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تازههای مطبوعات
••ایران  -آیتا ...مکارم شیرازی گفت :بارها به مسئوالن
دربــاره فضای مجازی تذکر دادهایــم و صحبت کرده ایم و
معتقدیم راه حل مشکالت درفضای مجازی فیلتر کردن
نیستوبایدکاریکنیمجوانانآلودهفضایمجازی نشوند.
••شــرق -سیدمحمود دعــایــی ،مدیرمسئول روزنــامــه
اطالعات ،در مراسم آیین نــا مگــذاری بزرگراه آی ـتا...
هاشمیرفسنجانی گفت :امــیــدوارم  ٢٨مــرداد آینده
خیابانی به نام مصدق نــا مگــذاری شود و یاد او گرامی
داشته شود.
ِ
«دولت سیاست
••کیهان – این روزنامه در مطلبی با عنوان
خارجی و ...دیگر هیچ!؟» نوشت:درحالی که کشورمان
با انبوه مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و حتی فرهنگی
روبهروست ،مسئوالن کشورمان تنها فکر خود را معطوف
به مسائل سیاست خارجی کردهاند.
••جمهوری اسالمی –این روزنامه در مطلبی با بیان این
که وزارت علوم ،با تعدادی از مدیران دولتهای نهم و دهم
یا افرادی که با خط مشی ترسیم شده توسط رئیسجمهور
همخوانی ندارند اداره شده است ،نوشت :اکنون راه چاره،
دعوت از همان وزیر(فرجی دانا) است.
••جوان – این روزنامه درمطلبی با عنوان «حصر به دلیل
پیشگیری از اعــدام اســت» ،نوشت :حصر ایــن افــراد از
خاستگاه نظام نه صرف ًا برای پیشگیری ازتکرارماجراهای
تلخ است،بلکه بــه دلیل پیشگیری ازاعـــدام اســت...
اگرچه اکنون هم بخشی ازاصال حطلبان که درمعارضه
با نظاماند،نان حصر را چربتر ازنان رفع حصر میدانند
و به طریق اولی اعدام را آورده بهتری برای خود میدانند.
••شهروند – این روزنامه دربخشی از گزارش اجتماعی
خود از پشت پــرده زباله گــردی کودکان نوشت :برخی
پیمانکاران شهرداری برای هر نفر که در گاراژهای تفکیک
زباله کار میکند ٨٠٠ ،هزار تومان از صاحبان گاراژها
پول میگیرند.
وطن امروز -این روزنامه در گزارشی با اشاره به پایین بودن
نرخ تضمینی بازار سیبزمینیکاران در اردیبل نوشت:
ساالنه  ۷۵۰هزار تن سیبزمینی در اردبیل تولید میشود
که با وجود سابقه و کیفیت تولید تا به امروز بازار مطلوبی
برای این محصول تدارک دیده نشده است.
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انعکاس
••آنا نوشت :امین زاده دستیار سابق رئیس جمهور در
امــور حقوق شهروندی با بیان این که من گزینه رئیس
جمهور برای وزارت دادگستری بودم ،اظهار کرد :گویا
تالش های ایشان برای محقق شدن این موضوع بی فایده
بوده است.
••دیپلماسی ایرانی نوشت :روز جمعه ،دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریکا مغز متفکر و استراتژیست مناقشه
برانگیز خود را اخراج کرد  .بنن یک ضد ایرانی تمام عیار
است .او در چند ماه اخیر نقش مهمی در دیدگاه های
ضد ایرانی ترامپ و فشار بر تهران ایفا کرده بود .بنن به
شدت مخالف برجام و خواهان لغو آن بود .این رویکرد بنن
مخالفانی در کاخ سفید داشت .مک مستر مشاور امنیت
ملی ترامپ مهمترین مخالف بنن بوده است.
••جماران نوشت :محمدحسین کروبی فرزند مهدی
کروبی در مورد علت عمل چهارم قلب پدرش در یک ماه
گذشته گفت :بعد از اعتصاب غذا پزشک متوجه شد که
فشار خون ایشان پایین و ضربان قلب باال است ،ایشان با
اطالع وزیر بهداشت به بیمارستان منتقل شد و در بخش
 CCUمتوجه شدند که باتری قلب کار نمی کند .صبح
شنبه ایشان دو ساعت در اتاق عمل بودند و مجددا باتری
ایشان را وصل کردند.
••پــارس نیوز مدعی شــد :مراسم عروسی فرزند علی
الریجانی چندی پیش به دلیل حضور برخی سیاسیون
عالی رتبه از جریان های مختلف سیاسی ،مورد توجه برخی
رسانه ها قرار گرفت .دو ماه پیش مراسم عقد فرزند وی در
قم برگزار شده بود و دو هفته پیش نیز مراسم عروسی در
همان شهر برگزار شد .اما مراسم هفته گذشته در تهران و در
مجموعه طالئیه بوده است .این مراسم کامال مردانه برگزار
شده است .پدر همسر فرزند دکتر الریجانی ،آقای فیاض
بخش برادر شهید فیاض بخش از چهره های متدین و مفسر
قرآن است .گفته می شود فرزند علی الریجانی در فعالیت
اقتصادی حضور ندارد بلکه در یکی از شرکت های دانش
بنیان کار می کند.
••صراط نیوز نوشت :حسین شریعتمداری مدیر مسئول
کیهان در تحلیلی درباره اعتصاب غذای کروبی گفت :این
پروژه دقیقا بعد از تحریم های اخیر آمریکا که به بهانه نقض
حقوق بشر وضع شده به اجرا درآمده است که با توجه به
ماهیت وطن فروشانه فتنه گران  ۸۸باید آن را سند سازی
آنــان بــرای تحریم های حقوق بشری آمریکا علیه ایران
اسالمی دانست.
••صبحانه آنالین مدعی شد :بر اساس بخشنامه جدید
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به روسای سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت کلیه استانها ،با اشاره به بند 8
تصمیمات «ستاد ویژه قطر» مبنی بر نظارت سازمان توسعه
تجارت بر فرایند کیفی صادرات محصوالت ارسالی به این
کشور ،تاکید شده است با توجه به اینکه یکی از الزامات
صدور محصوالت با کیفیت به بازار قطر ،حضور شرکت
های توانمند و معتبر تولیدی – صادراتی اســت ،لذا از
اعزام هیئت های تجاری بخش خصوصی به قطر بدون
هماهنگی با این سازمان خودداری شود.
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مجلس امروز تکلیف وزیران دولت دوازدهم را روشن می کند

با اکثریت آرای منتخبان شورای شهرتهران رقم خورد

گمانه زنی های دقیقه  90درباره رای اعتماد به پاستور نشینان
پنجمین و آخرین روز بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی دولت
دوازدهم در حالی امروز در بهارستان پایان می یابد که حضور چند
روزه وزیران در مجلس و بحث های داغ و چهره به چهره نمایندگان
با آن ها در کنار جلسات فشرده فراکسیونی ممکن است دیدگاه
نمایندگان درباره وزیران را در مقایسه با روز نخست به کلی تغییر
داده باشد .تا این لحظه هیچ کدام از سه فراکسیون اصلی مجلس
دیدگاه خود را اعالم نکرده اما گمانه زنی های نمایندگان و فضای
کلی مجلس نشان می دهد که اکثریت قاطع وزیران پیشنهادی با
رأی نمایندگاه راهی پاستور خواهند شد و احتماال یک یا دو وزیر به
صورت لب مرزی حرکت خواهند کرد.
▪نطق پایانی رئیس جمهور در دفاع از وزیران

به گزارش خراسان بهروز نعمتی عضو هیئترئیسه مجلس با اشاره
به این که تکمیل بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی نیرو و ورزش،
نطق پایانی رئیس جمهور در دفاع از وزیران و مراسم رأی گیری و
شمارش آرا جزو برنامه های یک شنبه مجلس است،تصریح کرد:
به احتمال زیاد دو وزیر پیشنهادی رای نمی آورند .وی در عین حال
با تأکید بر این که قضاوت در مورد نظر نمایندگان درباره وزیران
چندان قابل پیشبینی نیست ،افزود :اما تجربه نشان داده احتمال
این که یک یا دو وزیر از نمایندگان رای نگیرند زیاد است .نعمتی
اشاره ای به نام وزیران پیشنهادی که احتما ًال رأی نمیآورند نکرد،
اما در روزهای گذشته از وزیران پیشنهادی کار ،کشور ،ارتباطات
و حتی راه و شهرسازی به عنوان وزیران لب مرزی یاد شده بود .به
گفته نعمتی سه فراکسیون امید ،مستقلین و والیی پیش از رأی
گیری نظر خود را نسبت به کابینه اعالم می کنند.
▪رحیمی :ظریف ،قاضیزاده و زنگنه باالترین رأی را می آورند

دراظهارنظریدیگرعلیرضارحیمیعضوشورایمرکزیفراکسیون
امید،تأکیدکرد:وزیرانارتباطاتوکارهمچناندرتالشبرایاقناع
نمایندگان و رفع شبهات و پیگیری سواالت مطرحشده هستند .به



...

جانشین نیروی هوایی ارتش تغییر کرد
تسنیم  -طی حکمی از ســوی سرتیپ شــاه صفی
فرمانده نیروی هوایی ارتش ،سرتیپ خلبان نصیرزاده
معاون هماهنگ کننده این نیرو ،به سمت جانشین
فرماندهی نهاجا منصوب شد .همچنین ،سرتیپ
قراباغی به سمت رئیس ستاد نیروی هوایی ارتش
منصوب شد .در همین حال سرتیپ حیدری فرمانده

محسن هاشمی؛رئیس جدید شورای شهرتهران

گفته رحیمی ،جهرمی و ربیعی فراتر از مخالفتها و موافقتهای
رسمی در صحن باید حرکت اقناعی بیشتری انجام دهند .وی
همچنین درباره افرادی که باالترین رأی را می آورند گفت« :به نظر
میرسد آقایان دکتر ظریف ،قاضیزاده و زنگنه باالترین رای اعتماد
را کسب کنند و از بین وزیران جدید دکتر روحانی نیز آقایان حاتمی
و شریعتمداری بیشترین اقبال را در مجلس داشته باشند».پارسایی
سخنگوی فراکسیون امید نیز از برگزاری جلسه مجمع عمومی این
فراکسیون از ساعت شش صبح دیروز با حضور بیش از ۹۰نفر از اعضا
خبر داد .به گفته پارسایی در این جلسه فرمهایی با اسامی  ۱۷وزیر
در اختیار اعضای فراکسیون قرار گرفت و نظر موافقان و مخالفان
هریک از وزیران دریافت شد .همچنین سهیال جلودارزاده تأکید کرد
 80درصد کابینه رأی می آورند .وی از آخوندی و جهرمی به عنوان
نمایندگانیکهممکناسترأیاعتمادکسبنکنند،یادکرد.درعین
حال محجوب عضو فراکسیون امید درباره وزیر پیشنهادی ارتباطات
گفت :توضیحات وزیران و نظرات موافقان ،تا حد زیادی مخالفان را
قانع کرد حتی بعد از اظهارات وزیر پیشنهادی ارتباطات ،نمایندگان
زیادی قانع شدند که به وی رای دهند .در اظهارنظری دیگر الهوتی
عضو فراکسیون مستقلین اعالم کرد 15 :وزیر به صورت قطعی رای
اعتماد خواهند گرفت .وی مدعی شد فراکسیون امید برای رای
نیاوردن حداقل دو وزیر دیگر تالش می کند.

ارتش

نــیــروی زمینی ارتـــش گــفــت :سعی داریـــم قــدرت
توپخانهای را افزایش دهیم و تاکنون موفقیتهای
بزرگی به دست آوردهایــم .وی افــزود :نیروی زمینی
با ایجاد یگانهای واکنش سریع و متحرک هجومی
آمادگی رزمی و دفاعی خود را در سطح بسیار خوبی
افزایش داده است.
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پسازتعیینشهردارمنتخبتهران،نوبتبهتعیینهیئترئیسهشورایشهرجدیدرسیدکهدر
انتخاباتغیررسمیروزگذشتهاینشورا،بارأیتمامی 21عضومنتخبشورایپنجم،محسن
هاشمیمنتخباولمردمتهران،رئیسشورایشهرتهرانشد.ایناتفاقبعدازانصرافالویری
و مسجد جامعی رخ داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران  الویری اجماع بر روی یک گزینه را علت
انصرافش اعالم کرد .ریاست یک ساله محسن هاشمی رفسنجانی بر شورای شهر تهران با
آغاز رسمی این شورا و طی فرایند قانونی آغاز خواهد شد.محمد علیخانی در حاشیه جلسه روز
گذشته ،با بیان این که حکم شهردار تهران باید توسط وزارت کشور تأیید و ابالغ شود ،به تسنیم
گفت :چهارشنبه هفته جاری روز پایانی فعالیت شورای چهارم و قالیباف خواهد بود .محسن
هاشمی ،برای مدتی ،در دوران ریاست آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،بر مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،رئیس دفتر پدرش بود.وی همچنین به مدت ۱۳سال ،مدیرعامل شرکت مترو
تهران بود که در سال  ۱۳۸۹از این سمت کنارهگیری کرد.پس از کسب  بیش از یک میلیون و
 ٧۵٠هزاررأی،درپنجمیندورهانتخاباتشورایشهرتهرانتوسطمحسنهاشمیزمزمههای
انتخاب وی به عنوان شهردار تهران با توجه به تجربه قبلی وی به طور جدی مطرح شد اما با توجه
به میثاق نامه اعضای شورا مبنی بر استعفا نکردن یاانصراف از عضویت شورا برای تصدی شغل
دیگر با خروج وی از شورا مخالفت شد .همچنین در انتخابات روز گذشته با رأی اعضای شورای
شهر ،امینی به عنوان نایب رئیس ،بهاره آروین و زهرا نژادبهرام به عنوان منشی و علی اعطا به
عنوان سخنگوی شورای شهر تهران تعیین شدند .پس از این جلسه محسن هاشمی در جمع
خبرنگاران با تأکید بر تقویت جنبه نظارتی شورای شهر ،گفت :این رأی ،رأی تمایل بود و باید
جلسهشورایشهرتشکیلشودتااینانتخابرسمیتبگیرد.ویتصریحکرد:شوراوشهرداری
هر کدام وظایفی را براساس قانون دارند ،اما ما بر تعامل بین دو طرف تأکید داریم و شورا نظارت
کافی و وافی را برشهرداری خواهد داشت.در همین حال زهرا صدراعظم نوری عضو شورای
پنجمدرتوئیتینوشت:حضورجواناندرهیئترئیسهشورایشهرتهراننشانگررویکردوتوجه
جدیشورابهظرفیتجواناناست:علیاعطاء،سخنگو،بهارهاروین،منشیاول.درهمینحال
الویریدرحاشیهجلسهغیررسمیمنتخبانپنجمبااشارهبهاینکهتاانتخابنهاییشورایشهر
و حکم وزیر کشور ممکن است مدت کوتاهی فاصله بیفتد ،افزود :من (الویری) به همراه نجفی
براساسچارچوبهایقانونی،فردیکهدرمجموعهشهرداریفعالیتمیکندوبازنشستهنیز
نشده باشد به عنوان سرپرست انتخاب می کنیم .به گزارش مهر این عضو منتخب شورای پنجم
درخصوص سوگندنامه شهردار تهران توضیح داد :متن سوگندنامه مورد تأیید نجفی است و
تأکیدی است بر رابطه شورا و شهرداری و نقش نظارتی شورا.

...
واکنش

انتقاد «سید حسن خمینی» به تحریف سخنانش
میزان  -حجت االسالم و المسلمین سید حسن
خمینی با اشاره به سخنانش در مراسم تغییر نام
بزرگراه نیایش به آیت ا ...هاشمی نوشت :برخی
از رسانهها این سخنان را چنین تیتر زدهاند« :بهتر
بود در زمان حیات آیتا ...هاشمی خیابانی به نام او

نامگذاری میشد» .وی در ادامه با بیان این که تیتر
حاوی مطلبی است که من نگفتهام ،تصریح کرد:
در مورد سخنانی که مقابل تعداد زیادی از نخبگان
و خبرنگاران ایراد شده است هم ،گاهی خبرها با
چنین اشتباهات فاحشی مخابره میشود.

...

بدون موضوع
غالمرضابنی اسدی

political@khorasannews.com

دولت مستقر شد ،وعده ها محقق می شود؟!
فضای رســانــه ای فــوق الــعــاده کــه از هــر شــهــرونــد ،یک
«شهروند -خبرنگار» ساخته است و باالتر از آن با توجه
به توسعه پرشتاب نرم افزارهای رسانه ای ،این فضا را به
«شهروند  -رسانه» ارتقاداده است ،همه وعده ها و شعار
هــای مسئوالن به جدیت و ظرافت ،رصــد و سیاهه می
شود،حتی اگــر از حافظه کوتاه مــدت مــردم پــاک شود،
در حافظه گوشی شان ،با قید دقیق تاریخ و فرم چینش
کلمات ،حفظ خواهد شد .این هم نقطه پایانی ماجرا نیست
که نقطه کانونی است که ما را و مسئوالن را بر سر خط قرار
می دهد .در شرایطی چنین ،عقل حکم می کند که همه
مراقب حرف ها و متولیان امور مواظب وعده های خود
باشند به ویژه دولتمردان که بیش از همیشه در محاسبه
مردم ،به بارم بندی می رسند .حاال که وزیران محترم در
مجلس و در دفاع از برنامه های خود ،حرف ها زدند و وعده
ها دادند ،یادشان باشد که رصد وعده ها از همان لحظه
رای اعتماد ،شروع می شود چنان که برای جناب رئیس
جمهور محترم از همان لحظه تحلیف شــروع شد و االن
هم ساعت شنی به کار پیمانه کردن وعده ها و برنامه ها و
عملکرد هاست .من اگر جای این حضرات بودم ،قبل از
آن که چیزی بر زبان آورم و وعده ای بدهم که هورا از جان
مردم برکشم ،دقیقا آن را روی کاغذ می نوشتم و در خانه و
پیش چشم می آویختم تا حواسم جمع جمیع جهات شود و
سخنی نگویم که فردا در پاسخ آن فرومانم .اگر آقایان ،این
کار را از قبل نکردند ،مردم و فضای رسانه های رسمی و
اجتماعی ،بعد از گفتن آن ها ،این کار را می کنند و مطابق
وعده ها ،مطالبات را فهرست و طلب می کنند .پس اگر
حضرات ،سیاهه وعده ها را ندارند ،از رسانه ها بگیرند
و برای تحقق آن ،برنامه ریزی کنند .این حداقل کاری
است که از مسئوالن خوش سخن و خوش وعده ،انتظار
است .چه مردم انتظار دارند .آقایان به همه وعده هایی
که داده اند و برای تحقق آن از مردم و مجلس ،رای گرفته
اند ،عمل کنند .نمی شود و نمی گذارند و موانع فراوان
است ،اصال نمیتواند ذهن پرسشگر مردم را اقناع کند چه
میگویند وقتی مسئوالنی در چنین تراز باالیی ،نمی توانند
جغرافیای عمل خود را درست و دقیق بدانند و بنمایانند،
چگونه می شود به فردا امید بست؟ حق هم دارند مردم.
من که دستم کوتاه است ،وعده «خرمای بر نخیل مانده»
نباید بدهم .اگر دادم باید ابزار باالرفتن از درخت را به هر
نحو ممکن فراهم کنم و خرما را روی سفره مردم بگذارم و
گرنه اولین ما به ازای آن آتش افتادن در خرمن اعتماد مردم
خواهد بود که از هر گوهری قیمتی تر است.

روزنامه دیلی صباح با اشاره به سفر سرلشکر باقری به ترکیه ادعا کرد

توافق ایران،روسیه و ترکیه برای حل مسئله ادلب
روزنامه دیلی صباح نزدیک به حزب حاکم ترکیه در
گزارشی ادعا کرد که در جریان سفر سرلشکر باقری
فرماندهستادمشترکنیروهایمسلحایرانبهترکیه،این
دو کشور به یک توافق مشترک با روسیه برای حل مسئله
ادلبدستیافتهاند.همزمانخبرگزاریترندآذربایجان
با اشاره به اینکه ایران  ،روسیه و ترکیه عملیات مشترک
نظامی در سوریه انجام خواهند داد ،گزارش داد :این
عملیاتاحتماالدرشهرادلب،واقعدرشمالغربسوریه
آغاز خواهد شد .به گزارش خبرگزاری موج ،این رسانه
آذربایجانی نوشت  :انتظار میرود روسیه و ایران عملیات
را در بخشهای جنوبی این شهر انجام دهند و ترکیه نیز
از مسیر شمالی این شهر پیش روی کند.
▪ادلــــــب؛ آخـــریـــن م ــوض ــع مـــــورد مــنــاقــشــه در
سند مناطق کاهش تنش

ادلب ،استانی در شمال غرب سوریه است که از مدتها
پیش توسط تروریستها اشغال شده است؛ بحث بر سر
ایجاد منطقه کاهش تنش در این ناحیه ،از مدت ها پیش
به عنوان یکی از دستور جلسات مهم ساز و کار مذاکراتی
آستانه توسط سه کشور پیگیری می شد که آخرین
جلسات کارشناسی آن دو هفته پیش در تهران برگزار
شد و دور نهایی آن شهریور ماه در آستانه برگزار می شود.
ایران ،روسیه و ترکیه به جز این منطقه درباره سه منطقه
دیگر کاهش تنش در سوریه به توافق رسیده بودند.

▪سفر رئیس ستاد کل روسیه به آنکارا

هنوز هیچ منبع رسمی ایرانی یا ترکی این خبر را تأیید
نکرده اما آن طور که دیلی صباح نزدیک به حزب حاکم
ترکیه خبر داده ،توافق ایران و ترکیه درباره ادلب" ،دو
جانبه" است اما طبق این توافق ،ارتش روسیه هم در
اجرای این سازوکار نقشآفرین خواهد بود .این خبر را
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز به نقل از مقامات روس،
تایید کرده است .اسپوتنیک خبرداد :روسیه و ایران
از بخش جنوب ادلب و ترکیه از سمت شمال عملیات
نظامیخودرادراینشهرآغازمیکنند.بهگزارشایسنا،
قرار است رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه نیز در آینده
نزدیک به ترکیه سفر کند .بنعلی ییلدیریم نخست وزیر
ترکیه روز جمعه گفت که ترکیه ،ایران و روسیه مذاکرات
آستانه را به منظور برقراری صلح دایمی در سوریه آغاز
کردند .نخست وزیر ترکیه در ادامه بدون این که احتمال
یک حمله زمینی مشترک میان تهران ،آنکارا و مسکو
در ادلب را رد کند ،گفت که حمله علیه سازمان های
تروریستی همواره در دستور کار بوده است.رای الیوم نیز
نوشته است :دیداری که میان اردوغان و رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح ایران با حضور رئیس ستاد ارتش ترکیه
انجام شد؛ شاید یکی از مهمترین دیدارها بود که نشان
دهنده هماهنگی ایران و ترکیه برای سر و سامان دادن
به اوضاع در اراضی سوریه با توجه به تحوالت اخیر و برای
نبردهای مشترک آتی در ادلب و الرقه است.
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