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 روز گذشــته علی بهادری جهرمی، 
سخنگوی دولت سیزدهم از سفر ابراهیم 
رئیسی به روســیه در اوایل سال جدید 
میــادی به دعــوت پوتین خبــر داد و 
هدف از این ســفر را اســتمرار تعامات 
راهبردی ایران و روسیه با محوریت توسعه 
همکاری های تجــاری و پیش اقتصادی 
خواند. بدین ترتیب عزیمت به سرزمین 
تزارها، در سال نوی میادی سومین سفر 
خارجی ابراهیم رئیســی به شرق از آغاز 
حضورش در پاستور محسوب می شود. 
سفری که هم زمان با مذاکرات هسته ای 
در وین انجام خواهد شد و از همین رو بنا 
بر پیش بینی ها رایزنی پیرامون چالش ها 
و مسائل مطرح شــده در وین نیز ازجمله 
مواردی است که رئیســی و پوتین از آن 
سخن خواهند گفت. چراکه با وجود روند 
ُکند مذاکرات در دولت رئیسی، تهران به 
تکاپو افتاده اســت تا برای حل مشکات 

اقتصادی خود و پیشگیری از تحریم های 
احتمالی آمریکا و اروپــا هرچه زودتر به 
یک توافق حتی موقت با 4+1 دست یابد. 
هرچند با وجود سبقه ضعیف روسیه و چین 
در حمایت از ایران در بزنگاه های حیاتی، 
همچنان چشــم امید تهران به شرق و به 
ویژه تصمیمات کرملین اســت تا بلکه با 
پادرمیانی این دو قدرت جهانی مذاکرات 
هسته ای به ثمر نشــیند و پیش نویس 
قرارداد جدید میان ایران و غرب به رشته 
تحریر درآید.باوجودآنکــه تقویم تاریخ 
همواره از بدعهدی روس ها در قبال ایران 
گواهی داده است اما نگاه به شرق به ویژه 
روسیه ازجمله سیاست های استراتژیک 
ایران به ویژه در دوره اصولگرایان بوده است 
و در این راستا چندی قبل نیز خبر رسید 
قراردادی 20  ساله میان ایران و این کشور 
که بخشی از آن نظامی خواهد بود در شرف 

اجرایی شدن است.
تزارهای بدنام

شاید بتوان عقبه علنی ترین جدال 

میان ایــران و روس ها را بــه عهد قاجار 
و منجر شــدن آن به عهدنامه گلستان 
دانست. پس ازآن واقعه نیز این کشور در 
خاک ایران حضوری همیشگی داشته 
و گاه له و گاه هم علیه آن به ایفای نقش 
پرداخته است. بنا به گفته کارشناسان 
عرصه سیاست روسیه حتی در هنگامه ای 
که روابطی نزدیک با ایــران برقرار کرده 
است نیز همواره لباس میش برتن داشته 
و در باطن اما روی دیگری از خود نشــان 
داده است. به این مهم تنها کارشناسان و 
تاریخ دانان اشاره نکرده اند بلکه در طول 
سالیان اخیر که کشور در تاطم انبوهی 
از طوفان های سیاسی قرارگرفته است 
سیاست گذاران در حاکمیت نیز از نقش 
روســیه در مقابل ایران سخن گفته اند. 
به طوری که بخشــی از فایــل صوتی 7 
ساعته وزیر امور خارجه سابق کشورمان، 
محمدجواد ظریف که اســفندماه سال 
گذشته منتشر شــد به کارشکنی های 
روس ها در پروســه مذاکرات هسته ای 

اختصاص داشت. ظریف در این گفتگوی 
محرمانه خود عنوان کرد که هدف روس ها 
این بود که توافق هسته ای انجام نشود. 
حال آنکه 4 روز پس از انتشــار این فایل 
صوتی، وزارت خارجه روســیه اظهارات 
ظریف را نسنجیده خواند و اعام کرد که 
کرملین تنها موضع رسمی ایران را در نظر 
می گیرد.پیش از آغاز مذاکرات هسته ای 
در دولت حسن روحانی نیز روسیه همراه 
با چین در هنگامه  تصویب قطعنامه های 
شــورای امنیت ســازمان ملل و همین 
طور شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همگام با کشورهای اروپایی 
و آمریکا، خواســتار افزایش فشــارها و 
تحریم ها بــر ایران بود.این مــوارد تنها 
بخش هایی از روی گردانــی روس ها از 
ایرانی هــا نبودند بلکه در ســال جاری 
مقامات تل آویو و کرملین بارها با یکدیگر 
دیدار کرده اند و طی این دیدارها روسیه 
همواره از تضمین امنیت اســرائیل در 
منطقه سخن گفته است به گونه ای که در 

شهریورماه سال جاری سرگی الوروف، 
وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری 
مشترک با یائیر الپید، همتای اسرائیلی 
خود اظهار داشت که »منافع مشترکی 
میان روسیه و اسرائیل مطرح است مثل 
منافع امنیت اســرائیل، ما دائماً تأکید 
می کنیم که امنیت اسرائیل اولویت ما در 

مسئله سوریه و دیگر نزاع هاست.«
پس ازآن نیز در آبان 1400 دیداری 
که نفتالی بنت نخســت وزیر اسرائیل با 
والدیمیر پوتین داشــت واکنش های 
بسیاری را برانگیخت و رسانه های عربی 
تحلیل خود از این دیدار را اختاف نظر 
میان ایران و روسیه بر سر اسرائیل عنوان 
کردند و از روابط این دو کشــور به عنوان 

»ماه عسل مسکو- تل آویو« یادکردند.
رقابت های اقتصادی میــان ایران و 
روسیه هم هیچ گاه در خفا نمانده است 
به طوری که حشمت اهلل فاحت پیشه، 
نماینده ســابق مجلس در شهریورماه 
سال جاری در توییتی نوشت که  روسیه 
خط لوله انتقال گاز به اروپا را تکمیل کرد. 
طرحی که قرار بود از دهه ۹0 توسط ایران 
اجرایی شــود. ما را در تنش دائم با اروپا 
حفظ کردند تا این فرصت نیز همچون 

صد ها فرصت دیگر از ایران ربوده شود.
فاحت پیشه، عضو سابق کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شــورای اســامی 
پیش تر نیز در گفتگویی خاطرنشان کرده 
بود که هیچ کشــوری به اندازه روسیه به 
ایران ظلم نکرده است. او با اشاره به جنگ 
میان ایران و عراق گفته بود که روس ها بر 
اساس شاخص آماري کمتر از آمریکا، به 
عراق کمک نکردند. بیشتر ایراني ها توسط 
ساح هاي روسي به شــهادت رسیدند 
که کوچک ترین ساح ها کاشینکف و 
بزرگ ترین آن ها میگ و سوخوي روسي 
و حتي ساح هاي شیمیایي بود که توسط 
برخي از شرکت هاي روســي به صدام 

داده شده بود.
ناگزیر به نگاه به شرق

در آستانه ســفر قطار انقاب روی 
ریل جمهوری اسامی، لوکوموتیورانان 
آن با شعار »نه غربی نه شرقی« حرکت 
خود را آغاز کردند اما جریان راســت از 
همان ابتدا در تاش بود تا ســوی نگاه 

خود را به شرق بچرخاند و در دولت های 
محمود احمدی نژاد هم این گردش به 
شرق به شکلی علنی اعام شد. با روی 
کار آمدن دولت های یازدهم و دوازدهم 
تاش بر آن شد تا سیاست نگاه به شرق 
و همســایگان در کنار تعامــل با غرب 
اتخاذ شــود اما پس از جلوس ابراهیم 
رئیسی بر مسند ریاست جمهوری ایران، 
چهره های سیاسی اصولگرا از نشان دادن 
چراغ سبز دولت سیزدهم به شرق خبر 
دادند. آنان بر این باور بودند که »ایجاد 
حس سرخوردگی از روابط با غرب که در 
دولت حسن روحانی و در جریان معادله 
برجام ایجاد شــد، تا حد زیادی دولت 
ابراهیم رئیسی را به سمت توسعه روابط 
با کشورهای شرق نظیر چین و روسیه 
ســوق خواهد داد.« به ظن اصولگرایان 
حامی رئیســی چین و روسیه بیش از 
هر زمان دیگــری در حال قدرت گیری 
هستند و نزدیک شدن به آن ها می تواند 
درهای توسعه را به روی ایران بگشاید. 
هرچند بنا به تحلیل روزنامه گاردین به 
دلیل روندی که مذاکرات هسته ای پیش 
روی خود دارد و ُکند شدن حل مسئله 
هسته ای ایران، دولت رئیسی ناگزیر به 
برقراری ارتباط با شرق برای پیش بردن 
مذاکرات و افزایش روابط تجاری به ویژه 
دولت های روسیه و چین است، با ِعلم بر 

بدعهدی آنان. 

رئیسی به روسیه سفر می کند

اضطرار یا افق بینی استراتژیک؟

دیپلماسی

در حالی که وین آماده آتش بازی سال نو میادی می شود، 
مذاکرات دور هشتم در هتل کوبورگ ادامه دارد. بعد از نشست 
4+1 با ایران در روز دوشــنبه، قرار شد هیات های کارشناسی 
از روز سه شــنبه در موضوع لغو تحریم ها، اقدامات هسته ای، 
راستی آزمایی و تضمین ها کار خود را آغاز کنند. در واقع گفتگو ها 
تا پنج شنبه ادامه دارد و از جمعه تا یکشنبه به دلیل تعطیات سال 
نو میادی، تنفس خواهد داشت و از دوشنبه )1۳ دی ماه( از سر 

گرفته می شود.
به گزارش دیدار نیوز پیش از شروع دور جدید مذاکرات وین 
علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد 
ایران عاوه بر دیدار دوجانبه با نماینده فرانسه، آقای باقری کنی 
ماقاتی سه جانبه با نمایندگان چین و روسیه و دیداری با انریکه 
مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام داده است.
از سوی دیگر میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی واقع در وین در توئیتر خود نوشته است که قبل از آغاز 
رسمی مذاکرات دور هشتم با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در 

امور ایران دیدار کرده است.

این دیدار ها نشانه های خاصی دارد که ردپای آن را در هفته 
یا حتی ماه های گذشته باید دنبال کرد. به نظر می رسد فرانسه 
در مذاکرات وین به دنبال منافع بیشتر برای خود می گردد و به 
همین دلیل در مذاکرات قبلی کارشکنی هایی را دنبال کرد. از 
سوی دیگر روسیه در مذاکرات هســته ای ایران با آمدن دولت 
جدید در ایران نقش پر رنگ تری را ایفا می کند؛ تا جایی که طبق 
گزارش ها در دور قبلی با میانجیگری روسیه مذاکرات ادامه پیدا 
کرده است. همچنین سفر های علی باقری کنی به روسیه نیز به 

خوبی این شرایط را به تصویر کشیده است.
حســین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران نیز این دور از 
مذاکرات را اینگونه ارزیابی کرده است که مذاکرات در مسیر خوبی 
قرار دارد و مهم این است که متن مشترک واحدی در اختیار داریم 
که تیم مذاکره کننده ما بر روی آن تمرکز دارد. احتماالً این دور از 
مذاکرات در حقیقت نقشه راه آینده مذاکرات و پرونده برجام را به 

خوبی نشان خواهد داد.
لغو تحریم ها، اولویت ایران

علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران در خصوص نتایج 

دور هشتم مذاکرات گفته اســت: »واشنگتن قبل از بازگشت 
کامل به اقدامات هســته ای خود ابتدا باید تحریم ها را لغو کند. 
رمز موفقیت و پیشرفت مذاکرات لغو موثر و موثر تحریم ها است. 
در مدت کوتاهی می توان به توافق رسید و این بستگی به جدیت 
پذیرش لغو تحریم ها دارد. ایران بر اهمیت در اولویت قرار گرفتن 
موضوع لغو تحریم ها، راستی آزمایی از رفع تحریم ها و تضمین ها 

در آغاز بررسی محتوایی متون مذاکراتی در وین تاکید کرد.«
این سخنان به خوبی نشــان می دهد که تیم مذاکره کننده 
ایران ســعی دارد امتیاز لغو یا تعلیق تحریم های بیشتری را در 
این دور از مذاکرات به دست بیاورد. زیرا با لغو تحریم ها اقتصاد 
آســیب دیده ایران نیز وارد مرحله جدیدی می شود. بر همین 
اســاس لغو تحریم های بانکی و نفتی در اولویــت این تیم قرار 

گرفته است.
غربی ها هنوز هشدار می دهند 

در حالی که تیم مذاکره کننده و حتی وزیر امور خارجه ایران 
به مذاکرات بسیار خوش بین هستند، اما غربی ها هنوز هشدار 
می دهند. انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات برجام 

در خصوص ایــن دور از مذاکرات وین گفته اســت: »تهران و 
واشنگتن باید تصمیم های سیاسی سختی اتخاذ کنند. بدون 
اتخاذ تصمیم های سیاسی دشوار در تهران و واشنگتن امکان 

موفقیت مذاکرات وجود ندارد.«
از سوی دیگر رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران 
نیز در مصاحبه ای با اشاره به توســعه فعالیت های هسته ای و 
منطقه ای ایران مدعی شد که اقدامات ایران اشتباه محاسباتی 
است و ایران دارد با آتش بازی می کند. در حقیقت غربی ها نگران 
وقت کشی تیم ایرانی برای رسیدن ایران به بمب اتمی هستند. 
بر همین اساس سعی دارند با هشدار مذاکرات وین را به توافق 

قطعی نزدیک کنند.

آغاز دور هشتم مذاکرات وین در هتل کوبورگ شد

ادامه پافشاری ایران بر لغو تحریم ها و تهدید آمریکا
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باوجودآنکه تقویم تاریخ 
همواره از بدعهدی روس ها 
در قبال ایران گواهی داده 

است؛ اما نگاه به شرق 
به ویژه روسیه ازجمله 

سیاست های استراتژیک 
ایران باالخص در دوره 

اصولگرایان بوده است و 
در همین راستا چندی قبل 

نیز خبر رسید قراردادی  
20ساله میان ایران و این 

کشور که بخشی از آن 
نظامی خواهد بود در شرف 

اجرایی شدن است

مریم علی زاده منصوری

 آغاز دور جدید مذاکرات
 ایران و عربستان به زودی 

یک رسانه عربی به نقل از یک مسئول عراقی 
اعام کرد که دور پنجم مذاکــرات میان ایران و 
عربستان بزودی به میزبانی بغداد برگزار خواهد 
شــد.به گزارش ایسنا، یک مســئول عالی رتبه 
عراقی در گفت وگو با العربــی الجدید اعام کرد 
که تحرکات جدیدی در دفتر مصطفی الکاظمی، 
نخســت وزیر عراق برای برگزاری نشست جدید 
میان تهران و ریاض در بغداد درحال انجام است.
این مقام عراقی که خواســته نامش فاش نشود 
تاکید کرد: فواد حسین، وزیر خارجه عراق و قاسم 
االعرجی، مشاور امنیت ملی این کشور به منظور 
ایجاد شرایط برگزاری نشست جدید میان ایرانی 
ها و ســعودی ها در عراق درحال انجام تحرکات 
گسترده ای هســتند .این منبع گفت: دو طرف 
ایرانی و سعودی با برگزاری دور جدید مذاکرات 
موافقت کرده اند اما تا این لحظه مشخص نیست 
که دو کشور در چه ســطحی مشارکت خواهند 

کرد.
    

 مخالفان روحانی دنبال 
حذف و حتی اعدام او هستند !

علی صوفی، فعال سیاسی می گوید: مخالفان 
حسن روحانی به دنبال حذف او هستند و اجازه 
نخواهند داد که دیگر به متن سیاســت برگردد. 
او معتقد اســت جدیتی که در جریــان مخالف 
روحانی وجود دارد بسیار زیاد است و مخالفان او 
کمر تا حذف او حتی تا اعدام بسته اند.به گزارش 
سایت نامه نیوز،علی صوفی معتقد است: روحانی 
با اصاحات اقتصادی که انجام داد توانست برای 
حاکمیت درآمدزایی کند، اما فشــار آن را مردم 
متحمل شدند و باعث شد مردم از روحانی ناراضی 
باشــند. روحانی امیدوار بود با خدمتی که برای 
حاکمیت انجام می دهد، مقبول واقع شــود و به 
حیات سیاســی خود ادامه دهد. اخیرا هم بحث 
محاکمه او مطرح اســت. جریانی که با روحانی 
مخالف بود و دنبال محاکمه او هســتند اما فکر 
نمی کنم این جریان با این دیدارها، از مواضع خود 

عقب نشینی کند.
    

 هاشمی حرف های ناگفته
 زیادی داشت

فعال سیاسی و از نزدیکان هاشمی رفسنجانی 
گفت: »آقای هاشمی حرف های ناگفته زیادی را 
با ما داشــت و نمی توانیم آن ها را بگوییم. برخی 
حرف های آقای هاشمی تا دو دهه آینده گفتنی 

نیستند چون مصلحت کشور نیست.
به گزارش ســایت خبر سراســری غامعلی 
رجایی درباره حذف چهره های شاخص سیاسی 
گفت: »من فکر می کنم این روند یک روند ثابتی 
بود کــه در دو دهه ی اخیر بــا حوادثی که پیش 
آمد دنبال شــد. در انتخابات مجلس ببینید چه 
چهره های ارزشــمندی را کنار زدند مانند فرزند 
شهید مطهری و شــهید صادقی و دیگران که به 

دلیل نجابتشان سکوت کردند.
    

سخنگوی سپاه: 
شلیک موشک و مذاکره

 ربطی به هم ندارند
ســخنگوی ســپاه پاســداران گفت: برخی 
کوچک ترین اطاعاتی از دستاورد های ایران در 
عرصه تأمین امنیت و نظامــی ندارند و همگام با 
دشمن علیه دستاورد های نظامی کشور صحبت 
می کنند که شلیک موشک موجب تغییر رویکرد 
کشور های دیگر در مذاکرات شد درحالی که این 
دو موضوعی از هم جدا است و ربطی به هم ندارد.
به گزارش فارس سردار رمضان شریف ،سخنگوی 
سپاه پاسداران انقاب اسامی با بیان اینکه رژیم 
صهیونیســتی در عملیات های خود از یک ضربه 
کاری صحبت می کردند، ولــی در مواجه با ایران 
صحبت از هزار ضربه چاقو می کنند، گفت: امروز 

رژیم صهیونیستی قدرتی جز حرف زدن ندارد.
    

تحلیل روزنامه اصولگرا از دیدار 
روحانی با رهبر معظم انقالب

روزنامه اصولگــرای جوان در یادداشــتی با 
اشــاره به دیدار حســن روحانی بــا رهبرمعظم 
انقاب نوشت: چنان دیدارهایی، به خودی خود، 
فضیلت یا موقعیــت و مصونیتی برای چهره های 
سیاسی ایجاد نمی کند. مالک اشتر و عمار یاسر 
و محمد ابن ابی بکر و اشعث بن قیس و ابوموسی 
اشعری و حتی معاویه و عمرو عاص، بارها با امیر 
مؤمنان )ع( ماقات کردند. آیا شأن و جایگاه این 
دیدارکننــدگان متفاوت، به صــرف این دیدار، 
همتراز شــد و مثًا ابوموســی به جایگاه مالک 

رسید؟!... 

روی موج کوتاه

ســخنگوی دولت گفــت: همانطــور که 
رئیس جمهــوری اعــام کردند؛مدیر و محور 
اقدامات و برنامه های اقتصادی دولت شــخص 
معــاون اول رئیس جمهوری اســت و هرگونه 
اطاع رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز 

با هماهنگی ایشان انجام می شود.
 به گزارش ایســنا، علی بهادری جهرمی در 
ابتدای نشست خبری این هفته خود با خبرنگاران 
در پاســخ به پرسشــی در زمینه اینکه برخی 
معتقدند صداهای متناقــض از تیم اقتصادی 
دولت شنیده می شود، اظهار کرد: دیدگاه های 
مختلف در جلسات مطرح و در نهایت جمع بندی 
و اباغ می شود و همه اعضای تیم اقتصادی دولت 

خود را مجری مصوبات می دانند.
ســخنگوی دولت افزود: وضعیــت درآمد 
ارزی کشــور مناسب است. شــاهد ثبات بازار 
ارزی هســتیم و در همین مدت هم بسیاری از 
روزها در بازار نیما، عرضه ارز بیش از تقاضا بوده 
و با مسیرهایی که دولت در حال طی کردن آنها 
است باید مستمرا منتظر شنیدن خبرهای خوب 

گشایش های ارزی بود.بهادری جهرمی با بیان 
اینکه رییس جمهوری هم پیش از این بارها تاکید 
کردند مذاکرات را با زندگی مردم گره نمی زنیم، 
یادآور شد: البته همزمان اقداماتی به منظور رفع 
تحریم ها و دفاع از حقوق مردم انجام می شــود 
و اقدامات الزم برای خنثی سازی تحریم ها در 

دستور کار قرار دارد.

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه 
افزایش قیمت کاالها نیز با اشاره به اینکه برای 
درک وضعیت موجود و ارزیابی آن، دو مساله مهم 
را باید در نظر گرفت، ادامه داد: اول بیماری های 
زمینه ای اقتصاد کشور و دوم گران فروشی های 
خاف ضابطه. در خصوص مورد اول باید درک 
کرد که دولت ســیزدهم میراث دار تورم های 
سنگین سالهای اخیر بوده است. تورم امروز آثار 
تصمیمات گذشته و ناشی از بیماری های زمینه 
ای اقتصاد ایران اســت که نیازمند اصاحات 
ساختاری در نظام بودجه ریزی، بانکی و ارزی 
است که بخشــی از آن در الیحه بودجه 1401 
پیش بینی شــده و این اصاحات از برنامه های 
اساسی دولت است.برای توزیع عادالنه تر یارانه 
بنزین به صورت آزمایشــی در دو جزیره پیش 
بینی شده است که براساس این طرح بنزین به 

افرادی که خودرو هم ندارند اختصاص می یابد.
دولت سیزدهم، اهل تصمیمات یک شبه و 

خبرهای تلخ صبح جمعه نیست
بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت سیزدهم، 
اهل تصمیمات یک شبه و خبرهای تلخ صبح 
جمعه نیســت، تصریح کرد: این دولت، دولت 
مردمی است نه دولت امنیتی. دولت سیزدهم 
صادقانه با مردم گفت و گو می کند. اینگونه نگرانی 
ها و شایعات ناشی از بی صداقتی و نامحرم دانستن 
مردم در گذشته است که به اعتماد عمومی آسیب 
رسانده است و از گذشته برای این دولت به ارث 
گذاشته شده است.بهادری جهرمی همچنین 
در پاسخ به پرسشی درباره شــایعه استعفای 
وزیر اقتصاد نیز اظهار کرد: این شایعات بیشتر به 
یک شوخی تلخ شبیه است و ارزشی برای پاسخ 
ندارد. وزیر  اقتصاد جزو فعال ترین، با انگیزه ترین 

و پرکارترین وزرای دولت است که در جلسات 
هیات دولت حضور فعال و موثر دارد. ایشان در 
جلسات ستاد اقتصادی دولت هم از افراد فعال 
و موثــر در برنامه ریــزی و تصمیم گیری های 

اقتصادی دولت است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه گفته می شود سیاست اقتصادی دولت 
مشــخص نیســت و برنامه ای در دولت برای 
مشکات اقتصادی تدوین نشده است، اظهار کرد: 
رییس جمهوری قبل از اخذ رای اعتماد، مسئول 
تیم اقتصادی دولت را معاون اول مشــخص و 
معرفی کردند. دولت برنامه اقتصادی مشخص 
و روشنی دارد و براســاس آن برنامه در الیحه 
بودجه 1401 رشد ۸ درصدی، کنترل و کاهش 
تورم، رونق تولید و ایجاد اشتغال و تولید مسکن 
را هدف گذاری کرده است. البته حضور و بیان 
همه نظرات و دیدگاه های اقتصادی در جلسات 
کارشناســی از نقاط قوت این دولت اســت و 
هیچ دیدگاه و رویکرد اقتصادی در جلســات 

کارشناسی دولت غالب نیست.

سخنگوی دولت:

مسئول تیم اقتصادی دولت، معاون اول رئیس جمهور است


