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م تنها گزینه واشنگتن برای
لغو تحری 
بازگشت ازراهبرد شکست خورده است

سردار حاجی زاده :هدف آمریکا
تجزیه کشورهای منطقه است
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حذف ارز ترجیحی؛ گام بلند اصالح ساختار بودجه
حسین پیرموذن؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان:

مشارکت در احیای منطقه قره باغ
با بکارگیری شرکت های توانمند استان اردبیل

اردبیل -هنگامه محرم نژاد :رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران
و جمهوری آذربایجان ،مشارکت در بازسازی منطقه آزاد شده
قرهبــاغ را مهمترین زمینه همکاری تهران ـ باکو عنوان کرد
و خواستار حضور فعاالنه شرکتهای ایرانی در این امر شد.
حســین پیرموذن روز پنجشنبه در جلســه ویدئوکنفرانسی
سیدعباس موسوی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با اکبر
بهنامجو استاندار اردبیل گفت :همه ارکان کشور خواهان حضور
ایران در بازسازی قرهباغ هســتند و ما نباید این فرصت را از
دست بدهیم و باید با قدرت در این بازسازی رقابتی مشارکت
کنیم.
رئیــس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی اســتان
اردبیل همچنین سرمایهگذاری مشترک را از زمینههای دیگر
همکاری اقتصادی دو طرف بویژه در بازسازی قرهباغ برشمرد

و افزود :باید از هماکنون فهرســت شرکتها ،صنایع مرتبط و
سرمایهگذاران مستعد و توانمند در این زمینه تهیه و برای ارائه
به طرف آذری آماده شود.
وی از آغاز اقدامات الزم برای تحقق این هدف خبر داد و بیان
کرد :فعاالن اقتصادی و شرکتهای توانمند و متولیان روابط
 ۲کشــور در ایران باید رصد کنند که طرف آذری در بازسازی
قرهبــاغ چه چیزی را دنبال میکنــد و بر مبنای آن ،مقدمات
همکاری چیده شود.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اردبیل
همچنین بیان کرد :استان اردبیل در زمینه کشت فراسرزمینی و
تولید محصوالت کشاورزی مزیت خوبی دارد و توان این استان
در این بخش باالســت و باید شرکتهای توانمند و صاحب
تجربه برای مشارکت در احیای بخش کشاورزی منطقه قرهباغ
به کار گرفته شوند.
وی  ،خواستار شناسایی دقیق شرکتهای صاحب صالحیت
و توانمند در این زمینه برای معرفی در کمیســیون مشترک
اقتصــادی ایران و جمهوری آذربایجان شــد و تاکید کرد :در
جلسه این کمیســیون که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد،
باید مقدمات توافق با طرف آذری در این زمینه فراهم کنیم.
پیرموذن با اشاره به تحریم ظالمانه و یکجانبه آمریکا علیه ایران
و ایجاد برخ موانع مبادالت مالی و پولی برای انجام فعالیتهای
مشترک گفت :با این وجود ،شرکتها و بازرگانان ایران از هفته
دیگر با انجام مذاکرات جدی ،مقدمات مشارکت در بازسازی
قرهباغ را شــروع میکنند.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران
و جمهــوری آذربایجان ،نبود ارتباط بانکی و تبعات ناشــی از
تحریم را از جمله موانع حضور جدی و مشارکت فعال ایران در

بازســازی قرهباغ ذکر کرد و ادامه داد :در این زمینه الزم است
که بانک مرکــزی دو طرف تفاهمنامهای برای تضمین مالی
شرکتهای فعال امضا کنند.
پیرموذن ،در ادامه حجم تجارت  ۲کشور را در مقایسه با حجم
 ۱۱میلیارد دالری تجارت با ترکیه و  ۹میلیارد دالری با عراق
ناچیــز خواند و بیان کرد :برای افزایــش تجارت بین ایران و
جمهوری آذربایجان الزم است که تعرفه ترجیحی برای برخی
کاالها تعیین شود که اسناد الزم در این زمینه تا سه هفته آینده
تهیه میشود.
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و جمهوری آذربایجان،
خواستار کاهش تعرفه صادرات ایران به جمهوری آذربایجان
از  ۳۸درصد کنونی به چهار درصد در قالب تعرفه ترجیحی شد
و افزود :این اقدام ،توان رقابتی تجار و بازرگانان استان اردبیل
را افزایش داده و زمینه برای توسعه مناسبات اقتصادی  ۲طرف
بیش از گذشته فراهم میکند.
منطقــه قرهباغ و قســمتهای مهمی از خــاک جمهوری
آذربایجان شــامل شهرســتانهای آغدام ،جبرائیل ،فضولی،
زنگیالن ،قبادلی ،شوشا ،خانکندی ،خوجالی ،کلبجر و خواجاوند
که حدود سه دهه پیش به اشغال نیروهای ارمنستان در آمده
بود ،در جنگ  ۴۴روزه اخیر آزاد شــد.پس از آزادی کامل این
مناطق جمهوری آذربایجان اعالم کرد که مناطق آزاد شده که
به طور کامل تخریب شــده است ،در مدت پنج سال بازسازی
خواهد کرد.بر این اساس ،سفارت ایران در باکو و استانداران و
اتاقهای بازرگانی و تشــکلهای فنی و مهندسی استانهای
مرزی کشورمان در صدد هستند تا مقدمات حضور طرف ایرانی
در بازسازی منطقه قرهباغ را فراهم کنند.

همزمان با سال جهش تولید پژوهشکده توسعه گوگرد خانگیران ( یادمان زنده یاد دکتر علی اصغر محجوبی )

با هدف تامین نیازهای فناورانه و گسترش زنجیره تولید
محصوالت گوگردی آغاز بکار کرد

همزمان با سال جهش تولید و ضرورت تعامل بخش
دانشــگاهی و شــرکت های دانش بنیان با صنعت
در انجــام فعالیت های پژوهشــی هدفمند و ایجاد
ارزش افــزوده گوگــرد و به پــاس قدردانی از تمام
پژوهشــگران ،پژوهشکده توســعه گوگرد خانگیران
بــا حضور رییــس پژوهش و فناوری شــرکت ملی
گاز ایران به یاد مرحوم دکتــر علی اصغر محجوبی
نامگذاری و آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید
هاشــمی نژاد ،رییس واحد پژوهش این شــرکت در
این خصوص گفت :پاالیشــگاه خانگیران به عنوان
یکــی از بزرگترین تولیدکننــدگان گوگرد در ایران
اســتراتژی هدفمند توســعه محصوالت گوگردی را

بــه عنوان یکــی از محورهای اصلــی فعالیت های
پژوهشی دنبال می نماید.
ســعید ضرابی افزود :با توســعه شــهرک گوگردی
گنبدلی ( یادمان ســردار شــهید حاج قاسم سلیمانی
) تامیــن نیازهای نوآورانه ،فناورانه و مهندســی در
اولویت خواهــد بود تا فرصت های الزم برای انجام
تحقیقات در حوزه محصوالت با ارزش افزوده ایجاد
شــود.وی تصریح کرد :به همین منظور با راه اندازی
پژوهشکده توســعه گوگرد ،زمینه فعالیت شرکتهای
دانــش بنیــان ،دانشــجویان و فــارغ التحصیالن
دانشــگاهی ،صنعتگران و شــرکتهای فناور مستقر
در پارک علم و فناوری اســتان فراهم شــده تا در
ایــن راه قدم برداشــته و نیازهای فناورانه شــرکت

های ســرمایه گذار را تامین نمایند.این مقام مسئول
یادآور شــد :بــه منظور ارج نهادن بــه تالش های
پژوهشــگر برتر وزارت نفت ،پژوهشــکده مذکور با
عنوان یادمان شــادروان دکتر علی اصغر محجوبی
نامگذاری گردید.
ضرابی با اشــاره به اینکه  70درصد درآمد شــرکت
پاالیش گاز شــهید هاشــمی نــژاد از طریق گوگرد
تامین می شــود تصریح کرد :شرکت های خصوصی
خواســتار فعالیت در بخش پایین دســتی محصول
گوگرد هســتند و در حال حاضر جهت ارزشآفرینی
محصوالت تولیدی گوگرد ،چهار شــرکت خصوصی
در منطقــه عملیاتی خانگیران ســرمایه گذاری و در
حال فعالیت هستند.

ســخنگوی وزارت امــور خارجه گفت:
همانطــور که آقای ظریــف در تماس
تلفنی با وزیر خارجــه قطر تاکید کرد،
عواقب هرگونــه ماجراجویی و تنش در
منطقه برعهده آمریکا است.
بــه گزارش مهــر ،ســعید خطیبزاده
ســخنگوی وزارت امــور خارجه صبح
امروز(دوشــنبه) در نشســت خبری با
گرامیداشــت یاد و خاطره سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی ،گفت :موضوع کرونا
باعث شد که نتوانیم مراسم بزرگداشت
بزرگی برای این شهید برگزار کنیم اما
بزرگداشــت درخوری در عراق و سوریه
برای شهدای مقاومت برگزار شد.
خطیــبزاده در ادامه با بیان گاهشــمار
وزارت امور خارجــه گفت ۱۲ :دی ماه
گفتگــوی تلفنی آقای ظریف با همتای
کویتی را داشــتیم کــه در این گفتگو
مباحثی در خصوص موضوعات دوجانبه،
تحــوالت منطقه و تنشهــای موجود
مطرح شد.
وی افــزود ۱۰ :دی ماه آقای عراقچی
ســفری به قطر داشــت و در دیدار با
وزیر خارجه این کشور آخرین تحوالت
مربوط بــه خلیج فارس را مورد بحث و
بررســی قرار داد ۹ .دی ماه نیز تماس
تلفنی ظریــف با وزیر خارجــه قطر را
داشــتیم و وزیــر امور خارجــه در این
تماس تلفنی تاکید کرد عواقب هرگونه
ماجراجویی و تنــش در منطقه برعهده
واشنگتن خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد:
 ۹دی نیــز تماس تلفنــی وزیر خارجه
ارمنســتان با آقای ظریف را داشــتیم
که در این تمــاس موضوعات قره باغ
و وضعیت آتش بــاش در این مطقه و
همچنین مســائل دوجانبه گفتگو شد
و قرار اســت در ماههــای آینده رفت و
آمدهای بیشــتری بین دو کشور انجام
شود.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه درباره
آخریــن وضعیــت پرونــده هواپیمای
اوکرایی خاطرنشــان کرد :ضمن ابراز
تسلیت مجدد به خانواده جانباختگان،
تصمیم هیات دولــت ناظر بر پرداخت
یکســان دیه بــه همه قربانیــان این
هواپیماســت .این موضــوع جایگزین
پرونده کیفری که در دســت پیگیری
است ،نیســت ،این پرونده در حال طی
مراحل قانونی خود اســت و پرونده آنها
در حال پیگیری است و در روزهای آتی
در این باره اطالعرسانی میشود.

صفحه 2

زنان؛ بیشترین
آسیب دیدگان از
کرونا

تحرکات آمریکا را زیر نظر داریم

وی در پاسخ به سوال دیگر درباره رأی
ندادن عراق و غیبت افغانستان در جلسه
روز پنجشنبه ســازمان ملل که درباره
ایران بــود ،گفت :نکته بســیار مهم و
قابل توجه روز پنج شنبه در سازمان ملل
این بود که آمریکا برای ســومین بار در
اقدامات خود علیه ملت ایران در سازمان
ملل شکست خورد.
خطیب زاده شکســت آمریکا در جلسه
اخیر سازمان ملل متحد را موجب انزوای
روزافزون مقامات کاخ ســفید دانست و
گفــت :ایــن شکســت مفتضحانهای
بود .البتــه رفتار همســایگان ما قابل
توجه اســت و ما ناخرســندی خود را
به همســایگانمان اعالم کردیم .البته
نخستوزیر عراق گفت که این مسئله
را پیگیری خواهد کرد .خود همسایگان
میدانند ماجراجویی آمریکا تا چه اندازه
به ضرر کشورهای منطقه است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه درباره
حضــور ناو هواپیمابــر آمریکا در خلیج
فــارس گفــت :اقدامات ،تحــرکات و
شــیطنتهای ایاالت متحده آمریکا از
چشم ما پنهان نیســت و دستگاههای
اطالعاتــی ،امنیتی و نیروهای مســلح
کشــورمان با دقت کامل این رفتارها را
زیر نظر دارند.
وی تصریح کرد :شــیطنتهای آمریکا
از چشــم ما پنهان نیســت و تحرکات
پنهان و آشــکار آنها در منطقه را رصد
میکنیم و پیامهای الزم نیز ارسال و به
کشورهای منطقه نیز گفته شده تا در دام
این شطینتها نیفتند.
خطیبزاده ادامه داد :همانطور که آقای
ظریف گفت نقــش عوامل و متحدین
رژیم اشغالگر قدس در برخی تنشها به
ویژه عراق مشــاهده میشود .جواب ما
این است که به دنبال تنش نیستیم ولی
در دفاع از کیان خود تردید نمیکنیم و
مســتقیم و آشکار به هر تجاوزی پاسخ
قاطع خواهیم داد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه درباره

ســخنان اخیر مشاور نخستوزیر عراق
درباره سردار ســلیمانی گفت :من این
اظهارات را باید ببینیم ولی نخستوزیر
سابق عراق به صراحت و آشکار گفتهاند
که سردار سلیمانی به دعوت دولت عراق
و به همراه یک ماموریت خاص و پاسخ
به یک ســوال در مورد عربستان عازم
عراق شــدند و در فــرودگاه بغداد مورد
حمله تروریستی قرار گرفتند.
وی ادامــه داد :مــردم و مقامات عراق
نشان دادند تا چه اندازه قدردان زحمات
سردار سلیمانی هســتند .وقتی داعش
پشــت شــهرهای آنها رســیده بود و
کشــورهای اروپایی در حال فکر بودند،
ایران و ســردار ســلیمانی بودند که به
کمک آنها رفتند و در عراق حضور یافته
و داعش را شکست دادند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه درباره
پیگیری مشــترک پرونده ترور ســردار
سلیمانی با عراق نیز گفت :بُعد حقوقی
این ترور توســط آمریکا در عراق یک
مســاله حقوقی بســیار جدی اســت،
رئیسجمهور یک کشور دیگر به شکل
علنی و با وقاحــت به این ترور اعتراف
کرده اســت ،عراق نیز باید این پرونده
را پیگیری کنــد و اقداماتی نیز در حال
اجرا است.
خطیبزاده دربــاره اظهارات اخیر جک
ســالیوان مبنی بر اینکه بعد از پیوستن
به برجام با ایران درخصوص مســائل
موشــکی مذاکره خواهیم کرد ،گفت:
درخصوص تــوان دفاعی ایران نه هیچ
وقت مذاکره شــده و نه مذاکره خواهد
شــد.وی تاکید کرد :توان دفاعی ایران
براساس نیازهای کشور تامین و مستقال
پیگیری میشــود .یک بار در برجام و
قطعنامه  ۲۲۳۱موضوع موشک آمده و
پایان یافته است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان
اینکه آمریکا میداند فعالیت هســتهای
ایران صلحآمیز اســت ،اظهار داشــت:
مسئله موشک یک مسئله ثانویه است
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و برهمین اساس تحریمهای تسلیحاتی
ملغی شد .هیچ قسمتی درباره موضوعی
کــه مذاکره شــده را مجــددا مذاکره
نخواهیم کرد .پاســخ ما اجرای کامل
و بدون شــرط برجام و جبران اتفاقات
گذشته است.
وی در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه
آیا ایــران ،عــراق را صحنه تســویه
حســاب خود با آمریکا میکند؟ ،گفت:
سیاســت جمهوری اســامی ایران در
حوزه منطقهای حسن همسایگی است
و همواره تالش کردیــم در حوزههای
همســایگی خود از جنــگ جوییها و
ماجراجوییها و اشغالی که توسط آمریکا
رخ داده جلــو گیری و کمک کنیم این
فضای منطقه به امنیت پایدار برسد.
خطیب زاده ادامــه داد :ایران بر خالف
آنچــه آمریکا انجام میدهــد و با تمام
توطئه آفرینی آنها ،سعی نکردیم آنچه
رخ میدهد در کشــورهای همســایه
باشد .آمریکا در خاک عراق پایگاههای
متفاوتــی دارد نیروهــای نظامــی آن
بخشهایی از عراق را اشغال و در داخل
عراق ســردار ما را به شــهادت رساند،
البته ما میدانیم تا چــه حد مقامات و
شــخصیت های عراق از این اقدامات
مداخله جویانه امریکا منزجر هستند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان
اینکــه هر چــه زودتر چکمه پوشــان
آمریــکا عراق و منطقه را ترک کنند به
نفع کشورهای منطقه است ،گفت :هیچ
وقت تالش نخواهیم کرد دوستان را در
منطقه در موقعیت انتخاب قرار دهیم.
خطیبزاده تصریح کرد :روابط عراق با
ایران چند الیه ،طبیعی ،تاریخی ،مردمی
و دارای عمق و افق و عرض بسیار قابل
توجهی اســت .هیچکس نمیتواند با
اقدامات ساختگی و مهندسی شده این
روابط را خراب کند مگر اینکه دو ملت
بیدار نباشند که الحمداهلل دو ملت بیدار
هستند.
وی دربــاره تغییر رفتار عربســتان در
روزهــای اخیر گفت :وقتی برجام امضا
شــد به رغم تمامی سنگ اندازیهای
عربســتان ،ظریف اولین پیام خود را در
خصوص منطقه نوشت و به منطقه پیغام
داد که موضوعات منطقــه را باید بین
خودمان حل کنیم .واقعیت تلخی است
که برخی حکام در منطقه فکر میکردند
با آمدن ترامپ پنجرهای برای آنها ایجاد
شده و تمام تخم مرغهایشان را در سبد
ترامپ گذاشتند.

