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گروه سیاســی –  محمدحســین یزدی: بررسی 
درخواســت عــده ای از نمایندگان به منظور رســیدگی 
بــه »طرح صیانت از حقوق کاربــران در فضای  مجازی و 
ســاماندهی پیام  رســان های  اجتماعی« بر اســاس اصل 
هشــتاد و پنجم قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی 
دوشــنبه مجلس قرار گرفته است تا به این وسیله معلوم 
شــود علی رغم مخالفت های عمومی کــه نهایتا منجر به 
خــروج این طرح از دســتور کار مجلس در یک ماه پیش 
شــد، این طرح از ســوی عده ای از نمانیدگان همچنان 

دنبال می شود. 
بــه عقیده بســیاری طرحی که با عنــوان »صیانت از 
حقــوق کاربــران در فضای  مجــازی و ســاماندهی پیام  
رســان های  اجتماعی« نامگذاری شــده در واقع طرحی 
برای محدود کردن اینترنت و جرم انگاری استفاده از پیام 
رســان های خارجی و فیلتر شده اســت. بعد از اینکه این 
طــرح برای اولین بار در دســتور کار مجلس قرار گرفت، 
»اقدام بــرای محدود کردن و حذف فضای مجازی ســه 
چیز را برجســته می کند: ۱.ترس شدید از مردم و آزادی 
۲. فریــب در انتخابات با ارائه این طرح بعد از انتخابات ۳. 
تدلیس در نامگذاری عنوان طرح. تدلیس عبارت است از 
پوشــاندن عیبی در مال یا نمایانــدن یک صفت یا امتیاز 

کمالی غیر واقعی در مال«.
البته ایــن تنها انتقاد از این طرح نبــود. پیش از این 
عنوان شــده بود که این طرح موجب فیلترشــدن برخی 
پیام رســان های خارجی می شــود و آنها نیز به سرنوشت 
تلگرام دچار می شــوند. و این امر نه تنهــا  مانع گردش 
آزاد اطالعات می شــود بلکه بســیاری از کسب و کارهای 
اینترنتی که بخصوص در فضای تلگرام و اینستاگرام شکل 
گرفته اســت از بیــن خواهد برد یا افــرادی را که چنین 

می کنند به عنوان »مجرم« معرفی می کند!
بر اســاس گزارش آوریل ۲0۲0 تلگــرام، حدود 400 
میلیون نفر در این پیام رســان فعالند که پیش بینی کرده 
تا ســال آینده به یک میلیارد نفر برســند. از کل کاربران 
تلگرام، 50 میلیون ایرانی هستند. بر اساس گزارش آذرماه 
سال 99 مرکز پژوهشی »بتا« پیام رسان واتس اپ با حدود 
47 میلیون و 700 هزار در جایگاه دوم و اینستاگرام نیز با 
47 میلیون نفر در جایگاه سوم پرطرفدارترین پلتفرم های 
خارجــی در ایران قرار دارند؛ حدود 59 درصد از جمعیت 
کشــور در تلگــرام فعالند و 56 درصد نیــز صفحه ای در 
اینســتاگرام دارند که بیشــتر آنها نیز کســب و کارهای 
خرد یا خانگی هستند یا مشتری کسب و کاری خاص.بر 
اساس آنچه آزاد بهرامی، کارشناس دیجیتال در مصاحبه 
با رســانه »آی تی ایران« مطرح کــرده حدود 70 درصد 
افراد فعال در اینستاگرام به دلیل پیدا کردن محصوالت و 

خریداری آنها استفاده می کنند و ۱۳0 میلیون از کاربران 
از پست های قابل خرید اینستاگرام بازدید کردند. به خاطر 
همین رشد، بیزنس های ســنتی که شاید آشنایی زیادی 
با این فضاها نداشــتند در حال برنامه ریزی برای ورود به 

آن هستند.
هفته اول تیرماه زمانی بود که اعالم شد این طرح  در 
دســتور کار این هفته مجلس قرار می گیــرد؛ اما پس از 
چند روز با توجه به واکنش منفی مردم و صاحب نظران، 
هیات رئیسه مجلس ترجیح داد که فعال بی خیال چنین 
کاری شود. در آخرین ســاعات روز دوشنبه هفتم تیرماه 
یک چهره نزدیک به محمدباقــر قالیباف در توئیتر اعالم 
کرد که طرح ســاماندهی پیام رسان های  اجتماعی با نظر 

قالیباف از دستورکار مجلس خارج شده است. 
محمدصالح مفتاح در صفحه شــخصی خود در توییتر 
نوشــت: قالیباف امروز در جمع روســای کمیسیون های 
مجلس گفت فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در 
دســتور کار مجلس باشد.  طرح ساماندهی پیام رسان های  
اجتماعی موســوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای 

مجازی از دستور مجلس خارج شد.
اما بالفاصله پــس از این خبر، علیرضا ســلیمی عضو 
هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: تقاضای 
نمایندگان برای واگذاری طرح به کمیســیون مشــترک 
یا به اصطالح اصل هشــتاد و پنجی شــدن آن در زمان 
ضرورت صورت می گیــرد. وی پیش از این هم گفته بود 
فضای کنونی پارلمان اقبالی به واگذاری طرح یاد شده به 

کمیسیون مشترک ندارد.

به این ترتیب مشــخص شــد که هیات رئیسه مجلس 
گویا تمایلی به بررســی این طرح در صحن علنی و جلوی 
گوش و چشــم مردم ندارند و می خواهند این طرح را در 
کمیسیون بررسی و تصویب کنند، نه در صحن علنی. این 
اقدام با بهره گیری از اصل 85 قانون اساســی امکان پذیر 
اســت. مطابق اصل 85 قانون اساسي »مجلس نمی تواند 
اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی 
در موارد ضروری می توانــد اختیار وضع بعضی از قوانین 
را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیســیون های داخلی 
خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که 
مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و 

تصویب نهایی آن ها با مجلس خواهد بود«.
ارجــاع احتمالــي طــرح بــه کمیســیون به احتمال 
قریب به یقیــن نه تنها موجــب کاهش حساســیت افکار 
عمومي نخواهد شــد بلکــه موجــب حرف وحدیث های 
بیشتري خواهد شد. همچنین بررسی طرح در کمیسیون 
و ســپس در صحن علنی می تواند منجر به شــکل گیری 
طرح قوی تری شــود. پیش ازاین طرح تعالي جمعیت نیز 
مشمول اصل 85 قانون اساسي شده بود که با حاشیه های 

فراوان و با ایرادات شوراي نگهبان مواجه شده بود.
بخش هایــی از آنچه بــه عنوان این طــرح در برخی 

سایت ها خبری منتشر شده چنین بود: 
۱- مجلس شــورای اســالمی این هفته طرح »صیانت 
از حقــوق کاربــران در فضــای مجــازی و ســاماندهی 
پیام رسان های اجتماعی« را در دستور کار بررسی گذاشته 
است. / در صورت تصویب این طرح به شکل فعلی فعالیت 

کاربران و ســازمان ها در پیام رســان های مســدود شده 
مجازات تعزیری درجه 7 شــامل جریمــه نقدی و زندان 

است
۲- بر اســاس این طرح مدیریت گذرگاه های اینترنت 
بر عهــده نیروهای مســلح قــرار می گیــرد / همچنین 
وزارت ارتباطــات پهنای باند پیام رســان های خارجی را 
به نصف پیام رســان های داخلی بایــد کاهش دهد / تمام 
پیام رســان های خارجی موظف به ثبت در ایرانند وگرنه 

باید مسدود شوند
۳- در صورت تصویب این طرح کارگروهی گسترده تر 
از کارگــروه تعیین مصادیق وظیفــه فیلترینگ رابرعهده 

خواهد داشت.
4- هیات ســاماندهی و نظارت در ایــن طرح وظیفه 
اعطای مجوز و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را در اختیار 

دارد
5- دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی 
تصویب و توســط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشــته 

شود
6- فعالیت های رســانه ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری و... 
که بر بســتر پیام رسان ها انجام می شــود مشمول قوانین 
موضوعه خاص آن فعالیت هاســت / استفاده دستگاه های 
اجرایی از پیام رســانه های خارجی برای اطالع رســانی و 

تبلیغات ممنوع است.
با این حال خبرگزاری اصولگرا فارس یک ماه پیش در 
خبری ادعا کرده بود: نسخه ای از این طرح در شبکه های 
اجتماعی منتشــر شده است که با انتقادهای فراوانی روبه 
رو شده است. نســخه ای که بنظر می رسد قدیمی بوده و 
با آنچه در دســت بررسی است، بسیار متفاوت است. این 
خبرگزاری به نقل از مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی نوشت: مطالبی که درباره 
طرح کمیســیون فرهنگی مجلس در فضــای مجازی و 
برخی از رســانه ها مطرح می شود، هیچ نسبتی با واقعیت 
طــرح این کمیســیون ندارد. این طرح هنــوز در مرحله 
تدوین اســت و با همکاری کارشناســان متخصص مرکز 
پژوهش های مجلس  و سایر نهادهای تخصصی این حوزه 

در حال تهیه است.
بهرحــال بایــد منتظر مانــد و دید که مجلســی که 
مصوباتش در یک ســال اخیر نه تنها چیزی از مشکالت 
مــردم بخصــوص مشــکالت و معضالت اقتصــادی کم 
نکــرده، بلکه به آن افزوده اســت، در ایــن خصوص چه 
تصمیمی می گیــرد و حروجی آنچه دور از چشــم مردم 
تصویب می شــود، چیســت و تا چه اندازه منجر به ایجاد 
محدودیت های عجیب و غریب برای اســتفاده و بخصوص 

کسب و کار در فضای مجازی بوجود می آورد. 

طرح مجلس برای محدودیت فضای مجازی بار دیگر در دستور کار قرار گرفت

محدودسازی فضای مجازی دور از چشم مردم 

رئیس جمهوری با بیان اینکه در پایان سال 99 ما تحریم 
را برداشته بودیم و توافق اجمالی بین ایران و ۱+5 انجام شده 
بود، گفت: مصوبه یازدهم آذرماه سال گذشته مجلس دست و 

پای دولت را در رفع تحریم بست.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
حجت االســالم والمسلمین حســن روحانی روز یکشنبه در 
شــصت و یکمین مجمع ســالیانه بانک مرکزی با اشاره به 
شــرایط خاص و پرفراز و نشیب کشور در طول هشت سال 
گذشته اظهار کرد: براســاس آمار و ارقام وقتی در سال 9۲ 
دولت یازدهم شروع به کار کرد رشد اقتصادی منفی 7.7 بود 
و در سال 94 نیز با معضل و شوک قیمت نفت مواجه شدیم 
و قیمت نفت که در آغاز کار دولت یازدهم بشــکه ای ۱04 
دالر بود در مقطعی حتی به ۳0 دالر رســید لذا با شــرایط 

خاصی مواجه بودیم.
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: بعد از اینکه در سال 
94 توانســتیم از تحریم عبور کنیم آثار اقتصادی مثبت آن 
در سال 95 مشــاهده شد به طوری که در این سال از رشد 
اقتصادی ۱۲.5 درصد برخوردار شدیم و از آغاز دولت یازدهم 
تا اوایل سال 97 شــرایط باثباتی در اقتصاد کشور را شاهد 

بودیم.

روحانی گفت: از ابتدای دولت یازدهم تا اوایل ســال 97 
فراز و نشــیب آنچنانی در اقتصاد و بــه خصوص قیمت ارز 
نداشتیم و از لحاظ تورم، رشد اقتصادی، قیمت ارز و اشتغال 
دارای ثبات بودیم که ثبات اقتصادی برای داشــتن شرایط 

مطلوب در سال های آینده برای کشور اهمیت دارد.
رئیس جمهوری اضافه کرد: از ســال 9۳ اشتغال خالص 
مناســبی را در کشور شــاهد بودیم و تا ســال 96 به طور 
متوســط 550 هزار شغل ثابت در هر سال داشتیم. تورم نیز 
از اواخر سال 94 تا اوایل سال 97 یک رقمی بود اما با شروع 

جنگ اقتصادی شرایط تغییر کرد.
روحانی خاطرنشان کرد: دولت در طول چهار سال اول از 
انضباط مالی بســیار خوبی برخوردار بود و در هیچ شرایطی 
حتی در دوره جنگ اقتصادی نیز حاضر به استقراض از بانک 
مرکزی نشدیم همواره ســعی کردیم انضباط مالی دولت را 
رعایت کنیم که این موضوع در تورم و پایه پولی بسیار مهم 

است.
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: از سال 96 بانک مرکزی 
ناچار شــد برای موسســات اعتباری غیرمجــاز و نیز ادغام 
بانک هــای نیروهای مســلح از پایه پولی اســتفاده کند اما 
استفاده از پایه پولی از طرف دولت هیچ گاه بر مبنای بدهی و 

استقراض دولت نبوده است اما در عین حال سال 98 نسبت 
به 97 و ســال 99 نسبت به ســال 98 بدهی دولت به بانک 

مرکزی کاهش یافته است.
روحانی با بیان اینکه در ســال 97 وارد شرایط جدیدی 
شــدیم،  گفت: از مدیران و اقتصاددانان خواهش می کنم که 
شرایط اقتصادی ســال 97 به بعد را بر مبنای واقعیت های 
موجود برای مردم تشریح کنند حوادثی که پس از این سال 
اتفاق افتاد ارتباطی به دولت نداشت چرا که دولت بر مبنای 
روال گذشــته خود پیش می رفت و چنانچه جنگ اقتصادی 
ســال 97 و کرونا نبود، همین رونــد ادامه پیدا می کرد و بر 
اساس محاســباتی که اقتصاددانان انجام دادند امروز قیمت 

دالر حدود 5 هزار تومان بود.
رییــس جمهوری با بیان اینکه اگــر دو کار در این مدت 
انجام شــده بود در اوایل ۱400 شاهد شرایط بهتری بودیم، 
عنوان کرد: اگر دســت و پای ما را نمی بستند قطعا در پایان 
سال 99 می توانســتیم در روند مذاکرات تحریم را برداریم، 
توافق بین ما و ۱+5 در وین کامال روشن و اسناد آن موجود 
است و مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم که اقداماتی 
انجام دهیم اما مصوبه ای که در مجلس گذرانده شد نگذاشت 

ما کار خود را انجام دهیم.

روحانــی بیان کــرد: اقدام دوم در زمینــه FATF  بود 
که مشــکل بزرگی ایجاد کــرد در این زمینه دولت و وزارت 
اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان 
نیز کمک کرده بودند اما یک جای دیگری برای ما مشــکل 
درست کرد و هنوز هم مشــکل ادامه دارد. رییس دولتهای 
یازدهــم و دوازدهم تصریــح کرد: اگر همــه تحریم ها هم 
برداشته شود ولی مشــکل ا ف.ای.تی.اف حل نشود باز هم 
در فعالیت هــای بانکی با بانک های دنیا روند عادی نخواهیم 
داشت لذا برخی از مشکالت در اختیار دولت نیست و ربطی 
هــم به دولت ندارد. روحانی با بیان اینکه اگر اختیارات الزم 
که قانون اساسی به ما می دهد را می توانستیم عملیاتی کنیم 
در آغاز ۱400 تحریم نداشــتیم، یادآور شد: برخی از امور از 
جمله جنگ اقتصادی هم مربوط به دولت نیست و ناشی از 
اقدام یک نادانی اســت که از برجام خارج شد و تحریم را بر 

کشورمان تحمیل کرد.
وی اضافــه کرد: در برخی از امــور دولت به تنهایی قادر 
نیست کاری انجام دهد و باید بقیه دستگاه ها و ارگان ها هم 
یاری کنند لذا باید برای مردم توضیح داده شــود که دولت 
در کجاهــا می تواند عمل کند و کجاهــا از اختیارات دولت 

خارج است.

جبهٔه اصالحات ایران در بیانیه ای در خصوص حوادث 
اخیر در خوزستان تصریح کرد: خاطرٔه فداکاری ها، مصائب 
و ایثارگری های خوزستانی ها در دوران دفاع مقدس در این 

خطه از ایران فراموش نمی شود.
 بیانیــٔه جبهٔه اصالحــات ایران دربارٔه حــوادث اخیر 

خوزستان بدین شرح است:
در چند هفتٔه اخیر بروز مشــکالت در تامین آب شرب 
و کشــاورزی بخشی از مناطق خوزستان و نیز کاهش و یا 
قطــع ورودی آب به تاالب های منطقه منجر به تشــکیل 
اجتماعــات اعتراضی در ســطح وســیعی در خوزســتان 
شــد و در جریان این اعتراضات ســوگمندانه چند نفر از 
هموطنان مان جان باختند و وجدان عمومی ایرانیان که از 
دوســتداران خوزستان و مردم خونگرم و عرب های شریف 

آن دیارند به حق جریحه دار شد.
خوزستان قلب ایران و ســرزمیِن پیوند خون شهیدان 
خوزســتان و شــهدای سایر مناطق کشــور است. خاطرٔه 
فداکاری ها، مصائب و ایثارگری های خوزستانی ها در دوران 
دفــاع مقدس در این خطــه از ایران فراموش نمی شــود. 
عادالنه نیســت که بعد از گذشت چند دهه از پایان جنگ 
هنوز بخشــی از شهروندان خوزســتان از هوای سالم، آب 
سالم، زیرساخت های شهری و فاضالب و پسماند، خدمات 

پایٔه همگانی، شغل کافی و حق تشکل محروم باشند.
جبهٔه اصالحات ایران نیز همچون سایر ایرانیان از قصٔه 
پرغصه ای که در خوزســتان شــاهدیم  متاثر شده است و 
 کوشــید با دعوت از صاحب نظران به ارائــٔه راهکارها هم 

بپردازد.
ما ضمن تســلیت به خانواده هــای جان باختگان، دفاع 
راسخ از حق اعتراض خشــونت پرهیز شهروندان و دعوت 
حکمرانان برای به رسمیت شناختن این حق، به معترضان 
و مســئوالن محلی و ملی توصیه می کنیــم که به دور از 
التهاب هایی که مقتضای چنین شرایطی است با فوریت به 
راه حل های ریشــه ای و کارســاز بیاندیشند. حل مساله و 
آیندٔه بهتر برای خوزســتان و نیز ایران مستلزم هم افزایی 
حاکمیت و ملــت و به تعبیر دیگــر نهادهای حکمرانی و 

مدنِی تواناتر خواهد بود.
جبهٔه اصالحات ایران در بررســی های خود به نتایجی 
رسیده اســت که خالصٔه آن ها تقدیم می شود و امیدواریم 

مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
ریشٔه مشکالت خوزســتان به طور عام و مسائل آب در 

اســتانی که یک سوم آب های سطحی کشور در آن جاری 
شــده و سرانٔه آب در آن سه برابر سرانٔه کشور است در دو 

سطح ملی و منطقه ای قابل شناسایی است:
در مورد مشــکالت ملی، خوزســتان هم مانند ســایر 
مناطق کشــور از فضای حاکم بر حکمرانی و مدل توسعٔه 
غالب در ایران و آسیب هایش تاثیر می پذیرد. در این بخش 

به سه معضل و یک راه حل می پردازیم: 
اول- قرار داشــتن کشور در حالت اضطرار در یک دورٔه 
طوالنی هفده ســاله نه به مصلحت کشور بوده و نه با توان 
ملت و دولت ایران تناسبی داشته است. ما ضمن تاکید بر 
دفاع ایران از حقوق هسته ای خود، توجه مسئوالن کشور را 
به میزان تاب آوری مردم و حاکمیت جلب و اعالم می کنیم 
که تحریم های طوالنی مدت موجب خسارات جبران ناپذیر 
و ایجــاد عدم تعادل های فــراوان در اقتصاد ملی، از جمله 
درآمدها و هزینه های دولت، درآمد و هزینه خانوارها و در 

نتیجه بروز نارضایتی های گسترده گردیده است. 
دوم- افزایــش تدریجــی و مــداوم ناکارآمدی تحت 
تاثیر مشــکالت ســاختاری و سیاســت های نظــام  و نیز 
حذف تجربه های مدیریتی کشــور باعــث ناامیدی مردم 
و بی اعتمادی بی سابقٔه آنان شــده است. تجربه های اخیر 
و معضالت ناشــی از قطع برق در مناطق مســکونی و نیز 
بحران آب در خوزســتان نشــان داد که تداوم ناکارآمدی 
و افزایش نابرابــری می تواند به ســطح نگران کننده ای  از 

نارضایتی ها و معضالت هم افزا برسد. 
ســوم- شــکاف دولت-ملت فاصلٔه زیــادی بین مردم 
و مســئوالن ایجاد کرده اســت. متاســفیم که جمهوری 
اســالمی بر خالف انتظار از فرصت انتخابات برای پر کردن 
این شــکاف و بازسازی روابط ملت-دولت بهره گیری نکرد. 
اینکه با گذشت فاصلٔه کمی از انتخابات و در آستانٔه استقرار 
دولت جدیــد در منطقه ای که رئیس جمهور منتخب رای 
قابل توجهی داشــته این گونه اعتراضات بروز می کند قابل 

تامل است.
راه حــل: مدل توســعٔه ایران در دهه های گذشــته در 
عمل عمدتا ناپایدار، نامتوازن، غیرمشــارکتی، منابع محور 
و غیرفراگیر بوده اســت و یکی از نتایج این مدل توســعه 
تخریب گستردٔه طبیعت و محیط زیست بوده است. توجه 
به حجم فزایندٔه بحران های آب، هوا، خاک و محیط زیست 
نشــان می دهد که باید برای تشکیل وزارت محیط زیست، 
آب و خاک و افزایش اقتدار آن در صیانت از محیط زیست 

مطالعــات الزم صورت گیــرد. ایران بــرای احیا و نجات 
طبیعت، محیط زیست و منابع طبیعی اش زمان محدودی 

در اختیار دارد. 
در سطح منطقه ای توجه به مطالب زیر ضروری است:

۱-  خشکسالی ســال جدید نشان داد بر خالف تصور 
پــاره ای از مدیران و کارشناســان، حتی خود خوزســتان 
نیز مانند همٔه مناطق کشــور با کمبود آب مواجه اســت. 
مســئوالن باید با صراحت و قاطعیــت ممنوعیت هر طرح 
جدیــدی برای انتقال آب حوضه بــه حوضه را اعالم و در 
مورد طرح های نیمه تمام هم با بازنگری در اهداف طرح ها، 
میزان انتقال را کاهش و مصرف را محدود به مصرف شرب 
کنند. اعالم این سیاســت منتج به رفع بخشــی از دغدغٔه 

مردم خوزستان خواهد شد. 
 ۲-  خوزستان توامان در معرض خطرات خشکسالی و 
سیالب های ویرانگر است. طرح های مدیریت منابع آب در 
خوزستان باید صرفا در خدمت کنترل سیالب ها و مقابله با 
خشکسالی ها باشد و تامین برق باید در حاشیه قرار گیرد.

مشارکت دادن همٔه ذی نفعان اعم از حکمرانان و فعاالن 
محیط زیست تا مصرف کنندکان شــهری، صنعت گران و 
کشــاورزان در سیاســت گذاری و مدیریت ذخیره سازی و 
آزادسازی آب باید جدی گرفته شود و برای تقویت نظارت 

عمومی انتشار شفاف اطالعات آب در دستور قرار گیرد. 
۳- اصالح الگوی کشــت در کشاورزی منطقه و حذف 
تدریجی کشاورزی ناپایدار و کشــت های با مصرف باالی 
آب و کم بــازده و جایگزینی محصوالت با مصرف کِم آب و 
پربازده ضروری است. منابع محدود باید صرف تولید ثروت 
بیشــتر شود و ایجاد شغل جایگزین برای کشاورزان شاغل 

در کشاورزی ناپایدار هم در اولویت قرار گیرد.
4-  تعدیــل مصرف آب صنایع و اســتفاده همزمان از 
آب موجــود و منابع جدید آب از دریا بــرای صنایع باید 

عملیاتی شود. 
5-  حفاظت از بهداشــت رودخانٔه کارون و حذف کلیٔه 
آلودگی های صنعتی، کشاورزی و شهری و نیز ایجاد تعادل 
آب شیرین و شور در خروجی کارون به اروندرود طی یک 

برنامٔه زمانی مشخص باید عملیاتی شود.
6-  تکمیل طرح های نیمه تمام آبرســانی به شــهرها و 
روستاهای خوزستان و احداث تصفیه خانه های کافی برای 
آب شرب شهرها و روســتاهای خوزستان باید در اولویت 

باشد. 

7- تغییر اســتراتژی توسعٔه خوزستان و ایجاد تناسب 
بین واحدهای کوچک و متوســط بــا واحدهای بزرگ و 
تقویت و گســترش اقتصاد مردم محور و مشارکتی و توجه 
بــه کاهش انواع نابرابری و انــواع تبعیض از ضرورت های 
حل مشــکل اشتغال و نیز کاهش شــکاف های اجتماعی 
آســیب زای فعلی است. تشــکیل صندوق ویژٔه حمایت از 
فعالیت های کوچک و متوسط و تامین منابع آن از صنایع 

بزرگ استان به عنوان یک پیشنهاد ارائه می شود.
 8- خســارات باقیماندٔه ناشی از ســیل های گذشته و 
همچنین خســارات عدم کاشت سال جاری باید با فوریت 

تامین و پرداخت شود. 
9- آبادان و خرمشــهر که سهم بزرگی در دفاع مقدس 
و ظرفیت های کم یابی برای توســعه دارند متاسفانه هنوز 
اســیر فقر و محرومیت و نابرابری اند و نه زیرســاخت های 
شــهری توســعه یافته دارند و نه هنــوز موقعیت پیش از 
جنگ شــان را بازیافته اند. بازســازی و احیــای موقعیت 
پیشــین این دو شــهر شایســته اســت در قالب طرحی 
ملــی و »پایــدار« )دوســتار محیط زیســت( در اولویت 
باشــد؛ هم برای ادای حق شــهروندان  رنج کشیده شان و 
 هم بــرای احیای این دو نمــاد افتخارآفرین دفاع مقدس

 مردم ایران.
در خاتمه انتظار داریم مســئوالن کشــوری و استانی 
با حضور در اجتماعات مردمی، دیدار با ســران عشــایر و 
طوایف، گفتگو و مذاکره با متنفذان هر منطقه و مشــورت 
با علما، دانشــگاهیان، فرهیختگان و نمایندگان گروه های 
اجتماعی مختلف، به راه حل ها و پی ریزی توســعٔه پایدار، 
متوازن، مشــارکتی و فراگیِر استان و کشور بپردازند و در 
این  مسیر خود را از خرد جمعی، دانش بشری، تجربه های 
موفق سایر جوامع و مشــورت با کارشناسان، اهالی فن و 
صاحبنظران ایرانی و غیرایرانی مستغنی ندانند. شهروندان 
رنج دیده و سخت کوش و سختی کشیدٔه خوزستان شایستٔه 
تکریــم و احترام و بهره گیــری عادالنه تــر از منابع ملی 
هستند. اعتراض حق آن هاســت و پاسخگویِی مناسب به 

مطالبات شان آغاز فرآیند اصالح امور است.

اعتراف دیرهنگام روحانی:

مصوبه مجلس، دست وپای ما را در مذاکرات تحریم بست
 اگر همه تحریم ها برداشته شود ولی مشکل FATF حل نشود باز هم در فعالیت های بانکی با دنیا روند عادی نخواهیم داشت

راهکارهای جبهه اصالحات ایران برای رفع مشکالت خوزستان

رئیسی خواستار شد
 برنامه ریزی فوری برای حل ناترازی در تولید 

و مصرف برق  
سید ابراهیم رئیسی در نشســت ویژه ای  که برای بررسی مسائل »صنعت 
برق کشــور« با حضور مدیران و کارشناســان تراز اول صنعت برق برگزار شد، 
بــر برنامه ریزی فوری برای حل ناترازی در تولید و مصرف برق، تدبیر مناســب 
برای تعمیر و نگهداری نیروگاه ها، تســریع در فرآینــد افزایش ۲500 مگاوات 
به مدار تولید برق کشــور تاکید کرد. رئیس جمهور منتخب همچنین بر لزوم 
طراحی الگوی جامع مصرف برای بهینه سازی مصرف در بخش خانگی، صنعتی 

و کشاورزی تاکید کرد.
رئیسی توسعه زمینه های واردات و صادرات بهینه برق توسط دولت و بخش 
خصوصی، استفاده از ظرفیت دانشگاهی و نخبگانی کشور برای ارائه راهکارهای 
نو و دانش بنیان برای حل مســایل صنعت برق کشــور، بررســی راهکارهای 
غیرریالی پرداخت مطالبات پیمانکاران از جملــه راهکارهای تهاتری و اعطای 
امتیــازات به آنها را مورد تاکید قــرار داد. رئیس جمهوری منتخب با تاکید بر 
اینکه اعمال قانون تعارف بردار نیســت، از وزارت نیرو خواست تولید و مصرف 
برق را همزمان مدیریت کند. رئیسی تصریح کرد: نمی شود یک بخش از دولت 
مجوز بدهد و بخش دیگر مخالفت کند. مردم باید آهنگ واحد از مجموعه دولت 
بشــنوند. وی در ادامه با بیان اینکه پایان دوره مسئولیت برخی مدیران، نباید 
منجر به تاخیر در انعقاد قراردادهای الزم برای تامین نیاز کشــور شــود،  گفت: 
عدم پیش بینی و لحاظ احتماالت در برنامه ریزی ها و تصمیمات مدیریتی، قابل 
قبول نیست. رئیس جمهور منتخب خاطرنشان کرد: افزایش مصرف و دمای هوا 
در تابستان و نیاز نیروگاه ها به تعمیر و نگهداری از مسائل قابل پیش بینی است.

پیش از این هم جلســاتی به منظور بررسی راهکارهای ریشه کنی بسترهای 
فسادزا در دولت، واکسیناســیون عمومی کرونا و مسائل اولویت دار خوزستان با 

حضور حجت االسالم و المسلمین رئیسی برگزار شده بود.

دریادار سیاری:
 به هیچ کس اجازه تعرض به منافع

 و تمامیت ارضی را نمی دهیم
 امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش روز یکشنبه 
در مراســم آغاز پانزدهمین دوره رزم مقدماتی کارکنان وظیفه نخبه کشور  در 
مرکز  شهدای 0۱ نیروی زمینی ارتش با بیان این که نیروهای مسلح جمهوری 
اســالمی ایران موفق و سرافراز اســت گفت: نیروهای مسلحی که 8 سال دفاع 
مقدس را با سرافرازی پشت سر گذاشته است و امروز دارای چنان توانی است که 
در مقابل هر دشمنی می ایستد و به هیچ کس اجازه تعرض به منافع و تمامیت 

ارضی کشور را نمی دهد.
دریادار سیاری افزود: نیروهای مسلح با ماموریت حفظ تمامیت ارضی و دفاع 
از انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی باید مولفه های توان رزم خود را طوری 
در مقابل تهدیدات آینده رشد دهد که با اطمینان کامل بگوید که هیچ دشمنی 

اجازه تعرض به منافع و تمامیت ارضی کشور ندارد.
معــاون هماهنگ کننده ارتش ادامه داد: ایــن را به عنوان توان بازدارندگی 
می گوییم که آنقدر باید توانمند باشــیم و تجهیزات داشــته و آموزش دیده و 
مهارت داشــته باشــیم و از طرف دیگر تمام آحاد جامعه آمادگی دفاع داشته 
باشند که هیچ دشــمنی به خود اجازه تعرض به کشور ما را ندهد. اگر ما قوی 
باشیم و توان بازدارندگی باال داشته باشیم دنیا روی جمهوری اسالمی به عنوان 
یک ملت سرافراز و انقالبی حساب باز می کند که الحمداهلل امروز نیروهای مسلح 

ما اینگونه هستند.
وی ادامــه داد: ما تجربه های گران بهایی از دفاع مقدس و بعد از آن تا امروز 
داریم. ما بــه مولفه های رزم در ارتش توجه خاص داشــته ایم و داریم. یکی از 
مهمترین مولفه های رزم نیروهای انســانی کارآمد، با عشــق، ایمان و با عالقه 
است، کسانی که در مقابل دشمن سینه سپهر می کنند، می ایستند و ایستاده اند.

دریادار ســیاری گفت: مولفه دیگری که باید به آن توجه شود بحث تامین 
تجهیزات به روز و پیشــرفته و جوابگو اســت. باید تالش کنیم که تجهیرات به 
عنــوان یکی از مولفه های توان رزم و بازدارندگی به روز و مناســب با تهدیدات 
آینده باشد چرا که با تجهیزات قدیمی نمی توانیم ادعا کنیم که توان رزم ما باال 

است.
معاون هماهنگ کننده ارتش افزود: امروز عرصه های جنگ تغییر کرده است، 
عرصه های قدیم هســت اما عرصه های جدید به آن اضافه شده بنابراین مناسب 
با این عرصه ها باید خود را آماده  و تجهیزات تهیه شــود و از دنیا عقب نمانیم 
که به لطف خدا عقب نمانده ایم و هر روز خبر پیشــرفت های مختلف ارتش را 
در عرصه های جنگ زمینی، هوایی، دریایی، زیردریا و پدافند هوایی می شــنوید 

و می بینید.

 خالصه پیگیری ها 
درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان 

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی روند و مراحل بررسی طرح 
شفافیت آرای نمایندگان در مجلس را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی، در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:

»خالصه پیگیری ها درباره طرح  شفافیت:
روزهای اول، در مشــورت با دکتر امیرآبادی )مســلط به آیین نامه(، پیش 
نویس طرح را نوشــتم. با سه همکارم )نجابت، متفکرآزاد و ایزدخواه( تا ساعت 
یک بامداد متن را نهایی کردیم. در جلسه بعد صحن علنی، امضای ۱76نماینده 

را اخذ و طرح را تقدیم هیات رئیسه کردیم.
چون هنوز طرحی در دستور نبود، برای بررسی دقیق، طرح به صورت عادی 
ثبت، به سرعت اعالم وصول و به  کمیسیون آیین نامه ارجاع شد. بعنوان نماینده 
طراحان، تقریبا در همه جلسات کمیسیون و نیز مرکز پژوهشها شرکت کردم. 
گزارش بســیار خوب کمیسیون، فردای روز پر التهاب رد کلیات بودجه ۱400 

به صحن علنی آمد.

راه آهن ایران ثبت جهانی شد
ادامه از صفحه 1

احمد پاکتچی، ســفیر و نماینده ایران در یونســکو نیــز در این اجالس از 
ایکومــوس برای تالش هایش و کشــورهایی که حمایت کردند، تشــکر کرد و 
گفت: ما تمام پیشــنهادات را برای حفاظت بهتر از این میراث به کار می بندیم 
و آماده ایم تا همکاری بیشتری با ایکوموس و مرکز میرث جهانی انجام دهیم و 
آماده ایم همه شفاف سازی ها را درباره این پرونده انجام بدهیم. او همچنین گفت: 
از آن جا که راه آهن ایران یکی از آثار ثبت شــده در فهرست آثار ملی است و در 
عین حال بر اساس قوانین جاری راه آهن فعالیت می کند، هرگونه اقدام و مداخله 
در آن نیازمند کسب مجوزهای قانونی از چندین ارگان است. نماینده ایران در 
کمیته میراث جهانی یونسکو تاکید کرد: ما طرحی برای حفاظت از این راه آهن 
داریم و دو وزارتخانه راه و شهرسازی و میراث و گردشگری در حفاظت از راه آهن 

دخیل هستند. حفاظت از این اثر از جنبه ملی تضمین می شود.
پرونده راه آهن سال ۱۳96 به یونسکو تحویل داده شد. کارشناسان یونسکو 
آن زمــان نظرات و اصالحاتی را روی این پرونده وارد کردند. این پرونده ســال 
۲0۱9 در کمیته میراث جهانی یونســکو بررسی و با نظر اصالحی کارشناسان، 
برگشــت داده شد و یک سهمیه ایران برای ثبت آثار در فهرست میراث جهانی 
یونســکو از دســت رفت. پرونده راه آهن قرار بود پس از اصالح در اجالس سال 
۲0۲0 دوباره بررسی شود که با همه گیری ویروس کرونا این اجالس به امسال 
موکول شد. در این دوره پس از اعمال اصالحاتی و شفاف سازی برخی بندهای 
این پرونده، راه آهن ایران در فهرســت آثار جهانی یونسکو ثبت شد. در پی این 
موضوع، یونسکو ایران را موظف کرد تا اول دسامبر ۲0۲۲ یک گزارش کامل از 

شرایط اثر ارائه بدهد.
به گفته طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی، پرونده راه آهن با ۱400 کیلومتر گســتردگی که استان های 
مختلفی را به هم متصل می کند، از جمله پرونده های زنجیره ای ایران همچون 
قنات، باغ های ایرانی و کلیساها محسوب می شد که تمام ایستگاه ها، پل ها و ... 
را به عنوان مقصد جهانی معرفی می کند. طبق اسناد موجود، عمر راه آهن ایران 

به 85 سال می رسد و به عنوان میراث صنعتی در یونسکو معرفی شده است.
چهل و چهارمین کمیته میراث جهانی یونســکو پس از یک ســال وقفه به 
علت همه گیری کرونا، از روز جمعه در چین آغاز شــده اســت. کمیته، مجازی 
است و به گفته معاون میراث فرهنگی، فقط اعضای کمیته بین الدول در فوجو 

چین حضور دارند.

اخبار کوتاه


