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پیام تبریک روحانی به
رئیس جمهوری صربستان

رئیـ ــس جمهـ ــوری در پیامـ ــی فرا
رسیدن روز ملی جمهوری صربستان
را بـ ــه رئیـ ــس جمهـ ــوری ،دولـ ــت و
ملـ ــت ایـ ــن کشـ ــور تبریک گفـ ــت .به
گزارش پایگاه اطالع رسـ ــانی ریاست
جمهـ ــوری ،حجتاالسـ ــام حسـ ــن
روحانـ ــی در پیـ ــام خـ ــود خطـ ــاب به
«تومیسـ ــاو نیکولیچ» ابراز امیدواری
کرد با توجـ ــه به وجـ ــود ظرفیتهای
متنـ ــوع همـ ــکاری میـ ــان جمهـ ــوری
اسالمی ایران و جمهوری صربستان،
مناسبات دوجانبه در تمامی زمینهها
بیش از پیش توسعه یابد.

رزمایش الی بیتالمقدس

رزمایـ ــش بزرگ دفاعـ ــی ،امنیتی
و فرهنگـ ــی الـ ــی بیتالمقـ ــدس روز
گذشته با حضور  98گردان از برادران
و خواهران شیعه و سنی در سیستان و
بلوچسـ ــتان آغاز شد .به گزارش ایرنا،
این رزمایش که از روز گذشـ ــته شروع
شده تا  6اسفند ادامه دارد.

ترامپ :تل آویو شهرک
سازی را متوقف کند

ترامـ ــپ در کنفرانس مطبوعاتی
مشـ ــترک با نتانیاهو گفـ ــت که توافق
هسـ ــتهای ایـ ــران یکـ ــی از بدتریـ ــن
توافقهایی اسـ ــت که تا کنون دیدهام.
به گزارش تسـ ــنیم« ،دونالد ترامپ»
رئیسجمهـ ــوری امریکا با بیان اینکه
تهدیدهای امنیتی که اسـ ــرائیل با آن
مواجه بوده زیاد است که شامل ایران
میشود ،افزود :من اقدامات بیشتری
انجـ ــام خواهم داد تا مانع دسـ ــتیابی
ایران به سالح هستهای شوم.
وی در ادامـ ــه گفـ ــت :ما قطعنامه
یکطرفه علیه اسـ ــرائیل در سازمان
ملـ ــل و تحریمهـ ــای یکجانبـ ــه علیه
اسـ ــرائیل را رد میکنیـ ــم و امریـ ــکا به
صلح میان اسـ ــرائیل و فلسـ ــطینیان
تشویق میکند اما گروهها باید درباره
آن مذاکـ ــره کننـ ــد .ترامـ ــپ دربـ ــاره
شهرکسـ ــازی اسـ ــرائیل نیز گفت :من
میخواهـ ــم شـ ــاهد متوقـ ــف شـ ــدن
شهرکسازیها باشـ ــم .من به راهحل
دو کشـ ــور و یک کشور نگاه میکنم اما
اگر اسـ ــرائیل و فلسطینیان خوشحال
باشـ ــند مـ ــن با هـ ــر چیـ ــزی کـ ــه آنها
خوشحالهستندخوشحالمیشوم.
نتانیاهونیزدراینکنفرانسخبریبا
طرح این ادعا که ایران در حال ساخت
موشکهای قارهپیما است ،گفت :اگر
با یکدیگر همـ ــکاری کنیم میتوانیم
خطر ایـ ــران را دفع کنیـ ــم .وی گفت:
بـ ــرای نخسـ ــتین بـ ــار در زندگ ـ ـیام،
شاهدم که کشورهای عرب در منطقه
بـ ــه اسـ ــرائیل به عنـ ــوان متحـ ــد و نه
دشـ ــمن مینگرند .ایـ ــن یک فرصت
است .اجازه دهید به دنبال مسیرهای
جدیدیبرایصلحباشیم.

«ســلطان» عمان و «امیر» کویت میزبان رئیس جمهوری بودند

پاسخ مثبت همسایگان جنوبی به ابتکار منطقه ای ایران
اســـتقبالی گـــرم از رئیس جمهـــوری که
توگو
آمده است تا عزم ایران را برای گف 
نشـــان دهد .دیروز پادشـــاه عمان و امیر
کویـــت بـــه گرمـــی از روحانی اســـتقبال
کردند ،مقامی که  21روز پس از دریافت
توگوهای
پیـــام امیرکویـــت دربـــاره گف 
منطقـــهای ،در یـــک روز ،بـــه دو کشـــور
همسایه سفر کرد.
در پاســـخ به چنین اجابتی بود که در
مراســـم اســـتقبال از روحانی در مسقط،
 21گلوله به افتخار او و دوســـتی دو ملت
شلیک شد و در کویت نیز امیر ،ولیعهد،
نخســـتوزیر و همه اعضـــای کابینه ،در
فـــرودگاه به اســـتقبال روحانـــی آمدند.
روحانی با بدرقه و خداحافظی ســـلطان
قابـــوس پادشـــاه ،ولیعهد و شـــماری از
مقامات عالیرتبه عمان ،مســـقط را به
مقصد کویت ترک کرده بود.
رئیـــس جمهـــوری کشـــورمان پیش
از تـــرک تهران ،در ســـخنان خـــود برای
تشـــریح اهـــداف ایـــن ســـفر ،بـــه پیـــام
کشـــورهای حوزه خلیجفـــارس مبنی بر
اراده این  6کشور برای ارتقا و روابط بهتر
با جمهوری اســـامی ایـــران و همچنین
حـــل و فصـــل ســـوءتفاهمات از طریـــق
توگـــو و مذاکـــره بین طرفین اشـــاره
گف 
کرد .پس از این اشاره ،روحانی تأکید کرد
که ما از اصل این پیام استقبال میکنیم
و در جریان این ســـفر نیـــز درباره ارتقای
توگو خواهیم
همکاریهـــا ،دیـــدار و گف 
داشت.
مـــروری بـــر متـــن مذاکـــرات نشـــان
میدهد که موضوعات مهم منطقهای،
توگوهای ایران با سران عمان
محور گف 
و کویـــت بوده اســـت .اما نوع اســـتقبال،
نشـــان دهنـــده کیفیـــت مواجهـــه همه
توگو است؛
طرفها نســـبت به اصل گف 
نشـــانهای مبنـــی بـــر اینکـــه قدرتهای
منطقـــهای ،بـــار دیگـــر بـــه میـــز مذاکره
بازخواهند گشت.
فرســـتاده ویژه امیرکویـــت 6 ،بهمن
مـــاه به تهـــران آمـــد و پیام امیـــر کویت
را بـــه روحانـــی رســـاند .اما پیشـــتر ،این
رئیسجمهـــوری بـــود کـــه در نشســـت
خبری خـــود که  28دی ماه برگزار شـــد،
با اشـــاره بـــه اینکه «ایران نـــه قصد دارد
در مســـائل داخلـــی عربســـتان مداخله
داشـــته باشـــد ،نه میخواهد عربســـتان
از صحنـــه سیاســـی منطقه حذف شـــود
و نـــه میخواهـــد عربســـتان نقشـــی که
استحقاق آن را دارد ،نداشته باشد» ابراز
امیـــدواری کـــرده بود که اگر «عربســـتان
راه درســـتی را در این زمینه انتخاب کند
و اگر عربســـتان تصمیم درستی را اتخاذ
بکنـــد ،مـــا حاضریـــم در مســـأله یمن و
مسائل منطقه به عربستان کمک کنیم.
و میخواهیـــم در کل منطقـــه ثبـــات و
وحـــدت بیشـــتری بـــا تالش مـــا بوجود
بیاید».
اکنـــون ،با توجه به تحـــوالت دو ماهه
توگوهایی
اخیـــر ،بویـــژه اســـتقبال و گف 
کـــه دیـــروز میـــان ایـــران و میانجیهای
منطقـــهای در مســـقط و کویـــت صورت
گرفت ،میتـــوان نتیجه گرفـــت که باب
توگو در حال باز شـــدن و صحبتها
گف 
در حال گرم شـــدن اســـت ،هرچند باید
منتظر ماند و گامهـــای بعدی بازیگران
منطقهای را رصد کرد.
حجتاالســـام حســـن روحانـــی در
فـــرودگاه مهرآبـــاد و پیش از ســـفر تأیید
کرد که هدف اصلی این ســـفر ،گفتوگو
درباره مســـائل منطقـــهای و در ادامه به
پیام  21روز پیش امیر کویت است.
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطالعرســـانی
ریاســـت جمهوری ،رئیـــس جمهوری با
اشـــاره به پیام کشـــورهای حـــوزه خلیج
فارس مبنـــی بر اراده این  6کشـــور برای
ارتقا و روابط بهتر با جمهوری اســـامی
ایـــران و همچنیـــن حـــل و فصـــل ســـوء
تفاهمـــات از طریق گفتوگـــو و مذاکره
بین طرفین ،گفت :مـــا از اصل این پیام
اســـتقبال میکنیم و در جریان این سفر
نیز دربـــاره ارتقای همکاریهـــا ،دیدار و
گفتوگو خواهیم داشت.

دارد که میتوان همه آنها را در راســـتای
منافع دو ملت و همچنین منطقه فعال
کرد .
س جمهوری با اشـــاره بـــه لزوم
رئیـــ 
فعـــال شـــدن کمیســـیون مشـــترک
همکاریهـــای اقتصـــادی بویـــژه بـــرای
آشـــنایی فعـــاالن اقتصـــادی بخـــش
خصوصـــی دو کشـــور از ظرفیتهـــای
متقابـــل همـــکاری ،گفـــت :امیدواریـــم
در بخشهـــای مختلـــف اقتصـــادی
سرمایهگذاران و بویژه بخش خصوصی
دو کشـــور با برقراری ارتبـــاط نزدیکتر،
تمامی فرصتهایموجود را در مســـیر
توســـعه روابط مـــورد بهرهبـــرداری قرار
دهند .
روحانـــی گفـــت :دو کشـــور از لحـــاظ
سیاســـی روابط نزدیکی با یکدیگر دارند
و الزم است روابط اقتصادینیز همپای
روابط سیاسی رشد و توسعه یابد .
س جمهـــوری افـــزود :ایـــران و
رئیـــ 
کویـــت همچنیـــن در زمینـــه ترانزیتی و
کریـــدور جنـــوب – شـــمال ،فرصتهای
بزرگی بـــرایهمکاری دارنـــد و میتوان
از ظرفیتهای یکدیگر به نفع منافع دو
کشور و ملتهای منطقه استفاده کرد .
روحانی افزود :روابط تهران – کویت
صرفـــاً جنبـــه اقتصادی نـــدارد ،بلکه در
زمینههای فرهنگی ،علمی وفناوریهای
نو نیز ظرفیتهای زیادی برای همکاری
وجـــود دارد.رئیـــس جمهوری ،توســـعه
روابط بانکی را پایه اساســـی برای ایجاد
تحـــرک در همکاریهـــای اقتصادی دو
کشوردانست و گفت :ایران برای توسعه
همهجانبـــه روابط بـــا کویـــت ،از جمله
ســـرمایهگذاری مشـــترک در پروژههـــای
ً
کامـــا آمادگـــی دارد.او در ادامه
متنـــوع
مهمترین تحـــوالت منطقـــهای و بویژه
خطر تروریســـم را مورد اشـــاره قرار داد
و گفـــت:معضالت بـــزرگ منطقه مثل
تروریسم خطری همگانی و فراگیر است
و تنهـــا راه مقابلـــه و رفع آن ،ایســـتادن
همهکشـــورهای منطقه و همسایگان در
کنـــار یکدیگر اســـت و ضـــرورت دارد در
برابر ایـــن معضل متحد باشـــند.رئیس
جمهـــوری همچنین بر ضـــرورت اتحاد
و همبستگی کشـــورهای منطقه و پرهیز
از شـــکاف و اختالف تأکیدکـــرد و گفت:
امروز همه باید به عنوان برادران دینی و
مسلمان کنار هم قرار گرفته و با تفکرات
اختالفـــی مقابلهکنیم و ضـــرورت دارد
پیام راهگشـــای قرآن کریـــم را که همانا
اخوت و برادری اســـامی اســـت با قوت
پیگیریکنیم  .روحانـــی با تأکید بر اینکه
همـــه اختالفـــات موجـــود در منطقه با
توگو قابل حل و فصلاست ،اظهار
گف 
داشت :مذاکره و مفاهمه را تنها راه حل
مشـــکالت و ســـوء تفاهم بین کشورهای
منطقه میدانیم.
شیخ صباح احمد جابر الصباح امیر
کویت نیز در این دیدار با اظهار خرسندی
از انجام این سفر و مواضع ودیدگاههای
وحدت آفریـــن روحانی ،گفت :شـــرایط
کنونـــی منطقه همه مـــا را ملزم میکند
که روابط خوبی بایکدیگر داشته باشیم
از این رو مصمم هســـتیم ســـطح روابط
خود را با تهران در همه زمینهها افزایش
دهیم.امیر کویت همچنین با اشـــاره به
روابط خوب و صمیمی دو کشور ،افزود:
کویت برای توســـعه و تعمیـــق روابط با
ایران در زمینههای مختلف آماده است.
وی با تشکر از مواضع ایران در جریان
اشـــغال کویت توسط صدام گفت :ایران
در جریـــاناشـــغال کینهتوزانه صدام در
کنـــار کویت قرار گرفت و از اینرو بســـیار
قدردان ایرانیان هستیم .
شـــیخ الصبـــاح در ادامه بـــا تأکید بر
لـــزوم وحـــدت و هماهنگی کشـــورهای
منطقـــه و مســـلمان در شـــرایط کنونـــی
منطقه ،تصریح کرد :ما همه مســـلمان
هستیم و باید با برادری ووحدت در کنار
یکدیگر قرار گرفته و در مســـیر توســـعه،
ثبات و صلح گام برداریم .
روحانی شـــب گذشته بعد از دیدار با
مقامات کویتی راهی تهران شد.

بدرقه روحانی توسط پادشاه عمان /عکس president.ir :

در جلســـه روز گذشـــته هیـــأت
دولـــت ،پیشـــنهاد ســـازمان برنامه
و بودجـــه کشـــور مبنـــی بـــر تأمین
مســـکن گروههای کـــم درآمد در دو
قالب مســـکن اجتماعی و مســـکن
حمایتی بررســـی و تصویب شد .به
گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهوریدولتهمچنینآییننامه
اجرایـــی قانـــون خدمـــت وظیفـــه
عمومـــی را بـــه تصویب رســـاند .به
موجب این آییننامه ،مشـــمولین
وظیفـــه که در موعد یـــا مهلتهای
تعییـــن شـــده بـــرای رســـیدگی یـــا
اعزام بـــه دوره ضرورت کـــه خود را
به ســـازمان معرفی نکننـــد ،غایب
یشوند.
محسوبم 
هیأت دولـــت با توجه بـــه لزوم
برخورداری آحاد جامعه از آموزش
به عنـــوان یکی از حقوق اساســـی و
با هدف توســـعه عدالت اجتماعی
و آموزشـــی و پیشـــگیری از افزایش
آســـیبهای اجتماعـــی و گرایـــش
کودکان محروم از تحصیل به سمت
بزهکاری ،با صـــدور کارت حمایت
تحصیلی بـــرای ثبتنام و تحصیل
افـــراد الزمالتعلیم ایرانـــی که فاقد
مدارکهویتیالزمهستند،موافقت
کرد .هیأت وزیران در جلســـه دیروز
بـــا اختصاص مبلـــغ  247میلیارد و
 922میلیون ریال اعتبار و تسهیالت
بانکـــی بـــرای جبـــران خســـارات و
بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر
بخشهـــای خســـارت دیده ناشـــی
از حـــوادث غیرمترقبـــه و اقدامات
پیشگیرانه از وقوع حوادث احتمالی
در برخی استانها موافقت کرد.
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گمانهزنیها درباره پیام امیر کویت تأیید شد

نیم نگاه

محتوای پیام امیر کویت به عالیترین مقام اجرایی جمهوری اسالمی ایران در نهایت آشکار شد .این در حالی
است که طی هفتههای گذشته هیچ یک از گمانهزنیها و اخبار غیر رسمی مبتنی بر اینکه وزیر امور خارجه کویت
در سفر به تهران حامل پیامی برای آغاز مذاکره میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بوده
است ،مورد تأیید یا رد مقامات رسمی دو کشور قرار نگرفته بود .با این حال احتمال درست بودن این اخبار با
توجه به نشـ ــانههای مثبت و منفی ارسال شده از سـ ــوی طرف اساسی این اختالف به نحوی بود که رسانهها با
احتیاط تحلیلهای خود را بر اهمیت داشتن این سفر فراتر از روابط دوجانبه تهران با مسقط و کویت قرار دادند.
روز گذشته اما حسن روحانی ،رئیس جمهوری ایران دقایقی پیش از آغاز سفر یک روزهاش با تأیید اینکه پیام
ارسـ ــالی ،پیام کشـ ــورهای حوزه خلیج فارس مبنی بر اراده  6کشـ ــور عضو برای ارتقا و روابط بهتر با جمهوری
اسالمی ایران و همچنین حل و فصل سوء تفاهمات از طریق گفتوگو و مذاکره بین طرفی بوده است ،گفت که
«ما از اصل این پیام استقبال میکنیم و در جریان این سفر نیز درخصوص ارتقای همکاریها ،دیدار و گفتوگو
خواهیمداشت».
این اعالم موضع ،مهر تأییدی بود بر این گمانه که آنچه «ابتکار عمل منطقهای روحانی در پاسـ ــخ به دعوت
رسـ ــمی مقامات عمان و کویت» خوانده میشـ ــد ،میتواند آغاز روند تغییر در مناسـ ــبات منطقهای از مسیر
نشستن پشت میز حل اختالفات و سوء تفاهمها تلقی شود .اتفاقی که بسیاری تحلیلگران آن را از ضرورتهای
حل مسائل مبتال به منطقه دانسته و «برجام منطقهای» نام نهاده بودند.

 ëëاستقبال سلطان قابوس از روحانی
پـــس از ورود روحانـــی بـــه مســـقط،
سلطان قابوس ،پادشـــاه عمان در قصر
«العلم» و با شـــلیک  21گلوله به نشانه
دوســـتی ،از رئیـــس جمهوری اســـامی
ایران اســـتقبال کرد .پس از آن ،روحانی
و ســـلطان قابوس در دیداری دوجانبه،
مهمترین مســـائل دوجانبه ،منطقهای
و بینالمللـــی را بررســـی کردنـــد و پس
از آن نیز ،نشســـت مشـــترک هیأتهای
عالیرتبه دو کشور برگزار شد.
رئیس جمهـــوری کشـــورمان در این
نشست مشترک ،با تأکید بر اینکه تهران
همـــواره از گســـترش روابـــط دوجانبه و
منطقهایبا همسایگان استقبال میکند،
اظهـــار کـــرد :جمهـــوری اســـامی ایران
هـــر گاه کشـــورهای منطقه با مشـــکالت
مختلف از جمله تروریسم مواجه شدند،
آنها رایاری کرده اســـت و پس از این هم
اگر هر کدام از این کشورها ،بویژه در برابر
تروریستها با مشکلی مواجه شوند و از
تهران درخواســـت کمک داشته باشند،
حتماً به آنها کمک خواهیم کرد.
روحانـــی ،ترویـــج ایرانهراســـی را
توطئـــهای فـــرا منطقـــهای و طراحـــی
دشـــمنان مشـــترک اســـام و اعـــراب
منطقه دانست و خاطرنشان کرد :تهران
همواره منادی حلو فصل مشـــکالت و
اختالفات از طریق گفتوگو بوده اســـت
و قدرت نظامی ایـــران نیزصرفاً دفاعی
و پشـــتوانهای مســـتحکم بـــرای امنیت
منطقه اســـت.وی با تأکید بر اینکه برای
تأمیـــن امنیت منطقـــه هیـــچ راه حلی
اساســـیتر از مسئولیتپذیری کشورهای
منطقـــه و همکاریهای درون منطقهای
وجود نـــدارد ،گفت :کشـــورهای منطقه
بایـــد در کنار یکدیگر برای امنیت وثبات
پایـــدار در منطقه با یکدیگـــر همکاری و
مشارکت داشته باشند .
رئیـــس شـــورای عالی امنیـــت ملی،
در ادامه لزوم رســـیدگی و چارهاندیشـــی
بـــه وضعیـــت بســـیار نامطلـــوب مردم
یمـــن را مـــورد تأکیـــد قـــرارداد و گفت:
امـــروز وضعیـــت بســـیار وخیمـــی برای

مردم مظلوم یمن ایجاد شـــده اســـت و
همه ما به عنوان کشـــورهای مســـلمان
منطقـــه ،وظیفهداریـــم اقدامات جدی
و انساندوســـتانهای را برای یاری مردم
ایـــن کشـــور انجـــام دهیـــم.وی اظهـــار
کـــرد :برقـــراری آتشبـــس و کمکهای
انساندوســـتانه و انجـــام مذاکـــرات
سیاسی یمنی –یمنی برای حل و فصل
مشـــکالت مردم مظلوم یمن ،ضروری
اســـت.روحانی در بخـــش دیگـــری از
سخنان خود ،توافق هستهای ایران را به
نفع روابط دو کشـــور ،کشـــورهای منطقه
و جهان دانســـت و گفت:امروز شـــرایط
بســـیار مناســـبی برای توســـعه و تحکیم
هـــر چـــه بیشـــتر روابـــط ایـــران و عمان
فراهم آمده اســـت و اینآمادگی وجود
دارد که برای فعالســـازی ظرفیتهای
اقتصـــادی ،علمـــی ،فرهنگـــی و روابط
مردم دو کشـــور،گامهای جدید و بلندی
برداشته شـــود.وی با اشاره به زمینههای
گســـترش همکاری تهران – مســـقط در
بخشهـــای مختلف از جملـــه اقتصاد،
حمـــل و نقل ،گاز ،انرژی ،بنادر ،صنعت
و تجـــارت و خدمـــات فنی و مهندســـی،
خواســـتار تعمیق روابط بانکی میتواند
برای شـــتاب دهـــی بـــه توســـعه روابط
اقتصادی تهران – مسقط شد.
رئیس جمهـــوری همچنین اهمیت
روابط علمی و فرهنگی ایران و عمان را
مورد اشاره قرار داد و گفت :در این زمینه
شـــرکتهای دانش بنیان ،ظرفیتهای
بســـیار خوبـــی بـــرای همـــکاری و تبادل
تجربه با طرف عمانی دارند کهمیتوان
آن را فعـــال کـــرد .ضمن اینکه تســـهیل
صـــدور روادیـــد میتوانـــد ارتباطات دو
ملت و اطالعـــات بخشهایخصوصی
دو کشـــور از ظرفیتهای همکاری را نیز
تقویـــت کند.روحانـــی در پایـــان ،ایران و
عمان رانگاهبانان تاریخی تنگه هرمز به
عنوان مســـیری امن و آزاد برای تجارت
بینالمللی دانســـت و خاطرنشـــان کرد
که همـــکاری دو کشـــوردر تأمین ثبات و
توســـعه منطقهای بســـیار حائز اهمیت
است .

 ëëعمان به دنبال تقویت همکاریها با
ایران در تمامی عرصهها
پادشاه عمان نیز در این دیدار ضمن
ابـــراز خرســـندی از حضـــور روحانـــی در
عمـــان برتقویت بیش از پیش روابط دو
کشـــور تأکید کرد و گفت :عمان به دنبال
تقویت و تحکیم همکاریها ومناسبات
خـــود در تمامـــی عرصههای سیاســـی،
اقتصادی و فرهنگی با ایران است .
ســـلطان قابوس با تقدیـــر از رویکرد
و آمادگـــی همیشـــگی تهـــران بـــرای
برقراری روابط نزدیکتر با همســـایگان
و همکاریهـــای منطقـــهای ،گفـــت کـــه
تحکیم روابط ایران و کشـــورهای منطقه
به نفع توســـعه  ،امنیـــت و ثباتمنطقه
اســـت  .وی خاطرنشـــان کـــرد :تردیدی
وجـــود ندارد کـــه تأمین امنیـــت منطقه
مســـئولیت اصلـــی کشـــورهای منطقـــه
اســـت ،لذا رایزنی و همفکری کشورهای
منطقـــه بـــرای حـــل و فصل مســـائل و
مشکالت ،بسیار ضروری است .
رئیـــس جمهـــوری پـــس از پایـــان
مذاکرات با مقامهـــای عمانی ،با بدرقه
و خداحافظی ســـلطان قابوس پادشاه،
ولیعهد و شـــماری از مقامات عالیرتبه
عمان ،مســـقط را به مقصد کویت ترک
کرد.
ëëروحانی در دیدار امیر کویت :
مذاکره راه حل مشکالت منطقه است
س جمهوری اســـامی ایـــران و
رئیـــ 
امیر کویت با اشـــاره بـــه اهمیت وحدت
و همبســـتگی کشـــورهای مســـلمان و
همســـایه در شـــرایط کنونـــی منطقه ،بر
لـــزوم همفکری ،همـــکاری و هماهنگی
بـــه منظـــور ایجـــاد ثبـــات و امنیـــت و
توســـعه بین کشـــورهای منطقـــه تأکید
کردند.حجتاالســـام والمســـلمین
روحانی در دیدار شیخ صباح احمد جابر
الصباح امیرکویت با اشاره به اشتراکات
فرهنگی ،تاریخـــی و دینی ایران و کویت
و روابـــط برادرانه و صمیمی دو ملت در
طول تاریخ ،اظهار داشت :ظرفیتهای
فراوانی بـــرای تعمیـــق و تحکیم روابط
ایـــران و کویت در ابعـــاد مختلفوجود

توصیه رئیس ستاد انتخابات به مراجع چهارگانه

تعیینسهمنامزدهایانتخاباتیازتلویزیون

رئیس ســـتاد انتخابات کشـــور گفت :مراجع چهارگانه در پاسخ
به اســـتعالم داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شـــوراهای اسالمی
نباید بنویســـند چه کســـی تأیید صالحیت و چه کســـی رد صالحیت
شده است.
توگـــوی اختصاصی با
علـــی اصغر احمـــدی روز چهارشـــنبه در گف 
ایرنا در مورد نشســـت خود با مراجع چهارگانه اســـتعالم داوطلبان
انتخابات پنجمین دوره شـــوراهای اســـامی اظهارداشـــت :مراجع
چهارگانه اگر مســـتنداتی برابر قانون دارنـــد برای هیأتهای اجرایی
ارســـال کننـــد و هیأتهای اجرایی هســـتند که صالحیت را بررســـی
و تأییـــد یـــا رد صالحیـــت را بـــه نامزدها ابـــاغ میکننـــد.وی ادامه
داد :براســـاس توافقهای صـــورت گرفته با مراجـــع چهارگانه مقرر
شـــد اســـتعالمها عمدتاً در مراکز شهرستان انجام شـــود و نیازی به
درخواست استعالمها در تهران نیست.

جزئیـــات برنامههـــای انتخاباتـــی
نامزدهای انتخابات ریاســـت جمهوری
در تلویزیون اعالم شد.
بـــه گـــزارش ایســـنا مجید شـــعبانپور
رئیـــس مرکـــز تولیـــد و فنـــی ســـیما
گفـــت :در انتخابـــات پیـــشرو عـــاوه بر
تولیـــد برنامههـــای تحلیلـــی ،تبیینـــی و
تهییجـــی بخشـــی از برنامههـــا همچون
انتخاباتهـــای گذشـــته بـــه تبلیغـــات
کاندیداهـــای ریاســـت جمهـــوری
اختصـــاص خواهـــد داشـــت .بـــه گفتـــه
وی«بر اســـاس مصوبه ســـتاد انتخابات
رســـانه ملی هر یـــک از نامزدهـــای این

دوره در چهـــار برنامـــه گفتوگـــو محور
حضور پیدا میکنند .این برنامهها شامل
 ۳۰دقیقـــه گفتوگـــو بـــا دوربین و ســـه
برنامـــه  ۶۰دقیقهای گفتوگو با جوانان،
پاسخ به ســـؤاالت فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعـــی و گفتوگو بـــا ایرانیان خارج
از کشـــور هســـتند».او پخـــش مناظـــره
انتخاباتی میان نامزدها را از جذابترین
برنامههـــای مخاطبـــان در طـــول
انتخاباتهای گذشـــته دانست و اضافه
کرد :پخش ســـه مناظـــره  ۱۸۰دقیقهای
در این دوره از انتخابات پیشبینی شده
است.

پیشبینی میشود در طول انتخابات
مناظرهها از مهمتریـــن و پربینندهترین
برنامههـــای تلویزیونـــی باشـــند .وی
خاطرنشان کرد :طرح مناظره انتخابات
سال  ۹۲بعد از بررســـی مناظرههای روز
دنیا به لحاظ فرم انتخاب شد و  ۸نامزد
در مقابل هم قـــرار گرفتند و برنامههای
یکدیگر را نقد کردنـــد .این دوره نیز فرم
مناظـــره بـــه شـــیوه انتخابات گذشـــته با
برخی تغییرات اجمالی است .اتودهای
بســـیاری برای دکـــور ایـــن برنامهها زده
شـــده کـــه پـــس از تأییـــد ،ســـاخته و در
مناظرهها و گفتوگوها استفاده میشود.
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دیگه
چه خبر
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فارن پالسی :تیلرسون با ظریف دیدار کند

نشریه امریکایی فارن پالسـ ــی در گزارشی به قلم «ایالن
گلدن برگ» از اندیشکده امنیت نوین امریکا توصیه کرد که
وزیر خارجه امریکا با همتای ایرانی خود دیدار کند .به گزارش
جماران ،در این گزارش با اشاره به ضرورت حفظ کانالهای
ارتباطی بین ایران و امریکا در دولت اوباما ،آمده است :فرصت اولیه برای بازگشت
به تعامل با ایران هفته آینده در کنفرانس امنیتی مونیخ ایجاد خواهد شد« .رکس
تیلرسـ ــون» ،وزیر خارجه امریکا هنوز احتمال حضور خود را تأیید نکرده است ،اما
به نظر میرسـ ــد او و همچنین ظریف در این کنفرانس شـ ــرکت کنند .تیلرسـ ــون و
ظریف باید با هم مالقات کنند و اطمینان یابند که کانال ایجاد شـ ــده توسـ ــط جان
کری و ظریف باز میماند .به نوشته نویسنده ،تیلرسون در دیدار با ظریف باید تأکید
کنـ ــد تا زمان تعهد ایران به برجام ،امریکا نیز متعهد خواهد بود .او همچنین باید
بر تعهد بیشـ ــتر برای تأمین امنیت شـ ــرکای خود در حوزه خلیج فارس و باز بودن
در مذاکره با ایران در مورد اقدامات این کشـ ــور در منطقه تأکید کند .چنین دیداری
به بمب خبری در سراسر جهان تبدیل خواهد شد و به بسیاری از افرادی که نگران
هستند دولت ترامپ با ایران وارد جنگ شود ،آرامش خواهد داد .حفظ کانالهای
ارتباطی با ایران نه تنها مفید اسـ ــت ،بلکه تضمین خواهد داد که امریکا از شرکای
خود در  5+1جدا نخواهد شد.

سفر مقام روسی به ایران؛ لغو یا تعویق
یک دیپلمات سـ ــفارت ایران در روسـ ــیه نیاز به هماهنگی بیشتر را
دلیل تعویق سـ ــفر یک مقام روسـ ــی به ایران اعالم کرد .این دیپلمات
در واکنـ ــش به ادعای روزنامه کامرسـ ــانت چاپ مسـ ــکو به ایرنا گفت:
«بررسیها نشان میدهد مقامهای ایرانی هیچ اطالعات محرمانهای
در زمینه برنامه حضور «دیمیتری راگوزین» معاون نخست وزیر روسیه
در تهران اعالم نکردهاند و فقط در برخی سـ ــایتها به اصل سفر اشاره
شده است ».وی با اشاره به اهمیت و نقش مثبت معاون نخست وزیر
روسیه در روابط دو کشور ،اظهار امیدواری کرد سفر به تعویق افتاده در
زمان مناسب و با همه ترتیبهای الزم تنظیم شود .روزنامه کامرسانت
از قول منابع خود در دولت روسیه نوشته بود« :علت لغو این سفر این
است که ایران اطالعاتی را درباره سفر پیش رو افشا کرده و این در حالی
اسـ ــت که مسکو انتظار داشت این سفر محرمانه بماند ».به نوشته این
روزنامه ،راگوزین قرار بود روز دوشـ ــنبه  ۲۵بهمن به تهران سفر کرده و
با حسـ ــین دهقان ،وزیر دفاع و همچنین سورنا ستاری ،معاون علمی
س جمهوری ایـ ــران ،دیدار کند .یک منبع دولتی روس به
و فناوری رئی 
این روزنامه گفته است «ما پشتیبانی عظیمی از تهران کردهایم ،با وجود
این ،آنها در حال تهیه سـ ــختافزار از آن کشورهایی هستند که از طریق
تحریم دست به تحقیر ایران میزنند».

تقاضای نماینده اصالحطلب مجلس از رهبری
مصطفی کواکبیان ،نماینده تهران در مجلس در نطق میان دستور خود گفت:
طرح گفتوگوی ملی که از سـ ــمت اصالحطلبان مطرح شـ ــد ،چند نکته اساسـ ــی
دارد .اول اینکه از نظر ما قانون اساسـ ــی و بیانات رهبری فصلالخطاب اسـ ــت .ما
نمیخواهیم امام (ره) و قانون اساسـ ــی از سـ ــوی جریان خاصی مصادره شـ ــود .به
گـ ــزارش ایلنا ،این نماینده اصالحطلب افـ ــزود :من از رهبری تقاضا میکنم که به
دفتر خود دستور بدهند زمینه ارتباطات هرچه بیشتر با اصالحطلبان فراهم شود.

تأمین مسکن گروههای کم درآمد

نگاه
مسـ ــکن همواره به عنوان یکی از نیازهای جدی زندگی
آدمیـ ــان محسـ ــوب میشـ ــده و همـ ــه دولتهـ ــا تالش
محسن حاجی میرزایی میکنند که با اتخاذ سیاستهای مناسب به این ضرورت
مهم پاسخ بدهند .دولت تدبیر و امید در آغاز مسئولیت
دبیر هیأت دولت
با پروژه بزرگ ،نیمه تمام و پر مسـ ــألهای به نام مسکن
مهـ ــر مواجه بود که وظیفه داشـ ــت علیرغم همه نقدهایی که متوجـ ــه آن بود و با
محدودیت شدید منابع ،به آن ادامه دهد و پاسخگوی انتظارات بحق مردم باشد.
بنابراین ،اولویت اول دولت در تأمین مسکن ،پیگیری تعهدات باقی مانده از مسکن
مهر بوده است.
در اجرای این طرح تاکنون 86درصد از کل واحدهای تعهد شده به اتمام رسیده
است و مابقی نیز علیرغم همه محدودیتهای اعتباری در شرف اتمام است.
اکنـ ــون دولـ ــت با سـ ــامان بخشـ ــی به مسـ ــکن مهـ ــر و پـ ــس از آسیبشناسـ ــی
سیاس ـ ـتهایی که عمدتاً بر تأمین دولتی مسـ ــکن و تکیه بر ساخت مسکن ملکی
مبتنی بوده اسـ ــت با بهرهگیـ ــری از تجربیات بینالمللی؛ اسـ ــتفاده از ظرفیتهای
سازمانهایمردمنهاد،خیرینوبخشخصوصی،کاستنازنقشهایتصدیگری
دولت و افزایش نقشهای تنظیمگرانه آن ،برای تأمین مسکن گروههای کم درآمد
را در دسـ ــتور کار قرار داد .با توجه به هزینه بسیار زیرساختها و آسیبهای ناشی از
شهرهای حاشیهای و لزوم بازآرایی شهرها و استفاده بهینه از زیرساختهای موجود
طرحهایی اولویت مییابد که بر بهرهگیری از این ظرفیتها استوار باشد و منطبق
بر یک منطق اقتصادی و ترکیب حمایت دولت و انگیزه بخشـ ــی برای مشـ ــارکت
گستردهتر بخش خصوصی این کار مهم را انجام دهد.
بر پایه طرحی که امروز در دولت ارائه شـ ــد ،تأمین مسـ ــکن بـ ــرای گروههای کم
درآمد در دو قالب «مسـ ــکن حمایتی» و «مسـ ــکن اجتماعی» طراحی شده است.
در مدل مسـ ــکن حمایتی بر روشهای اعطای کمک برای ساخت و خرید مسکن
ملکیوپرداختکمکبالعوضبهمتقاضیانمسکنمهرفاقدمتقاضیتأکیدشده
اسـ ــت .جامعه هدف در اعطای کمک برای ساخت و خرید مسکن ،دهکهای سه
و چهار کم درآمد شهری است که با دریافت تسهیالت بانکی به میزان  50میلیون
تومان با نرخ سـ ــود  7درصد مورد حمایت قرار میگیرند .وزارت راه و شهرسازی در
این مدل نسـ ــبت به تأمین زمین با اولویت در بافتهای ناکارآمد شهری اقدام و از
این طریق سـ ــازندگان این واحدها را کمک میکند .در روش کمک بالعوض نیز هر
سال 5هزار از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی با اعطای 7میلیون تومان کمک
بالعوض در اختیار متقاضیان کم درآمد قرار میگیرد .در مدل مسکن اجتماعی به
سازندگان بخش خصوصی و خیرینی که دارای زمین در محدوده شهرها و شهرهای
جدید باشند ،برای ساخت مسکن اجتماعی تسهیالت ارزان قیمت اعطا میشود.
سقف این تسـ ــهیالت دو برابر تسـ ــهیالت مربوط به خرید و ساخت مسکن ملکی
یعنی  100میلیون تومان و با سود  7درصد تعیین شده است و سازندگان نیز متعهد
میشوند که تا  40درصد از واحدها را حداقل به مدت  10سال به گروههای کم درآمد
معرفی شده توسط بنیاد مسکن اجاره دهند .وزارت راه و شهرسازی نیز مجاز است
که از زمینهای در اختیار به سازندگانی که این تعهد را میپذیرند با لحاظ موقعیت
مکانی زمین و توجیه پذیری اقتصادی و دارابودن تأسیسات زیربنایی آب و برق و گاز
به قیمت تمام شده زمین واگذار نماید .دولت نیز در شهرهای زیر  500هزار نفر به
ازای هر واحد 150تا 300هزار تومان به صورت ماهانه و برای مدت 5سال به تناسب
وضعیت درآمدی افراد مشمول کمک بالعوض اجاره مسکن پرداخت میکند.
روش دیگر کمک به اقشـ ــار کم درآمد اعطای وام قرضالحسنه ودیعه مسکن
اسـ ــت که به خانوادههایی که توان پرداخت اقسـ ــاط را ندارند بـ ــه ازای هر واحد وام
قرضالحسنه ودیعه مسکن تا مبلغ 7و نیم میلیون تومان اعطا میشود.
شناسایی گروههای هدف در این برنامهها توسط وزارت رفاه و با همکاری سازمان
بهزیستی ،کمیته امداد و بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداریها انجام میشود.
ایـ ــن روشها نگرش متمایزی به موضوع مسـ ــکن اقشـ ــار کم درآمد اسـ ــت که
بـ ــا بهرهگیری از تجربیات کشـ ــورهای موفق تدوین شـ ــده و ضمن توجـ ــه کامل به
ساماندهی بافت شـ ــهری و کاهش هزینههای ناشـ ــی از ایجاد تأسیسات زیربنایی،
روشهای متنوع و سازگارتری با شرایط متنوع متقاضیان را به کار گرفته است و امید
است با نتایج خوبی همراه باشد.

