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امروز چه روزي است؟!

روزنامه كيهان در قالب نكته اي به قلم مدير 
مسئول درباره از سرگيري مذاكرات هسته اي 
در وين نوشت: هش��تم آذر۱۴۰۰ مذاكرات 
متوقف شده وين در حالي از سر گرفته مي ش��ود كه روزهاي هفتم و 
هشتم آذرماه به ترتيب با سالگرد ترور و شهادت دو تن از دانشمندان 
بزرگ هسته اي كش��ورمان، شهيد مجيد ش��هرياري و شهيد محسن 
فخري زاده همزمان است. تيم هسته اي كشورمان نبايد فراموش كند 
كه با چه گرگ هاي درنده اي رو به روس��ت. رابرت مالي، نماينده ويژه 
دولت امريكا در امور ايران از اينكه تيم هس��ته اي كشورمان حاضر به 
مذاكره جداگانه با تيم هسته اي امريكا نيست، برآشفته و گفته بود »ما 
در يك هتل اقامت خواهيم داشت و بايد صبر كنيم ببينيم ديگران كه 
با ايران بر سر ميز )مذاكره( صحبت مي كنند چه چيزي )به ما( گزارش 
مي دهند، البته نبايد اين گونه باشد زيرا ما بارها به ايران گفته ايم كه اگر 
خواهان حصول نتيجه و رسيدن هرچه سريع تر به نتيجه هستيد بهتر 
اس��ت كه رو درروي ما بنش��ينيد«. رابرت مالي به گون��ه اي تلويحي، 
خودداري تيم ايران از نشست رو دررو با تيم امريكا را تحقير كشورش 
دانسته و اعالم كرده بود اين اقدام ايراني ها، حصول نتيجه را به تأخير 
مي اندازد كه بايد گفت انتقام خون ش��هداي بزرگوارمان اگرچه هرگز 
نبايد به فراموشي س��پرده ش��ود ولي ادامه تحقير امريكا و مخالفت با 
نشست رو در رو با تيم هسته اي آن كشور، كمترين اقدامي است كه از 
تيم هسته اي كشورمان انتظار مي رود. چگونه مي توان با قاتالن شهيد 
س��ليماني و ابو مه��دي و ش��هرياري و فخ��ري زاده و علي محمدي و 
احمدي روشن و رضائي نژاد و... در دو سوي يك ميز به مذاكره نشست؟! 
بديهي اس��ت كه اين فقط جزء بس��يار كوچكي از ماجراس��ت و آتش 
مقدسي كه از شهادت شهيدانمان در دل ملت زبانه مي كشد، حتي با 

انتقام و قصاص قاتالن آن شهداي عزيز هم خاموش شدني نيست. 
........................................................................................................................

 شمارش معكوس براي آغاز دور جديد 
مذاكرات

روزنامه خراسان عكس نخست خود را به 
ساختمان هتل كوبورگ، محل ازسرگيري 
مذاكرات ايران در طرف هاي غربي در وين 
اختصاص داد و نوشت: شمارش معكوس براي دور جديد مذاكرات وين 
آغاز شده و با ورود علي باقري، رئيس  هيئت مذاكره كننده ايران به وين 
پايتخت اتريش حاال همه نگاه ها به هتل كوبورگ است؛ جايي كه عالوه 
بر هيئت هاي ايران و كش��ورهاي ۱+۴، آنچنان كه رابر مالي امريكايي 
مدعي شده، هيئت اين كشور نيز آنجا ساكن شده و تيم هاي مذاكراتي 
مالقات هاي پيش از مذاكرات اصلي را شروع مي كنند. مذاكرات اصلي 
قرار است روز هشتم آذر استارت بخورد و اين يعني پرونده برجام بعد از 
۱6۱روز دوباره گرد گيري مي شود تا شايد بن بست ايجاد شده در روز 
3۰خرداد ماه باز شود. همچنين از وين خبر مي رسد ايران تيمي ۴۰نفره 
را براي مذاكرات جديد بسيج كرده و شنيده ها حاكي است اين بار تهران 
عالوه بر باقري، معاون سياسي وزير خارجه كه رئيس تيم مذاكراتي هم 
به حساب مي آيد، چهار معاون وزير ديگر شامل غالمرضا پناهي معاون 
ارزي بانك مرك��زي، مهدي صفري معاون اقتص��ادي وزارت خارجه، 
محمدهادي س��بحانيان معاون بين الملل وزارت اقتصاد و رضا نجفي 
معاون حقوقي وزارت خارجه در تيم مذاكراتي ما حاضر خواهند شد. 
نماينده روس��يه در مذاكرات وين نيز گفت: تركي��ب هيئت ايران در 
مذاكرات رفع تحريم ها در گفت وگوهاي وين چش��مگير اس��ت. من 

معتقدم اين بايد به عنوان دليلي بر نيت جدي ايران تفسير شود. 
........................................................................................................................

دانشمندي هسته اي كه دشمنان بيشتر او را 
مي شناختند

روزنامه ايران در گزارشي به مناسبت سالروز ترور 
شهيد فخري زاده در هفتم آذر ماه 99 نوشت: يك 
سال قبل كمتر كسي بود كه حتي نامي از محسن 
فخري زاده مهابادي شنيده باشد؛ نامي ناآشنا براي عموم مردم كه حاال 
و پس از عمليات پيچيده ترور او دهان به دهان مي چرخيد؛ دانشمندي 
بزرگ كه سابقه همكاري با شهيد حسن طهراني مقدم را در كارنامه خود 
داشت و امروز ايران مديون خدمات دفاعي و هسته اي اوست. اما ابعاد 
ش��خصيتي وي در همين موضوع خالصه نمي شود. دانشمندي كه با 
قرآن و حافظ انس داش��ت و حتي اهل ش��عر و ش��اعري بود؛ مردي 
عالقه مند به فلسفه كه جلسات سه شنبه هاي وي در موضوع فلسفه علم 
بين دوستان و عالقه مندانش زبانزد بود و در نقطه وصل فلسفه و فيزيك 
نظريه پردازي مي كرد. واال بودن ابعاد شخصيتي وي تا جايي است كه 
در لحظه شهادتش و وقتي چندين گلوله به بدن وي اصابت كرده، بيشتر 
نگران محافظانش بود و با فرياد از آنها مي خواست تا جلو نيايند تا مبادا 
آس��يبي ببينند. اين ش��خصيت برجس��ته كه ده ها سال س��وژه ترور 
دستگاه هاي جاسوسي دشمن بود از اس��فند ۱385 نامش در ليست 
تحريم هاي قطعنامه ۱7۴7 ش��وراي امنيت آمده بود. نيويورك تايمز 
درخصوص وي نوشته است: »فخري زاده يكي از پنج شخصيت ايراني 
بود كه نامش در فهرس��ت 5۰۰ نفره  قدرتمندترين افراد جهان كه از 
سوي نشريه امريكايي فارين پاليسي منتشر مي شود، قيد شده بود.« 
امريكايي ها وي را »صندوقچه اسرار برنامه هس��ته اي ايران« معرفي 
مي كردند و برخي تحليلگران داخلي لقب »قاسم سليماني هسته اي« 
را به وي داده اند. قدرت او در نيروسازي، كادرسازي و استفاده از ظرفيت 
جوانان نخبه باعث شده بود تا بنيامين نتانياهو، نخست وزير وقت رژيم 
صهيونيستي كه محسن فخري زاده را به عنوان مدير پروژه  آماد معرفي 
كرده، در خصوص وي بگويد او به عنوان رئيس س��ازمان پژوهش هاي 
نوين دفاعي )سپند( بسياري از چهره هاي كليدي برنامه هسته اي ايران 

را در مجموعه خود داشته  است. 
........................................................................................................................

ماجراي تلخ آب
روزنامه صبح نو در سرمقاله ديروز خود با عنوان 
ماجراي تلخ آب، تنش هاي آبي اخير را ناشي از 
مديريت غلط مناب��ع آبي كش��ور ارزيابي كرد و 
نوشت: از همان دوران دانش آموزي كه كتاب جغرافيا را باز مي كرديم 
در تعريف ايران گفته شده بود كه در »سرزميني خشك و نيمه خشك« 
قرار گرفته است اما بعدها نيز ياد گرفتيم كه ايرانيان از هزاران سال قبل 
»قنات« را اختراع كرده اند تا بتوانند آب را به مركز ايران منتقل كنند؛ 
اتفاقاتي كه نشان مي داد مديريت منابع آبي از همان سال هاي بسيار دور 
مورد توجه بوده اس��ت ام��ا چه ش��ده كه به اينج��ا رس��يده ايم؟ آيا 
تصميم گيران، برنامه ريزان، مديران و مسئوالن وزارتخانه هاي متولي 
همان درس س��اده جغرافيا را كه در آن گفته شده بود سرزمين ايران 
خشك و نيمه خشك اس��ت، خوب ياد نگرفته بودند كه حاال به چنين 
وضعيتي از بابت تنش هاي آبي دچار شده ايم؟ االن حرف از خشكسالي 
نيست كه البته همين امر نيز مزيد برعلت شده اما نكته مهم، مديريت 
غلط منابع آبي كشور در سه دهه گذشته است كه موجب شده بار اضافي 
بر اين منابع تحميل ش��ود. حفر هزاران حلقه چاه مج��از و غيرمجاز، 
تغييرات صورت  گرفته در الگوي كشاورزي، احداث سدهاي زياد و حتي 
كارشناسي نش��ده از اصلي تري��ن داليل وضعيت فعلي آب در كش��ور 
هستند. حاال هم نمي دانيم براي اصالح روش هاي مديريت منابع آبي 
كش��ور زمان مفيد داريم يا خير؟ هر آنچه هست بايد چشم به آسمان 
دوخت و منتظر تصميمات بلندمدت مديران خبره با استفاده از نظرات 

كارشناسان دلسوز بود.

88498443سرويس  سیاسي

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس: 
 خشكي رودخانه ها ميراث شوم 

ژنرال هاي سازندگي و اصالحات است 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در واكنش 
به مقصرنمايي دولت سيزدهم در موضوع 
كم آبي از سوي برخي اصالح طلبان اظهار 
كرد: رنج بي آبي برخي از استان ها ميراث 
شوم دولت هاي سازندگي و اصالحات است. 
به گزارش فارس، س��يد نظام الدين موس��وي، 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي 

گفت:  آقايان ت��اج زاده، صادقي و عب��دي چنان بر طبل التهاب��ات بحران آب 
مي كوبند كه گويي مقصر، دولت صدروزه آقاي رئيسي است. وي در ادامه تصريح 
كرد:حضرات! اين رودها و چاه هاي خشك و رنج بي آبي امروز مردم خوزستان، 
لرستان، چهارمحال و بختياري و اصفهان، ميراث ش��وم دوران وزارت نيروي 
آقايان زنگنه و بيطرف، ژنرال هاي شما در دولت هاي سازندگي و اصالحات است 

كه البته توسط آقاي اردكانيان در دولت تدبير و اميد تكميل شد.«
........................................................................................................................

مسئوالن دولت اصالحات عامالن اصلي 
انعقاد قرارداد مبهم كرسنت هستند 

عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي با اشاره به اينكه مسئوالن 
دولت اصالحات عامالن اصلي انعقاد قرارداد مبهم كرسنت هستند، 
اظهار ك�رد: مس�ئوالن دوره هاي گذش�ته كه اي�ن ق�رارداد را امضا 
كرده اند بايد پاس�خگو باش�ند و تحت پيگ�رد قانوني ق�رار گيرند. 
احمد علي مقدم، عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي در گفت وگو با 
فارس، با اشاره به قرارداد كرسنت، اظهار داشت: اولين اشكال اين قرارداد 
ننگين كه توسط مسئوالن وقت انجام شد اين بود كه قيمت گاز بر اساس 
قيمت ثابت نفت تعيين شده بود كه اين خود جاي بسي تأسف دارد كه چرا 
مسئوالن وقت وزارت نفت قيمت گاز ايران را يك پنجم قيمت فروش گاز 
در قراردادهاي مشابه منطقه اي تعيين كرده اند، لذا انعقاد و تحميل چنين 
قراردادي با خسارتي بيش از 5۰ميليارددالر به بيت المال، مايه شرمندگي 
و خجالت اس��ت، لذا بايد عامالن در هر رده اي كه بودند پاسخگو باشند و 
حاال كه بحمداهلل قواي س��ه گانه باالخص قوه قضائيه پا به ميدان اينگونه 
مفاسد گذاشته، قواي ديگر كمك كنند تا ضمن مجازات عامالن انعقاد اين 
قرارداد، زيان ناشي از اين قرار داد به بيت المال برگردد. وي ادامه داد: بايد در 
رسيدگي به اين پرونده كاماًل دقت شود تا چنانچه مديراني در ارتباط با اين 
قرارداد رشوه گرفته اند و منافع ملي را زير پا گذاشته اند شناسايي و به سزاي 
اعمالشان برسند، بنابراين الزم است قوه قضائيه با رشوه گيرندگان و افراد 
اصلي مؤثر در انعقاد اين قرارداد برخورد جدي و متخلفان را به اشد مجازات 
محكوم كند. مقدم با اشاره به اينكه مسئوالن دولت اصالحات عامالن اصلي 
انعقاد اين قرارداد مبهم كرسنت هستند، بيان كرد: البي گري سنگين براي 
رأي اعتماد گرفتن زنگنه از مجلس و محرمانه ب��ودن مفاد اين قرارداد از 
مسئوالن جمهوري اسالمي، مقدمه اي براي انعقاد قرارداد عجيب و خسارت 
بار وزارت نفت بود، بنابراين انعقاد اين قرارداد در مجامع بين المللي نمي تواند 

پايه اي براي صدور رأي محكوميت عليه ايران و پرداخت غرامت باشد. 
........................................................................................................................

سردار جاللي:
 ترور شهيد فخري زاده 

نتيجه سياست لبخند به دشمن بود
رئي�س س�ازمان پدافن�د غيرعام�ل 
كش�ور در پيامي به مناس�بت س�الگرد 
ش�هادت فخري زاده، ت�رور وي را نتيجه 
سياس�ت لبخن�د ب�ه دش�من دانس�ت. 
به گزارش مهر، سردار غالمرضا جاللي، رئيس 
س��ازمان پدافند غيرعامل كشور به مناسبت 
سالگرد شهادت محسن فخري زاده در پيامي 

آورده اس��ت: دكتر محس��ن فخري زاده را تا قبل از ش��هادت، كمتر كسي 
مي شناخت و چه بسا بس��ياري از جنبه هاي شخصيتي، علمي و خدمات و 
اقدامات وي در راه اعتالي ايران زمين همچون رازي سر به مهر باقي بماند. 
وي از جمله مجاهدان مخلص انقالب بود كه ترجيح داد تا گمنام بماند و به 
جاي كسب شهرت و مقام متعهدانه در راه پيش��رفت علمي ايران اسالمي 
به ويژه در عرصه هاي دفاع��ي گام بردارد.  وي در ادامه مي نويس��د: حركت 
علمي وي در راستاي اقتدار آفريني، تمدن سازي و نوآوري در خدمت مردم، 
همچون خاري در چش��م استكبار و به شهادت رس��اندنش ُمهر تأييدي بر 
خباثت و ددمنشي دشمنان جمهوري اس��المي ايران بود كه بار ديگر نيت 
شوم آنان را برمال كرد. ترور شهيد فخري زاده نماد ناكارآمدي برجام و سياست 
لبخند به دشمن است.2۰سال زندگي در سايه ترور براي امنيت و رفاه مردم 
بدون شك چراغ راهي است براي جوانان نخبه اي كه وي در سازمان پژوهش 
و نوآوري وزارت دفاع تربيت كرد تا پشتوانه اي عظيم براي ارتقاي توان دفاعي 
كشور در برابر تهديدات نوين پرتوي، زيستي و شيميايي باشند. به راستي كه 
وي يك دانشمند تمام عيار هسته اي و پدافندي است. رئيس سازمان پدافند 
غيرعامل كشور مي افزايد: فخري زاده بحق سردار شهيد پدافند غيرعامل است 
و ما در سازمان پدافند غيرعامل كش��ور هيچ گاه تالش هاي وي را در عرصه 
دفاع بيولوژيك به ويژه در زمينه ساخت تجهيزات پيشرفته مانند آزمايشگاه 
سيار س��طح3 ايمني زيستي، توليد كيت هاي تش��خيصي  واكسن كرونا و 
همچنين در عرصه پدافند نوين به عنوان مبدع صنعت پدافند غيرعامل در 

حوزه هاي CBRNE هرگز از ياد نخواهيم برد.
........................................................................................................................

كوثري: 
مردم اصفهان فريب القائات دشمن را نمی خورند

نماين�ده م�ردم ته�ران در مجل�س 
ش�وراي اس�المي با اش�اره به ح�وادث 
اصفه�ان تأكي�د ك�رد ك�ه منافقي�ن و 
جريان ضدانقالب به دنبال آن هس�تند 
بگوين�د در اي�ران امني�ت نيس�ت و در 
اين ش�رايط نباي�د مذاكره انجام ش�ود. 
اسماعيل كوثري در گفت وگو با مهر، با بيان 

اينكه جريان ضدانقالب و گروهك منافقين از حوادث اصفهان سوءاستفاده 
كردند، اظهار داشت: اين افراد بايد بدانند كه به هيچ نتيجه اي دست نخواهند 
يافت و مردم هم به آنان عكس العمل قاطع نشان مي دهند. وي افزود: خواسته 
كشاورزان مشخص است و آنان مي خواهند مشكل آب حل شود تا بتوانند 
فعاليت هاي كش��اورزي خود را انجام دهند و از اين طريق درآمدي كسب 
كنند. جريان ضدانقالب همواره در اين شرايط فضا را به سمت ديگري سوق 
مي دهند و باعث مي شوند مردم به خواسته خود نرسند، البته مردم ما آگاه 
هستند، فريب اين افراد را نمي خورند و آنان را به صورت دقيق شناسايي و 
معرفي مي كنند. كوثري درباره ارتباط اين حوادث با مذاكرات هس��ته اي 
آينده، تصريح كرد: منافقين و جريان ضدانقالب به دنبال آن هس��تند كه 
بگويند در ايران امني��ت وجود ندارد و در اين ش��رايط مذاكره هم معنايي 
ندارد و نبايد انجام شود. آنان با اين كار به دنبال خوش رقصي براي بيگانگان، 
استكبار جهاني و صهيونيست ها هستند. وي با بيان اينكه جريان ضدانقالب 
به دنبال آن هس��تند كه مردم را نااميد كنند و دولت را درگير يكس��ري از 
مسائل كنند تا نتواند به كارهاي اساسي كشور بپردازد، گفت: دشمنان بدانند 
كه ما دولت و مسئوالني هوشيار داريم و قطعاً اين توطئه هم خنثي خواهد 
شد و عامالن اصلي حوادث اصفهان هم دستگير خواهند شد. عالوه بر اين، 
مشكل آب در نقاط مختلف كشور با منطق بسيار خوبي برطرف مي شود و باز 

هم دست دشمنان و ضدانقالب براي همه رو خواهد شد. 

بازرگان�ان و صادركنن�دگان كش�ورمان 
نباي�د در مس�ير فعاليت ه�اي خ�ود ب�ا 
مواج�ه  بوروكراس�ي  و  اداري  مش�كل 
باش�ند، لذا دول�ت مصمم اس�ت تحولي در 
س�اختارهاي اداري كش�ور ايج�اد كن�د تا 
تس�هيل كننده فعاليت صادركننده باش�د. 
دولت سيزدهم مي خواهد پيوند ايرانيان خارج 
از كش��ور با ايران قطع نش��ود و »مليت« نقطه 
اشتراك همه ايرانياني باشد كه بسته به شرايط، 
در هر جاي كره زمين ساكن هستند. اين نقطه 
اش��تراك زماني ق��وام مي يابد كه ن��ه فقط در 
شناسنامه و احس��اس قلبي بلكه در عملكرد و 
مواضع هم تالش براي پيش��رفت ايران، محور 
كلي باش��د. طبعاً يك��ي از مصداق هاي چنين 
مفهومي، سرمايه گذاري ايرانيان خارج از كشور 
در ايران و اش��تغال آفريني و توليد ثروت براي 
كشور، در كنار افزايش سرمايه خود است. هم از 
اين روست كه سيدابراهيم رئيسي در كنار تأكيد 
بر »ل��زوم ارتباط ايرانيان مقيم خارج كش��ور« 
با »فرهنگ ايران��ي« بر وج��ود زمينه »جذب 
سرمايه گذاري« آنان در ايران هم تأكيد مي كند. 
رئيسي البته خود مي داند و اشاره هم مي كند كه 
آن سرمايه گذار بايد »مطمئن باشد كه سرمايه 

او تضمين شده است«. 
سيدابراهيم رئيس��ي، رئيس جمهور كشورمان 
در سفر خود به تركمنس��تان كه ششم آذر ماه 
آغاز شد، در كنار ش��ركت در اجالس سران اكو 
و نيز ديدارهاي جداگانه با س��ران كش��ورهاي 
عضو سازمان همكاري اقتصادي )اكو(، دو ديدار 
هم با هموطنان ايراني داشت. ديدار اول به طور 
عمومي با ايرانيان مقيم تركمنستان بود و ديدار 
دوم به طور اختصاصي با تجار، بازرگانان و فعاالن 
بخش خصوصي كشورمان در تركمنستان انجام 
گرفت. محور سخنان رئيس��ي در اين دو ديدار، 
دعوت آنان به حفظ ارتباط مس��تمر فرهنگي و 

اقتصادي با كشور بود. 
مسيري كه دولت رئيس��ي مي خواهد طي كند، 

در مرحل��ه اول نياز ب��ه اعتمادآفرين��ي دارد تا 
س��رمايه گذار بداند كه در ايران مسير پيشرفت 
براي او و سوددهي س��رمايه اش وجود دارد. در 
واقع اگر دولت از تج��ار ايراني خارج از كش��ور 
دعوت به س��رمايه گذاري مي كند، بايد مسير را 
هم براي آنان هموار كند. از سويي يك ايراني هم 
اگر دل در گرو كشورش دارد، طبعاً اولويتش براي 

سرمايه گذاري را كشور خود مي داند. 
   ش�رايط ارتباط مس�تمر ايرانيان مقيم 

خارج با داخل فراهم شود
رئيس��ي ش��نبه ش��ب در ديدار ايرانيان مقيم 
تركمنستان در سفارت كشورمان در عشق آباد 
با تأكيد بر اينكه بايد ارتباط ايرانيان مقيم خارج 
 كش��ور با فرهنگ، آداب، رس��وم و تمدن كهن 
ايراني- اسالمي حفظ ش��ود، افزود: بايد شرايط 
مناسبي براي ارتباط مستمر و هميشگي ايرانيان 
مقيم خارج با داخل كش��ور فراهم شود و زمينه 
جذب، اشتغال و س��رمايه گذاري آنان در كشور 
وجود داش��ته باش��د و چنانچه كس��ي خواهان 
سرمايه گذاري در ايران بود، مطمئن باشد سرمايه 

او تضمين شده است. 
رئيس جمهور خاطرنش��ان كرد: ايرانيان مقيم 
خارج كشور س��فيران جمهوري اسالمي ايران 
هستند و از فرهنگ و تمدن ايران- اسالمي و ملت 
بزرگي نمايندگي مي كنند كه بيش از ۴۰س��ال 
است در مقابل زياده خواهي ها و سلطه طلبي ها 
ايس��تادگي و مقاوم��ت كرده اند و اي��ن افتخار 
بزرگي براي ه��ر ايراني اس��ت. رئيس جمهور با 
اشاره به اش��تراكات فرهنگي، تاريخي، ديني و 
قلبي دو ملت ايران و تركمنس��تان گفت: ايران 
و تركمنس��تان فراتر از رابطه دوستي و برادري، 
رابطه خويش��اوندي و ارتباط قلب��ي، عقيدتي، 

فرهنگي و تمدني با يكديگر دارند. 
وي با اشاره به ارادت و اعتقاد مردم تركمنستان 
به امام رضا)ع( و دلدادگي اين مردم به اسالم و 
تمدن اسالمي گفت: ايرانيان مقيم تركمنستان 
نيز فرهنگ، تم��دن و دينم��داري ملت ايران 

را نمايندگ��ي مي كنن��د و الزم اس��ت رايزنان 
فرهنگي كش��ورمان فرهنگ و تمدن ايراني و 
پيوندهاي عميق دو ملت ايران و تركمنس��تان 

را معرفي كنند. 
رئيسي در ادامه س��خنان خود با تأكيد بر اينكه 
دولت به دنبال گس��ترش روابط با همه كشورها 
به ويژه كشورهاي همسايه و منطقه است، گفت: 
كشورهاي همسايه و منطقه به خدمات و توليدات 
ايراني عالقه و اعتماد دارند و بايد از اين ظرفيت 
به درستي استفاده كنيم. ايران و تركمنستان در 
زمينه هاي گوناگون به ويژه نف��ت و گاز، انرژي 
و ترانزي��ت از ظرفيت هاي زيادي براي توس��عه 
روابط برخوردار هستند و مصمم هستيم سطح 
همكاري هاي خود را در همه اين عرصه ها هر چه 

بيشتر افزايش دهيم. 
رئيس جمهور گفت: با نگاه جديدي كه امروز در 
كشورمان به وجود آمده است، اميدوارم بتوانيم 
اقداماتي در جهت رش��د و توس��عه ارتباطات و 
روابط كشورمان با كشورهاي منطقه و همسايه 
و نيز شكوفا شدن ظرفيت هاي موجود در ايران 
عزيز انج��ام دهيم. ب��ه راحتي مي توان س��هم 
صادرات كش��ورمان در بازار اقتصادي منطقه را 
به دو برابر و حدود ۴۰ تا 5۰ميليارد دالر افزايش 
داد و بايد از همه ظرفيت ها براي رسيدن به اين 

هدف استفاده شود. 
 عضويت ايران در شانگهاي بستر مناسبي 
براي توس�عه روابط منطقه اي فراهم كرده 

است
سيدابراهيم رئيسي همچنين صبح يك شنبه در 
ديدار تجار، بازرگانان و فعاالن بخش خصوصي 
كش��ورمان در تركمنس��تان، ايج��اد تحول در 
همه حوزه ها به ويژه بخ��ش اقتصادي، تجاري 
و بازرگان��ي را از اولويت هاي اقتص��ادي دولت 
دانست و گفت: الزمه دستيابي به رونق اقتصادي 
و افزايش صادرات اين است كه شرايط موجود به 
خوبي بررس��ي و راهكارهاي  مناسبي براي رفع 

موانع و مشكالت اتخاذ شود . 

رئيس جمهور با تأكيد بر رويكرد دولت سيزدهم 
براي توس��عه همكاري با كش��ورهاي همسايه 
و منطق��ه گف��ت: زيرس��اخت هاي اقتصادي و 
تجاري مناس��بي براي توس��عه و ارتقاي سطح 
همكاري هاي دوجانبه و منطقه اي كش��ورمان 
وج��ود دارد و بايد با تس��هيل فعالي��ت تجار و 

صادركنندگان در اين مسير گام برداريم. 
رئيسي خاطرنشان كرد: با حضور در تاجيكستان 
و اجالس شانگهاي بس��تر مناسبي براي توسعه 
روابط منطقه اي كشور ايجاد شده است و شاهد 
گشايش هاي خوبي در زمينه ارتقاي سطح روابط 
تهران و دوشنبه هستيم. مشكل جدي و خاصي 
در توسعه روابط با كشورهاي همسايه و منطقه 
وجود ندارد و با پيگيري و تعامل دوسويه و درك 
متقابل مي توان ضمن رفع مش��كالت موجود، 
گام هاي مؤثري در مسير تقويت و تحكيم روابط 

برداشت. 
رئيس جمهور با اش��اره به گفت وگ��و با همتاي 
تركمنس��تاني خ��ود در زمينه توس��عه روابط 
دوجانبه در بخش هاي مختلف از جمله در بخش 
گاز و ترانزيت، اظهار داشت: امروز با پيگيري هاي 
انجام شده، تركمنس��تان اطمينان يافته است 
دولت جمهوري اسالمي ايران براي رفع مشكالت 

و موانع موجود اراده ای جدي دارد. 
وي تصريح كرد: قرارداد گاز ايران و تركمنستان 
حتماً احيا خواهد شد. بازرگانان و صادركنندگان 
كش��ورمان نبايد در مس��ير فعاليت هاي خود با 
مش��كل اداري و بوروكراس��ي مواجه باشند، لذا 
دولت مصمم اس��ت تحول��ي در س��اختارهاي 
اداري كشور ايجاد كند تا تسهيل كننده فعاليت 

صادركننده باشد. 
رئيس جمهور همچنين بر ت��الش براي اجراي 
موافقتنامه هاي همكاري سازمان اكو تأكيد كرد 
و گفت: با جديت موضوع اجراي موافقتنامه هاي 

همكاري را پيگيري خواهيم كرد. 
رئيسی با تأكيد بر لزوم بازگش��ت ارز صادراتي 
به كش��ور گفت: در اين زمينه باي��د باز نگاهي 
در روند امور انجام ش��ود تا رف��ع تعهدات ارزي 
صادركنن��دگان و تجار، خس��ارتي ب��راي آنان 
نداشته باش��د. متأس��فانه برخي از مس��ائل با 
كش��ورهاي همس��ايه به خاط��ر عدم پيگيري 
بموقع، به مش��كل تبديل ش��ده است و مصمم 
هستيم ضمن حل اين مشكالت، از تكرار چنين 

مواردي جلوگيري كنيم. 
 دستاوردهاي اقتصادي سفر 

به تاجيكستان
در اين ديدار مهدي صفري، معاون ديپلماس��ي 
اقتصادي وزير امور خارجه در سخناني با اشاره 
به دستاوردهاي اقتصادي سفر آيت اهلل رئيسي به 
تاجيكستان و ديدار و گفت وگو با رئيس جمهور 
اين كش��ور اظهار داش��ت: پ��س از اين س��فر 
گشايش هاي اقتصادي قابل توجهي در مناسبات 
و همكاري هاي اقتصادي تهران و دوشنبه ايجاد 
شده است و ضمن رفع موانع و مشكالتي كه در 
روابط دو كش��ور ايجاد ش��ده بود، شاهد ارتقای 

حجم تبادالت اقتصادي دو كشور هستيم. 
همچنين تعدادي از تجار و بازرگانان كشورمان 
در سخناني مش��كالت، دغدغه ها و پيشنهادات 
خود را ب��راي تقويت فعاليت ه��اي تجاري خود 
بيان كردند و رئيس جمهور دستور داد بالفاصله 
پس از سفر، مش��كالت مطرح ش��ده بررسي و 

برطرف شود.

شما به يک سرمايه گذاري مطمئن در ايران دعوتيد
 رئيس جمهور در ديدار ايرانيان و تجار ايراني در تركمنستان

 بر لزوم زمينه سازي براي جذب سرمايه گذاري آنان در ايران تأكيد كرد

رياست جمهوری

   گزارش

هسته ای

رافائل گروس�ي، مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي ب�راي دومين بار در دولت جديد 
ايران، يكم آذرماه به تهران آمد، اين ديپلمات 
آرژانتيني در اين سفر با رئيس سازمان انرژي 
اتمي و وزير امور خارجه جمهوري اس�المي 
ايران ديدار كرد. او سه ماه پيش هم به ايران 
آمده بود. اين ديدار در آستانه نشست شوراي 
حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و نشست 
حساس كميسيون مش�ترك برجام برگزار 
شد، برخي از تحليلگران معتقدند اين سفر 
مي تواند فضاي مثبتي ب�راي آغاز مذاكرات 
هسته اي هش�تم آذر ماه در وين ايجاد كند. 
حس��ين اميرعبداللهيان، وزير ام��ور خارجه 
كشورمان در ديدار با گروس��ي بر اراده جدي 
جمهوري اس��المي ايران جهت تعامل سازنده 
با آژان��س در چارچوب موافقتنام��ه پادمان ها 
تأكيد و اظهار اميدواري كرد در سفر مديركل 
آژانس اعتماد متقابل و همكاري هاي طرفين 
بيش از پيش تقويت شود. مديركل آژانس نيز 
متقاباًل ضمن تأكيد بر رويكرد فني، حرفه اي و 
بي طرفانه آژانس، سفر خود را نشانه اي از اراده 
براي گفت وگو و درك متقابل، حل مس��ائل و 
ارتقاي همكاري ها با جمهوري اسالمي ايران 
عنوان ك��رد و از آمادگي آژانس ب��راي حل و 
فصل موضوعات باق��ي مانده طي ماه هاي آتي 

در همكاري نزديك با جمهوري اسالمي ايران 
خبر داد. 

آژانس بين المللي انرژي اتمي مس��ئوليت هاي 
مشخص و ملموسي متناسب با ساختار و ماهيت 
خود دارد كه بايد فارغ از فشار هاي قدرت هاي 
بزرگ به انج��ام آن بپردازد. تاكن��ون آژانس و 
تهران به رغم اختالفات بر س��ر مس��ائل فني، 
توانسته اند به راه حلي ميانه دست يابند كه مانع 
از گسترش اختالفات ش��ود. در گفت وگو هاي 
اخير بين مقامات هم ظاه��راً توافق براي ادامه 
گفت وگو ها صورت گرفته و اين نشان دهنده آن 

است كه در بر همان پاشنه سابق مي چرخد. 
باش��گاه خبرنگاران ج��وان در ادام��ه گزارش 
خود مي نويس��د: طي هفته ه��اي اخير و پس 
از اع��الم تاريخ برگ��زاري مذاك��رات براي رفع 
تحريم هاي ايران، فضاي رس��انه اي و سياسي 
غرب س��مت و س��وي جديدي يافته است، تا 
قبل از اع��الم تاري��خ مذاكرات آت��ي مقامات 
امريكاي��ي از ل��زوم بازگرداندن ته��ران به ميز 
مذاكرات س��خن مي گفتند، با اي��ن حال و بعد 
از اعالم تاريخ برگزاري مذاكرات ش��اهد اعمال 
تحريم هايي از سوي امريكا عليه برخي اشخاص 

و نهاد هاي ايراني بوديم كه به نظر مي رسد هدف 
مش��خص آن به ويژه در مقط��ع زماني كنوني 
تأثيرگذاري بر روند مذاكرات آتي بوده اس��ت، 
به ويژه در سال هاي اخير داليل متعددي براي 
رواج بدبيني نس��بت به نقش آژان��س در قبال 
ايران وجود داشته است كه مهم ترين آن سكوت 
اين س��ازمان در جريان حمالت تروريستي به 
تأسيسات هسته اي و ترور دانشمندان هسته اي 
و در نهايت بي عملي نسبت به وظايف و تعهداتي 
است كه اين سازمان در ازاي همكاري با اعضا بر 

عهده داشته است. 
 مدي��ركل آژان��س بين الملل��ي ان��رژي اتمي 
چهارشنبه سوم آذر ماه در جلسه شوراي حكام 
آژانس گفت مذاكراتي ك��ه اين هفته در تهران 
درباره برنامه هس��ته اي ايران انج��ام داده بود، 
بي نتيجه مانده اس��ت، از اين گذشته، برخالف 
توافقي كه ميان آژانس و ايران در ۱2سپتامبر 
2۰2۱ انجام شد، عدم دسترسي به سايت كرج 
به معناي اين بوده است كه احياي ديده باني و 
نظارت در تمامي تأسيسات و محل هاي مرتبط 
با برج��ام نمي تواند به تمامي انجام ش��ود. اين 
موضوع به طور جدي بر ت��وان آژانس بر تداوم 
وقوف ب��ر ]فعاليت ها در[اين س��ايت كه تا حد 
زيادي براي بازگشت به برجام ضروري دانسته 

شده است، اثر مي گذارد.

گروسي با چه هدفي به ايران آمد؟


