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دوگانه غلط و شلیک به منافع ملی
شبکه سعودی ایران اینترنشنال فایلی صوتی از
محمد جواد ظریف منتشر کرد که در اسفند ماه
 99با هدف ثبت تاریخ شفاهی سالهای وزارت
خارجه و به سفارش دفتر بررسی استراتژیک
ریاست جمهوری انجام شــده اســت.طــی 48
ساعت گذشته این فایل و حواشی اش همچون
یک بمب خبری تقریبا همه فضای رسانه ای کشور
را تحت الشعاع قرار داده است.پس از انتشار این
مصاحبه 3ساعتهدرشبکههایاجتماعیموضوع
از جنبه های مختلف مورد کنکاش قرار گرفت؛ از
اهدافمنتشرکنندگان،عواقبداخلیوخارجی
اش بر کشور  ،عواقب آن بر آینده سیاسی محمد
جواد ظریف تا آثارش بر فضای انتخابات.1400
گرچه این مصاحبه روایت آقای ظریف از اتفاقات
مختلف و برخاسته از نوع نگاه ایشان به جایگاه
دیپلماسی است اما با توجه به آثار و تبعات انتشار
این مصاحبه چند نکته قابل ذکر به نظر می رسد:
-1زمان نامناسب برای یک تجربه نگاری
کمتر از  100روز مانده به رقابت های انتخابات
ریاست جمهوری سیزدهم  ،در کوران مذاکرات
هسته ای برای لغو تحریم ها و بازگشت آمریکا
به برجام  ،در روزهایی که بحث تفاهم نامه بلند
مدت با چین حاشیه های خــودش را دارد ،در
ایامی که سخن از تفاهم و نامه نگاری با روسیه
است ،شرایطی است که نشان می دهد اسفند
 99زمــان مناسبی بــرای یک تجربه نگاری آن
هم در کوران بحران ها نیست .چرا که حتی یک
صدم درصد احتمال انتشار این سخنان و درز آن
به خارج وجود داشت که در عمل دیدیم خیلی
بیشتر از آن احتمالش بوده است ،عقالنیت حکم
می کرد که اسفند  99زمان مناسبی برای این
کار نبود.
-2خطای استراتژیک دکتر ظریف
فـــارغ از زمـــان نــامــنــاســب مصاحبه کــه باید
ســفــارش دهــنــده و مــصــاحــبــه شــونــدگــان به
آن اشـــراف مــی داشتند بــه نظر مــی رســد که
اگر دکتر ظریف احتمال کمی هم می داد که
امــکــان درز ایــن صحبت هــا وجــود دارد نباید
یــک ســری از ایــن اظــهــار نظر هــا را مــی کــرد؛
اظهارنظرهایی که می توانست درز آن تبعات
داخلی همچون تشدید دعواهای جریان های
سیاسی و تبعات بین المللی علیه منافع ملی
کشور داشته باشد ،اظهار نظر هایی همچون

کارشکنی هــای روسیه در برجام یا ماجرای
هواپیمای اوکراینی یا پیگیری حاج قاسم برای
صلح در یمن موضوعاتی که شاید در زمان دیگر
تبعات امــروز را نمی داشــت امــا انتظار از یک
دیپلمات کارکشته همچون دکتر ظریف این
است که احتمال ها در مصاحبههای این چنینی
را در نظر بگیرد که متاسفانه در نظر گرفته نشد،
بماند که جناب ظریف در برخی مصاحبه های
قبلی و جلساتی در مجلس نیز نشان داده بود که
گاه رشته کار از دستش به در می رود و سخنانی را
می گوید که نباید گفت.چه برسد آن که آن فرد
وزیر خارجه و مسئول دیپلماسی یک کشور باشد .
-3چه کسانی از انتشار مصاحبه سود می برند
نکته قابل تامل دیگر به نظر می رسد خارج از
برخی سناریوها که انتشار این مصاحبه را به
نفع اصالح طلبان یا اصولگرایان یا شخص دکتر
ظریف یا به نفع تیم دولــت یا رقبای انتخاباتی
دولت و اصالح طلبان می دانند واقعیت آن است
که بیشترین منفعت را از انتشار این مصاحبه
محور عبری -عربی و آمریکایی برده و خواهد برد
در واقع در حالی که آمریکا در شرایط منطقه ای و
مذاکرات هسته ای دست باال را ندارد ،عربستان
درمنطقهدرشرایط بغرنجیگیرافتادهاست ودر
باتالق جنگ یمن دست و پا می زند که باعث شده
به سمت ایران بیاید و در شرایطی که درگیری
های غیر مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی به
دومینوی دیمونا رسیده به نظر می رســد این
مصاحبه بیشترین سود را برای آمریکا ،عربستان
و اسرائیل خواهد داشت.
-4دوگانه سازی اشتباه دیپلماسی و میدان
در این مصاحبه دال مرکزی مصاحبه بر تبیین
دکتر ظریف بر دوگانه میدان(حضور منطقه
ای ای ــران ) و دیپلماسی مستقر شــده اســت.
فرض و استداللی که به نظر نویسنده از اساس
غلط و ناقص است .چــرا که در همه نظام های
سیاسی از هر دوی ایــن ابــزار ها استفاده می
شود و ایجاد دوگانه ای که این دو ابــزار را در
مقابل هم قرار میدهد عمال به ناکارآمدی هر
دو ابــزار می انجامد چرا که قطعا این دو ابزار
در مقاطع مختلف بــا شــدت و ضعف متفاوت
منافع ملی یک کشور را جلو می بــرد ،جالب
آن جــاســت کــه در همین مصاحبه هــم آقــای
ظریف چند مثال از تاثیر میدان بر موفقیت
دیپلماسی می آورد ولــی متاسفانه خروجی
تبیین این دوگانه در روایت آقای ظریف قربانی
کردن قهرمان منطقه ،حاج قاسم عزیز است.
در هر حال آن چه مسلم است این است که ایجاد
دوگانه ای که هیچ قرابتی با کارآمدی و قدرت هر
یک از این دو ابزار در شرایط عینی برای پیشبرد
منافع ملی نداشته باشد عمال به خسران و زیان
ملی می انجامد.
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-۵حاج قاسم مظلوم روایت ظریف
متاسفانه آقای ظریف برای تبیین دوگانه «میدان
و دیپلماسی» در مصاحبه خود چندین بار به شاهد
مثال هایی از حاج قاسم روی آورد؛شاهد مثال
هایی که اگر در بستر مقصر و مظلوم نخواهیم
تعبیرش کنیم در خوشبینانه ترین حالت روایت
آقای ظریف است از اتفاقاتی که افتاده اما چند
نکته قابل تامل است؛ نخست این که آقای ظریف
شاهد مثال ها را از کسی می آورد که امروز در بین
ما نیست در واقع ما روایت حاج قاسم را از وقایعی
که دکتر ظریف می گوید نداریم ودر واقع متکلم
وحده آن اتفاق ها تنها آقای ظریف است ،موضوعی
که حتما آقای ظریف باید به آن توجه می کرد.
دوم این که گرچه آقای ظریف در همین مصاحبه
مثال هایی از تاثیر عملکرد حاج قاسم بر تقویت
قدرت دیپلماسی می زند اما گویی در جمعبندی
او خدمات حاج قاسم در حفظ امنیت کشور و
منطقه و تقویت دیپلماسی و در دوگانه آقای
ظریف جایی نــدارد و عمال این مصادیق تولید
قدرت میدان توسط حاج قاسم برای دیپلماسی
آقای ظریف نادیده گرفته می شود .واقعیت این
اســت چه خواسته چه ناخواسته آقــای ظریف
در روایتش خود را مظلوم و حاج قاسم را مقصر
معرفی می کند.موضوعی که آقای ظریف باید
درخصوص آن پاسخگو باشد.
-6چه باید کرد؟
اکنون سوال این است که در مقابل زیان های
انتشار این مصاحبه بــرای منافع ملی چه باید
کــرد؟ بدیهی است در اولین گام باید عوامل و
منافذ انتشار یا درز این فایل صوتی شناسایی
شوند چرا که شناسایی این عوامل تا حد زیادی
روش ــن کننده اهـــداف ورویــکــردهــای آن ــان از
انتشار ایــن فایل صوتی و مقابله با آن خواهد
بود .همچنین طبیعی است برخورد بازدارنده
با این موارد در جلوگیری از تکرار این موارد موثر
اســت .در عین حــال بدیهی اســت تیم مذاکره
کننده هسته ای هم اکنون در برهه حساسی از
مذاکرات قرار دارد و نباید انتشار این فایل که
چه بسا یکی از اهداف آن منحرف کردن و تاثیر
گذاری بر این مذاکرات و طرف های حاضر در آن
به ویژه روس ها باشد مدنظر مسئوالن قرار گیرد.
در نهایت آن که شاید نتوان تمام آثــار منفی
سخنان آقــای ظریف و انتشار این فایل صوتی
را جبران کرد ولی بدیهی است جلوگیری از
ایجاد دوقطبی کاذب دیپلماسی و میدان و دیگر
دوقطبی هایی که می تواند از کنار این سخنان
ایجاد شود و به انسجام ملی در مقابله با جبهه
عبری -عربی و آمریکایی ضربه بزند جلوگیری
کرد چرا که هر گونه دوقطبی در کشور در نهایت
به اختالف و تنازع می انجامد که بازی در زمین
دشمن است.

توضیحات هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق درباره تغییرات جداول بودجه
هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق به نامه 100
نماینده در اعــتــراض بــه بــرخــی تغییرات در
جــداول بودجه پاسخ داد و اعــام کــرد :منابع
اضافه شده در بودجه صرف محرومیت زدایی و
تقویت بنیه تولید و توان دفاعی کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،در پی نامه
تعدادی از نمایندگان مجلس برای رفع برخی
ابهام ها دربــاره جداول بودجه  ،۱۴۰۰هیئت
رئیسه کمیسیون تلفیق با ارائه توضیحاتی اعالم
کرد :برای اولین بار بیش از  ۱۹هزار میلیارد
تومان به امر مبارک محرومیتزدایی اختصاص
یافته که نحوه توزیع آن بین شهرستانها ،قبل
از تصویب بودجه در صحن ،به استحضار روسای
مجامع استانی رســیــده اســت.بــراســاس این
گــزارش ،مبلغ هفت هزار میلیارد تومان برای
آ برسانی روستایی و پنج هزار میلیارد تومان
برای راه روستایی اختصاص یافته است .هیئت
رئیسه تلفیق با اشاره به اختصاص مبلغ  ۳۲هزار
میلیارد تومان برای تقویت تولید و اشتغال در
بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن ،نفت و
نیرو ،زیربناهای توسعه و گردشگری پیش بینی
کرده است که با اختصاص این رقم تحقق هدف
یک میلیون شغل خالص بهراحتی ممکن باشد.
اختصاص صدها هزار میلیارد تومان در تبصره
 ۱۶برای امر ازدواج ،مسکن و تعالی خانواده،
هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه فرهنگی و
رفع آسیبهای اجتماعی 200 ،هزار میلیارد
تومان برای بازنشستگان و مددجویان تقویت
بنیه دفاعی ،توانمندیهای هستهای ،اعتبارات
قــوه قضاییه ،صــدا و سیما و دستگا ههایی که
حکم قوانین دایمی و برنامه ششم به آ نها در
الیحه بودجه عنایت جدی نشده بــود ،از دیگر
دستاوردهای بودجه  1400اعالم شده است.
هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق در انتهای بیانیه
خود آورده است :همچنان پذیرای انتقادات،

پیشنهادها و اصالح ساختاری بودجه و تدوین
چــارچــوبــی بــرای برنامه هفتم و بودجههای
سالهای آینده هستیم.

خصوصادعاییکنمایندهمبنیبرتخلفهیئت
رئیسه در احکام بودجه  ۱۴۰۰پس از تصویب آن
در صحن گفت :جداول بودجه که  ۲۵فروردین با
تاخیر به دولت ارسال شد ،با آن چه که نمایندگان
به تصویب رسانده بودند ،تفاوت داشت.

در همین حال یکی از نمایندگان منتقد هیئت
رئیسه مجلس در موضوع تغییرات بخشی از
جــداول و تبصره های بودجه  ،این تغییرات را
ناشی از رویه غلط سال های گذشته دانست که
همچنان بر مجلس حاکم است.محسن زنگنه،
نماینده تربت حیدریه در مجلس در گفت و گو با
روزنامه صبح نو اظهار کرد :تغییر جداول منحصر
به مجلس یازدهم نبوده و در مجلس قبل به جهت
سیطره هیئت رئیسه بر آن و همچنین تعارض
منافع ،امکان اعتراض و بیان این موارد نبود و
نمایندگان هم حساسیت نداشتند.به گفته وی
این رویه غلط به این دلیل است که بودجه آذرماه
به مجلس میآید و بهمنماه به صحن میرسد
که بررسی جزئیات آن معموال تا آخر سال طول
میکشد.محسن زنگنه افــزود :از آن جایی که
ممکن است در تبصرهها درآمدهایی پیش بینی
شود که محل آن باید در هزینهها دیده شود یا
ممکناستبرخیازهزینههاحذفشودبنابراین
وقتی تبصر هها تمام میشود و مــاده واحدها
رأیگیری میشود ،عمال دیگر زمانی تا آخر سال
نداریم .مجلس یازدهم احساس کرد ساختار
بررسی بودجه باید اصالح شود و این اعتراض
ن نامهای است.وی در انتها
هم کامال درونی و آیی 
گفته است :برخالف آن که خیلیها این موضوع
را بزرگ کردند که یک رانتی اتفاق افتاده ،چنین
چیزی نیست و این نامه در واقع اعتراض به یک
رویه است و من اگر نماینده نبودم آن را یک برگ
زرین مجلس توصیف می کردم.در همین حال
کاظم دلخوش ،نماینده صومعهسرا در مجلس در

سابقه تغییرات جداول بودجه

یک نماینده منتقد :رانتی اتفاق نیفتاده ،این
نامه در واقع اعتراض به یک رویه است

به گزارش خراسان ،برخی نمایندگان به تغییرات
جــداول بودجه معترض هستند .این در حالی
است که پیگیری های خراسان نشان می دهد
برخی جداول نظیر پروژه های عمرانی پیشبینی
شده در بودجه و برخی بودجه های مربوط به
دستگاه ها به دلیل تغییر ارقام بودجه در مجلس
دستخوش تغییر می شود و باید پس از تصویب
تبصره های بودجه اصالحات در جداول نیز انجام
شود .این اصالحات سال های قبل تقریبا به طور
متمرکز توسط رئیس کمیسیون تلفیق انجام می
شد که شائبه هایی به دنبال داشت و امسال برای
رفع این شائبه ها ،هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق
این ماموریت را برعهده گرفت.
واکنش مجلس به تیتر روزنامه سازندگی

در همین حال ،روابــط عمومی مجلس شورای
اسالمی در واکنش به گزارش روزنامه سازندگی
در جــوابــیــه ای بــا اشـــاره بــه ایــن کـــه در نامه
نمایندگان مجلس از هیئت رئیسه کمیسیون
تلفیق سواالتی شده بود اما روزنامه سازندگی
از این نامه برای تخریب رئیس مجلس استفاده
کــرده اســت تاکید کــرد که ادعــای  ۲۰۰تغییر
در ردی ـفهــای بــودجــه ،دروغ اســت و روزنامه
سازندگی باید در دستگاه قضایی با عواقب این
داستانپردازی ،مواجه شود .روز گذشته روزنامه
سازندگی در تیتر یک خود با عنوان «دردسر تازه
قالیباف» مدعی شده بود که  200ردیف بودجه
توسط هیئت رئیسه مجلس تغییر یافته است.

الزام چاپ آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار به قوت خود باقی است
مــعــاونــت حقوقی ریــاســت جــمــهــوری اعــام
کــرد کــه ال ــزام چــاپ آگهی در روزنــامــه های
کــثــیــراالنــتــشــار بــه قـــوت خـــود بــاقــی اســت.
بــه گ ــزارش ایسنا ،معاونت حقوقی ریاست
جمهوری با صدور اطالعیه ای یادآور شد «:نظر
به ضــرورت بازنگری مصوبه «آیین نامه نحوه

فعالیت دستگاه اجرایی در سامانه تدارکات
الکترونیکی» با تاکید بر انجام معامالت در بستر
ستاد اجتناب از انجام مراحل به صورت کاغذی
مقرر گردید و بنا به تبصره آن سایر اسناد مربوط
به انجام مراحل معامالت نیز مشمول حکم قرار
گرفت .با توجه به ضرورت موضوع چاپ آگهی

در روزنامه های کثیراالنتشار پیشنهاد شده
و استثنا بودن موضوع مورد توجه قرار گرفته
است و برنامه زمان بندی مد نظر هیئت تطبیق
مجلس از همان ابتدا به نحوی توسط معاونت
حقوقی درج شده که استثنا همچنان محفوظ
باقی بماند».

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••چرا با برداشتن حکم جلب برای مهریه به ما
خانم ها ظلم می کنید؟ چطوری حق مان را
بگیریم؟ مگر مهریه حق زن نیست؟
••جوجه را آخر پاییز می شمارند! ضمن تشکر
از پیگیری های خوب تان در موضوع «حرف
بازنشستگان بــه کرسی نشست» تعجیل
فرمودید .مسئوالن سازمان تامین اجتماعی
به قدری تناقض گفتار دارند که جایی برای
راستی آزمــایــی نــزد بازنشستگان و افکار
عمومی باقی نگذاشته اند.
•• دوستان عزیز استقاللی به خراسان گیر
ندین .ما پرسپولیسی ها از شما که توقعی
نداریم .توقع ما از خودمونه  .اون هم قهرمانی
آسیا ،حــال و روز شما رو هــم تو مسابقات
آسیایی خواهیم دید.
•• مگه ویــروس شب قــدر رو می شناسه که
محدودیت های تردد رو برداشتن؟...
•• از کلیه هموطنان عزیز خواهش می کنم
در مصرف آب دقت کنند .امسال باران کافی
نبارید و خطر جدی است.
••آن قدری که جناب روحانی از گاندو گالیه
دارنــد کاش از دولت شان هم همین مقدار
گالیه داشتند.
•• از بی غیرتی خودمان خجالت کشیدم .چه
بر سر ما آمده که کشور ترکیه به جوانان ما
تعرض وتجاوز می کنه! وای بر ما ومسئوالن
ما( .یک آزاده هشت سال جنگ)
•• آقای احمدی نژاد ما اگر نخواهیم که شما
برایمان نظر دهید کی را باید ببینیم؟ شما
در دو سال آخر ریاست جمهوری تان دو نظر
دادید و نظرتان را به کرسی نشاندید .پشت به
همه آرمان های این مردم عزیز و کشور عزیز
کردید ،بس نیست؟ فکر کنم باورت شده آن
تعریف های بی دلیلی که درباره شما کردند.
بابا این مردم را ول کن .همه ،هویت شما را
شناخته اند.
••آقای نمکی شما اگر قدرت مدیریت دارید
،مدیریت کرونا در هند پیشکش ،بیایید
کرونا در ایران را مدیریت کنید که با توجه به
جمعیت کشورمان میزان مرگ ومیر کرونا

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفرهای
منطقه ای خــود راهـــی عـــراق شــد و در بدو
ورود خــود به فــرودگــاه بغداد به ســراغ محل
شهادت شهید سرلشکر حاج قاسم سلیمانی
و ابومهدی المهندس رفت و به مقام واالی این
دو شهید ادای احترام کرد.ظریف همچنین
به دیدار همتای عراقی اش فواد حسین رفت
و در خصوص آخرین تحوالت روابط دو جانبه
و مسائل مهم منطقه بــه بحث و تــبــادل نظر
پــرداخــت .تاکید بر پیگیری پرونده شهادت
ســـردار شهید سلیمانی ،شهید ابومهدی
المهندس و همراهانشان از موضوعات مطرح
شده از سوی ظریف بود که طی آن از تالش
دولت عراق در این زمینه و همچنین همکاری
های قضایی انجام شده در دیــدار رئیس قوه
قضاییه کشورمان از عراق قدردانی شد .ظریف
در این دیدار با تاکید بر احترام به حاکمیت و
تمامیت ارضــی عــراق ،مخالفت کشورمان با
برخی اقدامات نظامی در عراق و علیه اماکن
دیپلماتیک را بار دیگر مورد تصریح قرار داد
و آمــادگــی جمهوری اسالمی ایــران را برای

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

چند برابر هند است.
••کسی را رئیس جمهور کنید که مردم حرف
هایش را بفهمند ،نه این که تو دماغی صحبت
کند.
••دولــت به همین سادگی اعــام می کند
 3000تن پرتقال فاسد شده مربوط به تنظیم
بازار نبوده! آیا باید بگذارد سرمایه مملکت از
بین برود وآلودگی محیط هم ایجاد شود؟
پرتقالی که افرادی آرزوی خوردن آن را دارند
و ظاهرا چند هزار تن سیب هم در حال فاسد
شدن است .آیا دولت به همین سادگی خود
را تبرئه می کند وآب از آب تکان نمی خورد؟
••توهین به شعور مخاطب تا کجا؟ یک روز
نشده که روزنــامــه حــوادث رو بــاز کنم و در
امتداد تاریکی راجع به اشتباهات و انتخاب
غلط دختران و به دنبال اون ،بدبخت شدن
شون ننوشته باشه .بابا بسه دیگه ،بسه! به
خاطر این اراجیف نمی دونید چند تا زندگی
رو دارید نابود می کنید .مردان ما را روانی و
شکاک کردید شما!
خراسان :مخاطب گرامی تمام موارد مطرح
شده در این ستون از رویدادهای واقعی و با
همکاری مراکز مشاوره کالنتری ها با ذکر
دقیق عنوان کالنتری تهیه شده است.
••از تامین اجتماعی و اداره کار بپرسید چرا
به کارگران پخش نوشابه سختی کار نمی
خورد؟ با توجه به این که روزانه بین  8تا 10
تن و در تابستان تا  14تن بار را در شهر توزیع
و  150تا  200جعبه را جابه جا میکنند.
گزارش تهیه کنید.
••چرا در صفحه زندگی سالم تبلیغات شاندیز
را چاپ می کنید؟ این دزدی است .ما پول
روزنامه را می دهیم اما شما از صفحات آن
کم می کنید .اگر می خواهید تبلیغات چاپ
کنید صفحات را زیاد کنید نه این که از فضای
مطالب بگیرید.
خراسان :مخاطب گرامی برای چاپ آگهی
پدیده  4صفحه به صفحات روزنامه افزوده
شده است.
•• آقای رئیسی اصال به نامه این نماینده های

نمابر05137009129 :

مجلس اعتنا نکن .همون سنگر رو محکم بگیر.
••اکــثــر آپــارتــمــان هــایــی کــه جــدیــد ساخته
میشود فاقد کانال کولرآبی است و برای
سیستم خنک کننده باید از کولر گــازی
استفاده کــرد .ایــن مسئله می تواند باعث
افزایش هزینه خانوار و مصرف بی رویه برق
شود .چرا شهرداری و نظام مهندسی به این
ساختمان ها پروانه و پایان کار می دهند؟
••از طرف یک مشترک ۴۰ساله که خراسان
می خوانم هشدار می دهم به سردبیر محترم
کــه ورزش ــی نویس استقاللی داره آبــروی
۷۰ساله روزنامه خراسان رو می بره با این
حجم طرفداری از استقالل!
••چه خوب است با توجه به شیوع بیماری
کرونا امسال مجالس شب های قدر به صورت
فــردی و در منازل بــرگــزار و از اجتماعات
جلوگیری شود .ثواب این مجالس بیشتر از
مراسمی است که احتمال سرایت و شیوع
بیماری در آن وجود دارد.
•• این قدر می نویسید این یکی می خواهد
کاندیدای ریاست جمهوری شود و آن یکی
منصرف شده است و ...این ها به حال ما چه
ارتباطی دارد؟ هرکی می خواهد بیاید خوش
آمده .برایمان فرقی ندارد .کلیدساز می رود،
قفل ساز می آید!
•• الزم است مغز نداشته موجوداتی که هنوز هم
اعتقادی به کرونا ندارند ،بررسی وآزمایش شود.
••خاک بر سر مسئوالنی که در برابر رفتار
وحشیانه سربازان نژاد پرست ترکیه باز هم
سکوت می کنند و سفیر ترکیه را با لگد از
کشور بیرون نمی کنند.
•• امــیــدوارم شبکه خــراســان رضــوی مانند
سال های گذشته فیلمهای قدیمی و تکراری
مربوط به مکه مکرمه و عتبات عالیات را در
ویژه برنامه افطار پخش نکند.
••در کــشــوری کــه حـــدود42ســـال اســت،
کشیدن سیگار به صور گوناگون نهی و منع
شده است ،اعتیاد و فجایع حاصل از آن تقریبا
تمام آن کشور را فراگرفته است .پیدا کنید
پرتقال فروش را!

برگزارییادمانحاجقاسمدربغداد

تاکید بر پیگیری پرونده شهادت شهید سلیمانی

از موضوعات مطرح شده وزیر خارجه در سفر به عراق بود

مساعدت به عراق به منظور جلوگیری از این
گونه اقدامات اعــام کــرد .پیگیری توافقات
سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق ،وصول
مطالبات ایران ،حمل و نقل و راه آهن  ،مشکالت
روادید بازرگانان ایرانی و پاره ای از اشکاالت
موجود در مسیر فعالیت شرکت هــای فنی

مهندسی کشورمان در عراق و موضوعات مالی
از دیگر موارد گفت وگوی دو وزیر امور خارجه
در این دیدار بود .ظریف در نشست خبری با
فواد حسین گریزی هم به موضوع برجام زد و
گفت که امیدواریم آمریکا با یک سیاست معقول
سریعتر به برجام بازگردد.

دریافت هزینه رجیستری تلفنهمراه لغو شد
سامانه همتا اعالم کرد با اتمام زمان مصوبه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ،پرداخت
تعرفه شناسه رهگیری رجیستری گوشی برای
واردات قانونی موبایل لغو میشود.بر این
اساس ،با اتمام زمان مصوبه  ۲۹۶کمیسیون
مــقــررات ارتــبــاطــات مبنی بــر دریــافــت مبلغ
 ۳۰ ۷۴۰ریــال بــرای تعرفه «خــدمــت ثبت
ِ
تجهیزات با قابلیت نصب
شناسه رهگیری

,

سیمکارت» ،از ابتدای اردیبهشتماه ،تمامی
دستگاههایی که از مبادی قانونی بهصورت
مسافری و تجاری وارد کشور میشوند مشمول
پرداخت تعرفه فوق نخواهند بود.در این مصوبه
که آبان سال ۹۸تصویب شده بود ،آمده است که
مرکزتوسعهتجارتالکترونیکیباهدفمدیریت
یکپارچه شناسه رهگیری و جلوگیری از قاچاق
تجهیزات با قابلیت نصب سیمکارت ،اقدام به

ثبت شناسه رهگیری کاال در زیرسامانه همتا و
دربسترسامانهجامعتجارتمیکند.همتاپیش
از این گفته بود مبلغ اخذ شده با عنوان هزینه
رجیستری ،برای ارسال پیامک اطالعرسانی
به مصرفکنندگان تلفن همراه هزینه میشود.
اکنونوباتخصیصبودجهایبههمینمنظوردر
الیحه بودجه سال ،۱۴۰۰نیاز به دریافت هزینه
از مشترکان تلفن همراه نخواهد بود.

فرمانده سپاه :ایران به هر اقدام شرورانه اسرائیل واکنشی قوی تر نشان خواهد داد
ســـردار سرلشکر پــاســدار حسین سالمی،
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایران در گفت وگویی با اشاره به تحوالت اخیر
در فلسطین اشغالی اظهار کــرد :اقدامات
شرورانه ای که صهیونیستها در منطقه
مرتکب میشوند به آن ها باز خواهد گشت.
وی افزود :جمهوری اسالمی ایران به هر
اقدام شرورانه به همان اندازه یا
قویتر از آن واکنش نشان
خواهد داد.سرلشکر
ســــامــــی تــاکــیــد
کــــرد :اق ــدام ــات
شــرورانــه ای که
صهیو نیستها

در منطقه مرتکب میشوند دامــن خودشان
را خواهد گرفت و آن ها را در معرض خطرات
واقعی در آینده قرار خواهد داد.
فرمانده کل سپاه همچنین
اظ ــه ــار کــــرد :در ص ــورت
ادامـــه ارتــکــاب ایــن قبیل
اقــدامــات از ســوی رژیم
صهیونیستیآنهابیش
از پیش به فروپاشی
نزدیک خواهند
شــد بــه ویـــژه که
همه شرایط برای
فـــروپـــاشـــی رژیـــم
صهیونیستی مهیا شده

اس ــت.وی تصریح کــرد :در روزه ــای گذشته
مشاهده کردید که چگونه اقدامات شرورانه آن
هابدونواکنشنماندوچطوربرخیتحوالتدر
داخل اراضی اشغالی رخ داد و قطع ًا این حوادث
و تحوالت تکرار و در آینده فراگیرتر خواهد شد.

