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روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

رسول خدا(ص) می فرمایند:
ِل ُك ِّ
يام.
ـل َش ْيى ٍء َزكـ ُا ٌة َو َزكاةُ ا َال ْب ِ
دان ِّ
الص ُ
هر چیز زکاتی دارد و زکات بدنها[ی شما] روزه است.
(من ال یحضره الفقیه؛ جلد 2؛ صفحه 75؛ حدیث )1774
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تازه های مطبوعات
••آرمان ملی – فائزه هاشمی در مصاحبه با این
روزنامه گفت  « :بین اصولگرایان علی الریجانی
متعادلتر ،منطقیتر و عاقلتر است و کمتر شعار
میدهد .الریجانیدراعتراضات 88یکبارازکلمه
فتنه استفاده نکرد ،در میانه قرار گرفت و در دامن
اصولگرایان نیفتاد ،هر چه آنان گفتند ،تکرار نکرد.
در شرایط فعلی یک اصولگرای عاقل و فعال بهتر از
اصالحطلبیمنفعلاستومیتواندموفقترباشد».
••وطن امروز – این روزنامه در گزارشی با تیتر
«پ ــوزش کوچک بــرای دروغ ب ــزرگ» نوشت:
«جنجالآفرینی درباره دستکاری ارقام بودجه
 1400در نهایت با عذرخواهی خبرگزاری
جمهوری اســامــی ،رسانه رسمی دولــت ،به
پایان رسید».

انعکاس
••صراطنیوزمدعیشد:یکیازچهرههاینزدیک
بهمحمدرضاعارفبااعالمخبرکاندیداتوریویدر
انتخاباتریاستجمهوریگفت:احتماالایشاندر
یکی از روزهای  ۲۱یا  ۲۲اردیبهشت در انتخابات
ثبت نام میکند .وی با شعار انتخاباتی «عدالت و
مسئولیت»واردعرصهمیشودو«رنگسفید»رانیز
بهعنواننمادانتخاباتیخودبرگزیدهاست.
••فــرارو مدعی شد :فریدون عباسی ،رئیس
سابق سازمان انرژی اتمی گفت :در  ۱۵سال
گذشته پنج انــفــجــار «بــــزرگ» در تاسیسات
هستهای نطنز رخ داده و به جز آن انفجارهای
کوچک هــم انــجــام داده اســت ،بعضی از این
انفجارها در روزهای نمادین و ایدئولوژیک مانند
روز قدس و نیمه شعبان انجام شده است.
••برنا مدعی شد :دیوان عدالت اداری با صدور
دستور موقت ،مصوبه هیئت دولت درباره جریمه
اختالل کنندگان کالب هاوس را متوقف کرد.با
توجه به این حکم ،اختالل غیر قانونی در کالب
هاوس ادامه دار خواهد بود و جریمه اپراتورهای
متخلف هم متوقف خواهد شد.
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واکنشها به سخنانجهانگیری در کالب هاوس
جهانگیری:اصالحطلباندرپستهایکلیدیدولتهستند،ضعفایندولت،شرمازبیان
دستاوردهاست.اگررایندهیمشهرسقوطمیکندودستمافیا
میافتد،نگفتهامنامزدنمیشوم

اسحاق جهانگیری نه فقط معاون اول روحانی  ،بلکه یکی از
جدیترین چهرههایی است که اصالحطلبان به کاندیداتوری
او فکر میکنند .خودش در این باره حرفی نزده اما از ماهها قبل
در میان گمانهزنیهای رسانهای بوده و هر بار هم که لب به سخن
گشوده به شایعات درباره ورود خود به این کارزار دامن زده است.
برای همین هم وقتی جمعه شب در کالب هاوس حاضر شد،
کار به اتاقهای مجاور و پخش اینستاگرامی همزمان رسید.
او در این گفتوگو که بانی آن سایت «انتخاب» بود ،به مسائل
مهمی اشاره کرد .وی اعالم کرد که درآمدهای ارزی دولت از
 ۱۰۰میلیارد دالر در سالهای گذشته به  ۵میلیارد دالر در سال
 ۹۹رسیده است .او با بیان این که ضعف این دولت ،شرم از بیان
دستاوردهاست افزود :اصالح طلبان در پست های کلیدی دولت
هستند ،هرچند در تغییر هیچ معاون یا وزیری نیز نقش نداشتم
و این تصمیمات کامال در دفتر رئیس جمهوری گرفته میشده
اســت .جهانگیری با بیان این که اگر رای ندهیم شهر سقوط
میکند و دست مافیا میافتد مدعی شد :گرانی ها تقصیر دولت
نیست ؛هنر من این بود که میزان ارز  ۴۲۰۰تومانی را کم کردم
اما مجلس کار را خراب کرد .وی همچنین با بیان این که خسارت
های هشت سال دولت احمدی نژاد جبران نخواهد شد،افزود«:
دود تحریم از دل تحریم انتخابات مثل سال  84ایجاد شد؛ اگر
وارد انتخابات می شدیم در آن سال  ،افرادی نمی آمدند که...
یکی از فسادهای دوره احمدی نژاد بابک زنجانی بود .با چهار
امضای وزیــرش ،بیش از 1/7میلیارد دالر نفت به زنجانی
دادنــد ».جهانگیری با بیان این که نمی دانــم اتهام
برادرم چیست،اظهار کرد :در مبارزه با فساد ،هیچ
خط قرمزی نباید وجود داشته باشد ،چه اطرافیان
،چه فردی از مسئوالن کشوراما چرا یک پرونده
کوچکرابهبزرگترینپروندهتبدیلمیکنندودر
یک پرونده بزرگ میلیاردی ،هیچ صدایی از آن
در نمی آید؟ جهانگیری با ادعای
این که در جنگ اقتصادی
حــــــدود 200نفتکش
مـــا را دچـــــار ســانــحــه

کردند،برجام را نتیجه بزرگ ترین دیپلماسی قرن نامید و انتشار
فایل صوتی ظریف را نیز توطئه سعودی  -اسرائیلی دانست.او
گفت :دربــاره کاندیدا شدنم ،هنوز تصمیمم بر «نه» بوده است
ولی هیچ وقت نگفته ام نمی شوم؛ حتما با بزرگان کشور مشورت
می کنم.سخنان جهانگیری ،در شبکه اجتماعی کالب هاوس با
واکنش کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شده است .در این
بین کسانی مانند محمد علی ابطحی به حمایت از او پرداختتد.
ابطحی در صفحه شخصی خود نوشت :چند ساعتی پای سخنان
جهانگیری در کالب هاوس بودم .واقعا منصفانه،مودب،قاطع،
صریح وپاسخ گو ظاهر شد .جهانگیری افتخاری برای جریان
اصــاح طلبی اســت .اما دیگر کاربران شبکههای اجتماعی
واکــنـشهــای جالبی بــه سخنان مــعــاون اول رئیس جمهور
داشتند .عبدا ...گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان در توییتی با
هشتگ «کارنامه» و «مافیا» نوشت« :اعتماد به نفسی که جناب
جهانگیری دارد ،اگر کاکتوس داشت هندونه می داد هر کدام
 30کیلو».رضوی،مشاورفرهنگیرئیسمجلسنیزنوشت«:آقای
جهانگیری حرف تازه ای در پاسخ به ناکارآمدی دولت نداشتند،
هنوز دولت۹و ۱۰و ترامپ مقصرند ،اما حمالت ایشان به مجلس
و قالیباف نشان داد که اصالحات قالیباف را رقیب اصلی خود
میداندوچوندرکارآمدیحرفیبرایگفتننداردباتخریبتمام
تالشخودرابراینامزدنشدناوبهکارمیگیرد».سعیدآجرلومدیر
مسئولصبحنونیزباهشتگ«پوپولیسم»نوشت«:جهانگیرینیومد
کالبهاوسکهبگهدولتبرایمردمچهکرده.اومدهبودبگهچرا
دولت برای مردم کاری نکرده» .یکی از کاربران نوشت«:
جهانگیری یه جا میگه در دولت هیچ کاره بودم و تمام
تصمیمات رو واعظی میگرفت.چند دقیقه بعد میگه
تمام وزرا گفتن اصال بدون تو نمی شه دولت رو اداره
کرد.فقط جهانگیری میتونه همزمان هم بگه هیچ
کاره هستم هم بگه تمام کارای دولت رو انجام میدم».
کاربردیگرینیزنوشت«:خالصهحرفایجهانگیری
در کالبهاوس،مقصر کرونا :مردم،مقصر
فساد داداشم :احمدینژاد،مقصر وضع
معیشت:همه غیر از دولت! »

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
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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 :
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پست اینستاگرامیظریف
برادرعزیزمشهیدسپهبدسلیمانیبعدازشهادت
قدرتشبیشترشد
یک هفته از انتشار فایل صوتی محمدجواد ظریف که قرار بر
انتشار آن نبوده است ،میگذرد اما بازتابها و پسلرزه های
این اتفاق همچنان خبرساز است؛ پسلرزه هایی که تاکنون
منجر به یک استعفا در دولت و ممنوعالخروجی 20نفر از
کشور با حکم قضایی شده است .روندی که بهنظر میرسد
بهدلیلتشکیلپروندهقضاییحولآندرقوهقضاییهودستور
موکدرئیسجمهوربهوزیراطالعاتبرایشناساییوبرخورد
باعامالنانتشاراینفایل،درروزهایآیندهخبرسازتره ممی
شود.حاالمحمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در اینستاگرام
با درج این بیت :وفاکنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم/
که در طریقت ما کافریست رنجیدن،بخشی از سخنرانی
اش در آیین گشایش انجمن علمی دیپلماسی در بهمن
 98را باز نشر کرده است.ظریف گفته است :واقعیت این
است که میزان قدرت شما فقط با مالکهای مادی شناخته
نمیشود .مالکهای معنوی قدرت مانند تکیه بر مردم و
ایستادگی از ابزار قدرت هستند .این که شما فردی مانند
برادر عزیزم شهید سپهبد سلیمانی دارید که بعد از شهادت
قدرتش بیش از قبل شهادت باشد ،با این که وقتی هم بود
بسیار موثر بود ،بی نظیر بود ،اما بعد از شهادتش بینظیرتر
شد ،برای این است که فقط ابــزار مادی قدرت نیست که
قــدرت میآفریند .اگر میپذیریم که مالکهای معنوی
مانند شهادت قدرت میآفریند ،چرا قبول نداریم دیپلماسی
قدرت می آفریند؟ استقامت هم قدرت می آفریند؟ باور هم
قدرت می آفریند؟همزمان،علی ربیعی سخنگوی دولت
در روزنامه ایران نوشت:در روزهای گذشته سرقت و انتشار
زودهنگام و گزینشی و پخش القائی فایل صوتی مصاحبه با
ظریف توسط تلویزیون وابسته به دالرهای نفتی گام دیگری
برای «کشاندن جنگ به درون ایــران» بود که پیش از این
وعده آن را شنیده بودیم.دوقطبی جعلی و ویرانگر میدان و
دیپلماسی که ساخته و پرداخته رسانههای خارجی است،
نه تنها در جوهره صحبتهای ظریف نبود بلکه حتی با مبانی
علمی در ساختار وظایف و شیوههای تصمیمگیری در نظام
ما هم ناسازگار است.من نه به عنوان سخنگوی دولت بلکه
به عنوان شهروندی که دغدغهمند به مسائل نگاه میکند،
توصیه میکنم اتهامزنی و جاسوسسازی را کنار بگذاریم و
در دام نقشه بزرگ ربایندگان و انتشاردهندگان قرار نگیریم.
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ویژه های خراسان
واجا؛مامور پایشتهدیداتشیمیاییکشور
یک نهاد مسئول در ابالغیه جدید خود خطاب به
وزارت اطالعات(واجا) ،از این نهاد خواسته است
با توجه به مصوبات کمیت ه دایمی پدافندغیرعامل
کشور ،بــرای رصــد و پایش تهدیدات شیمیایی،
اقدامات خرابکارانه (فرضی) در زیر ساختهای
شیمیایی کشور ،بــرآورد تهدیدات علیه مراکز و
تأسیساتشیمیاییوهمچنینتهدیداتشیمیایی
علیه سایر مراکز اقدامات الزم را در راستای نظام
مصونسازیپدافندشیمیاییکشورانجامدهد.

نقصسامانهمهمدولتیپساز 10سال!
درحالیکهطبقماده 3قانونارتقایسالمتنظام
اداری و مقابله با فساد مصوب سال  ،1390دولت
مکلف شده بود قــراردادهــای مربوط به معامالت
متوسط و باالتر را که به روش های مناقصه ،مزایده،
ترک تشریفات و  ...توسط دستگاه های اجرایی
منعقد می شود ،در یک پایگاه ملی ثبت و اطالع
رسانی کند ،گــزارش روزهــای گذشته یک مقام
مسئول نشان می دهد فعال فقط فاز اول ارتباط
این پایگاه با سامانه الکترونیک دولت محقق و ورود
قراردادهایمناقصهایمعامالتبزرگمیسرشده
وقراراستبقیهقراردادهادرمراحلبعدثبتشوند.

بدون تیتر
سازمان اطالعات سپاه عاشورای آذربایجان
شرقی از متالشی شدن گــروه معاند «هبوط
ایران» توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج)
خبر داد.بر اساس این اطالعیه« ،هبوط ایران»
گروهیاستکهازدیماه ۹۶اعالمموجودیت
کرد تا بتواند با استفاده از ظرفیت گروههای
مختلف برانداز و موج سواری روی مشکالت
صنفیومعیشتیمردم،بهزعمخود،براندازی
درایرانرامحققکند/.تسنیم

