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

امام سجاد(ع) می فرمایند:
صم ُت ِل َيس َل َم و َي ِ
الم ِ
نط ُق ِل َيغ َن َم.
ؤم ُن َي ُ
ُ
مؤمن سكوت مىكند تا سالم بماند و سخن مىگويد تا سود ببرد.
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تازه های مطبوعات
••بیشتر روزنامه ها تیتر یک خود را به مناظره دوم
انتخاباتریاستجمهوریاختصاصدادند:آفتاب
یزد« :مناظره آرام»  ،ابتکار« :مناظره های خواب
آور» ،اعتماد« :آرامش در حضور رقبا» ،جام جم« :نه
چندانداغ»،جوان«:نامزدهاعلیهمناظره»،شرق:
«رقابت در دفــاع از مــردم» ،فرهیختگان« :بدون
تغییر در سبد آرا» ،کیهان« :بی برنامه ،بی کارنامه و
طلبکار ،نامزدهای دولت در مناظره چگونه ظاهر
شدند؟»،وطنامروز«:غلبهمنطقوبرنامهبرجنجال
و حاشیه» ،همشهری« :مناظره روی خط صاف»،
سازندگی«:دوقطبیرئیسی-همتی»
••شرق  -این روزنامه در یادداشتی درخصوص
مناظره ها نوشت :چگونه وقتی در یک جمع،
هفتنفر که همگی از مسئوالن ارشد کشور بوده
و هستند و با هم آشنایی کامل دارند ،نمیتوانند
ارتباط کالمی مناسبی داشته باشند و به سؤاالت
تگروههای
پاسخ دهند ،میتوانند نظرات و خواس 
مختلفاجتماعیومیلیونهانفررابشنوند.

انعکاس
••عصرایرانمدعیشد :وزیرخارجهآمریکا گفته
است،حتیدرصورتاحیایتوافقهستهایموسوم
بهبرجاموبازگشتآمریکاوایرانبهتعهداتهستهای
خود،بازهم«صدها»تحریمایاالتمتحدهعلیهایران؛
ازجملهتحریمهاییکهدردولتترامپ(علیهایران)
اعمالشدند،همچنانباقیخواهدماند.قراراست
در هفته جاری دور ششم مذاکرات احیای برجام در
وین از سرگرفته شود .کاظم غریبآبادی ،نماینده
دایمایراندرویننیزگفت:عزمیازسویآمریکابرای
لغوتحریمهامشاهدهنشدهاست.
••همشهری آنالین نوشت :فرمانده انتظامی
تــهــران بـــزرگ درخ ــص ــوص اظـــهـــارات برخی
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دربــاره
گشت ارشاد گفت :نمی توان با شئونات اسالمی
و اخالقی جامعه ،بازی کرد.از این مسائل نباید
برای جمع کردن رای استفاده شود.
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آخرین آرایش پس از دومین مناظره
مناظرهدومنامزدهادرحالیبرگزارشدکهانتقادهابهشکلونحوهبرگزاری
مناظراتگستردهترشدهاست

توکلی-درحالیکهنامزدهاهمچنانتمامتالش
خودرابرایجلبنظررایدهندگانبهشیوههای
مختلفبهکارگرفتهاند،اینطورکهبهنظرمیرسد
دومینمناظرهانتخاباتینیزنتوانستهنظرمردمو
سیاسیون را خیلی جلب کند .انتقادها به شکل
و نحوه مناظره گستردهتر شده و تصور میشود
ایــن رویــه مانعی بــرای شناخت کافی مــردم از
نامزدهایریاستجمهوریاستونقشزیادیدر
داغ کردن تنور انتخابات نداشته است .بر اساس
نظرسنجی ملی کیو ،مناظره دوم را حدود ۳۲
درصدازافرادمشاهدهکردهوحدود ۱۴درصدنیز
مناظرهراندیدهولیاخبارآنراپیگیریکردهاند.
در نتیجه می توان گفت در مجموع کمتر از ۵۰
درصد از افراد مناظره را دیده یا اخبار آن را دنبال
کردهاند و بیش از  ۵۰درصد افراد نه به تماشای
مناظره نشسته و نه اخبار آن را دنبال کردهاند.در
نظرسنجی قبلی کیو نیز که پس از مناظره اول
منتشر شد  ۴۵درصد افراد نه تماشاچی مناظره
بوده و نه اخبار آن را دنبال کرد ه بودند.این نشان
میدهدکهبرگزاریدودورمناظرههنوزنتوانسته
تنور انتخابات را آن چنان که باید و شاید ،داغ
کند ۴۰.درصدکسانیکهمناظرهرادیدهیااخبار
آنرادنبالکردهاند،معتقدندرئیسیبهترازسایر
نامزدهادرمناظرهظاهرشدهاست.پسازمناظره
اول نیز  44درصد از پاسخگویان معتقد بودند
که رئیسی بهتر از بقیه نامزدها ظاهر شده است.
همچنیندرنظرسنجیپسازمناظرهدومحدود
 ۳۵درصد از پاسخگویان هیچ یک از نامزدها را
چهرهبرترمناظرهمعرفینکردهاند.سایرنامزدها
نیز با ارقامی کمتر از  ۵درصد مورد اشاره افراد
قرار گرفتند .پس از دومین مناظره نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری،حدود  ۶۱درصد از
پاسخگویان نیزمعتقد بودند که احتما ًالرئیسی
پیروزانتخاباتخواهدبود.گزارشکاملششمین
نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی کیو پنج

شنبهشب ،منتشر خواهد شد.نتایج نظرخواهی
سایت ها وخبرگزاری ها نیز پس از مناظره دوم
جالببود.نظرخواهیهاییکهالبتهبامعیارهای
پژوهشیوتحقیقاتیمعتبریکنظرسنجیعلمی
فاصله زیــادی دارد.در نظر خواهی خبرگزاری
فارس(اصولگرا):ابراهیمرئیسیاول،همتیدوم
وبهترتیبقاضیزاده،زاکانیوجلیلیسومتاپنجم
شدند.در کانال تلگرامی خبرهایفوری و مهم
(اصالحطلب):عبدالناصرهمتیاول،قاضیزاده
دوم و به ترتیب رئیسی،جلیلی و مهرعلیزاده سوم
تتخصصی
تاپنجمشدند.دراقتصادآنالین(سای 
اقتصادیباگرایشاصالحطلبوطرفدارهمتی):
عبدالناصرهمتیاول،قاضیزادههاشمیدوموبه
ترتیبابراهیمرئیسی،جلیلیومهرعلیزاده،سوم
تاپنجمشدهاند.ایننظرخواهیهاهمانطورکه
گفتیم با صحت و روایی  یک نظرسنجی علمی
فاصله زیــادی دارد اما به نوشته فارس،افزایش
کالندادهحاصلازمناظرهدوم،همچونمناظره
اول ،بر جایگاه همتی در توییتر موثر بوده و وی را
صدرنشین این بستر کرده است .با این تغییر،
رئیسی با حفظ جایگاه اول تلگرام و اینستاگرام،
با8درصد اختالف توجهات به جایگاه دوم توییتر
افتکرد.کاندیدایپوششی،کاندیدایروکشی،
مهار تورم و گشت ارشاد مدیران نیز از مهم ترین
کلیدواژههایی بود که مورد توجه کاربران قرار
گرفت.دراینگزارشزاکانیباحواشیمربوطبه
خطای ادمین توییتر مرکز پژوهشهای مجلس و
گالیه محسن رضایی از او در طول مناظره نسبت
به روز گذشته ۳۱۰درصد افزایش توجه را تجربه
کــرد .در ادامــه مهرعلیزاده با هدف قــرار دادن
موضوعات مربوط به زنان در جامعه ،رضایی با
اشتباه لفظی یاساشین آذربایجان و جلیلی با
دعوت دوبــاره از همتی برای مناظره دو نفره به
ترتیببیشترینافزایشتوجهاتفضایمجازیرا
بهخوداختصاصدادند.
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رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
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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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گالیهها وکنایههای روحانی درباره سخنان نامزدها
خداراشکرکهامروزکسیدیگرطرفدارفیلترینگنیستوهمهطرفدار
برجامشدهاند!
مجاور -رئیسجمهوردرسخنانصریحوبی
پردهخودبهسراغمناظرههای اخیرانتخاباتی
رفت ،از آن چه وی جفا به نظام خواند سخن
گفت ،به اظــهــارات کاندیداها در خصوص
عملکرد دولت واکنش نشان داد و از سواالت
یکطرفهصداوسیماانتقادکرد.رئیسدولت
تدبیر و امید در بخش دیگری از سخنان خود،
گزارشی از موفقیت دولــت هــای یازدهم و
دوازدهــم ارائــه و با اشــاره به این که دولــت او
جلوییکجنگاقتصادیراگرفته،تاکیدکرد
آن طور که کاندیداها مطرح می کنند ،مقصر
تمام مشکالت دولت نیست .در ادامه مطلب
اهــم سخنان روز گذشته روحانی در جمع
هیئتدولترابهگزارشایسنامیخوانید:
*در این انتخابات جفا و ظلمهای بسیار بدی
شد .یک مورد از جفاها را مقام معظم رهبری
در زمینه احراز صالحیتها اشاره فرمودند
که مسئله مهمی بود .ایشان هم دستور دادند
جبران شود ،حاال جبران شود یا نه ،مسئله
دیگری است .اما در این انتخابات جفاهای
فراوانی شد .به نظر من بدترین جفا در این
انتخابات جفای به خود نظام است*.البته در
اینانتخاباتمشخصشدکهفقطدولتاست
که ایراد دارد و بخشهای دیگر از جمله قوه
قضاییه،قوهمقننهومجمعتشخیصمصلحت
خوشبختانه خوب و سالم هستند و مشکل
فقط دولت است که در این انتخابات آن هم
حل خواهد شد .البته انتخابات هم
نباشد دوره ما تمام میشود ،دولت
بعدی میآید ،این هم درست میشود
و کــل کــشــور درســـت مــیشــود*.
موضوعات بهتری هم این
روزهــا میشنویم ،چقدر
زنــان در ایــن چند
روز خــوب شدند،
حـــقـــوق خــانــمهــا،

احــتــرام بــه خانمها و جــوانهــا مطرح شده
اســت .چطور در این مدت خانمها نبودند،
فقط این روزهــا خانمها پیدا شدند و خیلی
مورد احترام هستند؟ اقوام و اقلیتها چقدر
خوب شدند .شیعه و سنی چقدر با هم برادر
و متحد شدند .چیزهای خوبی هم الحمدهلل
این روزها هست*خدا را شکر که امروز کسی
دیگر طرفدار فیلترینگ نیست و همه طرفدار
برجام شده اند*حاال به شخص من فحش
دادن عیبی ندارد چراکه فحش زیاد دادند.
بــاز هــم فحش بدهند .مــن یــک نفر استثنا
هستم.اینهمهوزیران ،معاونان،مدیرکلها،
استانداران ،فرمانداران و کادر پزشکی همه
جا تالش کردند*.آقای صداوسیما که سوال
طراحیکردی،چرادربحثاقتصادی،جنگ
اقتصادی را نگفتی؟ چرا فراموش کردی؟
چــرا کــنــار گــذاشــتــی؟ بعد از ایــن کــه سیل
اعتراض آمــد ،در مناظره دوم دو تا کلمهای
گفتند*.مشکالت مردم خیلی زیاد بود اما
در عین حال نگذاشتیم در این کشور قحطی
بیاید و جنگ شود .قولی که به مردم در دولت
دوازدهــم دادم ،گفتم که نمیگذارم جنگ
شود .نمیخواهم توضیح دهم که اگر دیگران
بودندچهمیشد* .نگذاشتیمآنها(آمریکایی
ها)درهیچمجمعجهانیپیروزشوندوآنهارا
شکستدادیم.موفقیتحقوقیهمداشتیم.
چرا دادگاه الهه را نمیگویید؟ چرا موفقیت
دیپلما تهای ما را نمیگویید؟ مگر این
ها ایرانی و انقالبی نیستند؟ فقط یک
عده خاص انقالبی هستند و بقیه همه
غریبهاند .از کدام کره آمدند؟ این ها
هم زحمت کشیدند .با شعور
مـــردم بـــازی نکنیم ،ملت
ایــــران مــلــت بــزرگــی
است و می داند که
چه گذشته است.
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نگاه سوم

درپی درج استفتائی از حضرت آیت ا ...خامنهای
در برخی صفحات رسانههای اجتماعی ،روابط
عمومی دفتر مقام معظم رهبری اعالم کرد :هر
متنی که حاکی از نوعی ورود در انتخابات باشد،
از طرف دفتر مردود و بی اعتبار است .مطلبی
نیز که به تازگی درباره صالح و اصلح گفته شده
است ،اعتبار ندارد.

هسته ای
عراقچی:مسائلکلیدیدرمذاکراتباقی
ماندهاست
مذاکره کننده ارشــد کشورمان در وین گفت:
مذاکرات به نقطهای رسیده که برخی مسائل
کلیدی هنوز در آن باقی مانده است و باید درباره
آن ها تصمیم گیری شود .ما هفته آینده دور جدید
مذاکرات را آغاز خواهیم کرد و امیدواریم در
موضوعات مختلف پیشرفت داشته باشیم ولی
دربــاره این که دور آخر مذاکرات باشد یا خیر،
قضاوت زود است .اختالف نظرها درباره مسائل
جدید نیست ،در واقع اختالف نظر در خصوص
موضوعهای اصلی در
زمینه نحوه بازگشت
دوطــــرف بــه تــوافــق
اس ــت /.خانه
ملت
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