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تاريكخانه ها را روشن كنيد
وطن امروز در يادداشتي انتقادي نوشته 
اس��ت: در س��ال هاي پس از جنگ و 
دولت سازندگي به تدريج در گوشه و 
كنار كش��ور به ويژه در بدنه دولت سازمان ها، ش��ركت ها، مؤسسات و 
هلدينگ هايي ش��كل گرفت كه تقريباً هيچ نوري از ناحيه رسانه ها به 
داخل آنها تابانده نمي شود و به همين دليل هيچ كس از اتفاقات درون 
آنها كمترين اطالعي ندارد. بسياري از خودروهاي چندين ميلياردي كه 
هم اكنون در ش��مال ش��هر تهران ت��ردد مي كنند ي��ا آپارتمان هاي 
فوق الكچري فرشته و الهيه، محصول و خروجي اين تاريكخانه هاست 
كه انتظار مي رود در دولت آقاي رئيسي همه اين نقاط شناسايي و يك 
رش��ته س��يم برق با ولتاژ باال به درون تك   تك آنها كش��يده ش��ود تا 
نورافكن هاي رسانه ها و دستگاه هاي نظارتي بتوانند ابعاد و جزئيات اين 

نقاط كور را مورد عنايت قرار دهند. 
نكته اي كه محل تأكيد اين نوش��ته اس��ت همان سيم كشي و روشن 
كردن فضاي داخل اين شركت ها و هلدينگ هاست كه باعث پيشگيري 
از وقوع انواع مفاس��د اقتصادي در درون اين تاريكخانه ها مي شود. در 
همين راستا يكي از نسخه هاي اورژانسي اين است كه رؤسا و اعضاي 
هيئت مديره اين مؤسسات و ش��ركت ها در دولت جديد عوض شوند 
تا روزن��ه اي براي ورود افراد جديد و شكس��تن حلقه ه��اي محارم به 
وجود آيد. ش��فاف كردن وضعيت اين تاريكخانه ها نياز به يك عزم و 
اراده ملي، مشاركت همه دس��تگاه هاي نظارتي، قضايي و اندكي هم 
شجاعت رس��انه اي دارد كه اميدواريم در سايه مديريت جديد رسانه 

ملي محقق شود. 
........................................................................................................................

مذاكرات هسته اي و دو خط موازي با آن
روزنامه همشهري سرمقاله ديروز 
خود را ب��ه مذاك��رات هس��ته اي 
اختصاص داده و نوشته است: مذاكرات هسته اي ايران و اعضاي اصلي 
شوراي امنيت سازمان ملل ۱۸ساله شد اما در طول مذاكرات اقدامات 
ديگري نيز ص��ورت مي گرفت كه دو طرف از آن مطلع بودند و س��عي 
مي كردند در متن مذاكرات به آن وارد نشوند، يك خط موازي غرب و 
صهيونيس��ت ها با مذاكرات ايجاد كردند و يك خط موازي جمهوري 
اسالمي ايران. خط جمهوري اسالمي دور زدن تحريم  بود كه برخي- 
حت��ي در داخ��ل- آن را غيراخالقي مي دانس��تند، يعن��ي تحريم را 
غيراخالقي نمي دانستند اما دور زدن تحريم را نوعي دزدي و پنهان كاري 
تلقي مي كردند اما با پايان دولت روحاني خط موازي ايران از دور زدن 

تحريم فراتر رفت. 
در سال پاياني ترامپ، رهبري راهبرد بي اثر كردن تحريم در عين رفع 
تحريم را اعالم كردند كه هر يك مي تواند مكمل و راهگش��اي ديگري 
باشد. بي اثر كردن تحريم به صورت جدي در دستور كار دولت جديد 
قرار گرفت. بهبود روابط با همسايگان، بهبود رابطه با عربستان و امارات، 
دو برابر شدن صادرات به افغانستان، سوآپ گاز با تركمنستان، بازگشت 
بخش��ي از بدهي عراق، حل غائله مرزي با آذربايجان و... نمونه هايي از 
اين بي اثرسازي است. فروش رسمي نفت به چين، اجرايي شدن قرارداد 
۲۵ساله و سفر رئيسي به روسيه و عضويت در شانگهاي نمونه هايی ديگر 
از توجه به راهبرد بي اثر كردن تحريم بوده است كه اثرات آن مانند توقف 
يا منفي شدن رشد تورم و ثبات نسبي قيمت ها و عدم قطع يا افت فشار 
گاز در اوج سرما نمونه هاي آن است، بنابراين در ادامه كار نيز بايد بدانيم 
جنگ و تخريب و ترور همچنان مكمل مذاكره غرب با ماست و در عين 
حال گزينه پيدا كردن منفذهاي تنفسي با هدف بي اثر كردن تحريم 
همچنان بايد معتبر باقي بماند، زيرا نه از پايان جنگ موازي خبري است 

و نه از تضمين يك توافق پايدار با غرب. 
........................................................................................................................

اقتصاد ايران و همسايگان فراموش شده!
 روزنامه خراسان در يادداشت ديروز خود 
رواب��ط اقتص��ادي فرام��وش ش��ده با 
همس��ايگان را مورد توجه ق��رار داده و 
نوشته است: تقويت صادرات به طور مستقيم منجر به افزايش ايجاد 
اشتغال و همزمان تقويت منابع ارزي مي شود و نقش مهمي در ثبات 
بازار ارز و مقابله با جهش نرخ ها در اين بازار دارد. از اين منظر تقويت 
تجارت و افزايش صادرات به كشورهاي منطقه سياستي است كه بايد 
به طور جدي پيگيري شود. تجربه صادرات ساالنه حدود ۱0ميليارد 
دالر به عراق نشان داده است كه مي توان روي ديگر بازارهاي منطقه 
نيز حساب ويژه اي باز كرد. اقتصاد ايران هم از منظر صادرات خدمات 
فني و مهندسي، هم از منظر صادرات محصوالت صنعتي نظير لوازم 
خانگي، هم از منظر صادرات مواد غذايي و هم از منظر جذب گردشگر 
خارجي ت��وان بالقوه اي براي تجارت با كش��ورهاي منطق��ه دارد اما 
ش��اه كليد در اين مس��ير، ترانزيت و تقويت كريدورهاي منطقه اي و 
بين المللي است. بخشي از منطق توافق ۲۵ساله با چين نيز بر محور 
ايده اين كشور تحت عنوان »كمربند و راه« متكي است كه سعي دارد 
مس��يرهاي انتقال كاال، فناوري و انرژي را تنوع بخشد و در اين مسير 
ايران به عنوان چهارراه منطقه در مسيري كه هم به لحاظ دريايي و هم 
به لحاظ زميني به كش��ورهاي متعددي دسترسي دارد، مي تواند هم 
بخشي از ايده يك كمربند و راه باش��د و هم كريدور شمال- جنوب را 
تكميل كند؛ كريدوري كه از يك سو به روسيه و آسياي ميانه و از سوي 
ديگر از مس��ير دريا به هند منتهي مي ش��ود. به اين ترتيب تلفيقي از 
فرصت هاي منطقه اي چه در قالب صادرات محصوالت و چه در قالب 
ترانزيت و تكميل كريدورها مي تواند فرصت هاي جديد براي اقتصاد 
ايران در تعامل با همسايگان ايجاد كند و سهم اقتصاد ايران از تجارت 

منطقه اي را افزايش دهد. 
........................................................................................................................

گرهي كه بسته ماند و بختي كه باز نشد
روزنامه كيهان درباره شكست هاي پي درپي 
ائتالف آل سعود عليه ملت مظلوم يمن نوشته 
است: عربس��تان و امارات پس از هفت سال 
جنگ عليه مردم مظلوم يمن و شكس��ت پي در پي از آنان، يك هفته 
ديگر از اربابان خود وقت خواس��تند تا ش��رايط ميدان را به نفع خود 
برگردانند! آنان كه گوي��ا فراموش كرده بودند برتري تس��ليحاتي و 
داشتن پشتوانه هاي بين المللي نمي تواند ملتي مقاوم را به تسليم وادار 
نمايد، در اين يك هفته حجم وسيعي از آتش بر سر مردم يمن ريختند 
و صدها نفر را به خاك و خون كش��يدند و دس��ت آخر اعالم كردند 
حمالت خود را به خاطر حفظ جان مردم متوقف كرده  اند! اما واقعيت 
اين است كه حمالت متوقف نشده و بلكه بي اثر گرديده است. نتيجه 
يك هفته وقت گيري سعودي ها و اماراتي ها براي زيرپا گذاشتن تمام 
قواعد اخالقي- از جمله حمله ب��ه بيماران و كودكان- بود، به عبارت 
ديگر يك هفته از ش��وراي امنيت و مجامع حقوقي و به ظاهر انساني 
سازمان ملل، امريكا، انگليس و فرانسه وقت گرفتند تا كشتار وسيعي 
راه بيندازند بلكه صحنه جنگ چرخش كند و پيروزي هاي س��ريالي 

يمني ها متوقف گردد. 
بازپس گيري س��ريع مناطقي كه در تهاجم سنگين ائتالف متجاوز به 
تصرف درآمد، نش��ان داد انصاراهلل و به طور كلي مردم يمن نه خسته 
هس��تند و نه دستش��ان خالي اس��ت. جنگ از نظر مردم يمن اگرچه 
خسارت بار و سخت مي باشد اما تا حد زيادي از سوي آنان مهار گرديده 
اس��ت. مردم يمن، جنگ را انتخاب نكرده اند، اما ناگزيرند آن را تا دفع 
تجاوز ادامه دهند و اين موضوع از نظر اخالقي، سياسي و نظامي- امنيتي 

آنان را در جايگاه برتري نسبت به ائتالف متجاوز قرار داده است.

88498443سرويس  سياسي

 نقل قول قاليباف از رهبر معظم انقالب
درباره آسيب هاي اجتماعي

 20 سال غفلت در مسئله آسيب های اجتماعی
رهبر معظم انقالب در رابطه با آس�يب هاي اجتماعي به مسئوالن 
فرمودند كه ۲۰سال نسبت به موضوع زنان و آسيب هاي اجتماعي 

غفلت و كوتاهي كرده ايم. 
به گزارش فارس، در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي و بعد 
از قرائت و بررسي گزارش كميسيون اجتماعي مجلس درباره اقدامات 
انجام ش��ده در حوزه زنان و خانواده كه با حضور معاون رئيس جمهور 
در امور زنان و خانواده انجام ش��د، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس 
در جمع بندي مطالب مطرح شده اظهار داشت: امروز موضوع زنان و 
خانواده مستقيماً روي پويايي و پيشرفت كشور تأثير دارد. وي با بيان 
اينكه توجه به خانواده از اولويت هاي جدي كشور است، به نقل يكي 
از س��خنان رهبر معظم انقالب پرداخت و گفت: در جلس��ه اي كه در 
محضر رهبر معظ��م انقالب در رابطه با آس��يب هاي اجتماعي حضور 
داشتيم، ايشان به مسئوالن فرمودند ۲0سال نسبت به موضوع زنان و 

آسيب هاي اجتماعي غفلت و كوتاهي كرده ايم. 
رئيس مجلس تصريح كرد: بخشي از اين غفلت و كوتاهي در واقع متوجه 
يكايك ما در دولت و مجلس اس��ت. ما امروز قري��ب ۵ ميليون نفر زن 
سرپرست خانوار داريم و ۵۲ درصد اينها فاقد بيمه و مستمري هستند، 
3۸ درصد آنها جزو سه دهك پايين جامعه و ۱9 درصد آنها نيز تحت هيچ 

پوشش حمايتي نيستند. 
قاليباف گفت: در شرايط اقتصادي امروز كه خانواده هايي كه مرد و زن 
خانه هر دو شاغلند و در مشكالت اقتصادي دست و پا مي زنند، يك زن 
سرپرست خانوار چه وضعيتي دارد؟ همه ما در دولت و مجلس بايد دست 

به دست هم دهيم و اين مشكل را حل كنيم. 
........................................................................................................................

كارشناس مسائل سياست خارجي:
سفر رئيس جمهور بازتاب بين المللي مثبتي 

داشته است
پرداخت�ن ب�ه حواش�ي نش�ان مي ده�د دس�ت ط�رف مقاب�ل 
كام�اًل ته�ي ب�وده و ناگزير ش�ده اس�ت ب�ه حواش�ي بپ�ردازد، 
در حال�ي ك�ه حواش�ي و آدرس غلط�ي را دنب�ال مي كنن�د. 
ابوالفضل ظهره وند، كارش��ناس مسائل سياس��ت خارجي در گفت وگو 
با ايرنا، درباره حواش��ي به وجود آمده پيرامون سفر اخير رئيس جمهور 
كشورمان به روسيه گفت: حاشيه سازي ها پيرامون سفر رئيس جمهور 
از س��وي برخي جريان ها و رس��انه هاي بيگانه بيانگر اين است كه سفر 
آيت اهلل رئيسي به روسيه، سفري موفق و تأثيرگذار بوده است، در حال 
حاضر تنها چيزي كه بسيار مهم است، متن سفر بوده و اگر رسانه هاي 
معاند مي توانستند متن، اصل و محتواي سفر را وارد حاشيه كنند، بر آن 
متمركز مي شدند اما س��فر رئيس جمهوري به روسيه بازتاب مثبتي در 
فضاي بين المللي داشته است. سفير اسبق ايران در ايتاليا با اشاره به اينكه 
اين پرداختن به حواشي  نشان مي دهد دس��ت طرف مقابل كاماًل تهي 
بوده و ناگزير شده است به حواشي بپردازد، اظهار داشت: جريان مقابل 
جمهوري اسالمي ايران متأسفانه هم حواشي و هم آدرس غلطي را دنبال 
كرده اند و توسعه روابط ايران با دو عضو ش��وراي امنيت يعني روسيه و 

چين، موجب نگراني آنها شده است. 
وي در پاسخ به حواشي ای مانند اينكه مثاًل چرا دو رئيس جمهور با فاصله 
از يكديگر نشسته اند، چرا آقاي پوتين براي استقبال به فرودگاه نرفته است 
و موضوعاتي از اين دست، گفت: عدم حضور پوتين در فرودگاه طبيعي 
بود، ما هم در پروتكل ها و آييني كه براي تش��ريفات استقبال از رؤساي 
جمهور تعيين كرده ايم، رئيس جمهور كشورمان براي استقبال از رؤساي 
جمهور كشورهاي ديگر در فرودگاه حاضر نمي شود. به طور مثال مي توان 
به سفر رئيس جمهور چين به ايران اش��اره كرد كه استقبال و بدرقه در 
داخل ساختمان رياست جمهوري يا سعدآباد برگزار شد. وي با اشاره به 
فرمايش امام خميني)ره( گفت: اين نكته بسيار مهم است كه حضرت 
امام مي فرمودند كه هر كجا ديديد كه طرف مقابل ابراز نگراني و ناراحتي 
مي كند، بدانيد كه منافع شما آنجاست و اين نوع واكنش ها نشان مي دهد 

سفر جناب آقاي رئيسي به مسكو، سفري موفقيت آميز بوده است.

 به بهانه كنار رفتن »ريچارد نفيو« 
از تيم مذاكره كننده امريكا

كنار رفتن يا كنار گذاشته شدن ريچارد  نفيو كه به نوعي متخصص ترين 
چهره دولت بايدن در حوزه تحريم هاست و دموكرات ها او را چهره اي 
موفق در تحريم اثرگذار و هوشمند عليه ايران مي دانند، بحث اختالف 
در تيم مذاكره كننده امريكا را داغ كرده است. برخي كارشناسان داخلي 
اين اختالف را نمايشي و با اهداف پشت پرده ارزيابي كردند ولي با انتشار 
اخبار جديد مبني بر اينكه حداقل دو نفر ديگر نيز از تيم مذاكره كننده 
امريكا كنار گذاشته ش��ده اند، گمانه وجود اختالف را جدي تر از قبل 

كرده است، اما اين اختالف چرا و چگونه به وجود آمده است؟!
۱( خود مناب��ع امريكاي��ي مي گويند عم��ده اختالف درب��اره ميزان 
سختگيري عليه ايران با ابزار تحريم و تصميم درباره روند ادامه مذاكرات 
بوده اس��ت. اختالف در تصميم گيري درباره چگونگ��ي مدت، ميزان 
و موضوعات تحريم ها گوياي اين مطلب اس��ت كه عالي ترين س��طوح 
حاكميتي امريكا درباره ابزار تحريم به عنوان سالح 40ساله خود عليه 

ايران، دچار بحران برآورد و پيش بيني شده است. 
۲( در بطن روايتي كه رسانه هاي امريكا از اختالفات در تيم مذاكره كننده 
امريكايي مطرح مي كنن��د، يك موفقيت مهم درب��اره تيم مذاكره كننده 
ايراني نهفته است. توضيح ساده اين موضوع به اين شكل است كه تيم هاي 
مذاكره كننده قبل از ش��روع رس��مي مذاكرات عالوه بر تواف��ق دروني بر 
هدف گذاري ه��ا، تاكتيك ه��اي مذاك��ره و موضوعات م��ورد بحث روي 
پيش بيني سناريوهاي تيم حريف تمركز ويژه داشته و پيشاپيش مواضع 
خود را واحد مي كنند. به نظر مي رس��د تاكتيك ها و دس��تورالعمل هاي 
تيم مذاكره كننده ايراني س��بب تحميل س��ناريوهاي جديدي براي تيم 
مذاكره كننده امريكايي شده اس��ت كه در پيش بيني طرف مقابل نبوده و 
آنها را مجبور به اتخاذ تصميمات جديد كرده و همين موضوع سبب ايجاد 
مباحث كارشناسي جديد و به  وجود آمدن اختالفات شده است، حتي اگر 
اين فرضيه را هم نپذيريم، حداقل ترين برآورد اين است كه تيم امريكايي 
در تحميل روند مذاكرات و خواسته هاي طراحي شده خود به طرف ايراني 
به بن بستي رسيده كه مجبور به بازنگري در تصميمات خود شده و در اين 

بازنگري دچار اختالف كارشناسي و محاسباتي شده است. 
3( يك گمانه تحليلي قابل تأمل ديگر نيز اين اس��ت كه رفتار حرفه اي 
ريچارد نفيو راهبردي تر و همراه با حوصله بيشتر است ولي رابرت مالي 
به رفتارهاي سياسي زودبازه در مقطع كنوني عالقه مندتر است. رابرت 
مالي به عن��وان نماينده ويژه امريكا در امور ايران هم به علت فش��ار در 
عدم موفقيت ديپلماتي��ك در برابر ايران و هم به علت ش��رايط داخلي 
دولت بايدن در امريكا، اعالم زودهنگام يك پيروزي سياس��ي برايش 
اولويت دارد. او به همين دليل چه از طري��ق طرح توافق موقت و چه از 
طريق طرح آزادي زندانيان امريكايي و پيوست كردن آن به مذاكرات، 

اين هد ف گذاري سياسي را دنبال مي كند. 
4( آنچه از فرصت بازتاب اختالف تيم مذاكره كننده امريكايي در رسانه هاي 
بين المللي ديده مي ش��ود، اين اس��ت كه ايران بايد اين اختالفات را چه 

ظاهري، چه واقعي، تبديل به فرصتي براي امتيازگيري بيشتر كند. 
منبع: جهان نيوز

سخنگوي دولت:

 مردم آثار توافقات سفر رئيس جمهور به روسيه را 
خواهند ديد

بهادري جهرمي: هجمه عليه سفر رئيسی به روسيه به  دليل نتايج خوب آن است

خبر

دس�تگاه هاي عضو س�تاد دهه فجر نگاه 
كليش�ه اي و س�طحي به دهه فج�ر۱۴۰۰ 

نداشته باشند. 
حجت االس��الم والمس��لمين سيدمحس��ن 
محمودي در جلس��ه س��تاد ايام اهلل دهه فجر 
انقالب اس��المي اس��تان تهران كه ب��ا حضور 
اس��تاندار تهران و با حضور اعضای س��تاد در 
سالن اجتماعات اس��تانداري تهران برگزار شد 
و تمامي س��تاد هاي دهه فجر شهرستان هاي 
اس��تان تهران نيز به صورت ويدئوكنفرانس در 
جلسه حضور داشتند، طي سخناني بيان كرد: 
شهر و شهرس��تان هاي اس��تان تهران بايد در 
مراسم ايام اهلل دهه فجر س��نگ تمام بگذارند، 
تمامي ادارات در ش��هر تهران با نصب پرچم و 
آذين بندي ادارات نشان بدهند كه در ايام دهه 

فجر فعاليت دارند. 
وي ادام��ه داد: دهه فجر امس��ال رنگ و بوي 
مهدوي نيز خواهد گرفت و از ۱۵بهمن تا روز 
نيمه شعبان، رويكرد و فعاليت مهدوي خواهيم 
داش��ت و برنامه هاي دهه فجر به نيمه شعبان 
متصل خواهد شد. گاه مشاهده مي شود مديران 
كل و مسئوالن در مراسم انقالب حضور پيدا 
نمي كنند، هيچ وقت مسئوالن نگويند برويد 
بلكه بيايند. رئيس ستاد دهه فجر استان تهران 
يادآور شد: در شهرس��تان هاي استان تهران 
40راهپيماي��ي در يوم اهلل ۲۲ بهم��ن برگزار 

خواهد ش��د، جلس��ات ايام اهلل دهه فجر نبايد 
تشريفاتي باش��د بلكه با حضور مردم و بدون 
تش��ريفات اداري برگزار شوند. رئيس شوراي 
هماهنگي تبليغات اس��المي اس��تان تهران 
خاطر نش��ان كرد: دهه فجر فرصت مناسبي 
است تا عالوه بر بيان دس��تاوردهاي انقالب، 

افق هاي پيش روي انقالب اسالمي را نيز بازگو 
كنيم، نسل امروز بايد به خوبي به مسيري كه 
انقالب تا به امروز پشت سر گذاشته آشنا شود 
و بداند كه انقالب اسالمي چه مسيري را با چه 

تنگناهايي طي كرده است. 
رئيس ستاد دهه فجر اس��تان تهران با اشاره به 

اينكه دهه فجر، متعلق به طيف و نهاد خاصي 
نيست، خاطر نشان كرد: جلسات دهه فجر به 
منظور هماهنگي و هم افزايي براي بسترسازي 
حضور و مش��اركت مردم در مراسم دهه فجر 
است و كميته هاي بيست ونه گانه و همه نهادها و 

مراكز در اين راستا تالش مي كنند.

رئيس ستاد دهه فجر استان تهران:

راهپيمايي ۲۲ بهمن برگزار خواهد شد

   گزارش

س�خنگوي دولت مانند سه شنبه هاي گذشته 
در نشس�ت خبري ب�ا اصحاب رس�انه حضور 
پي�دا كرد و ب�ه مهم تري�ن موضوع�ات هفته 
ج�اري از جمل�ه حاش�يه ها و دس�تاوردهاي 
س�فر رئيس جمه�ور ب�ه روس�يه و بحث هاي 
پيرام�ون مذاكرات هس�ته اي مي�ان ايران و 
۱+۴ پرداخت. س�خنگوي دول�ت همچنين از 
خبرهاي خوب اقتص�ادي در روزهاي پيش رو  
سخن به ميان آورد و تأكيد كرد: رئيس جمهور 
و هيئ�ت دول�ت خ�ود را مل�زم مي دانن�د 
ش�عارهاي انتخاباتي را جامه عمل بپوشانند. 
پرهيز از حاشيه و توجه به اقشار كم درآمد جامعه 
نيز از جمل��ه مباحث ديگري بود كه س��خنگوي 
دولت درباره آن سخن گفت و تأكيد كرد كه دولت 
سيزدهم در بحث بودجه سال آينده به معيشت 

كارمندان و كارگران نيز توجه خواهد داشت. 
به گزارش مهر، عل��ي بهادري جهرمي در ابتداي 
نشس��ت خبری در توضيح س��فر رئيس جمهور 
به روس��يه گفت: »الحمدهلل س��فر روسيه، سفر 
پرباري بود و جلسه رسمي در كاخ كرملين برگزار 
شد. عالوه بر آن جلس��ه اي در دوما تشكيل شد. 
شركت در جلس��ات مختلف با فعاالن علمي در 
دانشگاه دولتي مسكو و فعاالن اقتصادي در كشور 
روس��يه و برنامه هاي تدارك ديده شده كم نظير 
بود. در حوزه دستاوردها و موضوعاتي كه از پيش 
برنامه ريزي شده بود، نگاه ها بسيار نزديك و حوزه 
توافقات بسيار گس��ترده و قابل قبول بود. محور 
اصلي مباحث س��فر اقتصادي، سياسي، دفاعي 
و نظامي بود و برخي تفاهمنامه ها در اين س��فر 

منعقد شد.« 
وی هجم��ه در فض��اي مج��ازي علي��ه س��فر 
رئيس جمهور به روسيه را كه طي روزهاي گذشته 
توس��ط برخي وابس��تگان به يك طيف سياسي 
خاص داخلي نيز به صورت برجسته دنبال مي شد 

به دليل نتايج خوب سفر عنوان كرد. 
بهادری جهرمي سه عامل »استقبال گرم«، »انجام 
برنامه هاي سفر« و »تحقق برنامه ها« را از جمله 
مؤلفه هاي منصفانه براي ارزيابي يك سفر داراي 

اهميت دانس��ت و تأكيد كرد كه هر س��ه مورد با 
موفقيت انجام شد. 

سخنگوي دولت بخشي از دستاوردهاي سفر مانند 
افزايش خط اعتباري تا سقف ۱0ميليارد دالر را 

بسيار ارزشمند عنوان كرد. 
   شرايط براي توسعه صادرات 

فراهم خواهد شد 
بهادري جهرم��ي همچني��ن در ادامه نشس��ت 
خبري خود عنوان كرد: »در حوزه هاي مختلف، 
افزايش صادرات صيفي جات تا سه برابر افزايش 
پيدا خواهد كرد و ش��رايط براي توسعه صادرات 
فراهم خواهد شد. در حوزه كريدور و راه آهن نيز 
قراردادهايي منعقد شد. اصل، محتواست اما برخي 
اصرار دارند نگاه محدودي به برخي كش��ورهاي 

خاص داشته باشند.«
   ش�اهد دس�تاوردهاي خ�وب اقتصادي 

هستيم
بهادري جهرم��ي در پاس��خ به س��ؤالي در رابطه 
به وعده هايي كه دولت از ابتداي آغ��از به كار به 
مردم داده بود و اينكه كدام ي��ك از اين وعده ها 
عملي ش��ده اس��ت، گفت: »اولين وعده اولويت 
دادن و اهمي��ت دادن به تأمين س��المت مردم 
بود و دس��تاوردهاي آن مشخص ش��د. متعاقب 
آن اولويت دهي به مس��ائل اقتصادي در دس��تور 
كار است و شاهد دس��تاوردهاي خوب اقتصادي 
هستيم اما براي تغييرات و مشاهده نتايج و آثار، 
نيازمند زمان هستيم. ان شاءاهلل در دهه فجر شاهد 

اتفاقات خوب و افتتاح پروژه هايي باشيم.«
  توافق موقت در دستور كار ايران نيست 

وي در پاسخ به پرسش��ي مبني بر اينكه »برخي 
از خبرگزاري ها مدعي هس��تند در جريان س��فر 
رئيس جمهور به روسيه، پيشنهاد يك توافق موقت 
براي احياي برجام مطرح شده كه از طرف ايران 
اين موضوع رد شده است، آيا صحت اين اخبار را 
تأييد مي كنيد؟«، گفت: »پيش از اين بارها اعالم 
شده توافق موقت در دستور كار ايران نيست. در 
سفر روسيه بر لزوم بازگشت همه طرف ها به برجام 
و انجام تعهدات از سوي همه طرف ها و لغو تمامی 

تحريم ها تأكيد شده است.«
   دولت در تأمين ارز با هيچ گونه مشكلي 

رو به رو نيست
سخنگوي دولت آمار دقيق فروش نفت و بازگشت 
ارزهاي ناش��ي از آن را قابل قبول دانس��ت. وي 
همچنين »مراجعه به س��امانه نيم��ا« را عاملي 
دانست كه بر اساس آن مي توان پي برد دولت در 

تأمين ارز با هيچ گونه مشكلي روبه رو نيست. 
بهادر ی جهرمي در ادامه سخنان خود درخواست 
كرد كه براي فروش نفت به دولت اعتماد شود نه 

به افرادي كه اطالع ندارند. 
وي در بخش ديگري از اين نشست خبري با اشاره 
به شرايط نابسامان اقتصادي كشور و وعده دولت 
براي ح��ذف ارز ترجيحي تأكيد ك��رد: »طبيعتاً 
مديريت وعده ها، انتظارات و مش��كالت نيازمند 
صرف زم��ان مناس��ب و برنامه ري��زي و طراحي 
مناسب براي حوزه هاي مختلف است. استمهال 
دولت براي اصالح نظ��ام پرداخت يارانه ها، تدبير 
آثار و نتايج اين تغيير بود كه هم مجلس و دولت 
اتفاق نظر دارند بايد آثار منفي نسبت به طبقات 
مختلف جامعه وجود نداشته باشد و اين موضوع 
در كميسيون تلفيق مجلس در حال بررسي است. 
برنامه ريزي براي شيوه اجراي اين موضوع اهميت 

دارد. ارز ترجيحي يكي از عوامل تورم است.«
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي درباره اينكه 
هشت ماه از امضاي برنامه اجرايي اقدام مشترك 
ايران و روسيه براي لغو رواديد سفرهاي گروهي 
مي گ��ذرد، اما هنوز اي��ن برنامه ب��ه مرحله اجرا 
نرسيده و ويزايي بين دو كش��ور لغو نشده است، 
ايراد و دليل عدم تحقق آن ناش��ي از چيس��ت؟ 
گفت: »اين توافق هم مشابه توافقات ديگر به دليل 
نگاه توسعه نامتوازن معطل مانده بود. اين توافق 
امروز در دستور كار دولت است  اما به دليل كرونا و 
محدوديت هاي آن فراهم شدن امكان اجراي اين 

توافق منوط به ثبات شرايط كروناست.«
   دولت وارد حاشيه ها نمي شود

همچنين س��خنگوي دولت در پاس��خ به سؤال 
ديگري در رابطه با تعامالت دولت و مجلس افزود: 

»امروز موسم خدمت به مردم است و مردم منتظر 
حل مشكالت هستند. امروز وقت كار است و دولت 
وارد حاشيه ها نمي شود. دولت و مجلس براي حل 
مش��كالت مردم همس��و و در تعامل و همكاري 

كامل هستند.«
بهادري جهرمي با بيان اينك��ه رأي اعتماد باالي 
مجلس به كابينه و همراهي در موضوعات كالن و 
اساسي و حضور دائمي وزرا در كميسيون ها نشانه 
تعامل گسترده مجلس و دولت با يكديگر است، 
تأكيد ك��رد: »وظيفه نظارتي مجل��س مي تواند 
براي بهب��ود حكمراني مؤثر باش��د. اختالف نظر 
در موضوعات مختلف طبيعي است و اين مسائل 
براي ارائه راهكار مناس��ب راهگشاس��ت. سطح 
دسترسي نمايندگان با ش��خص رئيس جمهور و 
تك تك وزرا بيش از هر زماني و بلكه شايد بيش از 
همه ادوار، پيش از اين بوده است. تا پايان آذرماه 
بالغ  بر ه��زارو600 بار وزرا با نماين��دگان چه در 
وزارتخانه چه در مجلس ديدار داشته اند و حداقل 
۱۷۲نماينده ديدار مستقيم با آقاي رئيس جمهور 
داش��ته اند و صحبت هاي خود را در قالب مجامع 
استاني بيان كرده اند كه اين غير از همه ديدارهاي 

آقاي رئيس جمهور است.«
سخنگوي دولت اضافه كرد: »رئيس جمهور هفت 
بار در اين مدت به مجلس رفته اند و اين نشانه توجه 
ويژه دولت به مجلس است. از شروع دولت سيزدهم 
تا ابتداي دي ماه اعضاي كابينه دولت مردمي ۷96 
مورد با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ديدار 
كرده و پاسخگوي سؤاالت آنها بوده اند. ۸۷0 مورد 
نمايندگان در محل وزارتخانه ها و دس��تگاه هاي 
دولتي با وزرا براي پيگيري امور ديدار داش��ته اند. 
از شروع دولت س��يزدهم تا ابتداي دي ماه ۵۷۷ 
مورد معاونان پارلماني و مديران كل امور مجلس 
وزارتخانه ها در محل مجلس شوراي اسالمي حاضر 
و پاسخگوي سؤاالت نمايندگان مجلس شوراي 

اسالمي بوده اند.«
  آماده بازگشايي سفارتخانه هاي ايران 

و عربستان به شكل متقابل هستيم
آخرين وضعيت برقراري ارتباط ايران با عربستان 
را س��خنگوي دولت اينگونه تشريح كرد: ايران از 
صلح و ثبات در منطقه و روابط حسنه با كشورهاي 
مس��لمان حمايت مي كند و تاكن��ون چهار دور 
مذاكرات ميان ايران و عربستان به ميزباني عراق 

صورت گرفته است. 
بهادري جهرمي از آمادگي بازگشايي سفارتخانه ها 
به ش��كل متقابل س��خن به مي��ان آورد و آنها را 
مشروط به توافقاتي دانست كه هنوز نهايي نشده 

است. 
از مهم ترين مباحثي ك��ه طي روزهاي اخير بيان 
شده اس��ت، زمين خواري برخي نهادهاي خاص 
در حاشيه رودخانه هاس��ت كه سخنگوي دولت 
در پايان نشست خبري خود از اراده جدي دولت 
جهت برخورد جدي با ساخت و سازهاي غيرمجاز 
در حاش��يه رودخانه ها گفت و خاطرنشان كرد: 
»اقدام رئي��س قوه قضائي��ه در خصوص تخريب 
س��اختمان حاش��يه رودخان��ه چال��وس اقدام 
مناس��بي بود. پا به پاي اين اقدامات براي مقابله 
با تغيير كاربري ها، دولت اعتقاد دارد سعي شود 
برنامه ري��زي الزم ب��راي جلوگي��ري از تصرفات 
جديد صورت گيرد. در جلسه اخير هيئت دولت 
پيرو گزارش وزير جهاد كش��اورزي در خصوص 
زمين خواري ها، رئيس جمهور دستور داد سازمان 
امور اراضي حمايت و تقويت ش��ود و اين مسير با 

جديت پيش مي رود.«
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