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 رئیس جمهور با بیان اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی می 
تواند منشاانسجام در تصمیمات و اقدامات باشد، تاکید کرد:تصمیم 

گیری و اجرا در کشور نباید بخاطر اختالف نظرها معطل بماند. 
به گزارش ایلنا، حسن روحانی رئیس جمهور عصر دیروز در جلسه 
شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان اینکه وضعیت اقتصادی 
به سبب تحریم های ظالمانه به ویژه در حوزه هایی که ارتباط مستقیم 
با زندگی و معیشــت مردم دارد، مورد رضایت نیست، گفت: تمامی 
تالش ها در سه قوه و همه نهادها می بایست در جهت کم کردن فشار 
اقتصادی از زندگی مردم باشد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه عمده 
این معضالت و مشکالت به گونه ای از عوارض جنگ فراگیر و نفس گیر 
اقتصادی تحمیل شده به کشور در ۳ سال گذشته است، افزود: اکنون 
پس از تاب آوری و مقاومت ستودنی مردم در خنثی سازی تحریم و 
جنگ اقتصادی، زمان برطرف شدن تحریم و عوارض آن فرا رسیده که 
بی ثباتی قیمت ها عمده ترین این عوارض است. روحانی اظهار داشت: 
دشمنان با این تصور که جمهوری اســالمی چند ماه بیشتر در برابر 
فشار حداکثری تاب نخواهد آورد، تحریم ها را طراحی کرده بودند، اما 
ملت ایران با مقاومت و ایستادگی حداکثری در برابر جنگ تمام عیار 

اقتصادی، در برابر دیدگان جهانیان، افتخاری دیگر خلق کرد.
رئیس جمهور با تاکیــد بر اینکه بازآفرینی، شــکوفایی اقتصاد 
و برطرف کــردن عوارض تحریم ها نیازمند وحدت و انســجام ملی 
است، تصریح کرد: وجود اختالف سلیقه و دیدگاه در کشور طبیعی 
است، اما اکنون وقت پرداختن به این اختالفات نیست و شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا می تواند منشا انسجام و یکپارچگی 
کشور در تصمیمات و اقدامات باشد و تمامی ظرفیت های کشور در 

رفع مشکالت و معضالت اقتصادی را به کار گیرد.
روحانی با بیان اینکه مردم و فعاالن اقتصادی از این شورا و مسئوالن 
توقع دارند تصمیمات با دقت اتخاذ و با سرعت اجرا شود، خاطرنشان 
کرد: نباید اجازه داد تصمیمــات و اجرای آنها معطل اختالف نظرها 
بماند. رئیس جمهور ادامه داد: احساس بی ثباتی و ناپایداری سیاسی 
تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور می گذارد و جامعه را دچار آسیب جدی 

می کند. گاهی اظهارات و مواضع شخصی صرفا با ماهیت سیاسی، 
ناامنی روانی و عدم اطمینان از آینده جامعه ایجاد می کند و عوارض 
اقتصادی منفی دارد که موجب نگرانی فعاالن بازار به ویژه بازار سرمایه 
می شود. رئیس جمهور با اشاره به فرصت هایی که می توان از آنها برای 
برطرف کردن اثرات تحریم و جنگ اقتصادی استفاده کرد، گفت: با 
توجه به استحکام زیرساخت ها و ظرفیت های کشور می توان با استمرار 
مشارکت و همکاری مردم از این مشکالت عبور کرده و سایر مشکالت 

را نیز حل کنیم.
روحانی با اشاره به ظرفیت و سرمایه های مادی و معنوی ایرانیان 
خارج از کشور بر لزوم بسترسازی برای بازگشت ایشان و بهره مندی از 
سرمایه های آنان در جهت ساخت و توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد 
و اظهار داشت: هر کدام از ایرانیان خارج از کشور به نحوی عالقمند به 
فراهم شدن شرایط مساعد برای فعالیت در حوزه های مختلف از جمله 
اقتصاد هستند و از این نظر با وفاق میان همه دستگاه ها می توان امنیت 

خاطر و اطمینان برای استفاده از این ظرفیت بزرگ را فراهم کرد.
رئیس جمهور با اشاره به رونق و شکوفایی شرکت های دانش بنیان، 
بر امکان استفاده از ظرفیت ایرانیان مستعد خارج کشور در این راستا 
تاکید و تصریح کرد: توسعه و شکوفایی شــرکت های دانش بنیان 
بهترین نمونه برای تحقق مشارکت ایرانیان مقیم خارج در توسعه 
کشور بر اساس تجربه قبلی و وفاق و اتفاق نظر ملی است که توانسته 
زندگی و معیشت مردم را در برخی حوزه ها متحول کند. در این جلسه 
پیشنهاد تمدید مصوبه پیشین شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا 
درباره مدیریت بازار ارز برای مدت یکسال دیگر مورد تصویب اعضا 
قرار گرفت. همچنین اختیارات قانونی تفویض شده به بانک مرکزی 
در موسسات اعتباری و نحوه مدیریت و سرپرستی موسسات ناتراز 
و مشکل دار تمدید شد. بخشــودگی جرایم بدهی تامین اجتماعی 
واحدهای تولیدی، مشروط به حفظ اشتغال نیروهای کار نیز دیگر 

مصوبه این جلسه بود.
واکسن خارجی به مرور وارد کشور می شود 

رئیس جمهــور همچنین در آییــن بهره بــرداری از طرح های 
وزارتخانه های تعاون و میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه سال آینده سال 
غلبه بر ویروس کرونا است، گفت: از شروع سال جدید واکسن خارجی 

به مرور وارد کشور شده و به بازار می آید. 
روحانی افزود: امروز بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان طرح افتتاح 

شد که اشتغال ۱۳ هزار نفر را به همراه داشت و این برای ما مهم است.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات بسیار مهم در این دولت، توسعه 
زنجیره فوالد بود، گفت: این زنجیره تقریباً در طول این ۸ سال دولت به 
حدود دو برابر کل ۴۰ سال می رسد.  مهم است که ۸ سال را با کل تاریخ 
کشور مقایسه می کنیم و کار بسیار بزرگی از کنسانتره گرفته تا گندله 

و بخش های مختلف و در نهایت شمش فوالد انجام شد و این زنجیره 
امروز باعث جلوگیری از خام فروشی شده است و ارزش این معادن و 
صنایع معدنی موجب شد ارزآوری بسیار خوبی در شرایط این سه سال 

تحریم و سختی داشته باشیم.
رییس جمهوری با مقایسه شــرایط تحریم با شرایط قحطی در 
گذشته، گفت: سال ۱۴۰۰ از آن سال هایی است که خداوند رحمت 
خود را بر این مردم نازل می کنــد و می توانیم پرده های مختلفی که 
موجب آزار مردم شده است، را کنار بگذاریم و مردم هم در بیماری کرونا 
و هم در زمینه جنگ اقتصادی موفقیت های بزرگی به دست خواهند 
آورد. روحانی با اشاره به بهره برداری از طرح مهم گندله سازی در یزد 
گفت: این طرح جزو مدرن ترین طرح های گندله سازی با ارزش ۹ هزار 
میلیارد تومان است که در این چند سال به اتمام و بهره برداری رسیده 

است و امروز شاهد افتتاح آن بودیم.
رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در زمینه بهزیستی هم کار 
خوبی با کمک و همت مردم و داوطلبان انجام شده است، گفت: امروز 
۲۴۰۰ مرکز  رونمایی شد و در این مراکز حدود ۵ میلیون نفر خدمات 
دریافت کرده و تحت پوشش قرار می گیرند. اینکه در یک روز می توانیم 
۲۴۰۰ مرکز مثبت زندگی را افتتاح کنیم کار بسیار بزرگ اجتماعی 
است و باید به همه خانواده هایی که در توانمندسازی و آگاه سازی به 

کمک نیاز دارند، کمک کرده تا رنج مردم کاهش پیدا کند.
وی افزود: همه آنانی که به توانبخشی نیاز دارند بتوانند توان الزم را 
ابتدا از خداوند بزرگ و بعد هم از مردم و همه خدمتگزاران و این سازمان 

که برای این کار آماده شده و در حال فعالیت است، بگیرند.
روحانی با اشــاره به افتتاح بخش میراث فرهنگی گفت: میراث 
فرهنگی برای ما یک سند است. اگر هزاران کتاب در تاریخ از تمدن 
ایران گذشته و هنرمندان بخوانیم، رفتن به اصفهان و دیدن میدان 
نقش جهان بیش از آن هزار کتاب فریاد می زند و سخن می گوید که چه 
دانشمندان و ریاضیدانان، معماران و طراحان ارزشمندی توانستند با 

بهترین مصالح زیباترین ساختمان ها را برای ما بسازند.
روحانی با اشاره به رشد دوبرابری گردشگر در دولت تدبیر و امید 
گفت: سال گذشته شرایط خاصی برای گردشگری، هتلداران و همه 
آنهایی که خدمات گردشگری را انجام می دهند، به وجود آمد که سال 
سختی بود و دچار مشکل شدند. ما از این مسئله عبور می کنیم و سال 
آینده سال غلبه بر ویروس و احیای همه این مشاغل البته نه آغاز سال 
خواهد بود. وی ادامه داد: هم واکسن خارجی اضافه می شود و به اندازه 
کافی وارد می شود و هم واکسن داخلی به بازار می آید و این مجموعه 
سال آینده را متحول می کند. عالوه بر این یک عده مردمی که مبتال 
شده و عبور کردند به طور طبیعی واکسینه شدند، عده ای هم که مبتال 

نشدند با این واکسن، واکسینه می شوند.

تحلیل گر ارشد مســائل سیاست خارجی با 
اشاره به شــرایط اخیر پرونده هسته ای ایران و 
موضع گیری کشــورهای عضو برجــام و بعالوه 
ایاالت متحده تاکید کرد که ایران و ایاالت متحده 
حتی برای اینکه چگونه بــه برجام بازگردند هم 

نیاز به مذاکره دارند. 
کوروش احمدی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
درباره اتفاقات اخیر پیرامون مســائل هسته ای 
ایران و برجام با بیان اینکه شرایط به سمت منفی 
و بدتر شدن ســیر نمی کند، اظهار داشت: ایران 
قبول نکرد که در چارچوبی که اتحادیه اروپا تحت 
عنوان جلسه غیر رســمی ۴+۱ با حضور آمریکا 
پیشنهاد داد شــرکت و مذاکره کند، البته همان 
زمان سخنگوی وزارت خارجه گفت که با توجه به 
تحوالت اخیر شرایط و زمان حضور در این جلسه 
مناسب نیست، برداشت من این است که این به 

معنای رد قطعی پیشنهاد اتحادیه اروپا نبود.
وی با اشاره به دو تحول مهم اخیر، ادامه داد: 
یکی سفر دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به تهران بود و توافقی که در مورد تعلیق اجرای 
پروتکل الحاقی حاصل شد که آژانس نسبت به آن 
رضایت نسبی داشت؛ مورد بعدی تفاهمی است 
که منجر به عدم طرح پیش نویس قطعنامه سه 
کشور اروپایی در شورای حکام شد. در این مورد 
هم اظهارات منابع غربی و هم اظهارات ســفیر 
ما نزد آژانس گویای این اســت که قرار است در 
ســطوح فنی بین ایران و آژانس مذاکراتی انجام 
شود که می تواند منجر به رفع ابهام در مورد مواد 
هسته ای یافته شده در دو سایت هسته ای اعالم 
نشده، شود که آژانس مدعی آن بوده است. این 
موضوع و نیز مسئله تعلیق اجرای پروتکل الحاقی 
دو موضوعی بودند که سه کشور اروپایی در پیش 
نویس خود آن را گنجانده بودند. اگر این مذاکرات 
موفقیت آمیز باشــد، اساســا علت وجودی آن 

قطعنامه منتفی خواهد شد.
تحلیل گر ارشد مسائل ژئوپلتیک خاطرنشان 
کرد: به این ترتیب شرایط مناسب فراهم شد که 
قطعنامه به رای گذاشــته نشود که اگر گذاشته 
می شد با توجه به تهدیدهایی که ایران انجام داده 

بود می توانست شرایط را بیش از آنچه که هست، 
تخریب کند. اما با توجه بــه این تحوالت مثبت 
یعنی منتفی شدن ارائه قطعنامه و اینکه مذاکره 
توســط ایران به صورت قطعی رد نشد و امکان 
پیشــرفت در روابط ایران و آژانس و همچنین 
اگر براساس برنامه  بیان شده توسط آقای ظریف 
یک برنامه عمل ســازنده از طرف ایشــان ارائه 
شــود، همچنان جای امیدواری هســت که از 
طریق نوعی تعامــل دیپلماتیک مثل مذاکرات 
غیر رســمی یا میانجی گری، طرفین بتوانند به 

جایی برسند.
احمدی درباره تاکید ایران بــر اینکه آمریکا 
باید به برجام بازگردد و تعهدات خود را بطور موثر 
انجام دهد بعد مذاکره انجام شود، گفت:  می توان 
در عمل به گونه ای پیش رفت که نیل به یک حد 
وسطی عملی باشــد؛ بعالوه، در دیپلماسی یک 
موضع مذاکراتی داریم و یک موضع واقعی؛ یعنی 
همه کشــورها مواضعی را مطرح می کنند؛ بعد 
راجع به این مواضع مذاکراتی، گفت و گو می کنند 
و در نهایت چاره ای جز بده بستان نیست. در غیر 

این صورت کار پیش نمی رود.
وی افزود: آقای ظریف گفته اســت به لحاظ 
تکنیکی و فنی برای بازگشــت بــه برجام نیاز 
است که گام ها هماهنگ شــوند،  درست است 
که مواضعی اعالم شــده، اما چون ایران در عمل 
به طور قاطع مذاکره را رد نکرده اســت بنابراین 

ممکن است فرجی حاصل شود.
وی درباره اینکه آیــا آمریکا اجرای تحریم ها 
را تعلیق خواهد کرد، بیان کــرد:  آمریکا مواضع 
مذاکراتی خودش را گفته است و اعالم کرده که 
تحریم ها را بر نمی دارد مگر اینکه ایران به تعهدات 
خود در برجام بازگردد. ایــن موضع مذاکراتی 
امریکا اســت اما طرفین در عمل باید بتوانند در 
یک حد وسطی توافق کنند و به راه حلی حاوی 
نوعی هم زمانی، بازگشــت متناظر به تعهدات یا 
هر شکل دیگری دســت پیدا کنند و این تنها از 
طریق نوعی تعامــل دیپلمایک می تواند ممکن 
باشد و گرنه با تبادل مواضع از طریق رسانه کار به 

جایی نمی رسد.

گفتوگوخبر

روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا: 

 تصمیم گیری و اجرا  در کشور نباید معطل اختالف نظرها بماند 
کوروش احمدی در گفت وگو با ایلنا: 

تهران و واشنگتن تحت هر شرایطی باید مذاکره کنند

مجلس به بانک ها و موسسات مالی- اعتباری زیان ده  امتیازی ویژه داد؛

 تسویه بدهی با انتشار 
اوراق مشارکت!

سياست 2

چرتکه 3

بگم بگم های 1400 کلید خورد؛

محمد، یاس و یک 
بازارگرمی انتخاباتی

مصطفــی هاشــمی طبا، سیاســتمدار 
اصالح طلب کــه از قضا خودش نیز ســابقه 
کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 
را دارد، همین چند روز پیــش گفته بود که 
»رقابت اصلــی در انتخابــات ۱۴۰۰، میان 
اصولگرایــان اســت.« آنچه او گفتــه البته 
نکته ای است که تحلیلگران بسیار دیگری از 
مدت ها پیش، به ویژه بعد از انتخابات مجلس 
اخیر بر آن صحه گذاشته اند و هرچه می گذرد 
بیشتر به این باور می رسند که نزاع اصلی بر 
سر پاســتور ۱۴۰۰ صرفا میان اصولگرایان 
خواهد بود.  اکبر ترکان، مشاور سابق حسن 

روحانی و چهره اصالح طلــب دیگر اما گفته 
اســت: »رقابت بین اصولگرا با اصولگرا برای 
مردم جذابیت ندارد.« خــب باید چه کرد؟ 
باید برای ایجاد جذابیتی که ذاتا وجود ندارد، 
ابتکار عمل به خرج داد؛ مثال جذابیتی داغ بر 
سر پرونده ای باز و قالیبافی که تاکنون هیچ 
کس نتوانســته بابت فسادهایی که ۱۲ سال 
زیر گوشش در شهرداری تهران رخ داده، از 

او حساب بکشد!
سردار علیه سردار

از روز یکشنبه که سعید محمد، فرمانده 
جوان قرارگاه خاتم االنبیای سپاه...

وزارت نیرو  و  سازمان محیط زیست بر سر 42 درخواست تملک اختالف دارند؛

دعوا بر سر تصاحب پیکر نیم جان تاالب ها 
شهرنوشت 6


