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تازه های مطبوعات

انعکاس
••جهان نیوز نوشت :حسام الدین آشنا ،مشاور
رسانه ای روحانی با انتشار توئیتی پیش بینی خود
از تایید صالحیت نامزدهای ریاست جمهوری
را منتشر کرد .آشنا با یک تقسیم بندی دوگانه،
رئیسی ،جلیلی ،رضایی و زاکانی یا قاضی زاده
را در یک سوی تایید صالحیت ها و الریجانی،
جهانگیری ،پزشکیان و دهقان را در سوی دیگر
تایید صالحیت ها جا داده است.
••تابناک نــوشــت :در پــی اعــتــراض اعضای
ردصالحیت شده شــورای فعلی شهر تهران به
هیئت نظارت ،نیمی از ایشان تایید صالحیت
شدند و مجوز حضور در انتخابات آینده در قامت
کاندیدا را دریافت کردند .علی اعطا ،محمد
س ــاالری ،آرش میالنی ،افشین حبیب زاده و
الهام فخاری ،پنج تن از اعضای فعلی شورای
شهر تهران که پیشتر صالحیتشان برای حضور
در میان کاندید اهای شورای ششم شهر تهران
رد شده بود و فرایند ثبت اعتراض را طی کرده
بودند ،با دریافت پیامک ،تایید الزم برای حضور
در رقابتهای انتخاباتی را دریافت کردند.
••نامه نیوز نوشت :جعفرزاده از نزدیکان علی
الریجانی دربــاره ریاست ستاد علی الریجانی
تأکید کرد :اطالعی ندارم اما آقای باهنر یا بهروز
نعمتی شایسته ترین افراد هستند .در مناظرات
قطعا کمتر کسی حریف آقای الریجانی خواهد
بود و احتمال آن که فضا را بسیار بسیار به نفع
خودش بچرخاند خیلی زیاد است.
••عــصــرایــران نــوشــت :آذری جهرمی وزیــر
ارتباطات گفت :برای نامزدهای تایید صالحیت
شده ،بستههای اینترنت برای انتخابات درنظر
گرفتهایم که جزئیات آن را اعالم خواهیم کرد.
••فرارو نوشت :محمد عطریانفر ،فعال سیاسی
اصالح طلب گفت« :به نظر میرسد که در بخش
اول رقابتها گفتمان آقای الریجانی و گفتمان
آقای جهانگیری شباهتهای نسبتا گستردهای
در نوع نگاه به شیوه اداره کشور خواهند داشت،
بنابراین در ایــن رقــابــت ســه گانه کــه قطعا از
انتخابات تک مرحلهای به دو مرحلهای هدایت
خواهد شد .به نظر میآید با توجه به گفتمان
برتری که این دو دارند ،در این رقابتها آن کسی
که صحنه را واگذار میکند ،به احتمال زیاد آقای
رئیسی خواهد بود».

▪رقیب رئیسی ،جهانگیری یا الریجانی؟

یکی دیگر از اضــاع ایــن انتخابات را اصالح
طلبان تشکیل می دهند ،اصالح طلبانی که بر

تهران اذانظهر13:01

ترسیمهندسه رقابتها
اظهاراترئیسیوالریجانیدرزمانثبتنامونظربسیاری
ازکارشناساناینگمانهراایجادکردهکه 2رقیباصلیدر
انتخاباتپیشرواین 2نفرهستند

خالف انتخابات اسفند  98مجلس با دست پر
به کارزار  1400ورود کرده و همه گزینه های
خود از تاج زاده و کواکبیان گرفته تا محسن
هاشمی و مسعود پزشکیان را به صحنه آورده
اند.دراینبینامابرخالفتصور ،حضوراسحاق
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ،با سر
وصــدای بیشتری همراه شد و صحبت های او
در نشست خبری پس از ثبت نام باعث شد که
بیشتر از دیگر گزینه های اصالح طلبی به چشم
بیاید .اما بغض و کنایه های صریح جهانگیری
به رئیسی ،باعث نشد که او در فضای رسانه ای
به عنوان رقیب اصلی رئیسی قلمداد شود و این
علیالریجانیازطیفمیانهروونزدیکبهدولت
بود که با اظهارات صریح خود و استفاده از کلید
واژه هایی چون نه کلید و نه چکش نشان داد که
حرف برای گفتن دارد .او در اظهاراتی که به نظر
به طور مشخص خطاب آن به رئیسی بود با بیان
این که دولت او ارتباطی به دولت روحانی ندارد
تاکیدکردکه«حوزهاقتصاد،نهپادگاناستونه
دادگاه که با تشر و دستور اداره شود ».اظهاراتی
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را از صندلی قدرت کنار خواهد زد ».یا سیدنظام
الدین موسوی دیگر نماینده مجلس نوشت:
«آقایالریجانیهنگامثبتنامانتخاباتریاست
جمهوری با تکرار ادبیات آقای روحانی گفته اند
عرصه اقتصاد ،پادگان و دادگاه نیست و ادامه
داده اند که دولت من ارتباطی با دولت روحانی
ندارد .بله آقای الریجانی! دولت احتمالی شما
ارتباطی با دولت روحانی ندارد بلکه خود خود
دولت روحانی است ».واکنش ها به همین جا
ختم نشد و تعدادی دیگر از نمایندگان برای
الریجانیخطونشانهمکشیدند،ازجملهنصر
ا...پژمان فر نماینده اصولگرای مردم مشهد در
توئیتی از رو کردن اسناد علیه الریجانی خبر
داد« :در چند روز آینده اسنادی از دوران ریاست
مجلسی الریجانی منتشر خواهیم کرد تا مردم
بدانند ،افرادی که امروز مدعی عدالت و وحدت
هستند،ازعامالناصلیوضعاقتصادیموجود
کشور هستند ».کریمی قدوسی نیز مدعی شد:
«در جلسه کمیسیون امنیت مجلس دهم که
صوتآنموجوداست،رئیسوقتکمیسیونبه
اعضا این گونه گزارش داد :در مجمع تشخیص
مصلحتآیتا...یزدیباعتاببهآقایالریجانی
گفتندچراباانگلیسیهارابطهداریدکهالریجانی
تکذیبکردولیآیتا...یزدیسنداینارتباطرا
نشاندادند».درعینحالاماالریجانیباتوئیت
خودپسازثبتنامنشاندادکهبااینواکنشها
بهراحتیکنارنمیرودوبناداردکهیکیازرقیبان
اصلی دیگر اضالع این انتخابات باشد .رئیس
سابق مجلس در صفحه توئیتر خود با طرح یک
سوالسخت نوشت«:تعاملهوشمندانهباغرب،
همکاری سازنده با شرق و برادری با کشورهای
منطقه ،پیششرط پیشرفت اقتصادی و جهش
تولید است .هر کسی با این گزاره مخالف است
به صراحت توضیح دهد که چگونه میخواهد
مشکالت اقتصادی ایــران را حل کند؟ دوران
کلیگوییوفرارازپاسخبه سواالتسختبهسر
آمدهاست».وروددقیقه 90رئیسسابقمجلس
و موضع گیری ها و اظهارنظر هایش ،به نظر می
رسدحاالاورابهمهمترینرقیبانتخاباتیرئیس
دستگاه قضا تبدیل کــرده است و رسانه های
مختلفداخلیوخارجینیزایندورانامزدهای
اصلی انتخابات معرفی کردند و معتقدند که دو
قطبیانتخاباتبامحوریتهریکازایندوشکل
خواهدگرفت.

عکس :آرشیو

••کیهان -این روزنامه نوشت :دستاندرکاران
و مسئوالن کلیدی دولت باید برای بازخواست به
مراجعقضاییومراکزبازرسیمعرفیشوندیابرای
ثبتنام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به
وزارت کشور مراجعه کنند؟! آقایان با کدام رو! خود
رانامزدریاستجمهوریکردهاند؟!
••جمهوری اسالمی – ایــن روزنــامــه با انتقاد از
رفتارهای احمدی نژاد در روز ثبت نام انتخابات
نوشت« :فردی که مقررات ثبتنام در وزارت کشور
برای رئیسجمهور شدن را زیر پا گذاشت ،عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام است .کسی که به
قانون بیاعتنایی میکند و حتی بعد از ثبتنام از
تریبون آزاد در محل وزارت کشور اعالم میکند اگر
صالحیتش تأیید نشود ،انتخابات را قبول ندارد،
چگونه میتواند مصلحت کشور را تشخیص بدهد
و چگونه همچنان حق دارد عضو مجمع تشخیص
مصلحتنظامباشد؟»
••شرق – محمد هاشمی رفسنجانی با بیان این که
از بین محسن هاشمی و جهانگیری یکی باید بماند
گفت« :اگر هر دو تأیید شوند و در صحنه باشند،
هرکدام درصدی از آرا را دارند و د ر واقع آرایشان را
تقسیممیکنند.بنابراینعقلسیاسیمیگویددر
نهایت یکی از آن ها باید بماند تا آرای خود را تقسیم
نکنند».
••آفتابیزد-اینروزنامهدرسرمقالهخودباعنوان
«کاندیداها و زنــان ایــران» آورده اســت« :دهقان،
پزشکیان،تاجزادهو قاضیزادهازجملهچهرههای
مشهوری بودند که به همراه یک خانم وارد ستاد
انتخاباتوزارتکشورشدندوثبتنامکردند.آنانیا
بههمراههمسریادخترخودمقابلخبرنگارانرفتند
وعکسیادگاریگرفتند.قطعانخستینپیامچنین
اقدامی از منظر سیاسی اعتقاد کاندیدای مدنظر
به 50درصد جامعه است که مورد تبعیض هستند.
هرچند چنین روشهایی دیگر جدید و ابتکاری
نیستند،اکنونهمروانیستبهرغماینکهاینرفتار،
رفتاری تکراری است آن را نفی کنیم .چه پزشکیان
کهبادخترخودآمدوچهدهقانکهباهمسرشاقدام
نیکوقابلدفاعیانجامدادند».
••وطــن امـــروز  -ایــن روزنــامــه انــتــقــاد خــود از
کاندیداتوری اسحاق جهانگیری را در تیتر یک
نشان داده و با عنوان «مردمان یادشان هست»
نوشت« :جهانگیری از مسببان وضعیت معیشتی
موجود است؛ ثبتنام مجدد او در انتخابات ریاست
جمهوری وهن مــرد مســاالری و توهین به افکار
عمومی است».

توکلی  -گام اول از بزرگ ترین رویداد سیاسی
کشور یعنی نام نویسی نامزدهای انتخاباتی
ریاست جمهوری شنبه این هفته پس از پنج
روز به پایان رسید و از امروز نیز فرایند بررسی
صالحیت های نامزدهای ریاست جمهوری
توسط شــورای نگهبان آغــاز می شــود .در این
بین اگر چه هنوز کاندیداهای نهایی مشخص
نشده اند اما می توان دورنمایی از طیف های
مختلفی داشــت که درایــن دوره ازانتخابات
با یکدیگر به رقابت می پــردازنــد .باید گفت،
اگرچه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری نسبت به ادوار گذشته به دالیلی
کــه بــیــان آن نیازمند کالبد شکافی دقیق
رخدادهایسیاسی،اقتصادیواجتماعیاست
باحساسیتواستقبالکمفروغیدرجامعهروبه
رو بوده اما به نظر میرسد صفبندیهای ایجاد
شده و حضور پررنگ چهره های متعدد ازجناح
های مختلف همه الزامات برای شکلگیری
کارزار رقابتی و حساس را فراهم کرده است.
در ایــن بین اگرچه سید ابراهیم رئیسی در
نشست خبری خود پس از ثبت نام اعالم کرد
که مستقل به انتخابات ورود کرده است اما او به
عنوان پرچمدار جریان اصولگرایی شناخته می
شود ،به طوری که با ورود او به کارزار انتخابات
تعدادی از چهره های شناخته شده این جریان
به انتخابات ورود نکردند و جریان های اصلی
اردوگاه اصولگرایی همچون شورای ائتالف و
شورایوحدتتمامقدازرئیسیحمایتکردند.
البتهرئیسیتنهااصولگرایینبودکهپابهصحنه
انتخابات گذاشت ،افــراد دیگری چون سعید
جلیلی،زاکانی،رضایی،ضرغامی،سعیدمحمد
و ...نیز در کنار رئیسی پا به صحنه گذاشته
اند .برخی معتقدند کسانی همچون زاکانی
با هدف حمایت کاندیدای نهایی اصولگرایی
در مناظرات پا به این عرصه گذاشته و بعضی
همچون سعید جلیلی تا این جای کار نشان
داده اند که به دنبال وحدت گفتمانی در بین
نامزدهای اصولگرایی هستند .البته برخی
دیگر همچون رستم قاسمی نیز اعالم کرده اند
که تا آخر خواهند ماند.
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رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

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 :

که اگرچه خطاب به رئیسی مطرح شد اما دیگر
نامزدهای انتخاباتی همچون رضایی و سعید
محمدبهآنواکنشنشاندادند.محسنرضایی
درنشستخبریخودپسازنامنویسیدرکنایه
به الریجانی گفت که «اقتصاد ،پادگان یا دادگاه
نیست اما جای فلسفهبافی هم نیست» و سعید
محمد نیز در صفحه توئیتر خود با ادبیاتی تند
نوشت« :به کسانی که هویت خودشان را مدیون
پادگان و دادگاه هستند به صراحت می گویم به
حول و قوه الهی ،امروز آغازی بر پایان اشرافیت
خانوادگی است ».جالب تر آن که این اظهارات
جنجالبرانگیزالریجانیحتیپایبهارستانیها
رانیزوسطکشیدوتعدادیازنمایندگانمجلس
بهکلمه پادگانودادگاهالریجانیواکنشنشان
دادنــد؛ از جمله امیرآبادی فراهانی نماینده
اصولگرایقم درتوئیترنوشت«:آقایالریجانی،
نمیخواستمچیزیبنویسماماخودتخواستی.
شماکه هرچی داری ازحضور در پادگان های
پشت جبهه و مدیون دادگاه های اخوی است،
شما دیگه چرا؟ دادگاه مردم برای همیشه شما

این روزها در وین چه خبراست؟
هادی محمدی – در کنار هیاهوی انتخاباتی
در تهران ،مذاکرات هسته ای هم در وین در
حال انجام است .هرچند سرعت زیادی ندارد
و به نظر می رسد مرحله نگارش متن توافق
دچار سختی هایی بوده که ممکن است زمان
بندی های قبلی را بر هم بریزد .در همین باره
یک منبع آگــاه به روزنامه اعتماد گفت :روند
نگارش متن در وین هرچند به کندی اما در
مسیر رو به جلو در جریان اســت .همچنین
امکان نهایی شدن متن و بستهشدن پرانتزها
تا ضرباالجل  ۲۱ماه مه ( 31اردیبهشت)
به احتمال زیاد وجود ندارد .این منبع نزدیک
به هیئت ایرانی در وین در ادامه این گزارش،
منابع غربی را تایید کرده که طرف های مذاکره
ممکن است تا آخر هفته به یک توافق مقدماتی
یا بینابینی برسند -یک نــوع نقشه راه برای
ادامــه مذاکرات  -و بر این اســاس امیدوارند
این توافق راه را برای تداوم بازرسی و نظارت
های ویــژه آژانــس تا پایان مذاکرات باز کند.
این منبع آگاه حفظ فضا برای ادامه رایزنیها
و تمدید تفاهم سه ماهه ایران با آژانس را جزو

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

راه حل ها اعــام می کند و می گوید :در این
جا سخن از توافق موقت یا چارچوب جدید
نخواهد بود بلکه دو طرف میتوانند با توجه
به دستاوردهای رایزنی ،صرفا با تمدید دوره
تفاهم،فضایگفتوگ وراحفظکنند.دورجدید
رایزنیهادروینکهبهمنظوراحیایبرجاماز۱۷
اردیبهشتازسرگرفتهشده،کماکاندرپایتخت
اتریش و در سطوح مختلف در جریان است و
براساس اظهارنظر مقام ارشد وزارت خارجه
ایران،بهمرحلهمذاکرهدربارهمتنرسید هاست.
در ایــن روزهـــا دیــدارهــایــی بین سید عباس
عراقچی رئیس هیئت ایرانی و دیگر روسای
هیئتهاازجملهروسیهوچینوهمچنینچند
دیدار با «انریکه مورا» معاون دبیرکل سرویس
خــارجــی اتــحــادیــه اروپـــا انــجــام شــد .نشست
چهارجانبهباحضورعراقچیوروسایسهکشور
اروپایی(آلمان ،فرانسهوانگلیس)،مذاکراتدر
سطح کارشناسی در چارچوب کارگروههای
سهگانه تحریمی ،هستهای و ترتیبات اجرایی
و همچنین به صورت دو و چندجانبه در حال
جریان است و آن گونه که اعالم شده طرفها
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نگاه سوم

رئیس جمهوری در پیامی درگذشت مرحوم
ترکان را تسلیت گفت .اکبر ترکان از نخستین
سا لهای دهه  ،۶۰استانداری ایــام و سپس
هرمزگان را بــر عهده داش ــت؛ او وزیــر دفــاع و
پشتیبانی نیرویهای مسلح در دولت اول آیتا...
هاشمی رفسنجانی و وزیر راه و ترابری در دولت
دوم او بود .ترکان تنها فرد غیرنظامی است که
در جمهوری اسالمی ایران به مقام وزارت دفاع
رسید .وی در دولت روحانی نیز ،ابتدا ریاست
سازمان نظام مهندسی ساختمان و سپس دبیری
شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری را بر عهده
داشــت .ترکان در  ۶۹سالگی بر اثــر بیماری
کلیوی درگذشت / .ایرنا

توئیت سیاسی

ویژه های خراسان
ازحادثهپالسکوهمدرسعبرتنگرفتیم
گزارشیکنهادمسئولدولتیبهتعدادیازمدیران
ارشد اجرایی حاکی از آن است که به رغم تدوین و
ابالغمباحثومقرراتمربوطبهمراقبتونگهداری
از ساختمان ها ،به دالیلی چون اهتمام نداشتن و
نبود اقدام الزم از سوی مراجع قانونی صدور پروانه
ساختمان و همچنین نبود زیرساخت های اجرایی
و ضمانت اجرایی مناسب ،این دستورات تا به حال
عملیاتی نشده و نتیجه آن ،وقــوع حــوادث ناگوار
و دردنــاکــی همچون حادثه ساختمان پالسکو و
کلینیک سینا اطهر است که خسارات جانی و مالی
زیادیرابهبارآوردهاست.

خطرانبارموادشیمیاییدربرخیاستانها

دیدار  3جانبه روسای هیئت های ایران  ،روسیه و چین در وین /آرشیو

در تالش هستند که اختالفات بر سر متون را
تا حد امکان کاهش دهند .میخائیل اولیانوف
نماینده روسیه در سازمان های بینالمللی در
ویناتریشهمشنبه درتوئیتیخبردادکهروند
تهیه پیش نویس احیای برجام در وین اتریش
در حال انجام است .وی در این پیام توئیتری
نوشت« :گفتوگوهای وین درباره برنامه جامع
اقداممشترکدرزمینههایغیررسمیمختلفی
پیش برده شد که این گروههای کاری شامل
برداشته شدن تحریمها ،موضوعات هستهای و
اقدامات عملی برای احیای توافق بوده است».
اولیانوف اضافه کرد« :رونــد تهیه پیش نویس
در حال انجام است .در صورت نیاز می توان

کمیسیون مشترک دیگری را تشکیل داد».
اماهمزمان با مذاکرات و پایان یافتن تعطیالت
مناسبتیاتریشوتوقفبارندگیهایچندروزه
در وین ،تعداد انگشتشماری ضدانقالب بار
دیگردربرابرمحلبرگزاریگفتوگوهایایران
و  ۴+۱تجمع کردند .حاضران در این تجمع
که پرچمهای گروهک تروریستی منافقین،
گروهکهای سلطنتطلب و گروهک انجمن
پادشاهی را به دست داشتند ،ضمن توهین به
مذاکرهکنندگانایرانی،علیهرفعتحریمهاضد
مردم ایران ،گفتوگوهای دیپلماتیک با ایران
و همچنین نیروهای مقاومت فلسطین و لبنان
شعاردادند.

یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری با ارسال
نامه ای خطاب به تعدادی از اعضای کابینه ،از آن
ها خواسته است در اسرع وقت برای امحای برخی
سموم شیمیایی خطرناک که در برخی استان های
کشور انبار شده و ممکن است موجب آلودگی آب و
خاکومنابعزیرزمینییابروزخطراتاحتمالیدیگر
شود ،اقدام کنند .مسئوالن مربوط موظف شده اند
تا سه ماه دیگر ،اولین گزارش در خصوص فعالیت
هایصورتگرفتهدراینزمینهرابهدولتوسازمان
مدیریتبحرانارائهکنند.

لغوابالغیهای دربارهخسارتدادنازبیتالمال
در حالی که بر اساس ابالغیه اواخــر سال 1395
حجت االسالم روحانی رئیس جمهور ،شرایطی را
برای جبران خسارات واردشده به اشخاص حقوقی
و حقیقی تعیین شده و نقش دستگاه های اجرایی
را در این جبران ،اصلی ترین عامل در نظر گرفته
بود ،یک نهاد نظارتی با ارسال نامه ای به دستگاه
قضایی چنین تفسیری را مغایر با قانون مسئولیت
مدنی و سیاست های کلی نظام اداری ابالغی از
سویرهبرانقالبدانستهبودکهپسازبررسیهای
صورت گرفته ،این مغایرت تایید شد و لغو این بخش
از دستورالعمل مذکور طی روزهای اخیر به مدیران
نهادریاستجمهوریابالغشدهاست.

بدون تیتر
سخنگوی شورای نگهبان گفت :احراز صالحیت
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری منوط به رأی
هفتعضوشوراینگهباناست.عباسعلیکدخدایی
دراینبارهافزود:مبنایمادرشوراینگهباندرحوزه
ریاستجمهوری،قانوناساسیوسیاستهایکلی
انتخابات ابالغی مقام معظم رهبری است .پیرو آن
مصوبه ای در شورای نگهبان داشتیم که شرایطی
را به دوستان وزارت کشور اعالم کردیم .وی افزود:
ادارهکلانتخاباتشوراینگهبانمسئولیتبررسی
اولیه و تهیه اسناد و مدارک الزم را برعهده دارد که
این کار شروع شده است و انشاءا ...سعی می کنند
تعدادپروندههاییراکهاسنادومدارکشآمادهشده،
دراختیارشوراینگهبانقراردهندوماازفردا(امروز)
کاررسیدگیپروندههارادرشوراداریم/ .ایسنا

