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روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
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دفترمرکزی:
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نمابردبیرخانه:
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پذیرشآگهیواشتراک37010 :

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 و هراس ،بزرگ تر از چيزى
(نهج البالغه ،حكمت )۱۷۵
ى ترسى .
است كه از آن م 
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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 :

اذانمغرب 20 :42

نیمه شب 00:19

روایتنیویورکتایمزازراهبردآمریکاواسرائیلبرایخرابکاریدرایران
نیویورک تایمز :آمریکا و اسرائیل به دنبال ترور فرماندهان سپاه هستند

••وطن امــروز -این روزنامه در تیتر یک خود با
عنوان «سقوط از طبقه وسط» به بررسی پاسخ این
سوالکهطبقهمتوسطجدیددرسالپایانیدولت
روحانی با چه سرنوشتی در عرصههای سیاسی
و اقتصادی مواجه شده است؟ پرداخته ونوشته
است :شکست ایدههای روحانی به کاهش توان
مالی و انگیزه طبقه متوسط در مواجهه با امور
سیاسی و اجتماعی منتهی شده است.
•• روزگذشتهبرخیروزنامههاباتیترهایمختلف
به تحلیل گفت و گوی اخیر محمود احمدی نژاد
درباره موسیقی پرداختند .از جمله این تیترها:
آفتاب یزد :دوره شما گذشت آقای احمدی نژاد؛
سازندگی :فراموش نمی کنیم؛ هفت صبح:
سمفونی احمدی نژاد.

انعکاس
••تابناک خبرداد :وزارتکشورباصدوراطالعیه
ای هرگونه ارتباط و انتساب تصاویر پخش شده
در فضای مجازی با تصمیم اخیر مجلس شورای
اسالمی در خصوص منتخب یکی از حوزههای
انتخابیهدراستانکهگیلویهوبویراحمدراتکذیب
و اعالم کرد که کوچک ترین درگیری و ناامنی در
گچسارانومناطقاطرافآنواقعنشدهاست.
••انصاف نیوز نوشت  :جواد امام ،فعال سیاسی
اصالح طلب با بیان این که شــورای هماهنگی
جبهه اصالحات باید برای ادامه فعالیت شورای
عالیسیاستگذارییااصالحساختارآنتصمیم
بگیرد ،گفت :عبدا ...نوری جایگزین خوبی برای
عارف اســت.وی با اشــاره به بحث برانگیز بودن
استعفای عــارف ،اظهار کرد :محمد خاتمی به
موضوع ورود نمیکند ،زیرا هموار ه تاکید دارد که
اعضای شورا باید به جمع بندی برسند و فقط اگر
الزم بوده توصیه مطرح میکند.

روزنامهآمریکایینیویورکتایمزمدعیشدهرژیمصهیونیستیو
آمریکاراهبردجدیدیعلیهایرانطراحیکردهاندتابراساسآن
«بدونورودبهجنگ»دستبه«عملیاتمخفیانهعلیهبرنامههسته
ای» و «ترور فرماندهان نظامی» بزنند .به گزارش فارس روزنامه
«نیویورکتایمز» که این ادعا را به نقل از 2مقام بدون اشاره به نام
آنهامنتشرکرده،مدعیشکلگیری«راهبردیمشترک»میان
آمریکا و رژیم صهیونیستی برای انجام برخی حمالت مخفیانه با
هدف حذف بلند پایهترین ژنرالهای سپاه پاسداران و به عقب

راندن تأسیسات هستهای ایران شده است .نیویورکتایمز ادعا
کرده دیگر گام دولت آمریکا میتواند اقدام علیه چهار نفتکشی
باشد که در حال حمل محموله سوخت ایران به ونزوئال هستند.
مقامهای آمریکایی گفتهاند وزارتخانههای خارجه ،دادگستری
و خزانهداری آمریکا در حال تالش برای همکاری با دولت یونان
برایمتوقفکردنایننفتکشهاوتخلیهمحمولهآنهاهستند.
نمایندهایراندرسازمانمللگفتهچنیناقدامیمصداق«دزدی
دریایی»خواهدبود.درهمینزمینه،عبدا...گنجی،مدیرمسئول

کدخدایی:دوستاننادانبهخودبیایند
سخنگوی شورای نگهبان به بیان دیدگاه های
خود درباره تازه ترین رخداد های مهم و در عین
حالبحثبرانگیزچندوقتاخیرپرداخت .مهم
ترین بخش های اظهارات عباسعلی کدخدایی
را که روز گذشته هم به صــورت آنالین و هم
حضوری برگزار شد ،به نقل از پایگاه اطالع
رسانی شورای نگهبان و ایسنا می خوانید.
* نسبت به نمایندگانی که وارد مجلس شدند
و اعتبارنامه شان تصویب شده دیگر شورای
نگهبان از لحاظ قانونی ورود نمیکند...
نمایندگان مجلس اعتبارنامه ها را در مواردی
که مسائل جدید دارند بررسی میکنند و فکر
کنم نزدیک  ۲۰یا  ۱۹مورد هم قبال داشتیم
که مواردی در شورا تایید شده ولی  مجلس به
اعتبارنامههارایندادهاست.
*برخیگزارشهاییکهبعدازتأییدصالحیت
یکی،دونفروپسازبرگزاریانتخاباتب هدست
مارسیدکهصالحیتآنهارامخدوشمیکرد
و چونمانمیتوانستیمدیگربهصالحیتآنها
ورود کنیم ،گزارشها و مستندات را به مجلس
ارسال کردیم ،سپس مجلس شورای اسالمی
گفت که ما اینها را در مراحل بعدی رسیدگی
میکنیم؛ازاینرومااطالعاتخودرادراختیار
مجلس گذاشتیم و طبق قانون ،پیگیری این
موضوع و تصویب اعتبارنامهها بر عهده مجلس
است و ما هم نمیتوانستیم در حیطه وظایف
مجلس دخالت کنیم.
* [در پاسخ به سوالی دربــاره اظهار نظر اخیر

زاکانی نماینده مردم قم که به نقل از کدخدایی
گفته بــود «اگ ــر ایــن اســنــاد در دســت مــا بود
اعتبارنامهتاجگردونراردمیکردیم»]:منیک
موضوعکلیرا گفتمواعالمکردمکهاگراسناد
جدیدی به دست مان برسد ،طبیعتا براساس
اسنادجدیداعالمنظرمیکنیم.
* هجمههایی که در ایــن خصوص{بررسی
صالحیت نامزدهای انتخابات مجلس } به
ش ــورای نگهبان وارد مــیشــود ،مثل دیگر
هجمههایی است که از سوی برخی کینهتوزان
یــا برخی نــادانهــا بــه ش ــورای نگهبان وارد
میشود و امیدواریم که دوستان نادان هم به
خودشان بیایند و توجه کنند که هجمههای
آنهابهشوراینگهبانچهآسیبیمیرساند...
شــورای نگهبان همان شــورای نگهبان سال
 ۸۸است و حتم ًا از آرای خودش دفاع میکند؛
ممکن اســت اشتباهی هم شــده باشد ،اما
ترتیبی که در قانون برای رسیدگیها وجود
دارد ،این است که بر اساس اسناد و مدارک در
صحن شورای نگهبان برای افرادی رأیگیری
میشود و هرکدام از افرادی که رأی بیاورند
ت شده اعالم میشود.
به عنوان تأیید صالحی 

روزنامهجواننیزنوشته«:نیویورکتایمزنهبهعنوانتحلیلبلکهبه
عنوانخبرازقولمقاماتاطالعاتیآمریکانوشته:راهبردآمریکاو
اسرائیلدربارهایرانتمرکزبردومحوراست-۱:ترورفرماندهان
ارشدسپاه-۲تخریبتاسیساتهستهایایران.وقتآننرسیده
که مراتب اعتراض رسمی و در خواست تشکیل شورای امنیت
مطالبه شود؟»در همین حال برخی دیگر از کاربران این خبر را
ادامه همان فضا سازی های روانی برای تاثیر گذاری بر سیاست
گذاریهایایرانوهمچنینفضایافکارعمومیمیدانند.

کاربرانتوئیتربهدنبالاسامیافرادمرتبطباآمدنیوز
جمعهشباینهفتهمصاحبه روحا...زممدیر
کانال معاند آمد نیوز که به تازگی به اعدام
محکوم شده با علی رضوانی خبرنگار20:30
بازتاب های فراوانی به ویژه در شبکه های
اجتماعی داشت .اگرچه زم حرف های مهمی
از جمله نحوه دستگیری اش و حمایت های
صد در صدی از او در خارج از کشور مطرح
کرد اما در بین کاربران توئیتر آن بخش از
حرف های مدیر آمدنیوز بیشتر مورد توجه
قرار گرفت که او حاضر نشد «اسامی بزرگ»
را به وسط بکشد .وقتی رضوانی  از او پرسید
که کجا ها به شما اطالعات می دادنــد و آیا
این منابع از وزارتخانه ها یا ادارات بودند؟
آدم های عادی بودند یا مسئول ؟ اذعان کرد:
«نه یه سری اسامی میاد وسط که این اسامی
یه سری اسامی بزرگیه .اسما خیلی بزرگه و
صالح نیست بگم .و اگه اسماشون برده بشه.
ممکنه از من شکایت بکنن و مجددا شکایتای
دیگه بیاد وسط» اگرچه او نامی از کسانی که
مدعیبودبهمیاننیاوردوپایآنهارابهوسط
نکشید اما این موضوع در توئیت های کاربران
بازتاب داشت .از جمله:
* کاربری با اشــاره به ایــرادات فنی مصاحبه
انجامشدهنوشت«:منترجیحمیدهمبراصل
حرفهایزمتمرکزکنم.مثالمهماستبدانیم
کهزمنگرانشکایتچهکسانی استکهحتی
االن که در مسیر اعدام و هالکت است هم ،از
بردناسمآنهامیترسد».

* البته برخی کاربران بر این باور بودند که
این گفته های زم به خاطر این است که او
هنوز روی کمک «بزرگان» حساب باز کرده
و امیدوار است کاری برای او بکنند « :اسم
نمیگه چون اون افراد آن قدر گنده هستند
که هنوز به کمک اون ها امید داره» یا دیگری
نوشته بود...« :این که در یک قدمی مرگه چه
دلیلی داره اسم گنده ها رو نمی گه؟ این که
به هر حال می میره»...
* از آن طرف برخی کاربران معتقد بودند که
مدیر آمدنیوز در چنته چیزی ندارد و این ها
تنهاادعاهایتوخالیاوست«:زمباهوشبود!
نگران چیزی یا کسی نیست ،خالی بازی می
کنه و انتحاری عمل می کنه ،برخالف تصورم
که دنبال دیده شدن بوده کامال ایدئولوژیک
عمل کرده ،یه ریگی واقعی ».و در همین باره
کاربردیگریبابیاناینکهزمبهتهخطرسیده
و چیزی برای از دست دادن نداره نوشته بود:
«کسی که قــراره اعــدام بشه چرا باید بترسه
از شکایت؟» یا کاربری که نوشت « :آقای
رئیسی ما منتظر اعدام اونایی هستیم که زم
می تونست اسمشون رو بگه ولی (در ظاهر) از
شکایتشون ترسید و نگفت!»
* برخی کاربران هم نوشتند که او مسئول
کشته شدن کسانی است که در آمدنیوز تبلیغ
میشد«:فقطسکوت روح ا ...زم درمقابلیک
سوال...مسئولیتمرگکسانیکهبافراخوان
آمدنیوزبهخیابانهاآمدندباچهکسیاست؟»
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ویژه های خراسان

تذکر قالیباف به روحانی
درباره قانون اعطای تابعیت
در حالی که بر اساس قانون تعیین تکلیف تابعیت
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
غیرایرانی ،اختیاراتی بــرای وزارت اطالعات و
سازمان اطالعات سپاه برای استعالم مشکالت
امنیتی مشموالن تعیین شده بــود ،محمدباقر
قالیبافرئیسمجلسدرنامهروزهایاخیرخودبه
حجتاالسالمروحانیرئیسجمهورمتذکرشده
مصوبه  13خرداد هیئت وزیران مبنی بر امکان
شکایتازنظرایننهادهایاطالعاتیدرکمیسیون
وزارت کشور ،نمایانگر امکان جایگزینی نظر این
وزارتخانهبهجایاختیاراتنهادهایامنیتیفوق
استکهمغایرباقانونمصوبمجلسخواهدبود.

دستور رئیس جمهور برای
انتقال اموال دولت چه شد؟
درحالیکهحجتاالسالمروحانیرئیسجمهور
در ســال  1397دســتــوری را صــادر کــرد که بر
اساس آن ،ضمن اصالح آیین نامه اموال دولتی
مصوب سال  ،1372نحوه مالکیت وزارتخانه ها
بر اموال خود دچار اصالحاتی شده و نقش وزارت
امور اقتصادی و دارایی در مدیریت و واگذاری این
اموال پررنگ تر می شد ،اما بررسی ها نشان می
دهد با گذشت حدود دو سال از این دستور ،هنوز
تصویب دستورالعمل های مربوط به آن در دولت
به اتمام نرسیده است که همین موضوع موجب
پیگیری برخی مسئوالن نهاد ریاست جمهوری از
دستگاه های مربوط شده است.

