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تازه های مطبوعات
••اعتماد-اینروزنامهباتوجهبهتحرکاتانتخاباتی
اصالحطلباننوشت«:اینکهاصالحطلباندرنهایت
سراغکدامیکازگزینههامیروندهنوزنامعلوماست
و شاید باید تا زمــان نامنویسی کاندیداها و حتی
ت آنان از جانب شورای
اعالم نتایج بررسی صالحی 
نگهبان منتظر بمانیم.آن چه مسلم است این است
که گزینه نهایی این جریان سیاسی چهرهای است
تماما اصالحطلب و نیز این که سید حسن خمینی
که بهزعم بسیاری ،گزینه اصلی اصالحطلبان بود،
بعد از کناره گیری از کاندیداتوری ،همچنان رفتار و
گفتارشدرتصمیمگیریهایسیاسی-انتخاباتی
اصالحطلباننقشیتعیینکنندهخواهدداشت».
••کیهان -این روزنامه نوشت:متأسفانه رئیس
جمهور بــا طــرح ایــن مسئله کــه پاسخ مــا نصب
موتورهای نسل  ۶و آغــاز غنیسازی  ۶۰درصد
اســت ،در واقــع اعــام کــرد اقــدام متقابلی علیه
اسرائیلدرکارنخواهدبود!اینپالسغلطمیتواند
منشأ اقدامات ضدامنیتی جدید دشمنان علیه
تأسیسات حساس و افراد متخصص ایرانی باشد.
براساس فرمول «چشم در برابر چشم» و «تهدید
متقابل و همتراز» ،در پاسخ به حادثه نطنز ،ایران
بایداقداماتیراعلیهتأسیسات«دیمونا»یاسرائیل
بهاجرابگذاردچراکهواکنشدرهیچسطحدیگری
همتراز و بازدارنده نخواهد بود.
••همشهری -این روزنامه نوشت :مثلث افزایش
قیمت بنزین و خودرو و شیوع کرونا گرایش مردم
بــه خرید موتورسیکلت را بیشتر کــرده اســت.
رئیس پلیس راهــور ناجا و دبیر انجمن صنعت
موتورسیکلت ایران میگویند تولید و ثبت سند
موتورسیکلت در سال ۹۹نسبت به سال۸۰ ،۹۸
درصد افزایش داشته است.
••ابتکار -وکیلی ،عضو فراکسیون امید مجلس
دهــم در ایــن روزنــامــه نــوشــت :راســتــش تقالی
بیمورد میکنیم؛ دولت حسن روحانی آبرویی
بــرای اصال حطلبان نگذاشته اســت؛ هیچ چیز
واضحتر از این نیست که هزینه بیکفایتی این
دولت از کیسه اصالحطلبان پرداخته شد؛ تعارف
نداریم ،به جز یکی دو پروژه ،بقیه دولت انگار در
تعطیلی مطلق بودهاند؛ به جرئت میتوان گفت
اساس ًا عزمی برای هرگونه اصالحات در این دولت
وجود نداشته است.هیچ دولتی مانند این دولت
این هنر را نداشت که  ۲۵میلیون رای را در عرض
چند ماه برساند به دو سه میلیون!
••شرق – پسر شهید بهشتی در مصاحبه با این
روزنامه گفت « :مشکل جناحهای سیاسی کشور،
اصولگرا،اصالحطلبیاهرجناحودستهوحزبدیگر
این است که حیات سیاسیشان به ایستگاههای
انتخاباتی منحصر شــده اســت .بــحــران هویت،
بیبرنامگیومدیریتهیئتیدرهمهاحزابسیاسی
مشاهدهمیشود».

انعکاس
••مشرق مدعی شد  :محمود احمدینــژاد و
حلقه نزدیکانش در ابتدای دولــت نهم برخی
اظهارات جنجال برانگیز و دوپهلو را در حوزه
انــدیــشــه و خــطــوط فــکــری خ ــودش ــان مطرح
میکردند؛ اما در دولت دهم و پس از پایان دوران
ریــاســت جمهوری احــمــد ینــژاد ،نگر شهای
التقاطی جــریــان انــحــراف بــا مالحظات کمتر
و صــراحــت بیشتری بــیــان میشد.مهمترین
خطاهای اندیشهای احمدینژاد و حلقه نزدیکان
به وی شامل نفی اساس حکومت دینی؛ اصرار
بر تز اســام منهای روحانیت؛ تاکید بر والیت
در برابر والیت فقیه؛تکثرگرایی دینی و قرائت
ناسیونالیستی از اسالم و مکتب ایرانی است.
••اعتمادآنالیننوشت:چهارمینکنگرهجمعیت
زنــان مسلمان نواندیش دینی به صــورت مجازی
برگزارشد.دراینکنگرهپیام رئیسدولتاصالحات
نیز قرائت شد .در بخشی از این پیام آمده است«:
فع ً
ال در مــورد انتخابات شوراها عدم استقبال از
نامزدی در انتخابات که در پارهای موارد حتی تعداد
نامزدهابرابرتعداداعضایشورانیستنشانهروشنی
است بر دلسردی جامع هم در رای دهندگان و هم
رای گیرندگان.ترکیب هیئت های اجرایی و نیز
گــزارش هایی که بعضا از مراکز دولتی اطالعاتی
دربــاره افــراد میدهند نگرانی را نسبت به حذف
گستردهدرهمینمراحلاولیهبیشترمیکند.دولت
محترم اگر نه 100درصد میتوانست و میتواند به
گونهایدیگرعملکند».
••جــمــاران نوشت  :در پــی انتشار برخی نقشه
هــای جعلی و غیر واقعی از مــرز مشترک استان
های چهارمحال و بختیاری ،لرستان و اصفهان در
شبکه های اجتماعی ،زهرا احمدی مدیرکل دفتر
تقسیماتکشوریوزارتکشورتأکیدکرد:برخالف
ادعاهای منتشرشده که به قصد تشویش اذهان
عمومیانجامشده،هیچتغییریدرحدودتقسیماتی
و مرز مشترک استان های چهار محال و بختیاری،
لرستانواصفهانوجودندارد.
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انتخابات  1400در فاز نامه نگاری
کمتر از  ۳۰روز به ثبت نام کاندیداهای ریاست
جمهوری در اردیبهشت مــاه فــرصــت باقی
مانده اســت امــا اصولگرایان همچنان بر سر
انتخاب کاندیدای واحد بالتکلیف ماندهاند هر
چندتعداد زیادی از چهره های اصولگرا یا برای
حضور در انتخابات اعالم آمادگی کرده اند یا
گزینه جدی این عرصه هستند .در این میان
شاید بتوان ابراهیم رئیسی را به عنوان گزینه
اول اصولگرایان د راین عرصه دانست .آغاز
رایزنی با سایر کاندیداها ،موضوعی است که
منوچهر متکی ،سخنگوی شـــورای وحــدت
در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنالین مطرح
میکند .او بر این باور است که آغاز رایزنیها با
کاندیداهای دیگر به معنای قطع امید کردن از
آمدن رئیسی نیست بلکه در عین حال شواهدی
وجــود دارد که احتمال آمــدن آقــای رئیسی را

تذکربهروحانیدربارهمحرمانهکردنمعامالت
بینالمللی

کاندیداهای ریاست جمهوری اظهار کرد :این
نامههاباامضایآیتا...موحدیکرمانیریاست
این شورا و برای دریافت برنامههای کاندیداها
به افــراد ارســال شده است.متکی ادامــه داد:
پیش از این از ارسال نامه به آقایان سید ابراهیم
رئیسی ،محسن رضایی ،محمدباقر قالیباف،
سعید جلیلی ،رستم قاسمی  ،امیرحسین
قاضیزاده و علی نیکزاد خبر داده بودیم.وی
افزود :اما در روزهای اخیر این روند با ارسال نامه
به آقایان سعید محمد ،حسین دهقان و عزتا...

ضرغامی تکمیل شده است و ما منتظر پاسخ این
 10نفر به شورای وحدت و ارسال برنامهها و تیم
انتخابیشانهستیم.بهگزارشایسنا،باتوجهبه
توضیحات منوچهر متکی میتوان نتیجه گرفت
که این 10نفر کاندیداهای مورد توجه شورای
وحدت اصولگرایان از میان چهرههای مختلف و
اسامیمتعددمطرحشدهدرماههایاخیر،برای
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم هستند و
کاندیدای نهایی از میان همین افراد برگزیده
خواهد شد.

خطونشان پزشکیان برایاصالح طلبان
مسعودپزشکیان:نهبهنفعالریجانیکنارمیرومونهعارف؛حتیاگرتکرارکنند

تصویرعاملخرابکاریاخیردرنطنزوسالنسانتریفیوژهایآسیبدیده
برایاولینبارمنتشرشد

خرابکار نطنز چهکسی بود؟

صبح روز ۲۲فروردین ماه،
خبر یک اقدام خرابکارانه
درمجتمعغنیسازیایران
منتشر مــیشــود .ساعتی
پــس از انتشار ایــن خبر،
مقامات ســازمــان انــرژی
هستهای ایران ،از ابعاد این
اقدامتروریستیمیگویند.
باوجوداخباررسمیمنتشر
شده ،این حادثه به سرعت
در رسانههای بیگانه بزرگ نمایی میشود.
آنها با پخش تصاویر آرشیوی و ساختگی از
وقوعیکانفجاربزرگخبرمیدهندومدعی
میشوند،براثراینانفجاربخشمهمیازتوان
غنیسازیایرانازکارافتادهاست.بهگزارش
خبرگزاریصداوسیما،پسازوقوعاینحادثه
هیئتی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس ،ماموریت مییابند
از سایت نطنز بازدید و در صحنه مــوارد را
بررسیکنند.روایترئیسکمیسیونامنیت
ملی مجلس که خود از نزدیک محل حادثه را
بررسی کرده ،نشان میدهد ،حادثه آن طور
کهدررسانههامنتشرشدهنیست.تصاویریاز
محلوقوعحادثهکهازسویمنابعامنیتیدر
اختیارصداوسیماقرارگرفتهنشانمیدهد،
بر اثر یک انفجار محدود بخش کوچکی از
مسیر برق رسانی به سالن سانتریفیوژها
تخریب شده اســت .ضمن آن که انفجار بر
اثر عملکرد مــواد منفجره بــوده و هیچ گونه
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حمله سایبری رخ نــداده است.
حضور خبرنگار خبرگزاری صدا
و سیما در سالن آسیب دیده هم
نشان می دهد روند جایگزینی
سانتریفیوژهای آسیب دیده به
سرعتدرحالانجاماست.عامل
این اقدام خرابکارانه نیز با تالش
سربازان گمنام امام زمان (عج)
در وزارت اطالعات شناسایی
شده است .این فرد که تصویرش
برایاولینباردراینگزارشمنتشرمیشود،
رضا کریمی نام دارد که ساعتی قبل از حادثه
به خــارج از کشور گریخته است و اقدامات
الزم بــرای دستگیری و بازگرداندن وی به
کشورازمسیرهایقانونی وازطریقاینترپل
دردســت پیگیری اســت .براساس گزارش
مقامات مربوط در وزارت اطالعات ،پس از
ترور شهید فخری زاده ،رژیم صهیونیستی
عملیاتهایمتعددیازقبیلانفجاروتروردر
حوزههایهستهایودفاعیطرحریزیکرده
بود که با هوشیاری وزارت اطالعات تمامی
آنهــا خنثی شد و افــرادی در این خصوص
دستگیر و به مقامات قضایی تحویل شده
اند.با این حال اقدام تروریستی نطنز نه تنها
خللی در فعالیتهای صلح آمیز هستهای
ایران ایجاد نکرد ،بلکه ایران را مصمم کرده
تا با توسعه و افزایش ظرفیت غنی سازی و
نصب سانتریفیوژهای نسل جدید ،سطح
غنیسازیرابه ۶۰درصدارتقادهد.
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ویژه های خراسان

شورایوحدتاصولگرایانبه 10کاندیدای 1400برایاعالمبرنامههایشان
نامهارسالکرد،بااینحالمتکیسخنگویاینشوراگفت،شواهدقویاز
کاندیداتوری رئیسیوجوددارد

قوتمیبخشد.متکیهممانندسایرچهرههای
سیاسی ،این جمله تکراری که "نمیتوان به
طور قاطع گفت رئیسی برای انتخابات میآید
یا نمیآید" را مطرح میکند؛ وزیر امور خارجه
پیشین کشورمان که سابقه حضور در ستادهای
انتخاباتی را دارد از فعالیت شــورای وحدت
با عمری کمتر از شش مــاه سخن میگوید و
ضمن گالیه از شورای ائتالف برای نپیوستن
به فرایند وحــدت میگوید :تاکنون از سوی
شورای ائتالف ،اقدام جدی و عملی را شاهد
نبودیم از این رو بر این باوریم که باید ظرفیت
ی خودمان را به عنوان شورای وحدت پیش
ساز 
ببریم .اما شورای وحدت اصولگرایان به کدام
کاندیداها نامه ارســال کــرده است؟منوچهر
متکیدرگفتوگوباایسنابااشارهبهتکمیلروند
ارسال نامههای شورای وحدت اصولگرایان به

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

« مسعود پزشکیان» نماینده ادوار مجلس و
وزیر بهداشت دولت اول اصالحات که حاال
با کنار رفتن سید حسن خمینی از کــارزار
انتخابات اسمش بیش از هر زمانی به عنوان
یکی از گزینه های نهایی اصالح طلبان شنیده
می شــود در مصاحبه اخیر خود به صراحت
بــرای اصــاح طلبان خط و نشان کشیده و
تاکید کرده است که برای کاندیداتوری نه با
خاتمی جلسه داشته و نه از او مشورت گرفته
است و حتی تصریح کرده که اگر خاتمی  تکرار
هم بکند حاضر نیست به نفع الریجانی یا
عارف کنار بکشد .وی همچنین در سخنان
اخیر خود گریزی به برجام و دولت روحانی
زده و معتقد است که برای حفظ برجام تالش
خواهد کــرد و اگــر هم به ســال  96بازگردد
مجدد به روحانی رای خواهد داد .در ادامه
مهم ترین بخش های گفت و گوی جنجالی
مسعود پزشکیان را با تسنیم می خوانید:
*(در پــاســخ بــه ایـــن ســــوال کــه آیـــا بــرای
کاندیداتوری با سید محمد خاتمی دیدار یا
جلسه ای داشته اید) من با هیچ کس مشورتی
نکرده ام ،جلسه ای هم نداشته ام .
* اگر همان چهره ها در سال  96به عنوان
کاندیدا بودند ،باز هم به آقای روحانی رای
می دادم .کلیت قضیه این است که هر کس
در این ساختار بیاید و با این روش عمل کند،
خروجی بهتر از آقای روحانی نخواهد داشت.
*االن تعدادی از افــرادی که شما به آن ها
می گویید جبهه پایداری وارد مجلس شده
اند .آیا توانسته اند گرهی از مشکالت مردم
باز کنند؟ حرف زدن که کاری ندارد ولی این
که در یک جایگاهی قــرار بگیرید و بتوانید
اثرگذاری مثبتی داشته باشید ،آن زمان است
که می توانید ادعا کنید که توانمند هستید.
* بــنــده عــقــیــده ام ایـــن اســـت ک ــه آن چه
ک ــه ســیــاســت هـــای کــلــی نــظــام در ح ــوزه
سیاست های خارجی است باید اجرا شود.
از نظر من گفت وگو کــردن و صحبت کردن
جــای بحثی نــــدارد .....برجام یا هر چیزی
شبیه به آن .مثال همین تفاهم نامه ای که با

بر اساس نامه روزهای اخیر محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس به حجت االســام روحانی رئیس
جمهور ،با اشــاره به مصوبه اواخــر سال گذشته
کابینهدرخصوصدرجمعامالتمربوطبهدستگاه
هایاجراییدرسامانهطراحیشدهتوسطدولت،
تاکید شــده با توجه به ایــن که مطابق مصوبات
سال های گذشته مجلس ،فقط انتشار اطالعات
معامالتمحرمانهازطریقاینسامانهممنوعشده،
لذا تصمیم جدید هیئت وزیــران مبنی بر اطالق
کلیممنوعیتدرجاطالعاتمعامالتبینالمللی
مربوط به نهادهای دولتی در این سامانه ،مغایر با
قوانین بوده و باید اصالح یا ابطال شود.

دستورمهمدرباره سنواتکارمندانیکه
بازداشتمیشوند

یکنهادمسئولدرنامهجدیدخودخطاببهتعدادی
از سازمان ها و ادارات دولتی ،به آن ها تاکید کرده با
توجهبهوجودابهاماتوسواالتیدرخصوصتعیین
تکلیف نحوه محاسبه ایامی که کارمندان دولتی به
خاطر آرا و احکام قضایی در بازداشت یا حبس به سر
می برند ،مدیران مربوط توجه داشته باشند این ایام
جزو سنوات خدمت فرد محسوب نشود چرا که در
این دوران ،حالت استخدامی فرد ،انفصال موقت
از خدمت بوده و حتی اشتغال کارکنان محکوم به
حبس باز که با حکم مراجع قضایی بالمانع باشد،
جزوسنواتخدمتآنهاقابلمحاسبهنیست.

چهرها

چین امضا کردیم کار درستی است .اما باید
حواست را جمع کنی که سرت کاله نرود...
* ( در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است شما
گزینه ائتالفی با آقای الریجانی باشید) نه من
با هیچ کس در این خصوص صحبت نکردم
و قرار هم نیست با کسی ائتالف کنم ولی در
جمع بندی رای مردم هرچه باشد ،سر خم می
کنم (.اما اگر ) خیر ،قبل از انتخابات اگر جمع
بندی نظر مردم در نظرسنجی این باشد که
مثال فرد دیگری بهتر از بنده است ،به نفع او
کنار می روم.
* (به نفع آقای الریجانی و نه آقای عارف کنار
نمی روید؟) خیر به نفع هیچ یک از آن ها کنار
نمی روم ( .حتی اگر نهاد اجماع ساز بگوید؟)
نهاد اجماع ســاز ایــن حرفی را که شما می
گویید نمی زند .در این نهاد قرار شده است که
نظرسنجی مردمی داشته باشند و بر آن اساس
گزینه نهایی را معرفی کنند.
* (اگــــــر فــــــردا یــــک ن ــف ــر گ ــف ــت تَـــکـــرار
م ــیک ــن ــم و ه ــم ــه بــــه ن ــف ــع عــــــارف کــنــار
بـــرونـــد .شــمــا چـــه کــــار مــیکــنــیــد؟) نـــه.
شعار دولــت مــن ،انــصــاف و عــدالــت اســت
* اعتقاد من این است که قیمت بنزین واقعی
شــود .امــا بــرای ایــن کــه اقــشــار مــردم آسیب
نبینند ،به هر فرد سهم مثال  20لیتر  20هزار
تومانی بدهیم .هزار تومان به او فروخته شود،
اما او بتواند مثال  20هــزار تومان بفروشد.
معنی ایــن حــرف ایــن اســت آن فــردی که در
روستاست و چهار فرزند دارد ،ماهی حدود یک
و نیم میلیون تومان درآمد خواهد داشت .آن
کسی هم که یک بچه دارد و پنج ماشین ،تنها
 60لیتر در ماه سهمیه میگیرد.

سردارجوانی:منظوررهبریاز
«دولتجوان» سنشناسنامهاینیست

معاون سیاسی سپاه در سلسله نشست های دولت
جوان حزب اللهی گفت :ممکن است یک نفر به
لحاظ سن و ســال و به لحاظ طبقه بندی جوان
نباشد ،اما روحیه جوانی و نشاط در او موج بزند و
رهبری مثال سردار سلیمانی را زدند که به لحاظ
سنی و شناسنامهای بیش از  ۶۰سال داشت ،اما
مثل یک جوان در وسط میدان بود و کار و تالش و
شبانه روز فعالیت می کرد.سردار جوانی افزود :این
که مقام معظم رهبری شهید سلیمانی را مثال زدند
برای این بود که ما دچار خطای محاسباتی و اشتباه
نشویمکهمنظورازجوان،جوانتقویمیوشناسنامه
ای نیست و مــراد ایــن اســت که آن کسی که می
خواهدبیاید،بایدمردمیدانعملباشدومسئولیت
سنگین دولت را با این اختیارات و
امکانات بر عهده بگیرد و وسط
میدان پویا و بانشاط باشد و
لحظه لحظه ها را برای
کــــار کـــــردن مغتنم
بشمارد /.فارس

بدون تیتر
فرمانده هــوانــیــروز در نشست خبری کــه به
مناسبتروزارتشبرگزارشد،گفت:امروز۷۵۰
نوعقطعهدرتیراژ ۸۰۰هزارقطعهساختهایمکه
روی بالگردها استفاده شده است و امسال هم
گامهای بلندی برای پیشبرد اهداف هوانیروز
برمیداریم .امیر قربانی با بیان این که امروز
بزرگ ترین ناوگان بالگردی خاورمیانه را در
اختیارداریمومرکزآموزشبالگردیمادرمنطقه
بینظیراست/.تسنیم

