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تازه های مطبوعات

••جوان–اینروزنامهدرگزارشیبااشارهبهآلودگی
هوا و با تیتر «هــوای تهران به رنگ دولت درآمــد!»
نوشت«:شاخصآلودگیهوایهشتمنطقهتهران
بنفششد!یکشاخصمرگبار!»
••وطن امروز  -این روزنامه نامه فائزه هاشمی به
برادرش را با عنوان «اصرار بر بیوطنی» پوشش داد
ونوشت«:آبروریزیهایفائزههاشمیبرایخاندان
پدریاش ادام ـهدار است ،تا جایی که این بار نوک
پیکان حمالت خود را به سمت بــرادر بزرگترش
نشانهگرفتهاست».

انعکاس
••سایت  598نوشت :ســردار جعفری فرمانده
سابق سپاه گفت :آقای روحانی به جای این که به
فکر مــردم و رفع تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه
منافع ملی ایــران باشد ،به فکر برجام و حفظ آن
است .اگر واقعا ایشان به فکر مردم بود ،باید همانند
رهبر انقالب میگفت «مسئله اصلی ما ،برداشتن
تحریمهایایراناست،نهبرگشتنآمریکابهبرجام»
نه این که بگوید «اگر آمریکا به برجام بازگردد ،ماهم
برمیگردیم».کجایاینحرفعزتمندانهومقتدرانه
است؟طوریحرکتکنیدکهحداقلششماهدیگر
بتوانیدپاسخگوینگاههایپرمعنایمردمباشید.
••جهان نیوز مدعی شــد :یکمنبع مطلع در
شهرداریتهرانخبرازدستگیریشهردارانمناطق
 ۲و ۸داد .البتهبراساسشنیدههاافراددیگریهم
درمناطق ۲و ۸دستگیرشدند.هنوزازجزئیاتاین
دستگیریخبریبهدستنیامدهاست.
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رزمایش«اقتداردریایی»۹۹ارتشدرسواحلمکرانوشمالاقیانوسهندآغازشد

خطونشاندردریا

هــادی محمدی  -رزمایش اقتدار
دریایی  ۹۹نیروی دریایی ارتــش از
صبح روز گذشته با حضور سرلشکر
باقریرئیسستادکلنیروهایمسلح
وسرلشکرموسویفرماندهکلارتش
با رمز یا زهرا(س) در سواحل مکران
و شمال اقیانوس هند آغــاز شد .در
نخستین مرحله این رزمایش که به صورت غیرمترقبه برگزار شد ،یگانهای سطحی،
زیرسطحی و پروازی نیروی دریایی ارتش به منطقه عمومی رزمایش گسترش یافتند تا در
ادامهتمریناتتخصصیخودرابرابرسناریویازپیشتعیینشدهبهانجامبرسانند.شلیک
انواع موشکهای کروز دریایی سطح به سطح ،شلیک اژدر از زیردریاییهای بومی نیروی
دریایی ارتش ،تمرینات تخصصی تیمهای عملیات ویژه در ساحل و دریا و همچنین انجام
عملیاتپهپادیوجنگالنیزبخشهایدیگریازاینرزمایشراتشکیلمیدهنداماهمان
طور که روز گذشته خبر الحاق ناوبندر مکران منتشر شده بود ،این الحاق به صورت رسمی
انجامشدوگلسرسبدشناورهاینظامیایرانازاینبهبعدنقشمهمیدرافزایشامنیت
دریاییکشورمانایفاخواهدکرد.ناوبندرمکران،یکجزیرهمتحرک 121هزارتنیاست
که نیروی دریایی ارتش آن را با تغییر کاربری از یک نفتکش تجاری در مدت شش ماه و با
صرف 72هزار نفر ساعت کار مداوم به یکی از بزرگ ترین ناوبندرهای بالگردبر دنیا تبدیل
کردهکهوظیفهپشتیبانیازناوگروههایرزمینیرویدریاییارتشدرآبهایبینالمللی
و دور دست به ویژه منطقه شمال اقیانوس هند ،تنگه باب المندب و دریای سرخ را برعهده
دارد .این ناو توانایی حمل  82هزار تن انواع نیازمندی های پشتیبانی یگان های شناور
رزمی از جمله 60هزار تن سوخت را دارد و قادر است بدون ارتباط با ساحل هزار شبانه روز
دریانوردیکند.مکرانباتواناییحملهمزمانپنجفروندبالگرددرواقعمیتواندبهصورت
یکپایگاهمتحرکهوادریاعملکندوبابهرهگیریازبالگردهایمینروب،ضدزیردریاییو
رزمسطحیازعملیاتهای نیروهایویژهوهمچنینعملیاتهایموشکی،پشتیبانیکند.
ظرفیتحملیکگردانتکاوردریاییبرایانجامعملیاتدردریاهایدوردستبااستفاده
از شناورهای تندرو ،زیردریایی های مرطوب و بالگردهای مستقر در عرشه پرواز از جمله
دیگرقابلیتهایناوبندرمکراناست.اینشناورغولپیکرباتجهیزبهانواعسامانههایبه
روزجمعآوریاطالعاتمیتواندبهعنوانیکپایگاهاطالعاتیدورایستاوایستگاهکنترلو
هدایتپهپادبرایپروازدرعمقموردبهرهبرداریقرارگیرد.اینناوبندربا 228مترطول،
 21.5مترارتفاعو 42مترعرضبزرگترینشناورنظامیایراناستکهقادراستباسرعت
 15گرهدریاییدریانوردیکندوبایکبارسوختگیری 10بارمحیطکرهزمینرادوربزند.
مرحلهدومتجهیزاینناوبهانواعتسلیحاتآفندیوپدافندیسالآیندهصورتخواهدگرفت
کهدراینفازیکمجموعهبیمارستانیدرآنایجادمیشودکهقادربهارائهتمامیخدمات
بیمارستانیخواهدبود.همچنینروزگذشتهناوموشکانداززرهکهدرکارخانجاتمنطقه
یکمنیرویدریاییارتشتولیدشدهبهناوگانجنوبایننیروالحاقشد.
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جلیلی :تاکنون 1500بارتحریمشدهایم

ویژه های خراسان

الریجانی:تدریجیعملکردننفعیندارد؛تحریمهابایدیکجابرداشتهشود

شناسنامهاقتصادیشرطگرفتنیارانه

گـــــروه ســـیـــاســـی-پـــایـــگـــاه اطـــاعرســـانـــی
 KHAMENEI.IRدر ادامه پرونده «حرف قطعی»
موضعجمهوریاسالمیدرزمینهتحریمهاوبرجام،
با آقایان دکتر سعید جلیلی ،نماینده رهبر انقالب در
شورایعالیامنیتملیودکترعلیالریجانی،مشاور
رهبر انقالب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفت وگویی انجام داده است ،مواضعی که به نوعی
چارچوب بازگشت آمریکا به برجام را هم ترسیم می
کندکهگزیدهایازآنرادرادامهمیخوانید:
▪سعید جلیلی :برگشتن آمریکا به برجام مهم
نیست،رفعتحریمهامهماست

وقتی که ترامپ از برجام خارج شد تا امروز حداقل
 ۲۷۱شخص و  ۲۵۹نهاد ایران را تحریم کرد .اینها
مال همین دوره خــروج آمریکا از برجام اســت۳۳ .
هواپیما و ۱۱کشتی ما را هم تحریم کرد ۳۶.شخص
و  ۱۳۹نهاد خارجی مثل شرکتها و بانکها را
هم بهخاطر روابط اقتصادی با ایران تحریم کرد که
مجموع اینها ۷۵۱تحریم میشود .عالوه بر اینها،
 ۸۰۲تحریمی که قب ً
ال بود و قــرار بود طبق برجام
بهاصطالح لغو شود ،آنها را هم دوبــاره برگرداند؛
یعنیچیزینزدیکبه ۱۵۰۰تحریمافرادواشخاص
و کشتیها و هواپیماهای ما توسط آمریکا صورت
گرفته که مجموعهای از این تحریمهاست* .سیستم
بانکی هم جزو همینهاست ،وقتی ما میگوییم که
 ۲۷۱شخص یا  ۲۵۹نهاد ایرانی یکی از آنها بانک
مرکزیشماست؛یعنیتمامسیستممالیشما.خیلی
از بانکهای ما جزو تحریمهایی است که در این دوره
انجامشده.آنوقتنکتهاشایناستکهگفتهمیشود
خببرمیگرددبهبرجاموهمهاینهاهمرفعمیشود.
ما میگوییم همین نکته مهم
است،اگربرمیگرددبرایما
برگشتناشمهمنیستبلکه
رفعاینتحریمهامهماست.
نــکــت ـهای ک ــه وجــــود دارد
ایــن اســت کــه ایـنهــا آمدند

این تحریمها را در قالب دستورهای اجرایی جدید
آوردن ــد ،بعد برایش شناسههای جدید زدنــد؛ هم
شناسه هستهای ،هم شناسههای تروریسم ،هم
حقوق بشر و*...برچسبهای جدید آمده و با آن ها
میگوید اینها که در برجام نیست و من به برجام
برگشتم،اینهاتحریمهایدیگریاست!خیلیخب
میخواهیداینهاحلبشودحاالبیاییدبنشینیدبرای
تکتکاینهاگفتوگوکنیم*.اینداالنیکهداردباز
میشود معلوم است انتهایش چیست .چه چیزی را
دارد شکل میدهد و او چه افقی را دارد نگاه میکند.
میخواهد شما را وارد یک مسیر تاریک ،بیانتها و
مبهمبکندوبعدازشمانقدبگیردونسیهبدهد.نسیه
همتازهمعلومنیست.
▪الریجانی :تحریم ها برداشته نشود ،آمریکا
نمیتواندعضو 5+1شود

آمریکا اگر تحریمها را برندارد نمیتواند عضو 5+1
شود.اگرفکرکنندکهبایکشکالتمیتوانندایران
را فریب دهند ،ناهشیاریشان است .ایران پای این
ایستادهو میگویدشما جدایازخسارتاقتصادی،
حداقل باید تحریمها را بردارید .بعد از آن به عنوان
یکیازاعضای 5+1میآییدوآنجابقیهبحثهاانجام
میشود .اینها واقع ًا در این مدت به ایران خسارت
زدند.اگراینبحثراکسیقبولنکند،معنیاشاین
استکهمیخواهندبایککارشکلی،چندتاتحریمرا
بردارندوبعدبگویندبقیهاشبهمذاکرهمربوطاست.
این به ضرر ماست *.تدریجی عمل کردن به نفع ما
نیست؛ یعنی این که آنها یک گام کوچک بردارند،
بعد ما هم یک گام برمیداریم [نفعی برای ما ندارد].
وقتیمذاکرهدرچالشهایچانهزنیهای ُخردبیفتد
وآنوقتگروههایکارشناسیازهردو
طرفبنشینندگاهیشیطنتهایی
میشود که حلش مشکل است .به
نظر من ،کلی عملکردن دقیقتر
است؛ باید یک جا رفع تحریم را
بپذیرند.

بر اساس پیشنهاد یک مقام مسئول دولتی که در
روزهای اخیر به تایید رئیس جمهور نیز رسیده و به
نهادهایمربوطابالغشده،قراراستبهمنظورکمک
به تصمیم گیری سازمان های اقتصادی در زمینه
پرداختحمایتهاییارانهای،رفاهیومعیشتیبه
افرادوخانوارهایمشمول،برایتشکیلشناسنامه
اقتصادیبرایافرادمتقاضیاقداموبااتصالپایگاه
هایدادهدرحوزههاییچونامالکوخودرو،میزان
تراکنش و خرید ،شغل های غیررسمی و مستمری
هایپرداختیبهافراد،استحقاقآنهابررسیشود.

رصدنامههاآنالینمیشود
یک نهاد مسئول در دولت با ارسال بخشنامه ای در
هفتهجاریخطاببهمسئوالنوزارتخانههاوسازمان
هایدولتی،بهآنهامتذکرشدهباتوجهبهاهمیتو
ضرورترصدوپیگیریالکترونیکیوآنالینمکاتبات
دستگاه های اجرایی و اطالع از نامه های رسمی که
مقاماتامضاوارسالمیکنند،نهادهایمربوطباید
طیششماهبهایجادیکشناسهخاصرویمکاتبات
شاناقدامکنندکهشاملتاریخوساعتثبتوصدور،
شماره نامه ،مشخصات امضا کننده نامه یا سند و
توضیحاتدستگاهایجادکنندهمکاتبهیاسندباشد.

بدون تیتر
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان با
اشاره به بیانیه شورای عالی قضایی عراق
مبنی بر صــدور حکم بــازداشــت «دونالد
تــرامــپ» رئیسجمهور آمریکا بــه دلیل
جنایت تــرور فرماندهان شهید مقاومت
گفت :این حکم با پیگیری زیادی که توسط
وزارت امور خارجه و دیگر نهادها صورت
گرفت ،صادر شده است/.فارس

