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ویژه های خراسان

دستورات رئیس جمهور آنالین
رصد می شود
پس از آن که یک مقام مسئول در ابالغیه چندی
قبل خود ،از طراحی سامانه ای در دولت خبر
داد که دستورات و پی نوشت های مسئوالنی
چــون رئیس جمهور و مقامات نهاد ریاست
جمهوری و نیز گــردش الکترونیکی آنالین
مکاتبات شان را در دولت مورد پایش قرار می
دهــد و گ ــزارش مــی کند ،طــی روزهـــای اخیر
ابالغیه جدیدی خطاب به وزارتخانه ها و سازمان
های دولتی ارســال شده که از آن ها خواسته
یک کد خاص در اولین صفحه مکاتبات شان
درج کنند تا امکان رصد موضوع فوق فراهم
باشد.

برنامه جدید دولت برای جان
دادن به بورس
با توجه به بیانات اخیر رهبر انقالب در خصوص
حمایت از سرمایه گــذار ی های مولد همچون
بورس ،یک مقام مسئول در ابالغیه جدید خود
به تعدادی از دستگاه های ذی ربط با یادآوری
دستور حجت االسالم روحانی در شهریور سال
 ۹۶مبنی بر لزوم کوچک سازی دولت از طریق
واگذاری شرکت های زیرمجموعه دستگاه های
اجرایی در بــورس ،از مخاطبان خواسته است
این موضوع جدی تر از گذشته در دستور کار
قرار بگیرد و در عین حال گزارش پیشرفت روند
اجرایی برای بررسی ،تهیه شود.

چهره ها و گفته ها

ا ثر کارنامه اصالحطلبان
محمد قوچانی عضو شـــورای مــرکــزی حزب
کــارگــزاران نوشت :کارنامه اصال حطلبان به
خصوص در دوره اخیر در نهادهای انتخابی
کامیاب نیست و در ناامیدی و سرخوردگی
مردم و شهروندانی که به آنان رای دادهانــد اثر
مستقیم دارد/.روزنامه
سازندگی
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بااشارهبهخسارتدیدگانحوادثاخیرکهموردحمایتقانونهستند

بهارستان

رئیسی:خسارتجانیومالیخسارتدیدگانحوادثاخیربایدجبرانشود
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضــرورت شنیدن
خواستوانتقادمردم،دربارهخسارتدیدگاناین
حوادثتصریحکرد:ازخسارتهایجانیومالی
خسارت دیدگان نمیتوان گذشت .ما معتقدیم
از نظر حقوقی باید درخصوص ایــن خسارات
مدعی بود و درخواست ما از مسئوالن به ویژه
دولت این است که برای جبران خسارتها فکر و
اقدام کنند .همکاران ما نیز این موضوع را دنبال
کنند،زیرابرایحقوقمردمبایدحساسیتوجود
داشتهباشدوخسارتدیدگانمطمئنباشندکه
موردحمایتقانونقراردارند.بهگزارشمیزان،
آیتا ...سید ابراهیم رئیسی که در جلسه شورای
عالیقضاییصحبتمیکرد،بااشارهبهبرخورد
دستگاه قضایی با اشرار ،مخالن امنیت و تخریب
گراناموالعمومیوخصوصی،خاطرنشانکرد:
پروندهافراداعمازاشراروافرادوابستهبهبیگانگان
کهتوسطنیرویانتظامی،وزارتاطالعات،سپاهو
دیگرضابطانبهدستگاهقضاییتحویلشدهاند،
عادالنهوقانونیدردستبررسیاستوانشاءا...
بهزودیمردمدرجریانرسیدگیبهاینپروندهها
قرار خواهند گرفت .وی افزود :اشرار و دشمنان
خارجیبرموجانتقاداتواعتراضاتبهحقمردم
سوار شدند و تصور کردند با سوءاستفاده از این
فضا میتوانند به اهداف خود نائل شوند .بر این
اساساقدامبهشرارت،ناامنی،ایجادنگرانیبرای
مردموواردآوردنخسارتهاییبهاموالعمومی
و خصوصی کردند که البته بحمداهلل با حضور
معنادار و به موقع مردم تحت رهنمودهای زمان
شناسانه مقام معظم رهبری ،توطئههای آنها
خنثیوامنیتکشورتضمینشد.
▪ضرغامی :ارائــه آمــار خسارات جانی را به
دشمناننسپاریم

درهمین حال چند چهره مطرح کشور خواستار
شفاف سازی آمار خسارات و تلفات ناامنی های
اخیر شدند .به گــزارش ایسنا ،سیدعزت ا...
ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما در توئیتی
نوشت« :جان باختگان حــوادث اخیر ،ترکیبی
از شهدای واالمقام امنیت ،اشــرار و اغتشاش

▪نورنیوز :بیشترین تعداد کشته ها مربوط به
مردمعادیاست

گران و مردم عادی هستند که در صحنه حضور
داشتهاند .وزیر کشور به عنوان رئیس «شاک» و
فرمانده کنترل حوادث ،باید در زمان مناسب که
آمادگی دارد ،شفاف سازی کند .ارائه آمار و نحوه
خسارات جانی را به دشمنان نسپاریم!» محمود
صادقینمایندهتهراننیزدرصفحهشخصیخود
درتوئیترنوشت«:هشداربهمسئوالن!اگرمراجع

ذیربــط آمــار دقیق کشتهشدگان ،مجروحان
و بازداشتشدگان را اعالم نکنند ،نمایندگان
مجلس ناگزیر آمارهای مستند به گزارشهای
مردمیرامنتشرخواهندکرد».محمدرضاعارف
رئیس فراکسیون امید مجلس هم از نهادهای
مسئول خواست که درباره «ابهامات اغتشاشات
اخیروکشتهشدهها»شفافسازیکنند.

خبر مرتبط

روایت روزنامه ایران از ابعاد گسترده خسارات ناامنی ها
روزنامه ایران در گزارشی به نقل از «منابع مطلع» جزئیات زیادی را از اغتشاشات اخیر منتشر
و تصریح کرده که در این اعتراضات ،هزار و  200شعبه بانکها در سراسر کشور هدف حمله
تخریب گران قرار گرفته که از این تعداد 781شعبه مربوط به بانکهای دولتی بوده است .بنا بر
گزارش این روزنامه در استان تهران به دو فرمانداری 22،پاسگاه انتظامی 30،شهرداری25،
پایگاه بسیج 56،جایگاه سوخت 11،اتوبوس ،سه خودروی امدادی و 150خودروی شخصی
حملهشدهاست.همچنیندرمجموع 75شعبهازفروشگاههای«جامبو»«،افقکوروش»«،رفاه»
و «اتکا» نیز هدف حمله و تخریب قرار گرفته است .این گزارش تصریح کرده که «اگر چه هنوز
آماریازکشتهشدههاوبازداشتیهابهصورترسمیمنتشرنشده»نوشتهاست:گفتهمیشود،
« 60درصد بازداشت شدهها تحصیالت دیپلم و 15درصد هم زیر دیپلم دارند 71.درصد آن ها
مجرد و  7درصد دارای سابقه کیفری بودهاند .حدود  70نفر از بازداشتیها هم از اتباع بیگانه و
عمدت ًا کشورهای همسایه بودهاند که تعدادی از آن ها دارای سابقه تکفیری هستند».

در ایــن خصوص ،یک مقام مطلع به سایت
«نــورنــیــوز» گفت :بــه منظور ارزیــابــی دقیق
میزان خسارت های جانی و مالی رخدادهای
اخیر در کشور و رسیدگی قانونی به حقوق
آســیــب دی ــدگ ــان ،کمیته ه ــای اســتــانــی با
حــضــور مــســئــوالن ذی رب ــط دســتــگــاه های
مختلف تشکیل و در حــال بــررســی دقیق
اســـنـــاد ،مــــــدارک ،شـــواهـــد و اظـــهـــارات
شاهدان حاضر در مناطق آشوب زده است.
وی اظهار کرد :جان باختگان حــوادث اخیر
شامل چهار گروه می شوند :بخش اول مربوط
به شهدای نیروهای انتظامی و بسیج است که
وضعیت و تعداد آن ها مشخص است .گروه دوم
مردم عادی هستند که در تظاهرات اعتراضی
حضور نداشته و به دالیل مختلف از جمله حمله
اشرار و ضدانقالب ،آتش سوزی ها و حمله به
مراکز تجاری  ،مسکونی و ...جان خود را از
دست داده اند .بنا بر این گــزارش گروه سوم
معترضانی هستند که بــرای اعــام اعتراض
خود به صورت مسالمت آمیز به خیابان ها آمده
و در جریان درگیری های ایجاد شده به صورت
مشکوککشتهشدهاند.گروهچهارمنیزعناصر
ضدانقالب ،اشرار مسلح و اوباش سازمان دهی
شده هستند که هنگام حمله به مراکز نظامی و
انتظامییادرگیریمسلحانهبانیروهایحافظ
امنیت کشته شده اند .این مقام مسئول اضافه
کرد :با توجه به این که بیشترین تعداد کشته ها
مربوط به گروه دوم است ،شناسایی و بررسی
دقیق نحوه جان باختن آن ها اقدامی زمان بر و
بسیارمهمودردستپیگیریاست.ویدرپایان
باتاکیدبرحساسیتفوقالعادهمسئوالنکشور
به تامین حقوق شهروندان و خانواده هایی که
در جریان وقایع اخیر دچار خسارت های مادی
و جانی شده اند ،گفت :مدعی اصلی پیگیری
حقوق این عزیزان ،نظام جمهوری اسالمی
است و به طور قطع این روند تا دست یابی به
نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.

ریابکوف :برنامه موشکی ایران بخشی از نیازهای دفاعی این کشور است
معاون وزیر خارجه روسیه ضمن تاکید بر حق
ایــران بــرای توسعه برنامه موشکی خود گفت:
«توسعه برنامه موشکی ایران بخشی از نیازهای
دفاعی ایــن کشور اســت ».به گــزارش میزان،

«سرگئی ریابکوف» ،همچنین بر لزوم پایبندی
اروپــا ،چین و روسیه به تعهدات هستهای خود
در چارچوب توافق هستهای ایران تاکید کرد.
به گزارش الجزیره ،ریابکوف گفت« :اروپاییها،

روسیهوچینبایدتوافقهستهایایرانراباوجود
مواضع واشنگتن عملی کنند ».وی در ادامه
تالشهایواشنگتنرابرایتحمیلخواستههای
خود به تهران از طریق تحریمها ،نقض مستقیم

حاکمیت یک کشور مستقل خواند .ریابکوف در
بخشدیگریگفت«:رزمایشهایروسیه،ایران
وچیندراقیانوسهندعلیههیچکشورینبودهو
نمایشقدرتنیستند».
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اولینموضعگیریرسمیبرجام
جایگزینموگرینی
مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپــا در
نخستین موضع گیری اش پس از تحویل گرفتن
رسمی این سمت از موگرینی گفت :در پاسخ به این
سوال که آیا باید خط قرمزی برای ایران [در زمینه
فعالیتهای هستهای] تعیین کرد ،می گویم« :ما تا
حد زیادی خواهان دوام برجام هستیم .از مقامات
ایرانی میخواهیم هر کاری را که برای زنده نگه
داشتنتوافقالزماست،انجامبدهند.مابهدوستان
ایرانیمان میگوییم که ممانعت برای از بین رفتن
توافق ،بهترین کــاری اســت که میتوانند انجام
دهند».بهگزارشایسنا«،جوزپبورل»درعینحال
در هشداری مالیم گفت« :اگر ایران کاری کند که
برجامازبینبرود،اشتباهبزرگیخواهدبود».اولین
موضعگیریجانشینموگرینیدرحالیاستکهسه
کشوراروپاییطرفبرجامدربیانیهایتهدیدآمیزاز
ایرانخواستهبودندکهبهبرجامبازگردددرغیراین
صورت احتمال فعال سازی سازوکار ماشه یا همان
فرایند بازگشت تحریم ها وجود دارد .در واکنش
به این موضع گیری ،ظریف دیروز در توئیتی که با
هشتگ«تروریسماقتصادی»همراهشدهبود،خطاب
بهاروپاییهانوشت«:بهجایتهدیدهایگستاخانه
و وعدههای توخالی روی کاغذ ،تروئیکای اروپا،
اتحادیه اروپا و سوئد که سهامدار آینده اینستکس
هستند،بایدباکارسادهتری،کمترینوظیفهانسانی
راانجامدهند؛ازشرکتداروییمولنلنیکبخواهند،
محصوالتیرابفروشدکهبهکودکانمبتالبهبیماری
پــروانـهای [ ]EBzکمک میکند زخمهایشان را
بپوشانند ».روز جمعه ،وزارت امور خارجه فنالند
با صدور بیانیهای اعالم کرد که این کشور به همراه
بلژیک ،نروژ ،سوئد ،دانمارک و هلند به اینستکس
میپیوندند.بااینتصمیمگیریششکشوراروپایی
هر چند هنوز خبری از اجرایی شدن اینستکس
نیست ،اما موجب شده نتانیاهو نخست وزیر رژیم
صهیونیستی را به موضع گیری وادار کند به نحوی
کهاوگفتکشورهایاروپاییبایدازاینتصمیمخود
«شرمنده»باشند.

مدیرکلجدیدآژانس:
درآیندهنزدیکبهتهرانمیروم
مدیرکل جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی که
روزگذشته به طور رسمی کار خود را در این پست
آغاز کرد ،در یک کنفرانس خبری دربــاره سفر به
ایران گفت :این که به آن جا بروم ،کامال واضح است
که اتفاق خواهد افتاد .مطمئن نیستم چه زمانی اما
فکر می کنم در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد .به
گزارش ایسنا گروسی همچنین گفت  :به زودی با
مقاماتایرانیگفتوگووبرایاینسفر،برنامهریزی
خواهدکرد.اودراینکنفرانساشارهکردکهایران،
یکاولویتبرایآژانسبهحسابمیآید.

