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تازههای مطبوعات
••اعتماد – محسن هاشمی در یادداشت این روزنامه
نوشت :درباره شایعات و هجمههایی که در طول این یک
سال و انــدی که از عمر شهرداری و شــورای شهر جدید
میگذرد باید بگویم که از دید ما ،این فشارها از جنس
شایعات و دروغپراکنیهایی است که در برهههای مختلف
از سوی طلبکاران سیاسی طیفهای مختلف و به خصوص
افراطیون آن هــا ،به بهانههای مختلف به جنا حهای
مقابل وارد می شود و سعی در کمرنگ کــردن نقش آن
ها و همچنین تضعیف شان دارد .طیفهای سیاسی و
افراطیونی که بعضا از سوی نهادهای وابسته به قدرت و
حاکمیت ،حمایت میشوند.
••کیهان  -مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و رئیسکمیته
هستهای مجلس در گفت وگــو بــا ایــن روزنــامــه دربــاره
اظهارات اخیر ظریف بیان کرد :آقای ظریف نه تنها بعضی
دستگاههای نظام را متهم به پولشویی کرده  ،بلکه به تبع
آن بسیاری از افراد را به رشوه گیری نیز متهم کردهاند.
چون ما از مخالفان سرسخت  FATFهستیم ،قطعا طرح
شکایت میکنیم که چرا به ما اتهام زده شد؟ آقای ظریف
بار اولی نیست که چنین موضعی میگیرند .او در گرماگرم
مذاکرات مدعی شد که آمریکا با یک بمب میتواند تمام
سیستم دفاعی ما را نابود کند.
••جوان – این روزنامه در گزارشی با عنوان «به خاطر چند
مشت دالر قاتالن پدرانتان را تطهیر میکنید؟» نوشت:
«صد سال پیش در ایران چه خبر بود؟» این سؤالی است
که بیبیسی فارسی آن را بهانه کرده تا به تاریخ ایران در
بازه سال های  ۱۹۱۷تا  ۱۹۱۹میالدی ،یعنی سالهای
پایانی جنگ جهانی اول و قحطی بــزرگ ایــران سرک
بکشد .بیبیسی فارسی به سراغ تاریخ رفته تا این قتل عام
دردناک را که پژوهشها نشان میدهد در اثر اشغال ایران
به دست انگلیسیها رخ داد ،روایت کند ،اما فکر میکنید
سربازان ملکه ،دلیل فوت بیش از  ۴۰درصد از ایرانیان
را چه دانسته است؟ جواب خنده دار است« :آنفلوآنزای
اسپانیایی» آن هم منتقل شده از سربازان روس!
••آفتاب  -واقعیتی که طی این روزها از چشم بسیاری پنهان
بودنزدیکیدیرینهالریجانیوآخوندیاست.عباسآخوندینه
کاندیدایاصالحطلبانبلکهنامزدموردعالقهوحمایتعلی
الریجانی در شهرداری تهران بوده است .تا پیش از این هیچ
کس حتی به مخیلهاش نمیگنجید که ممکن است سودای
انتخابات،1400رئیسمجلسرابهاینواداردتاحتیبانفوذ
در اصالح طلب ترین شورای شهر تهران در همه این اعصار،
تالشکندگزینهمطلوبخودرابهخانهبهشتبفرستد.
••شهروند  -دستهای پینه بستهای که خوشه موزهای
کوتاه قد را نشان میدهد ،تصویری است که این روزها در
اینستاگرامبسیاریازایرانیهابهاشتراکگذاشتهمیشود.
کپشن عکس کوتاه و مختصر است« :برای کمک به اقتصاد
سیستان و بلوچستان ،موز ایرانی بخرید ...شاید خیلی از
ایرانیها ندانند حاال باغهای موز در سیستانوبلوچستان
ساالنه چیزی حدود150هزار تن موز تولید می کند؛ چیزی
معادل یک سوم موزی که به ایران وارد میشود.

...

انعکاس
••رویداد ۲۴مدعی شد  :با موفق نشدن آخوندی در
کسب آرای شورای شهر تهران ،شنیده شده قرار است وی
به عنوانیکیازگزینههایریاستتصدیشرکتملینفت
معرفی شود.یکی از نمایندگان مجلس نیز احتمال حضور
آخوندی در وزارت نفت را رد نکرده است.
••عصرایران نوشت  :برخی رسانههای محافظهکار در
آمریکا ،حضور اخیر "لوییس فراخان" رهبر جنبش"امت
اسالم" در آمریکا در همایش "افول هژمونی آمریکا" در
دانشگاه تهران را به باد انتقاد گرفته و از سر دادن شعار "
مرگ بر آمریکا" از سوی او انتقاد کردهاند .این انتقاد در
حالی است که فراخان سردادن شعار "مرگ بر آمریکا" در
دانشگاه تهران را رد کرده و با صدور بیانیهای اعالم کرده
این ادعا ساخته و پرداخته رسانههای آمریکا ،بریتانیا و
رسانه های وابسته به یهودیان است .در فیلمی هم که
از او در تلویزیون دولتی ایران نمایش داده شده او فقط
"مرگ بر اسرائیل" و به دنبال آن "مرگ بر" سر میدهد و
می گوید :آمریکا از سردادن شعار "مرگ بر اسرائیل" از
سوی ایرانیها متنفر است .او سپس به فارسی می گوید
"مرگ بر" و عدهای از دانشجویان و حاضران در همایش
"آمریکا" میگویند.
••تابناک مدعی شد  :هنوز ماه دوم آغاز سال تحصیلی
جدید به پایان نرسیده ،دوباره موج جدیدی از اعتراضات
معلمان آغاز شده است؛ معلمانی که عمدت ًا به افزایش
هزینههای زندگی و مشکالت معیشتی اعتراض می کنند
و ضمن طرح برخی دغدغههای صنفی آموزشی ،انتظار
دارند مقامهای مسئول از جمله وزیر آموزش و پرورش ضمن
شنیدن صدای آنها برای حل مشکالتشان اقدام کنند.
••خبرآنالین نوشت  :ناصر ایمانی از تحلیل گران اصولگرا
درباره صحبت علیرضا زاکانی که گفته «هاشمی ،خاتمی،
موسوی ،احمدینژاد ،روحانی و سید حسن در مکتب امام
نیستند ،الریجانی هم لنگ میزند!» گفت :باید به او گفت
«آقای زاکانی چه کسی لنگ نمی زند؟ لطفا اسامی آن ها را
اعالمکنید!»معتقدمخیلینبایدبهاینصحبتهاپرداخت
چون جای تفسیر پیش می آید که شاخص های مد نظر امام
چه بوده و دلیل آن که این افراد لنگ میزنند ،چیست؟ غیر
از مقام معظم رهبری ،االن چه کسی را در سطح جناح ها و
سیاسیون میتوان شاخص مکتب امامی بودن دانست؟

برخی رسانه ها از احتمال تغییر آرایش دولت خبردادند

گمانه زنی ها درباره تغییرات جدید در کابینه

روحانی :در برخی استانداری ها ،فرمانداری ها و وزارتخانه ها به ناچار تغییراتی ایجاد خواهدشد

طاهری -روز گذشته هیئت دولت ،چهار استاندار جدید
را انتخاب کرد تا در آستانه اجرایی شدن قانون منع به
کارگیری بازنشستگان تعداد استان های در انتظار برای
معرفی اســتــانــداران شــان به عــدد  10برسد .براساس
گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،اعضای هیئت دولت
به ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی
رئیسجمهور ،به استانداران پیشنهادی چهار استان
کشور رای اعتماد دادنــد .بر این اســاس ،آقایان احمد
علی موهبتی (فرماندار مشهد) ،فتحا ...حقیقی(معاون
سیاسیاستانداریمرکزی)،محمدجوادفداییفتحآبادی
(سرپرستی استانداری کرمان) و سید سعید شاهرخی
(معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری همدان)
به ترتیب به عنوان استانداران استانهای سیستان و
بلوچستان ،زنجان ،کرمان و همدان منصوب شدند.
هیئت وزیران همچنین از زحمات و خدمات استانداران
پیشین تشکر کرد .براساس گزارش رسانه ها ۱۰ ،استانی
که قرار است استانداران جدید را بشناسند عبارت اند از
سمنان ،فارس ،اصفهان ،قم ،البرز ،آذربایجان شرقی،
تــهــران ،خــراســان رضــوی ،خــراســان شمالی ،خراسان
جنوبی و یزد.در همین زمینه روز گذشته رئیس جمهور
در جلسه هیئت دولت با اشاره به قانون منع به کارگیری
بازنشستگان گفت :به دلیل قانون جدید مجلس شورای
اسالمی درخصوص بازنشستگی،به طور طبیعی در برخی
استانداری ها ،فرمانداری ها و جاهای دیگر و وزارتخانهها
به ناچار تغییراتی ایجاد خواهد شد .وی با اشاره به انتخاب
چهار استاندار جدید گفت :نکاتی عمومی و همچنین
مختصبهاستانهایخاصاستاندارهایعزیزدارمکهاو ًال
به عهدی که از دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم با
مردمبستیم،پایبندخواهیمبودویکیازوظایفاستانداران
این است که بتوانند برنامه و خط مشی دولت دوازدهم را به
خوبی اجرایی و عملیاتی کنند.
▪ادعای نامه نیوز درباره نقش الریجانی ،رحمانی فضلی،
واعظی و جهانگیری در انتخاب استانداران

در همین حــال پایگاه خبری اصــاح طلب نامه نیوز با
اشاره به فرایند انتخاب استانداران نوشت :تالش گروهها
و جریا نهای سیاسی ملی و شهرستانی برای انتخاب
استانداران جدید ،وارد مراحل حساسی شده است .نامه
نیوز در ادامه مدعی شد :شنیدهها حاکی است که تغییرات
فراتر از جایگزینی معاونان به جای استانداران خواهد
بود .گویا چهارگانه الریجانی ،رحمانی فضلی ،واعظی
و جهانگیری بیشترین تاثیر را در انتخاب استانداران
جدید خواهد داشت .این سایت در ادامه مدعی اثرگذاری
علی الریجانی بر تصمیمات رحمانی فضلی درانتخاب
استانداران شده است .از سوی دیگر این پایگاه ادعا کرد:
برخی منابع آگاه در دولت گفتهاند دلیل انتخاب نشدن
استانداران اختالفی بوده که میان جهانگیری و واعظی
وجــود داشته اســت .بنا بر نوشته نامه نیوز ،آن گونه که
منابع آگاه خبر دادهاند محمود واعظی تالش میکند به
گزینههای مشترکی با علی الریجانی برسد؛ این در حالی
است که اسحاق جهانگیری در پی آن است که به جای
گزینههای الریجانی و واعظی ،استانداران اصالحطلب

را به دولت وارد کند و منشأ اختالف واعظی و جهانگیری
همین موضوع است.
▪ادعای تابناک درباره تغییر  3وزیر دیگر کابینه

اما فراتر از تغییر اجباری استانداران ،برخی رسانه ها از
احتمال تغییرات جدی تر در دولت هم خبر دادند .پایگاه
خبری تابناک در همین باره مدعی شد :هفته آینده و پس
از بازگشت نمایندگان به خانه ملت ،قرار است در مجلس
درباره طرح استیضاح وزیران علوم ،تحقیقات و فناوری و
آموزش و پرورش تصمیم گیری شود .با توجه به این که به
دلیل محقق نشدن خواسته های رئیس جمهور و دولت
از وزیر علوم ،دولت درخصوص انجام تغییر در این حوزه
مصمم است ،می توان این گونه گفت ،تغییر بعدی در دولت
را می توان تا حدود زیادی قابل پیش بینی دانست .تابناک
در ادامــه ادعــا کــرد :حتی گفته می شــود ،در سفر رئیس
جمهور به نیویورک« ،حسن روحانی» از آمریکا پیغام داده و
نارضایتی خود را از عملکرد وزارت علوم بیان کرده است .به
نوشتهتابناک،گفتهمیشود،روحانیخواستههرچهزودتر
برای«منصورغالمی»جانشینانیبهاومعرفیشوندتابتواند
درباره آن ها تصمیم بگیرد .این پایگاه در ادامه گزارش خود
درباره گزینه های دیگر تغییر نیز خبر داد :در خصوص دو
تغییربعدیمحتملترینگزینههارامیتوانازمیانوزیران
آموزش و پرورش ،جهاد کشاورزی و دادگستری دانست که
بایدهممجلسوهمدولتدرخصوصآنهاتصمیمبگیرند.
▪تغییر چهار وزیر کابینه دولت تکذیب شد

با این حال پس از انتشار این گزارش ،خبرگزاری ایسنا
نوشت« :در پی گمانه زنی یک سایت خبری درباره تغییر
چهار وزیر کابینه ،یک منبع نزدیک به دولت  ،این ادعا را
تکذیب کرد ».یک منبع مطلع که نامش فاش نشد در گفت
و گو با ایسنا این گمانه زنی ها برای تغییر را تکذیب کرد.
▪قانوناساسیدربارهتعدادتغییراتمجازچهمیگوید؟

از سوی دیگر نکته قابل توجه در خصوص تغییرات در دولت
آن است که براساس اصل  136قانون اساسی« ،در صورتی
که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران
تغییر کند باید مجدد از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای
رأی اعتماد کند ».دولت  18وزارتخانه دارد و براساس این
اصل قانون اساسی اگر تعداد وزیران تغییر کرده به عدد 9
برسد باید مجدد برای همه کابینه رای اعتماد اخذ شود .این
درحالی است که تاکنون چهار وزیر دولت تغییر کرده اند.از
سویدیگرچندماهیاستدولتبااستعفاینوبختازسمت
سخنگویی دولت ،فرد جدیدی را جایگزین او نکرده است .در
اینخصوصیکمنبعآگاهبهنامهنیوزگفت:دیگرسخنگویی
به معنای گذشته مطرح نخواهد شــد؛ درمقابل احتمال
دارد دو عضو دولت نه مانند گذشته سمت سخنگویی ،بلکه
عملکرداطالعرسانیراداشتهباشند،بهاینمعنیکهحاجی
میرزایی ،دبیر هیئت دولت ،اخبار مصوبات و مباحث دولت
را مطرح کند و مباحث مربوط به رئیس جمهوری نیز از سوی
واعظی ،رئیس دفتر رئیس جمهوری اعالم شود .وی افزود در
غیابسخنگوییدولت،هروزارتخانهنیزبهنوبهخود،مباحث
و اخبار خود را مطرح خواهد کرد.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

تهران اذانظهر  11:49غروبآفتاب  16:58اذانمغرب  17:17نیمه شب  23:06اذانصبحفردا 5:14

گره میزبانی از سازوکار مالی هنوز باز نشده است

پاسکاری SPVدراروپا ،هشدار برجامی ایران
در حالی که قرار بود سازوکار مالی پیشنهادی اروپا موسوم به « »SPVبرای دوران پسابرجام ،تا 13آبان ایجاد شود،
اما هنوز اصلی ترین مسئله این سازوکار یعنی کشوری که قرار است میزبانی آن را برعهده بگیرد ،مشخص نیست.
پیشتر از فرانسه ،از لوکزامبورگ و اتریش به عنوان میزبانان احتمالی  SPVیاد می شد ،اما حاال پایگاه آمریکایی
«بلومبرگ» گزارش داده به رغم تمایل اروپا به میزبانی اتریش ،این کشور حاضر به چنین کاری نیست .به گزارش
تسنیم ،سخنگوی وزارت خارجه اتریش اعالم کرد کشورش پس از بررسیهایی که انجام داده به این نتیجه رسیده
که فع ً
ال شرایط پذیرش میزبانی کانال مالی ایران و اروپا را ندارد .این مقام اتریشی در این باره به خبرگزاری اتریش
گفت« :از ما پرسیده شده که آیا اتریش آمادگی دارد این سامانه را میزبانی کند .این درخواست کامال مورد بررسی
قرار گرفته و با دیگر وزارتخانهها و موسسات مالی مانند بانک ملی هم مطرح شده است .نتیجه بررسی این است
که پرسشهایی مطرح است که هماکنون پاسخی برای آن وجود ندارد به همین دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که
اکنون در شرایطی نیستیم که میزبان سامانه  SPVباشیم ».به نوشته بلومبرگ ،مذاکرات درباره این سازوکار به
آرامی در حال پیشرفت است زیرا هیچ کشوری عالقهای به میزبانی از این سازوکار ندارد ،مسئلهای که به نوشته
بلومبرگ از این حقیقت ناشی میشود که این میزبانی می تواند کشور میزبان را در معرض خشم دولت ایاالت
متحده آمریکا قرار دهد.امتناع اروپا از عملیاتی کردن اصلی ترین پیشنهاد برجامی اش در حالی است که مسئول
سیاست خارجی این قاره مدعی است اروپا توافق هستهای با ایران را حفظ میکند و این کار را به دلیل منافع و
مسائل بازرگانی انجام نمیدهد بلکه به دالیل امنیتی این کار را انجام میدهد .به گزارش فارس وی همچنین
گفت« :اگر بتوانیم توافق را حفظ کنیم در این صورت میتوانیم بر مبنای آن پیشرفتهای بیشتری با ایران در یمن،
مسائل موشکی ،افغانستان و آسیای مرکزی به دست آوریم».
▪خرازی :پایبندی ایران به برجام نمی تواند برای همیشه ادامه یابد

همزمان با این تحوالت کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران با هشدار به اروپا گفت :وقت به
سرعت در حال گذر است و به نظر می رسد بر اثر این تعللی که وجود دارد اعتماد بین ایران و اروپا در حال خدشه
دار شدن است .به گزارش مهر ،وی که برای شرکت در کنفرانس صلح پاریس به فرانسه سفر کرده است در پاریس
درباره سرانجام برجام گفت :یکی از سواالت در طول نشست هایی که ظرف این دو روز داشتم مسئله برجام بود و
این که چرا دولت های اروپایی مثل فرانسه که بخشی از این قرارداد به شمار می روند در اجرای وظایف و تعهداتشان
تعلل می کنند .خرازی هشدار داد که پایبندی ایران به برجام نمی تواند برای همیشه ادامه یابد و در نهایت اروپایی
ها هستند که باید تعهداتشان را انجام بدهند تا موجب ادامه حضور ایران در برجام شوند.از آمریکا هم خبر می رسد
که رئیس جمهور آمریکا از همین مقدار اقدام اروپایی ها هم ناراحت است و پس از مشاجره با همتای فرانسوی
اش ،حاال با نزدیک ترین متحدش یعنی انگلیس بر سر مسئله مهار ایران ،مشاجره داشته است .روزنامه آمریکایی
واشنگتنپست گزارش داده که هفته گذشته ترزا می نخست وزیر انگلیس با ترامپ تماس گرفت تا پیروزی حزب
جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای کنگره را به او تبریک بگوید ،اما ترامپ در این تماس از نخستوزیر انگلیس
بابت انجام ندادن اقدامات کافی جهت مهار ایران انتقاد کرد .بنا بر این گزارش ،ترامپ در دیدار با ماکرون در
پاریس هم به اختالفات دو طرف بر سر مسائل تجاری و ایران اشاره کرده است .مقامهای آمریکایی و اروپایی گفتند
توگویش با ترزا می ،تند و زننده بود.
که مزاج ترامپ ،تلخ و گف 
▪گزارش فرانس  24از آرامش بازار طال و ارز به رغم تحریم ها

همزمان ناثان سلز هماهنگکننده امور تروریسم در وزارت خارجه آمریکا روز سهشنبه اعتراف کرد این کشور به
تنهایی و بدون حمایت متحدانش نمیتواند محاسبات ایران را عوض کند .به گزارش ایرنا ،شبکه تلویزیونی فرانس
 24در گزارشی اعالم کرد با وجود بازگشت تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران که از سیزدهم آبان آغاز شده
است ،بازار ارز و طال در این کشور هفته آرامی را همراه با روند نزولی قیمت ها پشت سرگذاشتند .ایندیپندنت
آنالین هم در تحلیلی نوشت :اگرچه فشار اقتصادی تحریم ها در ایران مشهود است ،اما مقامات و تحلیل گران
خارجی باور دارند که یک سری عوامل همچون افزایش قیمت نفت و نبود جبهه متحد در اعمال تحریم ها ،به ایران
در سرپا نگه داشتن اقتصاد کمک می کند .همزمان با این اظهارنظرها بعیدینژاد سفیر کشورمان در انگلیس در
مصاحبهبا سیانان گفت :واشنگتن در دستیابی به اجماع در تحریمها علیه ایران شکست خورد.
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هالکت نمایندگان سعودی و صهیونیستی
در حمله موشکی سپاه
حاجی زاده :از حدود  80عملیات ناامن سازی
توسط تروریست فقط  3درصد انجام شده است
فرمانده هوافضای سپاه ضمن تشریح جزئیات جدید
از حمله موشکی به اتاق جلسات تروریستها ،ازحضور
نمایندگان سعودی و رژیــم صهیونیستی در این جلسه
خــبــرداد که به درک واصــل شــده انــد .ســردار امیرعلی
حاجیزاده این مطلب را روز گذشته در کنگره سه هزار
شهید استان قزوین مطرح کرد.
به گــزارش سپاه نیوز او در تشریح قــدرت موشک های
نقطه زن سپاه گفت« :ما امروز در مقابل چشمان آنها و
متحدانش عملیات انجام میدهیم .به جای فرستادن
جنگنده به محل عملیات ،تنها با شلیک موشک ،از فاصله
 700کیلومتری اتــاق جلسات فرماندهان داعــش را با
دقت هدف میگیریم ،اما باز هم دشمنان با وقاحت ایجاد
تردید میکنند.
در عملیات دیگری در قلعه محل حضور تروریستهای
دموکرات ،دو اتاق محل جلسه آنها را هدف میگیریم که
در آن جلسه نمایندگان سعودی و رژیم صهیونیستی نیز
حضور داشتند و به درک واصل شدند ».براساس گزارشی
که سپاه نیوز منتشر کرده ،حاجی زاده جزئیات بیشتری
را اعالم نکرده است اما به نظر می رسد اشاره او به حمله
موشکی سپاه به مقر گروهک تروریستی دموکرات در
کردستان عراق است که در انتقام از شهات  11رزمنده
ایــرانــی که توسط ایــن گروهک به شهادت رسیدند در
 17شهریور انجام شد و با هالکت جمعی از ســران این
گروهک همراه بود.
حاجی زاده تاکید کرد« :همه اینها اشراف کامل اطالعاتی
و اوج قدرت و توانمندی نظامی ما را نشان میدهد».سردار
حاجیزاده با مقایسه دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد :آن
روزها خرازیها ،باکریها و زینالدینها فرمانده و پیشقدم
بودند و امروز نیز تصمیمگیرندگان اقتصادی کشور باید با
همینروحیهمشکالتراحلکنندودرمسیرعبورازموانع،
مسئوالن نیز باید با مردم همگام باشند.
به گزارش ایسنا وی همچنین گفت :آمریکا ،عربستان،
امارات و رژیم صهیونیستی در دشمنی سه پروژه اقتصاد،
عملیات روانی و ناامنسازی کشور را دنبال میکنند که
ایجاد ناامنی یکی از آن محورهاست .آن ها به دنبال این
بودند که ایران را مانند چند سال قبل در سوریه و عراق
ناامن کنند؛ از ابتدای سال تاکنون حدود  80عملیات
ناامنسازی کشور توسط گروهکها اتفاق افتاده و در حد
کمتر از  3درصد موفق بودهاند.
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