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پذیرشآگهی:
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هر كس خودش را اصالح نكند ،نمى تواند ديگران را اصالح کند.
(غررالحكم ،ح)8990
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تازه های مطبوعات

انعکاس
••فرارو نوشت:روابط عمومی وزارت دفاع خبر
داد ،عصر روز چهارشنبه طی سانحهای که در
یکیازواحدهایتحقیقاتیوزارتدفاعدرمنطقه
پارچینبهوقوعپیوست،مهندساحسانقدبیگی
به شهادت رسید و یکی دیگر از همکاران ایشان
دچارجراحتشد.شهیدقدبیگیازنخبگاناستان
مرکزی بود .تحقیقات برای چگونگی و علت این
سانحهدردستبررسیاست.
••آفتاب نیوز مدعی شد:نشریه«واشنگتن فری
بیکن» با اتکا به یک سند داخلی وزارت خارجه
آمریکا گزارش داد که در سال  ،۲۰۱۸هیئتی از
مقامهای ارشد سابق دولت اوباما ،از جمله جان
کری،باهدفتضعیفسیاستهایسختگیرانه
دولت ترامپ ،رئیس جمهوری وقت ،علیه ایران با
محمدجوادظریفمحرمانهدیدارکردند.
••اعــتــمــادآنــایــن نــوشــت :حــجــت االســـام
صدیقی،خطیب نماز جمعه تهران گفت:حذف
ارز ترجیحی یک امتحان الهی بــرای مــردم و
مسئوالن است.این قانونی بود که باید دولت قبل
اجرا میکرد و این دولت نمیخواهد قانون شکن
باشد و توزیع عادالنه جز این طریق نمیشود.
امروز گرانی هست و گرانی به تعبیر امام صادق
موجب آزرده شــدن روح مــردم و افسردگی و
مشکالت اجتماعی و اخــاقــی مــیشــود اما
امتحان است.اگر کسی راهی بلد است ارائه
کند ولی من با شناختی که از آقای رئیسی دارم
با همه وجود در خدمت مردم است.
••آفتاب نیوز نوشت:امام جمعه اهواز با انتقاد از
برخیتناقضگوییهادربارهحادثهمتروپلآبادان،
بر وجود یک سخنگوی واحد در این موضوع تأکید
کرد.وی گفت:مسئوالن وقتی زبان باز میکنند،
چالش درست نکنند؛ مث ً
ال میگویند فالن فرد را
گرفتیم و بعد میگویند که فالن فرد مرده است.
این تناقضها چیست؟ من خبر قطعی نمیتوانم
بدهم.یکسخنگویواحددراینحادثهبایدباشد
کهخبربدهد.آنجاخواستندبامنمصاحبهکنند،
من حاضر به مصاحبه نشدم .برخی میگویند
مدیریت واحد آنجا نیست .مدیریت واحد هست.
وزیرآنجاست.شمانمیگذارید.
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ضربشستبهنفتدزدها

پس از اینکه یونان نفتکش نفت ایران را که در نزدیکی
یونان توقیف شده بود به آمریکا تحویل داد ،ایران هم در
اقدام متقابل  2نفتکش یونانی را در خلیج فارس توقیف کرد
هادی محمدی –"ایرانیها سوار بر
تانکرهای یونانی!" ایــن تیتر جالب
خبرگزاری لویدز لیست انگلیس در
واکنش به توقیف نفتکشهای یونانی
بود.درواقعیونانیهاخیلیزودجواب
نفت دزدی و خوش خدمتی شان را به
آمریکایی ها گرفتند.روابط عمومی
کلسپاهپاسدارانانقالباسالمیدر
اطالعیهایاعالمکردکهنیرویدریایی
سپاه  ۲فروند نفتکش یونانی را به
دلیل تخلفات انجام گرفته در آبهای
نیلگون خلیج همیشه فــارس توقیف
کرده است.این اقدام ایران 48ساعت
پس از احضار کاردار سفارت یونان در
تهران به وزارت خارجه و درخواست از
این کشور برای خــودداری از راهزنی
دریایی صورت گرفت که با بیتوجهی
طرف یونانی مواجه شده بود«.ایران با
این اقدام نشان داد که در حوزه منافع
ملی خود هیچ تعارفی ندارد» اسامی
دونفتکشیونانیتوقیفشدهدرخلیج
فــارس به شــرح زیــر اســـتPrudent:

 Warriorو.Delta Poseidonبـــه
گفته برخی منابع  ،نکته جالب توقیف
کشتیهای یونانی این است که ایران
اجــازه داد کشتیها بارگیری کنند
سپس به توقیف آنها اقــدام کند .در
طــول  24ساعت گذشته خبرهای
متعددی از قصد ایــران بــرای توقیف
نفتکشهای یونانی و مصادره 700
هزاربشکهنفتموجوددرآنهامنتشر
شده بود .یونانیها باید این موضوع را
میدانستند که ایــران به هیچ عنوان
در این زمینه شوخی ندارد و از بالیی
که بر سر انگلیسیها آمده بود ،درس
می گرفتند که نگرفتند .با توجه به
اینکهیونانیککشوردریاییبهشمار
م ــیرود و نفتکشهای بسیاری در
سطح جهان در حال فعالیت دارد ،این
اقدام اثر سنگینی بر وضعیت بیمهای
و خدماتی این کشور خواهد داشت.
دولــت یونان چند روز پیش بر خالف
پروتکلهای کشتیرانی و دریانوردی
بینالمللی اقدام به توقیف یک کشتی

تصاویر آرشیوی از  2نفتکش توقیف شده یونانی

••اعتماد-اینروزنامهنوشت:افرادوجریاناتیکه
درزمانتحریم،کاالهایبنجلوبیکیفیتچینی
را در سایه تحریمهای اقتصادی به قیمتهای
گزافبهمردمتحمیلمیکنند،مهمتریننمادهای
کاسبانتحریمدرکشورند.نمونهعینیوبرجسته
یک چنین رفتارهایی را در صنعت خودرو میتوان
مشاهدهکرد.
••کیهان – این روزنامه با تیتر «کشتار جنونآمیز
کودکان دبستانی در تگزاس به دست جوان 18
ساله» نوشت :آمریکا بزرگترین اقتصاد جهانی با
پیشرفتهترینتسلیحاتنظامیوهمچنینهزاران
موشکهستهایقادرنیستحتیامنیتمدارسی
را که کودکان این کشور در آن تحصیل میکنند ،
تامینکند.
••شــرق  -ایــن روزنــامــه نوشت  :بهنظر میرسد
که بسیاری از مــردم روایــت رسانههای رسمی
راجع به سرنوشت عبدالباقی را باور نکردهاند.
آنها بر اساس تجربههای پیشین و نفوذ و روابطی
که عبدالباقی داشته ،قبول ندارند که او مرده
است .عجیبتر آن که به طور مشترکی مخاطبان
خبرگزاری فــارس و بیبیسی فارسی حدس
میزنند که او به کانادا فــراری داده شده است.
این بیاعتمادی گسترده به روایــت رسانههای
رسمی که حاال به مخاطبان خبرگزاری فارس نیز
رسیدهزنگخطرجدیبرایرسانهها،مسئوالنو
سیاستگذارانرسانهایکشوراست.
••وطن امــروز -این روزنامه در گزارشی با تیتر
"معمای انفجار در ابوظبی"نوشت:عادیسازی
روابط امارات با رژیم صهیونیستی پیش از این نیز
مفروضاتی از جمله افزایش ناامنی در امــارات را
مطرح کرده بود .انفجار یک رستوران در پایتخت
امارات در حالی است که یک روز قبل از این اتفاق
سرهنگ پاسدار حسن صیادخدایی در خیابان
مجاهدیناسالمتهراندریکعملیاتتروریستی
بهشهادترسید.
••دنیای اقتصاد – این روزنامه با تیتر « منوی
جذاب سرمایه گذاری» نوشت  :یکی از روشهای
سرمایهگذاری غیرمستقیم است ... .از جمله
مزایای سرمایهگذاری غیرمستقیم میتوان به
مدیریت حرفهای ،بهرهمندی از مزایای جانبی،
نــظــارت و شفافیت اطالعاتی و صرفهجویی
در استخراج دیتا و تحلیل نسبت به مقیاس
اشاره کرد .بررسی چندساله عملکرد برخی از
صندو قهای سهامی و شاخصی در سا لهای
اخیر در ایران نیز از جذابیت باالی سرمایهگذاری
غیرمستقیم حــکــایــت مــیکــنــد؛ جــایــی که
۲۷صــنــدوق از ۸۹صــنــدوق ســرمــایـهگــذاری
بازدهی بیشتری از شاخص کل داشتند.
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رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

نفتکش ایرانی کرده بودونفت آن را به
درخواست وزارت دادگستری آمریکا
دراجرایتحریمهایاعمالشدهعلیه
تهرانبهآمریکاتحویلدادهبود.
▪  موج سواری برجامی با خبرهای
جعلی

از ســوی دیــگــر حـــدود دو مــاه و نیم
اســت که مــذاکــرات ایــران و  4+1در
وین متوقف شده و مذاکرات عمال به
صــورت مکتوب میان ایــران و آمریکا
به واسطه اروپایی ها انجام می شود
بــا ایــن حــال خبرهای ضــد و نقیض

زیادی به گوش می رسد .طی روزهای
گذشتهشاهدانتشاراخبارجهتداری
ازسوی رسانههای غربی و آمریکایی
بودیم که خط «مقصرنمایی ایــران»
را دنبال میکردند و میکوشیدند
مذاکرات را در «خطر شکست» نشان
دهند و «مطالبات فرابرجامی ایران»
را عمدهترین دلیل این موضوع بیان
کنند.پسازانتشاراخبارجعلیدرباره
دیداراخیررهبرانقالبوامیرقطر؛روز
پنج شنبه نیز العربیه عربستان به نقل
از لیندسی گراهام سناتور جمهوری
خواه و ضدایرانی آمریکا مدعی شد که

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

اذانمغرب  20 :33نیمه شب 00:10

توافق هستهای به پایان رسیده است.
خبری که هر چند از ظاهر آن می شد
به درست نبودنش پی برد اما در فاصله
کوتاهی تکذیب شــد و خبرگزاری
رسمی جمهوری اسالمی به نقل از
منابع مطلع ایرانی و غیرایرانی درگیر
در مذاکرات  ،این خبر را رد و تکذیب
کرد.یکمنبعمطلعایرانیدراینباره
بهایرناگفت:گفتوگوهابرایرسیدن
به توافق همچنان در جریان هست
و هرگونه قضاوت زودهنگام یا خام
بوده یا مغرضانه و نشان دهنده امیال
درونی برخی از اظهار نظر کنندگان
است و انتشار چنین اظهاراتی توسط
دشمنان توافق و گفت وگوها ،چندان
جای تعجب ندارد.اما مهم ترین و قابل
استنادترین اظهار نظر هسته ای این
چند روز به حسین امیرعبداللهیان
وزیرخارجه کشورمان اختصاص دارد
که در نشست جهانی داووس سوئیس
و در گفت وگو با فرید زکریا خبرنگار
برجستهحوزهدیپلماسیبیانکرد.وی
دراینگفتوگوبابیاناینکهبهتازگی
ابتکار جدیدی را درب ــاره مذاکرات
احــیــای بــرجــام روی میز گذاشتیم،
افزود :درباره تضمینهای اقتصادی
بهنقطهاطمیناننرسیدیمواگرتوافقی
حاصلنشودحتماگزینههایمختلفی
رارویمیزداریم.

"سالم فرمانده" ۱۰۰هزارنفری

اجتماع بزرگ «سالم فرمانده» با حضورپرشور نوجوانان و
خانواده هایشان در ورزشگاه آزادی برگزار شد
توکلی-خبری از پرچمهای قرمز و آبی نبود .تا
چشم کار می کرد ،فقط رقص پرچم سهرنگی بود
که همه رنگها زیر سایهاش رنگ میبازد .عصر
پنج شنبه در ورزشگاه بــزرگ آزادی ،خبری از
رقابت و تنش و التهاب نبود بلکه آن جا همهچیز
رنگ همدلی و عشق می داد .این طور است که تا
بهخودتبیایی،کسیازپشتسر،پیشانیبندی
برایتمیبنددکهندیده،دلتمیرودبراینوشته
دلربایش؛ «عشق جانم ،امام زمانم» .و تو انگار
برمیگردی به روزه ــای حماسه .به روزهایی
که از همین جغرافیایی که در آن ایستادهای،
لشکر صاحب زمان (عج) راهی جبههها شد...
همزمان با ایــام هفته مقاومت ،اجتماع بزرگ
«ســام فرمانده» با حضور دهــه هشتادیها و
نودیها و خانوادههایشان همراه با اجرای سرود
«سالم فرمانده» در ورزشگاه آزادی برگزار شد.
اجتماع باشکوهی که ساعت ها قبل از شروع
برنامه ،جمعیت  100هــزار نفری در ورزشگاه
در آن حاضر شده بودند و در ادامه نیز با همدیگر
سرود « سالم فرمانده» را همخوانی کردند.در
نخستین بخش از برنامه اجتماع «سالم فرمانده»
چند تن از ورزشکاران باستانی با اقتدا به حضرت
امام علی (ع) پهلوان عالم هستی ،آیین پهلوانی
را به نمایش گذاشتند و پس از آن رزمی کاران به
اجرای برنامه پرداختند.در این مراسم همچنین
سرودرفیقشهیدمبانوایابوذرروحی،مدادرنگی
بانوایرضاهاللیو َر َجزایلشکرصاحبزمانبا
نوایحسینطاهریدرورزشگاهآزادیطنینانداز
شــد .ســرود «ســام فرمانده» نیز از سیدمهدی
بنیهاشمی لنگرودی است و ابوذر روحی آن را
با کودکان همخوانی کرده است.در این بین اما
برگزاری باشکوه این مراسم که از رسانه ملی

نیز پخش شد ،واکنش های مختلفی را در فضای
مجازی به همراه داشت .برخی به برگزاری این
مراسم در حالی که مردم آبان داغدیده اند اشاره
کردند و برخی نیز با اشاره به حضور زنان و مردان
در ورزشگاه آزادی ،از استانداردهای دوگانه
سخن گفته اند که البته این انتقادات بدون پاسخ
نماند و برخی دیگر از کاربران فضای مجازی از
اجتماع صد هزار نفری « سالم فرمانده» حمایت
کردند .در همین زمینه ،محمود صادقی ،فعال
سیاسیاصالحطلبونمایندهپیشینمجلسدر
صفحهتوئیترخودنوشت:وقتیمیخواهیدجشن
بگیریدنگاهیبهتقویمبیندازیدمقارنباشهادت
امامجعفرصادق(ع)نباشد،نگاهیهمبهگوشهو
کنارکشوربیندازید،مردمعزادارعزیزانازدست
رفته شان نباشند ».عباس عبدی فعال سیاسی
اصالح طلب نیز نوشت  «:آن قدر همدلی و درک
نداشتند که این جشن زاید در این دوره عسرت
و سختی مردم را به بهانه فاجعه آبادان یک هفته
عقببیندازندبلکه«جشن»اندکیمعنایواقعی
پیداکند».توئیتیکهالبتهباواکنشعبدا...گنجی
همراه شد و مدیر مسئول روزنامه همشهری در
پاسخبهعبدینوشت«:سالمفرماندهدرورزشگاه
آزادی ازنظر شاخص های عرفی و ماهیت ،جشن
نبود که اگر این بود فراتر از آبادان به حرمت امام
صادق(ع)لغومیشد.ازکودکانکهبگذریم،مملو
از گریه بود.گریه خستگان با دلهایی تنگ که
ترجمان":وغیبة ولینا،و کثرة عدونا،و قلة عددنا و
شدة الفتن بنا،وتظاهر الزمان علینا"بود ».کبری
آسوپار ،فعال سیاسی نیز در پاسخ به انتقادات
برخی چهره ها دربــاره بــرگــزاری ایــن مراسم،
درصفحه توئیتری خود نوشت  : «:اصالحطلبان
استاددوقطبیکردنجامعهوبهرهگیریسیاسی

ازمصیبتمردماند.برنامهورزشگاهآزادی«جشن»
نبود؛ التماس به فرمانده غایب بود که بیاید .برای
آبادان هم دعا کردند .در خانه کدام اصالحطلب
مراسم روضه آبادان گرفتند که حاال دیگران را با
دروغجشنسرزنشوجامعهرادوپارهمیکنند؟»
همزمان،عزت ا...ضرغامی وزیر گردشگری در

توئیتی درباره سرود سالم فرمانده نوشت  :سرود
سالم فرمانده به دلیل اخــاص سازندگان آن
پربرکتشدهاست.شخصامدلترکیآنرابیشتر
میپسندم.آفتایناثرهنری،حکومتیکردنآن
و تالش ها و گزارش های مکرر دستگاه ها ،برای
ترویجآناست.بگذاریممردمیبماند!
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چهره

نیویورکتایمز:اسرائیلبهترورشهید
صیادخداییاعترافکرد
صهیونیست ها به جنایت اخیر خود در قلب تهران
اعترافیصریحکردند.بهنوشتهروزنامهآمریکایی
نیویور کتایمز ،اسرائیل به مقامات آمریکایی
اطالع داده است که این رژیم پشت ترور سرهنگ
صیاد خدایی در تهران بوده است.مقامات رژیم
صهیونیستی به آمریکا گفتهاند که هدف از این
ترور ،هشدار به ایران برای توقف عملیاتهای
یک گروه مخفی در نیروی قدس به نام واحد۸۴۰
است .این مقامات مدعیاند شهید صیاد خدایی
جانشین فرماندهی ایــن واحــد بــوده اســت که
ماموریتهایی علیه صهیونیستها و اتباع برخی
کشورها در سرتاسر جهان انجام میداده است.
از سوی دیگر؛روزنامه صهیونیستی جروزالم
پست ،ادامه مذاکرات هستهای با ایران را دلیل
افشای نقش اسرائیل در ترور شهید صیاد توسط
آمریکا دانست .جروزالم پست نوشت :این اولین
بار نیست که دولت بایدن پوشش اسرائیل را برای
عملیاتی افشا میکند ،یا چیزی را درباره عملیات
اطالعاتی اسرائیل فاش میکند .زمانی که دولت
بایدن قب ً
ال این کار را انجام داد ،به نظر میرسید
که بخشی از سناریوی پلیس خوب و پلیس بد بود،
تا واشنگتن بتواند به مذاکره با ایران بر سر مسائل
هستهای ادامه دهد و احتما ًال افشای عملیات
اخیر نیز بدان معناست که آمریکا همچنان به
شدت به دنبال توافق هستهای با ایــران است.
همزمان ایران پرس نوشت :در روزهای اخیر پس
از سفر انریکه مورا ،مذاکرهکننده ارشد اتحادیه
اروپــا و شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر
به تهران ،نشانههایی مبنی بر احیای مذاکرات
وین آشکار شد ،موضوعی که صهیونیستها
آن را سازگار با منافع خود نمیدانند و خواستار
شکست مــذاکــرات هستند .نکته دیــگــر این
اســت که به نظر میرسد ترور
شهید خدایی بیارتباط
با رزمایش نظامی کنونی
رژیم صهیونیستی نباشد و
در این رزمایش حتی
جــنــایــت تــــرور نیز
تمرین شده است.

