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سیاست

امیرعبدالهیان:

موضوع ایرانیان دوتابعیتی یک بار
برای همیشه باید حل شود

وزیــر امور خارجه بــا تاکید بر ضرورت
تدویــن قانــون جامع ایرانیــان خارج از
کشــور گفت :موضوع ایرانیان دو تابعیتی
باالخره یک بار برای همیشــه باید حل
شود.
به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا ،حسین
امیرعبداللهیان روز یکشــنبه در جلســه
کارگروههای شــورای عالی امور ایرانیان
خارج از کشــور گفت :هرچه نسل جدید
کشور از زبان فارســی دور میشوند ،به
معنــای واقعی از فرهنگ ایرانی دور و به
تبع آن از حوزه دین هم دور میشــوند و
لذا زبان و ادبیات فارســی موضوع بسیار
مهمی است.
وزیر امور خارجه با اشــاره بــه اقدامات
خوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در
این زمینه افزود :در آسیب شناسی شرایط
شــورای عالی ایرانیان ما در این سالها
 ۵۰درصد موضوع که خودمان هســتیم
را دیدیــم در حالی کــه در دنیای امروز
بعضــی از پارلمانها همزمان با برگزاری
انتخابات در داخل کشور برای اتباعشان
در خارج از کشــور هــم انتخابات برگزار
میکنند و در پارلمان نماینده دارند.
امیرعبداللهیــان خاطرنشــان کــرد :در
بعضی از کشورها معتمدین اتباع خارج از
کشورشان به عنوان نمایندگان آن جامعه
با تشکیالتی مشابه شورای عالی ایرانیان
ما ارتباط مستقیم دارند.
رییس دســتگاه دیپلماســی یادآورشد:
جلسه ما وقتی به معنای حقیقی و واقعی
خواهــد بود کــه ما وقتی این جلســه را

برگزار میکنیم  ۵۰درصد اعضای جلسه
ما معتمدیــن و نماینــدگان ایرانیان در
خارج از کشور باشند که دور هم بنشینیم
حرفهای آنها را بشنویم.
وی پدیده ایرانهراسی در ایرانیان خارج
از کشــور را یک معضل عنــوان کرد و
گفت :ما در این زمینــه و برای مقابله با
این پدیده در وزارت خارجه آمادگی داریم
و ســاز و کار آن را هم داریم و شما هم
این کار را با جدیت دنبال کنید.
وزیــر امور خارجه عنــوان کرد :هر یک
از ایرانیان در خارج از کشــور که نگران
این هستند که اگر فردا بیایند در فرودگاه
دســتگیر میشــوند ،اگر از سامانهای که
وزارت خارجه از یک هفته بعد بارگذاری
میشود ،اســتعالم کنند ،ما به آنها پاسخ
میدهیم که شــما هیچ مشکلی ندارید و
میتوانید به ایران بیایید و برگردید و اگر
مشــکلی پیش آمد مــا در وزارت خارجه
مسئول هستیم و این را تضمین میکنیم.
عبداللهیــان افزود :موضــوع ایرانیان دو
تابعیتــی باالخره یک بار برای همیشــه
باید حل شــود این موضوعی اســت که
در سطح قانونگذاری در مجلس باید کار
انجام شود.
وی گفــت :باید در تکتــک کارگروهها
به موضوع ضــرورت تدوین قانون جامع
ایرانیــان خــارج از کشــور و بحثهای
مهمــی مثــل ایرانیــان دو تابعیتــی و
بحثهای مترتب حقوقی این موضوع به
عنوان یــک واقعیتی که ما در این دولت
باید آن را حل کنیم ،پرداخته شود.

مخبر:

دولت درپی فراوانی
کاال و ثبات قیمتها است

معاون اول رییس جمهوری فراوانی کاال،
ثبات قیمتها و ارزانی را سه برنامه مهم
دولت عنوان کرد و گفت :دولت مصمم
است بودجه سال  ۱۴۰۱را بدون کسری
ببندد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی
معاون اول رییس جمهوری ،محمد مخبر
صبح یکشنبه در حاشــیه مراسم افتتاح
طرحهای محرومیت زدایی سازمان بسیج
مستضعفین اظهار کرد :دولت سه برنامه
فراوانی کاال ،ثبات قیمتها و ارزانی را با
جدیت پیگیری میکند.
وی با بیان اینکه دولت در مورد فراوانی
کاال و ثبات قیمتها تا حد زیادی موفق
بوده است ،گفت :دولت تالش کرده است
که فراوانی اجناس دچار اختالل نشود و
در زمینه ثبات قیمتها هم در حال تدبیر
و برنامه ریزی هستیم تا این برنامه نیز به
طور کامل محقق شود.
مخبر ادامه داد :در مورد گرانی باید توجه
داشته باشــیم که دالیل و زمینه هایی
وجود دارد که باعث گرانی شده نظیر آنکه
با محدودیتهای درآمدی مواجه هستیم.
وی بــا یادآوری اینکه دولت ســیزدهم
کشور را در شرایط سخت اقتصادی و با

تورم باال تحویل گرفت ،تصریح کرد :ارز
ترجیحی که البته واقعا آن را برای اقتصاد
کشــور مفید نمیدانم اما در هر صورت
جزو ابزارهایی بــوده که فنر قیمتها را
طی ســالهای اخیر متراکم نگه داشــته
است و متاسفانه بخش عمده مجوزی که
مجلس برای ســال  ۱۴۰۰برای استفاده
از ارز ترجیحی داده بود در دولت گذشته
هزینه شده بود و در نتیجه ما با مشکالت
متفاوتی مواجه بودیم.
معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت:
برنامه ریزی و تدابیر خوبی در مدت اخیر
شــکل گرفته و خوشــبختانه در بخش
ذخایر کاالهای اساســی وضعیت خوبی
داریم و تهدیدی وجود ندارد اما دسترسی
به نتایج مطلوب قطعــا زمان بر خواهد
بود.ی افزود :دولت مصمم اســت بودجه
سال  ۱۴۰۱را بدون کسری ببندد که این
خود کار مهمی است و ساماندهی بانکها
و جلوگیری از خلق پول که پایه پولی را
تغییر میدهد و نتیجه اش تورم میشود
نیز در بودجه سال آینده کامال دیده شده
است و امیدوارم با کمک مردم مشکالت
را حل کنیم و اجازه ندهیم بیش از این بر
مردم فشار وارد شود.
شناسه آگهی۱۲۰۸۲۱۳ :

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  ۱۴۰۰حوزه ثبتی شهرستان آمل
بــر اســاس مــواد  ( ۱۱اصالحــی  )۱۳۱۷/۰۷/۱۰و ( ۱۲اصالحــی  )۱۳۲۲/۳/۱۰قانــون ثبــت و مــاده  ۵۹آئیــن
نامــه اجرایــی قانــون مذکــور امالکــی کــه در ســه ماهــه دوم پذیــرش درخواســت ثبــت شــده و همچنیــن امالکــی که
بــه موجــب تبصــره یــک مــاده  ۲۵قانــون ثبــت و مطابــق رای هیــات نظــارت نیــاز بــه تجدیــد آگهــی دارد و امالکــی
کــه طبــق مــاده  ۱۳قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و آئیــن نامــه
مربوطــه در هیئــت حــل اختــاف منجــر بــه صــدور رای مــی گــردد بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد.
امالک واقع در بخش  ۳دهستان دشت سر
 ۳اصلی قریه پاشاکال هرازپی ۲۱فرعــی خانــم ســهیال فــاح فرزنــد ســقا در دویســت و نــوزده ســیر مشــاع از دویســت و چهــل ســیر ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا ســاختمان احداثــی بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  ۲۶۴٫۷۰متــر مربــع.
لــذا اشــخاصی کــه نســبت بــه رقبــات درخواســت ثبــت شــده منــدرج در آگهــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد بــه اســتناد مــاده  ۱۶قانــون ثبــت از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت  ۹۰روز درخواســت واخواهــی خــود
را بــه دبیرخانــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و هــرگاه بیــن تقاضــا کننــده و دیگــری قبل از انتشــار این
آگهــی دعــوی در مراجــع قضائــی اقامــه شــده باشــد معتــرض بایــد گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت
محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را
ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۳۰روز
منتشــر خواهــد شــد آگهــی تحدیــد حــدود امــاک مذکــور مطابــق مــاده  ۱۴قانــون ثبــت طــی آگهــی دیگــری بــه عمل
خواهــد آمــد .مــدت اعتــراض بــه آگهــی نوبتــی تجدیــدی از تاریــخ انتشــار نوبــت اول بــه مــدت  ۳۰روز مــی باشــد
همچنیــن امالکــی کــه در اجــرای مــاده  ۱۳قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی آگهــی گردیــد تحدیــد حــدود آن همزمــان انجــام مــی شــود.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۰۸/۰۱ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۰۹/۰۱ :
فیض اله ذبیحی سرپرست ثبت اسناد و امالک آمل

وزیر کشور گفت :اختیارات بیشتری
به استانداران سراســر کشور واگذار
خواهد شــد و مطابــق فرایند پیش
بینی شــده در بودجه  ۱۴۰۱صندوق
توسعه ملی در استان ها شکل خواهد
گرفت.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی
وزارت کشــور ،احمــد وحیدی وزیر
کشور روز یکشنبه در جلسه شورای
معاونین وزارت کشــور ،گفت :باید
کشور را استاندار محور اداره کنیم نه
وزارتخانه محــور و برای این منظور
بخشــی از اختیــارات وزارتخانه ها
به اســتانداران تفویض می شــود و
وزارتخانه ها بیشــتر نقش حمایتی و
نظارتی خواهند داشت.
وی اضافه کــرد :در بودجه ،۱۴۰۱
بودجه اســتانی با محوریــت اختیار
عمل بیشتر استانداران در نظر گرفته
شــده و این پیشنهاد به حضرت ایت
اهلل رئیســی رئیس جمهوری محترم
کشور ارائه شده است.
وزیــر کشــور درخصــوص اعطای
اختیارات بیشتر به اســتانداران هم
گفت :برای تحقــق این امر مصوبه
ای به هیات دولت ارائه خواهیم کرد.
وحیدی در بخش دیگری از صحبت
های خود ضمن اشــاره به اهمیت و
جایگاه مجلس شــورای اسالمی در
کشــور بر ضرورت تعامــل نزدیک
تر و بیشــتر با نمایندگان ملت تاکید
کرد و گفت :باید ارتباطات گســترده
ای با نمایندگان ملت داشــته باشیم
و در این خصوص معاونین وزارتخانه
ها ارتباطات بیشــتری با نمایندگان
برقرار می کنند.
وی همچنین از اســتانداران خواست
تعامل  ،همکاری و همراهی بیشتری
با نمایندگان مجلس شورای اسالمی
داشته باشند.
وزیر کشــور در پایان با بیان اینکه
وزارت کشــور ،وزارتخانــه مــادر و
انقالبــی اســت؛ گفــت :کارکنان
ایــن وزارتخانه اعم از اســتانداران،
فرمانــداران بــا روحیــه انقالبــی،
مدیریــت جهــادی و تحرک عمل
باال باید اهتمام بیشتری در در انجام
ماموریت های محوله داشته باشند.

زنان باید در جنگ نرم
فرهنگی و رسانهای
نقشآفرین باشند

معاون رییس جمهوری در امور مجلس
گفت :امیدواریم همانگونه که در دوران
انقالب ،در جهاد و خدمت به محرومان،
دوران دفــاع مقدس و یاری مدافعان
سالمت ،بانوان در کنار مردان ،ساعی
و کوشا بودند در جنگ نرم فرهنگی و
رسانهای هم نقش آفرین باشند.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی معاونت
امور مجلس ،ســیدمحمد حسینی در
مراسم افتتاح نمایندگی مرکز مدیریت
حوزههای علمیــه خواهران و اجالس
مدیران استانی سراسر کشور ،با تبریک
هفته بسیج و با یادآوری فعالیت بانوان
در حوزههای علمیه گفت :مقام معظم
رهبری در اجتماع علما ،اساتید ،مدیران
مــدارس و طالب حــوزه علمیه قم،
تحصیل و تبلیــغ هزاران طلبه خواهر
را پدیدهای عظیم و مبارک دانســتند
چون این حرکت آثار علمی و معنوی و
برکات فراوانی برای جامعه دارد.
وی ادامــه داد :بانــوان عالم و فاضل
حوزههای علمیــه خواهران میتوانند
در عرصه هــای مختلف نقش آفرین
باشند و با کسب معارف ناب اسالمی و
اخالق ،در ارتقای سطح آگاهی و ترویج
مکارم و فضائل پیشقدم شوند.
معاون رییس جمهوری در امور مجلس
تصریح کرد :در گذشته در حوزه علوم
اسالمی تک ستارههایی همچون بانوی
اصفهانی به عنــوان بانویی مجتهده
داشــتیم ،اما امروز باید به فرمان رهبر
انقالب لبیک بگوییم و این درخواست
را اجابت کنیم و هزاران زن با فضیلت
در رشــتههای مختلف تربیت کنیم تا
بتوانیم پاســخگوی نیازهای علمی و
فکری داخل و خارج از کشــور باشیم.
حســینی با اشــاره به نامه فدراسیون
جهانی شــیعیان خوجه اثنا عشــری
خطاب بــه حضرت آیــت اهلل مکارم
شیرازی برای روشنگری درباره جریانی
مدعی «اصالح تشــیع» گفت :در این
نامه ذکر شده که اخیراً جریان مدعی
«اصالح تشیع» در میان جمعیت ما راه
افتاده که متأثر از افکار تکفیری نسبت
به زیارت جامعه ،عاشورا ،دعای توسل،
والیت تکوینی ،وجود امام مهدی (عج)
و حتی عصمت پیامبر و ائمه تشکیک
کرده و به زعم خودشــان صرفا تکیه
به قرآن دارند و بــه احادیث و عترت
اهتمامی ندارند .در این نامه از آیت اهلل
مکارم خواسته اند که با ارسال پیامی به
کنفرانس آنان در لندن پاسخ این شبهه
افکنیها را بدهند و روشنگری نمایند.

انتظار بود صدروزگی دولت با تغییرات بزرگ در معیشت مردم همراه باشد

عملکرد صد روزگی دولت چه تاثیری بر
تصمیمات آتی کشور خواهد داشت؟

ارزیابی عملکرد دولت ها در صد روزگی
اگرچه یک اقدام نمادین در سپهر سیاست
تلقی می شود و نشانه مهمی برای درک
توانایی و سیاست های قوه مجریه بشمار
می رود ولی می تواند چشم انداز مناسبی
از قابلیت و توان مدیریت تیم جدید را به
نمایش گذارد.
رسول سلیمی  -در حالی دولت سیزدهم
صدمین روز فعالیت خود را سپری کرده
است که انتظار می رفت صد روز آغازین
دولت با تغییرات بزرگ در معیشت مردم
همراه باشــد .موضوعی که وعده های
انتخاباتی رئیسی را متمایز از سایر نامزدها
نشان داد و منجر به پیروزی او در خرداد
شد .اما بنظر می رســد صد روز آغازین
مدیران دولت ســیزدهم ،به شــناخت
واقعیت هــای اقتصادی ایران در تحریم
گذشته است .واقعیت هایی که رفته رفته
شــعارها را کم رنگ و دولت را در برابر
انتظارات مردم پاسخگو می کند.
تمرکز رئیســی بــر اقتصاد و
سیاست خارجی
تقریبا تمام مدیران اصلی دولت رئیسی
در جای خود نشسته اند .بیشتر نگاه های
داخلی و خارجی بعد از تشــکیل دولت
ســیزدهم به ترکیب دو تیم اقتصادی و

سیاســت خارجی بود .اگرچه رئیسی در
مناظره هایی که از تلویزیون پخش شد
گفته بود « برجام به صورت چکی است
که باید رفت آن را نقد کرد و و یک دولت
قدرتمند میتواند برجام را اجرا کند» اما
بعــد از معرفی دولت به مجلس ،انتقاد از
تیم معرفی شده به مجلس ،افزایش یافت.
ماجرا این بود که حامیان رئیسی از معرفی
برخی افراد کابینه بهت زده شده و انتظار
داشتند افراد قوی تری با سوابق و تجربه
و تخصص کاری مرتبط در وزارتخانه ها
و معاونت ها معرفی شوند .این انتظار در
اصولگرایان تقویت شد که دولت رئیسی
احتیاج به افرادی دارد تا بتواند در سیاست
خارجی هم ردیــف جوادظریف،منوچهر
متکــی و کمــال خــرازی و در اقتصاد
هم ردیف اقتصــاددان های دولت های
هاشــمی،خاتمی و احمدی نژاد ،افرادی
را معرفی نماید .البته ماجرا به اینجا ختم
نشــد و انتصاب اولین مدیران در بخش
های اقتصاد و سیاســت خارجی ،انتقاد
برخی در افکارعمومی را بر انگیخت .در
چنین روزهایی بود که این گفته سیسرون
فیلسوف رومی که « هرگز نمی توان با
آدمهای کوچــک ،کارهای بزرگ انجام
داد ».به طور فزاینده در توئیتر و شــبکه
های اجتماعی دست به دست می شد.

اتحاد قوای سه گانه مزیت دولت
سیزدهم
بعد از انتخابات ریاست جمهوری ،اشتراک
گفتمانی بین ســه قوه مجریه،مقننه و
قضاییه ،مزیت بزرگی برای دولت رئیسی
بود تا بتواند دو مانعی را که دولت روحانی
برای موفقیتش از آن بی بهره بود ،پشت
سر بگذارد .واردات واکسن و مذاکره برای
لغــو تحریم .اگرچــه در روزهای پایانی
دولت دوازدهم تالش هایی برای انعقاد
قراردادهــای واردات واکســن از خارج
انجام شــد و از ســویی عباس عراقچی
مذاکره کننده ارشــد ایــران در وین  ،از
«زمان تصمیم گیری ســخت» طرفین
برای حــل گره برجام خبر داد اما این دو
موضوع تا زمان انتخابات ۱۴۰۰و یکپارچه
نشدن گفتمان حاکمیت قوای سه گانه به
سرانجام نرســید.این درحالی است که
حامیان رئیسی در لیست موفقیت های
صدروزه دولت سیزدهم،واکسیناســیون
حداکثــری ،مذاکرات برجــام ،عضویت
در پیمان شــانگهای و سفرهای استانی
رئیســی را برجســته ســازی می کنند
.عملکردی که تحلیلگران بر این باورند
رئیســی را در فصل برداشت محصولی
قرار داده که در دولت قبلی کاشــته شده

بوده است.

سیزدهم یاد می کنند.

دســتاوردهای رئیســی از نگاه
موافقان
تحول درتأمین ذخایر استراتژیک،افزایش
تولید کاالهای اساسی ،تأمین بودجه بدون
چاپ پول ،نهضت تولید مســکن،تکاپو
برای جلوگیری از گرانی،مدیریت بحران
جایگاه های ســوخت ،گزاره هایی است
که برخی رســانه های طرفــدار دولت
از آن در یادداشــتی هایــی بــه عنوان
دستاوردهای دولت ســیزدهم یاد کرده
اند.خبرگزاری ایرنا هم برداشــتن فاصله
میان دولت وملــت را مهم ترین توفیق
رئیس جمهوری و دولت او دانســته و از
سرعت گرفتن روند واکسیناسیون کرونا
به عنوان موفقیتی بزرگ برای دولت یاد
کرده است .حرکتی که از نگاه موافقان در
صد روز ابتدایی دولت ،بر مدار بازســازی
امیــد و اعتمادعمومی بوده اســت .اما
موافقان رئیسی این نگرانی را نیز مطرح
کرده اند که نقدینگی ،تورم و بورس  ،سه
آژیر هشدار برای رئیسی است که دولت
ســیزدهم را روی انبار باروت نارضایتی
مردم قرار مــی دهد.موضوعی که امید
دولــت برای لغو تحریم ها و گشــایش
اقتصادی در مسیر مذاکرات وین را بیش
از پیش زنده نگه داشته است.

حاشــیه های صــد روزه دولت
سیزدهم
انتصابــات فامیلــی کــه از آن بــه
دامادســاالری،فامیل ســاالری و قبیله
ساالری یاد می شــود در کنار سفرهای
هفتگــی اســتانی رئیس جمهــور به
شــهرهای کوچک و بزرگ ،از پرچالش
ترین حاشــیه های دولت سیزدهم تا به
امروز بوده است .ماجرای حاشیه ها حول
این دو موضوع از آنجا شــروع می شود
که مســئولین در انتصابات فامیلی وزرا
و مدیران در دولت و شــهرداری تهران،
نسبت به خشــم افکارعمومی با سردی
رفتار کردند و در جریان سفرهای استانی
نسبت به نصیحت ها و تذکرات نخبگان
بی اعتنا بودنــد .انتصابات فامیلی که در
ذهن مــردم ایران تداعــی کننده رانت
و برخی امتیــازات اجتماعی در گزینش
مدیران بود  ،این انتظار حامیان دولت را
برای واکنش رئیسی که با شعار مبارزه با
فساد به میدان آمد ،به یاس تبدیل کرد.
از سویی انتظار می رفت سفرهای استانی
رئیسی با پشــتوانه کارشناسی موثرتری
انجام شود.چه آنکه سفرهای هفتگی به
شهرها و روستا در شرایطی که متغیرهای
اقتصــادی تورم،نقدینگی و تحریم حل
نشده صرفا به افزایش فزاینده انتظارات و
توقعات از دولت منجر می شود و کارکرد
امیدافزایی به مردم برای حل مشکالت
اقتصادی بــا حضور مســئوالن را کم
رنگ می کند .موضوعی که نمایندگان
مجلــس نیز دربــاره خطــر اعتراضات
مردمی ،متاثــر از باال بودن نرخ بیکاری
،وضعیت بورس،کســری بودجه،افزایش
قیمت خــودرو،ارز ۴۲۰۰تومانی و قیمت
کاالهای اساسی که زندگی تعداد زیادی
از مردم شهرها و روستاها را به خود گره
زده ،به رئیس جمهور برای ساده انگاری
این مســائل مهم هشدار داده و نخبگان
اصولگــرا دلیل آن را عــدم ارائه برنامه
توسط تیم اقتصادی دولت و ناهماهنگی
بیــن آنها عنوان کرده اند.هشــدارهایی
که دولــت را در این صــدروز از فضای
احساســی تبلیغات انتخابات با واقعیت
های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ایران
امروز مواجه کرده اســت.حاال این سوال
مطرح اســت که عملکرد دولت در صد
روز نخســت چه تاثیری بــر روندهای
آتــی در ماه های آینده خواهد داشــت؟
آیا مردانی که رئیسی برای هیات دولت
انتخاب کرده،توانایی حل مشکالت مردم
را خواهند داشت؟

بیم و امید سیاست خارجی دولت
روی کار آمدن دولت ســیزدهم با جنگ
طالبان علیه دولت اشــرف غنی ،خروج
امریکا از افغانستان ،مخاصمه ارمنستان
و جمهــوری آذربایجــان در منطقه قره
بــاغ ،اعتراضــات به نتیجــه انتخابات
عراق ،اعتراض بــه نتیجه دادگاه حادثه
انفجــار بندر بیروت ،حمالت ســایبری
به ایران،سدســازی های جدید ترکیه،
و  ...همراه بوده اســت .اگرچه مهمترین
پروژه تیم دیپلماسی رئیسی ،لغو تحریم
ها و بازگرداندن پول های بلوکه شــده
به ایران تعریف شــده است اما طوالنی
شــدن زمان تعیین اعضای تیم مذاکره
کننده برجام  ،نحــوه مذاکره با اعضای
 ۱+۵و زمان و مکان شــروع مذاکرات از
مهمترین انتقادات به دولت سیزدهم بوده
اســت .منتقدان بر این باورند که دولت
با طوالنی شــدن روند مذاکرات  ،زمان
طالیی برای به نتیجه رســیدن نتایج و
منافع حاصل از برجام را از دست می دهد
و اسرائیل را برای همگرا نمودن مخالفان
برجام مصمم تر می کند .موضوعی که
کارشناسان روابط بین الملل از آن به عدم
وجود گفتمان سیاست خارجی در دولت

بادامچیان:

مشکل آب کشور با طرح توزیع علمی قابل حل است
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت :مشکل آب
در کشور با طرح توزیع علمی جامع آب قابل حل
است و امیدواریم در آینده کشاورزان مشکلی به
نام آب نداشته باشند.
به گزارش روز یکشــنبه ایرنا از روابط عمومی
حزب موتلفه اسالمی ،اسداهلل بادامچیان در بیان
مواضع هفتگی این حزب گفت :شــکی نیست
که خشکسالی و عدم بارندگی مناسب ،مشکل
کمبود آب را تشدید کرده است ،اما کشوری که
در سرتاسر مرز جنوبی خود با اقیانوسی از آب و
در شمال با بزرگترین دریاچه جهان مرتبط است
نباید با معضلی به نام آب روبرو باشد.
دبیرکل حزب موتلفه اســامی اظهار امیدواری
کرد که معــاون اول رییس جمهوری با کمک
وزارت نیــرو ،وزارت جهاد کشــاورزی و دیگر
دستگاههای مسوول و کمک گرفتن از صاحب
نظران اندیشــهورز و مردمی راهی برای عبور از
بحران آب پیدا کنند.
بادامچیان با اشاره به دیدار نخبگان و استعدادهای
برتر علمی با رهبر معظم انقالب افزود :نخبگان
کشور با تکیه به راهحلهای علمی دهها پیشنهاد
مشخص برای پیشرفت کشور و جهش و رونق
تولید از جمله در حوزه آب دارند که دولت باید به
این راهحلها به طور گسترده نگاه کند و آنها را
بهکار گیرد.
وی تاکید کرد :نخبگان ،دولت و همه نهادها باید
«قدرشناسی نخبگی» را که رهبر معظم انقالب
فرمودند عملی سازند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در ادامه با قدردانی
از موفقیت دولت آیتاهلل ســید ابراهیم رییسی
در مدیریت کرونا ،تامین واکســن بهرغم ادامه
تحریمها که منجر به کاهش شدید فوتیها شده
در کنار چاره اندیشــی برای معیشت عمومی را
رییس شــورای سیاســتگذاری ائمه گفت :رهبر
خردمند و جوانشــناس و جوانیاور و جوانباور،
شــدیداً به جوانــان جامعــه دلبســتهاند و یک
مربــی عالیقدرند که بهخوبی جــوان ،آفاق ذهن،
آرمانخواهی و دلشورههای او را میشناسند.
به گزارش ایســنا ،حجتاالســام والمسلمین
محمد جواد حا ج علی اکبری با حضور در نشســت
تبیین بیانیه گام دوم انقالب اســامی در سازمان
صنایع دریایی وزارت دفاع با تبیین بیانیه دوم گام
انقالب و نقش روحانیــون در این باره گفت :این
بیانیه با تبیین متفاوت ،در عین نوآوری و خالقیت،
با بهرهمندی از رویکردی تاریخی و مســتند و با
روایتــی زیبا و خوش ســاخت از اصــل انقالب
اسالمی ،چالشها ،بحرانها ،عبرتها ،دستاوردها
و ظرفیتها و تکیه بر شناخت مزیتهای کلیدی
و الزامات جهش در چله دوم انقالب ،ضمن تجویز

تحسین برانگیز دانست.
بادامچیان در بخش دیگــری از این گفت وگو
درباره مذاکــرات وین گفت :آمریکا جز پذیرش
جمهوری اسالمی ایران به عنوان قدرتی مستقل
و تاثیرگذار در منطقه و جهان ،چارهای ندارد.
وی افزود :ذهنیت و برنامه دولت فعلی با دولت
قبلی که در پی خیال غیر قابل تحقق برد  -برد
و سرعقل آوردن آمریکا بود کامال متفاوت است
و آمریکا این را میداند.
دبیرکل حزب موتلفه اســامی ادامه داد :ایران
میداند که آمریکا دچار بحران همه جانبه است
و صاحبنظران واقعنگر آمریکا را در حال سقوط
میدانند که باید اول چارهای برای کشــور بیمار
خود بیابد و یکــی از راهکارها ،پرهیز از حضور
دخالتهای سلطهگرانه در دنیا است.
بادامچیان تصریح کرد :در ایران اسالمی ،پایهها
و نهادهای اقتصاد سالم هستند ولی مشکالت
روبنایی کار را برای مردم مشکل کرده است.
وی اضافه کرد :دولت میتواند با یگانگی با مردم
و تجربه آموختههای سالم اقتصاد این مشکالت

را رفع کند و تحریم و توطئه آمریکا و دولتهای
همدستش در اروپا را بیاثر کند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در ادامه ،تالشهای
رییس قوه قضاییه را در احقاق حقوق عامه و نیز
قطع ید مفســدین به بیت المال مسلمین ستود
و گفت :رســیدگی به پرونده کرســنت پس از
 ۲۰ســال را به فال نیک میگیریم و امیدواریم
حقوق ضایع شده بیتالمال در اثر این رسیدگی
با مجازات رشوهگیران و متخلفان جبران شود.
بادامچیان در بخــش دیگری از این گفت و گو
درباره تحوالت منطقه اظهار کرد :پیروزیهای
شــگفت انگیز میدانی انقالبیون یمن ،ارتجاع
منطقــه و قدرتهای غربــی را در انفعال قرار
داده اســت.وی افزود :ملت یمن و خط مقاومت
در آستانه یک پیروزی عظیم و غرورآفرین قرار
دارد و همــه باید برای این پیروزی و فتح مبین
دعا کنیم.دبیرکل حزب موتلفه اســامی ادامه
داد :عربســتان و امارات باید از کشتار محرومان
و مستضعفان یمنی دست بردارند و شکست خود
را بپذیرند.بادامچیان با بیان اینکه تکرار جنایات

حاجعلیاکبری:

رهبری شدیداً به جوانان جامعه دلبستهاند
راهبردهای اساسی ،نوید بخش تحوالت عمیق و
گستردهای است.رییس شورای سیاستگذاری ائمه
جمعه افزود :بیانیه گام دوم ،نقش ه راه روشنی مبتنی
بر امید واقعبینانه و خوشبینی مومنانه است که در
پی انتقال هوشمندانه میراث عظیم انقالب به نسل
جدیــد تالش میکند تا این حرکت عظیم الهی را
به تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای ظهور دولت
کریمه و والیت عظمای مهــدوی (عج) ،متصل
کند.حاج علی اکبری با بیان اینکه در جریان بیانیه
گام دوم ،رسالت بسیار بزرگی بر عهده علمای دین
گذاشته شــده است ،تصریح کرد :درک شیوههای

اجرای این بیانیه و نحوه جاری و ساری کردن آن
در جامعه ،بسیار مهم اســت و در این زمینه مقام
معظــم رهبری ،کار و حرکت روحانیت را در انجام
رسالت الهی آسان کردند.وی با بیان محورهای گام
دوم این بیانیه با عناوین علم و پژوهش ،معنویت و
اخالق ،اقتصاد مقاومتی ،عدالت و مبارزه با فساد،
اســتقالل و آزادی ،روابطه خارجــی مرزبندی با
دشمنان و سبک زندگی عنوان گفت :اگر چه محور
دوم این بیانیه به آفاق روحانیت نزدیکتر است اما
همگی مــا همواره در قبال ایــن هفت مأموریت
وظیفه خطیر داریم؛ باید دستاوردها را حفاظت کرد

جنگــی به ویژه قتل عام مردم عادی و کودکان
و زنان و ســالخوردگان برای آنها رسوایی به بار
آورده اســت گفت :این رویکرد خشم خداوند را
علیه متجاوزان بر میانگیزاند و شکست قارونها
و ستمگران تقدیر قطعی الهی است.
وی گفت :اینکــه آمریکاییها مذاکرات وین را
به مســائل نفوذ منطقه ایــران و محدود کردن
پیشــرفتهای نظامی ربط دهند ،خــود را در
معرض تمسخر گذاشتهاند.دبیرکل حزب موتلفه
اسالمی افزود :همه میدانند که آمریکاییها در
یمن کم آوردهانــد و میخواهند آن را از طریق
مذاکــره با ایران جبــران کنند.بادامچیان تاکید
کرد :ایران بارها اعالم کرده است که اگر گفت
وگــو را میخواهید با ملت قهرمان و مســتقل
یمن صحبت کنید.وی در ادامه با گرامیداشــت
هفته بســیج گفت :حجت االسالم والمسلمین
علی اکبری در نماز جمعه تهران انصافا تحلیل
مفصل و کاملی از خدمات بسیج در کشور بیان
کرد و این واقعیتی قطعی است که بسیج در همه
زمینهها از اندیشــه ورزی تا اجرا و پیشرفتها و
رفع مشکالت خدامت فراوانی داشته و دارد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تصریح کرد :این
جایگاه به علت روحیه و منش بســیجی است
که از تبلیغات و مطرح کردنها پرهیز میکند و
رضای خدای متعال و روح بلند امام(ره) و شهدا و
رضایت ولی امر مسلمین را خواستار است.
بادامچیان در پایان درگذشــت آیت اهلل محسن
مجتهد شبســتری قائم مقام دبیــرکل جامعه
روحانیت مبارز را به رهبر معظم انقالب ،خبرگان
محترم ،روحانیت کشــور ،ملت ایران و به ویژه
مردم اســتان آذربایجان شرقی تسلیت گفت و
برای خانواده و بازمانــدگان این عالم مجاهد و
پرکار صبر و اجر مسالت کرد.
و در بخش ظرفیتها باید آنها را خوب شــناخت
و تقویــت کرد .در محور مأموریتها هم وظیفه ما
تحقق آنها در صحنه جامع و عینیت بخشــیدن به
آنها است.رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
خاطرنشــان کرد :مخاطب این بیانیه همه هستند؛
اما مخاطــب خاص آن ،جوانان عزیز و رشــید و
شایست ه ما هستند که سازندگان چهل ساله انقالب
و صاحبان و آفرینندگان تمدن نوین اســامی در
قرن پانزدهم خواهنــد بود.حاج علی اکبری ادامه
داد :رهبــر خردمند و جوانشــناس و جوانیاور و
جوانباور ،شــدیداً به جوانان جامعه دلبسته است.
او یک مربی عالیقدر است که بهخوبی جوان ،آفاق
ذهن ،آرمانخواهی و دلشورههای او را میشناسد
و بهتر از هر کسی ،از رویشهای عظیم انقالب و
فتح الفتوح شگفتانگیز انقالب اسالمی در تربیت
جوان متفاوت باخبر است.
نسل ِ

