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خنثی سازی  ۱۰۰اقدام تروریستی
در کشور طی  2سال

...

ویژه های خراسان
مجوز روحانی برای فروش یکی
از اراضی بزرگ دولت
بر اساس پیشنهاد آذرمــاه سال  96یکی از
اعــضــای کابینه بــه هیئت دولـــت کــه طی
روزهـــای اخیر مــورد تایید حجت االســام
روحانی رئیس جمهور قرار گرفته ،مقرر شده
بهاستناداختیاراتناشیازماده 115قانون
محاسبات عمومی ،یک پالک ثبتی واقع در
استانخراسانرضویبهمساحت 552هزار
مترمربعباحفظکاربریآن،بهفروشبرسدو
وجوهحاصلازآنبرایهزینهکرددرمصارف
قانونی،مورداستفادهقراربگیرد.

تذکربهمدیراندولتیدرباره
کسرخدمتسربازان
یک مقام مسئول طی روزهای اخیر با ارسال
بخشنامه ای خطاب به تعدادی از مدیران
سازمان ها و ادارات دولتی ،از آن ها خواسته
است با توجه به این که برابر قانون ،برخی
سربازان از کسر خدمت استفاده می کنند،
به این نکته توجه کنند که هیچ مدیری حق
نداردازاحتسابکسرخدمتقانونیکارکنان
وظیفهجلوگیریکندوحتیافرادیکهبعداز
گرفتن امریه ،واجد شرایط کسر خدمت می
شوند نیز محق بوده و باید کسر خدمت آن ها
اعمالشود.

چهره ها و گفته ها
ســــردار مــحــمــدرضــا نــقــدی مــعــاون
فرهنگی سپاه با اشاره به این که امروز
هیچ نقطه کــوری در انقالب اسالمی
وجــود ن ــدارد ،گفت :امــروز انقالب به
ســطــحــی رس ــی ــده که
اگـــر مـــردم تصمیم
بگیرند ،میتوانند
دولت را هم عوض
کنند/ .مهر

محمد خ ــون چمن دبــیــرکــل حزب
جــوانــان ایــران اسالمی گفت :حزب
جوانان ایــران اسالمی بــرای انتخابات
 ۱۳۹۸در قـــالـــب شــــــورای عــالــی
ســیــاسـتگــذاری اص ــاح طلبان عمل
خـــواهـــد کــــرد و افــــراد
شناختهشدهخوددر
استانها را برای
کــانــدیــداتــوری
بــه شـــورای عالی
پیشنهادمیکند.
/فارس

تسنیم-معاونامنیتیوانتظامیوزارتکشورگفت:دردوسالگذشتهبیشاز ۱۰۰مورداقداماتتروریستیکهبنابوددرایرانصورتگیرد،بااشراف
اطالعاتیکشف،خنثیوپیشگیریشد.حسینذوالفقاریتاکیدکرد:بهطورمداومشاهدهستیمکهدولتآمریکاوهمدستانآناندرمنطقهدنبالاین
هستندکهبههرشکلکهمیتوانندهممزاحمتوهممشکالتیرابرایکشورایجادکنند.

طعنه های «اراده ملت» و «اعتماد ملی» به رئیس دفتر روحانی

بگومگویاصالحطلبانوواعظیباالگرفت

گرامی مقدم :با تجربه ای که داریم ،تمام تخم مرغ های خود را در سبد اعتدالیون نخواهیم گذاشت
طاهری -از ابتدای دولت دوازدهــم که محمود
واعــظــی بــه عــنــوان رئیس دفتر رئیس جمهور
مشغول به کار شد ،برخی از چهره های اصالح
طلب این انتصاب را به معنای کمرنگ شدن نقش
جهانگیریکهاورابهعنواننمایندهاصالحطلبان
در دولــت می دانند ،تحلیل کردند .در همین
زمینه ،مواضع اخیر واعظی دربــاره انتقادات
اصالحطلبانازدولتوموضوعائتالفانتخاباتی
بــا واکــنــش چــهــره ه ــای برجسته اصــاحــات
مواجه شد .برخی از تحلیل گران معتقدند این
اظهارنظرها ارتباط مستقیمی با نزدیک شدن به
ایام انتخابات مجلس در سال آینده دارد و از هم
اکنون تا حدی می توان ارائه فهرست های مجزا
از سوی این دو جریان را محتمل دانست.
▪حکیمی پــور :اظــهــارات واعــظــی را جدی
نمی گیرم

احــمــد حکیمیپور
دبیرکل حــزب اراده
مــ ّل ــت در پ ــاس ــخ به
انتقادات رئیس دفتر
رئیسجمهور ،مبنی
بــر ایــن کــه انــتــقــاد از
دولـــت بــه ض ــرر خــود
اصالحطلبان تمام میشود و این طور نیست که
بــاعــث بــه قـــدرت رســیــدن آنهـــا شـــود ،گفت:
منتقدان دولــت زیــاد هستند و معلوم نیست
مخاطب آقــای واعظی چه کسی بــوده اســت.
نقدهایی که اصالحطلبان مطرح میکنند ،از سر
دلسوزی است و با نیت بهر هبرداری سیاسی
ی پور ادامه داد :من اظهارات آقای
نیست .حکیم 

جدی نمیگیرم؛ چرا که ایشان اساس ًا
واعظی را ّ
یک ف ّعال سیاسی نیست .وی افزود :سخنان آقای
جدی گرفت که حزب
واعظی را همان اندازه باید ّ
اعتدال و توسعه تا قبل از روی کار آمدن دولت
روحانی ،در عرصه سیاسی کشور اثرگذار بود.
▪ابطحی :اصالح طلبان مجسمه واعظی را
طال بگیرند!

محمدعلی ابطحی
رئــیــس دفــتــر رئیس
جمهور اسبق نیز در
توئیتی با اشاره به این
کــه اصـــاح طــلــب ها
بــایــدمــجــســمــه آقــای
واعظی را طالبگیرند،
نوشت :باز گفته روحانی در انتخابات با اصالحات
ائتالف نداشته و پیروز انتخابات حزب اعتدال
بوده است .به رو نیاورید اسم این حزب را نشنیده
بودید!اصال همه کارهای این جنس خوب بیخ
ریش حزب پیروز اعتدال و توسعه و آقای واعظی.
بلت را بگید ِکل بکشیم!
َق ُ
▪ناصری :واعظی برای انتخابات  98و 1400
برنامه ریزی می کند

عبدا ...ناصری فعال
سیاسی اصالح طلب
هم با اشاره به این که
آقــای واعظی از همه
اعضای حزب اعتدال
و تــوســعــه بــه جــریــان
اصولگرایی نزدیکتر

است ،گفت :این اظهارات از سوی آقای واعظی به
این دلیل است که ایشان فعالیت تشکیالتی
خودشان را در همسویی و همراهی با بخشی از
اصولگرایان مانند آقای الریجانی ،باهنر و ...برای
انتخابات  98و  1400برنامه ریــزی میکند.
روزنامه آفتاب یزد هم در گزارشی مفصل به این
موضوع پرداخته است و زیر تیتر «دمیدن بر آتش
اختالفات» از سخنان واعظی انتقاد کرد .روزنامه
آرمان هم در یادداشتی تأکید کرد :این سخن که
اصالحطلبان به دلیل سمت و سوی انتخاباتی
میخواهند به دولت انتقاد کنند ،تعبیر درستی
نیست.
▪گرامی مقدم :روحانی از اصالحات عبور
کرده است

اسماعیلگرامیمقدم
سخنگوی اعتماد ملی
بــا اشــــاره بــه ایـــن که
اصـــــاح طــلــبــان در
انــتــخــابــات بــعــدی با
هویت اصــاح طلبی
خــود حاضر خواهند
شــد ،در گفت و گو با مهر تأکید کــرد :قطعا با
تجربهای که از شرایط کنونی داریم ،تمام تخم
مر غهای خود را در سبد اعتدالیون نخواهیم
گذاشت تا پس از آن نیز آقای واعظی با گستاخی
اظهار کنند که اصــاح طلبان هیچ نقشی در
رئیس جمهور شدن آقای روحانی نداشتهاند .وی
با اشاره به این که آقای روحانی گردش به راست
داشتند و به اصالح طلبان رودست زدند ،گفت:
ما امروز از روحانی عبور نکردهایم ولی روحانی از

اصالحات عبور کرده است و خسارت آن را نیز
قطعا دولت وی خواهد پذیرفت.
▪واعظی :با اصالحطلبان و اصولگرایان تندرو
ائتالفی نداشتیم

در همین حال محمود
واعــظــی رئــیــس دفتر
رئــــیــــسجــــمــــهــــور
درخصوص انتقادات
اصـــــاح طــلــبــان به
اظــهــارات اخیرش به
تسنیم گفت :بهنظر
میرسد برخی از آن مصاحبه سوءبرداشتهایی
کــردنــد ،بنده در همان مصاحبه از همکاری
اصالحطلبان برای پیروزی دکتر روحانی در هر
دو انتخابات  92و  96قدردانی کرده بودم .وی
افزود :موضوع درباره انتقادهای افراد تندروی
اصال حطلب به دولــت بــود که من گفتم ما هم
اصولگرای تندرو داریم که به ما انتقاد میکنند و
هم اصالحطلب تندرو داریم که به ما انتقاد دارند
و ما هیچگاه با این جماعت ائتالف نکردیم و االن
هم همین را میگویم ،بنابراین نه با اصولگرای
تند و نه با اصالحطلب تند هیچ ائتالفی نداشتیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور تأکید کرد :ائتالف در
ادبیات سیاسی به این معنی است که ما بنشینیم
قول و قرار بگذاریم که دولت را چطوری تشکیل
بدهیم  ،چند نفر از این طرف و چند نفر از آن طرف
در دولت باشند .چهمقدار سهم وزیر و چهمقدار
سهم استاندار دارند ،پس ما چنین ائتالفی با هیچ
گروهی نداشتیم ،نهتنها با اصالحطلبان بلکه با
اعتدال و توسعه نیز چنین ائتالفی نکردیم.

روایت سرلشکر باقری از دستاوردهای کربالی  4و 5
رئــیــس ســتــاد کــل نــیــروهــای مسلح
متجاوز اعالم شدن رژیم بعث عراق را
ازبرکاتعملیاتکربالی ۴و ۵دانست
و تأکید کرد :بسیاری از واقعیتهای
دفاعمقدس هنوز مشخص نشده و
زوایای مختلف آن نیز بیان نشده است
و کسانی که با عــبــارات کوتاه و نگاه
اولیه بخواهند راجع به عملیاتهای
دفاعمقدساظهارنظرکنندقطعادرآن
نقصوخطابهوجودخواهدآمد.
▪باقری :تنها  7درصد نیروهای مان
در کربالی 4وارد شدند

بهگزارشایسنا،سرلشکرمحمدباقری
که در همایش سراسری مدیران بنیاد
حفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدس

سخن می گفت ،افـــزود :ما باید قدر
دفاعمقدس ،ایثارگریها و تالشهای
انجام شده در آن دوران را بدانیم و از
روایتهایتعجیلیپرهیزکنیمتاموجب
نگرانیودلسردیخانوادههایشهداو
ملت ایران نشویم .اظهارات سرلشکر
باقریدرشرایطیاستکهدرهفتههای
گذشته توئیت محسن رضایی درباره
عملیات فریب بــودن کربالی چهار،
بازتاب گسترده ای پیدا کرده بود .در
اینشرایطسرلشکرباقریبااشارهبهلو
رفتن بعضی از زوایای عملیات کربالی
چهار گفت :اما این به معنای لو رفتن
کلعملیاتومنتفیکردنآننبود.هنر
بزرگ این بود که در همان مراحل اولیه
عملیات قطع شد .حدود هفت درصد

▪محسن رضــایــی :امــروز عــدهای
به شهدای ما در کربالی  ۴و  ۵ایراد
میگیرند،خجالتبکشید!

همچنین روز گذشته محسن رضایی
در دومین همایش سراسری راویــان
انقالب و دفــاع مقدس با بیان این که
کربالی  ۴و  ۵سرنوشت جنگ را تغییر
داد ،گفت :امــروز عــدهای به شهدای

هدیهدفترتحکیموحدتبه
میرحسینموسوی

اتحادیه دفتر تحکیم وحدت با ارســال نامه و
هدی هکتاب«فتنهتغلب»بهمیرحسینموسوی
خواست تا با مرور حادثهها و تالشهایی که
برای بازگرداندن وی به آغوش گرم انقالب
شــده ،بر نفس خود پای گــذارد و راه اصالح
گذشته و توبه را در پیش گیرد .کتاب «فتنه
تغلب» به کوشش دکتر مصطفی غفاری و از
سویانتشاراتانقالباسالمیمرتبطبادفتر
حفظونشرآثاررهبرمعظمانقالبمنتشرشده
وبهتازگیبهچاپسومرسیدهاست.بهگزارش
فارس،دربخشیازایننامهآمدهاست:اینبار
ماباتقدیمهدیهایازسویدفترتحکیموحدت
شما را به کاری بزرگ تر و جهادی اکبر دعوت
می کنیم تا با مرور حادثهها و تالشهایی که
برای بازگرداندن شما در آغوش گرم انقالب
شدهاستبرنفسخودپایگذاریدوراهاصالح
گذشتهوتوبهرادرپیشگیرید  .

پاسداشت ۴۰سالمجاهدت
آیتا...جنتی

تسنیم -همزمان بــا بــرگــزاری همایش
«تبیین دســتــاوردهــای  40ساله انقالب
اسالمی» ،با حضور جمعی از فرماندهان،
مسئوالن و پاسداران حریم والیت در محل
ستاد فرماندهی کل سپاه ،به پاس  40سال
مجاهدتآیتا...احمدجنتی،رئیسمجلس
خبرگان رهبری و دبیر شــورای نگهبان ،با
اهدای لوح سپاس از سوی سرلشکر پاسدار
جعفری ،فرمانده کل سپاه و حجتاالسالم
عبدا ...حاجی صادقی ،نماینده ولی فقیه در
سپاه،ازاینعالمانقالبیومجاهدتجلیلشد.
حاج صادقی در این آیین از آیتا ...جنتی به
عنوان برجستهترین چهره والیتمداری و
بارزترین مصداق استقامت فکری ،عملی و
دارایروحیهجهادیوانقالبینامبرد.

...

باقری :در اظهارنظر کوتاه درباره دفاع مقدس قطعا نقص به وجود می آید
از نیروهای ما وارد عملیات شدند اما
بقیهنیروهاذخیرهماندندوطیدوهفته
عملیات کربالی  ۵طراحی و اجرا شد.
این عملیات آن قدر پیش رفت که دنیا
خوفآنراداشتکهبصرهوبغدادمورد
تصرف قــرار بگیرند .بر همین اساس
قطعنامه ۵۹۸تصویبشد.

...
اخبار

خارجازدستور
محمد اکبری

انتقادازصادراتگوسفندبه
حاشیهخلیجفارس
ما در کربالی  ۴و  ۵ایــراد میگیرند،
خجالتبکشید!امروزاینهمهبهمردم
فشارواردشدهاست،ولیعدهایهنوز
به دنبال توافق با غرب هستند .رضایی
ضمن اشــاره به شرایط کنونی کشور
با زمــان دفــاع مقدس گفت :سیاست
امروز ترامپ شبیه حرکت صدام پس
از پذیرش قطعنامه اســـت ،آن زمان
همینکسانیکهبرجامراامضاکردند،

قطعنامه را تایید کردند .به گــزارش
مهر وی ادامه داد :هنر فرماندهان این
بود که در شرایط لو رفتگی در جنگ
پیروزیکسبمیکردند.همهبهصدام
اطالعاتمیدادندوهمهعملیاتهای
ما با ضریبی از لو رفتگی انجام میشد.
در والفجر ۸هم مجبور شدیم در محلی
دیگر عملیات فریب انجام دهیم تا
دشمنگولبخورد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

نـــــوروزی نــمــایــنــده ربـــاط کــریــم در جــریــان
بررسی دستور جلسه مجلس طی تذکری
از خــروج گوسفند از کشور به حاشیه خلیج
فــارس انتقاد ک ــرد.وی مدعی شد درحالی
کــه اف ــزای ــش صــد در صـــدی گــوشــت را در
بــــازار شــاهــد هستیم طــی  ۹مـــاه گذشته
 ۹هــزار و  ۹۲۶راس گوسفند به کشورهای
حــاشــیــه خلیج فــــارس صــــادر شـــده اســت.

تجمعمعترضانمسکنمجلس
درمقابلمجلس
جمعیازسرمایهگذارانپروژهمسکنسوهانک
مرتبط با امور اداره مجلس شــورای اسالمی
با تجمع مقابل ساختمان مجلس خواستار
رسیدگی به حقوق عقب مانده خود از رئیس
مجلسشدند.اینافراددراعتراضخوداعالم
میکردندکهباگذشتپنجسالازایجادپروژه
و دریافت وجوه پیمانکار هم اکنون این پروژه با
تاخیرسهسالهنیمهکاره رهاشدهاست.

