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(بحار األنوار  :ج ، ۷۸ص  ، ۱۷۰ح )۱

مشهد اذان ظهر  11:26غروب آ فتاب  16:17اذان مغرب  16:38نیمه شب  22:41اذان صبح فردا  5:04طلوعآفتاب فردا 6:35

...

تازههای مطبوعات
••جمهوریاسالمی-اینروزنامهدرخبری
کوتاه با اشاره به استعفای مدیر عامل شرکت
ملیراهآهنکرهجنوبی(کوریل)پسازحادثه
خروج یک قطار مسافربری سریعالسیر که
 14زخمیبهجاگذاشت،نوشت:قابلتوجه
مسئوالن کشورمان که در اهــواز ،چابهار،
سراوان و نقاط دیگر دهها نفر کشته و صدها
نفر زخمی و عدهای ربوده میشوند ولی هیچ
مسئولیخمبهابرونمیآورد!
••رسالت -ایــن روزنــامــه در سرمقاله خود
نوشت :رک و راستش این است که مسئوالن
خیلی انتقاد می کنند ،قبلی ها را تخریب می
کنند ،تقصیر را به گردن دیگران می اندازند و
از هر دری حرف می زنند چون کار نمی کنند.
مشکلاصلیچیست؟مشکلنهقبلیهایند،
نهدیگران،نهحتیتحریمهاودشمنانونههیچ
چیزدیگر؛مشکل،کاراستوکاراستوکار!
••ایران -فعاالن کارگری که دوشنبه شب
بازداشتشدهبودند،همگیآزادشدند.رضا
شهابی و حسن سعیدی از اعضای اتحادیه
کارگران شرکت واحد و سه فعال کارگری که
دوشنبه شب بازداشت شده بودند ،روز سه
شنبههمگیآزادشدند.
••همشهری -عــبــاس عــبــدی تحلیل گر
سیاسی در یادداشتی تأکید کرد :تا هنگامی
کهامکانبرمالوشناختهشدنفسادکمباشد،
هر کسی ممکن است وسوسه شود که آن را
انجامدهد.ازاینروبایدتحولیساختاریدر
امرمبارزهبافسادونهفقطفاسدایجادشود.
•• کیهان-باگذشتهشتماهازماجرایدالر
 4200تومانیوایجادرانتکالن 180هزار
میلیاردتومانیبرایعدهایخاص،دولتمردان
مسئولیتخوددربخشاولراانکاروبخشدوم
رابهطورکاملسانسورمیکنند!

...

انعکاس
••عصر ایران نوشت  :عــزتا ...ضرغامی،
رئیس اسبق سازمان صداوسیما گفت «:به
تازگی ،ق ــراردادی را در جایی پیدا کردند
که گویا بهدرستی منعقد نشده اســت .من
نمیدانم این قــرارداد کجا بوده ،ما هزاران
میلیاردهزینهکردهایم،شبوروزکارکردهایم
وتوقعینداشتهایم،حاالمارامتهممیکنند.
همینهفتهگذشتهبرایمنحکمیآمدکهتا
چند ماه مبلغ سه میلیون تومان از حقوق من
کسرخواهدشد».
••تابناکنوشت:عبدالرضارحمانیفضلی
حاشیهسازیهادربارهخودرامورداشارهقرار
داد و گفت :آقای سامانی ،معاون پارلمانی
وزارتکشورهیچنسبتسببیونسبیبامن
ندارد و با توجه به این که در مجلس به ایشان
نیازداریم،گزینههیچاستانداریهمنیست.
••جهان نیوز مدعی شد  :جلسه 815
شورایعالیانقالبفرهنگیبهریاست دکتر
روحانی درحالیبرگزارشدکهبرخیاعضای
این شورا به رئیس جمهور اعتراضاتی را در
جلسه مطرح کرده اند.عمده اعتراض برخی
از اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی به
بی توجهی عجیب رئیس جمهور به مصوبات
اینشورایمهمبودهاست.
••رویداد  24مدعی شد  :اکانت توئیتر
حسامالدین آشنا ،مشاور رسانهای رئیس
جمهور به دالیــل نامشخص از ســوی این
شبکه اجتماعی مسدود شد.
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با وجود گزارش موشکی گوترش درباره قطعنامه  2231انجام شد

حمایت صریح روسیه و چین از ایران در شورای امنیت
درحالی که روز گذشته بخش هایی از
گــزارش دبیرکل سازمان ملل درباره
اجرای قطعنامه 2231منتشر شد که
درآناتهاماتتلویحیعلیهایرانمطرح
شده بود و برخالف ادعاها و اتهامات
تکراری وزیرخارجه آمریکا در نشست
شب گذشته شورای امنیت ،روسیه و
چین در حمایتی صریح از کشورمان،
آزمایش های موشکی ایــران را نقض
قطعنامه  2231ندانستند و تعهد
ایــران به اجــرای برجام و قطعنامه را
تحسین کردند .نماینده روسیه در این
نشست تاکید کرد :قطعنامه ۲۲۳۱
ایران را از آزمایش موشک به طور کلی
منع نکرده است .نماینده چین نیز با
بیان این که «واقعیتهای عملی نشان
میدهند که برجام توافقی موثر بوده
اســت» گفت :چین تالشهای ایران
برایاجرایقطعنامهوبرجامراتحسین
میکند و امیدوار است ایران به اجرای
تعهداتش ادامه دهد .دبیر کل سازمان
ملل که بر اساس قطعنامه تأیید کننده
برجام موسوم به  2231باید هر شش
ماه گزارشی از اجرای این قطعنامه به
شــورای امنیت بدهد ،در جدیدترین
گــزارش خود شب گذشته از پایبندی
ایرانبهبرجاماستقبالوازخروجآمریکا
از توافق هسته ای انتقاد کرد و در عین
حال مدعی شد برخی تسلیحاتی که
در یمن پیدا شده است با مشخصات

تسلیحات ایرانی تطابق دارد .آنتونیو
گوترش در گ ــزارش خــود ،خواستار
حفظ توافق هستهای ایــران شده و از
تمامی کشورها خواسته است که ادامه
یافتن اجرای توافق هستهای ایران را
تضمین کنند .به گزارش تسنیم در این
گزارش از مانعتراشیهای آمریکا در
اجرای برجام ابراز تأسف شده و آمده
است« :این اقدامات کمکی به پیشبرد
اهدافمشخصشدهدرتوافقهستهای
و قطعنامه موید آن موسوم به 2231
نمیکنند».
▪ادعای ضد ایرانی گوترش درباره
ارسالسالحبهیمن

در بخش دیگری از ایــن گــزارش اما
مسئله انحرافی جنگ سعودی ها در
یمن گنجانده و ادعــا شده عربستان
تکه هایی از موشک های جنگ در یمن
را پیدا کــرده که می گوید مربوط به
ایران است .گوترش در گزارش خود
مدعی شده قطعات بهدستآمده از
این موشکها نشان میدهد که آنها
احتماال توسط ایران ساخته شدهاند.
البته او در گــزارش خود به صراحت
ایــران را به نقض تحریم تسلیحاتی
یمن متهم نکرده اســت .بــه گــزارش
ایرنا او اعالم کرده این تسلیحات نقض
قطعنامه ژانویه  2016سازمان ملل
در ممنوعیت صــادرات تسلیحات به

یمن نیست« .هشام شرف عبدا»...
وزیــرخــارجــه دولــت نجات ملی یمن
پیشتر تاکید کرد که کشورش از ایران
سالح دریافت نکرده و موشک های
بالستیک یمن سال ها پیش از اتحاد
جماهیر شوروی دریافت شده بود .به
گــزارش بی بی سی وی افــزوده است
که بررسی این قطعات ادامــه دارد و
نتیجه آن بعدا به اطالع شورای امنیت
خواهد رسید .نشست روز چهارشنبه
شــورای امنیت سازمان ملل دیشب
برگزار شد و وزیر خارجه آمریکا هم در
آن حضور داشــت .در این جلسه وزیر
خارجه آمریکا در بخشی از اظهاراتش
گفت :آمریکا به دنبال بازگرداندن
مــحــدودی ـتهــای وض ـعشــده توسط
ســازمــان ملل علیه برنامه موشکی
ایران در قطعنامه  ۱۹۲۹است .این
اظهارنظر پمپئو به معنای زیر سوال
بــردن محتوای قطعنامه  2231در
تــأیــیــد بــرجــام اســـت .مــایــک پمپئو
همچنین گفت :شورای امنیت نباید
محدودیتهای تسلیحاتی علیه ایران
رادرسال ۲۰۲۰بردارد.دراینجلسه
«رزمــاری دی کارلو» ،معاون دبیرکل
سازمان ملل در امور سیاسی پایبندی
ایــران به برجام را یــادآور شــد .وی از
خروج آمریکا از این توافق ابراز تأسف
کرد .نماینده اتحادیه اروپا هم ضمن
تأیید پایبندی ایران به برجام گفت:

 ۲عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر دادند

▪توکلی :باید با افزودن چند شرط
آنرابپذیریم

اشاره صدر به الیحه  CFTاست که 14
آذر توسط مجلس به مجمع فرستاده
شــد .مجلس در آن جلسه برخی از
ابهامات و ایــرادات شــورای نگهبان را
ارســال کــرد و بر برخی نظرات قبلی
خــود اص ــرار کــرد تا سرنوشت الیحه
الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین
مالیتروریسمموسومبه CFTدرمجمع
تعیینشود.دیروزاحمدتوکلینماینده

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

انصارالفرقاندستگیرشدند

سابق مجلس هم در مشهد تأکید کرد
که «عدم الحاق به  FATFهزینه های
کشور را زیاد می کند بنابراین باید با
افــزودن چند شرط آن را بپذیریم ».به
گزارش ایرنا ،احمد توکلی به عضویت
 39کشور جهان در گروه بین المللی
ویــژه اقــدام مالی اشــاره و بیان کرد:
اختالف درباره اف.ای.تــی.اف بر سر
این است که آیا شرط و شــروط ایران
پذیرفته می شود ،یا مورد قبول آن ها
قرار نمی گیرد .وی در انتها افزود« :در
شورایامنیتهمدرحقبقیهظلممی
شودامابهخاطراینکارایرانازآنکناره
گیری نکرده و در مجامع بین المللی
حضور دارد و حرف خود را می زند.
پیامبر(ص) هم در صلح حدیبیه شرط
وشروطمشرکانقریشراپذیرفت».
▪آیت ا ...نوری همدانی :سکوت
نخواهیمکرد

انتقادات به تبعات تصویب FATF
همچنان ادامه دارد که در این زمینه
دیروز آیت ا ...نوری همدانی اظهار
کرد :حوزه علمیه در برابر طرحهای
نــفــوذی « »FATFو « »CFTسکوت
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برخی مسائل خــارج از حیطه این
توافق بر آن سایه انداختهاند .وی به
آزمایشهای موشکی ایران اشاره کرد
و از ایران خواست آن ها را متوقف کند.
همزمان با ایــن تحوالت به گــزارش
خراسان ،محمود واعظی رئیس دفتر
رئیسجمهور تاکید کرد :اروپا در حال
تکمیل ســاز و کــار مالی ویــژه اســت و
آن طــور که به ایــران اعــام کــرده اند
این سازوکار تا دو یا سه هفته آینده
ایــن موضوع نهایی خواهد شــد .اما
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفته
احــتــمــا ًال ســازوکــار مــوســوم بــه SPV
هفته آینده اعــام خواهد شد .البته
به گفته فخریه کاشان «ایــن راهکار
ب ــرای کــاالهــایــی مانند غ ــذا ،دارو،
نهادههای کشاورزی و دیگر کاالهای

اساسی به کار میرود به عبارت دیگر
با برقراری این نظام امکان حل تمام
مشکالت مــا وجــود نـــدارد ».ایــن در
حالی اســت که پیشتر ظریف گفته
بود این سازوکار حتما شامل فروش
نفت می شــود .گفته می شــود محل
استقرار این ساختار مالی در آلمان
بوده و ریاست آن بر عهده فرانسه است.
همزمان امیرعبداللهیان مدیرکل بین
الملل مجلس در دیدار با "تارجا آنلی
کرونبری" ،مدیر اجرایی شبکه رهبری
در امــور امنیت اروپــا ضمن تحسین
مواضع سیاسی و رسانه ای اروپایی ها
در برابر آمریکا گفته است :کندی اروپا
در اقدامات عملی قابل قبول نیست و
زمان در این پرونده حائز اهمیت و رو
به پایان است.

فالحتپیشه:شمارزیادیازاعضایگروهکتروریستی

layout@khorasannews.com

نخواهد کــرد .ایــن مرجع تقلید در
درس خارج خود با بیان این که برجام
بــرای مــردم کــاری نکرد ،ادامــه داد:
بعضی از مسئوالن گفتند بعد برجام
ارزانی شد در حالی که چنین نیست
با مــردم صــادق باشید .اگــر خدمت
نمیکنید نمک به زخم مردم نپاشید.
به گزارش فارس ،استاد حوزه علمیه
درباره « »FATFو « »CFTتصریح کرد:
این کنوانسیونها طرحی است که
صهیونیستها آن را درست کردهاند
و میخواهند ایران آن را امضا کند،
معنایش چیست؟ ایــن یــک برنامه
غربی ،عربی و عبری است که یهود و
صهیونیستها به دنبال آن هستند.
آیــت ا ...نــوری همدانی همچنین
خاطرنشان کرد :همچنان که رهبر
معظم انــقــاب اســامــی فرمودند،
کــنــوانــســیــونهــا و پــروتــک ـلهــای
بینالمللی را در زمینه مــبــارزه با
پولشویی و تأمین مالی تروریسم
که در خــارج درســت میشود ،قبول
نــداریــم ،ما نیز از ایــن سخنان رهبر
انــقــاب حمایت خواهیم کــرد و در
مقابل تصویب آن خواهیم ایستاد.

...
گزارش

دولتبرای 3استاندیگراستاندار
تعیینکرد

 4استان منتظر سکاندار جدید

کشفسرنخهاییازعملیاتتروریستی
چابهار

احتمال تصویب  CFTدر مجمع

دوعضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام که این روزها به همراه همکاران
خــود الیحه سرنوشت ســاز  CFTرا
بررسی می کنند ،از احتمال تصویب
ایــن الیحه در مجمع تشخیص خبر
دادنــد تا به این ترتیب پرونده FATF
در ایران بسته شود .دکتر سیدمحمد
صدر ،مشاور عالی وزیر امور خارجه و
عضومجمعضمناعالماینخبرگفته
است :چین و روسیه به ایران گفته اند
اگر ایران این لوایح را تصویب نکند و
همچنان جزو دول غیر همکار FATF
قــرار گیرد دیگر نمی توانند با ایران
رابطه تجاری و مالی داشته باشند.
بنا بر این به گفته صدر لوایح مربوط
به  FATFبه احتمال قوی در مجمع
تشخیص مصلحت نــظــام تصویب
خواهد شد .وی در گفت و گو با شفقنا
افزود« :روزی که ایران لوایح مربوط
به  FATFیعنی مبارزه با منابع مالی
تروریسم ،پول شویی و کنوانسیون
های مربوط را رد کند ،من مطمئنم
آن روز ،روز شادی ترامپ و نتانیاهو و
محمدبنسلماناست».
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روز گذشته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن
بازدید از محل حادثه تروریستی چابهار از دستگیری شمار زیادی از اعضای
گروهک تروریستی انصار الفرقان خبر داد و همزمان وزیر کشور نیز گفت:
سپاه پاسداران به سرنخ هایی درباره این حادثه دست یافته است .به گزارش
ایرنا ،حشمتا ...فالحت پیشه در بازدید از محل حادثه تروریستی چابهار
بر دستگیری تمامی عوامل گروهک های تروریستی و جلوگیری از ناامنی
ها در منطقه تاکید و اظهار کرد :با همت مسئوالن دست اندرکار در چند روز
گذشته شمار زیادی از اعضای گروهک تروریستی انصارالفرقان دستگیر
شده اند .وی افزود :روند توسعه چابهار با این قبیل اقدامات کند نخواهد شد
و زیرساخت های آن نیز در حال آماده شدن است .فالحت پیشه افزود« :ابعاد
مختلف حادثه تروریستی چابهار سه شنبه هفته آینده با حضور اعضای شورای
تامیناینشهرستاندرکمیسیونامنیتملیبررسیمیشودتابهتصمیمات
روشنی برای امنیت و توسعه این منطقه راهبردی برسیم ...تا تروریست ها
نتوانند در این منطقه حساس ورود کنند ».پنج شنبه گذشته یک تروریست با
خودروی وانت حامل مواد منفجره قصد ورود به مقر ستاد انتظامی شهرستان
چابهار را داشت که با مقاومت ماموران ناجا مواجه شد اما این خودرو را مقابل
در ورودی ستاد منفجر کرد .این عملیات تروریستی به شهادت دو مامور نیروی
انتظامی و زخمی شدن  43تن از هموطنان منجر شد.
▪سرنخ های سپاه از حادثه تروریستی چابهار

همزمان به گزارش خراسان ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در
حاشیه جلسه هیئت دولت درباره حادثه تروریستی چابهار تصریح کرد :بارها
درباره این مسئله به ویژه در شورای تأمین و شورای امنیت بحث شده است.
سپاه پاسداران متولی امنیت چابهار و پیگیریهایی هم در این باره انجام
شده و به سرنخهایی هم رسیده اند .قطعا عوامل این حادثه شناسایی و با آن ها
برخورد خواهد شد .ما قطعا صیانت از نیروهای خودمان و تقویت امنیت را در
دستور کار قرار میدهیم.
محمدهادی مرعشی معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و
بلوچستان هم درباره آخرین وضعیت حادثه تروریستی چابهار به میزان گفت:
سر منشأ خارجی این حادثه تروریستی مشخص است ،محل تردد ،اسکان
و تحرک گروه تروریستی انصارالشیطان که مسئولیت این اقدام را به عهده
گرفته ،در داخل خاک پاکستان است .وی افزود :انصارالشیطان مورد حمایت
همان گروه تروریستی «جیش الظلم» است.

طرح واشنگتن برای اخراج فرزندان
مقامات ایرانی ساکن آمریکا

رایگیری برای قطعنامه ضد ایرانی
در پارلمان کانادا به تعویق افتاد

قانون نظارت بر انتخابات شوراها
تغییر میکند

مــهــر -نــمــایــنــده ویــــژه وزارت خــارجــه
آمریکا در ام ــور ایـــران ،اع ــام کــرد  :این
وزارتخانه موضوع اخراج فرزندان مقامات
جمهوری اسالمی از این کشور را بررسی
میکند.
بر اســاس ایــن گــزارش «بــرایــان هــوک» در
صفحه توئیتر وزارت خارجه آمریکا  ،تحصیل
فرزندان مقامات ایرانی در ایاالت متحده را
یک نمونه دیگر از ریاکاری دانست.

ایسنا  -رایگیری برای قطعنامه ضد ایرانی
در پارلمان کانادا به بهانههای حقوق بشری
علیه ایران به سال آینده میالدی موکول شد.
بــر اس ــاس ایــن گـــزارش هــدف تحریمهای
درخواست شده از سوی سناتور لیندا فرام
نماینده پــارلــمــان کــانــادا کــه بــه نــام حقوق
بشر پیشنهاد شــد ه ،ایجاد محدودیت برای
وزارتخانهها و سازمان ها ی کلیدی از جمله
وزارت ارتباطات است.

تسنیم  -عضو کمیسیون شوراها با بیان این
که آسیبشناسی درباره قانون و نحوه برگزاری
این انتخابات انجام شد ،افزود :جمعبندی این
آسیبشناسی در قالب طرحی در کمیسیون
مصوب شد و در نوبت بررسی در صحن قرار
گرفت .شا هنشین ،ادامــه داد :در این طرح
پیشنهاد شده نظارت بر انتخابات شوراها از
سوی مجلس به شورای  9تا  11نفر بیرون از
مجلس سپرده شود.

ت وزیران سه استاندار
انوار  -با موافقت هیئ 
جدیدبرایاستانهایالبرز،تهرانوسمنان
انتخابشدندامااستاندارانیزد،قم،فارسو
خراسانرضویهنوزتعیینتکلیفنشدهاند.
بااجرایقانونمنعبهکارگیریبازنشستگان،
 16استاندار مشمول این قانون شدند که
پس از تغییرات انجام شده در استانداریها،
دولت سرپرستانی برای آن ها انتخاب و به
تدریج افراد جایگزین را معرفی کرده است .
پیش از این ،استانداران آذربایجان شرقی،
اصفهان ،خراسان جنوبی و شمالی ،زنجان،
سیستان و بلوچستان ،کرمان ،مازندران و
همدان از سوی دولت تعیین و معرفی شدند
،روزگذشتهنیزعزیزا...شهبازی،انوشیروان
محسنی بندپی و علیرضا آشناگر به ترتیب به
عنوان استانداران استان های البرز ،تهران و
سمنان،ازهیئتوزیرانرأیاعتمادگرفتند.
این درحالی است که استان های یزد ،قم،
فارس و خراسان رضوی با سرپرست اداره
وهنوز تعیین تکلیف نشده است .به گزارش
خراسان ،رحمانی فضلی در حاشیه جلسه
هیئت دولت با بیان این که سعی میکنیم
چهار استاندار باقی مانده در هفته آینده
معرفیشوند،افزود:استاندارانبایدهمسوبا
دولتباشندوبرنامههایدولترااجراکنند.
براساساینگزارشرئیسجمهورنیزپساز
رایاعتمادهیئتدولتبهاستاندارانگفت:
دراستانهاازجملهفعالیتجناحهاواحزاب
مختلف ،قومیت ها و مهاجرتها وجود دارد
که استاندار به عنوان رئیس شــورای تامین
استان باید به آنها برای حفظ وحدت ،توجه
داشته باشد.رئیس جمهور همچنین تاکید
کرد:یک نوع جنگ اقتصادی و روانی است
و نمیتوانیم بگوییم شرایط عادی است .در
اینشرایطسختهمهبایدباوحدتهمدیگر
رایاریکنیم.
▪یک منبع آگاه 4 :استان باقی مانده از
ویژگی های خاصی برخوردارند

در همین حال یک منبع آگاه در گفت وگو با
خراسان با بیان این که استان های خراسان
رضوی،فارس،یزدوقماز ویژگیهایخاصی
برخوردارند،تاکیدکرد:اینویژگیهاموجب
دقت نظر بیشتر وزارت کشور نسبت به گزینه
های استانداران این استان ها شده است
و به طور طبیعی زمــان بیشتری می طلبد.
این منبع آگاه درباره استان خراسان رضوی
تصریح کرد :ویژگی های معنوی  ،فرهنگی
 ،سیاسی  ،قومیتی و جغرافیایی که در این
استان وجود دارد در دیگر استان ها مطرح
نیست .از طرف دیگر شخص وزیر کشور هم
تمایل دارد که استاندار به دیدگاه های وی
نزدیکباشد .ویافزود:گزینههایمتعددی
به عنوان گزینههای پیشنهادی مطرح بودند
کهبرخیدرحدگمانهزنیهستند.

