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تازههای مطبوعات
••کیهان  -سعدا ...زارعی تحلیل گر مسائل
منطقه دربــاره سفر اخیر روحانی به عراق
نوشت :سفر رئیسجمهور ایران به عراق،
آغــاز مرحله «تثبیت منطقه» و چند وجهی
شدن روابط بین دولتهای منطقه بود .وی
همچنین دربــاره جزئیات توافق میان دو
کشورنیزنوشت:توافقبرسرانتقالخطلوله
گاز ایران از عراق و صدور آن به اروپا از طریق
بندر طرطوس سوریه جــدای از آن که آثار
اقتصادیمهمدارد،سببتثبیتروابطایران
و کشورهای عراق و سوریه و ...میشود.
••اعتماد -محسن بهاروند دستیار وزیر امور
خارجه گفت :ما ،مادورو را در راس کار قرار
ندادیم .مادورو عامل ما یا مامور روسیه نبوده
که اگر االن مادورو برود مشکل بسیاری برای
ما ایجاد شود .آن چه از آن با عنوان سرمایه
سیاسی(ایران در آمریکای التین) سخن
میگوییم ،وابسته به فرد خاصی نیست.

...

انعکاس
••نامه نیوز نوشت  :روزنامه اسرائیلی معاریو
نوشت :دردیدار مهم نتانیاهو با پوتین که به
تازگی در مسکو انجام شدفعالیت ایران در
سوریه بررسی شد.
••اعتمادآنالینخبرداد:ظریفوزیرخارجه
با رد گمانهزنیهای رسانهای درباره اختالف
میان او و واعظی رئیس دفتر روحانی گفت:
«من با آقای دکتر واعظی دوستی  40ساله
خانوادگیاززمانفعالیتدرانجمناسالمی
و پس از آن در وزارت خارجه و مرکز تحقیقات
دارم...برخالفبرخیشایعات،گمانهزنیها
و نقل قولهای بیاساس ،ما نه تنها هیچ
مشکلی با هم نداریم ،بلکه ایشان مثل برادر
به من نزدیک است».
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همتی :سازوکار ایرانی متناظر با اینستکس به زودی ثبت می شود
رئیسکل بانک مرکزی اعــام کرد:
سازوکار ایرانی مالی که باید متناظر
بــا ســازوکــار اروپــایــی (اینستکس)
تشکیل شود ،بـهزودی در تهران ثبت
مــیشــود .بــه گ ــزارش تسنیم همتی
تأکید کــرد :ثبت این شرکت به هیچ
وجه بهمعنای معطل شدن ایران برای
عملیاتی شدن سازوکار اروپــا نیست
و ما راهبرد اتخاذشده خــود را برای
نحوه تأمین مالی و تجارت کشور در
شرایط تحریم از رو شهــا و راه های
ویژهای که طراحی کردهایم بهخصوص
از طریق همسایگان و دیگر شرکای
تجاری ادامه میدهیم .به گفته همتی
اروپــایــی ها توضیحات کامل دربــاره
سازوکار ایرانی متناسب با سازوکار
اروپایی دادهاند .همزمان اکبر گنجی
مدیر مسئول روزنامه جوان زمان ثبت

سازوکار ایرانی را روز  17فروردین
آینده اعالم کرد .وی در عین حال از
این که سازوکار اروپایی تنها محدود
به مبادالت غیرتحریمی مانند غذا و
داروست ،انتقاد کرد .اما علی نصری
تحلیل گر مسائل سیاست خارجی
می گوید« :مواد غذایی و دارویی اص ً
ال
شامل تحریمهای آمریکا نمیشوند
و اگر قــرار بود که عملکرد این کانال
تجاری در حد این اقالم باقی بماند،
نه اروپاییها وقت ،نیرو و اعتبار خود را
هزینه تاسیس آن میکردند و نه ایران
به چنین سازوکار بیهود های رضایت
م ــیداد ».علی نصری با ابــراز خوش
بینی به آینده کانال مالی اروپا به ایلنا
گفت :اگر ایران و اروپا موفق به عملیاتی
کــردن و گسترش این کانال بشوند،
نه تنها میتوانند از آن برای مبادالت

بزرگتجاریاستفادهکنندکهخودرا-
و کشورهایی که در آینده به آن خواهند
پیوست-نیزازسیطرهاقتصادیآمریکا
رها خواهند کرد و در برابر اقدامات
تحریمی آمریکا و قــدرت دالر مصون
خواهند شد.همزمان مصباحی مقدم
نیز در اظهارنظری با انتقاد از محدوده
تحت شمول اینستکس گفت :تعبیر
من از اینستکس این است کوه ،موش
زاییده است .وی همچنین با انتقاد از
این که مسائلی مانند پالرمو و FATF
به مسئله توده مردم تبدیل شده است،
افزود :عده ای کاری کرده اند که مردم
به مجمع تشخیص که منتخب رهبری
هستند ،بــی اعتماد شــونــد ،چطور
بسیاری از مــردم به خودشان اجــازه
میدهند که به نمایندگان مجلس
و اعــضــای ش ــورای نگهبان یــا مجمع

پیشنهاد  250هزار دالری آمریکا
به مهندس ایرانی برای قطع برق تهران
در پی قطعی گسترده برق در ونزوئال استاد
سابق دانشگاه سن آنتونی و تحلیل گر مسائل
غــرب آسیا از پیشنهاد کــان آمریکا بــه یک
فــرد بــرای خرابکاری در سیستم بــرق تهران
خــبــرداد« .شرمینه نــروانــی» گفت که دولت
آمریکا این پیشنهاد را به یکی از آشنایان او با
نام مستعار «کــوروش» داده است .به گزارش
فارس وی بدون اشــاره به نام این فرد که یک
مهندس اســت ،گفت« :وی در ســال ۲۰۱۰
بــرای من تعریف کــرد که دو نفر از کارکنان
وزارت امور خارجه آمریکا ،به او مبلغ  ۲۵۰هزار
دالر پیشنهاد دادند تا در جریان سفر به ایران
"کــاری ســاده" انجام دهــد ».شرمینه نروانی
نوشت که کوروش نمیدانست که آن ها از کجا

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

میدانستند که او میخواهد به ایران برود .او
اگرچه در برخی اعتراضات در پی انتخابات
ریاستجمهوری  ۲۰۰۹شرکت کــرده بود
اما فردی سیاسی نبود .نروانی نوشت« :افراد
وزارت خارجه آمریکا  ...به کسی نیاز داشتند
که مهارت فنی داشته باشد اما در عین حال
میگفتندکهکارسادهایاست.اوبایدبالپتاپ
یا ابزار ارتباطی مشابهی به نقطهای خاص در
تهران میرفت و کدی را وارد میکرد.کوروش
حتی کد را هم به من گفت و گفت که آن را حفظ
کرده است.این کد ،رمزی است که برای شبکه
برق یا سیستم رایانه یا الکترونیکی به کار برده
میشود ».وی افزود« :او به من اطمینان خاطر
داد که هرگز چنین قصدی نداشته است».

بدون موضوع
غالمرضابنی اسدی

political@khorasannews.com

گاه یک اشتباه ،نمره ما را صفر
می کند
تشخیص تکلیف کنند که این کار را
بکنید یا نکنید؟ البته ما به مرد ممان
حق میدهیم که دغدغه مسائل نظام
و آن چه را در جریان تصمیمگیری
کشور است ،داشته باشند چرا که زخم
خوردهاند.در اظهارنظری دیگر رئیس
مجلس هم با اشــاره به ایــن که رهبر
انقالب درباره مسئله FATFنظر خاصی
نداده و آن را به نهادهای حکومتی احاله
داده اند ،گفت :این لوایح از سال 86
در مجلس مطرح شــده اســت و اولین

هشدارها به ایران در همان سال داده
شد،منتقداناینلوایحبهمنمیگویند
ما با این شروط ایران دغدغه مان حل
شده است .از نظر من هم این شروط
نافذ است .وی در گفت و گو با مثلث با
بیان این که متن های مربوط به FATF
کام ً
ال فنی است ،افزود :در نامه آقای
شمخانی هم آمــده که با ایــن شروط
مشکلی پیش نمی آید و خود شمخانی
هم در جلسه غیرعلنی تصریح کرد که
من این را برای کشور الزم می دانم.

ظریف خواستار نشست اضطراری
سازمان همکاری های اسالمی شد
در پی جنایت تروریستی در نیوزیلند که به
شهادت  49نفر از مسلمانان در نماز جمعه منجر
شد ،وزیر خارجه کشورمان در گفت وگو با همتای
ترکیه ای خــود خواستار نشست اضــطــراری
سازمان همکاری های اسالمی شد .به گزارش
ایسنا ،محمد جــواد ظریف در تماس تلفنی با
مولود چاوو شاوغلو به عنوان رئیس دور های
سازمان همکاری های اسالمی ضمن محکومیت
شدید حمله تروریستی و کشتار مسلمانان در
نیوزیلند خواستار واکنش مناسب کشورهای
اســامــی بــه ایــن جنایت هولناک شـــد.وی با
توجه به این واقعه تروریستی و اهانت سربازان
اسرائیلی به مسجد مسلمانان در فلسطین
اشغالی پیشنهاد کرد سازمان همکار یهای

اسالمی نشستی فــوری و اضطراری در سطح
سران یا وزیران امور خارجه برگزار کند.در همین
حال مقامات بلند پایه کشوری و لشکری در پیام
های جداگانه ای حمله تروریستی نیوزیلند را
محکوم و با بازماندگان قربانیان این حادثه ابراز
همدردی کردند .حجت االسالم و المسلمین
دکتر حسن روحــانــی رئیس جمهور  ،حجت
االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی و علی
الریجانی روسای قوای قضاییه و مقننه  ،اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ،آیت ا...
آملی الریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام و نیز اعضای مجلس خبرگان رهبری در
پیام های جداگانه ای حمله تروریستی نیوزیلند
را محکوم کردند.

نــوروزیــه ای باید نوشت .بهاریه ای باید
خواند تا دل ،فرحناک شود در آستانه نوروز.
اما دشواری هایی که هست ،حسرتی که در
نگاه ها می نشیند گاه چنان می شود که قلم
را توان به طرب برخاستن ،نمی ماند اما...
نه ،ما مردمان روزهــای سخت و پیروزی
بر مصائب هستیم .مشکالت هر چند که
بزرگ باشد هم از اراده ما کوچک تر است
و هم ما را خدایی است که عنایاتش بر این
ملک ،همه مشکالت را می شوید پس با
این امید ،دوبــاره می توانیم به شادمانی
برخیزیم نــوروز را به ویژه که قبل از آمدن
نــوروز ،روز ما با عید میالد موال علی(ع)
آستان پدر
نو می شود و ما را با ســام ،به
ِ
مــیبــرد .ما به رغــم مدعیان و دشمنانی
که ما را خموده و زمین گیر می خواهند،
به یا علی برمی خیزیم و با تقسیم شادی
ها و دستگیری از هــم ،نــوروز را گرامی
مــیداریــم و با تــوان مضاعف به استقبال
سال نو میرویم اما گفتن این نکته خطاب
به مسئوالن خالی از لطف نیست و البته
خود ما نیز باید توجه داشته باشیم به این
که گاهی با یک غلط نوزده نمی شویم ،صفر
می شویم .در سال آینده مراقب باشیم که به
اشتباهاتی از این دست ،گرفتار نشویم که
نه فقط خود ما را مردود می کند که دود آن
به چشم همه ملت می رود .حواس مان به
برنامه ها و تصمیم های کالن مان باشد که
بزرگ ترین سد ها هم با یک ترک میشکند.
آدم با یک ترک اوال از بهشت به زمین آمد.
برخی اشتباه ها می تواند ما را از زمین به
جهنم بکشاند .مواظب باشیم.

