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تازه های مطبوعات
••جمهوری اسالمی -این روزنامه نوشت :سردار
سعید محمد ،تبلیغات در فضای مجازی را برای
انتخاباتریاستجمهوریآغازکرد.فرماندهقرارگاه
خاتماالنبیا(ص) با انتشار یک ویدئوی  ۳دقیقهای
حاویفعالیتهایسازندگیاینقرارگاهباسرودی
که«نگهتآتشین،سخنتدلنشین»محورآناست،
بههمراهعکسهاییدرکنارفرماندهانسپاه،وارد
صحنهتبلیغاتانتخاباتیشدهاست.
••همشهری -این روزنامه نوشت ۲۴ :دی خبر
رسید که شهرداران مناطق  ۲و  ۸شهرداری تهران
دستگیرشدند.حاالبعداز ۴۰روز مهنازاستقامتی
شهردارمنطقه ۸ورحمانیشهردارمنطقه ۲باقرار
وثیقهآزادشدند.

انعکاس
••رویداد 24مدعیشد:محمودصادقی،ازنتیجه
حکمخودبابتتوهینبهآملیالریجانیرئیسسابق
قوه قضاییه خبر داد و نوشت :سه ماه حبس بابت
اهانت به رئیس سابق قوه قضاییه ،هشت ماه بابت
تمرددربرابرماموراندادستانیوچهارمیلیونجزای
نقدیبابتنشراکاذیب.
••جــمــاران نوشت  :علی خاتمی بـــرادر سید
محمد خاتمی گفته که آن چه درباره ارسال نامه
سیدمحمدخاتمیبهرهبرانقالبمنتشرشده،تنها
گمانهزنیرسانهایاست .آقایخاتمینیزازجمله
هرجاوهرمناسبتیاقتضاکنددغدغههایخودرا
ال ًبهدورازتبلیغاتدنبالمیکنند؛ولیآنچه
عم 
به این مقدار راجع به محتوای نامه بیان میشود
یاست.
ناشیازحدسیاتوگمانهزن 
••تابناک نوشت  :دبیر کل حزب موتلفه دربارۀ
حضور میرسلیم در انتخابات  ۹۶گفت :این کار با
اجازه موتلفه بود و علت آن هم این بود که ایشان از
نظرتکلیفشرعیمیگفتندکهاگرمنکناربرومآن
کسانیکهمیخواهندبهبندهرایدهندنمیروند
به آقای رئیسی رای بدهند و رای خود را به آقای
روحانیمیدهندومنجایزنمیدانم.
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روزپرترافیک«فوادحسین»درتهران

در منطقه ندارد  .به گزارش خراسان ،روز گذشته
فوادحسینوزیرخارجهعراقدرسفرچندساعته
خود با سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه
علی شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی ،
محمدجوادظریفوزیرامورخارجهوسیدمحمود
علوی وزیر اطالعات کشورمان دیدار و گفت وگو
کرد .محمد جواد ظریف در دیدار با فواد حسین
برخی حمالت و اتفاقات اخیر در داخــل خاک
عراق را مشکوک خواند .فواد حسین نیز در این
افتاده رسانه ای است که نباید بــرای آن ارزش
قائلشد.
دورنمایشماازآیندهسیاسینهاداجماعساز
چیستوآیابهزادنبویباسنباالییکهداردو
باتوجهبهاینکهچندینسالازسپهرسیاسی
کشور فاصله گرفته توانایی پیشبرد « ناسا»
را دارد ؟
مادردومخردادبناداریمحولمحورآقایخاتمی
به انتخابات ورود و شخصیت جامع االطرافی
را پیدا کنیم که اوال مردم ایران به او حس و نگاه
مثبتی داشته باشند .ثانیا مورد اجماع نخبگان
اصالح طلبی به خصوص جریان های محوری
باشد و ثالثا این که شخصیتی انتخاب شود که
بزرگان نظام به او حساسیتی نداشته باشند .در
خصوصآقاینبویهمبایدگفتکهبهترینکسی
است که می توانست به ریاست این نهاد انتخاب
شود چرا که نه تنها مورد احترام قاطبه احزاب
اصالحطلبیاستبلکهموردحمایتآقایخاتمی
همهست.
البته بعضی از چــهــره های
اصـــــاح طــلــبــی هــمــچــون
صـــادق خـــرازی ســن و سال
رئیس و مجموعه « ناسا» را غیر
دموکراتیک ،پیر و بدون توجه
بــه جــوانــان اصـــاح طلب
دانستهبودند.
ایندرستنیست .آقای
نبوی نیم قــرن تجربه

سیاسی دارد و از پختگی الزم برخوردار است .
در خصوص سن و سال نهاد اجماع ساز هم باید
گفتکهاین نهادعملیاتینیستوهرچقدردراین
مجموعهافرادپختهتروباسابقهتریحضورداشته
باشند اثر و خروجی که برای جریان اصالح طلبی
دارندخیلیبهترخواهدبودو بایددربخشدیگری
ازنیروهایجوان استفادهکرد.
بسیاری از فعاالن و جریان هــای سیاسی
برخالف کارگزارانی ها اعالم کرده اند که
به هیچ وجه زیر بار گزینه غیر اصالح طلبی
نخواهند رفــت .در ایــن خصوص توضیح
میدهید؟
اینکهفردیبگویدمنتنهابهسراغگزینهاصالح
طلبیخالصخواهمرفتاینبهآنمعناستکهاگر
اینگزینهنباشددرانتخاباتشرکتنخواهدکرد
و ایندقیقاتحریمانتخاباتاست.بایدگفتکه نه
تنهاکارگزارانباتحریمانتخاباتمخالفاستبلکه
ایندرتضادبامفهوماصالحطلبیاست.ازاالننیز
نبایدرویمصادیقصحبتکرد،امابهطورطبیعی
در رونــد انتخاب یک چهره شاخص ،نامهای
متعددیمطرحخواهدشد.ازجملهآقایانسید
حسن خمینی،محمد جواد ظریف و محسن
هاشمی در میان
گـــزیـــنـــههـــای
مـــطـــرح شـــده
اصـــــــحـــــــاب
اصــاح طلب
هستند.

زودیروندپرداختبدهیهایمانبهتهرانراآغازمیکنیم

هادی محمدی – در فضای پر تنش این روزهای
منطقه  ،فواد حسین وزیرخارجه عراق در سفری
چند ساعته به تهران با مقامات ارشد کشورمان
دیــدار و گفت وگو کرد  .این سفر در حالی برای
دومینباردریکماهاخیرصورتگرفتکهحمله
به برخی پایگاه های آمریکایی در عراق  ،اولین
دستور حمله هوایی توسط بایدن علیه برخی
مواضع گروه های مقاومت در مرز عراق و سوریه و
انفجاردریککشتیمنسوببهرژیمصهیونیستی
دردریایعمانازجملهتحوالتوتنشهایهمین

شاخصهای انتخاباتیاصالحات به روایت عطریانفر
عضوشورایمرکزیکارگزاراندرگفتوگوباما،بهزادنبویرابهترینفردبرایریاستناسادانست
وگفت:سیدحسنخمینی،ظریفومحسنهاشمیازجملهگزینههایماهستند

توکلی  -آرام آرام به روز های پایانی اسفند ماه
نزدیک می شویم و کشورمان خود را مهیای ورود
به سال  1400می کند ،سالی که بی شک برای
جریان های مختلف سیاسی حائز اهمیت بوده
و انتخابات خــرداد ماه بسیاری از این احــزاب و
جریان های سیاسی را به تکاپو واداشته است.
اصالحطلباننیزازاینقاعدهمستثنانیستندواین
جریان هم اگرچه ورود جدی به انتخابات اسفند
ماه سال گذشته نداشت اما حاال با نهاد اجماع
سازیکهشکلدادهبناداردباجدیتبهانتخابات
سالآیندهورودکند.دراینبینبامحمدعطریانفر،
عضو شورای مرکزی کارگزاران که یکی از احزاب
شاخصاصالحطلبیبهحسابمیآیدگفتوگو
کردهایمونظراورادربارهنهاداجماعساز،ریاست
بهزاد نبوی و کاندیدای غیر اصالح طلبی جویا
شدیم که درادامه پاسخ او به سواالت خراسان را
میخوانید:
آقای عطریانفر با توجه به این که کارگزاران
در انتخابات اسفندماه  98برخالف بسیاری

از جریان های اصــاح طلبی ورود جدی به
انتخابات 98داشت ،اما احساس می شود که
رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته و برخالف
بعضی از احزاب اصالح طلبی همچون « ندا»
رویکردمستقلیبرای 1400ندارد.
ک ــارگ ــزاران در انتخابات اسفندماه رویــکــرد
متفاوتی با جریان اصالح طلبان نداشت .مجموع
جمع بندی اصالحات در آن زمــان ایــن بــود که
کسانیکهمیخواهندبرایانتخاباتفعالباشند
میتوانندفعالباشندوکسانیهمکهنمیخواهند
می توانند فعال نباشند در نهایت هم باالی 60
درصــد احــزاب دوم خــردادی انتخابات را تایید
کردند،فعالبودندولیستهمدادند.
روز گذشته روزنامه شرق در گزارشی به طور
غیر مستقیم کارگزاران ( یاران هاشمی) را
مسئول وضعیت فعلی اصالح طلبان اعالم و
تاکید کرده که اصالحطلبان حتی به قیمت
شکستدرانتخاباتهمکهشدهبایدراهخود
را از این دست اصالح طلبان جدا کنند .نظر
شمادراینخصوصچیست؟
هرکساینگزارشرانوشتهالفبایسیاسترابلد
نبوده ،چرا که رکن محوری و حیاتی اصالحات،
کارگزاران است .این ها اظهار نظر های پیش پا
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دیدارضمناعالمآمادگیکشورشبرایتسهیل
دسترسیایرانبهوجوهخوددراینکشور،تصریح
کرد :اطمینان میدهم بغداد اجازه سوءاستفاده
از اتفاقات عراق برای برهم زدن روابط عالی دو
کشور را نخواهد داد.همچنین وزیر خارجه عراق
در دیدار با شمخانی درباره پرداخت بدهی این
کشور گفت :با تالش مستمر حوزههای مالی و
بانکیودستگاههایاقتصادیایرانوعراقبرخی
از موانع مهم برداشته شده و به زودی بر اساس
مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهیها
آغــاز میشود.وزیر خارجه عــراق  15بهمن ماه
نیز سفری به تهران داشت  ،سفری که گفته شد
با انتقال پیام از سوی دولت جدید آمریکا همراه
بوده است ،همچنین فواد حسین پس از ایران به
عربستانسعودیخواهدرفت.

وزیرخارجهعراق:اجازهسوءاستفادهازاتفاقاتعراقبرایبرهمزدنروابطعالیباایرانرانخواهیمداد،به

چندروزاخیراست.درهمینحالرویترزگزارش
داد ،جو بایدن در پاسخ به سوالی درباره پیام او به
ایراندرقالبحمالتهواییاخیردرسوریهمدعی
شد « :شما نمی توانید با مصونیت اقــدام کنید،
مراقب باشید . ».اگرچه این پیام در ظاهر تند و تیز
به نظر می رسد اما با توجه به محدود بودن حمله
آمریکایی ها به یک منطقه کوچک و با کمترین
تلفات ( یک نفر کشته) نشان می دهد  ،واشنگتن
همچنان سیاست دست به عصا را در برابر تهران
درپیشگرفتهوجرئتکافیبرایمقابلهباایرانرا
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ویژه های خراسان

تالشبرایواردکردنشهرداریهابهبازار
مسکن

طبق برنامه جدید دولــت که هم اکنون در حال
بررسی تخصصی توسط تعدادی از وزارتخانه ها
و سازمان های مربوط است ،مقرر شده شرایط
و تسهیالت مناسبی بــرای ورود شهرداری ها،
سازمانهایحمایتیواشخاصحقوقیبهموضوع
سامان دهی بــازار اجــاره مسکن از سال 1400
فراهم شــود و ایــن بازیگران جدید ،با شکستن
انحصار بنگاه ها و مشاوران امــاک ،برای ارائه
مدلهایجدیددراینحوزهپرکاربرداقدامکنند.

زرنگبازیبرایصادراتکاالهای
ممنوعه؛ممنوع
یکنهادنظارتیباارسالبخشنامهایدرروزهای
اخیر خطاب به تعدادی از سازمان ها و نهادهای
مرتبط با موضوع صادرات کاال ،با اشاره به این که
برخیخریداراناقالمکشفشدهقاچاقدرکشور،
در تالش هستند با استفاده از برخی آیین نامه ها
و دستورالعمل ها ،شرایط صادرات این کاالها به
خارج کشور را فراهم کنند ،تاکید کرده مخاطبان
این ابالغیه باید توجه داشته باشند برخی از این
کاالها مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های
مصوبدرزمینهخروجازکشورهستندونمیتوان
با تبصره ها و استثنائات ،برای آن ها مجوز خاص
صادراتصادرکرد.

دستوربرایلغویکدرآمدغیرقانونی
در حالی که بر اساس مصوبه آذرماه سال 1397
دولت،مقررشدهبودتعرفهبرخیحاملهایانرژی
واگذار شده به تعدادی از صنایع کشور ،تغییر کند
و این گرانی از سه ماه قبل از تصویب این مصوبه
قابل محاسبه و دریافت از صنایع باشد ،با شکایت
یکتولیدکنندهبهدستگاهقضاییوتشریحدالیل
غیرقانونی بودن این مصوبه در عطف به ماسبق
کردن گرانی حامل های انرژی ،دستگاه قضایی
به این موضوع رسیدگی کرده و طی روزهای اخیر
با ارســال ابالغیه ای به مسئوالن دولتی متذکر
شده هرگونه ابالغ تکلیف بدون اطالع قبلی به
تولیدکنندگان ،مغایر با قوانین و حقوق اساسی
آنهابودهاستوبایدبالفاصلهابطالشود.

