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ویژه های خراسان

بعدازژنخوبنوبتزنخوبشد؟
بررسی ها نشان می دهد به پیشنهاد یک عضو
اقتصادی کابینه که پس از تایید مسئوالن ارشد
اجرایی ،چندی پیش به وزارت تعاون ،کار و امور
اجتماعی ابــاغ شده یکی از ملک های دولتی
موجود در تهران برای استفاده و ارائه خدمات به
جامعههدفمدنظر،بهمدت ۳۰سالبهیکبنیاد
خیریه واگذار شده که در میان مدیران این بنیاد
خیریه،نامچندنفرازهمسرانمسئوالنبعضامهم
ومشهوراجراییمشاهدهمیشود.

واگذاریبیهدفامالکدولتیبه
بخشخصوصیممنوع
طبق ابالغیه روزهــای اخیر یک نهاد نظارتی به
تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی از آن ها
خواسته شده با توجه به برنامه های ابالغی دولت
برای واگــذاری امکانات و عرصه های دولتی برای
مشارکت با بخش خصوصی و رفع نیازهای آن ها در
راستایتولیدعلموخودکفاییکشور،مدیرانمربوط
توجه داشته باشند هرگونه انعقاد قرارداد اجاره یا
مشارکت باید با مشخص شدن دالیل و ضرورت این
موضوعوتاییدکارگروههایتخصصیبهانجامبرسد
و پس از آن نیز مسئولیت پیگیری اهداف قرارداد بر
عهدهباالترینمقامآندستگاهاست.

چهره ها و گفته ها

آرزویترامپ!
حسین موسویان دیپلمات سابق :ترامپ خواستار
گفتوگو و معامله مستقیم با ایــران است و برای
رسیدن به این آرزو ،سیاست تحریمها و فشارها
را اتخاذ کرده است .منتها او خود عمال با خروج از
برجام ،میزمذاکره را ترک کرد .بعد هم با تحریم
مقاممعظمرهبریووزیرخارجه
ایرانوتعیینسپاهپاسداران
ایـــران بــه عــنــوان ســازمــان
تــروریــســتــی ،شــانــس هر
گفتوگوییرانابودکرد.
/ایسنا

نابلدیعارفدرالبیگری
غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و
بودجهمجلس:آقایعارفاصالالبیرابلدنیست
چراکهفردیاخالقیاست،اگردر
جایی الزم باشد تند و تهاجمی
با فردی برخورد کند او چنین
رفتاری انجام نمیدهد/ .
خبرآنالین

کمکنتانیاهوبهنابودیاسرائیل
حسین امیرعبداللهیان دبیرکل کنفرانس بین
المللی حمایت از انتفاضه فلسطین :نخست وزیر
رژیمصهیونیستیبایدازرویاهای
خود فاصله بگیرد؛ چرا که
برای بقای خود ،به نابودی
زودتـــر اســرائــیــل کمک
بزرگی میکند/ .
مهر

اشکالکارگزاران
عبدا...ناصری فعال سیاسی اصالح طلب :همه
دوستان کارگزارانی ،اصالحطلب هستند اما به
هر حال اختالف نظر وجود دارد .به نظر من برخی
اشکاالتازاینجاناشیمیشودکهشورایسیاسی
کارگزاران مثل احزاب جدی
دیــگــر مثل اتــحــاد ملت و
تــوســعــه مــلــی ،جلسات
هفتگی پیوسته و
بحث و تبادل نظر
ندارند/.برنا
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کواکبیان:شورایعالیاصالحطلبان
دموکراتیکنیست
دبیر حــزب مــردم س ــاالری بــا انتقاد از
وضعیت شــورای عالی سیاست گذاری
گفت که سازوکاری دموکراتیک در این
شورا حاکم نیست .مصطفی کواکبیان
در گفت و گو با مهر با اشاره به اختالفات
میان اصالح طلبان درباره سازوکارهای
تصمیم گیری در این جریان هم تأکید
کــرد مــا مخالف ایــن هستیم کــه افــراد
بیایند و لیست ببندند .ما دنبال احزاب
هستیم ،ما به دنبال شورای هماهنگی
جبهه اصالحات هستیم .کواکبیان در
تشریحدالیلمخالفتخودباشورایعالی
سیاستگذاریاصالحطلبانهمباتأکید
براینکهدردورهایعضوهیئترئیسهاین
شورا بوده افــزود :اول اینکه میگفتیم
چرا شما با دولت ائتالف کردید .ما در آن
زمانمخالفبودیموگفتیمقبولنداریم.
دوم این که چرا اشخاص رأی بیشتری از
احزاب در شورای عالی سیاست گذاری
دارند .سومین اختالف ما هم بحث نحوه
سازوکار شورای عالی سیاست گذاری
بود .ببینید االن در شــورای هماهنگی
جبهه اصالحات هیچکس رئیس دایم
نیست بلکه هر دبیرکل سه ماهه رئیس
است ،یعنی دورهای است .ما گفتیم یک
سازوکار دموکراتیک در شــورای عالی
سیاست گذاری حاکم نیست؛ به همین
دلیلدیگرنرفتیم.
▪نباید کم کاری های خود را توجیه
کنیم

ای ــن عــضــو فــراکــســیــون امــیــد دربـــاره
آرایش سیاسی مجلس دهم هم گفت:

ترکیب مجلس دهــم به گونهای شده
است که اگر دو فراکسیون با هم باشند،
مـیتــوانــنــد قـــدرت بگیرند تــا چیزی
تصویب نشود یا قــدرت داشته باشند
که چیزی تصویب بشود .کواکبیان
درباره نقش الریجانی در شکل گیری
ایــن وضعیت هــم معتقد اســت کــه به
هرحال او این جریان وسط را رهبری
کرده و فراکسیون مستقلین را هدایت
مـیکــنــد ،افــــرادی مانند جــعــفــرزاده
ایمنآبادی و کاظم جاللی در راستای
آقای الریجانی میچرخند .کواکبیان
درب ــاره عملکرد فراکسیون امید هم
گفت :ما نباید کم کاریهای خودمان
را توجیه کنیم .فراکسیون امید خیلی
بهتر از این میتوانست عمل کند ،منتها
من هیچ نقشی در فراکسیون نداشتم و
هیچ مسئولیتی در فراکسیون برعهدهام
نبود ولی همواره طبق نظر هیئت رئیسه
عمل کردم ،هیچ گاه زاویه نگرفتم و االن
هم معتقدم باید از کلیت فراکسیون
امید دفاع کنم ،چون خود من هم عضو
هیئت رئیسه این فراکسیون هستم.

▪انتخابات را تحریم نمی کنیم

جبل الطارق :فروش نفت آدریان دریا
به سوریه ،برخالف تعهد ایران نیست

کواکبیان درب ــاره ائتالف انتخاباتی
اصــــاح طــلــبــان بــا جــریــان اعــتــدال
گفت :ممکن است ما االن هم بتوانیم
بــا مــشــارکــت افــــراد و جــریــانــات غیر
اصالحطلب لیست ببندیم ،ولی تجربه
مــا میگوید کــه فــایــدهای نـــدارد .وی
دربــاره دیدگاه حزب متبوعش درباره
فهرست های انتخاباتی هم گفت :در
صورتی که اکثریت کرسیهای مجلس
را در تعداد کاندیداهای خود داشته
باشیم ،فعاالنه در انتخابات رقابت
میکنیم و لیست میدهیم ،ولی اگر
نداشته باشیم ،تحریم هم نمیکنیم و
نمیگوییم نباید در انتخابات شرکت
کنیم .نهایت این است که کاندیدایی
نداریم .وی درخصوص سرنوشت ایده
پارلمان اصالحات با تأکید بر این که
تشکیل آن هنوز منتفی نیست ،تصریح
کرد که ما در شورای هماهنگی جبهه
اصالحات هنوز بر سر ترکیب مجمع
عمومی پارلمان به نتیجه نرسیدیم اما
پارلمان که منتفی نیست.

رئیس دولت جبل الطارق با بیان این که «از تصاویر میتوانیم
بفهمیم که نفت (نفتکش آدریان دریا یک) در [ساحل] سوریه
تخلیه شده است ،اما این بدان معنا نیست که ایران تعهد خود را
نقضکردهباشد»گفت«:ماازایرانتعهدنگرفتهبودیمکهنفتش
بهسوریهنرود.بلکهازدولتایرانتعهدگرفتیمکهایننفترابه
هیچنهادتحتتحریماتحادیهاروپانفروشد».توضیحاتصریح
«فابیان پیکاردو» رئیس دولت جبل الطارق درحالی است که
خبرگزاری رویترز در ادامه فضاسازی علیه ایران مدعی شده
بود که «ایران برخالف تعهد خود ،نفت این نفتکش را به سوریه
فروخته است» .براساس گزارش ایرنا ،حمید بعیدینژاد سفیر
ایراندرانگلیسهفتهگذشتهبابیاناینکهمحمولهآدریاندریا
به یک شرکت خصوصی فروخته و در دریا تحویل شده ،تصریح
کردکه«مالکنفت،مقصدفروشنفتخودراتعیینمیکند».
بعیدینژاد همچنین تاکید کرد که ایران حق خود میداند تا
نفتشرابههرطریقیکهصالحکشوراست،بفروشد.بعیدینژاد
روزگذشتهنیزدرکانالتلگرامخودبااشارهبهخبرفوقنوشت:
«برخی از معاندان که نمیتوانستند آزادی نفتکش در سایه
اقتدار سیاسی و دیپلماتیک ایران را باور کنند ،این تعهد را به
دروغ به سپردن ضمانتهای سنگین ایران نزد دولت انگلیس
و زد و بند سیاسی تفسیر کردند .ولی خوشحالیم که برای همه
کامالمشخصشدکهمنظورطرفانگلیسیازتعهدایرانهمان
اظهارات رسمی و متن یادداشت رسمی سفارت ایران بوده
استوایراننفتخودرابهیکشرکتخصوصیدردریافروخته
که این هم نقض اظهارات رسمی مقامات کشور مورد اشاره در
یادداشتسفارتنیست».

نبوی:دولتبایددرتعاملبامخالفانداخلیسعهصدرداشتهباشد
بهزاد نبوی از چهره های برجسته
جریان اصالحات دربــاره کارنامه
فعالیت دولــت گفت :در جزئیات
ممکن اســت نقدهایی در زمینه
تعامل بــه دولــت وارد بــاشــد ،ولی
واقعیت این است نقد اصلی متوجه
برخی از نهادهاست ،که از روز اول
مخالف روحانی بودند و از هر نوع
کارشکنی و ایجاد بحران برای دولت
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دریغ نمیکردند .نبوی که با ایران
گفت و گو می کرد ،با اشاره به برخی

کارشکنی ها در روند فعالیت دولت
دوازدهــم افــزود :به نظر من دولت

باید در قبال همه ایــن اقــدامــات،
سعه صــدر نشان دهــد و بــا تالش
بــرای تعامل با مخالفان داخلی،
در جهت همان دو هدف اقتصاد و
سیاست خارجی گام بردارد .البته
آگاه کردن مردم از کارشکنیها و
تخریبها ،به گونهای که به تعامل
لطمه جــدی وارد نکند ،مفید به
نظر میرسد و میتواند مردم را با

علل ناکامیهای دولت ،آشنا کند.
نبوی درباره مأموریت اصلی دولت
هم اذعان کرد :اصلیترین وظیفه
دولت در شرایط سخت کنونی ،در
زمینه مسائل داخلی ،تأمین حداقل
نــیــازهــای اصلی مـــردم ،بــا قیمت
ثابت و قابل قبول است .در چنین
شرایطی من با هر اقدامی که فشار
بیشتری متوجه مردم کند ،مخالفم.

اخبار کوتاه

میدلایستآی:اشتباهاتنتانیاهودرباره
ایرانبرایشگرانتماممیشود
وبگاه خبری میدل ایست آی با تحلیل وضعیت
رژیــم صهیونیستی بعد از خــروج آمریکا از برجام
که با البی گری رژیم صهیونیستی صورت گرفت،
نوشت :اشتباه محاسباتی نتانیاهو دربــاره ایران
احتماال هزینه های زیادی برایش خواهد داشت
.به گزارش الف ،این پایگاه خبری به نزدیک بودن
انتخابات سرزمین های اشغالی اشــاره و تاکید
کردهاست:نتانیاهوکهنگرانشکستدراینرقابت
هاستبهراهکارقدیمیخودرویآوردهوبااشارهبه
آنچهکهحمالتپیشگیرانهعلیهایرانومتحدانش
درمنطقهمیخواند،فصلیجدیدوبسیارخطرناک
ازبهاصطالحجنگسایهراآغازکردهاست.براساس
این گــزارش این اقــدام که با سفر مدیرکل موقت
آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران همزمان
شده بود ،بیانگر تالش جدید برای تضعیف توافق
هستهایایرانواعمالتحریمهایجدیدعلیهتهران
است .این درحالی است که شواهد نشان می دهد
تالش نتانیاهو برای متقاعد کردن اروپا به خروج از
برجام شکست خورده واین که وی با خطر از دست
دادنهمراهیترامپنیزروبهروست.

یکیازفرماندهانارشدحشدالشعبی:از
دیدنتصویرمقتدیصدرخوشحالشدیم

رئیس فراکسیون سند ملی و سخنگوی ائتالف
الفتح عراق در گفتوگو با شبکه المیادین درباره
سفر مقتدی صدر به ایران گفت :ما به عنوان یک
طرف مقاومت از دیــدن مقتدی صدر در کنار
آیت ا ...خامنهای و سردار سلیمانی خوشحال
می شویم .به گــزارش ایسنا ،االســدی تاکید
کرد  :تصویر سید مقتدی صدر در کنار آیتا...
خامنهای و مکانی که در آن نشسته بودند پیام
های روشنی به همراه داشــت .روابــط مقتدی
صدر با ایــران جدید نیست و او پیش از این در
ایران اقامت داشت .وی همچنین درباره نقش
ایران در کشورش گفت :ایران عراق را یک وزنه
سنگین و اساسی در معادالت منطقه می داند.
وی درباره تنش میان تهران و واشنگتن گفت:
تنش ایرانی -آمریکایی یک تنش استراتژیک
است و ممکن است شدت بیشتری پیدا کند.

