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تازه های مطبوعات

••فرهیختگان-اینروزنامه درگزارشیباتیتر«تور
شریک ترامپ برای دالر ایرانیها» نوشت :طی روز
گذشته پخش ویدئویی کوتاه از تبلیغ خرید امالک
دردبیتوسطسیدجوادهاشمی،بازیگرسریالهاو
فیلمهایسینماییدفاعمقدسحسابیباواکنش
افکارعمومی روبهرو شد و وی نیز در پیامی بهدلیل
مشارکت در این تبلیغات ،از مــردم عذرخواهی
کرد؛ اما نگاهی به صفحات مجازی شرکت داماک
که سیدجواد هاشمی برای این شرکت تبلیغ کرده
نشان میدهد بهجز این بازیگر46 ،بازیگر سینما
و تلویزیون و ورزشکار حرفهای هم در این تبلیغات
حضوردارند.شرکتداماک؛سازمانترامپ(The
 )Trump Organizationرا بهعنوان شریک
تجاریخودمعرفیکردهاست.
••جوان – این روزنامه در گزارشی با عنوان" سیلی
قانونگذار بر صــورت مجری قــانــون؟!" نوشت:
نماینده قرار است قانون وضع کند ،نه برابر اجرای
قانونبایستد؛نمایندهقراراستخدمتگزارمردم
باشد ،نه به آنان توهین کند یا آنان را بله قربان گوی
خود بداند.عنابستانی در سایت شخصی ،خود را
وکیل دادگستری معرفی کرده ،اما گویا این عنوان
خالفواقعاستوپروانهوکالتاوباطلشدهاست.
••آرمــان ملی  -محسن حاجیمیرزایی ،وزیــر
آمـــوزشوپـــرورش در گفت وگــو بــا ایــن روزنــامــه
اظــهــارکــرد  « :حداکثر ســه تــا سهونیم میلیون
دانشآموزبهشاددسترسیندارند.امامانمیتوانیم
عدم دسترسی به شاد را مساوی با عدم آموزش
بدانیم .ایــن دسته از دانــشآمــوزان هم آمــوزش
میبینندولیازطریقصداوسیماوتلویزیون».

انعکاس
••برنا نوشت  :جواد امام فعال اصالح طلب گفت:
گروه های زیادی دوست دارند سید حسن خمینی
کاندیدای آن ها باشد .اصولگرایان از او دعوت کرده
اندامانپذیرفتهاست.اصالحطلبانهمبهاوپیشنهاد
داده اند اما هنوز عزم جدی برای حضور در انتخابات
را ندارد .از افراد دیگری هم در سطح او برای حضور
درانتخاباتدعوتشده؛اماهیچکدامنپذیرفتند؛از
جمله آن ها محمدجواد ظریف است که بارها توسط
گروه های مختلف اصالح طلب از او برای حضور در
انتخاباتدعوتشدهاماتاکنوننپذیرفتهاست.
••فــــردا نــیــوز نــوشــت  :وضــعــیــت انــتــخــابــاتــی
اصالحطلبان روز به روز شفافتر میشود .نهاد
اجماعساز جدید بهرغم انتقاداتی که در ابتدای کار
به آن وارد شده بود ،مورد توجه و تمرکز قرار گرفته
است.اصالحطلباندرآنکمیته ۵نفره،تکلیف۱۵
عضوحقیقیایننهادرانیزروشنکردهاند.بهگزارش
«هاتف» این  ۱۵عضو حقیقی عبارتند از« :بهزاد
نبوی»«،سیدحسینمرعشی»«،محسنامینزاده»،
«محسن میردامادی»« ،محمد رضا جالیی پور»،
«علیرضا علوی تبار»« ،سید حسن رسولی»« ،سراج
الدین موسوی»« ،حسن صادقی»« ،عماد بهاور»،
«بدرالسادات مفیدی»« ،سید معروف صمدی»،
«فاطمه سعیدی»« ،فخرالسادات محتشمی پور» و
«اسماعیل گرامی مقدم» .لیست این افراد باید به
تاییدنهاییرئیسدولتاصالحاتبرسد.
••نامه نیوز نوشت  :جعفرزاده ایمنآبادی فعال
سیاسی اعتدال گرا یــادآور شد :صحبت هایی که
اصالح طلبان ،کارگزاران و اعتدالی ها خطاب به
همدیگر می گویند ،اصال در جامعه خریداری ندارد
و هیچ کس از آن ها استقبال نمی کند .این جریانات
بایدازطرحموضوعاتیکهمورداستقبالمردمنیست
پرهیزکنند.ویافزود:درمجموعازرفتاراینروزهای
اصالحطلبان،کارگزارانواعتدالیونناراحتهستم
چون زودتــر از آن که سوت بازی بخورد شکست را
پذیرفته اند .در صورتی که اگر بتوانند قدری اجماع
بیشتریداشتهباشندوهمدیگرراتحملکنند،قطعا
معادالتصحنهرقابتعوضخواهدشد.
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عذرخواهی«جامجم» از«پاستور»

رئیس رسانه ملی :به دلیل اظهارات نسنجیده مهمان شبکه  4از مخاطبان و
ریاست محترم جمهور عذرخواهی می کنم
هادی محمدی – با گذشت چند روز از پخش
برنامه زاویه در شبکه چهار سیما و اظهارات
توهین آمیز مهمان این برنامه دربــاره رئیس
جمهورودولت ،علیعسکریرئیسسازمان
صدا وسیما بابت این برنامه از رئیس جمهور
عذرخواهی کــرد و ضمن اذعــان به توهین
آمیز بــودن اظــهــارات حجت االســام جهان
بزرگیمهمانبرنامهزاویه،تاکیدکردباقصور
یا تقصیر احتمالی برخورد خواهد شد .پیشتر
شبکه چهار دربیانیه ای توهین مهمانش به
رئیسجمهوررامحکومکرده،اماعذرخواهی
نکرده بود.به گزارش خراسان ،علی عسکری
که در نشست هفتگی با معاون و مدیران
شبکههای سیما سخن می گفت ،تاکید کرد:
ایناظهاراتباعثتکدرخاطربینندگانفهیم
شبکه چهار سیما و خدمت گــزاران دلسوز
نظام شد و اینجانب با ابراز تاسف ،از مخاطبان
فرهیختهرسانهملیوریاستمحترمجمهوری
بهنوبهخودعذرخواهیمیکنم.رئیسسازمان
صدا و سیما رعایت اخالق اسالمی ،اصول
حرفهای و پرهیز از اهانت در عین نقد سازنده
را رویکرد محوری و همواره مورد تاکید رسانه
ملی دانست و افزود :هر چند بارها تاکید شده
مسئولیت اظهار نظر در برنامههای زنده بر
عهده کارشناس مدعو است ،اما بیان چنین
اظهاراتی از آنتن صدا و سیمای جمهوری
اسالمی به هیچ وجــه پذیرفتنی نیست و با
هرگونهقصوروتقصیربرخوردقاطعمیشود.
▪تذکرشوراینظارتبرصداوسیما

عالوه بر این عذرخواهی رسمی  ،روز گذشته
واکنش های دولتی و غیر دولتی در تقبیح
اظهارات مهمان برنامه زاویه همچنان ادامه
داش ــت.ش ــورای نــظــارت بــر ســازمــان صــدا و
سیما در نامهای ضمن تاکید بر رعایت موازین
قانونی و اخالق حرفه ای و دینی
دررسانهملیولزومتفکیکبین
نقد و تحلیل با تخریب و توهین
و تضعیف ،به اظهار نظر یکی از
مهمانان برنامه زاویه شبکه
چهار در به کــار بردن
اظهاراتی سخیف و
وهــن آلــود واکنش

نشاندادوضمنتذکرقاطع،خواستاررعایت
اصــول حرفه ای و اخالقی در تولید و پخش
برنامه ها شد.در این میان،آیت ا ...مقتدایی
عضوارشدجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمنیز
خاطرنشانکرد:درگوشهوکنارحوزه،افرادی
هستند که تفکرات خاص خود را دارند و این
تفکراتراگاهیبروزمیدهندوصحبتهایی
دربینخوددارند،اینمربوطبهحوزه نیست.
ویبااشارهبهبرخیاظهارنظرهاازطرفبرخی
افرادملبسبهلباسروحانیتادامهداد:حوزه
علمیه هر کجا احساس کند مشکلی وجود
دارد ،آن چه را از دستش برآید برای کمک به
نظام و مسئوالن انجام خواهد داد و در این
زمینه کوتاهی نمی کند و برخی موضع گیری
هاوصحبتهاازطرفبرخیافرادوگروههایی
که ممکن است حوزوی هم باشند ،مربوط به
حوزه نیست.عضو مجلس خبرگان رهبری
تاکید کرد :حوزه علمیه قم یکپارچه و طرفدار
و حامی نظام است و حمایت از نظام اسالمی
و مسئوالن برای رفع مشکالت مردم را وظیفه
خود میداند.افزون بر این،محمدباقر نوبخت
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه
و بودجه نیز با بیان این که توهین به رئیس
جمهوری ،توهین به منتخب ملت و آرای آنان
است ،افزود :سکوت مدیران رسانهای که از
بودجه دولتی ارتزاق میکند و عنوان «ملی»
دارد؛ در برابر توهین از تریبون این رسانه به
رئیس جمهور پذیرفتنی نیست.حسینعلی
امیری ،معاون پارلمانی رئیسجمهوری نیز
گفت :لباس روحانیت ،لباس ادب و آداب و
لباس معنویت و اخالق است .زیبنده نیست
فردی ملبس به لباس روحانیت در رسانه ملی
با میلیونها بیننده از مرز ادب عبورکند و به
دومین شخص مملکت که او نیز یک روحانی
اســت ،توهین کــنــد.وی خاطرنشان کرد:
زیبنده نیست که این فرد با ادبیاتی سخیف
و زشــت بــه مجموعهای از کــارگــزاران
نظام اهانت کند.گفتنی است در پی
پخش این برنامه معاونت حقوقی
ریاستجمهوری نیز اعالم کرد
که از سازمان صدا وسیما و
کل عوامل برنامه زاویــه
شکایت خواهد کرد.

جدالداغ در«نگاه یک»

شریعتمداری:نتانیاهوگفتکهبزرگترینسرمایهما،سراناصالحطلبان
هستندخرازی:شایددرکیهانجاسوسوجودداشتهباشد
مجاور -شنبه شب این هفته صادق خرازی
دبیر کل حزب اصالح طلب ندای ایرانیان و
حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه
کیهان در برنامه نگاه یک مقابل هم قرار
گرفتند و مناظره ای داغ و جنجالی را رقم
زدنــد .گفت وگویی که اگرچه به سیاست
آمریکا و آینده روابط ایران وآمریکا مربوط
می شد اما سخنان صریح و بی پرده هر دو
طرف موضوع بحث را از سیاست خارجی
بــه سیاست داخــلــی عــوض ک ــرد .حسین
شریعتمداری در ابتدای این گفت و گو دولت
و دوستان خرازی را مسئول وضعیت فعلی
کشور توصیف کرد و افــزود « :مردم از تورم
 ۵۲درصدی ،بیکاری ،تعطیلی کارخانجات
و از گرانی  ۳۰۰درصــدی مسکن ناراحت
هستند ».وی گــفــت « :تــا دیـــروز ساخت
پاالیشگاه را کثافتکاری میدانستید بعد
حاال به ساخت آن افتخار میکنید؟» صادق
خرازی نیز گفته های شریعتمداری را این
گونه پاسخ داد که « این مسائل به بنده چه
ارتباطی دارد ،من خودم هم به این مسائل
اعتراض دارم ».وی در ادامــه به ماجرای
سرمقاله شریعتمداری دربـــاره آیــت ا...
سیستانی گریزی زد و افزود « :شما توهینی
که به آیت ا ...سیستانی کردید موجب به
هم ریختن عــراق و کل منطقه شد ،شما
بــه دروازه تــوبــه رســیــدیــد ....چــون علی
کریمی یک دستبند سبز بسته و خودش
میگوید اشتباهی سبز بود ادعا میکنید
صالحیت ریاست بر فدراسیون فوتبال را
ندارد .اگر کسی شال سبز انداخت اشکال
دارد؟ »شریعتمداری پاسخ داد  :این سبزی
که شما میگویید اشکال دارد وگرنه باید
بگوییم هیالری سادات کلینتون .خرازی
در پاسخ اظهارکرد «:این دیدگاه کشور را
نابود کرده است ...شما در کیهان نشستید
و خودتان را قیم مردم ایران میدانید».در
بخش دیگری از این گفت و گو ،صحبت ها به
سمتبرجامومذاکرهسوقپیداکردوخرازی

گفت که شرایط مثل گذشته نیست «،تیم
آقای بایدن تیم مذاکره هست» و « آمریکای
بایدن دنبال مــحــدودســازی بساطش در
خاورمیانه و انتقال به سمت چین است»
شریعتمداری نیز در واکنش به اظهارات
خــرازی تصریح کــرد «:طــوری صحبت می
کنند که انگار برجام زمانی که ترامپ آمد
خراب شد،برجام خسارت محض بود ،آقایان
بگویند که با این برجام چه آورده ای برای این
کشور داشته اند...ما هم می گوییم کسانی
که مذاکره کردند متدین هستند و خائن
نیستند اما سرشان کاله گذاشتند ».حسین
شریعتمداری در بخش دیگری از این گفت
وگو به ماجرای  88اشــاره کرد و افــزود «:
ریچارد هاوس از سران فتنه  ۸۸به عنوان
دوستان خود نام برد و نتانیاهو نخست وزیر
رژیم صهیونیستی نیز گفت که بزرگ ترین
سرمایه ها و امید ما ،سران اصالح طلبان
هستند .چرا این افراد که نخست وزیر رژیم
صهیونیستی از آن ها به عنوان دوست و امید
نام می برد ،این رابطه را تکذیب نمی کنند؟
اگر واقع بینانه نگاه کنیم ،برخی علنی وطن
فروشی کردند که اسناد آن وجــود دارد».
خرازینیزدرپاسخبهاظهاراتشریعتمداری
گفت «:هیچ یک از سران اصالحات؛ وابسته
نیستند.شما با تفکر خود و این که بگویید
آمریکا می زند و صهیونیست ها می زنند؛
کشور را به سمت نابودی می برید .ممکن
اســت در روزنــامــه کیهان جاسوس وجود
داشته باشد ،همان طور که مدیرکل ضد
جاسوسی یکی از دستگاه هــای امنیتی،
جاسوس صهیونیست ها بود».
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رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
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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 :
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روایت ناجا ازبرخورد فیزیکی درخط ویژه
پلیسراهورخبربرخوردفیزیکینمایندهمجلسباسربازخودراتاییدکرد.
عنابستانی:بیانیهمیدهم!

واکنش ها به انتشار فیلم ادعای برخورد یک
نماینده مجلس با مامور راهور ناجا که از ورود
خودروی وی به خط ویژه جلوگیری کرده بود،
همچنان ادامه دارد.در تازه ترین این واکنش
ها،سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس
راهــور تهران در گفتوگو با تسنیم ،دربــاره
اخبار و فیلم منتشر شده مبنی بر ادعای سیلی
زدن یک نماینده مجلس به صــورت سرباز
راهور در خط ویژه ،اظهار کرد :کار سرباز ما
کام ً
ال درست و برگرفته از قانون بود و سرباز
نباید به خودرویی که فاقد مجوز بود ،اجازه
تردد در خط ویژه میداد.رئیس پلیس راهور
تهران بزرگ تصریح کرد :مستنداتی مبنی بر
برخورد فیزیکی نماینده با سرباز پلیس راهور
داریم که کام ً
ال کفایت میکند و باید ببینیم
مرجع قضایی در این باره چه تصمیمگیری
خواهد کــرد.وی یــادآور شد :مستندات خود
را نیز در این زمینه به مرجع قضایی ارسال
کــرد هایــم .اع ــام ایــن خبر از ســوی رئیس
پلیس راهور تهران در حالی است که پیشتر
عنابستانی،نماینده مجلس گفته بود« ،سرباز
مذکور به راننده خودروی ما توهین کرد ،بعد از
این توهین؛ آنها از پشت و جلو راه را به روی ما
بستند .ما حتی از خودرو هم پیاده نشدیم؛ لذا
این که گفته میشود؛ عنابستانی به صورت
سرباز پلیس راهــور سیلی زده اســت ،اص ً
ال
صحت ندارد».با این حال این نماینده مجلس
در واکنش به سخنان رئیس پلیس راهور تهران
که تاکید کــرد مستندات بــرخــورد فیزیکی
موجود است،دیروز به سایت رویداد ۲۴گفت:
سخنان پلیس راهور ناجا را به شدت تکذیب
میکنم.عنابستانی افزود :ناجا مشغول جمع
و جور کردن کارهاست و ما هم تا شب(دیشب)
بیانیهای صادر میکنیم که کل ماجرا در آن
توضیح داده شده است که البته تا لحظه تنظیم
خبر این بیانیه صادر نشد.
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▪سردار اشتری:نماینده مذکور حق عبور از
خطویژهرا نداشتهاست

از سوی دیگر،سردار حسین اشتری فرمانده
ناجا نیزدرحاشیه حضور در بنیاد تعاون ناجا
در واکنش به این پرونده درگیری اظهارکرد:
بالفاصله پس از این که از این موضوع اطالع
پیدا کردیم ،به سرعت دستورهای الزم را برای
معاونت حقوقی و بازرسی کل ناجا برای بررسی
موضوع و رسیدگی به آن صادر کردیم و امید
است هر چه زودتر بررسی ها به نتیجه برسد.
وی افزود :حتما از مامور وظیفه شناس حمایت
خواهیم کرد .نیروهای پلیس به صورت شبانه
روز در اقصی نقاط کشور در شرایط اقلیمی
مختلفاعمازسرماوگرماانجاموظیفهمیکنند
و همه باید به قانون احترام بگذارند.فرمانده
نیروی انتظامی ادامــه داد :قانون بــرای همه
یکسان است و همه ملزم به اطاعت از قانون
هستند البته انتظار داریم کسانی که مسئولیت
یاجایگاهیدارندبیشازدیگرانبهرعایتقانون
التزام داشته باشند.وی در پاسخ به این سوال
که آیا نماینده مذکور مجوز تردد در خط ویژه
اتوبوس را داشته یا خیر؟ گفت :خیر! نماینده
مذکور مجوزی برای تردد در خط ویژه نداشته
است.اشتری در پاسخ به سوال دیگری مبنی
بر این که چه کسانی مجاز به تردد در مسیر خط
ویژه هستند ،تصریح کرد :خودروهای امدادی،
انتظامی و کسانی که مجوز دارند می توانند در
مسیر خطوط ویژه تردد کنند.

طلوعآفتابفردا 7:09

ویژه های خراسان

دستور ویژه دولت برای حمله
گازانبری به زمین خواران

با توجه به گزارش یک مقام اجرایی به
تعدادی از مدیران نهاد ریاست جمهوری
مبنی بر وجود مشکالت اداری و مالی
برای اقامه دعوی و پیگرد تخلفات افراد
مرتبط بــا موضوعات زمین خ ــواری و
تعرض به اراضی بیت المال ،یک مسئول
مهم دولتی از تعدادی از اعضای کابینه
خواسته است موضوع معافیت نهادهایی
چون سازمان جنگل ها ،سازمان امور
اراضی ،سازمان حفاظت محیط زیست،
سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارتخانه
های راه و نیرو از پرداخت هزینه های
دادرسی در دعاوی مربوط به موضوعات
فوق را به سرعت پیگیری و نهایی کنند.

مدیران دولتی در ایام کرونا
دست به جیب شوند
یک نهاد مسئول با ارسال بخشنامه ای
خطاب به تعدادی از ادارات دولتی و
تشکل های صنفی ،از آن ها خواسته
با توجه به صــدور دستوراتی مبنی بر
ضــرورت کاهش آثــار و مدیریت تبعات
ناشی از شیوع ویــروس کرونا در بخش
خصوصی ،موضوع عدم پرداخت به موقع
بدهی شرکت ها و نهادهای دولتی به
تولیدکنندگان و پیمانکاران غیردولتی
را در دستور کار قرار دهند و به منظور
پیشگیری از بروز اختالل در روند تولید و
اشتغال در واحدهای مشمول ،فهرستی
از این بدهی ها و نهاد پرداخت کننده
را در هفته هــای آیــنــده تهیه و ارســال
کنند تا امکان تسویه سریع تر این ارقام
فراهم شود.

