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تازههای مطبوعات

••آفتاب یــزد -ایــن روزنــامــه دربــاره مسافرت
مردم در ماه شهریور هشدار داد و با تیتر « قتل
عام کرونایی» نوشت « :اگر مردم در شهریور ماه
مسافرت بروند روزانه بین  1600تا  2000نفر
کشته خواهیم داشت».
••اعتماد -پیگیریهای خبرنگار اعتماد حاکی
از آن است که حدود  10روز پیش از آذریجهرمی
بهصورت تلفنی و نه با احضاریه رسمی خواسته
میشود که به دادســرا مراجعه کند اما از آن جا که
این اقدام و احضار تلفنی بدون رعایت پروتکلهای
رسمیموجوددرنظامحقوقیوسیاسیکشوروعدم
هماهنگیباحسنروحانیدرقامتعالیترینمقام
قوهمجریهبوده،آذریجهرمیازایناقدامخودداری
کردهوهمچنانبهادامهفعالیتخودمیپردازدواین
عمالبهمعنایکذببودناخبارمنتشرشدهاست.
••هفت صبح -این روزنامه در واکنش به ارائه
اسنادی علیه یکی از وزرا توسط دامادش نوشت
« :داماد بی معرفت».
••صبح نو -ایــن روزنــامــه با بیان ایــن که افــراد و
جریان هایی هنوز در داخل کشور سیگنال سازش
را به طــرف مقابل میدهند ،نوشت« :اهمیت
آنتیسیگنالهای سازش در زمانه فعلی ،اهمیت
و ضــرورت خود را بیش از هر زمان دیگری به رخ
میکشند؛نشانههاوپالسهاییکهنشانمیدهند
هرچند جمهوری اسالمی به دنبال ماجراجویی
نیست اما از منافع خود نیز کوتاه نخواهد آمد.
اقداماتی از قبیل رزمایش اخیر سپاه پاسداران در
خلیجفارس را باید در این راستا تحلیل کرد».

انعکاس
••الف مدعی شد  :شهردار تهران مدتی است
به جلسات هیئت دولت دعوت نمیشود .ظاهرا
ایــن دعــوت نشدن به مــاجــرای ساختمان نهاد
ریاستجمهوریدرجمارانمربوطمیشود.مدتی
پیشنیزحسنرحیمپورازغدیوعزتا...ضرغامی
بهدلیل بحث با روحانی به جلسات شورای عالی
انقالبفرهنگیدعوتنمیشدند.امافراترازبحث
قانونی ،از منظر سیاسی نیز رفتار رئیسجمهور
درست به نظر نمیرسد .اوال شهرداری تهران به
وظیفهقانونیخوددربارهملکجمارانعملکرده
ونمیتوانایشانرابابتانجاموظیفهقانونیتوبیخ
کرد.ثانیارفتاررئیسجمهورنبایدتداعیکنندهاین
مسئله باشد که ایشان با هرکسی که نظر متفاوتی
داردبرخوردمیکند.
••جهان نیوز نوشت :آسوشیتدپرس در گزارشی
هدفمندکهبهنظرمیرسدازسویسازمانمرکزی
جاسوسی آمریکا (سیا) در اختیار این خبرگزاری
قرارگرفتهمدعیشدهکهشارمهد،روزچهارشنبه8
مردادماه ،از امارات متحده عربی به البریمی ُعمان
منتقلشدهوفردایآنروزازالبریمیبه ُصحارانتقال
یافته و از آن جا با توقف ارسال سیگنال جیپیاس
گوشیتلفنهمراهش،بهایرانآوردهشدهاست.
••جماران نوشت  :سیدمحمدانجامورضاباقری،
وکــای رئیس دولــت اصالحات با تشریح روند
شکایتازسردارنقدیوبینتیجهماندنپروندهتا
این لحظه اعالم کردند که درخواست اعمال ماده
 ۴۷۷قانونآییندادرسیکیفریواعادهدادرسی
ونقضقرارصادرهراارائهخواهندداد.
••تابناک نوشت  :ناصرایمانی فعال سیاسی
اصولگرا اظهار کرد :بدون شک فردی که در سال
 ۱۴۰۰بر مسند ریاستجمهوری تکیه میزند،
چهره ناشناختهای نیست و گرنه از سوی شورای
نگهبانتاییدصالحیتنمیشود.
••انصاف نیوز نوشت :فائزههاشمی دخترمرحوم
هاشمیرفسنجانیمیگویدامیدهابهآقایروحانی
زیاد بود ،بابا این امیدها را ایجاد کرد .بعد از فوت بابا
آقای روحانی دگرگون شد ،بسیار دور از انتظار بود،
همه چیز تغییر کرد .با رفتن بابا خیلیها از جمله
برخیاحزابوافراداصالحطلبهمعوضشدند.
••خبرآنالین نوشت :درحالیکهفضایسیاسی
کشور در حال آماده شدن برای انتخابات ریاست
جمهوری سیزدهم اســت ،ایــن ســواالت مطرح
است که رئیس آینده قوه مجریه سیاستمدار باشد
یا اقتصاددان یا چهره تکراری باشد ،مصطفی
هاشمی طبا ،میگوید :رئیس جمهور باید هم
سیاست و هم اقتصاد را بفهمد .رئیس جمهور
نمیتواندتئوریسیناقتصادباشد،امابایدتوانایی
جمعبندینظریههاییراکهبهاومیگویندداشته
باشد.احمدخرم،امامعتقداسترئیسجمهورباید
اقتصاددانیباشدکهزورشبرسیاسیونبچربد.
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ساختارامنیتیایرانچگونهتروریستها رارهگیریمیکند؟
چند روزی از خبر به دام افــتــادن «جمشید
شــارمــهــد» رهــبــر گــروهــک تروریستی تندر
م ـیگــذرد .فــردی که خــود را در طبقه ششم
ساختمان اف بی آی می دید در خواب شبش
هم نمی دید که روزی در دام سربازان گمنام
امام زمان (عج) در وزارت اطالعات بیفتد .باید
گفت که نه تنها او بلکه سرویس های امنیتی
آمریکا و اسرائیل که این تروریست را در چندین
الیهامنیتیخودقراردادهبودندخبردستگیری
اش را باور نکردند و با استفاده از رسانه هایی که
در اختیار داشتند تالش کردند که شارمهد را
فردیمعمولی وغیرمهمجلوهبدهند.پیشترنیز
سازمان اطالعات سپاه در یک عملیات پیچیده
توانسته بود سرکرده شبکه معاند آمدنیوز را که
ساکنفرانسهبود،بازداشتکند.درهمینراستا
سایتنورنیوزنزدیکبهشورایعالیامنیتملی
بهتحلیلایناتفاقمیپردازدوتوضیحمیدهد
کهچگونهساختاراطالعاتیکشورمان 100در
صدبومیودرعینحالکامالبهروزوپویاست.
▪ساختاراطالعاتی 100درصدبومی

یکی از مهم ترین ویژگی هــای منحصر به فرد

و بدیع را بــرای اجــرای عملیاتهای پیچیده
اطالعاتیوضداطالعاتیفراهممیکند».
▪بومیودرعینحالپویا

کشورمان این است که ساختار اطالعاتی آن
کامال بومی است و این باعث می شود که توسط
سرویس هــای اطالعاتی دیگر کشورها قابل
پیشبینی نباشد «:بخشی از اهمیت فوقالعاده
ایــن موفقیتها از آن جهت اســت کــه بیشتر
کشورهای دنیا در چــارچــوب وابستگیهای
سیاسی به قدرتهای بــزرگ ،معموال به یکی
از قطبهای اطــاعــاتــی و امنیتی در جهان
وابستهاند و همه تجهیزات ،آموزشها و ...را از

آن ها دریافت می کنند .اما ایــران با دارا بودن
ساختاراطالعاتیوامنیتی100درصدبومیکه
مولود انقالب اسالمی است تقریبا در این بخش
استثنابودهوبههمیندلیلهماقداماتشتوسط
سرویسهایدیگرقابلپیشبینیوخنثیسازی
نیست .توانمندی اطالعاتی ایران در حوزههای
سختافزاری،نرمافزاریومغزافزاریکامالبومی
وغیرمشابهباسیستمهایرایجدرجهانبودهواز
این رو امکان بهرهگیری از رویکردهای خالقانه

قالیباف :با تالش و پرهیزازحاشیه باید
فشار را از دوش مردم برداریم
رئیس مجلس بــا تاکید
بــرایــن کــه مــا در مسیر
تحول در پنج سال پیش
رو باید از مسائل حاشیه
ایبپرهیزیموبهمتنوارد
شویم گفت :باید با چهار
رویــکــرد شفاف ســازی،
مردمی سازی ،هوشمند سازی و کارآمدسازی راه را
دنبال کنیم و مردم را با تمام وجود درک و تالش کنیم
تا فشار کنونی ایجاد شده بر دوش آن ها را برداریم و در
پنج سال آینده به ثبات اقتصادی بدون وابستگی به
نفت برسیم .به گزارش خانه ملت ،محمد باقر قالیباف
که صبح دیروز در آیین تکریم و معارفه قاسمی و زاکانی
رؤســای اسبق و کنونی مرکز پژوهش هــای مجلس
شورای اسالمی سخن می گفت ،یادآور شد :هم اکنون
باید مجموعه اقتصادی کشور را از رانت و وابستگی به
نفت که باعث عقب ماندگی و بالی جان کشور شده
است نجات داد که تحقق این مهم نیز از طریق فعالیت
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی به عنوان
مغز متفکر مجلس امکان پذیر است که بستر الزم را در
این خصوص ایجاد کند و تا پایان برنامه  20ساله آن
را محقق ســازد .وی تصریح کرد :روشن می گویم که
مرکز پژوهش های مجلس مغز تحول مجلس بوده که
نقشه راه در دستان مدیران و کارشناسانش قرار دارد و
می تواند هم در مباحث کالن هم جزء و هم مینیاتوری

باید گفت که ساختار اطالعاتی ایران در عین
حالی که بومی است کامال به روز و پویاست و
همین باعث می شود که بتواند با قدرتمندترین
سیستمهای اطالعاتی جهان مقابله نکند و اگر
چنین نباشد مخاطرات غیرقابل جبرانی برای
کشور و امنیت جامعه به دنبال خواهد داشت.
ضربه اطالعاتی نیروهای امنیتی کشورمان
به سرویس هــای اطالعاتی آمریکا بخشی از
توانمندیغیرقابلانکارایراندراینحوزهاست:
«عمقغافلگیریوضربهپذیریکشورهاییچون
آمریکا در برابر عملیاتهای اطالعاتی ایران به
اندازهای است که پس از کشف شبکه گسترده
ارتباطی و جاسوسی سایبری سازمان سیا در
منطقهازسویایرانوشناساییوفروپاشیشبکه
افسران اطالعاتی سیا و دستگیری تعدادی از
جاسوسانومجازاتآنهادرکشورهایمختلف،
آمریکاییها از این رسوایی کم سابقه به عنوان
«شکستمفتضحانهاطالعاتی»نامبردند».

فرمانده سپاه :انتقام سردار سلیمانی
را خواهیمگرفت

از ابتدا تا انتها به تعریف
مسائل و اولویت بندی آن
ها بپردازد و قبل از اجرا از
آن ها شبیه سازی کند و
در کنار دیوان محاسبات
مجلس به عنوان دو عضو
مهم قوه مقننه در حوزه
نظارتوارزیابیقوانینبهدرستیفعالیتکند.
▪زاکانی :ایجاد شبکه تعامل نخبگان ،مهم ترین
برنامه مرکز پژوهشها خواهد بود

علیرضا زاکانی رئیس جدید مرکز پژوهش های
مجلس نیز با بیان این که افتخار دارم فصل جدیدی
از فعالیتهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی را آغــاز کنم گفت :ایجاد تغییر و تحول در
مسیر رشد و تکامل از مهم ترین موضوعاتی است
که دنبال می کنیم و تحقق این مهم نیز در گرو ایجاد
حلقه وصل نخبگان و حاکمیت است به این معنا که
بین حوزه و دانشگاه پیوستگی عملیاتی ایجاد و زمینه
ای را فراهم کنیم که از این ظرفیت بتوانیم در پیش
نویس قانون استفاده کنیم .وی افزود :ما تالش می
کنیم شبکه نخبگان را ذیل دفاتر این مرکز قرار دهیم
و آن ها را به گونه ای سامان دهی کنیم تا بتوان از
نظراتشان در رفع مسائل محلی  202حوزه انتخابیه
استفاده کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد که اگر سردار سلیمانی نبود
اکنون حاکمیت عراق و سوریه در اختیار داعش بود .فرمانده کل سپاه
نیز گفت که نه تنها انتقام حاج قاسم را خواهیم گرفت ،بلکه راه مقدسی
که او بخشی از آن را پیمود تا انتهای کار که انشاءا ...آزادسازی قدس
شریف است ،خواهیم پیمود .روز گذشته « مراسم سراسرنمای مقاومت
سردارشهید حاج قاسم سلیمانی» و نمایشگاه «پایان حکومت داعش و
اقتدار جبهه مقاومت» شاهد حضور بزرگان نظامی کشور بود؛ رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح ،فرمانده کل سپاه  ،فرمانده کل ارتش ،وزیر
دفاع و فرمانده سپاه قدس از جمله افرادی بودند که در آیین افتتاحیه
این نمایشگاه حضور پیدا کردند.
بـه گـزارش تسـنیم ،سرلشـکر محمدباقـری رئیـس سـتاد کل نیروهـای
مسـلح در بخشـی از این مراسـم با اشـاره به این که این نمایشـگاه نشـان
دهنـده ایـن اسـت کـه چگونـه دشـمنان اسلام و بشـریت بـا گروههـای
تروریسـتی و وحشـیگری کامـل تلاش کردنـد کـه آزادی و امنیـت
ملتهـای منطقـه را بـه خطـر بیندازنـد ،از نقـش سـردار سـلیمانی در
حفظ حاکمیت در عراق و سـوریه سـخن گفـت .یکی دیگر از سـخنرانان
این مراسـم سرلشـکر حسـین سلامی فرمانده کل سـپاه بود .وی اظهار
کـرد «:امـروز هـم مشـاهده میکنیـم کـه مشـعل مقاومـت همچنـان در
دست سردار سـلیمانی قرار دارد ،این پرچم در اهتزاز است و بیرقهای
مقاومـت برافراشـته اسـت و مسـیر نورانـی کـه او افتتـاح کـرد امـروز بـا
شـتابی بیشـتر جریـان پیـدا کـرده و حتـی انتقـام خون شـهید سـلیمانی
ً
اصلا بـرای
بـه یـک آرمـان تبدیـل شـده اسـت ».سلامی تاکیـد کـرد :مـا
ایسـتادن و سـکون نیسـتیم .پیش میرویم تـا انتهـا و در این راه شـهادت
افتخـار ،آرزو و آرمـان ماسـت».

روایت 2مقاماسرائیلیازتلهموفقایرانوحزبا...برایتلآویو
نــیــروهــای نظامی اسرائیلی هفته گذشته
واحدهای ویژه ارتش این رژیم را به مرزهای
شمالی سرزمین اشغالی اعــزام کردند تا از
مواضع خود در این منطقه در راستای مرزها با
لبنانوسوریهاطمینانحاصلکنند.بهگزارش
دیپلماسی ایرانی ،مقامات اسرائیلی در گفت
و گو با «بیزینس اینسایدر» این شرایط را مهم
ترین تهدید توسط ایران و بزرگ ترین متحد آن
در لبنان یعنی حزب ا ،...در سال های گذشته
توصیفکردند.اینتحرکاتوضعیتغیرممکن
تل آویو در امتداد مرز با لبنان در مواجهه با150
هزار موشکی که آن را هدف گرفته اند ،آشکار
می سازد .از نظر اسرائیل این تهدید غیرقابل
تحمل است و می تواند به از دست رفتن زندگی
و سرمایه در مقیاس گسترده بینجامد .اسرائیل
از زمان آغاز درگیری های داخلی در سوریه از
حدودهشت سال پیش ،حمالت زیادی علیه
مواضع ایران و حزب ا ...در سوریه و لبنان انجام
داده ،اما مرزهای فلسطین اشغالی تاکنون

از این اتفاقات متاثر نبود و آرام مانده بودند.
اما به گفته منابع «بیزینس اینسایدر» ،محافل
نظامی اسرائیل نگران این مسئله هستند که
ایــن آرامــش نسبی چندان دوام نــیــاورد .یک
مقام ارشد سابق اسرائیلی گفت« :ایرانی ها و
حزب ا ...یک دام بسیار خطرناک برای ما در
شمال پهن کرده اند و من نمی توانم درک کنم
که چطور می تــوان یک راه حل نظامی برای
این بحران با هزینه قابل قبول پیدا کرد ».این
مقام که خواست نامش فاش نشود ،در انتقاد از
رویکردبنیامیننتانیاهو،نخستوزیراسرائیل،
در امور امنیتی افزود« :از نظر نظامی درک این
مسئله که حزب ا ...و ایران 150هزار موشک به
سمت اسرائیل هدف گرفته باشند ،قابل قبول
نیست ».این منبع به برنامه حزب ا ...در سه
دهه گذشته برای توسعه سایت های موشکی
پنهانی و محافظت شده در جنوب و شرق لبنان
اشــاره کرد که حمالت هوایی به آن ها تقریبا
غیرممکن است .دبیر کل حزب ا ...لبنان تاکید

می کند که «این موشک ها برای جلوگیری از
تجاوز اسرائیل علیه لبنان استقرار یافته اند».
حزب ا ...به آسانی می تواند ده ها یا حتی صدها
موشک به سمت شهرک سازی های اسرائیلی
هدف بگیرد و سامانه های بزرگ تر و پیشرفته تر
آن حتی توانایی هدف گرفتن سراسر سرزمین
های اشغالی را دارند.
مقام پیشین اسرائیلی در ادامــه به «بیزینس
اینسایدر» گفت« :ارتش اسرائیل قادر به انجام
عملیات در لبنان نیست و نمی تواند موشک
ها را در فاصله زمانی کوتاه متوقف و از آسیب
های شدید سیاسی و اقتصادی هر گونه حمله
احتمالی جلوگیری کند .برای چنین کاری
به یک حمله گسترده به لبنان نیاز است که
...این امر تلفات گسترده در میدان جنگ را در
پی خواهد داشت» .همچنین یک مقام سابق
اطالعاتی نظامی اسرائیل که خواست نامش
فاش نشود ،گفت« :در سال  2006مشخص
شد که پس از عقب نشینی نیروهای نظامی

اسرائیل از لبنان ،حزب ا ...کل جنوب این
کشور را سنگرسازی کرده و احمقانه است که
کسی فکر کند حزب ا ...از آن زمان تا کنون این
سنگرهاراتقویتنکردهاست.حزبا...توانایی
نظامی خود را با دقت و با تمرکز منحصر به فرد
طراحی کرده است؛ تا زمانی که موشک ها در
سرزمین های اشغالی و در شهرک سازی های
اسرائیلی فرود آیند ،حزب ا ...برنده است».
«آوی» که در جریان اشغال جنوب لبنان در
سال های  1978تا  2000در این منطقه کار
می کرد ،گفت« :این تله ای که ایرانی ها برای
ماگذاشتند،جالباستواسرائیلدر 30سال
گذشته کورکورانه در این تله پا گذاشته است...
ایرانی ها و حزب ا ...سطحی از بازدارندگی
ایجاد کــرده اند که اسرائیل در دهه 1970
توانایی تصور آن را نداشت؛ به این معنی که اگر
اسرائیل به ایران یا برنامه هسته ای آن حمله
کند ،آن ها هم تل آویو یا شاید حتی تاسیسات
هسته ای اسرائیل را هدف خواهند گرفت».
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ویژه های خراسان

ناز بانک ها برای کمک به
آسیب دیدگان از کرونا

گـــزارش یــک مــقــام مسئول دولـــت در حــوزه
اقتصاد بــه تــعــدادی از مــدیــران نهاد ریاست
جمهوری نشان می دهــد به رغــم تاکیدات و
ابالغیه هــای صــورت گرفته به بانک ها برای
اعـــطـــای تــســهــیــات بـــه صــاحــبــان کــســب و
کــار متضرر شــده از کــرونــا ،همچنان دالیــل و
بهانه هایی از جمله عدم پاسخ گویی مناسب
برخی بانک ها و موسسات اعتباری در زمان
مراجعه متقاضیان ،اظهار بی اطالعی از روند
مــوضــوع و کــنــدی طــی شــدن پــروســه ،باعث
نارضایتی و اعتراض جامعه هدف شده است.

هشدار جدی درباره بازگشت
بحران به بازار تخم مرغ
طبق نامه روزهــای گذشته یک نهاد اجرایی به
تعدادی از نهادها و سازمان های دولتی ،با اشاره به
گالیهمندیبرخیمسئوالنازوضعیتنابهسامان
بازارمرغوتخممرغدرهفتههایقبل،تاکیدشدهدر
صورتیکهپیگیریهایالزمازسویوزارتخانههای
جهادکشاورزی و صنعت برای تامین ارز و واردات
مرغ های خاص ،صورت نگیرد ،تامین تخم مرغ در
ماههایپایانیامسالبامشکلمواجهخواهدشد.

تا پاستور 1400

تمرکز اصالحات بر شوراها
احمد حکیمی پور فعال سیاسی اصالح طلب با
اشــاره به این که اصالحطلبان بر اساس «تحلیل
مشخص ،بــرای شرایط مشخص» و با توجه «به
موقعیتشان در موعد انتخابات ریاست جمهوری
تصمیم گیری کرده و کارهایی انجام خواهند داد؛
از متمرکز شدن اصالحات بر انتخابات شوراها
به جای ریاست جمهوری خبرداد و تصریح کرد
کــه جبهه اصــاحــات بــه نظر
مــن بیشتر روی انتخابات
شوراها متمرکز خواهد شد
تا دستکم در آن کنش به
دستاوردهاییبرسد/».
اعتمادآنالین

اخبار

توضیحات یک منبع آگاه درباره
اظهارات عمران خان
هادیمحمدی–روزگذشتهبرخیخبرگزاریها
بهنقلازعمرانخان،نخستوزیرپاکستاننوشتند
کهویدرمصاحبهباشبکهتلویزیونیالجزیرهقطر
گفته است میانجیگری پاکستان میان ایران و
عربستان ادامه دارد و تالشهای اسالمآباد برای
جلوگیری از رویارویی نظامی ایران و عربستان
«نتیجهبخش» بوده است.وی همچنین افزوده
است« :میانجیگری ما میان ایران و عربستان
متوقف نشده ،پیشرفتها به صورت کند و آرام
ادامه دارد ».از سوی دیگر یک منبع آگاه در گفت
و گو با خراسان با بیان این که ایــران ماموریت
رسمی به کشور دیگری در خصوص میانجی
گری میان تهران و ریاض نداده است ،گفت « :با
این حال ایران همواره از تالش همسایگان خود و
کشورهای دوســت بــرای ایجاد ثبات بیشتر و
تعمیق روابط دوستانه و برادرانه میان کشورهای
منطقه حمایت می کند ».عمران خــان سال
گذشته میالدی دو بار به ایران سفر کرده بود.
اولین سفر نخست وزیر پاکستان به ایران در ماه
آوریل سال ( ۲۰۱۹اول اردیبهشت ) ۱۳۹۸
انجام شد .عمران خان مجدد اکتبر (مهر) همان
سال ،پس از سفر به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ
به ایران رفت .وی پیشتر به عربستان سعودی
رفته بود.

تقدیر رئیس سازمان اطالعات
سپاه از وزارت اطالعات
رئیس سازمان اطالعات سپاه ضمن قدردانی از
اقدام مقتدرانه وزارت اطالعات در دستگیری
جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی
تندر اعالم کرد که تالش همه ما ایجاد امنیت
همهجانبه برای مردم ایــران است .به گزارش
سپاه نیوز ،حجتاالسالم و المسلمین حسین
طائب ،اقــدام هوشمندانه و مقتدرانه وزارت
اطالعات در ضربه به انجمن موسوم به پادشاهی
ایران و دستگیری «جمشید شارمهد» را نشانه
اقتدار و صالبت جامعه اطالعاتی جمهوری
اسالمی ایران دانست.

