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علی شــمخانی حضور رســانه ای 
متفاوتی را در حساس ترین دور مذاکرات 
وین بازی می کند. توئیت زنی های روزانه 
که حتی برخــی از آنان شــاید مفهوم 
مشخصی نداشته باشند، اما نزدیکانش 
می گویند برای مخاطب خاص و طرف 
مذاکره کننده پیام دارد. شاید به همین 
دلیل است که او توئیت هایش را در اکانت 
خود به زبان های عربی، روسی و انگلیسی 

هم ترجمه می کند.
شــمخانی که با آغاز دور هشــتم و 
شاید پایانی مذاکرات وین ترجیح داده 
از نقش های پشــت پرده خــود فاصله 
گرفته و با بازنمایی رسانه ای و حضوری 
مســتمر و روزانه، جایگاه خــود را نزد 
مذاکره کنندگان و افکار عمومی به خوبی 

تبیین کند.
از مبارزه با شاه تا حضور در 

کابینه های اصالحات و اعتدال
مرد اهوازی فعالیت سیاسی مخفی 
علیه رژیم پهلوی را از دهه ۱۳۵۰ آغاز کرد 
که منجر به دستگیری اش از سوی ساواک 
و زندانی شدن او شد. او در زندان با افرادی 
همچون محسن رضایی و غالمعلی رشید 
آشنا شــد که این روابط به شکل گیری 

گروه منصورون انجامید.  
شــمخانی یک  ســال پس از پایان 
جنگ در ســال ۱۳۶۸ با حکم آیت اهلل 
خامنــه ای فرماندهی نیــروی دریایی 
ارتش را عهده دار شد و سپس فرماندهی 
مشــترک نیروی دریایی ارتش و سپاه 
و قرارگاه دریایی خاتم االنبیا را برعهده 
گرفت. او این ســمت را تا زمان تصدی 
وزارت دفاع در دولت سیدمحمد خاتمی 

برعهده داشت.
شــمخانی دومین نظامی بود که در 
تاریخ بعد از انقالب ســودای پوشیدن 
ردای ریاست جمهوری را داشت. او بعد 
از دریادار سید احمد مدنی، فرمانده وقت 
نیروی دریایی ارتش و وزیر دفاع دولت 
موقت که در اولین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری شــرکت و با کسب ۲ میلیون 
و۲۰۰هزار رای، بعد از ابوالحســن بنی 
صدر که ۱۰ میلیون رای کســب کرده 
بود، نفر دوم شــد؛ تصمیم به شرکت در 

انتخابات گرفت.
شمخانی که در دوره اصالحات وزیر 

دفاع دولت اول خاتمی بــود، تصمیم 
گرفت که شــانس خود را برای رسیدن 
به جایگاه ریاســت جمهوری امتحان 
کند اما در انتخابات سال۸۰، در مقابل 
۲۱ میلیون رای خاتمی تنها توانســت  

۷۳۷هزار رای کسب کرد.
بــا روی کار آمدن دولــت اعتدال 
شمخانی باز هم عهده دار مسئولیت شد. 
در ۱۹ اردیبهشت سال ۹۲ حسن روحانی 
در حکمی او را به سمت دبیر شورای عالی 
امنیت ملی منصوب کــرد تا جایگزین 
سعید جلیلی شود. شمخانی در شرایطی 
مســئول دبیرخانه این شــورا شد که 
مذاکرات هســته ای بین ایران و گروه 
۱+۵ به وزارت امور خارجه و محمدجواد 

ظریف سپرده شده بود.
مذاکراتــی کــه تعیین حــدود و 
روش های آن را وزارت امــور خارجه و 
جواد ظریف برعهده داشت ولی هدایت 
و سیاســت گذاری پرونده هســته ای 
همچنان بر عهده شورای عالی امنیت 
ملی به ریاســت رئیس جمهور روحانی 

بود.
مرد ناراضی از مافوق

شــمخانی در همان روزهای 
آغازین حضــور در کابینه 

سیدمحمد خاتمی 
و در حالیکه تنها 
یک مــاه از آغاز 
بــه کار دولــت 
گذشــته بود در 
دیدار با مقامات 
نظام لب به گالیه 

کبــر  گشــود. ا
هاشمی رفسنجانی 

در خاطرات خود در 
۱۸ شــهریور ۱۳۷۶ 

نوشــته اســت: »عصر 
تیمسار ]علی[ شمخانی، 

]وزیر دفاع[ آمــد. از عدم 
آشنایی آقای خاتمی نسبت 
به مسائل اقتصادی و نیز عدم 
اقدام مناســبی در سیاست 

خارجی که ممکن است پس از ماه عسل 
کوتاه دولت، انتقادات باعث دلســردی 
مردم و ضعف دولت شود، اظهار نگرانی 
کرد. گفت، آقای خاتمی بیش از حد به 
نظرات آقای ]محمد[ باقریان ]دبیرکل 
سازمان امور اداری و استخدامی[ متکی 

است که او هم خام است.«
البته همین گالیه ها او را به ســمت 
رقابت با رئیس جمهور وقت در انتخابات 
انداخت. انتخاباتی که نتیجه اش برای 
شمخانی معترض اصال خوشایند نبود. 
ســید محمد خاتمی حــدود ۳۰ برابر 
بیشتر از وزیر دفاعش رای آورده بود. با 

این حال خاتمی با بزرگ منشی بار دیگر 
او را در کابینه دوم نیز راه داد.

دوره حضورش در دولت روحانی نیز 
بی حاشیه نبود. شمخانی چهار سال صبر 
کرد و زیر ســایه ظریف امضای برجام را 
دید. اما در دولت دوم روحانی و با خروج 
ترامپ از برجام شــرایط کشور سخت 
و سخت تر شد. ســال ۹۸ مجلس دهم 
با آرای حداقلی مردم تشــکیل شد و به 
عنوان یکی از مهمترین مخالفان دولت 
فعالیت خود را سامان داد. پیروزی بایدن 
در انتخابات آمریکا نوید ازسرگیری برجام 
را می داد و دولت حســن روحانی عالقه 
داشت با شتاب بیشتری مذاکرات را جلو 
ببرد؛ اما از این مرحله مخالف خوانی های 
دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس 

جمهور شکل دیگری گرفت.
اوج مخالف خوانــی او بــا دولت 
و سیاســت های روحانی و ظریف؛ 
همراهی دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی با نمایندگان مجلس 
در تصویــب قانون اقــدام راهبردی 
برای رفع تحریم ها بود که عمال دست 
مذاکره کنندگان ایرانی را برای رسیدن 

به حصول نتیجه می بست.
علی ربیعی، سخنگوی 
وقت در یکی از جلسات 
سخنگویی خود لب 
به گالیه گشود 
که وقتی 

قانونی به این مهمی که بر زندگی روزمره و 
معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی 
اثر می گذارد تصویب می شد، دولت باید 

طرف مشورت قرار می گرفت.
ربیعی که خود در دولت اصالحات 
معاون اجرایی دبیرخانه شــورای عالی 
امنیت ملی بود به قول خودش براساس 
قانون و آیین نامه و تجربه زیســت ۱۴ 
ساله حضور در این نهاد یادآور شده بود 
که دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و 
ستادی شورای عالی امنیت ملی است که 
به موجب قانون به واسطه رئیس شورا، 
دبیر مشخص و ساختار آن به تصویب 

دولت می رسد. 
ربیعی از بی خبری رئیس جمهور و 
وزارت خارجه نسبت به تعامل شمخانی 
و قالیبــاف گالیه کرده بــود. تعامل دو 
نظامی که عمال حصول نتیجه را برای 
مذاکره کننــدگان غیرممکن کرده 
بود: »رئیس جمهــوری به عنوان 
رئیس شــورای عالی امنیت ملی، 
پس از مصوبه شــورای عالی، دیگر 
هیچ اطالعــی از فرآیند این ماجرا و 
تصمیمات دبیرخانه نداشــته و وزیر 
خارجه هم می گوید با وی تعاملی نشده 

است.«
اظهاراتــی کــه البته شــمخانی، 
دبیرشــورای عالی امنیت ملی با بیان 

اینکه »من بخشــی از دولت نیستم«؛ 
این گونه به آن پاســخ داد: »بسیاری در 
کشور ما حتی برخی مسئولینی که اساسا 
باید اطالعات کامل تری نسبت به افراد 
عادی داشته باشند فکر می کنند  چون 
رئیس جمهور همزمان رئیس شــورای 
عالی امنیت ملی نیز هست، بنابر این نهاد 
امنیت ملی بخشــی از دولت محسوب 
می شود و طبیعتا همه اصولی که بر شیوه 
و چارچوب هــای کاری وزارتخانه ها و 
دستگاه های دولتی حاکم است باید در 
نهاد امنیت ملی نیز جاری و ساری باشد. 
این نگاه به هیچ وجه صحیح نیســت. 
بر اســاس قانون، کلیه مصوبات شورای 
عالی امنیت ملی پس از تایید از ســوی 
مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا 

می کند.«
داستان ناســازگاری شــمخانی و 
مجموعه اش با مدیران باالدستی و دولت 
البته ادامه دار شد و رفت و برگشت های 
دولت و شــورای عالی امنیــت ملی در 
خصوص پرونده هســته ای تا روز آخر 

دولت روحانی ادامه داشت.
اشتیاق فراوان به دیده شدن

شمخانی برای دیده شدن همیشه 
رفتارهای زیگزاگی داشــته اســت. اما 
پرونده هسته ای برای او جایگاه دیگری 
دارد. شمخانی پس از جنگ های پنهان و 
آشکار با روحانی و ظریف و تالش فراوان 
برای ابقا در پســت دبیری شورای عالی 
امنیت ملی در دولت ابراهیم رئیســی، 
حاال تمام تالش خود را به کار می برد که 
فرجام این پرونده به مدیریت و راهبری او 

گره بخورد. 
از یک سو توئیت های دو پهلو و حتی 
منفی می زند که نشان دهد مانند وزیر 
امورخارجه عجله ندارد و از سویی دیگر نه 
مانند رویه ای که در دولت روحانی داشت، 

دست مذاکراه کنندگان را می بندد.
شمخانی دوست دارد قهرمان ماراتن 
مذاکرات وین باشد. حتی اگر این دیده 
شدن به قیمت مطرح شدن مجدد اسامی 
فرزند و دامادش و فعالیت اقتصادی آنها 
در افکار عمومی باشــد. حتی اگر یاشار 
ســلطانی، روزنامه نگار در پاسخ یکی از 
توئیت هایش بنویسد: »شما فعال تعداد 
نفتکش های پســرت و میزان رشد آنها 
همزمان با آغاز تحریم های کمرشکن را 

به مردم توضیح دهید.«

شمخانی با موضوع وین دیپلماسی توئیتری به راه انداخته است

قهرمان ماراتن مذاکرات؟! 
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شمخانی برای دیده شدن 
همیشه رفتارهای زیگزاگی 

داشته است. اما پرونده 
هسته ای برای او جایگاه 

دیگری دارد. شمخانی پس 
از جنگ های پنهان و آشکار 

با روحانی و ظریف بر سر 
مذاکرات وین، حاال تمام 

تالش خود را به کار می برد 
که فرجام این پرونده به 

مدیریت و راهبری او گره 
بخورد

طهمورث حسینی
امروز و به مناسبت سالروز قیام مردم تبریز 

انجام می شود؛
 ارتباط تصویری رهبر انقالب

 با مردم آذربایجان شرقی
رهبر انقالب امروز و  در آستانه سالروز قیام ۲۹ 
بهمن ۱۳۵۶ مردم تبریز،  ساعت ۱۰ صبح با مردم 

آذربایجان شرقی سخن خواهند گفت.
سخنرانی رهبر انقالب به صورت زنده از پایگاه 
اطالع رسانی KHAMENEI.IR و شبکه های 
رســانه  ملی پخش خواهد شــد.به علت رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی، این دیدار برای دومین 
سال متوالی از طریق ارتباط تصویری با مردم حاضر 

در مصالی تبریز برگزار می شود.
    

حسین امیرعبداللهیان:
 کنگره آمریکا درباره پایبندی

 به برجام »بیانیه سیاسی« صادر کند
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در 
مصاحبه اختصاصی با روزنامه انگلیسی »فایننشال  
تایمز« تصریح کرد که کنگره آمریکا باید در خصوص 
تعهدات واشنگتن در قبال برجام و بازگشت به این 
توافق هسته ای، »بیانیه سیاسی« صادر کند.»حسین 
امیرعبداللهیان« در این خصوص توضیح داد: »اصوالً، 
افکار عمومی در ایران نمی تواند حرف های رئیس 
یک دولت را بــه عنوان یک تضمیــن بپذیرد، چه 
رسد به آمریکا که از برجام خارج شده است«.وی با 
ابراز ناامیدی تهران از موضع واشنگتن در حالی که 
هفته ها مذاکرات در وین در خطر توقف است، گفت: 
»ما در این مدت با مشکالتی مواجه هستیم زیرا طرف 

مقابل فاقد ابتکار عمل جدی است.«
    

دستور ویژه محسنی اژه ای: 
 تشریفات و هزینه ها را
 به حداقل برسانید

رئیس قوه قضائیه طی دستوری خطاب به »مرکز 
رسانه قوه قضائیه«، »اداره کل تشریفات« و »یگان 
حفاظت قوه قضاییه«، بر لــزوم تقلیل و به حداقل 
رساندن هزینه ها و تشریفات در برنامه های مربوط 

به رییس قوه قضاییه تصریح کرد.
محسنی اژه ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه 
با اشاره به مشــکالت اقتصادی کشور که بخشی 
از آن ناشــی از تحریم ها و بخش دیگر به دلیل سوء 
مدیریت ها بوده، تصریح کــرد: امروز قوه قضاییه، 
مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می کنند 
که باید این نحوه مدیریت اصالح شــود؛ این یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید به خاطر برخی 
تنگناها طرز کار خود را اصالح کنیم و مدیریت ما 

نسبت به سال های گذشته متفاوت شود.
    

رایزنی سئول و تهران درباره 
دارایی های مسدود شده ایران

وزارت امور خارجه کره جنوبــی اعالم کرد که 
نمایندگان این کشــور و ایران بــرای بحث درباره 
شیوه های رفع اختالفات چندین ساله در خصوص 
دارایی های مسدود شــده ایران در کره جنوبی به 
دلیل تحریم های ایاالت متحده، رایزنی های کاری 

برگزار کردند.
بدهی کره جنوبی به ایران در ازای خرید میعانات 
گازی در دو بانک این کشور، مجموعاً به ارزش هفت 
میلیارد دالر اســت که از سپتامبر ۲۰۱۸ میالدی 
)شــهریورماه ۱۳۹۷( به بهانه تحریم  های آمریکا 
پرداخت نشده است.خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی 
در این خصوص گزارش کرد، در حالی که مذاکرات 
چندجانبه برای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران 
وارد مرحله نهایی می شــود، بانکداران و مسئوالن 
شــرکت نفت ملی و وزارت نفت ایران برای دیدار با 
مقام های دولت کره و مسئوالن شرکتی این کشور 
به کره جنوبی سفر کردند تا درباره مسائل اقتصادی 

معلق گفت وگو کنند.
    

 احمدی نژاد
 به اجالس داووس می رود

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 
و یکی از نمایندگان نزدیک بــه رئیس  دولت های 
نهم و دهم،  گفت: با توجه بــه دعوتی که از محمود 
احمدی نژاد صورت گرفته ایشان در اجالس داووس 

شرکت خواهد کرد.
احمد علیرضابیگی، افــزود: داخل صدایش به 
جایی نمی رسد و حرف هایش خریدار ندارد به سفر 
خارجی می رود که در آن سو مخاطب پیدا کند«، 
وی گفت: امروزه اساساً بُعد مسافت جایگاه خود را 
از دست داده و قدرت رسانه به اندازه ای است که اگر 
حرف و سخنی چه در داخل و چه در خارج از کشور 
زده شود، مخاطبان خود را به راحتی می تواند پیدا 
کند. آقای احمدی نژاد خودش به این موضوع توجه 
دارد که به عنوان یک امکان و ظرفیت برای جمهوری 
اسالمی ایران با جهان پیرامون و خارج ارتباط برقرار 

و از این ظرفیت ها برای کشور استفاده کند.

روی موج کوتاه

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران 
اسالمی تأکید کرد: متأسفانه شاهد نابه سامانی 
و به هم ریختگی در حوزه اقتصاد هستیم و اگر 
چنین روندی ادامه یابد اقتصاد کشور نجات پیدا 
نخواهد کرد.   اشــرف بروجردی در گفت وگو با 
پیام نو، رفتارهای جمهوری اسالمی در سیاست 
خارجی را منفعالنه توصیف کــرد و با تأکید بر 
اینکه نباید برجام را با روابط خارجی یکی دانست، 
اظهار کرد: بدترین شرایط برای ایران این است 
که ارتباطات خود را با دیگر کشورها افزایش ندهد 
یا در برقراری تماس با گروه های مختلف و دعوت 

از آن ها نقش فعالی نداشته باشد.
وی در ادامه به سیاست های اقتصادی دولت 
سیزدهم اشاره کرد و گفت: کشورمان در شرایط 

اقتصادی خوبی قرار ندارد و بحران  هایی مانند 
ویروس کرونا، وضعیت اشــتغال، تحریم ها و... 
مزید بر علت شده اند تا جامعه و مردم با معضالت 
فراوانی روبه رو شوند. عضو شورای مرکزی حزب 
اتحاد ملت ایران اســالمی تأکید کرد: مردم به 
دنبال انقالب یا تغییر حاکمیت نیســتند و به 
حکومت هم عالقه دارند، اما قاعدتاً انتظار دارند 
که دولت با شعارهایی که قبل از انتخابات مطرح 
کرد، بخشی از مشکالتشــان را برطرف کند. به 
اعتقاد من، دولــت در حل معضالت اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی باید فکری اساسی کند، چرا 

که حتی یک درصد از شعارهای قبل از انتخابات 
محقق نشده است. وی در ادامه سهم دهی رئیسی 
به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را یکی 
از ایرادات اساسی دولت سیزدهم برشمرد و گفت: 
حکومت داری با سهم دهی یا سهم خواهی تفاوت 
دارد و رئیسی برای دولت خود باید حکومت داری 
قائل شود. آقای زاکانی با شکستن همه قوانین و 
مقررات شهردار تهران شد، آقای قاضی زاده بدون 
داشتن یک روز تخصص یا شناخت کافی در این 
عرصه به عنوان رئیس بنیاد شهید انتخاب گردید 
و همین طور آقایان محسن رضایی و مخبر که 

ادعای اقتصاددان بودن و شناخت از تمام مسائل 
اقتصادی را دارند در دولت سیزدهم جزو معاونان 
رئیسی هستند.این فعال سیاسی اصالح طلب 
افزود: وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و شورای عالی 
اقتصاد باید کسانی باشند که واقعاً تجربه و دانش 
کافی در این حوزه دارنــد و نباید هیچ تعارضی 
میان آن ها با افرادی مدعی وجود داشته باشد. 
سررشته اقتصاد کشور باید به دست چه کسانی 
سپرده شود؟ به دســت محسن رضایی سپرده 
شود که همیشه در جنگ حضور داشته و هیچ 
ربطی به مباحث اقتصادی ندارد! فقط خواندن 

علم اقتصاد یا داشتن اطالعات اقتصادی کافی 
نیســت، بلکه تجربه و برخورداری از تجربیات 

دیگران هم مهم است.
بروجردی در پایان گفت: متأســفانه شاهد 
نابه ســامانی و به هم ریختگی در حوزه اقتصاد 
هستیم و به همین دلیل معتقدم که اگر چنین 
روندی ادامــه یابد اقتصاد کشــور نجات پیدا 

نخواهد کرد.   

اشرف بروجردی : 

حتی یک درصد از شعارهای انتخاباتی رئیسی تحقق پیدا نکرده است

خبر

رئیس جمهور بر ضرورت کنترل مســتمر 
بازار کاالهای اساسی و تبیین و تشریح اقدامات 
انجام شده برای ایجاد آرامش خاطر در جامعه، 

تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، ســید ابراهیم رئیسی روز 
چهارشــنبه در جلســه هیات دولت با اشاره به 
تالش شبانه روزی دولت برای جبران کاستی ها 
و رفع مشــکالت معیشــتی و اقتصادی مردم 
گفت: همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی 
و نظارتی موظف هستند، اخبار مطرح شده در 
حوزه فعالیت خود را با دقت رصد و پیگیری کرده 
و در صورت صحت بالفاصله برای رفع مشــکل 
اقدام کنند و مواردی که با هدف ایجاد نگرانی و 
تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی منتشر 

میشود را برای مردم تبیین کنند.
رئیسی تاکید کرد: نباید اجازه داد عده ای با 
سوداگری و انتشار اخبار کذب و دروغ، زندگی و 
معیشت مردم را دچار مشکل کرده و تالش های 

انجام شده را زیر سوال ببرند.
وی در ادامه بر رعایت عدالت در جذب نیروی 

انسانی در دستگاه ها و سازمان های مختلف تاکید 
کرد و گفت: اقدامات انجام شده در حوزه نیروی 
انسانی در تمام دستگاهها و سازمان های اداری 

باید تابع مقررات و عادالنه باشد.
تصویب آیین نامه اجرایی ایجاد 

زیرساخت های مناطق گردشگری 
هیأت وزیران در راســتای گسترش هرچه 
بیشتر آثار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی 

صنعت گردشگری کشــور، آیین نامه اجرایی 
مربوط به زیرســاخت های مورد نیــاز مناطق 
گردشگری و حمایت از تأسیسات گردشگری را 

به تصویب رساند.
به گزارش ایلنا، جلســه هیــأت وزیران روز 
چهارشنبه به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور برگزار شد و در آن وزارتخانه های 
راه و شهرســازی و کشــور به موجب آیین نامه 

اجرایی اجزای )۲( و )۳( بند )الف( ماده )۱۰۰( 
قانون برنامه ششــم توســعه مکلف شــدند با 
پیشــنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی، ضمن نصب عالئم و تابلوهای 
راهنمای گردشگری در حاشــیه راه ها و نقاط 
درون شهری، نسبت به تخصیص فضای مناسب 
جهت ایجاد اماکن اطالع رسانی در فرودگاه ها، 
ایســتگاه های راه آهن و پایانه های حمل و نقل 

شهری اقدام نمایند.
در ادامه جلســه امروز هیــأت دولت، تعداد 
دیگری از پیشنهادهای دســتگاه های اجرایی 

بررسی و تصویب شد.
ترکیب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال 

اصالح شد
اعضای دولت در ادامه جلسه، با اضافه شدن 
وزیر اطالعات و رئیس ســازمان صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران به ترکیب کارگروه ویژه 

اقتصاد دیجیتال موافقت کردند.
»کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال« به پیشنهاد 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  و به منظور 
راهبری و هماهنگی توســعه اقتصاد دیجیتال 
و دستیابی به کسب ســهم ۱۰ درصدی اقتصاد 
دیجیتــال از کل اقتصاد کشــور و هماهنگی و 
مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی ربط و 

اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین از جمله 
قوانین بودجه سنواتی تشکیل شد.

همچنین با تصویب هیأت وزیران، به وزارت 
جهاد کشــاورزی اجازه داده شــد با هماهنگی 
معاونت حقوقی رئیس جمهور )امور توافق های 
بین المللــی( و وزارت امور خارجه، نســبت به 
انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه 
همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین 
دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت مغولستان 

اقدام کند.
امضای موقت موافقتنامه استرداد 

مجرمین بین ایران و عمان
هیــأت وزیــران در راســتای گســترش 
همکاری های حقوقــی و قضایــی بین دولت 
جمهوری اسالمی ایران و دولت سلطان نشین 
عمان، با صدور مجوز به وزارت دادگستری برای 
امضای موقت موافقتنامه استرداد مجرمین بین 

دو کشور موافقت کرد.
اعالم نظر دولت درخصوص تعدادی از 

طرح های نمایندگان مجلس
هیأت وزیــران در ادامه، ضمــن اعالم نظر 
درخصوص تعدادی از طرح هــای نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، نمایندگان دولت را برای 

پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

کنترل مستمر بازار کاالهای اساسی ضروری است


