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ســفر وزرای خارجه چند کشــور 
منطقه به چین در هفته جاری در کنار 
سفر  امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه 
ایران توجه ها را به سمت مذاکرات وین و 
نقش چین در این گفت و گوها جلب کرده 
است. روز جمعه وزیر امور خارجه ایران 
در حالی راهی پکن می شود که وزرای 
خارجه عربستان سعودی، کویت، عمان 
و بحرین به همراه نایف بن فالح الحجره، 
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس 
در اولین سفر مشــترک خود به چین، 
برای ســفری پنج روزه وارد این کشور 
شده اند. پیش از این ســفر، وزیر امور 
خارجه ایران با وزرای خارجه کشورهای 
عمان و یمن دیدار داشته است. وزارت 
امور خارجه چین اعالم کرده اســت، 
وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، ایران و ترکیه قرار اســت 
این هفته به طور جداگانه برای مذاکرات 
رسمی به چین سفر کنند؛ هنوز مشخص 
نیست در این نشســت ها آیا برنامه ای 
برای نشست مشترک عربستان و وزرای 
خارجه سایر کشورهای منطقه با وزیر 
امور خارجه ایران تدارک دیده شده یا 
خیر؟ اما خبرگــزاری رویترز گزارش 
داده طبــق اعــالم وزرات امور خارجه 
چین، وزرای امور خارجه عربســتان 
ســعودی، کویت، عمــان، بحرین و 
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس 
قرار است از دوشــنبه تا جمعه به چین 
سفر کنند. وزیر امور خارجه ترکیه نیز 
طبق برنامه روز چهارشــنبه]۲۲ دی[ 
و حســین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه ایران روز جمعه]۲۴ دی[ عازم 

چین می شوند.
توسعه روابط با کشورهای عربی

از زمان روی کارآمدن شــی جین 
پینگ در چین، توســعه روابط پکن با 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در 
دستور کار قرار گرفته و رئیس جمهوری 
چین اعالم کرد کــه می خواهد حجم 
تجارت با این منطقه را تا سال ۲۰۲۳ 
بیش از دو برابر کنــد. روزنامه چینی 

گلوبال تایمز گفته اســت که در این 
مذاکرات پنج روزه توافق های مهمی 
درباره توافق نامه تجــارت آزاد چین و 
شورای همکاری خلیج فارس حاصل 
خواهد شــد. اقتصاد چین به شدت به 
واردات نفت و گاز کشــورهای عرب 
حوزه خلیج فارس وابســته است، اما 
هم زمان مناســبات نزدیکی با تهران 
در حــوزه مذاکرات هســته ای ایران 
دارد. به نوشته رویترز بر اساس بیانیه 
وزارت امور خارجه چیــن،  وانگ یی، 
وزیر امور خارجه این کشور دوشنبه و 
سه شنبه این هفته با همتایان سعودی 
و بحرینــی اش دیدار کــرده بود که 
درباره مسائل مربوط به مذاکرات وین 
تبادل نظر کردند. کشورهای حاشیه 
خلیج فارس از جمله عربستان سعودی 
اگرچه عضو توافق هسته ای نیستند، 
دربــاره بلندپروازی های هســته ای 
ایران، برنامه موشــکی آن و نیروهای 
نیابتــی اش در منطقه ابــراز نگرانی 

کرده اند.
در ایران اما ســعید خطیــب زاده، 

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
درخصوص سفر  امیرعبداللهیان به چین 
و محورهای آن گفته است: در این سفر 
موضوعات مختلفی مورد گفت وگوی 
مقامات دو کشــور قرار خواهد گرفت 
که نقشه راه ۲۵ ســاله نیز یکی از این 
موضوعات اســت. مجریان این نقشه 
راه از وزارتخانه ها و بخش های مختلف 
هســتند و روند پیگیری و بخش های 

مختلف آن در دست پیگیری است.
همچنیــن محمد کشــاورززاده، 
سفیر کشــورمان در چین در توییتی 
در این باره نوشت:  وزرای خارجه  ایران 

و  چین طی سالیان گذشــته متناوبا با 
هم دیدار داشتند در ابتدای سال جاری 
وانگ یی در سفر به ایران برنامه جامع 
همکاری های ۲۵ ساله را امضا کرد و در 
سفر هفته جاری دکتر امیرعبداللهیان به 
چین موضوعات متنوعی مورد مذاکره 
قرار خواهد گرفت که در شرایط فعلی 

اهمیت زیادی دارد.
 آغاز نشانه های مثبت

 در مذاکرات وین
موضوع مذاکرات چیــن اما از آنجا 
اهمیت می یابد که بر اســاس اخبار و 
گزارش های رســیده از ویــن روند به 
سمت توافق در جریان است. به گزارش 
روزاروز دو خبر مهم روز گذشته درباره 
روابط ایران و غرب منتشــر شــد که 
احتماال نشــانه هایی از نزدیک شدن 
مذاکرات ایران و ۴+۱ بر سر احیای برجام 
و توافق است. وزارت خارجه کره جنوبی 
اعالم کرده دولت آمریکا به کره جنوبی 
اجازه داده  تا حکم مرکــز بین المللی 
حل وفصل اختالفات سرمایه گذاری را 
اجرا و مبلغی را به عنوان جبران خسارت 

شرکت ایرانی، دیانی  پرداخت کند.بنابر 
این گزارش وزارت خزانه داری آمریکا با 
مجوز ویژه ای به دولت کره جنوبی اجازه 
داده خسارت سرمایه گذار ایرانی را برای 
خرید ناموفق شــرکت دووالکترونیک 

پرداخت کند.
وزارت خارجه کــره جنوبی تاکید 
کرد مجوز صادر شده فقط در این مورد 
است و به کره اجازه می دهد از سیستم 
مالی آمریکا برای پرداخت این پول  بهره 
گیرد. کره جنوبی بزرگ ترین بدهکار 
ایران اســت و بابت تحریم ها نتوانسته 
بدهی ایــران را پرداخت کند و ســفر 
معاون وزیر خارجه این کشور به وین، 
محل مذاکرات احیای برجام، نشانه ای 
از نزدیک شدن مذاکرات به نتیجه تلقی 
شده است. مرکز بین المللی حل و فصل 
اختالفات ســرمایه گذاری، چهار سال 
پیش دولت کره جنوبــی را به پرداخت 
7۳۶۳میلیون دالر به گروه دیانی محکوم 
کرده بود اما دولت کــره جنوبی بابت 
تحریم ها این پول را پرداخت نکرده  بود 
.از سوی دیگر شورای فرهنگی بریتانیا 
روز گذشته در بیانیه ای از بازگشت ارس 
امیری به انگلیس خبر داد.این شــورا 
نوشته ما بسیار خرسندیم که تأیید کنیم 
ارس امیری، کارمند شــورای بریتانیا 
و شهروند ایران، ازســوی دادگاه عالی 
در ایران از همه اتهامات تبرئه شــده و 
به بریتانیا بازگشته است. ارس امیری 
الریجانی، دانشجوی کارشناسی ارشد  
فلسفه هنر در دانشــگاه کینگستون 
بریتانیا اســت که به دلیل همکاری با 
شورای فرهنگی بریتانیا، شهریور پارسال 
بازداشت و بعدها به جرم جاسوسی به 

۱۰سال زندان محکوم شد.
 نهایی کردن سند همکاری

 25 ساله ایران و چین
ازســوی دیگر اما نکته مهم در سفر 
امیرعبداللهیــان نهایی کردن ســند 
همکاری۲۵ ساله ایران و چین عنوان 
شده است. در گزارش خبرگزاری رویترز 
درباره سفر وزرای امور خارجه منطقه به 
چین آمده است، وانگ وانبین، سخنگوی 
وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه در 
یک کنفرانس خبری گفت: چین و ایران 
در حمایت از یکدیگر در زمینه مسائل 

راهبردی مصمم هستند.
براســاس برخی گزارش ها حجم 
این قرارداد حــدود ۴۰۰ میلیارد دالر 

است. گزارش های متعددی که در این 
زمینه منتشر شده همگی بر همکاری 
و ســرمایه گذاری و اجرای پروژه های 
امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، 
اقتصادی، علمــی، جهانگردی، نفت 
و انرژی، زیرســاخت های مخابراتی و 
فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشــت 
و ســالمت اشــاره دارند .چین پس از 
خروج آمریکا از توافق هسته ای در سال 
۲۰۱۸، تبدیل به رگ حیاتی اقتصاد 
ایران شــد .از ســوی دیگر به گزارش 
فرارو حدود ۲۰ میلیارد دالر از دارایی 
ایران در بانک های چینی قرار دارد که 
بعید است به ایران دالر بدهند، چرا که 
بر اساس توافق ۲۵ ساله ایران و چین، 
ایران در واقع بــه چین بدهکار خواهد 
شد و چینی ها هم بخشی از طلب شان 
را همین حاال وصول می کنند !از سوی 
دیگر بسیاری از ناظران و کارشناسان 
آمریکایی معتقدند ایجاد فشار بیشتر 
بر ایران در قالــب گزینه بی در صورت 
شکســت مذاکرات احیای برجام در 
وین، بدون همکاری دولت چین و اقناع 
پکن به نخریدن نفت ایران، امکان پذیر 
نیســت. تحریم های یکجانبه ایاالت 
متحده علیه ایران نتوانسته است اهرم 
چانه زنی کافی بر سر میز مذاکره ایجاد 
کند و دلیل این مســاله تا حدودی به 
دلیل امتنــاع چین از توقــف واردات 
نفت ایران به عنوان شــاهرگ حیاتی 
اقتصاد ایران اســت. از هر طرف که به 
موضوع نگاه شود سرنوشــت ایران با 
توافق یا عدم توافق به چین گره خورده 
است و چین جایگاه مهمی در مذاکرات 
وین دارد. به همین دلیل سفر وزیر امور 
خارجه ایران به پکن همزمان با ســفر 
وزرای خارجه کشــورهای منطقه از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت و باید 

منتظر اخبار آن ماند.

خروجی سفر وزرای خارجه  ایران و چند کشور منطقه به چین چه خواهد بود؟

نقش آفرینی پکن درخلیج فارس

دیپلماسی

یک کارشناس مســائل منطقه گفت: بحث 
میانجیگری بین ایران و امریکا از ســوی عمان با 
توجه به مطلبی که مقام رهبری بیان داشــتند و 
گفتند که ایران از مذاکره فرار نمی کند بلکه مهم 
این است که منافع کشــور تامین شود و تسلیم 
خواســته های یک طرفه نباشــیم، فضا را برای 
بحث های آینــده ارزیابی احتمــاالت و راه های 

مختلف باز می کند.
صباح زنگنه در مورد ســفرهای وزیر خارجه 
به عمان و قطر به خبرانالین گفت: اســاس این 
رفت وآمدهــا رایزنی های دوجانبه و بررســی 
مسائل منطقه است. تحوالتی که اتفاق افتاده و 
در حال اتفاق افتادن است و ضرورت مطلع شدن 
کشورهای دوست در منطقه از دیدگاه جمهوری 

اسالمی ایران و شــناخت دیدگاه های آن ها هم 
علت های دیگر این دیدارهاست. البته روابط ایران 
با عمان و قطر روابط حسنه ای است و حتماً نیازمند 
توسعه بیشــتری درزمینه های گوناگون دارد. 
به خصوص در مســائل اقتصادی. با عمان روابط 
به طور سنتی حســنه بوده و هست ولی در بحث 
اقتصادی تسهیالتی دو کشور برای اتباع همدیگر 
قائل خواهند شد که کمک به ثبات روابط می کند.

وی ادامــه داد: در مورد قطر هم روابط منطقه 
را از بحران های گســترده و عمیقــی عبور داده 
است. با توجه به اینکه ایران و قطر اشتراک منافع 
اقتصادی و در حوزه انرژی بــا یکدیگر دارند و در 
حوزه گاز میدان های مشــترک داریم، ضرورت 
دارد که در تنظیم بازار هــم دیدگاه ها به لحاظ 

سیاسی هماهنگ باشد تا منافع دو کشور گسترش 
پیدا کند. البته روابط منطقه ای حتماً در این سفر 
موردتوجه بوده تابتوان راهیافت ها و پیشنهادها و 
ابتکارات برای ایجاد یک نظم امنیتی منطقه ای 
را پیگیری کرد تا بتواند منافع کشورهای منطقه 
را تأمین کند. مســئله بحران هایی مثل یمن و 
تحوالت سوریه و عراق هم هســت که می تواند 

موردبحث ایران با این دو کشور باشد.
زنگنه در پاســخ به ســؤالی دربــاره بحث 
میانجیگری بین ایران و امریکا از سوی عمان گفت: 
با توجه به سیاست های اعالمی دولت سیزدهم، 
اولویت به توســعه روابط منطقه ای داده شــده. 
این موضوع البته شامل همه کشورهای منطقه 
خواهد بود. اما کشورهایی که نزدیک ترند راحت تر 

می توانند دیدگاه های خود را با ایران مطرح کنند 
و راه رســیدن به یک توافق منطقه ای را آسان تر 

خواهند کرد.
وی هم چنیــن تحلیل کــرد: منطقه ناگزیر 
است به تحوالت منطقه ای و جهانی گوش بدهد 
و درســت تحلیل کند. این تحوالت منافع کل 
کشورهای منطقه را بدون استثنا تحت تأثیر قرار 
می دهد و سرعت این تحوالت هم بسیار باالست. 
قدرت های بزرگ هم چندان به منافع کشورهای 
خاورمیانه توجه ندارند و اولویت برای آن ها حفظ 
منافع غرب در منطقه است. بنابراین کشورها باید 
به فکر حفظ منافع خود باشند و راه هایی برای عبور 
از تضادها و ســنگ اندازی ها بیابند و بتوانند این 
همکاری ها را توسعه بدهند. این بحث و نزدیک 
شدن دو کشور ساده نیست و ممکن است زمان 
ببرد. اما ظاهراً هم در مورد روابط با امریکا تحوالتی 

در حال انجام است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه سپس گفت: 

کشورهای منطقه باید نســبت به تحوالتی که 
غرب درصدد ایجاد آن در خاورمیانه اســت آگاه 
باشند و قبل از اینکه سرشان بی کاله بماند بتوانند 
زمینه های عدم افتادن در چاله های تحوالت جدید 
را پیدا کنند. این وضعیت به جز با احترام متقابل  و 
پذیرش و نفوذ طبیعی کشورها در مناطق پیرامونی 
خود امکان پذیر نیست. کشورها باید فهم خود را 
نسبت به تهدیدها و خطرهایی که در سر راه منطقه 

است یکسان کنند و راه دیگری هم وجود ندارد.

سفر وزیر خارجه به عمان و قطر؛

مسئله باز   هم میانجیگری میان واشنگتن و تهران است؟
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اقتصاد چین به شدت 
به واردات نفت و گاز 

کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس وابسته است، 

اما هم زمان مناسبات 
نزدیکی با تهران در حوزه 
مذاکرات هسته ای ایران 

دارد

چین پس از خروج آمریکا 
از توافق هسته ای در 

سال 2۰۱۸، تبدیل به رگ 
حیاتی اقتصاد ایران شد 

.از سوی حدود 2۰ میلیارد 
دالر از دارایی های ایران در 

بانک های چینی قرار دارد

به گــزارش جمــاران ۱۸۰ نماینده 
مجلس در بیانیه ای از قوه مجریه و قضائیه 
خواستند که با »سوءاستفاده از امکانات 
فضــای مجازی« و »لجام گســیختگی 
رســانه های اجتماعی« برخورد کنند و 
منتظر قانون »حمایت از حقوق کاربران 
و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی« 

نباشند.
علی کریمی فیروزجائی در جلسه علنی دیروز مجلس 
شورای اســالمی، بیانیه ۱۸۰ نماینده مجلس در مورد 

برخورد با لجام گسیختگی فضای مجازی را قرائت کرد.
دراین بیانیه که به نظر نوعی حمایت از طرح صیانت 
وتعجیل دراجرای آن را در خود جای داده آمده اســت: از 
دولت و دستگاه قضایی انتظار داریم، رسیدگی به یورش 

بی امانی که با سوءاســتفاده از امکانات فضای 
مجازی و اشاعه انواع هتاکی، افتراء، اکاذیب علیه 
مقدسات و اعتقادات، فرهنگ و ثبات اجتماعی 
انجام می گیــرد را موکول بــه تصویب قانون 
حمایت از کاربران نکنند و با اتکاء به وظایف ذاتی 
خود در جلوگیری از این تجاوز به حقوق عمومی 

اقدام نماید.«
یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت 
از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در 
روز دوشنبه )۶ دی ماه( در حالی برگزار شد که اعضای این 
کمیسیون با انتقاد از نامه مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی درباره ایرادات طرح موسوم به صیانت، عنوان طرح 
را به »نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی« تغییر 

دادند و نسخه جدید آن را منتشر کردند.

کیــل  و  ، یــی طبا طبا ه  د ا علیــز
ســیدمحمدخاتمی گفــت: شــکایت از 
شریعتمداری به هیچ کجا نمی رسد، چون او 
از کاماًل از مصونیت قضایی برخوردار است ... 

ایشان می توانند هر سندی که دارند رو کنند
به گزارش دیده بان ایران ســید محمود 
علیزاده طباطبایی، وکیل محمد خاتمی در 

رابطه با اتهام دیدار سید محمد خاتمی با جرج سوروس: 
از سال گذشــته بالغ بر ده شــکایت علیه آقای حسین 
شریعتمداری صورت گرفته است، اما نکته حائز اهمیت 

اینجاست که ایشان از مصونیت قضایی برخوردار است.
علیزاده طباطبایی در ادامه تأکید کرد: بنده به وکالت 
از مهندس موســوی، آقای خاتمی و بســیاری دیگر از 
دوســتان از این آقا شــکایت کردم، اما به هیچ نتیجه ای 

نرســیدم. یک هیئت منصفه ای آنجا وجود 
دارد که کاماًل یکدست رفتار کرده و به طرف 
آقای شــریعتمداری رأی صادر می کنند! 
هیئت منصفه بار ها اذعان کرده است که به 
اتفاق آرا شکایت وارد نیست! دادگاه هم اگر 
تابع نظر هیئت منصفه نباشــد، تحت فشار 
نیرو های امنیتی قرارگرفته و درنهایت آن ها 

هم همان حرف هیئت منصفه را می زنند!
علیزاده طباطبایی در پایان ضمن درخواست از حسین 
شریعتمداری مبنی بر رو کردن سند، گفت: به همین دلیل 
است ما شکایت نمی کنیم و اال ادعای آقای شریعتمداری 
کامالً خالف واقع است و اصالً ایشان برای سند رو کردن به 
شکایت نیازی ندارند! ایشان می توانند هر سندی که دارند 

رو کنند البته هیچ سندی وجود خارجی ندارد.

نمایندگان خطاب به دولت و قوه قضاییه: 

به یورش بی امان در فضای مجازی رسیدگی کنید
واکنش وکیل سیدمحمد خاتمی به ادعای مدیرمسئول کیهان

شریعتمداری هر سندی که  دارد، رو کند

اعظم ویسمه

 شکوری راد سخنگوی 
»جبهه اصالحات« شد

از ســوی مجمع عمومی جبهــه اصالحات، 
شکوری راد به عنوان سخنگو و عضو هیئت رئیسه 

برگزیده شد. 
به گزارش ایلنــا، علی شــکوری راد دبیرکل 
پیشــین حزب اتحاد ملت در صفحه توییتر خود 
نوشت:  پس از دبیرکلی خانم منصوری در حزب 
اتحاد، به درخواست ایشان بنده به عنوان نماینده 
حزب اتحاد در جلسات »جبهه اصالحات« شرکت 
می کنم. اخیرا نیز از سوی مجمع عمومی این جبهه 
به عنوان هیات رئیسه و ســخنگوی آن برگزیده 
شدم. لذ اطالع رسانی در مورد فعالیت های جبهه 

به بنده واگذار شده است. 
    

بازگشت ارس امیری به انگلیس
کارمند سابق شورای فرهنگی انگلیس، به این 
کشور بازگشت. به گزارش ایلنا به نقل از بریتیش 
کانسیل، شورای انگلیس در بیانیه ای اعالم کرد: 
ما بسیار خرسندیم که تأیید کنیم که ارس امیری، 
کارمند شورای فرهنگی بریتانیا و شهروند ایرانی، 
در دادگاه عالی ایران از تمام اتهاماتی که قباًل علیه 
او مطرح شده بود، پس از درخواست تجدیدنظر 
وکیلش تبرئه شده است و او از بازداشت آزاد شده 

و به بریتانیا بازگشته است. 
در ادامه این بیانیه آمده اســت که ما همیشه 
اتهامات اولیه علیه ارس را رد کرده ایم. ما به کار او 
در دفتر لندن به عنوان مقام فرهنگی بسیار افتخار 
می کنیــم. وظیفه او ارزش همــکاری فرهنگی 
فرامرزی را منعکس می کند. رفاه و زندگی خوب 
ارس اولویت ما است و ما می خواهیم که به حریم 
خصوصی او احترام گذاشــته شــود زیرا او پس 
از یک دوره طوالنی و دشــوار زندگی خود را در 

بریتانیا از سر می گیرد.
    

پرداخت غرامت به سرمایه گذار 
ایرانی توسط کره جنوبی

کره جنوبی غرامت معوقه خود به سرمایه گذار 
ایرانی را پرداخت می کند. 

به گزارش ایلنا به نقــل از یونهاپ، وزارت امور 
خارجه کره جنوبی امــروز در بیانیه ای اعالم کرد 
آمریکا اجازه داده اســت که کره غرامت معوقه به 
گروه دیانی ایران بر اساس دستور مرکز بین المللی 
 )ISDS( حل و فصل اختالفات ســرمایه گذاری
در ســال ۲۰۱۸ را پرداخت کند. آمریکا در تاریخ 
۶ ژانویه با صــدور »مجوز« به دولــت کره اجازه 
پرداخت غرامت به ســرمایه گذار ایرانی در مورد 
مالکیت ناموفق دوو الکترونیک در ســال ۲۰۱۰ 

را داده است.
وزارت خارجه کره اعالم کرد این غرامت یکی 
از موضوعات حل نشده بین ایران و کره بود و امید 
اســت که با پرداخت غرامت روابط بین دو کشور 

بهبود یابد.
    

 رستم قاسمی
 به دیدار بشار اسد می رود

رســتم قاســمی در رأس هیئتــی بلندپایه 
اقتصادی و سیاسی و برای سفری سه روزه وارد 

دمشق پایتخت سوریه شد. 
به گزارش مهر، وزیر راه و شهرسازی کشورمان 
در این سفر ســه روزه با بشار اســد و شماری از 
مقامات ارشد این کشور دیدار می کند تا با آن ها 
در خصوص ترسیم نقشه راه ارتقای همکاری های 
اقتصادی تهران و دمشــق رایزنی کند. ســامر 
الخلیل وزیر اقتصاد ســوریه و مهدی سبحانی 
سفیر کشــورمان در فرودگاه دمشــق از رستم 

قاسمی و هیئت همراه استقبال کردند.
    

 فرزانه ترکان
 قائم مقام دبیرکل کارگزاران شد

به پیشــنهاد دبیرکل و با رأی اعتماد شورای 
مرکزی کارگزاران سازندگی ایران، فرزانه ترکان 

به عنوان قائم مقام دبیرکل حزب انتخاب شد.
 به گزارش ایلنا، جلسه شورای مرکزی حزب 
کارگزاران سازندگی ایران به صورت حضوری و 
آنالین و به ریاست محســن هاشمی برگزار شد. 
در این نشست، به پیشــنهاد حسین مرعشی و 
با رأی شــورای مرکزی، فرزانه ترکان به عنوان 
قائم مقام دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی 

ایران انتخاب شد. 
همچنین به پیشــنهاد محســن هاشــمی، 
علی محمد نمازی به عنوان دبیر کمیته آموزش، 
جهانبخــش خانجانی بــه عنوان دبیــر کمیته 
اجتماعی و کامبیز مشتاق گوهری به عنوان دبیر 
کمیته فرهنگی از شــورای مرکزی رأی اعتماد 
گرفتند. در ادامه این جلسه، امیر اقتناعی، مدیر 
گروه رسانه ای سازندگی گزارشــی از روند آغاز 

مجدد انتشار روزنامه سازندگی ارائه کرد.

روی موج کوتاه


