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مجلس استفاده از »کوپن الکترونیک« را 
کلید زد

آزموده را 
آزمودن...

نگاهی به فیلم »هت تریک«
و شرط بندی های آنالین

بباخت، هر چه بودش

هپکو با 10 میلیون تومان واگذار شد

 چوب حراج 
سازمان خصوصی سازی 

به اموال مردم

دو توله پلنگ از جمعیت در معرض انقراض 
پلنگ ایرانی کم شد

حکایت ممات 
وحش ایران

دسترنج 7

چرتکه 3

سينما 8

شهرنوشت 6

جهان 5

آزادی خلبان هم کارساز نشد

تداوم تنش های 
پاکستان  و هند

آدرنالين 7

درباره تالش عجیب علی پروین
  برای تطهیر حسین هدایتی

سلطان مردم بمانيد
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سياست 2

اگر مصوبه دیروز مجلس به تایید شورای نگهبان 
برسد، چهره های آشنایی که برای 12 سال در صحن 
و سرای بهارستان دیده می شدند دیگر کرسی ای در 
پارلمان نخواهند داشت چراکه نمایندگان مجلس 
برای آن دسته از افرادی که سه دوره متوالی نماینده 
مجلس بوده اند، »استراحت اجباری« تجویز کردند. 
در واقع این مصوبه ممنوعیــت کاندیداتوری بعد از 
ســه دوره نمایندگی در انتخابات مجلس است. از 
290 نماینده مجلس فعلی، 34 نماینده مشمول این 
مصوبه می شوند؛ به عبارت دیگر بهارستان هم اکنون 
34 نماینده دارد که هریک دست کم از دوره هشتم 
یک کرســی را به خود اختصاص داده اند؛ برخی هم 
دوران نمایندگی شان به بیش از سه دوره می رسد؛ 
مثال حسین امیری خامکانی، نماینده زرند و کوهبنان 
که از مجلس ششم، پای ثابت بهارستان بوده و اتفاقا 
پیشنهاد ممنوعیت کاندیداتوری نمایندگان به سابقه 
نمایندگی بیش از سه دوره را نیز خود او دیروز مطرح 

کرد.  بسیاری از چهره های جنجالی و پرحاشیه...

بهارستان کاندیداتوری کهنه کارها را 
برای مجلس یازدهم ممنوع کرد؛

حت  سترا ا
ی اجــبار

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: 
ایران در جهت کمک به دولت و ملت ســوریه 
در این کشــور اســت و تا وقتی دولت سوریه 

بخواهد، هست.
به گزارش ایســنا، دریابان علی شمخانی 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه برخی متاســفانه اهداف دشمنان و 
تأکید بر اجرای FATF  را طلب می کنند به 
عنوان عصو هیات نظارت بر برجام در راستای 
تامین منافع و عــزت ملی چه بایــد کنیم؟ 
گفت: این موضوع جدیدی نیست که نسبت 
به مســائل امنیت ملی، عناصــری در داخل 
باشند که مدافع یا مخالف یا مروج آن باشند. 
ما در 40 سال انقالب این وضعیت را داشتیم. 
ما نهادهــای قانونی روشــنی در بحث های 
امنیتی، قانونی و مشــورتی و غیره داریم که 
هر کدام در این مســیر وظایف خود را انجام 

می دهند. امیدواریم در این کشاکش که ایران 
همه وظایف خود را انجام داده است و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برای چهاردهمین بار 
آن را تایید کرد بتوانیم آنچه حق ملت است را 

برگردانیم و انشااهلل این محقق می شود.
وی در ادامه حضــور ایران در ســوریه را 
مبتنی بر درخواست دولت این کشور دانست 
و گفت: 40 ســال اســت نبــرد در دو جبهه 
ثبات خواهان و بی ثبات خواهان در منطقه در 
جریان است. ایران در جهت کمک به دولت و 
ملت سوریه در این کشور است و تا وقتی دولت 
سوریه بخواهد هست و این حرف های بی فایده 
و عمل نتانیاهو و سفرهای بیهوده اش تاثیری 

نخواهد داشت.
وی افزود: پیروزی ثبات خواهان در سوریه 

و منطقه امروز به وسعت خاورمیانه است.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی در پاســخ 

به ســوالی درباره واکنش ایران بــه اقدامات 
گروه های تروریستی در پاکستان و اقدامات 
مورد انتظار ایران از دولتمردان پاکســتانی 
گفت: این موضوع هنوز در دستور کار است و 
دولت پاکستان متعهد است از ورود ضد انقالب 
از مرزهایش به مرزهای ایــران جلوگیری و 
تضمین کند و ما هم حتما، بدون شــک آنچه 
به عنوان وظیفــه مان در صیانــت از امنیت 
 مــردم ایران اســت در مرز پاکســتان انجام

 می دهیم.
وی درباره تهدید اروپا نسبت به فعالیت های 
موشکی کشــورمان خاطرنشــان کرد: ما در 
ارتباط با برد، قدرت تخریب، دقت و ســرعت 
آماده سازی به عنوان چهار محور مهم توانمند 
سازی موشکی با هیچ کس مشاوره نمی کنیم 
و اجازه نمی گیریم. نیازهای دفاعی مان به ما 

دیکته می کند چه باید کنیم.

بر اثر بارش باران و جاری شــدن سیل در 
نقاطی از مرز میرجاوه، تعــدادی از مرزبانان 
حین حراست و پاسداری از نقاط صفر مرزی 
با توجه حجم زیاد بارندگی و قرار داشــتن در 

مسیر سیل دچار سانحه شدند.
به گزارش ایســنا، معاون امنیتی استاندار 
سیستان و بلوچستان، درخصوص جزئیات این 
حادثه بیان کرد: سربازی که شاهد بوده برای 

نجات سرباز گرفتار شده در سیل اقدام می کند 
که او نیز گرفتار سیالب می شود.

محمدهادی مرعشــی.افزود: پس از وقوع 
این حادثه درجه دار حاضــر در برجک برای 
نجات ســربازان وارد آب می  شــود که او نیز 

متاسفانه به شهادت می رسد.
بنا بر اعــالم مرکز اطالع رســانی مرزبانی 
سیســتان و بلوچســتان، پیش از این پیکر 

مطهر یکی از شهدای این حادثه با نام مرزبان 
شــهید گروهبان یکم محمد نوری، مجرد و 
اهل شهرســتان زابل، از آب کشف شده بود و 
جســت وجوها برای یافتن دو مرزبان دیگر به 
هویت علی هالکویی و مجتبی یزدان نیز نتیجه 
بخش بوده و ساعتی پیش پیکر این دو سرباز 
وظیفه به نام های شهید علی هالکویی و شهید 

مجتبی یزدان پناه نیز کشف شد.

خبر

شمخانی:

تا وقتی دولت سوریه بخواهد در این کشور می مانیم 

جزئیات سیلی که منجر به شهادت 3 مرزبان شد

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار


