نخستین اجالس هند و آسیای میانه برگزار می شود

نخســتین اجــاس هنــد و آســیای میانــه بــه میزبانــی «نارنــدرا مــودی» نخســت وزیــر هنــد و بــا حضــور روســای جمهــوری کشــورهای قزاقســتان ،قرقیزســتان،
تاجیکســتان ،ترکمنســتان و ازبکســتان بــه صــورت مجــازی هفتــه آینــده  ۲۷ژانویــه ( ۷بهمــن) برگــزار خواهــد شــد .ایــن نخســتین مالقــات از ایــن دســت
میــان هنــد و کشــورهای آســیای میانــه در ســطح رهبــران کشــورها خواهــد بــود.
وزیــر امورخارجــه هنــد خاطرنشــان کــرد نخســتین اجــاس هند-آســیای میانــه انعکاســی از رشــد مشــارکت هنــد بــا کشــورهای آســیای میانــه بــه عنــوان
همســایگانش مــی باشــد .پیــش از ایــن در ســال « ۲۰۱۵نارنــدرا مــودی» سلســله ســفرهای تاریخــی بــه کشــورهای آســیای میانــه داشــت کــه متعاقبــا منجــر
بــه همــکاری هــای دوجانبــه در ســطوح بــاال و کارگــروه هــای چندجانبــه شــده اســت.

استقبال ناوهای ایرانی از ناوگان
چین و روسیه برای رزمایش مرکب
کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲

آییــن اســتقبال از ناوگروههــای شــرکتکننده در
رزمایــش مرکــب کمربنــد امنیــت دریایــی 2022
توســط شــناورهای نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری
اســامی ایــران و نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی انجــام شــد.
در ایــن آییــن ناوگــروه چیــن شــامل ناوشــکن
«ارومچــی» و شــناور تدارکاتــی «تــای خــو» و ناوگــروه
روســیه شــامل رزم نــاو «واریــاگ» ،ناوشــکن «ادمیــرال
تریبوتــس» و سوخترســان «بوریــس» مــورد اســتقبال
شــناورهای نیــروی دریایــی ارتــش و نیــروی دریایــی
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی قــرار گرفتــه و وارد
آبهــای ســرزمینی جمهــوری اســامی ایــران شــدند.
گفتنــی اســت در ایــن رزمایــش یگانهــای شــناوری
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران و ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی شــامل ناوشــکنهای دنــا ،جمــاران،
نقــدی و ناوهــای موشــکانداز تبرزیــن و زره و
همچنیــن شــناور شــهید ناظــری حضــور خواهنــد
داشــت.
پــس از آییــن اســتقبال از نــاوگان چیــن و روســیه،
جلســه توجیهــی و هماهنگــی رزمایــش بــا حضــور
نماینــده کشــورهای شــرکت کننــده بــه صــورت
حضــوری و وبینــاری در بنــدر چابهــار انجــام شــد.
در ایــن مراســم ،امیــر دریــادار دوم مصطفــی تــاج
الدینــی معــاون عملیــات نیــروی دریایــی ارتــش و
ســخنگوی رزمایــش مرکــب کمربنــد امنیــت دریایــی
 2022ضمــن عــرض خیرمقــدم ،بــا بیــان اینکــه
رزمایــش مرکــب کمربنــد امنیــت دریایــی 2022
ایــران از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت،گفت:
ماهیــت مشــترک تهدیــدات دریایــی و تحــوالت
سیاســی بیــن دولتهــا بــرای انجــام اقدامــات
هماهنــگ ،موجــب شــده کــه نیروهــای دریایــی ســه
کشــور بیــش از گذشــته بــا یکدیگــر همــکاری کننــد.
ناخدایکــم ولیچکــو فرمانــده ناوگــروه روســی نیــز
ضمــن تشــکر از میزبانــی خــوب جمهــوری اســامی
ایــران گفــت :امیــدوارم در کنــار هــم رزمایــش خوبــی
را اجــرا کنیــم و بــه اهدافــی کــه داشــتیم برســیم .در
ادامــه ایــن مراســم ناخدایکــم فرهــاد فتاحــی فرمانــده
گــروه عملیــات رزمایــش مرکــب کمربنــد امنیــت
دریایــی  ، 2022بــه تشــریح برنامههــا و انجــام
آخریــن هماهنگــی هــا در خصــوص برگــزاری ایــن
رزمایــش پرداخــت.
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رئیسی :ایرانیان خارج از کشور سفرای ما هستند
آیــتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی رئیسجمهــور در ادامــه
برنامههــای ســفر خــود بــه مســکو شــامگاه چهارشــنبه
در دیــدار بــا جمعــی از ایرانیــان مقیــم روســیه بــا مغتنــم
شــمردن دیــدار بــا ایرانیــان خــارج از کشــور گفــت :در
گزارشــی کــه ســفیر ایــران در روســیه و فعــاالن اقتصــادی
در ایــن جلســه ارائــه دادنــد ،آسیبشناســی بســیار خوبــی
انجــام شــده بــود امــا مــا نیازمنــد آســیبزدایی و رفــع
مشــکالت هســتیم .وی بــا اشــاره بــه دیــدار خــود بــا
والدیمیــر پوتیــن خاطــر نشــان کــرد :احســاس ایــن بــود
کــه اراده جــدی بــرای رفــع موانــع و مشــکالت در مســیر
ارتقــا و توســعه همکاریهــای مشــترک وجــود دارد.
رئیسجمهــور افــزود :بخشــی از ایــن دیــدار بــه مســائل
مشــترک دو کشــور در زمینههــای اقتصــادی و توســعه
روابــط اختصــاص داشــت ،امــا بخــش دیگــر بــه نقــش
قدرتمنــد ایــران و روســیه در منطقــه و مســائل بیــن
المللــی مرتبــط بــود.
آیـتاهلل رئیســی خاطرنشــان کــرد :برداشــت از ایــن دیــدار
و گفتگــو ایــن بــود کــه مســئولین هــر دو کشــور بدنبــال
مرتفــع کــردن مشــکالت و توســعه روابــط هســتند.
وی بــا تاکیــد بــر تــاش اعضــای دولــت بــرای رفــع
مشــکالت صــادرات اظهــار داشــت :بایــد تولیــد و
صــادرات قابــل پیشبینــی باشــد و صادرکننــدگان و
تولیدکننــدگان بتواننــد بــا پیشبینــی در ایــن حــوزه
فعالیــت کننــد .ریســکپذیری درســت اســت امــا تــا
حــدودی بایــد اقتصــاد نیــز قابــل پیشبینــی باشــد تــا
فعــاالن ایــن حــوزه هــم دچــار خســارات نشــوند.

رئیسجمهــور بــا تاکیــد بــر ضــرورت تســهیل صــادرات،
تصریــح کــرد :برخــی از اقدامــات بــرای اصــاح نظــام
اقتصــادی در آغــاز راه اســت کــه برخــی از آنهــا خــود را در
بودجــه  1401نشــان خواهــد داد .رئیســی بــا اشــاره بــه
امــکان ایجــاد بســتر مناســب بــرای کاالهــای ایرانــی در
بازارهــای روســیه ،اظهــار داشــت :رئیــس جمهــور روســیه
هــم گفــت کــه ســهم ایــران در بــازار ایــن کشــور حتمــا
میتوانــد ارتقــاء پیــدا کنــد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش ســطح روابــط بــا برخــی از

کشــورها در ماههــای گذشــته ،گفــت :آمارهــا نشــان
میدهــد بــه همــت بازرگانــان و تجــار کشــورمان و
مســئولین ،صــادرات افزایــش یافتــه اســت.
رئیسجمهــور در مــورد رفــع مشــکالت دانشــجویان
ایرانــی خــارج از کشــور گفــت :حتمــا وزارتخانــه علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی اقدامــات الزم را بــرای حــل مشــکالت ایــن
دانشــجویان انجــام دهنــد.
رئیســی افــزود :همــه ایرانیــان در هــر کجــای جهــان بایــد
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نگاهشــان بــه رشــد و پیشــرفت ایــران باشــد و تــوان خــود
را بــرای اینــکار صــرف کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نســل مــا بایــد بــا فرهنــگ،
زبــان و آداب و رســوم ایرانــی انــس داشــته باشــد ،تاکیــد
کــرد :منعــی بــرای تحصیــل و تجــارت در خــارج از کشــور
نیســت امــا بایــد تعلــق خاطــر بــه کشــور وجــود داشــته
باشــد .رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه ایرانیــان خــارج از
کشــور ســفرای کشــورمان هســتند ،تصریــح کــرد :مــردان
و زنــان بــزرگ ایرانــی در حوزههــای علــم و فرهنــگ
و هنــر و همچنیــن عرصــه مقاومــت در مقابــل دشــمن
تاریــخ ســاز شــدند کــه میتــوان بــه آنهــا افتخــار کــرد.
رئیســی افــزود :مــا چهرههایــی در کشــور داریــم کــه
زمانهســاز و تاریخســاز شــدند .امــروز در جلســه بــا
رئیــس جمهــور روســیه گفتــم کــه اگــر بخواهیــم قهرمــان
مبــارزه بــا تروریســم را بــه دنیــا معرفــی کنیــم آن فــرد
قهرمــان شــهید حــاج قاســم ســلیمانی اســت.
وی بــا اشــاره بــه برخــی تصمیمــات شــورای عالــی
ایرانیــان خــارج از کشــور گفــت :رفــت و آمــد بــرای
ایرانیــان خــارج از کشــور بایــد تســهیل شــود و الزم اســت
مشــکالت دانشــجویان خــارج از کشــور نیــز کاهــش یابــد.
رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه برخــی اظهــارات پیرامــون
ارتبــاط بــا همســایگان و توســعه روابــط بــا کشــورهای
منطقــه گفــت :آنچــه در سیاســت خارجــی دولــت
ســیزدهم اتفــاق میافتــد توجــه بــه ظرفیتهایــی اســت
کــه قبــا مــورد بیتوجهــی و کمتوجهــی قــرار گرفتــه
بــود.

متکی :وجود یکپارچگی سیاسی در کشور لغو تحریمها را میسر خواهد کرد
منوچهــر متکــی ســخنگوی شــورای وحــدت
نیروهــای انقــاب و وزیــر اســبق امــور خارجــه
در همایــش خانــه احــزاب کــه صبــح امــروز
(پنجشــنبه) بــا موضــوع منافــع ملــی ایــران در
مذاکــرات ویــن برگــزار شــد ،طــی ســخنانی اظهــار
داشــت :مــا در مجلــس هفتــم کــه دو ســال از
طــرح مســئله هســتهای در دولــت اصالحــات
گذشــته بــود اولیــن مصوبــه ای کــه گذراندیــم
ایــن بــود کــه حمایــت مجلــس از دولــت در بحــث
هســته ای و ضــرورت فعالیــت صلــح آمیــز هســته
ای را داشــته باشــیم.
وی افــزود :در همیــن راســتا یکــی از روزهــای
تاریخــی مجلــس رقــم خــورد و مــا توانســتیم
امضــای بخــش قابــل توجهــی از نماینــدگان
مجلــس بــا گرایشهــای مختلــف سیاســی را
بــرای حمایــت از فعالیتهــای صلحآمیــز
کشــورمان بگیریــم و در روز رای گیــری نیــز
ایــن طــرح بــا اتفــاق ارا بــه تصویــب رســید تــا
یکپارچگــی ایــران در بــه رســمیت شــناختن
فعالیــت هســته ای کشــورمان بــه عنــوان یــک
حــق مســلم بــه شــکل قاطــع اعــام شــود.
بعدهــا هــم کــه بنــده در وزارت خارجــه مســئول
پیگیــری تــداوم فعالیتهــای صلــح آمیــز هســته
ای در کشــور شــدم بــر روی ایــن نکتــه تاکیــد
داشــتم کــه مســئله هســته ای یــک موضــوع ملــی
اســت و حمایــت آحــاد ملــت و همچنیــن احــزاب
و تشــکلهای سیاســی بــه عنــوان نماینــدگان
مــردم همــواره پشــتوانه مــا در مســیر تحقــق
منافــع ملــی در ایــن حــوزه اســت.
متکــی بــا بیــان اینکــه در ایــن فــراز و نشــیب 16
ســاله مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه دشــمن بــا
طراحــی بــه دنبــال کار بــر روی پرونــده هســتهای
ایــران اســت ،عنــوان کــرد :ایــن در حالــی بــود کــه
مــا طراحــی واحــدی در ایــن حــوزه نداشــتیم و در

یــک برهــه حســن نیتــی را نشــان دادیــم بــا ایــن
امیــد کــه بــا ایــن رویکــرد بتوانیــم بــه منافــع ملی
دســت پیــدا کنیــم .البتــه اگــر مــا در آن برهــه
تعلیــق فعالیتهــای هســته ای را نمــی پذیرفتیــم
امــروز ایــن گــزاره مطــرح میشــد کــه اگــر آن
روز تعلیــق را مــی پذیرفتیــم شــاید تحریمهــا بــه
شــکل کامــل لغــو میشــد و کشــور یــک دهــه
درگیــر مســائل مرتبــط بــا پرونــده هســتهای
نمیشــد .بنابرایــن مــا یــک تعلیــق  2ســاله را
پذیرفتیــم ولــی در عیــن حــال در ماههــای پایانــی
دولــت هشــتم بــود کــه اروپاییهــا پاســخ ایــن
حســن نیــت ایــران را دادنــد و در ایــن پاســخ
همــه چیــز جــز بــه رســمیت شــناختن حــق
فعالیــت هســتهای صلــح آمیــز بــرای ایــران وجــود
داشــت .بنابرایــن در همــان ماههــای پایانــی
دولــت اصالحــات بــود کــه مســئله فــک پلمــپ از
تاسیســات هســتهای مطــرح و اجرایــی شــد .وزیــر

اســبق امــور خارجــه ادامــه داد :همــان مقطــع بــود
کــه غربیهــا اعــام کردنــد اگــر تعلیــق را بشــکنید
مــا پرونــده شــما را بــه شــورای امنیــت خواهیــم
بــرد ولــی ایــران بــه درســتی زیــر بــار تهدیــدات
زورگویانــه قــرار نگرفــت و همیــن پروســه موجــب
شــد تــا در روزهــای ابتدایــی دولــت نهــم مــا
درگیــری بیشــتری بــا غــرب بــر ســر فعالیتهــای
هســتهای پیــدا کنیــم .بنابرایــن اینکــه آمریکایــی
هــا و غربــی هــا در پرونــده هســته ای و بــه درازا
کشــیدن ایــن پرونــده را بــرای اهــداف دیگــری در
نظــر دارنــد همــواره بایــد گوشــه ذهنمــان قــرار
دهیــم.
متکــی بــا بیــان اینکــه زمانــی کــه برجــام در دولــت
دوازهــم بــه نتیجــه رســید مهمتریــن دســتاورد آن
لغــو تحریمهــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــر
روی کاغــذ بــود امــا لغــو تحریــم هــا بــدون عمــل به
آن بــرای مــا یکســان بــود ،گفــت :مــا در دورههــای

مختلــف مذاکــرات هســته ای دریافتیــم کــه بایــد
اســتراتژی طــرف مقابــل را بدانیــم .وی افــزود :همــه
دولــت هــا از ســال  82تــا کنــون بــه دنبــال حــل
مســئله هســتهای و تحقــق منافــع ملــی در ایــن
مســئله بودنــد امــا تصــور مــن ایــن اســت کــه
جهــت گیریهــای مــا متفــاوت بــوده کــه ناشــی از
تفــاوت دیــدگاه سیاســی دولــتهــا بــوده اســت.
کشــورها در مســائل سیاســی اگــر احســاس کننــد
کــه دولتــی وجــود دارد کــه قابــل پیــش بینــی
نیســت از آن کشــور بــه عنــوان کشــور یاغــی یــاد
میکننــد امــا در مذاکــرات در عیــن حــال نبایــد
مــا قابــل پیــش بینــی باشــیم و طــرف مقابــل
بایــد بدانــد کــه مــا گزینــه هــای مختلفــی داریــم.
مســئلهای کــه تجربــه ایــن ســالها بــه مــا نشــان
داده و هــر بــار بــه آن توجــه نکردیــم در مذاکــرات
دچــار مشــکل شــدیم .خروجــی ایــن اشــتباه بــود
کــه موجــب شــد تــا تحمیــل تحریمهــای جدیــد
از دوره اوبامــا و پــس از انعقــاد برجــام شــروع
شــود نــه در دوره ریاســت جمهــوری ترامــپ.
متکــی تاکیــد کــرد :اگــر غربیهــا احســاس
کننــد کــه نگاهمــا ایــن اســت کــه بــدون مذاکــره
و تعامــل بــا غــرب مشــکالت کشــور قابــل حــل
وفصــل نیســت بــدون شــک شــرایط بــرای تیــم
مذاکــره کننــده کشــورمان نیــز بــه مراتــب
دشــوارتر خواهــد شــد .امــروز مذاکــرات در فضــای
متفاوتــی در جریــان اســت و از نظــر مــن اینکــه
مــا از ریــز مذاکــرات خبــر نداریــم یکــی از نــکات
مثبــت ایــن دور از مذاکــرات اســت چــرا کــه مــا
امــورات کشــور بــه ویــژه مســائل اقتصــادی را بــه
مذاکــرات گــره نزدهایــم .مســئلهای کــه رهبــری
نیــز در ایــن ســالها بــا بیــان اینکــه نبایــد اقتصــاد
کشــور را شــرطی کــرد مــورد تاکیــد قــرار دادنــد
ولــی متاســفانه بــه ایــن مســئله آنطــوری کــه
بایــد و شــاید توجــه نشــد.

برای حل مشکالت بازاریان تصمیمگیری میشود
بــه دنبــال برگــزاری کنگــره سراســری جمعیــت جانبــازان
ـتین جلســه منتخبــان جدیــد شــورای
انقــاب اســامی ،نخسـ 
مرکــزی ایــن جمعیــت برگــزار شــد.
در ایــن جلســه کــه بــه صــورت حضــوری برگــزار شــد،
اســماعیل کوثــری نماینــده مجلــس و عضــو هیــات موســس
جمعیــت جانبــازان بــه عنــوان رییــس ســنی جلســه طــی
ســخنانی ضمــن تبییــن جایــگاه انقــاب اســامی در منطقــه
و جهــان ،ابعــاد کینــهورزی اســتکبار و شکســت جبهــه
عبــری ،غربــی ،عربــی در مقابلــه بــا نظــام اســامی را تشــریح
کــرد.
وی در بخــش دیگــر ســخنانش بــا اشــاره بــه موفقیــت جبهــه
نیروهــای انقــاب در تصــدی ســه قــوه ،بــه چالشهــای
پیــش روی کشــور پرداخــت و نقــش فرهنــگ ایثــار و
شــهادت در تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصتهــا در ایــن شــرایط
را تبییــن کــرد.
در ادامــه ایــن جلســه پــس از مطــرح شــدن نــام مجتبــی
شــاکری و بهــروز ســاقی بــه نامــزدی بــرای تصــدی
مســوولیت دبیرکلــی ،انتخابــات شــورای مرکــزی برگــزار
و مجتبــی شــاکری بــا کســب اکثریــت آرا بــرای ایــن
مســوولیت انتخــاب شــد .همچنیــن حســن مخملــی بــه
عنــوان قائــم مقــام جمعیــت جانبــازان اکثریــت آرا را بــه
دســت آورد.
در ایــن جلســه مجتبــی شــاکری پــس از اعتمــاد مجــدد
جمعیــت بــه عنــوان دبیــرکل ،ضمــن تقدیــر از حســن
اعتمــاد دوبــاره شــورای مرکــزی جمعیــت جانبــازان بــه
وی ،نــو بــه نــو شــدن تشــکیالت در هــر بهــار انتخاباتــی
را بــرای کســب انــرژی بیشــتر بــه ســوی افــق هــای روشــن
الزم دانســت.
وی از پدیــده ارزیابــی مســئولیت هــا توســط شــورای مرکزی
بــا گذشــت هــر ســال از مســئولیت رده هــای مختلــف،
خواســتار نظــارت پیوســته مرکزیــت بــر پاســخگویی و
مســئولیت پذیــری الیحــه هــای مختلــف تشــکیالت شــد.
وی خاطرنشــان کــرد :الزمــه کار تشــکیالتی ایــن اســت
کــه همــه افــراد امــکان پذیــرش مســوولیت متناســب بــا
تواناییهــای خــود را داشــته باشــند و فضــا بــرای انعــکاس
ظرفیــت و توانمنــدی اعضــا وجــود داشــته باشــد .دبیــرکل
جمعیــت جانبــازان بیــان کــرد اغلــب احــزاب فعــال
مناســبتی ،جامانــده از شــرایط روز و کــم کار در ارائــه مــدل
هــای بــرون رفــت از موانــع پیــش رو هســتند .شــاکری ادامــه
داد :چنیــن جایگاهــی در صورتــی کســب میشــود کــه مــا از
ســطح عضویــت معمــول در یــک جمــع سیاســی و شــنونده
یــا حداکثــر تحلیلگــر اخبــار بــودن ،بــه ســطحی از مســائل
کشــور اشــراف پیــدا کنیــم کــه بتوانیــم در جایــگاه مشــاور
وزیــر بــه او راه حــل پیشــنهاد کنیــم.
وی افــزود :عــدم همراهــی اینچنیــن ســبب شــده در ایــران
آنگونــه کــه بایــد احــزاب در خــط مقــدم اجــرا نباشــند.
شــگفت آفرینــی و تــراز فعالیــت حزبــی ایــن اســت کــه یــک
حــزب بتوانــد بــه باالتریــن ســطوح مدیریتــی مشــاوره دهــد.
بایــد بــه نقطــهای برســیم کــه یــک وزیــر روی مشــورت
جمعیــت جانبــازان بــرای پیشــبرد امــور اجرایــی حــوزه
مدیریتــی اش حســاب بــاز کنــد.
شــاکری بــا بیــان اینکــه تشــکیالت جمعیــت جانبــازان
امیدهــای بســیاری را نســبت بــه اینکــه چهرههــای
کارآمــد بــرای اداره نظــام تربیــت و معرفــی کنــد برانگیختــه
اســت ،گفــت :همیــن حــاال رئیــسجمهــور عزیزمــان بــا
مشــقت توانســته از مجمــوع ســههزار پســت کلیــدی کــه
کارگــزاران قــوه مجریــه هســتند ،ابقــا یــا منصــوب کنــد.
ی اینچنیــن بــه انجــام نشــدن کار تشــکیالتی
دلیــل شــرایط 
و حزبــی بــه معنــای واقعــی کلمــه برمیگــردد.

محمــد مخبــر معــاون اول رئیسجمهــور پیــش از ظهــر
امــروز( پنــج شــنبه) ضمــن بازدیــد از بــازار بــزرگ
تهــران از نزدیــک بــه گفتگــو بــا کســبه ،بازاریــان و
مــردم پرداخــت و در جریــان مشــکالت ،دغدغههــا
و مســائل ایشــان قــرار گرفــت .وی در حاشــیه ایــن
بازدیــد  3ســاعته ،هــدف از حضــور خــود در بــازار
را اطــاع از وضعیــت موجــود و مشــکالت ســاختاری
بازاریــان و مســائل مرتبــط بــا کســب و کار آنهــا
عنــوان کــرد و افــزود :بــازار تهــران در حــوزه ایمنــی
و کســب و کار مشــکالت متعــددی دارد و در خصــوص
مالیــات و ارزش افــزوده دســتگاهها کارتخــوان هــم
مســائلی داریــم کــه در حــال پیگیــری بــرای رفــع ایــن
مشــکالت هســتیم.
معــاون اول رئیسجمهــور در پاســخ بــه پرســش
خبرنــگاران در خصــوص زمــان حــل مشــکالت مطــرح
شــده از ســوی بازاریــان اظهــار داشــت :معمــوال پــس
از بازدیدهــا ،جلســاتی تشــکیل میدهیــم و بــرای حــل
مشــکالت برنامهریــزی میکنیــم .ان شــااهلل بــرای حــل
ایــن مســائل نیــز جلسـهای بــا مســئولین اجرایــی مربوطــه

برگــزار خواهــد شــد تــا بــرای حــل مســائل تصمیمگیــری
شــود.
مخبــر در خصــوص مشــکالت و مســائل مالیاتــی و
دســتگاههای کارتخــوان نیــز اظهــار امیــدواری کــرد در
جلســهای کــه در ایــن خصــوص برگــزار خواهــد شــد بــا
کمــک دســتگاههای اجرایــی ،مســائل و مشــکالت مربوطــه
حــل و فصــل شــود .وی در جــواب ســوال دیگــری در
خصــوص میــزان تاثیــر بازدیدهــای میدانــی خاطرنشــان
کــرد :ایــن بازدیدهــا بســیار مهــم اســت چــون از نزدیــک
در جریــان مســائلی قــرار میگیریــم کــه ممکــن اســت
بــدون بازدیــد از جزئیــات و ریــز مســائل مطلــع نشــویم.
معــاون اول رئیسجمهــور افــزود :اولیــن بازدیــد
مربــوط بــه صفهــای طوالنــی مــرغ و تخــم مــرغ و
نابســامانیهای مربــوط بــه آن بــود کــه بازدیــد انجــام
و بــا برنامهریــزی ،مســائل مرتبــط ســاماندهی شــد.اگر
بازدیــد انجــام نمیشــد و از نزدیــک در جریــان مســائل
قــرار نمیگرفتیــم شــاید بــه ایــن ســرعت نمیتوانســتیم
مشــکالت حــل کنیــم .امــروز هــم همیــن اســت انشــااهلل
دنبــال میکنیــم تــا مســائل حــل شــود.

خرمشــاد :تالش میکنیم زمینههای ارتقای مشارکت سیاسی در کشور را فراهم کنیم
محمدباقــر خرمشــاد معــاون سیاســی وزیــر کشــور در همایش
خانــه احــزاب ایــران کــه صبــح امــروز (پنجشــنبه  30دی) بــا
موضــوع منافــع ملــی ایــران در مذاکــرات ویــن برگــزار شــد،
طــی ســخنانی اظهــار داشــت :اینکــه احــزاب فعــال در کشــور
بهرغــم زاویــه دیــدی کــه نســبت بــه مســائل مختلــف دارنــد
دور هــم جمــع شــوند و زیــر چتــر منافــع ملــی و تاکیــد بــر
ایــن منافــع بحــث میکننــد جــای امیــدواری دارد.
وی افــزود :بدیهــی اســت کــه اختــاف نظرهــا میــان
جریانهــای سیاســی کشــور در حــوزه هــای مختلــف از جمله
مســائل مرتبــط بــا سیاســت خارجــی وجــود داشــته باشــد اما
بــدون شــک فهــم اینکــه در جامعــه چــه میگــذرد و بیــان
ایــن مســائل از زبــان نماینــدگان احــزاب و تحمــل شــنیدن
نقطــه نظــرات و وارد بحــث شــدن و حــل وفصــل مســائل از
بــرکات اینگونه جلســات اســت .معاون سیاســی وزارت کشــور
گفــت :گاهــی فکــر میکنیــم کــه فقط مــا هســتیم کــه دارای
چنــد جریــان سیاســی متمایــز بــا اختالفنظرهــای مرســوم
هســتیم .در حالــی کــه در دیگــر کشــورها بــه ویژه نظــام های

سیاســی برآمــده از انقالبهــا جریانهــای سیاســی متمایــزی
بــر پایــه دو واژه عدالــت و آزادی شــکل گرفتهانــد و از انقــاب
فرانســه گرفتــه تــا انقــاب روســیه شــاهد شــکلگیری چنین
دوگانــه سیاســی بودهایــم.
خرمشــاد ادامــه داد :البتــه اینکــه در ســالهای ابتدایــی انقالب
اســامی واژه چــپ و راســت در درون اســامگرایی شــکل
گرفــت نیــز بــاز بــه موجــب وجــود همیــن دوگانــه عدالــت و
آزادی بــود .چراکــه در حقیقــت نــه اســامگرایان عدالتخــواه
تفکــرات مارکسیســتی داشــتند و نــه اســامگرایان آزادیخــواه
تفکــرات لیبرالیســتی مرســوم را دنبــال میکردنــد.
وی افــزود :البتــه ممکــن اســت گروههــای تنــدرو در هــر
دو جریــان در برهههایــی بــه فکــر حــذف جریــان رقیــب
بودنــد ولــی امــروز شــاهد هســتیم کــه ســه جریــان اصولگــرا،
اصالحطلــب و مســتقل کنــار یکدیگــر نشســتهاند و بــه بحــث
حــول محــور منافــع ملــی میپردازنــد ایــن مســئله مهمــی
اســت.
معــاون سیاســی وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه بنــای مــا

هیــأت وزیــران در راســتای صورتجلســه همــکاری
مشــترک (نقشــه راه) بیــن وزارت راه جمهــوری
اســامی ایــران و وزارت حمــل و نقــل جمهــوری عراق
بــه منظــور احــداث پــروژه راه آهــن شــلمچه – بصــره

و پــل ارونــدرود (شــط العــرب) ،بــا صــدور مجــوز بــه
وزارت راه و شهرســازی بــرای اجــرای پــروژه تــوأم بــا
اجــرا و احــداث پــل یــاد شــده بــا مشــارکت شــرکت
راه آهــن جمهــوری عــراق موافقــت کــرد.

در جلســه امــروز هیــأت وزیــران کــه بــه ریاســت
محمــد مخبــر معــاون اول رئیسجمهــور برگــزار شــد،
شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران موظــف
شــد میــزان و شــرایط ســرمایه گــذاری و راههــای
تامیــن مالــی ،ســهم طرفیــن و نحــوه بهــره بــرداری و
ســایر جزئیــات مربــوط بــه پــروژه راه آهــن بصــره -
شــلمچه و احــداث پــل ارونــدرود (شــط العــرب) را بــا
توجــه بــه صورتجلســه همــکاری مشــترک بیــن ایران
و عــراق تنظیــم و اجــرا نمایــد.
هیــأت وزیــران همچنیــن ســازمان برنامــه و بودجــه
کشــور را موظــف کرد بــا نظــر وزارت راه و شهرســازی
(شــرکت راه آهــن جمهوری اســامی ایران) و حســب
روش قــرارداد مــورد توافــق ،نســبت بــه پیــش بینی و
تأمیــن اعتبــار ســهم دولــت جمهــوری اســامی ایران

محمدرضــا رضایــی کوچــی رئیــس کمیســیون
عمــران مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه
آخریــن وضعیــت اجــرای قانــون جهــش تولیــد
مســکن ،گفــت :وزارت راه و شهرســازی در حــال
تامیــن زمیــن بــرای ســاخت یــک میلیــون واحــد در
ســال اســت.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکالتی کــه در
راه اجرایــی شــدن ایــن قانــون وجــود دارد بحــث
بازپرداخــت وامهــای اســت کــه بــه متقاضیــان
پرداخــت میشــود ،ادامــه داد :اخیــرا ً در رســانهها از
قــول معــاون وزیــر راه اعــدادی بــرای اقســاط وامهــا
پرداختــی اعــام شــده کــه قابــل قبــول مجلــس
نیســت چــون قشــر کــم درآمــد جامعــه تــوان
پرداخــت آن را نــدارد.
نماینــده جهــرم در مجلــس تصریــح کــرد :مجلــس
قانــون جهــش تولیــد مســکن را بــه ایــن دلیــل
تصویــب کــرد کــه اقشــار کــم درآمــد جامعــه صاحــب
مســکن شــوند اگــر بخواهیــم بازپرداخــت وامهــای
پرداختــی را بهگون ـهای قــرار دهیــم کــه ایــن قشــر
نتواننــد آن را پرداخــت کننــد قطعــا ایــن مصوبــه
مجلــس بــا شکســت مواجــه مــی شــود.
رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس اظهــار کــرد :در
جلســاتی کــه بــا وزرای اقتصــاد و راه دربــاره ارائــه
تســهیالت بــه قانــون جهــش تولیــد داشــتیم تاکیــد
کردیــم بایــد اقســاط وامهــای پرداختــی حداقــل
 40درصــد درآمــد یــک خانــوار باشــد نــه اینکــه
بهگونــهای باشــدکه نتواننــد آن را پرداخــت کننــد.

بازداشت چند افسر ارتش به اتهام
فروش سالح به داعش!

منابــع عراقــی ،بعدازظهــر (پنجشــنبه) ،از دســتگیری تعــدادی از
نیروهــای نظامــی ایــن کشــور خبــر دادنــد.
شــبکه عراقــی «العهــد» در ایــن خصــوص گــزارش داد کــه فرمانــده
لشــکر ششــم پیادهنظــام و  ۱۳افســر ایــن کشــور بــه علــت فــروش
تســلیحات تیــپ  ۲۲بــه داعــش در طارمیــه بغــداد دســتگیر
شــدهاند.
همزمــان بــا ایــن گــزارش ،پایــگاه خبــری شــبکه «روســیا الیــوم»
بــه نقــل از منابعــی عراقــی در ایــن ارتبــاط نوشــت« :در پــی فــروش
تســلیحاتی کــه ائتــاف بینالمللــی بــه نیروهــای عراقــی تحویــل
داده بــود ،حکــم بازداشــت حــدود  ۱۰افســر ارتــش عــراق صــادر
شــده اســت».
منابــع یادشــده بــا اشــاره بــه اینکــه تســلیحات فروختهشــده
شــامل اســلحههای ســبک ،ســنگین و تجهیــزات نظامــی بــوده،
اضافــه کردنــد کــه اتهــام وارده بــه ایــن افســرها فــروش تســلیحات
بــه گروههایــی مســلح بــوده اســت .روســیا الیــوم در تاریــخ بیســت
و ســوم مــاه دســامبر نیــز خبــر داده بــود کــه یــک افســر عراقــی بــه
علــت فــروش تســلیحات اهدایــی ائتــاف آمریکایــی بــه نیروهــای
عراقــی دســتگیر شــده اســت.
ایــن پایــگاه خبــری بــه نقــل از برخــی منابــع عراقــی نوشــته بــود
کــه افســر یادشــده جــزء نیروهــای عالیرتبــه بــوده اســت.

روند مذاکرات ایران و
عربستان رو به رشد است
مقتدایــی نایــب رئیــس کمیســیون امنیتملــی و سیاســت
خارجــی مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه مذاکــرات ایــران
و عربســتان بــرای از ســرگیری روابــط ،گفــت :ایــران همــواره

برقــراری روابــط برادرانــه بــا عربســتان ،مشــروط بــر آنکــه آنــان و

ضعیــت امــت اســامی را بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار دهنــد

بــه عنــوان یکــی از اولویتهــای مهــم خــود میدانــد.

وی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی ایــران بــه طرفهــای
عربســتانی بارهــا گفتــه اســت کــه وحــدت میــان کشــورهای
مســلمان بــه ویــژه همــکاری ایــران و عربســتان مــی توانــد بــه

نفــع هــر دو کشــور و کشــورهای منطقــه باشــد ،ادامــه داد :ایــران
همــواره سیاســت بــرادری و دوســتی بــا کشــورهای همســایه را

دنبــال مــی کنــد و از عربســتان ســعودی نیــز توقــع داریــم در
تــراز امــت اســامی عمــل کنــد و بدانــد از هــم گســیختگی

کشــورهای مســلمان و جنــگ و جــدال میــان آنهــا بــه ضــرر
همــگان تمــام میشــود .نماینــده اصفهــان در مجلــس بــا تاکیــد

براینکــه عربســتان بایــد بــه نقــش تاریخــی خــود عمــل کنــد،

در وزارت کشــور بــر ایــن اســت کــه در بحــث احــزاب
زمینههــای ارتقــای مشــارکت سیاســی در کشــور
را فراهــم کنیــم ،عنــوان کــرد :مشــارکت سیاســی از
حضــور در انتخابــات بــه عنــوان پایینتریــن ســطح از
مشــارکت تــا فعالیــت در احــزاب و تشــکالت سیاســی
را شــامل میشــود .امــا در ایــن زمینــه ســوالی کــه
همــواره مطــرح میشــود ایــن اســت کــه اگــر مــا در
کمیســیون مــاده  10احــزاب تعــداد احــزاب را بــه 500
حــزب برســانیم ایــن موضــوع مطلــوب اســت یــا خیــر و
مــا بــا ایــن شــرایط بــه توســعه سیاســی دســت پیــدا
میکنیــم ؟
خرمشــاد ادامــه داد :اگــر ایــن طــور باشــد کــه اساســا نیــازی
بــه خانــه احــزاب نداریــم .چــرا کــه خانــه احــزاب نهایــت
تــاش خــود را در ایــن ســالها کــرده تــا همــه احــزاب را
زیــر پرچــم ســه جریــان بــزرگ قــرار دهــد .بنابرایــن اینکه ما
در کشــور حــدود  240حــزب رســمی داشــته باشــیم بــه نظر
میرســد کمکــی بــه توســعه سیاســی در کشــور نمیکنــد.

موافقت دولت با صدور مجوز برای اجرای پروژه راه آهن بصره – شلمچه

سیاسی

اضافــه کــرد :عربســتان کشــور مهمــی اســت و نقــش مهمــی در

وحــدت میــان کشــورهای مســلمان و خاتمــه دادن بــه تنــش
هــا در منظقــه دارد .نایــب رئیــس کمیســیون امنیتملــی و
سیاســتخارجی مجلــس بــا اعــام اینکــه طــرف هــای ایرانــی

و عربســتانی در چنــد دور از مذاکــرات انجــام شــده دیدگاههــای
خودشــان را مطــرح کردهانــد ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه

گزارشــاتی کــه بــه کمیســیون واصــل شــده اســت رونــد مذاکــرات
ایــران و عربســتان رو بــه رشــد اســت امــا نتایــج آن بهگونــهای

خواهــد بــود کــه همــه کشــورهای منطقــه از آن منتفــع خواهنــد
شــد و کشــورهای محــور مقاومــت تقویــت خواهنــد شــد.

بــرای اجــرای پــروژه مذکــور در بودجــه ســال 1401
کل کشــور و ســالهای آتــی و یــا پیگیــری تأمیــن
اعتبــار آن از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی تــا
اتمــام پــروژه اقــدام نمایــد .اصــاح آییــن نامــه اجرایی
مربــوط بــه میــزان تســهیالت اعطایــی بــه مددجویــان
نیازمنــد در محکومیــت هــای مالــی
بــا توجــه بــه گذشــت  7ســال از تصویــب آییــن نامــه
اجرایــی مربــوط بــه تســهیالت اعطایــی بــه مددجویان
نیازمنــد در محکومیــت هــای مالــی و لــزوم بــه روز
رســانی آن بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت دیــه کامــل
مــرد مســلمان در مــاه هــای حــرام و قابــل پیــش
بینــی بــودن تغییــر نــرخ دیــه در ســال هــای آینــده،
هیــأت وزیــران بــه منظــور اتخــاذ راهــکار ثابــت و
دائمــی بــرای جلوگیــری از تغییــر مســتمر آییــن نامــه
مذکــور و بــا هــدف حمایــت از زنــان سرپرســت خانوار
و خودسرپرســت ،آییــن نامــه اجرایــی یــاد شــده را
اصــاح کــرد.

«کل من علیها فان و یبقی وجه ربک
ذوالجالل و االکرام»
جناب آقای ضابطی

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرستان آران و بیدگل

با نهایت تاثر و تالم مصیبت درگذشت پدر
گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده و ضمن ابراز همدردی ،از
درگاه خدادند متعال برای آن فقد سعید غفران
و رحمت واسعه الهب و برای بازماندگان صبر و
شکیبایی مسالت داریم.
مدیر مسئول روزنامه سراسری سراج

