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یادداشت روز

نایب رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعیت جسمی مهدی خزعلی، از رئیس قوه قضائیه خواست از توهین های وی به خود بگذرد و دستور آزادی وی را صادر کند.
به گزارش ایســنا، علی مطهری در صفحه شخصی خود در اینســتاگرام درباره مهدی خزعلی نوشت: طبق اخبار واصله از زندان اوین، وضعیت جسمی آقای دکتر مهدی خزعلی در اثر 
اعتصاب غذا بسیار نامساعد است. البته برخی از مطالب منتشره از سوی ایشان مورد تأیید اینجانب نیست ولی بازداشت دوباره وی به عنوان تحمل مجازات در حالی که محکومیت شش سال 
حبس خود را گذرانده و پرونده جدیدی هم برای او به دادگاه ارسال نشده است غیرقانونی به نظر می رسد. از رئیس محترم قوه قضائیه می خواهم از توهین های وی به خودشان بگذرند و 

قبل از آنکه فاجعه ای به بار آید دستور آزادی ایشان را صادر کنند. در اینجا دادیار ناظر بر زندان و قاضی اجرای احکام با توجه به این که حکم مجازاتی وجود ندارد مسئولیت مستقیم دارند.

در بحران بی آبی، چالش هــای متعدد تولید، انتقال و توزیع انرژی و 
کمبود نقدینگی در وزارت نیرو که اگر چاره اندیشــی نشــود بی شک 
شــکل جدی تری به خود خواهد گرفت؛ آمــدن یک مرد کهنه کار با 

سابقه درخشان، نوید روزهای خوب را می داد.
اما ظاهرا مجلس کم کیفیت که روزی با عکس های سلفی و گاهی 
با جلف بازی هــای قاضی پور و روزهای نه خیلی دور با یقه پاره آقایی، 
جلوه های ناخوشــایند را به تصویر می کشید در ماراتن رای اعتماد به 

وزیران با همه مهربان بود اال بیطرف!
از رای قابل توجــه رحمانی فضلی گرفته که خط قرمز اصالح طلبان 
بود و کمپین های نــه و ممنوع و ... برایش تدارک می دیدند گرفته، تا 
بدرقه جهرمی جوان که به امنیتی بودنش اعتراف می کردند و ربیعی که 
ظاهرا با حاتم بخشی مدیریت شرکت های شستا و البی های گسترده 
تالش می کرد در کرسی وزارت ابقا شود و ما با گریه های کهریزکی اش 

ساده لوحانه فکر می کردیم این فقط وقف مردم است.
از آن اصالح طلبانی که داخل مجلس چادر زده بودند تا مبادا فضلی 
از وزارت کشــور برود و در صف البی گری و تشویق نمایندگان برای 
رای به فضلی ســبقت می گرفتند تا درلیست استانداران فضلی شانس 
بیشــتری داشته باشند و انگار شایسته تر از بطحائی نبود تا هم صدای 
24میلیــون رای باشــد و با تمام گفته ها و نوشــته ها همان شــد که 

فرهنگیان نمی خواستند.
اما در این میان مرد کارآزموده و شفاف اصالحات غریب بود؛

غریب بود با البی گری
غریب بود با تزویر
غریب بود با دروغ 

غریب بود با سهم دهی و حاتم بخشی!
بیطرف، مردانه و پاک آمده بود تا برای مصالح مردم باشد نه راضی 
کردن برخی منفعت طلب. او نیازی به البی گری نداشت چون مردان 

واقعی اصالحات هرگز اختیار کار خود را به دیگران نمی دهند.
بیطرف با حفظ آرمان اصالح طلبی خود و استقالل فکری با افتخار 
از آزمونی دیگر بیرون آمد، اما در نبود مردانی چون اعلمی ها، اطاعت ها 
و نورالدین پیرموذن ســروکار ما با نمایندگانی است که نخست برای 
موافقت با بیطــرف ثبت نام می کنند و بعــد رای مخالف می دهند و  

اینجاست که مجلس یک روانشناسی اساسی شود.

علی مطهری نایب رئیس مجلس 

رئیس قوه قضائیه دستور 
آزادی مهدی خزعلی را 

صادر کند

عباس خانی شکراب - فعال سیاسی

این مجلس نیاز به روان  شناس دارد

جمهور  رئیس  حقوقــی  معاون 
گفــت: به نظر مــن راهکارهایی 
برای اجرای قوانین تصویب شده 

که ســخت و طوالنی است و باید 
این قسمت از قانون اصالح شود.

به گــزارش ایلنا، لعیا جنیــدی درباره 
تدویــن و ارائه برنامه هایــش به عنوان 
معــاون حقوقــی رئیس جمهــور گفت: 
برنامه هایــم را به آقای روحانی ارائه دادم 
که بر دو محور بهبود ســاختار موجود و 

توسعه تدوین شده است.
او تاکید کرد : برنامه توسعه ای با در نظر 
گرفتن کلیه ســاختارهای دولت دوازدهم 

تدوین و ارزیابی شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: 
حوزه هایی که در نظر گرفته شــده برای 
از اشــتغال،  برنامه عبارت  ایــن  تدوین 
اصالح امــور بانکی، سیاســت داخلی و 
خارجی، برجــام )که چگونــه از آثارش 
اســتفاده کنیم( و سرمایه گذاری خارجی 
است که یک درفت صحیح داشته باشیم.

جنیــدی افزود: مثــاًل در حوزه محیط 
زیســت که برای بهبــودش لوایحی نیز 
پیش بینی شده در برنامه ما نیز جای دارد. 
ما جنبه های حقوقی را اســتخراج کردیم 

و می خواهیم براســاس آن یک پشتوانه 
حقوقی مناسب بســازیم. معاون حقوقی 
رییس جمهور در پاســخ به این سوال که 
فکر می کنید مهم ترین چالش پیش روی 
شما چه چیزی باشــد گفت: به نظر من 
راهکارهایی برای اجرای قوانین تصویب 
شده که سخت و طوالنی است و باید این 
قســمت از قانون اصالح شود. مثاًل یک 
قانونی تصویب می شــود اما عملی شدن 
آن به عمر یک دولت قد نمی دهد. ما باید 

این را اصالح کنیم.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی، زهیر 
مطهری، قائم مقام دبیر هیات نظارت بر مطبوعات را به ســمت 
سرپرستی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، در بخشی از 
حکم حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، آمده است: 

امید می رود با برنامه ریزی و اســتفاده از ظرفیت موثر آن اداره کل و مشارکت با 
صنوف مرتبط، خدمت رســانی به جامعه مطبوعاتی در جهت تحقق سیاست های 

رسانه ای جمهوری اسالمی ایران، ارتقا یابد.
شــایان ذکر است، زهیر مطهری، عالوه بر حضور در دبیرخانه هیات نظارت بر 
مطبوعات در ســال های اخیر، مدیر کلی امور استان های سازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری و مدیرکلی امور اجرایی کمیسیون های دبیرخانه مجمع تشخیص 

مصلحت نظام را در کارنامه خود ثبت کرده است.

مشاور وزیر نیرو، خروج از مشکل بحران آب را نیازمند عزم ملی 
دانست.

به گزارش ایسنا محمدتقی توکلی اظهار کرد: امروز یکی از مهم ترین چالش های 
بزرگ کشــور، مسأله آب است چراکه ایران در منطقه گرم و خشکی قرار گرفته و 
متوسط بارندگی آن کمتر از٢٤٠ میلیمتر است که کمتر از یک سوم متوسط بارندگی 
دنیاست که همین مساله شرایط خاصی را برای ایران رقم زده است. برای بحث آب 

باید تدبیری ویژه اندیشیده شود و در این شرایط باید جزء اولویت اول کشور باشد.
این مسئول تاکید کرد: خروج از مشکل بحران آب نیازمند عزم ملی بوده و الزم 
است تمامی دســتگاه ها و نهادهای کشور در برون رفت از این موضوع مشارکت 

داشته باشند.
توکلی اظهار کرد: براساس گزارش های سازمان های جهانی، آب بزرگترین چالش 

و بحران دنیا است و در کشور ما از مرز هشدار گذشته است.
این کارشــناس آب یادآور شــد: در طی یک دهه گذشته شاهد کاهش میزان 
منابع آب های تجدید شونده بوده ایم و این میزان در ساختار مصرف آب تاثیر منفی 
گذاشته است و ادامه این روند منجر به تهی شدن منابع آب های زیرزمینی شده که 
بحران هایی همچون فرونشســت زمین واز دست رفتن تجدید پذیری را به دنبال 
خواهد داشــت و با ادامه خشکسالی ها ابتدا برای کشاورزی کشور مشکالتی را  به 

وجود آورده و بعد از آن امنیت غذایی تحت تاثیر قرار می گیرد.
این نماینده ســابق مجلس اضافه کرد: بخشی از بحران آب دست پرورده خود 
ماست؛ مصرف بی رویه و بیش از ظرفیت و غیراستاندارد باعث کاهش ذخایر شده و 
در برخی نقاط کشور منابع آب نیاز مصارف را تامین نمی کند و با کمبود آب مواجه 
هستیم؛ افزایش جمعیت و نحوه اســتقرار آن ها، ناکارآمدی کشاورزی و راندمان 
آبیاری پایین از دیگر مشکالت مدیریت آب است که ادامه این وضعیت روز به روز 

بحران آب را تشدید خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مصرف آب با استانداردها فاصله دارد، گفت: در دنیا از کل آب 
تولیدی ۷٠ درصد صرف کشاورزی، ٢٢ درصد صنعت و حدود ۸ درصد شرب است 
اما در ایران بیش از ۹٢ درصد صرف کشــاورزی با راندمان آبیاری زیر ۳۵ درصد 
می شود. توکلی خاطرنشان کرد: در مجموع دولت یازدهم اقدامات خوبی را در حوزه 
آب انجام داد و گرچه بحران آب همچنان پابرجا باقی مانده اما گام های دولت امید 
توانست تا حدی شرایط را بهبود بخشد. نمی توان مساله مدیریت مصرف را نادیده 

گرفت و الزم است همچنان مدیریت بخش آب در تمام ابعاد وجود داشته باشد.
وی با اشــاره به اهمیت صرفه جویی در مصــرف آب گفت: آب جایگزین ندارد 
و ســرمایه ای متعلق به نسل های آینده است که وظیفه داریم با مدیریت صحیح 
در صیانت و حفاظت آن بکوشــیم و آن را به نسل های آینده برسانیم.  باید توهم 
فراوانی آب را از سر بیرون کرد و واقعیت های آبی کشور را دید و بر اساس واقعیت ها 

برنامه ریزی کرد.

رئیس ســازمان انرژی اتمی از بهره برداری از 
مرحله نخست طرحی هســته ای در تاسیسات 

فردو تا چند روز آینده خبر داد.
به گزارش ایســنا، علی اکبر صالحی در این باره افزود: این 
طرح مرتبط با ایزوتوپ های پایــدار و مجموعه ای از مراکز 
تحقیقاتی در فردو است که مرحله اولیه آن تا یکی دو هفته 
آینده به بهره برداری می رسد و افتتاحیه اصلی در ٢٠ فروردین 

آینده خواهد بود.
وی طرح ایزوتوپ های پایدار با مشارکت ایران و روسیه را رو به پیش دانست و با رد وقفه در اجرای 
این طرح افزود: قراردادهای این طرح امضا شده است و برای امضای آن گفت وگوهای فنی باید انجام 
می شــد و این گونه نبود که فوری به امضا برسد اینها ابعاد مختلف فنی دارد و کارشناسان ما همه ابعاد 

آن را درنظر گرفته اند.
صالحی اضافه کرد: کارشناسان ما و روسیه بارها به دو کشور سفر کرده اند و پس از بررسی موضوع در 
نهایت قرارداد، نهایی و امضا شد و اکنون کارها در این بخش به خوبی پیش می رود و حتی در مقایسه با 

اقداماتی که باید می کردیم جلوتر هستیم.
وی گفت: تاسیسات فردو در مقایسه با یکی دو سال پیش بسیار تغییر کرده و بخش قابل توجهش 
مربوط به ایزوتوپ های پایدار است که باید انجام می دادیم. بخشی از این طرح را باید روس ها انجام دهند 

و بخش قابل توجهش را خودمان باید انجام می دادیم که به خوبی پیش رفته ایم.
رئیس ســازمان انرژی اتمی در گفت وگو با صدا و سیما با تبیین فنی ایزوتوپ های پایدار و نقش آن 
در صنعت هسته ای کشورمان افزود: تولید ایزوتوپ های پایدار مانند غنی سازی است با این تفاوت که 
در غنی سازی اورانیوم ٢۳۵ از ٢۳۸ جدا می شود چون اینها باهم اند اما عالوه بر اورانیوم ایزوتوپ های 
دیگری نیز وجود دارد که می خواهیم آن ها را از هم جدا کنیم. صالحی گفت: برای جداسازی ایزوتوپ 

ایکس یک از ایکس دو، ماده اولیه باید تبدیل به گاز شود تا بتوانیم آن را به سانتریفیوژها تزریق کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
بازدید از اماکن نظامی ایران به دلیل مختومه شدن پرونده پی ام دی )ابعاد احتمالی 

نظامی( پذیرفتنی نیست.
بــه گزارش ایرنا، علیرضا رحیمی درمورد بهانه تراشــی های آمریکا در زمینه برجام اظهارکرد: ایجاد 
سوال های جدید آمریکا برای آژانس بین المللی انرژی اتمی در حوزه فعالیت هسته ای ایران مداخله غیر 
متعارف در فعالیت این نهاد بین المللی است. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران در کمال شفافیت و در 
چهارچوب پروتکل الحاقی فعالیت های خود را به اطالع آژانس رسانده است و تمامی بازدیدهای صورت 
گرفته از ایران در چارچوب پروتکل بوده اســت. نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: بازدیدهای 
سرزده موردی در فرآیند این پروتکل وجود ندارد و تمامی بازدیدها از مراکز هسته ای ایران در چارچوب 
پروتکل های نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شده است. وی تاکید کرد: در این راستا ایران 
همکاری های الزم را فراتر از انتظار آژانس داشــته همچنین هیچ تخلفی از چهارچوب موازین این نهاد 
تخصصی انجام نداده است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: هر گونه 
بازدید از اماکن نظامی ایران، اجازه جمهوری اسالمی ایران را می خواهد و بازدید از تاسیسات نظامی به 
دلیل مختومه شدن پرونده پی ام دی جایی ندارد. رحیمی با بیان این که اگر برجام را توافق نامه ای در 
چارچوب فعالیت های هسته ای ببینیم، ناظر بر فعالیت نظامی نخواهد بود، تاکید کرد: با مخدومه شدن 
پرونده پی ام دی، جایی برای شبهه افکنی های اخیر آمریکا باقی نمی ماند. نماینده مردم تهران در مجلس 
یادآور شد: وزارت امور خارجه در این زمینه مواضع به موقع و سازنده ای را اتخاذ کرد، جمهوری اسالمی 
ایران همواره به تعهدات خود عمل کرده است و در این راستا رویکرد آمریکا متفاوت از اتحادیه اروپاست 
و رویکرد سازنده ای نیست. رحیمی خاطرنشان کرد: عالوه بر رویکرد خصمانه ای که به صورت تاریخی 
آمریکایی ها با ایران دارند، آنان در چارچوب توافق برجام حرکتی متفاوت با اروپا دارند که این موضوع به 
نفع اجرای برجام و منافع طرف های برجام نخواهد بود. به گزارش ایرنا، نیکی هیلی سفیر و نماینده دائمی 
آمریکا در سازمان ملل چهارشنبه هفته گذشته به منظور رسیدن به پاسخی از سوی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره برجام و فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی ایران به وین سفر کرد. وی روز شنبه 
در نشست خبری در سازمان ملل با ادعای این که برجام تفاوتی میان سایت های نظامی و غیرنظامی قائل 

نشده است، گفت: بازرسان هسته ای باید به سایت های نظامی ایران دسترسی داشته باشند.

امید مجلس  رئیس فراکســیون 
یادداشتی در  شورای اســالمی در 
سایت شــخصی خود به مناسبت 
هفته دولت نوشــت: الزم است در 
دولــت دوازدهم به صورت جدی به 
مساله حقوق شــهروندی پرداخته 

شود.
به گزارش ایلنا، متن یادداشت محمدرضا 

عارف به شرح زیر است:
هفته دولت که مزین به نام شهدای دولت 
به ویژه شهیدان رجایی و باهنر است فرصتی 
است برای بازخوانی دستاوردهای دولت های 
مختلف بعد از انقالب اسالمی. بی شک ۱۱ 
دولتی که بعد از پیروزی انقالب زمام دار امور 
اجرایی کشــور بودند هر یک نقاط ضعف و 
قوتی داشتند البته در مقطعی روند پیشرفت 
و توسعه کشور با چالش های جدی روبه رو 

شد و بعضاً عقب گردهایی صورت گرفت که 
هزینه هایی هم بر کشور تحمیل کرد. شاید 
یکــی از هزینه های ســنگین رو در رو قرار 
گرفتن یاران انقالب به واسطه رواج تهمت 
و دروغ علیــه چهره های برجســته و مؤمن 
نظام بــود. دولت یازدهم که چند صباحی از 
پایان دوره ٤ ساله اش می گذرد در شرایطی 
روی کار آمده بود که عماًل ادامه روند پیش 
از خرداد ۹٢ امکان پذیر نبود و باید کشور به 
مسیر اصلی خود بازمی گشت به همین منظور 
علیرغم غلبه نگاه یــاس و ناامیدی در بدنه 
جریان اصالح طلب اما با میدان داری جوانان، 
زنان و مردان زمینــه روی کار آمدن دولت 
تدبیر و امید فراهم شد. بی شک دولت آقای 
روحانی در دور اول دستاوردهای ارزشمندی 
در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی به همراه 
داشت اگرچه به دلیل مشکالت به ارث رسیده 

به دولت یازدهم انتظار تحول عظیم اقتصادی 
با توجه به مساله برجام تا حدودی محقق نشد 
اما اهتمام دولت دوازدهم به مسائل اقتصادی 
نشان از این دارد که در دور جدید باید شاهد 
جبران عقب ماندگی های گذشــته و تحول 
اقتصــادی با محوریت اقتصــاد مقاومتی و 
اسناد باال دستی باشــیم. در این بین باید از 
هرگونه مــوازی کاری و ایجاد مراکز متعدد 
تصمیم گیری در حوزه های مختلف به ویژه 
در حوزه اقتصاد به شدت پرهیز کرد. استفاده 
از نظرات کارشناسان علم اقتصاد به خصوص 
افرادی که در گذشته دارای مسئولیت بودند 
می توانــد به دولت در پیشــبرد اهداف خود 
مؤثر باشد. از سوی دیگر، در ماه های پایانی 
دولت یازدهم از منشــور حقوق شهروندی 
رونمایی شد. انتظار است در دولت دوازدهم 
به صورت جدی به مساله حقوق شهروندی 

پرداخته شــود به ویژه آنکه با حضور سرکار 
خانم موالوردی در ســمت دســتیار رئیس 
جمهور در امور حقوق شهروندی و نیز حضور 
آقای آوایی در رأس وزارت دادگستری انتظار 
اهتمام ویژه به موضوع حقوق شهروندی از 
دولت می رود. متاســفانه بعد از گذشت ۳۹ 
سال از عمر انقالب اسالمی هنوز در زمینه 
حقوق شهروندی با مسائل مختلفی روبه رو 
هستیم که می طلبد توجه به این مهم به باور 
مسئوالن تبدیل شود. اگر مسئوالن یک گام 
به سوی مردم بردارند، مردم ۱٠ گام به سوی 
آن ها بر خواهند داشــت. امید آنکه با تاسی 
به آرمان های واالی شــهدای گرانقدرمان 
به ویژه شــهدای دولت و امام شــهدا در راه 
خدمتگزاری به مردم عزیزمان از هیچ تالشی 
دریغ نورزیم و مانع تراشی ها ما را از رسیدن به 

آرمان هایمان دلسرد نکنند.

حسین شریعتمداری آرزو  می کند با آتش زدن قرار داد برجام یک کره شمالی اسالمی 
شویم. چقدر این آرزو شبیه رویای نتانیاهو و ترامپ و الجرم عربستان و متحدانش است. 

دهباشی تاریخ نگار تصویری هم این قرارداد را حاصل یک خریت محض می داند. 
پیــدا کردن رابطه این چهــار نفر و عالوه کردن این رابطه با  گرفتن جاســوس های 
موساد که شعارهای تند و تیز علیه امریکا و اسرائیل می دادند می تواند ازمعماهای سیاسی 
الینحل کشــور نقاب زدایی کنــد. تردید نکنید دفاع از روحانــی به خاطر عملکردش در 
سیاســت و اقتصاد داخلی سخت است ولی وقتی پای منافع ملی به میان می آید باید تن 

به کار سخت داد.
 فرض کنید برجام امضا نمی شــد و همچنان در زیر تازیانه تحریم های سفت و سخت 
ســازمان ملل بودیم . اوال کاسبان تحریم هست و نیست جامعه را به غارت برده بودند و 
چه بســا چیزی نمانده بود و  فالکت امروز آنچنان حاد می شد که شورش های گرسنگان 
توان دفاعی منطقه ای و بین المللی کشــور را به حداقل می رســاندند و با بر آمدن ترامپ 
تمامیت ارضی و اســتقالل کشور با مخاطره های جدی روبرو می شد. حتی مواضع چین، 
روســیه و اروپا در قبــال امریکا ضعیف تر  و معادالت جهانی بــه نفع آمریکای ترامپ، 
اســرائیل و دار و دسته ارتجاع عربستان تغییر می کرد. اتفاقی که امروز بر عکس اش رخ 

داده و آن ها در انزوا قرار گرفته اند.
دیگر حنای شــریعتمداری به خاطر دستگیری جاسوس های موســاد رنگی ندارد و به 
همین دلیل ورود دهباشــی به بازی خطرناک برجام سوزی اگر حاصل نارضایتی فردی 
وی نسبت به دولت باشد جای تاسف است که یک فرد چرا به خود حق می دهد به خاطر 

دلگیری فردی اش مصلحت کشور را به آتش بکشد.
ایشــان اقدام غلط و سخت ناجوانمردانه اپل را بهانه می کند تا امضای برجام را خریت 
بنامد البته ادب مرد به ز دولت اوست .ولی ایشان باید جواب بدهد اگر یک تحریم ناموثر 
اینقدر برایش گران آمده، در صورت نبود برجام که هست و نیست جامعه زیر تیغ تحریم 
قــرار می گرفت چه می کردند؟ و بــاز هم از خریت حرف می زدنــد. خریت البته با همه 
بی ادبی اش بی معنا نیســت. ولی معنایش را باید از منظر طرفداران مثلث شــوم ترامپ، 

نتاهیاهو و ولیعهد عربستان یافت.
دهباشی باید تحلیل کند چطور خریت از منظر قدرت های دیگر را به پای دولت روحانی 
می نویسد؟ البته پای ماموریت در میان باشد بحث بر عهده کسانی است که وظیفه دارند 
این ماموریت ها را منتفی کنند. من او را نمی بخشم که ناخواسته باز مرا به دفاع از دولتی 

کشاند که با ملت عهد شکنی کرده است.

از اخبــار تیتر یک این روزها کــه بگذریم آنچه می ماند حیرت، اندوه و اندکی 
طنز تلخ است. می توان با کمی اغماض این اخبار را به عنوان تصاویر بدون شرح 
این روزها به مردم نشــان داد. حتی می توان بر مبنای این اخبار پیشگویی کرد 
و نتایج انتخابات آینده را حدس زد، شــاید کسی بشنود و ببیند. جمع بندی و 

اتخاذ نتیجه بر عهده خود خوانندگان است.
1- صبح نو و گزارشی از محصورین عزیزمان تحت عنوان:

نیمه پنهان حصر ؛ خدماتی که نظام در اختیار محصوران گذاشت
هتل اختر:

به قولی بخش های کمدی سناریوی روزنامه برادر قالیباف به دقت نوشته شده 
است.

۲. مهدی  جمالی نژاد، شــهردار فعلی اصفهان، در حالی از ســوی شورای شهر 
رشت به عنوان گزینه جدی برای تصدی شهرداری شهر معرفی شده که شورای 
شهرهای اهواز و یزد در اقدامی جالب، جمالی نژاد را به صورت جداگانه به عنوان 

شهردار شهرهای یزد و اهواز انتخاب کردند.
۳. »محمدصــادق خرازی« از مشــاهیر اصالح طلب و دبیــر کل حزب ندای 

ایرانیان درمصاحبه خود با خبرگزاری ایسنا چنین گفته است:
 احزاب اصالح طلب فاقد فرهنگ تعامل و گفت وگو هستند، یک حزبی که کل 
افرادش در یک مینی بوس جا می  گیرد، با حزبی که بیش از چند هزار کنشــگر 

در آن فعال هستند، یک رنگ و یک جور دیده می شوند.
 این ها نکات بســیار تلخ و خطرناکی اســت که چه بخواهیم و چه نخواهیم، 
عزت، شرف و موقعیت ما را دچار تعدیل کرده است. نمونه این موضوع شهرداری 
تهران اســت که بعد از گفت وگوهای فراوان و مذاکرات مختلف، به آقای نجفی 
رســیدند. اینکه فرصت را برای ایشان فراهم می کنند تا بتواند حتی یک میخ به 

دیوار این شهر بکوبد یا نه، جای بحث دارد. مشکل خود ما هستیم. 
۴. آییــن تجلیل از خدمــات فرهنگی و هنری محمدباقــر قالیباف با حضور 
حجت االسالم سیدحسن خمینی، ســردار وحید، علی مطهری و حجت االسالم 

دعایی و جمعی از اساتید و هنرمندان در تاالر ایوان شمس برگزار شد و .....

اظهار  حســن پور  مرتضی   امیــر 
کرد: امروزه تهدیــدات تغییر کرده 
و دیگر از ســوی نیروهای کالسیک 
نیست، بطوری که دیگر نمی توانیم در 
آموزش هایمان خطرناک ترین معابر را 
آموزش دهیــم، چرا که امروز تهدید 
ما نفر به نفر اســت و ما با جنگ های 

نیابتی یا هیبریدی روبه رو هستیم.

به گزارش ایلنا، جانشین معاون تریبت و آموزش نیروی زمینی ارتش خاطرنشان 
کرد: البته با توجه به اینکه در اطراف ما همســایه های مختلفی هستند، تهدید 
کالســیک همیشه برای همه کشــورها از جمله ما متصور است، از سوی دیگر 
امروز مدل های جنگی تغییر کرده و در حقیقت سربازان ما باید رزم تن به تن را 
 نیز بیاموزند، چرا که ما عمال در نبرد با عوامل تکفیری در جنگ تن به تن درگیر 

شده ایم.
حســن پور گفت: از آنجایی که شکل تهدیدات تغییر کرده، پس باید به همان 
اندازه شــیوه آموزش هایمان نیــز تغییر کند. وی با بیــان اینکه نوع یگان های 
نیروی های نظامی نیز تغییر کرده است، گفت: یگان های پیاده مان را به یگان های 
متحرک هجومی تغییر شکل داده ایم و میزان آمادگی مان در یگان های متحرک 
هجومی نیز افزایش پیدا کرده اســت. ســربازان پس از دوره رزم مقدماتی وارد 
یگان های ویژه می شوند و این آمادگی محصولی ندارد، جز امنیت و بازدارندگی 

از حضور دشمن.

یادداشت محمدرضا عارف به مناسبت هفته دولت؛

برنامه هایم بر دو محور است؛ بهبود ساختار موجود و توسعه
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور: 

بعد از گذشت ۳۹ سال از انقالب 
هنوز در زمینه حقوق شهروندی با مسائل مختلفی روبه رو هستیم

سرپرست اداره کل مطبوعات و 
خبرگزاری های داخلی منصوب شد 

بهره برداری از طرحی جدید در فردو

بازدید از اماکن نظامی ایران به دلیل مختومه 

شدن پرونده پی ام دی پذیرفتنی نیست

بحران آب در ایران به چالش بزرگی 
تبدیل شده است

قانون احزاب
باید بازنگری شود

هم سویی کیهان با اسرائیل و آمریکا
محمد آقازاده - روزنامه نگار

خبر

جانشین معاون تربیت و آموزش نیروی زمینی ارتش خبر داد:

تغییر در شیوه آموزش های نظامی

باسالمی به بلندای رفعت و تعالی انسانیت 
و کالمی به بلندای منزلت کمال و معرفت 

سردبیر معزز و فرهیخته 
جناب وزیر عملی بس بزرگ و ارزشمند در بدو ورود به عرصه فرهنگ را 

آغازین راه پر تالطم و چالش چهار سال آینده برگزیده .
به حق احسنت و مرحبا بر همت و حسن انتخابش و صد البته به حضرتعالی 
که با فراست دید و نظر مدقانه نظاره گر و تحلیل گر رفتار عالمانه و زیرکانه 

ایشان داشته و به حق، حق مطلب ادا کرده اید.
باشد که مانند انجمی در تاریکی حوزه هنر و اندیشه و آزادگی بدرخشد و 

بسان آینه ای انعکاس زیبای عمل ایفاء نقش نماید .
به هر تقدیر جامعه امروزی با همه هیاهوها و همهمه های افسار گسیخته 
که دست پخت تمامیت خواهان بی قانون و خودکامگان و خود خواهان قرون 
وسطائی است، و تداعی کنندگان  اعمال عمله های تفتیش عقایدی ها، قرائت 
کنندگان نسخه دگم و متعصب اسالم من در آوردی و دست ساز نابخردان، 
نیاز مبرم و چه بسا حیاتی به تکمله تحکم قانون و رعایت حقوق عالیه مردم 

در راستای اشاعه فرهنگ آوائی و زیبائی شعر و هنر و موسیقی دارد .
به نظر می رسید وزیر محترم به دنبال تعادل در حوزه فرهنگ و تعامل با همه 
گروه های فعال عرضه تحت مدیریش بوده و برای شروع نقطه مناسب و پر 

معنایی را انتخاب نموده اند .
امید اســت در سایه توجهات حق تعالی و اســتعانت و مشورت با ارباب 
فرهنگ و احیاء فرهنگ شــادی و شادابی که اساسا شالوده فرهنگ آریایی 

اسالمی ما ایرانیان است و بس، موفق باشند .
در خاتمه از اینکه بنده حقیر را مورد تفقد و توجه خودتان قرار داده اید کمال 
تشــکر و امتنان حاصل و توفیقات روز افزون حضرتعالی را از درگاه حضرت 

حق خواهانم.
عبدالعظیم حبیبی

وزیر کشور با اشــاره به اینکه این هفته برای بررسی و 
ارزیابی از استانداران جلســه داریم، گفت: در این جلسه 
بررسی  اســتانداران بر اساس گزارش حوزه های سیاسی،  

امنیتی، اقتصادی و موادمخدر وزارت کشور انجام می شود.

به گزارش ایســنا، عبدالرضا رحمانی فضلی با بیــان اینکه بنا داریم 
جابه جایــی اســتانداران و فرمانداران حداقلی باشــد، اظهار کرد: تالش 

می کنیم تا آخر شهریور این تغییرات انجام شود.
وی ادامــه داد: اســتانداران انتخاب شــده باید برنامه هــای دولت و 
رییس جمهور را قبول داشته، تجربه الزم برای اداره استان را داشته باشند، 
قدرت هماهنگ کننده دستگاه ها را دارا باشند، همه جانبه نگر بوده و از هر 

گرایش سیاسی که هستند رویکرد اعتدالی داشته باشند.
وزیر کشور درباره برنامه های وزارت کشور برای تقویت احزاب، گفت: در 
دولت یازدهم خانه احزاب که هشت سال تعطیل بود بازگشایی شد و در 
9 استان نیز خانه احزاب افتتاح شد که این روند در سایر استان ها هم ادامه 
می یابد. اکنون هیچ حزبی برای کسب مجوز پشت در وزارت کشور نیست 
وی تصریح کرد: ما در کشــور حزب زیاد داریم، اما حزب قوی کم داریم. 
مباحث مربوط به انتخابات هم در قالب جبهه ها شکل می گیرد اما خوب 
اســت که احزاب در این حوزه نقش آفرین باشند زیرا مرامنامه، اساسنامه، 

برنامه و افراد آن مشخص است.
 تالش ما تقویت احزاب اســت که البته خود احزاب هم باید پیش قدم 
باشند. ما گفته ایم که در خانه احزاب، قانون احزاب را بازنگری کنند و اگر 
الزم باشــد طرح یا الیحه ای تهیه شــود وزارت کشور به احزاب کمک 

می کند.
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مشاور وزیر نیرو:
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خبر
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