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تصمیم قابل تامل دولت درباره پرداخت
برخیمبالغخاص
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••ســازنــدگــی -ایــن روزنــامــه بــه نقل از مرعشی
سخنگویحزبکارگزارانتیترزد":تشکرازرهبری
برایحمایتازمشارکتحداکثری".
••اعتماد -این روزنامه نوشت« :گفته میشود که
جامعه روحانیت بدش نمیآید با الریجانی وارد
انتخابات شود و به نوعی زمینه شرط الریجانی برای
ورودبهانتخاباتیعنیاجماعاصالحطلبانوحمایت
بخشهاییازاصولگرایانمحققشود».
••کیهان-اینروزنامهباانتقادازیکمستنددرشبکه
ایراناینترنشنالنوشت:مضحکایناستکهدراین
مستند ،افرادی مسئلهدار به اظهار نظر پرداختهاند
و از زبــان آن ها سینمای ایــران هــدف اهانت قرار
گرفته است .یکی از این افراد شهره آغداشلو بازیگر
فیلمفارسی است که برای روادید اقامت در آمریکا،
ادعایگرویدنبهفرقهبهائیتکرد.
••صبح نو -این روزنامه در گزارشی با تیتر «وحدت
بهعالوهکارآمدی»باطرحاینسوالکهدرچهارمین
مجمع عــمــومــی نــواصــولــگــرایــان چــه گــذشــت؟
نوشت:محمدسعید احــدیــان ،دبیرکل جمعیت
پیشرفتوعدالتایراناسالمی بااشارهبهبرگزاری
سیزدهمیندورهریاستجمهوریدرسال،۱۴۰۰
تصریح کرد :جمعیت پیشرفت و عدالت تالش دارد
مبتنی بر نقشهراه دقیق ،مسیر را پیش ببرد .وی
در اینباره افــزود :ما نمی خواهیم جریان سوم در
کشورشویم؛جوانگراییونوگراییبهطورجدیدر
مانیفستنواصولگراییدرحالشکلگرفتناست.

انعکاس
••اعتمادآنالیننوشت:محمدرضاباهنر،دبیرکل
جامعهمهندسینبااشارهبهچرخشنخبگانودولت
جوانگفت :نبایدنسلاولانقالببهاینپستهاآن
قدر بچسبد که ملکالموت ما را از صندلیهایمان
جداکند.
••خبرآنالیننوشت:صادقخرازیدبیرکلحزب
ندایایرانیانبابیاناینکهخاتمیسال ۹۲مخالف
کاندیداتوری روحانی بود ولی هاشمی رفسنجانی
او را راضی کرد ،تاکید کرد :گزینه اول ما روحانی
نبود .آقای هاشمی در شورای نگهبان رد شد که اگر
چنین نمیشد آقای روحانی اصال مطرح نمیشد.
وی افزود :در بین اصالح طلبان بعضی از روی نفاق،
برخیازرویعالقهو...بهآقایروحانیرایدادنداما
اصلمطلباینبودکهگزینهایبهترازآقایروحانی
برایاصالحطلباننبود.
••رویـــداد  24نوشت  :جعفرزاده ایمن آبــادی
نماینده سابق مجلس بر این عقیده است که تا این
لحظه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰پرشور و با
مشارکت باال نخواهد بود ،در صورتی که اگر افرادی
همچوناحمدینژادوخاتمیتاییدصالحیتشوند،
مشارکت به حدی خواهد بود که برای رای دادن
با کمبود صندوق مواجه خواهیم شد.جعفرزاده با
بیان این که اگر رئیسی وارد میدان انتخابات شود
 ۸۰درصد رئیس جمهور میشود ،گفت :فضا برای
رئیسیمساعداست.
••اعتمادآنالیننوشت:درپیانتشارادعاییعجیب
دررسانههایضدانقالبمبنیبرقصاصیکزندر
زندانرجاییشهرباوجودسکتهقلبیقبلازاجرای
حکم ،خبرنگار میزان کسب اطالع کرد که ادعای
فوقکذبمحضاست؛بنابراینگزارش،فردمحکوم
زهرااسماعیلینامداشتکهبهجرممباشرتدرقتل
همسرخودبهقصاصنفسمحکومشدهبودوبهرغم
تالشهای فــراوان برای جلب رضایت اولیای دم،
مصالحهصورتنمیگیرد.

هادیمحمدی– رافائلگروسی،مدیرکلآژانس
بین المللی انرژی اتمی شب گذشته با استقبال
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی
کشورمان وارد تهران شد و از امــروز دیدارهای
فشرده و مهمی با رئیس سازمان انــرژی اتمی
و سایر مقامات ارشــد کشورمان خواهد داشت
 .این درحالی است که تنها  48ساعت تا پایان
ضرب االجل اعالمی ایــران در چارچوب ماده 6
قانون مجلس مبنی بر خروج از پروتکل الحاقی و
توقف نظارت های فراپادمانی باقی مانده و طرف
های مقابل در برجام و آمریکا همچنان به لفاظی
های بی حاصل و حتی تهدیدات تکراری ادامه
می دهند  .از سوی دیگر ،رایزنی های دیپلماتیک
میان دو سوی اقیانوس اطلس نیز افزایش یافته
و به نظر می رسد واشنگتن به جای حل منطقی و
معقولمشکلیعنیپایاندادنبهتحریمهاوسپس
بازگشت ایران به تعهدات برجامی اش  ،به سمت
بازی ائتالف سازی روی آورده است  ،یک بازی
قدیمی که به نظر می رسد در پایان دوره سه ساله
تحریم های سخت و همه جانبه ،دیگر اثرگذاری
گذشته را نــدارد و باعث عقب نشینی تهران از
مواضع اصولی اش نخواهد شد  .در این بین ،روز
گذشتهمصاحبهمجیدتختروانچینمایندهایران
در سازمان ملل با سایت رهبر انقالب منتشر شد .
ویدراینگفتوگودرخصوصلغوتحریمهاییکه
بایدآمریکاییهاانجامبدهند،تاکیدکرد:مابایدبه
ینفعراستیآزماییکنیم؛یعنیاگر
عنوانکشورذ 
آمریکاییهامیگویندماتحریمنفتیاپتروشیمی
ایران را برداشتیم ،ما نمیتوانیم فقط به امضای
یک نامه یا اعالم موضع رضایت بدهیم.وی افزود:
در مجموع از زمان خروج آمریکا از برجام تا االن،

▪اعترافبلینکنبهشکستفشارحداکثری

امامقاماتآمریکاییدرعینتاکیدبرحفظتحریمها
تاتوقفاقداماتایران،میدانندکهسیاستترامپ
دیگر جواب نمی دهد و باید هر چه زودتر پایان یابد
هرچند همچنان بر ائتالف سازی با اروپا برای به
اصطالحمهارکشورمانحسابمیکنند.ازجمله
این مقامات آنتونی بلینکن وزیــر خارجه ایاالت
متحده است که در گفت وگو با شبکه بی بی سی
گفت ،آمریکا و متحدانش بار دیگر درخصوص
ایران هم سو شدهاند و آمریکا با سایر کشورها برای
مواجهه با دیگر مسائل مرتبط با ایران ،شامل نفوذ
این کشور در منطقه و موشک های بالستیک آن
همکاری خواهد کرد.وزیر امورخارجه آمریکا در
پاسخ به سوالی درباره پس گرفتن ادعای آمریکا
درباره مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان
ملل و عقبنشینی واشنگتن در برابر تهران گفت :
مادرچهارسالگذشتهبااجرایرویکردیموسوم

به "فشار حداکثری" روبه رو بودیم که نه تنها نتیجه
نداد که موجب شد مسائل بدتر شود و ایران را به
تهیهموادالزمبرایساختسالحهستهایترغیب
کند .آن ها که (در زمان برجام) یک سال با چنین
وضعیتیفاصلهداشتند،اکنونبنابرگزارشهای
موجود ،تنها چند ماه با آن فاصله دارند.اما جالب
این جاست که جن ساکی ،سخنگوی کاخ سفید
اعالم کرد «مادامی که مذاکراتی مشترک با اروپا
درباره برنامه هستهای ایران انجام نشود ،ایاالت
متحده از «مکانیسم ماشه» عقبنشینی نخواهد
کرد».اظهارات ساکی در حالی است که نماینده
آمریکادرسازمانمللمتحدروزپنجشنبهدرنامهای
به شورای امنیت موضع دولت ترامپ درباره فعال
شدنمکانیسمماشهواحیایتمامیتحریمهاعلیه
ایران را پس گرفته بود.درمقابل؛جیک سالیوان
مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم با تاکید بر این
که "امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک با ایران
وجوددارد"گفت:اینکارنیازمندکارودیپلماسی
سرسختانه و روشن است و در نهایت ایران است
که تصمیم می گیرد ،آیا آماده اند تا اقدامات الزم
را برای دادن اطمینان به جهان انجام دهند و به
دنیاثابتکنندکهبرنامههستهایشانصرفابرای
اهدافصلحآمیزاست.بهنظرمیرسدبازیجدید
دولت بایدن در قبال ایران به سمت ائتالف سازی
با کشورهای اروپایی سوق یافته و واشنگتن در
تالش است با دستیابی به فرصت بیشتر به منظور

الریجانیمؤتلفاصالحطلبانیااعتدالیون؟

فردانیوز:اصالحطلبانروزبهروزازائتالفباالریجانیمنصرفترمیشوندواینتنهانیروهاینزدیکبهدولتهستندکهازویحمایتمیکنند

گمانه ائتالف الریجانی و اصالحطلبان را میتوان
از قدیمیترین و البته ماندگارترین گمانههای
انتخاباتی  1400دانست .این موضوع از همان
وقتی که کارگزارانیها بالفاصله بعد از انتخابات
 96تا همین حاال که کمتر از چهار ماه تا انتخابات
ریاست جمهوری  1400باقی است ،مطرح بوده
و بالتکلیف است.به نوشته فردانیوز ،یک روز به
نظر میرسد که اصالحطلبان برای ماندگاری
در قــدرت راضــی به ایــن کــار شدند و الریجانی
نیز با حساب کــردن روی حمایت آنــان تصمیم
خود را گرفته اســت ،روز دیگر به نظر میرسد
که زور اصالحطلبان حامی مشارکت مشروط
چربیده و رئیس سابق مجلس با در نظر داشتن
پشتوانه جناحی و سیاسی خود قید پاستور را
زده است! تازهترین اظهارات در این باره
را اما غالمرضا تاجگردون که در مجلس
نهم و دهم نماینده بود ،داشته است .او
گفت« :به نظر من اگر شرایطی فراهم
شود که اصالحطلبان برای پیروزی
بتوانند ائتالف کنند و ببرند
بــایــد ای ــن ک ــار را انجام
دهند .چون تجربه دور
قبل نشان داد که اگر
ائــتــاف نمیکردند،
پیروز نمیشدند .حاال
نــمــیشــود اســــم ایــن
ائتالف را خــراب کرد و
گذاشت اجــارهای یا چیز
دیگر ».روزنامه اصالحطلب
«اعتماد» نیز همین خط را
گرفته و در گزارشی نوشته
ب ــود« :ای ــن اظهارنظر از
جانب تاجگردون البته
چـــنـــدان دور از ذهــن

نیست؛ چه آن که حتی در جریان رقابتهای
ِ
عارف
درونپارلمانی دوره دهم مجلس و آن جا که
اصالحطلب و الریجانی اصولگرا برای کرسی
ریاست روبهروی یکدیگر میایستادند ،همواره
دستکم زمزمههایی از حمایت تاجگردون از
الریجانی به گــوش میرسید .زمزمههایی که
البته تاجگردون در معدود م ــواردی ،صراحتا
و در اغلب مواقع ،بهطور تلویحی آن را خالف
واقــع بیان میکرد ».تاجگردون البته در عین
حال پیشبینی کــرده که اصالحطلبان حاضر
نمیشوند با الریجانی ائتالف کنند .وی در
گفتوگوی خود با پایگاه خبری -تحلیلی مدارا
گفته است« :بعید میدانم با توجه به شرایطی
که پیشرو است ،اصالحطلبان اصلی بتوانند از
آقای الریجانی حمایت کنند .ولی ممکن
است بدنه یا به عبارتی معتدلین ،در
صورت کاندیداتوری ایشان ،پشت سر
آقایالریجانیقراربگیرند.اینموضوع
بستگی به ترکیب کاندیداها دارد .اگر
چهرهممتازاصالحطلبیمطرح
شود ،شاید اصالحطلبان از
آقــای الریجانی حمایت
نکنند .فرض کنیم آقای
ســیــدحــســن خمینی
بیاید ،معلوم است همه
اصــاحطــلــبــان پشت
ســر ایــشــان مـیرونــد.
ولی فرض کنیم ظریف
بیاید کــه ظــریــف اگر
بــیــایــد ،او یــک چهره
اصولگراست اما االن
در وادی اصالحطلبان
است .من فکر میکنم
بین ظریف و الریجانی

طلوعآفتابفردا 6:43

ویژه های خراسان

وزارتخارجهآمریکا:ازاینپسبا3کشوراروپاییهماهنگعملمیکنیم،کاخسفید:باپیشنهاد

سه نوع تحریم علیه ما اعمال کردند .اگر هرکدام
از این تحریمها لغو نشود ،بازگشت آمریکا معنی
ندارد؛یعنیآمریکازمانیمیتواندبگویدکهمنبه
برجامبرگشتمکههم هاینتحریمهالغوشود.صرف
اعالمنظرازدیدماهیچارزشیندارد.ازسویدیگر
«فرحان حق» ،سخنگوی سازمان ملل متحد در
گفتوگوبا«اسپوتنیک»دربارهقصدادعاییآمریکا
برایگفتوگوباطرفهایبرجامازجملهایراندر
خصوصاینتوافقهستهایگفت«:درحالبررسی
جزئیاتاینموضوعهستیماماهماکنونمیتوانیم
بگوییم از تمامی گامهایی که برای حفظ برجام
برداشته میشوند دلگرم میشویم و از تالشها
برایاجرایکاملاینتوافقحمایتمیکنیم».
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فرقی وجــود نــدارد ،شاید حتی آقــای الریجانی
در بسیاری از موارد نسبت به آقای ظریف برتری
داشته باشند» .با اشــاره به همین نکات است
که «اعتماد» به این نتیجه میرسد که ارتباط
الریجانی با اعتدالیون و دولتیها امــروز قابل
اعتناتر از ارتباط وی با اصالحطلبان است .این
روزنامه اصالحطلب مینویسد« :به هر حال هم
اکنوناینتنهااعتدالیهاودولتیهاهستندکه از
الریجانی حمایت میکنند و بخش قابل توجهی
از اصالحطلبان بهدلیل تجربه ائتالف  92و 96
با روحانی ،صرفا با چهرهای اصالحطلب وارد
انتخابات می شوند» .تاجگردون در این باره
گفته است« :در تمام دنیا هم این گونه است که
در انتخابات نیروهایی که بهلحاظ فکری شبیه
هم هستند ،ائتالف میکنند و پیروز میشوند و
اکثریت کرسی یا دولت را به دست میآورند .در
کشور ما هم ائتالف کردند؛ حاال این که بعد از
آن بلد نیستند به نتیجه برسند ،دست خودشان
اســت .ولــی استفاده از واژه «اجـــارهای» غلط
است .میتوانند واژه ائتالف را به کار ببرند که
هم منطق و هم اخالق سیاسی پشت آن است.
ما چون بلد نیستیم بازی را تا آخر پیش ببریم،
اول شروع میکنیم و بعد در آخر ،خودمان بازی
را خراب میکنیم ».اشاره او به تجربه همکاری
اصال حطلبان با دولــت روحانی اســت که این
روزهــا کامال از هم جدا شده تلقی میشوند و
ظاهرا هر کدام از این دو جریان ،آینده خود را به
نحوی جدا از یکدیگر میبینند .جریانهایی که
هنوز هم درواقع یا دستکم روی کاغذ ،جریان
حاکم بر قوه مجریه کشورهستند».

رایزنیباطرفهایحاضردربرجام،راهبردائتالف
سازی و به دستگرفتن رهبری بازیگران اصلی
این توافق نامه بین المللی را برای افزایش فشارها
به ایــران دنبال کند.در ایــن زمینه ،مواضعی
که از سوی سخنگویان رسمی آمریکا به ویژه
رئیس جمهور این کشور طی روزهای پنج شنبه
و جمعه هفته گذشته اعالم شد ،نشان داد که
راهبرد آمریکا صرفا خریدن وقت برای ائتالف
سازی و به دست گرفتن رهبری جریان غربی
پشتیبان افزایش فشار به ایران است .ند پرایس
،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با فوق العاده
توصیف کردن بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی
و آمریکا که روز پنج شنبه در خصوص برجام
منتشر شد گفت :بیانیه ایــن واقعیت را نشان
داد که ما بار دیگر با نزدیک ترین متحدانمان در
یک صفحه هستیم .کام ً
ال واضح است که دیگر
در اهداف متقابل کار نمی کنیم و در واقع با هم
گام برمیداریم.همچنین طبق نوشته رویترز،
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفته ،آمریکا
«برنامهای بــرای برداشتن گامهای بیشتر» در
خصوصایران،قبلاز«گفتوگوهایدیپلماتیک»
ندارد .کانال تلگرامی شبکه خبری «الجزیره» هم
نوشت  :سخنگوی کاخ سفید به این رسانه گفته
است« ،آمریکا پیشنهاد اروپا را برای میانجی گری
در مــذاکــرات با ایــران پذیرفته اســت امــا آمریکا
برنامه ای برای لغو تحریم ها علیه ایران ندارد».

اتمامرسیدگیبهپرونده
هواپیمایاوکراینیدر
دادسراینظامی
پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی
حــاال به ایستگاه آخــر خــود رسیده اســت و
آن طور که رئیس سازمان قضایی نیروهای
مسلح کشور اعــام کــرده رسیدگی به این
پرونده در دادسرای نظامی به اتمام رسیده
است   .پیش از این و در آذر ماه امسال سردار
علی فــدوی ،جانشین فرمانده کل سپاه
پاسداران از پایان تحقیقات دربــاره شلیک
به هواپیمای اوکراینی خبر داده و تاکید
کردهبودکهتاقبلازسالگردشهدایحادثه
هواپیمایاوکراینیپروندهاینسانحهبسته
خواهد شد «:قول میدهیم که حکم قاضی
برایمقصراندرسقوطهواپیمایاوکراینی
تاپیشازسالگردایناتفاقناگوارصادرودیهو
بیمهبهنرخبینالمللیکهرقمباالییاستبه
خانوادههاپرداختشود».اتفاقیکهنیفتادو
حاالپسازگذشتبیشاز یکماهازسالگرد
ایــن حادثه  ،حجت االســام والمسلمین
بهرامی ،رئیس سازمان قضایی نیروهای
مسلح کشور از اتمام رسیدگی به این پرونده
خبرداد« :رسیدگی به پرونده سانحه سقوط
هواپیمای اوکراینی در دادســرای نظامی
به اتمام رسیده است .با اتمام رسیدگی به
پرونده حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در
دادسرای نظامی ،این پرونده هم اکنون در
مرحلهتدوینکیفرخواستاست».بهگزارش
ایسنا ،رئیسسازمانقضایینیروهایمسلح
کشور تاکید کــرد  «:مراحل محاکمه پس
از طی فرایند مقدماتی با حضور متهمان و
اولیایدمدردادگاهآغازمیشود».

در حالی که بر اساس مصوبه اردیبهشت ماه هیئت
تهایقانونیوخاصکه
وزیرانمقررشدهبودپرداخ 
بهمنظورتشویق،ایجادانگیزهومانندآنبینکارکنان
دستگاههای اجرایی دارای قانون پرداخت از محل
اعتبارات هزینهای درآمدهای اختصاصی سال
،99فقطتاسقفعملکردسال 98قابلتخصیصو
پرداختاست،یکمسئولارشداجراییدرابالغیه
روزهایاخیرخودخطاببهاعضایاقتصادیدولت
اعالمکردهحسبتصمیمجدید،اعتباراتهزینهای
ازمحلدرآمدهایبرخیدستگاههایاقتصادیدر
دولت،ازدستوراردیبهشتماهمستثناشدهوتاسقف
جدیدی،قابلهزینهکرداست.

هشدار جدی به مدیران درباره نبستن
حسابهایغیرمجاز
یــک نهاد نظارتی بــا ارســـال بخشنامه ای در
روزهــای اخیر خطاب به مدیران مالی ادارات
و سازمان های دولتی ،با اشــاره به مصوبات و
تصمیمات ســال هــای اخیر دولــت بــرای بستن
حساب های بانکی غیرمجاز دستگاه های دولتی
که نزد بانک مرکزی افتتاح نشده باشند ،متذکر
شدهدرصورتمشاهدهحسابهاییکههمچنان
در بانک های غیرمجاز مفتوح هستند ،موضوع به
عنوان تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی
می شود و پیگرد قانونی خواهد داشت.

خبر

ادعای جدید نادران درباره بذرپاش
و پاسخ پژمانفر

الیاس نادران نماینده مردم تهران در گفت و گوی
اخیر خــود با ایسنا ،گریزی به موضوع جنجال
برانگیز ریاست بذرپاش بر دیوان محاسبات زد که
با واکنش بسیاری در فضای مجازی روبه رو شد.
نادران اظهار می کند «:آییننامه میگوید رئیس
دیوان محاسبات باید  ۲۰سال سابقه کار داشته
باشد.انتخابرئیسدیوانمحاسباتیکآییننامه
اجراییداردکهکمیسیونبودجهپیشنهادمیدهد
و کمیسیون آییننامه آن را مصوب میکند .آقای
بحرینی در کمیسیون تدوین آیین نامه این را تغییر
دادنــد به این که باید  ۲۰سال سابقه مدیریتی
داشته باشد نه فقط سابقه کار .ولی ایشان با توجه
به سن و سال و دوره هایی که مدعی بود کار کرده،
نتوانست ۲۰سالسابقهکاررابهمجلسارائهکند؛
لذا سند گواهی کارش در آن موسسه پژوهشی را
آورد که به نظرم پذیرفتنی نبود .بعدا کسی که نامه
را امضا کرده بود در کمیسیون اصل  ۹۰اقرار کرد
که برگه جعلی است .با این حال در مقابل؛نصرا...
پژمانفر ،رئیس کمیسیون اصل  90مجلس در
نامه ای نوشت":کمیسیون اصل  90پیرو شکایت
مطرح شــده به رونــد انتخاب رئیس کل دیــوان
محاسبات کشور ،موضوع را در دستور کار قرار
داد و جناب آقای مهندس آقامیرسلیم به عنوان
مسئول کمیته مجلس کمیسیون اصل  90آن را
پیگیریکردند.پسازتحقیقات،گزارشکمیتهدر
جلسهکمیسیونارائهشدوکمیسیونضمندعوت
از روسای فعلی و سابق پژوهشکده سامانههای
هوشمند شهید رضایی و روســای فعلی و اسبق
دانشگاه صنعتی شریف ،موضوع را مورد بررسی
قراردادکهاکثریتقاطعاعضایمحترمکمیسیون
به صحت فرایند قانونی انتخاب رئیس کل دیوان
محاسبات کشور رای دادنــد.شــایــان ذکــر است
ادعاهای نامبرده مبنی بر اعتراف به جعلی بودن
گواهی صادرکننده ،از اساس تکذیب میشود".

