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امام جعفر صادق(ع) می فرمایند:
وائق ُي َم َّد َل ُكم في األعما ِر.
الب َ
ت ََجنَّ بوا َ
از بدی ها دورى كنيد تا عمرتان طوالنی شود.
(عيون أخبار الرضا(ع) :ج ،2ص ،36ح)90
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تازه های مطبوعات

انعکاس
••انتخاب نوشت  :محمد علی الحوثی ،عضو
شورای عالی سیاسی انصارا ...یمن در واکنش به
اظهارات اخیر رستم قاسمی در باره کمک نظامی
ایرانبهحوثیهاگفت:این جزدرچارچوبتحریک
کشورهای حوزه خلیج فارس نیست .شاید این
اظهارات قاسمی برای تحریک کشورهای حوزه
خلیج فارس برای نبرد مستقیم با آن ها باشد .من
اینطورفکرمیکنم،اظهاراتویجزبرای تحریک
مطرحنشدهاست.
••تابناک نوشت  :محمدعلیابطحیرئیسدفتر
رئیس جمهور در دولــت اصــاحــات ،در توئیتی
نوشت:تنهاجاییکههمیشهیکعکسویکمطلب
ازدکترروحانیدربنرخیابانیهست،اولولنجک
است.می گویند منزل آقای روحانی هم ولنجک
است.والبدهرروزآنرامیبیند.نصبعکسرئیس
جمهور در خیابان  ،اشکالی ندارد ولی سر راه هر
روزهرئیسجمهورفقطمعنایتملقدارد.
••عصرایران نوشت  :مهدی چمران سخنگوی
شورای ائتالف در پاسخ به سوالی درباره احتمال
حضور آقازادههای اصولگرا در لیست انتخاباتی
شورای ائتالف ،گفت :ما هیچ دخل و تصرفی در
لیستنداریم،اسامیکاندیداهارابهمردممیدهیم
و آن ها رای میدهند؛ این افرادی که شما اشاره
کردید ،اگر رای آوردند وارد لیست میشوند و اگر
موفقنشدندکهچنیناتفاقیرخنخواهدداد،برای
خودمانهمهمینطوررایمیگیریمواگرمردمدر
مجمعتهرانرایندهندشورایائتالفهیچدخلو
تصرفینخواهدکرد.
••نامه نیوز نوشت  :عطریانفر فعال سیاسی
اصــاح طلب گفت :تــاجــزاده از دوستان خیلی
خوبماستولیتااینلحظههیچتوضیحمنطقی
برای حضورشان مطرح نشده است .تصور نمی
کنم که چرا دوست عزیزمان تاجزاده با توجه به این
محدودیتهاومالکهااقدامبهطرحنامخودکرد.
ضمناینکهکالجبههاصالحاتاینشیوهازطرح
نامزدهای انتخاباتی را به صورت منفرد و مستقل و
بدون توافق و تفاهم صورت می گیرد نمی پسندد.
بــرای ایــن حضور هیچ گونه توافقی حــول محور
خاتمیصورتنگرفتهاستازاینجهتمنخیلی
اینشیوهورودرانمیپسندم.
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سکوت درباره توحش
بیحد و مرز در مرز!

قناعتوصرفهجوییتبلیغشود!
بر اساس ابالغیه یک مسئول ارشد اجرایی در
روزهــای اخیر به تعدادی از اعضای کابینه ،با
اشاره به اهمیت ارتقای الگوی اخالق و فرهنگ
کار و رفتار صحیح اقتصادی ،از آن ها خواسته
شده است به برنامه ریزی نهادها و دستگاه های
اقتصادی و فرهنگی برای اشاعه و تبلیغ فرهنگ
توکل ،قناعت و صرفه جویی ،کسب حالل و توجه
به بیت المال در میان آحاد جامعه اقدام و گزارش
آن را به صورت ساالنه ارائه کنند.

نمایندهچالدران:رفتارسربازانترکیهدرشانایراننیست،وزارتخارجهپیگیر
شکنجهوکشتهشدنکولبرانباشد
رفتار مرزبانان ترکیه که پس از
شکنجههایوحشیانهوبیاخالقی
بــاعــث کشته و زخــمــی شــدن دو
کولبر ایرانی شدهاند ،واکنشهای
بسیاری به همراه داشته است در
این بین سکوت مسئوالن وزارت
امــــور خــارجــه کــه مــتــولــی دفــاع
از شهروندان ایرانی در خــارج از
کشور هستند سوال برانگیز بوده و
انتقادهاییرابههمراهداشتهاست.
با گذشت بیش از  10روز از جنایت
پلیس مرزی تركیه علیه دوشهروند
ایران آن طور كه برادران دو شهروند
قربانی به رسانه ها گفتهاند این
دو روستایی ساكن در نوار مرزی
چالدران  ،توسط  10مامور پلیس
مــرزبــانــی تركیه و در نقطه صفر
مرزی دو كشور ،هدف شكنجههای
مـــر گآور جسمی و جنسی قــرار
گرفتند ،كه یكی از این كولبران ،بر
اثر شكنجههای وحشیانه مرزبانان

تركیه ،جان خود را از دست داد و
كولبر دیگر هم پس از فرار از دست
نیروهای مرزبانی تركیه ،به دلیل
شدت جراحات واردشده ،در یكی
از بــیــمــارســتــا نهــای شهرستان
خــوی بستری شــد .پلیس مرزی
تــركــیــه ،ایــن كــولــبــران را پــس از
برهنه کردن ،با چاقو و چماق ،آزار
جنسی و جسمی داده است».به
نوشته انتخاب،این بــرای اولین
بــار نیست کــه چنین رفــتــاری با
کولبران ایرانی میشود و بنا به
گفته کولبران چنین رفتارهایی
بسیار رایــج اســت و آنهــا همواره
شاهد ایــن بــرخــوردهــا بــودهانــد.
بسیاریمعتقدندایننوعسکوتها
از ســوی مسئوالن ایــرانــی باعث
افزایش برخوردهایی از این دست
مـیشــود و موجب زیــادهخــواهــی
مسئوالن ترکیه خواهد شد تا به
سیاستهای ضــد قومیتی خود
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ویژه های خراسان

در برابر شهروندان ایرانی ادامه
بدهند« .محمد علیپور رحمتی»،
نماینده ماکو و چالدران در مجلس
شــــورای اســامــی در انــتــقــاد از
سکوت وزارت امور خارجه در برابر
شکنجه و کشته شــدن کولبران
ایــرانــی تــوســط س ــرب ــازان مــرزی
ترکیه به خبرنگار «فراز» میگوید:
«وزارت امور خارجه وظیفه دارد از
طریق سفارتخانه ایــران در ترکیه
یــا کنسولگریهایی کــه در این
کشور داریــم از حقوق شهروندان
ایرانی دفاع کند .در این موضوع
مشخص است که به ایرانیان اهانت
شــده اســت و به همین دلیل نیاز
به برخورد و پیگیری دارد تا دیگر
شاهد این نوع رفتارها نباشیم».این
نماینده مجلس با انتقاد از رفتار
غیر اخالقی سربازان مرزی ترکیه
بــا کولبران اضــافــه میکند« :آن
چــه مشخص اســت ایــن جــوانــان

کولبر بودند و به صــورت محدود
و تا جایی که قدرت بدنیشان به
آن ها اجــازه میدهد اجناسی را
جابه جا میکنند و اگر فرض را بر
ایــن بگیریم که ایــن افــراد قاچاق
میکنند برخورد با آن ها باید در
چهارچوب قــانــون کشور مقصد
یا کشور مبدا باشد .به نظر بنده
وزارت امور خارجه برای دفاع از
شــان و آبــروی شهروندان ایرانی
باید اعــتــراض خــود را به شکنجه
و کشته ش ــدن کــولــبــران اعــام
کند».عضو کمیسیون اقتصادی
مــجــلــس بــا اشــــاره بــه راه حلی
بــرای جلوگیری از رخــدادهــای
اینچنینی بــرای کولبران ادامه
میدهد« :آن چه مشخص است

وضعیت اقتصادی مرزنشینان
مرزهای غربی ایران اصال مناسب
نیست و همین موضوعات میتواند
زمــیــن ـهســاز کــولــبــری ،قــاچــاق،
مهاجرت و  ...بشود .در این زمینه
درخواستهای خودمان را برای
بازگشایی و رونــق بخشیدن به
بــازارچــههــای مـــرزی بــه مجلس
دادهایم .اطمینان داشته باشید که
اگر این بازارچهها بازگشایی شوند
و رونــق داشته باشند هیچکسی
تن به کولبری نمیدهد که بعد از
آن کشور ترکیه را محکوم کنیم که
جوانان ما را شکنجه می کند و به
قتل میرساند.حاال پس از آن اگر
کسی قصد جابهجایی اجناس را
داشت با او برخورد قانونی بشود».

ترمزگرانیآبوفاضالبکشیدهشد
در حالی که بر اســاس تصمیم دولــت در سال
 ،1394این اجازه صادر شده بود تا شوراهای
شهر بتوانند عــاوه بر نرخ های مصوب هیئت
وزیران ،تعرفه خدمات آب و فاضالب را به پیشنهاد
شرکت های مربوط ،تصویب و برای تایید و ابالغ
به وزارت نیرو اعالم کنند ،یک نهاد مسئول با
ارسال نامه ای در روزهای اخیر خطاب به تعدادی
از اعضای اقتصادی کابینه به آن ها متذکر شده با
توجه به لغو این بخشنامه توسط دستگاه قضایی،
در اســرع وقــت درب ــاره اعــام توقف ایــن قیمت
گذاری به مسئوالن مربوط اقدام و ظرف یک هفته
نتیجه اقدامات صورت گرفته را گزارش کنند.

چهره ها
مشاوروزیرکشور:رحمانیفضلیهیچاختالفی
بانمکیندارد

عکس :آرشیو

••دنیای اقتصاد -مسعود نیلی در یادداشتی در
این روزنامه نوشت « :مشخص نیست که هدف
از واکسیناسیون تامین«ایمنی فــردی» است
که با تزریق شخصی و پراکنده واکسن از طریق
بخش خصوصی حاصل میشود یا تامین«ایمنی
فراگیر»که با محوریت دولت و به صورت انبوه
انجام میشود .مثل ایــن که امنیت جامعه را
بهجای آن که به پلیس بسپاریم،مجوز استخدام
محافظ شخصی صادر کنیم».
••جوان– اینروزنامهدرگزارشیباتیتر«30کیلو
پرتقال با تدبیر گندید!»نوشت « :فساد سیب و
مرکبات در اردیبهشت موضوع جدیدی نیست.
هر ساله ایــن اتفاق روی میدهد و کسانی که
در زمستان در مقابل پرتقال  ۳۰هــزار تومانی
سکوت کرده بودند ،اکنون از فاسد شدن هزاران
تنپرتقالخبرمیدهند.یکیممنوعیتصادرات
را بهانه فساد پرتقالها اعالم میکند و دیگری
دولت را مقصر میداند و میگوید شب عید گفتیم
پرتقالهای تنظیم بازاری را  ۱۲ ،۱۱هزار تومان
توزیعکنند،اماکسیتوجهینکرد».
••اعتماد–عبدالرضاداوریمشاوراسبقاحمدی
نژاد در مصاحبه با این روزنامه گفت « :حدود یک
سال است که آقای احمدینژاد به طور جدی به
فروپاشی نظام فکر میکند .جمعبندی او این
استکهجمهوریاسالمیدچارفروپاشیخواهد
شد.اینموضوعالبتهازانتهایسال ۹۶درخالل
صحبتهایشمطرحمیشدامادریکسالگذشته
خیلی جدیتر شد .مدل ذهنی احمدینژاد که
اتفاقا حمید بقایی نیز در شکلگیری آن نقش
داشته ،شبیهسازی سرنوشت اتحاد جماهیر
شورویباسرنوشتجمهوریاسالمیاست».
••آرمان ملی – این روزنامه در مصاحبه با صادق
زیباکالمنوشت«:بیشکمذاکراتوینبهنفعایران
است و نمیتوان گفت صرفا از بعد اقتصادی به نفع
کشور است ،بلکه هم منافع سیاسی ،هم اجتماعی
وهماقتصادیبرایکشوردارد.اینمذاکراتحتی
فشارروانیراازرویکشوربرمیدارد».
••فرهیختگان – ایــن روزنــامــه در گــزارشــی با
تیتر «تخفیف انتخاباتی» نوشت « :درحالی تیم
مذاکرهکننده هستهای ،وزارت امــورخــارجــه و
رئیسجمهور از ارائه شفاف جزئیات مذاکرات وین
خــودداری میکنند و بهجای آن تنها از «تحریم»
ابــزاری برای درهم کوبیدن منتقدان این سکوت
نگرانکننده استفاده میکنند که درمقابل طرف
غربیبهصورتهماهنگبارسانههادرتعاملهستند
وبخشیازفرایندمذاکراتشانرابهوسیلهرسانهها
وتاثیرآنهابرافکارعمومیدنبالمیکنند» .

اذان مغرب  19:33نیمه شب  23:43اذان صبح فردا 4:12

تهران اذانظهر13:02

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 :

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

الریجانیمیآید؛الریجانینمیآید!

ثبت نام نامزدهای انتخاباتی از  2هفته دیگر شروع می شود  .با ابهامات موجود
درباره آرایش نیروهای سیاسی  2جناح اصالح طلب و اصولگرا هنوز نمی توان
چشم انداز شفافی از گزینه های اصلی 1400را ترسیم کرد
انتخابات 1400وارد فــاز جــدی خــود شده
است،دربیناخباریکهمطرحمیشود،دعوت
نکردن از علی الریجانی توسط شورای وحدت
سوال برانگیز بود که حتی نام او در بین 10
نامزد مورد بررسی این شورا قرار ندارد .البته
هنوزهمتکلیفدیگرنامزدهایاحتمالیازسید
ابراهیم رئیسی گرفته تا محمدباقر قالیباف،
سعید جلیلی ،محمدجواد ظریف و اسحاق
جهانگیریمعلومنیست.حتیآنطورکهبرخی
ازسیاسیونمعتقدندممکناستدراینمیان
شگفتیانتخاباتنیزمعرفیشود!باوجوداین
به نظر میرسد که اکنون بیش از قبل میتوان
از تصمیم انتخاباتی علی الریجانی حرف زد.
گمانه کاندیداتوری او از وقتی قوت گرفت که
در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نکرد.
به نوشته فردا نیوز ،به نظر میرسید که او این
تصمیمراگرفتهتاخودرامهیایپاستورنشینی
کند ،به خصوص که طیفی از اصالحطلبان
یعنی کارگزاران از بعد از انتخابات  96با طرح
دوقطبی احتمالی الریجانی  -جهانگیری
جانب او را گرفته بودند .این طور تصور میشد
کهاصالحطلبانباردیگرازالگوی 92استفاده
کنندواینبارالریجانیرابرگزینندکههمتایید
صالحیتمیشود،همارتباطخوبیبانهادهای
قدرت دارد ،هم سالها سیاست ورزی کرده
و نام آشناست .حتی برای جبران ضعف او در
زمینهرایآورینیزفکرکردندوتصمیمداشتند
که با قرار دادن ظریف در کابینه او ،محبوبیت
آقای وزیر را به پای گزینه ائتالفی بریزند .با
نزدیک شدن به انتخابات اما معادالت تغییر
کرد .بخش دیگری از اصالحطلبان با مشاهده
نارضایتیهای موجود در جامعه که ناشی از
عملکرددولتائتالفیروحانیبود،دریافتندکه
این راهکار دیگر به کار نخواهد آمد .بنابراین از
جامعهمحوریگفتندوتصمیمگرفتندکهصرفا
با نامزد اصالحطلب وارد میدان شوند .نامزد
نهایی آنان هنوز معلوم نیست اما طرح اسامی
مثل مصطفی تاجزاده و محمدرضا خاتمی
نشان میدهد که هر روز در این مسیر ثابت
قدمتر میشوند.در این بین شانس الریجانی
برای موفقیت در رقابتهای انتخاباتی کمتر و

کمترشد.درستاستکهبرخیازاصولگرایان
سنتی در هفتههای اخیر اظهاراتی داشتهاند
کهحاکیازرویخوشنشاندادنبهالریجانی
است اما بر اســاس رویکرد کلی این جریان،
الریجانی نمیتواند روی حمایت اصولگرایان
حساب کند .طیف اعتدالی و حامی دولت
هــم جایگاه قابل اعتنایی نـــدارد بنابراین
وضعیت اصال مناسب کاندیداتوری رئیس
سابق مجلس نیست.از همین رو بهرغم تالش
برخی از چهرههای نزدیک به او برای همچنان
روی میز نگاه داشتن این گزینه ،شاهدیم که
تحلیلها به سوی حذف الریجانی از فهرست
نامزدهای انتخاباتی میرود .شاهد اظهارات
امروز نقوی حسینی است .او در گفتوگویی
با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید« :او یک
فرد بسیار باهوش و با تحلیل باالیی است و
من قبال هم گفتهام که الریجانی به راحتی
نامزد نخواهد شد و تا اجماعی روی او وجود
نداشته باشد به انتخابات وارد نمیشود .با
توجه به این که متکی هم لیست  10نفره مد
نظر اصولگرایان را مطرح کرد و الریجانی در
آن لیست نبود و اختالف نظر روی نام او و این
که او گفته بوده است که اگر رئیسی به میدان
بیاید ضرورتی بــرای ورود من در انتخابات
نخواهد بود؛ بنابراین با این شرایط احتماال
الریجانی وارد عرصه انتخابات نخواهد
شــد».وی همچنین میگوید «:بــرآورد من از
صحنهانتخاباتوفعالیتنامزدهاایناستکه
در نهایت آیت ا ...رئیسی وارد میدان خواهد
شد و اصولگراها هم بدون تردید روی نام او به
اجماع خواهند رسید؛ زیرا نامزدهای جریان
اصولگرا هم به صراحت گفتهاند که در صورت
ورود آیت ا...رئیسی به او کمک خواهیم کرد
و حتی سعید محمد هم که در جرگه دولت
انقالبی جوان قرار می گیرد این موضوع را
اعالم کرده است».با این حال ،طی روزهای
اخیر با توجه به برخی تالشهای چهرههای
نزدیک به الریجانی و اظهاراتی که در کالب
هاوسدربارهفعالشدنستادهایانتخاباتی
اوگفتهبودند،تصورمیشدکهالریجانیقصد
دارددلبهدریابزندودردقیقه 90نامزدشود.

آخرینآرایش در اردوگاه اصالحات
مرعشی از سورپرایز دقیقه  90کارگزاران می گوید ،رهامی مهم ترین رقیب انتخابات
خود را رئیسی دانسته ،کواکبیان از  50گل نشکفته در قالب برنامه های مدیریتی خود
خبر داد و پزشکیان نیز ساز و کار اصالح طلبی را پذیرفت
توکلی -دوماهدیگرتکلیفرئیسجمهوربعدی
ایران مشخص خواهد شد و در این بین اصالح
طلبان نیز برخالف عملکرد منفعالنه خود در
انتخابات مجلس شورای اسالمی ،عزم خود را
جزمکردهاندکه پیروزانتخاباتخرداد1400
باشندوازهمینروتاکنونچهرههایمختلفی
ازاینجریانبراینامنویسیدرانتخاباتاعالم
آمادگی کرده اند.هر چند که شاید هیچ کدام
گزینهاصلیاصالحاتنباشد.یکیازاینافراد
مصطفیکواکبیاندبیرکلحزبمردمساالری
است،اودرگفتوگویاخیرخودبااشارهبهاین
که از حمایت از روحانی در انتخابات پشیمان
نیست و او در آن مقطع خیر الموجودین بوده
است؛ مشکل دولت روحانی را نبود چابکی و
چاالکیالزماعالمکردوبابیاناینکهلیبرالها
را به دولتم راه نمیدهم،افزود ۵ «:وزیر را به
عنوان وزیران محوری کابینه قبل از انتخابات
حتمامعرفیخواهیمکردومعاونینهممعرفی
خواهند شد؛ این پنج وزیر وزیر اقتصاد ،وزیر
کشور  ،وزیر خارجه ،وزیر اطالعات و وزیر دفاع
هستند .در نظر داریم حتما این  ۵وزارتخانه و
معاونان مختلف آن را قبل از روز رای گیری به
مردممعرفیکنیم».کواکبیانهمچنیندرباره
برنامه های خود از  50گل نشکفته گفت که
باید شکفته شوند «:واقعیت این است که ما
 ۵۰برنامه تدوین کردیم تحت این عنوان که
ُ ۵۰گل باید شکفته شود که اتفاقا  ۱۵برنامه
اقتصادی است و  ۱۰برنامه سیاست داخلی و
 ۱۰برنامه سیاست خارجی است و  ۱۰برنامه
فرهنگی و اجتماعی است ».کواکبیان اما تنها
کسی نبود که از برنامه های انتخاباتی خود
سخن گفت و حجت االســام محسن رهامی
یکی دیگر از داوطلبان اصالح طلب انتخابات،
از سر فصل های انتخاباتی خود رو نمایی کرد
و در نشست خبری اخیر خود ،اعالم کرد که
مهم ترین رقیب اش در انتخابات سید ابراهیم
رئیسی است و حتی اگر ظریف هم پا به میدان
بگذاردبهنفعاونیزکنارنخواهدرفت«:ابراهیم
رئیسیمهمترینرقیبمناست.منهیچنقطه
خاکستری در زندگی خود نــدارم و بر اساس
سوابق خــود دلیلی بــرای ردصالحیتم نمی

بینم...ظریفتااینجااعالمکردهاستکهنمی
آید.اگرظریفبیاید،نحوهدستیابیبهاجماع
اهمیت دارد .من در ایــن زمینه مــدل دولت
ائتالفی را مطرح کرده ام و با سایر داوطلبان
انتخاباتهمدراینزمینهجلسهخواهمداشت.
کناررفتنشایدتعبیرخوبینباشد».اینروحانی
اصالحطلب نیزهمانندکواکبیانتحریموکرونا
رامهمترینپاشنهآشیلدولتروحانیمیداند
وهماننددبیرکلمردمساالریمعتقداستکه
روحانیبهترینگزینهدرانتخاباتبودهاست«:
ما سال  ۹۲طبق آن شرایط ،انتخاب سیاسی
درستی کردیم و نمیگوییم انتخاب اشتباهی
بود .بعد از این که شرایط برای آقای خاتمی
فراهم نشد و آقــای هاشمی هم ردصالحیت
شد و گفتند سن او باالست؛ درنهایت به آقای
روحانیرسیدیم.بهمیزانسهمیکهدررویکار
آوردن روحانی داشتهایم ،از مردم عذرخواهی
میکنیم ».فارغ از اظهار نظر های انتخاباتی
چهره های اصالح طلبی ،این را هم از یاد نباید
برد که برگ برنده اصالح طلبان در انتخابات
 ، 1400اجماع آنان بر یک گزینه واحد است
که حاال ناسا یا همان نهاد اجماع ساز اصالح
طلبی،قرار است به عنوان نقطه ثقل اردوگاه
اصالحطلبیاینگامبزرگرابردارد.موضوعی
که حتی باعث شده مسعود پزشکیان ،که یکی
از گزینه های احتمالی و اصلی اصالح طلبان
در انتخابات پیش رو که چندی قبل اما و اگر
هایینسبتبهتصمیماتناساداشت،درگفت
و گوی اخیر خود اعالم کند که سازو کار اصالح
طلبان را می پذیرد «:ساز و کار اصالح طلبان را
میپذیرموحتیاگرکسیدرنظرسنجینهایی
به انــدازه یک رای از من بیشتر شانس داشته
باشد کنار خواهم رفت و از او حمایت میکنم».
دراینبینآنطورکهحسینمرعشیسخنگوی
حزبکارگزاراناعالمکرده،جریانسازندگی
با یک سورپرایز دقیقه نودی  4 ،گزینه اصلی
خود را به ناسا معرفی کرده است «:امروز ما با۴
کاندیداپیشنهادخودرابهجبههاصالحاتارائه
می کنیم و اسامی را در دقیقه  ۹۰رو می کنیم
چون شاید در زمان ثبت نام ،یکی از دوستان ما
ثبتنامکندوازشگفتیهایانتخاباتباشد».

رو ح ا ...جــمــع ـهای مــشــاور وزیــرکــشــور طی
گفتوگویی در یکی از شبکه هــای اجتماعی
اظهار کرد :آقای رحمانیفضلی هیچ اختالفی
با رئیسجمهور و وزیــر بهداشت ن ــدارد .همه
شایعات مطرحشده درباره اختالف وی با برخی
وزیران کذب محض است.وی همچنین درباره
ابتالی وزیــر کشور به کرونا گفته اســت :آقای
رحمانیفضلی هماکنون به دلیل ابتال به کرونا
در قرنطینه خانگی است.وی افزود :انتخابات
به تعویق نمی افتد .وزارت کشور در تاریخ مقرر
انتخابات را برگزار خواهد کــرد 26.فروردین
برخی از منابع نزدیک به وزیرکشور ابتالی
او به کرونا و بستری شدن
در بــیــمــارســتــان را تأیید
کــرده بودند ولــی دفتر وی
واکنشی به این مسئله
نداشت/.تسنیم

خرازی:استفادهانتخاباتیازمذاکرات
خیانتاست!
دبیرکل حزب ندای ایرانیان گفت:بهره برداری
انتخاباتی از مذاکرات وین به حــراج گذاشتن
امنیت ملی است و هر کسی چنین هدفی داشته
باشد ،به امــر غیر قابل بخششی فکر کــرده و
بهره برداری سیاسی انتزاعی از مقوله منافع ملی
و امنیت ملی خیانت محسوب میشود.صادق
خرازی افزود :برجام تجاوز آشکار آمریکایی ها
و قلدری و هژمونی و نظام سلطه آمریکایی از
یک طرف و خیانت و ناجوانمردی اروپاییها از
سوی دیگر بود .این حتما برای شما جالب است
که بدانید یک کارخانه تولید شیر دانمارکی
میگوید که ما با آمریکایی
هــــا قـــــــــرارداد داریـــــم
پس نمی توانیم به شما
محصولی بدهیم/.
فارس

بدون تیتر
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه
اعــام کــرد :یک تیم تروریستی در سیستان و
بلوچستانکهقصدعملیاتتروریستیرادرمنطقه
داشــت ،در رصد اطالعاتی و کمین رزمندگان
قرارگاه قدس قــرار گرفت و منهدم شد .در این
عملیات  ،سه نفر از اعضای این تیم تروریستی به
هالکت رسیدند و مقادیری سالح و مهمات هم
از آنان به دست آمد.همزمان،فرمانده مرزبانی
استان کرمانشاه از نفوذ ناکام داعش در واپسین
روزهایسال ۹۹بهکشورازطریقمرزهایاستان
کرمانشاهخبرداد.ویبااشارهبهاقداماتنیروهای
ضدانقالبوتروریستیدرمرزهادرروزهایپایانی
سال  ،۹۹گفت :در حوزه دولت مرکزی در سومار
گروهکهایپراکندهداعشقصدنفوذوتعرضبه
پاسگاههایمرزیراداشتندکهباحضورمرزبانان
واشرافاطالعاتیوامنیتیکهازقبلوجودداشت
آنچهدرسرداشتند،خنثیشد/.مهر

