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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 :

ضان و التُغ َل ُق إلی ِ
الس ِ
نه.
إن
آخ ِر َلی َل ٍة ِم ُ
َح فی َّأو ِل َلی َل ٍة ِمن َش ِ
هر َر َم َ
َ
ماء تُفت ُ
َّ
أبواب َّ

درهای آسمان در شب ا ّول ماه رمضان گشوده می شود و تا آخرین شب این ماه
بسته نمی شود.
(بحار األنوار  ،ج  ، 96ص )344
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...

تازههای مطبوعات
••جــام جم  -بررسیها نشان مـیدهــد در
روزهای آخر هفته گذشته خبر سهمیهبندی
بنزین موجب افزایش بیش از 130میلیون
لیتریمصرفبنزینشدکهبهمعنایدودشدن
130میلیاردتوماناست.
••جوان – این روزنامه عکس اول خود را به
آزمایش کره شمالی اختصاص داد و از تیتر
«نرمشآمریکامقابلزبانموشکیکرهشمالی»
استفادهکرد.
••شرق « -حسین عالیی» در سرمقاله این
روزنامهنوشت«:ازدیدگاهنظریدرچهارحالت
امکان وقوع «جنگ محدود» آمریکا با ایران
بسیارجدیمیشود:تضعیف«قدرتدفاعی»
و کاهش ظرفیت «پاسخگویی مؤثر» جمهوری
اسالمی،قدرتگرفتنبیشازحدایران،اراده
جدی ترامپ برای نشاندادن ابــراز قدرت و
بهدستگیری مدیریت منطقه خاورمیانه و
بهرهگیری از جنگ برای پیروزی در دور دوم
انتخابات ریاستجمهوری و ترکیبی از عوامل
فوق.دراینمیان،آمریکامیداندکهدفاعملت
ایرانجدیخواهدبود.
••کیهان  -اگر طی پنج سال کارت سوخت
حذفنمیشد،حدود ۱۵هزارمیلیاردلیتردر
مصرفبنزینصرفهجوییمیشد.

...

انعکاس
••بولتن نیوز نوشت :اخباری غیر رسمی از
گوشه و کنار سپهر سیاسی کشور گویای آن
استکهعلیالریجانی،رئیسفعلیمجلس و
نمایندهمردمقم،قصدورودبهعرصهانتخابات
آینده مجلس را نــدارد.ایــن یعنی مجلس
یازدهم ،قطب بندی های جدیدی را به خود
خواهددید.
••شفقنا گــزارش داد  :روزنــامــه کویتی
«الجریده»مدعیشدکهسرویسهایامنیتی
ایرانشماریازعناصروابستهبهمنافقانراکه
برایخریدقایقهایسریعتالشمیکردند،
دستگیر کرده اند .این افراد اعتراف کرده اند
که به گروهی وابسته هستند که قصد داشته
اند بااینقایقهابهاهدافآمریکاوکشورهای
خلیج فارس حمله کنند و پس از آن خود را
به عنوان نیروهای ایرانی جا بزنند و تسلیم
نیروهایآمریکاییشوند.
••مشرق نیوز نوشت :حجت االســام
حسینیان قائم مقام دادســتــان تهران در
وزارت اطالعات در دهه  ۶۰گفت :آقای
منتظری می گفت حاال مهدی هاشمی یک
نفر را هم کشته که کشته! مگر کسی که
کشته انقالبی بوده؟! ایشان روی جنایتها و
قتلهایمهدیهاشمیحساسیتنداشت.
حسینیان گفت :امام خمینی (ره) در جمع
آقــایــان هاشمی رفسنجانی ،خامنهای و
مشکینی بعد از عزل آقای منتظری میگوید
«منتظری هــم خ ــودش فاسد اســت و هم
شاگردی که تربیت میکند فاسد تربیت
می کند».
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اصالح ماده جنجالی مربوط به تعیین
وکالی جرایم امنیتی
ماده  48قانون آیین دادرسی کیفری که در سال های
گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده ،دیروز در کمیسیون
قضایی مجلس اصالح شد که در صورت نهایی شدن این
مصوبه در صحن علنی مجلس و سپس شورای نگهبان،
انتخاب وکیل در جرایم امنیتی دیگر محدود به فهرست
اعالمی قوه قضاییه نخواهد بود .طبق تبصره ماده 48که
هنوز الزم االجراست ،باید وکالی متهمان جرایم مذکور
در ماده از سوی قوه قضاییه معرفی میشدند که به گفته
سخنگویکمیسیونقضاییمجلساینمادهاصالحشد.
تبصره ماده  48قانون آیین دادرسی کیفری در شرایط
فعلی به این شکل است که در جرایم علیه امنیت داخلی
یا خارجی وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی
دادگستری که مــورد تایید رئیس قوهقضاییه باشند،
انتخاب می کنند.
▪استدالل موافقان و مخالفان تبصره ماده ۴۸

محدودیت انتخاب وکیل از بین فهرست اعالمی قوه
قضاییه در سال های اخیر مــورد انتقاد حقوق دانان
قرار داشت .آن ها این تبصره را خالف اصول دادرسی
عادالنه می دانند .در مقابل موافقان این دیدگاه به خارج
شدن اسناد پرونده های امنیتی از کشور و استناد مجامع
به اصطالح حقوق بشری به این اسناد و وضع تحریم
های حقوق بشری اشاره می کردند .مقامات قضایی در
سال های گذشته تأکید می کردند تصویب تبصره ماده

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

شغل بعدی محمدجواد ظریف
چه خواهد بود؟

وزیر خارجه کشورمان یک بار دیگر
تأکید کرد در انتخابات 1400
نامزد نخواهد شــد .محمدجواد
ظریف که پیشتر در گفت و گو با
خراسانصراحت ًاهرگونهبرنامهای
را برای انتخابات ریاست جمهوری
سیزدهم در سال  1400رد کرده
بــود ،در پاسخ به ســوال خبرنگار
شبکه الجزیره شغل بعدی اش را
خدمت در دانشگاه ذکر کرد .به
گــزارش انتخاب ظریف در پاسخ
بــه ایــن ســـوال الــجــزیــره کــه «در
مصاحبه بعدی شما را در کسوت
یک دیپلمات خواهیم دید یا نامزد
ریاست جمهوری» پاسخ داد :شما
من را به عنوان یک استاد دانشگاه
خواهید دید.

 48پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و این مقرره ،با پیشنهاد
نمایندگان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92
گنجانده شده است .در نهایت این تبصره که قرار است
در مجلس اصالح شود ،به کمیسیون قضایی رفته است.
▪تبصره اصالح شده چه تفاوتی با قانون فعلی آیین
دادرسی کیفری می کند

به گــزارش ایسنا به گفته حسن ن ــوروزی سخنگوی
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تبصره مذکور به
شرح زیر اصالح شده است« :در جرایم سازمان یافته
که مجازات آن ها مشمول بندهای الف ،ب و ت ماده
 ۳۰۲قانون آیین دادســری کیفری است و همچنین
جرایم جاسوسی علیه امنیت ملی و خارجی و جرایم
تروریستی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم
اقتصادی با موضوع  ۱۰میلیارد ریال و بیشتر در مرحله
تحت نظر و تحقیقات مقدماتی حداکثر به مدت  ۲۰روز
میتوان مانع از مالقات مظنون با وکیل شد .در صورتی
که به تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت بیشتری باشد
این تصمیم در قالب قرار صادر میشود .این قرار قابل
اعتراض است ».در صورت تصویب این طرح در صحن
علنی و تأیید آن در شورای نگهبان محدودیت انتخاب
وکیل از بین فهرست وکالی قوه قضاییه از بین می رود
و تنها محدودیت مالقات  20روزه مظنون با وکیل باقی
می ماند.

▪مشکلی برای راه رفتن در خیابان های عربستان و امارات ندارم

به گزارش ایسنا ظریف در این مصاحبه با اشاره به ترس رئیس جمهور
آمریکا برای راه رفتن در عراق گفت :من به اربیل کردستان عراق ،بیروت،
دمشق ،نجف ،کربال و بسیاری دیگر از شهرهای عراق میروم و احساس
راحتی در خانه را دارم نه به این خاطر که در آنجا نیروهای نظامی داریم،
بلکه به خاطر پیمان قوی دوستی و برادری با مردم این کشورهاست .این
احساسی است که من درباره مردم دوحه (قطر) و حتی عربستان سعودی
دارم .من مشکلی بــرای راه رفتن در خیابا نهای عربستان سعودی و
امارات متحده عربی ندارم.

ناظراندرواکنشبهعدمتمدیدمعافیتهایهستهایایرانتاکیدکردند

بهترین زمان برای اقدام متقابل

هر چند دولت های سابق و فعلی آمریکا
دریکسالاخیراقداماتمتعددیعلیه
برجامانجامدادهانداماسه تحولخروج
آمریکاازبرجام،بازگرداندنتحریمهای
نفتی و حــاال اعمال محدودیتهایی
چون عدم انتقال آب سنگین مــازاد به
عمانومبادلهاورانیومغنیشدهباکیک
زرد ،اقداماتی بوده که اساس برجام را
نفی می کند و از همین رو کارشناسان و
ناظرانسیاسیمعتقدندوضعیتفعلی
بهترین زمان برای واکنش متقابل ایران
به اقدامات آمریکاست .روزهای گذشته
خبرهای جسته و گریخته ای از تصمیم
ایــران بــرای آغازبخشی از غنی سازی
شنیده می شد.گنجی مدیر مسئول
روزنامهجوانبااشارهبهاینکهسهکشور
اروپایی اعالم کردند به تجارت با ایران
از طریق اس پی وی متعهد هستند ،این
اقدامراباهدفخریدنزمانبرایبههم
ریختن محاسبات متقابل ایران دانست
و نوشت« :شروع غنی سازی  20درصد
خواباروپاراآشفتهمیکند».

▪فالحت پیشه :ایران باید تولیدات
خودرابهباالتراز 20درصدبرساند

در همین حال نوریان عضو کمیسیون

امنیت ملی معتقد است واکنش ایران
باید متناسب با مکانیزم های مندرج در
برجامباشد.حسنبهشتیپورکارشناس
مسائل هسته ای هم از دیگر چهره هایی
استکهمیگویدبایدبخشیازتعهدات
برجامی ایران متوقف شود .وی با تاکید
بر این که اقدامات آمریکا برای آن است
که ایــران از برجام خــارج شــود ،خروج
کلی ایران از برجام را به صالح ندانست.
وی تصریح کرد که ایران باید بخشی از
تعهدات برجامی خود را به حالت تعلیق
درآورد .این کارشناس سیاسی تأکید
کــرد خــروج از  NPTیک تهدید سخت
است و باید جزو آخرین گزینه های روی
میزایرانباشد.همسوباایننظرفالحت
پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی می
گوید :تالش آمریکا از تحریمهای تازه
هستهایوادارکردنایرانبهخارجشدن
از آژانس و ان پی تی است تا پرونده ایران
در ذیل فصل ۷منشور سازمان ملل قرار
گیرد ،بنابراین ما نباید وارد فاز افراطی
شویم .پیشنهاد فالحت پیشه این است
که«ایرانبایدبدونورودبهفازافراطیدر
قالب برجام و اساسنامه آژانس تولیدات
صنعت هستهای خود را به سطوح باالتر
از ۲۰درصدبرساند».
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▪جبرائیلی :بیعملی ،دشمن را
جریترخواهدکرد

آبنیکی معاون سابق سازمان انرژی
اتمی در گفتوگو با «فرهیختگان»
تــأکــیــد ک ــرد ایــــران بــایــد بــرخــاف
تحریم های اخیر آمریکا مفاد برجام
در تولید کیک زرد و غنیسازی
اورانیوم را ادامه دهد.
ســیــدیــاســر جبرائیلی کــارشــنــاس
مسائل سیاسی نیز در گفت و گو
با این روزنامه با اشــاره به این نکته
کــه نــخــریــدن اورانـــیـــوم غنیشده
و آب سنگین از ایــــران ،منجر به
نقض غیراختیاری توافق هستهای
مـیشــود ،گفت« :نتیجه احتمالی
فرایند کنونی نقض غیراختیاری
برجام خواهد بــود و به واقــع نقض
محسوب نمیشود و نباید انتظار
برخورد قانونی مندرج در برجام را
با آن داشت».
وی همچنین گــفــت :بیعملی،
دشمن را جر یتر خواهد کرد .باید
بــه طــرف غربی اثــبــات شــود کــه هر
اقدام خالف برجام با پاسخ متناسب
برجامی ایران همراه خواهد بود و
ایران در موضع انفعال نیست.

▪روزنــامــه ایــــران :ایـــران اجــرای
بخشی از تعهداتش را مــنــوط به
اینستکس کند

رحمان قهرمان پور دیگر کارشناس
این حوزه در یادداشتی در روزنامه
ایـــران نــوشــت :ایـــران مـیتــوانــد در
واکنش به این اقــدام آب سنگین را
به این دلیل که آمریکا به تعهد خود
مبنی بر خرید آن عمل نکرده است،
در کشور خود ذخیره کند.
این یادداشت تصریح می کند که ایران
در برابر تأخیر در روند اجرای سازوکار
مالی اروپــا موسوم به «اینستکس» و
تعلیقی که به موجب ایــن تأخیر در
مناسبات تجاری ایران و دیگر کشورها
به وجود آمده است ،میتواند اجرای
بخشهایی از تعهدات هستهایاش
را منوط به پیشرفت فرایند اجرایی
«اینستکس» کند.

▪واکــنــش هــای بین المللی بــه لغو
معافیتهایهستهایآمریکا

در همین حال کشورهای اروپایی در
بیانیه ای تنها به ابــراز تأسف عمیق از
تحریمهایهستهایآمریکااکتفاکردند.
سهکشوراروپاییحتیازلزوم«مشارکت
ایران در ثبات منطقهای و فعالیتهای
موشکی»همسخنگفتند.درعینحال
روسیهکهیکیازمخاطبانحذفمعافیت
های هسته ای ایران بوده تاکید کرد که
تحریمهای آمریکا باعث توقف همکاری
هستهایباایراننمیشود .ششسناتور
آمریکایی نیز در نامه ای انتقادی به وزیر
خارجهاینکشورازسیاسیکاریپمپئو
در قبال ایــران انتقاد کردند .انتقاد آن
ها به این مسئله بر می گردد که وزارت
خارجه آمریکا در گزارش ساالنه کنترل
تسلیحات اشاره ای به پایبندی ایران به
برجامنکردهاست.

...

بدون موضوع
غالمرضابنی اسدی

political@khorasannews.com

موج سازی گرانی را مهار کنید!
گرانی واقعی را نمی توانید مهار کنید،
ِ
مــوج ســازی بــی مــهــا ِر فضای مــجــازی در
باره گرانی را هم نمی توانید لجام بزنید؟
موجی که بد تر از سیالب بنیان کن ،دارد
در روان و زندگی مردم می نشیند و همه
چیز را به هم می ریزد .یک روز ،انبوه مردم
را به صف بنزین می کشاند و دیگر روز،
ِ
قیمت خودرو را چنان بی
چند اپلیکیشن،
حساب و کتاب ،باال می برند که در ذهن
کسی هم پیش از ایــن خطور نمی کــرد و
دیگر روز ،باز همین قبیل اپلیکیشن ها،
آتــش به خرمن اعتماد مــردم می زنند در
حــوزه مسکن و دیگر روز در بــازاری دیگر
موج به پا می کنند .چه کسی باید این "درد
خود ساخته" را درمان کند و خنجری را که
در پهلوی مردم می نشانند از دست شان
ِ
محکم
دست اقتدا ِر قانون و پنجه
بگیرد؟
ِ
مدعی العموم کی باید بر یقه ایــن افــراد
بنشیند که دانسته و بیشتر نادانسته دارند
با امنیت روانی و امنیت ملی بازی می کنند؟
این چند روز ،قیمت خــودرو هم شده بود
مثل روزگار بلبشوی سکه و ارز ،که از االن
تا االن ،فرق می کرد .یک برند خودرو ،یک
مدل ،یک رنگ،با آپشن های همسان ،گاه
تا  50درصد تفاوت قیمت اعالم می کردند.
نظم بــازار می تازند
کجای دنیا چنین بر ِ
که این جا شاهدش هستیم؟ از پنج شنبه
پیش،اما،از آن قیمت های نجومی خبری
نیست و "قیمت توافقی" را دارنــد اعالم
می کنند خدا کند نوشداروی بعد از مرگ
سهراب نباشد .کاش از این به بعد برای این
اپلیکیشن ها مقرراتی بنویسند که نتوانند
چنین موج آفرینی کنند که در هر ماجرای
ِ
دست آنان پیدا باشد....
اقتصادی،

...
خبر

مدیران مسئول سایت های
جام نیوز و تعاون آنالین مجرم
شناخته شدند
ایلنا  -سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات با
اشاره به برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده
سایتهای «رکنا» « ،جــام نیوز» و «تعاون
آنالین» در شعبه سوم دادگــاه کیفری یک
استان تهران گفت :مدیرمسئول «رکنا»
بــه اتــهــام نشر مطالب خــاف واقــع مجرم
شناخته نشد.همچنین مدیر مسئول «جام
نیوز» به اتهام نشر مطالب خالف واقع مجرم
و مستحق تخفیف دانسته نشد.مؤمنی راد
افزود :مدیر مسئول «تعاون آنالین» مجرم
اما مستحق تخفیف دانسته شد.

