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تازههای مطبوعات

•• «یک کشور خانه خالی» تیتر اصلی روزنامه
فرهیختگان اســت که در آن به بررسی آمار
جالب و در عین حال نگران کننده از خانه
های خالی در ایران پرداخته و در بخشی از آن
نوشته است :مطابق استانداردهای جهانی،
نسبت خانههای خالی بین  ۴تا  ۶درصــد از
کل واحدهای یک شهر یا کشور است...حال
طبق آن چه دادههای سرشماری رسمی سال
 1395مرکز آمــار نشان میدهد در سطح
کشورنسبت خانههای خالی به کل موجودی
واحدهای مسکونی حدود  11.3درصد است.
••شــرق -صــادق زیباکالم در یادداشتی با
عنوان « اصولگرایان به دنبال برجام جدید
در  »۱۴۰۰در این روزنامه نوشت :واقعیت آن
است که شاید سال آینده که اصولگرایان آرزو
دارند قوه مجریه را هم مانند مجلس بهدست
بیاورند ،خودشان بتوانند به برجامی جدید با
آمریکا دست یابند.
••هفت صبح -این روزنامه عکس اصلی خود
را در گزارشی با تیتر «در جست و جوی ُسها» به
ماجرای گم شدن دختر  27ساله در ارتفاعات
جهان نمای گرگان اختصاص داده است.
••کیهان -ایــن روزنــامــه در صفحه اول خود
تصویری از روزنامه های اصالح طلب در روزی
که برجام منعقد شد منتشر کرد و در گزارشی با
تیتر «برجام سفره مردم را چگونه کوچک کرد؟»
نوشت :دردولت یازدهم آن چنان درباره برجام،
اغــراق شد و بــرای آن دستاوردسازی شد که
طبیعی بود با خروج آمریکا از این توافق ،اقتصاد
ایران دچار ضربه روانی شود...برجامیزه کردن
اقتصاد کــشــور ،نتیجهای جــز اوضـــاع فعلی
نداشت و اکنون مردم چوب ندانمکار یهای
دولت برجام را میخورند.
••آرمـــان ملی -حسین سبحانی نیا فعال
سیاسی اصــولــگــرا و از چــهــره هــای نزدیک
بــه علی الریــجــانــی دربـــاره احــتــمــال حضور
احمدی نــژاد در انتخابات گفت :نیروهای
اصــاحطــلــب ،نــه ایـــن کــه احــمــدینــژاد را
نیروی خوبی بدانند ،بلکه بــرای بر هم زدن
فضای سیاسی اصولگرایی و ایجاد اختالف
در جبهه اصولگرایی ،دست به هر کاری که
بتوانند ،میزنند .از جمله میتوان به تحریک
احمد ینژاد بــرای انجام این گونه اقدامات
اشاره کرد.

انعکاس
••الف نوشت :حجتاالسالم جواد نیکبین
نماینده مــردم کاشمر در مجلس که یکی از
طراحان طرح استیضاح رئیس جمهور بود،
گفت :با توجه به رهنمودهای رهبر معظم
انــقــاب ،در جلسات با نمایندگان تصمیم
گرفتیم بــا تــوجــه بــه م ــاه ه ــای پــایــانــی ایــن
دولــت استیضاح رئیس جمهور را از دستور
کارمان خارج کنیم .وی اضافه کرد :در این
برهه تشخیص ما این است که باید به دولت
برای اتمام حجت کمک بیش از پیش کنیم؛
البته نیاز به نظارت جدی هم بر عملکرد دولت
خواهیم داشت.
•• تابناک نوشت  :اصالح طلبان به تازگی در
جلسات و گعدههای انتخاباتی و سیاسی شان
تاکید کــرده اند باید با چهر ههایی که تماما
آرم و مارک اصالح طلبی دارند ،وارد صحنه
انتخابات  ۱۴۰۰شد بنابراین ،پیشنهادشان
کــانــدیــداتــوری افـــرادی نظیر «ســیــد محمد
خاتمی ،سید محمدرضا خاتمی ،مصطفی
معین و محسن صفایی فراهانی» است.البته
این رویکرد مــورد انتقاد بخشی از گرو هها و
احزاب سیاسی اصالح طلب قرار گرفته است.
این طیف اعتقاد دارند که حضور این چهرهها،
الزاما دردی از این جریان دوا نخواهد کرد و بر
این باورند که اتفاقا باید چهرهای معرفی شود
و روی کار بیاید که به لحاظ عملی ،بتوان بار
سنگین کشور به ویژه در شرایط فعلی را روی
دوش او گذاشت.
••خبرنیوز نوشت  :کامران باقری لنکرانی
وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد مدتی قبل
به کرونا مبتال شده و بهبود یافته است .آن گونه
که لنکرانی گفته او -که پس از دوران وزارت
در شیراز به طبابت مشغول اســت -هنگام
معالجه بیمارانش در مطب شخصی خود به
کووید  19مبتال شده است.
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سخنگوی دستگاه قضا خبر داد:

صدورحکم برادرجهانگیری واعدامیکجاسوسموشکی
نشست روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا
همچونهوایتیرماهداغداغودستان اسماعیلی
پر از اخبار مهم و جنجالی بود؛ اعدام جاسوس
موشکی ،اجرا شدن حکم اعدام جاسوس سپاه
قدس در آینده نزدیک و گزارشی از پرونده برادر
معاون اول رئیس جمهور و سیف رئیس سابق
بانکمرکزیبخشهایمهمسخنانغالمحسین
اسماعیلیبود.

▪آزادی  ۲۵۷۴نفر از محکومان مالی در
قالب طرح احسان بنیاد مستضعفان

▪اعدامجاسوسهوافضا

به گزارش میزان  ،سخنگوی دستگاه قضا اعالم
کــرد فــردی به نــام «رضــا عسگری» که کارمند
بازنشسته هوا فضای وزارت کشور بوده و برای
سرویس اطالعاتی رژیم اسرائیل کار می کرده،
اعدامشدهاست«:اینفردبابازنشستگیپیشاز
موعد در سال ۹۵بازنشسته شده بود و متاسفانه
درسالهایپایانخدمتوبعدازبازنشستگیبه
سرویس سیا وصل شد و به جهت اطالعاتی که از
حوزه فعالیتهای تولید موشکهای ما داشت،
بخشیازایناطالعاترابهسازمانسیافروختو
ازسازمانسیاپولگرفت.اینفردموردشناسایی
قرارگرفتوبازداشتومحاکمهومحکومبهاعدام
شد و حکم اعــدام این فرد که رضا عسگری نام
داشت،هفتهگذشتهاجراشد».
▪اعدامجاسوسسپاهقدسدرآیندهنزدیک

خبراعدامعسگریتنهاخبراعدامینشستدیروز
نبودو سخنگویدستگاهقضادرخصوصپرونده
« محمد موسوی مجد» که آیا اعدام شده یا نشده
است تصریح کرد «:اجرای حکم فرایندی دارد
و این گونه نیست که اگر امروز حکم قطعی شد،
بالفاصلهاجراشود.اینپروندهدرفراینداجراقرار
گرفتهاستوتاامروزاینحکماجرانشده؛اماجزو
احکامقطعیالزماالجرایماست».گفتنیاست
این فرد درسپاه قدس مشغول جاسوسی بوده و
اطالعات مهمی همچون مسیر تردد شهید حاج
قاسمسلیمانیرادراختیارشبکههایجاسوسی
قرار می داده است  .اسماعیلی در نشست قبلی
خوداعالمکردکهحکماعدامویقطعیاست.
▪دزدانیکهاغتشاشگرازآبدرآمدند!

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به
سراغ اغتشاشات سال 98رفت و از قطعی شدن

حکم اعــدام سه نفر از اغتشاشگران در دیوان
عالی کشور خبر داد «:این حکم بعد از فرجام
خواهی متهمان و وکالی مدافع به تایید دیوان
عالی کشور رسیده و به دادســرا اعــاده شد ».در
عین حال سخنگو گفت که درصدی هم احتمال
دارد پس از تایید دیوان عالی کشور حکم اعدام
اجرانشود«:اینکهحکماجراشودیانشودممکن
است در فرایند قانونی دادرسی های فوق العاده
یا اعمال ماده  477یا هر موجب قانونی تغییر
کند .خبر تایید حکم صحت دارد ».البته نکته
جالبصحبتهایاسماعیلیدراینبخشنحوه
دستگیریاینافرادبود«:آنهابرایربودناموال
یکی از خانمها با سالح سرد و تهدید با اسلحه
اقدام کرده بودند که برخی از بستگان آن خانم
رسیدند و کمک کردند و باعث دستگیری این
افراد شدند .بعد از دستگیری ،مشخص شد در
موبایل این افراد صحنههایی که بانک و اماکن
عمومیواتوبوسهایمربوطبهشهرداریراآتش
میزنند موجود است و از اقدامات خرابکارانه و
اعمال مجرمانه که انجام دادند با جسارت فیلم
بــرداری و برای برخی از خبرگزاریهای خارج
از کشور ارسال کرده بودند که در حافظه موبایل
آنهــا نیز موجود بــود .این گونه معلوم شد این
افراد سارق مسلح اراذل و اوباشی هستند که در
اغتشاشاتدستبهاینجنایاتزدندوخودشان،
از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه
کردهبودند».
▪ازبرادرجهانگیریوسیفچهخبر؟

نشست روز گذشته رنگ و بوی اقتصادی هم
به خود گرفت و اسماعیلی در پاسخ به سوالی
دربــاره پرونده مهدی جهانگیری بــرادر معاون

تکذیبقاطعشایعهدربارهنشستسرانقوا
سخنگوی دولــت ادعــای منتشر شــده دربــاره
نشست روز دوشنبه سران قوا را تکذیب کرد و
گفت« :این جلسه پر از همراهی و همدلی بود.
تردیدندارمجریانیدرکمینهرگونهروزنهامید
آفریندرمردمنشستهاست».اینواکنشربیعی
پس از آن بود که ادعایی به نقل از روزنامه اعتماد
منتشر شد مبنی بر جدال لفظی روسای دولت
و مجلس .با این حال ربیعی روزگذشته در یک
تکذیب صریح در حساب توئیتری خود نوشت:
«باکمالناباوریخبریجعلیازجلسهسرانقوا
دیدم.دیروزازابتداتاانتهایجلسهحضورداشته
و تمام مذاکرات را نوشتهام ۱۵.نفر از سه قوه در
آنجلسهبودیم،حتییککلمهازاینخبرکذب
صحت ندارد ».به گزارش ایرنا سخنگوی دولت
اظهارکرد:اینخبرن هتنهاصحتنداردبلکهاین
آغازین صحبتهای محمد باقر قالیباف بود که
«شرایط اداره کشور سخت است .با همه وجود و

توان پای کار هستیم و نیاز به همدلی و همراهی
هر سه قوه یک اصل است ».ربیعی تاکید کرد:
جلسه پر از همراهی و همدلی بود .تردید ندارم
جریانی در کمین هرگونه روزنه امید آفرین در
مردمنشستهاست.
بهگزارشفارسحمیدرضاحاجیبابایینماینده
مردم همدان و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
مجلسهمدرگفتوگویتلویزیونیدربارهشایعه
چالش ایجاد شده بین رئیس قوه مقننه و رئیس
قوهمجریهگفت:منهیچگونهچالشیبینسران
قوادراینجلسهندیدمایندرحالیاستکهمن
ازابتداتاپایانجلسهدرایننشستحضورداشتم
وحتیپیشازحضورتعدادیازاعضادرنشست
حاضربودم ووقتیهمکهتعدادیازاعضانشست
راترککردندمنحضورداشتم.ویاضافهکرد:
موضوعیکهمنجربهسردیبیناعضاینشست
همبشودمشاهدهنکردمچهبرسدبهچالش.

اول رئیس جمهورگفت« :دادگــاه وی به اتمام
رسیده و حکم دادگــاه در ارتباط با وی صادر
شده و محکومیتهایی در ارتباط با برخی از
اتهامات حاصل کرده که غیرقطعی است .چون
پرونده از پرونده های شعب ویژه اخالل در نظام
اقتصادینیستوحکمهنوزقطعیتپیدانکرده،
جزئیاتمحکومیتبهصدورحکمقطعیموکول
میشود ».سخنگوی قوه قضاییه در خصوص
پروندهرئیسسابقبانکمرکزیتصریحکرد:این
پرونده به دلیل این که به تحقیقات تکمیلی نیاز
پیدا کرده و همچنین گزارش ارسال شده دیوان
محاسبات برای قوه قضاییه به موضوعات ارزی
ناظر به مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی پیوند
خوردوبرایاین کهمجموعهاقداماتحوزهارزبه
صورت جمعی مورد لحاظ قرار گیرد ،این بخش
هماضافهشدهوکارتحقیقاتیوکارشناسیانجام
میشودومنتظرتکمیلتحقیقاتدربخشجدید
پروندههستیم».

اسماعیلیبهآزادی ۲۵۷۴نفرازمحکومانمالی
ومساعدتدرقالبطرحاحسانبنیادمستضعفان
اشاره کرد و گفت :از دیگر اقدامات ویژه برنامهای
است که امــروز در زنــدان تهران بــزرگ در حال
اجراست  ،البته بانی و اقدام کننده و راهنمای
اینموضوعمقاممعظمرهبریبودندکههمخود
پیشگامدرایناحسانبودندوهمدیگرانرادراین
ایام کرونایی به فعالیتهای توام با احسان در
حق نیازمندان ترغیب و تشویق کردند .با کمک
ویژهبنیادمستضعفان،بهعنوانیکیازنهادهای
زیر مجموعه دفتر مقام معظم رهبری این تعداد
از زندانیان محکوم مالی و جرایم غیرعمد که در
زنــدان بودند و قادر به پرداخت بدهی نبودند،
آزادشدند.

▪توضیحات فتاح درباره کمک  ۵۰میلیارد
تومانی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد

به گــزارش مهر در ایــن بــاره پرویز فتاح رئیس
بنیاد مستضعفان نیز از آزادی  ۲۵۷۴زندانی
جرایم غیرعمد که کمتر از  ۵۰میلیون تومان
بدهی داشتند ،خبر داد و گفت :سن بزرگ ترین
زندانی که در این طرح آزاد میشود ۸۸ ،سال
و کوچک ترین  ۱۹سال اســت.وی افــزود۵۰ :
میلیارد تومان پرداخت کردیم البته پس از این
مرحله همچنان از محکومان بیشتری که جرایم
غیرعمد دارند و الحق که زندان جایشان نیست،
حمایتمیکنیم.

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

اذانصبحفردا 4:18

طلوعآفتابفردا 6:01

ویژه های خراسان

تذکر مهم در باره تولید ملی
که اجرایی نشد
در حالی که بر اســاس یکی از بندهای قانون
«حداکثراستفادهازتوانتولیدیوخدماتیکشور
و حمایت از کــاالی ایرانی» ابالغی خــرداد سال
گذشته ،دولت موظف شده بود سامانه متمرکزی
را برای درج فهرست توانمندی های محصوالت
داخلی سامان دهی و نسبت به درج رتبه بندی
تولیدکنندگان کاالها ،عرضه کنندگان خدمات و
پیمانکارانطراحیـساختدراینسامانه،حداکثر
ظرف مدت سه ماه اقدام کند ،گزارش یک مقام
دولتیبهتعدادیازمدیراننهادریاستجمهوری
نشان می دهد هنوز این دستور مهم به مرحله
اجرایکاملنرسیدهاست.

مجوز ویژه دولت برای
خودکفایی کشور در تولید کاغذ
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول مهم
اجرایی به تعدادی از اعضای کابینه ،مقرر شده
با توجه به ضرورت افزایش تولید کشور در حوزه
کاغذ چاپ و تحریر تا رسیدن به حد خودکفایی،
شرایط ویژه ای برای حمایت از ساخت کارخانه
تولید کاغذ از نیشکر متعلق به یکی از نهادهای
انقالبی صورت بگیرد به شرط آن که نهاد مذکور
مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره
پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی
در قراردادهای بین المللی را رعایت کند.

توئیت سیاسی

فراخبر
سیدمرتضی
@ sm_Ghsi

رضا عسگری کیست؟

پس از انتشار خبر اعدام «رضا عسگری» بسیاری از تحلیل گران رسانه ای  ،وی را هم به لحاظ
شباهت اسمی و هم به لحاظ جایگاه شغلی اش در وزارت دفاع با « علیرضا عسکری» معاون وزیر
دفاع دولت اصالحات مقایسه کردند و گفتند این جاسوس اعدام شده همان مسئول عالی رتبه
وزارت دفاع سابق است .اگرچه درپرونده « علیرضا عسکری» بحث بازداشت شدن او و احتمال
جاسوسی اش مطرح شده است اما باتوجه به این که معاون اسبق وزارت دفاع درسال 85ناپدید
شده و در مقابل و طبق گفته های اسماعیلی این جاسوس موشکی در سال  95بازنشسته
شده است و همچنین با توجه به تفاوت اسمی این دونفر با یکدیگر به نظر می رسد این دو نفر،
دو شخصیت متفاوت باشند .هرچند درباره این ادعاها ،واکنش رسمی منتشر نشده است.

واکنشسردارقاآنیبهآتشسوزیناومریکایی
فــرمــانــده ســپــاه قــدس در واکــنــش بــه آتش
سوزی ناو هواپیما بر آمریکایی با تاکید بر این
که خداوند با دست خود شما ،شما را مجازات
می کند گفت :این اتفاق پاسخ جنایت های
شماست که به دست عناصر خود شما اتفاق
افتاده است.
ســردار اسماعیل قاآنی با بیان این که آن
چه امــروز در آمریکا اتفاق افــتــاده به ویژه
حــادثــه نــاو نتیجه عمل و رفــتــار و جنایت
دولت آمریکاست ،اظهار کرد«:آمریکایی ها
بیخودی دنبال مقصر نگردند و دیگران را
متهم نکنند ،این آتشی است که خودشان
روشن کرده اند و امروز این آتش آن ها را در
بر گرفته است .باید به آن ها بگوییم این اتفاق
پاسخ جنایت هــای شماست کــه بــه دست
عناصر خود شما اتفاق افتاده است ،خداوند
با دست خود شما ،شما را مجازات می کند».

به گزارش العالم فرمانده نیروی قدس سپاه
خطاب به دولت آمریکا ،یــادآور شد« :هنوز
روزهــای خوشی شماست ،روزهــای بسیار
سخت و حوادث سختی پیش روی شما و رژیم
صهیونیستی است».
سردار قاآنی خاطرنشان کرد «:واقعیت این
است که ارتش آمریکا خسته و فرسوده شده
و تجهیزات آن به آهن پاره تبدیل شده است.
مدت هاست فرماندهان نیروی دریایی ارتش
آمریکا میگویند این ناوها آهن پاره هایی
بیش نیستند .آمریکا باید وضع بد خود را
قبول کند و بیش از این به بشریت و مردم خود
ظلم نکند».

تو ناو آمریکایی اسفند دود کردن وگرنه
ناو آمریکایی مگه آتیش میگیره اصال

alireza moezi
@ ar_moezi

دور از انــتــظــار ن ــب ــود کـــه خــالــقــان
فضاساز یهای رســان ـهای کــه هــر روز
خبری جعلی را روی خط میفرستادند
این بار هم داستانسرایی کنند و خالقانه
دیالوگ بنویسند .متاسفانه در این روزها
که سالمت مردم در تهدید کروناست،
روان جامعه نیز از #فیک_نیوز ها آرامش
ندارد.

