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دیروز مجلس دوباره شاهد اعتراض نمایندگان 
استان های شمالی بود

مناقشه بر سر انتقال 
آب خزر به سمنان

شهرنوشت 6

طرح انتقال آب خزر به سمنان که از بیش از دو  دهه پیش مطرح بوده، 
از نیمه آذر سال گذشته و با سخنرانی حسن روحانی در شاهرود جدی 
شد. این طرح که با حاشیه های زیادی همراه بود مخالفان پروپا قرصی 

هم داشت. 
نمایندگان استان های شمالی سرسخت ترین مخالفان طرح انتقال 
آب خزر به سمنان بودند تا جایی که قاســم احمدی الشکی، نماینده 
نوشــهر و چالوس، در نطق خود در مجلس گفت: »آقای رئیس جمهور! 
با این طرح و سخنرانی خود در میان مردم سمنان، دریای خزر بیهوش 
شد«. احمدی در ادامه با اشاره به اینکه »با ۵ میلیارد تومان پروژه  ۱۳هزار 
میلیاردی را به مردم وعده می دهید«، بیان کرد: »مردم عاشق طبیعت 
اجازه نمی دهند خواب آنهایی که می خواهند خزر خشــک شود تعبیر 
شود«. حاشیه های این طرح همین جا تمام نشد و به گزارش رسانه های 
داخلی بر سر مخالفت با این طرح، پروین فرشچی، معاون محیط زیست 
دریایی به دلیــل اینکه نظر تخصصی خود را در رابطــه با اینکه این کار 
درست نیست بیان کرد، شغل خود را از دســت داد و برکنار شد. البته 
عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دلیل ذکر شده 
را تکذیب کرد و گفت که از حدود یک ســال پیش قصــد برکناری او را 

داشته است.
تصمیمی که همه را متحیر کرد

به هرحــال قضیه انتقال آب دریای خزر به ســمنان بــا وجود تمام 
مخالفت ها کار خــود را ادامــه داد. همان روزی که جلســه پرتنش و 
بی نتیجه کمیته ارزیابی ســازمان حفاظت محیط زیست درباره طرح 

انتقال آب خزر به سمنان به پایان رسید...

رئیس جمهور در نشست خبری با اصحاب رسانه:

ترکیه زودتر به روندی که آغاز کرده،  پایان دهد 
سياست 2

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت: 
بحث اصلی ما کالهبرداری اســت که به اســم 
خدمــات ارزش افــزوده از مــردم می شــود. 
متاســفانه بخش زیادی از مشــترکین از این 
مســئله آگاه نیســتند که چه کالهی سر آنها 
می رود و اگر می دانســتند یک ثانیه هم آنها را 
تحمل نمی کردند. این شرکت ها که با بهانه های 
مختلف از کمک به نیازمندان گرفته تا خدمات و 
مسائل غیراخالقی فضایی را به وجود آوردند که 
کسب و کارهای سالم تحت تاثیر سوءاستفاده 

آنها در محدودیت قرار گرفته است. 
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایلنا، 
محمدجواد آذری جهرمی در حاشــیه آغاز به 
کار اولین اپراتور پســت بخــش خصوصی در 
جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت ترافیک 
اینترنت در مناطق مرزی ایــران و عراق گفت: 
با توجه به اینکه بار اصلی خــروج زائران از مرز 
مهران است، ما بیشترین تمرکز خود را در این 
منطقه قرار دادیم و از روز گذشته برای افزایش 
ظرفیت، بالن هایــی را در ایــن منطقه نصب 
کردیم. از ســایر مناطق نیز تاکنون گزارشــی 
مبنی بر اختالل در کیفیت اینترنت به ما اعالم 

نشده است.
آذری جهرمی در خصوص آخرین وضعیت 
سرویس های ارزش افزوده گفت: ما دو سال است 
که تالش می کنیم تا این حوزه را ســاماندهی 
کنیم. در این غالب سه نوع خدمات ارائه می شود؛ 
اولی خدماتی اســت که به کســب و کارهای 
اینترنتی داده می شــود به طور مثال کافه بازار 
برای فروختن اپلیکیشن ها حق الزحمه دریافتی 
خود را از طریق صورتحســاب قبــض موبایل 
دریافت می کنند که این شــیوه مشکالتی را به 
وجود آورده از جمله اینکه اپراتورها می توانند 
یک فضای انحصاری برای خود به وجود بیاورند 
و با سلیقه شخصی به افراد خدمات ارائه دهند. 
بر همین اساس ما با بانک مرکزی مکاتبه کردیم 
که پول به صورت مســتقیم از حساب برداشته 

شود و دیگر نیازی در این خدمت ارزش افزوده 
نداشته باشیم.

وزیر ارتباطات در خصــوص خدمت دیگر 
ارزش افزوده گفــت: برای بازســازی مناطق 
زلزله زده، امور خیریه و جمع آوری صدقات نیز 
از این خدمت ارزش افزوده استفاده می شود که 
به شرط شفافیت ما مشکلی با این بخش نداریم.

وی ادامه داد: بحث اصلــی ما کالهبرداری 
است که به اســم خدمات ارزش افزوده از مردم 
می شود. متاسفانه بخش زیادی از مشترکین از 
این مسئله آگاه نیستند که چه کالهی سر آنها 
می رود و اگر می دانســتند یک ثانیه هم آنها را 
تحمل نمی کردند. این شرکت ها که با بهانه های 
مختلف از کمک به نیازمندان گرفته تا خدمات و 
مسائل غیراخالقی فضایی را به وجود آوردند که 
کسب و کارهای سالم تحت تاثیر سوءاستفاده 

آنها در محدودیت قرار گرفته است.
آذری جهرمی ادامه داد: ما برای یک شرکتی 
پرونده قضایی بــاز کردیم که مــردم را بدون 
اطالع عضو شــرکت خود کرده ایم. من شخصا 
شــاهد بودم پیرزنی که در خانه سالمندان بود 
ماهانه بدون اینکه اطالعی داشته باشد مبلغی 
را به حساب آن شــرکت پرداخت می کرد، به 
گمان اینکه دارد قبض موبایل خود را پرداخت 
می کند. ما حتی معاون وزیر سابق ارتباطات که 
فارغ التحصیل دانشکده اســتمفورد است نیز 
اسیر آنها شده بود و ماهی 90 هزار تومان برای 
خدمات ارزش افزوده پرداخت می کرد؛ به گمان 
اینکه هزینه مکالمه موبایل را پرداخت می کند.

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: بر اســاس آیین  نامه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، نظر شــورای نگهبان در مورد 
پالرمو و سی اف تی حاکم است و این دو الیحه 

تایید نشده به حساب می آید.
غالمرضا مصباحی مقــدم در گفت و گو با 
ایســنا با تایید این خبر که بررسی دو الیحه 
پالرمــو و ســی اف تی در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام متوقف شده اســت، افزود: از 
آنجایی که تحریم های آمریکا شامل حال هر 
گونه دور زدن تحریم هم می شو، پالومو و سی 
اف تی موجب می شــود که آمریکا به راحتی 
بتواند دور زدن تحریم ها را کشف کند. ما که 
نمی توانیم با دست خودمان تحریم ها را برای 

خودمان تشدید کنیم.
وی با اشاره به میزان صادرات و واردات غیر 
نفتی کشور در دوران تحریم گفت: ساله حدود 
4میلیارد دالر واردات کاال و صادرات غیرنفتی 
داریم. نفت هم کم یا زیاد می فروشیم. بنزین و 
معیانات گازی هم می فروشیم و همه این موارد 
مشمول تحریم هستد؛ اگر قرار باشد سی اف تی 
و پالمو را در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
تصویب کنیم معنی اش این اســت که همین 
مقــدار نفــت و فرآورده های نفتــی را دیگر 
نمی توانیم بفروشیم و امکان دسترسی به منابع 

مالی حاصل از فروش آن را نخواهیم داشت.
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
ادامــه داد: االن بــا دور زدن تحریم ها داریم 
کشور را اداره می کنیم؛ تصویب این دو الیحه 

عاقالنه نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که نپیوستن به 
دو الیحه مذکور چه آثار سوئی بر اقتصاد کشور 
خواهد گذاشــت گفت: خیلی روشــن است؛ 
نپیوســتن هیچ گونه اثر منفی بر مناســبات 
خارجی و  داد و ستندهای ما و همچنین نقل 
و انتقال پول به شکلی که االن داریم انجام می 

دهیم نخواهد گذاشت.

مصباحی مقــدم در ارتباط بــا اظهارات 
حشمت اهلل فالحت پیشــه، نماینده مجلس 
شورای اسالمی مبنی بر اینکه توقف بررسی 
ایــن دو الیحه بــه معنی تایید شــدن آن ها 
اســت، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هیچ گونه اعــالم نظری به مجلس شــورای 
اســالمی نکرده اســت. مــاده 2۵ آیین نامه 
مجمع تبصره ای دارد که در آن ذکر شده اگر 
یک ســال از طرح یک موضوع اختالفی بین 
مجلس شورای اسالمی  و شورای نگهبان در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد و مجمع 
نسبت به آن رسیدگی انجام ندهد نظر شورای 

نگهبان مبنا است.
وی افزود: بر این اساس شورای نگهبان این 
الیحه را مورد ایراد قرار داده است و از نظر این 
شورا این دو الیحه قانونی نشده است؛ حاال که 
مجمع هم رســیدگی نکرده پس این الیحه 

مصوب نشده است.
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
در پایان گفت: نکته مهم این است؛ استناد ما 
به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 
است. آقای دکتر الریجانی در نامه ای به شورای 
نگهبان نوشــته اند با توجه به اینکه مجلس 
شورای اسالمی اشکال شــوای نگهبان را بر 
طرف نکرد و این الیحه مورد اصرار نمایندگان 
قرار گرفــت، به مجمع تشــخیص ارجاع می 
شــود. پس این نامه نشــان می دهد اشکال 
شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسالمی 

بر طرف نشده است.

شینهوآ در گزارشــی به سفر نخست وزیر 
پاکستان به ایران پرداخت.

بــه گــزارش ایلنا به نقــل از شــینهوآ، 
کارشناسان سیاســت خارجی در پاکستان 
معتقدند که اسالم آباد به دلیل نقش بی طرفانه 
خود در بحران خلیج فــارس می تواند نقش 
مهمی در کاهش تنش بین ایران و عربستان 

سعودی ایفا کند.
عربستان سعودی و ایاالت متحده آمریکا، 
ایران را متهم اصلی این حمله دانســتند، اما 

این اتهام توسط ایران رد شد.
بنا بر اعالم وزارت امور خارجه پاکستان، 
عمران خان نخست وزیر پاکستان به عنوان 
بخشی از »ابتکار عمل وی برای تقویت صلح و 
امنیت در منطقه« به تهران سفر کرده است. 
وی قرار اســت برای ادامه ماموریت خود به 

عربستان سعودی نیز سفر کند.
»حسین بخاری« سفیر پیشین پاکستان 
در ریــاض در این باره گفت: هــم ایران و هم 
عربستان سعودی به پاکستان اعتماد دارند و 
به همین دلیل از پاکستان خواسته شده است 
تا نقش میانجی ایفا کند  و پاکستان به دلیل 
روابط صمیمانه خود با هر دو کشور اسالمی 

چنین نقشی را پذیرفته است.
وی در ادامه: من اطمینان دارم که عمران 
خان به کاهش تنش میان ایران و عربســتان 

سعودی کمک خواهد کرد.
بخــاری که به عنوان ســفیر پاکســتان 
در ازبکســتان و زیمبابوه خدمــت کرده و 

چندین سمت دیپلماتیک را در کشورهایی 
از جمله عربســتان ســعودی داشته است، 
گفــت: ما در یــک موقعیــت میانجی گری 
قــرار داریــم و  می توانیــم  تنش هــا را 
 کاهش دهیــم  و آنهــا را به هــم نزدیک تر

 خواهیم کرد.
آصف خان دورانی، سفیر پیشین پاکستان 
در ایران و امارات نیــز،  میانجی گری عمران 
خان بین ایران و عربستان ســعودی را یک 

حرکت خوب توصیف کرد.
دورانی در ادامه گفت: این ســخت ترین 
آزمایش برای دیپلماســی پاکستان خواهد 
بود. ســفر عمران خان بــرای میانجی گری 

مفید خواهد بود.
وی افــزود: موضع بی طرف مــا قدرت ما 
برای کاهش تنش ها است. این به ما فرصتی 
می دهد تا بتوانیم نقش واسطه را در بین این 
کشورهای اســالمی ایفا کنیم. اگر ما هوادار 
یکی از این کشــورها بودیم، نمی توانستیم 
موضع بی طرف داشــته باشــیم و نقش یک 

میانجی خوب را ایفا کنیم.

خبرخبرخبر

وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران:

پرونده های جدید قضایی برای کالهبرداری 
خدمات ارزش افزوده 

مصباحی مقدم:

 طبق قانون مجمع، پالرمو تایید نشده 
به حساب می آید

شینهوآ بررسی کرد؛

نقش محوری عمران خان در کاهش تنش  
تهران و ریاض


