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اقتصادمقاومتي
ونقشنيروهايمسلح
صفحه 2

احمد كاظمزاده

حضرت آيتاهلل خامنهاي كمك امريكاييها ب��ه داعش در عراق را
نمون��هاي از برخوردهاي غيرصادقانه ائتالفه��اي گوناگون مدعي
مبارزه با تروريزم برشمردند و گفتند :آنها براي توجيه برخوردهاي
دوگانه خود ،تروريزم را به دو نوع خوب و بد تقسيم ميكنند .رهبر
انقالب با اشاره به مليت اروپايي عامالن حوادث تروريستي در اروپا
و همچنين حض��ور پر رنگ اف��رادي از اين كش��ورها در گروههاي
تروريستي در س��وريه و عراق ،افزودند :اين واقعيتها نشان دهنده

جدي نبودن غرب و بهويژه امريكاييها در مبارزه با تروريزم اس��ت.
ايش��ان دنياي امروز را دنيايي متالطم توصيف كردن��د و افزودند:
كشورهاي اس�لامي امروز از س��ويي با خطر گروههاي تروريستي
كه بهنام اس�لام و در واقع عليه اسالم و مسلمانان فعاليت ميكنند،
مواجهند و از س��وي ديگر برخي قدرتهاي غربي تمايل ندارند كه
كشورهاي مسلمان ،متحد و در كنار يكديگر باشند.
بقيه در همين صفحه

دام تكرار برجام

شيوا نوروزي

خوشبهحاليسعوديها
ازبيكفايتيفدراسيونفوتبال
صفحه 13
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مجلسخريدسربازيرا
قسطيكرد

افزايش همكاريها در ابعاد مختلف سياسي ،اقتصادي،
تجاري ،حمل و نقل و همچنين همكاري در موضوع رژيم
حقوقي حوزه دريايي مشترك استقبال ميكنيم.
در اين ديدار كه آقاي روحاني رئيس جمهور نيز حضور
داشت ،آقاي «نورس��لطان نظربايف» رئيسجمهوري
قزاقس��تان ،ايران را همس��ايهاي ب��زرگ ،قدرتمند و
قابلاعتماد و اتكا دانست و گفت :دو كشور ظرفيتهاي
فراواني براي توس��عه روابط دارند و ما در اين س��فر در
خصوص برنامههاي اقتصادي و تجاري مهمي به توافق
رسيديم كه موجب رش��د و افزايش همكاريها خواهد
شد .رئيسجمهور قزاقستان ،تروريزم را تهديدي جدي
خواند و با اش��اره به بروز حوادث تروريستي در غرب و

تالش غربيها براي معرفي اسالم به عنوان نماد تروريزم،
گفت :تروريزم و سيل مهاجرت آوارگان ،در واقع ناشي
از مقابله با دولتهاي قانوني كش��ورهاي منطقه توسط
قدرتهاي غربي است ،زيرا هنگامي كه دولت مركزي
با ثبات در كش��وري از بين برود ،تروريزم جانشين آن
ميشود.
آقاي نظربايف با اشاره به اقتدار جمهوري اسالمي ايران
و نفوذ معنوي رهبر معظم انقالب اسالمي در كشورهاي
اس�لامي گفت :من با نظ��رات جنابعال��ي در خصوص
وحدت جهان اسالم كام ً
ال موافقم و بايد به همه جهان
نشان دهيم كه اسالم ،دين پيشرفت ،اتحاد و مبارزه با
تروريزم است.

مجلس خريد سربازي را قسطي كرد
بر اين اس��اس ،تم��ام درآمده��اي حاص��ل از اعطاي
معافيتهاي مشموالن مذكور به حساب درآمد عمومي
كشور نزد خزانهداري كل كش��ور واريز ميشود .بر اين
اساس پايه ريالي جريمه مش��موالن غايب براي صدور
كارت معافيت نظام وظيف��ه بر مبناي مدرك تحصيلي
آنها به شرح زير است:
ـ زيرديپل��م 100:ميليون ريال ،ديپل��م 150 :ميليون
ريال ،فوق ديپلم 200 :ميليون ريال ،ليس��انس250 :
ميليون ريال ،فوق ليسانس 300 :ميليون ريال ،دكتراي

پزش��كي 350 :ميليون ري��ال ،دكتراي غيرپزش��كي:
 400ميليون ريال و پزش��كان متخصص و باالتر 500
ميليون ريال.
بر اساس مصوبه مجلس به ازاي هر سال غيبت مازاد بر
هشت سال  10درصد به مبالغ جريمه پايه اضافه و غيبت
بيش از شش ماه يك سال محسوب ميشود.
همچنين ب��راي مش��موالن متأهل 5 ،درص��د و براي
مش��موالن داراي فرزند به ازاي هر فرزن��د  5درصد از
مجموع مبلغ جريمه كسر ميشود.

س سيا :ديگر از تكنيكهاي بازجويي غرق مصنوعي استفاده نخواهيم كرد
رئي 
مدي�ر س�ازمان اطالعات
جهان
مركزي امريكا (سيا) قول
داده اس�ت كه س�ازمان جاسوس�ي امريكا هرگز از
تكنيكهاي بازجويي گس�ترش يافته ش�امل غرق
مصنوعي براي گرفتن اعتراف از مظنونان تروريستي
استفاده نخواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه ،جان برنان روز دوشنبه در
سخناني تاكيد كرد« :سيا حتي با دستور رئيس جمهور
جدي��د امريكا ني��ز از روشها و تكنيكه��اي بازجويي
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چرا تلويزيون بايد در بعضي از شبكههاي
كم مخاطب خود بازنگري كند

پريدن از روي
شبكههايكم بيننده
اما بودجهخوار
3

استانبول
باالتماس وانفجار!

برجام 2گرفتن اهرمهاي قدرت ايران است

گسترش يافته براي گرفتن اعتراف از مظنونان تروريستي
استفاده نميكند» .اظهارات برنان ميتواند بر رقابتهاي
انتخاباتي امس��ال امريكا تاثيرگذار باشد چرا كه دونالد
ترامپ نامزد پيشتاز جمهوريخواهان گفته است كه در
صورت پيروزي در انتخابات رياس��ت جمهوري ،دستور
استفاده از روشهاي بازجويي از جمله غرق مصنوعي را
خواهد داد ،روشي كه اوباما پس از پيروزي در انتخابات
 2009ميالدي ،استفاده از آن را ممنوع اعالم كرد .ترامپ
حتي گفته اس��ت كه براي اعتراف گرفت��ن از مظنونان

بازدید گشتهای تعزیرات حکومتی از فروشگاههای عرضه کننده گوشت | خبرگزاري آنا

تروريستي ،از روشهاي بدتر نيز استفاده ميكند .برنان
در مصاحبه با ان بي سي نيوز گفت « :با اجراي برخي از
اين تاكتيكها موافقت نخواهم كرد چرا كه اين نهاد بايد
رويه خود را تغيير دهد .مطلقاً اجازه نخواهم داد هيچ يك
از ماموران سيا بار ديگر از غرق مصنوعي استفاده كند».
تد كروز ديگر نامزد جمهوريخواه انتخابات امريكا نيز گفته
است كه روشهاي شكنجهگرانه براي بازجويي را در نظر
نخواهد گرفت ولي از هر روش��ي براي امن نگه داشتن
كشور استفاده ميكند.

صفحه 2

ناامنی 1300 ،هتل ترکیه را
در فهرست فروش قرارداد

سرلشکر صفوي:

غرب در توجيه برخورد دوگانه ،تروريسم را به خوب و بد تقسيم ميكند

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي اليحه بودجه سال
 1395به دولت اجازه دادند تا كليه مش��موالن خدمت
وظيفه عمومي را كه بيش از هش��ت سال غيبت دارند
با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت ،به صورت يكجا يا
تقسيط تا پايان سال  1395معاف كند.

كرملين خبر ورود اولين محموله اس–300
به ايران را تكذيب نكرد

کارشناسان و صاحبنظران سیاسی هشدار میدهند

صفحه 15

مش�موالن خريد خدمت
جامعه
سربازي با تصويب مجلس
ميتوانن�د جريمه خري�د خدمت س�ربازي خود را
قس�طي ت�ا پاي�ان س�ال  95بپردازن�د.

ورودتوافق اس300-
بهفازاجرا

غربدرتوجيه برخورد دوگانه ،تروريسم را بهخوبوبد تقسيم ميكند

خطرنهادينگيوهابيتدراالزهر

ادامه از همين صفحه
سياسي
حضرت آيتاهلل خامنهاي،
مقابله با خطر تروري��زم و برخوردهاي دوگانه قدرتها
را نيازمن��د افزايش همكاري كش��ورهاي اس�لامي در
چارچ��وب سياس��تهاي عقالني و منطقي دانس��تند
و گفتند :ما با كش��ورهاي مس��لمان احس��اس برادري
ميكنيم و مواضع ايران و قزاقس��تان نيز در بسياري از
مسائل جهاني يكسان است.
رهبر انقالب با اشاره به همكاريهاي قزاقستان با ايران
در مجامع بينالمللي تأكيد كردند :با وجود «دين ،تاريخ
و فرهنگ مشترك» و «ظرفيتهاي فراوان دو كشور»،
روابط تجاري و اقتصادي در سطح نازلي قرار دارد و ما از
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رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رئيس جمهوري قزاقستان:

حضرت آيتاهلل خامنهاي ،رهبر معظم انقالب اسالمي عصر ديروز در
ديدار آقاي «نورسلطان نظربايف» رئيسجمهوري قزاقستان با اشاره
به ضرورت افزايش همكاريهاي دو كش��ور در زمينههاي مختلف
سياسي ،اقتصادي ،بين المللي و مبارزه با تروريزم خاطرنشان كردند:
برخي قدرتها بهويژه امري��كا در ادعاي مبارزه ب��ا تروريزم صادق
و جدي نيستند اما كشورهاي اس�لامي ميتوانند با همكاريهاي
صادقانه ،اين تهديد را از جهان اسالم دور كنند.

عباسحاجينجاري

تخلف 105ميلياردي
مربوط بهدولتروحانياست
نهاحمدينژاد

جريان نفاق کشور را به سمت وابستگي پيش ميبرد

اقدامات جريان نفاق س�بب
سياسي
ش�ده تا استقالل کش�ور در
مس�ير خطر قرار گي�رد و اين عده کش�ور را به س�مت
وابستگي پيش ببرند.

به گزارش فارس ،سردار سرلشکر سيديحيي صفوي ،دستيار
و مشاور عالي مقام معظم رهبري با اش��اره به منويات رهبر
معظم انقالب ،گفت :مقام معظم رهبري برخي از موضوعات را
به دليل حساسيت آن خيلي سربسته و کلي مطرح ميکنند و
موضعگيريهاي ايشان تفاوتهاي بسياري با ديگر مسئوالن
دارد و اين تفاوتها ناشي از عمق نگاه و آگاهي و اشراف ايشان
نسبت به مسائل مختلف است .وي افزود :موضعي که ايشان
در خصوص برخي از مسائل اخير اتخاذ نمودند ،موضع رهبري
است که عادل و آگاه به زمان است و موضوع خيانت موضوع
بسيار مهمي است و کلمه خيانت بار مفهوم و معناي بسياري
دارد .سرلش��کر صفوي با اش��اره به رويکرد فعلي دشمنان
انقالب ،گفت:دشمنان انقالب اس�لامي ،آنهايي که با وقوع
انقالب اسالمي و در پي آن در هشت سال دفاع مقدس در دنيا

تحقير شدند ،مدتهاست به اين رويکرد رسيدهاند که انقالب
اسالمي را از درون اس��تحاله کنند و ارزشها و اصول انقالب
اس�لامي را از آن بگيرند و فضاي فکري حاکم بر جامعه را به
سمت اهداف و برنامههاي خود هدايت کنند و برخي در اين
ميان نقش پياده نظام دشمن را ايفا ميکنند .وي ادامه داد:
دشمنان و پياده نظام آن به دنبال اين هستند تا قدرت دروني
انقالب را تضعيف نمايند و اصليترين مؤلفه و پشتوانه انقالب
يعني مردم را از انقالب جدا کنند .مش��اور عالي مقام معظم
رهبري ادامه داد :تاريخ اسالم عبرتآموز و چراغ راه آيندگان
است .بحرانهاي پيراموني کشور و حوادث دهههاي گذشته،
هر عقل سليمي را وادار مينمايد تا قدرت و توان دفاعي کشور
را توسعه و افزايش دهد ،نبايستي از دشمنان غافل شد .تاريخ
 30سال گذشته و پيش از آن نشان ميدهد که امريکا دشمن
اصلي ملت ايران است .وي اضافه کرد :ايران اسالمي کشوري
جنگطلب نيست و به دنبال صلح و آرامش در منطقه است،
اما به هر تهديد و تجاوزي که تماميت ارضي و استقالل کشور
را با چالش مواجه نمايد پاسخي محکم و سخت خواهيم داد

وزير خزانهداري امريكا:
سيستم مالي امريكا  به روي ايران باز نيست
جك لو ،وزير خزانهداري امريكا ميگويد
كه سيس��تم مالي امريكا به روي ايران باز
نيس��ت و تا زماني كه اي��ران رفتار خود را
در حوزههاي غيرهس��تهاي تغيير نداده،
تحريمهاي غيرهستهاي باقي ميماند.
جك لو ،عصر دوشنبه با حضور در شوراي
روابط خارجي اين كش��ور به س��خنراني
پرداخت .وي در س��خنان خ��ود به نقش
امري��كا در اقتصاد جهاني طي  70س��ال
گذش��ته پرداخت .لو در اين سخنراني بر
لزوم هم��كاري امريكا و چي��ن در اقتصاد
جهاني تأكيد كرد و از اين دو كشور بهعنوان
بزرگترين اقتصادها در جهان نام برد .وي
سپس در گفتوش��نود با مجري شوراي
روابط خارجي امريكا و حضار در جلس��ه

حاضر شد و در پاسخ به «باربارا اسليوين»
در خصوص ايران تصريح كرد « :تحريمهاي
هستهاي كه دسترس��ي ايران را به منابع
مالياش محدود ميكرد ،رفع شدهاند .ما
دولت به دولت و مؤسس��ه به مؤسسه اين
موضوع را شفاف كردهايم ».لو در خصوص
دردسرهاي ايران براي استفاده از دالر هم
گفت كه اين مشكالت يكي به نوع كاركرد
خود ايران بازميگردد و ديگري به مسائلي
كه در حوزه هس��تهاي نميگنجند .وزير
خزانهداري امريكا همچني��ن تأكيد كرد
كه سيس��تم مالي امريكا به روي ايران باز
نيس��ت و تا زماني كه اي��ران رفتار خود را
در حوزههاي غيرهس��تهاي تغيير نداده،
تحريمهاي غيرهستهاي باقي ميماند.

جهان

و در اين موضوع با احدي تعارف نداري��م .صفوي در ادامه با
اشاره به جريان نفاق و سير تاريخي رفتار آن در مقابل جبهه
اسالم گفت :اسالم در طول تاريخ هر کجا مقابل جبهه کفر و
شرک ايستاد پيروز شد و هر کجا مقابل نفاق ايستاد با چالش
جدي روبهرو شد ،هم در گذش��ته و هماکنون در کشورمان
يکسري منافق داريم ،البته اين موضوع منحصر به زمان حال
نميباشد و هماکنون نيز در کشور برخيها نفاق دارند و نفاق
برخي خواص مردم را متحير ميکند .دستيار و مشاور عالي
فرماندهي معظم کل قوا در ادامه با اشاره به سخنان حکيمانه
و مدبرانه مقام معظم رهبري در جمع زائ��ران حرم رضوي
و در تشريح خس��ارتهاي جريان نفاق به کشور گفت :بايد
پاسداران ،انديشمندان ،نخبگان و خواص جامعه نسبت به
تغيير و تحوالت اجتماعي حساس باشند .آنچه پشتوانه نظام
در عرصه بينالملل است ،قدرت دروني و توان دفاعي کشور
است ،اما متأسفانه اقدامات جريان نفاق سبب شده تا استقالل
کشور در مسير خطر قرار گيرد و اين عده کشور را به سمت
وابستگي پيش ببرند.

عقبنشيني نخستوزير فرانسه
در مقابل اعتراضات گسترده مردمي

نخس�توزير فرانس�ه در واكن�ش ب�ه
هفتهها اعتراض علي�ه اصالحات قانون
كار ،روز دوش�نبه قول داد ب�راي يافتن
شغل به جوانان اين كش�ور كمك كند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه ،مانوئل والس،
نخستوزير فرانس��ه در ديدار با نمايندگان
هش��ت س��ازمان جوانان كه مخالف اصالح
قان��ون كار بودند ،ق��ول داده اس��ت تا براي
اشتغال و يافتن شغل به جوانان كمك كند.
برخي سازمانهاي فعال در زمينه جوانان از
تدابير اتخاذ شده توسط نخستوزير فرانسه
اس��تقبال كردهاند ولي احتمال پيوستن به
اعتراضات بزرگ و گسترده در  28آوريل را رد
نكردهاند .والس پس از اين نشست تأكيد كرد:
فرانسه بايد به جمعيت جوان خود گوش دهد.

تدابير جديد دولت فرانسه به ارزش بيش از
 500ميليون يورو ش��امل طرحي ابتكاري
براي تشويق كارفرمايان است تا جوانان را به
صورت تمام وقت استخدام كنند .كارفرمايان
بايد در صورت اس��تخدام اف��راد به صورت
پارهوقت يا قراردادهاي كوتاه مدت ،ماليات
بيشتري بپردازند .نرخ بيكاري در بين جوانان
فرانسوي به بيش از  25درصد رسيده است و
اين مسئله به يكي از بزرگترين چالشهاي
فرانسوا اوالند ،رئيسجمهور سوسياليست
اين كشور تبديل ش��ده است .دولت فرانسه
اعالم كرده است كه با اجراي اين اصالحات
قص��د دارد ب��ازار كار را انعطافپذيرتر كند
ولي كارگران نگران از دس��ت رفتن مزاياي
اجتماعي و شغلي هستند.

