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هزار و 500کیلومتر کریدور ریلی 

گزارش
شــمال-جنوب با هدف اتصال 
بندر شهیدرجایی بندرعباس به 
مرز آســتارا در همســایگی آذربایجان نیازمند 
تصمیم و اراده تیم اقتصادی کابینه برای تعیین 

تکلیف 160کیلومتر ناقص آن است. 
دولــت ســیزدهم در چارچوب راهبــرد اصلی 
سیاست خارجی خود مبنی بر گسترش سیاست 
همســایگی و افزایش حجم مبــادالت تجاری 
به ویژه با حوزه قفقاز و آســیای میانــه نیازمند 
تکمیل کریدورهای ریلی خود اســت. هم اکنون 
راه آهن ناقص رشت-آســتارا بــه فاصله حدود 
160کیلومتر و راه آهن زاهدان-چابهار تأثیرات 
منفی زیادی در بهره برداری کامل منافع اقتصادی 
ایران در کریدورهای بخش شــرقی دریای خزر 
تا ترکمنســتان و غرب دریای خزر تا مرز آستارا 
دارند. خط آهن رشت-آســتارا حلقــه مفقوده 
اصلی در توسعه روابط با کشورهای حوزه قفقاز 
و اروپا محسوب می شود. تکمیل خط آهن آستارا 
می تواند راه آهن ایران را به جمهوری آذربایجان و 

از آنجا به روسیه و اروپا متصل کند.
والدیمیر پوتین در ســفر اخیر خود به تهران و 
در دیدار با مقامات کشور خواســتار تسریع در 
راه اندازی و تعیین تکلیف خط آهن رشت-آستارا 
شده بود. این اظهارات گمانه زنی های متعددی 
درخصوص عقب نشینی روســیه از تفاهم سال 
گذشته 2کشور برای سرمایه گذاری مشترک در 
پروژه و تخصیص خط اعتباری 5میلیارد دالری 

روسیه به ایران را به همراه داشت.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره گزارش های 
منتشر شده درخصوص سرنوشت خط اعتباری و 
تفاهم دی ماه سال گذشته روسای جمهور 2کشور 

به همشهری گفت: آن 5میلیارد دالر مربوط به 
تعدادی از پروژه ها بود؛ هم پروژه های نیروگاهی 
در آن داشتیم و هم خط راه آهن اینچه برون جزو 
مفاد آن قرار داشــت. بنابراین موضوع خط آهن 
رشت-آســتارا تنها پروژه ای نیســت که محل 
فاینانس آن خط اعتباری 5میلیارد دالری تعریف 
شده اســت. البته کل این پروژه نیز قرار نیست 
از طرف روسیه تامین مالی شــود و وزارت راه و 
شهرسازی برنامه های مالی دیگری نیز برای آن 

تعریف می کند.
سخنگوی اقتصاد دولت گفت: ابتکار تامین مالی 
خط آهن رشت-آســتارا از محل خــط اعتباری 
5میلیارد دالری روســیه برای نخســتین بار در 
دولت ســیزدهم و در جریان سفر دی ماه1400 
آقای رئیسی به روسیه صورت گرفت. در جریان 
مالقات هیأت های 2کشــور با حضــور وزرای 
اقتصادی حاضر در ســفر آقــای رئیس جمهور 
موضوع خط آهن رشت-آستارا برای نخستین بار 
مطرح شد و بازخورد طرف روسی اجماال نسبت 
به آن مثبت بود. اتفاقا در ســفر اخیری که آقای 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه به تهران 
داشت، بنا شد که هر 2کشور به صورت مشترک 
تفاهم قبلی را جلو ببرند. برای این کار هم قرار شد 
ایران یک نماینده معرفی کند و طرف روسیه هم 

یک نماینده داشته باشد.
او توضیح داد: برای تکمیل راه آهن رشت-آستارا 
باید 2کار اساســی صورت گیرد تــا این بخش 
مهم در کریدور ریلی شــمال- جنوب کشور به 
بهره برداری کامل برســد. مســئله نخست که 
کمتر نیز در رسانه ها به آن پرداخته شده است، 
جزئیات فنی راه آهن رشت-آستار است که برخی 
مشکالت خاص خود را دارد. گام دوم نیز تامین 

مالی پروژه است که هنوز درباره آن تصمیم گیری 
نشده است. بخش زیادی از اراضی محل احداث 
راه آهن رشت-آستارا مالک دارد و باید دولت آنها 
را تملک کند تا جزئیات فنی کار نیز به موازات آن 
جلو رود. هرگاه طرف ایرانی و روسی درخصوص 
جزئیات فنی احداث راه آهن به قطعیت برسند، 
آنگاه وارد مرحله بررسی تامین مالی و فاینانس 

پروژه خواهند شد.

عقبنشینیروسیهراتأییدنمیکنم
خانــدوزی در عیــن حــال تأکید کــرد: من 
عقب نشینی روسیه از پروژه راه آهن رشت-آستارا 
را تأیید نمی کنم. وقتی قرار است روسیه نماینده 
معرفی کند، نشانه این است که حداقل مخالفتی 
در موضوع همکاری های مالی این پروژه ندارد. او 
در عین حال از تامین مالی 200لوکوموتیو مورد 

درخواست دولت اعالم بی خبری کرد.
وزیر اقتصاد دی ماه سال گذشــته و در جریان 
سفر ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهور به 
روسیه و توافقات صورت گرفته در دیدار روسای 
جمهور 2کشــور گفته بود: »بعد از پایان جلسه 
اخبار خوبی حاکی از توافقات دوجانبه بر ســر 
موضوعات نفت و انــرژی، راه آهــن و ترانزیت 
2کشــور، تســریع در ایجــاد خــط اعتباری 

ایران 5میلیــارد دالری بیــن روســیه و 
و ازجملــه تکمیــل راه گذر 

شــمال بــه جنــوب از 
طریق ترانزیــت ریلی 

خلیج فارس به اروپا، 
اینچه برون و رشــت 
- آســتارا و همچنین 
برخی توافقات جنبی 

دیگر مانند تامین نهاده های اساســی و غالت و 
همین طور خرید 200لوکوموتیو مطرح شد.« 

کریدور حمل ونقل بین المللی شــمال-جنوب 
نیمه سال1379 به امضای 3کشور ایران، روسیه 
و هند رســید. این کریدور مورد نظر با دور زدن 
پاکســتان به اروپای شــمالی، قفقاز و آســیای 
مرکزی کشــیده می شــود. با اجرای این پروژه 
محموله های کانتینری می توانند مسیر کوتاه تری 
را تا بندرعباس طی کنند. اتصال ریلی ایران به 
آذربایجان، خط ریلی 5هــزار و 200کیلومتری 
هندوستان تا بندر هلسینکی در اروپای شمالی 
را به هم متصل خواهد کرد و با این اتصال، زمان 
حمل بار در کریدور شمال- جنوب از 45روز به 

20روز کاهش پیدا می کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به سفر اخیر پوتین به همشهری گفت:

تمایل روسیه برای تکمیل راه آهن رشت-آستارا

بیســت وپنجمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه 

دولت
کشــور دیروز با حضور رئیس جمهور برگزار شــد؛ 
همایشــی که با گزارش ســیدابراهیم رئیســی از 

عملکرد دولت  سیزدهم در حدود یک سال اخیر همراه بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، رئیسی در بخشی از 
ســخنرانی خود، به تبیین عملکرد دولت در عرصه های مختلف در 
یک سال گذشته پرداخت و با اشاره به موفقیت های به دست آمده 
در حوزه دیپلماسی، گفت: از ابتدای استقرار دولت، اعالم کردیم که 
تقویت سیاست همسایگی، اصل مبنایی دولت در حوزه دیپلماسی 
است و در همین راستا گام برداشــتیم. خوشبختانه این تغییر ریل 
راهبردی، سبب شــد تراز تجاری ایران با همسایگان مثبت شود و 
ارزش مبادالت به چندین برابر گذشــته ارتقــا یابد. رئیس جمهور 
برنامه ریزی بــرای تأمین امنیت غذایی و افزایــش حجم تولیدات 
کشاورزی را دیگر موفقیت دولت در ماه های گذشته ارزیابی کرد و 
افزود: در بخش کشاورزی بر اثر برنامه ریزی های صورت گرفته، شاهد 
افزایش قابل توجهی در حجم تولیــدات بوده ایم و تا به امروز حدود 

7میلیون تن محصول از کشاورزان خریداری شده است.

گزارشیازعملکرددولت
رئیســی در ادامه در تشــریح برنامه های دولــت در حوزه جذب 
ســرمایه گذاری، گفت: رونق اقتصاد ملی و ارتقای شــاخص های 

اقتصادی در کشور بدون جذب ســرمایه گذاری داخلی و خارجی 
ممکن نیست. دولت برنامه های متنوعی در این حوزه دارد و تالش 
می کند از طریق جذب ســرمایه گذاری در راستای توسعه اشتغال 

پایدار، رونق تولید و رشد اقتصادی گام های مستحکمی بردارد.
وی همچنین با اشاره به تالش دولت برای عدالت محور کردن بودجه 
1401 براساس ســند آمایش ســرزمینی، ادامه داد: جهت گیری 
مبنایی دولت، در راستای مردمی کردن اقتصاد و عدالت محوری در 
همه عرصه هاست؛ بر همین اساس چه در قانون بودجه ساالنه و چه 
در تدوین برنامه هفتم توسعه، تالش داریم به سمت تحقق عدالت و 
مردم محوری حرکت کنیم. رئیس جمهور با اشاره به برخی مطالب 

مطرح شده ازسوی ائمه جمعه، مبنای انتصابات در دولت را جذب 
نیروهای کارآمد، پرتالش و باانگیزه عنوان کرد و گفت: بارها تأکید 
کرده ایم در دولت از نیروهای کارآمد، جوان و انقالبی استفاده شود و 

نیروهای بی انگیزه و ناکارآمد کنار گذاشته شوند.
رئیسی همچنین با اشاره به بحث عفاف و حجاب ادامه داد: اجرای 
قانون مالک اســت و در این زمینه نباید براساس سالیق شخصی 
عمل کرد. وی به موضوع مذاکرات برای رفع تحریم ها نیز اشاره کرد 
و گفت: جمهوری اسالمی ایران هرگز از میز مذاکره کنار نرفت. این 
غربی ها بودند که حین انجام مذاکرات، با صدور قطعنامه در شورای 
حکام آژانس بین المللی انژری اتمی در این مذاکرات بحران ایجاد 
کردند. رئیســی با بیان اینکه به نتیجه رســیدن مذاکرات بیش از 
همه  چیز نیازمند اراده طرف مقابل است، ادامه داد: موضوع جمهوری 
اسالمی ایران منطقی و عقالنی است و بدیهی است طرف مقابل هم 

اگر منطقی و عقالنی رفتار کند، مذاکرات می تواند به نتیجه برسد.
رئیس جمهــور امیدآفرینی در میان مردم را اولویت اصلی کشــور 
دانســت و گفت: امروز از هر زمان دیگری نســبت به آینده کشور 
امیدوارتریم و با اتکا به داشته های خود و همچنین به پشتوانه ملت 

و رهبری معظم انقالب، شرایط را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.

نقشآفرینیائمهجمعهدرتحکیمارتباطدولتوملت
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود آیین سیاسی عبادی 
نمازجمعه را از مهم ترین تریبون های تبییــن مواضع اصولی نظام 
اسالمی دانست و بر نقش آفرینی جدی ائمه جمعه در تحکیم ارتباط 

میان دولت و ملت تأکید کرد.
رئیســی افزود: امروز تریبون نمازجمعه محلی برای تبیین مسائل 
کشور و کانون ایجاد امید و بیان دغدغه های مردم است. ائمه جمعه 
حلقه واسط میان مردم و مسئوالن به شمار می آیند و بر همین اساس 
می توان گفت که این علمای بزرگوار نقش بســیار حائز اهمیتی در 

کارآمدی نظام حکمرانی دارند و در توفیقات دولت سهیم هستند.
وی همچنین با تأکید بر نقش مهم ائمه جمعه در شکل گیری ارتباط 
مؤثر و مفید و میان دولت و ملت، افــزود: ائمه جمعه از فرماندهان 
جهاد تبیین در اقصی نقاط کشور هســتند و به دلیل ارتباط وثیقی 
که با بدنه جامعه دارند، زبان گویای مردم به شمار می آیند؛ لذا نقش 
مهمی را در انتقال مطالبات مردم به مسئوالن ایفا می کنند. از این 
منظر، نقش ائمه جمعه در ســاختار نظام حکمرانی کامال مبنایی و 

راهبردی است.

ضرورت استفاده از نیروهای کارآمد در بدنه دولت 
نمایندهولیفقیهدراستانخوزستاندرگردهماییسراسریائمهجمعهکشور،استفادهازنیروهایکارآمددربدنهدولتراضروریدانست
وگفت:انتظارمیرودکهاینموضوعبهصورتجدیازسویدولتدنبالشود.سیدمحمدنبیموسویفرهمچنینخواستارایجادکارگروه
تخصصیبرایبررسیعملکرددولتشدوگفت:قاطعیتدربرخوردبامتخلفانواطالعرسانیبهمردمدرطرحهایاجراییدولتبسیار
مهماست.نمایندهولیفقیهدراستانهمداننیزاززحماترئیسجمهورودولتسیزدهمدرعرصههایمختلفدریکسالگذشته
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انجامدهد.حبیباهللشعبانیبابیاناینکههماینکبرنامههفتمتوسعهدرحالتدویناست،گفت:باتوجهبهتجربیاتموفقائمهجمعهدر
بخشهایمختلف،دولتمیتواندازاینعزیزاندرحوزهبهبودمسائلفرهنگیواجتماعیاستفادهکند؛زیراامروزبایدساختارفرهنگی

کشوربهدرستیاصالحشودودراینزمینههمکاریوهمراهیهمهبخشهاضروریاست.

مکث

وقتکشیدرواشنگتن
 مقام های آمریکایی همچنــان به مبهم گویی های 
خود در قبال مذاکرات رفع تحریم ها ادامه می دهند 

و می کوشند ایران را مقصر جلوه دهند

مبهم گویی های واشــنگتن در قبال گفت وگوهای لغو تحریم ها 
همچنان ادامه دارد و مقام های کاخ سفید در شرایطی همچنان 
از آمادگی این کشور برای »بازگشت دوجانبه به برجام« سخن 
به میان می آورند که ناظران بین المللی اذعان دارند آمریکا هنوز 
اراده ای برای تصمیم گیری در این زمینه از خود نشان نداده  است.

به گزارش همشهری، ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در 
آخرین موضعگیری خــود درباره مذاکرات برجامــی، بار دیگر 
با تالش بی حاصل بــرای انداختن توپ گفت وگوهــا به زمین 
جمهوری اسالمی، کوشید چنین القا کند که ایران آمادگی الزم 
برای »بازگشت دوجانبه« به توافق هسته ای سال2015 را ندارد.

این رویکرد فرافکنانه به گفت وگوهای برجامی در شرایطی است 
که همگان، ازجمله خود آمریکایی ها، اذعان دارند خروج یکجانبه 
واشنگتن از برجام و اتخاذ رویکرد »فشــارحداکثری« در قبال 
جمهوری اسالمی، عامل اصلی وضع موجود به حساب می آید و 
تناقض گویی مقام های آمریکایی دراین زمینه ضرورت برداشتن 
گام های جبرانی ازسوی واشنگتن را به دست فراموشی نمی سپارد.

ادامهیکبازیتکراری
» ند پرایس« در جریان نشست خبری اخیر خود به گفت وگوی 
تلفنی روسای جمهور ایران و فرانسه هم اشاره کرد و در پاسخ به 
این سؤال که انتظار می رود پس  از این تماس اقدام های تازه ای 
دراین زمینه انجام شود، بار دیگر تالش کرد توپ تصمیم گیری 
را به زمین جمهوری اســالمی بیندازد؛ »واقعیت این است که 
این برعهده ایران است که نشــان دهد آماده همکاری سازنده 
و صرف نظر کردن از مســائل غیرمرتبط و فرعــی و مذاکره با 
حسن نیت درباره توافقی است که مدتی می شود روی میز قرار 
دارد.« پرایس درحالی طرح مســائل »غیرمرتبط« و »فرعی« 
ازسوی ایران را به عنوان مانعی درمســیر دستیابی به توافق یاد 
می کند که واشنگتن بدون درنظر گرفتن مطالبات بحق ایران، 
صرفا می کوشد گفت وگوها را درمسیر دلخواه خود پیش ببرد. 
آنها نه تنها در جریــان مذاکرات هیچ ابتکار عمل و پیشــنهاد 
راهگشایی ارائه نکرده اند، بلکه پس از آغاز دور هفتم گفت وگوها 
در وین به صورت مستمر راهبرد »مقصرنمایی ایران« را درپیش 
گرفته اند و همچنان اراده ای برای تصمیم گیری راهگشا دراین 
حوزه از خود نشان نمی دهند. وی به این موضوع هم اشاره کرد 
که مکرون همان پیام آمریکا را، که قبال به صورت غیرمستقیم به 
تهران منتقل شده بود، به همتای ایرانی خود داده است؛ اینکه »ما 
آماده ایم به صورت دوجانبه به توافق هسته ای بازگردیم. ما هنوز 
و حداقل تا به حال ندیده ایم که ایرانی ها نشان داده باشند آماده 
انجام دادن این کار هســتند.« این اظهارات در شرایطی مطرح 
می شود که رئیس جمهور کشورمان در آن گفت وگو از اقدام ها 
و مواضع غیرســازنده آمریکا و همچنین تروئیکای کشورهای 
اروپایی در این زمینه انتقاد و صدور قطعنامه در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی علیه ایران را اقدامی »بحران ساز« و با هدف »ایجاد 
فشار علیه ملت ایران« قلمداد کرده بود؛ رویکردی که زمینه ساز 

ضربه زدن به »اعتماد سیاسی« خواهد شد.

واکنشآمریکابهاظهاراترئیسسازمانانرژیاتمی
ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا به اظهارات اخیر رئیس  
سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر اینکه »دوربین های نظارتی 
آژانس تا زمان احیای توافق هســته ای فعال نخواهند شد« نیز 
واکنش نشان داد و گفت که »حفظ شرایطی که درآن شفافیت 
امور مربوط به برجام برای آژانس کاهش یافته باشد، فقط منجر 
به پیچیده شدن چالش ها در زمینه بازگشت دوجانبه بالقوه به 
پایبندی به برجام می شود. این کار فقط بحران هسته ای ایجاد 

شده ازسوی خود ایران را تعمیق می کند.«
پرایس افزود که »ایران اگر بخشی از هرگونه بازگشت دوجانبه 
مورد توافق به برجام باشد، باید هرگونه اطالعات و شفاف سازی 
مورد نیاز آژانس برای راستی آزمایی اظهارات ایران را فراهم کند.« 
وی همچنین تالش کرد در این نشست خبری چنین القا کند که 
واشنگتن »تصمیم  سیاسی« خود را برای احیای توافق هسته ای 

سال2015 گرفته و در این زمینه »وقت کشی« نمی کند.
همه اینها درحالی اســت که پس از موضع گیــری ند پرایس، 
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در توییتی، تلویحا به اظهارات 
وی واکنش نشــان داد و تأکید کرد که رسیدن به توافق خوب، 
قوی و پایدار به تصمیم سیاسی آمریکا بستگی دارد. ناصر کنعانی 
دراین زمینه نوشت: »جمهوری اسالمی ایران در برجام بوده و 
هست؛ طرفی که باید برای بازگشت، حسن نیت و التزام خود را 
ثابت کند، دولت آمریکاست. ما همچنان به دستیابی به توافقی 
خوب، قوی و پایدار که منافع پیش بینی شده در برجام را برای 
ایران تضمین کند، متعهد هستیم. رسیدن به چنین توافقی به 

تصمیم و اراده آمریکا بستگی دارد.« 

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

تعامــل مــردم و دولــت بســیار حائــز 
اهمیــت اســت. دولت ســیزدهم پس 
 از آغــاز بــه کار خــود، شــرایط بســیار 
ســختی را پشت ســر گذاشــت و بعد از 
چند ماه توانســتیم با وجود مشکالت 
بین المللــی و منطقه ای، خشکســالی 
و تغییرات اقلیمی، عمده ذخایر کشور 
را به بــاالی ۶۰درصــد و در برخی اقالم، 

به ۹۰درصد برسانیم. / ایسنا

احمد وحیدی
وزیر کشور

با توجه به برآوردهای انجام شده از تعداد 
زائــران اربعیــن امســال، مســئله تأمیــن 
حمل ونقــل عمومــی موضوعــی جــدی 
اســت و باید ظرفیت همه دســتگاه های 
اجرایی، به ویژه شــهرداری برای تســهیل 
تــردد زائــران مــورد اســتفاده قــرار گیرد. 
حفــظ ســالمت و ایمنــی زائــران اربعین، 

اولویتی اساسی است. /فارس

مصطفی محامی
نماینده ولی فقیه در سیستان  و  

بلوچستان 
اهــل ســنت، دلســوز نظــام هســتند. 
برخــی از مصوبــات دولــت همچنان در 
استان ها عملیاتی نشده  است، حقابه 
سیستان گرفته نشده و مردم سیستان 
با تشنگی دست و پنجه نرم می کنند و 
در بلوچستان از ظرفیت هایی که وجود 

دارد، استفاده نمی شود. / ایرنا

جایگزینگشتارشادچیست؟
خیلي ها به دنبال مد مي گردند نه اینکه 
مد ذهني خود را به بــازار خرید ببرند. 
آیا اصناف ما صرفا درآمد برایشان مســئله است و هویت و 

سالم سازي جامعه فرع آن است؟

گفت وگو بخش فراموش شــده مســئله حجاب در 
جامعه ماست. تقریبا نه در کرسي آزاداندیشي و نه در 5

سیماي ما مشهود نیست. 
مبتذل پوشان هیچ دلیل منطقي و قابل ارائه ندارند. حرف اول 
و آخر آنان درباره چرایي پوشش و رفتار خود این است که »به 

شما ربطي ندارد. دوست دارم!«
 فراتــر از ایــن خلع ســالح هســتند و گفت وگو دســت 
طرف مقابــل مي افتــد و مي تــوان ده ها دلیــل عقلي و 
نقلــي و آسیب شناســانه را به میــدان گفت وگــو آورد و 
 ســخن گفت. بدون تردید اکثریت بدحجابــان جامعه ما

 عفیف هستند. 
همین ها روز غدیر در خیابان ولیعصر بودند، فردا همین ها در 
جرگه عاشوراییان هستند، اما نقص دارند. این نقص فرهنگي 
را نباید سیاسي کرد. آن 3دسته که در بدو این نوشتار آورده 
شد، اقلیت بسیار کوچکي هستند که عالوه بر برخورد باید 
گفتمان غالب علیه آنان باشد و فضاي عمومي را براي خود 

تنگ احساس کنند. مردم باید به میدان بیایند. 
حکومت باید جایش را به مردم بدهد. فرض کنیم اصال نظام 
دیني مستقر نباشد. مگر مســلمانان نباید حجاب و امر به 
معروف را واجب بدانند و تکلیــف »مثني و فراداي« خود را 
انجام دهند. این هدایت به امر خداســت. اسم آن را تقابل و 

قطب بندي نگذارید.  بسم اهلل.

3حقوقدانشوراینگهبان
انتخابشدند

انتخاب 3عضو حقوقــدان شــورای نگهبان یکی 
از دســتورکارهای دیــروز نماینــدگان مجلس 
شورای اسالمی بود؛ دســتورکاری که درنهایت با 
انتخاب عباســعلی کدخدایی، خیــراهلل پروین و 

سیامک ره پیک همراه شد.
به گزارش همشهری، در نشست علنی دیروز مجلس، 
نامه غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه 
خطاب به رئیس مجلس شــورای اســالمی قرائت 
شــد که در آن علی احمدی فر، ســیامک ره پیک، 
خیراهلل پروین، عباســعلی کدخدایی، عبدالحمید 
مرتضوی بریجانــی و فضل اهلل موســوی به عنوان 
6کاندیدا معرفی شــده بودند تا نمایندگان 3نفر از 
آنان را به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب 
کنند. در این جلسه هرکدام از این 6کاندیدا به مدت 
10دقیقه به ارائه ســوابق و برنامه های خود برای 
فعالیت به عنوان عضو حقوقدان شــورای نگهبان 
پرداختند و درنهایت ازمجموع 254رأی، عباسعلی 
کدخدایی بــا 182رأی، خیراهلل پروین با 149رأی 
و ســیامک ره پیک با 116رأی از سوی نمایندگان 

مردم انتخاب شدند. 
از میان 3حقوقدان انتخاب شــده، خیراهلل پروین 
تاکنون سابقه عضویت در شورای نگهبان را نداشته 
اســت. وی هم اکنون عضو هیأت علمی دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. تاکنون 
از پروین کتاب ها و مقاالت بسیاری در زمینه های 

حقوقی و قضایی به چاپ رسیده است.

نقل قول خبر

سرمقاله

 خبر

برجام

تالش گروسی برای بی طرف 
نشان دادن آژانس

واکنشسخنگویوزارتامورخارجهآمریکابهسخنان
رئیسسازمانانرژیاتمیایراندرشرایطیبودکهمحمد
اسالمیدرپاسخبهاظهاراتسیاسیوجانبدارانهاخیر
مدیرکلآژانسدربارهفعالیتهایصلحآمیزهستهای
کشــورمانتأکیدکردهبودایرانهیچگاهپنهانکاریو
غنیسازیخارجازچارچوبنداشتهاست.باوجوداین
امارافائلگروسیهمچنانبهفضاسازیعلیهفعالیتهای
صلحآمیزهستهایکشورمانادامهمیدهدواینباردر
گفتوگوباشبکهسی.ان.اناظهاراتاخیردربارهایران
راتکرارکرد.اگرچهویتأکیــدکردایننهادهیچوقت
برنامههستهایایرانرادرآســتانهساختبمباتمی
ارزیابینکردهاست،اماگفتههایگروسیمبنیبراینکه
»آنهادسترسیبازرسانماودیدآژانسراکاهشداده
وبرخیازدوربینهاییراکهدرتأسیساتمختلفیدر
ایراننصبکردهایم،خارجکردهاند«،ازپیگیریرویکرد
هراسافکنیپیرامونفعالیتهایصلحآمیزهستهای
ایرانازسویمقامهایآژانسحکایتدارد.گروسیاگرچه
کوشیدرویکردجانبدارانهخوددرقبالجمهوریاسالمی
را»شرحبیطرفانهوقایع«عنوانکند،اماارزیابیسیاسی
ویازفعالیتهایگزارششدهایراندراینحوزه،نشان
میدهدآژانسهمچناندرحالایفاینقشاهرمفشاری
علیهجمهوریاســالمیدرجریانمذاکراتبرایلغو

تحریمهاست.

رئیسی در گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور:
امروز از هر زمان دیگری به آینده کشور امیدوارترم 

ادامهاز
صفحهاول


