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تازههای مطبوعات
••جــام جــم -مرکزتحقیقات ســازمــان صــداو
سیما براساس نظرسنجی که بیستم تیر 98از
سراسرکشور داشته است ،اعالم کرد80.5 :
درص ــد از م ــردم بیننده بــرنــامـههــای سیمای
جمهوری اسالمی ایــران اعــم از سریال ،فیلم
سینمایی،مسابقه،مستند،سخنرانی،گفتوگو،
ورزش و اخبار بوده و  50.2درصد نیز دستکم
یکی از سریال های جدید «بــوی بــاران» شبکه
یک « ،خانواده دکترماهان» شبکه دو و «گاندو»
شبکه سه سیما را دیدهاند که دراین میان «گاندو»
پربیننده ترین سریال بوده است.
••کیهان -حسین شریعتمداری در یادداشتی به
مناسبت سالگرد برجام نوشت :برجام گنجشک
رنگ شدهای است که به جای قناری به کشورمان
قالب کرد هاند و دقیق ًا به همین علت است که
نوای خوش الحان قناری از آن شنیده نمیشود و
به جای چهچهه ،جیکجیک میکند!
••سازندگی -این روزنامه در صفحه اول خود
با انتشار عکسی از «علیرضا قربانی» خواننده
موسیقی سنتی ایــرانــی ،در گــزارشــی با تیتر
«همخوانی با قربانی» با اشاره به پیوند موسیقی
سنتی و موسیقی الکترونیکی در اجرای تازه این
هنرمند ،نوشت :علیرضا قربانی با پروژ ه هنری «با
منبخوان»تااینجاپرمخاطبترینکنسرت1.5
سال اخیر را روی صحنه برده است  .
••آفتاب یزد -این روزنامه در گزارشی با تیتر
«دادزنهـــا و خوشمزهخورها ،در صــدر کسب
درآمــد!» نوشت :این روزهــا اوضــاع نابه سامان
اقتصادی سبب شده تا شغلهای کاذب افزایش
یابند ،شغلهایی مثل«دادزن» ،تعارف کن ،تستر
غذاوغیرهکهبیشترجنبهتبلیغاتیدارندروزبهروز
افزایش مییابند و صاحبان این مشاغل برخالف
دیگر شغلها بازارشان حسابی پررونق است.
••اطالعات -سخنگوی سازمان حفظ نباتات
کشور با بیان این که ملخهای صحرایی ،ایران
را به مقصد هند و پاکستان ترک کردند ،افزود:
کوتاهیعربستاندرمبارزهبااینملخهامشخص
شد و فائو هم این امر را تایید کرد.

انعکاس
••الف نوشت :سردار محمدجعفر اسدی معاون
بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء(ص)  با
اشاره به دیدار چند سال پیش سردار سلیمانی
با والدیمیر پوتین گفت :پس از چهار سال مبارزه
و مقاومت ایــران در سوریه ســردار سلیمانی در
سفری به روسیه بود که بهمدت دو ساعت و بیست
دقیقه با پوتین دیدار و گفت وگو کرد تا روسها را
قانع کند در سوریه حضور یابند .سردار سلیمانی
به پوتینتفهیمکردکه"سوریه آخرینسنگرجبهه
شرق است و اگر این را از دست بدهید ،غربیها
ارزشی برای شما قائل نیستند".
••جــام نیوز نوشت  :جاناتان مــونــرو ،یکی از
مدیران بخش خبر بی بی سی جهانی از اعزام
خبرنگار به ایران برای پوشش اخبار خبر داد.
وی در توئیتر خود نوشت« :بخش خبر بیبیسی
انگلیسی پوشش خبرهای ایــران را با حضور
خبرنگار از داخل این کشور از امروز آغاز می کند».
با وجود این حضور خبرنگار بی بی سی انگلیسی
در ایران توجه ویژه نهادهای امنیتی و اطالعاتی
کشور را می طلبد چرا که جیسون رضائیان،
از جاسوسان دوتابعیتی آمریکا نیز در پوشش
خبرنگار وارد ایران شده بود.
••خبر آنالین نوشت  :بعد از ایــن که یکی از
طلبکاران باشگاه پرسپولیس بــا مراجعه به
ایــن باشگاه در دفعات متعدد نتوانست طلب
خود را بگیرد ،حاال حکم توقیف لوگوی باشگاه
پرسپولیس از سوی دادگاه صادر شد .این طلبکار
که حدود  60هزار دالر از پرسپولیس طلب دارد،
حتی حاضر شده بود به صورت اقساط این پول
را از باشگاه پرسپولیس دریافت کند اما به جز
ن تومانی دیگر پولی از
پرداخت دو مبلغ 50میلیو 
سوی این باشگاه به این طلبکار داده نشد.

اذان مغرب 20:10
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یک منبع آگاه بسته فرانسه را کمتر از انتظار ایران توصیف کرد

بستهنامتوازن فرانسه ردشد

روزگذشتهیکمنبعآگاهبستهپیشنهادی
فرانسه را «بسیار کمتر از انتظارات به حق
ایران» توصیف کرد و گفت که این بسته از
سوی کشورمان رد شده است .اشاره این
منبع آگاه که با شرط ذکر نشدن نامش
با آخرین خبر گفت و گو می کرد به بسته
موسوم به «توقف دربــرابــر توقف» است
که هفته گذشته «امانوئل ُبــن» مشاور
ماکرون رئیس جمهور فرانسه به ایران
پیشنهاد کرده بود .این منبع آگاه تاکید
کرد« :پیشنهادهای فرانسه بسیار کمتر از
انتظارات به حق جمهوری اسالمی است،
بر این اساس ایران همچنان به اقدامات
خود در کاهش تعهدات برجامی ادامه
خواهد داد ».از جزئیات بسته فرانسه که
برخی تحلیل گران آن را «نامتوازن» و در
حقیقت پیشنهادهای آمریکا می نامند،
جزئیات رسمی منتشر نشده است اما
براساس گزارش های غیر رسمی بسته
از ایران خواسته بود «برای دورهای کوتاه»
«همه»اقداماتخودبرایکاهشتعهدات
برجامی اش را منجمد کند و در مقابل
آمریکا فقط «تحریمهای نفتی و معامالت

بانکی» را ب ــرای مــدت مــوقــت منجمد
میسازد .این درحالی است که اوال این
بسته درباره دیگر تحریم های اعمال شده
بر ایران اظهارنظر نکرده بود و دوم این که
به دلیل «موقت» بودن زمان این انجماد
تحریم هــا ،عمال هیچ بانک یــا شرکت
خارجی از ترس پایان «توقف موقت» و
بازگشت تحریم ها راغب به مراوده با ایران
نمی شود از این رو این بسته هیچ نتیجه
ای عملی در بر نــدارد .دربــاره این بسته
روزنامه خراسان پنج شنبه گذشته 20
تیر یادداشتی را با عنوان «به بسته فرانسه

چرا جزئیات بسته فرانسه باید اعالم شود؟

درحالی که یک منبع آگاه از رد بسته فرانسه خبرداده و دلیل آن را این مسئله که
پیشنهادها «بسیار کمتر از انتظارات به حق ایران» بوده اعالم کرده ،اما از جزئیات
اینبستهکماکانخبررسمیمنتشرنشدهاست.قبالنوشتهبودیمکهبراساساخبار
غیر رسمی این بسته نامتوازن است و باید رد شود اما اکنون که ایران بسته فرانسه را
رد کرده ،افکار عمومی باید در جریان این بسته و چرایی رد آن قرار بگیرند .در غیر
این صورت در «بازی مقصر سازی» ( )Blame Gameغربی ها مدعی خواهند بود
که بسته ای برای مذاکره ارائه کرده اند و ایران آن را نپذیرفته است! برای نیفتادن
در این بازی خطرناک ،الزم است دیپلمات های ارشد ایران به هر نحو ممکن که می
توانند درباره جزئیات این بسته که باعث رد آن شده به افکار عمومی توضیح دهند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی  ،گفت :نایب رئیس و رئیس
هیئت نــظــارت بــر رفــتــار نمایندگان
موظف به پیگیری پرونده محمد عزیزی
نــمــایــنــده ابــهــر شـــده اســـت .اســـــدا...
عباسی در گفتوگو با ایسنا ،در توضیح
پیگیریهایهیئت رئیسه دربار ه پرونده
عزیزی نماینده ابهر که چند روز پیش
برای ساعاتی در زندان اوین بازداشت
شده بــود ،گفت :قــرار شد در این باره
آقای پزشکیان با آقای رئیسی رئیس
قــوه قضاییه جلسهای داشته باشد تا
درباره صحت و سقم و کم و کیف پرونده
اطالعاتی را کسب و گزارشی را هفته
آینده به هیئت رئیسه ارائه کند .وی با
بیاناینکه نبایدآقایعزیزیبازداشت
میشد چــون او به عنوان یک نماینده
مصونیت دارد و در اختیار است در عین
حال تاکید کرد :هر کدام از نمایندگان
باید پاسخ گــوی رفتار و عملکردشان
باشند ولی نباید دادستانی بدون در نظر
گرفتنشأنومسئولیتنمایندهبرخورد
قضایی کند .وی اظهار کرد :هم اکنون
نمایندهابهرباقراروثیق هحضوردردادگاه
آزاد است همان زمان که برای ساعاتی
بــازداشــت شــد ،آقــای الریجانی پیگیر
آزادیایشانشدچونطبققانوننماینده
مصونیت دارد باز هم تاکید میکنم که
ایشاندرنهایتبایدپاسخگوباشدومادر
موضوعدادگاهیبحثینداریم.

اذانمغرب20:41

فرانسه بــرای حضور آمریکا در نشست
مشترک برجام تاکید کرده بود« :توقف
کلیه تحریمها میتواند آغازی برای یک
حرکت بین ایران و  5+1باشد ».مسئله
ای که پاسخ ایران نشان می دهد در بسته
فرانسوی ها رعایت نشده است .پیشتر
گفته شده بود در تماس تلفنی یک ساعته
ماکرون با روحانی که هفته گذشته انجام
شد دو طرف موافقت کردهاند تا  ۲۴تیر
(دیــروز) برای یافتن شرایطی به منظور
آغــاز گفت و گوها با محور حفظ برجام
تالش کنند.
▪جلسه اروپا درباره برجام

خبر مرتبط

ماموریت هیئت رئیسه
مجلس به پزشکیان برای
بررسی پرونده نماینده ابهر

غروبآفتاب 20:20

چه پاسخی بدهیم؟» منتشر کرده بود.
چهارشنبه گذشته علی شمخانی دبیر
شــورای عالی امنیت ملی کشورمان در
دیــدار «امانوئل ُبــن» به صراحت پاسخ
فرانسه را داده و گفته بود« :روند کاهش
تعهدات هسته ای ایــران تا تحقق کامل
حقوق ایران ادامه می یابد ».پیشتر دکتر
روحانی رئیس جمهور کشورمان در برابر
خواسته امانوئل ماکرون رئیس جمهور

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

در همین حال به گزارش فارس «فدریکا
موگرینی» مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپــا شب گذشته پس از پایان
جلسه طوالنی خــود با وزی ــران خارجه
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل
با بیان ایــن که «طــر فهــای برجام فعال
مکانیسم ماشه را فعال نمیکنند» افزود:
«هیچ یک از طــر فهــای برجام معتقد
نیستند کــه کاهش تعهدات ایـــران به
معنای نقض کامل توافق هستهای باشد».

روایت فرانسوی از بسته پیشنهادی
درحالی که ایران هنوز درباره مفاد بسته پیشنهادی فرانسه خبری منتشر نکرده
است ،منابعی در وزارت خارجه فرانسه در گفتوگو با المیادین برخی مفاد طرح
فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا را فاش کردند .بسته ای که حجم
زیادی از خواسته ها را روی میز ایران گذاشته است .به گزارش فارس ،به گفته این
منابع ،طبق طرح ،ایران باید فورا تمامی اقدامات خود در خصوص کاهش تعهداتش
به توافق هستهای را متوقف کند و به پیش از این اقدامات بازگردد و همچنین باید در
خصوص نقش خود در خاورمیانه تغییراتی دهد و از گروههای عراقی بخواهد تا آن چه
را تحریک آمریکاییها در این کشور خوانده شده متوقف کنند .همچنین طرح فرانسه
از ایران میخواهد تا گروههای مقاومت از جمله حزبا ...لبنان ،حضور خود در سوریه
را کاهش دهند و انصارا ...یمن نیز حمالت موشکی و پهپادی به عربستان را متوقف
کند .این منابع تاکید کردند که در این مرحله ایران و آمریکا باید به تاریخ پیش از دوم
ماه می ( 22اردیبهشت) ،یعنی به پیش از پایان معافیتهای تحریمی بازگردند.

نیمه شب 00:19
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www.khorasannews.com
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آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید
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از فردا و با حضور عارف و رابطان استانی شورای عالی انجام می شود

آغازفعالیتهایانتخاباتی
اصالحطلباندراستانها

انوار -عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان گفت :نشست
هماندیشیرابطاناستانیشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبان
با محمدرضا عارف فردا برگزار می شود .اسماعیل گرامی مقدم که با
خراسان گفت و گو می کرد ،با اشاره به این که رابطان استانی شورای
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان انتخاب شدند اظهار کرد :در این
دوره طبق آیین نامه داخلی شورای عالی سیاست گذاری برای هر
استان یک رابط استانی تعیین شده است .سخنگوی حزب اعتماد ملی
تصریح کرد :در جلسات قبلی شورای عالی سیاست گذاری اصالح
طلبان اکثر رابطان استانی انتخاب شدند و بقیه هم به زودی انتخاب
می شوند .این فعال سیاسی اصالح طلب افزود :جلسه هم اندیشی
رابطان استانی اصالح طلبان با محمد رضا عارف رئیس شورای عالی
سیاست گذاری فردا (چهارشنبه) برگزار می شود.وی در باره وظایف
رابطان استان ها گفت  :آن ها در بدو امر میز استان خود را تشکیل می
دهند .این میز شامل چهره های برجسته و شخصیت های ملی اصالح
طلب هر استان است که با مشورت آن ها شورای سیاست گذاری استان
ها برای انتخابات اسفند ماه تعیین می شود .اسماعیل گرامی مقدم
اضافهکرد:شورایسیاستگذاریهراستانمتشکلازاعضایحقوقی
و حقیقی هستند .اعضای حقوقی احزاب هستند و اعضای حقیقی
هم شخصیت های سیاسی هر استان هستند که به پیشنهاد احزاب به
شورای عالی سیاست گذاری در تهران معرفی و سپس از بین پیشنهاد
شدگان به اندازه نصف اعضای احزاب ،اعضای حقیقی انتخاب می
شوند .عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان تاکید کرد :
این مجموعه (اعضای حقیقی و حقوقی) مباحث انتخابات  ،گزینش
نامزدها ،در لیست قرار گرفتن همچنین ارزیابی و میزان رای آوری
نامزدهای جبهه اصالحات و این که از چه افرادی در انتخابات حمایت
شود توسط شورای سیاست گذاری استان انجام می شود.
▪حسن رسولی رابط خراسان رضوی در شورای عالی
سیاستگذاری اصالح طلبان

این عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان از حسن رسولی به
عنوان رابط استان خراسان رضوی در شورای عالی سیاست گذاری اصالح
طلبان نام برد.در همین زمینه سعید نورمحمدی عضو شورای هماهنگی
اصالحات در گفت وگو با خراسان درباره وظایف رابطان استانی اصالح
طلبان اظهارکرد:پیگیریوراهاندازیشورایعالیسیاستگذاریاستان
ها ،انتقال دغدغه های اصالح طلبان به تهران و پیگیری و حل اختالفات
اصالح طلبان در استان از وظایف رابطان استانی است.

