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مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:

وزیر نیـرو:

پیوستن به اتحادیه اورآسیا میتواند
فرصت و تهدید باشد

ائتالف منطقهای موجب افزایش امنیت کشتیرانی میشود
مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی درخصــوص
پیشــنهاد رئیــس جمهــوری ایــران در بحــث امنیــت
خلیــج فــارس و دریــای عمــان و ائتــاف منطقــه ای،
گفــت :در صــورت هماهنگــی بیــن کشــورهای منطقــه،
ائتــاف منطقــه ای موجــب افزایــش امنیــت کشــتیرانی
خواهــد شــد.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی« ،محمــد راســتاد»
افــزود :آبــراه هــای بیــن المللــی تنگــه هرمــز ،خلیــج فــارس
و دریــای عمــان یکــی از امــن تریــن راه هــای دریایــی بــا
توجــه بــه اقتــدار و نــاوگان نیــروی دریایــی جمهــوری
اســامی ایــران اســت.
وی ادامــه داد :در یــک دهــه اخیــر نــه تنهــا شــاهد برقراری
امنیــت دریانــوردی توســط نــاوگان نیــروی دریایــی ارتــش
و ســپاه پاســداران جمهــوری اســامی ایــران در آبهــای
تحــت مســئولیت خودمــان بودیــم ،بلکــه در محدودههــای
پرخطــر ســواحل ســومالی کــه تهدیــد دزدان دریایــی
وجــود داشــته ،نیروهــای دریایــی مــا بــه تامیــن امنیــت
کمــک کــرده و در آنجــا حضــور داشــتند.
راســتاد اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه تــوان و اقتــداری کــه

بــرای تامیــن امنیــت توســط نیــروی دریایــی کشــورهای
منطقــه وجــود دارد ،انتظــار مــی رود ایــن امنیــت توســط
کشــورهای منطقــه ایجــاد شــود .در ایــن خصــوص
جمهــوری اســامی ایــران هــم بــا توجــه بــه اینکــه یکــی
از بزرگتریــن نــاوگان هــای تجــاری جهــان را در اختیــار
داشــته و بنــادر مهمــی در منطقــه دارد ،از طریــق نیروهــای
دریایــی خــود امنیــت نــاوگان تجــاری اش را تامیــن مــی
کنــد و ایــن رویکــردی اســت کــه مــی توانــد تضمیــن
کننــده آبــراه هــای منطقــه باشــد.
مدیرعامــل ســازمان بنــادری و دریانــوردی خاطرنشــان
کــرد :در خصــوص پیشــنهاد رئیــس جمهــوری ،چنانچــه
هماهنگــی بیــن کشــورهای منطقــه بــا توجــه بــه ایــن
پیشــنهاد فراهــم شــود و در قالــب ائتــاف منطقــه ای
بتواننــد صلــح و امنیــت کشــتیرانی را تضمیــن کننــد ،بــه
مراتــب تســاهل هــای بهتــری را شــاهد خواهیــم بــود تــا
اینکــه کشــورهای خارجــی و ائتــاف متشــکل از کشــورهای
بیگانــه در یــک منطقــه حضــور داشــته باشــند.
وی ادامــه داد :در ســال هــای متمــادی توانســتیم امنیــت
آبراههــای خــودن را تضمیــن کنیــم ،ســالیانه  ۵۵هــزار

تــردد کشــتی اقیانــوس پیمــا از تنگــه هرمــز ثبــت مــی
شــود کــه در ایمنــی و امنیــت کامــل عبــور مــی کننــد
و ایــن مســاله بــا اقتــداری کــه نیــروی دریایــی ارتــش
جمهــوری اســامی ایــران و نیــروی دریایــی ســپاه تامیــن
کــرده انــد ،بــه وجــود آمــده اســت.
ایــن مقــام مســئول دربــاره چالشهــا در خلیــج فــارس
بهویــژه در بحــث امنیتــی کــه هــم اکنــون وجــود دارد،
اظهــار داشــت :اگــر شــرایط بــه صــورت معمــول بــه
کشــورهای منطقــه ســپرده شــود ،هیــچ چالشــی نخواهیــم
داشــت ،بلکــه چالــش از زمانــی آغــاز مــی شــود کــه
دخالــت کشــورهای بیگانــه در ایــن منطقــه دیــده شــود.
وی ادامــه داد :مهمتریــن چالــش ایــن اســت کــه صحبــت
هایــی مبنــی بــر تشــکیل ائتــاف هــای بیــن المللــی و
کشــورهای خارجــی کــه متعلــق بــه ایــن منطقــه نیســتند،
بــرای تامیــن امنیــت مطــرح مــی شــود کــه بــه هیــچ وجــه
مــورد قبــول نیســت.

در دیدار مونسان با وزیر امور خارجه تاجیکستان مطرح شد ؛

اعالم آمادگی دو کشور ایران و تاجیکستان برای افزایش همکاریهای گردشگری
علــی اصغــر مونســان وزیــر میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایــع دســتی جمهــوری اســامی ایــران کــه بــه منظــور
شــرکت در ســومین نشســت وزرای گردشــگری کشــورهای
عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی (اکــو) بــه تاجیکســتان
ســفر کــرده اســت ،در شــهر دوشــنبه بــا اســتقبال گــرم آقــای
ســراج الدیــن مهرالدیــن وزیــر امــور خارجــه تاجیکســتان در
محــل ایــن وزارتخانــه حضــور یافــت.
بــه گــزارش ایســنا ،وزیــر امــور خارجــه تاجیکســتان در ایــن
دیــدار بــا تاکیــد بــر اشــتراکات فرهنگــی و زبانــی میــان
دو ملــت ایــران و تاجیکســتان ،خواســتار بهــره گیــری از
آن بــه منظــور افزایــش تبــادل گردشــگر میــان دو کشــور
شــد و گفــت :از تجربیــات ایــران در برگــزاری نمایشــگاه
گردشــگری ،آمــوزش متخصصــان و تشــکیل همایــش هــا
و معرفــی ظرفیتهــای گردشــگری دو کشــور اســتفاده
خواهیــم کــرد.
مهرالدیــن بــا اشــاره بــه شــرایط منطقــه ،ابــراز اطمینــان
کــرد کــه کشــورمان بــر ایــن مشــکالت فائــق خواهــد آمــد.

وی همچنیــن از مشــارکت شــرکتهای کشــورمان در پــروژ
هــای بــزرگ اقتصــادی تاجیکســتان از جملــه احــداث ســد و
نیروگاههــای بــرق آبــی ســنگتوده  ،2راغــون و تونــل اســتقالل
تقدیــر کــرد.
در ادامــه ایــن دیــدار وزیــر میــراث فرهنگــی و گردشــگری
جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــا تشــکر از اســتقبال و
میهمــان نــوازی گــرم وزیــر امــور خارجــه تاجیکســتان بــا
اشــاره بــه اشــتراکات زبانــی  ،دینــی ،فرهنگــی و تاریخــی
دو ملــت ایــران و تاجیکســتان و توصیــف رهبــر معظــم
انقــاب اســامی از روابــط دو ملــت بــه رابطــه خویشــاوندی،
گفــت :بحمــداهلل در چنــد مــاه اخیــر تحــوالت خوبــی در
جهــت ارتقــای ســطح روابــط دو جانبــه صــورت گرفتــه اســت
کــه مهمتریــن آن ســفر جنــاب آقــای دکتــر روحانــی رئیــس
جمهــور کشــورمان بــرای شــرکت در نشســت ســران ســیکا
بــه دوشــنبه بــود کــه مالقــات خوبــی نیــز بــا آقــای امامعلــی
رحمــان رئیــس جمهــوری تاجیکســتان داشــتند.
مونســان بــا تشــریح دســتاوردهای کشــورمان اظهــار داشــت

معاون سازمان راهداری اعالم کرد :

فرصت دو هفتهای برای اتوبوسهای دربستی اربعین
معــاون حمــلو نقــل ســازمان راهــداری و
حمــلو نقــل جــادهای اعــام کــرد :اتوبــوس
هــای دربســتی کــه البتــه بــه صــورت یکطرفــه
میتواننــد زائــران را بــه عــراق ببرنــد و بایــد
 ۲۴ســاعته بــه کشــور برگردنــد ،تنهــا تــا دو
هفتــه دیگــر مــی تواننــد ایــن کار را انجــام
دهنــد .مهــران قربانــی در گفتوگــو بــا
ایســنا ،اظهــار کــرد :اتوبوسهــای دربســتی دو
طرفــه کــه در بــازه زمانــی رفــت تــا برگشــت
میتواننــد در عــراق بماننــد ،محــدود بــه
 ۴۰۰دســتگاه اتوبــوس بــوده و آ ن هــم بــرای
خانــواده جانبــازان ،شــهدا ،معلــوالن و برخــی
اشــخاص اســت کــه نمــی تواننــد بــدون
وســیله نقلیــه بــه عــراق برونــد .ایــن افــراد
بــا معرفینامــه از دســتگاههای متولــی مــی
تواننــد از اتوبوسهــای دربســتی اســتفاده
کننــد .ئــوی بــا بیــان اینکــه عمــر در نظــر
گرفتــه شــده بــرای اتوبوسهــای دربســتی دو
طرفــه ســه ســال اســت ،افــزود :اتوبوسهــای
دربســتی یکطرفــه نیــز مشــکلی بــرای ســفر بــه
کشــور عــراق ندارنــد امــا شــروطی دارد و آن
اینکــه بایــد تنهــا از مــرز چذابــه عبــور کننــد.
دومیــن شــرط ایــن اســت کــه حتمــا بایــد تــا
 ۲۴ســاعت پــس از عبــور از مــرز چذابــه و ورود

بــه عــراق بــه کشــور بازگردنــد و نهایتــا اینکــه
بــرای ایــن اتوبوسهــا عمــر پنــج ســاله در
نظــر گرفتــه شــده اســت.
معــاون حملونقــل ســازمان راهــداری و
حملونقــل جــادهای تاکیــد کــرد :اگــر
اتوبوسهــای یکســره پــس از خــروج از مــرز
تــا مهلــت  ۲۴ســاعته در نظــر گرفتــه شــده بــه
کشــور برنگردنــد ،پروندهشــان بــه کمیســیون
تخلفــات ارجــاع شــده و بــا آنهــا برخــورد
قاطــع میشــود.
قربانــی بــا بیــان اینکــه چذابــه تنهــا مــرزی
اســت کــه آنهــا میتواننــد از آن بــرای رفتــن
بــه عــراق اســتفاده کننــد ،اعــام کــرد :تــردد
اتوبوسهــای دربســتی یکســره دارای مهلــت
زمانــی اســت و ایــن اتوبوسهــا بــرای تــردد از
مــرز چذابــه تــا قبــل از  ۲۴مهــر مــاه امســال
یعنــی حــدود دو هفتـه دیگــر میتواننــد اقــدام
کننــد و عبــور و مــرور اتوبوسهــای دربســتی
یکســره تنهــا تــا ایــن تاریــخ امکانپذیــر
اســت .همچنیــن از آنجــا کــه ممنوعیــت
تــردد درنظــر گرفتــه شــده تــا  ۲۹مهــر مــاه
ادامــه دارد ،اتوبوسهــای یکســره دربســتی
میتواننــد پــس از ایــن تاریــخ بــه عــراق بــرای
بازگشــته و زوار را بــه کشــور بازگرداننــد.
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کــه بحمــداهلل بــا لطــف خداونــد و مقاومــت و پشــتیبانی مردم
امــروز جمهــوری اســامی ایــران از هــر زمــان دیگــری قویتــر
اســت.
وی نامیــدن ســال هــای  2019تــا  2021از ســوی آقــای
رحمــان بــه عنــوان ســالهای «توســعه روســتائی ،گردشــگری
و هنرهــای مردمــی» در تاجیکســتان و تبدیــل «ســازمان
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری» کشــورمان
بــه «وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی»
را حاکــی از توجــه هــر دو کشــور بــه جایــگاه میــراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی توصیــف کــرد و
گفــت :جمهــوری اســامی ایــران بــرای افزایــش همــکاری
و تبــادل تجربیــات در تمامــی زمینــه هــا از جملــه حــوزه
گردشــگری ،میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی بــا کشــور
دوســت و بــرادر تاجیکســتان ،کامــا آمادگــی دارد.

وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران:

اروپا نمیتواند از اقدامات جبرانی استفاده کند
وزیــر امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه اروپــا
نمیتوانــد از اقدامــات جبرانــی در برجــام
اســتفاده کنــد ،گفــت:اقــدام جبرانــی کــه
بــرای اروپــا در مــاده  ۳۶و  ۳۷دیــده شــده
زمانــی اســت کــه ایــران بــه عنــوان اولیــن
نقضکننــده مطــرح باشــد و نــه کشــوری
کــه تعهداتــش را انجــام داده و صرفــا بــه
خاطــر نقــض تعهــدات از ســوی آنهــا اقــدام
جبرانــی انجــام میدهــد.
«محمدجــواد ظریــف» در پایــان جلســه
هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران گفــت:
همانطــور کــه رئیسجمهــور گفــت،
تالشهایــی از ســوی اروپاییهــا مخصوصــا
رئیسجمهــور فرانســه در ســفر اخیــر
بــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد
انجــام دادنــد و حتــی در ایــن تالشهــا،
حرکتهــای رو بــه جلویــی هــم داشــتند.
امــا همزمــان بــا انجــام ایــن تالشهــا،
ترامــپ در ســخنرانیاش در مجمــع عمومــی
ســازمان ملــل متحــد ،رســما اعــام کــرد
تصمیمــی بــرای کاســتن تحریمهــا نــدارد و
میخواهــد تحریمهــا را افزایــش دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه آن ســخنان دقیقــا
 ۱۸۰درجــه مخالــف آن چیــزی بــود کــه

اروپاییهــا از قــول ایشــان مبنــی بــر
آمادگــی بــر لغــو تحریمهــا بــود ،اظهــار
داشــت :نیــاز بــود کار بیشــتری انجــام شــود
و مشــخص شــود ترامــپ بــه آنچــه در جلســه
خصوصــی بــه اروپاییهــا مطــرح کــرده،
متعهــد اســت یــا آنچــه انجــام میدهــد .ایــن
بحــث کمــاکان بــا اروپاییهــا ادامــه دارد.
رئیــس دســتگاه دیپلماســی بــا اشــاره
بــه طــرح چهــار مــادهای رئیسجمهــور
فرانســه تصریــح کــرد :طــرح چهــار مــادهای
کــه مکــرون داده اســت ،طرحــی اســت
کــه از زبــان ایشــان مطــرح شــده و حــاوی
دیدگاههــای مــا نیســت .مــا کامــا مشــخص
کردهایــم کــه جمهــوری اســامی ایــران بــه
دنبــال ســاح هســتهای نیســت.
وزیــر امــور خارجــه خاطرنشــان کــرد :از
طــرف دیگــر ،همانطــور کــه طــرح امیــد را
رئیسجمهــور در مجمــع عمومــی را مطــرح
کردنــد ،نشــان میدهــد از ســال  ۶۴کــه
اولیــن نامــه را ایــران دربــاره امنیــت خلیــج
فــارس بــه دبیــرکل ســازمان ملــل ارائــه کرد،
تاکنــون همــواره بــه دنبــال امنیــت خلیــج
فــارس و امنیــت کشــتیرانی بــوده اســت و
دیگــران ،مانــع ایــن مســئله شــدهاند.

وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه
الحــاق کشــورمان بــه
اتحادیــه اورآســیا پنجــم
آبــان مــاه عملیاتــی میشــود
در عیــن حــال گفــت :اگــر
هوشــمندانه عمــل نشــود
ایــن الحــاق میتوانــد تهدیــد
باشــد .رضــا اردکانیــان در نشســت بــا مدیــران شــرکت هــای
حاضــر در پانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی آب و فاضــاب
افــزود :گرچــه الحــاق کشــورمان بــه اتحادیــه اقتصــادی
اورآســیا اتفــاق مهمــی اســت امــا بایــد خیلــی هوشــمندانه
عمــل کــرد زیــرا مــی توانــد در صــورت غفلــت بازارمــان را
در اختیــار آنهــا قــرار دهــد .وی ادامــه داد :الحــاق بــه ایــن
اتحادیــه بــازار بزرگــی را در اختیــار کشــورمان قــرار خواهــد
داد و فرصتهــای زیــادی پیــشروی کشــورمان اســت.
وزیــر نیــرو گفــت :بایــد ســازو کار خــود را بــه گونـهای تغییــر
دهیــم کــه همــه بــا هــم بــا منافــع مشــترک بتوانیــم از ایــن
فرصــت اســتفاده کنیــم.
اردکانیــان از تقســیم بخــش خصوصــی و دولتــی انتقــاد کــرد
و گفــت :جــدا کــردن بخــش خصوصــی و دولتــی پیــش از
آنکــه راهگشــا باشــد مشــکل ســاز خواهــد بــود.
وی برداشــت خــود از بخــش خصوصــی راداشــتن حریــم
خصوصــی بــه انــدازه مرزهــای کشــور برشــمرد و گفــت :اگــر
حریــم خصوصیمــان مرزهــای کشــور باشــد و همــه را یــک
خانــواده بدانیــم میتــوان از فرصتهــا اســتفاده کــرد.
اردکانیــان افــزود :ایــن تقســیم کردنهــا تنهــا موجــب
کاهــش ظرفیتهــا مــی شــود .وزیــر نیــرو ادامــه داد :در
دهههــای اخیــر باچالشهایــی مواجــه بودیــم کــه بخشــی
از ناکارآمــدی اداری و بخشــی هــم ناشــی از مشــکالتی اســت
کــه زیــاده خواهــان تحمیــل کردهانــد.

نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی :

با مشارکت باالی مردم در انتخابات طمع
دشمنان و بدخواهان کم میشود

نایــب رئیــس فراکســیون امیــد
مجلــس شــورای اســامی بــر
ضــرورت بازســازی اعتمــاد
مــردم بــرای جلــب مشــارکت
در انتخابــات تاکیــد کــرد.
محمــد رضــا تابــش در
گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار
کــرد :در مــورد نحــوه مشــارکت در انتخابــات پیــش روی
مجلــس ،اختالفنظرهایــی بیــن اصالحطلبــان وجــود دارد،
البتــه همــه اصــل مشــارکت را قبــول دارنــد و در ایــن
موقعیــت روی مشــارکت تاکیــد دارنــد چــرا کــه هرچــه
مشــارکت باالتــر باشــد طمــع دشــمنان و بدخواهــان هــم کــم
میشــود و منافــع ملــی در ســطح جهانــی تامیــن میشــود،
امــا انتظــار مـیرود دسـتاندرکاران هــم متقابـ ًا تمهیــدات و
تســهیالت مبتنــی بــر عدالــت گرایــی و حــق را فراهــم کننــد،
مالحظاتــی داشــته باشــند و تصمیماتــی بگیرنــد کــه آحــاد
مــردم تمایــل بــه مشــارکت در انتخابــات داشــته باشــند.
وی افــزود :اینکــه بگوییــم گروههــا و احــزاب اصالحطلــب
در انتخابــات مشــارکت دارنــد یــا نــه ،بنمایــه آن مــردم
هســتند .اگــر مــردم رضایتمنــدی نداشــته باشــند ،اعتمادشــان
ســلب شــده باشــد و اگــر جایــی اعتمادشــان خدشـهدار شــده
و بازســازی نشــده باشــد هــر چقــدر هــم احــزاب و گروههــا
و جناحهــا بنــا بــه مالحظــات مــردم را دعــوت بــه مشــارکت
گســترده کننــد خیلــی اثربخــش نیســت .اگــر مــی خواهیــم
مــردم در انتخابــات مشــارکت گســترده داشــته باشــند بایــد
شــکافی کــه بیــن مــردم و حاکمیــت بــه وجــود آمــده را پــر
کنیــم .نماینــده مــردم اردکان در مجلــس یــادآور شــد :بــه هــر
حــال اعتمــاد مــردم بایــد بازســازی شــود ،اگــر مــردم اعتمــاد
کافــی نداشــته باشــند ،حتــی اگــر برجســتهترین افــراد هــم
وارد عرصــه شــوند در ترغیبشــان بــه مشــارکت اثربخــش
نیســت .تابــش خاطرنشــان کــرد :بایــد بســتری فراهــم شــود
کــه مــردم بداننــد مشارکتشــان در انتخابــات ،در ارتقــای
منافــع ملــی کارســاز اســت و واجــد حــق و حقوقــی اســت کــه
در آینــده محتــرم شــمرده خواهــد شــد.

