یکشنبه  24شهریور  15 ،1398محرم  15 ،1441سپتامبر  ،2019شماره  ، 20195سال هفتاد ویکم.
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 :

امام جعفر صادق(ع) می فرمایند:
بت َف َ
المال.
فو َجد ُت ُه في ِق َّل ِة
راغ
ِ
ِ
َط َل ُ
القلب َ
آسايش دل را جست و جو كردم و آن را در كمى مال و ثروت يافتم.
(مستدرك الوسائل :ج ،۱۲ص ،۱۷۴ح)۱۳۸۱۰
مشهد اذان ظهر  12:27غروب آ فتاب 18:40

تازههای مطبوعات
••همشهری -بررسیها نشان میدهد میانگین
قیمت مسکن از اواســــط س ــال 96تــاکــنــون
200درصد رشد داشته؛ در این فرایند ،نسبت
پوششدهی قویترین تسهیالت اعطایی برای
خرید مسکن ،یعنی وام مسکن یکم زوجین،
از 53درصــد در سال 96به 16درصــد در نیمه
امسال رسیده است.
••اعتماد -آی ـتا ...مکارمشیرازی در پاسخ به
استفتایی تاکید کــرده اســت :ازدواج کمتر از
13ســال باطل است .این در حالی است که تا
پیش از این ،ازدواج دختران زیر 13سال با اجازه
ولی ممکن بود....اینک آیتا ...مکارمشیرازی
تصریح کــرده اســت عمال اجــازه ولــی در مورد
ازدواج دختران زیر  13سال نیز موجب صحت
عقد نخواهد بود و این عقد باطل قلمداد میشود.
••جام جم -این روزنامه در گزارشی با اشاره
به حمایت مسئوالن ارشــد دولــت از سیاست
اختصاص ارز  4200تومانی نوشت :شواهد
نشان میدهد دالالن و مفسدان ارزی بیشترین
منفعت را از ادامه این سیاست میبرند .براساس
آخــریــن گــــزارش بــانــک مــرکــزی از فهرست
دریافتکنندگان ارز دولتی ،از فروردین ۹۷
تا اوایل تیر امسال بیش از  33میلیارد و 730
میلیون دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردات کاالها
اختصاص داده شده است .ارزش ریالی این رقم
با توجه به نرخ دالر  ۴۲۰۰تومانی ،چیزی معادل
 141/000میلیارد تومان است.
••سازندگی -این روزنامه تیتر یک خود را به
بیانیه حــزب کــارگــزاران دربـــاره بــحــران های
کارگری در کشور اختصاص داد و نوشت :راه
عدالت از توسعه می گذرد.
•• همشهری -تاالبخوارها آهسته ولی بهطور
وسیع و مستمر از پایین رفتن آب دریــای خزر
سوءاستفاده میکنند و زمینهای خشکشده
تاالب میانکاله را برای کشاورزی تصرف و بستر
تاالب را تغییر کاربری میدهند؛ غافل از این که
آب دریای خزر بهطور دورهای باال و پایین میرود.
•• اطالعات -وزارت کشور دولت نجات ملی یمن
اعالم کرد که عامل اصلی ترور و شهادت براد ِر
«عبدالملک بدرالدین الحوثی» ،رهبر انصارا...
یمن را در یک عملیات منحصر به فرد اطالعاتی
– امنیتی به هالکت رسانده است.

انعکاس
••تابناک نوشت:فیلم بیستم ابراهیم حاتمیکیا
یک اعتراض را روایت میکند« :باران شدیدی
میبارد و محصول پنبه گروهی از پنبهکاران
از بین مــــیرود .در چنین شرایطی معمو ًال
دولــت اقــدام به پرداخت خسارت میکند اما
وعده دولتیها عملی نمیشود و همین مسئله
خشم کشاورزان را در پی دارد .دوازده کشاورز
خشمگین سوار بر تراکتور میشوند و به سمت
تهران و به مقصد نهاد ریاست جمهوری حرکت
میکنند »...ســـوژ های ملتهب که با توجه به
مقاومت نکردن در صــدور پروانه ساخت اش
شاید پرداختی ملتهب نداشته باشد اما با توجه
به سوابق این فیلم ساز باید تا زمان عرضه این اثر
روی پرده نقرهای سینما صبر پیشه کرد.
••خبرآنالین نوشت :پس از گذشت یک سال از
قطعی شدن احکام مربوط به پرونده شهرداری
«صدرا» در استان فارس و اعالم آن در رسانه ها،
اکنون خبر رسیده که منوچهر قائدی شهردار
وقت صدرا به خارج از کشور گریخته است .دراین
باره حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقالب
شیراز ضمن تایید خبر فرار شهردار سابق صدرا
گفت :همان زمان یعنی در شهریور در حالی که
دستور جلب محکومان این پرونده صادر می شود
و ماموران برای بازداشت آن ها وارد می شوند
پی می برند که منوچهر قائدی (شهردار سابق
صدرا) از کشور گریخته و از طریق اینترپل مسئله
در حال پیگیری است.
••عصرایران مدعی شد  :شنیده هایی حاکی
از تحقیقات قضایی از دو تن از مدیران سازمان
اوقاف ،این احتمال را تقویت کرده که ذره بین
قــوه قضاییه بــر مــوضــوع موقوفهها و احتمال
زمینخواری در پوشش «وقف» هم متمرکز شده
است .هر چند اطالعات دریافتی حاکی است این
رسیدگی مربوط به دوره حضور آنان در سازمان
تبلیغات اسالمی بــوده اما چون این دو همراه
رئیس سابق سازمان تبلیغات اسالمی به سازمان
اوقاف و امور خیریه آمدند بحث فعالیت آنان در
سازمان اوقاف را نیز به میان آورده است.
•• برنا نوشت  :محمود صادقی ،نماینده تهران
در مجلس درباره انتقاد پناهیان از مجلس گفت:
نحوه بیان مطالبه با این لحن توهین آمیز جای
انتقاد دارد؛ به خصوص از طرف کسی که منبر
میرود و روحانی است .اشتباه ایشان این بوده
که فکر کردهاند طرح شفافیت آرای نمایندگان،
رأی نیاورده در صورتی که این گونه نیست ،بلکه
فوریت آن رای نیاورده است.
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واشنگتن اگزمینر مطرح کرد:

آغاز روند فروپاشی فشارحداکثریآمریکا علیه ایران

گری سیک :ایران از موضع قدرت گفت و گو می کند
رسانه ها و تحلیل گــران بین المللی با اشــاره به
ماجرای اخراج بولتون از کاخ سفید ،آن را نشانه
فروپاشی کارزار فشار حداکثری بر ایران دانستند
و در عین حــال تأکید کــردنــد کــه اخ ــراج بولتون
تأثیری بر سیاست های ضدایرانی دونالد ترامپ
نخواهدداشت .گری سیک از اعضای سابق شورای
امنیت ملی آمریکا در گفت و گو با نیویورک تایمز
دربــاره کنار گذاشتن جان بولتون از کاخ سفید و
تأثیر آن بر روند فشارها و تحریم ها بر ایــران بیان
کرد :ترامپ واقعا پیش از انتخابات به چیزی [در
سیاست خارجی] نیاز دارد و ایران این را میداند.
بنابراین ،در عمل ای ــران دارد از موضع قــدرت
گفتوگومیکند.ویهمچنینتأکیدکردکهازابتدا
مشخص بود که مقامهای ایرانی در برابر تحریمهای
آمریکا کوتاه نمیآیند و نظام ایران نیز با این فشارها
فرونمیپاشد .گری سیک همچنین در یادداشتی
در لوبالگ درخصوص تحریم های آمریکا علیه ایران
ضمنتأکیدبرتأثیرآنبراقتصادایراننوشت:اگرچه
اقتصاد ایران آسیب دیده است؛ اما به نظر نمیرسد
کمترینخطریمتوجهدولتایرانباشد.اعتراضات
تا حد زیــادی متوقف شده و تهدید خارجی باعث
اتحاد و گردهم آمدن مردم زیر پرچم کشورشان شده
است .براساس گزارش خبرآنالین ،نشریه واشنگتن
اگزمینر نیز بعد از اقدام ترامپ در عزل مشاور امنیت
ملی کاخ سفید نوشت که روند فروپاشی کارزار فشار
حداکثری دولت آمریکا علیه ایران آغاز شده است.
این روزنامه محافظهکار آمریکایی نوشت :اخراج
جان بولتون شکافهای رو به ازدیــاد در سیاست
خارجی ترامپ را پر نخواهد کرد.
▪لوموند :ایران هیچ گاه با تهدید به سوی میز
مذاکره نخواهدآمد

از سوی دیگر روزنامه لوموند فرانسه هم در صفحه
بین الملل خود به نقل از یک عضو گروه بین المللی

واکنش روابط عمومی
ریاست جمهوری به برخی
مطالب برنامه «بدون توقف»

روابــط عمومی ریاست جمهوری برخی
مطالب ذکر شده در برنامه «بدون توقف»
شبکه  ۳سیما مــورخ  21شهریور  98را
شامل «ابهامآفرینی ،اتهام و دروغ» علیه
دولــت خواند و توضیحاتی در سه محور
منتشرکرد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
دول ــت ،ایــن توضیحات عبارتند از)۱:
گفته شد که «شــورای عالی هماهنگی
اقتصادی» با پیشنهاد رئیسجمهور به
رهبری تشکیل شــده که صحت نــدارد.
پیشنهاد از طرف رئیس جمهور یا دولت
نبوده ،بلکه رهبری معظم انقالب شخص ًا
دربــاره ایجاد چنین تشکیالت جدیدی
تصمیم گیری کردند )۲.گفته شد که در
«شورایعالیهماهنگیاقتصادی»دوقوه
مقننهوقضاییهبهدولتکمکمیکنندوهر
چه نظر رئیس جمهور باشد ،آن دو قوه هم
حمایتمیکنندکهبههیچعنوانواقعیت
ندارد.مطالبالزمدرشرایطتحریمفعلی
مطرح میشود و هر مورد که نظرات سه
قوه به اتفاق تصویب شود و مخالف قانون
نباشداجرامیشود،ودردیگرمواردنیزدر
صورت موافقت رهبر معظم انقالب ابالغ
میشود)۳.گفتهشدکهدراینشوراطرح
دادگاههای جدید علیه اخالل اقتصادی
بــدون در نظر گرفتن قوانین مربوط به
آیین دادرســی به رهبری پیشنهاد شد و
ایشان موافقت کردند که این هم کام ً
ال
برخالف واقــع اســت .رئیس قوه قضاییه
وقت طرحی را در جلسه مطرح کردند که
ایــرادهــای فراوانی به آن طرح در همان
جلسه مطرح شد .پس از آن جلسه ،رئیس
قوه قضاییه وقــت ،طرحشان را مستقیم
برایرهبریفرستادندومعظملهنیزتأیید
کردند.بهگزارشایسنا،بهادریجهرمی،
رئیس مرکز وکال ،کارشناسان رسمی و
مشاوران خانواده قوهقضاییه به عنوان
کارشناسدراینبرنامهبدونتوقف مدعی
شده بود« :رئیسجمهور منتخب مردم از
رهبری اجــازه گرفت در حوزه اقتصادی
و گفت دست من بسته است ،میخواهم
اصــاحــات اقتصادی انــجــام بــدهــم....
برای حل مشکل مردم میخواهم شورای
هماهنگی اقتصادی تشکیل بدهم .رهبر
گفت تشکیل بدهید .گفت آقای رهبر من
میخواهمبعضیازقوانینراکناربگذارم.
رهبری دلــش ایــن نیست امــا در حکمی
بیسابقهانجاممیدهند»....

بحران با اشــاره به برکناری جان بولتون تصریح
کرد :ایران و آمریکا واقع ًا یک فرصت تاریخی را برای
دور شدن از تنشها و هدایت به سوی میز مذاکره
دارند اما این موضوع ایجاب می کند که واشنگتن
این موضوع را بداند که تهران هیچ گاه با تهدید
یک اسلحه روی شقیقه اش به سوی میز مذاکره
نخواهد آمد.
▪سی.ان.ان :رفتن بولتون جوهره ترامپ را
تغییر نمی دهد

از سوی دیگر بن ودمــن کارشناس شبکه سی ان
ان هم درباره ماجرای برکناری بولتون نوشت که
رفتن او ممکن است موضع ترامپ را تغییر دهد اما
جوهره آن را نه .وی در ادامه تحلیل خود تأکید کرد:
ترامپ هیچ شناخت و درک عمیقی از پیچیدگی
های خاورمیانه ندارد ،او حتی از رویکرد متفکرانه
ای درباره ظرایف کشورداری نیز برخوردار نیست.
ریچارد نفیو معمار تحریم های ایران در دولت اوباما
هم در گفت و گویی درباره تأثیر اخراج بولتون در
سیاست هــای ضدایرانی ترامپ گفت :سیاست
خارجی ترامپ ممکن است دچار تغییراتی شود اما
از سوی دیگر ترامپ حتی در زمان حضور بولتون هم
هر کاری را که خودش میخواست انجام میداد و
شاید جابهجایی بولتون خیلی هم تاثیرگذار نباشد.
نفیو افزود« :ترامپ موضع خودش را در قبال «تغییر

رژیم» در برابر ایران مشخص کرده و البته همزمان
از سیاست فشار حداکثری حمایت میکند .ترامپ
اعالم کرده که به دنبال گفت وگو و مذاکره با ایران
است ،اما او سیاستی را در پیش گرفته که این کار را
سختمیکند.منانتظاردارمکهترامپهمچنانبه
فشارها برای ترتیب دادن یک نشست و گفتوگوی
مستقیم با روحانی ادامه دهد ».ادعاهای ترامپ
درحالی است که سخنگوی وزارت امــور خارجه
آمریکا در نشست خبری اخیر خود تاکید کرده است:
«کارزار فشار حداکثری علیه ایران همچنان ادامه
خواهد داشت اما رئیس جمهور آمریکا آماده دیدار
با رئیس جمهور ایران است ».در تایید این موضع
وزارت خارجه آمریکا ،منوچین وزیر خزانه داری این
کشور روز پنج شنبه در مصاحبه با بیبیسی گفته
بود « :پمپئو ،من و دیگر اعضای تیم امنیت ملی در
حال اعمال راهبرد فشار حداکثری در قبال ایران
هستیم ».در جدیدترین موضع کشورمان در این
بــاره ،دکتر روحانی چهارشنبه گذشته در تماس
تلفنی امانوئل ماکرون تأکید کرده بود« :در صورتی
که توافقات با اروپا نهایی شود ،آماده ایم به تعهدات
برجامی برگردیم و جلسه ایران و 5+1نیز تنها زمانی
امکان پذیر است که تحریمها برداشته شود...و از
دیدگاه دولــت ،مجلس و مردم ایــران در شرایطی
که تحریمها پابرجا باشد ،مذاکره با آمریکا معنا و
مفهومی ندارد».
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نخست وزیر سابق قطر:

ایرانکشوریباساختارمحکماست
وفشارآمریکانتیجهایندارد
نخست وزیر سابق قطر با اشاره به این که کارزار "فشار حداکثری" رئیس جمهوری
آمریکا علیه ایران نتیجه ای در پی نخواهد داشت،گفت :ساختار ایران متفاوت با دیگر
کشورها بوده و از استحکام کامل برخوردار است.به گزارش ایرنا ،به نقل از نیوزویک،
بن جاسم که درنشست ساالنه "راهبرد اروپایی یالتا" ()Yalta European Strategy
در کی یف اوکراین شرکت کرده بود ،با اشاره به ادعای آمریکایی ها برای منزوی کردن
ایران گفت :امکان ندارد ایران را به طور کامل منزوی سازید.نیوزویک نوشت :حمد بن
جاسم بن جابر آل ثانی ،هشدار داد که ایران را با داشتن هفت مرز مشترک خاکی و
آبی نمی توان محبوس ساخت.حمد بن جاسم افزود :نمی توانم ببینم که با وجود چنین
فشاری ایرانی ها ببازند؛ آن ها می توانند تا به قدرت رسیدن رئیس جمهور بعدی آمریکا
صبر کنند .وی توضیح داد که حتی چنان چه ترامپ بین ۲۰۲۰تا ۲۰۲۴درکاخ سفید
باشد ،درنهایت آن را ترک می کند و جانشین او چه دموکرات و چه جمهوری خواه باشد
می تواند موضعی نرم تر نسبت به ترامپ در قبال ایران داشته و مایل به توافقی جدید با
ایران باشد.ایرانی ها صبور هستند.بن جاسم دراین نشست از یاری های ایران درقبال
تحریم که قطر را به سرکردگی عربستان در برگرفته است ،تقدیر کرد.
نشست  3جانبه سران ایران ،روسیه و ترکیه فردا در آنکارا برگزار می شود

وضعیتادلب،رویمیزمذاکراتروحانی،
اردوغانوپوتین

کرملین اعالم کرد :وضعیت ادلب و شمال شرق سوریه محورهای اصلی پنجمین
نشست سران سه کشور روسیه ،ترکیه و ایران خواهد بود .به گزارش ایسنا ،معاون
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد :پوتین و همتایان ترکیهای و ایرانی
او در نشست فردا (دوشنبه ) در شهر آنکارا به صورت مفصل وضعیت ادلب و شمال شرق
سوریه را بررسی خواهند کرد.اوشاکوف ادامه داد :روسای سه کشور ضامن مذاکرات
آستانه برای حل بحران سوریه در نشست خود موضوعات مربوط به پیشبرد روند
سیاسی از طریق اقدامات خود سوریها و کمک سازمان ملل به نحوی که با بندهای
قطعنامه شماره  ۲۲۵۴شورای امنیت هماهنگی داشته باشد و نیز وضعیت انسانی
سوریه ،کمک به پناهجویان سوری ،بازسازی زیرساختها و خنثیسازی مینها را
بررسی خواهند کرد.بر اساس این گزارش در حاشیه این نشست و قبل از شروع به
کار این نشست سه جانبه دیدارهای دوجانبهای میان پوتین و روسای جمهوری ایران
و ترکیه برگزار خواهد شد که به بررسی مسائل مهم مشترک و پرونده سوریه خواهند
پرداخت .بهگفته وی ،در پایان نشست سران در آنکارا ،بیانیه مشترکی نیز امضا خواهد
شد که به طور مسلم قبل از برگزاری نشست از سوی مقامات مسکو ،تهران و آنکارا مورد
توافق قرار گرفته و تهیه شده است و در پایان نشست منتشر می شود.

