یکشنبه  22مرداد  20 ،1396ذیالقعده  13 ،1438آگوست  ،2017شماره  ، 19607سال شصت ونهم.
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 :

رسول خدا(ص) می فرمایند:
نزلَ ،ف َع َل ُ
بالدعا ِء.
باداُّ ...
َأ ُّ
عاء َینفَ ُع ِم ّما ن ََز َل َو ِم ّما َلم َی َ
یکم ِع َ
لد ُ
دعا درباره آن چه که فرود آمده و آنچه که فرود نیامده ،مفید است؛ پس ای بندگان خدا! از دعا غفلت نکنید.
(نهج الفصاحه؛ صفحه 486؛ حدیث )1592

مشهد اذان ظهر 12:36غروبآفتاب  19:24اذانمغرب  19:44نیمه شب  23:50اذان صبح فردا 4:15

...

تازههای مطبوعات
••شرق – این روزنامه درمطلبی با عنوان «صندلیهای
خالی به هزینه خزانه کشور» با اشاره به این که به حد نصاب
نرسیدن جلسه روز چهارشنبه مجلس انتقاد پزشکیان
نایبرئیس را برانگیخت  ،نوشت:هزینه یــک ساعت
جلسه علنی ،کمی بیش از یک میلیارد تومان و به تبع آن،
 ٢٧٠میلیون تومان

هزینه یک روز ،حدود چهارمیلیاردو
است .مشکل؛ بهعددنرسیدن مجلس  ،مختص به جلسه
چهارشنبه نبود؛ دفعاتی بوده که حتی جلسه علنی به دلیل
به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان تعطیل شده است.
••ایران -خبرگزاری روسی اسپوتنیک نوشت :طوالنی
شدن تشریفات حقوقی وزارت خارجه آمریکا مانع فروش
هواپیماهای مسافربری سوخو سوپرجت 100-به ایران
شده است.
••جوان –این روزنامه درمطلبی با عنوان « قلب کارگزاران
در بهشت خوب شد!» با اشاره به انتخاب نجفی به عنوان
شهردار تهران نوشت :افتخار رفع نگرانی جهانگیری برای
تفکیک زبالهها از مبداء به محمدعلی نجفی شهردار جدید
تهران رسید .نام نجفی با سازمان میراث فرهنگی وموضوع
پر حاشیه طرفداری او از مراکز قلیان و حتی قلیانکشی
خانمها گره خورده است.
••شهروند -محمدرضا قاسمی رئیس اتحادیه مشاوران
امالکشمیراناتگفت:باساختخانههایلوکسوالکچری
موافقم ،چراکه سرمایهگذاران با احداث این واحدها شغل
ایجاد میکنند .پولداری که ساختمان الکچری میسازد،
حداقل  ٣٠٠نوع شغل ایجاد میکند .او درباره پیشبینی از
آینده بازار مسکن گفت :اقتصاد کشور کامال سیاسی است.
••آرمان –پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)،
با تاکید بر این که این نهاد از محرومان و ضعیفان جامعه،
فارغ از دین و مذهبشان حمایت میکند ،گفت :در حال
حاضر کمیته امــداد بیش از سـههــزار و 100خــانــواده
مسیحی ،آشوری و ارمنی را تحت پوشش خود دارد.

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت :شاکری رئیس کمیسیون نام گذاری
شورایشهرتهرانگفت:خانوادهمرحوممریممیرزاخانیبا
نام گذاری معبری به نام وی مخالفت کردند و معتقد بودند
به جای اسطوره سازی باید الگوسازی شود.
••پــارس نیوز مدعی شــد :در چند ماهه اخیر بهدلیل
نظارت نکردن کافی بر صنوف پوشاک و کفش ،شاهد رشد
چشمگیر قاچاق این کاالها با برندهای مختلف در بازار
هستیم .گفته می شود زد و بند قابل توجهی در این باره
صورت گرفته اما نهادهای نظارتی تاکنون ورودی در این
زمینه نداشته اند.با وجود تصویب برخورد با افراد خاطی،
همچنان پوشاک قاچاق در برخی از فروشگاهها و شبها
در معابر شهر بهصورت دست فروشی به فروش می رسد.
••نامه نیوز نوشت  :نگاهی گذرا به لیست پیشنهادی حسن
روحانی ،این واقعیت را برمال میکند ،که رئیس جمهور
چندان تمایلی به یارگیری از اصالح طلبان ندارد .اتفاقی که
برخیآنراناشیازتغییررفتاررئیسجمهوربعدازدستگیری
حسین فریدون تحلیل میکنند و برخی هم آن را پشت کردن
روحانیبهاصالحطلبانمیدانندوبرخینیزمعتقدندبایدبه
مصلحتاندیشیروحانیاعتمادکرد،چهآنکهاوتالشدارد
کابینه ای را همراه خود به پاستور ببرد که کمترین حاشیه را
ایجاد کند و تندروها را علیه خود تحریک نکند .عزم روحانی
برای دوره دوم ریاست جمهوری اش کار بدون حاشیه است.
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نماینده سازمان ملل در اموریمن روز گذشته با ظریف و جابری انصاری گفت و گو کرد

کارشناس روس:

ایران؛کانون رایزنی برایحل بحران های یمن و سوریه
در حالی که اواخر هفته گذشته نشست کارشناسان سه کشور عضو آستانه در تهران
برگزار شد تا سند مناطق کاهش تنش در سوریه تکمیل شود ،روز گذشته اردوغان از
مذاکرات با ایران و روسیه برای مشخص شدن سرنوشت ادلب سخن گفت؛ همزمان
نماینده سازمان ملل از امور یمن به تهران آمد تا ضمن دیدار با ظریف و معاونش،
ادامه محورهای سفر قبلی اش به عمان را پیگیری کند .اسماعیل ولد الشیخ احمد
که هفته گذشته به عمان رفت و با یوسف بن علوی وزیر خارجه این کشور درباره
اوضاع یمن گفتوگو کرد ،دیروز در تهران با جابری انصاری معاون وزیر خارجه
مذاکره کرد .وی بعد از این دیدار گفت« :در چارچوب حل سیاسی بحران یمن به
ایران سفر و با آقای جابریانصاری دیدار کردم تا جنگی که یمن و ملت آن را درگیر
کرده است ،خاتمه یابد ».به گزارش فارس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور
یمن ضمن قدردانی از حمایتهای ایران برای برقراری صلح و ثبات در یمن تأکید
کرد که بحران یمن راهحل نظامی ندارد .سفر «اسماعیل ولد الشیخ احمد» زمانی
انجام می شود که برخی تحلیل گران معتقدند عربستان مدتی است کدهایی برای
حل بحران یمن داده است.
▪امتناع ولد الشیخ از پاسخ به سوالی در مورد انتشار عمدی ویروس وبا در یمن

ولد الشیخ در پاسخ به سؤالی درباره طرح آمریکا برای انتشار عمدی ویروس وبا در
یمن و این که آیا سازمان ملل این موضوع را بررسی کرده یا نه ،بدون پاسخ به این
سؤال ،گفت :این جنگ ،شرایط را سخت و اوضاع بهداشتی و انسانی در یمن را
متشنج کرده است.
▪جابری انصاری  :سازمان ملل بی طرفی کامل را رعایت کند

جابری انصاری هم پس از این دیدار ،مهم ترین گام را توقف آتشبس و پایان جنگ
ویران گری خواند که موجب تشدید بیماریهای مختلف از جمله بیماری وبا شده
و به شکل گستردهای ملت یمن را هدف گرفته است .معاون وزیر خارجه کشورمان
افــزود :موفقیتها و تال شها منوط به این است که سازمان ملل در چارچوب
ماموریت بینالمللی خود بی طرفی کامل را رعایت کرده و برای اعتمادسازی
بین طرفهای درگیر و آن ها و ماموریت نماینده سازمان ملل تالش کند .وی در
پاسخ به سوالی درباره گزارش احتمالی نماینده سازمان ملل از سفرش به عمان،
افزود :در مجموع برداشتی که وی در قالب گزارش این سفر ارائه کرد این بود که
زمینههای خوبی برای موفقیت تالشهای مرحله فعلی وجود دارد .جابری انصاری



▪اردوغان :درباره سرنوشت ادلب با ایران و روسیه مذاکره می کنیم

در همین حال حضور موثر ایران در مذاکرات حل بحران سوریه هم ادامه دارد .به
گــزارش مهر رجب طیب اردوغ ــان ،رئیس جمهور ترکیه دیــروز در گفت و گو با
خبرنگاران اظهار کرد« :سازمان اطالعات ترکیه مذاکراتی را با ایران و روسیه برای
رسیدن به توافقی درباره سرنوشت شهر ادلب انجام می دهد ».در این باره یک منبع
روس گفت« :علت تأخیر در دستیابی به توافق برای ایجاد چهارمین منطقه کاهش
تنش در «ادلب» سوریه ،اختالفات میان ترکیه و ایران در این کشور خاورمیانه است».
نشست بینالمللی صلح سوریه اوایل سپتامبر (حدود سه هفته دیگر) در آستانه
برگزار میشود؛ نشستی که مذاکرات کارشناسی آن هفته گذشته در تهران برگزار
شد .به گزارش فارس پیشتر در جنوب سوریه (استان قنیطره ،درعا و سویداء) و استان
ریف دمشق ،اجرای طرح مناطق کاهش تنش آغاز شده و تالش ها برای توافق درباره
مناطق حمص و استان ادلب هنوز ادامه دارد.

...

دادگاه متهمان کانالهای تلگرامی امروزبرگزار میشود
ل مدافع دو نفر از متهمان پرونده مدیران
ایسنا  -وکی 
کانا لهای تلگرامی از بــرگــزاری نخستین جلسه
رسیدگی به این پرونده در امروز (یک شنبه) خبر داد.
سیدعلی مجتهدزاده گفت :جلسه رسیدگی در شعبه
 15دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی و به مدت

فیلم ضدایرانی درتاجیکستان
با درخواست سعودی ها
تهیه شده است

ابراز امیدواری کرد «با طرحهای عملیاتی سازمان ملل و مراعات همه جوانب،
موضوع تالش برای رفع هر چه سریع تر محاصره کامل ملت یمن و امکان موفقیت
تال شها برای گفتوگوی جدی و مستقیم بین طر فهای درگیر فراهم شود».
نماینده سازمان ملل همچنین با محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان دیدار
و گفتوگو کرد.

قوه قضائیه

سه روز برگزار می شود.وی افزود :اتهامات مطروحه
به موکالنم فاقد وجاهت قانونی است ،ولی در هر
صورت تصمیمگیرنده اصلی ریاست دادگاه است و
امیدواریم ریاست دادگاه استدالل ها و دفاعیات ما
را در نظر بگیرد.
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پخش یک فیلم ضدایرانی در تاجیکستان که به گفته
کارشناسان با درخواست سعودی ها تهیه شده ،جدیدترین
پرده از اقدامات دولت تاجیکستان برای سرد کردن روابط با
ایران است؛ فیلمی که در آن ادعا شده قتل سیاستمداران،
دانشمندان و روزنــام ـهنــگــاران تاجیکی در ســال  90با
حمایت مالی ایران انجام شده است! ادعایی که سفارت
ایران آن را در یک بیانیه به شدت رد و تاکید کرده است که
مــردم تاجیکستان به خوبی از این وقایع با خبر هستند.
«الکساندر کنیازف» کارشناس سیاسی روس در یادداشتی
برای خبرگزاری فارس نوشته بود که این فیلم جنجالی
«بــه منظور افــزایــش تنش میان ایــران و تاجیکستان و با
درخواست عربستان سعودی ساخته شده است ».ادعای
نقش منفی ایران در این فیلم در شرایطی است که ایران
یکی از اصلیترین واسطهها در حل و فصل جنگهای
داخلی دهه  1990بوده است .روابط ایران و تاجیکستان از
سفر دو سال قبل «امام علی رحمان» به ریاض به هم ریخت.
حکم اعدام بابک زنجانی که در تاجیکستان سرمایه گذاری
های گسترده ای داشته ،بدهی های زیاد تاجیکستان به
ایران ،در کنار اقدامات حساسیت زای دولت تاجیکستان
اتفاقات دیگری است که موجب وخیم شدن روابط تهران و
دوشنبه شده است .به گزارش ایرنا احمد شاه کامل زاده،
از فعاالن اجتماعی تاجیکستان درباره این وضعیت گفت:
دست بیگانه در تیره سازی رابطه ایران و تاجیکستان نقش
دارد و من سرمایه گذاری ایران برای شورش در تاجیکستان
را باور نمی کنم .فردوس اعظم یک فعال رسانه ای تاجیک
نیز با رد اتهام زنی های محافل تاجیک به ایــران ،گفت:
ایران و تاجیکستان این قدر به هم نزدیک اند که ایران یعنی
تاجیکستان و تاجیکستان یعنی ایران.

...
کویت

کویت خبر شکایت از ایران در سازمان ملل را تکذیب کرد
ایسنا -روزنامه الجریده نوشت :یک منبع مسئول
در وزارت خارجه کویت خبر شکایت کویت از ایران
در سازمان ملل به دلیل ورود نیروهای سپاه به
آ بهــای کویت و بازجویی یک شهروند کویتی را
تکذیب کرد.براساس این گزارش  ،به تازگی روزنامه

االنباء کویت مدعی شده بود که قایق های سپاه
ایران وارد آب های کویت شده است و در نزدیکی
یکی از سکوهای نفتی کویت ،یک قایق کویتی را
متوقف و از یک سرباز ایرانی شهروند کویتی تحقیق
و بازجویی کرده است.
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2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
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آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید
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بدون موضوع
مهدی قزلی

political@khorasannews.com

معرفی صالحی ،نشانه باز بودن
راه صالح
یکم :قبل از اعالم اسامی کابینه دولت دوازدهم به مجلس،
مطبوعات و رسانه ها رایزنی هایی برای معرفی وزیران
انجام می دادند .در یکی از این رسانه ها لیست دولت در
قالب یک جدول منتشر شد .یکی از ستون های جدول
مربوط به سابقه سیاسی افــراد بود .جلوی نام هر وزیر و
زیر ستون گرایش سیاسی نوشته بود به کجا نزدیک است؛
اصالح طلب ،اصولگرا ،کارگزاران و ....نکته جالب این که
جلوی هر نام گرایشی نوشته شده بود به جز نام سیدعباس
صالحی .ستون گرایش سیاسی جلوی نام او سفید بود.
اولش کلی خندیدیم که رسانه ها هم آچمز شده اند .بعد
فکر کردیم که حق دارند ،انتساب صالحی به یک گرایش
مشخص بسیار سخت است .دوم :حدود سه سال پیش در
یکی از جلسات عمومی فرهنگی یکی از معلم های دوره
دبیرستانم را دیدم که حاال ناشر مهمی شده بود .از حال
و اوضاع من پرسید ،توضیح دادم که در یکی از موسسات
معاونت فرهنگی ارشاد مشغولم .درباره دکتر سیدعباس
صالحی سوال کرد که او را چگونه می بینم .برایم سخت بود
جواب دادن ،چون مدت زیادی نبود که با ایشان همکاری
می کردم و حکمی که برایم زده بود هنوز درست و حسابی
خشک نشده بود .تعریف و تمجید از ایشان می توانست
در حکم چاپلوسی باشد .گفتم :آینده خوبی برای حوزه
مسئولیت ایشان متصورم .بی معطلی گفت :حال فعلی
تان بهترین اوضاعتان است .صالحی شش ماه بیشتر دوام
نمی آورد .دلیلش را پرسیدم ،گفت :مدیران آقای صالحی
هر کدام یک گرایش خاص و متفاوت سیاسی و فرهنگی
دارنــد .این گروه مدیران هماهنگ نخواهند شد و از هم
می پاشند .امروز سه سال از این حرف می گذرد و معلوم
شده است رفتار عاقالنه ،غیرسیاسی ،مبتنی برگفت وگو،
حضور میدانی ،اعتماد به جوان ها و ...می تواند تداوم
حیات و مهم تر از آن موفقیت به وجود آورد.سوم :در زمانی
که موضوع استعفای جناب آقای جنتی (وزیر سابق ارشاد)
پیش آمد ،در جمعی حرف وزیر شدن آقای دکتر صالحی را
پیش کشیدم .معمرین جمع حتی امکان این اتفاق را مردود
دانستند و در راهنمایی به من جوان که از نظرشان به خاطر
عالقهتشکیالتیبهدکترسیدعباسصالحیچنینحرفیرا
زده بودم توضیح دادند پست وزارت یک پست سیاسی است
نه پست تخصصی ،یعنی وزیر همیشه مبتنی بر معامالت
و معادالت معطوف به قدرت و سیاست انتخاب میشود و
شایستگی و تخصص افراد در انتخابشان برای وزارت تاثیر
معناداری ندارد .دکتر صالحی هم هر چند انسان فاضلی
است ،ولی در سپهر سیاست یک ستاره کوچک هم ندارد.
حاال اما با معرفی صالحی برای وزارت ارشاد ،معلومم شد
گاهیقدرتصداقتبرسیاستمیچربد.وآخر:محاسبات
ازوزیرشدنسیدعباسصالحیحکایتنمیکرد.ولیهمه
با وقوف به ضعف ها و قوت هایش او را عاقل ،غیرسیاسی،
اهل گفت وگو و تعامل ،با صداقت ،اخالق مدار و  ...شناخته
بودند ،این کارنامه کاری و شناخت بود که خودش را بر
سیاست تحمیل کرد تا او حاال کاندیدای وزارت ارشاد باشد.
همه این ها بارقه امیدی است که مسیر صالح و اصالح در
جمهوریاسالمیایرانبازاست.اینکهکسیدرسطحوزیر
بدون پشتوانه جناح و حزب و گروه و بر اساس شایستگی ها و
کارنامه اش انتخاب بشود یعنی این مسیر باز است ،هر چند
زیاد مورد استفاده نباشد.

...
خبر

المانیتور :عربستان با روابط جعلی خود با
شیعیان می خواهد تهران را منزوی کند

المانیتور در گزارشی به پشت پرده سفر جنجالی اخیر
مقتدی صدر ،روحانی شیعه جوان عراقی به عربستان
سعودی پرداخته و تحلیل های متفاوتی در این زمینه ارائه
کرده است .به گزارش نامه نیوز ،در تحلیل پایگاه خبری
المانیتور با اشاره به تغییر مواضع صدر درباره سعودی
آمده است« :آن چیزی که اهمیت این سفر را دوچندان
کرده است تغییر رویکرد صدر در قبال رخدادهای داخلی
و جهت گیری های منطقه ای عربستان سعودی است.
به طور مثال ،در ژانویه  2016وی واکنش شدید اللحنی
به اعــدام شیخ نمر النمر روحــانــی شیعه در عربستان
سعودی داشت و حاکمان ریاض را به اتخاذ بی عدالتی
سیستماتیک علیه اقلیت ها و سرکوب آن ها متهم کرد.
اما در این سفر صدر تصمیم گرفت تا بر مسائل عراق
متمرکز شود .تغییر مواضع صدر یک واگرایی شفاف در
گفتمان مذهبی است ».المانیتور در ادامه تصریح میکند:
«تــاش صدر بــرای رسیدن به یک گفتمان مشترک با
عربستان سعودی با انتقادهای بسیاری از سوی شیعیان
در عراق و دیگر کشورها مانند ایران و لبنان همراه بود.
منتقدان بر ایــن بــاورنــد که دیــدار صــدر بی توجهی به
بی عدالتی هایی است که اقلیت شیعیان در عربستان
متحمل هستند.
برخی از انتقادها متوجه این موضوع است که این سفر
بخشی از تالش عربستان سعودی برای انزوای ایران در
منطقه است .عربستان سعودی تالش می کند تا با روابط
جعلی خود با گروه های شیعه در منطقه ،ایران را منزوی
کند ».مقتدی صدر در روزهــای گذشته طی سخنانی
عجیب گفته بود که «ریــاض به منزله پدر بــرای همگان
اســت»(!) و قــدرت خود را ثابت کــرده و «در تالش برای
برقراری صلح در منطقه است»(!)
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