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به این معنی که مســئله لغو کامل تحریم ها به گونه قطعی تعیین
تکلیف نشــده بود و محدودســازی تحریمها نیز همــراه با ،اما و
اگرهای بسیاری بود.
بــا توجه به این نکات الزم اســت تا در شــرایط موجود از تجربه
مذاکرات قبلی برجام بهره گرفته و از سازوکارهای زیر در راستای
بهینهسازی موقعیت ایران در فضای مذاکرات جاری استفاده شود
تا دوباره منجر به گســترش بحران نشود .مردم انتظار دارند تا در
مذاکرات در حال انجام برای بازگشــت به برجام ،تمام ایراداتی که
به این قرارداد به دولت قبلی گرفته می شــد برطرف گردد و آنچه
به امضاء می رسد به سرنوشت خروج آمریکا از برجام منجر نشود.
به نظر می رسد اگر ایران بتواند واسطه گری کشورهای اروپایی و
روسیه را با توجه به تجربه تلخ شیوه روسیه و فرانسه در مذاکرات
برجام در ســال  1394قطع کند و نگذارد پای عربستان به مسائل
مذاکرات جاری وین توسط روسیه باز شود ،کار مهمی انجام شده
است.
بــه هر حال در مذاکرات جاری باید به نکات زیر که بســیار برای
ایران و پایداری برجام حائز اهمیت هستند ،تأکید شود:
 -1لغو نیاز به تأیید هر شش ماه یکبار امضاء رئیس جمهور آمریکا
برای تعلیق تحریم ها
 -2حذف مجوز اوفک ( )OFACبرای خریدهای خارجی ایران
بویژه در حوزه هوایی و هوانوردی
 -3کنار گذاشتن ساز و کار ماشه برای بازگشت احتمالی قطعنامه
های شورای امنیت سازمان ملل
امید است با به نتیجه رسیدن مذاکرات جاری در وین موانع حرکت
ایران به سوی پیشرفت و توسعه برداشته شود و راهی برای تعامل
سازنده با کشورهای جهان و کاهش مخاصمات باز شود.
خبر

اجرای طرح تأمین مالی زنجیرهای
آثار خوبی برای تولید دارد

رئیسجمهور اجرای آزمایشــی تامین مالی زنجیرهای را از نمونههای
خوب هماهنگی دستگاههای اقتصادی دولت دانست و گفت :اجرای
کامل این طرح قطعا آثار بســیار مناسبی برای تولید به دنبال خواهد
داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت
جمهوری ،در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه
شب به ریاست حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی برگزار شد ،احکام
پیشنهادی مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت،
معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور ارتقاء شیوههای تأمین مالی
سرمایه در گردش ،کاهش هزینههای تولید و کمک به رشد اقتصادی
بدون آثار تورمی بررسی و تصویب شد.
در شــیوه تأمین مالی زنجیرهای ،بنگاههای تولیدی به جای دریافت
تسهیالت مستقیم از بانک ،به صورت پیوسته و در طول زنجیره و با
استفاده از ابزارهای تعهدی تامین مالی خواهند شد.
بر اســاس این احکام دستگاههای اجرایی موظفند تمام الزامات و زیر
ساختهای مورد نیاز توسعه تأمین مالی زنجیرهای را فراهم سازند.
این روش در هفتههای اخیر به صورت آزمایشی توسط وزارتخانههای
امور اقتصادی و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرا
شده است.
رئیس جمهور پس از این گزارش اجرای آزمایشی تامین مالی زنجیرهای
را از نمونههای خوب وحدت نظر ،تعامل و هماهنگی دســتگاههای
مختلف اقتصادی دولت دانست و گفت :اجرای کامل این طرح قطعا
آثار بسیار مناسبی برای تولید به دنبال خواهد داشت.
رئیسی بار دیگر بر لزوم بسیج و همکاری همه دستگاههای دولتی برای
عرضه کاالها بویژه اقالم خوراکی و سفره خانواده به قیمت منصفانه
و باثبات تاکید کرد.
در این جلسه ،ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
موظف شد با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن
و تجارت قیمت کاالها را منصفانه تعیین و به مردم اعالم کند.

مذاکره مستقیم با آمریکا
فقط هزینه دارد

سال چهارم

یک کارشناس سیاسی گفت :مذاکره مستقیم با آمریکا در حال حاضر
جز اینکه هزینهای بر کشور تحمیل کند ،نتیجهای ندارد و منفعتی برای
ما به همراه نخواهد آورد.
ناصر ایمانی کارشــناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر در
رابطه با ادعای مطرح شده از سوی برخی اصالحطلبان مبنی بر اینکه
برجام بدون مذاکره مستقیم با آمریکا نتیجه نخواهد داد و واسطهگری
اروپاییها بیفایده است ،گفت :همانطور که رهبر انقالب پیش از این
اعالم کــرده بودند ایران برای مذاکره با آمریــکا در چارچوب برجام
مشکلی نداشت؛ اما امروز آمریکا در برجام حضور ندارد.
ایمانی ادامه داد :در ســالهایی که محمدجواد ظریف وزیر سابق امور
خارجه مذاکــرات را انجام میداد در موارد متعــددی تجربه مذاکره
مستقیم ،بیواسطه و از نزدیک با آمریکا را داشتهایم .یعنی دو کشور
در چارچوب برجام با هم مذاکراتی داشتهاند؛ اما نتیجه آن شد که همه
ما شاهد آن بودیم.
وی اظهار کرد :مذاکره با آمریکا ،موضوعی تجربه شده است .این حرف
به این معنا نیست که هر مذاکرهای را در شرایط فعلی نفی کنیم ولی
وضعیت امروز با شرایط گذشته تفاوتهایی پیدا کرده است .پیش از این
انجام مذاکرات برای اصل انعقاد برجام بود؛ اما امروز این توافق وجود
دارد و راهکارها و سیاستها تغییر کرده است.
این کارشــناس مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه تحریمها علیه ایران
باید ملغی شــوند تا ادامه مذاکرات  ۶کشور مجددا ً انجام شود ،عنوان
کرد :کســانی که توصیه میکنند ایران بار دیگر پای مذاکره مستقیم
با آمریکا برود بیشــتر باید به جای مسئوالن کشور ،غرب را مخاطب
خود قرار دهند تا با انجام تعهدات خود ،موانع از مســیر ادامه مذاکرات
برداشــته شود.وی با اشــاره به اینکه آنچه میگویم پیشبینی آینده
نیست بلکه اخبار گذشته است ،تاکید کرد :در گذشته چند بار مذاکره
مستقیم با آمریکا را انجام دادهایم و امروز شرایطی که داریم به مراتب
بدتر از گذشته شده است .عالوه بر محدودیتهای هستهای ،متحمل
تحریمهای بســیار شدید شــدهایم به طوری که در طول تاریخ هیچ
کشوری تا این حد تحت تحریم قرار نگرفته است.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد :این موضوع نیازی به پیشبینی
و حدس زدن ندارد .اینها گمانهزنی نیست بلکه اخباری است که آنها را
تجربه کردهایم .ما با غرب و ایاالت متحده در چارچوب برجام مذاکره
کردیم حتی در برخی مقاطع به طور غیرمستقیم و از طریق کشورهای
واسطه به صورت پنهانی صورت گرفته اما نتیجهای نداشته است.
ایمانی با بیان اینکه نسخهای که برخی برای ادامه مذاکرات میپیچند
نسخهای است که قب ً
ال امتحان شده و نتیجه نداده است ،گفت :بهتر
این است که در داخل کشور وحدت ملی را حفظ کنیم و ساز مخالف
با رویهای که نظام و دولت و وزارت امور خارجه و شورای امنیت عالی
ملی اتخاذ کرده است نزنیم ،تا این روند به ثمر بنشیند.

نکو  ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم:

این الیحه بودجه فقرزدا نیست ،فقرزاست
برخی پیشنهادهای الیحه بودجه ،هرچند بخشی
از کسری بودجه کالن دولت را برطرف می کند
اما فشــار زیادی به معیشت و کسب و کار مردم
وارد خواهد کرد.
به گــزارش خبرگزاری خبرآنالیــن ،دیروز ،پس
از استماع سخنان رئیســی و توضیحات رئیس
سازمان برنامهوبودجه و نطق موافقان و مخالفان
 ،کلیات الیحه بودجه  ،۱۴۰۱با  ۱۷۴رأی موافق،
 ۷۶رأی مخالــف و  ۶رأی ممتنــع بــه تصویب
بهارستان رســید ،الیحه بودجهای که برخالف
بسیاری دیگر لوایح سالیان پیش ،از مدتها قبل
بحثبرانگیز شده است.
منتقدان ،بخشهایی از الیحه پیشنهادی دولت را
عامل ایجاد موجهای سرکش تورمی و جهشهای
قیمتی میدانند که اقتصاد کشور و معیشت خانوارها
را با بحرانهایی شــدیدتر از اوضاع فعلی مواجه
خواهد کرد و نسبت به پیامدهای اعتراضی ناشی
از تصویب احتمالی و اجرای آن هشدار میدهند.
در نقطه مقابل ،رئیســی و حامیانش ،این الیحه
تقدیمی پر ریسک را بخشی از الزامات انجام «چند
جراحی بزرگ» برای اصالح ســاختاری میدانند
و اطمینان میدهند که با تدابیر اندیشــیده شده
و «سیاســتهای حمایتی» دولت ،نهفقط اوضاع
اقتصاد کشــور و معیشت مردم وخیمتر نمیشود
بلکه رو به بهبود هم خواهد رفت.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم ،ازجمله
منتقدانی است که به تحقق وعدههای مسئوالن
قوه مجریه ،خوشبین نیست و تأکید دارد :دولت،
شعار حمایت از مردم و سفرههای مردم و معیشت
مردم و فقرزدایی میدهد اما بودجه تقدیمی او عین
فقرزایی است تا فقرزدایی.
اصالحات ساختاری نیست ،تأمین کسر
بودجه به هر بهایی است
ابراهیم نکو افزود :مرور محورهای الیحه نشــان
میدهد ،دولت ،برخالف شعارهایش ،دنبال انجام
اصالحات ســاختاری در اقتصاد کشــور و درمان
مشکالت دیرپا نیســت بلکه جبران کسر بودجه
سال آینده را به هر قیمتی هدفگذاری کرده است.
به گفته این نماینــده ادوار مجلس ،اولویت حل
مشــکالت تأمین مالی دولت چنان باالست که
به منافع مردم و وضعیت دشوار فعلی آنان ،توجه
چندانی نشده و درواقع  ،برخی پیشنهادهای الیحه
 ،هرجند،بخشــی از کسری بودجه کالن دولت را
برطرف می کنداما فشار زیادی به معیشت و کسب
و کار مردم وارد خواهد کرد.

هدفگذاری خوبی است زیرا همواره اداره کشور با
درآمدهای مالیاتی راهکار مطلوبی است.

آستانه تحمل مردم شکننده شده
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس نهم افزود:
فشــارهای اقتصادی و روحی و روانی به افراد و
جامعه ما در شرایط بسیار وخیمی قرار دارد ،آستانه
تحمل مردم شکننده شده و در مرز انفجار هستند
و این تحولی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و
تصمیماتی تورمزا و آرامش زدا گرفت و نسبت به
عواقب آن ،بیتفاوت بود.
نکو تأکید کرد :دولت باید در شرایط مطلوب اقدام
به اجرای چنین این سیاستهای پر ریسکی کند
تا اگر فرجام آنها ،ناخواســته به خودزنی منتهی
شد ،الاقل ،با پدیده جامعه زنی و مردم زنی مواجه
نشــویم .این عضو ادوار مجلس به دولت توصیه
کرد مراقب باشند تا این بودجه بهجای کسب آبرو
برای دولت موجب اعتبارزدایی از دولت نشود.
دولت صدای هشدار منتقدان را بشنود
وی مخالفتهای برخــی نمایندگان با حذف ارز
ترجیحی را دور از انتظارات دولت دانست و گفت:
بهتر است دولت ،انتقادهای این گروه از نمایندگان
و کارشناســان مســتقل را جدی بگیرد و صدای
هشدار آنان را بشنود.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس نهم یادآور
شــد :با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور و
معیشت تحتفشار مردم ،احتمال بروز چالشهای
اعتراضی ،دور از ذهن نیســت و اگر چنین شود،
آنــگاه ،مجلس و دولت فقــط میتوانند نظارهگر
باشند و حتی مخاطب اصلی معترضان قرار خواهند
گرفــت .بنابراین ،عقل ســلیم حکم میکند که
دولتیهــا و نمایندگان ،جانب احتیاط را نگهدارند
و پیشگیری از بحران را در دستور کار قرار دهند.
نکو متذکر شد :اقداماتی مانند حذف ارز ترجیحی

و افزایش سن بازنشستگی ،هنگامی قابلیت اجرا
دارند که اقتصاد و جامعه در شــرایط ایده آل و یا
دســتکم ،متعادل قرار داشــته باشند تا پذیرش
مردمــی این برنامهها ،انتظــارات برنامه ریزان را
برآورده سازد.
کاهــش انگیــزه مردم بــرای تحمل
سختیها به امید بهبود اوضاع
وی الیحه بودجه انبساطی را بسیار عالی توصیف
کرد اما افزود :ازآنجاکه در شــرایط کنونی ،جامعه
مدتهــای طوالنی با گرفتاریها و مشــکالت
اقتصادی دســتبهگریبان بــوده ،اهداف بودجه
نویسان ،امکان تحقق نخواهند داشت.
این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه طبیعی است
که برای اصالح امور باید به نهادها و مســئوالن
فرصت داد و حدی منطقی از فشارهای همگانی
و حتی ملــی را تحمل کــرد ،ادامــه داد :مردم
ما ســالهایی طوالنی اســت که به امید بهبود
اوضاع و پررونق شــدن سفرههایشان ،فشارها و
ســختیهای زیادی را تحمل و گاهی از حقوق
بدیهی خود صرفنظر کردهاند اما نهایت ًا ،دستاوردها
از هزینههای سنگین ،بسیار کمتر بوده و اکنونکه
کاسه صبرشان لبریز شده ،انگیزهای برای تحمل
ســختیهای جدید و جهش قیمتها را ندارند و
آمادگی واکنش اعتراضی را دارند.
مأموریت ناممکن ســهم  60درصدی
درآمدهای مالیاتی در بودجه
وی در بخــش دیگــری از ارزیابــی خود گفت:
آشکار و نهان این الیحه بســیار زیاد است .نکو
ادامه داد :کرد :سهم درآمدهای مالیاتی در الیحه
بودجه ،بیش از  ۶۰درصد پیشبینی شده که ذات ًا،

این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد :اما افزایش
مالیاتهای دریافتی از مردم باید ســیر صعودی
تدریجی داشــته باشد تا فشار ســنگینی به آنان
تحمیل نشود و افزایش مالیات ناگهانی لحاظ شده
در الیحه بودجه ،آنهم با این درصد باال ،قابلیت
اجرایی ندارد ،بهویژه که اقتصاد کشور در شرایط
بحران قرار دارد و کسبوکارها از رونقی برخوردار
نیستند تا بتوانند مالیاتهای سنگین پرداخت کنند.
قابلتردید حدی است
بــه گفته وی ،عالوه بر این ،شــفافیتی در حوزه
دریافت مالیاتهای پنهان و فرارهای مالیاتی در
بودجه دیده نمیشــود و مشخص نیست ،دولت
چگونه میخواهد مشموالن مالیاتی را که سالیان
ســال است فراری یا پنهان هستند را شناسایی و
سپس وادار به پرداخت مالیات کند.
معنای اعمال تغییرات جزئی در بودجه،
اصالح ساختار نیست
عضو فراکسیون رهروان والیت مجلس با بیان
اینکه ضرورت اصالحات ساختاری بودجهنویسی
از زمانهــای گذشــته و در دولتهای مختلف،
همواره مطرح بوده ،گفت :دولت روحانی هم بنا
را بر اصالح ســاختار بودجه گذاشته بود و حتی
در برهههایی هــم گفتند این اصالحات صورت
گرفته ولی در مجلس مشاهده شد که اصالحی
جدی در بودجهنویسی و ساختار آن انجام نشده
است.
نکــو ادامــه داد :واقعیت این اســت که اغلب
دولتهــا ،تغییراتی جزئی یــا ناکافی در بودجه
ایجــاد میکنند و در ادعایی کلیشــهای مدعی
میشوند که اصالحات ســاختاری را در الیحه
اعمال کردهایم و گاهی به این برداشت نادرست
خــود  ،باور دارند و به دام غرور کاذب میافتند ،
انتقادهای کارشناسی را نمیپذیرند و حتی حاضر
نیستند به منطق و استدالل مخالفان گوش کنند.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس نهم گفت:
الیحه بودجه تقدیمی رئیسی هم تغییراتی جزئی
داشته اما نمیتوان این الیحه را مصداق اصالح
ســاختاری دانســت .بنابراین ،امیدوارم دولت،
برخالف اغلب همتایان ســابق خود دچار اشتباه
و غرور کاذب نشود ،صدای منتقدان را بشنود و
به انتقادهای کارشناسی و سازنده توجه کند زیرا
چنیــن رویهای هم به نفع دولت و هم به ســود
منافع ملی است.

خطیبزاده در نشست خبری:

دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان در دستور کار است
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه برگزاری
دور پنجــم گفتوگوهای ایران و عربســتان
به میزبانی عراق در دســتور کار اســت ،گفت:
علیرغــم تمام اختالفــات ،گفتوگوهایمان را
ادامه میدهیم.
به گــزارش خبرنگار مهر ،ســعید خطیبزاده
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه صبح امروز
(دوشنبه) در نشست خبری در پاسخ به سوالی
در خصوص زمان برگزاری دور جدید مذاکرات
ایران و عربســتان گفت :دور جدید گفتگوهای
ایران و عربســتان به میزبانی عراق در دستور
کار است و ما تالش کردیم به رغم پروندههای
اختالفــی که وجود دارد ،بــر مبنای مصلحت
فاصلهگــذاری در نقاط مختلــف ،با صراحت و
تالش ،روابط پایــدار و گفتگوهایمان را ادامه
دهیم.
خطیــبزاده همچنین در واکنــش به حضور
هیئتی از عربستان در وین گفت :این مالقاتها
محدود به عربســتان نیست و تمام کشورها در
وین رفت و آمد میکنند.
وی افزود :ضمن اینکه ایــن رایزنیها مربوط
به امروز و دیروز نیســت و در گذشته نیز چنین
اتفاقاتی رخ میداد.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه اضافه کرد:
تمامی کشــورها از جمله عربستان سعودی بر
اســاس خواســت دوجانبه و ملی به وین سفر
میکنند .این مالقاتها و مذاکرات دوجانبه از
زمان برجام نیز بصورت حضوری یا تلفنی وجود
داشته است.
سفر احتمالی امیرعبداللهیان به یکی از
کشورهای حاشیه خلیج فارس
خطیبزاده در خصوص سفر امیرعبداللهیان به
عمان گفت :ســفر وزیر امــور خارجه به عمان
یک روزه اســت و ممکن اســت که ســفر به
یکی دیگر از کشــورهای حاشیه خلیج فارس
به این سفر افزوده شود و تا عصر در این زمینه
اطالعرسانی میشود.
نگاه ایران به افغانستان فارغ از مسائل
قومیتی است
خطیبزاده در پاســخ به ســوالی در خصوص
افغانستان گفت :نگاه جمهوری اسالمی ایران
به مردم افغانســتان یک نگاه شمولگرا و فارغ
از منطقه و قومیت است.
وی ادامه داد :نگاه ما این بوده که ارادهی همه
اقوام در داخل افغانســتان دیده و صدایشــان
شنیده شود.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افــزود :در
خصوص مالقاتهایی که جمهوری اســامی
ایران میزبان گروه مختلف افغانســتانی است
آنچه بــه عنوان ابتــکار تهران انجام شــد و
اکنون نیز ادامه دارد ،در این سفر نیز جمهوری
اسالمی ایران میزبان این گفتگوها بوده است و
مــا خبر داریم گفتگوهای خوبی بین گروههای
افغانستانی شکل گرفته است و امیدواریم نتیجه
آن آیندهای با ثبات برای افغانستان باشد.
اروپا خــود را عضو برجــام بداند نه
نماینده دیگران
خطیــبزاده همچنین در واکنــش به تعویض
مذاکرهکننــدگان دو کشــور اروپایــی گفت:
تعویض برخــی از مذاکره کننــدگان به دلیل
تغییر دولت در آلمان و در انگلیس نیز به خاطر
بازنشستگی مذاکرهکننده پیشین است.
وی ادامه داد :انتظار ما از کشــورهای اروپایی
این اســت که خود را به عنــوان عضو برجام
بدانند نه به عنوان نماینده یک طرف خاص!
ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین افزود:
لذا براســاس این واقعیت به عنــوان یکی از
اعضــای باقی مانــده در برجام تــاش کنند
که همهی اعضــا اطمینان یابنــد که آمریکا
بــه صورت راســتی آزمایی و مؤثــر و با ارائه
تضمینها به برجــام برگردد و از این بازی که
تحت عنوان تقســیم کار یاد میشود ،اجتناب
کنند.
خطیــبزاده تصریح کرد :تصور ما این اســت
ســه کشــور اروپایی باید به هماهنگ کننده
کمیسیون مشترک برجام اجازه دهند گفتگوها
را در مسیر سازنده ادامه دهد تا بتوانیم به یک
توافق پایدار برسیم.
وی در خصــوص موانــع در مذاکــرات وین
گفــت :ما موانع موضوعی و موقعیتی داریم .در
موضوع هستهای پیشرفتهای خوبی داشتیم و
میتوانیم توافقات خوبی داشته باشیم.
امیرعبداللهیان آخر هفته به چین سفر
میکند
ســخنگوی وزارت امور خارجــه همچنین در
خصوص توافقنامه  ۲۵ســاله ایران و چین نیز
گفت :وزیر امور خارجه کشورمان آخر هفته به
دعوت همتای چینی به این کشور سفر میکند
و موضوعات مختلفی در دستور کار داریم.
وی ادامه داد :نقشــه راه  ۲۵ساله یکی از این
موضوعات اســت که مجریان آن بخشهای
مختلف هستند.

خطیبزاده افزود :دســتورکار ما بســیار متنوع
است و موضوعات متنوعی در همین چارچوب
در دست پیگیری است.
ایران با هیئت ورزشی کامل به المپیک
زمستانی چین میرود
ســخنگوی وزارت امور خارجــه همچنین در
خصوص المپیک زمســتانی چین نیز گفت :ما
هرگونه نگاه سیاســی به رویدادهای ورزشی را
محکوم میکنیم .متأســفانه برخی دولتهای
غربــی و آمریکایی تالش میکنند المپیک که
مظهر نزدیکی مردم از طریق ورزش اســت را
سیاسی کنند.
وی ادامه داد :ایران با هیئت ورزشــی کامل و
در سطوح خوبی در افتتاحیه حاضر خواهد بود.
خطیبزاده همچنین در خصوص سفر تیم ملی
کشتی کشورمان به آمریکا نیز گفت :تیم ملی
کشتی ایران به دعوت فدراسیون کشتی آمریکا
و در چارچوب مراودات ورزشی عادی این سفر
را در دستورکار دارد .سیاسی کردن موضوعاتی
که روح ورزشــی دارد در تضاد با این موضوع
است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه در پاســخ به
ســوالی درخصوص تحوالت لبنــان گفت :در
موضوع لبنان دخالتهای خارجی عامل اصلی
نابسامانی داخل این کشور است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تاکید کرد:
عاملین ،آمرین و تمــام افرادی که در جنایتی
آشــکار ســردار ســلیمانی را ترور کردند را نه
میبخشــیم و نه فرامــوش میکنیم و با تمام
تالش خود آن جنایت را پیگیری میکنیم.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت:
گفتوگوهای وین برای اطمینان از بازگشــت
مســئوالنه آمریــکا بــه برجام اســت و هیچ
موضوعی فراتــر از برجام را نه گفتوگو کرده
و نه میپذیریم.
به مذاکرات نه خوشــبین هستیم نه
بدبین
خطیب زاده ادامه داد :ایران و آمریکا از طریق
متنهای مکتوب غیررســمی نظرات خود را با
یک دیگر مطــرح کردهاند ،آن هــم در چهار
موضوع رفع تحریمها ،راستی آزمایی ،تعهدات
هســتهای و تضمینها بوده است که دولتی در
واشنگتن دوباره روابط بینالملل و این توافق را
به سخره نگیرد .این گفتوگوهای غیر مستقیم
و مکتوب ما آرشیوی از مواضع است که برای
تاریــخ و دو طرف قابل اتکا اســت و ما درباره

هیچ موضوعی فراتر از این صحبت نکردیم.
وی گفت :ما نه خوشبینانه و نه بدبینانه مذاکره
میکنیم ،این گونه برداشــتها از فضای منفی
است و باید گفت برخی طرفها تالش میکنند
فضای منفی ایجــاد کنند ،اما ما با واقع نگری
مذاکــره میکنیــم و با واقع نگــری به مردم
گزارش میدهیم و اگر میگوئیم امروز گفتگو
ها مثبت اســت تحت تأثیــر دقایق و لحظهها
نیست.
در نقطه به رســمیت شناختن طالبان
نیستیم
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این
ســوال که آیا ایران برنامهای برای به رسمیت
شــناختن طالبان دارد یا خیر گفت :اساســ ًا ما
امــروز در آن نقطه قرار نداریم ،مشــخصهها
و مولفههایی که میتواند به شناســایی دولت
جدید در افغانســتان بینجامد در مالقات اخیر
آقــای امیرعبداللهیان و در اظهارات گذشــته،
گفته شــده است .شناســایی چیزی است که
حاکمان امروز افغانســتان با رفتار مســئوالنه
خودشــان و رعایت شــاخصها و مؤلفههای
مدنظر به دســت میآورند و چیزی نیست که
به آنها اعطا شود.
بدهیهای کره جنوبی به ایران ربطی
به مذاکرات در وین ندارد
وی در خصوص ســفر معاون وزیر امور خارجه
کره جنوبی به وین نیز گفت :این سفر به ابتکار
خود آنها بوده است و البته هیئتهایی از سایر
کشــورها نیز به وین سفر داشته اند .البته بنا به
درخواست طرف کرهای ،معاون سیاسی وزارت
امور خارجه کشورمان نیز با آنها مالقاتی داشته
است.
خطیــب زاده ادامه داد :در این مالقات با طرف
کرهای تاکید شد آنچه به عنوان بدهیهای کره
به ایران مطرح اســت ربطی به مذاکرات امروز
در وین نــدارد و بدهی کره بــه ایران فارغ از
نتیجه گفتگوهای وین و اینکه این گفتگوها در
چه زمانی به نتیجه برســد باید پرداخت شود و
اساس ًا تحریمی در خصوص بانکهای کرهای
برای پرداخت بدهیهای ایران وجود ندارد ولی
آنها تعللهایی در این خصوص دارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :ما معتقدیم
کره باید هر چه ســریعتر برای پرداخت بدهی
خــود به ایران اقدام کند و هــر چه زودتر این
اقدام را انجام دهد برای روابط دو کشــور بهتر
است.

2
سرمقاله
اخبار

مخبر :توسعه شبکه ریلی از
راههای نجات اقتصاد کشور
است

معــاون اول رییس جمهور ،توســعه ریلی را از
راههای نجات اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت:
واگــذاری امور به جوانان و نخبــگان و اتکا بر
دانش و خالقیت آنان گامی در جهت پیشــرفت
و حل مسائل کشور است.
به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی معاون اول
رییس جمهــوری ،محمــد مخبــر در دیدار با
تعــدادی از نخبگان و جوانــان صاحب طرح و
ایده ،گزارشهای ارایه شــده در جلسه را مثبت
ارزیابی کــرد و گفت :طرحها و ایدههای مطرح
شــده در جلســه باید به برنامههای عملیاتی با
جــدول زمانبندی تبدیل شــود تا بــا اجرای
اینگونه طرحها شاهد توسعه کشور باشیم.
معــاون اول رییس جمهور با اشــاره به یکی از
طرحهای ارائه شــده در جلســه درباره توسعه
ســواحل مکــران خاطرنشــان کــرد :اقتصاد
دریامحــور یکی از ضرورتهای امروز کشــور
اســت که با اتکا به آن میتوانیم رشد و توسعه
را برای مردم کشــور و به ویژه ساکنین مناطق
ساحلی به ارمغان آوریم.
مخبر ،اقتصاد دریامحــور و اقتصاد دیجیتال را
از مهمترین محورهای توســعه در جهان امروز
برشــمرد و گفت :باید ایــن دو محور مهم را در
اولویتبنــدی طرحهــا و پروژههــا مدنظر قرار
دهیم چرا کــه با پرداختن به ایــن دو موضوع
مهم زمینه رشد و توسعه کشور مهیا خواهد شد.
وی افــزود :اگرچــه در برخــی از صنایع کمی
عقب هســتیم اما به دلیل وجود نیروی انسانی
تحصیلکرده و نخبگان کشــور ،در زمینه اقتصاد
دیجیتال پیشــرفتهای خوبی در کشور حاصل
شــده ،چرا که در این بخش بــه دانش و ذهن
جوانان و نخبگان کشور متکی هستیم.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشــاره به
یکی دیگر از گزارشهای مطرح شــده درجلسه
در مورد توسعه ریلی کشــور ،خاطرنشان کرد:
یکی از راههای نجات اقتصاد کشــور توســعه
ریلی اســت و اگــر بتوانیم اهداف تعیین شــده
برای توسعه شــبکه ریلی کشور را محقق کنیم،
تحولی اساسی در پیشرفت کشور حاصل خواهد
شد.
در ایــن جلســه کــه جمعــی از جوانــان و
نخبگان حضور داشــتند ،گزارشــی از طرحهای
توســعه مکران و ســرمایهگذاری در توســعه
زیرســاختهای حمل و نقل ،انرژی و آب ارائه
شــد و ضرورتها و الزامات اجرای این طرحها
مورد بررسی قرار گرفت.

رابطه با همسایگان تقویت
میشود

وزیــر امور خارجه گفت :امیدواریم بتوانیم با توجه به
نگاه دولت سیزدهم به سیاست همسایگی ،روابط با
کشورهای حاشیه خلیج فارس را تقویت کنیم.
به گزارش مهر ،حســین امیرعبداللهیــان وزیر امور
خارجه که به عمان ســفر کرده است در بدو ورود به
فرودگاه مسقط در جمع خبرنگاران اظهار کرد :سفر
من و هیئت همراه به مسقط یک روزه است .در این
ســفر با مقامات عالی رتبه عمان و وزیر امور خارجه
گفتگوهایی در خصوص توسعه مناسبات دوجانبه و
برخی مسائل منطقهای و بینالمللی خواهیم داشت.
امیرعبداللهیــان روابط تهران و مســقط را دیرینه و
پایدار عنوان کرد و گفت :ما در مســیر روابط پایدار
و مســتحکمی که قرار داریم ،عالقهمند هستیم که
همکاریهای سیاسی و فرهنگی را به سطح باالتری
از همکاریهای اقتصادی و تجاری ارتقا دهیم.
وی با اشاره به توافق چهار جانبه در خصوص احیای
خط ترانزیتی گفت :این توافق به امضای  ۴کشــور
ایران ،عمان ،ترکمنستان و ازبکستان رسیده است.
وزیر امور خارجه تاکید کرد :امیدواریم در این ســفر
بتوانیم با توجه به نگاه دولت ســیزدهم به سیاست
همســایگی و اتفاقات خوبی که در ماههای اخیر در
مناســبات ما با همسایگان شمالی رخ داده است ،در
حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بتوانیم این
پیوند شبکه همسایگان را تقویت کنیم و همکاریها
را توسعه دهیم.

انسجام ملتها ،مقاومت در
برابر زورگویی دشمنان را
آسان میکند

معاون اقتصــادی رئیسجمهور با اشــاره به نقش
تعامــات فرهنگی در نزدیکــی ملتها به یکدیگر
بر تالش مضاعف مســئوالن ایران و نیکاراگوئه در
راستای افزایش همکاریهای فرهنگی و رسانهای دو
کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محســن رضایی معاون
اقتصادی رئیس جمهور در جریان ســفر به کشــور
نیکاراگوئه به منظور شرکت در مراسم تحلیف رئیس
جمهور منتخب این کشــور ،عصر یکشنبه به وقت
محلی با رئیس ســازمان فرهنگ ،رئیس رسانههای
دولتی ،رئیس ســازمان سینمایی و مدیر خبرگزاری
دولتــی و رئیس موزه روبنداریــو نیکاراگوئه دیدار و
گفتگو کرد.
وی در ایــن دیدار با بیان اینکه فرهنگ ،رســانه و
آموزش در تعمیق روابط ملتها حائز اهمیت اســت،
اظهار داشــت :فرهنگ دلها و روح ملتها را به هم
نزدیک کرده و آنها را با هم منسجم میکند.

