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وقتی پروژه «نقش مار» شکست خورد

مزد مجاهدت

خبرنگار سیاسی

یادداشت

استکبار جهانی قرار گرفت.
ایــن اطالعیــه با تبریک و تســلیت
شهادت مدافع سرافراز حرم «سرهنگ
پاسدار صیاد خدایی» به خانواده معظم
وی تأکید کرده است :اقدام الزم برای شناسایی
و دســتگیری ضارب یا ضاربین پیشبینی شده و در
حال انجام اســت .گفتنی اســت همچنین رسانهها
خبــر دادنــد کــه دادســتان تهــران در صحنــه جرم
حاضر و دستورات قضایی الزم را صادر کرده است.

در دیدار معاون اول رئیسجمهور با معاون نخستوزیر جمهوری قزاقستان زمینههای مهم همکاری دو کشور در آینده ،مطرح شد

امنیت غذایی؛ اولویت مهم دیپلماسی دولت

خبــــر

روز گذشــته در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس
جمهــور تشــکیل شــد ،رونــد اجــرای برنامــه مردمیســازی و توزیــع عادالنه
یارانهها و الزامات تحقق اهداف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،در این جلسه گزارشی
از وضعیت بازار پس از اجرای برنامه مردمیســازی و توزیع عادالنه یارانهها
ارائــه شــد و با توجه به اهمیت نظــارت بر بازار در اجــرای صحیح این طرح،
رئیــس جمهور تأکیــد کرد :مبنای اصلی دولت اجرای قانــون توأم با عادالنه
کردن یارانهها و جلوگیری از وارد آمدن فشار به سفره خانوارهاست.
آیــتاهلل رئیســی افزود :الزمه تحقــق این هدف ،تثبیت قیمتهاســت و
ســازمان حمایــت از تولیدکنندگان و مصرفکننــدگان و اتحادیههای صنفی
بایــد بــر رونــد و فراینــد قیمتگذاریها نظــارت کــرده و از افزایــش بیرویه
و غیرمنطقــی قیمتهــا جلوگیــری کننــد تــا براســاس مؤلفههــای مؤثــر در
قیمــت تمام شــده و ســود منصفانه فروشــندگان ،قیمت عادالنــه را تعیین
و اطالعرســانی کننــد .ســازمان تعزیرات نیز باید بر اســاس قانونــی که اخیراً
تصویب شد با متخلفان به صورت قاطع برخورد کند.
در این جلسه همچنین پس از ارائه گزارشی از میزان ذخایر و روند تأمین
کاالهای اساســی و نهادههای دامــی از طریق تولید داخلی و واردات ،با توجه
به فراوانی و کفایت اقالم مذکور رئیس جمهور بر تسریع و تسهیل روند توزیع
مناسب آنها در استانها و شهرستانها تأکید کرد .آیتاهلل رئیسی همچنین
توگوی مســتمر با مــردم از مبانی
تصریــح کرد :شفافســازی عملکرد و گف 
اصلی دولت ســیزدهم است و دســتگاههای اطالعرسانی و تبلیغاتی باید با
همکاری همه مسئوالن گرههای ذهنی و ابهامات در زمینه مسائل اقتصادی
از جمله اجرای قانون مردمیسازی و عادالنه کردن یارانهها را برطرف کنند.
ëëدستیار رئیس جمهور در امر مردمیسازی دولت منصوب شد
همچنین رئیس جمهور در حکمی ســید احمد عبودتیان را به عنوان
«دســتیار رئیــس جمهــور در امر مردمیســازی دولت» منصــوب و همه
مقامات و دســتگاههای دولتی را در راستای تحقق انتظارات پیوست این
حکم ،مکلف به همکاری با وی کرد.

خبر ویــژه

مبنای عادالنه کردن یارانهها جلوگیری از
فشار به سفره خانوار است

یکــی از مدافعــان حــرم در حملــه مســلحانه دو
موتورســوار در خیابان مجاهدین اســام تهران ترور
شــد .بــه گزارش تســنیم بــه نقــل از یک منبــع آگاه
این حادثه حوالی ســاعت  16روز گذشــته در یکی از
کوچههای فرعی خیابان مجاهدین اسالم رخ داده و
دو نفر موتورسوار با شلیک  5گلوله ،یکی از مدافعان
حرم را به شــهادت رساندند .بنابر این گزارش ،این
ترور در نزدیکی منزل این شهید و در هنگامی که وی
با خودرو شخصی قصد ورود به منزل خود را داشته،

به وقوع پیوست و ضاربین تحت تعقیب نیروهای
امنیتی قرار گرفتند .این خبرگزاری همچنین افزود:
اولین فردی که پس از این حمله تروریستی به محل
وقوع حادثه رسیده ،همسر وی بوده است .همچنین
یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار مهر ،خبر داد:
موتورسیکلت سواران بعد از شلیک  ۵گلوله متواری
شــدند .ســه گلوله به ناحیه ســر و دو گلوله به دست
شهید اصابت کرده است.
درپــی ایــن حادثــه روابــط عمومــی کل ســپاه

پاســداران انقــاب اســامی در
اطالعیــهای بــا اعــام خبــر اقــدام
جنایتکارانــه تروریســتی ضــد انقــاب
و عوامــل وابســته بــه اســتکبار جهانی در
شــهادت یکــی از مدافعان ســرافراز حرم اعالم
کرد :عصر یکشــنبه در یکی از کوچههای منتهی به
خیابان مجاهدین اســام در شــرق تهران ،مدافع
حــرم «ســرهنگ پاســدار صیــاد خدایــی» هــدف
جنایت تروریستی ضد انقالب و عوامل وابسته به

معــاون نخســتوزیر و وزیــر تجــارت
و همگرایــی قزاقســتان در رأس یــک
هیــأت سیاســی و اقتصــادی ،روز
گذشــته وارد ایران شــدند .بــه گزارش
ایرنــا ،در همیــن راســتا ســلطاناف بــا
محمــد مخبــر ،معــاون اول رئیــس
جمهــور دیــدار و در خصوص توســعه
همکاریهــای دوجانبــه ،از جملــه
افزایــش گــردش تجــاری قزاقســتان و
ایران گفتوگو کردند.
ëëهمکاری متقابل بخش خصوصی
معــاون اول رئیس جمهــور در این
دیــدار با اشــاره به اینکه گشــایشهای
بســیار خوبی در روابط بیــن جمهوری
اســامی ایــران و جمهوری قزاقســتان
در دولت ســیزدهم شکل گرفته است،
تصریــح کرد :افزایــش روابط تجاری و
اقتصــادی بین دو کشــور نشــانگر اراده
جــدی و خــوب در گســترش و تعمیق
همکاریهــای فیمابین اســت .محمد
مخبــر بــا تأکید بــر اینکــه بایــد هر چه
ســریعتر موانــع و مشــکالت موجــود
بــر ســر راه تعمیــق همکاریهــا بیــن
دو کشــور برطــرف شــود ،خاطر نشــان
کــرد :فعالیــت و همکاریهای متقابل
بخــش خصوصــی و تجــار ایــران و
قزاقســتان میتوانــد نقــش اساســی
در بــاال بــردن حجــم روابــط تجــاری و
اقتصادی ایفا کند.
ëëکشت فراسرزمینی ،برنامه مشترک
معــاون اول رئیــس جمهــور بــر
توســعه روابــط بانکــی و مالــی ،حمل
و نقــل ،کشــت فراســرزمینی و بنــادر

جمهوری اســامی ایران بــا جمهوری
قزاقســتان تأکیــد کــرد و افــزود :دو
کشــور توانایــی دارنــد تــا در زمینــه
تأمیــن امنیــت غذایــی و حمــل و نقل
تبدیــل به یک هــاب منطقهای شــوند
کــه گســترش همکاریهــای گمرکــی
و افزایــش حجــم صــادرات و واردات
بیــن دو کشــور میتوانــد نقطه شــروع
خوبــی بــرای رســیدن بــه ایــن هدف و
روابــط دراز مــدت شــود .وی افــزود:
باید نمایشــگاههای تجــاری و معرفی
دســتاوردها و محصــوالت ایرانــی
و قزاقســتانی در راســتای گســترش
همکاریهای بخش خصوصی و تجار
دو کشور هر چه زودتر راهاندازی شود.
ëëافزایش چشمگیر تجارت سه ماهه
بخیــت ســلطاناف معــاون
نخستوزیر و وزیر تجارت و همگرایی
قزاقســتان نیز در این دیدار با استقبال
از سیاســت خارجــی دولــت ســیزدهم
مبنی بر گســترش روابط با همسایگان
بــا حفظ حســن همجــواری تأکید کرد:
گســترش روابــط سیاســی و اقتصــادی
و همچنیــن افزایــش چشــمگیر حجم
تجــارت در ســه ماهــه اول ســالجاری
بیــن دولتهــای جمهــوری اســامی
ایــران و قزاقســتان نشــان میدهــد که
اهــداف و راهبردهــای دو کشــور بــر
یکدیگــر منطبــق شــده اســت .رئیــس
کمیسیون همکاریهای مشترک ایران
و قزاقســتان گفت :امیدواریم در ســفر
رســمی رئیــس جمهــور قزاقســتان به
جمهــوری اســامی ایــران تصمیمات

خوب اتخاذ شــده در چند ماه گذشــته
در قالــب تفاهمنامههــای همــکاری
مشترک اجرایی شود.
ëëتوسعه حمل و نقل میان دو کشور
وی خاطرنشــان کــرد :آمادگــی
داریــم بــا برگــزاری نمایشــگاهها و
همچنیــن گردهماییهــای تجــاری و
اقتصــادی بین فعــاالن اقتصــادی دو
کشــور در راســتای ایجاد اتاق بازرگانی
مشــترک بیــن جمهــوری اســامی
ایران و جمهــوری قزاقســتان گامهای
عملیاتی برداریم .سلطاناف با اشاره
به اهمیت توســعه حمــل و نقل باری
و مســافری بیــن ایــران و قزاقســتان
گفــت :بــا حمایتهــای دولــت ایــران
مذاکــرات خوبی در خصوص توســعه
همکاریهای ریلی ،جــادهای و هوایی
شــکل گرفته است که دســتیابی به این
اهــداف میتوانــد ایران و قزاقســتان را
تبدیــل بــه دو بازیگــر مهــم منطقهای
کند.
ëëدیدارهای فشرده و اقتصادی
عــاوه بــر ایــن ،رئیــس ایــن هیأت
قزاقســتانی بــا رؤســای وزارتخانههای
کشــاورزی ،نفــت ،راه و شهرســازی و
بهداشــت ایران ،شــرکت ملــی نفت و
شــرکت ملــی راهآهــن ،بانــک مرکزی
و اتــاق بازرگانــی ایران ،اتاق مشــترک
صنعت قزاقســتان و ایران و همچنین
شرکتهای بزرگ واردات و صادرات،
غــات ،دانههــای روغنــی ،ترانزیــت،
بنــدری ،راهآهــن ،لجســتیک و ســایر
شرکتهای ایرانی دیدار خواهد کرد.

معاون اول رئیسجمهور خبر داد
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درپی اقدام تروریستی عوامل ضدانقالب و وابسته به استکبار ،پاسدار مدافع حرم حسن صیاد خدایی به شهادت رسید

راحله امیدوار

گفته میشود در دهه چهل فردی مال برای تبلیغ به دهی رفت که مردم آنجا
سواد خواندن و نوشتن نداشتند .شیادی که با آمدن وی احساس خطر کرده
بود ،برای بیاعتبار کردن او نقشــهای کشــید .شــیاد در میــان جماعت از مال
خواست تا روی کاغذی «مار» بنویسد .پس از آن ،خود از کیسه کاغذی آماده
بیرون آورد که تصویری از «مار» روی آن نقاشی شده بود .او هر دو کاغذ را به
مردم نشان داد و از روستائیان خواست تا قضاوت کنند که کدام باسوادترند.
پس از این داســتان مردم از دور طلبه جوان پراکنده شــدند و بار دیگر بســاط
رمال رونقی دوباره گرفت .اکنون نیز عدهای با کارنامه مشخص که سفرههای
مردم گواه آن اســت ،با کشــیدن «نقش مار» تالش دارنــد تا افکار عمومی و
اذهــان مردم را نســبت به عملکــرد و آینده دولتی که در میانه میدان اســت
مخــدوش کننــد .غافــل از اینکه مردم دســت جریانهای سیاســی را بخوبی
خواندهاند و دیگر خبری از دهه چهل نیست.
شایعه اخیر افزایش قیمت بنزین به  ۱۲هزار تومان و حتی ارقام باالتر را
نمیتوان صرفاً در راستای بدبین کردن جامعه به دولت جدید ایران تحلیل
کرد .این دروغگویی آشکار در روزهایی که دشمنان و رسانههای بیگانه تالش
کردنــد بــه بهانــه حــذف ارز ترجیحــی  4کاال و افزایــش قیمت آنهــا در قبال
اختصــاص یارانه مســتقیم ،مــردم را عصبانی کــرده و به خیابان بکشــانند،
قابل ارزیابی اســت؛ جریانی که بهدنبال آشــوب خیابانی در ماههای ابتدایی
توگــوی اعتماد
دولــت بــود ،با اطالعرســانی صادقانه از ســوی دولــت و گف 
آفرین رئیسجمهور با مردم عمالً خلع سالح شد .حتی سرمایهگذاری رژیم
بایــدن و توئیــت ســخنگوی وزارت خارجه امریکا برای تشــویق به اردوکشــی
خیابانی هم با پاسخ محکم و منفی افکار عمومی روبه رو شد و باعث شد تا
اصالحات اقتصادی دولت با همراهی جامعه مسیر خود را طی کند .بدیهی
اســت این اتفاق که جایــگاه دولت جدید ایران در مذاکــرات را ارتقا میدهد
قطعاً خوشــایند بســیاری از کشورها نخواهد بود .در چنین وضعیتی و پس از
شکست طراحی دشمن برای به خیابان آوردن مردم ،دشمنان تالش کردند
با پخش شایعه افزایش قیمت بنزین و «تحریک ناخودآگاه جمعی ایرانیان
در یــادآوری فجایــع مدیریتی آبــان  »۹۸و «بی تدبیری دولــت وقت» ،موج
ناامیدی و به تبع آن جریان اعتراضی و حتی آشوبی را به راه بیندازند.
برخــی رســانههای داخلی همچون «ایســنا» و تعدادی از رســانههای
زنجیــرهای اصالحطلب نیــز با اخذ تیتــر «تصمیمات ســخت در برنامه
دولت» از ســخنان روز شــنبه رئیسجمهور در همایش خصوصیســازی
تالش کردند به سوءاســتفاده از شــرایط غبارآلود پرداخته و موجســواری
سیاســی خــود را انجام دهند .قاطبــه این جریان رســانهای در حالی طی
چند ماه گذشــته به عملیات روانی سنگین علیه دولت رو آورده است که
طی هشــت سال قبل در برابر هرگونه اقدامات مخرب که با نام «تدبیر و
امید» انجام شده بود ،سکوت کرده بودند.
البته طراحی علیه دولت جدید شکست خورد و همچون حمله سایبری
به جایگاههای ســوخت کشور که قرار بود به چالشی برای کشور تبدیل گردد،
به نمایش همبستگی مردم با دولت آیتاهلل رئیسی ختم شد .اما باید توجه
داشــت آنچه این روزها بیش از زخمهای به جا مانده از دولت قبل بر پیکره
کشور دردناک است ،ترسیم فضایی سیاه و مملو از ناامیدی است .این اتفاق
در روزهایی که رئیسجمهور مردمی اعالم داشــته برای اقداماتی شــجاعانه
در حوزه «اصالح ساختارهای فسادزا» دست به کار خواهد شد ،معنایی مهم
دارد .دشــمنان ایران تالش دارند تا نقاط مثبت و تحول حکمرانی در دولت
جدیــد را به حاشــیه ببرنــد و رخدادهای مهــم روزهای پــس از تغییر ریل در
کشور را به کام مردم تلخ کنند.
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معــاون اول رئیس جمهور روز گذشــته در جلســه نهضت
احیــای واحدهــای اقتصــادی ،از دبیر نهضت خواســت تا
ضمــن بررســی و دســته بنــدی موانــع و ارائــه راه حلها با
همکاریبانکهاونهادهایحمایتییکبرنامهزمانبندی
شــده مدون بــرای احیای حداقــل  6هزار واحــد تعطیل و
نیمه تعطیل در ســال  ۱۴۰۱آماده شــود .مخبر با اشــاره به
اهمیت احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل
در دولت ســیزدهم تأکید کرد :رابطه پایدار و منسجم بین
نهضت احیــای واحدهای اقتصــادی و بانکهــا میتواند
بــه بازگرداندن ســرمایههای از دســت رفته ایــن واحدها و
اشتغالزایی کمک شایان توجهی کند .وی با اشاره به اینکه
برخــی واحدهای تولیدی و کارگاهی در ســالهای گذشــته
بــه دلیل عدم ثبــات شــاخصهای کالن اقتصــادی دچار
چالــش و یا تعطیلــی شــدهاند ،اضافه کرد :ســریعترین و

کمســرمایهبرترین مسیر برای اشتغالزایی در کشور کمک
ی مجدد
به بنگاههای تعطیل و نیمه تعطیل برای راهانداز 
از طریق سرمایه در گردش ،رفع موانع و همچنین اعطای
تسهیالتبانکیاست.مخبرگفت:بایدبنگاههایصادرات
محــور و همچنیــن مرتبط بــا کاالهــای راهبــردی همانند
غالت ،کاالهای اساسی و فناورانه در اولویت احیا باشد تا با
توجه به چالشهای منطقهای و جهانی ،کشــور به واردات
در این زمینهها بینیاز شــود .سیدامیرحســین مدنی ،دبیر
نهضــت احیای واحدهای اقتصادی نیز گزارشــی از میزان
پیشــرفت فعال ســازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل
ارائــه و اعالم کــرد که طبق بررســیها و رصدها تاکنون ۴۵
هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شده است که
در سال جاری با همکاری مجموعههای احیاگر تاکنون ۴۶۰
واحد احیا شده و همچنین  ۴۰واحد نیز در حال احیا است.

رئیس جمهور امروز در سفری یک روزه راهی عمان شد

نمایندگان مجلس موادی دیگر از طرح شفافیت را تصویب کردند

گروه سیاســی /رئیس جمهــور امروز به
دعــوت «هیثم بــن طارق آل ســعید»،
ســلطان عمــان راهی «مســقط» شــد.
ســفری که بــی تردیــد مهمتریــن وجه
آن در تأکیــد بر یک همپیمانی تاریخی
در بطن تحوالت پرفــراز و فرود منطقه
خاورمیانــه دیــده میشــود .نــگاه بــه
آنچه خاورمیانه پرتالطم در ســالهای
اخیــر از ســرگذراند ،نشــان داده اســت
کــه صفبنــدی پیکارجویانــه برخــی از
کشــورهای عربــی بــرای منــزوی کردن
ایران بــه «باطل الســحر» خــود تبدیل
شــده اســت .بــروز شــکاف در میــان
کشورهای عربی عضو شورای همکاری
خلیج فارس درباره رویکردی که نقطه
کانونــی جهتگیــری آن در رابطــهاش
بــا ایــران تعریف شــده بود ،از یک ســو
بر نــاکام ماندن مثلث ریــاض ،تلآویو
و واشــنگتن بــرای اجماعســازی علیــه
ایران و همچنین بروز تنشهای درونی
میان کشــورهای عربی صحه میگذارد
و از ســوی دیگــر مؤیــد کارســاز بــودن
دیپلماســی منطقهای دولت سیزدهم
برای قبوالندن موضع همگرایانه ایران
حتی به کشــورهایی اســت کــه در دایره
نفوذ عربستان قرار دارند.
ëëویژگیهایسیاسیممتازعمان
پــس از قطــع رابطــه عربســتان بــا
ایــران ،عمــان از همراهــی بــا جبهــه
ساخته شده توســط ریاض علیه تهران
و تغییــر در ســطح روابــط دیپلماتیک
خــود بــا تهــران اجتنــاب کــرد؛ چنانکه
پیشتــر از همراهــی بــا عربســتان در
حمله به یمن نیز قویــاً خودداری کرده
بود .ســفر رئیســی بــه عمان بــه عنوان
یکی از اعضای شورای همکاری خلیج
فارس و نیز همکاریهایی که در آستانه
این ســفر طرحریزی شده است ،آشکارا
نشــان از آن دارد که مســقط تمایلی به
پیــروی از مواضع ضد ایرانی در منطقه
نداشته است.
موضعــی کــه حاال قطر هــم با قوت
بیشــتر بــه آن پیوســته اســت و همیــن

گــروه سیاســی /نماینــدگان مجلــس
همچنان بررســی گزارش کمیســیون
امور داخلی کشــور و شــوراها در مورد
طــرح دوفوریتــی شــفافیت قــوای
ســهگانه را در دســتور کار دارند .دیروز
هــم در صحــن علنی مجلــس ادامه
این طرح مورد رسیدگی قرار گرفت و
مــواد دیگــری از آن از جمله مجازات
اجــرا نکردن یــا اجرای ناقــص قانون
شــفافیت همه دستگاهها تعیین شد.
طبــق تصمیم نمایندگان ،میزان این
مجــازات از  ۶مــاه تــا  ۲ســال حبس و
 ۲تــا  ۸میلیــون تومــان جــزای نقدی
خواهد بود.
در جلســه علنی دیروز نمایندگان
همچنیــن ردیــف  ۴و  ۵از مــاده ۱
ایــن طــرح را تصویــب کردنــد .طبــق
مصوبــه نماینــدگان ،کلیــه شــوراها و
شــوراهایعالی کــه به موجــب قانون
مصــوب مجلس شــورای اســامی یا
شــورای انقــاب تشــکیل شــدهاند و
همچنیــن شــوراهایعالی وابســته به
قوه مجریه ،شــوراهای اســامی شهر
و روســتا ،بخش ،شهرســتان ،استان و
شــورایعالی استانها ،مشمول طرح
شــفافیت خواهنــد شــد؛ امــا مطابــق
تبصــره ایــن مــاده ،شــورای امنیــت
کشــور و شــوراهای تأمیــن اســتانها و
شهرستانها از حکم این بند مستثنی
هستند.
نمایندگان در ردیــف  5این ماده،
کلیه مؤسســات خصوصــی عهدهدار
خدمــات عمومــی از جملــه مراکــز و
کانونهای وکالی دادگســتری ،کانون
کارشناســان رســمی دادگســتری،
ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری
اســامی ایــران ،ســازمانهای نظــام
مهندســی ،اتاقهــای بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران،
اصناف و تعاون ،مؤسســات اعتباری
و شــرکتهای بیمــه غیردولتــی و
همچنیــن ســازمانهای مردمنهاد و
خیریههــا را مشــمول طرح شــفافیت

تهران  -مسقط؛ دو متحد راهبردی

شــکاف سیاســی در شــورای همــکاری
خلیــج فارس بر ســر رابطــه و همکاری
بــا ایــران را بــه امــری غیرقابــل انــکار
تبدیل کرده اســت .شــورایی که همواره
هــدف سیاســتهای ایرانهراســانه از
ســوی غرب قــرار میگرفــت امــا امروز
اعضــای کلیــدی آن بر حســن رابطه با
ایــران اصــرار دارند .ابعــاد رخ نموده از
این واقعیت نیز ســبب کمرنگ شــدن
رویکرد تقابلی در منطقه و حتی تمایل
رهبــر ایــن صفبنــدی موهــوم یعنــی
عربســتان ســعودی به ترمیــم رابطه و
مذاکره با ایران شده است.
در چنین فضایی است که سفرهای
دیپلماتیک مقامات ایران به کشورهای
عربــی از جمله عمان بــه عنوان یکی از
نزدیکترین همســایگان ،بر خواســت
یو
کشــورمان بــرای توســعه همــکار 
همگرایــی با همه کشــورهای همســایه
و عربــی ذیل هــدف ایجاد الگــووارهای
جهت همــکاری درون منطقهای تأکید
دارد ،خاصــه آن کــه شــواهد و قرائــن
مســتند تاریخــی از شــراکت راهبــردی
ایران و عمان در حوزههای اســتراتژیک
حکایت میکند و همین امر این کشــور
را بــه یکــی از بازیگــران اثرگــذار منطقه
جهــت عملی شــدن ایــده پیشــنهادی
کشورمان تبدیل کرده است.
ëëوجه اقتصادی همکاری راهبردی
اهمیــت رابطه ایران و عمان تنها به
وجه سیاســی آن منحصر نشــده است.

 ۶ماه تا  ۲سال حبس برای ناقضان شفافیت

یکــی از مهمتریــن وجــوه همــکاری دو
کشور در عرصه اقتصادی را میتوان در
حوزه تبادالت انرژی بویژه گاز جســت و
جو کرد .جایی که به واســطه دیپلماسی
پرتحــرک دولــت ســیزدهم یکــی از
پروژههــای بــزرگ منطقــهای در زمینه
صادرات گاز که پیشتر دچار بنبســت
شده بود ،به مرحله اجرا درآمده است.
در پی دیدار جواد اوجی ،وزیر نفت ایران
با «محمد بــن حمد الرمحی» ،همتای
عمانی خود که در آســتانه ســفر رئیس
جمهــور کشــورمان بــه مســقط صورت
گرفت ،دو کشــور بــرای احیای مذاکرات
احداث خط لوله بــرای انتقال گاز ایران
به عمان و همچنین توســعه مشــترک
میدان نفتی «هنگام» به توافق رسیدند.
عمان ظرفیت مایعسازی ساالنه بیش
از  ۱۰.۵میلیــون تــن (معــادل حــدود
 ۱۵میلیــارد متــر مکعــب) گاز را دارد و
درصدد است این رقم را به  ۱۱.۴میلیون
تن برســاند .بــا اینحال طی ســالهای
گذشــته به خاطــر کمبود گاز ،بخشــی از
ظرفیت مایعسازی گاز کشور بیاستفاده
مانده است.
اگــر پــروژه خــط گاز ایران بــه عمان
بــه بهرهبــرداری برســد ،این نخســتین
همــکاری در ایــن ســطح بیــن ایــران و
یکی از اعضای شــورای همکاری خلیج
فــارس خواهد بــود که ســهم مهمی از
بازار جهانی صــادرات انرژی را نصیب
ایران میکند.

قــرار دادنــد امــا در تبصره ایــن ماده
نیروهــای مســلح ،وزارت اطالعــات
و فنــاوری و ســازمان انــرژی اتمــی از
حکم این قانون مستثنی شدند.
ëëارائه گزارش ،هر 6ماه یکبار
نماینــدگان همچنیــن مــواد  ۴و
 ۵ایــن طرح را بــه تصویب رســاندند
کــه طبق مــاده  ۴آن ،مشــمولین این
قانــون موظفنــد هــر ۶مــاه یکبــار
گــزارش عملکرد اجــرای ایــن قانون
را بــه کمیســیون امور داخلی کشــور و
شــوراهای مجلــس شــورای اســامی
ارسال کنند.
در مــاده  ۵ایــن طــرح هــم آمــده
است :مسئولیت اجرای این قانون به
عهده باالترین مقام دســتگاه است و
عــدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون
یا انتشــار اطالعات مغایر این قانون،
جــرم محســوب شــده و مرتکــب بــه
مجــازات درجــه  ۶قانــون مجــازات
اســامی ،مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات
و الحاقات بعدی محکوم میشود.
براســاس قانون مجازات اسالمی،
بــرای شــخص مجــرم مجازاتهایی
متناســب با نــوع جرم در نظــر گرفته
شــده اســت کــه ایــن مجازاتهــا بــر
اســاس شــدت جــرم بــه ۸درجــه
تقسیمبندی شدهاند .مجازات درجه
 ۶هــم کــه در این طــرح به آن اشــاره
شــده ،شــامل :حبــس بیش از شــش
ماه تا دو ســال ،جــزای نقدی بیش از
بیســت میلیون ( )۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا
هشــتاد میلیــون ( )۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال،
شــاق از ســیویک تــا هفتادوچهــار
ضربــه و تــا نودونــه ضربــه در جرایم
منافــی عفــت ،محرومیــت از حقوق
اجتماعــی بیــش از شــش مــاه تــا
پنــج ســال ،انتشــار حکــم قطعــی در
رســانهها ،ممنوعیــت از یــک یــا چند
فعالیــت شــغلی یــا اجتماعــی برای
اشــخاص حقوقــی حداکثــر تــا مدت
پنــج ســال ،ممنوعیــت از دعــوت
عمومــی برای افزایش ســرمایه برای

اشــخاص حقوقــی حداکثــر تــا مدت
پنج سال و ممنوعیت از اصدار برخی
از اســناد تجــاری توســط اشــخاص
حقوقــی حداکثــر تــا مدت پنج ســال
میشوند.
«ëëنــادران» نامــزد شــد« ،قالیبــاف»
اعالم آمادگی کرد
نماینــدگان مجلــس در حالی این
روزها مشغول بررسی طرح شفافیت
هستند که قرار است در روز چهارشنبه
ترکیــب اعضــای هیــأت رئیســه را در
ســال ســوم مشــخص کننــد .تــا عصر
روز یکشــنبه از میــان گمانهزنیهایی
که برای کاندیداهای ریاست مجلس
میشد ،الیاس نادران نماینده تهران
نامزدی خود را اعالم کرد.
ولی اسماعیلی سخنگوی فراکسیون
انقالب اســامی مجلس به مهر گفت:
الیاس نادران به صورت رســمی و طی
نامهای برای انتخابات ریاست مجلس
اعــام کاندیداتــوری کــرد .اســماعیلی
بــا اشــاره بــه انتخابــات هیــأت رئیســه
مجلس شورای اسالمی گفت :از صبح
یکشنبه ثبتنام کاندیداهای انتخابات
هیأت رئیســه مجلس شــورای اسالمی
در فراکسیون انقالب اسالمی آغاز شده
و کاندیداها میتوانند تا عصر دوشــنبه
اسامی خود را به ما اعالم کنند.
او بعد از اعالم خبــر کاندیداتوری
الیــاس نــادران گفــت کــه محمدباقر
قالیبــاف رئیــس فعلــی مجلس هم
بــرای حضــور در انتخابــات ریاســت
مجلــس اعــام آمادگی کرده اســت.
تا عصــر دیروز نماینــده دیگری برای
انتخابــات ریاســت اعــام آمادگــی
نکرده است.
در پایان جلسه دیروز سیدمحسن
دهنوی عضو هیأت رئیسه از تعطیلی
دو هفتهای مجلــس خبر داد و گفت:
جلســات علنــی مجلــس از ۷خــرداد
بــه مدت دو هفته تشــکیل نمیشــود
و نماینــدگان جهــت سرکشــی بــه
حوزههای انتخابیه میروند.

