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جهانگیری در دیدار با حیدرالعبادی:

ایران در مرحله سازندگی کنار عراق خواهد بود

1

در تماس تلفنی رؤسای جمهوری ایران و ترکیه اعالم شد

تجارت تهران و آنکارا با «لیر» و «ریال»

عطر مادرانه
در میهن

جزئیات استفاده از پول ملی دو کشور در معامالت مشترک نهایی شده و آماده اجرا است

روحانـــی :گســـترش همـــکاری هـــای بانکـــی کلیـــد اصلـــی توســـعه
اردوغان :به کارگیری پول ملی دو کشور در معامالت مشترک میتواند
روابط اقتصادی ما را وارد مرحله نوینی کند
روابط اقتصادی دو کشور است
ترکیـــه ازنفوذ خـــود برای پایـــان محاصره زنان و کودکان در شـــهرهای به عنوان دو کشـ ــور مسـ ــلمان و بزرگ منطقه ،باید همه تالش خود را به کار
بگیریم و دست دردست یکدیگر به تراژدی غوطه شرقی پایان دهیم
«فوعا» و «کفریا» از سوی تروریستها استفاده کند

صفحات و مطالب ویژه «ایران»
در پاسداشــت مقــام حضرت
فاطمه(س) ،روز مادر و روز زن

2

با حضور مقامات چین و ایران :

قرارداد
تکمیل حلقه ریلی
شمال  -جنوب امضا شد

رو ز زن فرصتی برای تأمل بر مطالبات زنان

محمدیان:

وزارت ورزش مأموریت
خود را برای حضور زنان
در ورزشگاهها انجام داد

معــاون ورزش بانــوان وزارت ورزش
و جوانــان در مراســم جشــنواره میــاد
حضــرت زهرا(س) که دیروز در مجموعه
ورزشی شهید شیرودی ســالن افراسیابی
برگــزار شــد ،گفــت« :بــرای حضــور زنان
در ورزشــگاهها افــراد و بخشهــای زیادی
مســئولیت دارنــد و امســال وزارت ورزش
و جوانــان مأموریت خــود را در این زمینه
انجــام داده اســت ».فریبــا محمدیــان
در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا امســال
زمینههای این حضور فراهم شــده اســت
یــا خیــر؟ افــزود« :دغدغــه وزارت ورزش
و ســایر بخشهــا بــرای حضــور زنــان و
خانوادههــا در ورزشــگاهها حفــظ شــأن،
ارزشهای اسالمی و اجتماعی آنها است
و این شــأن تنها بــرای زنان نبــوده و ما به
فکر رعایت شــئون تمــام اقشــار از جمله
زن و مــرد هســتیم ».او ادامــه داد« :مــا
برنامههــای زیــادی را بــرای فراهم کردن
زیرســاختهای الزم در ورزشگاهها ایجاد
کردیــم .در حال حاضر زنــان و خانوادهها
میتواننــد شــاهد انجــام فعالیتهــای
ورزشــی در بیش از  ۳۵رشــته ورزشــی در
ورزشگاهها و سالنهای سرپوشیده باشند
کــه امیــدوارم بتوانیــم هماهنگــی الزم را
بــرای یــک رشــته خــاص جهــت حضور
زنــان تماشــاگر و خانوادههایشــان فراهم
کنیــم ».معاونــت ورزش بانــوان وزارت
ورزش و جوانان گفت« :با زیرساختهایی
کــه در زمینــه فعالیت هرچه بیشــتر زنان
فراهم شده است ،امیدواریم بتوانیم این
فعالیــت بانــوان را در تمامــی رشــتههای
ورزشی افزایش دهیم و شاهد حضور زنان
در کلیه رشــتههای ورزشی در عرصههای
جهانی و آسیایی و بینالمللی باشیم».

بازداشت اخیر دانشجویان
در مجلس بررسی میشود

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلــس گفــت کــه بازداشــت اخیــر
دانشــجویان را از طریــق وزارت اطالعــات
پیگیــری میکنــد .فاطمــه ســعیدی در
گفتوگــو با ایســنا با تأکید بــر اینکه پیگیر
موضــوع بازداشــت اخیــر دانشــجویان
هستم ،گفت :در این باره از وزیر اطالعات
توضیح میخواهم که علت بازداشت این
دانشجویان چه بوده است .وی همچنین
گفت کــه از وزیــر اطالعات دربــاره ضابط
قضایی که دانشــجویان را بازداشــت کرده
توضیح خواهد خواست.

یکی از گزینهها این است که اگر واشنگتن
از برجام خارج بشود ،تهران متناسب با آن از تعهدات
خود بکاهد

دولت ساکنان بافت فرسوده را به حال خود رها
نمیکند

سناریوهای ایران برای
<برجام> منهای امریکا
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جهانگیری در دیدار با حیدرالعبادی:

ایران در مرحله سازندگی کنار عراق خواهد بود
معــاون اول رئیس جمهوری کشــورمان روز گذشــته در ســفر به
توگو کــرد .همزمان با
بغــداد با نخســتوزیر عراق دیــدار و گف 
مالقاتخصوصیاسحاقجهانگیریوحیدرالعبادیوزیراندو
توگوکردند.
کشورپیرامونتوافقنامههایفیمابینگف 
قراراســت در جریــان ایــن ســفر ســند همــکاری 10بنــدی در
زمینههای تجاری و اقتصادی امضا شــود .پیشنویس این ســند
همکاری در جریان ســفر وزیر صنعت ،معدن و تجارت به عراق
تهیه و تدوین شده است .جهانگیری در دیدار با العبادی پیروزی
بر گروههای تروریســتی داعش را بــه دولت و ملت عراق تبریک
گفــت و تأکیــد کرد که ایران در مرحله ســازندگی و عمران در کنار
عراق قرار خواهد داشــت .بهگزارش ایرنا ،نخســتوزیر عراق نیز
بعد از پایان رایزنیها با معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت
که زمینههای توافق بین جمهوری اســامی ایران و عراق بســیار
گسترده و بزرگ است .دفتر رسانهای نخستوزیر عراق با انتشار
بیانیهایعصردیروزبهنقلازالعبادینوشت«:مشکالتموجود
توگوها با طرف
در مســیر این توافقها بســیار ناچیز اســت و گف 
ایرانی موفقیتآمیز بوده اســت ».معــاون اول رئیس جمهوری
همچنین در نشست مذاکرات مشــترک ایران و عراق با تأکید بر
اینکه توســعه همکاریهای اقتصادی و مناسبات تجاری ایران و
عراق نیازمند شــکلگیری توافقات سازنده اســت ،گفت :ایران و
عراق نیازمند یک سند جامع برای همکاری اقتصادی هستند تا
آن را مبنای همکاریهای اقتصادی فی مابین قرار دهند.
معــاون اول رئیس جمهوری از آمادگــی ایران برای حضور و
مشــارکت در بازســازی عراق خبر داد و گفت :ایران آمادگی دارد
خط اعتباری تا میزان  3میلیارد دالر در اختیار عراق قرار دهد تا
شرکتهاوبخشخصوصیایرانبتوانندمشارکتجدیتریدر
بازسازیعراقداشتهباشند.
جهانگیــری مهمتریــن محدودیــت پیــش روی مناســبات
اقتصــادی دو کشــور را مســائل بانکی دانســت و اظهار داشــت:
مسائل بانکی دو کشور هنوز در نقطه ابتدایی است که الزم است
با تدبیر و راهکارهای مناســب به دنبال حل و فصل این مسائل
باشیم.معاوناولرئیسجمهوریهمچنینبرضرورتتجارت

آزاد میــان ایــران و عراق تأکید کرد و اظهار داشــت :تجــارت آزاد
میتواند زمینهای برای افزایش مبادالت اقتصادی ایران و عراق
باشد .وی با اشــاره به مشکالت برخی پیمانکاران و شرکتهای
خصوصــی ایرانــی کــه در عــراق فعالیت دارنــد ،افــزود :برخی
شــرکتهای ایرانی هنوز مطالباتشــان پرداخت نشده که الزم
است این موضوع حل و فصل شود تا این شرکتها بتوانند نقش
پررنگتری در بازسازی عراق ایفا کنند.
جهانگیری بر ضرورت اتصال راه آهن ایران و عراق تأکید کرد
و گفت :اتصال راه آهن دو کشور نیازمند احداث یک پل و ایجاد
 30کیلومتر خط ریلی است که با تحقق این امر عراق میتواند به
آسیای میانه و چین دسترسی داشته باشد و خط ریلی ایران نیز تا
دریای مدیترانه ادامه خواهد یافت .معاون اول رئیس جمهوری
همچنین به مسأله اروندرود اشاره و تصریح کرد :متأسفانه بیش
از  30سال است که مردم دو کشور از مزایای این رودخانه محروم
هســتند و با توجه به اینکه ســاز و کارهــای الزم در قــرارداد 1975
الجزایر پیشبینی شــده ،امیــدوارم هر چه زودتــر مذاکرات الزم
انجام شود و شاهد حل و فصل مسائل اروندرود باشیم .وی یکی
از دغدغههای مردم ایران را مسأله ریزگردها عنوان کرد و با اشاره
بــه اینکه منشــأ بخش زیادی از ریزگردها در کشــور عراق اســت،
گفت :مردم اســتانهای خوزســتان و ایالم با مشــکالت متعدد
ناشــی از ریزگردها مواجه هســتند که انتظار داریم این مســأله با
همکاری مشترک دو کشور هرچه سریعتر حل و فصل شود.

بعیدینژاد :امریکا را به نقض توافق هستهای متهم خواهیم کرد
ســفیر ایــران در انگلیــس گفت که ایــران قصد دارد در نشســت
آتــی درباره توافق هســتهای در وین ،بار دیگــر امریکا را به نقض
تعهداتش در این توافق متهم کند.
بهگزارش ایسنا ،حمید بعیدینژاد در گفتوگو با خبرگزاری
کیودو ،با اشــاره به توافق هســتهای ایران و گروه  5+1که در ژوئیه
 2015حاصل شد اظهار کرد :امریکا به طور مرتب توافق هستهای
را نقــض میکنــد و ایــن موضــوع موجب نگرانــی ایران اســت.
بنابراین ما در نشست آتی وین این مسأله را مطرح خواهیم کرد.
به گزارش کیــودو ،معاون وزیرامورخارجه ایران و نمایندگان
گروه  5+1شامل امریکا ،روسیه ،چین ،انگلیس ،فرانسه و آلمان
قرار است هفته آینده  16مارس ( 25اسفند ماه) با یکدیگر دیدار
و درباره روند اجرای این توافق و موضوعات مربوط به آن رایزنی
کنند.تهــران بهتازگــی کشــورهای اروپایــی را به اتخــاذ موضعی
ریاکارانــه در قبــال توافق هســتهای بــه منظور خوشــایند دونالد
ترامپ رئیس جمهوریامریکا متهم کرده است.
ایــران بهطور خــاص بر این باور اســت که واشــنگتن تاجران
اروپایــی را دربــاره پیامدهــای همــکاری بــا شــرکتهای ایرانــی

تسهیالت  6درصدی دولت
براینوسازی
بافتهای فرسوده

سه استیضاح با کدام هدف؟

ایسنا

اول دفتر
تقــارن مناســبات اجتماعــی و مهم کشــور بــا والدت حضرت
فاطمــه زهرا ســاماهلل علیهــا و روز زن فرصتی بــرای تعمق و
رهنمود گرفتن از زندگی آن بزرگوار است ،زنی که در طول تاریخ
بشریت عنوان سرور زنان عالم را گرفت و شخصیت ممتاز آن
الگــوی بیبدیــل بــرای زن در همــه عصرها و دورههاســت.زن
موجــودی ظریــف ،با احســاس و عاطفه قوی اســت که مظهر
فاطمه ذوالقدر
آرامش و سکون نام گرفته و یکی از اهداف آفرینش این اشرف
نماینده مردم
تهراناسالمی مخلوقــات ،تقبــل بار رســالت تعلیــم و تربیت جامعــه برای
در مجلس شورای
رســیدن بــه قرب الهی و تکامل نســل بشــر در ســایه رحمت و
مودت الهی است.
بر این اســاس با توجه به نقش انسانســاز زنان ،جایگاه ،ارزش و منزلتی کریمانه و
مقدس در دین مبین اســام به وی داده شــده و تکریم زنان یکی از شاخصههاو نتایج
مهم حکومت دینی برشمرده شده است.
اما ناآگاهی و اشــراف و شــناخت الزم نســبت به این نیمی از پیکره اجتماع انسانی
خدشههایی را به شخصیت و جایگاه و منزلت اجتماعی زن در طول تاریخ روا داشته و
با وجود فاصله از جاهلیت صدر اسالم ،جاهلیت مدرنی نسبت به زنان وجود دارد که
جایگاه واقعی زن را بدرستی به تصویر نکشیده است و به تبع آن چالشهای عمیقی
را در موضوع مشــارکت زنان درعرصههای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاســی
ایجاد کرده است .لذا برای مرتفع کردن آن مشارکت هرچه بیشتر زنان بااتکا به عنصر
معنویت ،علم و دانش را تمنا میکند.
ازاینرو تحول درنوع نگاه به زنان و ســهمخواهی آنان از جامعه سراســر مردانه که
در طــول ادوار همــواره قواعد و قوانیــن و رویههای آن را مردان ایجــاد کردهاند نیازمند
مشــارکت همهجانبــه زنان با اتکا به عنصــر معنویت ،علم و دانش اســت .تاریخ گواه
آن است که هر آنچه برای زنان بهعنوان برنامه و سیاستگذاری وضع شده برخاسته از
نوعی نگاه مردانه است و در بسیاری موارد این نادیده انگاشتن ظرفیت و پتانسیل زنان
آســیبهایی را به این قشــر که صدایی برای گفتمان ندارند وارد کرده است که البته به
برکت انقالب اسالمی ایران تغییر در بینش نسبت به زنان و سطوح مشارکتی آنها در
ســطح جامعه صورت گرفت اما با وجود ســپری شدن چهار دهه از انقالب شکوهمند
اسالمی که مقرر بود مقام و منزلت اسالمی و الهی زن مد نظر در همه ارکان قرار گرفته
شــود ،میگذرد اما کماکان بســیاری قوانین مردســاالرانه بر این قشــر روا میشــود و در
اصالح و بازنگری قوانین نیز آنگونه که باید همراهی و مساعدت شکل نگرفته است.
ب ه عنوان نماینده جامعه زنان برای افزایش حداقل سن قانونی ازدواج دختران که
آسیبهای آن نه تنها مورد تأیید پزشکان ،روانپزشکان ،جامعهشناسان و حقوقدانان
اســت بلکــه تعدادی از علمــای عظام نیز بر آن صحــه گذاردهاند اما باز هم مشــاهده
میشود که فارغ ازاین دانش و بینش اظهار نظرهایی صورت گرفته که به این آسیبها
توجهی نمیکند و در موضوع الیحه منع خشــونت علیه زنان آنقدر بوروکراســی اداری
بــرای تصویب این قانون لحاظ میشــود که گامها را سســت میکند .موضوع تابعیت
بــه فرزنــدان حاصل از ازدواج زنــان با مردان خارجی نیز موضوعی اســت که هنوز این
تبعیض جنسیتی بر آن سایه افکنده و فرزندان این مادران در بیهویتی باقی ماندهاند
و پارهای از معضالت جانبی برخاسته از این مطالبهگری ،اصل موضوع را متأثر میکند.
در واقع اینها بخشــی از معضالتی اســت که جامعه زنان با آن مواجه است .آن هم در
کشوری که به استناد قانون اساسی ،دولت مکلف است تا زمینههای مساعد برای رشد
شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم و همچنین دادگاههای صالح
برای حفظ کیان و بقای خانواده را ایجاد کند.
حال این ســؤال مطرح اســت وقتی قوانین ما دارای سوءگیریهای جنسیتی است
یا قانون آنگونه که باید حقوق زن را به شفافیت ندیده و حتی در پارهای از موضوعات
نیاز به قوانین و رویههای جدید اســت ،بازنگری در قوانین با رویکردهای فراجنســیتی
را نبایــد مدنظر داشــت تا آن دادگاه صالح بتواند حکمــی بر مبنای قانون نه بر مبنای
سلیقه و قول انجام دهد .هفته زن و روز مادر بهانهای برای تأمل و درنگ هرچه بیشتر
بــر خواســتها و مطالبات جامعه زنان اســت ،این نامگــذاری را نبایــد در یک تبریک
و شــادباش بــرای جامعــه زنان خالصــه کرد بلکه بایــد قوانیــن و تدابیــر و برنامهها و
سیاستهایی لحاظ شود که این احساس شادی و آرامش را زنان و دختران جامعه هر
روز و به صورت پایدار احساس کنند.
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چین  700میلیون دالربرای ساخت راه آهن
بوشهر -شیراز سرمایه گذاری میکند

گفت و گو با ناصر هادیان ،استاد دانشگاه

ترکان در گفتوگو با «ایران» تشریح کرد

میترساند و از اینرو الزم است که اتحادیه اروپا برای محافظت
از توافــق هســتهای این مســأله را حل و فصل کنــد .بعیدینژاد
همچنین با تأکید بر اینکه دستور کار نشست برلین فراهم کردن
مذاکراتــی دیگر درباره موشــکهای ایران یا مســائل منطقهای
نیســت ،گفــت« :ما اطمینــان یافتهایــم که موضــع انگلیس در
نشســت برلیــن متقاعــد کــردن امریــکا بــرای مانــدن در توافق
خواهــد بــود».وی ادامه داد :انگلیس به ما اعالم کرده اســت که
آنها مذاکراتی کامالً شفاف و صریح با امریکا خواهند داشت و از
دولت ترامپ انتظار دارند که به تعهداتش در این توافق پایبند
بماند.ســفیر کشــورمان همچنین درباره پرونده نازنیــن زاغری
شهروندایرانی-انگلیسیکهاز 2016تاکنونبهاتهامجاسوسیدر
زندان به ســر میبرد گفت کــه وزارت امور خارجه ایران بهدنبال
یافتن راههــای قانونی برای آزادی نازنیــن زاغری در کوتاهترین
زمان ممکن است .وی خاطرنشان کرد :پرونده وی حاوی مسائل
قانونی پیچیده است اما دستگاه قضایی ایران بهدلیل جنبههای
انســانی آن به این پرونده نگاه مثبتی دارد اما هنوز تاریخی برای
آزادی وی مشخص نشده است.
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اســتیضاح حق مجلس اســت ،اما آیا اســتفاده بدون محاسبه از هر
یادداشت
حق قانونی ،شــرعی و یا اخالقی میتواند توجیهپذیر باشد؟ به نظر
میرسدکهجواباینسؤالمنفیاست.مجلسدرحالیدرآخرین
هفته کاری سال به طور فشرده سه استیضاح را در دستور کار دارد که
دولتدوازدهمتنهاکمتراز 8ماهاستکارخودراشروعکرده.برخی
از موافقین استیضاح این استدالل را دارند که وزرایی که در معرض
رمضانعلی سبحانیفر استیضاح مجلس قرار گرفتهاند ،از جمله دولتمردانی بودهاند که از
دولت یازدهم در جمع هیأت وزیران قرار داشتهاند و به عبارتی آغاز
نماینده مجلس
دولت دوازدهم را نباید به عنوان تاریخ شروع کار آنها دانست ،بلکه
مــاک برای ارزیابی کارنامه این وزرا آغاز کارشــان در دولت یازدهم
است و کارنامهای که در این مدت 4سال و نیم از خود به جای گذاشتهاند .این استدالل هر چند
درظاهراستداللیدرستومنطقیبهنظرمیرسدامایکایراداساسیداردوآنهماینکهاین
سؤال را افکار عمومی ایجاد میکند که مگر چه اتفاقی افتاده که نمایندگان میخواهند رای8
ماهقبلخودرابهاینسرعتپسبگیرند؟بهعبارتیاستیضاحفعلی،تصمیمقبلیمجلس
دررایاعتمادبهاینسهوزیررازیرسؤالخواهدبرد.اماازمنظریدیگرسؤالجدیترایناست
که حتی به فرض موفقیت این استیضاحها چه گرهای از کار سه وزارتخانه مد نظر باز میشود؟
آیا اساســاً مشــکالت این وزارتخانهها ناظر به عملکرد وزرا اســت که با تغییر آنها اصالحاتی
در کارهــای اجرایــی ایجاد شــود یا اینکه مســائل مطروحه دارای ریشــهای به مراتب عمیقتر
و گســتردهتر از چیزهایی اســت که به شــخص وزیر مربوط میشــود؟ کســی در شرایط فعلی
نمیتواند اوضاع نا بسامان امور اجرایی در حوزههای مختلف را انکار کند .با این وجود ارتباط
دادن تمام این مشکالت به شخص وزرا یا حتی کلیت دولت اشتباهی جدی است .اشتباهی از
هماننمونهاشتباهاتیکههمیشهداریمودرحوزههایمختلفیعلیرغمدرصدکماختیارات
دولتخواهانحداکثرپاسخگوییومسئولیتپذیریدراینخصوصهستیم.برایناساسبه
نظرمیرسداشتباهطراحانایناستیضاحهانهدرشناساییمشکالتبلکهدرتشخیصمسیر
حل چنین مشکالتی است .چنانکه شاهد هستیم در جریان همین استیضاحهایی که به نام
حقوق مردم مطرح شده امتیاز خواهیهای مختلف منطقهای و جناحی هم قسمت مهمی
ازجریانهستند.چیزیکهاگراستیضاحکنندگاندرصدداصالحاموربهنفعمردمهستندباید
دربارهآنهمتوضیحاتقانعکنندهایبدهند.نهایتاًبهنظرمیرسدکهایناستیضاحهاقدری
هم ناظر به پاسخگویی به اعتراضاتی باشد که در ماههای اخیر شاهد بودیم .یعنی قسمتی از
نمایندگان قصد دارند تا با پیش کشیدن این دست استیضاحها به جامعه نشان دهند که به
دنبالاحقاقحقوقعمومیهستند.امادراینبیننتیجهبخشبودنچنینمسیریازمنظر
منافع عمومی کامال جای شک و تردید دارد که این هم یک تناقض بزرگ خواهد بود .به این
معنا که شعار دفاع از حقوق عامه مردم با روشهایی رنگ عملی شدن می بیند که با همین
حقوق عامه در تضاد قرار دارند .مهمتر اینکه در شــرایطی که کشــور به یک آرامش عمومی
نیازمنداست،پیشکشیدنهمزمانچنیناستیضاحهاییمیتواندبهافزایشسطحتنشها
واصطکاکهابینجامد.

