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تازه های مطبوعات
••شرق-این روزنامه عکس یک خود را به انتقاد
از مخالفان برجام اختصاص داده است .از « تغییر
مواضع برجامیان» گفته و مشخصا ذوالنوری را
یکی از مخالفان دیروز و میوهچین امروز میخواند.
دلیلش نیز این است که او قبال برجام را آتش زده
و حاال میگوید« :دولــت جدید معتقد است ایران
هزینههایبرجامرادادهوحاالبایدسودآنراببرد».
•• ایــران-حــســیــن مرعشی ،سخنگوی حزب
کارگزاران به این روزنامه گفت :ایجاد هماهنگی
و تعادل بخشی میان امکانات و واقعیات کشور با
توقعات و انتظارات مردم از دولت آینده ،یکی از
مهمترینبرنامههایرئیسجمهوریآیندهخواهد
بود .عدم توفیق دولت خطر بزرگی برای کشور
است و بنابراین من شخص ًا آرزو میکنم آن چنان
این دولت موفق باشد که سال  ۱۴۰۴با دو برابر
رأیامسالدوبارهایشانرئیسجمهورشود.
••کیهان-این روزنــامــه نــوشــت :در حالی که
رئیسجمهوروسخنگویدولتدرروزهایابتدایی
امسال با صراحت وعده عدم افزایش قیمت ها در
ماههایپایانیدولترادادند،امااینوعدهچندان
دوام نیافت و گرانیهای سریالی در هفتههای
اخیر به مردم تحمیل شده که در جدیدترین موارد
میتوان به افزایش شدید قیمت سیمان ،فوالد و
خودروطیروزهایگذشت هاشارهکرد.
••جمهوری اسالمی –این روزنامه نوشت :اکنون
شنیده میشود مخالفان اصلی برجام تغییر عقیده
دادهانــد و میگویند دولت سیزدهم برای احیای
برجاماقدامخواهدکرد،هرچندبازیسیاسیآنها
راافشامیکندولیازایننظرکهمشکلیازمشکالت
مــردم را حل خواهد کرد خوشحالکننده است.
واقعیت همیناستکهدولتسیزدهمنیزبرایحل
مشکالتاقتصادیراهیغیرازرفعتحریمهاندارد
وبرایرسیدنبهاینهدفناچاراستبهبرجامروی
آورد ،همان سندی که مخالفخوانان دوآتشه آن
برایظاهرسازیآنراسوزاندند.

انعکاس
••راهدانامدعیشد:بهنظرمیرسددولتدرحال
اجرای آخرین سناریوی برجامی خود در  20روز
پایانی مسئولیتش است و با توجه به شرایط بحرانی
کشور در زمینه اقتصادی و معیشتی که محصول
عملکرددولتفعلیاست،هیچبرنامهدیگریبرای
پشت سر گذاشتن روزهــای پایانی عمر خود جز
ایجاد جنگ روانی در کشور ندارد .دولت و جریان
رسانه ای حامی آن به دنبال آن است تا در واپسین
روزهــای مسئولیت خود در سناریوی جدید در به
نتیجهنرسیدنمذاکراتمجلسرامتهمکند.
••تابناک نوشت  :احمد توکلی چهره اقتصادی
مجلس سابق در گفت وگویی در پاسخ به سخنان
جهانگیریمبنیبراینکهدولتآیندهبیسابقهترین
مجموعذخایرارزیوطالیکشورراداردگفت:آقای
جهانگیریحرفمفتزدهاند.اگراینمقدارازذخایر
اسکناسوطالموجوداستچراگالیهمیکنند؟اگر
اینارزموجوداستچراخرجنکردند؟اینجاستکه
حرفهایشانباهممتناقضمیشود.
••فـــرارو نوشت  :علی صــوفــی ،دبیرکل حزب
پیشروی اصالحات گفته است برخی عوامل در
جبهه اصالحات نفوذ کرده بودند تا با ایجاد انشقاق
بهاصالحاتلطمهواردکنندوبیانکردهکهخاتمی
بهموضعگیریانتخاباتیتمایلنداشت،امابهدلیل
فشارهای برخی نیروها در شرایطی قرار گرفت که
بهطورمستقیمازلیستشوراهاوبهطورغیرمستقیم
ازعبدالناصرهمتیحمایتکرد.
••الفنوشت:نمایندگانمجلس،رئیسکمیسیون
اصل 90مجلسبرایاجالسیهدوممجلسیازدهم
را انتخاب کردند .بر اساس اعالم هیئت رئیسه،
حسن شجاعی و مصطفی میرسلیم برای ریاست
کمیسیوناصل 90دراجالسیهدوماعالمآمادگی
کردند که در نهایت با رای مستقیم نمایندگان در
صحن علنی ،شجاعی با  135رای ریاست این
کمیسیونرابراییکسالبرعهدهگرفت.میرسلیم
نیز با  59رای موفق به تصاحب کرسی ریاست
کمیسیون اصل  90نشد .گفتنی است نصرا...
پژمانفر نماینده مردم مشهد و کالت در سال اول
ریاستکمیسیوناصل 90رابرعهدهداشت.
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ناوگروه مکران درحیاط خلوت غربیها
محمدی – بیش از دو ماه از آغاز ماموریت
تاریخی ناوگان نیروی دریایی ارتش موسوم
بهمکرانبرایدریانوردیدراقیانوساطلس
می گذرد و حاال خبرهای موثق رسیده به
خراسان نشان می دهد ناوگان نداجا شامل
ناوبندر مکران و ناوشکن سهند پس از عبور
از کشورهای آفریقایی و سواحل پرتغال
به دریــای مانش و کانال مانش که آبراهی
باریک میان انگلیس و فرانسه است رسیده
 ،اتفاقی که برای اولین بار در تاریخ نیروی
دریاییایرانرخمیدهدویکنمایشقدرت
نظامی بی نظیر در حیاط خلوت غربی ها
به حساب می آیــد ضمن ایــن که به لحاظ
نظامی نیز ارزش راهبردی باالیی دارد.
عــاوه بر این شنیده ها حاکی است عبور

جمله ایران در رژه روز نیروی دریایی روسیه
شرکت می کنند که احتمال ناوگروه مکران
مــد نظر وزیــر دفــاع روســیــه اســت .شویگو
اظهار کرد :این ناوها از روسیه و چند کشور
دیگر خواهند بود و رژه امسال در مقایسه با
رژه های سالهای قبل روز نیروی دریایی
روسیه بزرگ تر خواهد بود .در این رژه ۵۴
کشتی جنگی از جمله ناوچه هایی از ایران،
هندوپاکستانشرکتمیکنندودرمجموع
چهار هــزار پرسنل نظامی در آن حضور
خواهند داشت .همچنین دریادار خانزادی
در حاشیه این مراسم با مقامات عالی رتبه
نظامی و دفاعی این کشور و همتایان خود
از کشورهای شرکت کننده مالقات خواهد
داشت.

هم اندیشی اژه ای با اصحاب رسانه

اژه ای :بخش عمده نظرات نخبگان را مطالعه کردم ،سازوکاری برای استفاده از
ظرفیت ها و ایده ها در قوه قضاییه با کمک خود اصحاب رسانه طراحی شود

توکلی  -رئیس جدید دستگاه قضا که خود طی
سال های سال در سمت سخنگوی قوه قضاییه
مشغول به فعالیت بوده و تعامل فراوانی با اهالی
رسانهداشتهاست؛نخستیننشستهماندیشی
خود با نخبگان را به همفکری با اصحاب رسانه
اختصاص داد .حجت االس ــام والمسلمین
محسنی اژه ای  ،هموار کردن مسیر عدالت و
ارتقا بخشی به آگاهی مردم به حقوق خودشان
و جامعه را بسیار مهم دانست .وی همچنین
از اصحاب رسانه خواست که عــاوه بر بیان
آسیب ها ،راه حل های رفع آن را مورد ارزیابی و
بررسی قرار دهند .به گزارش میزان رئیس قوه
قضاییه روز گذشته در نشست هماندیشی خود
با نخبگان به همفکری با اصحاب رسانه اشاره
کرد و نقش رسانه را در مطالبه گری مردم نقشی
محوریدانستوصداقترامهمترینمولفهبرای
افزایش اعتماد مردم به نظام بیان کرد  «:اعتماد
مردممهمترینپشتوانهبراینظاممابهعنوانیک
نظام مردمی است و اگر اعتماد مردم را نداشته
باشیم در بسیاری از کارها موفق نخواهیم شد.
بدون تردید یکی از الزامات افزایش اعتماد مردم
صداقت و به حساب آوردن مردم و بهره مندی
از ظرفیتهای آن هاست ».رئیس قوه عدلیه

همچنین با بیان این که از دوران جوانی و بیش از
 ۵۰سال است که اعتقاد دارم توده مردم مسائل
رابهخوبیمتوجهمیشوندودرکمیکنند
و اگر صادقانه واقعیتها را با مردم در میان
بگذاریم اعتماد آنهــا را جلب میکنیم،
تصریح کرد  «:بهره بــرداریهــای خاص و
مقطعی از مردم کار ناپسندی است و اگر
مردم احساس کنند ظاهرسازی میکنیم
و حرفهای خوب را برای رسیدن به اهداف
و اغــراض سیاسی بیان میکنیم سخن ما
را نمیپذیرند .باید نکات مثبت و قوت را با
هم دید و به نقاط ضعف و ناکارامدیها هم
توجه داشت و آنها را مصلحانه نقد کرد تا
بتوانیم در مسیر موفقیت حرکت کنیم».
محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان
خود به سراغ اهالی رسانه رفت و با استقبال
از همکاری و هم اندیشی با اصحاب رسانه،
تاکید کرد که عالوه بر بیان آسیب ها راه
حل ها نیز بررسی شــود« :باید با کمک
همدیگر مسائل و آسیبها را احصا و راه حل
آنها را بررسی کنیم و به هر میزان بتوانیم
فاصله در فهم مشترک درباره مشکالت را
کاهش دهیم تا بهتر بتوانیم مسائل را حل

وال استریت ژورنال مدعی شد

بررسیاعمالتحریمهایسختترعلیهایرانازسویآمریکا

همزمان با انکار توافق برای مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا از سوی سخنگوی وزارت خارجه
این کشور که حاکی از این است آمریکا موضوع انسانی مبادله زندانیان را به مذاکرات وین
گره زده،یک روزنامه آمریکایی نیز مدعی شد که واشنگتن در حال بررسی اعمال تحریمهای
سختتر علیه صادرات نفت ایران به چین به منظور ترغیب ایران به ادامه دادن مذاکرات احیای
توافق هستهای یا تنبیه آن در صورت ترک این مذاکرات است .به گزارش ایسنا ،روزنامه وال
استریت ژورنال در گزارشی مدعی شد چون مذاکرات وین در حال متزلزل شدن هست ،آمریکا
در حال بررسی گزینه هایی است که ایران را ترغیب به حفظ و ادامه مذاکرات کند یا اگر چنین
نکرد ،آن را تنبیه کند .این روزنامه به ادامه ادعای مقامات آمریکایی مذکور پرداخته و نوشته
است :یک برنامه که در مرحله پیش نویس است ،از طریق تحریمهایی جدید که شبکه های
حمل و نقل را که به صادرات حدود یک میلیون بشکه در روز کمک کرده و منابع مالی مهمی
را برای ایران فراهم می کند ،موجب
قطع کردن فروش رو به افزایش نفت
ایران به چین ،مشتری اصلی نفت این
کشور ،می شود.

اذانصبحفردا 4:23

طلوعآفتابفردا 6:04

چهره ها

ناوبندرمکران و ناوشکن سهند که هفته هاست در اقیانوس اطلس دریانوردی می کنند ،وارد دریای مانش
آبراه بین انگلیس و فرانسه شدند
ناوگان ایرانی با اسکورت نیروی دریایی
انگلیسی در دریای مانش صورت می گیرد
و برخی گمانه زنی ها نشان از ادامه مسیر
به سمت بندر سن پترزبورگ روسیه دارد
چراکه همزمان با اجرای ماموریت ناوگروه
مکران  ،بر اساس اعالم سفارت جمهوری
اسالمیایراندرروسیه،امیردریادارحسین
خانزادی ،فرمانده نیروی دریایی ارتش به
همراه سفیر ایران در مسکو روز یک شنبه
آینده ٢٥ ،ژوئیه (سوم مردادماه) در مراسم
رژه دریایی بهمناسبت روز نیروی دریایی
روسیه که در سنپترزبورگ برگزار می شود،
شرکت خواهند کــرد .بنابر ایــن گــزارش،
سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه نیز اعالم
کــرد که ناوها و ناوچه هــای چند کشور از
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خطیب زاده:ادامه مذاکرات وین با دولت
جدیداست

شرحعکس:مسیریکهناوگروهمکرانبرایرسیدن
به سنپترزبورگ برای شرکت در رزمایش مشترک
با روسیه باید طی کند .ایــن سفر طوالنیترین
ماموریتنیرویدریاییایرانتاکنونبودهاست.

کنیم .الزم است سازوکاری بــرای استفاده از
ظرفیتها و ایدههای یکدیگر ایجاد کنیم که این
سازوکاربایدباکمکخوداصحابرسانهطراحی
شــود ».رئیس قوه قضاییه گریزی به تماس با
نخبگان از سوی دفتر رئیس قوه قضاییه و اخذ
نظرات ،پیشنهادها و انتقادها از سوی طیفها
و سالیق مختلف فکری بالفاصله پس از انتصاب
به ریاست دستگاه قضا زد و در این باره گفت:
«اگرچهفرصتمطالعههمهنظراتدریافتشده
نبود بخش عمده نظرات را که بهصورت تلفنی یا
مکتوبفرستادهشدهمطالعهکردموبههمکارانم
گفتم که اینها را برای بررسی بیشتر و عمیقتر
دستهبندی و اولویتبندی کنند».گفتنی است
که در ابتدای این نشست تعدادی از مدیران
رسانه نیز که در این جلسه حضور یافته بودند
به بیان نقطه نظرات خــود پرداختند ،محمد
سعید احدیان مدیر مسئول روزنامه خراسان بر
ضرورت حمایت از افشاگران واقعی فساد و تمایز

آن با افــرادی که با این پوشش و نقاب فعالیت
میکنندتاکیدکردوگفت«:حمایتازافشاگران
واقعی فساد باید شامل حمایت حقوقی و حمایت
مالی و تشویقی باشد ».محمد قوچانی مدیر
مسئول روزنامه سازندگی نیز با اشاره به کاهش
ملموس توقیف مطبوعات در دوره ریاست آیت
ا ...رئیسی بر قوه قضاییه ،بر ضرورت نوسازی
رسانهای در کشور تاکید کرد همچنین عبدا...
گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان ،در سخنان
خود ایجاد اورژانــس قضایی در کشور را امری
ضروری دانست و گفت« :باید شرایط به نحوی
باشد که مردم هر لحظهای که اراده کنند بتوانند
به اورژانــس قضایی دسترسی داشته باشند.
پیشنهاد من این است که دستگاه قضایی کشور،
عکس قاضی فاسد را به رسانهها بدهد و ما هم
قول میدهیم که عکس او را با عنوان «قاضی
فاسد و متخلف» در صفحه نخست روزنــامــه و
خبرگزاری خود منتشر کنیم».

در حالی که تنها کمتر از دو هفته تا پایان دولت
دوازدهــم باقی مانده و مهم ترین مسائل حوزه
سیاست خارجی نیز به دولــت بعد محول شده
روز گذشته سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت
خــارجــه کــشــورمــان در نشست خــبــری ویدئو
کنفرانسی خــود با رسانه ها گفت :مذاکرات
ویــن به دلیل اجــرا نشدن آن توسط آمریکا به
تاخیرهایی خــورد و انتخابات در ایــران برگزار
شــد و طبیعی اســت بــه دلیل اقتضائات مــردم
ساالری و دموکراسی اجازه دهیم دولت مستقر
شود و کار را جلو ببرد .البته سیاستهای کالن
نظام همان هایی است که مقام معظم رهبری و
نهادهای باالدستی تعیین میکنند ،دولت مجری
و وزارت امور خارجه اجرا کننده تصمیمات است.
این در مسیر عادی ادامه خواهد یافت .مهم این
است که منافع مردم و تصمیمات عالیه نظام عینا
اجرا شود .لحظهای که ایاالت متحده آمریکا به
تعهداتش ذیل قطعنامه  ۲۲۳۱و برجام برگردد و
ما راستی آزمایی کنیم ،طبیعتا جمهوری اسالمی
ایران نیز از سرگیری تعهداتش را به صورت کامل
خواهد داشــت .باید صبر کنیم تا دولــت جدید
مستقر شود .وی افزود :درباره این که اروپا گفته
ایران زیرساخت های سانتریفیوژهای پیشرفته
را نابود کند باید بگویم نه یک کلمه بیش از برجام
انجام میدهیم و انتظار داریــم و نه یک کلمه
کمتر از آن .صرفا براساس تعهدات خود و آنچه
مکتوب است عمل میکنیم و
طرحهای زیادی شاید این
طرفوآنطرفگفتهشود
آنچهروشناستسیاست
کلیواصولینظامایناست
که هیچ چیزی فراتر از برجام
پذیرفتهنخواهد
شد/.ایسنا

