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امام علی بن موسی الرضا(ع) می فرمایند:
جور ُهم َق َ
ِ
بل أن َي ِج َّف َع َرق ُُهم.
أعط ِهم ُا َ
پيش از آن كه عرق کارگران خشك شود ،مزدشان را بپرداز.
(كافى  :ج ،5ص)289
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تازههای مطبوعات

••صبح نو  -این روزنــامــه از سیاست گــذاری
جدید اصالح طلبان برای تخریب جناح رقیب
خبر داد و نوشت :تالش اصالح طلبان معطوف
به مشغول کردن جریان انقالبی به حاشیه های
مختلف به منظور انسجام درونــی و بازسازی
خودشان برای  1400است.
••اعتماد -روزنامه«اعتماد»عکسوتیتریک خود
راپسازیکدههبهمهدیکروبیاختصاصداده
است.اودرپیآسیبدیدگیمهرهکمربراثرزمین
خوردن ،پس از انتقال به یکی از بیمارستانهای
تهرانتحتعملجراحیقرارگرفتهاست.
••وطن امروز -این روزنامه در گزارشی از تبعات
سیاست «انبساط مالی» و «انقباض پولی» دولت
روحانیدرتدوینبودجهسال 1400گزارشداد
ونوشت«:بابدهیتا»1400

انعکاس
•• بــرنــا نــوشــت :علی تاجرنیا چــهــره سیاسی
اصالحطلب گفت :هیچ تضمینی بــرای جناح
اصولگرا به منظور پیروزی در انتخابات وجود ندارد
ضمناینکهاصالحطلبان،تواناییزیادیدربرهم
زدنبازیهایازپیشتعیینشدهدارند.بهنظرمنبه
صورتسنتیدرکشورماانتخاباتدوقطبیخواهد
شد ،یعنی بدون شک بین دو کاندیدا از دو جریان
سیاسی،رقابتصورتخواهدگرفت.
••رویداد  24نوشت :در زمانی که اسامی مختلف
بــرای انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰مطرح
میشود ،شنیده شده که سردار رستم قاسمی وزیر
پیشیننفتنیزتمایلداردبختخودرابرایریاست
جمهوری بیازماید .نقطه مثبت رستم قاسمی برای
حضور در دوره آینده انتخابات ،تجربه او در دور زدن
تحریمهادردولتاحمدینژاداست.رستمقاسمی
هرچندحاالمسئولیترسمیندارداماآمریکاییها
معتقدنداوهنوزچهرهایموثردرفروشنفتایران،
خارجازضوابطتحریمهایایاالتمتحدهاست.

سخنگوی وزارت خارجه درباره اخبار مطرح شده مبنی بر
مذاکره با واشنگتن در عمان تاکید کرد

نهمذاکرهایباآمریکابوده
نههستونهخواهدبود

موضع کیهان درباره آیت ا ...سیستانی ،موضع نظام نیست
ادعاهادربارهمذاکراتپنهانیبینایرانوآمریکا
در عمان ،سرمقاله انتقادی روزنامه کیهان در

تهران اذانظهر11:55

خصوصآیتا...سیستانیوتنشدوبارهدرقره
باغازمهمترینموضوعاتنشستخبریهفتگی

سخنگوی وزارت امور خارجه بود .خطیب زاده
با بیان این که از طریق اصل انصاف ،مناقشات
قرهباغ را پیگیری میکنیم،موضع مطرح شده
ندربارهآیتا...سیستانیرابی
درروزنامهکیها 
ارتباطباموضعنظامدانستوتاکیدکردکهبین
ایرانوآمریکا مذاکرهاینبوده،نیستونخواهد
بود.به گزارش ایرنا و ایسنا در ادامه به گزیده ای
ازسخنانویاشارهمیشود:
*(در پاسخ به سوالی درباره اظهارات ترامپ
مبنی بر رسیدن به توافق با ایــران در مدت
خیلی کوتاهی و همچنین انتشار گزارشی از
سوی روزنامه الجریده کویت مبنی بر این که
مذاکرات پنهانی بین ایران و آمریکا در عمان
در حال برگزاری است) با کنایه گفت :به نظرم
آقای ترامپ باید ذهن شان را جمع و جور کنند،
باالخره میخواهند نصفه روزه با ایران به نتیجه
برسند یا چیز دیگری .ما معتقدیم آقای ترامپ
هیچ فهم درستی از ماهیت روابط بینالملل
و روابط ایران و آمریکا ندارد و گویی مشاوران
ایشان نیز قرار نیست این موضوع را بفهمند.
نه مذاکرهای بین ایران و آمریکا بوده است ،نه
مذاکره ای هست و نه مذاکرهای خواهد بود .به
نظرمان این گونه سخنان مصرف داخلی دارد
و شاید به درد ترامپ بخورد ولی به درد روابط
ایران و آمریکا نمیخورد .مواضع جمهوری
اسالمی ایران درخصوص آمریکا ثابت ،قاطع
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051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

اذانمغرب 18 :09

نگاهیبهقابلیتهایذوالفقاربصیر؛جدیدترینبالستیکدریاییسپاه

موشک بالستیک ضد کشتی «ذوالفقار بصیر» که
به تازگی در نمایشگاه دایمی دستاوردهای نیروی
هوافضای سپاه رونمایی شــد ،دارای ویژگی های
خاصی است که باعث تمایز آن با سایر دستاوردهای
نیروی هوافضای سپاه شده است .علت خاص بودن
اینموشکهایبالستیکایناستکهاو ًالبهجزایرانو
چین،کشوردیگریکاربررسمیموشکهایبالستیک
در نقش ضد کشتی نیست .ثانی ًا به خاطر ویژگی های
خاص موشک های بالستیک از جمله سرعت بسیار
باال در طی مسیر ،وزن زیاد سرجنگی و شیرجه روی
هدف با زاویه زیاد ،این موشک ها از احتمال انهدام کم
توسط پدافند دشمن ،قابلیت اثرگذاری و تخریب باال
برخوردارهستند.قبلازایننیز«خلیجفارس»و«فاتح
مبین» به عنوان موشکهای دارای جست و جوگر
اپتیکی« ،هرمز»1-با جست و جوگر ضد رادار (آشیانه

برداشت این جانب از نظر آیت ا ...سیستانی
با آن چه ایشان فرموده بودند همخوانی نداشت

حکممرگشناورهایآمریکایی

یابرادار)و«هرمز»2-دارایرادارفعالبودندوهمگی
این موشک ها بردی در حدود  250تا  300کیلومتر
دارند که به طور رسمی نمایش داده شده اند .موشک
«ذوالفقار بصیر» با جست وجوگر اپتیکی و برد 700
کیلومتربهمجموعهفوقافزودهشدهاست .بارونمایی
از موشک جدید «ذوالفقار بصیر» ،ارزش عملیاتی در
عرصه دریایی به برد بیش از دو برابر یعنی به محدوده
 700کیلومتری گسترش یافته است .یکی از ویژگی
های خاص دیگر این موشک ،امکان هدف قراردادن
ناوهای هواپیمابری است که به تنهایی ارزشــی در
حدودششمیلیارددالردارند.اینپایگاههواییبزرگ
و متحرک که روزگاری تهدید عظیمی به حساب می
آمد،امروزبهسادگیموردتهدیدموشکهایبالستیک
پرسرعتتاکتیکیومیانبردوحتیدوربردایرانیقرار
گرفتهاست.
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و روشن است و ما بدون لکنت این مواضع را
بارها گفته ایم.
* موضع(کیهان) ربطی به ارکــان جمهوری
اسالمی ایــران نــدارد .ایــران نظامی است که
براساس مرجعیت شکل گرفته و مرجعیت
در ایــران و عــراق حافظ صلح ،امنیت و ثبات
دو کشور بوده است .آیتا ...سیستانی نقش
بیبدیلی در عــراق و جایگاه رفیعی در بین
شیعیان جهان دارنــد ،آن چه را که گفتهایم و
امروز میگوییم خواست و مواضع ارکان نظام
است که جز احترام به این رکن رکین ،نکته
دیگری نداریم .تحمل هم نخواهیم کرد که
کسی به جایگاه مرجعیت تخطی داشته باشد.
*ایــران با دو کشور آذربایجان و ارمنستان
رابطه خوبی دارد و تالش داریم که دو کشور
را در مسیر کلی حل اختالفات کمک کنیم و
آن چه اکنون شاهد آن هستیم ،درگیریهای
بیجا و تنشزا بین دو کشور است .ما هر دو
طرف را به توقف خشونتها و آتش بس دعوت
می کنیم .ما از هر دو پایتخت میخواهیم
زمینه ای را فراهم کنند که خشونت ها متوقف
شود ،تلفاتی در منطقه ایجاد نشود و سپس
گفتوگوها بین دو کشور انجام شود .جمهوری
اسالمی ایران در تالش است از طریق قوانین
و مقررات بینالمللی و اصل انصاف کمک کند
این بحران خاتمه یابد.

عذرخواهیحسینشریعتمداری
ازآیتا...سیستانی
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مدیر مسئول روزنامه کیهان در خصوص سرمقاله اخیر خود با اشــاره به این که
برداشتش از بیانیه دفتر آیت ا ...سیستانی با واقعیت همخوانی نداشته است،
به خاطر این خطای ناخواسته از ایشان عذرخواهی کــرد .چندی قبل و پس از
دیدار«جنینهینیسپالسخارت»،نمایندهویژهدبیرکلسازمانمللمتحددرعراقبا
آیتا...سیدعلیسیستانی،مرجعیتعالیعراق؛ حسینشریعتمداریدریادداشتی
با عنوان «برخاسته از ارادت» از اظهارات ایشان در دیدار با نماینده دبیرکل سازمان
مللانتقادکردهبود.انتقادیکهبسیاریازمقاماتایرانیوعراقیبهآنواکنشنشان
دادند و آن را محکوم کردند .به گزارش تسنیم ،در همین باره حسین شریعتمداری
روز گذشته در بخشی از یادداشتش با اشاره به این که برداشت وی از سخنان آیت
ا ..سیستانی نادرست بوده و «منظور ایشان همخوانی نظارت با ضوابط سازمان ملل
بودهاستنهنظارتسازمانمللبرانتخاباتعراق»،تصریحکرد«:بهخاطراینخطای
ناخواسته از محضر معظم له پوزش میخواهم و امید آن که عذر تقصیر این جانب را
بپذیرند ».مدیر مسئول کیهان در بخش دیگری از سخنان خود به سراغ منتقدان
یادداشت اخیر خود هم رفت و نوشت « :برخی منتقدان ،یادداشت نگارنده را توهین
آمیز نامیده اند که اتهامی ناروا و به دور از انصاف است چرا که تواضع نسبت به ساحت
حضرتآیتا...سیستانیوعرضادبوابرازارادتبهایشاندر سطرسط ِر یادداشت
یادشدهموجمیزندواینجانببهباورقلبیونهتشریفاتظاهری،ازجایگاهبرجسته
و قابل تقدیر و احترام ایشان یاد کرده ام ...نسخه های فراوان روزنامه کیهان به وضوح
نشان می دهد همواره از اقدامات حضرت آیت ا ...سیستانی با تقدیر یاد کرده ایم و
مخصوص ًا نقش ایشان در حفظ استقالل عراق را ستودهایم».
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ویژه های خراسان

توصیه دولت به ناجا برای
کمک به رونق گردشگری
یک مسئول مهم اجرایی در ابالغیه جدید خود
خطاب به وزارت کشور ،از نیروی انتظامی خواسته
است در خصوص نحوه برخورد با گردشگران در
مبادی ورودی و خروجی کشور و اعمال کنترل
نامحسوسدرمقصدهایگردشگری،نیروهایخود
راآموزشدهد.همچنینازناجاخواستهشدهضمن
آنکهبرایاجرایبرنامههایآموزشیپلیسشهری
درخدماتدهیبهگردشگراناقداممیکند،امنیت
اجــرای جشنواره های فرهنگی ،سنتی ،هنری و
موسیقیزندهدرتأسیساتگردشگریدارایمجوز
ازنهادهایمربوطراهمتأمینکند.

تداوم رونق ایمیل و جیمیل
در برخی ادارات
یک نهاد مسئول در گــزارش جدید خــود خطاب
به تعدادی از مدیران دولتی ،با اشاره به تاکیدات
و دستورالعمل های صادرشده از سوی مقامات
مسئول در ســال هــای گذشته مبنی بر ضــرورت
کنار گذاشتن سایت های خارجی ارسال مکاتبات
الکترونیکی همچون یاهو و گوگل ،اعالم کرده که
مشخص شده است همچنان برخی دستگاه ها و
مدیرانازایمیلوجیمیلبرایانجاماموراداریخود
استفادهمیکنند.

خبر

اخطار ناجا به ارمنستان
و آذربایجان
ی بین دو
جانشین فرمانده ناجا با اشاره به درگیر 
کشور ارمنستان و آذربایجان تاکید کرد به این
دو کشور اخطار میدهیم سمت خاک ما نباید
گلولها ی رد و بــدل شــود؛ به اشتباه دو گلوله
خمپاره نزدیک مرز ما افتاد که به آن ها تذکر
دادیــم .دیــروز نیز یک خمپاره دیگر به منطقه
روستایی در ایران در محله قرقباق اردبیل اصابت
کرد که خوشبختانه تلفات جانی نداشت.

