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دویست و سی و ششمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت به ریاست ن حسن روحانی، رئیس 
جمهور برگزار شد و در ابتدای جلسه گزارش سازمان 
برنامه و بودجه درباره »تحقق وعده های مقام معظم 
رهبری و ریاست جمهوری در سفرهای استانی« 
مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.  به گزارش ایسنا، 
در این گزارش که در سرفصل های مختلف ارائه شد، 
اقدامات انجام گرفته در دو بخش تکمیل طرح های 
نیمه تمام و وعده های معوق مانــده از دولت های 
گذشته و به بهره برداری رسیدن طرح های آغاز شده 
در این دولت، تشریح شد. رئیس جمهور پس از ارائه 
این گزارش با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا 
رویکرد جدیدی به سفرهای استانی داشت،گفت:از 
ویژگی های مهم این ســفرها در این دولت، انجام 
کارشناسی دقیق با نگاه آمایش سرزمینی و پرهیز 
از وعده های غیرعملی بوده است. روحانی با تاکید 
بر اینکه اقدامات دولت در سفرهای استانی مبتنی بر 
مطالعات توسعه محور، کاهش تعداد مصوبات و پرهیز 
جدی از مصوبات غیرکارشناسی شــده و آنی بوده 
است، افزود: حاصل این تصمیم مهم، ایجاد هماهنگی 
در طرح ها و افزایش چشمگیر میزان تحقق وعده ها 

بوده است. حاصل این رویکرد عالوه بر جلوگیری از 
تضییع منابع کشور در طرح های نیمه تمام این بود 
که اعتماد مردم استان ها به تحقق وعده های دولت 
افزایش پیدا کرد. رئیس جمهور اظهار داشت: از دیگر 
تالش های دولت که با اهتمام و جدیت انجام گرفت 
به سرانجام رساندن دستورات مقام معظم رهبری در 
سفرهای استانی ایشان بوده است که یکی از بارزترین 
نمونه های این امر، طرح آب های مرزی و زیرکشت 
بــردن صدها هزار هکتــار زمین در اســتان های 
خوزستان و ایالم بوده است. روحانی گفت: در این 
سال ها، نتیجه عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی 
مدنظر مقام معظم رهبری را در سفرهای استانی 
شاهد بودیم که کشور توانست به تنهایی در برابر این 

حجم از فشارها مقاومت کند و اگر چه فشار و سختی 
زیادی نیز به مردم وارد شده اســت، اما در بدترین 
شرایط توانستیم حجم صادرات کشور را باالی 40 
میلیارد دالر حفظ کنیم و ضربه اساسی آمریکا به 
درآمد ارزی کشور از صادرات نفت را به طور نسبی 
خنثی کنیم. رئیس جمهور با اشــاره به اینکه اکثر 
مصوبات در استان ها عملیاتی و محقق شده است که 
این مساله تأثیر زیادی بر ارتقای سرمایه اجتماعی 
داشته و دارد، خاطرنشان کرد: در 3 سال گذشته با 
وجود همه فشارها، فعالیت های عمرانی کشور در 
استان ها متوقف نشد و از سویی سرمایه زیرساختی 
کشور در حوزه های مختلف ریل، آزادراه و سد جهش 
پیدا کرد و از سوی دیگر دسترسی مردم به مسکن، 
گاز، اینترنت و بیمارستان با رشد بی سابقه ای افزایش 
یافت. روحانی با تاکید بر اینکه ارزش این دستاوردها 
زمانی روشن تر می شــود که بخش عمده ای از این 
خدمات در زیر آتش سخت ترین تحریم ها در دوره 
جنگ اقتصادی انجام شده اســت، پژوهشگران و 
تالشگران رسانه ای را به بازگو کردن واقعیت های 
جنگ اقتصادی و پیــروزی بر آمریکا در این جنگ 

دعوت کرد.

مذاکره کننده ارشد کشورمان درباره مذاکرات وین، گفت: یک سری مسائل 
باقی مانده که مذاکره درباره آنها به اندازه کافی صورت گرفته و زمان تصمیم گیری 

کشورها فرا رسیده است.
به گزارش خانه ملت، سید عباس عراقچی با اشاره به نشست روز یکشنبه خود 
با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: 
فرصت مجددی پیدا شد تا در کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا کنم و درباره 
آخرین وضعیت مذاکرات وین، مباحث مطرح در تهران، نظرات و پیشنهادات با 

نمایندگان کمیسیون صحبت کنم.
 جلسات با نمایندگان به پدید آمدن 

تفاهم و اجماع ملی کمک می کند
عراقچی در ادامه یادآور شد: تعامل بسیار خوبی امروز صورت گرفت 
البته این مراودات از قبل هم وجود داشــت و با نماینــدگان تبادل نظر 
داشتیم. امروز هم برخی از نمایندگان پیشنهادات خوبی مطرح کردند، 
بعضا سوالتی داشتند که پاسخ داده شد. این جلسات به پدید آمدن تفاهم 

و اجماع ملی کمک می کند. وی در ادامه درباره نتایج مذاکرات وین، اظهار 
کرد: تاکنون ۶ دور مذاکرات با 4+۱ انجام گرفته است و تقریبا به مراحل 
پایانی نزدیک شدیم، یک سری مسائل باقی مانده که مذاکره درباره آنها 
به اندازه کافی صورت گرفته اســت و زمان تصمیم گیری کشــورها فرا 

رسیده است.
ایران تصمیم سخت خود را گرفته است

عراقچی افزود: جمهوری اســالمی ایران قبال تصمیمات سخت خود را 
گرفته است؛ زمانی که ایاالت متحده آمریکا از برجام خارج شد و ایران تصمیم 
گرفت در برجام بماند، تصمیم بزرگ و ســخت ایران بود که منجر به حفظ 
برجام تا االن شده است. در حال حاضر نوبت طرف های مقابل است و با توجه 
به مذاکراتی که داشتیم باید تصمیم بگیرند و در مورد احیا مجدد برجام به 
جمع بندی برسند تا توافق حاصل شود.مذاکره کننده ارشد کشورمان در وین 
تاکید کرد: زمان تصمیم گیری برای همه طرف های برجام است و کشورهای 

مقابل باید تصمیمات سخت خود را بگیرند. 
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روحانی خواستار شد؛

پژوهشگران و رسانه ها واقعیت های جنگ اقتصادی را بازگو کنند

عراقچی:

به اندازه کافی مذاکره انجام شده است، زمان تصمیم گیری است

به بهانه خودکشی دانشجوی پسادکتری دانشگاه فردوسی مشهد

»مرگ خودخواسته«؛ آتشی در 
خرمن جامعه دانشگاهی
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قالیباف:اطالعاتدوربینهاهیچگاهبهآژانسارائهنمیشود؛

برجام؛ و  فاصله کوتاه 
وین تا شورای امنیت

آیا ممکن اســت برنامه هسته ای ایران از 
وین به شورای امنیت برسد؟ با امیدواری هایی 
که نســبت به توافق در وین وجود دارد، این 
احتمــال دور از انتظار به نظر می رســد؛ اما 
وقتی اختالفات ایــران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی باال می گیرد، چنین احتمالی نیز 

قوت می گیرد. 
چندین روز از انقضای توافق ایران و آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی گذشــته و رافائل 
گروسی، مدیرکل این آژانس چند روز پیش 
اعالم کرد که ایران پاسخی درباره اینکه چه 
تصمیمی درباره تمدید ایــن توافق گرفته، 

ارائه نکرده است. 

تا زمان نــگارش این گــزارش نیز ایران 
کماکان پاسخی رســمی در این مورد نداده 
است، اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
دیروز صریحا گفت اطالعاتــی که از طریق 
دوربین های مورد توافق ایران و آژانس ضبط 

شده، هیچ وقت به آژانس داده نخواهد شد. 
اظهارات او بدین معنی اســت که آژانس 
انرژی اتمی برای مدت چهار مــاه از برنامه 
هســته ای ایران بی خبر بوده و مهمتر آنکه 

قرار هم نیست باخبر شود. 
توافق مورد اشاره مربوط به مصوبه پارسال 
»اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم ها و 

صیانت از حقوق ملت ایران« است...

ثبت نام از متقاضیان جدید یارانه 45 هزارتومانی کلید خورد 
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