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تازه های مطبوعات
••شرق – این روزنامه در گزارشی با عنوان «خیز
اصولگرایان برای انتخاب شهردار» نوشت« :دیروز
یکاصولگراکهخودرادبیرکلجبههحامیانوالیت
با نام دالور صیامی معرفی کرده ،به خبرگزاری پانا
گفته اصولگرایان پنج نامزد برای شهرداری آینده
تهران در نظر گرفتهاند« :آقایان مرتضی طالیی،
سعیدمحمد،هابیلدرویش،رستمقاسمیومجتبی
عبداللهی از گزینههای احتمالی ،مطرح و جدی
اصولگرایانبرایشهرداریتهرانهستند».
••کیهان -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی به نشست
انتخاباتی اخیر اصالحطلبان واکنش نشان داده
و با تیتر «اول به وعدههای  8سالهتان عمل کنید
سپس در تــدارک وعــده جدید باشید!» نوشت:
«اصالحطلبان که پیشاز این خود را تضمین دولت
روحانی نامیده بودند ،بهجای گــزارش عملکرد و
پاسخ گویی نسبت به عملی نشدن وعدههای 8
سال گذشته شان،کمپین انتخاباتی جدیدی برای
انتخاباتریاستجمهوریَ 1400ع َلمکردهاند».

انعکاس
••الف نوشت :در پی مسمومیت محکومی به نام
بهنام محجوبی در یکی از بیمارستانهای تهران،
اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان
تهران طی اطالعیهای اعالم کرد :مرجع قضایی
با تعویق اجرای مجازات در تاریخ  ۱۲بهمن و ابالغ
رسمیوکتبیبهویموافقتکرد .بررسیهایاولیه
و ادعای هم اتاقیهای وی نشان میدهد زندانی
محجوبی بر اثر مصرف بیش از حد دارو مسموم شده
است و هم اکنون تحت مراقبت های پزشکی است.
این محکوم در غائله خیابان گلستان هفتم در سال
 ۹۶دستگیرشدهبود.
••انــتــخــاب مــدعــی شـــد :نخست وزیــــر رژیــم
صهیونیستی به شبکه ۱۲تلویزیون اسرائیل گفت:
دربارهبسیاریازموضوعاتبادولتبایدناتفاقنظر
وجوددارد؛امااختالفاتینیزدررابطهباپروندهایران
ومسئلهفلسطینوجوددارد.
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رئیسیبهمسئلهایغیرازقوهقضاییهفکرنمیکند

مانوردریاییدرمثلثطالیی

ضامن حفظ منافع اقتصادی در صحنه بینالملل
است .از این رو اجرای رزمایش مرکب دریایی میان
ایران ،روسیه و هند در دستور کار قرار گرفته است.
در این بین باید گفت که برگزاری این رزمایش های
مرکب روی دیگری هم دارد؛ جمهوری اسالمی
ایــران در سالیان اخیر در حوزههای نظامی به ویژه
موشکی،پهپادیوحتیدریاییپیشرفتهایخوبی
داشته با این حال ،همافزایی نظامی ایران با روسیه
و چین میتواند کمر بند ایمنی مستحکمی در برابر
قدرت های غربی ایجاد کند با این توضیح کشورمان
با برگزاری رزمایشهای مشترک یک گام جلوتر رفته
و پس از روابط سیاسی و اقتصادی راهبردی ،زمینه
همکاریهاینظامیراهمفراهمکردهاست.

ندا علیه ناسا

صادق خرازی :زنان و جوانان حلقه مفقوده "نهاد اجماع ساز اصالح طلبان"
هستند ،مجبور شویم کناره گیری می کنیم
توکلی  -چند روزی از برگزاری اولین نشست
« ناسا» یا همان نهاد اجماع ساز اصالحات نمی
گذرد که کم کم صدای سازهای ناکوک چهره
های اصالح طلبی شنیده می شود از محمد
رضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان گرفته
که تاکید کرد نهاد اجماع ساز همان شورای
عالی اصــاح طلبی است و کارکرد دیگری
نــدارد تا صادق خــرازی دبیرکل حزب ندای

ایران که نقد های صریحی به « ناسا» دارد .او
در گفت و گو با خبرآنالین با اشاره به این که
جریان اصالح طلبی دیگر از بطن جامعه
نیست و مسیر خود را دموکراتیک پیش
نمی برد ،اظهار می کند «:نمی شود
که شما به آن دانشجو یا به آن کسی
که قرار است صدای این
جریان باشد بگویید تو
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رزمایشمشترکایران،هند و روسیهدراقیانوسهندآغازشد

رزمایش مرکب امنیت دریایی ایران،روسیه و هند
در شمال اقیانوس هند با شعار «همکاری جمعی در
دریا برای امنیت تجارت دریایی» و در منطقهای به
وسعت ۱۷هزارکیلومتر آغازشد.امیردریادارحسین
خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش کشورمان با
تأکیدبراینکهاینرزمایشدرمنطقهشمالاقیانوس
هند با هــدف دستیابی به امنیت جمعی و تمرین
مشارکتی کار خود را آغاز کرده است ،افزود :در سال
گذشته نیروی دریایی چین که نیروی پر قدرتی است
را در کنار نیروهای دریایی پرقدرت نیروهای مسلح
جمهوریاسالمیایرانداشتیم.امسالباتوجهبهاین
کهرزمایشباسالنوچینهمزمانشدهاست،چینی
ها اعالم کردند بعد از سال نو چینی به رزمایش اضافه
خواهند شد.عالوه بر این ،یکی دیگر از مولفههای
بااهمیت این رزمایش مرکب ،منطقه برگزاری آن
است .یعنی اقیانوس هند ،سومین اقیانوس بزرگ
جهانراکهسهتنگهمهمهرمز،بابالمندبوماالکاکه
بهمثلثطالییمشهوراستدربرمیگیرد؛اقیانوسی
کهسهمقابلتوجهیدرتجارتجهانیداردوخطوط
جریانانتقالنفتومنابعانرژیفسیلیبهشدتبهاین
اقیانوسوگذرگاههایآنمرتبطاست؛بنابراینامنیت
خطوطکشتیرانیدراینمنطقه،بهویژهدراینتنگهها
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پای گمانه زنی های انتخاباتی  1400به
نشست خبری روز گذشته سخنگوی قوه
قضاییه نیز باز شد و غالمحسین اسماعیلی
در پاسخ به سوالی در ارتباط با احتمال
کاندیداتوری آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی
برای انتخابات ریاست جمهوری ،تصریح
کرد که رئیس دستگاه قضا به موضوعی جز
قوه قضاییه فکر نمی کند «:انجام خدمات
کامالموفقیتآمیزدرقوهقضاییهوتحولدر
دستگاه قضا ،از آغازین روزهای مسئولیت
آیت ا ...رئیسی در قوه قضاییه آغاز شده و
ارتباطی به این ایام و این سفر(عراق) که
مقارن با ایــام انتخابات اســت ،نــدارد ».به
گزارشمیزانسخنگویدستگاهقضاتاکید
کرد« :در ارتباط با انتخابات آن چه که من
اطالع دارم و شما هم اطالع دارید ،ایشان
در دیداری که با دانشجویان داشتند
همین سوال را دانشجویان پرسیدند
و آیت ا ...رئیسی در مقام پاسخ اعالم
کردند که من به جز قوه قضاییه به
مسئله و موضوع دیگری فکر
نــمــیکــنــم ».ای ــن سخنان
اســمــاعــیــلــی در حالی

فقط باید دنباله رو باشی .این حرف شوخی
است .در جامعه جوان و تحصیل کرده امروز
ده ها هــزار جــوان داریــم که قــدرت تحلیل به
مراتب قوی تر و دقیق تر و به روز تری از آقایانی
دارند که از دهه شصت در حال تصمیم گیری
هستند و جایشان را به افــراد جــوان تر نمی
دهــنــد .اگــر ایــن اف ــراد مــی توانستند
تصمیمات درست بگیرند که جریان
اصالحات امروز در این وضعیت قرار
نداشت.زنان و جوانان حلقه مفقوده
نهاد اجــمــا عســاز اصال حطلبان
هستند ،درواقـــع ســاز و
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مطرحمیشودکهپیشترنیزرئیسدستگاه
قضا با اشــاره به تمرکز جدی خود بر سند
تحول 5سالهقوهقضاییهبهطورتلویحیدور
کاندیداتوری در انتخابات را خط کشیده
بود.البتهصحبتهایاسماعیلیبههمین
جا ختم نشد و سخنگوی قــوه قضاییه در
خصوصجنجالسیلیعنابستانینماینده
مجلس به پلیس راهــور و ایــن که پرونده
این نماینده در قوه عدلیه به کجا رسیده
است نیز گفت «:این پرونده در دادسرای
عمومیوانقالبتهرانثبتشدهوچنانچه
تحقیقاتناظربرآنمنجربهجلبدادرسی
شود ،پرونده به دادگــاه ارسال می شود».
اسماعیلیدربخشدیگریازسخنانخود
در پاسخ به سوالی درباره نتیجه رسیدگی
به پرونده عیسی شریفی در دیــوان
عالی کشور نیز گفت «:این پرونده
همچنان در دیــوان عالی کشور
است و رای دیوان عالی کشور در
این باره صادر نشده است
و بـــه مــحــض صـــدور
رای نتایج آن اعالم
میشود».

کار تصمیمگیری «ناسا» از عقب ماند هترین
شیوههای دنیاست و مجبور شویم کناره گیری
می کنیم» .اما مخالفت حزب ندا با ناسا به
انتقادات دبیر کل این جبهه ختم نشده و سعید
نور محمدی عضو شورای مرکزی این حزب از
حضور انفرادی این حزب در انتخابات 1400
و معرفی کاندیدای اختصاصی خبرداده
است «:در کنگره اخیر حزب ندای ایرانیان که
نمایندگان شعب استانی حزب نظرات خود را
به شورای مرکزی منعکس کردند ،تقریب ًا به این
اجماع رسیدیم که با آقای محمد جواد ظریف یا
صادق خرازی وارد انتخابات  ۱۴۰۰شویم».
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ویژه های خراسان

مصائب عجیب صادرات شرکت های
دانش بنیان

گزارشیکمقاممسئولنشانمیدهددرحالیکه
یکیازنیازهایمهمشرکتهایدانشبنیانبرای
افزایشصادرات،دراختیارداشتنکارتبازرگانی
است به علت حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه
های کشور در هیئت مدیره این شرکت ها ،امکان
گرفتن این کارت برای تعدادی از این شرکت ها
وجودنداردچراکهطبقمقرراتفعلی،اشتغالتمام
وقت افراد در دانشگاه ها و مراکز علمی ،از شرایط
عدمتعلقکارتبازرگانیمحسوبمیشود!

جایزه برای کمک به دولت در
مدیریت بحران
یکمسئولمهماجراییباارسالدستوریخطاب
بهتعدادیازاعضایهیئتوزیران،ازآنهاخواسته
باتوجهبهتاکیداتقانونمدیریتبحرانوضرورت
تهایمردمیبرایتقویتمدیریت
توسعهمشارک 
در این بخش ،هرچه سریع تر به تهیه و تصویب
آیین نامه ها و مقررات الزم برای سازمان دهی و
استفادهازظرفیتتشکلهاونهادهایغیردولتی،
ن های ورزشی و دیگر نیروهای داوطلب
فدراسیو 
مردمی اقدام وسازوکارهای حمایتی و تشویقی
را تدوینکنند.

بدون تیتر
ســردار علی کوهستانی مسئول سازمان
تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی
سپاه از تجهیز تانکهای سپاه به سامانه دید
در شب با برد ۴کیلومتر خبر داد .تا پیش از
این ادوات زرهی به سامانههایی با برد ۴۰۰
متر مجهز بودند که با تجهیز به سامانه جدید
این برد به  ۱۰برابر افزایش یافته است.
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