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شروع امیدوارکننده رئیسی
نخستین نشست خبری رئیس جمهور منتخب
روز گذشته در شرایطی برگزار شد که بسیاری
از مــردم منتظر شنیدن پاسخ سید ابراهیم
رئیسی به سواالت خبرنگاران درباره مهم ترین
موضوعات سیاسی و اقتصادی روز بودند .در
این میان ،رویکرد وی در پاسخ به سواالت از چند
منظر قابل تحلیل است که در ادامه به آن اشاره
می کنیم:
 -1تسریع در پاسخ به پرسش های افکار عمومی
از طریق نشست خبری ،اقــدام به جایی است
که نشان می دهد رئیس جمهور منتخب شفاف
ســازی در افکار عمومی و پاسخ گویی از مسیر
تعامل رو در رو با رسانه ها را به عنوان مسیر اصلی
اطالع رسانی خود تعریف کرده است .این خبر
خوبی است و اگر این روند ادامه داشته باشد و
رئیس جمهور منتخب در بازه های زمانی مشخص
به طور مستقیم و صریح پاسخ گوی سواالت رسانه
ها و افکار عمومی باشد ،کمک زیادی به سهولت
مدیریت افکار عمومی خواهد کرد.

یادداشت
دکتر محمد سلطانی فر
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خراسان و نسخه جدید
روزنامه نگاری

انتشار روزنامه ای بیش از  50سال جای تبریک
دارد ،چه برسد به خراسان که بیش از  70سال
است به صــورت مستمر در حال انتشار است و
 112سال هم غیرمستمر منتشر می شود و ما
کمتر روزنامه ای را در کشور با این سابقه انتشار
داریم .من تقریبا هیچ روزنامه ای را به یاد ندارم
که با این سابقه در کشور داشته باشیم ،با این
حال روزنامه هایی هم که بیش از  20سال در
کشور منتشر می شوند ،از انگشتان دست تجاوز
نمی کنند و به دالیل مختلفی روزنامه ها تعطیل
شدند .موضوع انقالب ،بحران های سیاسی و

سه شنبه اول تیر ۱۴۰۰
 11ذی القعده .۱۴۴۲شماره ۲۰۶90

 -2پرهیز از هیجان زدگــی چه در موضوعات
داخــلــی و خــارجــی و چــه در پاسخ بــه ســواالت
سیاسی و اقتصادی نشان می دهــد که سید
ابراهیم رئیسی نمی خواهد تجربه برخی روسای
جمهور قبلی در موضع گیری های شاذ و هیجانی
را تکرار کند .رئیسی نه می خواهد به سبک
روحانی «آن چنان رونق اقتصادی ایجاد کند
 »...و نه می خواهد به سبک احمدی نژاد سراغ
«هولوکاست» برود .این پرهیز از هیجان زدگی
از این منظر مهم است که مردم خاطره تلخی از
انبوه شعارها و وعده ها دارند و آستانه پذیرش
حرف های درشت اما کم عمق در مردم کاهش
یافته است.
 -3بسیاری از فعاالن اقتصادی با انبوهی از
وعده های کمتر عمل شده دولت فعلی منتظرند
تا ببینند دولت جدید چه رویکردی را در پیش
می گیرد .رویکرد رئیسی در مقایسه با رقبای
انتخاباتیخودکمترمتکیبروعدههایرنگارنگ
بــود .اکــنــون مهم تــر از وعــده هــای رنگارنگ،
تصمیمات مهمی است که اعتماد و آرامش را به
اقتصاد بازگرداند.
تاکید رئیسی بر بازگرداندن اعتماد به فعاالن
اقتصادی و پرهیز از درگیر شدن در جزئیات طرح
ها و وعده های آینده ،اقدام به جایی بود که می
تواند ،دست وی را برای تامل جدی تر در جزئیات
طرح ها باز کند .واقعیت این است که دوران
انتخابات و تبلیغات انتخاباتی ،دوران طراحی

دقیق برنامه ها نیست ،بلکه دوران طراحی
کمپین های تبلیغاتی است .بنابراین کار اصلی
طراحی برنامه ها اکنون آغاز شده است و نباید
انتظار داشت که رئیس جمهور منتخب خیلی
زود ،جزئیات اقدامات اصالحی خود در زمینه
اقتصاد را بیان کند ،بلکه باید منتظر ماند تا روند
طراحی برنامه ها به همراه تعیین تیم اقتصادی
کابینه نهایی شود.
 -4با همه این نکات و مالحظات درست در زمینه
پرهیز از هیجان زدگی و نیفتادن به دام جزئیات،
باید توجه داشت که این رویکرد ،صرفا برای کوتاه
مدت است و باید به تدریج سراغ مصادیق و حرف
های عملیاتی و اجرایی رفت و وعده ها را مشخص
تر کرد .پرهیز از هیجان زدگی و نیفتادن به دام
جزئیات ،رویکردی است که برای شروع خوب
است ،نه برای ادامــه .از این پس هر دو سه روز
باید منتظر مواضع مصداقی و تصمیمات جدی
تر رئیس جمهور منتخب باشیم تا هم عموم مردم
و هم فعاالن اقتصادی ،نشانه های تغییر جدی
رویکرد و تحول را ببینند و اعتماد کم رنگ شده به
دولت بازیابی شود.
در هر صورت با توجه به انبوه مسائل پیش رو و
چالش های سنگین دولت ،فرصت چهار ساله
فعالیت دولت ،شاید کوتاه به نظر برسد اما بروز
نشانه های عقالنیت و تغییر موجب همراه کردن
مــردم و نخبگان می شود و مسیر حرکت پیش
روی رئیس جمهور منتخب را هموار خواهد کرد.

مرگ خاموش روزنامه ها بسیاری از مطبوعات را
به تعطیلی کشانده است .مشکالت اقتصادی در
این روزها باعث شده بسیاری از روزنامه ها توان
ادامه کار نداشته باشند و حرکت شان با مشکالت
متعددی همراه باشد .اما روزنامه خراسان به
دلیل زیرساخت هایی که برای خود فراهم کرده
و با ایجاد امکانات چاپ توانسته از این گذرگاه
های سهمگین اقتصادی به سالمت عبور کند و
هنوز منتشر می شود.
روزنامه های کاغذی باید این وضعیت تلخ را
بپذیرند که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
رقیب سرسختیبرای آن ها هستند وباید برای آن
فکریبردارند.محسوسترینضربهایکهفضای
مجازی و شبکه های اجتماعی به روزنامه ها زده،
کاهش چشم گیر آگهی ها بوده که می تواند آینده
روزنامه ها را با خطر روبه رو کند و باید برای آن
فکر اساسی شود چون در بلند مدت میتوانند
بر رسانه های مکتوب غلبه کنند و روزنامه ها باید
خیلی جدی وارد نسخه جدید روزنامه نگاری

شوند که در فضای دوگانه کاغذی و مولتی مدیا
شکل می گیرد.
البته با امکانات و نیروهای خوبی که روزنامه
خراسان دارد ،خیلی جدی می تواند با رقبای
موجود مقابله کند و در عرصه های جدید هم
حرف هایی برای گفتن خواهد داشت .اگرچه
موسسه خراسان خیلی به موقع با ایجاد آخرین
خبر و ورود به فضای مجازی توانسته سهم به
سزایی را نیز در این قسمت به خود اختصاص
دهد که البته این فضا جای توسعه بیشتری نیز
دارد.
با این حال روزنامه خراسان باید از این فرصت که
مسئوالن مشهدی هستند هم استفاده کند و آن
را غنیمت بشمارد و از امکانات خراسانی بودنش
استفاده و در راستای ایجاد تلویزیون اینترنتی
مجزا برای خراسان اقدام کند و نقطه شروعی
برای حرکت روزنامه ها به سمت تجربه کار در
فضاهای ژورنالیستی دیگر باشد که روزنامه
خراسان می تواند مبدع آن باشد.

قالیباف :مجلس برای همکاری همه جانبه با دولت منتخب به میدان می آید

کمیسیون اصل  ۹۰و شوراها ،موضوع اختالل در روند برگزاری انتخابات را رسیدگی کنند
محمد اکبری-رئیس مجلس شورای اسالمی
ضمن تشکر از مــردم ایــران بــرای مشارکت در
انتخابات ریــاســت جمهوری  ،۱۴۰۰گفت:
مجلس همراه با دولت و شوراهای جدید تالش
میکند با عقالنیت روحی تازه به کالبد مدیریتی
کشور بــدمــد.بــه گـــزارش خبرنگار پارلمانی
خراسان ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در
نطق پیش از دستور خود انتخاب هشتمین رئیس
جمهور کشور با رای ملت در  28خرداد را رخداد
مهم تاریخ دانست و اظهار کرد :به لطف الهی و
هدایت های هوشمندانه رهبر حکیم انقالب یک
بار دیگر مردم نجیب ایران خالف تصورات اولیه
،حماسه آفریدند.وی افزود :به عنوان نمایندگان
مــردم در مجلس شــورای اسالمی ضمن تشکر
خالصانه از مردم نجیب ایــران اعالم می کنیم
ملت عزیز ایران شما با حضور خود ما مسئوالن
را بیش از گذشته مدیون همراهی خود کردید.
قالیباف با تاکید براین که ما مسئوالن تعهد می

دهیم که با پایان انتخابات پیگیری مشکالت
شما را به فراموشی نسپاریم خاطرنشان کرد:
مجلس شــورای اسالمی ضمن حفظ استقالل
قوا تمام ظرفیت خود را برای ایجاد همدلی و هم
افزایی با دولت منتخب به میدان خواهد آورد
تا مردم بتوانند طعم شیرین خدمت نیروهای
انقالبی را بچشند.وی همچنین ضمن تبریک به
منتخبان شوراهای اسالمی گفت :از همه آن ها
میخواهم با انتخاب شهرداران و دهیاران قوی
و پرهیز از هرگونه حواشی اقتصادی و سیاسی
دوران جدیدی از مدیریت محلی و شهری را در
کشور رقم بزنند.قالیباف در بخش دیگری از
سخنان خودبیانات رهبر معظم انقالب درباره
مجلس یازدهم را مدال افتخاری برای نمایندگان
دانست و اظهار کرد :برنامهریزیهای الزم برای
اجرایی شدن مطالبات رهبری صورت گرفته
است و موضوعاتی چون مراقبت برای اجتناب از
آسیبهای مجلس و ایجاد بستر الزم برای زیست

مومنانه نمایندگان در گفتار و عمل  ،رعایت
اولویتهای تقنینی کشور ،کیفی کردن قوانین،
حل معضل تراکم قوانین و همچنین در بین مردم
بــودن در دستور کار مجلس قــرار دارد.امــا روز
گذشته درپی اعتراضات تعدادی از نمایندگان
درباره اخالل مجری انتخابات ،رئیس مجلس
شــورای اسالمی به کمیسیون های اصل 90
و شوراها ماموریت داد تا به موضوع رسیدگی
و گــزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس برای
پیگیری های الزم در این خصوص ارائه کنند.
محمد باقر قالیباف درپی اعالم اخطار علیرضا
سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس که «بــروز
اخالل ها در روز انتخابات از جمله تاخیر در ارائه
تعرفه ها در برخی شعب را رفتار غیر قابل دفاع
وزارت کشور» خواند گفت :موضوع مطرح شده
درست است؛ در روز انتخابات در دو نوبت یعنی
آغاز انتخابات و نیمه روز قبل از ساعت ۱۰:۳۰
دو اشکال جدی به وجود آمد.

لیست شورای ائتالف به سرلیستی چمران ،پیروز انتخابات شورای شهر تهران
نتایج شمارش آرا در انتخابات شورای شهر تهران اعالم شد.نتایجی که نشان
می دهد لیست شــورای ائتالف اصولگرایان به سرلیستی مهدی چمران با
اختالف باال پیروز شده است.به گزارش فارس اسامی منتخبان بدین شرح است:
 -۱مهدی چمران-۲پرویز سروری -۳نرجس سلیمانی-۴حبیب کاشانی-۵
محمد آخوندی -۶ناصر امانی-۷مهدی پیرهادی-۸مهدی بابایی-۹سید
جعفر تشکری هاشمی -۱۰سید احمد علوی -۱۱مهدی عباسی-۱۲مهدی
اقراریان-۱۳علیرضانادعلی-۱۴احمدصادقی-۱۵سیدمحمدآقامیری-۱۶
میثم مظفر -۱۷زهرا شمس احسان -۱۸نرگس معدنی پور -۱۹علی اصغر
قائمی-۲۰سودهنجفی-۲۱جعفربندیشریبانی.مهدیچمرانرئیسشورای
ائتالف تهران دیروز صبح نیز در برنامه تلویزیونی صبح بخیر ایران در پاسخ به
این پرسش که «بهصورت غیررسمی اعالم شده است به لیست شورای ائتالف
ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران ،ری و تجریش راه پیدا کرده اید ،آیا
این مسئله را تأیید میکنید یا خیر و برنامههایتان برای مدیریت شهری در آینده
چیست؟»گفتهبود:برنامهریزیازمدتهاقبلانجامشدهونخستینکار،تکمیل
پروژههای نیمهتمام است که از دوره قبل باقی مانده است؛ از جمله مترو و برخی از
بزرگراهها و سایر پروژههای عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی که ناتمام مانده و در این
دوره به اتمام نرسیده است.وی تصریح کرد :برنامهای را با کمک دوستان آماده
کردهایمکهایندوستانقب ً
الدرشورابودندوتجربهکافیدارند،همچنین  ۱۱نفر
سابقهمدیریتشهریدارندو ۱۷یا ۱۸سالدرشهرداریخدمتکردهاند.عالوه
بر این ،سه نفر از لیست شورای ائتالف عضو ادوار گذشته شورا بودهایم (بنده،
کاشانیوسروری)وتجربهشوراییدراینزمینهداریم.همزمان،برخیکانالهای
تلگرامیمدعیشدندکه محسنپیرهادی،رستمقاسمی،هابیلدرویشیومازیار
حسینی جدی ترین گزینه های تصدی پست شهرداری تهران به شمار می روند.

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

تلفن051 37009111 :

•• مسئوالن محترم حواس تان باشد تعداد
افــرادی که در انتخابات شرکت نکردند،
بیشتر از شرکت کننده ها بود ،تازه اگر آرای
سفید و باطله را هم حساب نکنیم .یک کاری
نکنید در چهار سال آینده خدای ناکرده بیش
از این ریزش ایجاد شود.
••بعد از اتمام انتخابات باشکوه ،االن نوبت
آن رسیده که مسئوالن خــدوم قضایی به
پرونده دولتمردان بی کفایت و ناکارامد و
ابرپیرمردهای فرتوت و فشل رسیدگی کنند
و مقصران وضع موجود را به اشد مجازات
برسانند.
•• از سال گذشته تا حاال قیمت همه کاالها
چند برابر شده ،به جز قیمت دام زنده که
هیچ تغییری نکرده  ،این در حالی است که
قیمت آذوقه و خوراک دام چند برابر شده
است .با همان قیمت کم هم کسی مشتری
دام نیست .من دامــدار چطور جواب گوی
چکهایمباشم؟لطفااگردرکشورجمهوری
اسالمی مسئولی هست ،رسیدگی کند.
••آقای روحانی پس از هشت سال زحمت
کشی خسته نباشی .تعدادی بی معرفتی
می کنند ،شما با این رئیس جمهور دیوانه
آمریکا ،قیمت پایین نفت ،تحریم های زیاد
و  ...خیلی زحمت کشیدی .آمریکا را در
سازمان ملل به خاک کشیدی .واقعا خسته
نباشی من دوستت دارم خدا پشت و پناهت.
••مــن بــه رئیسی رای دادم و بــا روحــانــی
مخالفم .اما کار اون آقای بی ادبی را که در
جشن میدان شهدا به روحانی هتاکی کرد
قبول ندارم .چون نه پیامبر و امامم ،نه مراجع
کشورم ،نه رهبرم و نه رئیس جمهور منتخبم،
راضیبهاینهتاکیهانیستند.اینهاهمان
تندروها هستند که مردم را از همه ،حتی
اسالم دلزده می کنند.
••واقعا باید به ملت شریف ایران با این حضور
تبریک گفت اما با وجود مشکالت و گرمای
زیــاد و بــدون امکانات رفاهی مــردم غیور
سیستان و بلوچستان و با مشارکت 65
درصــدی دولــت باید بتواند کمی از اندوه

پیامك2000999 :

نمابر05137009129 :

مردمش بکاهد.
••من در بهمن سال گذشته به علت بیماری
ساعت۱۸دقیقه بامداد به بهساز طب برای
گرفتن سی تی اسکن مراجعه کــردم که
توسط دوربین ها دو تــا۲۰۰هــزار تومان
جریمه شدم .مدارک موجود است .حاال به
کجا مراجعه کنم تا حذف کنند.
••گزارش دو حکم برای مدعیان طب موسوم
به اسالمی بسیار جانبدارانه بود .چرا از کلمه
موسوم استفاده کرده اید؟ بهتر است در تهیه
گزارش کمی انصاف داشته باشید.
خراسان :با تشکر از شما مخاطب گرامی به
عرض می رساند هیچ کدام از مراجع رسمی
مثل وزارت بهداشت و نظام پزشکی وحتی
برخی مراجع عظام تقلید قائل به چیزی به
نام طب اسالمی نیستند بلکه قائل به طب
سنتی هستند که در گزارش نیز در این باره
توضیح داده شده بود.
••دکتر احمدی نژاد چهار سال آخر دولتش
کاری کرد که دولت دکتر روحانی سر کار
بیاید تا کل جامعه حتی فقیر و کارتن خواب
ها و آقــازاده ها بگویند کشور با مذاکره با
غربی ها آن هم توسط رئیس حزب اعتدال
و توسعه جناب دکتر روحانی گل و بلبل می
شود اما با روی کار آمدن دولت ترامپ همه
چیز از بین رفت و باعث شد دوبــاره منجی
دیگری برای این دهک های پایین و کارتن
خواب ها بیاید.
••چرا مواد فروشان شهرک حجت آباد جاده
کنه بیست را نیروی انتظامی جمع نمی کند؟
••نوبت اینترنتی دکتر گرفتم .یک ماه طول
کشید .روز موعود  ۵ساعت تو مطب منتظر
ماندم ،نوبتم نشد .گفتند روز بعد بیا ،روز بعد
صدهزار تومان گرفت ،هیچ کار هم نکرد.
فقط نوار مغز داد .توی مطب خودش نوار مغز
گرفتم .دکتر جوابم را نداد و گفت فردا بیا!
••لطفا پیگیری کنید چرا دانشگاه حوزه
علمیه خواهران شهرستان زابل امتحانات
پایان تــرم را حضوری کــرده؟ اگــر یک نفر
کرونا داشته باشد و به دیگران و خانواده ای

که بیماری زمینه ای دارند ،سرایت دهد و
آن ها فوت کنند کی مقصر اســت؟ وزارت
بهداشت فقط در تهران نظارت دارد اما تنها
حــوزه علمیه خــواهــران زابــل امتحانات را
حضوری کرده.
••مــا اهــالــی روســتــای فیانی نسترن  ۲از
ابتدای خرداد یک قطره آب شرب نداریم.
خواهشمند اســت اداره آب و فاضالب
روستایی یک فکر اساسی و یک حرکت
جهادی برای مردم منطقه انجام دهد.
••متاسفانه شــهــرداری مشهد از آبیاری
درختان مقابل پیاده روها به بهانه این که
مقابل منازل است طفره می رود .مگر متولی
فضای سبز شهری شهرداری نیست ؟!
••چقدر خــواهــش کنیم از شــهــرداری که
دربولوار بهمن خواجه ربیع به فکر فضای
سبز بــرای بچه ها و اتصال جــاده انتهایی
شهید چمران برای کاهش بار ترافیکی جاده
کالت هم باشید .ما هم انسانیم ،این منطقه
نیاز به پیشرفت داره .همه مناطق در حال
رشده اما ما از آن بی بهره ایم.
••اگر بنزین ماشین های شخصی  20هزار
تومان بشود ،باید هر مسیری که سوار می
شوید  20هزارتومان کرایه بدهید .حریص
نباشید.
••به افــرادی که از صف رای برگشتند و رای
نــدادنــد باید گفت آیــا اگــر در صف مــرغ می
ایستادی تا مرغ نمی گرفتی برمیگشتی؟
خبکمیهمدرصفرایصبوریمیکردی.
••در جواب کسی که گفته کارمندان راحت
طلب اند باید بگم بی انصاف تویی .تو فکر
کردی کارمندان روبات اند یا پشت سیستم
با بقیه بازی آنالین می کنن... .
••اگـــه م ــی تــونــســتــیــد درصــــد مــشــارکــت
انتخاباتی تمام استان ها رو اعالم کنین،
خیلی خوب بود.
••طبق گفته بعضی از صاحب نظران کشور
برای رونق اقتصادی نیاز به جذب ساالنه60
میلیارد دالر از خارج است .چه سازوکاری
برای این کار اندیشیده شده است؟

خطیب زاده:کمیته تطبیق درباره برجام تشکیل شده است
ممکن است دور بعدی مذاکرات ،دور پایانی باشد

هــادی محمدی – سخنگوی وزارت امــور
خارجه کشورمان درباره گمانه زنی ها راجع
به احیای برجام و انتخابات ریاست جمهوری
ایران تصریح کرد  :هیچ وقت سیاست جمهوری
اسالمی ایران این نبوده و نخواهد بود که در
صورت امکان رفع تحریمها ،آن را به تاخیر
بیندازد .ایــن سیاست اعالمی مقام معظم
رهبری بوده و هیئت مذاکره کننده هم همین
مسیر را طی کــرده اند .به گــزارش خراسان
سعید خطیب زاده که در اولین نشست خبری
بعد از انتخابات ریاست جمهوری کشورمان
سخن مــی گفت،همچنین در بــاره آخرین
وضعیت متن توافق اظهارکرد  :متن فاقد
ابهام است و در تمامی کار گروه ها به یک متن
روشنی رسیده ایم .آن چه باقی مانده بیش از
آن که به مذاکره نیاز داشته باشد به تصمیم
سیاسی همه طرف ها نیاز دارد .اگر تصمیمات
سیاسی گرفته شود ،می توانیم امیدوار باشیم
که در دور پایانی گفت وگوها قــرار بگیریم و
هیچ بعید نیست که دور بعدی مذاکرات ،دور
پایانی باشد.وی درباره اظهارات اخیر سالیوان
مشاور امنیت ملی آمریکا نیز گفت  :ایشان و
همه می دانند جمهوری اسالمی ایــران طی
ایــن چند ســال هــمــواره سیاست واح ــدی را
داشته است .برجام به سختی مذاکره ،امضا،
مهر و مــوم و کنار گذاشته شــده اســت .هیچ
گاه برجام جدیدی گفت وگو نخواهد شد و
هر کسی که می خواهد از ماهیت صلح آمیز
برنامه هسته ای ایران مطمئن شود ،اجرای
کامل برجام را در دستور کار قرار دهد.یکی از
خبرنگاران از خطیب زاده پرسید گویا یکی از
مشکالت توافق ،اصرار ایران به خروج برخی
از افراد از لیست تحریمی است  ،وی در پاسخ
اظهارکرد  :این گزارش ها دقیق نیست و ایران
رسیدن به توافق را منوط به اسم افراد نکرده

اما دربــاره جزئیات صحبت نمیکنم .آمریکا
یک بار در دوران ترامپ نشان داد که تا چه حد
میتواند گردن کشانه منافع کشورهای دیگر
را نادیده بگیرد بنابراین به نوعی تضمین این
موضوع دیده شود و اینکه کم و کیف و تبعات
آن چه خواهد بود بعد از نهایی شدن خدمت
شما میگویم و موضوعی است که پشت درهای
بسته در حال گفتوگو است.
است .سیاست اصولی ایران رفع تمامی تحریم
هایی است که در برجام پیش بینی شده و ما
در برجام و در گفت وگوهای وین نه تعهدی
بیش از آن چه را که در برجام نوشته شده
خواهیم پذیرفت و نه به انتفاعی کمتر از آن چه
در برجام پیشبینی شده ،رضایت خواهیم داد.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به
دو سوال خراسان درباره تشکیل کمیته تطبیق
در داخــل کشور و ادعــای رسانه هــای غربی
مبنی بر درخواست تعهد کتبی ایران از آمریکا
که دیگر از برجام خارج نشود ضمن تایید هر
دو مورد گفت  :کمیته تطبیق در داخل کشور
برای تطبیق متن نهایی توافق ایران با ۴+۱
با منافع ملی با حضور نمایندگان بخشهای
مختلف تشکیل شده و پیش از سفر عراقچی
به وین یک جلسه آن هم برگزار شده است و
طبیعتا جلسه دیگری از آن هم برگزار خواهد
شد.این یک روال مشخص طبیعی سازوکار
در داخــل ایــران اســت .شــورای عالی امنیت
ملی با نظرات مقام عالی نظام تصمیم گرفته
این کمیته باشد  .یک کمیته بین بخشی است
و اعضای آن از مجلس ،دولت و شورای عالی
امنیت ملی هستند.وی درباره دریافت تضمین
کتبی از آمریکا در مذاکرات وین هم اظهار کرد:
اصل موضوع دربــاره تضمینها درست است

دیدار صبح دیروز ظریف با رئیسی

ســخــنــگــوی وزارت خــارجــه در پــاســخ به
سؤالی درباره پیروزی سید ابراهیم رئیسی
و فضاسازی در رسانههای غربی مبنی بر
اینکه ایشان از جناح تندرو هستند و ممکن
اســت فرمان سیاست خارجی ایــران تغییر
کند ،گفت :رویــه رسانههای صهیونیستی
شناخت ه شده است .آن ها جز تخریب منتخبان
ملت در دور ههـــای مختلف وظیفه دیگری
نداشتند .تفاوت نمیکند که از صندوقهای
آرای ایــران چه نامی درآیــد ،رویــه یکسانی
دارند و این دانش و آگاهی رسانههای داخل
و نخبگان در خارج از کشوررا نیاز دارد.وی
افــزود :آقــای رئیسی سا لها در پستهای
مختلف و در بخشی از تصمیمات نظام در
شورای عالی امنیت ملی بودند و صدای عاقله
نظام در بخشی از آن اســت و اینها بیشتر
برای مشوه کردن چهره جمهوری اسالمی
ایران در خارج از کشور است .همه به زودی
خواهند دید سیاستهای ایران در چه مسیری
مثل همکار یهای اصولی و در تعامل ادامه
خواهد یافت.خطیبزاده همچنین گفت که
صبح دوشنبه به دعوت آقای رئیسی ،آقای
ظریف یک ساعت و نیم پیش ایشان رفت
و گفتوگوهای خوبی دربـــاره موضوعات
برجامی و سیاست خارجی انجام شد.

فراراستقاللازبحراندرتاریکی
تیم فوتبال استقالل در دیـــدار معوقه هفته
بیستویکم با زدن دو گل در نیمه دوم از سد
پدیده گذشت تا اختالف امتیازی خود با سپاهان
و پرسپولیس را به  8برساند.استقالل پس از دو
شکستدرلیگبرترمقابلذوبآهنوپرسپولیس
،دردیداراخیرشموفقشدبهپیروزیبرابرصنعت
نفت دست یابد تا بازیها را امیدوارانهتر ادامه دهد
ولیآنهابرایکمکردنفاصلهامتیازیباسپاهان

و پرسپولیس و زنده نگه داشتن شانس قهرمانی،
باید مقابل پدیده به برتری میرسیدند .به گزارش
ورزش ســه ،ایــن دو تیم در نیمه اول به تساوی
بدون گل رضایت دادند ،اما در نیمه دوم عملکرد
هجومی بهتری داشتند و توانستند با گلهای
آرمــان رمضانی و مهدی قایدی از سد شاگردان
مهدی رحمتی عبور کنند و ضمن تثبیت جایگاه
شان در رتبه سوم 40 ،امتیازی شوند.

حاشیه بازی

در دقیقه  ،۸۴برق ورزشگاه به یک باره قطع و
نورافکنها خاموش شد تا ورزشگاه در تاریکی
فرو برود .بعد از گذشت حدود پنج دقیقه این
مشکل برطرف شد اما بعد از دو ،سه دقیقه باز
هم یکی از نورافکنها خاموش شد بااینحال
داور بعد از مشورت با ناظر بازی ،تصمیم به ادامه
مسابقه گرفت.

