتکا به تمامی داشتهها ،تجارب و توانمندیهای خود در حوزههای
دفاعی ،نظامی ،اطالعاتی و امنیتی و با استفاده از تجارب گذشته از
کیان خود و هم چنین ثبات و امنیت شهروندانش در مقابله با پدیده
شوم تروریسم دفاع خواهد کرد .همانطور که بارها گفتهایم ما در
دفاع از امنیت و ثباتمان هیچگونه تعارفی نداریم و برای مقابله با
تروریســم ،ناامنی و بیثباتی بیشترین تالش را به کار خواهیم
برد و با هر عاملی که مخل این مسائل باشد به صورت قاطعانه و
ریشهای برخورد میکنیم.
این دیپلمات کشورمان تأکید کرد :ایران برخالف دیگران امنیت
و ثبات را خریداری نمیکنــد؛ چراکه امنیت قابل خرید و فروش
نیست و آنهایی که تصور میکنند با کشاندن پای دیگر کشورهای

فرامنطقهای میتواند امنیت و ثبات را برای خود تأمین کنند دچار
اشتباهی فاحش و استراتژیک هستند.
این دیپلمات کشــورمان ادامه داد :جمهوری اســامی ایران،
برخالف برخــی قدرتهای مدعــی که امنیت و تروریســم را
وسیلهای برای تجارت و کسب درآمد قرار داده و برخالف شعارها و
سیاستهای اعالمی خود به رقص با منحطترین تفکرات قبیلهای
و جاهلی میپردازند و از یک سو ادعای مبارزه با تروریسم را دارند
و از ســوی دیگر میلیاردها دالر سالح به کشورهای اصلی حامی
تروریستهای تکفیری میفروشند ،به مبارزه واقعی و مستمر برای
ریشهکن شــدن این گروههای تروریستی ادامه خواهد داد .حمله
موشکی به مواضع و مقرهای تروریستهای تکفیری در دیرالزور،
صرفا سیلی کوچک و تنها هشــداری برای بیداری آنانی بود که
هنوز نمیتوانند یا نتوانستند واقعیات منطقه و حد و مرز خود را به
خوبی درک کند.
وی بــا تاکید بر این که امنیت ملت بــزرگ و نظام جمهوری
اســامی و ســرزمین ایران ،خط قرمز ماســت و در دفاع از آن

مماشات نخواهیم کرد ،تصریح کرد :ما قاطعانه و مجدانه به حامیان
منطقهای گروههای تروریستی تکفیری اخطار میکنیم دست از
شــرارت و کینهورزی با مسلمانان مظلوم منطقه و ایران اسالمی
بردارند و به مسیر عقالنیت ،برادری ،همبستگی اسالمی و تقویت
جبهه واحد ضد صهیونیستی بازگردند.

اشتباه کردیم ،هالل ایران در شرق سوریه نخواهد شکست

به گــزارش فارس« ،رابرت فورد» آخرین
ســفیر واشنگتن در دمشــق تأکید دارد که
ُکردهای ســوریه نباید بــه آمریکا اطمینان
کنند؛ زیرا واشنگتن آنها را رها میکند.
فــورد در گفتوگــو با روزنامه ســعودی
«الشرق االوسط» تصریح کرد که جمهوی
اسالمی ایران ،آمریکاییها را مجبور خواهد
کرد که از شرق ســوریه عقبنشینی کنند؛
همــان گونــه از بیــروت در ســال 1983
عقبنشینی کردند.
وی با بیــان این مطلب افــزودُ « :کردها
هزینــه گزافی بــه خاطــر اطمینــان به
آمریکاییهــا خواهنــد پرداخــت ...ارتش
آمریــکا در برابــر نظام ســوریه و ترکیه از
آنها دفاع نخواهد کــرد ...آنچه ما با ُکردها
انجام میدهیم ،غیر اخالقی و یک اشــتباه
سیاســی است» .این مســئول آمریکایی با
تأکید بر اینکه آمریــکا از ُکردها فقط برای
آزادسازی رقه اســتفاده میکند ،تأکید کرد:
«آمریکاییهــا طی ســالهای طوالنی در
دوران صــدام (دیکتاتور معــدوم عراق) از
ُکردها اســتفاده کردند .آیا فکر میکنید که
آمریکاییها با اتحاد دموکرات و یگانهای
مدافع خلــق [ ُکرد] به گونــهای متفاوت با

مسلم است .ولی پیش بینی نمیکردیم که
در  2014و  2015شمار بیشتری از ایرانیها
و حزب اهلل وارد ســوریه شوند و روسیه نیز
نیروی هوایی خود را بفرستد».
وی با اذعــان به اینکــه آمریکاییها در
سوریه دچار اشــتباهی بزرگ شدند و پیش
بینی نمیکردند که این رکود به ســود اســد
باشد ،اظهار داشت :در ارزیابیها دچار اشتباه
شدیم .اشتباهی بزرگ .فکر نمیکردیم این
رکود به ســود اسد باشــد .الشرق االوسط
پرســید :آیا واشــنگتن باید رکــود را تغییر
میداد؟ که فورد گفت :اسد بُرد .او پیروز شد
یا اینکه او اینطور معتقد اســت .شــاید طی
 10سال همه کشــور را بگیرد ...هیچ کس
هم رژیم را  ...محاکمه نمیکند .شــاید اسد
هرکــز به پاریس یا لندن نرود اما هیچ کس
به دمشــق نمیرود که مسئوالن رژیم را به
الهه بیاورد .هیچ کس .فورد افزود :شــاید
کمی طول بکشــد که رژیم درعا [در جنوب
ســوریه] را بگیرد .دیر یا زود هم به ســراغ
ادلب میرود .روسها کمکش میکنند و به
قامشلی [در حسکه در شمال شرق سوریه]
میرود.
آخرین سفیر واشــنگتن در دمشق درباره

اولویتهای دولــت دونالــد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا در قبال ایران و ســوریه نیز
تصریح کرد« :آمریکاییها به زودی خواهند
فهمید که ایران دســت به تنش خواهد زد
و آمریــکا توان نظامی را نــدارد که متقابال
دست به تنش بزند ...آمریکاییها [از سوریه]
عقب نشینی خواهد کرد ،همان گونه که در
ســال  1983از بیروت عقبنشینی کردیم و
از عــراق خارج شــدیم ».وی ضمن مطرح
کردن ادعای «هالل ایرانی» ،خاطر نشــان
کرد ،نمیتوان این هالل را در شرق سوریه
شکســت داد و «نفوذ ایران در سوریه ناشی
از غرب ســوریه ،فرودگاه دمشــق ،رابطه
میان تهران و دمشــق و حمایــت ایران از
دولت دمشــق است» .فورد در پایان با بیان
اینکه ترامپ در تالش اســت که نفوذ ایران
را کاهش دهد ،در پاســخ به این سوال که
«هدف نهایی ترامپ چیست» ،اذعان کرد:
«او میخواهــد نفوذ ایــران را کاهش دهد.
این را چند هفته پیش از یکی از مشاورانش
شــنیدم ،ولی نمیداند که بازی تمام شــده
است .بســیار دیر کردهاند .اوباما گزینههای
کافی برای دولت ترامپ به ارث نگذاشــت
که اهداف را محقق کند».

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس:

اقتدار نظامی ایران جز با وحدت و همدلی مردم میسر و قابل دوام نیست

محمدرضا عارف با اشــاره به اقدام سپاه پاسداران در حمله
موشــکی به مقر تروریستها در ســوریه تاکید کرد که ملت
ایران با حمایت از نیروهای نظامی اجازه تجاوز به متجاوزان
را نخواهند داد.
به گزارش ایســنا ،متن پیام محمدرضا عارف نماینده مردم
تهران و رییس فراکسیون امید مجلس شورای که در صفحه
اینستاگرام وی منتشر شده به این شرح است:
اقتدار نظامی جمهوری اسالمی ایران نشان از پشتوانه قوی

مردمی است که جز با وحدت و همدلی خانواده انقالب میسر
و قابل دوام نیست.
حمله موشــکی سپاه پاســداران به مقر داعش در پاسخ به
عملیات کور تروریستی این گروهک از رهگذر همین اتحاد و
باهم بودن میسر شد و پاسخی بود به بدخواهان ایران اسالمی
که در آرزوی ایجاد تنش و درگیری در داخل کشور ما نباشند؛
چرا که ملت بــزرگ ایران با حمایــت از نیروهای نظامی و
امنیتی خود اجازه تجاوز به متجاوزان را نخواهند داد.

سردار حاجیزاده:

تصاویر اصابت موفق موشکها با
پهپاد و آنالین به ایران مخابره شد

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت :موشکها از ایران شلیک شد ،بر فراز عراق عبور کرد ،در سوریه
فرود آمد و توســط هواپیماهای بدون سرنشینی که از اطراف دمشق به پرواز درآمده بود بر فراز دیرالزور
اصابتها را به صورت همزمان برای ما در ایران مخابره میکرد.
سردار حاجیزاده :تصاویر اصابت موفق موشکها با پهپاد و آنالین به ایران مخابره شد.
به گزارش دیده بان ایران ،سردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در جریان شلیک
موشکهای بالستیک سپاه به مقر داعش در دیرالزور سوریه گفت :اگر تروریستها به شرارت ادامه دهند
نتیجه پرهزینهای برایشان رقم خواهد خورد.
وی تاکید کرد :در اطراف دیرالزور پایگاههای فرماندهی ،مراکز ســاخت و تولید خودروهای انتحاری و
مراکز تجمع آنها توسط موشکهای میانبرد مورد هدف قرار گرفت .دشمنان باید بدانند تهران ،لندن و
پاریس نیســت و این یک کار کوچکی بود که انجام شد و اگر دست از پا خطا کنند ضربات مهلکتر بر
سر آنها فرود خواهد آمد.
وی افزود :شناسایی و احاطه اطالعاتی این تروریستها به خودی خود یک دنیا مسئله است و شلیک
این موشکها از فاصله  700کیلومتری و نشاندن روی یک ساختمان کوچک ،خودش یک پیام است و
آنها میفهمند عیار ایرانیها کجاست.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه ادامه داد :سپاه پاسداران انقالب اسالمی به تبعیت از فرماندهی معظم
کل قــوا ایــن عزم و اراده محکم برای دفاع از نظام را به صورت کامل دارد و ســر ســوزنی هم عقب
نمینشیند.

خبر

بیکاری کارگر ایرانی و خروج ارز از کشور ۲
پیامد اشتغال اتباع خارجی

هادی ســاداتی ،عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری
سراســر کشــور ،با بیان اینکه ایران از جمله کشورهایی است که مهاجر پذیر
نیست ادامه داد :ایران مهاجر پذیر نیست ،اما در عوض جزو معدود کشورهایی
اســت که به دلیل مناقشــات جنگی در کشورهای همســایه از جمله عراق و
افغانستان پناهنده پذیر است .در حال حاضر بیش از 2میلیون پناهنده جنگی در
ایران به صورت اردوگاهی و یا فعالیت آزاد زندگی می کنند.
به گزارش تســنیم ،ســاداتی گفــت :روال پذیرش و حضــور پناهندگان در
کشــوهای دنیا اینگونه اســت که پناهندگان پس از اتمام مناقشات یا جنگ
در مناطق خودشــان باید به کشــور خود بازگردند ،اما متأســفانه به دلیل عدم
وجود امکانات الزم رفاهی و همچنین تداوم درگیریهای داخلی در کشورهای
همسایه ایران موجب اسکان طوالنی مدت پناهندگان در ایران می شود .همین
امــر بار مالی فراوانی بر دولت وارد می کند و پیامدهای عدیده ای را نیز برای
مردم ایران به وجود می آورد.
همچنیــن با ورود پناهنــدگان به بازار کار داخلی و ارائــه کار ارزان قیمت
جهت انجام کارهای بسیار سخت و جایگزینی آنها به جای کارگر ایرانی زمینه
بیــکاری نیروهای داخلی فراهم شــده و پیامد آن فقر و بیکاری و تنگدســتی
کارگران ایران و خروج ارز از کشــور و تزلزل اقتصادی و معیشتی در بازار کار
علیالخصوص کارگران ساختمانی میشود .در حال حاضر حضور اتباع بیگانه به
کارگران ساختمانی کشور در بعضی از استانها صدماتی وارد کرده و در مناطقی
از شهرها حتی اردوگاههایی هم برای اتباع بیگانه وجود دارد.

تجمع تعدادی از دانشآموزان تهران در
اعتراض به لو رفتن سؤاالت امتحانات نهایی مقابل
وزارت آموزشوپرورش

آخرین سفیر آمریکا در سوریه:

رفتاری که هنری کسینجر با ُکردهای عراق
داشت (آنان را رها کرد) ،رفتار خواهند کرد.
مسئوالن آمریکایی این را به من گفتهاند».
فورد با اشــاره به اینکــه ارتش آمریکا از
«غرب کردســتان» به عنــوان یک منطقه
مســتقل در آینده سوریه دفاع نخواهد کرد،
در پاســخ به اینکه چرا بشــار اسد تا سال
 2017در سوریه در قدرت ماند ،گفت« :فکر
میکردم که ارتش ضعیف خواهد شــد و در
جنگ فرسایشی به خطوط دفاعی بازخواهد
گشت .یا اینکه برخی از سربازان [ارتش را]
تــرک خواهند کرد ...در آغاز ســال 2013
پیشبینی میکردم که اسد برود ،ولی جنگ
القُصیر صورت گرفت و حزب اهلل به صورت
گسترده وارد این جنگ شد ...در اواخر سال
 2013نیز همــه ارکان [گروهک] «ارتش
آزاد» فروپاشــیدند و احرار الشــام و النصره
شــکل گرفت .ارتش آزاد نیز هیچ پیشروی
در جنوب نداشت ...و رکود بزرگی [بر جنگ
سوریه] حاکم شــد ...فکر میکردیم که در
وضعیت رکود ،اسد دمشق ،ساحل ،حمص و
حماه را حفظ خواهد کرد و حلب را نخواهد
گرفت و به شــرق نخواهد رفــت .در واقع
ما پیشبینی میکردیم کــه تجزیه یک امر
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سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه :

عملیات موشکی سپاه لیلهالقدر نامگذاری شد
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،اعالم کرد :در عملیات اخیر سپاه که لیلةالقدر
نام داشــت ،سپاه پاســداران  6فروند موشک بالســتیک میان برد ،به اهداف مختلفی در
بردهای  650تا  700کیلومتر شلیک کرد.
به گزارش ایســنا  ،سردار رمضان شریف با بیان این مطلب افزود :اهدافی که ما در این
عملیات هدف قرار دادیم ،مقرهای فرماندهی ،دپوی تجهیزات انتحاری و لجســتیکی در
استان دیرالزور سوریه بوده است .وی ادامه داد :برای شلیک این موشکها با کشور سوریه
از قبل هماهنگ شده بود و موشکها از مسیر کشور عراق وارد آسمان سوریه شده بودند،
تعدادی از این موشــکها ،موشــکهای دقیق و نقطهزن ذوالفقار بودهاند و هماکنون نیز
تصاویر بسیار خوبی از لحظه اصابت موشکها به اهداف ،به دستمان رسید ه است.

واکنش معاون اطالع رسانی دفتر
رئیس جمهور به حمله موشکی سپاه
معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رییس جمهور در یادداشتی به حمل ه موشکی
سپاه به داعش واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا ،متن یادداشت توئیتری پرویز اسماعیلی به این شرح است :باالخره
بعضیها در منطقه باید میفهمیدند که ما فقط موشــک تســت نمیکنیم ،الزم باشد
استفاده هم خواهیم کرد.

روز دوشــنبه جمعی از دانشآموزان شــهر تهران در اعتــراض به لو رفتن
سؤاالت امتحانات نهایی مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.
به گزارش تسنیم ،یکی از دانش آموزان در این رابطه گفت :امروز در اعتراض
به لو رفتن گســترده ســؤاالت امتحانات نهایی ،جمعی از دانشآموزان مقابل
وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند .متأســفانه مســئوالن این وزارتخانه در
رابطه با لو رفتن ســؤاالت پاسخ روشــنی به ما نمیدهند و از اساس منکر این
موضوع هستند.
بهگفته این دانش آموز ،سؤاالت امتحانات نهایی در تمام دروس لو رفته است
و اغلب دانش آموزان به آن دسترسی داشتهاند.
مادر یکی از دانشآموزان نیز معتقد اســت که از ساعت هفت صبح سؤاالت
امتحانات نهایی در دســت دانشآموزان بود و این در حالی اســت که امتحان
رأس ساعت هشت صبح شروع میشد .کانالهای بسیاری در تلگرام به فروش
سؤاالت مشغول بودند.
دانش آموزان در تجمع امروز خود مقابل وزارت آموزش و پرورش خواســتار
روشن شدن وضعیت لو رفتن ســؤاالت امتحانات نهایی و چرایی این موضوع
هستند ،بهگفته آنها نمرات امتحانات نهایی در تعیین سرنوشت آنها برای ورود
به دانشگاهها تأثیرگذار هستند چرا که سهم 25درصدی در کنکور دارند.

رئیس کمیته خارجی مجلس عراق:

حمله موشکی ایران به داعش با بغداد هماهنگ
شده بود

کمیته امور خارجی مجلس عراق اعالم کرد که حمله موشــکی ایران به پایگاه
های داعش در سوریه با عراق هماهنگ شده بود.
بــه گزارش انتخاب ،عبدالباری زیباری ،رئیــس کمیته خارجی مجلس عراق،
گفت :حمله موشــکی ایران به داعش از طریق حریم هوایی عراق با هماهنگی با
اتاق عملیات مشترک بین عراق ،ایران ،سوریه و روسیه صوت گرفت.
وی تاکیــد کرد که عراق از هرگونه اقدام نظامــی که موجب تضعیف یا پایان
داعش شود حمایت میکند.
این مقام عراقی اظهار داشت :شلیک موشک از طریق حریم هوایی عراق بدون
هماهنگی امکان پذیر نیست چرا که هواپیماهای نظامی و مسافربری از این حریم
هوایی پرواز میکنند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه:

کشورهای عربی
مسائلشان را از طریق
گفتوگو حل حل کنند
وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره به بحران قطع روابط عربستان و دیگر
کشورها با قطر این مساله را نگرانکننده خواند و بار دیگر از همه طرفها خواست
که از طریق گفتوگو مساله را حل کنند.
بــه گزارش ایســنا ،محمدجواد ظریف روز دوشــنبه به وقــت محلی در جمع
خبرنگارانی که وی را در ســفر به شمال آفریقا همراهی میکنند با اشاره به نتایج
ســفرش به الجزایر گفت :در این سفر بر ضرورت امتناع از مداخله در امور داخلی
کشورها و گفتوگو برای حل مسایل صحبت کردیم.
وی گفت :در دیدار با وزیر خارجه و نخســتوزیر الجزایر درباره روابط دو جانبه،
بانکی و تاسیس خط تولید سایپا در این کشور نیز صحبت کردیم.
وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین تصریح کــرد که با مقامات موریتانی نیز
درباره موارد مورد عالقه و همکاریهای اقتصادی و نیز مســایل منطقه صحبت
میکنیم و این موضوعات در سفر به تونس نیز پیگیری میشود.
ظریــف درباره تحوالت منطقه به ویژه تنش در روابط عربســتان و قطر گفت:
بحرانــی که در خلیج فارس اتفاق افتاده برای ما نگرانکننده اســت .ما از ابتدای
بحران از همه طرفها خواســتیم که از افزایش تنش خودداری کنند و از مســیر
گفتوگو موضوع را حل کنند.
وزیر خارجه عمان:

بحران قطر به زودی حل و فصل خواهد شد

وزیر امور خارجه عمان اعالم کرد که بحران قطر به زودی حل و فصل خواهد
شد.
به گزارش انتخاب ،یوســف بن علوی وزیر امــور خارجه عمان اعالم کرد که
بحران به وجود آمده میان قطر و کشــورهای حاشــیه خلیج فارس به زودی حل
و فصل می شود.
وی خاطرنشان کرد که این بحران در شورای همکاری خلیج فارس حل خواهد
شد.
گفتنی است که روز پنجم ژوئن سال جاری ۵ ،کشور عربی -عربستان سعودی،
مصــر ،امارات متحده عربــی ،بحرین و یمن -با طرح اتهامــی مبنی بر حمایت
مقامات دوحه از تروریسم ،روابط دیپلماتیک خود را با قطر بطور غافلگیر کننده ای
قطع کردند .این درحالی است که دولت قطر این اتهامات را رد می کند و تالشها
برای منزوی سازی دیپلماتیک این کشور را ناموجه می خواند.

