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مردم را با غير زبان خود دعوت كنيد ،تا پارسايى ،سختكوشى ،نماز و خوبى را از شما ببينند؛
(الکافی ،ج ،2ص)78حدیث )22
[زيرا اينها] خود بهترین وسیله تبلیغ هستند .
مشهد اذان ظهر  12:28غروب آ فتاب 19:28

تازه های مطبوعات
••فرهیختگان-اینروزنامهباترسیمکاریکاتوری
ازعبدالناصرهمتی رئیسسابقبانکمرکزیوبا
تیتر«سلطاننابود ِقران»نوشت:یکیازمهمترین
اتفاقاتدورهمدیریتهمتی،شکستهشدنرکورد
رشدساالنهحجمنقدینگیدرسال 1399است.
بر این اساس طبق آمارهای بانک مرکزی ایران،
در پایان سال  1399رشد ساالنه حجم نقدینگی
کشوربه6/40درصدرسیدکهطی 40سالاخیر
باالتریننرخرشدساالنهنقدینگیاست.
••اعتماد  -این روزنامه نوشت  :کسانی که حل
مسئله برجام را دستکم میگیرند و به گفته
حسن روحانی ،حداقل یکسال و اندی است که
تحقق آن را عقب انداختهاند ،یادشان هست که
در ابتدای توافق برجام در دوره اوباما ،هم تورم
به تک رقمی رسید و هم رشد اقتصادی شتاب
گرفت .االن هم که میبینیم در شعار اقتصاد
غیروابسته به برجام درماندهاند.
••همشهری  -ای ــن روزن ــام ــه نــوشــت  :یکی
از مسائلی کــه مــیتــوانــد اجـــرای گــام جدید
ی یارانهها را دچار مشکل و مخاطره
هدفمندساز 
کند ،نبوداجماع ملی بر سر ضرورت و نحوه اجرا
خصوصا در میان نهادهای حاکمیتی و در راس
آن ها دولت و مجلس است.بهنظر میرسد هنوز
راهبرد و رویکرد مشترکی در این خصوص ندارند
و مواضع مختلف و متفاوتی در این باره منتشر
میشود که این میتواند اجرای طرح را از ابتدا
دچــار ضعف و سستی و اعتماد عمومی برای
همراهی با طرح را تضعیف کند.
••کیهان  -این روزنامه به انتقاد از منتقدان دولت
پرداخت و نوشت  :نوشتهاند «احیای کوپن به
جای احیای برجام ،دستاورد یکساله دولت و
مجلس انقالبی»!  ...نوع برخورد کاسهلیسهای
یاد شده بهانداز های سخیف و َد مدستی است
که اگر کسی کمترین اهمیتی برای شخصیت
خود قائل باشد ،هرگز به آن تن نمیدهد .از این
رو تن دادن آن ها به این گونه اقدامات سخیف و
َدمدستی فقط با دو احتمال قابل ارزیابی است،
کمدانی یا وطنفروشی! و صد البته کمدانی
خوشبینانهتر از وطنفروشی است!»
••جوان  -این روزنامه نوشت  :توفانهای گرد و
غبار مدتی است که حتی به پایتخت هم رسیده
و نفس مردم را بند آوردهاســت .تا  ۷۰درصد از
منشأ این ریزگردها سدسازیهای غیراصولی
کشو رهای همسایه است که راه نفس کشیدن
هموطنانمان را در شــرق و غــرب کشور سد
کردهاست.

انعکاس
••تابناک خبر داد :مسعود ستایشی ،دادیــار
دادســـرای دیــوان عالی کشور با حکم رئیس
دستگاه قضا با حفظ سمت به عنوان سخنگوی
دستگاه قضا منصوب شد.
••دیــده بان ایــران خبر داد :اداره کل روابط
عمومی و اطـــاع رســانــی وزارت اطــاعــات
نوشت:دو فرد اروپایی که با هدف سوء استفاده
از مطالبات بحق بــرخــی از صــنــوف و اقشار
کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب،
بینظمی اجتماعی و بیثبات سازی جامعه وارد
کشور شده بودند ،توسط سربازان گمنام امام
زمان(عج) شناسایی و بازداشت شدند.
••الــف نوشت  :در پی انتشار خبری از سوی
یکی از وکالی دادگستری در فضای مجازی در
خصوص پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی
و طرح اتهاماتی علیه یکی از قضات خوشنام
دیوان عالی کشور ،روابط عمومی این نهاد در
اطالعیه ای نوشت  :مفاد رأی شعبه دیوان عالی
کشور صرف ًا تجویز اعاده دادرسی است و صدور
رأی مجدد با دادگاهی است که پرونده به آن
ارجاع میشود که در این مورد دادگــاه محترم
تجدیدنظر رأی برائت صادر کرده است.
••دیــده بــان ایــران نوشت  :فــارس با انتشار
مطلبی ضمن اشاره به یک فایل صوتی منتشر
شده از سوی اسرائیلی ها تحت عنوان «بازجویی
از یک عضو سپاه در ایران» نوشت :ربایندگان این
فرد یعنی «منصور رسولی» طی روزهای گذشته
توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند .طی
روزهای گذشته یک فایل صوتی به همراه عکس
شخصی که ادعا شده بود عضو نیروی قدس سپاه
پاسداران است ،در رسانههای اسرائیلی و سپس
شبکههای فارسیزبان خــارج کشور منتشر
شد .شخص نامبرده به نام «منصور رسولی» یک
فرد غیرنظامی و کشاورز ساکن در شمال غرب
کشور است که در تیرماه سال گذشته توسط
چند نفر اراذل و اوباش در ازای مبلغی پول ربوده
شد و ربایندگان او را مجبور کردند تا اظهارات
مشخصی را بازگو کند .منصور رسولی نیز به
تازگی با انتشار فیلمی از خود ،به بیان این ماجرا
پرداخته و ادعاهای مطرح شده درباره خودش
در فایل مذکور را رد کرده است.

اذان مغرب  19:48نیمه شب  23:38اذان صبح فردا 3:49

هادی محمدی – در حالی که دقیقا دو ماه از
توقف گفت وگوها در وین و بازگشت هیئت های
دیپلماتیک می گذرد  ،روز گذشته انریکه مورا
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و
هماهنگ کننده برجام در مذاکرات وین برای
دومین بار در سال جدید وارد تهران شد تا ضمن
دیداروگفتوگوباعلیباقریمذاکرهکنندهارشد
جمهوری اسالمی ایران  ،شاید بتواند قفل ایجاد
شده میان ایران و آمریکا بر سر توافق هسته ای را
باز کند  .قفلی که ایران معتقد است حداقل چند
موضوعاختالفیراشاملمیشودوایاالتمتحده
مدعی است تنها اختالف موضوع خروج سپاه از
لیست گروه های تروریستی است .با این حال به
نظر می رسد این سفر و مذاکرات سه روزه ای که
برای آن پیش بینی شده بتواند تا حد زیادی آینده
غبارآلود توافق وین را روشن تر از گذشته نشان
دهد  .تا لحظه تنظیم این گزارش ،دیدار باقری و
مورادرساختمانقدیمیوزارتامورخارجهایران
ادامهداشتوخبریازمحتوایگفتوگوهامنتشر
نشد اما وی در آستانه سفرش به تهران در صفحه
توئیتر خود نوشته بود :دوباره به تهران میروم تا
باعلیباقریکنیودیگرمقاماتدربارهمذاکرات

تهران اذانظهر13:01

طلوعآفتاب فردا 5:27

ماموریتبرجامیمورادرایران

امیرعبداللهیان با اشاره ضمنی به سفر انریکه مورا به تهران و همچنین اجرای
طرح اصالح نظام پرداخت یارانه ها گفت  :هر دو مسیر خنثی سازی و رفع تحریم ها
پیگیری می شود

وین و دیگر مسائل دیدار کنم .کار در زمینه حل
کردناختالفاتباقیماندهدراینمذاکراتادامه
دارد.درهرحالظاهرامورابهتهرانآمدهاستاما

بهنظرنمیرسدکهاینسفرنتیجهایدربرداشته
باشدمگراینکهاودست ُپرباشد.هم اینکشرایط
تغییرکردهجنگدراوکراینسببشدهاستتانیاز
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به انرژی به شدت افزایش یابد ,تهران حتی اگر
برجامهماحیانشودنفتخودرامیفروشدوحتی
با قطع همکاری سوئیفت و تحریم بانک مرکزی
پول نفت را دریافت می کند و در واقع آن چه قرار
است از برجام عاید ایران شود اکنون این امتیازها
محقق شده و بنابر این این آمریکاست که باید در
رفتار خود تجدیدنظر کند و در این زمینه اروپا به
دلیلنزدیکیبهغربآسیاونیازهایامنیتیونیاز
مبرم به انرژی و همکاری اقتصادی با کشورهای
اینمنطقه ،بهآمریکافشارآوردتاراهبردشکست
خورده فشار حداکثری را کنار بگذارد تا توافق
هستهایباردیگراحیاشودوبرایناساسسفربه
واشنگتن باید جایگزین سفر انریکه مورا به تهران
میشد.حسینامیرعبداللهیانوزیرامورخارجه
نیزهمزمانباحضور«مورا»درتهرانبابیاناینکه
دو مسیر خنثیسازی و رفع تحریمها پیگیری
میشود ،اعالم کرد :مصونسازی کشور از مسیر
تحول اقتصادی و توزیع عادالنه نظام پرداخت
یارانه یک راهبرد اصلی است .مذاکره برای لغو
تحریمها ،با رعایت خطوط قرمز ایران در رسیدن
بهتوافقیخوب،قویوپایداردرمسیردرستخود
پیگیریمیشود.

 3ماه پس از انهدام النه موساد ،نیروی زمینی سپاه مقر تروریست ها در اربیل عراق را زیر آتش حمالت توپخانه ای و موشکی گرفت

جهنم تروریستها در اقلیم

توکلی  -ســه مــاه پــس از موشک بـــاران مقر
موساد در اربیل عراق با موشک های نقطه زن
هوافضای سپاه  ،این بار نیروی زمینی سپاه روز
گذشته مواضع گروههای تروریستی در اربیل
را با حمالت توپخانهای در هم کوبید .هنوز
جزئیاتی از آمار تلفات و خسارات این حمالت
گزارشنشدهامابرخیرسانههایمحلیاعالم
کردند که مواضع گروهک تروریستی پ ک
ک هــدف حمله توپخانه ای و موشکی سپاه
پاسداران بــوده اســت .در این بین آن طور که
قرارگاه حمزه سید الشهدا نزسا در شمال غرب
کشور طی بیانیه ای اعالم کرده این حمالت ،

پس از یک پاتک اطالعاتی به یکی از گروهک
های تروریستی و اعترافات برخی از اعضای
آن درباره کم و کیف فعالیت های خود صورت
گرفته است .در این بیانیه آمده است  «:در پی
شــرارت های اخیر گروهک های تروریستی
وابسته به استکبار جهانی در اعــزام تیم های
تروریستی بــرای نفوذ و انجام عملیات های
ضدامنیتی و خرابکارانه در خاک کشورمان،با
اقدامات اطالعاتی و عملیاتی دقیق ،یک تیم
مسلح تروریستی ،در تور اطالعاتی رزمندگان
قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه
قرارگرفتوتمامیاعضایاینتیمتروریستی5

نفرهدرشهرستانبانهدستگیرشدند».درادامه
این بیانیه آمده است  « :بنابراین گزارش درپی
اعترافاتاعضایاینتیمتروریستیبهاهدافو
نیاتخرابکارانهوشومخودعلیهایراناسالمی،
ازصبحروزگذشته پایگاههاومقرهایتروریست
های مستقردراقلیمشمالعراقهدفحمالت
رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی
زمینیسپاهقرارگرفتومنهدمشد».بایدگفت
که ایــن اولین بــاری نیست که گروهک های
تروریستیدراربیلعراقاقدامبهبحرانآفرینی
میکنندوپیشازایننیزنیرویزمینیسپاهدر
چندمقطعبهمقرهایگروهکهایتروریستی

ازجمله حزب دموکرات در اقلیم شمال عراق
حمله کرده بود .به عنوان نمونه شهریور سال
گذشته و چند روز پس از هشدار فرمانده نیروی
زمینیسپاهپاسدارانکشورمان بهمقاماتاقلیم
کردستان عراق درباره فعالیت های گروهک
هایتروریستیدراینمنطقه،مناطقسیدکان،
چومانوحاجیعمراندرایناقلیم،هدفحمله
هوایی جنگندهها و حمالت توپخانه ای سپاه
پاسداران قرار گرفت و آن طور که برخی رسانه
های محلی نیز در همان برهه اعــام کردند
تلفاتسنگینیبرایگروهکتروریستی«حدکا»
و«حدک»نیزبهجاگذاشت.

مبارزه با گرانی؛ «کربالی »۵امروز ما

رئیس مجلس وجود ناعدالتی و گرانی را منکر دانست و گفت :جهاد امروز ،کربالی  ۵و والفجر ۸
امروز ما مبارزه با گرانی است،برای انقالب باید از جان و آبرو بگذریم

یادواره شهدای طالب و روحانیون تهران بزرگ،
صبح دیروز با حضور محمدباقر قالیباف رئیس
مجلس شورای اسالمی در سالن همایشهای
وزارت کشور برگزار شد.رئیس مجلس در این
دیداربابیاناینکههمهحرفمادرجبههانقالب
باید اثبات کارآمدی دین در جامعه باشد ،تأکید
کرد :امروزه جهاد ما مبارزه با گرانی است ،امروز
کربالی  5و والفجر 8و ادامــه دادن راه شهدا
همین جهاد است؛ ما بچه های انقالب اسالمی
می توانیم کارآمدی دین را در ادامه جامعه اثبات
کنیمودرایننبایدهیچتردیدیداشتهباشیم.به
گزارشخانهملت،رئیسقوهمقننهباتاکیدبراین
که ما مسئوالن با تکیه به آموزه های امام (ره) باید
جهادتصمیمداشتهباشیموباارادهوتصمیمگیری
درست و بجا ،مشکالت مردم را حل کنیم و در
این مسیر تحت تاثیر هیچ حرفی قرار نگیریم،
گفت:دشمن میخواهد اراده ،تصمیمگیری و
کارماراتحتتأثیرقراردهدتاماتردیدکنیمواین
جمله امام خمینی (ره) را به یاد داشته باشیم که

حواسمان باشد از هرجا که دیدیم توسط توپخانه
دشمن تخریب می شود باید دفاع کنیم.وی در
همینزمینهباتاکیدبراینکهبدونشکتصمیم
گیریهای ما باید پخته و بادرایت باشد ،افزود:
اگر دشمن نتواند در ما تردید ایجاد کند ،تالش
میکندکارهایبزرگماراکوچکنشاندهد.
▪ مراقب باشیم دشمن ما را وارد گروه بندی
نکند

قالیباف در همین زمینه هشدار داد :باید مراقب
باشیم که مسائل اصلی کشور هدف ما باشد و
دشمن ما را وارد گروه بندی ،جناح بازی ،فرقه
گراییواختالفدرونینکندچراکهاینخواست
وطراحیقطعیدشمناستتاباایناقداماتهم
در جبهه انقالب تزلزل ،ایجاد و هم سرمایه های
اجتماعی نظام را تخریب کند.قالیباف با تاکید
بر این که در جهاد تصمیم باید مسائل را اصلی
و فرعی کنیم و توجه مان به مسائل اصلی باشد،
افزود :امروز مسائل اقتصادی و گرانی ،موضوع

اصلی کشور اســت.وی تصریح کــرد :ما با تفکر
بنیصدر که میگفت زمین بدهید ،زمان بخرید
و در نهایت هم میگفت باید سه برابر دشمن
امکاناتداشتهباشیموچوننداریمبایدآتشبس
کنیم،جلونمیرویم،زیراآنتفکرمبتنیبرفرهنگ
غربی اســت،امــا فرهنگ ما ایــن اســت که همه
امکاناتی را که داریم  ،جمع کنیم و بایستیم این
هم در جنگ سخت بود و هم در اقتصاد و فرهنگ
است و اگر این گونه حرکت کنیم خداوند تعهد
کرده که پیروز میشویم.وی همچنین در پایان
سخنان خود اظهارکرد :در صحن علنی امروز در
پاسخبهیکیازتذکراتنمایندگانبااشارهبهاصل
 8قانوناساسیدربارهامربهمعروفونهیازمنکر
بیانکردماگرمقابلهبافساد،نهیازمنکراستکه
هست ،ناعدالتی و گرانی هم منکر است و حتما
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درحاشیهجلسه دیروزهیئتدولت/تیماقتصادی
دولــت دوش به دوش هم در حیاط نهاد ریاست
جمهوری،گفتنی اســت ،درپــی خــروج محسن
رضاییازکمیسیوناقتصاددولت،شایعاتیدرباره
اختالفمیاناوومخبرمنتشرشدهبود.

چهره ها
تا...جنتی:دراجرایاصالحیارانههامردم
آی 
دچارسختیوفشارنشوند
آیتا ...احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه
این شورا به مسئله اصالح نظام اقتصادی کشور به
ویژه در زمینه پرداخت یارانهها اشاره کرد و گفت:
نظام پرداخت یارانهها دارای مشکالت فراوان است
و با توجه به این که وضعیت موجود عادالنه نیست
و زمینه سوء استفاده سودجویان را فراهم میکند
و باید اصالح شود.وی تاکید کرد :اکنون که دولت
همت کــرده که این کار مهم را انجام دهــد ،همان
طور که مقام معظم رهبری(مدظله) نیز فرمودند،
همگانبایددراینامرمهمبادولتهمراهیکنندتا
معضالت اقتصادی کشور کاهش یابد.دبیر شورای
نگهبانبابیاناینکهمردمشریفایراننشاندادهاند
با اقداماتی که بر مبنای عدالت و صداقت باشد،
همراهی میکنند و تاریخ انقالب نشان داده در این
راه سختیهای زیادی را تحمل کردهاند ،خطاب به
مسئوالنامرمتذکرشد:بااینحالمسئوالنمحترم
با بررسیهای همه جانبه ،به نحوی برنامهریزی
کنند که مردم دچار سختی و فشار نشوند.آیتا...
جنتی ،قوای سهگانه و دیگر نهادهای مسئول را به
هماهنگی کامل در اجــرای دقیق و نظارت کامل
بر روند این اصالح مهم اقتصادی فراخواند و تاکید
کرد:بایدباهماهنگیوتدابیرالزممانعسوءاستفاده
سودجویانشد؛چراکهاگراجرایاینبرنامهبانظارت
وکنترلدقیقهمراهنباشد،بامشکلمواجهخواهد
شد.وی اطالع رسانی دقیق ،به موقع و گسترده در
این زمینه را برای جلوگیری از فضاسازی دشمنان و
سردرگمی مردم الزم دانست و گفت:
رسانههاوصاحبانقلموتریبون،با
دلسوزیدولترادراجرایصحیح
اینتصمیممهموحیاتییاری
کنند/.فارس

سیدحسنخمینی:بخشضعیفجامعهدرد
جانکاهیراتحملمیکند

وظیفهداریمباآنمقابلهکنیم.درپایاناینیادواره
از خانواده های شهیدان حرم رضــوی (شهید
محمد اصالنی و شهید محمدصادق دارایــی) و
حجت االسالم محسن پاکدامن به عنوان جانباز
اینحادثهغمانگیزوهمچنینچندتنازجانبازان
و خانواده های ایثارگر طالب و روحانی با حضور
رئیسقوهمقننهتجلیلشد.

حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی در
آیینتجدیدمیثاقجمعیتهاللاحمرباآرمانهای
امام خمینی(ره) اظهار کرد :دلیل خوشنام بودن
هالل احمر همین است که در طول عمر خودش
برای سفره ها و زدودن درد از جان مردم و برداشتن
رنجی از دل و جان رنجور توانسته موفق باشد .بی
تردید جز "زدودن رنج از جان دردمند" نمی شود
چیزی را در دنیا به عنوان اصــل اساسی اخالق
معرفی کرد .بعضی گفته اند همه هویت اخالق بر
این دو جمله است که "مرنج و مرنجان" .از این رو
بدون اخالق نمی شود به دین رسید و پیامبر(ص)
همفرمودمنآمدهامکهاخالقراجلوهگرکنم.سید
حسن خمینی افزود:همه می دانیم شرایط کشور
سخت است .هرکسی باید به نوعی سعی کند باری
را بــردارد .ان شاء ا ...خداوند توفیق دهد که همه
بتوانند بار سنگین مشکالت را از روی دوش مردم
بردارند.بربخشضعیفجامعهفشارهایاقتصادی
سنگینی وجود دارد و آن ها درد جانکاهی را تحمل
میکنند.البتهدرطبقاتمتوسطهماینفشاردیده
می شود ،اما طبیعتا در طبقات ضعیف جانکاه تر و
بسیارسوزناکتراست.ویدرپایانگفت:خداوندبه
مسئوالننظاموتمامکسانیکهتصدیاموررادارند
توفیقبدهدکهبتواننداینمشکالت
را هرچه سریع تر برطرف کنند
و ان شــاء ا ...روزهـــای خوبی
پیش روی جامعه اسالمی ما
باشد/.جماران

توئیت سیاسی

