سهشنبه  23مرداد  2 ،1397ذیالحجه  14 ،1439آگوست  ،2018شماره  ، 19891سال هفتادم.
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 :
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آگاه باش که منفورترین مردم نزد خداوند کسی است که سیره امامی را برگزیند ولی از کارهای او پیروی نکند.
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تازههای مطبوعات
••شرق -این روزنامه در گزارشی درباره کشف داروهای
تاریخمصرفگذشتهای کهدرانباریکشرکتاحتکارشده
اند،نوشت:اینشرکتداروییکهآگهیتأسیساشمربوط
به 18اسفند 93است،حدود 350میلیاردتومانبهصنعت
داروی کشور بدهکاری دارد که بخشی از این بدهیها
متعلق به زیرمجموعههای آن است .بررسیهای این سایت
نشانمیدهداینشرکتمتعلقبهدختروزیردولتیازدهم
است؛شرکتیکهفقطپسازسهسالازآغازتأسیسوشروع
به کارش در حدود  350میلیارد تومان بدهی به بار آورده
است ،حاال در تابستان  97برای دومینبار ،این بار برای
احتکار دارو؛ آن هم در شرایطی که کشور در آستانه تحریم
سنگین خارجی قرار دارد ،خبرساز شده است.
••قانون  -چند روزی است که هشتگ پزشکان فراری از
کارتخوان در شبکههای مجازی راه افتاده است و کاربران
تجربیات خود را در این باره مینویسند .کاربرانی که عده
ای از آنها با وجود درد و بیماری نتوانستهاند ویزیت خود
را با کارتخوان پرداخت کنند .یک کاربر نوشته« :یه بار رفتم
دکتر دیدم کارتخوان داره ،کشیدم ،وقتی کشیدم دیدم
نوشته میوهفروشی جاللی!»
••کیهان  -رئیس دفتر رئیسجمهور میگوید دولت
عــذرخــواهــی از مــردم را بــد نمیداند امــا عذرخواهی
دلیل میخواهد (!) اظهارات واعظی در حالی است که
سوءمدیریت اقتصادی دولت به ویژه در یک سال اخیر
موجب تورم  35تا  150درصدی در بازارهای ارز و سکه
و مسکن و خودرو و گوشی موبایل و ...شده است .تصمیم
ارزی پنج ماه قبل دولت نیز ،موجب هدر رفت  30میلیارد
دالر ارز کمیاب ،در جیب رانتخواران شد.
••فرهیختگان  -پس از آن که نرخ ارز آزاد و خرید و فروش آن
درصرافیهاامکانپذیرشد،کاسبیدالالننیزرونقروزهای
گذشتهرانداشت.ازاینروآنهاباتغییرجهتواردبازارخرید
و فروش و داللی بلیت هواپیما شدند و شنیدهها حاکی از این
است که برخی دالالن و سودجویان ،بلیت هواپیماها را با
افزایش قیمتی بیش از ۷۰درصد میفروشند.
••شهروند-قاسم ،جانباز اعصاب و روان سال گذشته به
دلیل شباهت به افغانستانیها در پارک افسریه بازداشت و
به افغانستان فرستاده شده و در شهر زرنج بر اثر سرما جان
باخته و در همانجا دفن شده است .همسر وی به روزنامه
شهروند گفته :شوهرم را فقط از روی ظاهرش به افغانستان
فرستاده و آنجا رهایش کرده بودند.

...

انعکاس
••شفاف نیوز نوشت  :منابع فلسطینی از سفر محرمانه یک
هیئت امنیتی اماراتی به ریاست «علی محمود الشامسی»
رئیس سازمان امنیت این کشور به فلسطین اشغالی خبر
دادند .هیئت پنج نفره مقامات امنیتی امارات اواخر هفته
گذشته با سفر به فلسطین اشغالی از برخی پایگاه های
نظامی سری و مهم اسرائیل دیدار کردند.این گزارش می
افزاید  :هیئت اماراتی همچنین با برخی مسئوالن نظامی
و امنیتی اسرائیل با هدف توسعه روابط و تبادل کارشناس
دیدار به عمل آوردند.
••دیپلماسی ایرانی نوشت :مجموع رقمهای پرداختی
عراق به دولت کویت به عنوان غرامت جنگی تاکنون به
بیش از  ۴۷میلیارد دالر رسیده است.کمیته خسارت
سازمان ملل تصمیم گرفت که عراق  52.4میلیارد دالر
به عنوان غرامت جنگی به اشخاص ،شرکتها و نهادهای
دولتی وغیر دولتی کویت که در جریان این جنگ دچار
خسارت شدند ،پرداخت کند .با احتساب  90میلیون
دالری که روز شنبه اول اردیبهشت  ۱۳۹۷عراق پرداخت
کرد  ،این کمیته تاکنون مبلغی معادل  47.9میلیارد دالر
به عنوان خسارت به مدعیان پرداخت کرده است.
••جهان نیوز نوشت  :عبدا ...ناصری ،مشاور ارشد رئیس
دولت اصالحات گفت :آقای احمدینژاد خیلی حرفش در
جامعه و نخبگان شنیده نمیشود و او فقط برای زنده نگه
داشتن خود و هویت سیاسی خود حرفهای بزرگ میزند.
البته باید این نکته را در نظر گرفت از نظر دموکراسی و
رویکرد مردم ساالرانه ،آقای احمدینژاد مانند هر شهروند
و کنشگر دیگری حق اظهار نظر دارد که قوه مجریه و قوای
دیگر را نقد و ارزیابی کند ،اما تجربه تاریخی مخصوصا پس
از سال  ۹۲و حتی در دوره هشت ساله رئیسجمهوری وی
نشان داده که احمدینژاد احساس میکند که هر وقت در
جامعهودراندیشهکنشگرانونخبگانجاییندارد،سخنان
بزرگ و غیر قابل تصوری میزند تا حضور خود را حفظ کند.
••عصر خبر نوشت  :صبح دیروز برخی رسانه ها با انتشار
خبری ،از خداحافظی مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد از
دولت خبر دادند در صورتی که مهدی کرباسیان برادر وزیر
اقتصاد و معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در دیدار با
خبرنگاران اعالم کرده بود« :در صورت ابالغ قانون جدید
منع به کارگیری بازنشستگان ،از وزارت صمت خداحافظی
خواهم کرد ».به همین دلیل رسانه در نشر و بازنشر خبر به
جای مهدی کرباسیان خبر خداحافظی مسعود کرباسیان
را اعالم کرده بودند.
••اعتمادآنالین نوشت  :خبر دستور رئیسجمهوری برای
برکناری مدیرعامل شستا تکذیب شد .یک منبع آگاه در
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی » گفت :رئیسجمهوری
هیچ دستوری برای برکناری مدیرعامل شستا صادر نکرده
و این خبر از اساس کذب است.
••خبرآنالین مدعی شد:علی مطهری نایب رئیس مجلس
به نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقالب برای اقدامات ویژه
در برخورد با اخاللگران اقتصادی واکنش نشان داد و گفت
که نباید به هر بهانهای متوسل به حکم حکومتی شویم.بهتر
بود رئیس قوه قضاییه قوانین و احکام مورد نیاز را از طریق
مجلس به دست میآورد.
••نــامــه نــیــوز نــوشــت  :جـــوزف ووتـــل ،فــرمــانــده ستاد
فرماندهی مرکزی ارتــش آمریکا در موضعگیری علیه
قاسم سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس وی را مسئول «کارزار
توسعهطلبانه ایــران» خواند و تالش کرد کارنامه وی را
مقابل مردم ایران قرار دهد.
•• پارس نیوز نوشت  :باهنر مشاور رئیس مجلس ،با تاکید
براین که در اداره مملکت خالهبازی نمیشود کرد ،یادآور
شد :بنده پس از پیروزی احمدینژاد در انتخابات ریاست
جمهوری مصاحبه کردم و گفتم ،درست است احمدینژاد
در جناح ماست و ما از او حمایت کردیم اما با وی سر مسائل
مملکت و منافع ملی شوخی نداریم.
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موشک فاتح مبین مجهز به جست وجوگر هوشمند با موفقیت آزمایش شد

پاسخ مسئوالن به چالش «فرزندت کجاست؟» ادامه دارد

رونمایی از نسل جدید موشک های نقطه زن زمینی و دریایی

در روزهــای گذشته چالش «فرزندت کجاست؟» در شبکه های اجتماعی شکل گرفته که از
مسئوالن خواسته شده تا وضعیت شغلی ،تحصیلی و اقامتی فرزندانشان را تشریح کنند .در
روزهای گذشته دو وزیر و مشاور رئیس جمهور به این پویش پیوسته بودند که در روز گذشته هم
برخی دیگر از مسئوالن به این جمع اضافه شدند .شهیندخت موالوردی دستیار رئیس جمهور
در امور حقوق شهروندی در حساب توئیتری خود در این زمینه نوشت :دو دخترم؛اولی فارغ
التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی به ترتیب از دانشگاه های تهران
و شهید بهشتی ،فاقد شغل ثابت و مترجم آزاد دومی فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی دانشگاه
هنر و مشغول مهارت آموزی در دوره آموزشی فنی و حرفه ای جواهرسازی.
▪وزیر آموزش و پرورش:فرزند پسرم یقین دارم که تا االن به خارج از کشور نرفته اال قطر و امارات!

نسل جدیدی از موشک به نام فاتح مبین
مجهز به جست وجوگر پیشرفته و هوشمند
با قابلیت نقطه زنی در زمین و دریا توسط
متخصصان و دانشمندان سازمان صنایع
هوافضای وزارت دفاع با موفقیت آزمایش
و در آستانه  31مــرداد ســالــروز صنعت
دفاعی با حضور وزیــر دفــاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح رونمایی و وارد چرخه
تولید شد .براساس گزارش فارس ،موشک
فاتح مبین براساس فناوری های پیشرفته
بومی طراحی و ساخته شده و قادر است در
همه ساعات شبانه روز و شرایط محیطی و
جنگ الکترونیک دشمن ،اهداف خاص



مد نظر را در روی زمین و دریا تشخیص و
مورد اصابت قرار دهد .موشک فاتح مبین
100درصد داخلی و توسط دانشمندان
وزارت دفـــاع ســاخــتــه شـــده و مــراحــل
طراحی ،تولید ،زیرساخت ها و آزمایش
های آن کامال بومی است.
این موشک قابلیت دارد از تمامی موانع
و سدهای ضدموشکی که برای تضعیف
قــدرت بــازدارنــدگــی طراحی می شود،
عبور کند.امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم
رونــمــایــی از نسل جــدیــد مــوشــک فاتح
مبین گفت :متخصصان متعهد و توانمند

...

سازمان هوافضای وزارت دفاع با تالش
جــهــادی و شبانه روزی توانستند بــا به
حداقل رساندن زمــان ایــده تا محصول،
در زمانی کوتاه و متناسب با نیاز عملیاتی
نــیــروهــای مــســلــح  ،مــوشــک چــابــک،
رادارگــریــز ،تاکتیکی و نقطه زن فاتح
مبین را طراحی ،نمونه سازی و با موفقیت
آزمــایــش کنند .وی در ادامــه سخنانش
تأکید کرد :موشک فاتح مبین 100درصد
داخلی ،با قابلیت های فــراوان و توسط
دانشمندان وزارت دفــاع ساخته شده و
مراحل طراحی ،تولید ،زیرساخت ها و
آزمایش های آن کامال بومی است.



عراق

ن اختتامیه
همچنین به گزارش پانا ،سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش هم در حاشیه آیی 
یازدهمین دوره لیگ علمی پیشگامان ایران اسالمی در پاسخ به پرسش «فرزندت کجاست؟»
گفت« :من دو فرزند دارم که هر دو در داخل کشور هستند و فرزند پسرم یقین دارم که تا االن به
خارج از کشور نرفته اال قطر و امارات ».سید رضا صالحی رئیس کمیته ملی المپیک هم در پاسخ به
این سوال که چند فرزند دارد و شغل آن ها چیست؟ به جماران گفت :سه دختر دارم؛ دختربزرگم
ازدواج کرده است و فوق لیسانس مدیریت اجرایی دارد و هیچ شغل دولتی یاخصوصی ندارد .وی
افزود :دختر دوم مهندس عمران و فوق لیسانس معماری دارد هیچ اشتغال رسمی ندارد و شخصا
در زمینه رشته تخصصی خود فعالیت می کند .دختر سوم نیز دانشجوی دانشگاه تهران است.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس با پیوستن به پویش «فرزندت کجاست؟»
اعالم کرد که دو دختر دارم که ازدواج کردند ،یکی از آن ها در قم و دیگری ساکن تهران است .هر
دو خانهدار هستند .پسرم هم در مقطع کارشناسی در یکی از دانشگاههای قم مشغول به تحصیل
است .محمد علی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز هم طی مطلبی در اینستاگرامش نوشت:
من سه دختر دارم که همه در تهران هستند .فائزه لیسانس مردمشناسی از دانشگاه تهران؛
خانهدار و پاره وقت معلم دبستان فاطمه لیسانس بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبایی ،خانهدار و
هفتهای دو روز دور کاری در بخش پشتیبانی شرکت خصوصی استارت آپی فریده دانشجوی سال
سوم هنر در دانشگاه تهران .در روزهای گذشته نیز وزیران فرهنگ و ارشاد اسالمی و امور خارجه
و همچنین حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور هم با پیوستن به این چالش به معرفی وضعیت
فرزندان خود پرداخته بودند.

...
آمریکا



...
احزاب

سردار عبداللهی:مردم عراق اجازه ندادند
کشورهای بزرگ منطقه تجزیه شود

غیبت  5ماهه ناوهای هواپیمابر آمریکا
در خلیج فارس

انتقاد تند جوانان اصالحطلب به شورای عالی
اصالحطلبان

باشگاه خبرنگاران – معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای
مسلح هدف از تشکیل داعش را تجزیه کشورهای بزرگ منطقه غرب
آسیا دانست و گفت :مردم و رزمندگان عراق با کمک جبهه مقاومت،
داعش را شکست دادند و نگذاشتند دشمنان به اهداف خود دست
یابند.سردار عبداللهی با بیان این مطلب در دیدار با سپهبد ابراهیم
الحسینی فرمانده مرزبانی عراق افزود :برای ما مشخص است که چه
کسانی در منطقه به پشتیبانی و حمایت از داعش پرداختند .آنان دالرها
و تجهیزات پیشرفته را به داعشیها دادند؛ حتی به درمان مجروحان
داعشی هم پرداختند.

فارس  -اطالعات حرکت نیروی دریایی آمریکا و گفتههای مقامهای
آمریکایی نشان میدهد این کشور بیش از پنج ماه است که در خلیج
فارس ناو هواپیمابر ندارد  .به تازگی دریاساالر «جان ریچاردسون»
فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا این موضوع را تایید کرد و گفت:
آمریکا هم اکنون ناو هواپیمابری در خلیج فارس ندارد .به گفته وی،
اکنون تنها ناوشکن موشکانداز «سالیوانز» در خلیج فارس مستقر
است .این کاهش تنها به نبود ناو هواپیمابر محدود نیست و تعداد
کشتیهای جنگی و ناوشکنهای آمریکایی هم در این منطقه کاهش
یافته است.

فارس -جمعی از جوانان اصالحطلب با عنوان «مجموعه پویش» که در
انتخابات ریاست جمهوری در قالب ستاد انتخاباتی از حسن روحانی
حمایت کردند ،طی نامهای به شورای عالی سیاست گذاری اصالحات
که به ریاست عارف اداره میشود از این تشکل انتقاد کردند.در بخشی از
این بیانیه آمده است  :عالی جنابان اصالح طلب! مجموعه پویش و دیگر
جوانانی که پلکان مجلس نشینی و دولتمردی شما شدند و همچنان
باری بر دوششان هستید ،به شدت معترض انحراف از رای مردم و
تمامیتخواهی این جریان است .یقین داریم آن که قدرشناس نیست،
خداشناسیاش هم از روی ریا و تزویر است.

توضیحات شورای امنیت ملی عراق درباره مواضع اخیر العبادی

العبادی :در مسئله ایران تنها متعهد به استفاده نکردن از دالر هستیم
شورای امنیت ملی عراق که به ریاست حیدر العبادی
تشکیل جلسه داده بود ،با تاکید بر عمیق بودن روابط
ایــران و عــراق و اهمیت حفظ آن ،هرگونه «برداشت
اشتباه» و «سیاسیکاری» درباره موضع رسمی عراق
در قبال تحریمهای ایــران را محکوم کــرد .در همین
حال حیدرالعبادی نخستوزیر عــراق اعــام کرد که
«ما در مسئله ایران تنها متعهد به عدم استفاده از دالر
در مبادالت مالی هستیم واز همه تحریمهای آمریکا
پیروی نمیکنیم» .به گــزارش ایسنا ،دفتر رسانهای
حیدرالعبادی ،در بیانیهای با اشاره به نشست شورای
امنیت ملی به ریاست نخستوزیر عراق نوشت که در آن

جلسه درباره مسائل مختلفی از جمله روابط جمهوری
عراق با جمهوری اسالمی ایران گفتوگو شد .دراین
بیانیه آمده است  :در این نشست ضمن تاکید بر عمق
روابط ایران و عراق و منافع بزرگی که این دو را به هم
مرتبط مـیســازد ،تاکید شد که شــورای امنیت ملی
عــراق هرگونه تفسیر اشتباه و سیاسیکاری مخرب
درباره موضع رسمی عراق که همواره گرسنگی دادن
به ملتها را محکوم کرده است و در سخنان اخیر حیدر
العبادی نیز به آن اشــاره شــده ،محکوم میکند.این
بیانیه افزوده« :او (العبادی) فقط درباره اجرای جزئی
تحریم ها درباره دالر آمریکا سخن گفت .با توجه به این

که صادرات عراق با دالر آمریکا فروخته می شود ،این
دالر کاالی آمریکایی است و اگر در شرایطی که آمریکا
تصمیم گرفته مانع از عبور این کاال از عراق به ایران
شــود ،وظیفه عــراق است که به آن پایبند باشد ،زیرا
دالر کاالیی آمریکایی است .العبادی معامله با ایران با
یورو یا دینار عراق را ممنوع نکرد و شرکت های ایرانی
را هم از فعالیت در عراق منع نکرد .او ورود کاالهای
ایرانی به عراق را ممنوع نکرد .او از اجرای کامل تحریم
های آمریکا سخن نگفت ،بلکه حرف او فقط درباره دالر
آمریکا بود .زیرا آمریکا انتقال دالر را زیر نظر دارد .اگر
عراق می توانست نفت خود را با ارز دیگری بفروشد،

از این تنگنا نجات می یافتیم ...العبادی تاکنون در
دیدارهای مختلف تاکید کرده است که با طرف آمریکایی
در تماس است تا به سازوکار مشخصی برای تعامل با
کشور همسایه ایران برسد .به طور قطع ،همه جهان می
دانند که چهل تا پنجاه درصد از اقتصاد عراق به اقتصاد
ایران وابسته است .به همین علت نه نخست وزیر و نه
هیچ کس دیگری نمی تواند تصمیمی برای جلوگیری
از این تعامل اقتصادی اتخاذ کند » .در همین حال
فالحتپیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس
گفت« :اجرای تحریم آمریکا علیه ایران موضع شخصی
حیدرالعبادی و نه دولت و نه مردم عراق است».

جاللی :من و آقای الریجانی اطالعی از حزب رهروان نداریم

استعفای وزیر شیالت نروژ به دلیل حواشی سفرش به ایران

اکبری -رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان
این که «در هیچ حزبی عضو نمی شوم حتی اگر آقای
الریجانی که برای ایشان احترام زیادی قائل هستم
هم بخواهند حزبی را تشکیل دهد عضو آن حزب
نخواهم شد» گفت :ضمن احترام به دوستانی که
قرار است حزب رهروان را تشکیل دهند ،باید بگویم
بنده و آقای الریجانی حتی در یک جلسه این حزب
هم نبوده ایم و اطالعی هم از آن نداریم.

وزیر شیالت نروژ به دلیل رعایت نکردن قوانین ایمنی سفر در
ایران مجبور به استعفا شد .به گزارش ایلنا یورونیوز به نقل از
یکروزنامهنروژیگزارشدادهکه«پرساندبرگ»،وزیرشیالت
نروژدرروزدوشنبهبهدلیلانتقاداتیکهبهسفراوبهایرانوجود
داشت ،استعفا کرده است .یکی از انتقادات این است که او سفر
خود به ایران را در زمان الزم به این دفتر اطالع نداده است .بر
اساس مقررات نروژ ،همه وزیران موظف هستند پیش از سفر به
هرنقطهازدنیا،موضوعرابهدفترنخستوزیریاطالعدهنداما
پرساندبرگ دو روز پس از ورود به ایران این موضوع را خبر داده
است .او همچنین در جریان این سفر ،تلفن همراه دولتی خود
را به همراه داشت .این موضوع از آن جهت چالش برانگیز است
که از نظر سرویس امنیتی نروژ ،ایران در کنار چین و روسیه،
کشوری با ریسک باال محسوب میشود و کنترل شدیدی بر
وسایل مخابراتی و الکترونیکی دارد .عصر ایران مدعی شد

▪الریجانی باید به مشکالت کشور بپردازد

به گــزارش خراسان کاظم جاللی که در نشست
خبری سخن می گفت ،افزود :اگر از بنده بپرسند
چه کسانی در این حزب حضور دارند ،تنها میتوانم
از آقای نعمتی ،صدر و عبدی نام ببرم و فرد دیگری

را نمیشناسم .جاللی خاطرنشان کــرد :آن قدر
در کشور مشکل داریم که آقای الریجانی باید به آن
ها بپردازند و بنده هم در مرکز پژوهشها آن قدر
گرفتار هستم که هم اکنون وقت پرداختن به این
موضوع را ندارم.

استانداری ۹ :عضو شوراهای شهر در استان تهران
به دلیل فساد مالی و اداری دستگیرشده اند

محسن هاشمی :هیچ عضوی از شورای شهر تهران دستگیر نشده است

استانداری تهران اعالم کرد که۹عضو پنجمین دوره
شوراهای شهر در استان تهران به جرم ارتشاء و تبانی
در معامالت شهرداری دستگیر و شش نفر به اتهام
جعل مدرک تحصیلی وکــارت پایان خدمت سلب
عضویت شدند .به گزارش ایلنا عملکرد هیئت حل
اختالف و رسیدگی به شکایات استان در دوره پنجم
فعالیت شوراهای اسالمی نشان می دهد در این
دوره ،طی برگزاری شش جلسه ،تعداد  ۲۹پرونده
مورد بررسی قرار گرفته است .براین اساس  ۲۵نفر
به دلیل سکونت نکردن ،سوء استفاده از موقعیت
و سوء استفاده از اموال شهرداری و اقدامات غیر
قانونی دیگر براساس ماده  ۱۸آیین نامه اجرایی
هیئتهای حل اختالف مــورد اتهام قــرار گرفته
اند .همچنین برای شش نفر به اتهام جعل مدرک
تحصیلی و کــارت پایان خدمت و سوء استفاده از
موقعیت شغلی به سلب عضویت از شورا رای صادر

شده اســت 9 .نفر نیز به اتهام ارتشاء و تبانی در
معامالت شهرداری دستگیر شدند  .پس از انتشار
این خبر روابط عمومی شهرداری پرند به خبرگزاری
برنا گفت :چهار نفر از بازداشت شدگان از اعضای
شورای شهر پرند هستند  .همچنین رحیم سلیمانی
راد سرپرست اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای
استانداری اعالم کرد :یک نفر از اعضای شورای
شهر تهران نیز به همین دلیل بازداشت شد.با این
حال به گزارش مهر ،محسن هاشمی رئیس شورای
شهر تهران در خصوص شایعه دستگیری یک عضو
شورای شهر تهران گفت :ما از چنین شایعه ای خبر
نداریم و حاضر وغایب کردیم و همه اعضای شورای
شهر تهران حاضر هستند .در همین حال هوشنگ
ناظری فرماندار زابل در گفتوگو با فارس اعالم
کرد :شهردار زابل به همراه هفت کارمندش با هدف
مبارزه با فساد مالی دستگیر شدهاند.

پر ساندبرگ ،عضو حزب راست گرای «پیشرفت» در نروژ که
خواستار سختگیری در قوانین مهاجرت و تطبیق بیشتر
مهاجران با جامعه نروژ است ،در ژوئیه سال  ۲۰۱۸میالدی به
همراه بهاره لتنس ،دوست دختر ایرانی تبارش سفری شخصی
به ایران برای گذراندن تعطیالت داشت.

پاسخ های مهاجری؛ از تذکرهای حاکمیتی به «جمهوری اسالمی»
تا ترس صداوسیما از امام!
مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسالمی که در ماه های اخیر،
سرمقاله های انتقادی نسبت ًا تندی می نویسد ،در گفت و
گویی تصریح کرد :ما هیچگاه برای انتشار مطلب هماهنگی
با بیت رهبری ،نیروی انتظامی و جاهای دیگر نداشتهایم و
االن هم همین گونه است .حجت االسالم مسیح مهاجری
که با ایسنا گفت و گو می کــرد در پاسخ به این پرسش که
آیا از سوی نهادهای حاکمیتی و دولتی به شما تذکر داده
میشود؟ گفت :این فشارها وجود داشته است و االن شاید
کمتر شده باشد .ولی هیچ گاه شخص ًا تحت تاثیر این فشارها
قرار نگرفتهام و هیچ یک از کارهایم تحت تاثیر این فشارها
نوشته نشده است .وی درباره این که آیا آقای علمالهدی
تاکنون گله ای از مطالب این روزنامه کرده ،افزود :بعضیها
با واسطه گله میکنند ،ولی مستقیما آقای علمالهدی چیزی
به من نگفتهاند .وی در یک خاطره دیگر از زمــان رحلت
امام افزود :وقتی آقای خامنهای رهبر شدند ،هنوز رئیس
جمهوری نیز بودند .ایشان از ما مدیران روزنامههای اصلی
آن زمان که هفت یا هشت نفر بودیم برای حضور در جلسهای
دعوت کردند .در این جلسه گفتند که وضعیت من با امام (ره)

فرق میکند و شما باید به من کمک کنید؛ کمکتان هم به
این صورت باشد که هفتگی با هم جلسهای داشته باشید و
همفکری کنید تا به نظام کمک کنید و بتوانیم اهداف نظام
را پیش ببریم و ما هم گفتیم چشم .مهاجری با بیان این که
این جلسات به طور منظم تا سال  88ادامه داشت ،افزود:
یکی از برکات آقای احمدینژاد این بود که این جلسات را هم
به هم زد؛ چون آن قدر اختالف در رسانهها و افکار عمومی
ایجاد کرد که این جلسهها خود به خود کنسل شد.وی با
بیان این که االن رادیو و تلویزیون خیلی بسته شده است،
تصریح کرد :در واقع تلویزیون با امام خداحافظی کرده
است .ممکن است جملهای از ایشان را قبل از خبر یا در
رادیو پخش کنند ،اما به همینها اکتفا میکنند .اگر هم
بخواهند جایی از تصاویر و جمالت امام (ره) استفاده کنند،
در زمینه مقاصد خودشان است و در واقع جناحی این کار
را انجام میدهند .وی افزود :اگر حرفهای اساسی امام
پخش شود ،نگاهها به رادیو و تلویزیون و حکومت و خیلی
از افراد تغییر میکند و در واقع از پخش حر فهای امام
(ره) میترسند.
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دستاوردی راهبردی در کنوانسیون
خزر برای ایران
در این چند روز موضوع رژیم حقوقی دریای خزر از ابعاد
مختلف مورد بررسی مسئوالن و کارشناسان و حتی مردم
عادی قرارگرفت و البته بیشترین تاکید و نگرانی بر موضوع
تقسیم بستر دریا متمرکز شد که البته کنوانسیون در این
خصوص سکوت و آن را به آینده موکول کرد .اما به نظر
نگارنده یکی از مهم ترین دستاورد ها ی این کنوانسیون
یا شاید مهم ترینش در این برهه برای کشورمان که کمتر
مورد توجه قرار گرفت موضوعات امنیتی در خزر است .قبل
از هر چیز باید گفت اگرچه دریای خزر به لحاظ ژئوپلیتیکی
و اقتصادی جایگاه مهمی در دنیا و منطقه دارد اما باید این
واقعیت را بپذیریم که درجه اهمیت این پهنه آبی برای هر
پنج کشور ساحلی یکسان نیست.
اگر ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان هیچ راهی به
دریای آزاد ندارند و روسیه نیز به سختی می تواند خود را
به آب های گرم برساند و از این جهت دریای خزر برایشان
پر ارزش است ،ایران با داشتن هــزاران کیلومتر ساحل
در جنوب و راه داشتن به مهم ترین اقیانوس جهان یعنی
اقیانوس هند ،از این جهت نیاز کمتری به خزر دارد.
همچنین اگرچه تقسیم بستر و زیربستر دریــا به لحاظ
دسترسی به ذخایر نفت و گاز آن که حدود 50میلیارد
بشکه نفت و بیش از 250تریلیون فوت مکعب گاز تخمین
زده شده مهم ترین موضوع اختالفی به شمار می رود اما
از این جهت نیز جمهوری اسالمی ایران با وجود داشتن
ذخایر عظیم نفت و گاز به میزان  1200میلیارد فوت
مکعب گاز و 160میلیارد بشکه نفت ثبت شده تاکنون،آن
هم در نقاطی که استخراج و بهره برداری از آن ها به مراتب
از منابع انرژی خزر که در دریا و در عمق زیاد هستند به
صرفه تر و بیشتر است ،همچون دیگران وابسته به این
منابع نیست .هرچند ،هم در زمینه استفاده از منابع خزر
و هم دسترسی به این دریا و تعیین سهم واقعی ایران از آن،
هیچ کس حق ندارد ذره ای از منافع ملی ایران کوتاهی
کند و اصل این اتفاق که در کنوانسیون اخیر اشاره ای
به سهم کشورها از این دریا نشده ،نشان دهنده قاطعیت
ایران در صیانت از حقوق خود است  .
در این میان دستاورد امنیتی کنوانسیون اخیر را نباید
از نظر دور داشــت بدیهی است بــرای تهران امن بودن
مرزهای زمینی و دریایی شمالی اش مهم است و این
که بتواند آن ها را در قالب قوانین یا کنوانسیون های
بینالمللی و منطقه ای در صلح و ثبات حفظ کنددستاورد
قابل توجهی است  .با این نگاه کنوانسیون رژیم حقوقی
دریــای خزر که به تازگی به امضای روســای جمهور پنج
کشور ساحلی قرار گرفت و پس از تصویب در پارلمان های
این کشورها اجرایی می شود یک دستاورد مهم برای ایران
خواهد بود چراکه عالوه بر تاکیدات چند باره بندهای
متعدد ،در ماده سوم این معاهده مبنی بر حضور نداشتن
نظامی کشورهای دیگر و بند  6مــاده 3که با صراحت
میگوید« :عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف ها
تعلق ندارند در دریای خزر»  ،در بند  7ماده سوم موضوع
بسیار مهم و موثری را تاکید می کند و می گوید  « :در اختیار
قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طر فها به سایر
دولتها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی
علیه هرطر ف؛» که در این جا به لحاظ حقوق بین الملل
منظور از قلمرو ( ) Territoryکه به کار رفته فراتر از دریای
خزر بوده و تصریح دارد که این پنج کشور نباید بخش های
خشکی و آسمان خود را نیز برای استفاده خارجی علیه
یکی از این کشورها واگذار کنند.
چنین بند مهمی که کمتر در رسانه ها به آن پرداخته شده
می تواند برای کشورمان که همواره از سوی قدرت های
خارجی فرامنطقه ای مورد تهدید بوده به عنوان یک نقطه
مثبت و ثبات دهنده در منطقه خزر به شمار رود ،به ویژه این
که شاهد هستیم در این سال ها آمریکا و رژیم صهیونیستی
توانسته اند با برخی از کشورهای ساحلی دریــای خزر
روابط خوبی در ابعاد مختلف از جمله نظامی ایجاد کنند
که نگرانی های ما را در پی داشته است .اجــرای چنین
کنوانسیونی می تواند بستر حقوقی برای امنیت و ثبات
در مرزهای شمالی کشور باشد و فضا را برای استفاده
های بیشتر و متنوع تر از این دریای مهم و پر ارزش برای
کشورمان و دیگر کشورهای ساحلی میسر کند.

...

ویژه های خراسان
تشکیل کمیته مقابله با تحریم در یک
وزارتخانه اقتصادی
بر اســاس ابالغیه مکتوب یکی از مسئوالن اقتصادی
کابینه به مدیران زیرمجموعه در روزهای اخیر ،مقرر شده
با توجه به ضرورت نهادسازی و ایجاد ساختار هوشمند
مقابله با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه علیه کشورمان،
مدیران مربوط در ستاد و استان های مختلف برای تشکیل
«کمیته مقابله با تحریم» اقدام و با استفاده از ظرفیت های
آن دستگاه و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات بخش
خصوصی ،بــرای احصا و رفع نیازهای کشور در حوزه
تخصصی خود انجام وظیفه کنند.

مراقب نحوه فروش اموال کم ارزش ادارات
باشید
یک نهاد مسئول در بخشنامه ای به مدیران تعدادی از
ادارات و سازمان های دولتی ،متذکر شده با توجه به
الزامات ناشی از ماده  112قانون محاسبات عمومی،
دستگاه های اجرایی باید ضمن توجه به این موضوع که
تشخیص کم ارزش بودن اموال دولتی برای حذف از آیین
نامه نحوه فروش اموال ،بر عهده یک کمیسیون مشخص و
نه یک فرد خاص است ،مراقب باشند واریز وجوه و عایدات
ناشی از فروش اموال با ارزش یا کم ارزش ،دارای حساب
جداگانه باشد و باید اسناد مربوط به آن به نهاد مسئول در
وزارت اقتصاد ارسال شود.
CMYK

