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قاسمی :اظهارات غیرسازنده ترکیه موجب
پیچیده تر شدن شرایط موجود می شود

...

توضیحات رهامی درباره فعالیت انتخاباتی جبهه اصالحات

بسیج

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بسیج:

جابه جایی در سازمان بسیج ،منطقی و
طبیعی بود

مسئول ح��وزه نمایندگی ول��ی فقیه در سازمان بسیج
مستضعفین به شایعات مطرح شده درباره چرایی ریاست
سردار غیب پرور بر سازمان بسیج مستضعفین و همچنین
عزل و نصب های صورت گرفته توسط او واکنش نشان
داد .حجت االسالم تویسرکانی در گفتوگو با میزان ،با
اشاره به برخی شایعه پراکنیها و دروغسازیهای رسانه
های بیگانه و شبکه های اجتماعی معاند با این مضمون
که "سردار غیب پرور با اهداف انتخاباتی به سمت ریاست
سازمان بسیج منصوب شدند" اظهار کرد :تغییراتی که
در نیروهای مسلح صورت می گیرد با تدبیر فرمانده معظم
کل قوا وطی یک فرآیند کارشناسی و میدانی و تحقیقاتی
با توجه به تمام آسیب ها ،آفت ها ،نقاط قوت و کارکردهای
مورد انتظار صورت می گیرد .وی با بیان این که  ،سردار
غیب پرور با همان جهت گیری ها و تالش های مجدانه،
وارد کار شده است ،تصریح کرد :به طور طبیعی هر مدیری
شیوه ها وروش های خاص خود را دارد ولی سیاست ها و
رویکردها همان سیاست ها و رویکردهای گذشته است که
توسط فرمانده معظم کل قوا مشخص می شود؛ در مجموع
بهنظرمیرسدکهجابهجاییصورتگرفتهدرصدرسازمان
بسیجمستضعفین،یکجابهجاییمنطقیوطبیعیبودوبه
هیچ وجه رویکرد انتخاباتی ،جناحی و سیاسی نداشت .وی
در واکنش به شایعات پخش شده در خصوص تغییر مدیران
و مسئوالن ارشد بسیج توسط سردار غیب پرور در مدت
یک ماه گذشته ،اظهار کرد :هیچ گونه تغییری درسازمان
بسیج صورت نگرفته جز همانی که سردار نقدی جای خود
را به سردار غیب پرور داده اند؛ هیچ یک از روسای سازمان
های اقشار و معاونت های بسیج درطول یک ماه گذشته
توسط سردار غیب پرور تغییر نکرده اند؛ البته این به آن معنا
نیست که تغییری نباید صورت بگیرد ،تغییرات در نیروهای
مسلح بر اساس یک استاندارد از پیش مشخص شده و در
یک فرآیند منطقی و طبیعی صورت می گیرد.

...

کرباسچی :اکنون به اصالح طلبی پراگماتیستی رسید ه ایم

محسن ره��ام��ی ،دبیرکمیته انتخاباتی
شورای هماهنگی جبهه اصالحات گفت :در
تالشیم که لیست واحدی با حامیان دولت
و اعتدا لگرایان ب��رای انتخابات شورای
اسالمی شهر و روستا در تهران ارائه کنیم.
وی درباره روند فعالیت شورای هماهنگی
جبهه اصالحات ب��رای انتخابات ریاست
جمهوری و شورای شهر و روستا اظهار کرد:
تاکنون کمیته جوانان ،بانوان ،اصناف و
مشاغل ،نخبگان ،اقوام و مذاهب تشکیل
و گفتوگو و هماهنگی ب��رای استفاده از
ظرفیت قشرهای مختلف جامعه آغاز شده
است .این فعال سیاسی همچنین تصریح
کرد :کمیته انتخابات استانها نیز به زودی
فعال می شود تا استانها نیز وارد موضوع
انتخابات شوند.

رهامی در خصوص رابطه شورای سیاست
گذاری اصالحطلبان با شورای هماهنگی
جبهه اصالحطلبان گفت :شورای سیاست
گذاری صرفا به تعیین سیاستها می پردازد
و مستقیم ًا در اجرا دخالت ندارد و شورای
هماهنگیجبههاصالحاتهمسیاستهای
وضع شده را اجرا می کند.
این عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی
مدرسین دانشگاهها همچنین درباره ساز
و کار تهیه لیست انتخابات شورا در تهران
اظهار کرد :برای تهیه لیست 50 ،درصد از

ظرفیت را به احزاب و  50درصد را به افراد
حقیقی ک��ه در مدیریت شهری تخصص
دارن���د ،اختصاص میدهیم و اع�لام هم
کردهایم که احزاب افراد توانمند را معرفی
کنند و افراد حقیقی نیز آمادگی خود را برای
حضور در انتخابات اعالم کنند تا به تدریج،
نیروهای قویتر را گزینش کنیم.
▪ ▪کرباسچی :اصالح طلبی پراگماتیستی
بهتر است

غالمحسین کرباسچی ،دبیرکل حزب
ک��ارگ��زاران در گفت وگ��و ب��ا ج��م��اران ،با
اشاره به این که هم اکنون اصالح طلب تر
هستیم ،گفت :قبال خیلی آرم��ان گرایانه
به مسائل نگاه می کردیم اما اصالح طلبی
پراگماتیستی امروزه اتفاق افتاده است و
بهتر نیز است .اگر بتوانیم رشد و توسعه و
رفاه مردم را در نظر بگیریم توانسته ایم به
اصالح طلبی واقعی برسیم .وی در پاسخ
به سؤالی مبنی بر این که آیا شما و بعضی
دیگر از اص�لاح طلبان از برخی تندروی
های گذشته پشیمان هستید یا خیر؟ گفت:
ممکن است اشتباه کرده باشیم اما بحث
پشیمانی مطرح نیست .تا زمین نخوریم که
راه رفتن یاد نمی گیریم! شاید بتوان گفت
به برخی رفتارهای گذشته مان نقد داریم
اما پشیمان نیستیم.

اخبار

▪ ▪به هیچ وج��ه بابت حمایت از روحانی
پشیمان نیستیم

شهردار اسبق تهران با تأکید بر این که به
هیچ وجه بابت حمایت از روحانی پشیمان
نیستیم ،گفت :واقعیت هم این است که با
توجه به مسائل و مشکالت کشور روحانی
بیش از آن چه فکر می کردیم ظاهر شده
است .وی در پاسخ به سؤالی درب��اره کنار
گذاشتنلباسروحانیتنیزگفت:منازقبل
ازانقالب و نیز در دانشگاه که بودم بدون
لباس روحانیت بودم .مرحوم شهید بهشتی
کهبامشورتایشانمندانشگاهرفتم،بهمن
گفتند که شما برای این که آزادانه بخواهید
فعالیت کنید خودتان را مقید نکنید.
▪ ▪ت��اب��ش از سمت «راب���ط ش���ورای عالی
سیاست گذاری اصالح طلبان» در استان
یزد استعفا کرد

همچنین به گزارش ایلنا« ،محمدرضا تابش»
طی نامهای به «محمدرضا ع��ارف» رئیس
شورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبان،
بهدلیل«پرهیزازانجامهرگونهشائبهسیاسی
وایفایشایستهوظایفقانونی»ازسمتخود
استعفا و درخواست کرد ضمن موافقت ،فرد
جایگزینی معرفی ش��ود .شایان ذکر است
رابطاناستانیشورایعالیسیاستگذاری
اصالحطلبانهفتهگذشتهمعرفیشدهبودند.

...

ایرنا-بهرامقاسمیسخنگویوزارتامورخارجه ،درواکنشبهاظهاراتاخیروزیرامورخارجهترکیهگفت:اظهاراتغیرسازندهمقاماتترکیهصرفاموجبپیچیدهتر
شدنشرایطموجودوافزایشمشکالتفرارویراهحلسیاسیبحرانسوریهمیشود.قاسمیتاکیدکرد:ایرانبهعنوانشریکروندسهجانبهمسکو،براجرایجدی
توافقاتآنتاکیدداردوازمقاماتترکیهبهعنوانطرفدیگراینتوافقاتانتظارداردمواضعیاتخاذنکنندکهخالفواقعیتهایموجودوتعهداتاینکشورباشد.

جانشین فرمانده کل ارتش خبرداد

پیگیری های مستمر رهبرانقالب درباره
ارتقای سطح معیشت کارکنان ارتش

▪ ▪تاکیداترهبرانقالبدرحکمانتصاب
امیرسرتیپ پوردستان

از میزان پیشرفت واحدهای مسکونی در
حال ساخت پ��روژه چیتگر خاطر نشان
کرد :واقعیت مطلب این است که انتظار
کارکنان ارتش از این پروژه بیشتر از این
است بنابراین نقایص این پ��روژه باید به
سرعت رفع شود.
پوردستان با اشاره به پیگیری های مستمر
فرماندهی معظم ک��ل ق��وا در خصوص
ارتقای سطح معیشت کارکنان آجا تصریح
کرد« :یکی از مواردی که بنده به طور مرتب
به معظم له گزارش می کنم ،وضعیت پروژه
چیتگر است و خدمت آقا عرض کردم ،این
مجموعه ای که مشغول کارند بسیار فعال
و با جدیت در حال سازندگی هستند تا به
موقع پروژه ها را به افراد ذی نفع تحویل
دهند ».پروژهچیتگردرضلعغربیدریاچه
چیتگر تهران واقع و بخشی از بزرگ ترین
شهرک های مسکونی پایتخت است.

درحاشیه

اعالم موجودیت «جبهه مردمی نیروهای
انقالب اسالمی» به وزارت کشور
تسنیم -امیرابراهیم رسولی مسئول رواب��ط عمومی و
تبلیغاتجبهۀمردمینیروهایانقالبگفت:جبهۀمردمی
نیروهای انقالب اسالمی یک جریان مردمی بوده و متعلق
بههمهنیروهایانقالباستاماباتوجهبهاظهاراتوبرخی
شبهات ،موجودیت این جبهه در نامهای به وزارت کشور
اعالم شده و مراحل اداری آن بر حسب قوانین در حال
انجام است .وی افزود :این نامه به طور رسمی و با امضای
حجت االسالم والمسلمین رحیمیان رئیس هیئت مؤسس
جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی ارسال شده است.
«جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی» روز  5دیماه با
حضور  10نفر از چهرههای انقالبی ،در مجموعه فرهنگی
سرچشمه اعالم موجودیت کرد.

خباز:نظرسنجی نکردیم اما رضایت مردم
از دولت باالست
تسنیم – محمدرضا خباز استاندار سمنان دراین باره که
این استان دو رئیسجمهوربه کشورمعرفی کرده است
آیا محبوبیت روحانی بیشتر است یا احمدینژاد؟" گفت:
مقبولیت روحانی بیشتر شده اس��ت.وی درای��ن ب��اره که
آیا نظرسنجی انجام شده است؟ گفت :خیر؛ نظرسنجی
نکردیم .همین رفت و آمدها رضایت مردم را نشان میدهد
و برداشت این است که رضایت مردم از دولت باالست.

الریجانی :قانون اساسی تفاوتی
برای پیروان ادیان قائل نیست

ادعای پارلمان عربی علیه ایران
درباره بحرین

نامه بسیج دانشجویی دانشگاه
شهید شریف به روحانی

ادع��ای ایلن��ا درب��اره راه ان��دازی
ستادهایانتخاباتیحامیانقالیباف

ایرنا -الریجانی رئیس مجلس
به مناسبت آغاز سال نو میالدی
دردیدار نمایندگان مسیحی،
آش��وری و ارامنه ضمن تبریک سال جدید ،
گفت :قانون اساسی تفاوتی ب��رای پیروان
ادیان مختلف قائل نیست و برای همه یکسان
و برابر است.

ایسنا  -پ��ارل��م��ان ع��رب��ی در
ادعایی ایران را به دست داشتن
در حمله ب��ه ک��ان��ون اص�لاح
وبازپروری بحرین متهم کرد .مشعل بن فهم
السلمی ،رئیس این پارلمان ادعا کرد که
ای���ران درام���ور کشورهای عربی مداخله
می کند .

ف����ارس -بسیج دانشجویی
دانشگاه شریف درن��ام �های به
رئیس جمهور،با اشاره به قانون
«منعخریدخارجیشناورهایتاظرفیت100
ه��زار تن»،تصریح کرد:چرا ق��رارداد ساخت
تانکرهای  50هزارتنی مطابق ای��ن قانون
اصالحنشدهاست؟

ایلنا  -دوران����ی رئ��ی��س ستاد
انتخاباتجبههپیشرفتوعدالت
با بیان اینکه دراب��ت��دای کار،
راه اندازی ستادهای  ۲۲گانه تهران مدنظر
است،گفت:اگرقالیبافبهانتخاباتورودپیدا
کندازاوحمایتمیکنیم،البتهاولویتشهردار
تهرانعدمورودبهانتخاباتاست.

تسنیم-محجوبنمایندهمردم
تهران با اع�لام اینکه تاکنون
مجوزی ب��رای فعالیت رسمی
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران
صادر نشده است ،گفت :تا زمانیکهابهامات،
اسناد و مدارک موجود بررسی نشود ،مجوزی
برای این انجمن صادر نمیشود.

...

خارجازدستور

political@khorasannews.com

▪ ▪برداشت جالب الریجانی از پیشنهاد کواکبیان

در حالی که نمایندگان مجلس مشغول بررسی پیشنهاد
انتقال دبیرخانه شورایعالی بیمه سالمت از وزارت کار به
وزارت بهداشت بودند یک پیشنهاد مصطفی کواکبیان با
خنده رئیس و برخی نمایندگان همراه بود .در این جلسه
کواکبیان خطاب به الریجانی گفت« :ماهاتیر محمد
نخست وزیر سابق مالزی برای رفع اختالف وزیرانش
بر سر موضوع سالمت آن ها را در یک اتاق جمع کرد و
به آنها  24ساعت مهلت داد که برای مردم در این باره
تعیین تکلیف کنند» الریجانی نیز با تعجب و خنده به وی
گفت« :البد پیشنهاد شما این است که سران قوا را در یک
اتاق جمع کنند ،بلکه مسئله حل شود ».کواکبیان با بیان
این که تریبونی به ما برای بیان حرفهایمان نمیدهند
افزود« :چرا مسئوالن میخواهند اختالفهایشان را
از تریبون حل کنند ،خب یک جا بنشینید و اختالفاتتان
را حل کنید».
▪ ▪درخواست مطهری برای پرهیز از «دکتر ب��ازی» و
تذکر درباره تبدیل شدن مجلس به «پارک الله»

 /٩٥٣٠١٠٨٨ل

اظهارات زرآبادی نماینده قزوین مبنی براین که «باقی
وقت نطقم را برای جناب دکتر پزشکیان نایب رئیس اول
مجلس قرار دهید» واکنش علی مطهری مبنی براین که
«به قول شهید مطهری استفاده از القاب و عناوین دل ها
را از هم دور میکند ،این دکتر بازیها را در مجلس کنار
بگذاریم» را درپی داشت.
درادامهجلسهازآنجاییکهطبقآییننامهداخلیمجلس
زمانی که نایب رئیس اول در صحن حضور دارد نباید اداره
جلسه به نایب رئیس دوم واگذار شود ،علی ادیانی نماینده

 93/3/25ملکی به قیمت 140میلیارد ریال واقع در
تجریش (از طریق همسر) دریافت کرده است.اعمال
نفوذ در نصب برخی مدیران بانکی که توسط متهمان به
فساد اقتصادی به حسین فریدون معرفی شدهاند و اصرار
ایشان به نصب یکی دیگر از مدیران بانکی با حقوقهای
نجومی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره
کرد و سایر مسائل ایشان که در صورت صالحدید در
جلسه حضوری به عرض میرسد ،از م��واردی است که
جناب عالی برای حفظ حیثیت دولت و نظام اسالمی
باید به آن حساسیت نشان دهید .با توجه به موارد فوق
از جناب عالی و قوه قضاییه انتظار میرود بدون اغماض
زمینه رسیدگی به اتهام ایشان را فراهم آورید».
▪ ▪دستور رئیس مجلس ب��رای کشف منشاء انتشار
پیامک های توهینآمیز به نمایندگان

داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان در مجلس در
تذکر آیین نامه ای از ارسال برخی پیامک های توهینآمیز

 /٩٥٣٠١٧٤١د
 /٩٥٣٠١٧٤١د

ه  ٩۵/١٨و ٩۵/١٧

باید گفت به سبب جایگاه مرجعیتی که عربستان سعودی
ب��رای بسیاری از کشورهای عربی منطقه و ب��رادران و
خواهران اهل سنت در این کشورها دارد ،هر گونه تضاد
و تقابل میان عربستان و ایران ،متاسفانه به مدد دستگاه
تبلیغاتی وابسته به عربستان و قطر و به قصد و نیت کامال
حساب شده رنگ مذهب به خود می گیرد و دوقطبی
دروغین شیعه-سنی را تقویت می کند .دراین شرایط که
ایران به دلیل مواجهه با تروریست ها در سوریه و عراق،
در مقابل عربستان بازنمایی می ش��ود ،بالطبع برخی
مردم کشورهایی که عربستان را رهبر خود می پندارند،
علی القاعده خود را در جبهه مقابل ایران تصور و تعریف
می کنند؛ هرچند همه ما می دانیم که این تصور غلط و
دروغین است.

 /٩٥٣٠٠٣٢٦ف
 /٩٥٣٠٠٣٢٦ف

آقای دکتر آشنا ،شما که جزو استادان ارتباطات هستید
قطعا می دانید که بخشی از (و شاید عمده) تصوری
که م��ردم کشورهای منطقه ازای��ران دارن��د ،نه برگرفته
از تحوالت واقعی میدان بلکه نتیجه چارچوب سازی
( )Framingاست که رسانه ها از ایران شکل می دهند.
همان اتفاقی که قب ً
ال در رسانه های سعودی و قطری
اشاره شد .آیا شما به راستی فکر می کنید آن چه در این
نظرسنجی ها به عنوان تصور مردم مسلمان منطقه درباره
ایران اعالم می شود ،تصوری منطبق بر حقیقت است یا
برگرفته از تصویر رسانه ای درباره ایران؟
▪ ▪ -3نقش دولت ها

عامل بعدی می تواند دیپلماسی دولت های ایران باشد.
آیا به راستی در دولت ،برای دیپلماسی رسمی و عمومی و
رسانه ای درباره منطقه راهبردهای اصولی باهدف ارتقای
جایگاه ایران نزد مردم منطقه طراحی شده است؟ آیا مثال
میزان سفرهای دیپلماتیک مقامات دولتی از جمله دولت
یازدهم به کشورهای منطقه متناسب با سفرهای آن ها به
اروپا و کشورهای غربی است؟
نوشته اید که «من نگفته ام ما نباید نفوذ منطقه ای داشته
باشیم بلکه می گویم که نفوذ واقعی و پایدار از راه سخت
اف��زاری و با قدرت نظامی به دست نمی آید بلکه نفوذ از
جنس نرم است و آن عبارت است از ارائه الگویی موفق
از استقالل و پیشرفت و کارآمدی دربرابر دیدگان مردم
منطقه».
س َّلمنا آقای دکتر! من هم موافقم که «ق��درت نظامی»
لزوما با «نفوذ منطقه ای» برابر نیست؛ اما وقتی داعش به
 40کیلومتری مرزهای ایران رسیده بود ،شهرهای عراق
یکی پس از دیگری سقوط می کرد یا وقتی همه ما می
دانیم معنای سقوط دولت مرکزی سوریه چیست و فارغ از
بحث دفاع از حرم اهل بیت (ع) سقوط سوریه چه تاثیری بر
امنیت ایران و منطقه دارد ،آیا باید به دنبال «نفوذ نرم» بود؟
آیا نباید برای هراقدامی اولویت سنجی کرد؟ وقتی سدی
می شکند و آب در خانه جاری می شود ،آیا اول نباید جلوی
ورود آب را گرفت و خانه را نجات داد و سپس به فکر منظره
 /٩٥٣٠١٠٨٨ل
 /٩٥٣٠١٠٨٨ل
زیبای مقابل خانه و گیاهان روییده در مزرعه بود؟

 ٩۵/١٨وو ٩۵/١٧
ﺷﻤﺎره ٩۵/١٨
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﻤﺎره
آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
آﮔﻬﯽ
٩۵/١٧

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه

در ﻣﺰاﯾﺪه
ﺷﺮﮐﺖ در
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺰاﯾﺪه

 ١٠آﻣﭙﺮ ﺳﻴﻠﺪ و
آﻣﭙﺮ ﺳﻴﻠﺪ
 ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
ﺖ  ١٠٠٠آﻣﭙﺮ
ﺑﺎ وار�ﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻴﺒﺎ� ﺷﻤﺎره
ﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ادار�  ٩٥/١٠/٢٥و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ
 5٧٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

ﻪ ﺑﺎﻧ�� �ﺎ ﭼ� ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻧ�� و �ﺎ وار�ﺰ ﻧﻘﺪ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
٠١٠ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺎزان-ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ�-اﺗﺎق ﺷﻤﺎره١٢٤
٠٥٦-٣٢
ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
 /٩٥٢٥٧٧٦٦ج

به مجلس انتقاد کرد .وی خطاب به رئیس مجلس با بیان
این که دف��اع از کیان و حیثیت مجلس برعهده رئیس
جلسه اس��ت ،گفت :ام��روز(دی��روز) مجلس مصوبهای
داشت که بخشی از بیمه سالمت به وزارت کار و بخشی
به وزارت بهداشت سپرده شد اما در کمال تاسف برخی
از سامانههای پیامکی ،پس از این مصوبه پیامکهایی
با موضوع توهین به مجلس و نمایندگان و هیئت رئیسه
فرستادهاند .اسماعیلی با اشاره به این که اگر این روند
ادامه پیدا کند قطعا نمایندگان نمیتوانند در رایگیری
مستقل عمل کنند ،تصریح کرد :از اداره کل حراست
مجلس میخواهیم که منشا این پیامک ها را بررسی کند
تا مشخص شود چه افرادی پشت این موضوع هستند.
به گزارش ایسنا ،علی الریجانی رئیس مجلس در پاسخ
به این تذکر ،گفت :دستور رسیدگی به این پیامکها را
میدهم .مجلس در رأی گیری آزاد است و بر اساس منافع
ملی تصمیم میگیرد .نمایندگان نیز در اظهار نظرهای
خود مستقل هستند.

▪ ▪تذکر  ۴۶نماینده به روحانی برای معرفی «فریدون»
به قوه قضاییه

 ۴۶نماینده مجلس در تذکری به رئیسجمهور ،خواستار
برخورد با حسین فریدون و معرفی وی به قوهقضاییه برای
رسیدگی به اتهاماتش در زمینه مفاسد اقتصادی شدند.
در تذکر کتبی این نمایندگان که توسط اکبر رنجبرزاده
عضوهیئترئیسهمجلسدرپایانجلسهعلنینوبتصبح
قرائت شد ،آمده است« :مطابق برخی م��دارک واصله
برادر جناب عالی از یکی از ابربدهکاران بانکی به نام (ر-
د) با بیش از ۴۰هزار میلیارد ریال بدهی بانکی ،به تاریخ

آقای حسام الدین آشنا به تازگی پرسیده اند« :چگونه
ایران انقالبی که روزگاری در اوج محبوبیت در میان توده
های عرب و مسلمان قرار داشت در همه نظرسنجی ها
مورد بدبینی و بدگمانی مردم منطقه واقع می شود؟» و
بعد خودشان به این سوال پاسخ داده اند« :مشکل زمانی
اتفاق می افتد که یک نیروی نظامی بخواهد هم طراحی
استراتژی و هم اجرای سیاست منطقهای را خود به تنهایی
انجام دهد».
نخستین پرسش از ایشان این است که دقیقا چه زمانی
«ایران انقالبی» «در اوج محبوبیت» در میان توده های عرب
و مسلمان بوده است؟
اصلی ترین نظرسنجی که اخیرا درباره تصور مردم منطقه
راجع به ای��ران منتشر شده ،نظرسنجی موسسه Arab
 American Instituteمربوط به سال  2011است که
مدعی کاهش محبوبیت ایران در برخی کشورهای عربی
منطقه نسبت به سال  2006است .اما با فرض صحت این
نظر سنجی ،در سال  2006که میزان محبوبیت ایران
براساس این نظرسنجی موسسه آمریکایی تقریبا دو برابر
شرایط فعلی بود چه تحوالتی در منطقه رخ داده بود؟ پاسخ
روشن است :جنگ  33روزه .حمایت قاطع ایران از حزب
ا ...لبنان و پیروزی حزب ا ...لبنان در برابر  33روز تهاجم
اسرائیل به لبنان ،یکی از مهم ترین عوامل محبوبیت ایران
بود؛ اتفاقی کامال نظامی و در حمایت از یک گروه شیعه.
این حمایت البته در جنگ  22روزه غزه نیز از حماس که
یک گروه سنی است دریغ نشد .بنابراین این طور نیست
که حضور نظامی ایران در منطقه (به معنای دفاع از ملت
ها دربرابر تروریسم دولتی و گروهکی) لزوما باعث کاهش
محبوبیت باشد بلکه برعکس می تواند عامل محبوبیت
نیز باشد.
ایشان که یکی از استادان برجسته ارتباطات هستند ،حتما
می دانند که پدیده های سیاسی اجتماعی تک عاملیتی
نیستند و حتما دکتر آشنا هم تصدیق می کنند که در این
نظرسنجی ها ،متاسفانه نقش مذهب ،بازنمایی رسانه ای
از ایران و نوع دیپلماسی دولت نیز موثر است.

▪ ▪ -2نقش رسانه

پیشنهاد تشکیل اتاق حل اختالف مسئوالن و درخواست برای پرهیز از«دکتر بازی»!
محمد اکبری

Yazdanpanah@khorasannews.com

▪ ▪ -1نقش مذهب

محجوب:انجمنصنفی
روزنامهنگارانتهرانمجوزندارد

قائم شهر در این باره تذکر داد که مطهری در پاسخ به تذکر
وی گفت« :به گمانم شما از مرگ من بیزاری و با خود بنده
مشکلداری».پسازتذکراتنمایندگانمسعودپزشکیان
برای این که از نظر آیین نامهای اداره جلسه از سوی علی
مطهریبامشکلمواجهنشودجلسهعلنیپارلمانراترک
کرد .خبرآنالین در این باره نوشت « :پزشکیان در ادامه
بررسی الیحه به مجلس بازگشت و بار دیگر به بیان نظرش
درباره پیشنهادی مربوط به پرهیز از حضور پزشکان در
بیمارستان خصوصی و دولتی به طور همزمان پرداخت.
مسعود پزشکیان به دلیل آن که جلسه علنی (دی��روز) به
موضوع بیمه و سالمت اختصاص یافته بود ،ترجیح داد تا
بهمنظوردخیلنشدننظرشخصیاشدرادارهجلسه،در
غیابالریجانیادارهمجلسرابرعهدهنگیرد».مطهرینیز
کهریاستمجلسرابرعهدهداشت،درحالیکهبهنظرمی
رسیدحسشوخطبعیاش شکوفاشدهاستدرواکنشبه
البی های نمایندگان با افراد غیر مسئول در حاشیه صحن
برای بررسی الیحه برنامه ششم گفت :با فضای سبزی که
درمجلسایجادشده،صحنپارلمانشبیهپارک اللهشده
و برخی مواقع تشخیص افراد مسئول و غیر مسئول قدری
سخت است.

امیرحسین یزدان پناه

پاسخ به یک مغالطه

جانشین فرمانده کل ارتش از «پیگیری
های مستمر» رهبر معظم انقالب اسالمی
درب��اره «ارتقای سطح معیشت کارکنان
ارتش جمهوری اسالمی ایران» خبرداد.
امیرسرتیپ احمدرضا پوردستان این
مطلب را روز گذشته هنگام بازدید از پروژه
هایدرحالساختچیتگرارتشدرتهران
مطرح کرد.

حضرت آیتا ...خامنهای  29آبان  95در
حکم انتصاب امیر سرتیپ پوردستان به
عنوان جانشین فرمانده کل ارتش بر سه
اولویت برای پیگیری از سوی وی ،تاکید
ک��رده بودند که «رف��ع معضالت معیشت
کارکنان» ارتش از جمله این اولویت ها
ب��ود« :ارتقای آمادگیهای اطالعاتی و
عملیاتی آج��ا و رف��ع معضالت معیشت
کارکنان در چارچوب تدابیر فرمانده کل،
مورد انتظار است.
به گزارش روابط عمومی ستاد ارتش ،در
راستای تحقق منویات فرماندهی معظم
کل قوا مبنی بر «ارتقای سطح معیشت
و مسکن ک��ارک��ن��ان آج���ا» ام��ی��ر سرتیپ
پوردستان به همراه مدیر عامل بنیاد
تعاون ارتش و چند تن از مسئوالن از پروژه
های در حال ساخت چیتگر ارتش بازدید
کرد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت
پروژه ها قرار گرفت.
ب��راس��اس ای��ن گ���زارش ،در ای��ن مراسم
جانشین فرمانده کل ارتش ضمن بازدید

...

آن سوی سیاست

 /٩٥٣٠١٦٢٢آ
 /٩٥٣٠١٦٢٢آ

 /٩٥٣٠١٦٣٤آ
 /٩٥٣٠١٦٣٤آ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺳﻴﻠﺪ وو
آﻣﭙﺮ ﺳﻴﻠﺪ
 ١٠٠٠آﻣﭙﺮ
وﻟﺖ ١٠٠٠
دو وﻟﺖ
ﺑﺎﺗﺮ� دو
ﺳﻞ ﺑﺎﺗﺮ�
 5٠ﺳﻞ
ﺧﺮ�ﺪ 5٠
ﺧﺮ�ﺪ
٩5/١٧
 5٧٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
5٧٫٠٠٠٫٠٠٠
٩5/١٧
ر�ﺎل
آﻣﭙﺮ ﺳﻴﻠﺪ
 ١5٠٠آﻣﭙﺮ
وﻟﺖ ١5٠٠
دو وﻟﺖ
ﺑﺎﺗﺮ� دو
ﺳﻞ ﺑﺎﺗﺮ�
 5٠ﺳﻞ
5٠
ﺳﻴﻠﺪ
 ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 ١٠٠٠آﻣﭙﺮ
وﻟﺖ ١٠٠٠
 4٨وﻟﺖ
��ﺴﻮ�ﻨﻨﺪه 4٨
��ﺪﺳﺘﮕﺎه ��ﺴﻮ�ﻨﻨﺪه
ﺧﺮ�ﺪ ��ﺪﺳﺘﮕﺎه
ﺧﺮ�ﺪ
٩5/١٨
ر�ﺎل
آﻣﭙﺮ
٩5/١٨
ﺷﻤﺎره
ﺳﻴﺒﺎ�
ﺣﺴﺎب
ﺑﻪ
ر�ﺎل
٢٠٠٫٠٠٠
ﻣﺒﻠﻎ
وار�ﺰ
ﺑﺎ
اﻟﺸﺮا�ﻂ
واﺟﺪ
ﻫﺎ�
ﺷﺮ�ﺖ
�ﻠﻴﻪ
اﺳﻨﺎد:
ﺷﺮط ﺗﻬﻴﻪ
ﺷﺮط
ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد� :ﻠﻴﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ� واﺟﺪ اﻟﺸﺮا�ﻂ ﺑﺎ وار�ﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻴﺒﺎ� ﺷﻤﺎره
ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺮ�ﺖ
در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﻣﻠ� ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ�
 ٠١٠٦٠٣٤٣٩٨٠٠١ﺑﺎﻧ�
٠١٠٦٠٣٤٣٩٨٠٠١
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ادار� ﻣﻮرخ
وﻗﺖ ادار�
ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ
اﺳﻨﺎد ﭘﺎ�ﺎن
ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد
 ٩٥/١٠/٢٥وو ﺗﺤﻮ�ﻞ
ادار� ٩٥/١٠/٢٥
وﻗﺖ ادار�
ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ
 ٩٥/١٠/١٦ﺗﺎﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن
ﻣﻮرخ ٩٥/١٠/١٦
از ﻣﻮرخ
اﺳﻨﺎد :از
ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد:
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻬﻴﻪ
ﻣﻬﻠﺖ
ﻣﻮرخ
ﭘﺎ�ﺎت ﻣﻮرخ٩٥/١١/١٠
ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋ� ﭘﺎ�ﺎت
 ٩٥/١١/٥وو ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋ�
٩٥/١١/٥
ﻣﻮرخ٩٥/١١/١٠
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻧﻘﺪ� ﺑﻪ
وار�ﺰ ﻧﻘﺪ�
ﺑﺎﻧ�� وو �ﺎ�ﺎ وار�ﺰ
ﺷﺪه ﺑﺎﻧ��
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه
ﭼ� ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻧ�� �ﺎ�ﺎ ﭼ�
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ��
ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ
در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮ�ﺖ در
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ
ﺗﻀﻤﻴﻦ :ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺗﻀﻤﻴﻦ:
ﺣﺴﺎب
ﺟﻨﻮﺑ� ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ�
ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺧﺮاﺳﺎن
ﻧﺎم ﻣﺨﺎﺑﺮات
٠١٠٦٠٣٤٣٩٨٠٠١ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺷﻤﺎره ٠١٠٦٠٣٤٣٩٨٠٠١ﺑﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﻪ
ﻣﻠ� ﻣﺮ�ﺰ�
ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ�
ﺳﻴﺒﺎ� ﺑﺎﻧ�
ﺳﻴﺒﺎ�
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎره١٢٤
ﺟﻨﻮﺑ�-اﺗﺎق
ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﺎﻧﺒﺎزان-ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﭘﺎﺳﺪاران-ﻣﻴﺪان
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ-ﺑﻠﻮار
اﺳﻨﺎد:
ﺗﻬﻴﻪ
ﻣﺤﻞ
ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد :ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ-ﺑﻠﻮار ﭘﺎﺳﺪاران-ﻣﻴﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان-ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ�-اﺗﺎق ﺷﻤﺎره١٢٤
ﺗﻤﺎس ٠٥٦-٣٢٤٢٤٠٠٠:وو ﻓﺎ�ﺲ٠٥٦-٣٢٤٢٤٠٠٤
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٠٥٦-٣٢٤٢٤٠٠٠:
ﺗﻠﻔﻦ
ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﻓﺎ�ﺲ٠٥٦-٣٢٤٢٤٠٠٤
ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ  /٩٥٢٥٧٧٦٦ج
 /٩٥٢٥٧٧٦٦ج
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