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اعتماد به جوانان، برگ برنده ورزش ايران 
سعيد احمديان
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بزرگ ترين آورده برجام براي ملت و دولت 
دكتر يداهلل جواني 
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لحظات حساس بودن يا نبودن عراق
دكتر سيد نعمت اهلل عبدالرحيم زاده
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جانشينسازماناطالعاتسپاهبااشارهبهمصوبه
شورايعاليامنيتملي:

 حصر سران فتنه
 يك مخالف هم نداشت

ويژه هاي جوان  

  اعتراض به نقش ژن خوب در ليست اميد
 ما مدير غيربومي مي گذاريم، اما شما پروازي 

نباشيد!
صفحه2  مظلوم نمايي با چاشني دروغ

صفحه2

 پارلمان اروپا به ممنوعيت فروش سالح
 به عربستان رأي داد 

درپ�يافزايشجناياتعربس�تاندريم�نپارلماناروپا خواستارممنوعيتفروشسالحبهعربستانسعوديشد.  جهان
به گزارش شبكه الجزيره، پارلمان اروپا روز چهارشنبه به ممنوعيت فروش سالح و تجهيزات نظامي 
به عربستان سعودي رأي داد. پارلمان اروپا اعالم كرد كه اين تصميم به دليل تجاوزهاي عربستان 
در يمن اتخاذ شده است. رژيم سعودي در قالب ائتالف خود از سه سال پيش جنگي همه جانبه را 
عليه يمن به راه انداخت كه تاكنون به كشته شدن بيش از 8 هزار نفر و زخمي شدن هزاران يمني 
ديگر، انهدام ساختار زيربنايي اين كش��ور، آوارگي ميليون ها نفر و شيوع بيماري هاي واگيردار و 
قحطي در اين كشور منجر شده است. اتحاديه اروپا نگران است كه سالح  هايي كه وارد عربستان 
مي شود به دست گروه هاي تروريستي در سوريه برسد يا در جنگ عليه يمن از آن استفاده شود. از 
سوي ديگر، عربستان با آغاز تحقيقات مستقل بين المللي در يمن درباره نقض حقوق بشر در اين 
كشور مخالفت كرد. به گزارش رويترز، نماينده عربستان در دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو 
در واكنش به درخواست هاي كميسارياي عالي حقوق بشر مبني بر انجام تحقيقات در يمن مدعي 
شد كه اكنون زمان مناسبي براي انجام تحقيقات مستقل بين المللي در خصوص نقض حقوق بشر 
در يمن نيست. الواصل دراين باره گفت: ما درحال همكاري با يكديگر هستيم تا به يك نتيجه مورد 
قبول طرفين دست يابيم. وي در ادامه گفت: ما به خود تحقيقات هيچ اعتراضي نداريم، بحث ما 
فقط درمورد زمان بندي آن است؛ اينكه با توجه به مشكالت موجود در روي زمين آيا اكنون زمان 
مناسبي براي تشكيل يك كميسيون است يا خير. عربستان و متحدانش با حمايت امريكا اقدام به 

عمليات نظامي در يمن كرده اند. 

 روحاني: استانداران با خانواده 
 در استان مستقر شوند

رهبرمعظمانقالببهرئيسواعضايمجمعتشخيصمصلحتنظام:

انقالبي عمل كنيد و انقالبي   بمانيد

وزير مشاور در امور خارجه قطر:  ايران ثابت كرد كه دولت شريفي است
تمجيدنمايندهقطرازايران دراج�الساتحاديهعرب،  جهان

خشمنمايندهسعوديرابرانگيخت.
روز سه ش��نبه نشس��ت دوره اي وزيران خارج��ه اتحاديه 
عرب، صحنه درگيري لفظي شديد بين نمايندگان قطر و 
نمايندگان هيئت هاي عربستان، مصر، امارات و بحرين بود. 
به گزارش روزنامه القدس العربي، سلطان بن سعد المريخي، 
وزير مشاور در امور خارجه قطر طي سخناني در اين نشست 

گفت: »ايران ثابت كرد كه دولت شريفي بوده و هرگز ما را به 
بازگشايي يا بستن سفارتمان در اينجا و آنجا مجبور نكرده 
است. ما خودمان س��فارتمان را در ايران كه قباًل به خاطر 
همبستگي با عربستان، بسته بوديم، بازگشايي كرديم. اما 
حتي حيوانات نيز از دست شما در امان نماندند. اين پاسخ 
من اس��ت«. اين درحالي اس��ت كه احمد قطان، نماينده 
عربستان در اين جلسه، گفت: قسم مي خورم تا زماني كه به 
اين دروغ ها پاسخ ندهم، از سالن خارج نمي شوم و در نهايت 

تصميم گرفته شد كه نشست براي پاسخ به اظهارات نماينده 
قطر، تا آخر ادامه يابد. نماينده سعودي در پاسخ به اظهارات 
وزير مشاور در امور خارجه قطر مدعي شد: »نماينده قطر 
در اتحاديه عرب مي گويد كه ايران كش��ور ش��ريفي است. 
اين مضحك است! ايران كشوري است كه عليه كشورهاي 
حاشيه خليج فارس توطئه مي كند. شبكه هاي جاسوسي 
در بحرين و كويت دارد... روابط با ايران، مباركتان باشد، اما 

به زودي پشيمان خواهيد شد.«

عضويت تركيه در اتحاديه اروپا منتفي شد

رئيسجمهور،باتأكيدبربهحض�وركاملوتماموقت اس�تانداراندراس�تانمحلمأموريتخ�ود،گفت:  سياسي
استانداروخانوادهويبايستيدرمحلمأموريتخودبهطوركاملوباهمهوجود

برايخدمتگزاريمستقرشود.
دكتر حسن روحاني روز گذشته در جلسه هيئت دولت با تأكيد بر اينكه اساس دولت 
يازدهم و دوازدهم بر مبناي مشي اعتدال و ميانه روي بوده و مردم هم بر همين مبنا 
به اين دولت رأي دادند، اظهار داشت: افراط و تفريط جز ضرر و خسران هيچ نتيجه اي 
براي مردم نداش��ته و نخواهد داشت. مش��ي اعتدال همان روشي اس��ت كه اسالم و 
پيامبر گرامي)ص( به عنوان خط وسط و امت وسط از آن ياد كردند و اين مشي بايد 
همواره مبناي كار و فعاليت مان باش��د. روحاني با تأكيد بر اينكه همه مس��ئولين در 
رده هاي مختلف بايد به اعتدال، توجه كنند، اظهار داش��ت: مسئولين همچنين بايد 
به شايسته ساالري توجه جدي داشته باشند و تمام انتخاب هايشان بايستي بر مبناي 
شايستگي انجام بگيرد و نبايستي موضوعاتي مانند اقوام، دوستان و آشنايان تأثيري در 
انتخاب هايشان داشته باشد. ضمن اينكه هركس از شايستگي بيشتري برخوردار است، 

شرعاً نيز حق با اوست و بايد مسئوليت را برعهده بگيرد. صفحه5رابخوانيد

ژانكلوديونكر،رئيسكميسيوناروپاهشداردادهاستكه امكانعضويتتركيهدرايناتحاديهمنتفيشدهاست.  جهان
به گزارش بي بي سي، روز چهارشنبه يونكر در سخناني در پارلمان اروپا، اقدامات دولت تركيه 
در پي كودتاي نافرجام دو سال پيش را مورد انتقاد قرار داد و آن را خالف موازين و ارزش هاي 
اتحاديه اروپا توصيف كرد. رئيس كميسيون اروپا گفت: »اتحاديه ما يك كشور واحد نيست 
اما حكومت قانون بر آن مستولي است و همين موازين به معني آن است كه عضويت تركيه 
در آينده قابل پيش بيني منتفي اس��ت.« يونكر از مقامات تركيه خواس��ت تا با كشورهاي 
اروپايي براي تقويت »ارزش هاي مشترك« دو طرف همكاري كنند، روزنامه نگاران و فعاالن 
سياسي زنداني را آزاد كنند و از فاشيست و نازي خواندن رهبران اروپايي خودداري ورزند. 
اين درحالي است كه يونكر از عضويت كش��ورهاي حوزه بالكان در اتحاديه اروپا استقبال 
كرد. وي گفت كه پيوستن اين كش��ورها باعث تقويت اتحاديه اروپا و بهبود شرايط مردم 
اين قاره خواهد شد. تركيه از سال ها قبل خواستار عضويت در اتحاديه اروپا بوده و مذاكرات 
بين دو طرف در مورد شرايط عضويت ادامه داشته اس��ت. درحالي كه برخورداري از نظام 
سياسي مبتني بر دموكراسي و تعهد به اصول دموكراتيك از جمله پيش شرط  هاي عضويت 
در اتحاديه اروپاست، برخي اقدامات دولت تركيه در چند سال اخير نگراني هايي در مورد 
نگرش رهبران اين كشور نسبت به موازين مورد نظر اتحاديه اروپا به همراه داشته است. به 
ويژه از زمان كودتاي نافرجام دو سال پيش در تركيه، دولت اين كشور به رهبري رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهوري، چند هزار نفر را بازداشت، محاكمه يا از كار اخراج كرده كه با انتقاد 

نهادهاي مدافع حقوق بشر و برخي دولت هاي اروپايي مواجه شده است. 

بازيهايرايانهايخارجي
23ميليونگيمرايرانيرا

بهبازيگرفتهاند
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 جادوي برانكو 
پرسپوليس را به 

نيمه نهايي آسيا رساند
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االهليتمامشد،نوبتبهالهاللرسيد

تشديدفشارامريكا
براروپابراي

»الحاقيه«بهبرجام

روحاني: استانداران 
با خانواده  در استان 

مستقر شوند

15
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نيلی:چهرهاقتصاد
كشورهمزيباست
همنگرانكننده

4

دستيارويژهرئيسجمهوردراموراقتصادیدر
جمعدانشآموختگانصنعتيشريف10نكتهمهم

اقتصادكشورراتشريحكرد

اس�تانداروخان�وادهويبايس�تيدرمح�ل
مأموريتخودبهط�وركاملوباهم�هوجودبراي
خدمتگزاريمس�تقرشوند.مس�ئولينهمچنين
تمامانتخابهايشانبايدبرمبنايشايستگيانجام
بگيردونبايستيموضوعاتيماننداقوام،دوستانو

آشنايانتأثيريدرانتخابهايشانداشتهباشد

بيشاز30ميليونس�اعتجوان�انايرانيدر
شبانهروزصرفگيمميشود

رهبر معظم انقالب  به رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

انقالبي عمل كنيد و انقالبي   بمانيد

حضرتآيتاهللخامنهاي، رهبرمعظمانقالباسالمي  سياسي
صبحديروزدرديداررئيسواعضايدورهجديدمجمع
تشخيصمصلحتنظام،مجمعراازابتكاراتباارزشامام
بزرگوارخواندندوبااش�ارهبهسهوظيفهمهمايننهاد
يعن�ي»تش�خيصمصلح�ت«،»مش�اورتدرتعيين
سياستهايكلي«و»ارائهراهحلدرمعضالتكشور«
تأكيدكردند:مجمعبايدصددرصدانقالبي،فكروعمل

كندوانقالبيباقيبماند.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با يادآوري مس��ئوليت بس��يار 
ظريف و خطير مجمع در »تش��خيص و اِعمال مصلحت« 
افزودند: مجمع در مواقعي كه مصلحتي مهم وجود دارد و 
نظر مجلس شوراي اسالمي را بر تشخيص شوراي نگهبان 
ترجيح مي دهد، بايد توجه كند مصلحتي كه تحت عنوان 
ثانويه است، طبعاً بايد بس��يار مهم، مسجل و واضح باشد و 
با نظر اكثريت قاطع و قابل قبول مجمع، آن  هم براي مدتي 

معين و موقت اعمال شود. 
اعمالمصلحتبايدبانگاهبلندمدتباشد

ايش��ان افزودند: اِعمال مصلحت بايد با نگاه بلندمدت و نه 
روزمره، صورت پذيرد و براي تشخيص آن، بحث هاي دقيق، 
كامل و مس��تدل با حضور فعال همه اعضا از جمله فقهاي 
شوراي نگهبان انجام شود.  حضرت آيت اهلل خامنه اي، تحقق 
دومين وظيفه مجمع يعني »مش��ورت دادن به رهبري در 

تعيين سياست هاي كلي نظام« را نيازمند بررسي هاي دقيق 
و همه جانبه خواندند و گفتند: سياست هاي كلي، هندسه 
نظام را در مسائل مختلف تعيين مي كند و بسيار مهم است.  
رهبر انقالب اسالمي، تفكيك سياست هاي كلي در مسائل 
ماندگار و بلندمدت با موضوعات مقطعي را ضروري خواندند 
و خاطرنشان كردند: ممكن اس��ت برخي از سياست هاي 
كلي نيازمند بازنگري و به روز ش��دن باشد و برخي هم كاًل 
زمانش سپري ش��ده باشد. ايش��ان، مجمع را به »اِتقان« و 
»استحكام« در تدوين سياست هاي كلي همراه با بحث هاي 
عالمانه، مستدل، مجتهدانه و دقيق، توصيه كردند و افزودند: 
به گونه اي عمل كنيد كه سياست هاي كلي، »قوي، دقيق و 
با عبارات گويا و مفيد« باشد تا پس از مدتي كوتاه نيازمند 
اصالح يا تجديدنظر نشود. »صراحت«، »قابل تأويل نبودن« 
و »پرهيز از ورود به چگونگي اج��را«، از ديگر نكاتي بود كه 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در مقوله سياست هاي كلي نظام، 
مورد تأكيد قرار دادند.  ايشان، تبلور سياست هاي كلي نظام 
در قوانين، سياست ها و اقدامات دولت و مجلس و ساير قوا 
و دستگاه هاي مسئول را بس��يار مهم برشمردند و گفتند: 
سياست هاي كلي، چارچوب همه اقدامات اجرايي و تقنيني 
كشور را مشخص مي كند و دولت و مجلس و همه دستگاه ها 
بايد كاماًل منطبق با اين سياس��ت ها عمل كنند.  حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در پايان سخنانشان خاطرنشان كردند: 
مجمع تش��خيص مصلحت، يادآور امام بزرگوار و فرآورده  
انقالب است و در فرآيند اداره و مديريت كشور داراي تأثير 

بسيار مهمي است، بنابراين بايد تفكرات امام و انقالب بر آن 
كاماًل حاكم باش��د، انقالبي فكر و عمل كند و هيچ مصوبه، 
موضع گيري يا اقدامي متفاوت با مباني اصلي انقالب و ميراث 

گرانقدر امام از آن مشاهده نشود. 
تش�كرازاعضايفع�الوش�خصيتهايفقيد

مجمع
رهبر انقالب اسالمي با تمجيد از وجوه مختلف شخصيتي 
آيت اهلل هاشمي شاهرودي، رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، از زحمات اعضاي فعال مجمع تشكر كردند و حضور 
اعضاي جديد در اين نهاد را خوني جديد، نيرويي فزاينده 
و موجب اميدواري بيش��تر خواندند. ايشان همچنين ياد 
شخصيت هاي برجسته و فقيد مجمع در دوره قبل به ويژه 
آقاي هاشمي رفسنجاني و آقايان واعظ طبسي، عسگراوالدي 
و حبيبي را گرامي داشتند و افزودند: آقاي هاشمي رفسنجاني 
در س��ال هاي متمادي رياس��ت مجمع با توانايي و تدبير و 
آگاهي به وظايف خود عمل مي كرد.  پيش از سخنان رهبر 
انقالب اسالمي، آيت اهلل هاشمي شاهرودي، رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با هوشمندي و جامع نگري امام راحل شكل گرفت و 
در دوره هاي مختلف نقش مهمي در خدمت به نظام و حل 
مشكالت كشور و تدوين سياست هاي كالن ايفا كرده است.  
آيت اهلل هاشمي شاهرودي، مجمع را بازوي رهبري در تعيين 
سياست هاي كلي خواند و انجام دقيق مسئوليت هاي خطير 

مجمع را نيازمند همكاري همه قوا و اركان نظام دانست. 
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 مجمع تشخيص بايد انقالبي فكر و عمل كند و هيچ مصوبه، موضع گيري يا 
اقدامي متفاوت با مباني اصلي انقالب و ميراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود.

اِعمال مصلحت بايد با نگاه بلندمدت و نه روزمره، صورت پذيرد و براي تشخيص 
آن، بحث هاي دقيق، كامل و مستدل با حضور فعال همه اعضا انجام شود. 

جشنخانهسينمايكبارديگرثابتكردكهچقدرس�ينمايمامحفلي،دورهميوبدونمديرودر
اصطالحعاميانهچقدربيصاحباست.چطورميشودكهباحضورفيلمهاييمانند»ماجراينيمروز«
و»ويالييها«اكثرجوايزبهفيلم»فروش�نده«اختصاصمييابد!فيلمهاييكههركدامدرزماناكران
عموميتحسينمردمومنتقدانرابههمراهداشتهاند،چطوردرصنوفمتخصصينسينمامثبتارزيابي

نميشوندوجوايزطوريتقسيمميشودكهگويياصاًلاينفيلمهاديدهنشدهاند؟| صفحه16

پيروزيدراماتيكمقابل
يانكيهاوصدرنشينيدرجام
قهرمانانقارهها

طوفان
واليبالايران
امريكارا
درنورديد

تيممل�يواليب�الاي�راندومين
پي�روزيش�يرينخ�ودرادرج�ام
قهرمان�انقارهه�امقاب�لامريكابه
دس�تآوردوصدرنش�ينرقابتها
ت�اپاي�انروزدوملق�بگرف�ت.
بلندقامت�انكش�ورماندرجدال�ي
نفس�گيرودراماتيكدرحاليكهدو
س�تابتداييرابهيانكيه�اواگذار
كردهبودن�د3بر2ازس�دتيمجان

اسپرواگذشتند

 چطور فيلمي كه همه از آن به عنوان پديده سينماي ايران
ياد مي كردند دست خالي از جشن خانه سينما به خانه برگشت؟

ترور  فيلم ضدتروریسم در خانه سينما

همينصفحه


