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روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
فيه َف ِا َّن ِش َّدةَ ت ََو ّق ِ
اِذا ِه ْب َت َا ْمرا َفقَ ْع ِ
يه َا ْع َظ ُم ِم ّما ت ُ
َخاف ِم ْن ُه.
هرگاه از كارى هراس و بيم داشتى ،خود را در آغوش همان كار بيفكن ،چرا كه سختى پرهيز
(نهج البالغه ،حكمت )۱۷۵
ى ترسى.
و هراس ،بزرگتر از چيزى است كه از آن م 
مشهد اذان ظهر  12:37غروب آ فتاب 19:28

اذان مغرب  19:48نیمه شب  23:50اذان صبح فردا 4:11

طلوعآفتاب فردا 5:46

تازه های مطبوعات
•• کیهان-اینروزنامهدرواکنشبهاظهاراتاخیر
روحانی که گفته بود « فشار حداکثری علیه ایران
را ترامپ کلید زد اما کسانی از داخل به او چراغ
سبز نشان دادند» نوشت :روحانی حتی در دوره
ترامپ ،هر کاری که میتوانست انجام داد و تشنج
و بیثباتی در کشور درست کرد تا بتواند (به هر
قیمت)باآمریکامذاکرهکند.ازماجرایموهنسبد
کاالوزیردستوپاماندنافرادکهخبرآنالینتاکید
کرد عمدی بود ،تا ماجرای غافلگیر کردن مردم با
قیمتسه برابرشدنبنزین.
••اعتماد-امروزانشقاقیعمیقمیاناصولگرایان
بر سر «بــرجــام» ،تعریف درســت «منافع ملی» و
«مطالبهایرانیان»رخدادهاست.شکافیکهاحتماال
تا زمــان روشــن شدن نهایی تکلیف برجام ادامه
خواهدداشتوباعثشکلگیریصحنههایتازه
ازمواجههاصولگرایانمیشود.
••هم میهن-فاطمه هاشمی ،رئیس بنیاد امور
بیماری های خاص به این روزنامه گفت:از زمان
اجراییشدنقانونجوانیجمعیت،تولدبیماران
تاالسمیافزایشداشتهاست.براساساطالعات
وزارت بهداشت ،مرگ و میر بیماران دیالیزی طی
دوسالگذشته،خیلیباالبوده،البتهمیگویندبه
دلیلکرونابودهولیمنقبولندارمکهفقطبهاین
دلیلبودهباشد.بلکهمسائلیچونکمبودامکانات
وتجهیزاتهمتاثیرداشتهاست.
••جمهوریاسالمی-مدیریتقابلقبولدرعرصه
انرژی به ویژه برق ،از نقاط قوت دولت سیزدهم
در یک سال اول عمر این دولت بود .مقابله موفق
با کرونا نیز از نقاط قوت دولت سیزدهم است که
البته برخالف تبلیغاتی که دولتمردان میکنند،
نتیجه کارکرد مشترک دولتهای دوازده ــم و
سیزدهم اســت .افزایش شدید قیمتها و وارد
شدن فشارهای کمسابقه به مردم برای گذران
زندگی ،از موارد منفی کام ً
ال مشهود و برجسته در
ً
کارنامه دولت سیزدهم است که تقریبا همه چیز را
تحتالشعاعخودقراردادهاست.
••صبح نو-مذاکرات برای رفع تحریم درحالی
در وین پیش میرود که متنی که روی آن رایزنی
میشود در قیاس با متن اسفندماه پیشرفت هایی
داشته و از نظر ارائه اطمینان اقتصادی به فعاالن و
شرکایتجاریایران،امتیازاتیدارد؛موضوعیکه
امکانتوافقرا بیشترازقبلکردهاست.

انعکاس
••فردانیوز نوشت :سید حسن نصرا ...دبیرکل
ح ــزبا ...گفت :ایــران قبله اســام و قلب محور
مقاومت باقی خواهد ماند.ایران به رهبری امام
اسالمقوی،باقیخواهدماند.
خامنهایدرطلیعه
ِ
ما در عاشورای سید الشهدا(ع) از محور مقاومت،
شهید سلیمانی و ب ــرادرش فرمانده ابومهدی
المهندسیادمیکنیم.
••انتخاب خبرداد :مصطفی میرسلیم نماینده
مجلس در توییتی به انتقاد از آمریکا پرداخت.او
نوشت« :فصل مشترک حکومت یزید و حکومت
آمریکا؛ یزید اسالم را برنمی تابید و آمریکا انقالب
شر دشمنان اســام و
اسالمی را .خدایا ما را از ّ
منافقانمصوننگهدار».برخیرسانههااینتوییت
رادرمخالفتباتوافقهستهایارزیابیکردهاند.
••اعتماد آنالین نوشت  :عیسی زارعپــور وزیر
ارتباطاتوفناوریاطالعاتدربارهآخرینوضعیت
«طرح صیانت» گفت :یک عده باالخره جو سازی
میکنند و نان میخورند و اِال چیزی به اسم «طرح
صیانت» تصویب نشده است که بخواهد اجرایی
شود .وی درخصوص آخرین وضعیت «اینترنت
ملی»گفت:چیزیبهاسماینترنتملینداریم.
••دیده بان ایران نوشت  :حسین کنعانی مقدم
فعال سیاسی اصولگرا گفت :اگر بخواهیم علت
مشکالت را تقسیمبندی کنیم باید دربــاره سه
دلیل صحبت کنیم .اول این که رسیدگی نکردن
مسئوالن درباره احتمال ریسکها و تهدیدهایی
کههرکشوریمیتواندباآنهامواجهشود.دومین
عامل حادثههای طبیعی مثل سیل و زلزله و ...
است که وقوعشان در اختیار ما نیست .اما این که
چطور با این موقعیتها مقابله شود ،امری است
که نگاهی کارشناسانه میطلبد .سومین دلیل
نابسامانیهاهمریشهدرخرابکاریهاییداردکه
ازطریقنفوذیهاوگروههایمعاندانجاممیشود
کهدرر ًاسآنهامنافقینوصهیونیستهاهستند
تا از طریق ضربه زدن به مدیران دولــت رئیسی
میخواهندماراازکارامدیسیستمناامیدکنند.
••تابناک نوشت :موسسه تنظیم و نشر آثار امام
اعالم کرد که وزارت اطالعات در پاسخ رسمی به
استعالم این موسسه ،وجود هرگونه سند درباره
تروربیولوژیکحضرتامامخمینی(س)راقاطعانه
تکذیب کرده و شخص آقای نقاشیان هم ضمن
اشارهبهاینکهآنچهمطرحکردهاست،صرفایک
احتمالابتداییبودهکهدلیلروشنیبرایاثبات
آنموجودنیست،درضمنمصاحبهایکهمنتشر
میشود،ادعایخودراتصحیحکردهاست.

بازیجدیداروپابرسرنهاییبودنمتنپیشنهادی
نورنیوز:اتحادیهاروپاباهماهنگیآمریکاتالشکردمتنموردتوافقمورا-مالیرابه
عنوان«متننهایی»جابزندتاایرانرازیرفشار،مجبوربهپذیرشآنکند.حالآنکه
آنهافقطهماهنگکنندهاندنهطرفمذاکرات

هــادی محمدی – بــامــداد روز گذشته هیئت
مذاکراهکنندهایرانیبهریاستعلیباقریبهتهران
برگشتندتاحاصلپنجروزگفتوگویفشردهخود
باطرفهایبرجاموبهصورتغیرمستقیمباآمریکا
رادرتهرانبهمشورتمقاماتونهادهایباالدستی
بگذارند .در این چند روز متن قبلی جوزف بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بررسی و
ایدههایایراننیزمطرحشدوحتیصحبتازارائه
ایدههایجدیدانریکهمورامعاونبورلبهمیانآمد

وسرانجاماینادعاازسویطرفاروپاییمطرحشد
کهمتنروزدوشنبهمتننهاییبرایتوافقهستهای
احیای برجام است و همه طرف ها باید نظرشان
را بدهند چون دیگر مذاکره ای در کار نیست .این
درحالی است که حسین امیرعبداللهیان وزیر
امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با جوزف
بورل در پایان روز دوشنبه با تأکید بر این که هیئت
مذاکرهکنندهایرانیباارادهوجدیتبرایدستیابی
بهتوافقدروینحضورداشتهوایدههایسازندهای

تجمع تهرانی ها در محکومیت جنایت صهیونیست ها
رئیس دفتر حماس :سلیمانی به ما آموخت که ملت امام حسینیم

جمعی از مــردم تهران با برگزاری تجمعی در
میدان فلسطین جنایات رژیم صهیونیستی در
غزهرامحکومکردند.تجمعکنندگانباسردادن
شعارهایی همچون « مرگ بر آمریکا» « ،مرگ
بر اسرائیل» و « هیهات من الذله» انزجار خود را
نسبتبهجنایاترژیمصهیونیستیاعالمکردند.
بهگزارشفارس،دراینمراسم«خالدالقدومی»،
رئیس دفتر جنبش حماس در تهران با بیان این

که ما بر سر جهاد و برادری ،عهد بستهایم ،گفت:
ملت ایران و فلسطین با هم برادر هستند و کسی
نمیتواند بین ما تفرقه بیندازد .وی با تأکید بر
ایــن که دشمن کــودککــش صهیونیستی در
برابر هدف قرار دادن غیر نظامیان در روزهای
اخیر مسئول است ،تصریح کرد :نبرد ما با رژیم
صهیونیستی ادامه دارد و هدف راهبردی این
نبرد ،زوال و نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی

همسایگان؛اولویت اول دیپلماسی

رئیسی در طول یک سال گذشته  ۶سفر خارجی انجام داد و این سفرها نشان می دهد ،دولت
«ریل جدید» برنامه خود را در حوزه سیاست خارجی دنبال می کند
سیزدهم با حرکت در
ِ
توکلی-یک سال از تشکیل دولــت سیزدهم
گذشته و بسیاری از رسانهها امروز و همزمان
با یک سالگی مراسم تنفیذ رئیسی به ارزیابی
عملکرد او در ســال اول ریــاســت جمهوری
پرداختهاند .وعدهها و شعارها را با آن چه امروز
شاهد هستیم ،مقایسه کرده و عملکرد دولت
را به ویــژه در زمینه سیاست خارجی زیر ذره
بین قرار داده برخی به آن نمره قبولی داده و
برخی رسانه ها نیز از آن انتقاد کــرده انــد .در
این میان اما آن چه که قابل انکار نیست این
است که تمرکز جدی دولت رئیسی بر تقویت
همکاریهایدوجانبهوچندجانبهباکشورهای
همسایه و منطقه نشان داد که دولت سیزدهم
ادبیات متفاوتی در حــوزه سیاست خارجی و
دیپلماسی اقتصادی دارد .سفر هایی که عقد
قراردادهای چند ده میلیون دالری با روسیه
و تفاهم 40میلیارد دالری بین شرکت ملی
نفت ایران با شرکت گازپروم این کشور ،حضور
ایران در دوشنبه تاجیکستان و عضویت ایران
در سازمان شانگهای ،امضای قــرارداد مهم و
راهبردی سوآپ گازی ایــران با ترکمنستان و
آذربایجان و امضای  14تفاهم نامه اقتصادی و
بازرگانی با همسایه قطری و امضای  12سند
همکاریبا عمانیهارابههمراهداشت.عالوهبر
ایندولتسیزدهممیزبانششکشورهمسایه
بــوده و طی یک ســال گذشته رئیس جمهور
سوریه ،امیر قطر ،رئیس جمهور تاجیکستان،
رئیسجمهورونزوئال،رئیسجمهورقزاقستان
ونخستوزیرعراقبهتهرانسفرکردهبودندو در
ِ
«پایتختایران»چشم
جریاناینرفتوآمدهابه
اندازجدیدهمکاریبینایرانواینششکشور
ترسیم شد .دولت رئیسی میزبان نشست مهم
و راهبردی آستانه نیز بود .نشستی که به تازگی

و پس از سفر شوم «بایدن» به منطقه برگزار شد
و به اذعان رسانه ها تهران به کانون دیپلماتیک
منطقهای برای برقراری صلح و امنیت واقعی
به نفع ملتهای منطقه تبدیل شد .موضوعی
که حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی نیز در
مصاحبه خود به آن اشــاره و تاکید می کند که
دولتمردمیحداقلدرعملبهوعدهخودیعنی
گسترش روابط منطقه و همسایگی به ویژه در
حوزه اقتصادی نمره قبولی می گیرد .او البته
گریزیهمبهپروندهنافرجامبرجامزدهودرپاسخ
به این سوال که چرا دستگاه دیپلماسی دولت
سیزدهم نتوانست به این پرونده پایان دهد،
می گوید «:درباره بحث برجام دولت بر اساس
سیاستهای خــود مبنی بر ایــن که از موضع
قدرت در مذاکرات حاضر شود و منافع ملی و
امنیتراحفظکند،عملکردهوآننرمشهایی
را که  ۵+۱مد نظر داشت نشان نــداده است.
طوالنیشدناینفرایندامامیتواندصدماتیرا
ازنظراقتصادیبهماواردکند.درعینحالکهبا
توجهبهتوقفنکردنفعالیتهستهای،طوالنی
شدن این فرایند از جهتی هم به نفع ماست و
ما همزمان با از دست دادن زمان منافع قابل
توجهیرابهدستآوردهایم».موضوعیکهالبته
روزنامه جمهوری اسالمی منتقد این روزهای
سیاست های دولــت ،با آن هم نظر نبوده و در
گزارش روز گذشته خود از آن چه ضعف هیئت
مذاکرهکنندهوفرصتطلبیروسهاخواندهبه
عنوانموانعاین توافقیادکردهاست .بههرحال
آن چه مشخص است ،جمهوری اسالمی ایران
هرگزازمیزمذاکرهکنارنرفت،بلکهاینغربیها
بودندکهدرانجاممذاکراتباصدورقطعنامهدر
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در
اینمذاکراتبحرانایجادکردند.
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رتبه  4نشریات کشوری
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051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
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نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابان توانیر،خیابان نظامی
دفتر تهران:
گنجوی ،کوچه ناردان،پالک ۲۳
تلفن:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :
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خبرنگارانگفتهبودکههیچتغییردیگریدرمتنی
که 15ماهاسترویآنمذاکرهکردهایمنمیتواند
اعمال شود و گفت که انتظار دارد تصمیم نهایی
طرفهاظرفمدتخیلیکوتاهیطیچندهفته
آینده اتخاذ شود .او گفت" :این یک پیشنهاد بسته
شده اســت ...شما نمی توانید با صفحه  ۲۰آن
موافقباشیدوباصفحه ۵۰آنمخالفباشیدوفقط
بایدبلهیاخیربگویید".

را بــرای حل و فصل موضوعات باقیمانده ارائه
داد ،اظهار کرد :دیدگاهها و مالحظات جمهوری
اسالمی ایران درباره ایدههای ارائهشده از سوی
انریکه مورا به وی منتقل شده و انتظار میرود همه
طرفهابرایدستیابیبهمتننهاییتوافقازخود
ارادهوجدیتنشاندهند.امیرعبداللهیان،تصریح
کردکهتوافقنهاییبایدتأمینکنندهحقوقومنافع
ملتایرانباشدورفعپایدارموثرتحریمهاراتضمین
کند .این جمالت وزیــر خارجه ایــران خطاب به
هماهنگ کننده ارشد برجام نشان می دهد ایران
هنوز هیچ متنی را قبل از بررسی دقیق در تهران
نهایینمیداند.جوزفبورلمسئولعالیسیاست
خارجیاتحادیهاروپا،نیزدراینگفتوگویتلفنی
اظهار کرد :معتقدم در دور اخیر گفت وگوهای
وین ،پیشرفت نسبی حاصل شده و ما به عنوان
هماهنگ کننده به تالش های خود برای نزدیک
تر کردن دیدگاه ها تا رسیدن به نتیجه خوب برای
همه طرف ها ادامه خواهیم داد .مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا همچنین در توییتی نوشت:
"آن چه که می توان مذاکره کرد ،مورد مذاکره قرار
گرفتهاستواکنوندرمتننهاییقرارگرفتهاست.
بااینحال،پشتهرموضوعفنیوهرپاراگرافییک
تصمیمسیاسینهفتهاستکهبایددرپایتختهادر
خصوص آن تصمیمگیری شود ".بورل افزود« :اگر
این پاسخها مثبت باشد ،میتوانیم این توافق نامه
راامضاکنیم».لورنسنورمنخبرنگاروالاستریت
ژورنالنوشت،یکیازمقاماتارشداتحادیهاروپابه

همچنینبهنوشتهرویترز،سخنگویوزارتخارجه
آمریکا گفت که ایــاالت متحده آمــاده است تا "به
سرعتتوافقنامهای"برایاحیایتوافقهستهای
 2015ایرانراکهبراساسپیشنهادهایاتحادیه
اروپاارائهشدهاستبپذیرد.درمقابلنورنیوزرسانه
نزدیکبهدبیرخانهشورایعالیامنیتملیایران
در گزارشی با عنوان "رمزگشایی از تالش غرب
برای القای نهاییشدن توافق در مذاکرات وین"
نوشت :طبعا زمانی که جمهوری اسالمی ایران
بهعنوان یکی از طرفهای اصلی مذاکرات ،متن
موجود را بهعنوان توافق نهایی قبول ندارد ،هیچ
مقام دیگری نمیتواند از نهایی شدن متن توافق
صحبتکند.اتحادیهاروپاباهماهنگیآمریکاتالش
کرد متن مورد توافق مورا  -مالی را به عنوان «متن
نهایی»جابزندتاایرانرازیرفشار،مجبوربهپذیرش
آنکند.حالآنکهآنهافقطهماهنگکنندهاند
نهطرفمذاکرات.

فلسطین از نهر تا بحر اســت« .قدومی» اضافه
کرد :ما میخواهیم کشور فلسطین با پایتختی
قدس شریف تشکیل شود .رئیس دفتر جنبش
حماس در تهران در تشریح ابعاد نبردهای اخیر
فلسطینیان با رژیم صهیونیستی اظهار کرد :نه
فقطدرغزه،بلکهدرکرانهباختریوقدسشریف،
فلسطینیانحدود۲۰نقطهباصهیونیستهاوارد
نبردشدندواینیکجنگتمامعیاراست.رئیس
دفترجنبشحماسدرپایانخاطرنشانکرد:ما
برروحمطهرشهیدسلیمانیسالممیفرستیمکه
اینشعاررابهماآموختکهماملتامامحسینیم.
دراینمراسمسردارعلیفدویجانشینفرمانده

کل سپاه گفت :همانطور که امــام خامنهای
فرمودندوشهیدسلیمانیدستفلسطینیهاراپر
کرداینرونددایمیاستوسپاهانقالباسالمی
دایمدستآنهاراپرخواهدکرد.

▪موافقتضمنیآمریکابامتناروپا
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چهره
امیرقربانی:هوانیروزبنیانگذارسامانههای
شبیهسازدرکشوراست
فرمانده هوانیروز ارتــش با اشــاره به پیشرفت در
حوزه آموزش خلبانی با بهرهگیری از سیمیالتورها
(شبیهسازها)،اظهارکرد:بهجرئتمیتوانگفتکه
هوانیروزبنیانگذاربهرهگیریوساختسامانههای
شبیهسازدرکشورمحسوبمیشود.امیرقربانیبا
بیان این که بهرهگیری از سامانههای شبیهساز در
کاهش هزینههای پروازی بسیار کارامد و مقرون به
صرفهاست،افزود«:سامانههایشبیهسازهوانیروز
تمامی شرایط پروازی از جمله مانورها ،تکنیکها و
تاکتیکهارادربرمیگیردودرحوزهآموزشباپرواز
واقعیتفاوتینداردوامروزبخشیازساعاتپروازی
کهیکخلبانبایددربخشآموزشبگذراندازطریق
این سامانهها انجام میشود».فرمانده هوانیروز
ارتشدربخشدیگریازسخنانخودگفت«:امروز
بهرهگیری از سامانههای شبیهساز یکی از ارکان
اصلی حوزه آموزش هوانیروز را تشکیل میدهد و
استفادهازاینسامانههابهطورکلیبهرهورییگان
هواپیمایینیرویزمینیدرحوزهتعمیرونگهداری
بالگردها ،ایمنی پروازهای
آموزشی و افزایش اعتماد به
نفسوحوزهمهارتیخلبانان
راارتقامیدهد/».ایلنا

توئیت سیاسی

