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

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
أورث َُه ا ...ذُ ًّ
ال.
َمن َت َل َّذ َذ ب َِمعاصي اَ ...
هر كه از عصیان و گناه در برابر خداوند ّ
لذت َب َرد ،پروردگار او را خوار گرداند.
(غرر الحكم ،ح)8823
مشهد اذان ظهر  11:45غروب آ فتاب 17:21

تازه های مطبوعات
••آرمــان ملی – صــادق زیبا کالم فعال سیاسی
اصالح طلب در مصاحبه با این روزنامه گفت «:به
نظرمآقایانمحمدرضاعارف،مصطفیکواکبیان
و مسعود پزشکیان همه وقتشان را تلف میکنند.
بدنه اجتماعی اصالحطلبان ،هنوز تصمیم به
مشارکت نگرفتهاند .اصالحطلبانی که اصرار به
مشارکت فعال در انتخابات دارنــد ،تتمه و باقی
مانده آبرو و حیثیت اجتماعی اصالحطلبان را با
شرکتدرانتخاباتازبینمیبرند».
••جــمــهــوری اســامــی – مسیح مــهــاجــری با
انتقادی تند از احمدی نژاد نوشت« :پرونده دوران
استانداری اردبیل ،پروندههای دوران شهرداری
تهران ،ضربههای هولناکی که در دوران ریاست
جمهوری به کشور از جهات مختلف بهویژه ویران
کردن بنیانهای اخالقی ،ایجاد تفرقه و نهادینه
کردن دروغ و دغل و مواضع انحرافی فراوانی که
درسالهایبعدازریاستجمهوریتاامروزداشته
ودارد،همگیاسنادروشنیهستندکهصالحیت
نداشتن او را نهتنها برای ریاست جمهوری بلکه
بــرای هر مسئولیت دیگری در نظام جمهوری
اسالمینشانمیدهند».

انعکاس
••جماران مدعی شد :سید ابراهیم رئیسی نایب
رئیس مجلس خبرگان رهبری ،دعوت تعدادی از
اعضایمجلسخبرگانبرایبرگزاریجلسهدرباره
انتخابات  ۱۴۰۰را رد کرده است .یکی از اعضای
مجلسخبرگاندراینبارهگفت:درحاشیهاجالسیه
خبرگان ،حــدود  ۴۰تــا ۵۰نفر از اعضای مجلس
خبرگان قصد برگزاری جلسه خصوصی با آیت ا...
رئیسیدربارهموضوعانتخابات ۱۴۰۰راداشتندکه
آقای رئیسی به دلیل اطالع از موضوع جلسه ،ضمن
تشکرازایشان،برگزاریاینجلسهرانپذیرفتهاست.
••انتخاب نوشت :افشانی ،شهردار سابق تهران به
عنوان گزینه حزب اعتمادملی در انتخابات۱۴۰۰
بهناسا،نهاداجماعسازاصالحطلبانمعرفیشد.
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تشکیلکمیسیونحلاختالفهستهایبادولتدرمجلس
مدیرمسئولکیهانباگالیهازبرخینمایندگان:توافقایرانوآژانس
نمیتواندبدوندخالتشورایعالیامنیتتهیهشدهباشد

هادی محمدی – پس از یک روز
جنجالی در مجلس ،بــا میدان
داری برخی نماینده های نزدیک
به جریان پایداری اتفاقاتی رقم
خــورد که به تذکر رهبری مبنی
بر پرهیز از دو صدایی و ضرورت
حل ایــن اختالف انجامید .روز
گذشتهامادراولینساعاتاجرای
قانونمجلسوتوافقایرانوآژانس
مبنی بر توقف همه فعالیت های
فراپادمانی ایران از جمله پروتکل
الحاقی،موضعگیریهاوسخنان
مقامات دول ــت و مجلس حول
اجرایدقیققانونوحفظهمدلی
وآرامشکشورمیچرخید.دراین
میان امــا مقاله انتقادی حسین
شــریــعــتــمــداری مــدیــرمــســئــول
روزنامه کیهان خطاب به مجلس
و " گالیه دوستانه " وی از رفتار
برخی نمایندگان در روز گذشته،
توجه رسانه های زیادی را به خود
جلب کــرد .به گــزارش خراسان،
در ابتدای روز گذشته محمد باقر
قالیباف رئیس مجلس شــورای
اسالمی در حکمی در راستای
فرمان رهبر انقالب برای تعامل
با دولــت و حل اختالفات دربــاره
نحوهاجرایقانوناقدامراهبردی
بــــرای لــغــو تــحــری ـمهــا ،مجتبی
ذوالـــنـــوری و فــریــدون عباسی
روســای کمیسیون هــای امنیت
ملی و سیاست خارجی و انرژی
مجلس را مامور تعامل با دولت با
محوریت دبیرخانه شورای عالی
امنیت ملی کرد و از آن ها خواست
دربــــاره اجــــرای مـــاده  ۶قانون

اقــدام راهبردی برای لغو تحریم
ها(مربوطبهتوقفاجرایپروتکل
الحاقی)با جلب نظر اعضای دو
کمیسیون و با محوریت دبیرخانه
شورایعالیامنیتملی درتعامل
با دولت از جمله ،سازمان انرژی
اتمی و وزارت خارجه ،موضوع را
به سرعت پیگیری کنند .از سوی
دیــگــر،بــورل،مــســئــول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد
کــه ایــران بــرای مــدت طوالنی به
تعهداتش پایبند بــود امــاغــرب
تعهدات اقتصادی اش را رعایت
نکرد،بااینحال،فرانسه،انگلیس
و آلمان در بیانیهای مشترک با
اشارهای گذرا به تفاهم تازه ایران
و آژانس  ،از تعلیق اجرای پروتکل
الحاقی و محدود کــردن بیشتر
نظارتآژانسبرفعالیتهایایران
بهشدتابرازتاسفکردند.
▪گالیهدوستانهحاجحسین

اما جالب ترین واکنش به حسین
شــریــعــتــمــداری مــدیــرمــســئــول
روزنامه کیهان اختصاص داشت.
وی نــوشــت :گــلــه دوســتــان ـهای
از نمایندگان معترض در میان
است!وآناینکهتوافقمورداشاره
اگــرچــه امــضــای رئیسسازمان

انرژیاتمیرادرپایخودداردولی
بایدمیدانستندکهمسئلهایبااین
اهمیت نمیتواند بدون دخالت و
نظرشورایعالیامنیتملیتهیه
شدهباشد.بنابراینضمنتاکیدبر
حقنمایندگانمحترمدراعتراض
به آن چه ناصواب تلقی کردهاند،
اعتراض علنی ،آن هم در آن حجم
که شاهد بودیم میتوانست به
اعــتــراض و درخــواســت بررسی
در جلسه غیرعلنی منتقل شود.
نه ایــن که مــردم عزیز کشورمان
نامحرم باشند! بلکه از آن روی
ـن گــوشخــوابــانــیــده با
کــه دشــمـ ِ
دستاویز قــراردادن آن ،اهمیت
مثالزدنیدستاوردبهدستآمده
راکهحاصلزحماتوهوشمندی
خودنمایندگانمحترمبودهاست،
کوچکجلوهندهد.همزمان،هفته
نامه نیویورکر در تحلیلی درباره
روی ــک ــرد دولــــت جــدیــد آمریکا
درخصوص ایــران نوشت :زمان
به نفع دولت بایدن نیست .ایران
تا چند روز دیگر تعطیالت سال
جدیدش را به مدت تقریبا یک ماه
شــروع می کند و بعد از آن نیز به
فصل مبارزات انتخاباتی ریاست
جمهوری که قــرار است در ژوئن
برگزارشود،میرود.

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
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دفتر تهران:
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مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :
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همدستانآمریکا درترور سردارسلیمانی

سرلشکرباقری:عربستان،امارات،قطر،اردن،کویتوبحرینبایدبهخاطرکمک
اطالعاتیبهآمریکابرایبهشهادترساندنشهیدسلیمانیپاسخگوباشند
فرمانده کل سپاه قدس ،از سالح منطق
شهیدحاجقاسمسلیمانیگفتو ازاینکه
میدانیمبهچهزبانیباآمریکاییهاصحبت
کنیم.سردارقاآنیهمچنینگریزیهمبه
مسئلهفلسطینزدوگفتکهخونشهدای
مقاومت ،راه قدس را آزاد خواهد کرد.
سرداراسماعیلقاآنیفرماندهنیرویقدس
سپاه پــاســداران در همایش بینالمللی
مطالبات حقوق بینالمللی دفاع مقدس
درخصوصتعاملآمریکاییهاباجمهوری
اسالمی،تاکیدکرد«:آمریکاییهابراساس
عقالنیت باید دســت از دشمنی با ملت
ما بر میداشتند چون هر تهدیدی ایجاد
کردند به بهترین فرصت بــرای ما تبدیل
شد .آن ها جنگ را بر ما تحمیل کردند اما
جنگ بهترین موقعیت برای رشد ملت ما
شد و امام خمینی (ره) به عنوان فرمانده،
بهترین نیروها را در کوران جنگ آموزش
داد ».سردار قاآنی در ادامه تاکید کرد« :ما
درمیدانمقاومتزبانشناسشدیم.زبان
محرومیت،صداقتومنطق،قدرتواقتدار
راشناختیمومیدانیمباآمریکاکهزبانیجز
زبانزورنمیفهمدچگونهصحبتکنیم».
فرمانده سپاه قدس در بخش دیگری از
سخنانخودگریزیبهسیرهرفتاریشهید
حاجقاسمسلیمانیزدوگفتکهمهمترین
سالحشهیدسلیمانی،منطقوقدرتبیان
او بود« :او شاگرد وارسته امام خمینی (ره)
و مقام معظم رهبری بود و به خوبی با واژه
دشمن شناسی و مظلوم شناسی صحبت
میکرد ،او با مظلومان مانند یک پدر بود
و آن ها را در آغــوش میگرفت و در نقطه
مقابل با قویترین زبان با دشمنان حرف
م ـیزد .باالترین سالح شهید سلیمانی
منطق و قدرت بیان بود نه سالح ،او با هر
کس با زبان خودش حرف میزد ».سردار
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قاآنی همچنین تاکید کرد خواهید دید
خون شهدای مقاومت چگونه راه مقاومت
(قدس)رابازخواهدکرد«:مقاومتدردنیا
زندهاستوهمچناناستمرارپیدامیکند
و خواهیم دید که خون شهدای مقاومت
چگونه راه مقاومت را باز خواهد کرد زیرا
پیروزی حق و وعده الهی است ».سرلشکر
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح نیز که یکی دیگر از سخنرانان این
همایش بود ،روایتی از نحوه ترور شهید
سلیمانی بیان کرد« :یک مهمان خارجی
در عراق حضور پیدا کرده است ،او حامل
پیامیبودهدرپاسخبهپیغاموپیامعربستان
سعودی به دعــوت نخست وزیــر عــراق ،با
هواپیمایغیرنظامیمسافربریویکسفر
علنی مشخص داشته؛ او را هدف اصابت
قرار دادند نه با بمب معمولی ،با بمبی که
تجهیزاتزرهیراباآنمیزنند،اینبمبی
کهبهخودرویسردارسلیمانیزدند،تا۳۰
سانتیمتردرفوالدفرومیرود؛اینبمبرا
زدندتابدنآنهاراتکهتکهکنند».سرلشکر
باقری با بیان این که ترور سردار سلیمانی
یکجنایتآشکاروتروریسمقطعیدولتی
است که باید محاکمه و مجازات شود ،به
پایگاه هایآمریکایی دربرخیکشورهای
منطقه اشـــاره کــرد وگــفــت :کشورهای
عربستان ،امــارات ،قطر ،اردن ،کویت و
بحرین به خاطر کمک اطالعاتی به آمریکا
دربهشهادترساندنسردارشهیدسپهبد
قاسمسلیمانیبایدپاسخگوباشند .رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح همچنین تاکید
کرد که همه این کشور ها باید پاسخگو
باشند«:مایکبهیکبههمهکشورهااسناد
ارائه میدهیم تا نتوانند کتمان کنند که
چگونه در این جنایت مستقیما دخالت
کرد هاند».
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ویژه های خراسان

بوروکراسی؛ بالی تبلت های مناطق
محروم
در حالـی کـه پـس از شـیوع کرونـا و تعطیلـی
مـدارس تعـدادی از ایرانیـان مقیـم خـارج از
کشـور با همـکاری برخی مراکـز خیریـه ایرانی،
بـرای جمـع آوری پـول و خریـد صدهـا دسـتگاه
تبلـت بـه منظـور توزیـع در مناطـق محـروم و
نیازمنـد در مـاه هـای گذشـته اقـدام کـرده انـد،
گزارش یـک مقـام دولتی نشـان می دهـد مجوز
واردات بـدون سـود بازرگانـی ایـن تجهیـزات
رایانـه ای ،همچنـان منتظـر ارسـال بـه دسـتگاه
هـای مربـوط اسـت.

سنگ اندازی جدید بانک ها
برای«تولید»
گزارش یک نهاد مسئول به تعدادی از اعضای
اقــتــصــادی کابینه نشان مــی دهــد همچنان
تــعــدادی از بانک هــا در زمینه حــل مشکالت
واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری
سنگ انــدازی می کنند و در مــوارد مختلف و
گــونــاگــون  ،بــا طــرح ایــن اســتــدالل کــه مجوز
واحدهای تولیدی یا طرح سرمایه گــذاری ،از
طریق رده مافوق صــادر یا گــردش کار آن طی
شــده ،از پذیرش و پیگیری درخــواســت و رفع
مشکل متقاضی خودداری می کنند.

نامه دعوت  ۲۰۸نماینده از رئیسی
برای کاندیداتوری
برنـا -حسـین جاللـی ،نماینـده مردم رفسـنجان
در مجلـس ،در رابطـه بـا «نامـه برخـی نماینـدگان
بـه رئیـس قـوه قضائیـه و دعـوت از او برای شـرکت
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری» گفـت :تعـداد
امضاهـا از  ۲۰۸نفـر عبور کرده اسـت .قرار شـده
اسـت نیکزاد به نمایندگی از اعضـای مجلس نامه
را خدمت او بدهد و از رئیسی دعوت به عمل آید  .

