دوشنبه  6تیر  27 ،1401ذیالقعده  27 ،1443ژوئن  ،2022شماره  ، 20971سال هفتاد وچهارم.
روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
يف ُي ُ
أج َل ُه َك َ
طيل َأم َل ُه.
َع ِج ُ
بت ِل َمن ال َيم ِل ُك َ
در شگفتم از كسى كه اختياردار اجل خود نيست ،اما آرزوی طوالنی مى كند.
(غرر الحكم ،ح)6272
مشهد اذان ظهر  12:35غروب آ فتاب  19:53اذان مغرب 20:15

نیمه شب  23:41اذان صبح فردا 3:28

طلوعآفتاب فردا 5:16

تازه های مطبوعات
••صبح نو -ناتوانی در تصمیمگیری و بازی با
نهادهای حقوقی بــرای فشار به تهران ،منجر
بــه کرنش ای ــران در بــرابــر زیــادهخــواهــیهــای
محور غربی-عبری نشد؛ اگرچه تهدیدها و
فضاسازیها مذاکرات را به لبه پرتگاه برد اما باز
هم به آمریکاییها ثابت شد که هیچ گزینهای جز
مذاکره در برابر ایران ،کارساز نیست.
••همشهری  -بر اساس آخرین آمار منتشرشده
از ســـوی بــانــک م ــرک ــزی ،تــعــداد چ ـکهــای
برگشتخورده در اردیبهشت امسال نسبت
به فروردین حدود  ۳۰درصد و مبلغ چکهای
برگشتی نیز  ۶۵درصد رشد داشته است.
•• شرق -در پنج سال گذشته میزان سرقت در
کشور بیشتر از چهار برابر شده است .بر اساس
گزارش مرکز آمار ایران ،شمار سرقتها در سال
 ۹۵حدود  ۳۴۳هزار و  ۴۲۵فقره بوده که بنا
به اعالم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم قوه قضاییه در سال گذشته شمار سرقتها
به حدود یک میلیون و  ۴۰۰هزار فقره رسیده
است.
••جوان  -این روزنامه با اشــاره به شهریههای
کالن فعلی برای کنکور نوشت :پرداخت این
شهریههای نجومی از سوی والدین اگر چه به
امید موفقیت فرزندانشان در ماراتن رقابت بر سر
رشتههای خاص و دانشگاههای خاص پرداخت
میشود ،اما واقعیت این است که درصد ناچیزی
از دانشآموزان شانس موفقیت در این رقابت
را دارنــد و بقیه این بچهها پس از پایان دوران
تحصیل بیآن که هیچ مهارتی داشته باشند،
برای سالهای بعد پشت کنکور رها میشوند.
••دنیای اقتصاد  -این روزنامه با تیتر «تور خالی
مالیات بر لوکسها» نوشت :سیاست گذار با این
تصور که «ریشه جهش قیمت مسکن ،خانههای
لوکس است» و «امکان درآمدزایی در بودجه با
اخذ مالیات از این امالک وجود دارد» ،معادلهای
برای تنظیم مالیاتی بازار مسکن تعریف کرد.
این معادله اما از دو بابت «نرخ مالیات و تعیین
کف قیمت خانههای مشمول» کامال با «فرمول
جهانی مالیات تنظیمگر در بخش مسکن»
مغایرت دارد.
••فرهیختگان  -توزیع سرانه دندان پزشکان
نسبت به جمعیت در کشور نشا ندهنده این
است که سرانه دندان پزشک شهر تهران  6برابر
 54درصد مناطق کشور است .طبق بررسیها
سرانه دندان پزشک در  27استان کشور کمتر
از میانگین کــشــوری اســت و ساکنان استان
سیستا نوبلوچستان ،بهعنوان محرو مترین
استان ،به ازای هر  100هزار نفر به  16دندان
پزشک دسترسی دارند .استاندارد جهانی سرانه
دندان پزشک به جمعیت ،بیش از دوبرابر این
عدد در ایران است.

انعکاس
••همشهری آنالین نوشت :حاجی دلیگانی
عضو هیئت رئیسه مجلس ش ــورای اسالمی
گفت :تا به االن  ۵تقاضا برای استیضاح وزیران
آمده است که مورد اول آن وزیر صمت است که
البته  ۲دسته امضا آمده بود که برای بررسی به
کمیسیون ارجاع داده شد و هنوز از عدد نیفتاده
و نیاز است کمیسیون این هفته بررسیها را
انجام دهد و زمانی که در صحن اعالم وصول شد
حتی اگر عدد آن کم شود از دستور خارج نخواهد
شــد.وزیــران کشور ،راه و شهرسازی و جهاد
کشاورزی از دیگر وزیرانی هستند که درخواست
استیضاحشان به هیئت رئیسه آمده است.
••صــابــریــن نــیــوز مــدعــی ش ــد :رســان ـههــای
اسرائیلی با انتشار تصاویری از قطعات پهپاد
گلوبال هاوک آمریکایی که توسط سپاه سرنگون
شده بود مدعی شدند :ایرانیها قسمتهایی از
این پهپاد را برای تمسخر آمریکا و ناتو ،به روسیه
هدیه دادهاند.
••فرارو مدعی شد :محسن شاطرزاده،سفیر
اسبق ایران در برزیل گفت:چاوز اواخر عمر خود
به شدت مذهبی شده و در کاخ ریاست جمهوری،
کلیسای کوچکی درست کرده بــود.آن اواخر
حتی به امــام مهدی(عج) هم اعتقاد داشــت و
حرفش را مــیزد . او کمونیست نبود و سبکی
منحصر به فرد به نام سوسیالیسم بولیواری
داشت.مادورو هم تقریبا همین رویه را در پیش
گرفته است.
••جهان نیوز نوشت  :منابع محلی گــزارش
کردند که مقامهای یونان ،نفتکش روسی حامل
نفت ایران را که دو ماه پیش به درخواست ایاالت
متحده توقیف کرده بود ،آزاد کرد .خبرگزاری
فرانسه گزارش کرد که روز یک شنبه از پلیس
بندر یونان مطلع شد هایم که نفتکش روسی
حامل نفت ایران که در اواسط آوریل در یونان به
درخواست دادگستری آمریکا توقیف شده بود،
می تواند کشتیرانی خود را از سر بگیرد.

تیرماهداغبرجامی
قرار است در نخستین روزهای فصل تابستان ،مذاکرات این باربین ایران با
اروپا و آمریکا نه در وین بلکه احتماال در قطربرگزارشود .بورل گفت:
بن بست مذاکرات را بازگشایی کردیم
هــادی محمدی – ساعتی پــس از نشست
خبری روز گذشته حسین امیرعبداللهیان
وزیرامورخارجهکشورمانوجوزفبورلمسئول
سیاستخارجیاتحادیهاروپادرتهرانواعالماز
سرگیری مذاکرات هسته ای در روزهای آینده
 ،بازار گمانه زنی بر سر روز شروع و نحوه حضور
طرفمقابلدرگفتوگوهاداغشدامادرحالی
کههمهفکرمیکردندهمچونیکسالگذشته

گفت وگوها در هتل کوبورگ وین انجام می
شود  ،جوزف بورل اعالم کرد گفت وگوها قرار
است در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس
انجام شود  .شبکه قطری الجزیره نیز مدعی
شد که کشور قطر بیشترین شانس میزبانی از
مذاکراتاحیایتوافقهستهایرادارد.الجزیره
به نقل از یک مسئول ایرانی تاکید کرد :قطر
هم شانس بیشتر و هم تمام امکانات الزم برای
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میزبانی از مذاکرات احیای توافق هسته ای را
دارد.بورل علت این تغییرمکان مذاکرات را به
تغییرترکیبمذاکرهکنندگانمربوطدانستو
گفت«:گفتوگوهایبینایران،آمریکاواتحادیه
اروپادروینانجامنخواهدشدچونگفتوگوها
درفرمت+۴+۱آمریکاانجامنمیشوند».ویبار
دیگر بخشهایی از این ادعاهای اثبات نشده را
تکرارکردوگفت«:دریکمقطعمشخص،روسیه
بسیار با توافق مخالف بود چون نفت ایران وارد
بازارمیشدوبهیکمنبعجایگزینبرایروسیه
تبدیلمیشد.امابعدازتماسهاییکهایرانیها
خودشانباروسهاداشتندروسهامخالفتشان
باتوافقراکنارگذاشتند».بورلهمچنیندرباره
احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات وین ابراز
تردید کرد .او گفت :نمیتوانم بگویم که توافق
نهایی چه زمانی حاصل خواهد شد و این که
ایناتفاقخواهدافتادیانه.اجازهبدهیدببینیم
هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد .باید فضای
مذاکراترادرجلسهبعدارزیابیکنم.نمیتوانم
پیشبینیکنم.ازحسننیتطرفایرانیتقدیر
میکنم.ازسمتطرفآمریکاییهمحسننیت
وجود دارد .اما هنوز نمیدانم آیا دو طرف قادر
خواهند بود به اختالفهای سیاسیشان فائق
بیایندیاخیر.چونمسئلهاالنمشکالتسیاسی
است.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
بامداد یک شنبه نیز در توئیتی نوشت« :نتیجه
مهمسفرمنبهایراناینبودکهمابنبستاخیر
رابازگشاییکردهومذاکراتمتوقفشدهبرسر
برجام از سر گرفته میشود».به نظر می رسد

مذاکرات چند منظوره الکاظمی در تهران

نخستوزیر عــراق ،پس از حضوری کوتاه در
عربستان و دیــدار با بن سلمان ،روز گذشته با
استقبال رسمی رئیس جمهور کشورمان وارد
تهرانشدوبا آیتا...سیدابراهیمرئیسیرئیس
جمهوری دیــدار و گفت و گو کــرد .دیــداری که
نشستمطبوعاتیبعدازآننشاندادکهرئیسی
و الکاظمی دربــاره موضوعات مهم و کلیدی
از جمله حــوزه ان ــرژی ،تقویت همکاری های
اقتصادی و تجاری و همچنین تسهیل روابط
پولی گفت و گو کــرده انــد .برخی تحلیلگران
این سفر الکاظمی را چند منظوره می دانند و
معتقدند او عالوه بر مسائل دو جانبه موضوع
میانجی گری میان تهران و ریاض را هم به طور
جدی دنبال می کند.به گــزارش ایرنا رئیس
جمهوردرنشستخبری پسازانجامدیدارهای
دوجانبه با نخست وزیــر عــراق ،دربــاره محور
گفت وگوها با الکاظمی گفت «:درباره اتصال
ریلی شلمچه و بصره گفت و گو شد و همچنین
بــرای تسهیل روابــط پولی بین دو کشور قرار
شد گام های جدیدی برداشته شــود ».رئیس

نشست ضد ایرانی در «شرم الشیخ »؟
چند وقتی است که منطقه خاورمیانه تحرکات
فشردهدیپلماتیکوگستردهایرابرایتشکیل
یکپیماننظامیمشترکمیانمتحدینآمریکا
تجربه میکند .دیروز نیزروزنامه وال استریت
ژورنال آمریکا فاش کرد در نشست محرمانهای
که به تازگی در منطقه شرم الشیخ مصر برگزار
شدعالوهبرکشورهایعربی،رژیمصهیونیستی
و آمریکا نیز در آن حضور داشته و در آن به بررسی
قــدرت موشکی و پهپادی ایــران پرداخته اند.
براساس گزارش این روزنامه این مذاکرات که
پیشازاینمطلبیازآنفاشنشدهبوددر«شرم
الشیخمصر»برگزارشدهواولینباربودکهچنین
طیفی از افسران عالیرتبه صهیونیستی و عرب
تحت نظارت ارتــش آمریکا بــرای بحث دربــاره
چگونگی دفاع در برابر یک «تهدید مشترک»

دیــدار کردند.امارات و بحرین نیز افسرانی را
به ایــن نشست اعــزام کردند و ژنــرال «فرانک
مکنزی» فرمانده وقــت نیروهای تروریستی
آمریکا در منطقه (سنتکام) هم به نمایندگی
ازآمریکا در مذاکرات مذکور حضور داشت.وال
استریتژورنالاعالمکردیکیازعواملافزایش
همکاری نظامی ،تمایل کشورهای عربی برای
دسترسی به فناوری و تسلیحات دفاع هوایی
رژیــم صهیونیستی در زمانی است که آمریکا
اولویتهاینظامیخودرابهسمتمقابلهباچین
و روسیه تغییر میدهد .وال استریت ژورنال در
ادامه این گزارش افزود :همکاری با اسرائیل در
اینزمینهنیزنسبتبهگامهایگستردهترمانند
تمرینهاینظامیمشترکیامانورهایمشترک
نیروهاینظامی،حساسیتکمتریدارد».
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با تحوالت  48ساعت گذشته در حوزه برجام
باید در انتظار تیرماهی داغ نشست و مذاکراتی
که قطعا در سرزمینی داغ در حاشیه جنوبی
خلیج فارس صورت می گیرد .به گفته منابع
آگاه همچنان غیرمستقیم و به صورت انتقال
«نان پیپیرهایی»( )non peaperبین ایران
و آمریکا از سوی اروپایی ها خواهد بود با این
تفاوت که این بار کشورهای 4+1حضور ندارند
و مذاکرات غیر مستقیم با حضور سه نفر ( علی
باقری  ،انریکه مورا و راب مالی ) انجام می شود
 ،فاصله طرفین نیز تنها چند اتاق خواهد بود و
موضوعاتمذاکرههممحدودشدهبهاختالفات
ایران وآمریکا .اما دشمن اول مذاکرات و توافق
یعنیرژیمصهیونیستیهمدراینمیانساکت
نبود  .نشریه پولیتیکو در گزارشی با استناد به
اظهارات دیپلماتهای اروپایی مدعی شد که
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از
سفرش به ایران برای رایزنی برای از سرگیری
مذاکرات احیای توافق هستهای ،با انتقاد
شدید وزیــر امــور خارجه رژیــم صهیونیستی
مواجه شده است.پولیتیکو در گــزارش خود
نوشت :یائیر الپید ،وزیر امور خارجه اسرائیل
از جــوزف ب ــورل ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپــا و هماهنگکننده کمیسیون
مشترکبرجامبهخاطرسفرشبهتهراندرباره
از سرگیری مذاکرات احیای توافق هستهای
انتقاد کرده است .اسرائیل مدتهاست با این
توافق مخالفت کرده و سعی داشته است به هر
شکل ممکن در آن کارشکنی کند.
اعالمکنیم.نخستوزیرعراقدربخشدیگریاز
سخنانخود تصریحکرد«:توافقکردیمحمایت
خود را از اصل گفت و گو بــرای پایان دادن به
جنگیمناعالمکنیم.تالشهایمشترکبرای
مقابلهباچالشحوزهامنیتیبهسبکجنگیکه
اوکرایناستبهانجامبرسانیم».

نخست وزیر عراق پس از پایان سفر به عربستان وارد تهران شد و
در کاخ سعدآباد مورد استقبال قرار گرفت .رئیسی گفت :نزدیکترین
روابط را با کشور عراق داریم

دولت سیزدهم در ادامــه تاکید ک ــرد ....  «:در
بین همسایگان بیشترین رواب ــط را با عراق
داریم .دربارهروابطسیاسی،اقتصادیوتجاری
بین دو کشور مذاکره و قرار شد روابط اقتصادی
بین دو کشور افزایش یابد ».رئیس جمهور در
بخش دیگری از این نشست خبری با بیان این
که تالش رژیمصهیونیستی برای عادیسازی
روابطباکشورهایمنطقهبههیچوجهامنیتساز
برای این رژیم نخواهد بود خاطرنشان کرد «:
صلح و آرامــش در منطقه در پرتو نقشآفرینی
همه مسئوالن منطقه است و عــادیســازی با
رژیمصهیونیستی  و حضور بیگانگان در منطقه
مشکلی را از مردم منطقه حل نخواهد کرد....
بر این باوریم که گفتوگوی مسئوالن منطقه
میتواند مشکالت منطقه را حل کند و حضور
بیگانگاننهتنهاکمکیبهحلمشکالتمیکند
بلکهمشکلسازاست ».نخستوزیرعراقنیزدر
نشست مطبوعاتی با بیان این که روابط با ایران
بسیارمهماست،ودرچارچوبومنافعمشترک
دو کشور برای تامین منافع ملتها تالش می
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کنیم از توافق با کشورمان بر سر تقویت روابط
تجاری سخن گفت .وی افزود  «:توافق کردیم
یکبرنامهزمانیبرایتسهیلزیارتزائرانیکه
قصدحضوردرایاماربعین بهحرمامامحسین(ع)
رادارندتنظیمکنیم.تاپیشازاینزوارایرانیدر
فرودگاههایعراقمیتوانستندروادیددریافت
کنند اما طی چند هفته اخیر زمینهای را فراهم
کردیم تا زائــران ایرانی در گذرگاههای مرزی
بتوانند روادید ورود به عراق را دریافت کنند».
ویدرادامهگفت«:برایثباتوآرامشدرمنطقه
تالش می کنیم و برای مسائل سرنوشت سازی
کهملتهایمنطقهباآنروبهروهستندگفتوگو
کردیم که حمایت خود را از آتش بس درباره یمن

در این بین سفر الکاظمی به تهران آن هم پس از
حضور کوتاهش در عربستان با توجه بسیاری از
رسانه های منطقه ای و بین المللی مواجه شده
است و هر یک از زاویه ای سفر الکاظمی به ایران
راتحلیلوبررسیکردهاند .بایدگفتکهبه باور
برخی رسانه های جهانی یکی از جدی ترین
اهدافی که الکاظمی در سفر خود به تهران به
دنبالآناستمیانجیگریمیانتهرانوریاض
از سر گیری روابط دو کشور است و تا پیش از این
نیزبغدادتاکنونمیزبان 5دورهازگفتوگوهای
تهران  -ریاض بوده است .از سوی دیگر به باور
برخی ،فارغ از تقویت روابط تجاری میان ایران و
عراقوتالشالکاظمیبرایمیانجیگریمیان
تهرانوریاض،بهزودینمایندگانمجلسعراق
انتخابنخستوزیرراشروعخواهندکردو   ازآن
جاکهجریانهایشیعهدرپارلمانروابطخوبی
با ایران دارند سفر الکاظمی به تهران و دیدار با
مقامات ارشد ایرانی هم برای جلب نظر مساعد
شیعیاناست.
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چهره
سرلشکرباقری:همزمانباتهدیدسختدشمن
باتهاجمهایمختلفروبهروهستیم
رئیسستادکلنیروهایمسلحبابیاناینکهبیشتر
کشورهایدنیاممکناستتهدیدینداشتهباشندیا
بایکنوعتهدیدروبهروباشند،اظهارکرد:نیروهای
مسلح ما با تهدیدهای مختلف روبه رو هستند ،نظام
اسالمیماکهحاصلقرنهاتالشومجاهدتاست
از جهات مختلف مورد تهاجم ،توطئه و تهدید است.
ویادامهداد:همزمانبااینکهباتهدیدهایسخت
نظامی از سوی قدرت های بزرگ روبه رو هستیم که
لوازمخودرادارد،بادیگرتهدیدهانیزمواجههستیم.
سرلشکرباقری با بیان این که نیروی انسانی ما در
برابرتهدیدسختدشمنباتهاجمهایمختلفروبه
رو است ،تصریح کرد :اگر نیروی مسلح قدرت تاب
آوری برابر دشمن در صحنه را نداشته باشد چگونه
میخواهد به آرامســازی ،کنترل و
مدیریتبرسدومقابلهباجنگنرم
دشمنوتوسعهفرهنگانقالبیو
اسالمیبرعهدهنیروهای
مسلحاست/.ایرنا

نگاه سوم

حضورهمزمانشمخانیوبورلدرکنارنقشهایران
ت دبیر شورای عالی امنیت
که در اتاق های مالقا 
ملی نصب شده و توضیحاتی که شمخانی برای
مهمان خود ارائــه میکند ،کنجکاوی مخاطبان
دربارهمحتوایگفتوگویدومقامایرانیواروپایی
همراهبابررسینقشهایرانرابهدنبالداشت.ماجرا
از این قرار بود که پس از مصافحه رسمی شمخانی
و بورل و قبل از آغاز رسمی گفت وگوها ،دیپلمات
اروپایی با حضور در کنار نقشه ایران از دبیر شورای
امنیت ملی کشورمان درب ــاره ویژگی کوههای
اطراف تهران از جمله تعداد قلل مرتفع این رشته
کوهها سواالتی را مطرح کرد.دریابان شمخانی
نیز بر خالف رویــه همیشگی خود که با مهمانان
خارجی صرفا با زبــان فارسی صحبت میکند،
توضیحات جامعی را به زبان انگلیسی برای جوزف
بورل ارائــه کرد.بورل در ادامــه به شمخانی گفت
که از کوهنورد بودن او اطالع دارد و چون خود نیز
به صورت حرفهای کوهنوردی میکند ،خواستار
دریافت این اطالعات از او شده است.البته بورل در
پایاناینگفتوگویکوتاهوغیررسمیباصمیمیت
از شمخانی خواست که در برنامه کوهنوردی
مشترک با او شرکت کند و پاسخ شمخانی این بود
کهکامالآمادهام/.همشهریآنالین

