پنجشنبه  21آذر  15 ،1398ربیعالثانی  12 ،1441دسامبر  ،2019شماره  ، 20265سال هفتاد ویکم.
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 :

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
الدنيا و َفو ُز ِ
اآلخ َر ِة.
ِلطا ِل ِ
لم ِع ُّز ُّ
ب ال ِع ِ
جوينده دانش را ،ع ّزت دنيا و رستگارى آخرت است.
(غرر الحكم ،ح )7349
مشهد اذان ظهر  11:25غروب آ فتاب 16:17

تازههای مطبوعات
••آرمان ملی  -علیرضا شهیدی ،رئیس سازمان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور گفته اگر
در آینده زلزلهای داخل خزر رخ دهد ،احتمال وقوع
سونامیوجودداردامااگردرداخلخشکیرخدهد
ممکن است امواجی به وجود آورد که باعث شود
ساحلکمعرضخزرشاملشهرها،تاسیساتوبنادر
تحتتاثیراینامواجقرارگیردوخساراتیواردشود.
••کــیــهــان -تــقــی آزاد ارمــکــی جامعهشناس
اصالحطلب پیش بینی کرده که اصولگرایان پیروز
انتخابات مجلس هستند و اصالحطلبان همچون
اخالقشکستندارند،زیرمیزبازیمیزنندورفتار
رادیکال پیشه میکنند! کسانی که اصالحطلبی
را روایــت میکنند ،همچنان روایــت کالسیک از
اصالحطلبی دارنــد ...اصولگرایان صورتبندی
جدیدی را از خودشان سامان میدهند .مشخصا
با آمــدن آقــای رئیسی و تصوری که جامعه فــردا از
طریق ُکنش او دارد دنبال میشود ،دارنــد به یک
صورتبندیجدیددراصولگراییشکلمیدهند.
••اعتماد  -عباس عبدی،در مطلبی خطاب به
اصولگرایان چندسوال را مطرح کرد :آیا ممکن
است که شما از طرح افزایش و سهمیهبندی کردن
قیمت بنزین بیاطالع بوده و اقدام به مخالفت
کرده باشید؟ غیر ممکن است .پس ایستادگی در
برابر اصل این تصمیم از سوی شما چه ارتباطی با
دیگر ادعاهای شما دارد؟ اصال چه نیازی است
که بــرای قانع کــردن شما از ایــن حمایت و این
موضعگیری درباره بنزین ،توجیه آورده شود؟
••شهروند  -آخرین آمار از جمعیت یوزپلنگها
مربوط به بیشتر از د و سال پیش است ،کمتر از ٤٠
یوز باقیمانده .بعد از د و سال معلقبودن پروژه
بینالمللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی ،کار این
پــروژه دوبــاره از سر گرفته شده اســت؛ اما بدون
دوربین تلهای و بدون آمارگیری سازمان محیط
زیست  ...از نگاه سرپرست پــروژه بینالمللی
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی ،وضــع جمعیتی
یوزپلنگهای بازمانده خوب نیست.

انعکاس
•• نورنیوز مدعی شد :نور علی تابنده به دلیل
کهولت سن و بیماری درگذشت .سایت صراط
هم نوشت :نور علی تابنده ،از بزرگان دراویش
گنابادی در بیمارستان مهر تهران درگذشت.
در عین حــال برخی منابع نزدیک به دراویــش
گنابادی بهویژه در توئیتر این خبر را تکذیب کردند
و نوشتند حتی حال وی رو به بهبودی است.
••تــابــنــاک مــدعــی شــد  :قــاضــی مــســعــودی
مــقــام کــه نــامــش بــه واســطــه محاکمه مفسدان
اقتصادی و آقازادهها سر زبانها افتاده ،دستور
ممنوعالخروجی "یاسین رامین" را که در دادگاه
بدوی جمع ًا به  ۱۷سال حبس و رد مال محکوم
شده است ،تمدید کرد .در پرونده شرکت رشد
وابسته به جمعیت هالل احمر که "یاسین رامین"
متهم آن اســت ،شعبه  ۱۰۵۸مجتمع قضایی
ویژه کارکنان دولت ،در سه فقره اتهامی ،رامین
را جمع ًا به  ۱۷سال حبس و رد مال محکوم کرده
است که طبق ماده  ۱۳۴قانون مجازات اسالمی
در صورت قطعیت یافتن محکومیت صادر شده،
مجازات اشد یعنی هفت سال اجرا میشود.
••رویداد 24مدعی شد  :پس از افزایش قیمت
بنزین ،موضوع استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت در
مجلس قوت گرفته است .اطالعات رویــداد۲۴
نشانمیدهدگرانیبنزیندلیلواقعیاستیضاح
نبوده و برخی نمایندگان به دنبال این هستند تا
مسعود کرباسیان یا سورنا ستاری را به عنوان وزیر
نفتمعرفیکنند.شنیدههایخبرنگاررویداد۲۴
حاکی است که محمود واعظی رئیس دفتر رئیس
جمهورنیزتلویحاازجانشینیکرباسیانیاستاری
حمایتکردهاست.
••پارسینه خبرداد :برایان هوک نماینده ویژه
آمریکا درامورایرانباردیگربابیاناینکه تکراراین
که فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد داشت،
گفت :در صورتی که یک توافق جامع حاصل شود،
واشنگتن حاضر است تمام تحریمها را کنار بگذارد
و روابــط دیپلماتیک خود با ایــران را از سر بگیرد.
وی مدعی شد سیاست فشار حداکثری ایــاالت
متحدهمطابقخواستههایمردمایراناست!
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آبسرد گوترش رویسرسلمان!
دبیر کل سازمان ملل :هیچ دلیل و سندی مبنی بر نقش ایران در حمالت آرامکو وجود ندارد

درحالی که مقامات آمریکایی و سعودی در چند
نوبت تاکید و تصریح کــرده بودند که «شواهد
قانعکننده»ای دارنــد که به ادعــای آن ها ثابت
می کند ایران در حمله به تاسیسات استراتژیک
«آرامــکــو»ی عربستان دســت داشته اســت اما
بازرسان سازمان ملل متحد پس از حدود سه ماه
در گزارشی اعالم کردند « :هیچ دلیل و شواهد
قانع کننده ای» که ثابت کند ایران در حمالت به
تاسیسات نفتی عربستان نقش داشته است به
دستنیاوردهاند.حملهارتشمردمییمنبهاین
تاسیسات که با تولید پنج میلیون بشکه نفت در
روز 5 ،درصد از نفت جهانی را تامین می کند ،در
 23شهریور گذشته با  17پهپاد روی داد و باعث
ایجاد آتش سوزی های گسترده ای شد که بازار
جهانی نفت را بی ثبات کرد .ارتش یمن در همان

ابتدای انتشار خبر این حمله مهم ،مسئولیت
انجام آن را پذیرفت اما آمریکا و عربستان تا همین
سههفتهپیشمدعیبودندکهشواهدیازدست
داشتن ایــران در این حمالت در اختیار دارنــد و
ادعا می کردند که این حمالت با موشک های

کروزایرانیانجامشدهاست.حتیدریکنشست
خبری،یکمقامنظامیسعودیتصاویرچندتکه
آهنراکهظاهرامربوطبهموشکبودنمایشدادو
مدعیشدکهاینقطعاتایرانیاست!آمریکاحتی
عراق را هم متهم به همکاری در این حمله کرد اما
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ارتشیمنبارهاتاکیدکردهبوداینحمالتتوسط
یمنی ها انجام شده است و ایران و عراق مداخله
ای نداشته اند.با این حال اکنون حدود سه ماه
از این حمالت می گذرد .خبرگزاری بلومبرگ
گــزارش داد که بازرسان سازمان ملل که برای
بررسی این موضوع به عربستان سفر کرده اند در
گزارشیتاکیدکردهاندکهنمیتوانندتاییدکنند
ایران در این حمالت نقش داشته است .براساس
این گزارش «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان
ملل متحد نیز در گزارش خود راجع به ایران به
شــورای امنیت به استناد گــزارش بازرسان این
سازمان،اعالمکرد«:درلحظهکنونیمابراساس
تحقیقات مستقل خود نمیتوانیم منشأ ایرانی
بودنموشکهایکروزوهمچنینپهپادهایمورد
استفاده در حمله به آرامکو را تایید کنیم ».در این
گزارشتاکیدشدهکهبازرسانتوانستهاندبقایای
سیستمهای تسلیحاتی مورد استفاده در حمله
به فرودگاه بین المللی «ابها» در ماه مه (خرداد)
و حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در سپتامبر
(شهریور) را پیدا کنند .براساس این گــزارش،
بررسیهایسازمانمللهمچنانادامهدارد.

توضیحات رئیس دفتر روحانی و یک نماینده درباره اتفاقات ماهشهر

نور نیوز :طوالنی شدن زمان اعالم تعداد کشته شدگان به دلیل تفکیک دقیق چگونگی جان باختن افراد است
رئیس دفتر رئیس جمهور و یک عضو هیئت رئیسه مجلس
درباره بخشی از حوادث اخیر به ویژه اتفاقات و اغتشاشاتی که
در ماهشهر رخ داده است ،توضیحاتی ارائه کردند .به گزارش
ایسنا ،سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه
مجلسدرمراسمگرامیداشتروزدانشجودردانشگاهتهران،در
پاسخ به دانشجویی که از وی در خصوص انفعال مجلس در قبال
ناآرامیهای بعد از افزایش قیمت بنزین و کشته شدن تعدادی در
این ناآرامیها انتقاد کرد ،گفت :یک امر اعتراضی رخ داده اما
یک عده اقدامات ضد امنیتی انجام دادهاند ،در همین اطراف
کرج عدهای به انبارهای سوخت حمله کردند ،وقتی به یک انبار
بنزین حمله شود هر کسی میداند در صورت آتش گرفتن 10،تا
 15هزار نفر اطراف آن کشته میشوند .وی افزود :در این میان
ممکناستبهجمعبیگناهیهمآسیبواردشدهباشدکهحاکم
اسالمی وظیفه دارد آن را جبران کند ،دیه پرداخت و به خانواده

آنان رسیدگی شود .قاضی زاده هاشمی ادامه داد :در ماهشهر
تعداد زیادی از افراد کشته شدهاند ،دقیق میدانیم چه کسانی
بودهاند ،سالح از کجا رفته است ،میخواستند به خطوط اصلی
انتقال انرژی کشور صدمه بزنند بعد آن جا مسئول امنیت آن
خطوط باید چه کار میکرد؟ آیا کسی نمیداند وقتی می خواهد
بهخطوطاصلیانرژیکشورحملهکندچهاتفاقیرخمیدهد؟ به
گزارش ایسنا ،محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز صبح
دیروز در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره
جزئیات اتفاقات نیزارهای ماهشهر گفت :بر اساس تصاویری که
از این اتفاقات موجود است عدهای مسلح به نیروی انتظامی و
مردم تیراندازی می کردند که این کا ِر خیلی عجیبی است .وی
افزود :در ماهشهر و عسلویه شاهد بودیم که این ها سنگربندی
کرده بودند و اسلحه داشتند که این موضوع عجیبی بود؛ عده ای
از کشته ها هم توسط همین ها انجام شده است.

واکنش سخنگوی سپاه به اظهارات
منتسب به سردار قربانی
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه
در پی انتشار اظهارات منتسب به سردار
مرتضیقربانیازفرماندهانوپیشکسوتان
دفــاع مقدس دربــاره هــدف قــرار دادن تل
آویــو از لبنان در صــورت ارتــکــاب خطای
اسرائیل در قبال ایــران و اظهار نظر وزیر
دفاع لبنان در این خصوص گفت :با توجه
به بررسیهای به عمل آمده آن چه سردار
مرتضی قربانی مطرح کرد هاست تحریف
شده و مورد برداشت نادرست رسانهای قرار
گرفته است و ایشان در واقع پاسخ گویی به
اسرائیل را با ابزارها و ظرفیتهای متنوع
موجود دراختیار مطرح کرده است.سه روز
پیش سردار قربانی که خبرگزاری میزان از
وی به عنوان مشاور فرمانده سپاه نام برده
بود ،در گفت وگو با این خبرگزاری در پاسخ
به اظهارات وزیر خارجه رژیم صهیونیستی
که گفته بود «اگر برای جلوگیری از دستیابی
ایــران به ســاح هستهای ،راه دیگری جز
اقــدام نظامی نباشد ،اسرائیل این کار را
خواهد کرد» ،گفت« :اوال ما به دنبال سالح
هستهای نیستیم ...اما رژیم صهیونیستی
اگر مرتکب کوچکترین خطایی در قبال
ایــران شود ،از همان لبنان «تلآویو» را با
خاک یکسان میکنیم و اصال نیازی نیست
که از ایران موشک و تجهیزات بلند شود».
در واکنش به این اظهارات ،الیاس بوصعب،
وزیر دفاع لبنان ،در توئیتی نوشت« :اگر
اظهاراتی که به مشاور فرمانده کل سپاه

پــاســداران ایــران نسبت میدهند درست
باشد ،بسیار مایه تأسف و ناپذیرفتنی است
و مداخلهای است در حق حاکمیت لبنان،
کــشــوری کــه بــا جمهوری اســامــی ایــران
روابط دوستانهای دارد؛ اجازه ضربه زدن
به استقالل رأی لبنان را به هیچ شکلی از
اشکال نمیدهیم».
در ایــن بــاره روز گذشته س ــردار رمضان
شریف سخنگوی سپاه ضمن قدردانی از
«دقت و دوراندیشی» وزیر دفاع لبنان که
با «پاسخ هوشمندانه خود شیطنت رسانه
س ــع ــودی  -صهیونیستی را خنثی کــرد»
گفت :سردار مرتضی قربانی از فرماندهان
دالور هشت سال دفاع مقدس هستند اما
هم اکنون در سمت مشاور فرمانده کل سپاه
فعالیتی نداشته و در عرصههای دیگر در
نیر وهای مسلح در حال خدمت هستند.
وی همچنین با ابراز امیدواری راجع به دقت
بیشتر اصحاب رسانه در تنظیم خبرهای
حوزه دفاعی و امنیتی از به کار بردن عناوین
نــادرســت بــرای معرفی فرماندهان سپاه
انتقاد کرد.
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▪نور نیوز :طوالنی شدن زمان اعالم تعداد کشته شدگان
بهدلیل تفکیک دقیق  چگونگی جان باختن افراد است

در همین حال وب سایت نورنیوز نزدیک به دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملی در گزارشی در پاسخ به این سوال که آمار
رسمی کشته شدگان حوادث اخیر اعالم نمی شود؟ نوشت:
«پیگیری ها نشان می دهد که آمار دقیق کشته شدگان نزد
نهادهای مربوط موجود است ،اما اطالع رسانی نکردن درباره
آن ،از آن جا که نیازمند تفکیک دقیق از حیث چرایی و چگونگی
جان باختن افــراد بــوده ،تاکنون به طول انجامیده است .به
بیان دقیق تر؛ حاکمیت نه تنها به این موضوع مهم بی تفاوت
نبوده ،بلکه مصرانه و با جدیت در پی روشن شدن ابعاد مختلف
ماجراست تا کمترین حقی از شهروندانی که متاسفانه در این
قضایا جان خود را از دست داده اند و به تبع آن خانواده های
شان تضییع نشود».
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خبر

آیتا...جوادیآملی:
ابرازگرایشهایسیاسی
ائمهجمعهدرنمازجمعهسبب
تفرقهدرجامعهمیشود

آیت ا ...جــوادی آملی ،مرجع تقلید شیعیان،
گفت :گرچه نماز جمعه یک نماز سیاسی ـ عبادی
است اما این بدین معنا نیست که ائمه جمعه
گرایش ها و سالیق سیاسی خود را در نماز جمعه
مطرح کنند.
بــه گـــزارش شفقنا  آیت ا ...جـــوادی آملی،
استاد برجسته حوزه  ،در دیدار حجت االسالم
والمسلمین ح ــاج علی اکبری رئیس شــورای
سیاست گــذاری ائمه جمعه در توصیه ای به
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه بیان کردند:
از وجود ائمه جمعه ای که به دلیل کهولت سن،
جای خود را به جوانان می دهند ،باید استفاده
شود ،آن ها وارد عرصه بازرسی شوند ،به مناطق
مختلف سر کشی کنند  ،با ائمه جمعه جوان
دیدار کنند و تجربیات خود را در اختیار آن ها
بگذارند و در بین ائمه جمعه همدلی ایجاد
کنند.ایشان ادامه دادند :نکته دیگر این است
که گرچه نماز جمعه یک نماز سیاسی ـ عبادی
است اما این بدین معنا نیست که ائمه جمعه
گرایش ها و سالیق سیاسی خود را در نماز جمعه
مطرح کنند .ابراز این نوع گرایش های سیاسی
از سوی ائمه جمعه حتی در حد اشــاره ،باعث
حضور نیافتن طرفداران جریان مقابل در نماز
جمعه می شود و در جامعه ،ایجاد شقاق و تفرقه
می کند بنابراین باید ائمه جمعه در این خصوص
هوشیار باشند.
همچنین به گزارش رسا این مفسر برجسته قرآن
کریم دیروز در درس تفسیر خود در مسجد اعظم
قم با بیان این که باید به انــدازه ای قوی باشیم
که دشمن طمع نکند ،گفت :با ندانم کاری،
مسامحه کاری ،سستی و فساد نمی توان کشور
را اداره و مشکالت را حل کرد.

