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آخرین وضعیت مناطق سیلزده به روایت «ایرا ن»

khamenei.ir

رهبر معظم انقالب در دیدار نخست وزیر عراق:

کاری کنید که نظامیان امریکایی
هرچه زودتر از عراق خارج شوند
نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری ایران
بر اجرایی شدن توافقات دو کشور تأکید کردند

دوران طالیی روابط تهران -بغداد
 ëëروحانی  :توســعه روابط بانکی و همکاریهــای بانکهای مرکزی ایران و
عراق در تسهیل شرایط برای گسترش تبادالت مالی و همکاریهای تجاری
و اقتصادی فیمابین حائز اهمیت است.
 ëëباید به گونهای برنامهریزی کنیم که اقدامات فنی در جهت انجام الیروبی
شــط العرب یا اروند رود توســط دو دولت تا پایان ماه رمضان انجام شــده و
بتوانیم در تابستان سال جاری شاهد عملیات اجرای آن باشیم.
 ëëباید در راستای گسترش تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد میان ایران و عراق
برنامهریزی و اقدام کنیم.
 ëëایجــاد شــهرکهای صنعتــی مشــترک و دعــوت از ســرمایهگذاران و
کارآفرینان دو کشور برای فعالیت در این مناطق و همکاریهای مشترک در
زمینه استاندارد کاالها موجب توسعه روابط و تبادالت تجاری ایران و عراق
خواهد بود.
 ëëباید تالش کنیم که سطح مبادالت تجاری ایران و عراق به افق  20میلیارد
دالری مد نظر دو کشور در سالهای آینده برسد.
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یادداشت

یادداشت

پیامسفر
عبدالمهدی

شکوه
پابرجا

صادق ملکی

احمد مسجدجامعی

در فاصلــه کمتــر از یک ماه پس از ســفر
روحانی به بغداد ،در تاریخ  ۱۷فروردین،
عــادل عبدالمهدی نخســت وزیر عراق
همــراه هیأتی متشــکل از وزیــران نفت،
دارایــی ،خارجــه ،برنامهریــزی ،تجارت،
بــرق و منابــع آبــی ،مشــاور امنیت ملی
عــراق ،رئیــس ســتاد ارتــش این کشــور،
قائم مقام وزیر کشور ،رئیس گذرگاههای
مــرزی و چند نفــر از نمایندگان مجلس
عــراق به عــاوه هیأتی خصوصــی وارد
تهــران شــد .ایــن ســفر نخســتین ســفر
دوجانبه او به ایران محسوب میشود.
نخســت وزیر عراق در سفر دو روزه خود
عالوه بر دیدار با رهبری ،با حسن روحانی
رئیس جمهوری کشورمان دیدار و گفت
وگــو کــرد .در کنار این گفتوگوهــا وزرای
همــراه نخســتوزیر عــراق در دیــدار بــا
همتایان ایرانی عالوه بر ارزیابی و بررسی
رونــد اجرایــی توافقات گذشــته میان دو
کشــور ،در زمینههــای جدیــد گســترش
روابــط در زمینههــای سیاســی ،امنیتی و
اقتصادی گفتوگو خواهند داشت.
ایــران در حــال حاضــر پــس از چیــن بــا
صــادرات  9میلیــارد دالر دومیــن کشــور
صادرکننده کاال و خدمات به عراق بوده و
در زمینه صادرات گاز و برق این کشور به
ایران وابســتگی استراتژیک داشته و جزو
هفت کشور معاف از تحریمهای امریکا
میباشد .در ســفر  20اسفند  97روحانی
بــه عــراق توافــق شــده بــود کــه حجــم
معامالت دو کشــور بــه  ۲۰میلیــارد دالر
افزایش یابد که این هدف در این سفر نیز
پیگیری خواهد شــد .همچنیــن الیروبی
ارونــدرود مورد توافق طرفین قرار گرفته
بود کــه در تمــاس تلفنی روحانــی برای
تبریــک نوروز با توجه به ســیلهای اخیر
مجدداً به نخســتوزیر عراق یادآوری و
برضرورت اجرایی شدن هر چه سریعتر
آن تأکیــد گردیــد .دو نشســت مشــترک
اقتصادی حاصل ســفر پیشــین روحانی
به عراق بود و قرار است سومین نشست
امروز در تهران با حضور روحانی و عادل
عبدالمهدیبرگزارگردد.

چند شــب پیش ،در برنام ه نوروزی عصر
جدید تلویزیون (که در آن هر کس هرچه
بلــد اســت رو میکند و تقلید ناشــیانهای
از برنامههای غربی اســت) گروه بهظاهر
مستعدیبراینشاندادنهنردوبلهاش،
ســرود «وطنم ای شکوه پابرجا» را با بیان
فالــش و اضافات غیرمتعارفــی در لحن
و صــدا ،روی انیمیشــنی بازخوانــی کرد تا
بینندهرابهخندهبیندازد؛سرودیملیکه
این سالها بسیار ســر زبانها بوده و بارها
دیــدهام در اجراهــای عمومــی ،مــردم به
احترام نام «وطن» میایســتند و با عشق
و هیجان ســاالر عقیلی را تشویق میکنند
و از او میخواهنــد دوبــاره ایــن تصنیف را
بخوانــد .این گروه رأی نیاورد اما جالب که
هیچکدام از داورها به این شــکل از خراب
کردن یک سرود ملی ،اعتراض و اشارهای
نکرد .برنامه زنده هم نبود بگوییم پخش
ایــن آیتــم از دســت مســئوالنش در رفته
است.
جفابهنمادهایملیوازجملهسرودهای
ملی تنها همین مورد نیست و بارها سرود
پــر جوشــش و صالبــت «ای ایــران» (اثــر
ارزشمندروحاهللخالقی،حسینگلگالب
و غالمحســین بنان) دســتخوش تعرض
و بدسلیقگی کســانی بوده که ولو به سهو،
نــه تنها بــه هویت ملی آســیب زدهاند که
باعث گرفتن رغبت عالئق دینی از مردم
شــدهاند .مثل آن راهنمای وســط میدان
نقــش جهــان اصفهــان که داشــت برای
دانشآموزان از قدمت  500سال ه مسجد
امامخمینــی میگفت و در جواب ســؤال
شاگردی ماند که مگر مرحوم امام چقدر
عمــر کردهانــد ،چنــد ســال از رحلتشــان
میگذرد که این مسجد از  500سال پیش
به نام ایشان است؟
سالهاپیشدرحاشی همراسمجایز هکتاب
سالدور هریاستجمهوریآقایخاتمی،
در تــاالر وحــدت (رودکــی) مرحــوم ایرج
افشــار از سریالی تلویزیونی ،گالی ه میکرد
که یکی از بازیگران به تقلید از شــخصیت
فیلم «شزم» ناگهان روی صحنه پریده و
خودشراهوخشترهمعرفیمیکرد.
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تحلیلگر
ارشد سیاسی

امداد درلرستان

آمادهباش درخوزستان
گزارش خبرنگار و عکاس«ایران» از پلدختر  /اینجا روزی یک روستا بود

استاد علوم سیاسی از غیبت احزاب
در بحرانهای ملی میگوید:

کارویژه احزاب فقط سیاسی
و انتخاباتی نیست

همراه با گفتارهایی از محمد جواد حقشناس
آذر منصوری و حمید رضا ترقی

کارشناسان علوم اجتماعی
در نظرخواهی«ایران» ارزیابی کردند

همبستگی ملی
زیر بارش های سیل آسا

همراه با یادداشت هایی ازمحمود فتوحی
مصطفی آب روشن ،عباس عبدی و احمد بخارایی

گزارشی از راهکارهای مقابله با بحران
در استان خوزستان

حفاظت جوانان از روستاهای
تخلیه شده خوزستان
گفت و گو با استاندار خوزستان:
میزان ورودی سد کرخه کاهش نیافته است

عضو شورای شهر
تهران

عکسها :سجاد صفری  /ایران

در پنجمین روز از امدادرســانی به ســیلزدگان با قطع
گــــزارش بارندگــی و فروکــش کــردن ســیالب در لرســتان روند
گـروه اجتــماعی
خدماترسانی به صورت زمینی و هوایی افزایش یافته
است تا جایی که خبرنگار «ایران» از منطقه گزارش میدهد امدادرسانی،
مردم روستاها و شهرهای سیلزده در دسترس را از گرسنگی و تشنگی نجات
داده و عملیات امداد را وارد مرحله اســکان آســیب دیدگان کرده است اما

ملزومات رونق تولید

انتخــاب «رونــق تولید» به عنوان شــعار ســال توجه بــه ضرورتی
اســت کــه اهتمام بــه آن آثار و پیامدهای بســیار مثبتی نــه تنها از
یادداشت
جنبه اقتصادی ،بلکه اجتماعی و حتی فرهنگی و سیاســی دارد و
البته عملی کردن آن نیز مســتلزم حمایت و پشــتیبانی و تحرک
در همه این عرصههاســت .چه رونق تولید باید به یک فرهنگ و
باور عمومی در عرصه اجتماع تبدیل گردد و اقتصاد کشــور برای
نقشآفرینی آن چابک و مهیا شــود و در بســتر تعامالت کارســاز
محمدرضا تابش
بینالمللی جان بگیرد .طرح این شعار ،رویکرد کشور ،مسئوالن و
نایب رئیس
مردم را در تعامل با همدیگر برای اجرای صحیح و مؤثر آن طلب
فراکسیون امید
مینماید.
انتخاب این شعار و تالش برای تحقق عملی آن نشان دهنده عزم جزم مسئوالن برای
برقراری ثبات ،آرامش و امنیت در کشور و هدایت نقدینگی و جذب سرمایههای خارجی
برای تولید و در نتیجه توسعه و پیشرفت کشور و رفاه مردم است .ضرورت دارد در ادامه
اقدامات اصالحی انجام شده امنیت سرمایهگذاری نه تنها از بعد فیزیکی ،بلکه به لحاظ
روانی و در سایه ثبات بخشی به مؤلفههای مؤثر در این فرآیند ،تأمین گردد .در راهکارهای
جلب سرمایهگذاری خارجی تجدید نظر و موانع موجود برطرف شود .سیستم بانکداری

بســیاری از روســتاها همچنان آب و بــرق ندارند و ارتشــیها میگویند باید
ســریعتر تأسیسات آب شــرب و امکانات بهداشــتی ســیلزدگان دایر شود.
ازسوی دیگر استان خوزستان نیز در آماده باش کامل به سر میبرد و با توجه
به احتمــال طغیان رودخانه کرخه ،شــهرهای سوســنگرد ،حمیدیه ،رفیع،
ابوحمیظه ،بســتان و کوت ســید نعیم در معرض ســیل قرار دارنــد و مردم
این شــهرها خانهها را ترک کردهاند اما جوانان همچنان در شــهر ماندهاند

تا با کمک به دســتگاههای خدمات رسان در منطقه و تقویت سیل بندها از
وقوع سیالب جلوگیری کنند .به هرحال با توجه به آنکه خوزستان مقصد
نهایی تمامــی بارشها و ســیالبهای چند وقت اخیر  ۴اســتان لرســتان،
ایالم ،کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری بوده لحظه به لحظه
به میزان حجم آب ورودی استان خوزستان افزوده میشود.

گزارشهای ویژه درباره مناطق سیل زده را در «ایران» امروز بخوانید

اصــاح و راه بــرای تعامــات مالــی و پولی با دنیا هموار شــود .سیســتم مالیاتی و تأمین
اجتماعــی کشــور کامالً هماهنــگ و در خدمــت تولید قرار گیرنــد .اســتانداردهای فنی و
زیســت محیطی در تولید کاال مراعات شــود .تعامالت بینالمللی و منطقــهای ایران که
نقش مؤثری در فرآیند تولید (واردات و صادرات مواد اولیه و واســطهای و کاالهای تولید
شــده ،همچنین جلب ســرمایه و تعامالت مالی و پولی و )...دارد تقویت گردد .نسخهها
و توصیههایی که در عمل تولید و اقتصاد کشــور را به این روز رســانده ،به دور نهاده شــود.
از ابتکار و ایدههای جدید و راهکارهایی که متخصصان متعهد ارائه میدهند ،همچنین
تجربیات تولیدگران موفق و مشارکت عام در این وادی باید بهره جست .ایرانیان خارج
از کشــور نیز ظرفیت خوبی برای رونق بخشــی به تولید هســتند .از ایــن ظرفیت نیز باید
بهرهمند شد .تقسیم کار منطقهای و استانی ،همچنین بهرهمندی افزونتر کارآفرینان و
اســتانها از عواید تولید کاالهای مرغوب میتواند رقابتی سالم و منصفانه در بعد کیفی
و هم کمی برقرار ســازد که برنامهریزی برای این امر نیز ضروری به نظر میرســد .در این
وادی مهم و تأثیرگذار ،حرف و حدیث و طرح و برنامه زیاد است که بستر شنیدن و ارائه
و عملی کردن آن باید توســط دولت محترم فراهم آید و ســایر قوا نیز به ســهم خویش
در برطرف ســاختن موانع و حمایت در اجرا ،اهتمام الزم را مبذول دارند .از خدا جوییم
توفیقعمل.

سرلشکر باقری :نیروهای مسلح تا زمان استقرار آرامش در کنار مردم خواهند بود
رئیس ســتادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه گستردگی خرابیها ایجاب میکند که
حجم امدادرســانی بیشــتر شــود ،گفت :نیروهای مسلح تا زمان اســتقرار آرامش در
کنار مردم خواهند بود .به گزارش ایلنا ،سرلشــکر محمد باقری که به منظور بررســی
آخرین وضعیت سیل زدگان استان لرستان به این استان سفر کرده است ،با حضور
در جمع مردم ســیلزده پلدختر با آنان در خصوص موانع و مشــکالت به گفتوگو
پرداخت.رئیس ستادکل نیروهای مسلح پس از بررسی مشکالت و موانع شهر و سیل

زدگان ،اظهار داشت :با وجود اینکه نیروهای مسلح از بدو شروع سیل به یاری آسیب
دیدگان شتافتند ،اماگستردگی خرابیها ایجاب میکند که حجم امدادرسانی بیشتر
شــود ،از ایــن رو در روزهــای آینده اقدامات امدادی گســتردهتری صــورت میپذیرد.
سرلشــکر باقری به مردم اطمینان داد که نیروهای مســلح تا زمان اســتقرار آرامش
در کنارشان خواهند بود .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه سفر برای بررسی
وضعیت سیلزدگان استان خوزستان عازم این استان شد.
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