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شماره 9732

رئیسجمهور :باید در سیاستهای بینالمللیمان توازن برقرار شود

خبر
ویژه

ممکن است
محدودیتها
برگردد

احمد وحیدی وزیر
کشور در جلسه اخیر
قرارگاه عملیاتی
ستاد ملی مبارزه با
کرونا از تزریق دز
سوم واکسن توسط
 17درصد شهروندان
خبر داد و گفت :اگر
شهرها نارنجی و
قرمز شوند ،ممکن
است محدودیتها
برگردد .به مردم
توصیه میکنم
موارد بهداشتی را
رعایت کنند .وی
تأکید کرد ،حمل و
نقل برونشهری
قرار است به سامانه
وزارت بهداشت
متصل شود و
آزمایشگاهها هم به
این سامانه متصل
شوند تا نظارتها
دقیقتر شود.

خبـر

رئیسجمهور با تأکید بر اینکه شعار دولت تعامل با دنیاست،
گفت :باید یک توازن در سیاستهایمان در حوزه بینالمللی
برقرار شود .حجت االسالم والمسلمین رئیسی شب گذشته
در چهارمین گفتوگوی زنده با مردم اظهار کرد :ما در سیاست
بینالمللی در جمهوری اسالمی فعالیتهای زیادی داشته و
داریم ،ولی در این سیاست توازن برقرار نشده است .باید یک

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
آرش خــلــی ـلخــانــه
س ـخ ـن ـگــوی دول ـ ــت از ارائـ ــه
پیشنهادهای جدید به ستاد
هماهنگیاقتصادیدولتبرای
حمایت از بورس و ثبات در آن،
همچنیننهاییشدنآییننامه
اجرایی ساماندهی بــازار رمزارزها خبر داد .علی
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسش قدس در مورد
تداوم ریزش بازار بورس و نگرانی سهامداران از این
وضعیت باوجود وعده دولت برای حمایت از این
بازار و تالش برای بازگشت ثبات به آن و مضاعف
شدن زیان و ضرر مردم در بازار ارزهــای دیجیتال
که دولت قرار بود ساماندهی آن را در دستور قرار
دهد ،به تشریح اقدامات صورت گرفته در  6ماه
گذشتهپرداختوازجلساتمنظمهفتگیرئیس
جمهور و حضور وی در ستاد هماهنگی اقتصادی
به فرماندهی معاون اول خبر داد .وی با بیان اینکه
شخصرئیسجمهوربهصورتمستمروضعیت
اقتصادی کشور و بازارهای سرمایه را پایش میکند،
اظهار کرد :متناسب با تحوالت تصمیمات الزم
با مشورت تمامی اعضای تیم اقتصادی دولت
گرفته میشود .بسته  10بندی اخیر دولت نیز به
منظور حمایت از بازار سرمایه به تازگی رونمایی
و تشریح شد.
ب ـهــادری در عـیــن ح ــال تــأکـیــد ک ــرد بـسـیــاری از
اصالحات پایهای و بنیادی و جراحیهای اقتصادی
در کوتاهمدت ممکن است آثار مخربی بر بورس
داشته باشند ،اما این موضوع نباید سبب شود
این اصالحات و اقدامات مثل کنترل نرخ ارز برای
مهار تورم و جلوگیری از فشار اقتصادی بر مردم
زیر سؤال برود و امــروز ما بحمد هللا شاهد ثبات
در نرخ ارز هستیم .ضمن اینکه برخی اتفاقها و
پیامها از بیرون و خارج از دولت هم بر بازار بورس
اثرگذار هستند.

عدلیه
در  حاشيه

بازی
یأسوامید
برای
برجامپالس!
دور هشتم مذاکرات
وین در شرایطی به جلو
میرود که جریان مقابل
جمهوری اسالمی
ایران ،عملیات روانی
ایجاد امید و یأس را با
جدیت دنبال میکند.
خبرگزاری مهر در
گزارشی به این موضوع
پرداخته و می نویسد:
شرطی سازی بازارهای
پولی-مالی ایران نسبت
به مذاکرات یکی از
اهداف این راهبرد
است .این امر پس از
برجسته سازی بیش
از حد گفتوگوهای
هستهای در دولت
روحانی جدیتر شد
و منجر به حساس
شدن جامعه نسبت
به کوچکترین خبری
از جریان مذاکرات
گشت .بر اساس این
نقشه ،هدف نهایی
آنها گرفتن یک توافق
موقت برای رسیدن به
مفاد سنگینتر از برجام
است؛ آمریکاییها
توافق مدنظر خود
را «برجام پالس»
نامگذاری کردند.

درنشستخبریسخنگویدستگاهقضاعنوانشد

پرونده کرسنت
در کشوقوس
استعالمها

توازن در سیاست بینالمللیمان برقرار شود .وی ادامه داد:
چرا نباید همکاریها با همسایگان اتفاق بیفتد؟ مثال ًسفری
به تاجیکستان داشتم و اکنون حجم مبادالت سه برابر شده
است .رئیس جمهور گفت :چرا نباید با روسیه ارتباط برقرار
کنیم؟میتوانیمبااستفادهازظرفیتهایموجوددرکشورهای
دنیا سطح علمی ،اقتصادی ،فناوری و دیگر امور کشور را ارتقا

 9150000147برخی رانندگان اتوبوسهای درون
شهریبهویژهدرساعاتپایانشیفتبسیار
بیمالحظهمیرانند.عالوهبراینکهایننوعرانندگیبا
خودروسنگیندردرونشهرها میتواندباعثحادثه
شود،بعض ًاافرادمسنوخردسالدروناتوبوس

دهیم .ظرفیتهایی در ایران وجود دارد که برای روسیه مهم
است و برعکس ظرفیتهایی در روسیه هست که برای ما مهم
است .رئیسی تصریح کرد :شعار دولت تعامل با دنیاست و
ما درپی برقراری ارتباط باتمام کشورهای جهان هستیم .این
موضوع از بدو ورود به دولت در دستور کار بوده و هست .وی با
بیاناینکهآمریکاییهاخیلیوقتپیشپیشنهادگفتوگوی

هستندکهبااینگونهرفتارهایپرخطرآسیب
میبینند.رانندگانلطف ًامراعاتکنند.نهادهای
مسئولهمنظارتجدیتریداشتهباشند.
 9150000358رفتم پیش پزشک اما وقتی خواستم
پول واریز کنم از من پول نقدی خواست .مگر قرار

سخنگوی دولت در پاسخ به قدس خبر داد

نشده جلو این رفتار پزشکان گرفته شود.
 9150000211کشته و زخمیهای جادهای تنها
بخشی از آسیبهایی است که شرکتهای رانتخوار
خودروساز به جامعه وارد میکنند .مصرف بیش
از حد سوخت ،آلودگی هوا و در پی آن باال رفتن

منعقد شد و در این سفر نگاهها نزدیک و توافقات
گسترده و قابل قبول بود .بهادری تخصیص خط
اعتباری  5میلیارد دالری که تا دو برابر قابل افزایش
است ،توافق همکاری در حوزه راه آهن و حمل و نقل
ریلی بین دو کشور ،تقویت کریدورهای موجود
تجاری و توافق برای افزایش صــادرات محصوالت
کشاورزی و سیفیجات ایران به روسیه را از توافقات
و دستاوردهای این سفر خواند.

نهایی شدن آییننامه
ساماندهی بازار رمزارزها

◾

◾عملی شدن دستور رئیس جمهور
برای تسهیل پرداخت وام

◾

◾آیین نامه ساماندهی بازار رمزارزها
وی اف ــزود :در خصوص بــازار رمــزارزهــا هم ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت جلسات متعددی را
برای بررسی آییننامه پیشنهادی که در دبیرخانه
این ستاد برای ساماندهی حوزههای مختلف این
بازار آماده شده ،برگزار کرده و این آییننامه تقریبا ً
نهایی است .وی با اشاره به اینکه مسئله رمزارزها
یهــا یک موضوع بینبخشی اســت و
و رمــزدارایـ 
وزارتخانهها و سازمانها و بخشهای مختلف
تجاری ،اقتصادی و بازرگانی خارجی با هم در این
عرصه در تعامل هستند که باید نظرات همه آنها

گرفته میشد و بهزودی آییننامه اجرایی در دستور
کارهیئتوزیرانقرارخواهدگرفتوآنبخشهایی
که در چارچوب قوانین موجود قابلیت اقدام دارد در
آینده نزدیک اجرایی خواهد شد .سخنگوی دولت
در بخش دیگری از این نشست در واکنش به برخی
حاشیهسازیهای رسانهای در مــورد سفر رئیس
جمهور به روسیه ،این سفر را در زمینه دستیابی
بــه اه ــداف تعیین شــده بسیار موفق و کــم نظیر
خواند و گفت :در همه زمینهها از جمله منطقهای
و بینالمللی ،نظامی ،علمی ،نفت و اقتصادی و پولی
و بانکی در این سفر قراردادهایی با کشور روسیه

قدس سخنگوی دستگاه قضا در نشست
خبری روز گذشته خود دربــاره آخرین وضعیت
پرونده مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی پس
از خبر درخواست آزادی مشروط شهردار اسبق
تهران گفت :این دو محکومیت قطعی داشتهاند
و در زندان به سر میبرند ،اما مانند سایر زندانیان
مشمول مرخصی هستند .خداییان همچنین
درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه ساختمان
پالسکو نیز با اشاره به صدور رأی بدوی این پرونده
گفت ۳۶ :شخص ازجمله حقیقی و حقوقی
تحت تعقیب قرار گرفتند که  ۱۳شخص ازجمله

دستگاههای اجرایی به جزای نقدی محکومیت
پیدا کردند و برخی از افراد هم محکوم به حبس
شدند .وی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس
دربــاره آخرین وضعیت رسیدگی به بخش دوم
پرونده کرسنت و اتهامات بیژن زنگنه در زمینه
زیان هنگفت به کشور و جلوگیری از این خسارت
بهعنوان یک مطالبه عمومی گفت :این پرونده
با کیفرخواست به دادگاه ارسالشده و در شعبه
ششم دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی
است.دادگاهجهتتکمیلپروندهاستعالمهاییرا
از بعضی مراجع انجام داده که هنوز منتظر وصول

سخنگوی دولت از خبرهای خوب و امیدوار کننده
برای مردم در دهه فجر هم سخن گفت و افزود :خبر
خوب اول در حوزه اقتصادی اینکه وعدههای رئیس
جمهور برای تسهیل پرداخت وام به مردم محقق
و عملی شد و تمامی متقاضیان تسهیالت خرد
میتوانند تا سقف  ۵۰میلیون تومان بدون ضامن و
با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای دریافت
وام تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان ،باز هم بدون نیاز به
ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک
سفته یا چک ،اقــدام کنند .خبر خوب دوم اینکه
وعده رئیس جمهور برای استرداد سود مازاد بانکی
به نقطه عملیاتی و اجرایی رسیده است.

◾

◾اختیارات ویژه به استانها برای بازگشایی مدارس

وی درمورد بازگشایی مدارس و دانشگاهها با وجود
روند سعودی سویه اُمیکرون هم با یادآوری اینکه
این تصمیم با نظر ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته
شده ،گفت :در کنار موضوع سالمت الزم است
رشد علمی و آموزشی و جبران عقبماندگیهای
دوسال گذشته هم در نظر گرفته میشد .البته در
موارد و مناطق خاص که ممکن است شیوع کرونا
با شرایط متفاوتی روبـهرو شود ،تصمیمگیری به
مقامات استان واگذار شده است.

پاسخ اســت .وی درب ــاره رونــد تحقیقات اظهار
کرد :هنوز وقت رسیدگی مشخص نشده و متهم
احضار نشده است.
خداییان دربــاره آخرین وضعیت پرونده امنیتی
حسین فریدون هم گفت :در جریان رسیدگی به
پرونده شرکت کــروز نماینده دادستان در ضمن
قرائت کیفرخواست از رشوه پرداختن به ایشان
نــام بــرد .اگــر دلیل و مــدرک کافی وجــود داشته
باشد ،نسبت به احضار این فرد اقدام میشود .در
کیفرخواست پرونده شرکت ،اسم این فرد به عنوان
متهم لحاظ نشده است.

انرژیهستهای

رصد

انرژیهستهای

 17هزار مگاوات برق هستهای
تا افق  ۱۴۲۰در مدار

تلآویو :توان مقابله
با ایران را نداریم

مذاکرات نظامی دو روزه
تهران -باکو

محمد اســامــی مــعــاون رئیس جمهور از ورود  ۱۷هــزار
مگاوات برق هستهای تا افق  ۱۴۲۰در مدار صنعت کشور
خبرداد .اسالمی در حاشیه دیــدار با خانواده شهدا در
آبادان اظهار کرد :در چند سال گذشته استفاده ازنیروگاه
برق اتمی بوشهر موجب صرفه جویی ۸۰میلیون بشکه
نفت شده است .به گزارش ایرنا ،وی افزود :تولید ۱۰هزار
مگاوات در بودجه  ۱۴۰۱در نظر گرفته شد که خوشبختانه
در کمیسیون تلفیق تأیید شــده اســت .اسالمی افــزود:
سایت «دارخوین» یکی ازسایتهای مدنظربرای توسعه
تولید برق است تا از این راه بتوانیم کمبود برق کشور را
جبران نماییم.

مــرکــز مطالعات امنیت داخــلــی رژی ــم صهیونیستی در
جدیدترین گزارش خود خبر داد تلآویو از مقابله تکبهتک
با ایران ناتوان است .به گزارش فارس،مرکز مطالعات امنیت
داخلی رژیم صهیونیستی در جدیدترین گزارش خود خبر
داد تلآویو از مقابله تکبهتک با ایران ناتوان است .در ادامه
گزارش مذکور آمده است« :تلآویو به تقویت همکاریها،
هماهنگیها و روابــط ویــژه خود با آمریکا نیاز دارد؛ خواه
کشورهایامضاکنندهتوافقهستهایباایرانبهتوافقبرسند
یا خیر» .این گزارش در حالی منتشر شده که مرکز مطالعات
امنیت رژیم صهیونیستی در گزارش پیشین خود نیز ایران
را تهدید شماره یک خود معرفی کرده بود.

رئیس ستاد کــل نیروهای مسلح بــا «حسن اف» وزیــر
دفاع آذربایجان دیدار کرد.به گزارش قدس در این دیدار
سرلشکر باقری بر سیاست ایــران مبنی بر مخالفت با
هرگونه اشغالگری و آزادسـ ــازی سرزمینهای اشغالی
جمهوری آذربایجان بعد از سهدهه تأکید کرد و آن را موجب
خرسندی ایران دانست .در ادامه رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح سفر وزیر دفاع آذربایجان را فرصت تحکیم روابط
دو کشور در همه زمینهها دانست.در همین راستا رئیس
جمهور آذربایجان نیز در دیدار با هیئت بلندپایه ایرانی از
تمایل به مشارکت شرکتهای ایرانی در بازسازی منطقه
جنگ زده قره باغ خبر داد.

مجلس
وزیرصمت:برایارتقایکیفیتپایینخودروها
برنامهداریم

با واردات خودرو
موافقیم

باز نشدن کیسه هوای خودروهای تولید داخل
در حادثه جاده ای اخیر خوزستان و رشد تلفات
ج ــاده ای ،روز گذشته وزی ــر صنعت معدن و
تجارت را به مجلس کشاند و نمایندگان ملت
ضمن طــرح س ــؤال دربـ ــاره حــقــوق ملت از وی
مطالبه کردند .سید رضا فاطمی امین در این
نشست با تأکید بر اینکه مسئولیت کیفیت
پایین خودروها را میپذیریم ،اظهار کرد :در این
رابطه برنامهای داریم که دراختیار نمایندگان قرار
خواهد گرفت .وی گفت :برای حل این معضل
باید هم بین خــودروســازان و هم قطعهسازان

رقابت ایجاد شود .یکی از موضوعات میتواند
موضوع واردات باشد که مجلس در این موضوع
نظر مثبت دارد و ما هم به عنوان دولت با این
مــوضــوع مــوافــق هستیم تــا ح ــدی کــه بتواند
وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت دربیاورد و
بر کیفیت تأثیر بگذارد.
وزیــر صنعت ،معدن و تــجــارت ادام ــه داد :از
سوی دیگر امیدواریم با پیادهسازی تأمین مالی
زنجیرهای که به صورت پایلوت در سایپا و بعد از
آن ایران خودرو اضافه شد ،مسائل کیفیتی حل
شود .فاطمی امین همچنین به مسئله بنگاهداری

وزارتخانهها اشاره کرد و گفت :در دولت پیشنهاد
دادی ــم الی ـح ـهای تــدویــن شــود و جلو بـنـگــاهداری
وزارتخانهها گرفته شود.
وی درخ ـ ـصـ ــوص رابـ ـط ــه مــال ـک ـی ـتــی دول ـ ــت با
خودروسازان گفت 9 :پــروژه تحولی برای صنعت
خ ــودرو تعریف کــردیــم کــه یکی از آنه ــا اصــاح
تهــای خــودروســازی
ساختار س ـهــامداری شــرکـ 
است .در حال حاضر شرکتها با مشکالتی مانند
اموال مازاد ،شرکتهای غیرمولد و خودسهامداری
مواجهاند که اصالح این ساختار غلط در قالب پروژه
تحولی دنبال خواهد شد.
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مستقیم داده بودند ،تأکید کرد :ابتدا تحریمهای ظالمانه که بر
مردم ایران وضع کردند را بردارند ،سپس صحبت از گفتوگو
کنندوایراننیزبعدازرفعتحریمهادربارهگفتوگویمستقیم
صحبتخواهدکرد.رئیسیافزود:مامذاکراتراپیشمیبریم
اما همهچیزمان مذاکره نیست؛ در خنثیسازی تحریمها یکی
از راههای ما ارتباط با روسیه است.
بیماریها همه نتیجه مماشات با خودروسازان
است .تا کی قرار است این رفتار با خودروسازان
ادامه داشته باشد؟ آیا منافع مدیران و تعداد محدود
افراد شاغل در ایران خودرو و سایپا از منافع جمعی
ملت باالتر است که جلو آن گرفته نمیشود؟

یادداشت
تفهیم اهمیت باالی روابط
دوستانه با کشورهای پیرامونی

مهدی خورسند پـ ــس از
جنگ تحمیلی باوجود ادعایی که
دستگاه دیپلماسی دولتها درباره
ایجاد تــوازن بین شرق و غرب مطرح میکردند
و بر اولویت روابط با  15همسایه هم مرز با ایران
اسالمی تأکید میشد ،اقدام عملیاتی درخوری
برای بهره گیری از این فرصتها صورت نگرفت.
ول ــی بــه نــظــر م ـیرســد ای ــن روزهـ ــا دولـ ــت ،تابو
غربگرایی صرف را شکسته و در پی آن نسیم
منطقهگرایی وزیدن گرفته است.
برای نمونه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،
جمهوری اسالمی ایــران نخستین کشوری بود
که استقالل کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز
که به عنوان حوزه تمدنی ایران باستان محسوب
میشوند را به رسمیت شناخت ،امــا به دلیل
تعریف اشتباه چارچوبهای سیاست خارجی
کشور،بااینکشورهاروابطدرستیشکلنگرفتو
ازظرفیتآنهاغفلتشد.یادرموردتاجیکستان
به عنوان کشور همزبان تا پیش از دولت سیزدهم،
روابط در بازه ای از زمان به دلیل سوءمدیریتها و
بی توجهی به سردی گراییده بود ،اما تغییر بازی
و برگزیدن راهبرد نخست همسایه موجب شد
ایران از راه همین کانال راه پیوستن خود به پیمان
راهبردی شانگهای را هموار سازد .از سوی دیگر
چالش همیشگی بــا ترکمنستان بــر ســر نحوه
ارتباط گــازی و پرداخت بدهی گاز به این کشور
وجــود داشــت تا آنجا که ترکمنستان مانع تردد
کامیونهای ایرانی از جغرافیای کشورش میشد.
اما با ورود راهبردی تهران به صحنه بسیاری از این
مشکالت حل شد.
همزمان در رابطه با دیگر همسایگان هم شاهد
استقبال آنها از رویکرد جدید جمهوری اسالمی
هستیم و تعامالت مــا ب ــرای حسن همجواری
موجبهمراهیویکپارچگیمنطقهغربوشرق
آسیا خواهد شد .با این اوصاف نگاه به همسایگان
موجباتحفظبرایتمامیتارضیرافراهممیکند
و ما خیلی آسانتر میتوانیم منافع اقتصادی و
سیاسی و امنیتی را تأمین کنیم .گره زدن منافع
کشوربهوعدههایغربدرسالهایگذشتهعمده
منافع کشور را به خطر انداخت و اکنون عبور از این
فضا برای کشور بسیار مهم است.
بنابراین نشست ملی «ایران و همسایگان» که
روز دوشنبه در تهران برگزار شد ،از این لحاظ
دارای اهمیت بسیاری است .یکی از نکاتی که
در همایش مــذکــور مطرح شــد ،ای ــده تشکیل
وزارت همسایگان از سوی احمد وحیدی وزیر
کشور بود .این مطلب برای روشن کردن اهمیت
روابط با همسایگان خوب است و باید بپذیریم
این سیاست در چندماه اولیه دولــت به خوبی
جــواب داده اســت .با وجــود ایــن ،به دلیل اینکه
اسناد باالدستی بر بحث کوچکسازی دولت
تأکید شده است ،تشکیل چنین وزارتخانهای
فعال ًدور از انتظار است .اما تشکیل یک سازمان
و ساختار برای مدیریت نظارت و بهرهوری بیشتر
محتملتر است .ساختاری که باید روند ارتباط
با همسایگان را به صورت ویژه دنبال کند و میان
وزارتخانهها و نهادهای مختلف در ایــن مورد
هماهنگی ایجاد کند .این سازمان باید با رصد
ارتباط گیری اولویتسنجی و تــداوم دوستی و
همکاریهای ویژه با کشورهای پیرامونی ،منافع
جمهوری اسالمی را تأمین کند.
پیشنهاد تشکیل وزارت همسایگان تالشی برای
تفهیم اهمیت باالی روابط دوستانه با کشورهای
پیرامونی است .رسیدن به تفاهم و منافع مشترک،
صلح و امنیت پایدار و پیشرفت و رفــاه ملتها
مقابل انواع تهدیدات ،از اهداف اساسی سیاست
همسایگی ایــران است .در این زمینه میتوان به
سند راهبردی جذب و تبادل چند میلیون گردشگر
از جمعیت  ۶۰۰میلیون نفری کشورهای پیرامونی
یاد کرد .همچنین صادرات غیرنفتی ایران به بازار
چند صد میلیارد دالری این کشورها دیگر مد نظر
است .تنظیم سند همکاری امنیت دفاعی یا قرار
عدم تخاصم ۲۰ساله با هر یک از این همسایگان یا
چندکشورکهمکملهمهستند،میتواندشروعی
برایرسیدنبهامنیتپایدارجمعیوطوالنیمدت
برای تمام این کشورها باشد .توسعه روابط بانکی و
کم کردن تعرفههای گمرکی میان همسایگان ،یکی
دیگرازسیاستهایهمسایگیجمهوریاسالمی
اســت .دولــت بــرای تقویت بنیادهای سیاست
و قــدرت ایــران در میدان دیپلماسی گام تاریخی
منطقه گرایی را برداشته است که با یک چرخه
منظم اقتصادی -سیاسی -تجاری هرگونه تحریم
و تهدیدی را خنثی و بیاثر خواهند کرد.

