چهارشنبه  11مهر  23 ،1397محرم  3 ،1440اکتبر  ،2018شماره  ، 19929سال هفتادم.
رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
الح ِّق دیا َن ٌة و أما َن ٌة.
إقام ِة َ
عاو ِن َعلی َ
َط َل ُب التَّ ُ
درخواست همکاری برای برپا کردن حق  ،نشانه دیانت و امانت [داری ]است.
(عیون الحکم والمواعظ؛ حدیث )5563
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تازههای مطبوعات
••اعتماد -این روزنامه در تحلیلی به قلم کمال سیدعلی با
اشاره به سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای تأمین ارز
خدماتی پیش بینی کرد :با اجرای بخشنامه بانک مرکزی،
شاهد کاهش گستردهتری در نرخ ارز خواهیم بود .چرا که
حباب ارزی کشور زیاد است و باید اختالف بین نرخ ارز
سامانههای ارزی و بازار غیررسمی پر شود.
••آفتاب یــزد -ایــن روزنــامــه در گزارشی با تیتر «آذری
جهرمی »2نوشت :احتمال معرفی ابویی مهریزی که
یکی از نزدیکان وزیر ارتباطات است برای وزارت صمت به
مجلس جدی شد.
••جمهوری اسالمی -ضمیر کابل اف ،نماینده ویژه
رئیسجمهور روسیه در امور افغانستان راجع به هدف
داعش برای تشدید وضعیت امنیتی در آسیای مرکزی
هشدار داد .بنابه گفته نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه
در امــور افغانستان ،تروریست ها آمــاده تشدید اوضاع
سیاسی داخلی منطقه آسیای مرکزی هستند .وی افزود:
انتقال تروریستها در محدودهای که سازمان پیمان امنیت
جمعی اشاره کرده واقعیت دارد و طرفداران داعش در
آسیای مرکزی به افغانستان منتقل میشوند و هدف از
این اقدام تشدید اوضاع سیاسی داخلی در منطقه آسیای
مرکزی است.
••کیهان -نــوام چامسکی در پیامی به جشنواره فیلم
مقاومت ،ضمن چشمگیر دانستن فعالیت این جشنواره
علیه افراطگرایی ،در نقد عملکرد دولت عربستان سعودی
و کشتار مردم بیگناه یمن تصریح کرد :قبل از هر چیز باید
توجه داشته باشیم عملکرد عربستان سعودی با حمایت
آمریکا و غرب است.
••کیهان -روز یک شنبه الیحه استعماری  FATFبه صحن
علنی مجلس نرسید و صبح دوشنبه خبر هدف قرارگرفتن
مــواضــع فرماندهان داعــش بــا موشکهای نقطهزن و
پهپادهای ایــران و همچنین حکم اعــدام سه اخــال گر
اقتصاد کشور و اسامی آن ها منتشر شد که میتوان این سه
را نماد «دیپلماسی عزتمندانه»« ،مبارزه قاطع با مفسدان
و نفوذیها» و «اقتدار دفاعی کشور» نامید که توجه بیشتر
به این مثلث جزیره آرامشی را پدید میآورد برای اقتصادی
که در تالطمها راه طی میکند.
••آفتاب یزد -محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی
دولت احمدی نژاد دربــاره جریان نواصولگرایی گفت:
جریان نواصولگرایی آقای دکتر قالیباف که مدت ها قبل
آن را مطرح کرده بود ،در واقع یک آسیبشناسی در جریان
اصولگرا برای برطرف کردن مشکالت است تا با شعارها و
برنامههایجدیدونگاهوابستهبهنسلجواندرمسیرجوان
گرایی بیشتر گام بردارد .ما نو اصولگرایی را نیز یک جریان
در کنار اصولگرایی میبینیم.

...

انعکاس
••خبرآنالین مدعی شد  :سید جالل فیاضی دریادداشتی
تصریح کرد:اگر فرض کنیم پنج هزار محافظ در کشور وظیفه
حفاظت از شخصیت ها را بر عهده داشته باشند ،یک محافظ
درسهشیفتبرایحدود 1600شخصیتوهزینههرمحافظ
(حقوق ،مزایا ،پــاداش ،هزینه سفرها و )...ماهیانه چهار
میلیون تومان باشد؛ بنابراین حفاظت از این «از ما بهتران»
سالیانه 240میلیارد تومان برای کشور آب می خورد!
••تابناک خبرداد  :متکدیان در بدترین حالت روزانه ۴۰۰
  ۵۰۰هزار تومان و در بهترین شرایط ،برخی از این افرادبه عنوان رئیس گروه  ۹میلیون تومان درآمد دارند! این
آمار را علی صادقی ،معاون حمایت های اجتماعی سازمان
خدمات اجتماعی شهرداری تهران اعالم میکند .او از
متکدیانی نام میبرد که در هنگام جمع آوری 9 ،میلیون
تومان پول نقد همراه داشته اند.
••پارس نیوز مدعی شد :فاطمه هاشمی بدون رعایت
ضوابط جذب و نبود صالحیت علمی به عضویت گروه علوم
سیاسی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد در آمده است که
با سیاسی کاری و فرافکنی سعی در پنهان ساختن نقایص
علمی خود دارد.مدرک دکترای ارائه شده توسط فاطمه
هاشمی از یک دانشگاه در لهستان و به صورت غیرحضوری
است که وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تنها در یک مقطع
خاص آن را ارزشیابی و از تایید آن امتناع کــرده است.
همچنینویدرزماندرخواستبرایعضویتهیئتعلمی
شدن در دانشگاه (سال  46 )1385سال داشته است که
پذیرش او خالف ضوابط و آیین نامه های مصوب بوده است.
••مشرق نوشت  :امیر سیاح کارشناس اقتصادی در
حسابتوئیتریخودبااشارهبهتالشمذبوحانهضدانقالب
برای جلوگیری از کاهش قیمت دالر نوشت :در شرایطی
که تحرک مختصری در بانک مرکزی و اندکی تزریق ارز به
بازار ،صاحبان ارزهای خانگی را به فروش ترغیب کرده،
آمدنیوز را ببینید که برای جلوگیری از سقوط دالر چهمی
کند ...این واقعاصدای مردم است؟!
••تابناک نوشت  :رحیمپورازغدی گفت :نشست فیضیه
قم در مرداد  ،97یک نقطه عطف دیگر با حضور هزاران
طلبه در دفاع از عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد بود و
انشــاءا ...آثار خود را در آینده خواهد داشت .فیضیه از
خرداد 42تا امروز ،نماد انقالب اسالمی و خط امام خمینی
است .این نهضت که نهضت تقویت حوزه و مرجعیت است،
ادامه خواهد یافت.
••سایت  598نوشت :ابتکار معاون رئیس جمهوری با
انتشار پستی در اینستاگرام به تندی از مونا فرجاد بازیگر
سینما برای انتشار مطالب خالف واقعیت انتقاد و تاکید
کرد به این دلیل از این بازیگر جوان شکایت خواهد کرد.
••جام نیوز نوشت « :آناتولی ویکتوروف» سفیر جدید
روسیه در تلآویو در اولین مصاحبه مطبوعاتیاش بر نقش
مهم ایران در مبارزه با تروریسم تأکید کرد و گفت خواسته
تلآویو برای خروج ایران از سوریه «غیرواقع بینانه» است.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

تهران اذانظهر  11:53غروبآفتاب  17:46اذانمغرب  18:04نیمه شب  23:12اذانصبحفردا  4:38طلوعآفتابفردا 6:01

طلوعآفتاب فردا 5:29

افشاگری گاردین درباره بودجه سعودی
شبکه «ایران اینترنشنال»
بودجه  250میلیون دالری این شبکه از یک نهاد سلطنتی عربستان تأمین می شود

نشریه گاردین روز گذشته با بیان این که نهاد
ناظر بر رسانههای انگلیس ،درباره اقدام شبکه
تلویزیونی ایران اینتر نشنال به دلیل مصاحبه
با سخنگوی یک گروه افراطی جداییطلب که
از حمله تروریستی به شهر اهــواز تمجید کرد
تحقیق میکند ،افشا کــرد که بودجه 250
میلیون دالری این شبکه تلویزیونی را عربستان
تامین می کند .به گزارش ایرنا ،روزنامه گاردین
در گزارشی نوشت :ایران اینترنشنال که دفتر
آن در منطقه چیزیک واقع در غرب لندن است،
اولین شبکه فارسیزبان بود که با «یعقوب حر
التستری» سخنگوی گروهک جداییطلب و
تروریستی «االحوازیه» مصاحبه کرد .تستری
در این مصاحبه اعــام کرد که «مقاومت ملی
االحــواز» این حمله را صــورت داده و از کشتار
صورت گرفته در این حادثه تمجید کرد .با این
حــال شــورای امنیت ســازمــان ملل متحد این
حادثه تروریستی را اقدامی شنیع خواند که به
اهــداف نظامی حمله کــرده اســت .سخنگوی

آفکام تایید کرده است که این سازمان مصاحبه
یادشده را مطابق با قوانین آفکام مورد بررسی
قرار داده اما هنوز تحقیقات رسمی آغاز نشده
است .به نوشته گاردین ،ایران اینترنشنال یکی
از شبکههای رو به افزایش مستقر در لندن است
که از سوی خاورمیانه حمایت مالی میشود.
این شبکه تالش میکند تا مخاطبان در هزاران
کیلومتر دورتــر را تحت تأثیر قــرار دهــد .این
نشریه انگلیسی با اشاره به ارتباط مالی ایران
اینترنشنال و عربستان سعودی افزود :بسیاری از
ایرانیان مصاحبه ایران اینترنشنال با سخنگوی
گروهک تروریستی االحوازیه را به گفتوگو با
سخنگویداعشپسازحملهتروریستیدرغرب
تشبیه کرد هاند.گاردین توضیح داد که ایران
اینترنشنال در ماه می سال ( 2017اردیبهشت
 )96پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران
آغاز به کار کرد و در قیاس با شبکههای بی.بی.
ســی فــارســی و «مــن و تــو» دستمزد مناسبی
پرداختمیکند.مدیریتشبکهبرعهدهشرکتی

به نام گلوبال مدیا سیرکولیتینگ است که یک
تبعه عربستان سعودی به نام عادل العبدالکریم
مالک آن است .گاردین نوشت :یک منبع آگاه که
درگذشته با محمدبن سلمان ،ولیعهد عربستان
سعودی همکاری داشته ،گفت که بودجه ایران
اینترنشنال از دادگاه سلطنتی سعودی تأمین
میشود که حــدود  250میلیون دالر تخمین
زده میشود .گاردین در ادامــه بیان کرد :این
برای اولین بار نیست که ایران اینترنشنال مورد
انتقاد قرارگرفته اســت .این شبکه درگذشته
نشست کامل سازمان منافقین ،یک گروهک
طرفدار تغییر حکومت ایران و مرتبط با عربستان
را بهطور زنده پوشش داد و متعاقب ًا همکاری خود
را با یکی از خبرنگاران این شبکه که راجع به این
اقدام اعتراض کرده بود متوقف کرد.پیش از این
حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس با اشاره
به مصاحبه این شبکه ماهواره ای با سخنگوی
تروریست ها از شکایت ایــران به آفکام(نهاد
نظارتی در انگلیس) خبر داده بود.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه خبرداد :

هالکت  40تن ازسران داعش درعملیات موشکی سپاه

فرمانده نیروی هوافضای سپاه از هالکت دست کم بیش از  40تن از سران
داعش در عملیات موشکی سپاه خبرداد .به گزارش ایرنا سردار امیرعلی
حاجی زاده تصریح کرد :بر اساس اطالعاتی که به دست ما رسیده حدود
 ۴۰نفر از سران داعش و نیز فرمانده بخش موصل این گروه تروریستی در
این عملیات کشته شدند .سردار امیرعلی حاجیزاده افزود :البته هنوز
اجسادی زیر آوار مانده است.فرمانده نیروی هوا فضای سپاه گفت :ما در
این عملیات به صورت ترکیبی از پهپاد در کنار موشک استفاده کردیم و
طبق تصاویری که داشتیم همه اهداف نابود شدند.حاجیزاده افزود:
امنیت ملت ایران خط قرمز مسئوالن ما ست و کشورهای حامی تروریسم
باید بدانند که تروریستپروری یقه آن ها را میگیرد.
▪طعنه شمخانی به بولتون

همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به اظهارات جان بولتون
مشاور امنیت ملی آمریکا ،گفت :اشرار آمریکایی و تیم فعلی را در حوزه
اقتصاد به شکست خواهیم کشاند.به گزارش ایرنا دریابان علی شمخانی
افزود :جان بولتون اعالم کرد که ما را جدی بگیرید؛ حاجیزاده فرمانده
نیروی هوافضای سپاه شما را جدی گرفت و در سه مایلی شما موشک پیاده
کرد.شمخانی اظهار کرد :در سه مایلی شما داعش و گروه های تروریستی
به چه کاری مشغول هستند؟وی خاطر نشان کرد :اشرار آمریکایی و تیم
فعلی آمریکا را در حوزه اقتصاد به شکست خواهیم کشاند .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی و خبری جماران به نقل از شبکه المیادین ،سوریه امروز
نخستین واکنش خود را به حمله موشکی ایران به مواضع تروریست ها در
منطقه «البوکمال» در دو روز پیش نشان داد.
▪سوریه :عملیات موشکی ایران در چارچوب مبارزه با تروریسم بود

همچنین به گزارش ایسنا سوریه روزگذشته نخستین واکنش خود به حمله
موشکی ایران به مواضع تروریست ها در منطقه «البوکمال» را اعالم کرد.
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مرکز نظرسنجی:

ولید المعلم وزیر خارجه سوریه این عملیات موشکی در استان«دیرالزور»
را مورد تمجید قرار داد و افزود :موشک های ایرانی که عناصر داعش را
در البوکمال هدف قرار داد در چارچوب مبارزه با تروریسم شلیک شد و
همکاری با ایران قانونی است و با حاکمیت سوریه در انسجام است .المعلم
گفت :فصل پایانی جنگ سوریه شامل آزادی استان «ادلب» ریف های
شمالی و شرقی «حلب» تا «منبج» و شرق فرات می شود و تأکید کرد که این
خود سوریه است که فصل پایانی جنگ علیه تروریسم را می نویسد.همزمان
یک منبع امنیتی عراق اعالم کرد که حمله اخیر سپاه پاسداران انقالب
اسالمی علیه مواضع تروریست ها در سوریه با هماهنگی عراق انجام شد.به
گزارش مهر ،منبع امنیتی عراق در گفت وگو با روسیا الیوم تاکید کرد :ایران
در جریان حمله اخیر خود علیه مواضع تروریست ها در سوریه هماهنگی
های الزم را از طریق مرکز امنیتی مشترک میان سوریه ،روسیه و عراق انجام
داده بود.وی در ادامه افزود :این حمله از طریق حریم هوایی عراق انجام شد
و هماهنگی های الزم باید در این خصوص صورت می گرفت.

در دو روز گذشته که صرافی ها و بانک ها و بازارهای طال با هجوم فروشندگان ارز
و طال مواجه بودند و هر ساعت خبری از کاهش چند صد تومانی دالر می رسید،
برخی رسانه ها که اخبار ایران را لحظه به لحظه پوشش می دهند ،آشکارا چشم
بر این اتفاق مهم ایران بستند .به عنوان نمونه بی بی سی فارسی که در روزهایی
که قیمت دالر افزایش می یافت خبر این افزایش را تبدیل به سرخط خبرهای
ساعت  17خود می کرد روز دوشنبه که قیمت ارز سقوط آزاد داشت هیچ اشاره
ای به کاهش قیمت ارز نکرد .جالب این جاست که این رسانه وابسته به وزارت
خارجه انگلیس ،در کانال تلگرامی خود در روز دوشنبه  10پست را به عملیات
موشکی سپاه علیه تروریست ها اختصاص داد و در این پست ها نیز تالش کرد
سپاه را مقابل منافع مردم تصویر کند .اما در همین روز که قیمت دالر  25درصد
ریزش داشت فقط پنج پست را به تحوالت بازار ارز اختصاص داد آن هم با این
رویکرد که بگوید هیچ خبرخاصی دربازار نیست .مثال تیتر زد «گزارش ها از
کاهش نرخ ارز در بازار غیر رسمی ایران» طبعا کسی که اهل رسانه است می
فهمد که کلمه «گزارشها» برای آن است که از اعتبار خبر واقعی سقوط قیمت
ارز بکاهد .یا مثال این شبکه انگلیسی از مخاطبان خود خواست که فایل صوتی
ارسال کنند و بگویند که «آیا قیمت دالر پایین آمده؟» در حقیقت در پس این
تقاضای ارسال صوت از مخاطبان ،بی بی سی از راهکار «القای غیرمستقیم»
بهره می َبرد و تالش میکند به مخاطبش این طور القا کند که قیمت دالر پایین
نیامده است ،چه رسد به سقوط! حتی در انتهای شب که بی بی سی نتوانست
راجع به بازار بی تفاوت باشد تیتر زد« :افت قیمت ارز در بازار آزاد» یعنی با به
کار بردن کلمه «افت» اوال تاکید کرد که از «سقوط» قیمتها خبری نیست و
فقط با افت مواجه شده! دوما به مخاطب القا کند که اگر میخواهد ارز خانگی
اش را بفروشد ،تامل کند چون خبری نیست .این شبکه حتی در گفتوگو با
کارشناسان درباره ارز تالش کرد عوامل موثر بر کاهش قیمت دالر را ناچیز
جلوه دهد و بارها بر بازگشت تحریم ها تاکید و حتی تصریح کرد که افت قیمت
ارز مربوط به تهران است! درحالی که همه مردم دیدند که در دیگر نقاط کشور
چه خبر بود و مردم چطور به دنبال فروش ارزهای خود بودند .رویکردی که البته
فقط مخصوص بی بی سی نبود .کانال های تلگرامی معاند نیز در دو روز گذشته
بارها و بارها تالش کردند تا این طور القا کنند که در بازار تهران یا دیگر شهرها
هیچ خبری نیست .مثال کانال معلوم الحال آمدنیوز در پست هایش مردم را
به خودداری از فروش دالر دعوت می کرد تا با ثبات اقتصادی و آرامش جامعه
مقابله کند .این کانال درحالی که خیلی از مردم دالرهای خانگی را حتی با
قیمت های بسیار نازل می فروختند در پست های خود تکرار می کرد «هیچکس
فروشنده نیست»! اما مردمی که دیروز دربازارهای ارز و طالی شهرهای ایران
بودند  ،تقریبا فروشنده بودند ،برخالف همه القاهای مجازی و رسانه ای کسانی
میخواهند تالطم اقتصادی ایران پایان نیابد.

آژانس هم اظهارات نتانیاهو را جدی نگرفت
آژانس :اطالعات سطحی را در نظر نمی گیریم
آژانس بین المللی انرژی اتمی در نخستین واکنش رسمی به ادعا و درخواست
نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای بازرسی محلی به نام «تورقوزآباد» تأکید کرد
تمام اماکنی که باید در ایران بازرسی می شده ،توسط آژانس بازرسی شده و این
نهاد بین المللی «اطالعات سطحی را در نظر نمی گیرد ».نتانیاهو در نطق روز
پنج شنبه خود در مجمع عمومی مدعی شده بود ایران یک انبار مواد و تجهیزات
اتمی در روستای «تورقوزآباد» واقع در جنوب تهران دارد که تاکنون مخفی بوده
است! آژانس در بیانیهای به امضای آمانو مدیر کل آن ضمن اشاره به پایبندی
ایران به برجام و پروتکل الحاقی اعالم کرده است« :تمامی اطالعات دریافتی ،از
جمله اطالعات به دست آمده از طرفهای ثالث در معرض بررسیهای دقیق قرار
گرفته و همراهبادیگر اطالعات موجود موردارزیابی قرار میگیرند تا ارزیابیهای
مستقلی بر اساس تخصص خود آژانس حاصل شود ».به گزارش انتخاب روزنامه
صهیونیستیجروزالمپستاینبیانیهآژانسرانادیدهگرفتندرخواستنتانیاهو
تفسیر کرده است .بیانیه آژانس ،همچنین بر ضرورت حفظ استقالل از سوی
این نهاد بینالمللی تأکید کرده است« :آژانس در هنگام لزوم ،بازرسان خود
را به سایتها و اماکن مورد نیاز میفرستد .آژانس از تمامی پادمانهای مرتبط
با اطالعات در دسترس خود استفاده میکند ،اما هیچ اطالعاتی را به صورت
سطحی در نظر نمیگیرد ».نتانیاهو در روزهای گذشته حداقل دو بار از رسیدگی
نکردن آژانس به ادعاهایش گالیه کرده است .او تصریح کرده بود که اطالعات
ادعایی اش شش هفته پیش در اختیار آژانس قرار گرفته و بعد از این که آژانس
به این موضوعات محلی نگذاشته ،مجبور شده آن را در
سازمان ملل رسانه ای کند .ادعاهای نتانیاهو ،با
تمسخر کاربران در رسانههای اجتماعی مواجه
شده است .کاربران بعد از آن که خود به محل مورد
ادعا رفته بودند ،تصاویری منتشر کردند که نشان
میدهد ساختمان محل ادعای نتانیاهو ،یک
قالی شویی قدیمی است.

ظریف درباره احتمال مذاکره با آمریکا :هیچ چیز غیرممکن نیست

بر ضد کشورهایی که با ایران تجارت می کنند ،تهران به
توافقی در زمینه فروش نفت به کشورهای اروپایی نزدیک
شده است .دو روز پیش نیز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت
خارجه درباره اخبار منتشر شده مبنی بر توافق نفتی ایران
و اتحادیه اروپا و این که تهران و اتحادیه اروپا در آستانه عقد
قراردادی نفتی هستند ،گفته بود« :یکی از موضوعاتی که
در جریان مذاکرات بین ایران و اتحادیه اروپا مطرح بوده،
بحث صادرات نفت است .در این زمینه مذاکرات خوبی
صورت گرفته ،پیشرفتهایی انجام شده و ساز و کارها تا
حد زیادی نهایی شده است».

همزمان سی ان بی سی گــزارش داد که کارشناسان
هشدار داده اند که تحریم ایران باعث کاهش شدید عرضه
جهانی نفت می شود و این نگرانی وجود دارد که بهای
هر بشکه نفت ،سه رقمی شود و به رقم  100دالر برسد.
خبرگزاری شین هوا هم دیروز در گزارشی از نزدیک شدن
سازوکار مالی اروپا به مراحل نهایی خبر داد و تأکید کرد با
این کار با تحریم های آمریکا مقابله می شود.
▪ظریف دربــاره احتمال مذاکره با آمریکا :هیچ چیز
غیرممکن نیست

وزیر خارجه کشورمان در گفتوگو با یک نشریه آمریکایی
دربــاره احتمال مذاکره با آمریکا گفت :در دنیایی از
احتماالت زندگی میکنیم .در نتیجه هیچ چیز غیرممکن
نیست؛ اما ما باید صبر کنیم و ببینیم .خبرنگار آمریکایی

بدون موضوع

سقوط دالر نقاب از چهره شان گشود

توافق نفتی ایران و اروپا در مسیر پیشرفت

▪سی ان بی سی  :تحریم ایران هر بشکه نفت را به 100
دالر می رساند

...

رسانه های معاند سقوط قیمت دالر را
چطور پوشش دادند؟

معاون وزیر نفت اعالم کرد:

در حالی که روابــط بانکی ایــران و اروپــا با توافق اخیر
کشورهای عضو برجام و ایجاد یک سازوکار جدید مالی
وارد مسیر جدیدی بــرای حذف دالر و مــراوده با ایران
شده ،وزارت نفت اعالم کرد که مذاکرات نفتی ایران و
اروپا هم به خوبی پیش می رود؛ در روزهای گذشته قیمت
نفت در دنیا افزایش چشم گیری داشته و ضمن شکستن
رکوردهای متعدد ،باعث بروز مشکالت گسترده ای در
زندگی مردم کشورهای غربی شده است .کارشناسان
دلیل اصلی این موضوع را تنش تحریمی آمریکا علیه ایران
می دانند .در همین شرایط خبرها از نزدیک شدن ایران
و اروپا بر سر یک توافق نفتی حکایت دارد .همزمان گفته
شده که دادگاه الهه امروز رأی اولیه خود را درباره شکایت
برجامی ایران از آمریکا اعالم می کند و پیش بینی می
شود که در این موضوع هم طرف آمریکایی مغلوب شده
و قرار موقت علیه اقدامات تحریمی آمریکا صادر شود.
با این شرایط درخصوص دور دوم تحریم های آمریکا که
آبان اجرا می شود ،در صورتی که کانال ویژه مالی اروپا،
کارآمدی الزم را داشته باشد و توافقات نفتی ایران و اروپا
نهایی شود ،نه تنها سیاست نفتی آمریکا در صفر کردن
صادرات نفت ایران به شکست خواهد رسید ،بلکه ایران
می تواند به راحتی و با هزینه ای معقول ،به درآمدهای
نفتی خود دسترسی پیدا کند.امیرحسین زمانینیا
معاون وزیر نفت روز گذشته ضمن تأکید بر این که نمی
تواند جزئیات چندانی را بیان کند ،به این گفته بسنده
کرد که «توافقات نفتی ایران و اروپا روند خوبی دارد و به
خوبی پیش میرود ».اوایل هفته جاری محمد جواد ظریف
وزیر خارجه کشورمان گفته بود :به رغم تهدیدات آمریکا
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با شمایند!
این روز و شب ها که مجالس عزاداری برقرار است و همه
جا سخن از آیات و احادیث در میان است ،با خود فکر می
کنم چرا از جا ،برنمی خیزیم و بر اساس هندسه طراحی
شده آیــات و روایــات ،میان داری نمی کنیم؟ چرا مثل
ِ
فرار و قلم های پرشتاب ،با اولین نقطه ،پا به اول
کلمات َ
خط می گذاریم بدون آن که تاثیر بایسته گرفته باشیم،
حاال تاثیر گذاشتن ،پیشکش! از خود می پرسم و حاال از
شما هم همین سوال را دارم که چرا چندان که باید ،با
حدیث همراه نمی شویم تا زندگی ما هم تازه شود .چرا به
کار نمی بندیم آیات و روایات را تا بند از پای ما باز شود؟ من
با تامل های فراوان ،به این نتیجه رسیدم که دلیل ماجرا
آن است که "ما خود را مخاطب آیات و روایات نمی دانیم" و
چون چنین برداشتی داریم ،دریافتی هم از آن کلمات نور
نداریم که جان مان را روشن کند .معتقدم یک نفر باید به
ما نهیب بزند که " با شمایند" بگویدمان که "شما مخاطب
سخن معصوم هستید" .شاید خود را مخاطب ببینیم و
این
ِ
مثل کسی که حکم از شخصیت بزرگی می گیرد ،تکانی
به خودمان بدهیم و برای اجرای اوامر برخیزیم .واال با این
سبک که تن به آب می زنیم و هیچ جای مان تر نمی شود،
نمی تواند دردی از ما دوا کند .باز ما خواهیم ماند و کنار
دریا و تشنگی که هر روز بیشتر هم می شود و صدای مان
هم بلند است به تشنگی اما گویی یادمان نمی آید که باید
دستی به آب زد و کفی نوشید و رفع عطش کرد .اگر خود را
مخاطب می دانستیم ،قطعا روزگار مان فرق می کرد چنان
که روزگار فضیل عیاض فرق کرد .همان گردنه گی ِر دزد و
قلدری که وقتی برای تصاحب ناحقی ،گام بر می داشت،
ذین َآم ُنوا
آیه  16سوره مبارکه حدید را شنید که" َأ َل ْم َی ْأ ِن ِل َّل َ
َ
وب ُه ْم ِل ْ
ذک ِر َّ ِ
الل َو َما ن ََز َل ِم َن ا ْل َح ِّق "...و خود را
أ ْن ت َْخ َش َع ُق ُل ُ
مخاطب دید به گونه ای که انگار آیه ،همین االن بر او نازل
شده و همین باعث شد که از بی راهه به راه آید و با ادای حق
الناسی که بر ذمه داشت در شمار عارفان در آید و زندگی از
نو بسازد .باور کنیم اگر ما هم خود را مخاطب آیات و روایات
بدانیم دیگر نمی توانیم دست به بدی و زبان به بد گفتن و
حتی دل به بد داشتن بیاالییم .این که در مجالس هم می
نشینیم اما باز به جای اول برمی گردیم و به کردار دیروز
برمی خیزیم برای این است که با آموزه های دین ارتباط
برقرار نمی کنیم .گاه حتی با همان حنجره ای که خوانده
ایم ،سخنانی را بیان می کنیم که نباید .برخی هامان ،با
همان دستی که به سینه زده ایم برای عزاداری ،دست رد
به سینه مردمی می زنیم که باید کارشان را انجام دهیم و...
برای این است که حق گفته ها را جوری می شنویم که انگار
برای دیگران می گویند نه به ما.اما اگر خود را مخاطب
بدانیم و حواس مان باشد که پیامبر و امام ما را می خوانند
و خدا راه را به ما نشان می دهد ،قطعا تجدید نظر و رفتار
می کنیم  .بیایید در این محرم با خدای خود عهد کنیم
همه آیات و احادیث را به عنوان مخاطب خاص بشنویم تا
با تخلق به اخالق دینی و تعمق در رفتار دینی خود و میهن
خود را از شرایط موجود به سمت شرایط مطلوب ببریم ....

...
FATF

رسیدگی به  CFTدر مجلس؛ شاید امروز
شاید هفته آینده

بــراســاس برخی اظهارنظرها قــرار است رسیدگی به
الیحه الحاق ایــران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی
تروریسم ( )CFTدر صحن مجلس به هفته آینده موکول
شود هرچند رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت« :مگر
این که هیئت رئیسه تصمیم تازه ای بگیرد ».امروز آخرین
جلسه علنی مجلس در هفته جاری برگزار می شود .در
این باره ،محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس در
خصوص زمان بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون
مبارزه با تأمین مالی تروریسم به خبرنگار خراسان گفت:
الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به  CFTهفته
آینده در صحن علنی بررسی خواهد شد .وی افزود :بعد
از اتمام بررسی الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز بررسی
 CFTصورت می گیرد .بنابراین ،این احتمال وجود دارد
پس از اتمام دستور فعلی در این هفته الیحه مد نظر در
دستور کار مجلس در روز یک شنبه هفته آینده قرار گیرد.
▪فالحت پیشه:پیش بینی می کنیم کار رسیدگی به
آخرین الیحه مربوط به FATFدر صحن مجلس به جلسات
هفته آینده موکول شود

نشریه نیویورکر ضمن انتشار گزارشی از سفر هیئت
ایرانی به نیویورک ،این مطلب را منتشر کرده است .در
این گزارش نوشته شده «ظریف دیپلماسی با آمریکا را با
فیلم هالیودی « ۵۰قرار اول» مقایسه کرد .داستان فیلم
دربــاره مردی است که همواره در حال قرار گذاشتن با
زنی است که حافظه کوتاه مدتش را از دست داده و همه
چیز را ظرف یک روز فراموش میکند!» به گزارش ایلنا
بنا بر گزارش این رسانه آمریکایی ظریف در پاسخ به این
سوال که آیا باب دیپلماسی با آمریکا هنوز باز است یا خیر؟
گفت:در صورت فراهم بودن شرایط الزم برای مذاکرات
من احتمال گفتوگو را رد نمیکنم .این شرایط عبارت
است از قابل اتکا بودن طرف مقابل .قابل اتکا بودن با
اعتماد فرق دارد .قابل اتکا بودن یعنی اینکه وقتی شما
چیزی را امضا میکنید باید به آن پایبند باشید .درغیر
این صورت همهچیز فرو میپاشد .ما منتظر دیدن کمی
واقعگرایی هستیم.

▪چین تجارت خود را با ایران ادامه خواهد داد

از سویی دیگر هر چه به اجرایی شدن تحریم های آمریکا
نزدیک تر می شویم ،مقاومت کشورها دربرابر اجرای این
تحریم ها بیشتر می شود .ظریف همچنین در گفتوگو با
شبکهخبری«چایناگلوبال»مستقردرنیویورکگفت«:چین
شریک تجاری نخست ایران است و اطمینان داریم که چین
تجارت خود را با ایران ادامه خواهد داد ».وزیر خارجه اتریش
برجام را توافقی مهم برای امنیت منطقه دانست و بر لزوم
حمایت کشورش از این توافق تاکید کرد .به گزارش تسنیم
ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق با یادآوری پیوندهای
تاریخی و اجتماعی ایران و عراق گفت :عراق هرگز چه به
صورتمستقیمیاغیرمستقیمدرمحاصرهایران[تحریمهای
ضد ایرانی] مشارکت نخواهد کرد .وزارت خارجه ژاپن هم
در بیانیه ای با اشاره به ادامه گفت و گوهایش با آمریکا برای
معافیت از تحریم های ضدایرانی ،تأکید کرد شرکتهای
ژاپنی نباید تحت تاثیر تحریمهای آمریکا قرار بگیرند.

درعین حال حشمت ا ...فالحت پیشه رئیس کمیسیون
امنیت ملی مجلس درباره وضعیت رسیدگی به  CFTدر
مجلسبهخراسانگفت :پیشبینیمیکنیمکاررسیدگی
به آخرین الیحه مربوط به  FATFدر صحن مجلس به
جلسات هفته آینده موکول شود مگر این که هیئت رئیسه
تصمیم تازه ای بگیرد.وی از حساسیت های موجود درباره
بررسی  CFTدرمجلس گفت CFT:از معدود کنوانسیون
های مربوط به  FATFاست که در مجمع عمومی سازمان
ملل متحد طراحی شده و کشورهایی مانند ایــران آن را
طراحی کرده اند و شورای امنیتی نیست منتها حساسیت
های موجود به این خاطر ایجاد شد که آخرین کنوانسیونی
اســت که توصیه هــای  FATFدر آن مطرح شــده است.
فالحت پیشه با بیان این که مردم باید بدانند که پیوستن
ایران به  FATFچیست و نپیوستن به آن چه آثار زیان باری
برای کشور دارد ،گفت :پیام های تطمیع ،تهدید و غیره
همچنان به نمایندگان درباره این الیحه ارسال می شود
و کسانی که در این باره با شفافیت بیشتر سخن می گویند
بیشتر در معرض توهین و تهدید قرار می گیرند.
CMYK

