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معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه جمهوری اســامی ایران 
جایگاه ویژه ای برای همکاری های منطقه ای قائل است، تصریح کرد: از آنجا 
که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در پیشبرد رویکرد چندجانبه گرایانه 
در نظام بین الملل دارند، سازمان همکاری شانگهای می تواند در این مسیر 

پیشگام باشد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت،  اسحاق جهانگیری صبح دیروز – 
شنبه- در هجدهمین اجاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای؛ 
ضمن قدردانی از  مردم و دولت ازبکستان برای میزبانی و برگزاری این اجاس، 
تصریح کرد: جمهوری اسامی ایران همکاری های منطقه ای و بین المللی 
را برای مبارزه با تروریسم و تضمین صلح و امنیت بین المللی حائز اهمیت 
می داند و بر مقابله جمعی با این پدیده مجرمانه تأکید دارد و تعهد مبارزه با 
تروریسم و تاش برای دستیابی به جهانی عاری از خشونت و افراطی گری را 

محصول خواست ملت خود می داند.
وی بیان کرد: جهان ما با مســائل پیچیده، جدید و خطیری روبروست. 
نظام جهانی ناگزیر است در مواجهه با مسائل نوظهور اقلیمی، بین المللی 
و منطقه ای برپایه چندجانبه گرایی و همکاری های مشترک کلیه اعضای 
جامعه جهانی عمل کند و ضرورت دارد همه کشورها براساس مسئولیت 
خود برای حفظ صلح و امنیت و نظم پایدار بین المللی در مقابل هرگونه اقدام 

یکجانبه گرایانه مقاومت  کنند.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: استمرار برجام تنها با تعادل در اجرای 
تعهدات از ســوی تمامی طرف ها و برخورداری جمهوری اسامی ایران از 

مزایای اقتصادی برجام مقدور خواهد بود.
وی یادآور شد: ایران پس از خروج آمریکا از برجام، ضمن اعام آمادگی 
خود برای ادامه گفت وگوها با طرف های دیگر برجام، پس از یکسال روند توقف 
اجرای تعهدات هسته ای را طبق برجام آغاز و اعام داشته است، در صورت 
عمل طرف  های مقابل به تعهدات خود، اجرای تعهدات هسته ای خود را وفق 

برجام مجدداً از سر خواهد گرفت.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: طرح ابتکاری "صلح هرمز" که توسط 
رئیس جمهوری اسامی ایران در اجاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد ارائه گردید، فرصت مناسبی برای دستیابی به صلح پایدار، همکاری و 
مشارکت جمعی کشورهای منطقه، تضمین امنیت انتقال انرژی و کشتیرانی 
و تبادالت تجاری جهان با منطقه است که انتظار حمایت جامعه بین المللی و 

سازمان  های منطقه  ای از این طرح را داریم.
وی گفت: موقعیت جغرافیایی ایران امکان اتصال ترانزیتی کشورهای 
مختلف در غرب و شرق و شمال و جنوب را فراهم می سازد و ما عاقمندیم 
از این موقعیت راهبردی برای کمک به توســعه پایدار و رشد کشورمان و 

همگرایی اقتصادی سایر کشورهای منطقه به بهترین نحو استفاده کنیم. 
معاون اول رئیس جمهوری افزود: در همین راستا با سرمایه گذاری های 
عظیم، کریدورهای مختلف حمل و نقل و ترانزیــت جاده ای و ریلی نظیر 
کریدور شمال – جنوب، کریدور خلیج فارس – دریای سیاه، کریدور شرق 
ایران با محوریت توسعه بندر چابهار، کریدورهای جاده ای و ریلی مصوب اکو 
و همچنین کریدورهای هوایی برای تسهیل حمل ونقل ترانزیتی ایجاد شده 
است. معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: تعامل و مشارکت جمهوری 
اسامی ایران در چارچوب سازمان همکاری شانگهای موجب تقویت این 
ائتاف بین المللی برای ارتقای صلح و همزیســتی پایدار و کســب و خلق 
فرصت های جدید توسعه و ارتقاء سطح آسایش و رضایت مردم کشورهای 

عضو و جهان می شود. 
جهانگیری گفت: موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک  ایران و پتانسیل 
ممتاز آن در منابع انسانی و مادی بویژه انرژی عناصری موثر و اعتباربخش به 

هر گونه همکاری و ائتاف بین المللی و تأمین منافع مشترک است.
ایران عالقمند به توسعه روابط با قرقیزستان است

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به روابط خوب جمهوری اسامی ایران 
و قرقیزستان گفت: مشترکات دینی، تاریخی و فرهنگی دو کشور می تواند 

موجب گسترش روابط فیمابین در همه زمینه ها شود.
 جهانگیری با اشاره به اینکه اقتصاد دو کشور می تواند مکمل یکدیگر باشند، 

اظهار کرد: امضای توافق اخیر ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مبنای خوبی 
برای توسعه روابط با این اتحادیه است.

وی بر افزایــش همکاری های بانکی، گردشــگری و ارتباطات مردمی 
میان تهران و بیشکیک تاکید کرد و گفت: ایران آمادگی الزم را دارد تا با ارائه 

تسهیات روادید به گسترش مناسبات میان دو کشور کمک کند.
وی با اعام آمادگی ایران برای اتصال ترانزیتی قرقیزســتان با بازارهای 
جهانی گفت: جمهوری اسامی ایران می تواند با توجه به موقعیت جغرافیایی 
و اتصال به خلیج فارس و دریای عمان و امکانات زیرساختی نظیر راه آهن در 

این زمینه به قرقیزستان کمک کند.
جهانگیری با بیان اینکه در حال حاضر به دنبال حل مشکات مربوط به 
پرواز مستقیم میان ایران و قرقیزستان است از نخست وزیر این کشور برای 

سفر به تهران دعوت کرد.
نخست وزیر قرقیزســتان نیز در این دیدار با اشــاره به اهمیت ایران در 
سیاست خارجی کشورش گفت: ایران از جمله نخستین کشورهایی بود که 
استقال قرقیزستان را به رسمیت شناخت و این روابط تا به امروز همواره رو 

به گسترش بوده است.
ابوالقاضی اف با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور و تاش کمیسیون 
مشترک برای افزایش مبادالت اقتصادی تصریح کرد: حجم روابط دو کشور 
20 میلیون دالر است که رضایت بخش نیست و با توجه به ظرفیت های بسیار 

ایران در حوزه های مختلف به ویژه نفت و گاز باید بیشتر شود.
وی با قدردانی از عملکرد شرکت های بخش خصوصی ایران در اجرای 
طرح های عمرانی در قرقیزســتان اظهار کرد: از نظر کشورش هیچ مانعی 
برای عضویت ایران در پیمان شانگهای وجود ندارد و ما بعنوان عضو دائم این 
پیمان از عضویت ایران کاما حمایت می کنیــم. وی با دعوت از معاون اول 
رئیس جمهور برای سفر به قرقیزستان گفت: امیدوارم با تقویت کمیسیون 

مشترک شاهد گسترش همکاری های اقتصادی باشیم.
تاکید جهانگیری بر گسترش مناسبات ایران و ازبکستان

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت گسترش روابط و مناسبات 
تجاری ایران و ازبکســتان گفت: وجود زمینه های همکاری متعدد و اراده 
کافی در مسئولین دو کشور ایجاب می کند سطح مناسبات تجاری و روابط 

ـ. تاشکند ارتقا پیدا کند. اقتصادی تهران 
جهانگیری ظهر دیروز در دیدار عبداله عارف اف، نخست وزیر ازبکستان که 
در هتل محل اقامت معاون اول رئیس جمهور کشورمان برگزار شد، با قدردانی 
از برگزاری خوب هجدهمین اجاس نخســت وزیران سازمان همکاری 
شانگهای و نیز استقبال گرم از هیأت ایرانی، ترانزیت و حمل و نقل را یکی 
از زمینه های همکاری مشترک برشمرد و با اشاره به اینکه حمل و نقل تاثیر 
فراوانی در هزینه کاال دارد، از آمادگی جمهوری اسامی ایران برای همکاری 

با ازبکستان در بخش حمل و نقل و ترانزیت خبر داد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: ایران عاقمند اســت برخی اقام و 
کاالهای مورد نیاز خود را از کشور دوست و برادر ازبکستان تامین کند 
که در این زمینه می توانیم از طریق ارز ملی دو کشــور و تهاتر همکاری 
و مبادالت تجاری خود را که در حال حاضر 300 میلیون دالر اســت به 

رقم های باالتر افزایش دهیم.
جهانگیری یکی از پیش نیازهای همکاری تجاری و اقتصادی فیمابین را 
تسهیل در صدور روادید برای تجار و گردشگران دو کشور دانست و گفت: اگر 
صدور روادید برای اتباع دو کشور تسهیل شود عاوه بر آسان شدن رفت و آمد 
متقابل تجار و بخش خصوصی دو کشور، زمینه حضور گردشگران ایرانی برای 

بازدید از اماکن تاریخی و باستانی ازبکستان نیز فراهم خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور گسترش همکاری های بانکی را از دیگر پیش 
نیازها برای افزایش حجم مبادالت تجاری عنوان کرد و گفت: با رفع موانع 
پیش رو و اقداماتی نظیر برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور می توانیم 

سطح روابط اقتصادی و میزان مبادالت تجاری فیمابین را ارتقا دهیم.
نخست وزیر ازبکستان نیز در این دیدار با قدردانی از حضور هیأت ایرانی در 
اجاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای از عاقمندی این کشور 
برای استفاده از مسیرهای ترانزیتی ایران خبر داد و گفت: ازبکستان عاقمند 
است از کریدورهای حمل و نقل و مسیرهای ترانزیتی ایران برای حمل و نقل 

و صادرات کاال به اقصی نقاط جهان استفاد ه کند.
عبداله عارف اف با بیان اینکه بیش از 1000 شرکت و بخش خصوصی 
ایرانی در ازبکستان فعالیت دارند خاطر نشان کرد: تاشکند برای گسترش 
مناسبات اقتصادی و تجاری خود با تهران، درها را به روی بخش خصوصی و 
تجار ایرانی باز کرده است و از حضور و فعالیت شرکت های ایرانی در ازبکستان 
استقبال می کند. وی بر ضرورت تاش دو کشــور در جهت رشد و توسعه 
مناسبات و روابط تجاری فیمابین تاکید و اظهار امیدواری کرد در کمیسیون 
مشــترک همکاری های دو کشــور که بزودی برگزار خواهد شد دو طرف 
بتوانند در خصوص زمینه های همکاری مشترک به تصمیمات و توافقات 

خوبی دست پیدا کنند.

گزارش

جهانگیری در هجدهمین اجالس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای:

ایران جایگاه ویژه ای برای همکاری های منطقه ای قائل است 

استراتژی اصالح طلبان برای حضور در انتخابات؛

ائتالف نمی کنیم 
حتی به قیمت   باخت

سياست 2

نگاهی به تازه ترین اظهارات و جهت گیری های اصاح طلبان نشان 
می دهد که آنها زخم خورده از تمام ائتاف های پیشــین خود، برای 
انتخابات اسفند تصمیم گرفته اند که یک »نه« بزرگ به هر نوع ائتافی 
بگویند. از سوی دیگر استراتژی آنها در قبال شورای نگهبان نیز از تقابل 

به سوی مصالحه چرخیده است.
ابتدای سال وقتی هنوز تنور انتخابات چندان گرم نشده بود، سعید 
حجاریان، تئوریسین اصاحات اعام کرد که اصاح طلبان مشارکت 
مشروط در انتخابات امسال خواهند داشت. او حتی اظهار کرد که این 

سیاست، نظر محمد خاتمی، رئیس دولت اصاحات است. 
هرچند که همان زمان هم بسیاری از اصاح طلبان تاکید کردند که 
چنین نظری ندارند و آنچه حجاریان گفته حرف خود اوست نه جریان 
اصاحات اما به هر حال آن اظهارات در آن زمان به عنوان اســتراتژی 
اصاح طلبان برای انتخابات مجلس یازدهم، بازتاب گسترده ای پیدا 

کرد. 
حاال اما کمتــر از چهار ماه مانده به انتخابــات، اصاح طلبان مکرر 
تکرار می کنند که نه تنها قصد شــرط و شروط گذاشــتن و مقابله با 
شورای نگهبان را ندارند، بلکه در پی گفتگو و مذاکره با این دروازه بان 

انتخاباتی هستند.  
باید با شورای نگهبان مذاکره و گفتگو کنیم

غامرضا انصاری، عضو شــورای مرکزی حــزب اتحاد ملت دو روز 
پیش در گفتگویی که با خبراناین داشت، بر این موضوع تاکید کرد که 
»اصاح طلبان با هویت مختص به خود و با تبیین برنامه برای خروج از 
بحران سیاســی، اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب ظرفیت و توان 

مجلس هست ورود کنند و...

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب کرد؛

ورودکاالهاییکهامکانتولیدداخلدارد،ممنوعمیشود
چرتکه 3

جهان 5

اینترنت ملی روسیه رونمایی شد؛

مسکو پرده آهنین دیجیتال می سازد؟


