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تازه های مطبوعات
••رسالت  -این روزنامه با اشــاره به آخرین گام
های مذاکرات هسته ای نوشت :ما از طرحهای
فریبآمیزی چون «توافق موقت»« ،توافق گام
به گــام»« ،ضرباالجلهای پیدرپی» و «پنجره
دیپلماسیدرحالبستهشدناست»عبورکردهایم.
بهنقطهایرسیدهایمکهبایدطرفمقابلدستهارا
باال ببرد و حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد.
این اتفاق انشــاءا ...به زودی با اتکال به خداوند
بزرگخواهدافتاد.
••اعتماد -علیربیعینوشت :اینتصورکهصرفا
امضای برجام همه مسائل کشور را بهبود خواهد
بخشید ،تصور نادرستی است .این دامی است که
نباید در آن گرفتار شد .به تعبیری برجام برداشتن
مانع برای حرکت رو به جلویی است که تمهیدات
و سیاستگذاریهای درســت و کارآمدیهای
اجراییرامیطلبد.
••کیهان-حسینشریعتمداریدریادداشتیتنها
تضمینمعتبرراخروجازانپیتیدانستونوشت:
ایران با صراحت و به روشنی اعالم کند ،در صورت
نقض عهد آمریکا ،ایران از NPTخارج خواهد شد.
مطمئن باشید که در صورت خروج از  NPTهیچ
اتفاقنامطلوبیرخنخواهدداد.
••دنیایاقتصاد -عراقوافغانستانخریدخودرا
از ایران کاهش دادهاند .این موضوع در شرایطی
نگرانکنندهاستکهتمرکزدولتهابهویژهدردوره
تحریمهابرصادراتبهکشورهایهمسایهومنطقه
بــوده اســت .حال با کاهش صــدور کاال به این دو
کشورزنگخطرازدستدادنمهمترینبازارهای
صادراتیهمسایهبهصدادرآمدهاست.
••آرمان ملی -موز،زردآلو،طالبی،انگور،خربزه،
خرمالو ،توت فرنگی ،گریپفروت ،انبه ،لیمو؛
نامهاییدستنیافتنیبرایبرخیازخانوادههای
ایرانی هستند که شاید تنها بتوانند تصاویر دلربا و
هوس برانگیزشان را در صفحات مجازی ببینند
و اندکی بر هوس خود فائق آیند .میوهفروشیها
خلوتاند و آدمهــا با حسرت به میوههایی که در
کیسههای پالستیک در دستان برخی افرادی
استکهموفقبهخریدشدهاند،نگاهمیکنند.
••همشهری -این روزنامه با تیتر «وعده خودروی
ارزان بــرای ســال آینده» و با اشــاره به اظهارات
اخیر مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت
نوشت :خودروی اقتصادی داخلی تا پایان سال
 1402با قیمت زیر 200میلیون تومان وارد بازار
میشود.

انعکاس
••جماران خبر داد :هیئتی متشکل از نمایندگان
بخش های مختلف نیروهای مسلح ایران در سفر به
جمهوری آذربایجان از بخش های مختلف مناطق
آزادشدهدرقرهباغبازدیدکردند.
••جماران نوشت :محسن هاشمی گفت :برای
اولینباربودکهممیزیرسمیدربارهکتابخاطرات
آیت ا ...هاشمی اتفاق افتاد .در مالقاتی که با آقای
رئیسی داشتم ،گفتم در سایت درج کرده اند چه
قسمتی از این کتاب ممیزی شده است و در این
صورت ممیزی معنای خود را از دست میدهد .به
نظرم میشد با تدبیر بهتری این کار را انجام داد.
االنمشغولآمادهسازیخاطراتسال ۷۹هستیم.
••پارسینه نوشت :غریب آبــادی مــعــاون امــور
بینالملل قــوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر
جمهوری اسالمی ایران در توئیتر نوشت« :آمریکا
دههــا تن از ایرانیان بیگناه را به بهانه دور زدن
تحریمهای ظالمانه و غیرانسانیاش بازداشت
کرده است .دو نفر آخر از بازداشت شدگان ،آقایان
سرهنگپور و عطار کاشانی هستند .همه زندانیان
بیگناهبایدبالفاصلهآزادشوند.
••ایکنا خبر داد :یکی از حجاج کشورمان در روز
عید قربان به بهانه انداختن عکسی از حاج قاسم با
کعبهتوسطنیروهایامنیتیسعودیدستگیرشده
و با گذشت بیش از  ۳۰روز در زندان به سر میبرد.
خلیلدردمند،ازدرچهاصفهانکههمراهبامادرش
به حج تمتع  ۱۴۰۱مشرف شده بود ،پس از انجام
مناسکحجتمتعدرروزعیدقربانتوسطنیروهای
امنیتیعربستانسعودیدرمسجدالحرامدستگیر
و به زندان منتقل شد .برای دردمند پرونده تشکیل
شده و اتهام او «تصویربرداری» است و قرار است در
روزهایآیندهبهپروندهاینحاجیایرانیرسیدگی
شود .همزمان وزیر خارجه کشورمان با وزیر امور
خارجهعماندراینبارهرایزنیوگفتوگوکرد.
••شفقنا خبر داد :بــرای نخستینبار یک زن به
مقام ریاست اطالعات «موساد» منصوب شد .وی
مسئولایجادتصویراستراتژیکاطالعاتیدرسطح
ملی درباره مسائلی از جمله برنامه هستهای ایران
و عادیسازی روابــط با جهان عرب خواهد بود و
همچنینمسئولیتکلیهعملیاتاطالعاتیموساد
رابرعهدهخواهدداشت.موساددربیانیهایبااشاره
به انتصاب دو زن به عنوان مقامهای ارشد موساد
تصریح کرد که فرد دوم در ِسمت کلیدی ریاست
بخشایرانکارخودراآغازکردهاست.

بازیرسانهایبهقصدامتیازگیری

درشرایطیکه  4روزازپاسخایرانبهمتنپیشنهادیاروپاگذشته،آمریکاهمچناندر
پاسخبهنظراتایرانتعللمیکند.والاستریتژورنالادعاکردهباردیگرمسئله
تضمینهابهمانعیبرسرراهتوافقتبدیل شدهاست
هادی محمدی – هرچه از زمان اعالم پاسخ
ایــران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپــا می
گــذرد ،بــازار گمانه زنــی هــای رسانه ای هم
داغ تر می شــود و در حالی که طــرف اصلی
مقابل ایــران یعنی آمریکا روز گذشته توسط
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه اش اعالم
کــرد همچنان در حــال بررسی پاسخ ایــران
است ،برخی رسانه ها از انتشار متن توافقی
خبر دادند که اصوال هنوز نهایی نشده و معلوم
نیست تا روز و ساعات آخر چه تغییراتی داشته
باشد .با این حال ،اولیانوف نماینده روس ها در
وین اظهار امیدواری کرد ،توافق نهایی تا روز
اول سپتامبر (10شهریور) امضا شود همچنین
شبکه لبنانی المیادین به نقل از مقامات روسی
مدعی شد ،توافق بر سر بازگرداندن برجام «به
معنای واقعی کلمه در چند روز آینده» محقق
خواهد شد .با این حال شنیده های خراسان از
آخرین وضعیت مذاکرات نشان می دهد پس از
ارسال پاسخ های جمهوری اسالمی ایران به
ایده های اتحادیه اروپا و استقبال اولیه آن ها با
عباراتی همچون «سازنده» و «دلگرمکننده» ،با
گذشت پنج روز از اقدام ایران و تا لحظه تنظیم
این گــزارش پاسخی نــداده اند و همچنان با
عبارت «در حال مطالعه پاسخ ایران هستیم»
اعالم موضع می کنند .در همین زمینه منابع
آگاه به خراسان گفتند ،پاسخ هایی که ایران
ارائــه کرده با هدف تحقق توافق نهایی بوده
و براین اساس هیچ خواسته جدیدی مطرح
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که
برای به اثبات رساندن کارآمدی دین در جامعه
و همچنین تقویت حــوزه دفــاع ،امنیت و اسالم
سیاسی امام خمینی(ره) باید با فرهنگ جبهه و
شهادت و قرآن و اهل بیت حرکت کنیم ،افزود:
امنیتخودرامدیونشهداوآزادگانهستیم.اگر
امروز کسانی پیدا می شوند که به شهدای مدافع
حرم و قهرمانان ملی ما تعرض می کنند ،مصداق
کار آن ها مانند خاک پاشیدن به صورت آفتاب
است؛ این حرکت همان رفتار منافقان و کافران
استکهدرامتحاندربرابرخداومردمبودهاند.به
گزارش خانه ملت ،محمدباقر قالیباف در مراسم
یادوارهشهدایعملیاترمضانوهمچنینگرامی
داشت سالگرد سفر ســردار شهید سلیمانی به
همدان با اشــاره به تجربه کاری خود در عرصه
های مختلف افزود :باور کنید اگر با روحیه دوران
دفــاع مقدس و همچنین با تکیه بر سنت های
الهی حرکت کنیم ،پیروز خواهیم شد؛ در جبهه
مقاومتروزهاییآمدکهبیشاز 70درصدسوریه
اشغال شد و شرایط سختی در عراق رقم خورد و
همه ناامید شدند و برخی اماکن در دمشق هدف
اصابتگلولههایمستقیمقرارداشتوبرخیها
براساستحلیلهایغلطمیگفتندنبایددراین
مسیربرویمولیوقتیشهیدهمدانیها،سلیمانی
ها و دیگر مسلمانان اعم از شیعه و سنی ایستادند
«اصــاح قانون انتخابات» مسئله ای که سال
های سال است در فضای سیاسی کشور درباره
آن سخن گفته شده ،بسیاری از صاحبنظران و
سیاسیون از هر طیف و جناحی در انتظار تحقق
آنهستند.دراینمیاناگرچهاقداماتمختلفی
نیزصورتگرفتهامانتیجهروشنینداشتهاست.
آخرین بار پیش از برگزاری انتخابات 1400بود
که دولت قبل الیحه ای را با عنوان الیحه اصالح
قانون انتخابات به مجلس فرستاد .الیحه ای که
اهالیبهارستانرویخوشیبهآننشانندادند،
آن را از دستور کار خود خارج و در نهایت اعالم
کردند که خود طرحی را در این باره تنظیم می
کنند ،طرحی که کلیات آن اگرچه به تصویب
رسید اما در نهایت به انتخابات  1400ریاست
جمهوری نرسید و سرنوشت مبهمی پیدا کرد.
در همین خصوص سه ماهی از آغاز به کار دولت

نشده است .حتی این منابع تاکید دارند ادعای
نادرست درخواست دریافت غرامت نیز در
این دوره از مذاکرات در دستور کار نیست و
صرفا برای اختالفات باقی مانده راهکار ارائه
شده است .یکی از منابع تصریح کرد :خواسته
های ایران از جمله تضمین و راستی آزمایی
و ...بر اساس مواد برجام و با توجه به تجربیات
قبلی عملکرد آمریکا مطرح شــده اســت اما
همان طور که اشاره شد ،رسانههای غربی از
دو روز گذشته به مرور تالشی را برای تغییر
روایت رسانهای آغاز کردهاند .در حالی که در
عمل توپ در زمین آمریکاست و این واشنگتن
است که باید دربــاره موضوعات باقیمانده
تصمیمات نهایی را بگیرد ،برخی رسانهها و
تحلیلگران غربی از جمله نشریه وال استریت
ژورنــال ،بار دیگر به نقل از مقا مهای غربی،
موفقیت مذاکرات را به «انعطاف» ایران مشروط
کردهاند .این در حالی است که همین رسانهها
پیش از این پاسخ ایران را سازنده توصیف کرده
بودند .عالوه بر این ،به نظر میرسد همزمان
با این تالش ،جریان رسانهای دیگری نیز در
تالش است با بزرگنمایی از آن چه «امتیازات
به ایــران» خوانده میشود ،هزینه توافق را
برای طرفهای مقابل افزایش دهد .در همین
چارچوب ،این جریان رسانهای نزدیک به رژیم
صهیونیستی حقوق ایــران ذیل توافق سال
 2015و همچنین خواستههای منطقی هیئت
ایرانی را که مبتنی بر تجربیات به دستآمده از
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اجرای برجام است« ،امتیازدهی بیش از حد به
ایران» توصیف کرده است .از سوی دیگر شبکه
قطری الجزیره نیز با رجوع به منابع آگاه خود
از برخی پیشنهادهای اروپا به ایران خبر داد
و مدعی شد :پیشنهاد اروپا برای احیای توافق
هستهای شامل چهار مرحله و دو دوره زمانی
است که هر کدام از آنها  ۶۰روز طول خواهد
کشید .از روز نخست پس از امضای توافق،
تحریم  ۱۷بانک و  ۱۵۰مؤسسه اقتصادی
برداشته خواهد شد و تهران بازگشت تدریجی
از گامهای هستهای اش را آغاز خواهد کرد.
همچنین اجرای توافق همزمان با آزادسازی
هفت میلیارد دالر از پولهای بلوکه شده ایران
در کره جنوبی خواهد بــود .الجزیره افــزود:
ظرف  ۱۲۰روز از امضای توافق ،ایــران ۵۰
میلیون بشکه نفت به عنوان سازوکار راستی
آزمایی صــادر خواهد کــرد که ایــن پیشنهاد
شامل صدور روزانــه  2.5میلیون بشکه نفت
پس از  ۱۲۰روز از امضای توافق است.
توگوی امیرعبداللهیان با وزیر خارجه
▪گف 
عمان

روز پــنــج شنبه حسین امیرعبداللهیان
وزیــر خارجه ایــران در تماس تلفنی با «بدر
البوسعیدی» همتای عمانی خــود با اشــاره
به حسن نیت و جدیت ایــران در رسیدن به
توافقی خوب و پایدار افزود« :پس از دریافت
نظرات آمریکا ،در صــورت حصول اطمینان
از انتفاع اقتصادی ایــران از توافق و رعایت
شدن خطوط قرمزمان ،وارد مرحله جدیدی
در وین خواهیم شد ».وزیر امور خارجه ایران
تاکید کرد« :تا درباره همه چیز توافق نشود،
نمیتوانیم با قطعیت از رسیدن به توافق خوب
و پایدار سخن بگوییم ».محمد مرندی ،مشاور
تیم مذاکرهکننده ایران در مذاکرات وین نیز
گفت :در  8-7ماه اخیر ،دستاوردهای زیادی
داشتهایم و متنی که آمریکاییها و اروپاییها آن
موقع متصور بودند ،با چیزی که امروز داریم،
بسیار متفاوت است .وی ادامه داد :با توجه به
این که ایران گذشته پیچیده و بحثبرانگیزی
با آمریکا و اروپا در زمینه برجام داشته است،
مهم است درک کنیم که ایرانیها میخواهند
اطمینان یابند که آمریکا بدون این که بهایی
بپردازد ،تاریخ را تکرار نخواهد کرد .مرندی
بیان کرد :ایرانیها میخواهند هرچه سریعتر
توافق انجام شود و مطمئن شوند که در دام
توافقی بد نمیافتند .اگر آمریکاییها راههای
گریزی داشته باشند که به دنبال آن هستند،
ایران تردیدی ندارد که آمریکاییها در نهایت

قالیباف :خدای دفاع مقدس ،خدای اقتصاد نیز هست

امروز روایت های دروغ و غلط در جنگ شناختی پراکنده می شود
تا مردم را ناامید کنند .مصداق کار آن ها که به شهدای مدافع حرم
توهین می کنند ،خاک پاشیدن به صورت آفتاب است
و مردم در صحنه حاضر شدند ،یک مرتبه شرایط
تغییرکردومشاهدهشدکهشهیدسلیمانیگفت
سهماهدیگرتاپایانعمرداعشباقینماندهاست.
وی بیان کرد :همان خدای دفاع مقدس ،خدای
اقتصاد نیز هست به شرطی که اجازه دهیم مردم
دراقتصاددخالتکنندوحضورداشتهباشندکه
این امر خواسته امام(ره) نیز بود؛ ایشان فرمودند

کاریکهمردممیتوانندانجامدهنددولتهادر
آن دخالت نکنند .رئیس قوه مقننه درباره جنگ
شناختی افــزود :در جنگ شناختی که عمدتا
در بستر رسانه ها انجام می شــود ،مثل همان
بخشی که در عملیات رمضان رخ داد تا تردید در
دل رزمنده ها ایجاد کنند اما رزمندگان محکم
ایستادند ،امروز هم روایت های دروغ و غلط در

دولتدرحالتدوینالیحهجامعانتخابات
وزیر کشور :الیحه جامع انتخابات را قطعا پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس می فرستیم

سیزدهمنگذشتهبودکهاحمدوحیدیوزیرکشور
اعالم کرد که دولت قرار است دوباره این موضوع
رامتکفلشودوالیحهایراروانهبهارستانکند.
حاالوپسازگذشتیکسالازآغازبهکاردولت،
وحیدی در توضیح آخرین وضعیت الیحه جامع
انتخاباتواینکهآیادولتتصمیمیبرایارسال
اینالیحهبهمجلسدارد،اظهارکرد«:طرحیدر
مجلس برای اصالح قانون انتخابات تهیه شده
است ،در دولت سابق نیز الیحه جامع انتخابات
تهیهشداماباتوجهبهاشکاالتیکهداشت،پیگیر
تهیه الیحه جدیدی هستیم و الیحه را قطعا پیش

ازپایاندورهیازدهمبهمجلسمیفرستیم».وزیر
کشوردرگفتوگوباخانهملتافزود«:درمرحله
فعلی کارهای مرتبط با الیحه جامع انتخابات در
وزارتکشورانجاموسپسبهدولتارائهمیشود
بنابراین طبیعی است که برای تصویب الیحه در
دولتوارسالبهمجلسنیازبهزمانداریم.مادر
تالش هستیم هرچه زودتر کار را در وزارت کشور
به اتمام برسانیم و الیحه را به دولت بفرستیم».
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد:
«الیحهجامعانتخاباتشاملموضوعاتمتعددی
است ،اگر بخواهیم الیحه جامعی برای اصالح
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از راه هــای گریز بــرای کارشکنی در توافق
استفاده خواهند کــرد .اگر ما انتظار داشته
باشیم که آمریکا رفتاری غیر از این داشته باشد،
بسیار ساد هلوح هستیم .همزمان ،میخائیل
اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین
گفت :همچنان مسائل پیچیدهای برای احیای
توافق هستهای وجود دارد و امیدواریم که در
اول سپتامبر (پنج شنبه دهم شهریور) بتوانیم
توافق هستهای را احیا کنیم .وی گفت :سه
متن برای احیای توافق هستهای وجود دارد و
اتحادیه اروپا برای نزدیک کردن دیدگاهها به
یکدیگر تالش میکند .برداشت ما این است که
واشنگتن خواهان حل مسائل دیگری است که
ربطی به توافق هستهای ندارد.
▪نامه برجامی الپید به بایدن

درسوی مقابل ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی
نیز در نامهای به رئیسجمهور آمریکا مدعی
شد که پیشنویس توافق نهایی اتحادیه اروپا با
اصول آمریکاییها مطابقت ندارد .یائیر الپید،
نخستوزیر رژیم صهیونسیتی روز پنجشنبه
در نامهای به جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا
نوشت :پیشنویس توافق نامهای که اتحادیه
اروپا به ایران داده است ،با خطوط قرمز دولت
بایدن همخوانی ندارد .با این حال ند پرایس،
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در
کنفرانسی خبری گفت :موضع دولت کنونی
اسرائیل بر سر توافق با ایــران آشکار است.
همه ما به خوبی با این مواضع آشنا هستیم
و آنهــا به طور مــداوم به ما یــادآور میشوند.
شرکای اسرائیلی موضع رسمی خود در قبال
توافق با ایــران را تغییر نــداد هانــد .وی ادامه
داد :جای شک نیست که اختالفات تاکتیکی
با شرکای اسرائیلی بر سر برجام داریم اما ما
متحد هستیم .ما در این که ایران نباید هرگز
به سالح هستهای دست یابد همنظر هستیم.
باور داریم که دیپلماسی که متمرکز بر بازگشت
متقابل به پایبند یهای برجامی  -که طی
آن ایــران تحت نظارت و راستیآزمایی قرار
میگیرد  -باشد ،موثرترین روش برای رسیدن
به این هدف است .وی درباره واکنش آمریکا
به پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا
در مذاکرات وین گفت :بررسی اظهارات ایران
درخصوص پیشنهاد اتحادیه اروپا ادامه دارد.
ما بازخوردمان را مستقیم و به طور خصوصی
با اتحادیه اروپــا درمیان گذاشتهایم .پرایس
درباره زندانیان آمریکایی در ایران اظهار کرد:
اولویت و فوریتی که ما برای بازگرداندن آنها
قائل هستیم تغییر نکرده است.
جنگشناختیپراکندهمیشودتامردمراناامید
کنند و باورهای مردم را از بین ببرند .در واقع آن
زمان ،مخالفان این روایت ها را می گفتند تا در
دلرزمندگانسستیایجادکنندوامروزبهدنبال
سستکردنارادهنسلجوانهستند.ویافزود:
امروز نیز در این جنگ طبق گفته رهبر انقالب
باید به جهاد تبیین بپردازیم و موضوعات مهم
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را درست تبیین
کنیم؛ در واقع باید روایت اول را ما انجام دهیم نه
این که دشمنان اقدام کنند و ما بگوییم درست
نیست؛ این انفعال است .از این رو این مسئله از
جهاد اقتصادی هم مهم تر محسوب می شود.
قالیبافبااشارهبهاینکهجنگاقتصادیوتحریم
های ظالمانه و غیرانسانی از دیگر عرصه هایی
است که با آن مواجه هستیم ،گفت :این جنگ
مبتنیبرهیچکدامازقواعدوحقوقبینالمللیو
انسانینیستزیراآنهاظالمبهتماممعناهستند
کهبیانگرخویرژیماستکباریآمریکاست.ویدر
اینبارهاظهارکرد:وقتیکهبرجامپذیرفتهوامضا
شد آن ها زیر توافق زدند و تحریم های بیشتری
اعمالکردندوخالفمواردپذیرفتهشدهسازمان
مللاقداماتیراانجامدادند،زیراآمریکاییهامی
خواهندقلدریکنند؛اگردرمقابلآنهانایستیم
آنهاکوتاهنمیآیندبنابراینبایددرجامعهتولید
قدرتکنیم.
قانون تهیه کنیم که انتخابات مجلس ،ریاست
جمهوری و شوراها را پوشش دهد ،زمان زیادی
الزم دارد .اگر بتوانیم تمام انتخابات را در جریان
اصالح قانون پوشش خواهیم داد و الیحه جامع
انتخابات شامل انتخابات ریاست جمهوری،
مجلس و شوراها را تهیه می کنیم و به دولت
میفرستیم ».وحیدی همچنین با بیان این که
سیاستهای کلی مقام معظم رهبری هر سه
انتخابات مجلس ،ریاست جمهوری و شوراها را
شامل میشود ،افزود « :اگر بتوانیم الیحهای را
متناسب با سیاستهای کلی تهیه خواهیم کرد
اما اگر زمان کافی نداشته باشیم ،پیشنهادها
برای هر کدام از انتخابات را مجزا از یکدیگر
به مجلس ارسال خواهیم کرد ولی فعال سعی
میکنیم که با عنوان الیحه جامع تهیه و به
مجلس ارسال کنیم».
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چهره ها

«هشدار»جدیوزیراطالعاتبه
«فتنهانگیزانوبیانیهنویسانعلیهنظام»
حجتاالسالمسیداسماعیلخطیبوزیراطالعات
در بخشی از سخنان خود در جمع شورای تامین
شهرکرد،باهشداربهفتنهانگیزانوبیانیهنویسان
علیهنظامجمهوریاسالمیایرانگفت«:همچنان
کهباتدبیرمقاممعظمرهبریووحدتملیوتالش
محورمقاومت،آمریکاباذلتوسرشکستگیمجبور
به خروج از منطقه و توطئههای آنها خنثی شد ،
امیدآنهابهبرخیفتنهگرانوبیانیهنویسانداخلی
همباهمراهیملتراهبهجایینخواهدبردومحکوم
به شکست است ».وزیر اطالعات درباره وضعیت
امنیت کشور گفت :با درایت و دستور مقام معظم
رهبری ،وحدت و انسجام کامل اطالعاتی در بین
نهادهایامنیتی،نیروهاینظامیوانتظامیایجاد
شدهکهنتیجهآنامنیتپایدار
در کشور و اشــراف اطالعاتی
و اقتدار نظامی ایران در منطقه
است/.مهر

سرلشکرسالمی:مأموریتداریمدر
دریاهایدوردستحضوریابیم
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده
کلسپاهباتاکیدبراینکهنیرویدریاییسپاهیک
نیرویقدرتمنداستوماامروزماموریتگرفتهایم
کهدردریاهایدوردست،حضورپیداکنیم،گفت:
«شما امروز آبروی ما هستید ،آبروی نظام هستید
و قدرت را اعتبار می دهید .فرماندهی معظم کل
قوا برای شما همیشه دعا می کنند و این قدرت را
عامل عزت و سرافرازی اسالم می دانند ».وی در
بخش دیگری از سخنان خود در بیست و دومین
همایش دو ساالنه فرماندهان و مسئوالن نیروی
دریایی سپاه در مشهد مقدس ،با تاکید بر این که
مطمئنهستمدرقلبهایهیچیکازشماهیبتو
شکوهظاهریدشمنجلوهایندارد،گفت«:نیروی
دریایی سپاه ترکیبی از ایمان ،دانش و
فناوری ،ابزار ،تدبیر و سرشت پیوند
دهنده دل های مستحکم مردان به
یکدیگراست/».فارس

انتقاداتتندمعاونرئیسیعلیهدولت
روحانیرویآنتنزندهسیما
سیدمحمدحسینیمعاونپارلمانیرئیسجمهور
درحضوراخیرخوددرسیمایملی،دستاوردهای
سفرهای استانی را بررسی کرد و با ابراز تاسف از
رخــوت و سستی و ناکارآمدی های هشت سال
گذشته اظهار کرد« :با کمال تاسف در این دوره
بسیاریازپروژههاحتیبرخیازآنهاکهپیشرفت
فیزیکی باالی ۹۰درصد داشتند به حال خود رها
شدند و اراده ،عزم و جدیتی برای تکمیل پروژه
های نیمه تمام و اجرای پروژه های جدید وجود
نــداشــت .به گفته خــودشــان بــرای بودجه های
عمرانی  ۱۰درصد در نظر میگرفتند و مشخص
نبودازاین۱۰درصدچقدرتخصیصدادهواجرایی
میشد؟» وی در بخش دیگری از سخنان خود
گفت«:رخوتحاکمدردورهگذشتهدرکنارریخت
وپاش،تجمالتوتشریفات،نبودانضباطمالیودر
مواردیبرخیسوءاستفادههاییکهوجودداشت،
به هیچ عنوان زیبنده نظام اسالمی نبود و این
شرایط،وضعیتبسیارنابسامانی
در زندگی مــردم به وجــود آورده
بود/».خبرآنالین

بدون تیتر
وزارت اطالعات با صدور اطالعیهای از دستگیری
یکی از خطرناکترین تروریستها با دامنه فعالیت
فرامرزی خبر داد .در اطالعیه وزارت اطالعات آمده
اســت ...« :یکی از پرسابقهترین و خطرناکترین
تروریستها با دامنه عملیات تروریستی فرامرزی
دستگیروبهزندانمنتقلشد.برمبنایرهگیریهای
اطالعاتیچندساله،اینعنصرجنایتپیشه،سوابق
فعالیتهایتروریستیدرچهارکشورمنطقهرادارد
ودرمقطعاوجبحرانسوریه،باحضوردرآنکشوربه
عضویت گروهکهای تروریستی -تکفیری درآمده
و همراه با آنها در شهرهای حلب ،حماه و ادلب به
اعمالجنایتکارانهوشیطانیپرداختهبود.اینعضو
حلقه تروریسم فرامرزی که متخصص سالحهای
سنگین نیز هست پس از شکست تکفیریها از
مدافعان پرافتخار حرم و محدود شدن حوزه عمل
آن ها در سوریه ،پایگاه فعالیتهای تروریستی خود
را به دو کشور پیرامونی جمهوری اسالمی ایران
منتقل کرد و به یکی دیگر از گروهکهای تروریست
جنایتپیشه و ضد وحدت امت اسالمی پیوست و به
اقدامات خرابکارانه خود علیه ملت سرافراز ایران و
تمامیتارضیکشورادامهداد/».ایرنا

