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بدانيد كه در قرآن خواندنى كه با تد ّبر همراه نباشد ،خيرى نيست؛ آگاه باشید عبادتى كه با فهم و
(بحاراألنوار :ج ، ۴ص ، ۲۱۱ح)۹۲
انديشه توأم نباشد ،خوبی و ثمری برایتان در پی ندارد .
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تازه های مطبوعات
••شرق -این روزنامه نوشت :روحانی تا انتخابات
دور دوم ،اصالحطلبان را به نوعی برای خود حفظ
کردوالبتهاصالحطلبانهمخاصهدرحوزهسیاست
خارجی از روحانی رضایت داشتند زیــرا دولت
روحانی در پایان کارش در دوره نخست دستاوردی
به نــام برجام را عرضه کــرده بود.بعد از انتخاب
روحانی در ســال  ۹۶زمانی که از قضا هاشمی
رفسنجانی هم فــوت کــرده بــود ،روحــانــی از یک
سو خود را دیگر نیازمند سبد رأی اصالحطلبان
نمیدانست و از سوی دیگر در غیاب پشتوانهای
به نــام هاشمی سعی کــرد بیشتر در بازگشت به
خاستگاهاصلیخودیعنیاصولگراییخواستههای
اصولگرایان را تأمین کند.
••ایران« -سجاد بنابی» نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت ارتباطات زیرساخت به این روزنامه گفت:
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصمیم به رفع
فیلتربرخیازسایتهاازجملهیوتیوببرایافرادی
چون خبرنگاران ،استادان و دانشجویان گرفته
است .اطالعرسانیدراینحوزهبرعهدهدادستانی
کل کشور است.
••جمهوری اسالمی -مسیح مهاجری در این
روزنامهنوشت:محمدجوادظریف،وزیرامورخارجه
زبردست و موفق و سرشناس بینالمللی کشور ما
چندین سال است که سیبل چنین اهانتهایی
در پوشش انتقاد است .به او به خاطر امضای سند
همکاری  ۲۵ساله با چین انتقاد دارم ولی در عین
حالحملهبهاوراغیرمنصفانهمیدانم.اورابادست
وپایبستهبهداخلاقیانوسمیفرستندومیگویند
شنا کن و در همان حال که او تالش خود را برای شنا
کردن با دست و پای بسته به عمل م ـیآورد ،آماج
بیشترین تهمتها قرارش میدهند.
••کیهان  -این روزنامه جلسه کمیسیون مشترک
در وین را سوژه تیتر یک خود کرده و با عنوان «احیای
برجام بدون لغو تحریمها /هدف خیمهشببازی
آمریکا و اروپا در وین» نوشت« :آمریکا و اروپا در پی
آن هستند تا با یک خیمهشببازی مضحک ،احیای
برجام بدون لغو تحریمها را کلید بزنند .یعنی آمریکا
بدونلغوتحریمهابهبرجامبازگرددوگفتوگوهای
جدید حول تعهدات ایران شکل بگیرد».
••فرهیختگان – این روزنامه در گزارشی با تیتر
«ســرعــت گــرانــی خ ــودرو  2بــرابــر ت ــورم» نوشت :
«درحالی رئیس شورای رقابت از جاماندگی قیمت
کارخانه ای خودروها از تورم حرف می زند که آمارها
نشانمیدهدقیمتکارخانهایبیشاز2برابرنرخ
تورم ساالنه است».

انعکاس

روزحساسوین

کمیسیونویژهبرجامدرحالیامروزدروینبرگزارمیشودکه بهگفته
سخنگویوزارتخارجهمعلوممیشودآیا ۴+۱میتواندمنافعمدنظر
ایرانراتامینکندیاخیر
هــادی محمدی – تا ساعاتی دیگر وین
پایتخت اتــریــش پــس از مــاه هــا میزبان
نمایندگان کشورهای ایران و  4+1است تا
برای اولین بار بعد از شیوع کرونا در جهان
به صورت حضوری گفت وگوهای خود را
انجام دهند  .گفت وگوهایی که به دلیل
حضوری بودن و زمزمه هایی مبنی بر رفع
تحریمهاوبازگشتآمریکابهبرجامداغشده
و رسانه های مختلف جهان منتظر هستند
تا خبرهای مهمی را از وین مخابره کنند،
این فضا سازی رسانه ای در حالی است که
به گفته مسئوالن ایرانی  ،این مذاکرات هم
همچون مذاکرات گذشته خواهد بود و با
توجه به این که آمریکا تحریم های ایران را
رفع نکرده همچنان اجازه حضور مستقیم
یا غیر مستقیم در مذاکرات برجام را ندارد .
روز گذشته ،خطیب زاده هم بر این موضوع
تاکید کرد و بار دیگر گفت که هیچ طرح گام
به گامی در این مذاکرات بررسی نخواهد
شد .به گزارش خراسان ،سخنگوی وزارت
خارجه که اولین نشست خبری خود در
سالجدیدرادرفضایبازساختمانوزارت
خارجه برگزار کــرده بود بارها و در پاسخ
به ســواالت متعدد خبرنگاران به موضوع
مذاکرات امروز وین پرداخت و با بیان این
که آمریکا باید همه تحریمها علیه ایران را
بردارد ،مجدد تاکید کرد :هیچ طرح گام به
گامیهیچوقتازسویایرانمطرحنبودهو
ایرانهمهیچطرحگام بهگامیرانپذیرفته
اســت.وی افزود:ما فقط یک گام داریم آن
هم شامل برداشته شدن همه تحریمهای
آمریکاست و در مقابل ،ایران آمادگی دارد
اقدامات جبرانی خود را متوقف کند و به
عقب برگرداند ،آن چه فردا(امروز) اتفاق
میافتد ،هیچ فرقی با همه کمیسیونهای
مشترکی که تا االن بوده ،ندارد.کمیسیون
ادواری فصلی کمیسیون مشترک بین
ایران و  ۴+۱است .کما این که در ماههای
قبلوفصولقبلنیزایننشستراداشتیم.
قرار بود این نشست در اسفند برگزار شود
که تاریخ نهایی نشده بود و قرار شد در اوایل
فروردین به صورت آنالین برگزار شود که
گفتوگوهاناقصبودوادامهآن موکولشد
به کمیسیون حضوری.خطیبزاده ادامه
داد :دستورکار این جلسه ،رفع تحریمهای
ظالمانهآمریکاعلیهایرانوچگونگیاجرای
تعهداتطرفهایمقابلاست.اینموضوع
کمیسیونمشترکایندفعهبودهاست.وی

در عین حال افــزود :در نشست روز جمعه
بحث جدی مطرح شد و فردا(امروز) معلوم
میشود آیا  ۴+۱میتواند منافع مد نظر
ایرانراتامینکندیاخیروآنوقتمیتوانیم
مسیرروشنتریراداشتهباشیم.
▪ واشنگتن :در نشست ویــن دربــاره
تسهیلبرخیتحریمهابحثخواهدشد

در ســوی مقابل «جلینا پــورتــر» معاون
سخنگویوزارتخارجهآمریکادریکجلسه
توجیهی درباره برجام به خبرنگاران گفت :
ما قصد داریم درباره گام های هستهای که
ایران باید به منظور بازگشت به سازگاری با
«برنامه جامع اقدام مشترک» بردارد بحث
کنیم و لغو هیچ تحریم خاصی را مدنظر
نداریم اما به طور قطع میگوییم که گام
هایتخفیفتحریمهاراکهآمریکابایدبرای
بازگشتبهتعهداتخوددرچارچوببرجام
اتخاذ کند بحث و بررسی خواهیم کرد.اما
«رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران
روز یک شنبه در مصاحبهای گفت هدف
آمریکا از حضور در نشست وین اتریش این
است که آمریکا چه گامهایی میتواند برای
بازگشت به پایبندی به توافق هستهای
اتخاذکندوهمچنینایرانچهگامهاییباید
برای بازگشت به پایبندی به برجام بردارد.
خبرنگار پیبیاس از رابــرت مالی پرسید
که دولت بایدن با بیش از  500تحریمی
که در دوران ترامپ علیه ایران اعمال شده
چه خواهد کرد ،که وی پاسخ داد« :ایران
بایدازمزایایتوافقهستهایبهرهمندشود
در صورتی که تهران تمامی گامهایی را
که برخالف برجام بوده بازگرداند ،دولت
بایدنبایدتمامیاینتحریمهاراکهبرخالف
توافق هستند ،لغو کند».وی بازگشت به
توافق هستهای سال  2015توسط ایران
و آمریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری
ایــران را ممکن دانست اما گفت که برای
واشنگتن بازگشت صحیح به این توافق
مهم است.با این حال گذشت زمان نشان
خواهد داد کهآیا دولت جدید آمریکا در
راستای اهداف و منافع ملی این کشور به
تعهدات خود عمل خواهد کرد یا البی های
ضد ایرانی و کشورهای منطقه ای مانع از
ایفای این تعهدات خواهند شد .امــروز و
بعد از نشستی که در وین برگزار خواهد
شد ،میتوان چشم انداز روشنتری در این
زمینه ترسیم کرد.

متکی :رئیسیاولویتنخستشورای
وحدتاصولگرایانبرای 1400است
مجاور « -سید ابراهیم رئیسی» کاندیدای
اصلی اصولگرایان در انتخابات 96و رقیب
اصلی حسن روحانی در آن سال بود که با
کسب  16میلیون رای توانست در جایگاه
دوم رقابت انتخاباتی 96قرار بگیرد .حاال
اما رئیسی تبدیل به گزینه اول اردوگــاه
اصولگرایی شده است ،با این تفاوت که
او هم اکنون رئیس قوه قضاییه است و به
گفته غالمحسین اسماعیلی سخنگوی
دستگاه قضا ،رئیسی به جز قوه قضاییه به
مسئله دیگری فکر نمی کند .چندی قبل
هم محمد رضا باهنر به صراحت گفت که
« چند بار شخصا با آقای رئیسی صحبت
کــردم ،ایشان گفت من نمیآیم ».اگرچه
این دست رد رئیس قوه قضاییه به انتخابات
 1400تا حدی باعث شده که احــزاب و
جریان های مختلف اصولگرایی هر یک
به دنبال کاندیدای خود بروند ،اما از آن
جهت که در انتخابات هیچ چیز حتمی و
قطعی نیست همه نیم نگاهی به حضور
سید ابراهیم رئیسی دارند ،او هنوز گزینه
جدی است و احتمال حضور او را به رغم این
تکذیب ها باید جدی  گرفت  .در تازه ترین
خبر منوچهر متکی ،سخنگوی شــورای
وحــدت اصولگرایی در پایان نوزدهمین
نشست هیئت عالی شــورای وحــدت که
روز گذشته برگزار شد با اعــام این خبر
که شــورای وحــدت گفتوگوهای خود را
با کاندیداهای محتمل و بالقوه انتخابات
ریاست جمهوری  ۱۴۰۰آغاز کرده است،
تاکیدکردکههمچنانگزینهاولاینجریان
سید ابراهیم رئیسی است «:ما گفتوگوها

را با نامزدهای مطرح در جریان ارزشی و
انقالبی با این هدف که از پیش برنامهها و
افراد محوری در ترکیب دولت مد نظر آن ها
و مباحثی از این دست بیشتر آگاه شویم،
آغــاز کــردهایــم .همچنان حجت االســام
والمسلمین آقای رئیسی اولویت اول ما
در گزینههای این شوراست ».سخنگوی
شـــورای وح ــدت در ادامـــه سخنان خود
تاکید کــرد«:در این گفتوگوها ارزیابی
اولویت هــای بعدی و پیشبینی الزم در
شرایط ویــژه مد نظر اســت و ما به زودی
چارچوب این گفتوگوها و نحوه دعوت از
نامزدها را تدوین می کنیم و برای دستیابی
بهیکقالبوالگویمشخصبرایبرگزاری
نشستهای جدیتر با کاندیداها در هیئت
عالی شــورای وحــدت ایــن امــر را بررسی
خواهیم ک ــرد ».چندی قبل هــم صــادق
محصولی ،دبیرکل پایداری از برگزاری
جلسه با سید ابراهیم رئیسی خبرداده بود.
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب
موتلفه و یکی از اضــاع شــورای وحدت،
در گفت و گو با ما نیز تاکید کرد که «گزینه
اول آن ها سید ابراهیم رئیسی است  ».او
همچنین به خراسان گفت که در نهایت ما
شاهدتفاهمبینشورایوحدتاصولگرایی
و جریان ائتالف اصولگرایی خواهیم بود
اما این تفاهم زیر سایه کاندیداتوری آیت
ا ...رئیسی قطعی است و اگر او به کارزار
انتخاباتواردنشود،شرایطتفاهمباائتالف
اصولگرایی سخت خواهد شد و ما نیاز به
رایزنی بیشتری با ائتالف بر سر کاندیدای
مشترک خواهیم داشت.
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عبور عارف از «ناسا»

فارس:حذفنرمعارفتوسطاصالحطلبانآغازشده ومعاوناولدولتاصالحاتبدونتوجه
بهآنهاستادهایاستانیخودرافعالکردهاست
حدود دو ماه تا انتخابات  1400باقی مانده و روز
به روز تنور بحث های انتخاباتی و سیاسی ،گرم تر
میشود.اصالحطلباننیزدرسایهنهاداجماعساز
بنا دارند که حضور یکپارچه و پررنگی در انتخابات
داشته باشند .نهادی که البته بعضی از احزاب
اصالح طلبی همچون ندای ایرانیان با دبیر کلی
صادق خرازی ،با آن همراه نبوده و تصمیم به حضور
انفرادیدرانتخابات 1400گرفتهاند.حاالآنطور
کهفارسخبردادهاستبنیادامیدایرانیانبناداردبا
کاندیداتوریرئیساینحزبیعنیمحمدرضاعارف
حضوری مستقل از ناسا ،در انتخابات داشته باشد
 «:بنیاد امید ایرانیان که محمدرضا عارف ریاست
آن را بر عهده دارد فعالیتهای انتخاباتی خود را
در برخی از استانهای کشور آغاز و ستادهایی را
راهانــدازی کرده است و این نشان میدهد معاون
اول دولت اصالحات این بار عزم جدیتری برای
ورود به انتخابات ریاست جمهوری  1400دارد»
.بایدگفتکهبهنظرحرکتنرمعارف بیتوجهبهآن
چه تندروهای این جریان و رئیس دولت اصالحات
دنبال می کنند ،مسیر متفاوتتری را آغاز کرده
است .عارف سال  92که در پی نامه رئیس دولت
اصالحات ،با دلخوری از کرسی یازدهم ریاست
جمهوری دست شسته بود حاال دیگر می خواهد
به عنوان نامزد پیشرو عمل کند که سایرین ناچار به
پیرویشوندچراکهبانگاهیبهوضعیتکاندیداهای
احتمالیاصالحطلباندر 1400بهنظرتنهاگزینه
هاییهمچونمحمدرضاعارف،اسحاقجهانگیری،
محمد جواد ظریف و سیدحسن خمینی با فاصله از
سایرگزینههایاصالحطلبیشانسبیشتریبرای
دیده شدن و پیروزی در انتخابات را داشته باشند؛
محمدجواد ظریف که از او به عنوان گزینه اجماعی
همه اصالح طلبان نیز یاد می شود به طور قطعی
اعالم کرده که در انتخابات شرکت نخواهد کرد و
اصالح طلبان نیز از او قطع امید کرده اند ،درباره
سید حسن خمینی و جهانگیری نیز در کنار این که
تردیدهایی درخصوص تأیید صالحیت شدن شان
وجود دارد ،نبود صبغه اجرایی و نداشتن کارنامه
درخشان ،حضور  1400آنان را با اما و اگرهای
فراوانی روبه رو کرده است ،در این بین و در فاصله
حدوددوماهماندهبهانتخابات،بهنظرتنهامحمدرضا
عارف می تواند قریب به یقین بگوید کارت ورود به
صحنهانتخاباتراازشوراینگهباندریافتخواهد
کرد.با این اوصاف ،گویا محمد رضا عارف این بار

معافیتاداراتدولتیازثبتبرخیمعامالت

معطل نهاد اجماع ساز و نظر بزرگان اصالح طلبی
نمانده و به تنهایی و با اعتماد به نفس باال فعالیت
تبلیغاتیخودراآغازکردهاست.درمقابل؛بهتازگی
امیرحسینقاضیزادههاشمینایبرئیسمجلس
نیزازحضورخوددرانتخابات 1400خبردادهاست.
نمایندهاصولگرایمردممشهدکهپیشترنیزگمانه
هایی درباره کاندیداتوری و ستادهای انتخاباتی او
زده می شد؛ با بیان این که در انتخابات خردادماه
شرکت خواهد کرد ،خود را کاندیدای اصلح اعالم
کرد  «:من برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام
خواهم کرد؛ اگر کسی خودش را اصلح نمیداند
نباید کاندیدا شود ».قاضی زاده هاشمی همچنین
در خصوص برنامه اش برای اداره کشور نیز گفت
که «روش اداره کشور باید تغییر کند و برنامه کاملی
برایاینمسئلهداریم».اودرادامهباانتقادازعملکرد
حجت االسالم روحانی  ،اظهار کرد «:آقای روحانی
کــاری کــرده اســت که اصالحطلبان فرصتی در
انتخابات  ۱۴۰۰نخواهند داشت؛ مردم در کوتاه
مدتبههیچوجهعملکرداصالحطلبانرافراموش
نمیکنند ».به گزارش جماران ،وی همچنین در
خصوصحقوقخودگفتکه«حقوقرسمیوثابتم
۲۲میلیونتوماناست».
▪ضرغامی«:منخاکستریام»

ازســــوی دیــگــر ،ســیــد عـــــزتا ...ضــرغــامــی که
رسانهایترینکاندیدایاحتمالیریاستجمهوری
سیزدهم محسوب میشود به فارس گفت :یکی از
شعارهایمنکههشتگآنراهمزدهامایناستکه
«من خاکستریام».وی البته در پاسخ به این سوال
که نسبت دقیق آقای ضرغامی با انتخابات۱۴۰۰
به ویژه در بازه ثبتنام چه خواهد بود؟ گفت :قب ً
ال
اینراگفتهامکهمنخودمراروینیمکتجمهوری
اسالمی میبینم و هر زمان که الزم باشد از روی
نیمکت بلند و وارد زمین میشوم .به شوخی هم
گفتهامکهباکتوشلوارروینیمکتنمینشینند.
باید شما لباس گرمکن داشته باشی ،سالم باشی و
آماده .او همچنین افزود:شعار نان ،مسکن و آزادی
چپیهایاولانقالبشعارامروزماست.

تورآسیای مرکزیظریف

دالیلاهمیتسفروزیرخارجهکشورمانبهازبکستان،قرقیزستان
قزاقستانوترکمنستانچیست؟
توسعه مناسبات چند وجهی با کشورهای  آسیایی
یکی از اولویت ها در روابط منطقه ای ایران است.
در این راستا« ،محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه
ایــران ،در نخستین مقصد از سفر به چهار کشور
آسیای مرکزی در تاشکند با «عبدالعزیز کاملاف»
وزیرخارجهازبکستاندیداروگفتوگوکرد.ظریف
همچنین از مرکز تمدن اسالمی تاشکند بازدید
کرد.اودر ادامه این سفر از کشورهای قرقیزستان،
قزاقستان و ترکمنستان نیز دیــدار خواهد کرد.
این سفر بر اهداف اقتصادی ،تعامالت منطقه ای
و توسعه روابــط دو و چند جانبه متمرکز است.هم
اکنون زمینه های مساعدی برای گسترش روابط
اقتصادی بین ایران و کشورهای واقع در جغرافیای
آسیایمرکزیفراهماستکهمیتوانازاینفرصت
برایتوسعهسرمایهگذاریوتقویتتجارتاستفاده
کرد.با توجه به عالقه کشورهای آسیای مرکزی به
بهرهگیریبیشترازظرفیتهایتجاریواقتصادی
ایــران به ویــژه بندر اقیانوسی و راهبردی چابهار،
اهمیت این همکاری ها را باید در تاثیر گذار بودن آن
بر تقویت روابط راهبردی چند جانبه ارزیابی کرد.
در جغرافیای منطقه ،دسترسی ترانزیتی و تجاری
کشورهایآسیایمرکزیوکشورهایحوزهقفقازبه
آبهایآزاددارایاهمیتزیادیاستکهبااستفاده
از راههای ایران قابل دسترسی است.در این زمینه
می توان به شکل گیری فرصت های چند وجهی
همچون همکاری ایران  -قزاقستان  -ترکمنستان
و چین در قالب پروژه مشترک احداث راه آهن اشاره
کرد که یک فرصت استثنایی را در بخش ارتباطات
ریلیایجادکردهاست.آنچهبراهمیتاینهمکاری
ها می افزاید ،اهداف بلند مدت اقتصادی است که
در قلب آسیا مورد توجه قرار گرفته است .ایران از
جمله کشورهایی است که از مزیت ژئواستراتژیکی،
ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی بهره مند است .بر این
اســاس بسیاری از تحلیل گــران توافقات ایــران با
کشورهای آسیایی را تصمیمی منطقی در روابط دو
وچندجانبهمیدانند.آسیایمرکزیدرطولتاریخ
به مانند جاد ه ای برای پیوند میان مردم ،جابه جایی
کاالها بین اروپا ،غرب آسیا ،آسیای جنوبی و آسیای
شرقیعملکردهاستواکنوننیزایراناینفرصت
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بازدیدظریف از مرکز تمدن اسالمی تاشکند

••نامه نیوز مدعی شد  :محمد مهاجری ،تحلیلگر
مسائل سیاسی گفت  :برداشت من از رفتارهای
آقای رئیسی این است که او در صحنه انتخابات
حضور پیدا خواهد کــرد چــون جامعه سیاسی
کشور از سفرهای استانی او برداشت انتخاباتی
دارد .معتقدم حضور آقای رئیسی بی تردید جناح
اصولگرا را به انصراف بعضی کاندیداهایش سوق
دهــد .وی افــزود :آقــای قالیباف و آقــای جلیلی
قطعا با آمدن آقای رئیسی نامزد انتخابات ریاست
جمهوری نمی شوند و این اتفاق سبد رأی آقای
رئیسی را حتما پر تر خواهد ک ــرد.وی دربــاره
کاندیداتوری علی الریجانی و محمدجواد ظریف
اظهار کرد :اعتقاد دارم ،آقای الریجانی و آقای
ظریف کاندیدای انتخابات  1400نمی شوند.
آقــای رئیسی بیشترین شانس پیروزی را دارد
اما اگر موضوع کاهش مشارکت مردم در صحنه
انتخابات جدی باشد ،چه بسا آقای رئیسی هم
حاضر نباشد رئیس جمهوری باشد کــه با 10
میلیون رأی وارد پاستور شود.
••اعتماد آنالین نوشت  :صــادق محصولی،
دبیرکل جبهه پایداری شعار همیشگی این تشکل
و رهبر معنوی سابق آن مصبا حیزدی ،دربــاره
"نــامــزد اصلح" را رسما کنار گذاشت و گفت:
ما وحــدت را وسیله میدانیم ،اما هدف نهایی
نمیدانیم .گاهی وحدت به مانند چماقی بر سر
نیروهای انقالب است .نمیتوانیم از امروز اعالم
کنیم که نامزد پایداری چه کسی است و ممکن
است تا انتخابات تغییراتی حاصل شود .یکی از
عوامل مهم برای انتخاب فرد اصلح این است که به
کابینهای که فرد برای دولت معرفی میکند نگاه
کنیم .سعی داریم افراد اصلح را به مردم معرفی
کنیم؛ البته معرفی اصلحی که رایآوری نداشته
باشد کاری لغو است.
••تابناک مــدعــی شــد :هـــادی خــامــن ـهای در
گفتوگو با انتخاب با بیان اینکه دولت بعدی
احــتــمــاال دســـت کــســانــی اســـت کــه هــمــه چیز
دراختیارشان اســت گفت:جناح رقیب دولت
نمیخواهد برجام در دولت روحانی به سرانجام
برسد ،سنگاندازی میکنند تا دولت بعدی بیاید و
افتخارش نصیب دولت فعلی نشود .وی همچنین
در ادامــه به شدت از نظارت استصوابی شورای
نگهبان انتقاد کرد.
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را دارد تا از این جاده در جهت شکوفایی اقتصادی
خودبهرهببرد«.حسینعسگریان»کارشناسمسائل
بین الملل معتقد است« :سفر ظریف به چهار کشور
ازبکستان،قرقیزستان،قزاقستانوترکمنستانرااز
چند منظر میتوان مورد توجه قرارداد .از یک منظر
این سفر را میتوان در راستای سیاست بسترسازی
برای یافتن حوزههای همکاریهای آینده با کشور
چین در منطقه آسیای مرکزی به خصوص با توجه
به قرارداد  25ساله ایران و چین ،پروژه یک کمربند
یــک جــاده و تمرکز چین بــرای ارتــقــای تعامالت
اقتصادیبااینمنطقهدرنظرگرفت».ازایندیدگاه
همکاریهای اقتصادی در اولویت مباحث مطرح
در گفت و گوها در سفر به این کشورها خواهد بود.
به نوشته پارس تودی،با توجه به این مولفه ها ،سفر
وزیر امور خارجه ایران به چهار کشور آسیای مرکزی
به دو دلیل ،حائز اهمیتی راهبردی است:دلیل
نخست ،توجه به ضــرورت استفاده هوشمندانه
از همه فرصت ها برای ایجاد روابطی چند جانبه
است .استفاده متوازن از ظرفیت های منطقه ای و
انتخاب هدفمند در مناسبات سیاسی و اقتصادی 
از جمله راهکارهایی اســت که می تواند مانع از
آسیبهایناشیازیکجانبهگراییشود.دلیلدوم،
تاثیرگذار بودن توافقات این سفر برافزایش قدرت
مانور سیاسی ایران همپای افزایش سهم اقتصادی
درروابطباکشورهادرعرصهمنطقهایاست.نتیجه
منطقیایندوجریان،افزایشظرفیتهابرایمقابله
با تهدیدهای سیاسی  -اقتصادی و حفظ منافع
راهبردیبلندمدتدرروابطخارجیاست.

یکنهادمسئولدولتیباارسالنامهایدرروزهای
اخیر خطاب به سازمان ها و ادارات دولتی ،به آن
ها اعالم کرده با توجه به اختیارات ناشی از ماده9
قانونبرنامهششمتوسعه،نیازیبهثبتوپیگیری
معامالتکوچکوجزئینهادهایاجراییازطریق
سامانه رسمی تعبیه شده توسط دولت نیست و
صرفا معامالت باالتر از سقف  450میلیون ریال،
مشمول این مقررات هستند .همچنین معامالت
محرمانه نیز طبق همان قانون ،مشمول ثبت در
سامانهمذکورنیستند.

 2تذکربهمدیرانیکهاهلسندنیستند
طبقابالغیهیکنهادنظارتیخطاببهتعدادیاز
مدیراناجرایی،ازمخاطبانخواستهشدهباعنایت
به الزامات مندرج در قانون جامع حدنگار مصوب
سال  ،1393در اسرع وقت تمامی مستندات و
اطالعات امالک متعلق به خود را تهیه کنند و در
اختیار قوه قضاییه برای صدور اسناد مالکیت قرار
دهند.همچنینمدیرانمکلفشدهاندکلیهاسناد
مالکیت قدیمی خود را به سندهای جدید تبدیل
کنندتاامکانارائهخدمات،بهآنهاتسهیلشود.

اخبار

دستگیریجاسوساسرائیل
درآذربایجانشرقی
مدیرکل اطالعات آذربایجان شرقی در نشستی
خبری به مناسبت فرارسیدن هفته سربازان گمنام
امامزمان(عج)،اظهارکرد:جاسوساسرائیلیوچند
جاسوس به دلیل همکاری با سرویسهای امنیتی
کشورهای مختلف در استان دستگیر شده اند.
وی همچنین حضور نیروهای تکفیری در استان را
تکذیب کرد .وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس
مبنی بر این که آیا در استان آذربایجان شرقی مدیر
دو تابعیتی داریم یا نه ،گفت :اجازه نمی دهیم مدیر
دو تابعیتی در استان سمت بگیرد و به تازگی یکی از
مشاورانیکیازمدیراندوتابعیتیبودکهبرکنارشد.

رئیسپلیسراهور:کیفرخواست
"عنابستانی"صادرمیشود

چندی پیش ،خبری فضای عمومی کشور را به
معنایواقعیکلمهمنفجرکرد:یکنمایندهمجلس
کهبهطورغیرقانونیواردخطویژهشدهبود،بعداز
آنکهباممانعتسربازراهورمواجهشد،بهگوشاو
سیلی زد!هر چند علی اصغر عنابستانی ،نماینده
مجلسابتدامنکرماجراشدولیبعدازاینکهرسانه
هاوشبکههایاجتماعیبهطورجدیپیگیرماجرا
شدند ،وی با انتشار ویدئویی عذرخواهی کرد.
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم اعالم کرد که
بهاینموضوعرسیدگیخواهدکرد.پلیسنیزگفت
کهازحقوقسربازخوددفاعخواهدکرد.بااینحال،
از بهمن سال گذشته تاکنون ،نه تنها این پرونده
رسیدگیورأیبرایآنصادرنشدهبلکهاینکخبر
می رسد که نماینده مذکور که در اوج ماجرا و تحت
فشار افکار عمومی عذرخواهی هم کرده بود ،علیه
نیروی انتظامی و سرباز وظیفه ای که مانع تردد او
در خط ویژه شده ،شکایت کرده است!با این حال،
دیروزسردارسیدکمالهادیانفردرنشستخبری
ودرپاسخبهسوالایرنادربارهسازوکارصدورمجوز
ورودبهخطویژهگفت:صدورمجوزورودبهخطوط
ویژه به عهده شورای امنیت کشور (شاک) است.
افرادیکهمشمولبودهودارایردهمحافظ،همراه
ورانندههستندتعیینمیشوندوبهصورتساالنه
به پلیس راهور ابالغ می شود و تنها مرجع صدور
مجوزدراینزمینهپلیسراهورناجاست.ویبابیان
این که مجوز ورود به خطوط ویژه شامل حال سفرا
و نمایندگان مجلس نمیشود ،گفت :این مجوز
شامل رئیس دولت ،معاونان وزارتخانهها ،رئیس
مجلس و نایب رئیس و برخی روسای کمیسیونها
خواهد شد.وی افزود :فهرست ارائه شده توسط
شــاک دارای برگه هــای هالوگرام و بــرای کالن
شهرها مشخص است و این مجوز به اسم فرد صادر
نمیشودبلکهبهنامخودرووسمتیکهافراددارند،
صادرمیشود  .رئیسپلیسراهورناجادرخصوص
شکایت نماینده سبزوار از پلیس و سرباز در حادثه
اخیر گفت :بعد از این اتفاق بالفاصله پلیس راهور
ازطریقتیمهایحقوقیشکایتخودرابهدادسرا
ارائــه کــرده و براساس آخرین گــزارش به زودی
کیفرخواستصادرمیشود .هادیانفرافزود:سال
گذشته بعد از شکایت پلیس به مراجع قضایی در
سازمان قضایی،عنابستانی در سازمان قضایی
شکایت کرده و براساس قانون یک پرونده در دو
حوزهقابلرسیدگینیستتااینلحظهنیزسازمان
قضاییبراساسشکایتایننمایندهازماتوضیحی
نخواستهوشکایتاصلیتوسطپلیسدردادسرادر
حالرسیدگیاست.

