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کنست رژیم صهیونیستی از اتحادیه بینالمجالس جهانی لغو عضویت شود
رئیس سیونهمین نشست کمیته اجرایی اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسالمی
گفت:فلسطین باید بهعنوان مهمترین اولویت دستور ...
کــــرد مطرح کرد:
ُ

بزهکاری پیامد کانکسنشینی
محرومان پایتخت

عضـو کمیسـیون اجتماعـی در مجلس کانکسنشـینی
را معضلـی جدیـد درجهـت توسـعه آسـیبهای
اجتماعـی و فضـای آن را نقطـهای امـن بـرای انجـام
بزهکاریهـای متعـدد بـه دور از چشـم مسـئوالن
دانسـت.
علـی کـرد در گفت و گو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانه
ملـت ،در مـورد اظهارنظر برخـی که کانکسنشـینی را
مقدمـهای بـر توسـعه حاشیهنشـینی میداننـد ،گفت:
کانکسنشـینی بـدون وجـود ضوابـط و دریافـت مجوز
از دسـتگاههای مرتبـط همچـون شـهرداری ،نیـروی
انتظامـی و اسـتانداری یـک معضـل بـزرگ محسـوب
میشـود ،چراکـه امکان شناسـایی این افـراد و نظارت
بـر عملکرد آنهـا وجود نـدارد.
نماینـده مـردم خـاش و میرجـاوه در مجلس شـورای
اسلامی ،ادامـه داد :اگـر دولـت شـرایطی را بـرای
شناسـایی و اجبـاری کـردن دریافـت مجـوز بـرای
کانکسنشـینان فراهـم کنـد ،مشـکلی ایجـاد نخواهد
شـد ،در غیـر ایـن صـورت مسـئوالن دسـتگاههای
برقرارکننـده نظـم و امنیـت در کشـور همچـون وزارت
کشـور و نیـروی انتظامـی باید از توسـعه آن در سـطح
شـهر جلوگیـری کننـد ،چراکـه ایـن روش جدیـد
سـکونت قطعـا معضلات جـدی اجتماعـی را رقـم
خواهـد زد.
وی در بیـان معضالتـی کـه کانکسنشـینی میتوانـد
بـه همـراه داشـته باشـد ،تصریـح کـرد :آسـیبهای
اجتماعـی همچـون اعتیـاد و تشـکیل خانههـای تیمی
قطعـا فضـای ایـن کانکسهـا را بـه نقاطی امـن برای
انجـام بزهکاریهـای متعـدد و هر اقدام خلاف قانونی
تبدیـل خواهـد کرد.
ایـن نماینده مـردم در مجلـس دهم ،از نبود بهداشـت
کافـی به عنـوان دیگر معضـل کانکسنشـینی یاد کرد
و افـزود :محدودیتهـای دسترسـی بـه آب شـهری
یکـی دیگـر معضالتـی بـوده کـه جزءالینفـک زندگی
کانکسنشـینان اسـت کـه این خـود میتوانـد عاملی
در جهـت شـیوع انـواع بیماریها باشـد.
عضو کمیسـیون اجتماعی در مجلس شـورای اسلامی،
یادآورشـد :هماکنـون مسـئوالن باید بـرای ممانعت از
توسـعه کانکسنشـینی تدابیـری بیندیشـند ،چراکـه
نبـود نظـارت کافی بـر این بخـش میتواند مشـکالت
امنیتـی متعـددی را بـه ویژه در حاشـیه شـهرها ایجاد
کند .
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کاهش  ۸متری عمق تاالب انزلی طی ده سال گذشته
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از رییس سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد در
برنامه ریزی ها و تخصیص بودجه منابع بیشتری را به محیط ...

حجتی باالخره درباره نرخ خرید تضمینی سخن گفت؛

پیشنهاد وزارت کشاورزی برای افزایش ۱۰
درصدی نرخ خرید تضمینی گندم در سال ۹۷

وزیــر جهــاد کشــاورزی ،از پیشــنهاد افزایــش  ۹تــا
 ۱۰درصــدی افزایــش قیمــت نــرخ خریــد تضمینــی
گنــدم در ســال  ۹۷توســط وزارتخانــه متبوعــش
خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری خانــه
ملــت  ،نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم مــدت هاســت

جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان متولــی اصلــی بخــش
کشــاورزی اســت  .امــا هــر چــه باشــد  ،اعــام
تصمیــم قطعــی دولــت بــرای نــرخ خریــد تضمینــی
گنــدم  ،بــه مشــکل جــدی گنــدم کاران برای کشــت
ســال آینــده شــان بــدل شــده اســت  .هــر چنــد
گهــگاه قیمــت هــای متفاوتــی از گوشــه و کنــار

کــه بــه عنــوان چالش بــزرگ پیــش روی کشــاورزان
و برنامــه ریــزان صنعــت کشــاورزی مطــرح اســت
 .چالشــی کــه یــک طــرف آن در دســت شــورای
اقتصــاد اســت و ســوی دیگــر آن در زمیــن وزارت

دربــاره رقــم خریــد تضمینــی بــه گــوش مــی رســد
امــا همچنــان چشــم کشــاورزان و رســانه هــا بــه
گفتــه هــای رســمی دولتــی هــا دوختــه شــده اســت.
چــرا کــه اگــر نــرخ نتوانــد ســطح مطلوبیتــی بــرای

تولیدکننــده ایجــاد کنــد ،و راهکارهــای جایگزیــن
بــازار کشــاورزی  ،همچــون ورود و فــروش گنــدم
در بــورس کاال (هرقــدر هــم ایــن روش موجــب
شــفافیت قیمــت هــا شــود و دســت واســطه هــا
از ایــن میــان کوتــاه شــود) نیــز نمــی توانــد بــه
آســانی بــه وظیفــه خــود عمــل کنــد و بــازار آشــفته
و پریشــان خواهــد شــد و شــاید هــم عمــا بایــد بــا
مدیریــت تولیــد در ســطح خــرد خداحافظــی کــرد.
حــاال امــا پــس از گذشــت  10مــاه از
ســال  1396پاســخ ایــن ســوال چــه
خواهــد بــود؟ نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم
بــرای ســال  97چــه خواهــد بــود؟!
در پاســخ ایــن ســوال  ،حجتــی وزیــر جهــاد
کشــاورزی در گفــت و گــوی اختصاصــی بــا
خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت ،دربــاره نــرخ
خریــد تضمینــی گنــدم در ســال  ،97گفــت :نــرخ
خریــد تضمینــی گنــدم هنــوز بــه وزارت جهــاد
کشــاورزی ابــاغ نشــده اســت.
بــه گفتــه حجتــی  ،وزارت جهــاد کشــاورزی
پیشــنهاد افزایــش  9تــا  10درصــدی افزایــش
قیمــت نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم را در ســال 97
مطــرح کــرده اســت ،امــا بایــد مشــاهده کــرد کــه
در شــورای اقتصــاد نهایتــ ًا چــه قیمتــی تصویــب
می شود.

دهمرده:

ضرورتی برای تغییر نام وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد
عضو کمیسـیون آمـوزش مجلس معتقد اسـت حل
مشـکالت آمـوزش و پرورش بیـش از تغییـر نام،
نیازمنـد اراده ،همت و باور حل مشـکالت از سـوی
مسـئوالن اسـت .حبیـباهلل دهمـرده در گفتوگـو
بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت بـا اشـاره به
اظهارنظـر یکی از مسـئوالن وزارتخانـه آموزش و
پـرورش مبنـی بـر اینکـه باید بـرای اجرای سـند
تحـول بنیادیـن از تغییـر نام ایـن وزارتخانـه آغاز
کـرد ،گفـت :ای کاش مسـئوالن ایـن وزارتخانـه
کـه اکنـون وضعیـت آن بـه مرحلـه هشـداررسـیده و در مشـکالت متعـدد غوطهور شـده  -به
ایـن آگاهـی برسـند کـه مشـکالت بـا تغییـر نام

حـل نخواهـد شـد.نماینده مـردم زابـل در مجلس
شـورای اسلامی ادامـه داد :در اینکـه رویکـرد
آمـوزش و پـرورش بایـد فرهنگـی -تربیتی باشـد
شـکی نیسـت امـا سـاده لوحانـه اسـت کـه فکر
کنیـم ایـن مهم بـا تغییـر عنـوان یـک وزارتخانه
کـه چندیـن دهـه بـا یـک نـام مشـخص در میان
مـردم جـا افتـاده اسـت محقـق خواهد شـد.
وی معتقد اسـت حل مشـکالت آمـوزش و پرورش
بیـش از آنکـه نیازمند تغییر عنوان باشـد بـه اراده،
همـت و بـاور آن ازسـوی تـک تـک مسـئوالن و
فرهنگیـان آمـوزش و پرورش نیـاز دارد.
دهمـرده بـا بیـان اینکـه سـند تحـول و اسـناد

باالدسـتی دسـتورالعمل وسـیعی اسـت کـه بایـد
بـرای اجـرای آن برنامهریـزی کرد ،افـزود :به نظر
میرسـد آمـوزش و پـرورش باید به طـور جدی به
مسـائل دانشـگاه فرهنگیـان ،حقالتدریسـیها و
سـایر نیروهای مشـغول بـه کار در ایـن وزارتخانه
ورود کنـد و بهیقیـن ضرورتـی بـه تغییـر نـام در
این شـرایط وجـود ندارد.عضو کمیسـیون آموزش
و تحقیقـات مجلـس بـا تاکیـد بـر اینکـه اولویـت
آمـوزش و پـرورش تغییـر نـام آن نیسـت ،اضافه
کـرد :هر مسـئولی که این مسـئله را مطـرح کرده،
کاملا غیرکارشناسـی حـرف زده و هنـوز نمیداند
ولویتهـا و مطالبـات فرهنگیـان چیسـت.

جاللی در سیونهمین نشست کمیته اجرایی اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسالمی:

کنست رژیم صهیونیستی از اتحادیه بینالمجالس
جهانی لغو عضویت شود
رئیــس ســیونهمین نشســت کمیتــه اجرایــی
اتحادیــه مجالــس ســازمان همــکاری اســامی
گفت:فلســطین بایــد بهعنــوان مهمتریــن
اولویــت دســتور کار اتحادیــه و کشــورهای
اســامی باقــی بمانــد.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت،
کاظــم جاللــی در س ـیونهمین نشســت کمیتــه
اجرایــی اتحادیــه مجالــس ســازمان همــکاری
اســامی( )PUICکــه صبــح دیــروز (شــنبه،
 23دی مــاه) در هتــل اســپیناس پــاالس تهــران
آغــاز بــه کار کــرد بــه عنــوان ریاســت ایــن
نشســت بــه ســخنرانی پرداخــت و گفــت :ایــن
نشســت در فضایــی برگــزار مــی شــود کــه در
آن تهدیــد بــزرگ تروریســم تکفیــری داعــش
در منطقــه بــه نحــو قابــل مالحظــه ای کاهــش
یافتــه اســت.
ضــرورت آغــاز رونــد بازســازی و
توســعه کشــورهای قربانــی تروریســم
داعــش
نماینــده مــردم تهــران ،ری ،شــمیرانات،
اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای
اســامی بــر همیــن اســاس تصریــح کــرد:
امیدواریــم بــا یــاری مالــی و فنــی کلیــه
کشــورهای اســامی بــه دولــت هــای
رهــا شــده از چنبــره توطئــه خارجــی تجزیــه
توســط تروریســم تکفیــری ،امــکان شــکل
گیــری و رشــد دوبــاره ایــن تهدیــد در
کشــورهای مزبــور و دیگــر کشــورهای اســامی
ریشــه کــن شــود کــه در ایــن زمینــه ،ضــرورت
بررســی راه هــای کمــک بــه رونــد بازســازی
و توســعه کشــورهای قربانــی تروریســم داعــش
توســط اتحادیــه بیــن المجالــس اســامی را
مــورد تأکیــد قــرار مــی دهیــم.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه جمهوری اســامی
ایــران از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی،
تقویــت امــت اســامی و ارتقــای جایــگاه
مســلمانان در عرصــه حیــات جهانــی را ســرلوحه
اقدامــات خــود قــرار داد و تاکنــون بــرای تحقــق
ایــن هــدف و رد دخالــت و نفــوذ قــدرت هــای
خارجــی در امــور کشــورهای اســامی از هیــچ
کوششــی فروگــذار نکــرده اســت ،عنــوان کــرد:
بــه اعتقــاد مــا مجالــس کشــورهای اســامی
نقــش محــوری در توســعه و تقویــت روابــط
کشــورهای اســامی ایفــا مــی کننــد.
جاللــی ادامــه داد :بــر همیــن اســاس ،بــار دیگــر
آمادگــی پارلمــان ایــران را بــرای همــکاری

بزهکاری پیامد کانکسنشینی محرومان پایتخت
عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس کانکسنشینی را معضلی جدید درجهت توسعه
آسیبهای اجتماعی و فضای آن را نقطهای امن برای انجام ...

مشــترک بــا دیگــر اعضــای اتحادیــه در
راســتای تقویــت همبســتگی و وحــدت میــان
کشــورهای اســامی و تــاش مشــترک بــرای
حــل و فصــل اختالفــات و چالــش هــای موجــود
اعــام مــی کنیــم.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم در ادامــه
ابــراز داشــت :در ایــن زمینــه ،مایلیــم مراتــب
ناخرســندی خــود را از افزایــش تنــش هــا و
اختالفــات میــان برخــی از کشــورهای اســامی

جاللــی همچنیــن بــا اشــاره بــه پیشــنهاد
دیگــری در رابطــه بــا بحــث ضــرورت آمــاده
ســازی اتحادیــه از نظــر ســاختار و شــرح وظایف
بــرای مواجهــه بــا تحــوالت آینــده مربــوط
مــی شــود ،بیــان داشــت :امــروزه رونــد تغییــرات
جهانــی بــا آهنگــی پــر شــتاب تــر در جریــان
اســت و بــروز تغییــرات در عرصــه فنــاوری و بــه
دنبــال آن تغییــر در دیگــر جنبــه هــای زندگــی
بشــری ،افزایــش روزافــزون وابســتگی کشــورها

بــه دلیــل وجــود برخــی کــج ســلیقگی هــا،
شــتابزدگی هــا ،ســوءتفاهمات و محاســبات
سیاســی نادرســت و ضــرورت چــاره اندیشــی
در ایــن زمینــه بــا توجــه بــه پیامدهــای منفــی
و تفرقــه افکنانــه ایــن گونــه اقدامــات بــر
وضعیــت کلــی امــت اســامی اعــام کنیــم.
نقــش پارلمــان هــای اســامی در
تقویــت وفــاق اســامی ارتقــا یابــد
وی افــزود :بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت تلــخ
و نیــز جایــگاه ارزشــمند و واالی پارلمــان
هــای اســامی در تقویــت صلــح ،امنیــت،
مــردم ســاالری و بــه زمامــداری ،بــر اهمیــت
ورود مجالــس قانونگــذاری عضــو اتحادیــه بــه
ایــن موضــوع بــه منظــور بهــره بــرداری از
ظرفیــت هــای موجــود در اتحادیــه پارلمــان
هــای اســامی بــرای کمــک بــه اصــاح
وضعیــت کنونــی تأکیــد مــی کنیــم و ضــروری
اســت بررســی هــای الزم بــه منظــور اتخــاذ
راهکارهــا و تصویــب ابتکاراتــی بــرای ارتقــای
نقــش پارلمــان هــای اســامی در تقویــت وفــاق
اســامی و همــکاری بیــن کشــورهای عضــو بــه
عمــل آیــد و بــر ایــن اســاس پیشــنهاداتی بــرای
بررســی بــه نشســت هــای آینــده ارائــه شــود.

و ملــت هــا بــه یکدیگــر ،تمرکززدایــی جوامــع
و نهادهــای موجــود کــه بــه دلیــل گســترش
فنــاوری اطالعــات شــتاب بیشــتری یافتــه
اســت ،تمایــل روزافــزون بــه جهانــی شــدن
بــه همــراه حفــظ ویژگــی هــای ملــی ،قومــی و
فرهنگــی و بســیاری عوامــل دیگــر ،لــزوم درک
بهتــر از «تغییــرات» و «آینــده» را بــرای دولــت
هــا ،ســازمان هــا ،مــردم و کســب و کارهــا بــه
امــری بســیار ضــروری جهــت تدویــن راهبردهــا
و برنامــه هــای مربــوط بــه فعالیــت هــای آتــی
خــود تبدیــل کــرده اســت.
رئیــس ســی و نهمیــن نشســت کمیتــه اجرایــی
اتحادیــه مجالــس ســازمان همــکاری اســامی
در ادامــه بــا بیــان اینکــه از مهــم تریــن عناصــر
تشــکیل دهنــده برنامــه هــای راهبــردی بــرای
هــر ســازمان ،توجــه بــه آینــده نگــری و تدویــن
طــرح هــا و برنامــه هــا بــر اســاس شــرایط
آنــی اســت ،گفــت :هــر چنــد آینــده اساســ ًا
فاقــد قطعیــت اســت ولــی غفلــت از رصــد و
پیــش بینــی واقــع نگرانــه تغییــرات آتــی جایــز
نیســت همچنیــن از آنجــا کــه نــوع نگــرش مــا
بــه آینــده نقــش مهمــی در برنامــه ریــزی و
تصمیــم گیــری هــای اتحادیــه بــازی مــی کنــد

لــذا مطالعــات علمــی آینــده بایــد بــه یکــی از
عناصــر برنامــه ریــزی مدیریتــی اتحادیــه و
تدویــن راهبردهــای الزم منطبــق بــا مطالعــات
مزبــور بــدل شــود.
وی افــزود :بــه عبــارت دیگــر ،بــدون درک
تصمیــم گیــری هــای آینــده ،نمــی تــوان جهــت
گیــری تصمیــم گیــری آینــده را تعییــن کــرد از
ایــن رو بــه نظــر مــی رســد یکــی از بهتریــن
روش هــا بــرای آمــاده ســازی اتحادیــه جهــت
ســازگاری و عملکــرد بهتــر آن در شــرایط
پیــش رو ،تدویــن راهبردهــای عملیاتــی منبعــث
از مطالعــات آینــده نگرانــه باشــد.
هــدف رئیــس جمهــور آمریــکا در انتقــال
ســفارتخانه ایــن کشــور بــه قــدس توطئــه ای در
راســتای لطمــه بــه حیثیــت فلســطینیان اســت
جاللــی همچنیــن ادامــه داد :پیشــنهاد مشــخص
ایــران در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه کنفرانــس
از دبیــرکل بخواهــد تــا نســبت بــه ایجــاد یــک
گــروه کارشناســی در زمینــه آینــده پژوهــی
متشــکل از نماینــدگان دبیرخانــه و نهادهــای
مطالعاتی-پژوهشــی پارلمــان هــای اســامی
اقــدام کنــد همچنیــن بهــره بــرداری از دانــش،
ظرفیــت و تجربیــات نهادهــای مطالعاتــی
 پژوهشــی پارلمــان هــای اســامی بــرایتجمیــع و بــه کارگیــری یافتــه هــای آنهــا در
امــر تدویــن بهتــر راهبردهــای آتــی اتحادیــه
و نیــز انطبــاق ســاختار و شــرح وظایــف آن
بــرای عملکــردی بهتــر و مؤثرتــر در آینــده
مــی توانــد هــدف از تشــکیل ایــن گــروه
باشد.
رئیــس مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای
اســامی بــر همیــن اســاس تصریــح کــرد:
جمهــوری اســامی ایــران آمادگــی دارد ایــن
موضــوع مهــم را بــا ســایر هیــأت هــای عالقــه
منــد و نیــز دبیرخانــه بــه تفصیــل مــورد بحــث
قــرار داده و بــر اســاس نتایــج حاصلــه ،طرحــی
مشــخص را در ایــن زمینــه بــه اتحادیــه ارائــه
دهــد.
وی در ادامــه افــزود :مراتــب انتقاد و ناخرســندی
شــدید مجلــس شــورای اســامی و ملــت ایــران
را از اعــام اخیــر رییــس جمهــور آمریــکا
دایــر بــر برنامــه دولــت وی بــرای انتقــال
ســفارتخانه ایــن کشــور بــه قــدس و در نتیجــه
شناســایی بیــت المقــدس بــه عنــوان پایتخــت
رژیــم صهیونیســتی اعــام مــی کنیــم و ایــن
طــرح را توطئــه ای ارزیابــی مــی کنیــم کــه
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رضایی:

ضعف دیپلماسی عامل غفلت از درآمدزایی صنعت دریایی
رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس ،بــا بیــان اینکــه
افزایــش ســهم جابــه جایــی بــار و مســافر از طریــق دریا
ربطــی بــه تحریــم هــا نــدارد ،گفــت :دیپلماســی دریایــی
ضعیــف دولــت ،بــه از دســت دادن ســهم ایــران در
کریدورهــای بیــن المللــی منجــر شــده اســت.
محمدرضــا رضایــی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار خبرگزاری
خانــه ملــت ،بــا تاکیــد بر ضــرورت توجــه به ظرفیــت های
بالقــوه دریایــی در کشــور ،گفــت :برنامــه ریــزی بــرای
رشــد ســهم حمــل و نقــل دریایــی در جابــه جایــی
مســافر و بــار مــی توانــد درآمــد زایــی خوبــی بــرای
کشــور مــا داشــته باشــد.
رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی ،بــا
بیــان اینکــه وجــود دریــا در شــمال و جنــوب ایــران موقعیــت اســتراتژیک و مناســبی را بــرای آن رقــم
زده اســت ،افــزود :در صورتــی کــه حمــل و نقــل دریایــی در ایــران توســعه یابــد مــی توانــد ماننــد
بســیاری از کشــورهای پیشــرفته ارزآوری خوبــی بــرای اقتصــاد بــه همــراه داشــته باشــد.
درآمد زایی بنادر در ایران مورد غفلت واقع شده است
نماینــده مــردم جهــرم در مجلــس شــورای اســامی ،بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــورهای پیشــرفته هــر
روز بــه فکــر کســب درآمــد از راه هــای جدیــد هســتند ،تصریــح کــرد :متاســفانه مــا هنــوز نتوانســته
ایــم از موقعیــت هــای بالقــوه بنــادر خــود در راســتای افزایــش درآمدزایــی بــرای کشــور اســتفاده
کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه در برنامــه ششــم توســعه و ســایر اســناد باالدســتی بــه ضــرورت افزایــش ســهم
بنــادر و حمــل و نقــل دریایــی از جابــه جایــی مســافر و بــار تاکیــد شــده اســت ،گفــت :متاســفانه
حمــل و نقــل دریایــی در کشــور مــا مغفــول بــوده و از برنامــه هــا و چشــم اندازهــای آتــی عقــب
مانــده اســت.
خروج احتمالی آمریکا از برجام تهدیدی برای حمل و نقل دریایی نیست
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ،بــا اشــاره بــه برخــی زمزمــه هــا مبنــی بــر خــروج احتمالــی
آمریــکا از برجــام ،افــزود :برنامــه ریــزی در حــوزه هــای مختلــف کشــور بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه
حتــی اگــر برجــام بــه کل وجــود نداشــت هــم خللــی در ادامــه رونــد دســتگاه هــای داخلــی رخ ندهــد.
رضایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه آمریــکا خوشــبین نیســتیم ،تصریــح کــرد :برنامــه مــداری و دوری از
مدیریــت هــای ضعیــف در حــوزه هــای مختلــف از جملــه حمــل و نقــل دریایــی و هوایــی مــی توانــد
کشــور مــا از تصمیمــات خلــق الســاعه کشــورهای دیگــر ماننــد آمریــکا مصــون دارد.
بی برنامگی بیش از تحریم ها اقتصاد کشور را تهدید می کند
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ،بــا بیــان اینکــه افزایــش ســهم حمــل و نقــل بــار و مســافر از
طریــق دریــا ربطــی بــه تحریــم هــا نــدارد ،گفــت :متاســفانه بیشــترین لطمــه کشــور در حــوزه حمــل
و نقــل دریایــی بــی برنامــه گــی اســت تــا فشــارهای کشــورهای اجنبــی زیــرا اگــر طبــق برنامــه هــای
باالدســتی اقدامــات انجــام شــود پیشــرفت هــا ملمــوس خواهــد بــود.
رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی ،بــا تاکیــد بــر اینکــه اســتفاده از ظرفیــت دریــا،
بنــادر ،ســواحل و کریدورهــای بیــن المللــی بایــد تقویــت شــود ،افــزود :متاســفانه دولــت پیگیــری
هــای ضعیفــی در حــوزه دیپلماســی دریایــی داشــته کــه ایــن خــود بــه از دســت دادن ســهم ایــران در
کریدورهــای بیــن المللــی منجــر شــده اســت.
رضایــی بــا اشــاره بــه ارتبــاط دریایــی ایــران بــا برخــی کشــورها از جملــه چیــن ،هنــد و پاکســتان،
گفــت :در صورتــی کــه ارتبــاط ایــران بــا کشــورهای مختلــف دنیــا تقویــت شــود به طــور حتــم آب های
داخلــی مســیر رفــت و آمــد بیــن المللــی شــده و از ایــن منظــر نیــز درآمــد زایــی خوبــی نصیــب کشــور
می شــود.
صنعت حمل و نقل دریایی از بودجه دولتی بی نصیب است
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه حمــل و نقــل دریایــی و همچنیــن بنــادر کشــور از بودجــه دولتــی
بــی نصیــب بــوده و بــه صــورت درآمــد هزینــه ای اداره مــی شــوند دولــت بایــد بــه نحــو دیگــری
حمایــت هــای خــود را از ایــن بخــش نمایــان کنــد.
رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی ،یــادآور شــد :توســعه حمــل و نقــل دریایــی
مــی توانــد در بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور و رونــق کســب و کار تاثیــر بــه ســزایی داشــته باشــد
از ایــن رو غفلــت از ایــن موضــوع مــورد پذیــرش نیســت.

هــدف از اجــرای آن لطمــه وارد ســاختن بــه
حیثیــت و وحــدت فلســطینیان و کل مســلمانان
بــوده اســت.
جاللــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه مســروریم
کــه چنیــن اقــدام شــرورانه ای بــا مخالفــت
و انتقــاد جــدی اکثریــت قاطــع دولــت هــا و
ســازمان هــای بیــن المللــی روبــرو شــد ،اظهــار
داشــت :در ایــن خصــوص ،حمایــت قاطــع خــود
را از بیانیــه مصــوب نشســت مــورخ  18دســامبر
 2017تروئیــکای اتحادیــه در تهــران کــه در
آن ضمــن حمایــت کامــل از بیانیــه مصــوب
نشســت مــورخ  18دســامبر کمیتــه فلســطین
اتحادیــه در تهــران همچنیــن بــر مــواردی مانند
رد قاطعانــه و بــدون گذشــت تصمیــم دولــت
آمریــکا و باطــل اعــام کــردن آن ،ضــرورت
حمایــت همــه جانبــه از مبــارزات مســتمر مــردم
فلســطین تــا زمــان برقــراری دولــت فلســطین
بــه پایتختــی قــدس شــریف ،درخواســت از
اتحادیــه بیــن المجالــس جهانــی بــرای لغــو
عضویــت کنیســت رژیــم صهیونیســتی در
اتحادیــه مزبــور ،ضــرورت آزادی هرچــه ســریع
تــر همــه فلســطینی هــای ربــوده شــده و یــا
آنانــی کــه در زنــدان هــای رژیــم صهیونیســتی
بــه ســر مــی برنــد و یــا کســانی کــه بــه صورت
اداری توقیــف شــده انــد بــه ویــژه اعضــای
پارلمــان فلســطین ،درخواســت از کشــورهای
عضــو اتحادیــه کــه روابــط سیاســی و اقتصــادی
بــا رژیــم صهیونیســتی برقــرار کــرده انــد بــرای
تعلیــق ارتباطــات خــود بــا رژیــم فــوق الذکــر
تأکیــد شــده اســت ،اعــام مــی کنیــم.
فلســطین پیوســته بایــد بــه عنــوان
مهمتریــن اولویــت دســتورکار اتحادیــه
و کشــورهای اســامی باقــی بمانــد
وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه بحــران هــا
و چالــش هــای موجــود در جهــان اســام نبایــد
مــا را از موضــوع فلســطین و دفــاع از مــردم
مظلــوم آن غافــل کنــد ،ابــراز داشــت :فلســطین
پیوســته بایــد بــه عنــوان مهمتریــن اولویــت
دســتور کار اتحادیــه و کشــورهای اســامی
باقــی بمانــد و در ایــن زمینــه بــا طــرح هــر
ابتــکار و اقدامــی کــه رســیدگی جــدی بــه ایــن
مهمتریــن موضــوع جهــان اســام را بــا سســتی
و بــی عملــی مواجــه ســازد مخالــف هســتیم.
رئیــس ســی و نهمیــن کمیتــه اجرایــی ســازمان
همــکاری اســامی در پایــان خاطرنشــان کــرد:
همچنیــن مراتــب نگرانــی خــود را در مــورد
پیامدهــای منفــی گرایــش هــا و تحــرکات
سیاســی جدیــد در برخــی از کشــورهای
عضــو اتحادیــه بــرای نزدیکــی بیشــتر بــه
رژیــم صهیونیســتی و فتــح بــاب روابــط بــا
اشــغالگران اولیــن قبلــه مســلمانان اعــام
می کنیم.
گفتنــی اســت؛عبدالرضا عزیــزی و کمــال
دهقانــی فیروزآبــادی نماینــدگان مجلــس
شــورای اســامی نیــز در ایــن نشســت حضــور
داشــتند.

کیخا مطرح کرد:

کاهش  ۸متری عمق تاالب انزلی طی
ده سال گذشته
عضـو کمیسـیون کشـاورزی مجلـس
از رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه
درخواسـت کـرد در برنامـه ریـزی هـا و
تخصیـص بودجـه منابـع بیشـتری را بـه
محیـط زیسـت اختصـاص دهد زیـرا طی
سـال هـای اخیـر در حـق محیـط زیسـت
کـم لطفـی شـده اسـت.
احمدعلـی کیخـا در گفت و گو بـا خبرنگار
خبرگـزاری خانـه ملـت ،وضعیـت تـاالب
هـای کشـور را بحرانـی خوانـد و نسـبت
بـه مهاجـرت هـای دسـته جمعـی ناشـی
از ایـن معضـل هشـدار داد و گفـت:
نمونـه ایـن مهاجـرت هـا در پـی خشـکی هامـون و هیرمنـد در سـال  78به
بعـد رخ داد کـه متاسـفانه بیـش از  40هـزار نفـر کـه در حوزه تـاالب هامون
زندگـی مـی کردنـد و اقتصـاد غالـب آنها دامـداری و صیـادی بود با خشـکی
تـاالب حیـات ،زندگـی و مشـاغل ایـن افراد دچـار تهدید شـد و بـه علت بی
توجهـی دولـت هـا بـه رفـع مشـکالت بنابرایـن بخشـی از ایـن جمعیت به
مهاجـرت های گسـترده روی آوردنـد که پیامدهـای اجتماعی زیـادی را برای
خانواده هـا به همراه داشـت.
نماینـده مـردم زابـل ،زهـک و هیرمنـد در مجلس شـورای اسلامی ،بـا بیان
اینکـه اگـر چـاره ای بـرای احیـای تـاالب هامـون و طوفـان هـای شـدید
اندیشـیده نشـود بـاز هم شـاهد چنیـن مهاجـرت هایـی خواهیم بـود ،افزود:
در صـورت مهاجـرت ،نظـام و مسـئوالن بایـد هزینـه هـای گزافـی را بابـت
مانـدگاری مـردم هزینـه کنند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه حفـظ و احیای تـاالب هـا حفـظ و مانـدگاری زندگی
انسـان هـا را در پـی دارد ،تصریـح کرد :سلامت تاالب سلامت اکوسیسـتم
حـوزه را بـه دنبـال دارد در واقـع تخریب و خشـکی برخـی تاالب هـا به دلیل
رخـداد نقصـان و ایراداتـی در حـوزه باالدسـت بـوده اسـت بـه عنـوان مثال
متوسـط عمـق تـاالب انزلـی در طـول دهـه گذشـته از  9متـر بـه یـک متـر
رسـیده و علت این خشـکی سـرازیر شـدن بخش قابل توجهـی از میکروبات
از باالدسـت بـه سـمت این تـاالب بوده اسـت.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،افزود :متاسـفانه با توسـعه سـکونتگاه های
اجتماعـی ،رها شـدن فاضلاب ها بـه رودخانه ها ،تصـرف حریـم رودخانه ها،
برداشـت شـن و ماسـه از بسـتر رودخانـه هـا و انجـام ده هـا اقـدام غلـط
وضعیـت تـاالب هـا بحرانـی شـده اسـت.
کیخـا بـا بیـان اینکـه در مجلـس دهـم در اقدامـی موثـر بـا همـکاری دولت
قانـون حفاظـت ،احیـاء و مدیریـت تاالب هـای کشـور تصویب شـد ،تصریح
کـرد :بـر اسـاس ایـن قانـون هـر گونـه اقـدام و بهـره بـرداری کـه باعـث
تخریـب و آلودگـی غیرقابـل تـاالب هـا شـود ممنوع اسـت و سـازمان محیط
زیسـت مکلـف اسـت از ایـن گونـه فعالیـت هـا جلوگیـری کند.
نماینـده مـردم زابل ،زهـک و هیرمنـد در مجلس شـورای اسلامی ،ادامه داد:
در ایـن قانـون محیـط زیسـت مکلـف شـده نیـاز آبی تـاالب هـا را بـرآورد و
وزارت نیـرو نیـز حقابـه را تامیـن کند.
عضـو کمیسـیون کشـاورزی ،آب ،منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت مجلـس
شـورای اسلامی ،بـا بیان اینکـه برای احیـای تاالب هـا خالء و کمبـود قانون
نداریـم ،افـزود :سـازمان حفاظـت محیط زیسـت به عنـوان متولی تـاالب ها
و محیـط زیسـت طبیعی کشـور نیـاز اسـت بازنگری در سـاختار خود داشـته
با شد .
وی بـا بیـان اینکه رییس سـازمان حفاظت محیط زیسـت در صـدد راه اندازی
دفتـر ویـژه ای بـرای حفاظـت از تاالب های کشـور اسـت ،گفت :کـه بر این
اسـاس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت به صـورت متمرکـز بـر روی اجرای
قانـون حفاظـت از تاالب هـا و آیین نامـه های آن اقـدام کند.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم ،با بیـان اینکـه احیـای تاالب هـا تنها
وظیفـه سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت نیسـت ،افـزود :محیـط زیسـت
مـی توانـد مطالبـه گـر احیای تـاالب ها باشـد و می طلبـد وزارت نیـرو ،جهاد
کشـاورزی و سـایر مصـرف کننـدگان آب رفتار خـود در مدیریت منابـع آب را
اصلاح کننـد تـا آب بیشـتری در اختیار تـاالب ها قـرار گیرد و احیا شـوند.
کیخـا ادامـه داد :در غیـر ایـن صـورت تـاالب هـا را از دسـت خواهیـم داد و
بـه طـور قطـع با مـرگ تـاالب هـا تمامـی حوزه هـا و انسـان هـا ،نباتـات و
حیـات وحـش نیـز خواهند مـرد و از بیـن خواهند رفـت و ایـن تهدیدی جدی
برای کشـور به شـمار مـی رود.

