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ویژه های خراسان

تصمیمجدیددولتدربارهمجوز
آموزشگاهرانندگی
در حالی که هیئت دولت در مصوبه خــرداد سال
گذشتهخود،مقررکردهبودپروانهتأسیسآموزشگاه
ی صالح صادر شود ،این
رانندگی توسط مراجع ذ 
عبارت مبهم مورد اعتراض نهادهای نظارتی قرار
گرفته و به مسئوالن اجرایی متذکر شده بودند این
مفهوم،نشانگروجودمراجعیغیرازناجابرایصدور
پروانهاستکهپسازگذشتیکسالازاینتذکر،
باالخره هیئت دولت با صدور ابالغیه ای جدید به
دستگاه های مربوط عبارت مراجع ذی صالح را
حذفونامنیرویانتظامیراجایگزینآنکرد.

بوروکراسیعجیبدرکشوربرای
تاسیسیکمدرسهکوچک!
گــــزارش یــک مــقــام مــســئــول اج ــرای ــی نشان
می دهــد درخــواســت وزارت آمــوزش و پــرورش
برای واگــذاری  ۷۰۰متر از یک پالک ثبتی در
مناطق مــرزی غــرب کشور جهت ساخت یک
مدرسه کوچک ،در حالی به هیئت وزیران رسیده
که پس از پایان سیر ایــن بررسی و تصویب در
وزارتخانه مذکور ،ابتدا در اجرای ماده  ۷آیین نامه
مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول
دستگاههای اجرایی ،به کمیسیون مستندسازی
دولت و سپس به کمیسیون لوایح هیئت وزیران
ارجــاع شده و حاال قــرار است پس از تایید این
کمیسیون ،با امضای یک مسئول ارشد اجرایی
به وزارت آموزش و پرورش برای اجرا ابالغ شود.

چهره ها و گفته ها

پیشنهادیبهاصالحطلبان
مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب
مؤتلفه گفت :به نظر من اصالح طلبان با صداقت
بهتر مــی تــوانــنــد مانع
اضمحالل خود شوند تا
با فرافکنی و پیش شرط
گذاشتن برای شورای
نگهبان/ .تابناک

جریانسوم
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان تأکید
کرد :بعضی اوقات تابلوهایی به اسم نیروی سوم
برمیخیزد اما پس از مدتی
متوجه میشویم که این
تابلوها ،همان تابلوهای
قدیمیاند ،منتها رنگ
و لعابشان فرق
کــرده اســت/ .
ایسنا
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واکنشجامعهمدرسینبهاظهارات
منتسببهآیتا...یزدی

مدیر روابط عمومی جامعه مدرسین با اشاره به اظهارات
منتسب شــده به آیــت ا ...محمد یــزدی رئیس جامعه
مدرسین تأکید کرد که این مطالب «سندیت» ندارد
و صــرفـ ًا آن محتوایی مــورد تأیید اســت کــه در پایگاه
اطالعرسانی جامعه مدرسین منتشر شده باشد .حمزه
قربانی در گفت و گو با فــارس ضمن بیان ایــن مطلب
تأکید کرد که بارها اعالم کردهایم که تنها مرجع اخبار
مربوط به آیتا ...یزدی ،رئیس جامعه مدرسین ،پایگاه
اطال عرسانی این تشکل است .این واکنش پس از آن
منتشر شد که روز گذشته برخی از رسانه های خبری
جمالتی را به آیت ا ...یزدی منتسب کردند که مدعی
بودند در جلسه هفته گذشته با مسئوالن مرکز بسیج
اساتید و نخبگان حوزه علمیه مطرح شده است .براساس
ادعای خبرآنالین ،آیت ا ...محمد یزدی در این دیدار
بدون نام بردن از آیت ا...آملی الریجانی درخصوص
اعتراض وی به بازداشت یک مسئول حوزه ریاست اش
انتقاد کرده و گفته است« :فالنی میگوید اگر این کار را
نکنید نجف میروم! خوب بروید ،آیا با رفتن شما قم بههم
میخورد؟» این اظهارات درحالی منتشر شده است که
چندی قبل برخی سایت های معاند ،شایعه احتمال
مهاجرت آملی الریجانی به نجف را مطرح کردند اما این
شایعه بالفاصله با تکذیب صریح روابط عمومی مجمع
تشخیص مصلحت نظام مواجه شد .با توجه به این که
اظهارات منتسب به آیت ا ...یزدی مربوط به هفته گذشته
است ،بعید نیست که با فرض صحت ،این اظهارات پیش
از تکذیب شایعات مطرح شده باشد.
براساس گــزارش خبرآنالین ،در اظهارات منتسب به
رئیس جامعه مدرسین انتقادهای تندی درباره رئیس
جمهور مطرح شــده و او همچنین با انتقاد از یکی از
شخصیت های حــوزوی قم گفته است در برابر مرجع
شدن وی خواهد ایستاد .خبرآنالین اشاره مستقیمی
به اظهارات منتسب به رئیس جامعه مدرسین درباره این
شخصیت حوزوی نکرد اما جماران در مطلبی ،مدعی
شده که این قسمت از سخنان منتسب به آیت ا ...یزدی
درباره آیت ا ...علوی بروجردی است« :بعضی اگر یک
روزی رسما اعالم مرجعیت کنند ،اگر زنده باشم ،رسم ًا
جلویش را میگیرم و اعالم رسمی هم میکنم؛ واقعا
در حوزه چه کسی باید با این مسئله برخورد کند؟! نوه
مرجع بودن که دلیل شرعی برای مرجعیت نیست...
مگر میشود هر روز یک نفر ادعای مرجعیت کند .اگر
چنین فردی تابلو هم بزند ،تابلویش را پایین میآوریم»...
▪مقتدایی :طرح علنی این مسائل به مصلحت نیست

روابط عمومی جامعه مدرسین تاکید کرد که این مطالب

سومینسنگآمریکادرمسیرگریس1
آمریکا هنوز شکســت را نپذیرفته است ،هدف واشنگتن
از اقدام جدید علیه ابرنفتکش حامل نفت ایران چیست؟

«سندیت» نــدارد و همزمان آیت ا ...مرتضی مقتدایی
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در گفت و گو با ایرنا
دراین باره اظهار کرد :آقای یزدی این گونه مطالب را
که در ذهنشان بود گاهی در جلسات جامعه مدرسین
مطرح میکردند و حاال علنی آن را بیان کرد هاند .اگر
با من مشورت میشد میگفتم طرح علنی این مسائل
به مصلحت نیست ،ولی حاال خودشان صالح دیدند.
ولــی من در ایــن قضیه بهطورکلی وارد نمیشوم.به
گــزارش ایرنا ،وی افــزود :به نظرم این شخص اگر کار
خالفی داشته ،اگر صالح میدانستند همان وقت تذکر
میدادند ،ولی اگر صالح نمیدانستند و سکوت کردند،
باید همیشه سکوت کنند.
همچنین حجت االسالم والمسلمین مرتضی جوادی
آملی از استادان حوزه علمیه قم هم اظهارات منتسب به
آیت ا ...یزدی درباره مرجعیت آیت ا ...علوی بروجردی
را «صرفا سیاسی» و «غیرمفید» دانست و گفت :به نظر می
رسد که فصل این جور ادبیات و سخن گفتن ها تمام شده
است .حجت االسالم زائری هم در یادداشت کوتاهی
در صفحه اینستاگرام خود با انتقاد از اظهارات منتسب
به رئیس جامعه مدرسین نوشت« :در طول قرن ها کجا
مرجع تقلید مردم با دستور و فرمایش تعیین شده؟   »...از
سوی دیگر کانال تلگرامی مباحثات که به موضوعات
حوزوی می پردازد ،در یادداشتی درباره سخنان منتسب
به رئیس جامعه مدرسین ،مدعی شد که دیدار مسئوالن
بسیج اساتید و نخبگان حــوزه با آیت ا ...یــزدی هفته
گذشته صورت گرفته بوده و ایشان به صراحت خصوصی
بودن این جلسه و انتشار نیافتن آن را خواسته بودند .این
کانال با اشاره به تکذیب ماجرای نامه آملی الریجانی به
رهبر انقالب که روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت
نظام کذب بودن آن را اعالم کرده ،تأکید کرد که اطالع
بزرگان از وقایع روز از مجاری مختلف صورت می گیرد و
احتمال هرگونه تقدم و تاخر در این کانالها وجود دارد.

آمریکا پس از آن که درخواست اش برای نگه داشتن کشتی بزرگ حامل
نفت ایران ،با پاسخ منفی دادگاه جبل الطارق روبه رو شد ،در بیانیه ای
به تحریم خدمه نفتکش «آدریان دریا» (یا همان گریس  )1روی آورد و
همزمان در حال فشار بر دولت محلی جبل الطارق است تا حکم دادگاه
داخلی خود را به این حکومت محلی دیکته کند .روز گذشته یک دادگاه
در آمریکا حکم توقیف ابرنفتکش حامل نفت ایران را صادر کرده است.
رضا نصری کارشناس مسائل بین المللی درباره تالش جدید دولت
آمریکا می گوید :این احتمال وجود دارد که دولت آمریکا  -مطابق
توافقاتی که احیان ًا با دولت جبل الطارق دارد -تالش کند حکم دادگاه
داخلی خود را در نظام حقوقی جبل الطارق و دادگاه آن به «شناسایی»
و تصویب برساند و از این طریق ،با طی کردن روند دادرسی مختص به
«احکام خارجی» کنترل کشتی گریس  1را در دست بگیرد» .به نظر می
رسداقدامدولتآمریکاکهنجاحمحمدعلیکارشناسمطرحشبکههای
ماهواره ای آن را خالف قوانین بین المللی توصیف کرده ،هر چه باشد،
برای اثرگذاری بر ذهن ملوانان کشورهای مختلف است .واشنگتن
تالش می کند فضای روانی سنگینی را برای همکاری با نفتکش های
ایرانی ایجاد کند .همزمان گزارش ها نشان می دهد که کشتی حامل
نفت ایران به دلیل استعفای کاپیتان کشتی و پنج نفر دیگر از خدمه خود
(که احتما ًال به دلیل ترس از تحریم آمریکا بوده) در بندر جبل الطارق
متوقف است .وقتی شب گذشته پایگاه دریانوردی  Vesselfinderرا
رصد کردیم ،سرعت نفتکش ایرانی در آن تنها 0.4نات درج شده بود که
سرعتی نزدیک به صفر است .یک منبع مطلع به پایگاه خبری «گیبرالتار
کرونیکل» متعلق به دولت جبل الطارق گفته است که با توجه به تغییر
خدمه نفتکش ممکن است حرکت این نفتکش تا روز یک شنبه یعنی
امروز به تعویق بیفتد .همزمان برخی اکانت های توئیتری مدعی شدند
که ناو جنگی با فاصله کمی از گریس  ،1در نزدیکی بندر جبل الطارق
پهلو گرفته است .خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس نیز خبر داد که با
وجود فشارهای آمریکا ،سوپر نفتکش گریس 1طی روزهای یک شنبه یا
دوشنبه بندر جبل الطارق را ترک خواهد کرد.

خبر مرتبط
انتقادروسیهازافزایشفشارآمریکاوانگلیسبرایران
سفارت روسیه در لندن طی پیامی تاکید کرد که افزایش فشار
بر ایران از سوی آمریکا و انگلیس به تنشها در خلیج فارس دامن
میزند .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس ،سفارت روسیه
در لندن در بیانیه خــود نوشت :ائتالفی موسوم به «ماموریت
محافظت از دریانوردی آزاد» که از سوی آمریکا دنبال می شود،
تنها به تشدید تنشها در خلیج فارس منجر خواهد شد .در همین
حال رویترز مدعی شد ایران و آمریکا در پی کاهش تنش ها هستند
و در این مسیر درباره مسئله افغانستان پیام های محرمانه ای رد و
بدل کرده اند .رویترز البته خود به نقل از یک مقام ایرانی هر گونه
گفت و گوی پشت پرده با آمریکا را رد کرده است.

سردارباقری:درآستانهخودکفاییکاملدرساختموتورهواپیماوبالگردهستیم
سامانه موشکی باور ۳۷۳آماده تحویل به نیروهای مسلح است

پس از آن که رئیس سازمان بازرسی وزارت دفاع
از رونمایی سامانه موشکی جدید در هفته آینده
خبر داد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت:
درآستانهدستیابیبهخودکفاییکاملدرساخت
موتورهایهواپیماوبالگردهایروزدنیاهستیم.به
گزارشتسنیم،سرلشکرمحمدباقریکهدربازدید
از سازمان صنایع هوایی وزارت دفــاع در جمع
مدیران و کارکنان این مجموعه سخن می گفت با

اشاره به دستاوردها و پیشرفتهای تعیینکننده
کشورمان در حوزه صنعت هوایی اظهار کرد :در
تولید هواگردها ،موشکها ،پهپادها و بسیاری از
تجهیزاتجانبیدیگر،موتوربهعنوانبخشاصلی
و پیشران اصلی مطرح است و امروز در حال ورود
به ساخت موتورهای هواپیماها و بالگردهای روز
دنیا قرار داریم و بهفضل الهی در آستانه دستیابی
به خودکفایی کامل در این سامانههای ارزشمند

هستیم.در همین حال رئیس بازرسی وزارت
دفاع با بیان این که هفته آینده از سامانه موشکی
جدید رونمایی خواهد شد ،اعالم کرد  :باور۳۷۳
را ساختهایم که آماده تحویل به نیروهای مسلح
است .به گــزارش شبکه خبر ،شعبانیان افزود:
ب ــرای دریــافــت ســاح اس  ۳۰۰دردس ـرهــای
زیادی کشیدیم که در نهایت تعداد معدودی به
دست ما رسید و نهایت این که با دستان توانمند

متخصصان ایران ،سامانه باور  ۳۷۳ساخته شد.
وی اظهارکرد :سال گذشته در  ۳۱مرداد شاهد
پرواز جنگنده کوثر بودید و دشمنان ادعا کردند
که این جنگنده یکی از همان جنگندههای سابق
خریداری شده ،اما خط تولید این جنگنده را در
یکیازشهرهادریکیازصنایعراهاندازیکردیمو
درآیندهنزدیکاخباربسیارخوبدرحوز هساخت
هواپیماهایسنگیناعالم میشود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

یادداشت
امید ادیب
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تأملیبراظهاراتمنتسب
بهآیتا...یزدی

اظهارات منتسب به آیت ا ...یزدی دربــاره رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته فضای
خبری کشور را تحت الشعاع قرار داد .سبک بدی
در بین برخی اهالی رسانه و همچنین سیاسیون
باب شده که مدعی دسترسی به محتوای جلسات
خصوصی هستند و گاهی حتی آن را منتشر می
کنند ،در حالی که گوینده سخن ،اظهارات خود را
متناسب با مخاطب موجود و بنا بر فرض امانتداری
مطرحمیکند،چنانکهعلیما ُن ِقل،آیتا...یزدی
درجلسهمذکوربهصراحتخواستارانتشارنیافتن
اینسخنانشدهاند.آنچهدربارهاظهاراتمنسوب
بهرئیسجامعهمدرسیندرخورذکراستایننکته
است که فارغ از صحت و سقم این اظهارات ،چرا با
منتشر کنندگان حرف هایی که برای یک جلسه
محرمانهمطرحشده،برخوردنمیشود؟درشرایطی
کهرسانههایبیگانهبهقدرکافیدرحالسمپاشی
علیهمسئوالنوکلیتنظامهستند،آیاادعایانتشار
محتواهای محرمانه کمک به این سایت هاست یا
وحدت کشور؟ این مسئله فارغ از این که واقعا آیت
ا...یزدیچنیناظهاراتیراگفتهباشدیاخیر،قابل
تأمل و بررسی است و باید دستگاه قضایی با منتشر
کنندگانمحتوایجلساتخصوصیوغیررسمی
برخورد جدی کند .بماند که در موضوع مورد بحث
و محتوای اظهارات آیت ا ...یزدی ،روابط عمومی
مجمعتشخیص،ارسالهرگونهنامهازسویآیتا...
آملیوشایعاتساختگیدربارههجرتویبهنجف
راتکذیبکردهاستکهشنیدههایماازمنابعموثق
نیزازدروغبودنایناخبارحکایتدارد.نقددیگری
که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد به گوینده
اینسخنانبرمیگردد.برفرضصحتانتساباین
سخنان ،این پرسش مطرح می شود که آیا آیت ا...
یزدیکهبارئیسمجمعتشخیصدرشوراینگهبان
همکار است ،نمی توانست انتقادهای خود را به
صورتخصوصیمطرحکندوآیااساس ًاانتقادازیک
مسئول در دورانی که دیگر در آن مسئولیت حضور
ندارد،مصداقالنصیحهالئمةالمومنیناست؟

خارج از دستور

اعالموصولطرحتشکیلآذربایجانسوم
طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت
شهر خوی از سوی هیئت رئیسه مجلس اعالم
وصولشد.براساساینطرحدرصورترایموافق
مجلسشهرستانهایخویوچایپارهازموقعیت
استانآذربایجانغربیخارجخواهندشد.

سؤالمحمودصادقیازوزیراطالعات
صادقی نماینده مــردم تهران ،در توئیتر خود
نوشت :سؤال از وزیر اطالعات درباره علت آزادی
فــردی که قبال اعترافات او به عنوان فرمانده
عملیات ترور دانشمندان هستهای از سیما پخش
شده بود ،به مجلس تقدیم شد.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

