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تازههای مطبوعات
••شرق -تاجگردون نماینده مجلس با اش��اره به پولی
که در دولت قبل در قالب فروش نفت به نیروی انتظامی
واگذار شده میگوید« :از تخلفهای محرز احمدینژاد
همین مجوز بوده است .آن موقع هزینه جاری باال بوده و به
نیروی انتظامی مجوز فروش نفت داده شده است .نیروی
انتظامی هم نفت را فروخته؛ اما معلوم نیست پول چه
شده و آن محموله نفتی در صورتها نیست .به این خاطر
پرونده قضایی مشخص شده و متخلفان هم مشخصاند.
این تخلف حدود  ٢٠٠میلیون دالر یا رقمی حدود 6٠٠
میلیارد تومان را در بر میگیرد».
••وطن امروز -این روزنامه درمطلبی با عنوان «دقالباب
وحدت»درباره فعالیت های انتخاباتی احزاب وگروه ها،
نوشت :فصل انتخابات ،بیش ازهرچیز،فصل نمایش
مقتدرانهوموجآفرینوحدتاست،نهمجالیبرایصرفبیان
حرفها!وبیانگفتمان!گفتمانیعنیپرسیدناینسوالاز
خود که آیا عاقبت و ناظر بر گل روی این مردم و این انقالب،
بساطعاریازکاروادبفعلیرامیخواهیمجمعکنیمیانه؟

...

انعکاس
••سایت  598مدعی شد  :در حالی که طی یک ماه گذشته
مجلس مهمترین روزهای خود را با بررسی الیحه برنامه ششم
توسعه و الیحه بودجه سال  96می گذراند ،اما یک نماینده
مردمتهرانوعضوشورایمرکزیحزبکارگزارانسازندگی
هنوز در کانادا به سر می برد .بر اساس اخبار به دست آمده
این نماینده تهران نه برای ماموریت دولتی بلکه برای سفری
شخصی و دی��دار با یکی از اعضای خانواده اش که مقیم
کاناداست به این کشور سفر کرده است!
••جهان نیوزمدعی شد  :طی چند هفته گذشته رئیس
دولت اصالحات خود شخصا پیگیر معرفی یک کاندیدای
اص�لاح طلب در سایه ب��رای روحانی ب��وده است.برخی
اعتدالیون معتقدند که خاتمی با معرفی کاندیدای در سایه
نهتنهاتالشمیکندکهازروحانیامتیازاتویژهایراطلب
کند بلکه اگر شرایط ایام انتخابات به نفع کاندیدای مد نظر
او پیش برود ،دیگر به راحتی حاضر نخواهد بود گزینه مورد
نظرش را مجبور به کناره گیری کند.یکی از گزینه هایی
که خاتمی طی هفته های اخیر عالقه مندی زیادی برای
کاندیداتوری وی از خود نشان داده ،دکتر پزشکیان است.
••تابناک نوشت  :واعظی وزیر ارتباطات در پاسخ به اینکه
آیا همچون انتخابات  ،94در سال  96تلگرام فعال خواهد
بود و فیلتر نخواهد شد؟ تصریح کرد :انشاءا ...شرایط به
گونهای خواهد بود که مردم بتوانند از ابزارها و فضاهایی که
اطالعات را افزایش میدهد ،استفاده کنند.
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در پاسخ به خراسان مطرح شد:

توضیحات تخت روانچی درباره ادعای بلوکه شدن 1.6میلیارد دالراموال ایران

اگرمنافع ما در برجام تامین نشود ،قطعا ما انتخاب های خود را داریم
هادی محمدی –معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه
کشورمان در پاسخ به سوال خراسان و در واکنش به خبر
روزنامه نیویورک تایمز در مورد بلوکه شدن یک میلیارد و
 600میلیون دالر از اموال ایران در لوکزامبورگ  ،تصریح
کرد  :این پول متعلق به بانک مرکزی است و قبل از زمان
تحریم ها در اروپا بوده اما به دلیل تحریم ها دسترسی به
این پول امکان نداشت.وی ادامه داد  :االن این مبلغ در
اروپا است و هیچ تحول جدیدی در روزهای اخیر ایجاد
نشده و وکالی بانک مرکزی ایران نیز با وکالی شرکت
لوکزامبورگی در تماس و مشورت های الزم هستند تا ما
به این پول دسترسی پیدا کنیم .گفتنی است به گزارش
فارس ،روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی روز دوشنبه
نوشته بود که مقامهای دولت باراک اوباما ،رئیسجمهور
سابقآمریکاهدایتتالشهاییبرایمصادره 1.6میلیارد
دالر از داراییهای بانک مرکزی ایران که در لوکزامبورگ
نگهداری میشود را به عهده دارند .منابع آگاه گفتهاند
قاضی دادگاه لوکزامبورگ بر همین اساس  1.6میلیارد
دالر از داراییهای متعلق به بانک مرکزی ایران را توقیف
کرده است .نیویورکتایمز نوشته دو وکیلی که رهبری این
تالشها را به عهده دارند از مقامهای دولت باراک اوباما،
رئیسجمهورسابق آمریکا هستند.
▪ ▪توضیح مدیرکل حقوقی بانک مرکزی

در همین حال به گزارش ایلنا ،اردشیر فریدونی مدیرکل
حقوقی بانک مرکزی ،درباره این پرونده با بیان اینکه این
موضوع به هیچ وجه اتفاق جدیدی نیست و خبر آن مربوط به
ماههاقبلاستگفت:ایندرخواستخواهانهایآمریکایی
طیپروندهایدردادگاهلوکزامبورگ،درحالبررسیاست
و موضوع توقیف به معنای برداشت از حساب و دارایی های
یادشده نیست بلکه دادگاه لوکزامبورگ هم اکنون در حال
بررسی پرونده و این پرسش است که آیا اصو ًال رأی صادره از
دادگاه آمریکا ،قابلیت شناسایی و اجرا در لوکزامبورگ را
دارد؟ قطعا تا زمانی که این بررسی ها تکمیل و رای دادگاه
صادر نشود ،دارایی های ایران در کشور لوکزامبورگ ،قابل
تعرض و یا برداشت به نفع خواهان ها نیست.

▪ ▪اجرای بی فایده برجام را نمی خواهیم

▪ ▪به باالتر از پروتکل الحاقی پایبند نیستیم

▪ ▪دعوت از ایران برای شرکت در اجالس اتحادیه اروپا
برای سوریه

تخت روانچی درباره حضور در اجالس سوریه که توسط
اتحادیهاروپابرگزارمیشودخاطرنشانکرد:صحبتهای

اولیه انجام شده که از ما هم دعوت به عمل بیاید و در این
جلسه شرکت کنیم اما اینکه شرکت می کنیم یا نمی کنیم
و در چه سطحی حضور می یابیم هنوز مشخص نیست .
▪ ▪اجرای تصمیم قبلی ایران در مقابله با فرمان جدید
ترامپ

خبرنگاری در مورد واکنش ایران به قانون اجرایی جدید
ترامپ برای منع ورود اتباع  6کشور به آمریکا از تخت
روانچی پرسید که وی در پاسخ اظهار داشت  :ما بعد از
صدور دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا اقدام متقابل
انجام دادی��م و همان تصمیم االن هم پابرجاست ،یک
استثناییبرایورودتیمکشتیآمریکاانجامشدکهبهخاطر
توقف فرمان قبلی صورت گرفت ولی االن نیازی به تصمیم
جدید نمی بینیم و همان تصمیم قبلی اجرا می شود.
▪ ▪باآمریکادرموردمبارزهباتروریسمگفتوگونمیکنیم

معاون وزیر خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار وال استریت
ژورنال مبنی براینکه چقدر امکان دارد از مدل برجام برای
انجام گفت وگوی مستقیم میان ایران و آمریکا برای حل
بحران تروریسم در منطقه استفاده شود  ،تصریح کرد  :ما
نمی توانیم مدل برجام را به صورت کامل در موضوعات
دیگریاجراکنیمچونهرموضوعیشرایطخاصخودش
را دارد ضمن اینکه ما به دالیل زیادی که وجود دارد چنین

سرلشکر جعفری :مانند گذشته احدی از پاسداران حق دخالت سیاسی
در انتخابات را ندارند
فرمانده کل سپاه تأکید ک��رد :اح��دی از پ��اس��داران و
فرماندهان سپاه همانند گذشته حق دخالت سیاسی
و جناحی در انتخابات را ندارند .به گزارش سپاه نیوز،
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بدون موضوع
مهدی قزلی

political@khorasannews.com

امکانی را نمی بینیم که بخواهیم با آمریکایی ها به طور
مستقیم در حوزه مبارزه با تروریسم گفت وگو کنیم.

به گ��زارش خراسان مجید تخت روانچی که در حاشیه
نشست«باآمریکایترامپچهبایدکرد»درجمعخبرنگاران
سخنمیگفتدرپاسخبهسوالدیگرخراساندرخصوص
اظهارات یوکیا آمانو مدیرکل آژانس درباره دسترسی های
بیشتربهاماکنهستهایایران،ضمناظهاربیاطالعیاز
ایندرخواست،تاکیدکرد:مادرچارچوبپروتکلالحاقی
عمل می کنیم و به چیزی باالتر از آن پایبند نیستیم .به
گزارش خبرگزاری صداوسیما ،روز گذشته یوکیا آمانو
در نشست خبری با رسانه ها در پاسخ به سوالی در مورد
دسترسیهایآژانسدرایرانگفتهبود«:زمانیکهاجرای
پروتکل الحاقی آغاز می شود ،کشور مزبور باید اظهارنامه
هایی را در اختیار ما بگذارد؛ ما این اظهارنامه ها را بررسی
میکنیمواطالعاتبیشتریادسترسیبهاماکنراخواستار
می شویم .این روند نیز ادامه دار است و به زمان نیاز دارد.
آنچهگفتماینبودکهاینرویهعادیدرخصوصایرانادامه
دارد .ما از ایران دسترسی مکمل را درخواست کرده ایم و
دسترسی بیشتر اجرایی شده است».

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل
سپاه در جمع فرماندهان و مسئولین سپاه با اشاره به
آنکه «پاسداران انقالب همواره وصایای حضرت امام

خبرنگاری از معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه در مورد
بحث اجرای سخت گیرانه برجام از سوی آمریکا و اروپا در
دورانترامپپرسیدکهویتاکیدکرد:اصطالحسختگیرانه
دربرجامنداریموتنهاصفتیکهدرمورداجرایبرجامدرمتن
دیدهمیشوداجرایموفقیتآمیزبرجاماست.تختروانچی
خاطرنشان کرد  :ما در مالقات های خصوصی و بیانیه های
عمومیاعالمکردیمکهمیخواهیمبهبرجامعملشودامااگر
طرفمقابلبخواهداجرانکندیاطوریعملکندکهمنافعما
تامین نشود قطعا ما انتخاب های خود را داریم و برنامه ریزی
کردیم که چه عکس العملی داشته باشیم البته اروپایی ها
در اظهارات رسمی خود اتفاقا بر اجرای موفقیت آمیز برجام
تاکیددارندوحتیپسازمالقاتهاییکهبامقاماتآمریکایی
داشتند این مواضع را تکرار کرده اند .
▪ ▪نیروهای مسلح باید آمادگی کامل را داشته باشند

مجید تخت روانچی همچنین درباره ادعای نزدیک شدن
قایق های سپاه به ناوهای آمریکا اظهار داشت  :من هم این
خبر را دیدم و مسئوالن نظامی باید درباره آن اظهار نظر
کنندولیبایدتاکیدکنمکهباالخرهنیروهایمسلحمادرآب
های اطراف کشورمان فعالیت می کنند و طبیعی است که
نیروهایمسلحایرانبایدآمادگیکاملراداشتهباشند .به
گ���زارش ف���ارس ،روز گذشته جف دیویس سخنگوی
وزارت دف��اع آمریکا مدعی  2حادثه جداگانه در تنگه
هرمز شد و براساس این ادعا رفتار نیروی دریایی ایران را
«غیرحرفهای» خواند .سخنگوی پنتاگون ادعای آمریکا
مبنی بر نزدیک شدن «یک فروند ناو محافظ ایرانی»
به فاصله  150ی��اردی ( 140متری) کشتی آمریکایی
«یو اس ان اس اینوینسیبل» را تکرار کرد و گفت« :روز
شنبه نیز تعدادی قایق تهاجمی کوچک ایرانی به فاصله
 600یاردی ( 558متری) این کشتی آمریکایی و چند
کشتی دیگر که آن را همراهی می کردند ،نزدیک شدند».
(ره) و منویات امام خامنه ای در پرهیز از ورود به احزاب
و دسته بند یهای سیاسی را نصبالعین خ��ود قرار
داده اند» ،تصریح کرد :دستگا ههای نظارتی در سپاه
موظف شدهاند اجرای این مهم را با حساسیت و دقت به
طور مستمر دنبال و کنترل و با متخلفین بدون اغماض
برخورد کنند.

مقصد شعر فارسی ،مشهد
پایان سال  ۱۳۹۵برای شعر با بزرگترین اتفاقش همراه
است .برای اولین بار در تاریخ برگزاری جشنواره شعر فجر،
اختتامیه این جشن ملی پا در مدار آفتاب شمس الشموس،
مشهد مقدس می گذارد .هر چند سیاست تمرکززدایی
دستگاه فرهنگی در این تصمیم بی اثر نبوده ولی باید به
یادداشته باشیم پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سال
 ،۲۰۱۷به نوعی پایتخت شعر پارسی هم هست .خراسان
در تاریخ فرهنگ و ادبیات ایران بزرگ تمدنی ،فقط یک
نام و جغرافیا نیست ،بلکه جان است.کاروان شعر فجر
امسال با حضور هیات علمی ،داوران ،نامزدان ،شش نفر
از نامزدان درجه یک هنری و مهمانان بین المللی اش از
شش کشور ،اگر نگوییم تمام ظرفیت شعر را الاقل اکثر این
ظرفیت را به مشهد می آورد ،مشهدی که در ادامه گذشته
پرافتخار ادبی ،در دوران معاصر هم مرکزیت و سیادت
ادبیات را برعهده داشته است.شاعرانی از عراق ،ترکیه،
روسیه ،هند ،پاکستان ،تاجیکستان و افغانستان جشنواره
را همراهی میکنند و با برگزاری بخش ویژه افغانستان
در این دوره ،گام نخست رساندن جشنواره شعر فجر به
جایگاه جایزه جهانی شعر فارسی برداشته میشود تا بشود
به وطن فارسی پر امیدتر اندیشید .چنان که اعراب ضمن
حفظ هویت های جغرافیایی و سیاسی وطن عربی شان را
هم زنده نگه داشته اند .این جشنواره با دبیری یک همزبان
مشهدی یعنی محمدکاظم کاظمی ،خراسانی ترین دوره
خود را میگذراند و جای خوشحالی است که با توجه به آثار
فارسی زبانان در تحقق منویات رهبر انقالب تالش می
کند .حضور و استقبال ادب جویان و شعردوستان مشهدی
در آیین اختتامیه می تواند حسن تاییدی بر انتخاب مشهد
به عنوان مقصد شعر پارسی باشد .استقبالی که هم حق
است و هم تکلیف .جشنواره حق خراسان را ادا کرد و حاال
خراسانی ها باید تکلیفشان را در برابر شعر انجام دهند.

کریمی قدوسی عذرخواهی کرد
فارس-کریمیقدوسینمایندهمشهددرمجلسبااشارهبه
اینکههموارهبرضرورتوحدتمیانمذاهباسالمیتأکید
داشته است ،گفت :اگر سوءتفاهمی بابت اظهاراتم در بین
برادران اهل تسنن پیش آمده دلجویی میکنم .وی با اشاره
به سخنرانی اش در خطبه های نماز جمعه مشهد ،افزود:
اگر احیان ًا از بابت مواضعم که در جهت روشنگری نسبت
به جریا نهای غیر انقالبی بود  ،برای برخی هموطنان
سوءتفاهمی پیش آمده است  ،از آنان عذرخواهی میکنم.

/٩٥٣٥٧٤٢٧ت
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