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روحانی با بیان این که مردم می دانند ما در مشــکالت 
هســتیم یادآور شد: ما دو دست بیشــتر نداریم که با یک 
دســت با تحریم و با یک دســت با کرونا مبارزه می کنیم؛ 
بنابراین نباید به جنجال ها و حاشیه ها اعتنا کنیم. مردم هم 

شرایط را به خوبی می دانند.
به گزارش ایســنا، حسن روحانی در جلسه هیات دولت 
با اشاره به برخی حاشیه های اخیر اظهار کرد: ما امروز باید 
وظیفه خود را رفع مشکالت مردم بدانیم و همه از ما انتظار 
دارند به عنوان دولت در میدان باشــیم. ما باید ریال و ارز و 
کاال و خدمات را تامین کنیم و می گوییم دولت در صحنه 
اســت و قوای دیگر هم باید به آن کمک کنند که می کنند 

و همکاری ها باید بیشتر شود.
وی افزود: در این اوضاع ممکن است مواردی پیش بیاید 
که فرد، جناح، حزب یا رسانه ای حرفی بزند و حاشیه ایجاد 
کند که باید از آن بگذریم و وارد حاشــیه نشــویم. مردم و 
رســانه ها هم به برخی از نکات حاشیه ای توجه نکنند ما 
نماینده مردم هستیم و مردم پای صندوق آمده اند و به ما 
رای داده اند. حتی وزرا هم با واسطه مردم که توسط رئیس 
جمهور و مجلس انتخاب می شوند منتخب مردم هستند و 

همه ما باید خادم مردم باشیم.
روحانی با بیان این که مردم می دانند ما در مشــکالت 
هســتیم یادآور شد: ما دو دست بیشــتر نداریم که با یک 
دســت با تحریم و با یک دســت با کرونا مبارزه می کنیم؛ 
بنابراین نباید به جنجال ها و حاشیه ها اعتنا کنیم. مردم هم 

شرایط را به خوبی می دانند.
رئیس جمهور ادامه داد: ما با اختالف به جایی نمی رسیم 
و بایــد با وحدت، یکپارچگی، همدلــی و هم افزایی پیش 
برویم. دولت بدون مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مســلح و 
صداوسیما و بخش خصوصی و بدون مردم نمی تواند کاری 
کند. ما نیــاز به هدایت رهبری، حمایت مردم  و وحدت و 

اتحاد داریم.
رئیــس جمهور همچنین تاکید کرد: ما باز هم دســت 
همکاری به ســوی همه قوا دراز می کنیم. می دانم روزهای 
سختی را پشت ســر می گذاریم و تردید ندارم که ملت ما 
در این جنگ اقتصادی تحمیلی مثل 8 ســال دوران دفاع 

مقدس پیروز میدان خواهد بود.
روحانی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره 
به برداشــته شــدن تحریم تســلیحاتی ایران خاطر نشان 
کرد: یکشنبه که تحریم تســلیحاتی ما برداشته شد فقط 
به این معنی نیســت که ما می توانیم تسلیحات بخریم یا 
بفروشــیم بلکه مهمتر این است که منطق، حق، حقیقت، 
قانون و عقالنیت در مقابل زور و قلداری به پیروزی رسید. 
آمریکایی ها ســال ها تالش کردند ملت ایران را از حقوقش 
محروم کنند و ما نشــان دادیم باید به حقمان برسیم چرا 
کــه ملت ایران باید در هر زمینه ای آزاد باشــد و مثال اگر 

خواست سالح بخرد یا بفروشد.
رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه یکشــنبه مشخص 
شــد توطئه های آمریکا در طول این 4 ســال ناموفق بوده 
اســت، خاطرنشــان کرد: آمریکایی ها از آغاز دولت جدید 
خود به دنبال بر هــم زدن برجام بودند. آن هم نه این که 
تنها خودشان خارج شوند، بلکه تمام تالششان این بود که 
کاری کنند همه دســته جمعی از برجام خارج شوند. آنها 
می خواســتند در مقاطع مختلف شورای حکام و آژانس را 
با توطئه خود و رژیم صهیونیستی وادار کنند قطعنامه ای 
علیه ما صادر کنند، اما موفق به این کار نشــدند و ترامپ 

ناچار شد به تنهایی از برجام خارج شود.
وی افزود: ما باید تاریخ را درست و دقیق تحلیل کنیم. 
همه امید آمریکایی ها این بود که بعد از آنها ما هم بالفاصله 

از برجام خارج شویم تا همه قطعنامه ها علیه ما برگردد. در 
اینجا تدبیر نظام و حاکمیت بســیار مهم بود و ما سیاست 
پیچیده ای را در پیش گرفتیم. ما از تعهدات برجامی خود 
کاستیم اما این کار را بسیار حساب شده و قدم به قدم انجام 
دادیم. به گونه ای که دوست و دشمن نتوانست از کار ایران 
ایرادی بگیرد و هیچ کســی نتوانســت بگوید که ما خالف 

قوانین بین المللی کاری را انجام داده ایم.
روحانی در ادامه یادآور شــد: روزهایی در این کشــور 
گذشــته است که حتی دوستان ما نتوانستند از ما حمایت 
کنند در آن زمان حتی همین روسیه و چین، نمی توانستند 
حامی ما باشند وحتی ناچار شدند به صف دشمنان بروند، 
اما نظام این شــرایط را فراهم کرد که دوســتان ما بتوانند 
در کنار ما فعال شــوند و حتی دشــمنان اروپایی کنار ما 

قرار بگیرند.
رئیــس جمهور با اشــاره به این که آنچــه در مرداد و 
شهریور و روز پایانی شــهریور پیش آمد در تاریخ سازمان 
ملل بی نظیر بوده اســت عنوان کرد: شما یک بار را نشان 
بدهید خواســته در سازمان ملل کاری بکند و موفق نشده 
اســت اما این بار این اتفاق افتاد و آمریکا منزوی شد حتی 
رئیس شــورای امنیت به خواسته آمریکا اعتنا نکرد و نامه 
آمریکا را دردســتور کار قرار نداد و هم رئیس و هم اعضای 

شورای امنیت از ما حمایت کردند.
وی در بخش دیگری از صحبت هــای خود اظهار کرد: 
ما می دانیم که مردم در فشــار و ســختی هستند و فشار 
اقتصادی روی آنهاست اما مردم باید موفقیت های سیاسی را 
هم در سطح جهان بدانند و حتی ممکن است این موفقیتها 
مرحمی بر آالم مردم باشد تا ببیند دولت با قدرت و تحرک 
چه اقداماتی انجام داده است. یکی از موارد سخنان امام که 
فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند در همین ایام بود و 
آمریکا همه توان خود را به کار برد اما نتوانست کاری کند.
وی اضافه کرد: ملت ما در این زمینه موفقیت بزرگی در 
سیاســت خارجی کسب کرد و همه ما باید ممنون باشیم. 
ما در هر جا که پیروز شــده ایم زمانی بوده که همه ارکان 
نظام در کنار هم و ملت یکپارچه با هم بودند و هدایت های 
رهبری ما را در مســیر درســت هدایت کرده اســت. این 
موفقیت هــا بدون این موارد امکان پذیر نبوده و ما از مردم 
بزرگمان که در همه مقاطع حمایت کردند تشکر و در برابر 

عظمت شان تواضع می کنیم.
رئیس جمهور در ادامه اظهار کرد: امروز روز پایانی مهر 
اســت یعنی 8 ماه است که ما از ســختی های کرونا عبور 
کردیم، ما روزهای بسیار سختی داشتیم و امروز هم داریم 

و بایــد کاری کنیم که با کمک هم از آن عبور کنیم. امروز 
وزارت بهداشــت در صف مقدم مبارزه با کرونا اســت. در 
جلســه دوشنبه من با وزیر بهداشت و معاونینش و روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی، برنامه ریزی و تالش آنها مشهود 
بود و این نشــان می دهد ما با همــه زحمتی که کل کادر 
درمان در این مدت تحمل می کنند در حال مبارزه هستیم. 

البته همه دنیا با این موج وسیع مواجه شدند.
وی اضافه کرد: دولت بــا همه توان در این زمینه فعال 
است و در کنار ســایر ارکان نظام، نیروهای مسلح، صدا و 
سیما و قوای دیگر باید به هم کمک کنیم تا از سختی های 
مــردم بکاهیم. مــا در این مدت با وجــود تحریم ها همه 
نیازمندی های وزارت بهداشت را برطرف کردیم به محض 
این که نامه وزیر بهداشــت برای درخواست 150 میلیون 
دالر برای خریــد 30 میلیون کیت جدید آزمایشــگاهی 
دریافت کردم همان لحظه موافقت کردم تا بتوانیم کیت ها 
را بخریم تا بتوانیم در زمان کوتاهی تست های کرونا را انجام 
دهیم. ســازمان برنامه و بانک مرکزی با وجود مشــکالت 

تالش می کنند سایر نیازمندی ها را برطرف کنند.
وی اضافه کــرد: امروز اکثر نیازمندی های ما توســط 
شرکت های دانش بنیان تامین می شود و ماسک و ونتیالتور 
در داخل کشور تولید می شود و ما امروز 22 میلیون ماسک 
تولیــد می کنیم. یک ســوم مقاالت علمی کرونا توســط 
دانشــمندان ایرانی در مجالت معتبر به چاپ رسیده است. 
سازمان برنامه با وجود همه مشکالت 9 هزار میلیارد تومان 
که 6 هزار میلیارد آن پرداخت شده و 3 هزار میلیارد دیگر 
هم پرداخت خواهد شــد برای کارانه پزشکان و پرستاران 

اختصاص داده است.
رئیس جمهور با تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: 
من از نیروی انتظامی تشــکر می کنم که در این مدت پای 
کار بود و با وجود این که وظایف زیادی برای تامین امنیت 
کشور، امنیت مرزها، مبارزه با مواد مخدر و جرایم سایبری 
به عهده دارد و به عنون ضابط قوه قضائیه وظایف سنگینی 

دارد در مبارزه با ویروس کرونا هم در کنار ما بوده است.
وی افــزود: امروز جرایمی که برای مقابله با کرونا تعیین 
شــده به خاطر توجه بیشــتر مردم به این موضوع اســت 
وگرنه مقصود پول گرفتن از مردم نیســت. من می دانم که 
نیازمندی ما برای کمک ممکن است بیشتر باشد و نیروی 
انتظامی و بســیج هم پای کار هستند که انشاء اهلل از این 

خطر عبور خواهیم کرد.
رئیس دولت دوازدهــم در بخش دیگری از صحبتهای 
خود با یادآوری 29 مهر با عنوان روز صادرات خاطر نشان 

کرد: امروز صادرات غیرنفتی برای ما بســیار مهم اســت. 
دشمنان ما خیلی تالش کردند تا جلوی صادرات مهم ما را 
بگیرند. اما تنوع صادرات ما مانع از موفقیت آنها شد. دشمن 
در توطئه 4 ســاله ای که سه سال است آن را اجرا می کند 

حتما شکست خورده و نمی تواند آن را ادامه دهد.
رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: این که در انتخابات 
آمریکا چه کسی پیروز شــود برای ما مهم نیست چرا که 
هر کسی بیاید ناچار است در برابر ملت ما تسلیم شود آنها 
می خواســتند ملت ما را به زانو در بیاورند و نظام را تسلیم 
کنند اما ما تسلیم نمی شویم و آنها گروهی هستند که بی 

تردید دیر یا زود تسلیم می شوند.
وی ادامــه داد: این که در ســامانه نیمــا 240 میلیون 
دالر ارز عرضه می شــود معنی آن حرکت صادرات ماست. 
طبــق آمــار وزارت اقتصــاد در دولت های نهــم و دهم 
مجموعه صادرات غیر نفتــی 171 میلیارد دالر بوده و در 
دولتهــای یازدهم و دوازدهم تا امــروز 301  میلیارد دالر 
بوده اســت که امیدواریم تا پایــان این دولت صادرات غیر 
نفتــی ما حــدود دو برابر صادرات در 8 ســال دولت قبل 
باشــد. این نشــان حرکت بزرگی است و ما در جهش دوم 
پتروشــیمی قرار داریم و در آینده شــاهد جهش سوم آن 
خواهیم بود. در فوالد، الومینیوم و مس هم این پیشــرفتها 
 صــورت گرفته که نشــان می دهــد می توانیــم فعالتر از 

گذشته باشیم.  
روحانی اضافه کرد: در همین صادرات غیرنفتی دشمن 
با وجود این که ما را با مشــکالت بزرگــی مواجه کرد اما  
نگذاشتیم دشمن در این حرکات نادرست خود پیروز شود.

رئیس جمهور با بیان این که در این مدت اقدامات خوبی 
برای کمک به کســانی که حقوق ثابت دارند صورت گرفته 
است، اظهار کرد: بخاطر تورم کسانی که حقوق ثابت دارند 
مشکالتشــان بیشتر می شود. ما دو قدم مهم برای رفع این 
مشکالت برداشتیم یکی همسان سازی حقوق بازنشستگان 
با شــاغلین برای کارگران عزیز بــود که مجموعا در مرداد 
حقوق 3 و نیم میلیون نفــر افزایش یافت. دیروز هم برای 
بازنشستگان کشــوری، معلمین و اقشــار دیگر که یک و 
نیم میلیون نفر می شــدند همسان سازی صورت گرفت و 
متوســط حقوق آنها 77 درصد افزایــش یافت. که در این 
شرایط ســخت اقتصادی کمک خوبی است تا تحت فشار  

و زحمت نباشند.
رئیــس دولت دوازدهم همچنین تاکید کرد: رســانه ها 
همانگونه که مشــکالت را بیان و نقد می کنند خدمات را 
هم تبییــن کنند. به طور مثال ما فردا در بخش مســکن 
افتتاح هایی خواهیم داشــت و مردم شاهد طرح های خوبی 
در مســکن ملی خواهند بود. هر 5 شنبه مردم ما با موجی 
از تالشــها و فداکاری ها مواجه خواهند بود که این نشــان 

می دهد در حال حرکت و تالش هستیم.
روحانی بیان کرد: ما در ماههای اولیه امســال خیلی در 
سختی بودیم و دیدید در مسائل ارز یا تامین کاال فشارهایی 
وارد شــد؛ چرا که در فروردین و اسفند حدود دو ماه و نیم 
صادرات ما با مشکل مواجه شد اما بعد از آن گشایش هایی 
حاصل شــد و هفته گذشته صادرات ما نسبت به سال قبل 
افزایش یافت. رئیس جمهور در پایان اظهارکرد: ما دیروز در 
جلسه اقتصادی تصمیماتی درباره نحوه مصرف ارز گرفتیم 
و تقســیم کاری بین بانک مرکزی و وزارت صمت صورت 
گرفت که بســیار مهم بود و در جلسات هفته آینده آن را 
تکمیل می کنیم و مردم شاهد مشکالت کمتری باشند من 
شش ماهه دوم سال را بهتر از قبل می بینم البته همچنان 
کرونا و فشار دشمن را داریم ولی همین ماه مهر نشان داد 

که شرایط ما بهتر خواهد شد.

نیاز اقتصاد امروز کشور 
ادامه از صفحه 1

از ســوی دیگر، کرونا دو تاثیر بزرگ بر اقتصاد ایران داشــت. یکی تعطیلی 
بنگاه ها به عنوان ماشــین تولید ثروت و دیگری افزایش ســطح بیکاری است و 
نتیجه هر دو، کاهش عرضه و تقاضا در اقتصاد بود. تقریبا تمام کشورهای جهان 
در این شــرایط کرونایی برای آنکه بتوانند در حوزه سیاست گذاری نوعی اجماع 

ایجاد کنند، به دنبال اصالح قانون بودجه رفتند.
همه این کشورها در مجالس خود بودجه را اصالح کردند تا بتوانند هم منابع 
جدیدی را بــرای حمایت اجتماعی و نجات بنگاه هــا تامین کنند و هم منابع 
بیشــتری را برای هزینه های سالمت تامین کنند. خیلی از کشورها برای این که 
بتواننــد نظام بنگاه داری خود را مدیریت کنند، چیزی معادل 20 درصد بودجه 

ناخالص داخلی را از طریق بانک هایشان وارد کمک به بنگاه ها کردند.
در کل آنچه در هشــت ماه گذشته در کشــورمان اتفاق افتاد، نشان داد که 
در حوزه سیاست های اقتصادی کالن چه در موضع حمایت از بنگاه داری و چه 
در بحث حمایت از خانوارهای جامعه ایران، تصمیم های درست و روشنی اتخاذ 

نشده است.
باید قبول کنیم که اقتصاد ایران بر اثر کرونا و تعطیلی کسب وکارها به ویژه 
در بازار خدمات که حدود 70 درصد اقتصاد را به خودش اختصاص می دهد، نیاز 
به یک سیاســت گذاری جدید دارد. این سیاست گذاری جدید باید از یک طرف 

مبتنی بر تسهیل تجارت باشد؛ نه بستن معامالت مالی.
این در حالی است که متاسفانه زمانی که کشور نیاز به سیاست های تسهیل 
گر برای صنعت و تجارت دارد، سد محکمی جلوی آن گذاشته می شود و زمانی 
که کشور نیاز به مدلی برای تامین کسری غیر تورمی بودجه دارد، تصمیم گیری 

در این باره به محاق می رود.
ما به یک تجدیدنظر کلی در سیاست گذاری کالن اقتصاد کشور برای حمایت 
از نظام تولید و خانواده ها نیاز داریم. شرایط کنونی زمانی مناسب برای بازنگری 
سیاســت های کلی اقتصاد کشور اســت، اما اگر این بازبینی رخ ندهد و دولت 
برای تامین کســری بودجه و برای حمایت از بازار ســهام به همان شیوه ای که 
تاکنون داشته عمل کند و در حوزه تجارت خارجی سیاست ارزی، سیاست های 
حمایتی، قوانین بیمه ای و مالیاتــی، تعرفه های گمرکی و... به همین راهی که 
تاکنون رفته، برود در همین 6 ماه پیش رو دچار مشــکالت بزرگ تری خواهیم 
شــد که دامنه آن صرفا در حوزه اقتصاد نخواهد ماند و به دیگر حوزه ها سرایت 

خواهد کرد.

سرمقاله

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

برای ایران مهم نیست چه کسی در آمریکا رئیس جمهور شود
باز هم دست همکاری به سوی همه قوا دراز می کنیم

معاون پارلمانی  رئیس  جمهوری گفت: 66 الیحه دولت 
در مجلس باقی مانده که از این میان تعداد قابل توجهی در 
راســتای همان توقعات و مطالباتی است که نمایندگان از 
دولت دارند اما زمان زیادی از تقدیم آن ها گذشــته و هنوز 

رسیدگی نشده اند.
به گزارش ایســنا، حســینعلی امیری در حاشیه جلسه 
دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش 
ایسنا درباره اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
تعداد قابل توجهی الیحه از طــرف دولت به مجلس دهم 
شــورای اســالمی تقدیم شده اســت و پس از آغاز به کار 
مجلس فعلی درخواســت کردیم که لوایح دولت در دستور 
کار مجلس یازدهم قرار گیــرد و یکی از آنان الیحه جامع 

انتخابات است.
وی افــزود: این الیحــه واقعاً تمامــی ویژگی های یک 

الیحه جامع را درباره انتخابات ریاســت جمهوری، مجلس 
شــورای اسالمی، شوراهای شــهر و مجلس خبرگان را در 
بر می گیرد و کار کارشناســی خیلی دقیق و کاملی در آن 
انجام شــده و نتیجه تجربه اندوختــه دولت های مختلف، 
اظهارات کنش گران سیاســی و احزاب در آن دیده شده و 
سیاســت های کلی نظام درباب انتخابــات نیز در آن مورد 

توجه بوده است.
معــاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح کرد: در جایی 
که چنین الیحه ای وجود دارد، تهیه طرح توسط نمایندگان 
مجلس به نظر نوعی نادیده گرفتن کارهای کارشناسی قبلی 

است. وقتی این موضوع در دولت مطرح و بررسی شد به این 
نتیجه رسیدیم که دولت با چنین طرحی موافقت ندارد، چرا 
که باوجود الیحه جامع انتخابات که در آن هم منابع مالی 
کاندیدها به صورت شــفاف دیده شده و هم رویه ها را واحد 
ساخته و مراحل غیرضروری را حذف کرده، در شرایط فعلی 

اصالح طرح تازه ای در این زمینه به صالح کشور نیست.
امیری گفت: هم چنین مجلس طرحی را هم برای اصالح 
قانون انتخابات شــوراهای شــهر تدوین کرده که آن هم با 
موافقت دولت همراه نیست و قرار شد که وزیر کشور نیز به 
عنوان مخالف از سوی دولت به مجلس برود و در این زمینه 

صحبت کند. وی با اشاره به تأکید رئیس جمهوری به تعامل 
مجلــس با دولت گفت: ما با کلیت مجلس هیچ مشــکلی 
نداریــم. در مجلس تعــداد انگشت شــماری از نمایندگان 
هســتند که گاهــی از الفاظ و عباراتی اســتفاده می کنند 
که زینده نماینده مجلس نیســت و در ایــن موارد هم ما 

گله مندی خود را به رئیس مجلس اعالم کردیم.
معاون پارلمانــی  رئیس  جمهوری تأکید کرد: در چنین 
شرایطی که ما از سوی ترامپ و هم پیمانانش در یک جنگ 
اقتصادی قرار داریم و آنان دولت و شخص رئیس جمهوری 
را سیبل حمالت خود قرار داده اند، طرح موضوع استیضاح 
رئیس جمهوری جز خوشحالیم دشمنان و آمریکا هیچ آثار 
مثبتی به دنبال ندارد و تشــکر می کنم از کســانی که در 
مجلس موضوع را به بحث گذاشــتند و امضاهای این طرح 

جمع شد.

یک کارشناس مســائل شبه قاره با تشریح 
اهداف ســفر عبداهلل عبداهلل رئیس شــورای 
عالــی مصالحه افغانســتان به ایــران گفت: 
عبداهلل عبداهلل به دنبال این اســت که موضع 
کشور افغانستان در مقابل طالبان با یارگیری 

منطقه ای تقویت شود.
پیرمحمد مالزهی در گفت وگو با ایسنا در 
خصوص ســفر عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای 

عالی مصالحه افغانســتان به ایران با بیان این 
که واقعیت این اســت مذاکراتی که با آمریکا 
بین زلمای خلیل زاد، نماینده آمریکا و طالبان 
آغاز شــد در این مذاکرات ایران را دور زدند، 
گفت: بر همین اساس دو دیدگاه شکل گرفت، 
دیدگاهــی که ایران مطرح کــرد بر این مبنا 
بــود که راه حل پایان جنگ در افغانســتان با 
همکاری کشــورهای منطقه، دولت افغانستان 

و طالبــان باشــد، در واقــع ایران بــه دنبال 
همکاری های منطقه ای در این مسئله بود.

وی تصریــح کرد: اما دیــدگاه آمریکایی ها 
برخــالف این موضوع بوده و قصد داشــتند با 
دخالت خود مســئله را حل کننــد. در پایان 
مذاکــرات هم توافقی که بین آمریکا و طالبان 
شکل گرفت و قراردادی که امضا کردند پیش 
بینی شــده بــود یک ماه بعــد مذاکرات بین 

االفغانی آغاز شود که به تأخیر افتاد.
این کارشــناس مسائل شبه قاره همچنین 
بیان کرد: در عمل آنچه به نظر می رسد اینکه 
مذاکرات به بن بســت رسیده، طالبان مسائلی 
را مطــرح می کند که برای دولت مرکزی قابل 
قبول نیست زیرا در میانه میدان مذاکره طالبان 
اعالم کرده که باید فقه حنفی در کشور باشد در 
حالی که در قانون اساسی افغانستان که اکنون 
 هم جاری اســت شیعه به رســمیت شناخته 

شده است.
مالزهی افزود: مســئله دیگر این است که 

طالبان اعالم کرده دولت صالحیت ندارد و باید 
دولت موقت شکل بگیرد، این موضوع هم برای 
دولت افغانســتان قابل قبول نیست، بنابراین 
مذاکرات به نوعی در بن بست قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: عبداهلل عبداهلل رئیس شورای 
عالی مصالحه افغانستان پیش از سفر به ایران 
به دو کشــور هند و پاکستان هم سفر داشته 
و به نظر می رســد او به دنبال این اســت که 
کشــورهای منطقه و آن هایی که صاحب نفوذ 
هستند وارد شــده و نقش ایفا کنند. در واقع 
این نگاه عبداهلل عبداهلل با ایران همسویی پیدا 
کرده و بر همین اساس هم به ایران سفر کرد.

این کارشــناس مســائل شــبه قاره ادامه 
داد: به نظر می رســد عبداهلل عبداهلل به دنبال 
این اســت که موقعیت خــود را به عنوان یک 
جناح در مقابل جناح اشــرف غنی که لیبرال 
دموکرات ها هستند تقویت کند و ایران کمک 
کند تا موقعیت جناح جهادی و عبداهلل عبداهلل 

در حاکیمت تقویت شود.

مالزهــی با بیان اینکه عبــداهلل عبداهلل به 
دنبال این اســت تا موضع دولت افغانستان در 
مقابــل طالبان با یارگیــری منطقه ای تقویت 
شــود، گفت: جناح عبداهلل عبداهلل و شمالی ها 
و قومیت های غیرپشتون نگران این هستند که 
طالبان به عنوان شــریک قدرت ظاهر شود و 
بعد آن ها در تالش برای مسلط شدن بر طالبان 
باشند. بر همین اساس  به سیاست هایی که در 
گذشــته در زمان دولت ربانی وجود داشــت 

برگشته اند.
وی در پایــان گفت: در حال حاضر عبداهلل 
عبداهلل هم به دنبال این اســت تا مناســبات 
قبلــی را احیــا کنــد و ضمن اینکــه موضع 
جهادی هــا و شــمالی ها تقویت می شــود به 
دنبــال تقویت دولت مرکزی در مقابل طالبان 
هــم در مذاکراتی که در قطر انجام می شــود، 
اســت. در همین راســتا نیاز دارد که حمایت 
 ایــران را هم داشــته باشــد که تــا حدودی

 موفق شد.

نشســت هماهنگــی همایــش بین المللی 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا و نقش ژئوپلیتیک 
مناطــق آزاد در توســعه روابــط منطقه ای با 
حضور رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران و رئیس 

سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، سید یحیی)رحیم( صفوی 
رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران و دبیر همایش 
بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراســیا در این 
نشســت با تقدیر از همکاری هــای دبیرخانه 
مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد انزلی، مؤسسه 
آینده پژوهی جهان اسالم و انجمن ژئوپلیتیک 

ایران در ایجاد زمینه های الزم جهت برگزاری 
این همایش بین المللی گفت: ما می خواهیم با 
برگــزاری این رویداد بزرگ علمی، این پیام را 
به دشمنان بدهیم که راهبرد فشار حداکثری 
و تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران شکست 
خــورده اســت و جمهوری اســالمی ایران با 
استفاده از ظرفیت های اقتصادی و کریدورهای 
تجــاری کشــورهای حوزه هــای ژئوپلیتیکی 
دریای خــزر دو مســیر راهبــردی تعامل با 
چین را از طریق آســیای مرکــزی و تعامل با 

کشورهای اوراسیا فعال ساخته است.

وی در تحلیل مســیر دوم ادامه داد: مسیر 
دوم توسعه روابط سیاسی، اقتصادی با اتحادیه 
اوراســیا یعنی کشورهای روســیه، قزاقستان، 

بالروس، قرقیزستان و ارمنستان است.
رئیس انجمــن ژئوپلیتیک ایــران با بیان 
اینکه هــدف از برگزاری این نشســت انجام 
هماهنگی هــای نهایی جهت برگزاری همایش 
بین المللــی اتحادیــه اقتصادی اوراسیاســت 
اظهار داشــت: این همایــش بین المللی یک 
رویداد علمی و کاربردی اســت و ما امیدواریم 
برگزاری آن منجــر به تقویت روابط اقتصادی 

میان جمهوری اســالمی ایران و کشــورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تعمیق فضای 

همکاری و تعامل منطقه ای باشد.
رئیــس انجمــن ژئوپلیتیک ایــران افزود: 
آمریکایی هــا و اروپایی ها معنــا و مفهوم این 
روابــط جدید و پیام این همایش بین المللی را 

به خوبی درک می کنند.
صفوی در تشریح ظرفیت های باالی ایران 
جهت نقش آفرینی مؤثر در اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا تأکید کــرد: ایــران در حقیقت یک 
چهــارراه ترانزیتی اســت که محور شــمال-

جنوب، شرق به غرب و غرب به شرق را متصل 
می کند.

در پایان این نشســت مقرر شــد همایش 
بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراســیا و نقش 
ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه 
ای به صورت یک روزه و با حفظ پروتکل های 
بهداشــتی بــه صــورت محدود حضــوری و 
ویدئوکنفرانســی در تاریخ سه شنبه 27 آبان 
ماه 1399 با حضور اساتید داخلی و خارجی و 
مقامات ایرانی و خارجی در مرکز همایش های 
بین المللی منطقه ازاد انزلی برگزار خواهد شد.

معاون پارلمانی  رئیس  جمهوری:

دولت با کلیت مجلس هیچ مشکلی ندارد

اهداف سفر عبداهلل عبداهلل به ایران چه بود؟

سرلشکر صفوی:

اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان فضای گشایش کشور در دوره تحریم ها مطرح است

معاون اول رئیس جمهوری:
گزارش هزینه کرد یک میلیارد یورو برای کرونا

 اعالم می شود
معاون اول رئیس جمهوری درباره سرنوشت دستور وی به رئیس بانک مرکزی 
و سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش هزینه کرد یک میلیارد یورو برای مقابله با 

کرونا اظهار کرد: گزارش این موضوع می آید و نتیجه آن اعالم می شود.
به گزارش ایســنا، اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در حاشیه 
جلسه چهارشــنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره 
دستور وی به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص 
درخواست بسیج دانشــجویی مبنی بر اعالم گزارش هزینه کرد یک میلیارد یورو 

برای مقابله با کرونا، گفت: این گزارش منتشر خواهد شد.
 سیزدهم مهرماه سال جاری 157 دفتر بسیج دانشجویی در نامه ای خطاب به 
معاون اول ریاست جمهوری خواستار بررسی چگونگی هزینه کرد مبلغ یک میلیارد 

یورویی که به منظور مقابله با کرونا به وزارت بهداشت اختصاص یافته، شدند.
در پی این درخواســت، بیستم مهرماه اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهوری در نامه ای، رئیس ســازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی را 
مامور تهیه گزارشــی در این باره کرده و از آنها خواســته تا محل هزینه کرد یک 

میلیارد یورو را به اطالع عموم برساند.

استفاده از سامانه موشکی مرصاد و طبس
 در رزمایش مدافعان آسمان والیت ۹۹  

در رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت 99 سامانه 
مرصاد نیروی پدافند هوایی ارتش و ســامانه طبس نیروی هوافضای سپاه اهداف 

متخاصم در منطقه رزمایش را هدف قرار دادند.
بــه گــزارش ایســنا، در این بخــش از رزمایش پس از کشــف و شناســایی 
پرنده های بدون سرنشــین دشمن فرضی در ارتفاع متوسط و ورود آنها به منطقه 
رزمایش،اهداف به ســامانه های بومی مرصاد نیروی پدافند هوایی ارتش و طبس 
نیروی هوافضای سپاه از سوی شبکه یکپارچه پدافند هوایی واگذار شد که  اهداف 

مورد اصابت این سامانه ها قرار گرفتند.
انجام عملیات آتش و حرکت سریع سامانه های پدافندی از نقاط محل استقرار 
به نقاط دیگر از جمله اقدامات انجام شده در این مرحله از رزمایش بود که با هدف 

عدم شناسایی محل استقرار سامانه های پدافندی با موفقیت انجام شد.
امیر فرج پور ســخنگوی رزمایش مشــترک تخصصی پدافنــد هوایی مدافعان 
آســمان والیت 99 با بیان اینکه در این رزمایش طرح های دفاع هوایی با سنجش 
واقعیت های نبرد واقعی و شــناخت دقیق از توانمندی های دشمن طراحی شده و 
بــرای کلیه زوایای پیدا و پنهان در الیه های مختلــف پدافندی تدابیر الزم اتخاذ 
شــده، عنوان کرد: فرماندهان ما در پدافند هوایی با نکته ســنجی و بررسی نقاط 
ضعف و قوت طرح های دفاعی و اقدام و عمل هوشمندانه توانسته اند آسمانی امن 

را در سایه اقتدار خود فراهم کنند.

تقدیر از دستگاه های دولتی برگزیده
 در خدمت رسانی به مردم

رئیــس جمهور با اهــدای لوح تقدیــر از دســتگاه های دولتــی برگزیده در 
خدمت رسانی به مردم قدردانی کرد.

به گزارش ایســنا،حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در جلسه روز 
چهارشــنبه هیات دولت از وزیران نیرو، نفــت، ارتباطات و فناوری اطالعات، امور 
اقتصادی و دارایی، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسئولیت 

دستگاه های برگزیده در خدمت رسانی به مردم تقدیر کرد.
امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا، جشنواره شهید رجایی به شکل سال های 
قبل برگزار نشــده و لذا تقدیر از دستگاه های برگزیده در خدمت رسانی به شکلی 

محدود برگزار شده است.
در جشنواره شهید رجایی امسال، وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری 
اطالعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز 
ســازمان های بنادر و دریانوردی، بورس و اوراق بهادار و گمرک جمهوری اسالمی 
ایران و شــرکت های مادرتخصصی مهندســی آب و فاضالب کشور و تولید نیروی 
برق حرارتی به عنوان دســتگاه های اجرایی منتخب براســاس بخشنامه جشنواره 

شهید رجایی سال 1399 برگزیده شدند.
در جشنواره شهید رجایی که هر ساله با هدف تشویق و نهادینه سازی فرهنگ 
ارتقــای عملکرد و انتقال تجربیات موفق در بین دســتگاه های اجرایی برگزار می 
گردد، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی بر اساس مواد 81 و 82 قانون مدیریت 
خدمات کشــوری و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به آن از سوی سازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور انجام گردیده و ضمن اعالم نتایج آن به دســتگاه ها، 
جهــت آگاهی از وضعیت نتایج ارزیابی عملکرد و ایجــاد زمینه های بهبود آن، از 
دستگاه های برگزیده نیز در مراسم جشنواره شهید رجایی با حضور رئیس محترم 

جمهور تقدیر می گردد.

اصابت حدود ۱۰ گلوله جنگی
 به روستاهای شهرستان خداآفرین

فرماندار شهرســتان خداآفرین از اصابت حدود 10 گلوله جنگی به روستاهای 
این شهرستان، خبر داد.

علی امیری راد در گفت وگو با ایسنا در تشریح این خبر، گفت: از حدود، ساعت 
12 ظهر امروز حدود 10 گلوله ی جنگی )خمپاره( به روســتاهای همجوار و بخش 

منجوان در منتهی الیه شهرستان، برخورد کرده است.
وی بیــان کرد: تعدادی از ایــن گلوله ها در نزدیکی روســتای اوزان منجر به 
شکستگی شیشه ها شد و مابقی گلوله ها هم به اطراف روستاهای اویدوز و پسیان، 

اصابت کرده اند که خسارت جانی و مالی نداشت.
وی از اصابت حدود 60 گلوله ی جنگی به روســتاهای این شهرستان از شروع 
درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان تا به امروز خبر داد و گفت: اصابت 
این گلوله ها موجب تخریب دو واحد ساختمان مسکونی و آسیب جزئی 30 واحد 
مسکونی از جمله ترک برداشتن، شکسته شدن شیشه و درب و پنجره شده است.
فرماندار شهرســتان خداآفریــن در خاتمه با تاکید بر اینکه افــراد از اقدام به 
تماشــای جنگ از مرز، خودداری کنند، گفت: پلیس با تذکر زبانی و ارشاد تالش 

می کند تا تماشاگران جنگ را پراکنده کند.

اخبار کوتاه


