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الگوی امید آفرین
در همدلی قوا

قوای سهگانه نقشی کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بر
عهده دارند اما این بدان معنا نیست که هر کدام در زاویهای جداگانه حرکت
کنند و سرانجام تالشهای آنها به یک هدف واحد منجر نشود .نهادهای
حاکمیتی هرچند چشماندازها و دستور کارهای مشخص خود را پیگیری
میکنند اما در برخی از مقاطع الزم است که دو قوه بر روی ضرورتی که
یک قوه دیگر مشخص میکند ،متمرکز شوند و آن بخش را تقویت کنند.
این نکته هم درباره قوه قضاییه مصداق دارد و هم در مورد قوای مجریه
و مقننه دارای موضوعیت اســت .بهعنوان نمونه ،برای تحول در عدلیه
گاهی نیاز است که قوانین موجود تنقیه و اصالح شوند و یا قوانین جدیدی
مورد تصویب قرار گیرند.
از این منظر ،در حال حاضر رفع دغدغههای معیشتی مردم و ارتقاء سطح
زندگی افراد جامعه ،بزرگترین موضوع و مسئله دولت است .قوای دیگر
نیز با درک اهمیت این مقوله ،بر آن تأکید دارند و هرکدام در حد مقدورات
و ظرفیتهای خود ،بیشترین تالش را میکنند تا این هدف دولت به ثمر
برسد؛ هرچند که بهصورت مستقیم در تحقق آن دخیل نباشند.
در همین راســتا ،قوه قضاییه برای رفع موانع مزاحم و دســت و پا گیر از
مسیر رونق کسب و کارها و مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری و همچنین
حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان از هیچ کوششی دریغ نکرده و
میتوان گفت که اولین نهاد پس از دولت اســت که اهتمام ویژهای برای
حل مسائل اقتصادی دارد.
رئیس دســتگاه قضا روز گذشته ،همکاری قوه قضاییه و مجلس با دولت
را برای حل مشکالت ،یک «وظیفه» برشمردند و تولید را از اولویتهای
نظام و خنثیکننده نقشهها و تحریمهای دشمن دانستند که به افزایش
امید و اعتماد مردم کمک میکند .در این خصوص ،مالحظه چند شاخص،
ضروری به نظر میرسد.
 .1همکاری و تعامل همه ارکان و اجزای یک مجموعه در ســایه تفاهم
و نزدیک شــدن دیدگاهها به یکدیگر به نتیجه مطلوب میرســد .حتی
در جوامع بســیار کوچکتر همچون خانواده ،زمانی که اعضا با یکدیگر
گفتمان مشترک ندارند و عالقهای به هماندیشی نشان نمیدهند ،رفع و
فتق مسائل گاهی به یک چالش مبدل میشود.
در مسائل کالن و اساسی کشور ،این نگاه مشترک و تالش برای دستیابی
به تفاهم بسیار حائز اهمیت اســت ،در غیر این صورت ،موازی کاریها،
اختالفات و موانع باعث تداخل امور ســه قوه با یکدیگر شده و انرژیها
در امتداد تحقق یک هدف ،مصروف نمیشوند .به تعبیر حجت االسالم
والمســلمین محســنی «اژهای»« ،اگر هر ســه قوه به درک واحدی از
مشکالت و راه حل آنها نرسند و هرکدام بخواهند راه خود را بروند ،مسائل
حل نمیشود ».این در حالی است که رؤسای سه قوه از نیروهای خوشنام
و انقالبی هستند که اقدامات آنها با استقبال گسترده مواجه شده و انتظار
میرود که همکاری میان آنها در باالترین سطح ممکن باشد و به یک
الگوی شاخص و تمامعیار تبدیل شود.
 .2مرحله پس از دستیابی به یک نگاه واحد ،منسجم و هماهنگ ،خروجی
کار به نحوی است که نتایج ملموسی در شرایط اقتصادی و معیشتی مردم
داشته باشد .جلسات سران قوا یکی از پیشزمینههای این اتفاق میتواند
باشد که با تدبیر رهبر حکیم انقالب در حال برگزاری است .شرط مثمر ثمر
بودن این جلسات آن است که موجی از آثار مثبت را در کشور ایجاد کند .در
حال حاضر ،جلسات بصورت منظم و با فاصله های کوتاه تر به قبل برگزار
می شود و امیدآفرین بوده است.
میــزان همکاری و همدلی قوا گرچه قابلمقایســه با پیش از تشــکیل
دولت سیزدهم نیست اما جا دارد که این سطح از همافزایی هم به لحاظ
اطالعرسانی و هم از جهت هماهنگی ،بهینهتر شده و نتایج موفقیتآمیز
بهدستآمده از جلسات سران قوا به یک روال همیشگی تبدیل شود.
در ســال های اخیر ،کار ویژه اصلی دولت ،پیگیــری برجام و مذاکرات
هستهای بود بهنحویکه اقتصاد کشور به برجام گره خورد و آسیبهای
فراوانی به درآمد اقشــار مختلف جامعه وارد شد .این در حالی بود که قوه
مقننه و قضاییه برای کمک به دولت وقت بهمنظور عبور از شرایط تحریمی،
همــواره اعالم آمادگی میکردنــد اما برخی آقایــان ،اعتقاد چندانی به
توانمندیهای داخلی نداشتند و همه تخممرغهای خود را در سبد توافق با
غرب چیده بودند .همین امر باعث شد که رکود تورمی ،نقدینگی سرگردان
و دهها مؤلفه مخرب دیگر ،عم ً
ال سکان هدایت اقتصاد را از دست دولت
خارج کند و حجم فراوانی از چالشها و مشــکالت برجایمانده به دولت
فعلی برسد .بنابراین ،خروج از این وضعیت با خرد جمعی و همت مشترک
قوا ،یک ضرورت غیرقابلاجتناب به نظر میرسد.
 .3افــزون بر دو شــاخصه ذکرشــده در خصوص دیدگاه مشــترک و
خروجی ملموس ،باید در نظر داشــت که شرایط فعلی میطلبد همه قوا
و زیرمجموعههــای آنها هر تصمیم و اقدامــی را بهفوریت و در اولین
فرصت به مرحله عمل برسانند ،چراکه بهاندازه کافی فرصت سوزی شده
و نمیتوان با کار اداری عادی و روزمره ،خسارات وارده را جبران کرد.
در حقیقت ،همانگونــه که نیازمند جهش در تولید برای بهبود ســطح
معیشتی مردم هســتیم ،بر همان مبنا نیز الزم است که دستورالعملها
و قوانین با سرعتی مضاعف نســبت به گذشته به اجرا درآیند .این هدف
زمانی به دست میآید که مدیران انقالبی و جهادی در صدر باشند و از کار
شبانهروزی و طاقتفرسا واهمه نداشته باشند.
واقعیت این است که مسئوالن منتظر پایان ساعت کاری روزانه و مدیران
لحظهشمار برای رســیدن تعطیالت آخر هفته ،نمیتوانند این هدف را
محقق سازند .کشور در شــرایطی قرار دارد که هرکسی بار مسئولیتش
بیشتر است ،باید بیشتر عرق بریزد و در هر زمانی که ضروری باشد ،کمر
همت را ببندد و وارد گود شــود .یک نمونه از ایــن اقدامات جهادی را در
جریان زلزله هرمزگان مشــاهده کردیم که در کمتر از یک روز ،نیازهای
ضروری مردم تأمین شد.
نکته آخر اینکه دغدغههای امروز مردم باید فرصتی برای نزدیک شدن
مدیران به اقشار متوسط و ضعیف جامعه باشد و تنها راه بهبود اوضاع آنها
را در گرهگشایی همدالنه با کمک مجموعه دستگاههای حاکمیتی ببینند.

خبرکوتاه
«ایو فریســن» رییس دفتر کمیساریای عالی ســازمان ملل در امور
پناهندگان در ایران گفت :بیشــتر حمایتها و بار رسیدگی به مشکالت
مهاجران افغانستانی بر دوش ایران است.
سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رییسجمهور گفت :توقع این است
که روز سهشنبه کابینه دولت کامل شود .آموزش و پرورش یک دستگاه
عریض و طویل و با اهمیت است و آن را نمیشود با سرپرست اداره کرد.
«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در ســازمانهای بینالمللی در
وین طی پیامی در صفحه شــخصی خود در فضای مجازی ،توصی ه کرد:
طرفها از پیچیده شدن جستوجوی راهکاری برای عادیسازی وضعیت
پیرامون برجام پرهیز کنند.

پایان دوران «وعدههای نسیه» مذاکرات برجامی

منابع بلوکهشده ایران به تدریج آزاد میشود
آزادسازی بخشــی از منابع بلوکه شده ایران که سخنگوی
وزارت امور خارجه نیز آن را تأیید کرد ،حاکی از این است که
ایران با گامی مستحکم و با پیششرطهایی عملی شده که
بعید نیست بخشهای دیگر از آن نیز طی روزهای آینده عملی
شود ،وارد دور جدید مذاکرات برجامی میشود.

دولت سیزدهم از بدو آغاز خدمت ،در حوزه دیپلماسی خارجی تالش کرد
با یک رویه مشخص ،احقاق حقوق ملت ایران را در دستور کار قرار دهد.
در همین راســتا بود که شرط آغاز دور جدید نشست وین جهت احیای
برجام را ،مذاکره بر سر لغو قطعی تحریمهای ایران بنا نهاد .در همین
رابطه ،آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی رییسجمهور 13شهریورماه در این
زمینه گفت که بازگشت به مذاکرات هستهای ،در دستور کار دولت او قرار
دارد ،اما این مذاکرات نباید تحت فشار برگزار شود و این را عنوان کرد که
ما به دنبال مذاکره برای مذاکره نیستیم ،به دنبال مذاکرات نتیجهمحور
هســتیم .و نتیجهای هم که به دنبالش هستیم این است که تحریمها
برداشته شوند .وی این موضع خود را بارها با ادبیات مختلف تکرار و این
پیام را به غرب فرستاد که درب دیگر بر همان پاشنه سابق نمیچرخد و
مذاکره با ایران پیش شرط دارد.
اول آزادسازی منابع ،بعد مذاکره
در همین راســتا ،حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 11آبان ،در
گفتوگوی زنده تلویزیونی ،گفت که در سفر اخیرش به نیویورک برای
حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،آمریکاییها مدام
به دنبال ارتباط و پیغامرســانی با طرف ایرانی بودند و با اشاره به تمایل
مقامات دولت جو بایدن برای ارتباط با دولت گفت که «اگر آمریکاییها
نیت واقعی دارند بخشــی از اموال بلوکه شــده ایــران را آزاد کنند».
وزیرامورخارجههمچنینتاکیدکردکه«تهرانبهزودیبهروندمذاکرات
بازخواهدگشتاماسرمیزمذاکرهنیتطرفهایمقابلرامحکخواهدزد
و اقدامات عملی آمریکا در این زمینه مالک خواهد بود».
موعد بازگشت به میز مذاکرات
علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه هم 12آبان ماه طی پیامی
در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعالم کرد :مذاکرات وین با
هدف لغو تحریمهای غیرقانونی آمریکا علیه ایران ،از دوشنبه هشتم
آذرماه آغاز خواهد شد .این خبر باقری اما این سوال را در اذهان ایجاد کرد
که آیا سخنان امیرعبداللهیان درخصوص پیششرط 10میلیارد دالری
ایران برای ورود به مذاکرات وین بلوفی بیش نبوده و یا باید در روزهای
منتهی به هشتم آذر ،شاهد اتفاقی جدید از سوی آمریکاییها باشیم؟
21آبانماه بود که علی نادری مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی
در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت :کمتر از ۱۰۰روز پس از

آغاز دولت سیزدهم ،اخیرا بیش از ۳.۵میلیارد دالر از منابع مسدود ایران
در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این
منابع در حال ورود به چرخه تجاری کشــور است .خبری که قمریوفا
مدیر روابط عمومی بانک ملــی آن را تلویحا تایید و اعالم کرد :حدود
یک میلیارد دالر ارز برای واردات کاالهای اساسی اختصاص یافت که
بخشــی از این یک میلیارد دالر ،از محل منابعی است که به تازگی در
دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است.
سرکه نقد به از حلوای نسیه
آخرین تاییدیه این خبر نیز از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه بود.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز
گذشته خود درباره اینکه گفته شده ۳.۵میلیارد دالر از منابع بلوکهشده
ایران آزاد شده است ،اظهار داشــت :منابع متعددی در خارج از کشور
داشتیم و داریم که در حال آزادسازی تدریجی آنها هستیم و به صورت
تدریجی وارد چرخه اقتصاد شدند و تنها هم از یک منبع نبودند .این خبر
که تقریبا به تایید اکثر منابع رسمی کشور رسیده ،حاکی از این است که
جمهوری اسالمی ایران با گامی مستحکم و با پیششرطهایی عملی
شده که بعید نیست بخشهای دیگر از آن نیز طی روزهای آینده عملی
شــود ،وارد دور جدید مذاکرات برجامی میشود و «بیاعتمادی»که
حاصل بدحسابی آمریکاییها هست ،دولت را بر آن داشته که برخالف
روال 8ســال دولت گذشته ،نقد مذاکره کند نه نسیه .پولهایی که آزاد
شده،از هر کشوری که بوده قطعا با اجازه آمریکایی ها انجام شده است و

دمشق رسانه سعودی را سنگ روی یخ کرد

تکذیب ادعای العربیه
درباره سردار ایرانی

منابع مطلــع و چهرههای سیاســی در
سوریه و ایران ،ادعای اخیر شبکه العربیه
عربستان سعودی مبنی بر وجود اختالف
بین ایران و سوریه را رد کرده به تشریح
چرایی طرح چنین ادعایی از ســوی این
شبکه در مقطع کنونی پرداختند.

منبع مطلعی در ســوریه ادعاهای رســانههای
عربستان ســعودی از جمله شبکه العربیه درباره
آنچه را «اخراج» یکی از فرماندهان مستشــاری
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از سوریه خوانده
شــد ،تکذیب کرد .این منبع که خواست نامش
فاش نشود ،روز گذشته در گفتوگو با تسنیم در
دمشق ،این ادعا را که «بشار اسد» رییسجمهور
ســوریه و مقامات ارشد این کشــور پشتپرده
اقدام به اخراج ســردار «مصطفی جواد غفاری»
از مستشاران ایران در ســوریه کردهاند ،تکذیب
کرد .این منبــع تصریح کرد که ادعای شــبکه
العربیه مبنی بر اینکه ریاستجمهوری سوریه از
«اقدامات غفاری راضی نیست» ،صحت ندارد و
سردار غفاری در سوریه عملکرد نظامی و انسانی
خوبی داشته است .وی ادامه داد:آقای غفاری بین
خود و هیچ یک از رهبران سیاســی و فرماندهان
نظامی سوریه یا بین خود و گروهی در کشور دیگر
اختالفآفرینی نکرده است.
ریاض در پی اختالفافکنی بین ایران
و سوریه
با این حال این منبع آگاه به گفت :هدف شــبکه
العربیه از طــرح این ادعا ،این اســت که بگوید
بین ایران و ســوریه اختالفات اســت تا از این

این بدان معناست که ایستادگی دیپلماتیک دولت ،آمریکاییها را پیش
از ورود به عرصه مذاکرات یک گام به عقب رانده است .خطیبزاده در
ادامه این نشست خبری ،درباره گفتگوهای وین نیز گفت :تمرکز بر
این خواهد بود که بهطور مؤثر و یکجا تحریمهای ناهمخوان با برجام که
بعد از خروج یکجانبه ترامپ بر ایران تحمیل شدهاند همگی رفع شوند.
تمرکز ما در وین رفع همه تحریمهایی است که بهصورت غیرقانونی
توســط آمریکا اعالم شدهاند .ما نیت و خواست آمریکا را شنیدهایم که
مایلند به 4+1بپیوندند ،آنچه مهم است رفع تحریمها و اطمینان از تحقق
این امر است .وی افزود :اینکه از کجا گفتوگوها در وین شکل بگیرد
یک موضوع ثانوی است ،موضوعات اختالفی روشن است ،آمریکا باید
رویکرد خود را تغییر دهد تا مــا به اطمینان در خصوص رفع تحریمها
برسیم .ما در وین تمرکزمان بر رفع یکجا و مؤثر تحریمها خواهد بود.
آنچه آمریکا باید نشان دهد این است که رفع تحریمها بهصورت مؤثر
با تضامین الزم از سوی این کشور قابل ارائه است .به گزارش فارس،
خطیبزاده در واکنش به اظهارات رییسجمهور آمریکا مبنی بر لزوم
کاهشخریدنفتایران،گفت:آنچهآقایبایدنگفتهاستنشانمیدهد
که دنیا چقدر به هم متصل اســت و هیچ کشــوری از بازار قابل حذف
نیست .آقای بایدن باید توجه کند که رفتارش بهدقت در تهران ارزیابی
و مانیتور میشود و ما بر اساس این رفتارها و گفتوگوها بحث ضمانت
را پیش خواهیم برد .اگر آمریکا متوجه شــود که دنیا نمیتواند توسط
یکجانبهگرایی آمریکا بهگروگان گرفته شود و به رویکرد همگرایی با
جامعه جهانی روی بیاورد ،قطع ًا دنیای بهتری خواهیم داشت.

رهگذر برای متوقف کــردن حمالت خود علیه
شخص بشار اسد ،توجیه رسانهای دستوپا کند،
بهویژه این که این مســئله بــه تحوالت مثبتی
در ارتباط با مواضع کشــورهای عربی حاشــیه
خلیج فارس در خصوص سوریه برمیگردد.
منبع ســوری در ادامه توضیح چرایی این اقدام
العربیه تأکید کرد :عربســتان ســعودی ،شبکه
سعودی العربیه را  ،در قضیه عادیسازی نردبانی
برای پایین آمدن از درخت مواضع ضدسوری خود
قرار داده است و تالش میکند گامهای خود برای
نزدیک شدن به سوریه را توجیه کند و تغییر مثبتی
در سیاســتهای خود در برابر دمشق ایجاد کند؛
آنها همچنین وانمود میکنند که این سیاســت
بعد از اختالفات ادعایی بین سوریه و ایران شکل
گرفته اســت .در همین ارتبــاط« ،احمد جمیل
ابراهیم» ،سرتیپ ســابق ارتش سوریه و عضو
کمیسیون امنیت ملی در پارلمان این کشور نیز در
گفتوگو با تسنیم گفت که ادعای العربیه ارزش
واکنش ندارد .وی تأکید کرد :ادعای العربیه تنها
نمونه جدیدی از اخبارهای مغرضانهای است که
جهانیان به آن عادت کردهاند.
در عین حال ،یکی از ســفیران برجسته ایران در
منطقه نیز ادعای شــبکه العربیــه را رد کرد و به
خبرگزاری تسنیم گفت که این خبر صحت ندارد
و از اساس دروغ است .سیدهادی افقهی دیپلمات
ســابق کشــورمان در این خصوص ،اظهارات
منبع آگاه ســوری را تأیید کرده گفت که سردار
غفاری ،قبــل از اینکه مأموریتش را در ســوریه
تمام کند ،به بهترین شکل ممکن نهتنها از سوی
مؤسسات نظامی و امنیتی سوریه بلکه در سطح
ریاستجمهوری نیز تکریم شده است.

نسخهپیچی مشاور سابق نتانیاهو برای بایدن:

باید از آمریکا درخصوص
برجام تعهد بگیریم

«یاکوف عمیدرور» ادعا کرد :تلآویو نباید در
مذاکرات برجامی غیرمستقیم واشنگتن با
ایران دخالت کند اما باید از آمریکا درباره
این مذاکرات تعهد بگیرد.

مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در کابینه
بنیامین نتانیاهو درباره مذاکرات برجامی در وین
برای اندیشــکده «بنیاد اورشلیم(بیتالمقدس)
برای اســتراتژی و امنیت» یادداشــتی منتشر و
توصیههایی مطرح کرد .مشاور سابق کابینه تنها
دارنده ســاح اتمی در منطقه غربآسیا در این
مطلب ضمن تکرار ادعای بی اساس «نظامی»
بودن برنامه هستهای صلحآمیز ایران را تکرار کرده
است« .یاکوف عمیدرور» در ابتدای این یادداشت
نوشت :پس از چندین ماه که ایران مذاکرهکنندگان
آمریکایی را گیج کرد ،این کشور در اواخر نوامبر از
بازگشت خود به مذاکرات خبر داد .به ادعای این
مقام امنیتی پیشین کابینه رژیم صهیونیستی ،این
یک بازگشت بدون قید و شرط(به مذاکرات وین)
است ،برخالف موضعی که قبال توسط ایران ابراز
شده بود ،که خواستار کاهش تحریمهای اعمال
شده علیه آنها قبل از انجام هرگونه گفتوگو بود.
مشاور امنیت داخلی کابینه بنیامین نتانیاهو مدعی
شــد :بنابراین ،امتیاز ایران یک موفقیت آشکار
آمریکاست .با این حال مشخص نیست که آیا واقعا
چنین خواهد بود یا خیر چرا که سرسختی ایران در
مذاکرات میتواند مذاکرات را دوباره طوالنی کند
و اوضاع ممکن است به نقطه اول ختم شود .یاکوف
عمیدرور در ادامه ادعاهایش گفت :عالوه بر این،
ایران اکنون آشــکارا تهدید میکند که مذاکرات
با شکست مواجه خواهد شــد مگر اینکه آمریکا

تضمینهایی ارائه دهد که رفتار دولتهای آینده
را محدود و مقید کند .با این حال ،هرگونه تالشی
برای تثبیت توافق به عنوان یک معاهده رسمی
مستلزم تصویب توسط مجلس سنا است چراکه
امکان جلب اکثریت دوسوم ضروری در دیدرس و
عملی نیست .به ادعای مشاور سابق نخستوزیر
قبلی رژیم صهیونیستی ،تاکتیک ایران برای به
تعویق انداختن بازگشت به مذاکرات احتماال برای
این بود که آمریکاییها را به احیای مذاکرات چنان
مشــتاق کند که با تقاضای ایران موافقت کنند و
تحریمها را حین مذاکرات کاهش دهند.
ایران میداند که آمریکا
گزینه نظامی ندارد
به نوشته یاکوف عمیدرور ،ایرانیها از سرگیری
مذاکرات را به تعویق انداختند زیرا متوجه شــدند
که گزینه نظامی نه در دولت فعلی(جو بایدن) و نه
در دولت قبلی(دونالد ترامپ) وجود ندارد .فقدان
گزینه نظامی آمریکا علیه ایران ،اصلی ترین نقطه
ضعفی بود که ایرانیها هنگام خروج دولت قبلی
آمریکا از توافق هستهای(برجام) احساس کردند.
به گزارش ایرنا ،این مقام ارشــد کابینه بنیامین
نتانیاهو مدعی شد :خروج از توافق بدون ترسیم
یک گزینه نظامی قابل اجرا و نشــان دادن عزم
برای اســتفاده از آن در صورت ضرورت ،اشتباه
بزرگی بــود .ایرانیها متوجه شــدند ،هر کاری
که انجام میدهند آمریــکا نمیخواهد از نیروی
نظامی برای توقف پروژه هستهای استفاده کند.
وی البته در ادامه این مطلب مدعی شد که احتمال
دستیابی آمریکا به یک «توافق بهتر و طوالنیتر
با ایران» وجود ندارد.

رئیسی در دیدار وزیر امورخارجه ترکیه:

روابط تهران و آنکار باید به سطح همکاریهای همهجانبه برسد
سجمهور روابط نزدیک ایران و ترکیه را به نفع صلح و
ریی 
ثبات در منطقه دانست و گفت :همکاریهای منطقهای دو
کشور باید به همکاری در عرصه بینالمللی تبدیل شود و
این نوع تعامالت با توجه به جایگاه مهم دو کشور میتواند
در معادالت جهانی مؤثر باشد.
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی رییسجمهور روز گذشته در دیدار «مولود
چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه ،با اشــاره به اینکه توســعه روابط
دو کشور بهویژه در حوزه مســائل تجاری و اقتصادی به نفع دو ملت
است ،اظهار داشت :ایران و ترکیه باید با نهایی کردن نقشهراه ارتقای
همکاریها ،که تدوین آن در دستور کار دو کشور است ،آماده ارتقای
روابط از سطح کنونی به همکاریهای همه جانبه باشند .رییسجمهور
روابط نزدیک دو همسایه را به نفع صلح و ثبات در منطقه دانست و گفت:
همکاریهای منطقهای دو کشور باید به همکاری در عرصه بینالمللی
تبدیل شود و این نوع تعامالت با توجه به جایگاه مهم دو کشور میتواند
در معادالت جهانی مؤثر باشد .وی در بخش دیگری از سخنان خود با
اشاره به نگاه جمهوری اسالمی درباره توانایی کشورهای منطقه برای
حل مســائل خود بدون دخالت بیگانگان ،افزود :حضور بیگانگان جز
ناامنی و تنش میان ملتها و دولتهای منطقه نتیجهای ندارد؛ همچنان
که 20سال حضور آمریکا در افغانستان جز قتل و خونریزی و تخریب
نتیجهای نداشــت و مشخص شد مشکالت افغانستان به دست مردم
این کشور و با کمک همسایگان قابل حل است.

رییسجمهور همچنین با تاکید بر اینکه اقدامات داعش به زیان همه
کشورهای منطقه است ،گفت :داعش به اذعان مقامات آمریکایی ساخته
آنهاست و طبیعت ًا این جریان با فرمان آمریکاییها حرکت و به صورت
نیابتی در کشورهای مختلف قتل و خونریزی میکند .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی ریاســتجمهوری ،آیتاهلل رئیسی با بیان اینکه حضور
این گروه تروریستی را در هر کجای منطقه به زیان ملتها میدانیم،
گفت :مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته میتواند از محورهای
ی تهران و آنکارا باشد و ایران برای ارتقای سطح همکاری در
همکار 
این زمینه آماده اســت .وی همچنین با اشاره به سخنان وزیر خارجه
ترکیه درباره همکاری مشــترک با ایران برای ایجاد ثبات و توســعه
روابط تجاری در منطقه قفقاز جنوبی ،گفت :جمهوری اسالمی ایران
با جمهوری آذربایجان و ترکیه فراتر از رابطه همسایگی ،پیوند عمیق
و دیرینه اعتقــادی و فرهنگی دارد و نباید اجازه دهیم برخی تحرکات
بیگانه خدشهای در روابط ایجاد کند.
خواهان افزایش مشارکت ایران در قفقازجنوبی هستیم
«مولود چــاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه نیــز در این دیدار با
تاکید بر اینکه کشورش به دنبال ایجاد شتاب در افزایش سطح روابط
با جمهوری اسالمی ایران است ،تصریح کرد :ترکیه دولت جدید ایران
را دولتی نتیجهگرا میداند و مصمم است سطح همکاریها با تهران را
هر چه بیشــتر افزایش دهد .وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به اهمیت
همکاری و مشــارکت ایران در توسعه ثبات و تجارت در قفقازجنوبی،

تصریح کرد :برای افزایش ثبات و مناسبات تجاری در قفقازجنوبی به
دنبال ایجاد و تقویت همکاریهای مشترک با جمهوری اسالمی ایران
هستیم .وی همچنین با اشــاره به تحوالت منطقه ،همکاری با ایران
در مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات و آرامش در منطقه را خواستار شد.
توافق تهران و آنکارا برای تدوین سند همکاریهای
بلندمدت
وزرای خارجه ایران و ترکیه هم در نشست خبری خود از توافق دو کشور
برای آغاز گفتگو درباره نقشه راه همکاریهای بلندمدت تهران-آنکارا
خبر دادند که قرار است در سفر آتی رییسجمهور ترکیه به ایران نهایی
شود .حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در نشست خبری
پس از دیدار با اوغلو به توافق بر سر اینکه گفتوگوهای کارشناسی برای
توافق بلند مدت همکاری های تهران و آنکارا را داشتیم ،گفت :امیدواریم
در سفری که در آینده آقای «رجب طیب اردوغان» رییسجمهور ترکیه
به تهران خواهد داشــت بتوانیم ســند حاوی نقشه راه همکاریهای
بلندمدت دو کشــور را نهایی کنیم .وی افزود :توافق کردیم که بر سر
مفاد نقشه راه همکاری های دو کشور ،گفتوگوهای دیپلماتیک خود
را شروع کنیم و امیدواریم در سفر آتی آقای اردوغان به تهران ،این سند
در حضور روسایجمهور دو کشور به امضا برسد .امیرعبداللهیان ادامه
داد :درخصوص موضوعات منطقهای گفتوگوهای خوبی داشــتیم.
باید به سرعت هرگونه موانع احتمالی که در مسیر مناسبات دو کشور
وجود دارد را برطرف کنیم.

گزیده ها

برگزاری برنامههای هفته بسیج
با حضور  ۵۷۳هزار جهادگر

سردارغالمرضاسلیمانیرییس
سازمان بسیج مستضعفین روز
گذشته در نشســت خبری به
مناسبتهفتهبسیجگفت:شعار
امسال ما «بسیج پاره تن مردم
است» خواهد بود .برنامههای
هفته بسیج را از۲۹آبان با حضور
۵۲۰۰گروهجهادیبسیجو۵۷۳هزارجهادگربسیجیرزمایشجهادی
بسیج را آغاز خواهیم کرد .وی عنوان کرد :در همین روز ۳۵۰۰بسته
معیشتی بین نیازمندان پخش خواهد شد و۱۵۰۰سری جهیزیه نیز در
این روز توزیع خواهد شد .از دیگر برنامههای ما آزادی چهار هزار زندانی
اســت۱۲۰۰۰ .فرصت شــغلی ایجاد خواهیم کرد و ۴۰۳صندوق
قرضالحسنه و ۱۵۰تعاونی در این ایام آغاز بکار میکند .به گزارش
باشگاه خبرنگاران ،سردار سلیمانی با بیان اینکه نذر خون هم از دیگر
برنامههای ما اســت گفت۲۵۳۵ :پروژه عمرانی را در ۳۰آبان افتتاح
میکنیم و در این روز جشنواره عکس بسیج و جشنواره جهادگران علم
و فناوری را خواهیم داشــت .عالوه بر این افتتاح ۳۱۰پروژه عمرانی
مربوط به یگانهای بسیج هم در این ایام خواهد بود .رییس سازمان
بسیج مستضعفین با بیان اینکه شیوه نامهای برای مشارکت مردم در
اداره محالت تهیه شده است که توسط پایگاه های بسیج در سراسر
کشور عملیاتی خواهد شد ،گفت :در ایام هفته بسیج همچنین۱۵۰تیم
پزشکی جهادی به مناطق محروم کشور اعزام خواهد شد .وی تاکید
کرد:برگزاریاجالسیهمجمعجهانیمستضعفینرادرایامهفتهبسیج
خواهیمداشت.اینمجمعامسالباموضوعیمنوباحضوراندیشمندان
داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

آسیبشناسیساختاربودجه
با حضور قالیباف

جلســه شــورای هماهنگی
کمیســیونهای تخصصــی
مجلس شــورای اســامی با
حضورمحمدباقرقالیبافرییس
مجلس ،که به آسیبشناسی
ساختار بودجه کشور اختصاص
داشت با ارائه گزارش نظارتی
دیوان محاسبات از اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰برگزار شد .در این جلسه
مهرداد بذرباش رییس دیوان محاسبات گزارشی از رصد آنالین اجرای
قانون بودجه سال جاری ارائه کرد و تعدادی از روسای کمیسیونهای
تخصصی و اعضای هیئت رئیســه مجلس به بیان دیدگاههای خود
درباره شیوه بودجه ریزی و اصالحات ضروری در این بخش پرداختند.
به گزارش خانه ملت ،رییس مجلس نیز در این نشســت با اشاره به
موضوعاتی که باید تا قبل از بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱مورد رسیدگی
قرار گیرند ،به برخی نابسامانیها در اجرای قانون بودجه اشاره کرد و با
تاکید بر لزوم اصالح ساختار بودجه گفت :جلسات روزهای سهشنبه
مجلس به اقدامات نظارتی مجلس اختصاص دارد و الزم است در حوزه
مسائل اساسی که در دستور کار نظارتی مجلس قراردارد ،گزارشهای
دقیق با پرهیز از کلیگویی تهیه شود تا این وظیفه با دقت انجام شود.

ضرورت تثبیت تنظیم بازار
مواد غذایی و خوراکی

در جلســه روز گذشــته ستاد
هماهنگی اقتصــادی دولت
درباره ســپردهگذاری از منابع
صندوق توسعه ملی در صندوق
تثبیت بازار ســرمایه؛ مقرر شد
مدیرعامل صندوق توسعه ملی
مصوبات الزم در این زمینه را
اخذ و به اجرا درآورد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری،
در این جلسه ،وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت تنظیم بازار مواد
غذایی و خوراکیها با توجه به تقسیم کار جدید و تفویض اختیارات و
اقدامات مناســبی که دراین حوزه با مشارکت فعال بسیج و بازرسان
وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت انجام شده،
بیان کرد .پس از ارائه گزارش وزارت جهادکشاورزی مقرر شد تنظیم
بازار در بخش مواد غذایی به گونهای باشــد که شاهد افزایش قیمت
نباشیموقیمتهاتثبیتشود.همچنیندراینجلسهبرتقویتصندوق
تثبیت بازار سرمایه از طریق منابع قانونی ازجمله صندوق توسعه ملی
تاکیدشد.

بسیاری از حمالت سایبری
در مرکز «افتا» دفع میشود

محمود عباسزاده مشــکینی
ســخنگوی کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس
با اشــاره به بازدید اعضای این
کمیســیون از مرکز مدیریت
راهبــردی افتا(امنیت فضای
تبادل اطالعات) ،گفت :هدف از
ایــن بازدید در جریان قرار گرفتن نماینــدگان مجلس از کارکردها،
ماموریتها و محدودیتهای این مجموعه بود .به گزارش ایرنا ،وی
افزود:درجریاناینبازدیدنحوهمدیریت،پیشگیریومقابلهباتهدیدها
و حمالت سایبری بهویژه حمالت سایبری اخیر در حوزه وزارت نفت
و راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .عباسزاده مشکینی
ی زیرساختهای
خاطرنشان کرد :این مرکز برای کاهش آسیبپذیر 
حیاتــی ،تهدیدات را دائمــا رصد میکند .بدیهی اســت که تقویت
ســختافزاری و نرمافزاری این مجموعه اجتنابناپذیر است که در
جهان پیچیده امروزی امنیت اساسیترین مولفه مانایی و توسعه هر
کشوری است.

احداث۱۱بیمارستان
در مناطق محروم از سوی نزاجا

ســرهنگ ولی رحمانی مدیر
طرحهــای محرومیتزدایی
نیروی زمینی ارتش از احداث
۱۱بیمارســتان تخصصی در
مناطق محروم سراسر کشور
توسط این نیرو خبر داد و گفت:
دوازدهمین بیمارستان هم به
درخواست استاندار خراسان شمالی در منطقه کمبرخوردار شهرستان
مرزی راز و جرگالن احداث میشود .به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
مدیر طرحهای محرومیتزدایی نیروی زمینی ارتش به بخشهای
مهم و تجهیزات بکار رفته در بیمارستان راز و جرگان اشاره و تصریح
کرد :این بیمارستان در زمینی به مساحت بالغ بر ۲هزار متر مربع و با
تمامی تجهیزات پزشکی برابر با پارامترهای دانشگاه علوم پزشکی
ساخته میشود و در حال حاضر ۸۰تخت برای آن در نظر گرفته شده
است که قابلیت افزایش به ۱۰۰تخت را دارد.

