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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:
ک َأ َم َل َ
ک َو َع ُد َّو َ
ک َع َم َل َ
ا ِْج َع ْل َرفیقَ َ
ک.
عملت را دوستِ خود و آرزویت را دشمن خود قرار ده.
(شرح غررالحکم :ج  ،2ص )182
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▪امروز در بهارستان چه خبر است؟

•• روزنامه «وطن امروز» با تیتر متفاوت «کاراکاس
را ببوس» به استقبال کشتی های ایران در ونزوئال
رفت.همچنینروزنامهجوانباتیترحماسی«اقتدار
نفتکشهابیخگوشآمریکاییها»درپروندهویژهبه
موضوععملکردمقتدرانهایراندرصادراتبنزینبه
غربوشکستتحریمهایآمریکاییهاپرداخت.
••ایران -روزنامه ایران از چند نفر فعاالن سیاسی
ایــن ســوال را پرسیده که « جهت گیری مجلس
جدید کدام سو باشد؟» ؛ اکبر ترکان فعال سیاسی
اعتدالگرا  :اعــاده جایگاه و پرهیز از دخالتهای
اجرایی ؛ غالمرضا انصاری عضو شــورای مرکزی
حزباتحادملت:تنشزداییبامردمودولت؛حسن
بهشتیپور کارشناس مسائل سیاست خارجی:
همراهی بــا دولــت در سیاست خــارجــی ؛ ناصر
ایمانی فعالسیاسیاصولگرا:تعاملبیشتربادولت،
دوریازتنازعاتسیاسی؛محمدرضاخباز نماینده
ادوار مجلس  :مجلس و دولت دو بال پرواز جمهوری
اسالمی؛مجیدفراهانی رئیسشورایمرکزیحزب
ندای ایرانیان  :نگاه ملی و دوری از اختالفآفرینی
غالمرضا ظریفیان استاد دانشگاه  :رویکرد واقع
بینانهبهمسائلکشور.

انعکاس
••پارسینه نوشت  :فعاالن شبکههای اجتماعی
کشورهای خلیج فــارس فایلی صوتی منتشر
کرده اند که محتوای آن مذاکره محرمانه «معمر
قذافی» ،دیکتاتور لیبی و «یوسف بن علوی» وزیر
امور خارجه عمان است .در این فایل صوتی که
ظاهرا مربوط به سال  )1386( 2007است،
بن علوی برخالف نظر قذافی می گوید که «تغییر
نه ازجانب واشنگتن که ازجانب تهران میآید» و
میافزاید که «ایران از چهار ،پنج سال دیگر نقش
منطقهای بزرگی را آغاز خواهد کرد».
••تابناک نوشت  :بهمن بابازاده خبرنگار حوزه
موسیقی نوشت :کنسرت همایون شجریان
عــاوهبر چهار خبرنگار و حــدود  10عکاس،
پذیرای حدود  ۸۰مهمان رسمی در بالکن اول
تاالر وحدت بود .مهمانان وی آی پی ایرانسل و
مالکان چند برند معتبر .دعو تهای افتخاری
اسپانسر ،بدون در نظر گرفته شدن پروتکلهای
بهداشتی؛ البته کــه زور اسپانسرها بــه همه
پروتکلها میچربد!
••همشهری آنالین خبرداد :روابــط عمومی
دادسرای عمومی و انقالب تهران در اطالعیه ای
با اشاره به این که در جریان رسیدگی به پرونده
اتهامی امید اسد بیگی و دیگر متهمان مرتبط
با وی مطالبی از جانب افراد و اشخاص مختلف
درباره استاندار خوزستان مطرح و این مطالب
در فضای مجازی بازنشر شده است ،نوشت :در
مشارالیه (استاندار خوزستان) پرونده
خصوص
ٌ
اتهامی در دادسرای تهران مطرح نبوده  ،بر همین
اساس وارد کردن اتهام به وی غیرموجه و فاقد
مشروعیت قانونی است.
••نــو انــدیــش نــوشــت  :ســایــت رهــبــر انقالب
پوستری با موضوع نمازجماعت در شهر قدس
منتشر ک ــرد .در ایــن طــرح در صــف نخست،
سیدحسن نصرا( ...دبیرکل حزب ا ...لبنان)،
اسماعیل هنیه (رهبر حماس) و عیسی قاسم
(رهبر معترض شیعیان بحرین) دیده میشوند.
همچنین در صف دوم نیز دبیر کل گروه جهاد
اسالمی ،شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه،
سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه و حوثی
یمن قرار دارنــد .در صفهای بعدی هم چهره
بشار اسد دیده میشود.

اذانمغرب20 :32

نیمه شب 00:10

وزنکشی غیررسمیفراکسیونهایکروزپیشازآغازمجلسجدید
چند ساعت مانده به آغاز مجلس یازدهم ،رایزنی
ها برای انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه به
اوج خود رسیده و طیف های مختلف درحال وزن
کشییارانخوددرمجلسهستند.وزنکشیکه
روز گذشته تاحدود زیادی تکلیف رئیس و هیئت
رئیسهراروشنکرد.

•• روزنــامــه «اعــتــمــاد» بــا تمجید از عملکرد علی
الریجانی در بیش از دو دهه فعالیت در صداوسیما
ومجلسشورایاسالمیازاوبهعنوان«سیاستمدار
منعطف» نام برد .همچنین برخی روزنامه ها مثل
«شرق» ازعملکردوتعاملالریجانیتقدیرکردند.

غروبآفتاب 20:12

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

امروزوازساعت 8تا 11مراسمتحلیفوافتتاحیه
مجلس یازدهم برگزار میشود و پس از آن تا
ساعت  16فراکسیون انقالب اسالمی برای
تعیین هیئت رئیسه پیشنهادی نشستی برگزار
خواهدکردودرنهایتدرنشستعلنیچهارشنبه
عصر یا پنج شنبه صبح هیئت رئیسه مجلس
مشخص خواهد شد .به گفته غالمرضا نوری
معاون اجرایی مجلس ،در افتتاحیه این دوره
مجلس به دلیل مسائل ناشی از بیماری کرونا و
رعایتپروتکلهایبهداشتی ازدعوتمهمانان
متعارفی مانند اســتــانــداران ،شخصیتهای
کشوریولشکری،پیشوایانمذاهب،اقلیتها،
هنرمندان و ورزشکاران خبری نخواهد بود .وی
ارائــه گــزارش معاون اجرایی مجلس و گزارش
وزیر کشور ،سخنرانی رئیس جمهورو همچنین
تحلیف و سوگند منتخبین را نخستین دستور
روزاولصحنمجلسیازدهماعالمواظهارکرد:
در این دوره به دلیل محدودیت های بهداشتی
نمایندگان پس از آیین افتتاح مجلس در حرم
بنیان گذار انقالب اسالمی حضور نمی یابند.
نوری درخصوص ترکیب اعضای هیئت رئیسه
ِسنی مجلس در نخستین روز صحن در این دوره
از پارلمان گفت :سیدرضا تقوی منتخب مردم
تهرانبهعنوانرئیس،سیدمصطفیآقامیرسلیم
منتخب مردم تهران به عنوان نایب رئیس ،روح
ا...نجابتمنتخبمردمشیرازبهعنواندبیراول
و محسن فتحی منتخب مردم سنندج به عنوان
دبیر دوم در جایگاه هیئت رئیسه حضور خواهند

داشت .گفته می شود که تست کرونای هیچ یک
ازمنتخبانمثبتنبودهوهمهمیتوانندامروزدر
صحنعلنیمجلسحضوریابند.
▪ همافزاییبرایمجلسقوی،کارآمدوانقالبی

در نشست «همافزایی برای مجلس قوی ،کارآمد
و انقالبی» در مجموعه فرهنگی سرچشمه
تهران 192نفرازمنتخبانمجلسیازدهمحضور
یافتند و سخنران اصلی این مراسم محمدباقر
قالیباف نامزد ریاست مجلس شورای اسالمی
بود 74 .نفر در این نشست تقاضای سخنرانی
داشتندو 17نفرازجمله چهرههاییچونالیاس
نادران ،علیرضا زاکــانــی ،محمدرضا میرتاج
الدینی ،عبدالرضا مصری و امیرحسین قاضی
زاده سخنرانانایننشستبودند .نشستیکهبه
دلیلتعدادنمایندگانحاضردرآنتاحدودزیادی
تکلیفرئیسوهیئترئیسهمجلسراروشنکرد.
درایننشستقالیبافبااشارهبهمشارکتمردم
در انتخابات دوم اسفند و لزوم تحول در ساختار
مجلس،گفت«:شرایطکشورمابهنحویاستکه
حتما باید متحول شود ...این کار یک فرد و گروه
خاص نیست بلکه به تکتک هم نیاز هست  .در
انتخاباتدرتهرانیکمیلیونوششصدهزارنفر
حاضر شدند که این نشان از ناکارآمدی دستگاه
ها و سازمان های مختلف است و این به معنای آن
است که مجلس شورای اسالمی باید زیر بار این
مسئولیت برود تا تحولی انجام دهد ».قالیباف به

بنزینایرانیچاشنی تحلیلهای داغ
درکارائیب

اسپوتنیک :ایران بیخ گوش آمریکا ،بر تحریم های نفتی غلبه کرد
ـرداغ رســیــدن نفتکش هــای ایــرانــی به
خــبـ
ِ
ونزوئال یکی پس از دیگری ،همچنان نگاه
رسانه ها و تحلیل گران را به خود جلب کرده
است .پس از این که اولین نفتکش ایران خود
را به «ال پالیتو» در ونزوئال رساند و کارکنان
این پاالیشگاه با در دست داشتن پرچم های
ایــران و ونزوئال ورود ایــن نفتکش را جشن
گرفتند؛ دومین نفتکش ایرانی به نام« فارست»
را به آب های ونزوئال رساندند و این بار به جای
یک کشتی نظامی ،تعدادی از جنگنده های
ونزوئالیی نفتکش ایرانی را تا سواحل این
کشور اسکورت کردند.
سه نفتکش دیگر تا چند روز آینده خود را به
ونزوئال خواهند رساند و پیش بینی می شود
یک و نیم میلیون بشکه بنزین در مجموع
تحویل طرف ونزوئالیی شود .اقدام جسورانه
ایــران و دور زدن علنی تحریم ها آن هم در
حیاط خلوت آمریکا ،همچنان سوژه داغ رسانه
ها و تحلیل گران جهانی است ،عده ای آن را
همکاری استراتژیک دو کشور ایران و ونزوئال
و ایجاد یک نظم جدید جهانی توصیف کردند
و عده ای هم این اتفاق را غلبه ایران بر تحریم
ها آن هم بیخ گوش آمریکا اعالم کردند که در
ادامه می خوانید:
نیویورک تایمز :این
اقــــــدام نــشــاندهــنــده
تعمیق روابط اقتصادی
بین ایران و ونزوئال است
کــه تــحــت تــحــریـمهــای
آمریکا قرار دارند و نمایندگان هر دو ملت آن را
به عنوان نشانه قدرت توصیف کردند.
اسپوتنیک :ایــران بیخ
گــــــوش آمــــریــــکــــا ،بــر
تحریمهای نفتی غلبه
کرد .به رغم تهدیدهای
ایاالت متحده آمریکا دو
نفتکش «فارست» و «فورچون» وارد ونزوئال
شدند تــا بــه ایــن کشور آمــریــکــای التین در
مواجهه با کمبود سوخت کمکرسانی کنند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

واشنگتنپست:ونزوئال
و ایران ،دشمنان آمریکا
کــه از تــحــریـمهــای ایــن
کشور ضربه خورد هاند،
در حــال شکل دادن به
یــک هــمــکــاری اســتــراتــژیــک هستند .ایــن
همکاری برای نیکالس مادورو رئیسجمهور
ونزوئال حیاتی است و از طرف دیگر برای ایران
چشمانداز حوزه نفوذی جدید را در امتداد
دریای کارائیب فراهم میکند.
تــحــلــیــل گــــر ســابــق
پــنــتــاگــون (مــایــکــل
معلوف) :آن چه که در
ونزوئال رخ داد ،آزمونی
برای نظم جدید جهانی
بود که موفقیت خودش را نشان داد به همین
علت ،شاهد گسترش این آزمــون و کشیده
شدن آن به مناطق دیگری از جهان خواهیم
بود.
مرکز امنیتی «سوفان»:
مــحــمــولـههــای سوخت
نــشــان داد کـــه ایــــران
مستقیما م ـیتــوانــد با
تقویت دولتی که هدف
بــزرگ دولــت ترامپ بــوده ،ایــاالت متحده
آمریکا را در نیم کره خودش به چالش بکشد.



روزنامه سایتونگ سوئیس :اعزام ناوگان
تانکر ایرانی به اقیانوس اطلس را می توان
یک تحریک هدفمند از سوی تهران علیه
آمریکا دانست که با خشم بسیار واشنگتن
روبــه رو شــده اســت .ارس ــال ایــن محموله
تحریم های اعمال شده علیه صنعت نفت
ایران و رژیم مادورو را تضعیف می کند.

منابع :فارس ،دانشجو ،خبرنگاران و تسنیم
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پنجسرفصلتحولدرمجلسپرداخت«:سرفصل
هاییکهتحولبایددرآنهااتفاقبیفتدپنجمورد
است؛ یکی امور مرتبط با نمایندگان است ،دوم
احیای شان مجلس ،سوم ارتقای کیفیت قانون
گذاری ،چهارم ارتقای کیفیت نظارت و در آخر
فهرست اولویت های محتوایی در حوزه قانون
گذاری و نظارت است ».وی در پایان با تاکید به
مشارکت همه نمایندگان در خصوص ایجاد
تحولگفت«:اگردرهرجابودمتحولیاتفاقافتاد
به صورت خرد و اقناع جمعی بود؛ همه افراد یک
سازمانباورشاناینبودکهبایدکاریصورتمی
گرفت .بنابراین باید ازهمه ظرفیت های مجلس
استفادهکرد».منتخبمردمدرپایانخاطرنشان
کرد :ما باید مجلسی کم حاشیه و کارآمد داشته
باشیم،همخوبکارکنیموهمکارخوبکنیم.
▪مجلس تراز انقالب اسالمی

در نشست دیگری با عنوان «مجلس تراز انقالب
اسالمی» که در مسجد امام صادق (ع) میدان
فلسطین با حضور برخی از منتخبان مجلس
یازدهمبرگزارشد،چهرههاییچون حمیدرضا
حاجیبابایی ،فریدون عباسی ،علی نیکزاد،
محمدمهدی زاهدی ،به ایراد سخن پرداختند.
همچنین علیرضا زاکانی که در جلسه قبلی
سخنرانی کرده بود در این جلسه نیز دقایقی به
عنوان سخنران مدعو سخنرانی کرد .براساس
گــزارش فارس در این نشست  48نفر حضور

داشتند .فریدون عباسی در هنگام سخنرانی
خود نامزدی اش را برای ریاست مجلس یازدهم
در این جلسه اعالم کرد و گفت« :بنده به عنوان
نامزدمستقلدرانتخاباتریاستمجلسحاضر
خواهم شد ».حمیدرضا حاجی بابایی منتخب
مردم همدان و نامزد ریاست مجلس یازدهم
در ادامــه جلسه مجلس تــراز انقالب اسالمی
در خصوص رسالت مجلس یازدهم تصریح
کرد«:مجلس به موفقیت محکوم است همه ما
محکوم به موفقیت هستیم و باید کمک کنیم در
سایه برادری به موفقیت برسیم ،گام دوم اخالق
مدار است،گام دوم میگوید مهم ترین عنصر
عدالت خواهی ،مبارزه با فساد و جوان گرایی
است ،مجلس یازدهم باید با بقیه مجالس فرق
کند ،ایــن مجلس در صورتی موفق اســت که
نمایندگان کل کشور در آن دخیل باشند و
شایسته ســاالری کنند و از تمام مردم در این
مجلس حضور داشته باشند ».وی همچنین
ضمن اشاره به تشکیل هیئت رئیسه افزود« :با
توجه به اصالح آیین نامه به این نتیجه رسیدیم
که چهارشنبه جلسه برگزار کنیم ،بعد از ظهر
فراکسیون را تشکیل دهیم و مجدد پنج شنبه
جلسهبرگزارکنیمکهاینفرایندشتابزدهاستو
شتابزدگیاینشائبهراایجادنکندکهبهسرعت
میخواهیمکاریکنیمکهوقتیچشممانراباز
کنیم ببینیم اتفاق دیگری افتاده است ».علی
نیکزاد منتخب مردم اردبیل هم در خصوص
تشکیل هیئت رئیسه مجلس بیان کرد« :برای
قدرتوحضوردرهیئترئیسهنیامدهام،تکلیف
انقالبی همه این بود که یکی شویم ،بر همین
اساس نامزد نایب رئیسی مجلس شدم  ،این
استمزاج را درست نمیدانم اما آن را پذیرفتم
و زیر آن نخواهم زد ،ما با حضور آقای حاجی
باباییدریککشتیهستیم،مردمباکسیعقد
اخوت نبستهاند اگر درست عمل نکنیم واکنش
منفی نشان میدهند».
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ویژه های خراسان

دستور ویژه دولت درباره یک
مصوبه «خیلی محرمانه»
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد
اجرایی به وزرای اطالعات ،دفاع و کشور ،اعالم
شدهباتوجهبهاختیاراتاعطاشدهبههیئتوزیران
در سال  1382برای مشخص کردن نوع اسناد
و اطالعات طبقه بندی شده ،از تاریخ ابالغ این
دستور،مصوبهاوایلمردادماهسال 1398هیئت
وزیران که با طبقه بندی «خیلی محرمانه» در آن
زمان به دستگاه های مسئول ارسال شده بود ،به
علتفقدانضرورت،ازطبقهبندیخارجمیشود.

توئیتر سیاسی

حق زندان رفته ها

این توئیت رئیس اسبق صدا وسیما نشان
دهنده معضلی اســت که احتماال تعداد
زیادی زندانیان ُخرد پس از پایان دوره حبس
با آن مواجه می شوند.

پیشنهاد حسام به آقا محسن

جزئیات نشست  6+2+1با حضور ایران و آمریکا
دستیار وزیــر امــور خــارجــه ایـــران در امــور
آسیای غربی گفت :رایزنی های منطقهای
و تالشهای بین المللی ایران برای احیای
نشست کــشــورهــای  6+2در حــل بحران
داخلی افغانستان منجر به تشکیل نشست
کشورهای 6+2+1شد .سیدرسولموسوی
بااشارهبهتالشمنطقهایوبینالمللیایران
برای حل بحران داخلی افغانستان گفت :
حدود یک ماه گذشته ابتکاری در نیویورک
داشتیم که احیای  6+2بود که سازمان ملل
انجام داد و در آن مذاکرات زیر نظر دبیرکل
سازمان ملل و نماینده ویژه سازمان ملل در
افغانستان انجام شد ،البته نماینده آمریکا
هم حضور داشــت .آقــای روانچی نماینده
دایم جمهوری اسالمی ایران در نیویورک نیز
حضورداشتند.موسوی  کهباشرقگفتوگو
می کرد ،افزود :در واقع جمهوری اسالمی
ای ــران تــاش داشــت حرکتی منطقهای و
بینالمللی صورت بگیرد چون هیچ ابتکار
دیگریجزطرحیکهآقایخلیلزاد(نماینده
آمریکا در امور افغانستان) دنبال میکرد،
وجود نداشت که آن هم در داخل افغانستان
بهبنبستخوردهبوداینجابودکهجمهوری
اسالمی ایران در سطح منطقه تماسهایی
گرفت و در داخل هم شخص وزیر امور خارجه
تماسهایی با آقــای غنی و عبدا ...داشت
و نمایندهشان (آقــای طاهریان) را به کابل
فرستادند؛ تالشها این بود که این مجموعه

به هم نزدیکتر شوند که خوشبختانه انجام
شد .دوشنبه گذشته نیز چهار کشور ایران،
روسیه ،چین و پاکستان بیانیهای دادند که
قصد بر تشویق آن ها به توافق بود که همزمان
با توافق شد از همینرو در بیانیه از توافق
استقبال کردیم.
موسوی با بیان این که نشست شش همسایه
افغانستان ،به اضافه روسیه و آمریکا ()6+2
ساختاری است که قبال زمانی که طالبان در
قدرت بود ،وجود داشــت ،افــزود :با تالشی
که ایــران کرد و موافقت بقیه کشورها این
ترکیب به  6+2+1تبدیل شد (یک دولت
افغانستان است ،دو آمریکا و روسیه هستند
و شش ایران ،پاکستان ،چین ،تاجیکستان،
ازبکستان و ترکمنستان یعنی همسایگان
افغانستان است).
وی همچنین در بخش دیگری از این گفت
وگــو در بــاره بحث متأثرکننده غرقشدن
مهاجران افغانی در هریرود گفت :دو هفته
پیش چند شاهد همراه هیئت مرزبانی این
کشور آمدند ایران ،اما ادعای شکنجه مطرح
است،همانپنجنفرکهمرزبانانافغانستانبه
همراهشان آوردند ،گفتند ما هیچجا نگفتیم
شکنجه شدهایم .همزمان ایسنا از سفر روز
گذشته هیئت ایــرانــی متشکل از محسن
بهاروند ،معاون حقوقی وزیر خارجه ،سید
رسولموسوی،دستیاروزیرخارجهونماینده
مرزبانی ایران به کابل در این زمینه خبر داد.

اتفاقات غیزانیه اهواز که در فضای مجازی
بازتاب گسترده ای داشت ،باعث شد مشاور
رئیس جمهور پیشنهاد دیدن یک فیلم را به
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بدهد .

بازهم ظریف و 1400

درحالی که ظریف بارها گفته در 1400
نامزد نخواهد شد اما این موضوع جذاب
هر از گاهی ســوژه توئیت ها و گــزارش ها
می شود .

