تحلیل
چرا رضایی منتقد دولت روحانی شده است؟

دورخیز سردار برای !1400

ایرنا :معاون اول رئیسجمهور گفت :تولید کاغذ در داخل کشور از اولویتهای دولت است .اسحاق جهانگیریدر جلسه شورای
اقتصاد با اشاره به اهمیت موضوع تأمین کاغذ برای رفع نیازهای داخلی بر تسریع در اجرای مصوبه پیشین شورای اقتصاد به منظور
احداث کارخانه تولید کاغذ از باگاس نیشکر در منطقه محروم شادگان تأکید کرد و گفت :در حال حاضر با توجه به حذف ارز دولتی
برای واردات کاغذ ،فشار فراوانی بر صنعت چاپ و نشر و مطبوعات کشور وارد شده که باید با فراهم کردن شرایط تولید داخلی عالوه
بر جلوگیری از خروج ساالنه میلیونها دالر ارز از کشور ،برای واردات کاغذ مانع هدر رفت مواد اولیه باگاس در خوزستان شد .وی با
اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در کشور با توجه به محدودیتهای فعلی اظهار داشت :باید از اقدامات و افزایش سرمایهگذاریهای
شرکتهای دولتی و عمومی از منابع داخلی برای توسعه کشور حمایت کرد.

فارس :دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه برجام و امیدهای کاذب به آن سیاست بیثمر هم تمام شده است ،گفت :دولت
به دلسوزیهای دلسوزان واقعی مردم هم بیاعتناست و این قابل قبول نیست.
اســداله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اســامی در نشســت هفتگی این حزب با اشــاره به افزایش بی رویه قیمت کاالها
و کاهش ارزش پول ملی و مشــکالت گرانی بیحســاب مســکن ،نرخ ارز و ســکه و طال اظهار داشــت :دولــت آقای دکتر
روحانی میخواهد این مشــکالت را حل کند ولی باید قبــول کند که با این مدیــران ـ غیر برخی از آنها ـ و سیاســتهای
این دولت ،امــکان حل مشــکالت وجود نــدارد .یا بایــد سیاســت و برنامــهاش را تغییر دهد یــا کار را برعهــده دیگری
بسپارد.
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ادامه از صفحه یک...
اما آیا پرداخت نقدی ،شامل دالر و ارزهای
قوی دیگر هم میشــود؟ طبق اطالعات
منتشر شده از ســوی منابع خبری ،چین
به ایران دالر پرداخت نخواهد کرد؛ بلکه به
جای آن از پولهایی که از تجارت در آفریقا
و کشورهای اتحاد شوروی سابق به دست
آورده ،اســتفاده خواهد کرد .همچنین،
به هنگام ضــرورت ،از یوان برای پرداخت
پولهای ایران استفاده خواهد کرد .با این
حال ،ایران میتواند این ارزهای ضعیف را از
طریق بانکهایی در آلمان ،اتریش و ترکیه
به ارزهای قوی تبدیل کند.
امــا در رابطه بــا برنامه  ۲۵ســاله برای
همکاریهــای ایران و چیــن چند نکته
قابل ذکر اســت؛ نخست :هنوز جزئیات
پیشنویس این ســند منتشر نشده است
و لذا نمیتوان در مورد آن تحلیل دقیقی
ارائه داد و در مورد محتــوای آن قضاوت
کرد .دوم :هنوز مشخص نیست چینیها
چه زمانی این سند را تصویب خواهند کرد
و به همین جهت چشــمانداز اجرایی آن
مشخص نیست .سوم :این نخستین سند
همکاری بلندمدت و راهبردی با یک قدرت
بزرگ در چهل سال گذشته و دوران پس از
انقالب اسالمی است .چهارم :تصویب این
سند از سوی طرف چینی و نهایی و اجرایی
شدن آن میتواند به معنای چرخش کامل
به سمت شرق تلقی شود .در واقع ،ممکن
است به معنای انتخاب نهایی باشد .ترجیح
نهایی شرق به غرب.
چرخش ایران به سمت چین
پس از یک سال بایکوت
توافقنامهای که امضا شد عم ً
ال مربوط به
سال گذشته است .شهریورماه سال گذشته
بود که رسانههای بینالمللی اعالم کردند
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران
در پایان ماه اوت با همتــای چینی خود
دیدار داشت تا نقشه راهی برای همکاری
اســتراتژیک چین و ایران ارائه دهد .این
قرارداد همکاری در  2016امضا شده بود.
اما سؤال اینجاســت که چرا وقتی چین
این توافقنامــه را در هیئت دولت مصوب
کرد ایران در این باره ســکوت کرده بود
و حتی مســئوالن دولتی در پاسخ به این
موضوع به رسانههای داخلی چیزی بروز
نداده بودند .برخی از کارشناسان معتقدند
ظاهرا ً ایران پس از خروج آمریکا از برجام
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قرارداد  25ساله پکن -تهران امضا شد /این همان قراردادی است که احمدینژاد گفت؟
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عکس  :ایرنا

حدود یک ســال مانده به پایان کار دولت حسن
روحانی ،محســن رضایی دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام انتقاد از رویکردهای اقتصادی دولت را
جدیتر از قبل در دستور کار خود ق رار داده است .او
بیشتر انتقاداتش را در قالب توئی تهای کوتاه مطرح
م یکند .گاهی هم به سیاست خارجی و سیاست
داخلی انتقاد دارد .در کل م یتوان گفت فعالی تهای
رسانهایاو نسبت به قبل افزایش یافته است .اکثر
توئی تهای این روزهای محسن رضایی با دو کلمه
آغاز م یشــود «اگر» یا «باید»« .اگــر» دولت فالن
کار را م یکرد یا نم یکرد اتفــاق بهتری رخ م یداد.
یا اینکه «باید» دولت این کار را انجام دهد .بیشتر
این بایدها و اگرها به حوزه اقتصادی م ربوط اســت
و برخی از آنها سیاست خارجی را در بر م یگیرد.
دبیرمجمع تشــخیص مصلحت نظام با این کلید
واژهها به نقد دولت حسن روحانی رفته است .آخرین
توئیت او این اســت «مردم مطمئن باشند با کنار
زدن هواداران آمریکا و مدیریت محفلی و وارداتی در
اقتصاد ،پول ملی ما قویترین پول منطقه خواهد
شد ».به هر حال نقدهای محسن رضایی تند است.
متهم کردن دولت به «مدیریت محفلی» و «وارداتی
در اقتصــاد» و «آمریکایی بودن» ازسیاســتمدار
میانهرواصولگ را دیده نشده بود .این رویکرد بیشتر
متعلق به تندروهای اصولگ راســت .البته کارب رانی
به دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام یادآوری
کردهاند که خود او یکی ازکارگزاران نظام و ازمسئوالن
اصلی تدوین سیاستهای کلی نظام است و در ایجاد
ش رایط کنونی موث ربوده اســت .رضایی در توئیت
دیگری نوشته است« :دولت باید جلوی گ ران یها را
بگیرد گ رانی را مالیات تورمی م یگویند که پولدارها
را پولدارت ر ،ولی کم درآمدها و فق را را فقی رتر م یسازد».
او به تناوب درباره وضعیت بازارهای بورس ،ارز ،مسکن
و طال هم اب راز نگ رانی کرده است .راه حل رضایی ب رای
حل مســئله هم هدایت نقدینگی به سمت تولید
اســت .او در یکی از توئی تهای خود نوشته است:
«نقدینگی را به سوی تولید هدایت نکردند مار اژدها
شده در بورس سر از بازار ارز و طال و زمین و ساختمان
درآورده است ».البته کارب ران زیادی به او تذکر دادهاند
که در بازار بورس نقدینگی تولید نم یشود و ادعای
رضایی غیرعلمی است .کاربری به کنایه نوشته است
«با دکت رای اقتصاد درزمینه پــول اونم با معدل ۱۹
بعید میدونم منظورشون خلق نقدینگی در بورس
باشه» .از این دست انتقادات از توئی تهای محسن
رضایی ف راوان است .او از فساد اقتصادی و تبانی با
مفسدان هم حرف زده است .چندی پیش نوشته
بود «سلطان خودرو و سکه و  ...نتیجه ب یعرضگی،
ب ینظمی ،تبانی و دیگر ریشههای فساد است .باید
ریشههای فساد را خشکاند که سلطانسازی پایان
پی دا کند ».اظهار نظرهای پی در پی اقتصادی رضایی
کم سابقه بوده و از این جهت قابل توجه است .البته
باید این موضوع را مد نظر قــرار داد که تحصیالت
دانشــگاهی او اقتصاد اســت .رضایی پس از کناره
گیری از سپاه در سال  ۷۶تحصیالتش را از سر گرفت
و دکت رای اقتصاد را در سال  ۱۳۷۹از دانشگاه ته ران
اخذ کرد .با این حال او درباره مسائل سیاست خارجی
یزند .درخواست مذاکره ت رامپ
نیز این روزها حرف م 
با واکنش دبیر مجمع تشخیص روبهرو شد و گفت:
«ت رامپ گفته است که اکنون بیایید با من مذاکره
کنید .شما از باتالق خودساخته هم که بیرون بیایید
مذاکره باشما سم است .فع ً
ال که در باتالق هستید».
او منتقد سیاســتهای هستهای هم هست ،پس
از اقدامات تازه آژانس علیه ای ران رضایی در توئیتی
نوشت« :اگر دولت گامهای یکم تا پنجم هستهای
را کام ً
ال بر م یداشــت امروز آژانس ادعای جدیدی
نم یکرد .دولت مسیر هستهای را گم کرده است!»
چ را رضایی منتقد شده است؟
محسن رضایی به عنوان یک سیاستمدار
میانهرو در طیف اصولگ را شــناخته م یشــود .او
تاکنون ســه بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری و
یک بار نامزد انتخابات مجلس شــده که در همه
آنها ناکام مانده است .او درانتخابات سال  ۹۲رقیب
حسن روحانی بود ،اما درمناظرهها برخالف قالیباف
و ســعید جلیلی دو نامزد دیگر اصولگ رایان ،مقابل
او ق رار نگرفت .حــال زمزمههای آن مطرح اســت
که ممکن اســت او باز هم نامزد انتخابات ریاست
جمهوری در سال  ۱۴۰۰شود .شــنیده م یشود او
در یک محفل خصوصی گفته است کشور نیازمند
یک رئی سجمهور اقتصاددان است .اگر این نقل قول
صحت داشته باشد ،رازمواضع تند اخیر او علیه دولت
نیز روشن م یشود .محسن رضایی سیاستمداری
است که همیشه آمادگی نامزدی ب رای انتخاباتها
را دارد .حتی ســال  ۹۶نیــز زمزمههای حضورش
مطرح بود .رضایی در آن مقطع گفته بود اگر «جبهه
مردمی انقالب اسالمی» از او بخواهد ب رای انتخابات
ریاست جمهوری نامزد شــود ،رد کردن آن ب رایش
«سخت» اســت .در آن زمان نیز رضایی اقتصاد را
مورد توجه ق رار داده بود .رضایی گفته بود :قب ً
ال که
کاندیدا شدم ب رای دو منظور بود؛ اول تحول اقتصادی،
فرهنگی در کشور و دوم ،آماده کردن نس لهای سوم
و چهارم انقالب ب رای به دست گرفتن اداره کشور.
رضایی در ســال  ۱۳۸۴کمی پیش از روز رأیگیری
انصــراف داد و در دورههای بعدی بــه عنوان یکی
از نامزدهــای اصولگ رایــان ،از نظر تعــداد آرای به
دستآورده ،سوم و چهارم شد .جریان اصولگ را ب رای
انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰کار سختی پی شرو
ندارد به این ت رتیب این جریان گزینههای زیادی روی
میز نــدارد .احتماالً یکی از این گزینهها محســن
رضایی باشد .ممکن است خود او نیز انتخابات ۱۴۰۰
را فرصت مناسبی ب رای رســیدن بر مسند ریاست
جمهوری بداند ،چ را که رقیب اصالحطلب بدترین
روزهای خود را سپری م یکند.

جهانگیری :تولید کاغذ در داخل کشور از اولویتهای دولت است

بادامچیان :مشکل گرانیها از سوءمدیریت دولت است

Plus
ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت News
انتقاد رئیسجمهور سابق ایران با انتشار ویدئویی از انعقاد یک
«قرار داد جدید  ۲۵ساله»

محمود احمدینژاد در تازهترین سخنرانی خود با انتقاد از انعقاد یک «قرار داد جدید  ۲۵ساله» و بدون نام بردن از کشوری که این
قرارداد با آن امضا شده گفت :هر قراردادی که مخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرفهای خارجی منعقد
شود و برخالف منافع کشور و ملت باشد ،معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت .رئیسجمهور سابق و عضو
مجمع تشخیص مصلحت عصر روز شنبه  ۷تیر  ۱۳۹۹در مراسمی که به مناسبت سالروز هفتم تیربرگزارشد ،با اشاره به تصویب
معاهده برجام درمجلس گفت :نمایندگان مجلس که این قرارداد را مورد تأیید قراردادنــد ازمتن آن اظهار بیاطالعی کردهاند و
اکنون نیزشنیدهام که درحال مذاکره هستند و میخواهند یک قرارداد جدید  ۲۵ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچکس
هم خبر ندارد  .احمدینژاد افزود :مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطالع ملت و از کیسه ملت به دیگران میبخشید .ظرفیت
هستهای کشور و عزت ملت را دادید؛ اما تحریمها سرجایش باقی مانده است .اگراجازه دهید ملت از محتوای توافقات و معاهدات با
طرفهای خارجی اطالع پیدا کند ،به نفع خود شما خواهد بود زیرا افکارملت فعال میشود و پیشنهاد میدهد و مطالبه میکند و اگر
خللی یا اشکالی باشد؛ اصالح میشود .وی تأکید کرد که «انقالب کردیم تا هیچ مسئلهای بهویژه مسائل مهم ،ازملت پنهان نباشد
و کسانی خود را مالک ملت ندانند».
منتظر ادامه همکاری اروپاییها در قالب
توافقنامه برجام بود ،اما با گذشــت یک
ســال و ناامیدی از همکاری اروپاییها با
ایران به ناچار به سمت چین روی گرداند
تا این فرصت را از دست ندهد .باید توجه
داشت شرایطی که امروز پیش روی صنعت
نفت ایران است با شرایط قبل از تحریمها
کام ً
ال متفاوت است ،و سیاستی که آمریکا

در پیش گرفته با سیاســتی که مسئوالن
سابق آمریکا پیش از برجام داشتند کام ً
ال
فرق میکند .زمانی کــه مذاکرات برجام
صورت میگرفت دولــت دموکراتها بر
روی کار بود و همه میدانند که سیاست
آنها نگه داشتن ظاهر است ،اما در مقابل
جمهوریخواهان شدیدترین برخورد را در
مقابل ایران دارند و کام ً
ال شــفاف برخورد
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میکنند .زمانی که ما مذاکره با شش کشور
را آغاز کردیم دموکراتهــا در رأس کار
بودند و آنها چون از نظر سیاسی مقداری
مورد انتقاد قرار گرفتند سعی کردند تا با
مذاکره با ایران از هجمههایی که به آنها
وارد شده بود ،بکاهند.
کســانی که مســائل بینالمللی را دنبال
میکننــد میداننــد کــه در  90درصد

محسن رضایی در جمع مسئوالن شبکه کانونهای تفکر ایران؛

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

محسن رضایی در جمع مسئوالن شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان)
با تشکر از کار خودجوش و مسئوالنه اندیشکده و مطالعات در زمینه رفع
نیاز مردم و کشور ،گفت :سیاستهای کلی که مقام معظم رهبری در
اختیار مجمع گذاشته است در حقیقت هدفش این است که فعالیتهای
کشور بر اســاس آن نظام پیدا کند .این نظامیافتگی به میزان انطباق
فعالیت دولتها با سیاستها کلی وابسته است .مث ً
ال در موضوع مالکیت و
بانک یا تولید ،نوآوریهای جدید یا فضای مجازی ،اگر دولتها بر اساس
برداشتها و دیدگاههای خودشان بخواهند کشور را اداره کنند ،شکافی
بین سیاســتهای کلی و دولتها پدید میآید .دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفت :ما باید کاری کنیم که مجمع تشخیص مصلحت
با نهادهایی مثل شــما ،ارتباط نزدیکتری پیدا کند تا نتایج زحمات
شما ،در چارچوب سیاستهای کلی کشور قرار گیرد و حسن این کار
این است که ما از طریق بخشهای غیر دولتی ،اندیشکدهها و نخبگان
کشور ،اهرمی پیدا خواهیم کرد که نوساناتی که در دولتها و مجالس
روی میدهد را چاره اندیشی کنیم .رضایی همچنین گفت :از تغییراتی
که با افزایش اختیار اتم ،از دو سه سال پیش در مجمع اعمال کردهایم
این است که پیوند دبیرخانه مجمع را با مراکز پژوهشی و اندیشکدهای
مستقل بیشتر کردهایم.

نسل فردا  /گروه سیاست :سخنگوی وزارت امور خارجه از سخنرانی
ظریف در نشســت شــورای امنیت درباره قطعنامــه  ۲۲۳۱خبر داد.
سیدعباس موســوی در نشســت خبری با خبرنگاران به سفر «اتمر»
سرپرست وزارت خارجه افغانســتان به ایران اشاره کرد و گفت :ظریف
وزیر امور خارجه کشورمان دو ویدئو کنفرانس با همتایان عمانی و چینی
خود داشت .امروز هم به احتمال قوی ویدئو کنفرانسی با همتای قطری
خواهد داشت و فردا ظریف در نشست شــورای امنیت سازمان ملل که
درباره گزارش دبیرخانه سازمان در اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱است شرکت
و سخنرانی میکند .رایزنیهایی که با سایر اعضای شورای امنیت داشتیم
همگی مخالف این رویه هســتند و این کار را تقبیح کردند ،پیشبینی
شکست دیگری برای آمریکا در این زمینه داریم .توصیه میکنیم آزموده
را نیازمایند و راهی که به بن بست رفته را دنبال نکنند .سخنگوی وزارت
خارجه با اشاره به پیشنویس برنامه همکاری  ۲۵ساله ایران و چین که
اخیرا ً در هیئت دولت به تصویب رســید ،بیان کرد :این موضوع جدید
نیســت ،در ســفری که رئیسجمهور چین به ایران داشت توافق شد،
همکاریهای دو کشور جامع و راهبردی است و سندی هم امضا شد یکی
از بندهای سند اعالم میکرد که باید دو کشور یک سند جامع راهبردی
برای همکاریهای خود در همه زمینهها دا شته باشند.

تصمیمات نادرست خسارت
به بار آورده است

برنامه  ۲۵ساله همکاری ایران و چین
ابهامآمیز نیست

مشاور حسن روحانی استعفا کرد
حمید ابوطالبی که سمت مشاور سیاسی رئیسجمهور را برعهده داشت ،نوشت :با سپاس فراوان،
استعفای خود از سمت «مشاور رئیسجمهور» را تقدیم ریاست محترم جمهوری کردهام.

وداع ایرانی با
«نسیم افغانی»
مراسم وداع با پیکر مطهر این
شهید دفاع مقدس در رواق امام
خمینی حرم مطهر امام رضا (ع)
برگزار شد.

مصاحبه

سیاست

Policy

انتخابات آمریکا معمــوالً دموکراتها دو
دوره و جمهوریخواهان دو دوره در رأس
کار قرار میگیرند و ظاهرا ً مسئوالن ایران
به این موضوع توجه نکرده بودند و زمانی
مذاکرات خود را با آمریکاییها آغاز کردند
که در دوران پایانی حکومت دموکراتها
بود .پس از آنکه دولت ایــران برجام را به
تصویب رساند به سراغ قراردادهای جدید
صنعت نفــت که همان  IPCبــود رفت و
سعی داشــت با مذاکره با غربیها صنعت
نفت را توسعه دهد که علت آن نیز حضور
افــرادی در دولت و صنعــت نفت بود که
تمایل داشــتند روابط با غرب گسترش
یابد .اگر برجام موفق بــود و آمریکا از آن
خارج نمیشــد احتمال اینکه بتوانیم با
غرب تعامل خود را حفــظ کنیم ،وجود
داشــت ،اما دیدیم که بــا روی کار آمدن
جمهوریخواهان تمام اندیشــههایی که
در سر داشتیم نقش بر آب شد و االن نیز
نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که همان
سیاست اتکا به غرب ،کشــور را جلو ببرد
و این سیاست دیگر منســوخ شده است.
با این شــرایط نباید دســت روی دست
گذاشت و کار توسعه صنعت نفت را تمام
شــده خواند؛ در صورتی کــه میتوان با
یک تغییر و جهش کــه میتواند با تغییر
مدیریتی نیز آغاز شود کار توسعه صنعت
نفــت را آغاز کــرد و اجازه نــداد صنعت
نفت به همیــن حالت خمودگــی ادامه
پیدا کنــد  .زمانی که در حــال مذاکره با
شش کشــور بودیم چینیها و روسیه نیز
در این مذاکرات حضور داشــتند و ما به
جای آنکه پلهای پشت ســر خود را در
مذاکرات با چینیها و روسیها خراب کنیم
میتوانستیم با این شــرکای استراتژیک
پیمانهایی را ببندیم نــه اینکه آنها را از
پروژههای صنعت نفت اخــراج کنیم .به
عنوان مثال چه دلیلی داشت که شرکت
چینی ( )CNPCIرا از میدان آزادگان اخراج
و عم ً
ال کار توسعه میدان را تعطیل کنیم.
بهتر نبود امروز چینیهــا در این میدان
کار میکردند و تولیــد از میدان آزادگان
بــاال میرفت؟ همین االن اگــر بخواهیم
میتوانیم با چینیها وارد مذاکره شویم و
قطعاً آنها نیز از مذاکره با ایران استقبال
خواهند کرد .زیرا میداننــد که ایران نیز
میتواند به عنوان یک شریک استراتژیک
محسوب شود.

سخنگوی وزارت بهداشت در گفتوگوی اختصاصی با «نسلفردا»

در عزا و عروسی
شرکت نکنید!

دریاوفایی  /گروه ایران :سخنگوی وزارت بهداشت کشور در گفتوگو
با «نســلفردا» هشــدار داد :به دلیل افزایش ابتال به ویروس کرونا در
تجمعات ،مردم از حضور در جشنهای عروسی و مراسمهای عزاداری
اکیدا ً خودداری کنند .ســیما ســادات الری افزود :متاسفانه برگزاری
مراسم عروسی و عزا یکی از مشکالتی است که ابتالی افراد به کووید ۱۹
را افزایش داده است .الری یادآور شد :بارها و بارها در این زمینه هشدار
داده شده و بازهم تاکید میشود از حضور در تجمعات و این مراسمها
خودداری شود .سخنگوی وزارت بهداشت خطاب به خانوادهها یادآور
شد :این شرایط فرصت مناسبی است که جوانان بدون برگزاری مراسم
زندگی خود راشروع کنند و هزینه آن را برای زندگیشان پس انداز کنند.
الری در ادامه پیرامون تغییر عالئم کرونا نیز خاطرنشــان کرد :عالیم
این بیماری تغییری نکرده بلکه به مرور موارد بیشتری از کرونا فهمیده
میشود .به طور مثال در اوایل اسفندماه کسی اطالع نداشت که از دست
دادن حس بویایی و چشایی میتواند یکی از نشانههای ابتال به کووید
 ۱۹باشد و به مرور در جهان و ایران ثابت شد که این موضوع هم یکی از
عالئم کرونا محسوب میشود .وی بیان داشت :مشکالت عروقی هم به
مرور ثابت شد که به کرونا مربوط است .لذا عالئم و رفتار کرونا ویروس
تغییری نکرده است.

دنیای سیاست
 روایت سردار حاجی 
زاده
از کمک به خودروسازان

فارس :فرمانــده نیــروی هوافضای ســپاه
گفت :کار ساخت با خودروســازان است ،ما به
رفع کاســتیهایی که عزیزانمــان در صنعت
خودرو دارند کمک میکنیم .بنای تصدیگری
نداریم ،بــرای رفع وابســتگی کمک میکنیم.
سردار امیرعلی حاجیزاده در حاشیه بازدید از
پژوهشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
و در جمع خبرنــگاران ،اظهار داشــت :خیلی
از آقایان در کشــور ما معتقدند که مشــکالت
اقتصادی و تحریم از طریق مذاکره و تعامل قابل
حل است ،بنده هم همین اعتقاد را دارم منتهی
نه با آمریکا و دشمنان ،بلکه این مذاکره و تعامل
باید با ظرفیتهای بسیار بینظیر داخل کشور
مثل دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان باشد.

قالیباف  :نیازمند ارتباط
چهره به چهره با مردم هستیم

مهر :رئیس مجلــس با تاکید بــر اینکه امروز
بیش از هر چیز نیازمند ارتباط چهره به چهره
و مستقیم با مردم هستیم ،گفت :مالقاتهای
مردمی بیش از آنکه برای مردم مؤثر باشد ،برای
ما اثرگذار است .نشست مجمع نمایندگان استان
تهران با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس
شورای اسالمی برگزار شد .رئیس مجلس شورای
اسالمی در این نشست ضمن تبریک ایام میالد
هشتمین اختر آســمان امامت و والیت گفت:
جلسات مجمع نمایندگان اســتان تهران باید
زمانبندی مشخص و ثابتی داشــته باشد تا از
وظیفه اصلی خودمان که نمایندگی مردم شهر
است ،باز نمانیم؛ بنده هم خودم را موظف می
دانم به صورت مداوم در این جلســات شرکت
کنم.

نباید دولت را در مشکالت
اقتصادی تنها گذاشت

ایرنا :عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس
شورای اسالمی گفت :شرایط اقتصادی سختی
پیش روی دولت و کشــور قرار دارد و نباید در
چنین شــرایطی دولت را تنها گذاشت .ولیاله
فرزانــه نماینده مــردم نــور و محمودآباد در
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :به خاطر
تحریمهای یکجانبه و ظالمانه اقتصادی آمریکا
بر مردم کشور و همچنین مشکالت پیش آمده
پیرامون بحران ویروس کرونا شــرایط ویژهای
برای درآمد کشور ایجاد شده است .وی با بیان
اینکه بودجه کشور سال گذشته و پیش از بحران
کرونا تصویب شد ،افزود :با وجود مشخص بودن
هزینهها و حتی تحمیل هزینههای کرونایی ،اما
درآمدهای کشــور به وضعیت متفاوتی منتقل
شد.

گفتوگوی برایان هوک با وزیر
خارجه عربستان درباره ایران

ایلنا :برایان هوک با وزیر خارجه عربســتان با
محوریت ایران دیدار کردند« .فیصل بن فرحان
بن عبداله» وزیر خارجه عربستان با برایان هوک
نماینده دولت آمریــکا در امور ایران دیدار کرد.
در این دیدار دو طــرف در مورد روابط دوجانبه
و تالشهای مشترک برای مقابله با چالشهای
منطقهای و بینالمللی و تهدید ایران برای امنیت
منطقه و تالشهای دوجانبه برای حفظ امنیت و
ثبات منطقهای ،گفتوگو کردند.

دیدار و رایزنی سفیر ایران
با وزیر امور خارجه کرواسی

ایسنا :ســفیر جمهوری اســامی ایــران در
کرواسی با وزیر امور خارجه و اروپایی کرواسی
دیدار و در خصــوص آخرین وضعیــت روابط
تهران  -زاگرب گفتوگو و رایزنی کردند .در دیدار
«پرویز اسماعیلی» با «گوردان گرلیچ رادمان»
مهمترین موضوعات مربوط به روابط دوجانبه
ایران و کرواســی در ابعاد سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 ۶۳ماهیگیر هندی کماکان

در ایران هستند

ایلنا ۶۳ :ماهیگیر هنــدی کماکان در ایران به
ســر میبرند .این افراد پس از آنکه نتوانستند
سوار کشتی دریایی هند در بندرعباس شوند ،در
ایران به سر میبرند ۴۴ .نفر از این افراد از ایالت
تامیل نادو هستند.

