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تازههای مطبوعات

••فرهیختگان -مهدی عبداللهی در یادداشتی
با عنوان «تهران پنجمین شهر گــران دنیا در
مسکن» نوشت« :ایران در بین  106کشور جهان
از لحاظ دسترسی خانوار به مسکن یا نسبت
قیمت مسکن به درآمد خانوار شرایط نامطلوبی
دارد و در رتبه هفتم جهان است به طــوری که
قیمت مسکن معادل  30ســال درآمــد خانوار
است .همچنین شهر تهران در بین  458شهر،
رتبه پنجم جهان را دارد که خانوار با درآمد فعلی
برای صاحبخانه شدن باید  40سال صبر کند...
درحالی که در برخی کشو رها زمــان خانه دار
شدن خانوارها بین دو تا چهار سال است».
••آفتاب یزد  -این روزنامه درخصوص نتیجه
بازدید نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس
از ایران خودرو ،با فونتی بزرگ نوشت« :هیچ!»
••جــوان  -این روزنامه با اشــاره به این نکته که
انفجار انبار مواد منفجره در بیروت عادی به نظر
نمی رســد ،نوشت« :بــوی فتنه از انفجاربزرگ
لبنان».
••دنیای اقتصاد -این روزنامه با تحلیل وضعیت
بورس در ایران و با تیتر جالب «نهنگ نقدینگی
در حوضچه بـــورس» نــوشــت« :بــررســیهــای
«دنیا یاقتصاد» حکایت از تناسب نداشتن دو
کفه عرضه و تقاضا در بازار سهام دارد .در حالی
که سمت تقاضا با رشد دو مولفه افزایش حجم و
گردش نقدینگی به هیئت نهنگی عظیمالجثه
درآمــده ،در مقابل سمت عرضه بهدلیل تثبیت
میزان شناوری سهام شرکتها در نقطه ۲۵
درصد وزن متناسب خود را باال نبرده است».
••کــیــهــان -کــــدام مــــشــــاوران ،آدرسهـــــای
گمرا هکننده به خــورد برخی سیاستمداران
میدهند؟ چه شد که آن سیاستمدار مرحوم،
 ۳۰مرداد  ۹۵در اجالس آموزش و پرورش ادعا
کرد «اگر آلمان و ژاپن محکمترین اقتصاد دنیا
را دارنــد ،بعد از جنگ جهانی از داشتن نیروی
نظامی محروم شدند ...با این اقدام ،پولهایشان
آزاد شد ودنبال کارهای علمیو تولیدی رفتند
و اقتصاد دانشبنیان برای خود درست کردند.
این راه باز شده و مطمئنم دوره دوم دولت روحانی
میتواند ما را به آن جا برساند».

انعکاس
••برنا نوشت « :سیدنظا مالدین مــوســوی»،
نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل 90
مجلس که روز شنبه برای بررسی میدانی اوضاع
شرکت هفتتپه و رسیدگی به کارکنان آن به
استان خوزستان سفر کرد گفت :هم اکنون هیچ
کارگری از هفتتپه در زندان و بازداشت نیست.
••فرارو نوشت :وکیل بقایی در واکنش به این که
بهتر نبود بقایی به جای حضور و آن نوع برخورد
با کارکنان و خبرنگار روزنامه شرق ،اطالعیه
یا جوابیه م ــیداد؟ اظهار کــرد :چه جوابی به
این سوال بدهم؟! باید عذرخواهی کنند .یک
روند اشتباه در فضای مطبوعاتی ایجاد شده که
میگویند ما هر خبری را می زنیم ،شما اگر شاکی
و مخالف بودید به ما بگویید و جوابیه میزنیم در
صورتی که این رسالت مطبوعاتی نیست.
••نامه نیوز نوشت :بیژن مقدم فعال رسانه
ای اصولگرا دربــاره نقش جهانگیری در دولت
روحانی و خبر کاندیداتوری او برای انتخابات
ریاست جمهوری  ۱۴۰۰گفت :اگر آقای اسحاق
جهانگیری نامزد شود و بخواهد توجیه بیاورد
که چون «نقشی در اداره دولت نداشته بنابراین
انتقادی متوجه او نمیشود» ،شوخی بیش
نیست .اگر او در پایان دولت نخست خداحافظی
میکرد و میگفت «زمینهای برای کار و فعالیت
نمیبینم ،چون اختیاراتی ندارم ،میروم» شاید
قابل قبول بود ،اما بیان این حرف در پایان هشت
سال مسئولیت معاون اولی رئیس جمهور تنها
میتواند یک شوخی تلقی شود.
••نامه نیوز نوشت :جناح اصولگرایی به طرز
عجیبی در سکوت فرو رفته است .نه جلسهای،
نه دیــداری ،نه خبر پشتپرد های ،نه هیچی!
انگار نه انگار که  ۱۰مــاه بیشتر تا انتخابات
ریاست جمهوری باقی نمانده اســت .درست
است که انتخابات در ایــران هیچ وقت از قبل
قابل پیش بینی نبوده و اتفاقات و تصمیمات
هفتههای آخــر و حتی رو زهــــای منتهی به
انتخابات نقش تعیین کنند های در سرنوشت
آن دارد ،اما این دست روی دست گذاشتن نیز
مسبوق به سابقه نیست.
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ایران ضمن ابراز آمادگی برای کمک به مردم آسیب دیده از انفجار
مهیب در لبنان ،ارسال کمک های پزشکی را آغاز کرد

مرهمتهرانبر زخم بیروت

حادثه تلخ بعد از ظهر سه شنبه بیروت و انفجار
مهیب در بندر شهر بیروت که موجب جان
باختن و مجروح شدن تعداد زیــادی در این
شهر زیبای منطقه شد ،ابراز همدردی مقامات
ایــرانــی و اعــام آمــادگــی آن هــا بــرای کمک
رسانی به مردم حادثه دیده را در پی داشت .به
گزارش ایسنا ،در همین زمینه رئیس جمهور
کشورمان در نامه ای به «میشل عون» همتای
لبنانی خود با ابراز تاثر از حادثه ناگوار انفجار
مهیب در بندر شهر بیروت و جــان باختن و
مجروح شدن جمعی از شهروندان لبنانی،
تاکید کــرد که تهران در راســتــای اقدامات
انسا ندوستانه ،آم ــاده ارس ــال کمکهای
پزشکی و دارویی و مداوای مجروحان و دیگر
مساعد تهای درمانی الزم است و امیدوار
است هر چه سریعتر ابعاد این حادثه مشخص
شــود و آرامــش به ایــن شهر بازگردد .حادثه
دردناک این هفته بیروت در بهارستان ونطق
پیش از دستور رئیس مجلس هم مطرح شد و
محمد باقر قالیباف از هالل احمر و نهادهای
امدادی خواست که هر چه سریع تر وارد عمل
شــونــد .وی همچنین طــی تماس تلفنی با
«نبیه بری» رئیس مجلس لبنان اعالم کرد که
«جمهوری اسالمی ایران در گذار از این بحران
در کنار ملت و دولت لبنان خواهد بود .آیت ا...
سید ابراهیم رئیسی ،رئیس دستگاه قضا نیز
در پیام تسلیتی از ستاد حقوق بشر جمهوری
اسالمی خواست تا پیگیری حقوقی برای لغو
فشارها و دفاع از حقوق مردم رنج دیده لبنان
را در دستور کار خود قرار دهد.

▪وزیر امور خارجه :در حال ارسال
بیمارستان صحرایی و دارو به لبنان هستیم

حادثه دلخراش بیروت در همان ساعات اولیه با
واکنشمحمدجوادظریفوزیرخارجهکشورمان
همراه شد و او در توئیتی به زبان عربی نوشت:
«قلبهای ما در این فاجعه بزرگ با ملت لبنان
اســت .شهدا مــورد رحمت قــرار بگیرند و صبر و
آرامشبرایخانوادهقربانیانومجروحاننیزشفا
یابند .سالم و درود خدا به این ملت غرورآفرین».
وی همچنین در توئیت دیگری از تماس با شربل
وهبه وزیر امور خارجه لبنان خبر داد و نوشت:
«ایران در حال ارسال بیمارستان صحرایی و دارو
برای کمک به امدادرسانی در برابر این فاجعه
اســت ».سرلشکر حسین سالمی  فرمانده کل
سپاه نیز ضمن پیام تسلیت خود از آمادگی سپاه
پاسداران «برای هرگونه یاری بخشی به دولت و
مردم لبنان به منظور کمک به آسیب دیدگان و
خسارتدیدگاناینحادثه»خبرداد.
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کاربران ایرانی توئیتر با مردم لبنان ابراز همدردی کردند

#من_قلبی_سالم_لبیروت

پس از انفجار شدیدی که در بندر بیروت
لبنان رخ داد ،وزارت بهداشت این کشور
در آخـــــریـــــن
گــــــــزارش خـــود
شمار کشتهها را
دســتکــم ۱۰۰
نفر و زخمیها را
دستکم ۵۰۰۰
نفر اعـــام کــرده
است .ویدئوهای
م ــن ــت ــش ــر شـــده
در شــبــک ـههــای
اجــــتــــمــــاعــــی
نـــشـــان ده ــن ــده
آسیب دیــدن ساختما نها ،خیابا نها و
خــودروهــا در خــیــابــانهــای بــیــروت است
کـــه م ــوج ــب شـــد کــــاربــــران تــوئــیــتــر در
سراسر جهان به ابــراز همدردی با مردم
حادثه دیــده لبنان بپردازند .بسیاری از
کاربران ایرانی همدردی مــردم لبنان را
در حــوادث مختلفی که بــرای کشورمان
بــه وجـــود آمـــده اســـت ،یــــادآوری کــردنــد.
هشتگ «من قلبی سالم لبیروت» توسط
تــعــداد زیــــادی از کـــاربـــران بـــرای ابـــراز
هــمــدردی بــا مـــردم آســیــب دیـــده بیروت
استفاده شد .واکنش ها به این انفجار را
می خوانید:
*تــو منطقه ما وقتی یه اتفاق بــدی برای
کشورمون میفته اولین دسته ای که ابراز
نگرانی و هــمــدردی مــی کنن بچه های
لبنانن ،وقتشه جبران کنیم و بگیم که تو غم

و اندوه لبنان هم ما کنارشونیم.
ِ
بیروت ویران
* امشب قلب هر مسلمان یک
است.
* وزیــــر امــــور خــارجــه اســرائــیــل سریع
بیانیه داده که ما هیچ ارتباطی با انفجار
بــیــروت ن ــداری ــم! ب ــاز یــه اتــفــاقــی افــتــاد و
صهیونیستهای ترسو خودشون رو ....
کردن.
* رسانههای ضدایرانی دارن روی این مانور
میدن که این انفجار ناشی از وجود موشک
های ایــران در لبنانه ،یعنی واقعا این قدر
نفهمند؟! موشک ها رو بین مردم قایم می
کنند! مگه قایم موشک بازیه؟ اول این که
 ۲۷۰۰تن نیترات آمونیوم بوده نه موشک،
دوم این که هیچ کشوری تو منطقه مسکونی
موشک نگه نمی داره ،سوم این که موشک
های ما یا زیر زمین هستن یا تو زمین (و در
کل تو بیابونن) چهارم ،بابت این چرت و
پرتهایی که توی رسانه هاتون میگید دالر
می گیرید یا پوند؟
* جبهه رسانه ای غرب بعید نیست بخواهد
از این حادثه علیه جریان مقاومت استفاده
کند .تحمل جبهه کفر از دستاوردهای
مقاومت به تنگ آمده است.
* جــای ســردار دل ها در حادثه لبنان به
شدت خالی است ولی روح پاکش همراه
قلب ما نگران و همراه ملت مقاوم و محور
مقاومت است.
* تشابه انفجار بیروت و اتمی هیروشیما و
عجیبتر این که  ۶آگوست (امروز) سالگرد
بمباران هیروشیماست.

گفت و گوی صریح محمد مرندی با بی بی سی جهانی درباره بی بی سی فارسی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در یک گفت
و گوی جنجالی با شبکه جهانی بی بی سی ،با
پاسخ هایی صریح ،روایت های شبکه فارسی
بیبیسیرابهچالشکشیدتاجاییکهمجری
این شبکه صحبت های وی را قطع کرد! متن
ترجمه ایــن گفت و گــوی جالب را که به زبان
انگلیسی و روی آنتن زنده شبکه جهانی بی بی
سیانجامشدهاست،درادامهمیخوانید.
مجری بی بی سی :چرا مقامات ایــران آمار
حقیقیکشتههایکرونادراینکشوررامخفی
میکنند؟
دکتر مرندی :خب اگر بخواهم رک بگویم،
بیبیسیفارسیدروغمیگوید.منبامقامات
ارشدوزارتبهداشتصحبتکردموگفتنداین
اطالعات جعلی است .کتمان واقعی این است
کهآمریکامانعمبارزهایرانباویروسکروناستو
اجازهنمیدهدایرانتجهیزاتالزمراتهیهکند.
همیناالنکرهجنوبیهشتمیلیارددالرایران
رابلوکهکردهاستواجازهنمیدهدایرانازاین
پولبرایمقابلهباکرونااستفادهکند.اماآماری
که ایران ارائه می کند توسط سازمان بهداشت
جهانیتاییدشدهاست.هرکسبهسایتبخش
شرق مدیترانه سازمان بهداشت جهانی برود،
میبیندکهآمارایراندوسوممحتوایاینسایت
را تشکیل می دهد .به عبارت دیگر ،آمار ایران
جزئیاتبسیاردقیقتریازعربستانسعودییا
هرکشوردیگریدارد.
مجری بی بی سی :دکترمرندی!بایدحرفتان

راقطعکنمتاازهمکارانمدربیبیسیفارسی
دفاعکنم.افشاکنندهایکهایناسنادرابهآنها
داده جان خودش را به خطر انداخته است .این
هااسناددولتیباجزئیاتهستندکههمکاران
مامشتاقانهآنهارادیده وبررسیکردهاند.
دکتر مــرنــدی :نــه .ایــن اطالعات ساختگی
هستند.
مجری بی بی سی :همچنین با پژوهشی در
دانشگاه«ام.آی.تی» ودانشگاهفنیویرجینیای
آمریکا تطبیق داده شده است .آن ها ماه مارس،
یک مدل سازی کردند که نشان می داد میزان
ابتالدرایران 10برابرآماررسمیاست.بنابراین
این تطابق با مطالعات آمریکایی ها هم صورت
گرفتهاست.
دکتر مرندی :نه بی معنی است .اجازه بدهید
یک دلیل بیاورم که چرا بی معنی است .سایت
خــود شما نشان مــی دهــد کــه ایــن اطالعات
بی معناست .سایت انگلیسی شما می
گوید که ایران ماجرای کرونا را در جریان
انتخابات مجلس مخفی کرد تا مشارکت
در انتخابات زیــاد شود و مدعی است که
نهادهای اطالعاتی به وزارت بهداشت
فشار آوردهاند .مردم همین حاال به سایت
شمابروندوقبلازاینکهتغییرشدهیداین
مطلب را ببینند .ایرانی ها اولین قربانیان
ویــروس را دو روز قبل از انتخابات اعالم
کردند.منبعاینحرفعلنیاست.
مجری بی بی سی :فکر کنم در سایت

نوشتهکهقرنطینهومحدودیتهابعدازانتخابات
اعمال شد و شاید با توجه به شدت بیماری باید
زودتراقداممیکردند.
دکتر مرندی :دولت دو روز قبل از انتخابات،
کرونا را اعالم کرد و همین باعث کاهش شدید
مشارکت در انتخابات شد .اگر دولت تصمیم به
مخفی کاری داشت باید بعد از انتخابات اعالم
میکرد.عالوهبراین،آمریکاییهامانعصادرات
کیت های تشخیصی به ایران شدند .سازمان
بهداشتجهانیطییکمراسماولینمجموعه
کیت را دو روز قبل از تشخیص اولین موارد ابتال
به ایران تحویل داد و درست در همان روز و ظرف
 24ساعت ،ایران ابتال را علنی اعالم کرد که دو
روز قبل از انتخابات بود .چیزی که االن من از آن
راضی نیستم این است که چطور شما به بی بی
سی فارسی اتکا می کنید؟ بی بی سی فارسی
دستگاهپروپاگانداعلیهایراناست.متوجههستم

کهیکجنگتبلیغاتیازسویقدرتهایغربی
علیهایراندرجریاناستامافکرمیکنمکهبی
بی سی جهانی باید از بی بی سی فارسی فاصله
بگیرد .نخست وزیر شما (به دلیل ابتال به کرونا)
تاپایمرگرفت.روزهایاولیکهبیماریکرونا
وارد ایــران شده بــود ،بی بی سی فارسی یک
تصویر کامال منفی از ایران به مردم ارائه و سعی
می کرد که مردم را افسرده کند .وقتی معاون
وزارت بهداشت ایران به کرونا مبتال شد ،بی بی
سی فارسی شب و روز از ناکارآمدی دولت ایران
میگفت،چرا؟چونمعاونوزیربهداشتمبتال
شده بود! اما وقتی نخست وزیر شما تا پای مرگ
رفت،بیبیسیفارسیهیچچیزنگفتچراکه
دستور کار بی بی سی فارسی ایجاد ناامیدی در
ایران و ایجاد افسردگی است .همین چند روز
پیش بی بی سی یک روحانی را دعوت کرد تا به
مردمتوصیهکندبهتجمعاتبزرگبروند...
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قاتل شهید سنایی
در اصفهان اعدام شد
دادگستری کل استان اصفهان از اجــرای یک
حکم قصاص در رابــطــه بــا اعــتــراضــات دی ماه
 ۹۶خبر داد .به گــزارش ایسنا ،روابــط عمومی
دادگــســتــری کــل اســتــان اصفهان اعــام کــرد:
«ب ــام ــداد چهارشنبه (دیـــــروز) حــکــم قصاص
مصطفی صالحی که در اغتشاشات دی سال
 ۹۶پاسدار شهید شاه سنایی را به ضرب گلوله
به شهادت رسانده بــود ،به تقاضای اولیای دم
به اجــرا درآمـــد ».ایــن حکم پس از رسیدگی در
شعبه اول دادگاه کیفری یک استان و تأیید دیوان
عالی کشور و طی شدن دیگر تشریفات قانونی
صبح امــروز اجــرا شــد .بعد از اجــرای حکم وی ،
برخی کاربران توئیتری هشتگ «مجازات اشرار»
را در واکنش به این اقــدام قوه قضاییه استفاده
کردند .یکی از کاربران توئیتری با استفاده از این
هشتگنوشت«:امثالاینقاتلبابهآشوبکشیدن
اعتراضاتهمامنیتمردمراباخطرمیاندازندهم
مطالبات به حق مردم را به حاشیه می رانند و مانع
شنیده شدن صدای مردم میشوند .اعدام ،برای
همچین افرادی کمترین مجازاته ،بعد ضد انقالب
بیشرفمیگهاینکارگرسادهبوده».کاربریدیگر
نوشت« :مجازات اشرار سرکوب اعتراضات نیست
بلکهایجادفضایامنیاستکهمردمعادیبتوانند
بدون سوء استفاده تروریست های اسلحه به دست
حرفشانرابزنند.نمیتوانازکسانیگذشتکهبا
سالح گرم انسان بی گناهی را کشتند!»

چهره ها و گفته ها

ضرورت پوست اندازی
صادق زیباکالم در یادداشتی با بررسی عملکرد
اصــاح طلبان نوشت :ضــرورت پوستاندازی
اصالحطلبان نه یک مانور تبلیغاتی است و نه یک
ژستسیاسیبلکهتنهاشانسبقایسیاسیشان
است .آنان در قبال عملکرد «فراکسیون امید»
در مجلس دهم سکوت کردند .در قبال عملکرد
دولت دوم آقای روحانی با وجود نقش شان در
ترغیب مردم به شرکت در انتخابات اردیبهشت
 96همچنان به سکوتشان ادامــه دادنــد .اگر
تدبیر «چه باید کرد؟» و پوستاندازی در وضعیت
اصالحطلبان بهصورت عاجل صــورت نگیرد،
آنقدرها طول نخواهد کشید
کـــه از دوم خـــــرداد و
اصالحات بهجز نامی
در تاریخ ایران بعد از
انقالب چیز دیگری
بــاقــی نخواهد
مـــــانـــــد/.
شرق

