چها رشنبه  5تیر  22 ،1398شوال  26 ،1440ژوئن  ،2019شماره  ، 20131سال هفتاد ویکم.

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:

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 :

یف ُی ُ
بت ِل َمن ال َیم ِل ُ
أج َل ُه َک َ
أم َل ُه.
َع ِج ُ
ک َ
طیل َ

درشگفتم از کسی که اختیاردار اجل خود نیست ،اما آرزوی طوالنی می کند.
(غرر الحکم ،ح)6272

مشهد اذان ظهر  12:34غروب آ فتاب  19:53اذان مغرب  20:14نیمه شب  23:40اذان صبح فردا 3:28

تازههای مطبوعات
••شـرق -غالمحسـین دوانـی ،عضـو
شـورا یعالی دوره سـوم جامعـه حسـابداران
رسـمی میگویـد :امـروزه پرسـتوها در صـدد
رسـوخ به آشـیانه جامعه حسـابداران رسمی هم
هسـتند .مـا در حرفـه حسابرسـی به کسـانی که
با لباس مبـدل بخـش خصوصـی (خصولتیها)
بهنفع بخـش دولتـی کوشـش میکننـد (رفقای
گرمابه و گلسـتان) در ارکان جامعه حسابداران
نفـوذ کننـد ،پرسـتو میگوییـم .شـاید هـم کلمـه
کالغ مناسـبتر باشـد!
••همشهری -این روزنامه در گزارشی تصریح
کــرد :بــرای خرید برنج تا عرضه دو میلیون و
250هزارتن محصول تولید داخل و شکست
قیمتها صبر کنید.
••رسالت -محسن پیرهادی در یادداشتی با
اشاره به تحریم های جدید آمریکا نوشت :با تحریم
ظریف ،احتماال دیگر خوش بین ترین افراد هم در
ذهن خود ،بر مفاهیمی مانند دیپلماسی لبخند و
احتمال دستیابی به توافق برد-برد با آمریکا ،مهر
باطل خواهند زد.
••اعتماد -سردبیر این روزنامه در یادداشتی
خبر داد :سایت روزنامه اعتماد که پولی شده بود،
مجدد مجانی شد .دوستان میتوانند مثل سابق
به سایت سربزنند و روزنامه را ببینند و بخوانند
و نوشتهها و گفتههایی را که میپسندند ،برای
رفیقانشان بفرستند.
••کیهان -یک بازیگر فراموش شــده ،تصاویر
ت ــاز های از خــود منتشر کــرد که واکنش منفی
افکار عمومی را برانگیخت .او که ازقضا با تکیه بر
شهرت پدرش و همچنین بودجه و امکانات رسانه
ملی ،مدتی در عرصه بازیگری فعال بود ،اقدام به
انتشار رفتار هنجارشکنانه خود در فضای مجازی
کــرد .چهر ههای این چنینی در نبود نظارت و
برخوردنکردن قانونی ،میدان را برای اقدامات
هنجارشکنانهشان باز دیدهاند.
••ایــران -لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس
جمهور درباره الیحه شفافیت گفت :مردم باید
رونــد قانون گــذاری درب ــاره سرنوشت و آینده
خودشان و کشورشان را بدانند و از صحت و
سالمت فرایند تصمیمات قضایی و شبه قضایی
و غیرقضایی اطمینان حاصل کنند.

انعکاس
••خبرآنالین نوشت :سکوت خبری عــادل
فردوسیپور و حضور او در محافل دانشگاهی
برای تدریس و سرگرمی با بازی کردن فوتبال
سبب شده شایعاتی دربــاره برنامههایش برای
آینده ایجاد کنند .دلیلشان هم بــرای وجود
چنین شایعه ای در گزارش نوشته شده از سوی
روزنامه خراسان ،تکذیب نکردن خبر و شایعات
ایــن چنینی از ســوی عــادل فردوسیپور بود.
او امــا در واکنش به ادعــای نامزدی اش برای
مجلس به خبرآنالین نوشت« :خبر نامزدی من
در انتخابات مجلس صحت ندارد و قصدی برای
حضور دراین عرصه هم ندارم».
••آفتاب مدعی شد  :رئیس دانشگاه آزاد در
اجالس رؤســای واحدهای این دانشگاه ۳۳۰
سکه اعطا کرد و این بذل و بخشش دو میلیارد
تومانی در حالی اســت که حقوق بسیاری از
کارکنان و استادان دانشگاه با تاخیر ماهانه
پرداخت میشود« .حجتاالسالم رستمی»،
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاهها به مسئوالن نهادها دستور برگشت
سکهها را داده و تأکید کرده است که سکهها باید
به دانشگاه آزاد بازگردد.
••عصرایران مدعی شد :یک منبع آگــاه در
ســازمــان قضایی نیر وهای مسلح درخصوص
آخرین وضعیت عیسی شریفی قائم مقام قالیباف
در زمان شهرداری تهران گفت :پرونده مربوط به
این فرد همچنان در مرحله صدور کیفرخواست
قرار دارد و به زودی به دادگاه ارسال میشود.وی
افزود :طبیعتا قبل از بررسی پروندهای در دادگاه
نمیتوان حکمی صادر کرد و خبر اعدام شریفی
از اساس کذب است .تمامی متهمان این پرونده
در بازداشت هستند و به زودی و بعد از ارسال
کیفرخواست به دادگــاه ،جلسات رسیدگی به
اتهامات آنها برگزار میشود.
••انصاف نیوز نوشت  :سرتیپ فخری ،رئیس
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح اعالم کرد
که پهپاد آمریکا که توسط نیروهای نظامی کشور
مــورد هــدف قــرار گرفته و سقوط کــرد به طور
قطعی در آبهای سرزمینی ایران بوده است و
چهار مایل یا  7کیلومتر داخل آبهای سرزمینی
کشور قرار داشته است .فخری ادامه داد :پهپاد
جاسوسی آمریکایی قبل از اصابت بیشتر از
مسافت اعالم شده درون آبهای سرزمینی ایران
بوده است و پس از پرتاب در موقعیتی قرار گرفته
که چهار مایل داخل آ بهــای سرزمینی ایران
قرار میگیرد.
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گرچه پس از خروج آمریکا از برجام ،ایــران به
اروپایی ها یک سال فرصت داد تا تــوازن این
توافق را حفظ کنند ،اما نه تنها اروپایی ها در
این امتحان شکست خوردند ،بلکه نگاه ایران
به خود را هم به کلی تغییر دادند .به طوری که
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
کشورمان دیروز در یادداشتی تأکید کرد« :اگر
تاکنونسهمبیشتریبرایناتوانیاروپادربرابر
آمریکا قائل بودیم اکنون قائل به نبود اراده در
اروپا برای اجرای تعهداتش هستیم ».عراقچی
معاون وزیر خارجه کشورمان دوشنبه در دیدار
همتای انگلیسی خود به صراحت همین گزاره
راتکرارکردوگفت«:مامتقاعدشدهایمکهپایبند
نبودن اروپا به تعهدات خود در برجام نه به دلیل
ناتوانی بلکه به دلیل نبود اراده بوده است .اروپا
حاضر نیست برای حفظ برجام اندک هزینه ای
بپردازد ».رهبرانقالبدومخردادسالگذشته
شروطیرابرایادامهبرجامباسهکشوراروپایی
مطرحکردندکههیچکدامازآنهامحققنشد تا
اکنون ایران به سراغ ضمانت اجرای آن شروط
برود؛ یعنی بازگشتن به حقوق هسته ای خود.
موضوعی که شمخانی دیروز در یادداشت خود
برایخبرگزاریفارسبهآنتصریحکردهاست:
«از ۱۶تیرماه،گامدومکاهشتعهداتبرجامی
ایران در چارچوب بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام با
جدیتآغازخواهدشد».اینیادداشتشمخانی
کهبهوضوحازآنتغییرنگاهایرانبهاروپابرداشت
می شــود ،از افزایش فشارهای اروپایی ها به
ایرانبانزدیکشدنبه ۱۶تیرماهوآغازگامدوم
کاهشتعهداتبرجامیتهرانخبردادهاست.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی اشــاره کرده
است« :بیانیه اخیر وزیــران خارجه سه کشور
اروپایی و بازی تحریمی ترامپ ،دو روی یک
سکه اســت که نقوش آن پس از گذشت یک
سال از گفتوگوهای بیحاصل با اروپا بیش
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ای ایران ،تهران با تحریم هایی روبه رو خواهد
شد .سخنگوی دولت انگلیس هم دو روز پیش
باوقاحت هر چه تمام تر مدعی شد در صورت
همکاری نکردن هسته ای تهران ،انگلیس
«گزینههای دیگر» را مد نظر قرار خواهد داد!
شب گذشته ترامپ نیز که از مواضع محکم
ایران به شدت عصبانی شده ،در سه توئیت،
ایران را تهدید کرد .وی با بیان عباراتی توهین
آمیز مبنی بر این که مسئوالن ایران «خوبی» را

«تنشصفر»وامنیتدوجانبه

نمی فهمند (!) نوشت« :هرگونه حمله از سوی
ایران به هرچیز آمریکایی ،با پاسخی شدید و
کوبنده مواجه خواهد شد».

گزارش مرتبط

روسیه:تحریمهانشانمیدهدآمریکاقصدمذاکرهباایرانراندارد
همان طور که انتظار می رفت تحریم های
آمریکا علیه رهبر انقالب و اعالم تحریم علیه
دیگر مسئوالن و وزیــر خارجه کشورمان
در هفته جــاری ،نمایشی بــودن درخواست
مذاکره و ریاکاری آمریکایی ها را کامال نشان
داد تا جایی که ریابکوف مشاور امنیت ملی
آمریکا می گوید «اعمال تحریمهای جدید
ثابت میکند آمریکا قصد مذاکره با ایران را
ندارد ».این تحریم های بی نتیجه که دوشنبه
شب به وقت تهران اعالم شد ،آن قدر مضحک
بود که حتی کارشناس تلویزیون بی بی سی
هم به بی فایده بــودن آن اشــاره و تأکید کرد
که محاسبات دولت آمریکا درباره اعتراضات
مردم و ظرفیت های اقتصادی ایران اشتباه
بودهاست.کارشناسبیبیسیالبتهادعای
ترامپ بــرای مذاکره را هم یک دروغ بزرگ
دانست و تناقضات عملکردی آمریکا در برابر
ایــران و لحن ضدایرانی کاخ سفید را بزرگ
ترین مانع مذاکره دانست .همچنین الوروف
وزیر خارجه روسیه هم از تحریم های جدید
آمریکا علیه ایــران ابــراز نگرانی کرد.تحریم
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یادداشت

پایانمدارا با بدعهدیاروپا

از پیش در حال نمایانشدن اســت ».مرجع
اشاره شمخانی به درستی مشخص نیست اما
رویترز دو روز پیش خبر داد که دیپلمات های
عالی انگلیس ،فرانسه و آلمان طی یادداشتی
مشترک به ایران درباره عواقب پایبند نبودن
به تعهدات هستهای هشدار داده اند .مرکل
صدراعظمآلمانومکرونرئیسجمهورفرانسه
نیز طی هفته های گذشته بارها هشدار داده
بودند که در صــورت کاهش تعهدات هسته
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رهبر انقالب در عین حال یک بعد دیگر هم
داشــت و آن به جوشش درآمــدن احساسات
ضدآمریکایی در کشورهای همسو با ایران
است.بهگزارشایسنا،جنبشالبشائرعراقدر
بیانیهایبااشارهبهاینکهتحریمرهبرانقالب،
تحریک احساسات مردم عراق و بی احترامی
به مرجعیت شیعه محسوب می شود ،از دولت
اینکشورخواستسفیرآمریکارااحضارکند.
همچنین رئیس فراکسیون بدر عراق گفت:
رهبر انقالب اسالمی ایران خط قرمز ماست.
وزارت خارجه سوریه نیز تاکید کردکه «اقدام
آمریکا،هیچارزشینداردونخواهدتوانستبه
ارادهملتایرانآسیبیواردکند».
▪ واکنش فضای مجازی به تحریم رهبر
انقالب ،فرماندهان سپاه و ظریف

* آشــنــا :تــاش تیم ب بــرای تحریم دکتر
ظریف بهترین فرصت بــرای اثــبــات صلح
دوستی اوست .ظریف در حال تبدیل شدن
به مــانــدالی ایــران اســت ،او علیه آپارتاید
داخــلــی مــی جنگید و ایــن علیه آپارتاید

بین المللی .سحر نزدیک است.
* رضا نصری :چنان چه تحریم آمریکا علیه
دکترظریفمانعسفرایشانبه نیویورکشود،
مجمع عمومی سازمان ملل میتواند جلسه
ساالنه خود را به جای نیویورک به ژنو منتقل
کند.ایناتفاقمسبوقبهسابقهاست.
* فدوی یا حاجیزاده رو تحریم کردن که در
آمریکا دارایــی نداشته باشند! طرف عاشق
اینه که در نبرد با تو شهید شه ،تو میگی حق
نــداری در آمریکا حساب بانکی بــاز کنی!
* تحریم ظریف در کنار فرماندهان نیروهای
دریایی ،زمینی و هوافضای سپاه نشان می
دهد جنگطلبان آمریکا «سردار دیپلماسی»
ایران را همانند سرداران نظامی جزو قدرت
های بازدارندگی ایران حساب می کنند.
[در واکنش به گاف ترامپ در تلفظ نام رهبر
انقالب]اینکهازرویکاغذهمبهجایآیتا...
خامنه ای به اشتباه می گوید آیت ا ...خمینی
عجیب نیست! عجیب این اســت که تصمیم
گرفتند با تحریم دفتر رهبری ،ســوزش نامه
برگشتخوردهترامپرامداواکنند.

از  18اردیبهشت  98که آمریکا برنامه صفر
شدن صــادرات نفت ایــران را اجرا کرد و ایران
نیز در واکنش به آن ،کاهش اقدامات خود را در
چارچوب مواد  26و  36برجام کلید زد  ،اتفاقات
مهمی در منطقه صورت گرفته و به نظر می رسد
تنش ها تا حد بی سابقه ای نسبت به سال های
اخیر افزایش یافته اســت؛ از حمله به نفتکش
هــای بندر فجیره امــارات تا حمله به نفتکش
هــای ژاپنی و نــروژی در دریــای عمان و هدف
قــراردادن پهپاد آمریکایی که برای جاسوسی
به مرزهای هوایی کشورمان تعرض کرده بود،
همگی بیانگر حساس شدن منطقه و داغ شدن
وضعیت هستند .تنها یک روز تا عبور ایــران از
سقف ذخایر 300کیلویی اورانیوم غنی شده
باقی مانده و ایــران اعــام کــرده که اقداماتش
ناشی از خروج غیرمسئوالنه آمریکا از برجامی
است که اروپایی ها روی امنیتی بودنش تاکید
داشتند ،امنیتی که با پایان یافتن صبر راهبردی
جمهوری اسالمی در برابر برجام بیش از گذشته
تضعیف شده است .امروز تهران از سوی آمریکا
درگیر سخت ترین جنگ اقتصادی تاریخ شده
و دیگران نیز یا تنها نظاره می کنند یا حداکثر
برای ایــران نسخه های آرام بخش می پیچند،
گویا ایــران برهم زننده این بازی ثبات ساز در
منطقه بوده است ،این طرف های به اصطالح
میانجی یا تلطیف کننده فضا به جــای تالش
برای بازگرداندن کشور یاغی از توافق برجام،
تنها ایران را به خویشتن داری ترغیب می کنند
در حالی که اگرچه جنگ برای ایران با هزینه ها
و ضررهای مادی و معنوی زیادی همراه خواهد
بود و مسئوالن کشور نیز فعال چنین گزینه ای
را نفی می کنند اما در واقعیت باید گفت که
«تنش صفر» در منطقه و آرام شدن کامل فضا
تنها به ضرر ایرانی تمام خواهد شد که با کوهی
از تحریم های ظالمانه وبی سابقه روبه روست.
واشنگتن با همراهی چند کشور دیگر به صورت
مستقیم و با کمک کشورهای اروپایی به صورت
غیرمستقیم شریان های حیاتی ایران را تحت
فشار قرار داده است و در این راه هیچ خط قرمز
قانونی و انسانی را نیز برای خود به رسمیت نمی
شناسد ،در این فضا قطعا نباید سیاست ایران و
خواسته دیگران از ایران آرامش و کمک به آرامش
بیشتر باشد .حرکت به سمت عبور از دو سقف
برجامی درخصوص ذخایر اورانیوم غنی شده و
آب سنگین و نیز گام دوم تهران در افزایش درصد
غنی سازی تا هر میزان که نیاز داشته باشد یا
سرنگون کردن پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی ها
که تجاوز آشکاری داشته ،اگرچه از سوی برخی
طرف های دیگر این بازی تنش زا محسوب می
شود اما این نکته را به خوبی به آن ها تفهیم
خواهد کرد که امنیت باید دوجانبه باشد بنابراین
این فضا می تواندبه ایران در جهت رسیدن به
خواسته های قانونی و نیازهای حداقلی خود
کمک کند .توقع از ایران برای آرام کردن چنین
فضایی در شرایطی که هر روز ترامپ و تیم ب
به دنبال تحریم هــای جدید و عجیب و غریب
هستند ،خواسته ناحقی است که تنها بازنده آن
ایران خواهد بود.

آگهیمناقصه

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت
رضا علیه السالم در نظر دارد خرید ،تهیه
و تحویل ،نصب و راه انــدازی سه دستگاه
آسانسور را به شرکت هــای دارای پروانه
معتبر طراحی و مونتاژ از وزارت صنعت،
معدن و تجارت واگذار نماید .لذا متقاضیان
می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه
مــورخ  1398.4.17ضمن مراجعه به
سایت اینترنتی استعالمات و مناقصات این
سازمان به آدرس:
http:/sem. Aqr- harimeharam.org

(تــلــفــن ) 051-31305243نسبت به
دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
سازمانعمرانوتوسعهحریمحرمحضرترضا
علیهالسالم
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