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اصلی  موضوع  گفت:  روسیه  خارجه  وزیر  معاون 
سوی  از  هم  آن  سیاسی  تصمیم   اتخاذ  برجام،  درباره 
آمریکا است. به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرگئی 
ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه اعالم کرد که 
هیچ  اما  است  ایستا  برجام  احیای  پیرامون  وضعیت 

عقب گردی در این زمینه وجود ندارد.
عمدتا  برجام  احیای  که  کرد  تاکید  ریابکوف 
مهمترین  و  است  سیاسی  تصمیم گیری  موضوع 

اجرای  به  بازگشت  و  آمریکا  سوی  از  باید  تصمیم 
کامل برجام، اتخاذ شود. اگر آمریکا این موضوع را 
احیای  برای  مانده  باقی  مرحله های  باقی  کند  درک 

برجام ساده تر و سریع تر طی خواهد شد.
دیپلمات ارشد روسیه گفت: طرف ایرانی آمادگی 
خود را برای جمع بندی سریع مذاکرات احیای برجام و 
ادامه همکاری ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره 

موضوعات مرتبط اعالم کرده است.

وزیر خارجه روسیه:

ایران آمادگی خود را برای جمع بندی مذاکرات احیای 
برجام و ادامه همکاری ها با آژانس اعالم کرده است
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برای ساخت نیروگاه هسته ای 
به تعامل بین المللی نیاز است

14 سال بالتکلیفی برای احداث 
بیمارستان تبریز به خاطر بی زمینی

مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رییس 
کنکور  مافیای  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
اما  تاکید کرد:  است،  در مجلس  دارای البی هایی 
و  ایستاده  کنکور  مافیای  مقابل  شدت  به  مجلس 
به  کنکور  قانون  درمورد  خوبی  خبرهای  بزودی 

مردم اعالم خواهیم کرد.
به  منادی  سفیدان  علیرضا  ایرنا،  گزارش  به 
حضور  با  دانشجو  روز  آذر   ۱۶ فرارسیدن  مناسبت 
با   ۲۰ تهران  چالشی  و  محور  وگو  گفت  برنامه  در 
موضوع مطالبات دانشجویان از مجلس، در پاسخ به 
فعال در کشور  دانشجویی  آیا جنبش  این سوال که 
توانسته در حل مسائل مختلف کشور و در حوزه های 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نقش خود  سیاسی، 
معتقدم  کرد:  تصریح  کند،  ایفا  مناسبی  شکل  به  را 
اما  گذاشته  خوبی  اثرگذاری  دانشجویی  جنبش 

نتوانسته کامال نقش خود را ایفا کند.
شورای  مجلس  آموزش  کمیسیون  رییس 
با اشاره به وقوع هشت سال جنگ تحمیلی  اسالمی 
در کشور در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی 
فعال  دشمن  با  مقابله  در  دانشجویی  جنبش  اینکه  و 
شد، افزود: جنبش دانشجویی پس از جنگ و آغاز 

سازندگی نیز نقش فعال و موفقی در کشور داشت.

وی با بیان اینکه اکنون در کشور یک پتانسیل 
بزرگ دانشجویی جوان با انرژی باال وجود دارد که 
مخالف ایستایی است، گفت: این جامعه دانشجویی 
پویایی  و  خواهی  عدالت  درخواست  مسووالن  از 

هرچه بیشتر دارد.
به سوالی در خصوص وضعیت  پاسخ  در  وی 
اخیر  سالهای  طی  اینکه  بیان  با  نیز  کنکور  نهایی 
تیزهوشان  از مدارس  ها، جدا  دانشگاه  قبولی های 
بوده،  جامعه  باالی  های  دهک  از  بیشتر  دولتی، 
انقالب  عالی  شورای  و  مجلس  اکنون  گفت: 
موجود  سراسری  کنکور  روند  تغییر  در  فرهنگی 

همکاری و تالش می کنند.
منادی با بیان اینکه بر اساس مصوبه اخیر شورای 
و  دبیرستان  دروس  نمرات  فرهنگی،  انقالب  عالی 
معدل در نتیجه کنکور، عدالت در پذیرش دانشگاه 
البته این هنوز محل  بیشتر خواهد کرد، افزود:  ها را 
بحث است و به نتیجه نهایی نرسیده ایم. البته کنکور 
دی ماه امسال و تیر سال آینده با همین روش تاثیر ۴۰ 
درصدی سهم سوابق تحصیلی و ۶۰ درصد کنکور 
جلساتی  اینکه  ضمن  شد.  خواهد  برگزار  تخصصی 
وارد  شده  حذف  که  عمومی  دروس  که  داشتیم 

کنکور شوند.

منفی  تبعات  که  شد  مدعی  اوکراین  خارجه  وزیر 
منافع  از  روسیه  و  ایران  میان  نظامی   - فنی  همکاری 
دمیترو کولبا وزیر  ایسنا،  بیشتر است. به گزارش  آن 
در  ایران  گام  نزدیک  از  ما  گفت:  اوکراین  خارجه 
خصوص همکاری فنی نظامی این کشور با روسیه را 
دنبال می کنیم. تمامی استدالل های منطقی می گویند 
که این همکاری باید فورا خاتمه پیدا کند. ما تصمیم 

تصمیم گیری  آن  با  مطابق  و  بررسی  را  تهران  نهایی 
واضح  بسیار  ایرانی  طرف  به  ما  پیام  کرد.  خواهیم 
بوده است. ابتدا به آن ها گفتیم که یا از کارتان دست 
مواجه خواهیم شد. سپس  تبعات جدی  با  یا  بکشید 
و  پهپاد  ارسال  منافع  نیست  مهم  که  گفتیم  آن ها  به 
تسلیحات به روسیه  چه باشد، چراکه تبعات منفی این 

همکاری بر منافع آن سنگینی می کند.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

مافیای کنکور البی هایی در مجلس دارد
اوکراین: 

همکاری ایران و روسیه، تبعات منفی به دنبال دارد

وزیر امور داخلی اقلیم کردستان عراق با غیرقانونی خواندن گروه های 
دهیم  نمی  اجازه  اقلیم کردستان گفت که  مرزهای  در  موجود  مسلح 

خاک این اقلیم منبع تهدید علیه کشورهای دیگر باشد.
وزیر  احمد،  ریبر  نیوز،  شفق  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
دولت  که  گفت  اظهاراتی  در  عراق  کردستان  اقلیم  داخلی  امور 
غیرقانونی  مسلح  های  مجموعه  مشکل  دارد  قصد  کردستان 
آن  در  ثباتی  بی  ایجاد  دنبال  به  که  مرزی  مناطق  در  موجود 

کند. حل  را  هستند  مناطق 
در  موجود  های  گروه  میان  مشکالت  امیدواریم  که  گفت  وی 
مناطق مرزی و کشورهای همجوار را حل کنیم، این گروه ها موافقتی 

برای حضور خود دریافت نکرده اند و غیرقانونی هستند.
های  به همکاری  اقلیم کردستان  در دولت  ما  تاکید کرد:  احمد 
خود با کشورهای همسایه ادامه می دهیم تا ثبات و آرامش را به مناطق 

مرزی بازگردانیم.
امیدوارم  اینکه  بیان  با  عراق  کردستان  اقلیم  داخلی  امور  وزیر 
اقلیم  مردم  کرد:  خاطرنشان  شوند  حل  وقت  اسرع  در  مشکالت  این 
می  دیگر  های  طرف  از  و  نیستند  مشکالت  این  از  بخشی  کردستان 
خواهیم که مشکالت خود را به داخل خاک ما منتقل نکنند، ما خواهان 

صلح هستیم.
ثبات  حامی  همواره  کردستان  اقلیم  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
اجازه  وقت  هیچ  که  کرد  تاکید  اند  بوده  مرزی  مناطق  در  آرامش  و 
میان گروه های مسلح  از مشکالت  نخواهیم داد که کردستان بخشی 
و کشورهای همجوار باشد و اجازه نمی دهیم که اقلیم کردستان منبع 

تهدید علیه کشورهای دیگر شود.

مرکز فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا مدعی شد که اخیرا یک قایق 
گشتی سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز نزدیک شد.

به گزارش ایسنا به نقل از یورو نیوز، فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی 
آمریکا )سنتکام( مدعی شد که یک قایق گشتی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به  صورت »ناامن و غیر حرفه ای« علیه ناوهای نیروی دریایی آمریکا هنگام عبور 

از تنگه هرمز در شامگاه روز ۵ دسامبر اقدام کرد.
و  پولر  بی  لوئیس  یواس ان اس  ناو  که  است  آمده  بیانیه  این  در 
در  معمولی  ترانزیت  یک  انجام  حال  در  سولیوانز  یواس اس  ناوشکن 

آب های بین المللی بودند که قایق گشتی نزدیک آن ها شد.
تابش  با  ایرانی  قایق  که  گفت  ماجرا  توضیح  ادامه  در  نهاد  این 
نورافکن سعی کرد در حرکت ناوها اختالل ایجاد کند. سنتکام با اشاره 
به این که این قایق از فاصله ۱۵۰ یاردی ]حدود ۱۴۰ متری[ کشتی های 
نزدیک  »به طور خطرناکی«  قایق  این  افزود که  عبور کرد،  آمریکایی 

شد، به خصوص که این اقدام در شب انجام گرفت.
از  استفاده  با  آمریکایی  کشتی های  که  گفت  ادامه  در  نهاد  این 
و  را کنترل کردند  لیزرهای غیرکشنده وضعیت  و  هشدارهای صوتی 

به ترانزیت خود ادامه دادند.
بین المللی  استانداردهای  سپاه  اقدامات  که  شد  مدعی  سنتکام 
ایمنی دریا را نقض می کند و خطر اشتباه محاسباتی  رفتار حرفه ای و 
مدعی  باره  این  در  سنتکام  سخنگوی  می دهد.  افزایش  را  برخورد  و 
فعالیت  نشان دهنده  بین المللی  آب های  در  خطرناک  اقدام  این  شد: 

ثبات زدای ایران در سراسر خاورمیانه است.
ایران  در  مسوول  مقامات  سوی  از  پاسخی  هنوز  ادعاها  این 

است. نداشته 

روزنامه »گلوبال تایمز« با اشاره به برخی گزارش ها ادعایی، نوشت که 
نخست وزیر کانادا »عمیقا« نگران پیدا شدن قطعات ساخت این کشور 
در پهپادهای ایرانی است که ادعا می شود روسیه برای حمله به اوکراین 

از آنها استفاده می کند.
به گزارش ایلنا، روزنامه »گلوبال تایمز« با اشاره به برخی گزارش ها 
نگران  ترودو« نخست وزیر کانادا »عمیقا«  ادعایی نوشت که »جاستین 
پیدا شدن قطعات ساخت این کشور در پهپادهای ایرانی است که ادعا 

می شود روسیه برای حمله به اوکراین از آنها استفاده می کند.
به نوشته این روزنامه، موسسه »استیت واچ« که یک سازمان غیرانتفاعی 
ساخت  آنتن  یک  که  داد  گزارش  میالدی  گذشته  ماه  است،  کانادایی 
شرکت بیسیم »تالیسمان« )Tallysman( مستقر در اتاوا در هواپیمای بدون 

سرنشین انتحاری »شاهد ۱3۶« در اوکراین پیدا شده است.
نخست وزیر کانادا همسو با برخی فضاسازی های ضدایرانی در این 
باره گفت: »ما کامال نگران این گزارش ها هستیم. در جایی که کانادا در 
حال تولید نوآوری های خارق العاده در فناوری است، ما نمی خواهیم این 
فناوری  ها از طریق ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شوند«.

مجوزهای  متبوعش  کشور  که  افزود  خود  ادعاهای  ادامه  در  ترودو 
صادراتی دقیقی برای فناوری های حساس دارد که سختگیرانه  اجرا می شوند.

وی همچنین گفت که دولت و این شرکت همکاری متقابلی داشته اند.
با این حال، ترودو افزود که مقام ها در حال تحقیق هستند تا بدانند 
چگونه قطعات کانادایی سر از پهپادهای ایران در اوکراین درآورده اند.

»صد  کمپانی وی  که  نیز گفت  تالیسمان  مدیرعامل  پنثر«  »جایلز 
این قطعات  ندارد  اوکراین است، و خبر  از  به حمایت  متعهد  درصد« 

چگونه به پهپادهای ایرانی راه یافته اند.

اقلیم کردستان عراق: 
اجازه نمی دهیم خاک ما 

تهدید علیه کشورهای دیگر باشد

ادعای سنتکام درباره 
رویارویی قایق گشتی سپاه 

با ناوهای آمریکایی

واکنش ترودو به ادعای 
استفاده از قطعات کانادایی 

در پهپادهای »شاهد ۱۳۶«

با 1۸۷ رای موافق
»بذرپاش« وزیر راه و شهرسازی شد

تصدی  برای  بذرپاش  مهرداد  به  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
وزارت راه و شهرسازی رای موافق دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
تصدی  برای  بذرپاش  مهرداد  صالحیت  مجلس،  )چهارشنبه(  دیروز 
وزارت راه و شهرسازی را بررسی کرده و در نهایت با ۱۸۷ رای موافق،  
رای   ۲۶3 مجموع  از  باطله  رای   ۵ و  ممتنع  رای   ۷ مخالف،  رای   ۶۴

مآخوذه، سکان وزارت را به دست مهرداد بذرپاش سپردند.
عنوان  به  بذرپاش  مهرداد  معرفی  نامه  جاری  هفته  یکشنبه  روز 
شورای  مجلس  علنی  جلسه  در  شهرسازی  و  راه  پیشنهادی  وزیر 

اسالمی اعالم وصول شد.
مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس نهم بوده و در مرداد 
با رای نمایندگان مجلس به عنوان رئیس دیوان محاسبات  سال ۱3۹۹ 

انتخاب شد.

معاون اول قوه قضائیه:

موفقیت دیوان عدالت 
در گروی پشتیبانی مردم

که  است  موفق  زمانی  عدالت  دیوان  گفت:  قضائیه  قوه  اول  معاون 
و  ماموران  از  برخی  تعدی  برابر  در  مردم  پشتیبان  که  کند  اثبات 

است. وزارت خانه ها 
به گزارش ایلنا، حجت االسالم محمد مصدق در همایش چهلمین 
سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری جزو 

افتخارات نظام جمهوری اسالمی است.
امور  اداره  در  مردم  اراده  پیش  سال   ۲۰۰ حدود  از  افزود:  وی 
برای  اساسی  قانون  است.  شده  خودکامگان  فرامین  جایگزین  کشور، 
کشورها نوشته شده و در قوانین اساسی همه کشورها سه اصل مهم پیش 
بینی شده اعم از به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت مردم و تفکیک 

اصل قوا و نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور است.
باید بر اعمال  مصدق در ادامه گفت: سوال می شود که چگونه 
نظام  افتخار  است:  این  پاسخ  نظارت شود؟  بر کشورها  قوای حاکم 
دیوان  مثل  مستقل  نهادی  که  است  این  برای  اسالمی  جمهوری 
از  بسیاری  در  زیرا  است  کرده  بنا  پیش  سال   ۴۰ از  اداری  عدالت 
نداریم. فلسفه وجودی دیوان عدالت آن است  نهاد را  این  کشورها 
ماموران  گذارم   نمی  و  هستم  شما  پشتیبان  من  بگوید  مردم  به  که 
کارهای  سال   ۴۰ این  طول  در  کنند.  تعدی  شما   به  احیانا  دولتی 

خوبی انجام شده و هر روز بهتر از قبل می شود.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: دیوان عدالت باید فعال باشد 
نه منفعل. یعنی مسئوالن دیوان عدالت نباید منتظر این باشند که کارشان 
صرفا رسیدگی پرونده باشد بلکه باید به صورت فعال از ورود پرونده ها 

به دیوان عدالت پیشگیری کنند.
موضوعات  بندی  اولویت  و  شناسی  مساله  کرد:  تصریح  وی 
ما  است.  مهم  نیز  هیات عمومی  ارای  تنقیح  و   دیوان  در  قابل طرح 
با اینکه چرا رای هیات عمومی  صدها نامه به وزرا نوشتیم در رابطه 
ابالغ  می  دیوان عدالت که صادر می شود ولی بخشنامه خالف آن 
لذا الزم  دارد  رایی وجود  دانستیم  چنین  نمی  ما  گفتند  آنها  کنید؟ 
است که آرا تنقیح شود و به صورت دفترچه ای درآید،  بویژه بعد 

اینکه دولت ها عوض می شوند. از 
زمانی  عدالت  دیوان  کرد:  تاکید  مصدق  پایان حجت االسالم  در 
از  برخی  تعدی  برابر  در  مردم  پشتیبان  که  کند  اثبات  که  است  موفق 

ماموران و وزارت خانه ها است.
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۱۲۸ گونه در معرض 
خطر انقراض!

ارزشمند  بومی و  از گونه های  ایران کشوری غنی 
است و حدود ۱۱۴۰ گونه جانوری اعم از پستاندار، 
پرنده، خزنده، دوزیست و ماهیان آب های داخلی 
در اکوسیستم های خشکی و آب های داخلی ایران 
و حدود ۶۵۰ گونه ماهی در آب های دریایی در آن 
زندگی می کنند که برخی از آن ها با کاهش شدید 
دفتر  سرپرست  گفته  به  شده اند.  مواجه  جمعیت 
محیط  سازمان  وحش  حیات  مدیریت  و  حفاظت 

زیست عالوه بر حفاظت از...

رئیسی:
آشوب ها ربطی به 

مشکالت اقتصادی ندارد!
سخن  باید  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
کشور  این  سازان  آینده  عنوان  به  را  دانشجویان 
شناسی،  دشمن  نماد  دانشجو  روز  گفت:  شنید، 
از  مسئولیت  احساس  و  بصیرت  ستیزی،  دشمن 

سوی دانشجویان عزیز است.
صبح  رئیسی  ابراهیم  سید  ایرنا،  گزارش  به 
روز  گرامیداشت  آیین  در  )چهارشنبه(  دیروز 
این  شد،  برگزار  تهران  دانشگاه  در  که  دانشجو 
بصیرت  نماد دشمن شناسی، دشمن ستیزی،  را  روز 
و احساس مسئولیت جامعه دانشجویی کشور عنوان 
عنوان  به  باید  آذر  شانزدهم  حقیقتاً  افزود:  و  کرد 
نماد و نمود بالندگی و شناخت شرایط و وضعیت 

کشور از سوی دانشگاه ها...

ممنوع الورود یا 
ستاره دار کردن 
دانشجویان 
به رفتن مغزها می انجامد

نقاط  امن ترین  اتفاقا  گفت:  دانشگاه  استاد  یک 
برای حاکمیت برای اینکه اصل ۲۷ قانون اساسی را 
اجرایی کند و به رسمیت بشناسد محیط دانشگاه ها 
حاکمیت  مواجهه  و  پاسخ  بهترین  شاید  و  است 
رسمیت  به  را  دانشجویی  جریان  که  باشد  این 
بشناسد و فضا را برای عرصه اعتراض ها در اشکال 
برای  آرا  تضارب  و  باز  فضای  ایجاد  و  گوناگون 
اعتراضات  و  انتظارات  و  اندیشه ها  مطالبات،  طرح 
و انتقادها باز کند و فضای دانشجویی را به نشاط و 

شادابی خودش باز گرداند.

مشموالن جامانده
مزایای رتبه بندی را 
۳0 آذر دریافت می کنند

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش گفت: مشموالن جامانده مزایای 

رتبه یک رتبه بندی را تا پایان آذر دریافت می کنند.
ایرنا  با  گو  و  گفت  در  فرد  ستاری  صادق 
درباره پرداخت مزایای رتبه یک رتبه بندی معلمان 
یک  رتبه  مزایای  معلمان  درصد   ۸۰ کرد:  اظهار 
رتبه بندی را ماه گذشته همراه با معوقات هشت ماهه 

دریافت کردند.

آمریکا: 
روی حمایت از معترضان متمرکزیم نه مذاکرات برجامی

حسن خمینی:

امیدوارم راه مبارزه با استبداد زنده بماند

صفحه 8 صفحه 6 صفحه 7

چرا بعد از جام جهانی 
یک نفر عذرخواهی 
تاالب بی تاب آب استنکرد؟

دانشجویان از سینمای 
امروز جلوتر هستند

خمینی  حسن  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  مجموعه  در  گفت: 
امام خمینی)س( و پژوهشکده امام خمینی)س( 
امور  به  پرداختن  از  باید  اسالمی،  انقالب  و 
تر  عینی  مسائل  وارد  و  بگیریم  فاصله  انتزاعی 

و بحث های چالشی شویم.
جماران،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی 
پژوهشکده  معارفه رئیس  تودیع و  در مراسم 
امام خمینی)س( و انقالب اسالمی، با تسلیت 
 ۱۶ روز  گرامیداشت  و  فاطمیه)س(  ایام 
تاریخ  در  بزرگی  روز  آذر   ۱۶ گفت:  آذر، 
داده؛  رخ  آن  در  مهمی  اتفاق  و  است  ایران 
امیدواریم راه مبارزه با استعمار و استبداد در 

بماند. جامعه ما همواره زنده 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  امام  یادگار 
به  راجع  باید  پژوهش  اینکه  بر  تأکید  با  خود 
مجموعه  در  افزود:  باشد،  جامعه  امروز  درد 
و  خمینی)س(  امام  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه 

پژوهشکده امام خمینی)س(...


