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تازه های مطبوعات
کیهان –این روزنامه در یکی از تیترهای کناری
خود پاسخ سعید جلیلی به حسن روحانی را درباره
برجام منعکس کرده و میپرسد «مگر برجام را برای
دو سال نوشته بودید؟!» .جلیلی این حرفها را در
واکنش به اظهارات و گالیههای اخیر روحانی که
مثل همیشه مشکالت را گردن خروج آمریکا از
برجام انداخته بود ،میزند و میگوید« :میگویید
دیوانهای آمده همهچیز را به هم زده ،مگر در سال
 ۹۶که گفتید به من رأی دهید تا بقیه تحریمها را
هم رفع کنم ،همان دیوانه سر کار نبود؟»
••آرمــان ملی-این روزنامه در گزارشی به سراغ
مــاجــرای سفر ایرانیان به ارمنستان بــرای زدن
واکسن رفته و با تیتر «خیابانخوابی در ارمنستان
به امید یک دوز واکسن» نوشته است« :ایـن اتفــاق
در شــرایطــی رخ میدهــد که سعید نمکی وزیر
بهداشـت در بازدید از مراکــز واکسیناسیون تهران
گفت« :اکثر مردم از سرعت واکسیناسیون راضی
هستند!» حاال از دید وزیر رضــایت به چه معناست،
بایدخــوداوپاسخگوباشد،امادرنظرسنجیرسمی
که چندی پیش از سوی موسسه ایسپا منتشر شــد،
یک چهـارم شرکت کنندگان معتقد بــودند که هیچ
وقت زمان واکسن زدن آن ها نمیرسد و این یعنی
ناامیدی از شرایط و روند واکسیناسیون موجود».
••آفتاب یزد-این روزنامه در تیتر یک خود به بحث
مشارکت در انتخابات برگشته و با تیتر «این آمار را
جدیبگیرید»نوشتهاست«:سهشنبه ۲۲تیرخبری
منتشرشدمبنیبراینکه«:چنددرصدازمردمدرروز
رایگیریتصمیمبهمشارکتدرانتخاباتگرفتند؟»
نتیجه البته عدد قابل تاملی است؛ ۱۷ممیز ۶دهم
درصــد از مشارکتکنندگان!  ...رئیسی با یک
جست و جوی ساده در فضاهای اجتماعی خواهد
ِ
موفقیتدولتسیزدهم،رضایتونبود
فهمیدشرط
ِ
رضایت جبه ه پایداری و کیهان و اصولگرایان نیست
زیرا بیشتر از نیمی از جامعه  -سی و چندمیلیون
نفر  -در انتخابات شرکت نکردند و حدود  ۷میلیون
نفرنیزمشارکتکنندگاندقیق هنودیهستندکهبا
احتسابآرایباطلهبهیکجامع هآماری ۴۰میلیون
نفرهخواهیمرسیددرحالیکهمجموعآرایکسانی
که برای رئیسی نسخههای آن چنانی میپیچند در
خوشبینانهترینحالتزیردومیلیوننفربودهاست.
••شرق -این روزنامه مصاحبه ناطق نــوری با
جماران را با تیتر «نه ابــزار دموکراسی داریم،
نه قاعده بازی را بلدیم» عکس یک کرده است.

انعکاس
••هــمــشــهــری آنــایــن نــوشــت:ســرپــرســت
فرمانداری شادگان گفت :شب گذشته(جمعه
شــب) برخی از مــردم شــادگــان در اعــتــراض به
وضعیت تنش آبی ناشی از خشکسالی تجمع
کرده بودند که افراد فرصت طلب و اغتشاشگر
یکیاز اینتجمعکنندگانراباضربگلولهازپای
درآوردند .وی افزود :در جریان این تجمع افرادی
اغتشاشگر به قصد تحریک مردم به تیراندازی
هوایی اقدام کردند که متاسفانه یکی از این تیرها
به فردی که در صحنه حضور داشت اصابت کرد و
به فوت وی منجر شد .صبریپور گفت:شناسایی
افراد مسبب این حادثه در دستور کار نیروهای
انتظامی و امنیتی قرار گرفته است.
••فرارو مدعی شد -جعفر شیرعلینیا تاریخنگار
و از محققان تاریخ جنگ هشت ساله از لغو مجوز
آثارش توسط وزارت فرهنگ و ارشاد خبر داد.
••جماران نوشت  :مجمع مدرسین و محققین
حوزه علمیه قم در بیانیه ای دربــاره قدرتگیری
مجدد طالبان در افغانستان تصریح کرد :حاکمیت
مجدد طالبان نه تنها نقض حقوق و آزادیهــای
مردم افغانستان را در پی دارد ،بلکه آینده صلح و
امنیت در منطقه را در معرض خطر قرار میدهد.
••دیده بان ایــران نوشت  :روزنامه آمریکایی
نیویورکر به نقل از رئیس ستاد نیروهای مسلح
آمریکاگزارشدادکهپسازانتخاباتاخیرریاست
جمهوری آمریکا و روشن شدن پیروزی جو بایدن،
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر وقت اسرائیل و
مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا به دونالد
ترامپفشارمیآورندتاارتشآمریکابهایرانحمله
کند ،اما ژنرال مارک میلی موفق می شود ترامپ
را راضی کند تا به ایران حمله نکنند.

وقاحت اروپایی

اروپایی ها که به بهانه فشار دولت آمریکا تعهدات خود درباره برجام را انجام
نمی دهند ،طرحی  3مرحله ای مبنی بر مهر و موم شدن سانتریفیوژهای پیشرفته
ایرانی و تخریب زیر ساخت هایش را رسانه ای کردند
هادی محمدی – ایران در سکوت خبری پرونده
مذاکرات وین به سر می برد و به اروپایی ها هم
گفته است ادامه کار را بعد از تحلیف رئیسی پیش
خواهد برد با این حال رسانه های طرف مقابل با
گمانه زنی ها و انتشار اخبار از منابع آگاه و مطلع
اما بی نام و نشان سعی در فضا سازی این روزها تا
زمان روی کار آمدن دولت جدید در تهران دارند
 .در تازه ترین گمانه زنی روزنامه آمریکایی وال
استریت ژورنال از طرح اروپاییها برای افزایش
زمان به اصطالح "گریز هسته ای " ایران خبرداد.
بهگزارشخراسان،بهنوشتهوالاستریتژورنال،
مقاماتآمریکاییواروپاییاکنونبرآوردمیکنند
که زمان گریز هسته ای ایران برای ساخت سالح
کاهش یافته و این کشور می تواند ظرف دو تا سه
ماهبهموادشکافتپذیرالزمبرایساختبمباتم
دست یابد .وال استریت ژورنال نوشت :ارزیابی
ها درخصوص بازه زمانی گریز هسته ای ایران

متفاوت است اما برخی مقامهای اروپایی که در
گفتوگوهای وین شرکت دارند ،معتقدند که در
صورت احیای سریع برجام ،زمان گریز هستهای
ایرانممکناستکمترازیکسالباشد.چیزیکه
درزماناجرایتوافقهستهای،یعنیسال٢٠١٦
بود.بهادعایاینروزنامهآمریکایی،نگرانیاصلی
مقامهای غربی این است که ایران به فناوری الزم
برایاستفادهبهترازسانتریفیوژهایپیشرفتهبرای
غنیسازیاورانیومدستیافتهاست.ایرانبهویژه
دراستفادهازسانتریفیوژهاینسلدوم،موسومبه
 ۲M-IRبسیار کارآمدتر شده است .ایران بیش
از دو هزار سانتریفیوژ  ۲M-IRدر اختیار دارد اما
با اجرای برجام در سال  ٢٠١٦اجازه استفاده از
آن ها را نداشت .دیپلمات های غربی آن زمان بر
این باور بودند که دانش ایران برای بهکارگیری
موثر آن ها برای تولید بمب بسیار اولیه بوده اما
اکنون چند دیپلمات ارشــد اروپایی می گویند

رئیس دستگاه قضا
در دیدار با جامعه مدرسین:

قوه قضاییه با مظاهرفساد در همه حوزه ها
برخورد میکند
مجاور -رئیس دستگاه قضا در دیــدار اخیر
خود با جامعه مدرسین با اشاره به نسل جدید
و جــوان پــس از انقالب و مقتضیات متفاوت
این نسل نسبت به نسل های گذشته  ،بر توجه
جــدی به فــنــاوری هــای نوین به ویــژه فضای
مجازی تاکید کرد و با بیان این که گاه مفاسد
فرهنگی خــود زمینه ســاز مفاسد اقتصادی
است ،خاطر نشان کرد که قوه قضاییه با مظاهر
فساد در همه حوز هها برخورد می کند .به
گـــزارش ایسنا حجتاالسال موالمسلمین
غالمحسین محسنی اژهای در دیدار با اعضای
جامعه مدرسین حــوزه علمیه قم با بیان این
که در دهــه پنجم انقالب با مسائل متفاوت
از دهـههــای گذشته مواجه هستیم یکی از
این مسائل را تغییر نسل در کشور بیان کرد و
گفت «:بسیاری از کسانی که قبل از انقالب
را دیده بودند اکنون در قید حیات نیستند و
نسلی کام ً
ال جدید با خواستهها و سبک زندگی
جدید به وجود آمده که همه به ویژه روحانیت به
عنوان پرچمداران اصلی انقالب وظیفه دارند
مسائل اسالم را با زبان جدید تبیین کنند».
وی در ادامه با اشاره به گسترش فناوری های
نوین و فضای مــجــازی ،گریزی به تاکیدات
رهبر انقالب در این خصوص زد «:بخشی از
تحولی که در دنیا ایجاد شده ناشی از گسترش
فناور یهای نوین و پیدایش فضای مجازی
است که بر ابعاد و زوایای زندگی ما سایه افکنده
و نیازمند نگاه و قوانین و مقررات و آموزش
متناسب برای مواجهه با این انقالب هستیم.
مقام معظم رهبری در سال  ۹۰هنگام تأسیس
شورای عالی مجازی با اشاره به اهمیت فضای
مجازی بر لــزوم شناخت ایــن فضا و طراحی
نحوه مواجهه با آن تأکید داشتند و ریاست این
شورا را به رئیس جمهور واگذار کردند تا تأمین
زیرساختها و نر مافزارها و تولید محتوا در
این حوزه مهم جدی گرفته شــود ».اژه ای از
مقابله قوه قضاییه با همه مظاهر فساد سخن
گفت «:امروز با رویکرد جدیدی مواجهیم که
دشمن میخواهد از طریق مسائل فرهنگی

و سیاسی به اعتقادات ما ضربه بزند و در کنار
اقدامات نظامی به این اقدامات امید بسته
است .گاهی اوقات ضرر و زیان فساد سیاسی به
مراتب بیشتر از فساد اقتصادی است یا با برخی
مفاسد فرهنگی مواجهیم که خود زمینهساز
فساد اقتصادی و به مراتب خطرناکتر از این
نوع فساد هستند .مبارزه با فساد اقتصادی
امری ضــروری ،الزم و واجب است اما باید به
مبارزه با همه مظاهر فساد توجه داشت که قوه
قضاییه در دوره تحول و تعالی این مسئله را در
دستور کار خود قرار داده است».
▪تاکیدات اژه ای در اولین جلسه کاری با
معاون اول خود

همچنین روز گــذشــتــه کــه حــج ـتاالســام
والمسلمین محسنی اژهای ریاست قوه قضاییه
در اولین نشست کاری معاون اول جدید قوه
قضاییه با همکارانش حضور یافته بود ،بر لزوم
تکریم اربــاب رجــوع در همه مراکز قضایی و
تسریع در خدمترسانی به مردم تاکید کرد.
به گزارش میزان  ،رئیس قوه قضاییه همچنین
برای کوتاه کردن فرایندهای اداری و رسیدگی
قضایی از معاون اول دستگاه قضا خواست که با
همکاری معاونتهای راهبردی و منابع انسانی
به کاهش فرایندها و کم کردن زمان دادرسی
اقـــدام کــنــد .وی بــر ضـــرورت خودمراقبتی
همکارانقضایینیزتاکیدکردوگفت«:شیطان
و شیطانصفتان در کمین انسان نشستهاند و
هرچه مسئولیت و کار مهم تر باشد ،خنّاسان
بیشتر انسان را وسوسه میکنند و با تقوای
الهی و توجه به خدا میتوان از کمند شیاطین
رها شد».

تهران اذانظهر13:11

که این شرایط اکنون تغییر کرده است.بنابر این
گزارش،مقاماتغربیهمچنیننگرانندکه ایران
در روند پیشبرد برنامه هستهای خود ممکن است
تیابدکهحتیاگرتهرانسطح
بهدانشیفنیدس 
غنیسازیوتعدادسانتریفیوژهایخودراکاهش
دهد ،این دانش را نتوان از بین برد.وال استریت
ژورنال در ادامه گزارش خود به نقل از منابع آگاه
نوشتکهمقاماتاروپاییباتوجهبهپیشرفتهای
هستهای ایــران یک طرح سه مرحله ای را برای
طوالنیکردنزمانگریزهستهایاینکشورارائه
داده اند که طبق آن ،از ایران خواسته میشود که
سانتریفیوژهایپیشرفتهخودراانباروآنهارامهر
ومومکندوهمچنینزیرساختهایالکترونیکی
مورداستفادهبرایایندستگاههاازمیانبرداشته
شوند .والاســتــریـتژورنــال مشخص نکرده آیا
پیشنهاد اروپایی ها در قالب مذاکرات وین بر سر
برجام به طرفهای ایرانی پیشنهاد شده یا خیر،
امابهنقلازچندینمنبعمطلعدراینگفتوگوها
نوشتهاست«:ایراناصرارکردهاجازهتخریبهیچ
یک از سانتریفیوژهای پیشرفته خود را نخواهد
داد».همزمان،نشریهپولیتیکونوشت:دولتبایدن
می خواهد ابتدا به برجام بازگردد ،سپس درباره
طیف وسیعی از موضوعات فراتر از برنامه هسته
ای با ایران وارد گفت وگو شود .گفتنی است طبق
ماده  29پیوست یک برجام  ،ایران در سالن غنی
سازی نطنز تنها موظف به جمع آوری لوله های
انتقالگازبهسانتریفیوژهابودودربرجامدرنطنز
اجباری برای جمع آوری اتصاالت و پست های
برقیوالکترونیکیوجودنداردهمچنینیکمنبع
آگاه قبال به خراسان گفته بود که ایران با هرگونه
انهداموتخریبزیرساختهایغنیسازیازجمله
ماشینهایجدیدکشورمانمخالفبودهوتنهابه
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انبارکردنآنهادرصورترسیدنبهتوافقرضایت
میدهدکهاینموضوعبهرغممقاومتاولیهمورد
تایید طرف مقابل هم قرار گرفت .حاال به نظر می
رسدبابرگزاریانتخاباتریاستجمهوریآمریکا
و پیروزی جو بایدن ،تروئیکای اروپــا مالحظات
خود را -که به واسطه خروج غیرقانونی ترامپ از
برنامه جامع اقدام مشترک ایجاد شده بود -کنار
گذاشته و مجدد به مسیر تقابل و خصومتورزی
با برنامه صلحآمیز هستهای ایــران روی آورده
اســت.ایــن در حالی اســت که پیشتر،وزیر امور
خارجه کشورمان در پیامی در توئیتر به ادعای
کشورهای اروپایی در این باره که به تعهداتشان
تحت برجام پایبند بودند واکنش نشان داده
بود .ویدراینپیامتوئیتریبازبانیتندنوشتهبود:
« ۳کشور اروپایی (فرانسه ،انگلیس و آلمان) ادعا
کردهاند به تعهداتشان تحت برنامه جامع اقدام
مشترک پایبند بودند[ .اما] بررسی واقعیت* :
وارداتصفرنفتایران*تحریمبانکهایایرانی
و عدم اتصال به سوئیفت * عدم اجرای وضعیت
مسدودسازی (حمایت از شرکتهای اروپایی
در قبال تحریمهای آمریکا علیه ایران) * خروج
شرکتهای اروپایی از ایران * شکست حتی در
فروش کاالهای معاف شده از تحریمها نظیر غذا
و دارو» .ظریف در ادامه پیام توئیتری خود نوشته
بود« :این چیزی است که  ۳کشور اروپایی پس
از خروج آمریکا از برجام به آن مشغول بودهاند.
بررسیواقعیت*:۲صدوربیانیههایپوچ*نقض
قوانین خود با سر فرود آوردن در برابر تحریمهای
فراسرزمینی آمریکا * نادیده گرفتن  ۳بار اعالم
ایران برای فعالسازی مکانیزم حل اختالف *
ایجادسازوکاراینستکسبدونحتییکتراکنش
مالی.دیگربساست».

موشک جدید الماس که به تازگی تحویل نزسا شد دارای قابلیت های خیره
کننده ای از جمله شلیک کن و فراموش کن و حمله به هدف از باالست

«الماسایرانی» ،پنجه درپنجه
«اسپایک صهیونیستی »

توکلی  -همین چند روز قبل بود که با حضور
سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه ،نیروی
زمینی سپاه پاسداران به انبوهی  از موشک
های بالستیک ،خودروهای ترابری ،سیستم
هایتوپخانهای،پهپادها،بالگردهاوامرپها
تجهیز و دستان « نزسا» پر تر از همیشه شد.در
اینبینتجهیزنیرویزمینیسپاهبرایاولین
بار به موشکهای بالستیک فاتح بابرد 300
کلیومتری کهپیشازاینتنهادراختیارنیروی
هوافضایسپاهبود،بیشازهرموضوعیمورد
توجه قرار گرفت و شاید همین موضوع باعث
شدکهیکیدیگرازدستاوردهایمهمیکهدر
مراسماخیربهنزساتحویلدادهشدیعنینمونه
زمین پایه موشک جدید الماس ،کمتر مورد
توجهقراربگیرد.پرتابگریکهبسیارشبیهنمونه
مورداستفادهدرموشکاسپایکساخترژیم
صهیونیستی است و این گمانه را به واقعیت
نزدیکترمیکند کهمتخصصانودانشمندان
کشورمانبهگونهایازاینموشکدستیافته
و محصول جدیدی را بر اســاس آن به تولید
رسانده اند .اما برای درک بهتر قابلیت های
الماس و اهمیت آن برای نیروی زمینی سپاه
 ،بهتر است پیش از هر سخنی کمی با نمونه
اسرائیلیآنآشناشویم؛تسنیمدرگزارشاخیر
خود در خصوص ویژگی های اسپایک رژیم
صهیونیستیمینویسد«:خانوادهموشکهای
اسپایک ساخت رژیــم صهیونیستی دارای
انــواع مختلفی هستند که قابلیت نفوذ در
زره تا بیش از  1000میلی متر ،هدایت به
کمک فیبر نوری و گستره وسیعی از برد بسته
به نمونههای مختلف آن ها وجــود دارد .در
مجموع،موشکهایاسپایکبهعنوانیکیاز
موشکهایپیشرفتهضدزرهدرجهانمعرفی
شده اند .به نظر می رسد ایران نمونه Spike-
 LRیا نمونه 2-LRآن را مبنای ساخت موشک
مشابه داخلی جدید خود قرار داده است .برد
نهایی نمونه  LRدر شلیک از سطح زمین بین
 4تا 5کیلومتر،جرم 14کیلوگرمومیزاننفوذ
 700میلیمتراعالمشدهاست.نمونه2-LR

این موشک دارای برد  5.5کیلومتر با شلیک
از زمین و تا  10کیلومتر با پرتاب از بالگرد
بوده و جرم آن به 12.7کیلوگرم کاهش یافته
است».دراینبینبایدگفتنکتهمهمدرزمینه
موشک الماس ،آن است که برخالف نمونه
های اولیه خود ،قابلیت جالبی دارد و آن هم
حملهبههدفازباالستو باتوجهبهاینکهدر
تجهیزاتزرهیمعمو ًالقسمتفوقانیضعیف
ترین سطح حفاظت را دارد ،یک موشک با
قابلیتحملهازباالمیتوانداثرگذاریمخرب
بسیار باالیی بر هدف داشته باشد و این یعنی
نزسا نبردهای احتمالی دست باال را خواهد
داشــت  .از دیگر قابلیت هــای مهم الماس،
داشتن قابلیت « شلیک کن و فراموش کن »
اســت ،قابلیتی که به الماس کمک می کند
که بعد از شلیک ،در هدف یابی ،دیگر نیازی
به راهنمایی شخص یا دستگاهی دیگر (مثال
از طریق هدایت سیمی یا روشنسازی هدف)
نداشته باشد و الزم نیست که برای اصابت به
هدفحتمادرتیررسمستقیمهدفنگهداشته
شود،بلکهتماممراحلهدفیابیپسازشلیک
توسط خود موشک انجام میشود .در آخر باید
گفت که این سالح جمع و جور و کاربردی یک
موشک هواپرتاب دارای موتور راکتی سوخت
جامدوبالهایبازشوندهازداخلبدنهبودهواز
جستوجوگرتصویریحرارتیبهعنوانسامانه
هدایت خود بهره می برد .برد این موشک در
پرتابازپهپادها 8کیلومتراعالمشدهاست.
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چهره ها

واکنش واعظی به ادعای خروج برخی
مسئوالن دولتی از کشور
رئیس دفتر رئیسجمهور دربــاره اینکه جناح
مقابل دولت مدتی است که می گوید مسئوالن
و مدیرانی که در دولت هستند به دنبال خروج
از کشورند و منتظرند که مسئولیتشان در این
دولــت به پایان برسد ،گفت :ایــن حر فها که
زده میشود در شــان یک مسئول نیست زیرا
افرادی که در دولت حضور دارند و ما با آنها سر
و کار داریم تازه روی کار نیامدهاند ،آن ها یک
تاریخچهای دارنــد و  ۴۰سال در نظام بودهاند
و همواره در مسئولیت و رد ههــای مختلف در
خدمت این نظام بود هاند و در آینده هم ممکن
است ،شغل دولتی نداشته باشند اما در خدمت
این نظام خواهند بود .وی خاطرنشان کرد :بسیار
حرف نادرستی است که گفته میشود تعدادی از
مسئوالن قصد دارند خانوادهشان یا خودشان
از کشور خارج شوند این حرف نادرستی است،
اصال برای چه این صحبتها را مطرح میکنند؟
مگر اتفاقی افتاده است؟ به اعتقاد من امروز با
ماه آینده تفاوت چندانی ندارد .واعظی در پاسخ
به سوالی مبنی بر این که این روزها جناح مخالف
دولت می گوید دولت سیزدهم یک زمین سوخته
از سوی دولت روحانی به ارث برده چرا که این
دولت همه چیزش را پیشخور کرده است پاسخ
شما چیست ،گفت :این که میگویند دولت یک
زمین سوخته به دولت بعدی میدهد به نظر من
حرف بیربط و نادرستی است؛ در هر بخشی
که وارد شوید مشاهده
خــواهــیــد کــــرد ما
بیشتر از آن چه که
در سال  ۹۲تحویل
گــرفــتــیــم ،امــــروز
تحویل دولت بعدی
میدهیم/.ایلنا

ادعایمیرسلیمدربارهآتشسوزیدرانبار
اموالتملیکی
سید مصطفی میرسلیم نایب رئیس کمیسیون
اصــل  90مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به
طرح احتمال عمدی بودن آتش سوزی انبارهای
سازمان امــوال تملیکی خواستار رسیدگی به
این موضوع از سوی مراجع مربوط شد .وی در
یادداشتی نوشت:بسم ا ...الرحمن الرحیم/
در تاریخ  ۱۴تیرماه جــاری آتش ســوزی بسیار
گستردهای انبارهای سازمان امــوال تملیکی
را طعمه خود میکند .عمدی بودن این حریق
مــورد ســوال اســـت.در ایــن آتــش ســوزی امــوال
هنگفتی دچـــار حــریــق ش ــده از جمله ان ــواع
خودروهای تجملی ،انواع لوازم جانبی و الستیک
خودرو ،انواع لوازم برقی از جمله رایانه دستی
و گوشی همراه و چاپگر ،مقادیر بسیار زیادی
دارو و مکملها و تجهیزات درمانی و پزشکی،
مقادیر زیادی از انواع خوراکی و نوشیدنیهای
مختلف ،بسیاری از اموال که به عنوان اجناس
قاچاق و توقیفی در تملک سازمان بوده تا تعیین
تکلیف شود و به فــروش برسد.سوال :آیا برای
از بین بــردن رد پــای دزدی و خیانت به مــردم،
برنامهریزی دقیق و بینقصی در ورای این آتش
ســوزی نیست؟سوال :در کــدام مرجع و با چه
استدالل کارشناسی غیرعمدی بودن این آتش
سوزی بزرگ با خسارت میلیاردی به تایید خواهد
رســیــد؟ســوال :چــرا پس از  ۸ســال در واپسین
روزهایعمردولتدوازدهمبایداینانبارهاطعمه
حریق شوند؟سوال :شهرداری تهران و سازمان
آت ــش نشانی چــه اق ــدام
پــیــشــگــیــرانــه ای
بــرای جلوگیری
از این آتش سوزی
خـــیـــانـــتآمـــیـــز
کـــردهانـــد؟/
فارس

