نشست سران قوا به میزبانی مجلس برگزار شد

یکشنبه  7آذر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 336۱

نشست سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسالمی روز گذشته برگزار شد .در این نشست حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور ،حجتاالسالم غالمحسین
محسنیاژهای رئیس قوهقضائیه و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مهم کشور پرداختند .در این نشست حل
مشکالت اقتصادی و هماهنگی اقدامات اجرایی  ۳قوه برای حل مسائل اساسی کشور در دستور کار رؤسای قوای مقننه ،مجریه و قضائیه قرار گرفت.

سیاسی

توگوها با  4+1وارد وین شد
تیم مذاکرهکننده ایرانی برای آغاز دور جدید گف 

اخبار

دستهای باز در وین

سرلشکر باقری:

شاهد قدرت خیرهکننده نیروی
دریایی در آینده خواهیم بود

رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح
تصریح کرد اجرای ماموریت خطیر
اخیر دریانوردی نیروی دریایی ایران
در اقیان��وس اطل��س و برگ��زاری
رزمایش دریایی مشترک بینالمللی
در روس��یه داللت بر قدرت و ابتکار عمل خیرهکننده در
حوادث بزرگ و متصور آینده دارد.
در بخشی از پیام سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری
به مناسب روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
آمده است« :بیشک امنیت پایدار و فراگیر امروز آبهای
سرزمینی کشور عزیزمان و اقتدار بازدارنده نیروی دریایی
راهبردی جمهوری اسالمی ایران با  ۲بال گسترده خود
در ارتش و س��پاه که موجب��ات افتخار ایرانیان و اعتماد
بینالمللی به ظرفیت و توان امنیتس��از آنان را رق م زده
اس��ت ،مرهون هدایتهای حکیمانه و دوراندیشانه مقام
معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای
(مدظله العالی) ،حمایتها و ادعیه خیر ملت ش��ریف و
قهرم��ان و همت ،اراده و تالشه��ای عالمانه ،صادقانه و
هوشمندانه رزمندگان این میدان راهبردی است .اطمینان
دارم تداوم این روند شکوهمند و تاریخساز که پس از اجرای
ماموریت خطیر اخیر دریانوردی در پهنه اقیانوس اطلس
و برگزاری رزمایش دریایی مشترک بینالمللی در روسیه
داللت بر قدرت و ابتکار عمل خیرهکننده در حوادث بزرگ
و متصور آینده دارد ،ضامن درخشش و جلوهگریهای ایران
و ایرانی در آوردگاههای س��خت و سرنوشتساز پیش رو
خواهد بود».
توسط سازمان اطالعات سپاه انجام شد

انهدام شبک ه بزرگ قاچاق
سازمانیافته لوازم خانگی

س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی در اطالعیهای از
شناسایی یکی از سرشبکههای بزرگ قاچاق سازمانیافته
لوازم خانگی و ضربه به این شبکه خبر داد.
به گزارش فارس ،روابط عمومی کل س��پاه پاسداران
در ای��ن اطالعیه اعالم کرد :پاس��داران گمنام امام زمان
در س��ازمان اطالعات سپاه پس از ماهها رصد اطالعاتی،
با هماهنگی دس��تگاه قضایی موفق به شناسایی یکی از
سرشبکههای بزرگ قاچاق سازمانیافته لوازم خانگی و
ضربه به این شبکه شدند .شبکه مذکور در مدت  ۲سال
فعالیت خود اقدام به قاچاق حدود  30هزار دستگاه انواع
لوازم خانگی غالبا با نشانهای تجاری کرهجنوبی به کشور
کردهاس��ت .بنا بر اعالم روابط عمومی کل سپاه ،در این
عملیات اطالعاتی ،اعضای اصلی شبکه دستگیر و حدود
 4هزار دستگاه انواع لوازم خانگی شامل یخچال ،ماشین
لباسشویی ،ماشین ظرفش��ویی ،کولرگازی و تلویزیون
کشف و ضبط شد.
این شبکه با سوءاستفاده از رویههای قانونی کولبری و
تهلنجی که به منظور حمایت از معیشت مرزنشینان وضع
ش��ده است ،اقدام به قاچاق کالن این کاالها از مرزهای
غربی و بنادر جنوبی کشور و انتقال آن به انبارهای خود
یا فروش به مشتریان خود در سراسر کشور میکرد؛ در
حالی که بنا بر قانون س��اماندهی مبادالت مرزی ،ورود
تجمیعی و تجاری کاالهای مشمول این قانون به داخل
کشور ممنوع است.

برگزاری جلسه مشترک
مجلس و قوه قضائیه

طبق تصمیمات اتخاذ شده عصر امروز جلسه مشترک
مجلس و قوهقضائیه به میزبانی قوه مقننه برگزار میشود.
به گزارش تسنیم ،مجلس شورای اسالمی امروز جلسه
علنی خواهد داشت که نخستین دستور کار نمایندگان
رایگیری برای رای اعتماد به یوسف نوری ،وزیر پیشنهادی
شوپرورش اس��ت .عصر امروز نیز به جای جلس��ه
آموز 
کمیسیونها ،جلسه مشترک میان مجلس و قوهقضائیه
در محل صحن برگزار میشود.
الزم به ذکر اس��ت جلسه نشست فراکسیون مردمی
انقالب اسالمی در سطح مجمع عمومی نیز صبح امروز
و پیش از آغاز جلس��ه علنی مجلس برگزار خواهد شد،
موضوع بررسی صالحیت یوسف نوری ،وزیر پیشنهادی
شوپرورش و بحث رأی اعتماد به وی در دستور کار
آموز 
فراکسیون قرار دارد.
وزیر اطالعات:

در خدمترسانی به مردم
جهادی عمل کنیم

وزیر اطالعات گفت :هر جا کار با خدمت بسیجیوار و
تالش جهادی همراه باشد ،موفقیت ،سرافرازی و پیروزی
را به همراه خواهد داشت.
حجتاالسالموالمس��لمین خطیب در جلسه شورای
اداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه خدمت بسیجی باید
سرمشق مسؤوالن باشد ،افزود :فرهنگ بسیجی میتواند
کشور را در برابر توطئهها ،کاستیها و کمبودها نجات دهد
و مسیر رستگاری را نمایان کند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه وزارت اطالعات خود را موظف
میداند حافظ کیان انقالب اسالمی و خادم مردم باشد،
اظهار داشت :وزارت اطالعات تمام تالش خود را در مبارزه
با فساد اقتصادی ،دشمنستیزی و هر حرکتی که دشمن
در مجموعه نظام انجام دهد ،به کار میگیرد .وی در ادامه
تاکید کرد اگر امروز کشوری سربلند و سرافراز در مقابل
توطئهها ،خیانتها و فتنهها داریم ،این ایستادگی در مقابل
قدرتهای استکباری را مدیون مردم هستیم .وزیر اطالعات
ادامه داد :مردم با همراهی ،مشارکت و صبوریشان مسیر
و بستر پیروزی را فراهم کردهاند.
خطیب افزود :اگرچه مردمی با سلیقههای مختلف و
نگاههای متفاوت داریم اما همه یک ملت هستیم و باید
خدمتگزاری را برای همه آنها سرلوحه خود قرار دهیم .وی
با اشاره به اینکه ما باید به عنوان مسؤوالن و خدمتگزاران
مردم شرایطی را فراهم کنیم تا آنها بتوانند با مسؤوالن
ارتباط و تعامل داشته باشند ،گفت :تعامل و ارتباط بیشتر
با مردم حالل مشکالت است.

امیرعبداللهیان :قطعا دست ایران بسته نیست و گزینههای مختلفی در مقابل ما قرار دارد اما از گزینه گفتوگو و مذاکره در وین کار را شروع میکنیم
گروه سیاس�ی :نخس��تین دور مذاکرات ای��ران و  ۴+۱برای
بازگش��ت به برجام در دولت جدید فردا -دوشنبه  -در وین
آغاز خواهد شد.
در همی��ن زمینه علی باقری ،معاون سیاس��ی وزیر امور
خارج��ه و مذاکرهکننده ارش��د جمهوری اس�لامی ایران و
هماهنگکننده کمیسیون مش��ترک برجام روز گذشته در
رأس هیأتی وارد وین ،پایتخت اتریش شد .همچنین میخائیل
اولیانوف ،نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین
در پیامی توئیتری از آغاز رایزنیهای غیررسمی دوجانبه در
وین با حضور ایران و کش��ورهای  4+1خبر داد .رس��انههای
جهان همچنین نامهای از تیم مذاکرهکننده چین در وین در
اعتراض به معیارهای دوگانه آمریکا در قبال برنامه هستهای
ایران منتش��ر کردند .در بخش��ی از این نامه به قلم «وانگ
کان» دیپلمات چینی و رئیس هیات چین در مذاکرات رفع
تحریمهای ایران که بین دیپلماتهای دیگر نیز توزیع شده،
آمده اس��ت :چرا آمریکا و انگلیس میگویند ایران نمیتواند
اورانیوم غنیشده باالی  3/7درصد تولید کند ،در حالی که از
سوی دیگر آشکارا و مستقیم چند تن اورانیوم با غنای باالی
 90درصد را به استرالیا منتقل میکنند؟ این یک مورد مهم
با معیار دوگانه اس��ت .وانگ کان در ادامه کش��ورهای غربی
را مته��م کرد از معیارهای دوگانه پیروی میکنند ،زیرا آنها
برای مذاک��ره مجدد درباره توافق هس��تهای با ایران تالش
میکنند جمهوری اس�لامی را از تولید اورانیوم غنی شده با
درجه نظامی مشابه آنچه ایاالت متحده و انگلیس به استرالیا
تحویل خواهند داد ،منعکنند.
دور جدید مذاکرات اما در ش��رایطی برگزار میش��ود که
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به
انتخاب گزینه مذاکره از سوی ایران ،خبر از خالی نبودن دست
کشورمان از گزینههای دیگر در مواجهه با طرف غربی داد.
وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه
گفتوگوهای وین موفقیتآمیز باشد ،اظهار داشت :قطعا دست
جمهوری اسالمی ایران بسته نخواهد بود و گزینههای مختلفی
در مقابل ما قرار دارد.
حس��ین امیرعبداللهیان در پیامی ویدئویی گزارش��ی از
عملکرد یکصد روزه دستگاه سیاست خارجی در زمان تصدی
وزارت امور خارجه ارائه کرد .وزیر امور خارجه با بیان اینکه
نخستین برنامه کاری این وزارتخانه واردات گسترده واکسن
به کشور بود ،گفت :امروز مایلم با کمال خرسندی اعالم کنم
بیش از یکصد میلیون دوز واکسن به هموطنان ما در کشور
تزریق ش��ده و ما در ش��رایطی قرار داریم که قادریم بخشی
از تولیدات واکس��ن داخلی را به خارج از کشور صادر کنیم.
وی در ادامه این گزارش ویدئویی با بیان اینکه در چارچوب
دیپلماسی اقتصادی ،دیپلماسی همسایهمحور و آسیامحور
اقدامات متمرکزی را در دستگاه دیپلماسی شروع کردیم ،به

عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای اشاره کرده
و گفت :در یک سال آینده بتدریج و مرحله به مرحله شاهد
موفقیتها و توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی جمهوری
اس�لامی ایران در سطح منطق ه شانگهای و کشورهای عضو
این سازمان خواهیم بود .امیرعبداللهیان با بیان اینکه یکی از
موضوعات جدی و تحوالت پیچیده در یکصد روز گذشته در
کشورهای پیرامونی و همسایه ما تحوالت سریع و شتابان در
افغانستان بود ،اظهار داشت :تالشهای سیاسی گستردهای
را به عمل آوردیم که تحت تاثیر ناامنیها و شرایط بیثباتی
که در افغانستان در دوره انتقالی ایجاد شد قرار نگیریم و در
عین حال تدابیری را بیندیش��یم که بتوانیم مرزها را کنترل
کرده و ورود آوارگان را مدیریت کنیم و از طرف دیگر راهحل
سیاس��ی برای حل بحران افغانستان داشته باشیم .وزیر امور
خارج��ه در این زمین��ه به برگزاری دومین نشس��ت وزرای
خارجه کشورهای همس��ایه افغانستان در تهران اشاره کرد
و گفت :برگزاری حضوری نشست وزرای خارجه کشورهای
همسایه افغانستان در تهران یکی از تدابیری بود که در این
زمینه اندیشیده شد.
امیرعبداللهیان بیان کرد :برنامه دیگری که در دستور کار
دستگاه دیپلماسی قرار داشت به دلیل نشست ساالنه مجمع
عمومی سازمان ملل متحد با توجه به اینکه دولت کارش را
به سرعت شروع کرده بود و توجه به وضعیت داخلی کشور
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نیسان پر از کوکتل مولوتف

گروه سیاسی :سردار حسن کرمی ،فرمانده یگانهای ویژه ناجا
در گفتوگ��و با فارس درباره آخرین عملکرد ماموران یگان ویژه
در حوادث اصفهان اظهار داش��ت :هفته قبل  ۳۰تا  ۴۰هزار نفر
از کش��اورزان و مردم والیتمدار اصفهان با مجوز اقدام به تجمع
کرده و به صورت آرام و قانونمند خواستههای خود را بیان کردند؛
در ادامه نیز رسانهها و صداوسیما مطالبات آنها را بیان و سپس
مسؤوالن مربوط نیز با کشاورزان و مردم اصفهان صحبت کرده و
در نهایت تجمع مردم پایان یافت .وی افزود :تعداد اغتشاشگران
در ناآرامیهای اصفهان  ۲تا  ۳هزار نفر بود که با شعار و سنگ
و چاقو و آتش زدن چادر کش��اورزان ،مردم را سپر خواستههای
نامش��روع خود کردند .فرمانده یگانهای وی��ژه ناجا اعالم کرد:
ماموران یگانهای ویژه ناجا در راستای حفظ و حراست از امنیت،
آرامش و آس��ایش مردم و تجهیزات و اموال عمومی وارد صحنه
شده و مثل همیشه با مدارا و صبر ،سعی در آرام کردن محیط
داشتند .کرمی با تاکید بر اینکه عوامل ضدانقالب و اغتشاشگر
در صدد آسیب به مردم ،تاسیسات و اماکن بودند ،اظهار داشت:
یگان ویژه برای کنترل اوضاع از ابزار قانونی خود استفاده و تا آنجا
که میتوانست اقدام به ارشاد و راهنمایی افراد کرد .وی در پاسخ
به این پرسش که چه تعداد از مأموران یگان ویژه مصدوم شدند،
گفت :با تجهیزات کافی ماموران یگان ویژه تعداد کمی مجروح
داشتیم؛ تعدادی که در راستای مصالحه و با داشتن تحمل و صبر

زیاد در مقابل س��نگپرانی اغتشاشگران زخمی شدند .فرمانده
یگانه��ای ویژه ناجا در این باره که چه تعداد از اغتشاش��گران
دس��تگیر شدهاند ،اعالم کرد :عوامل اطالعاتی نامحسوس یگان
ویژه با مستندسازی و طبق روال قانونی عوامل و محرکان اصلی
را شناسایی کرده و تا این لحظه  ۶۷نفر آنها را دستگیر کردهاند.
ناآرامیهای روز جمعه شهر اصفهان هیچ کشتهای نداشت .نورالدین
سلطانیان ،سخنگوی دانشگاه علومپزشکی اصفهان در این زمینه
در گفتوگو با خبرگزاری صداوس��یما گفت :بر اس��اس آخرین
گزارشها و استعالمهای رسیده ،همه مجروحان از جمله نیروهای
انتظامی ،امنیتی و اغتشاشگران با آسیبهای سطحی ترخیص
شدهاند و تنها  ۱۹نفر در بخشهای چشمپزشکی مراکز درمانی
بستری هستند .وی افزود :در حوادث دیروز(جمعه)  ۲دستگاه از
آمبوالنسهای اورژانس آسیب جزئی دیدند و هیچ یک از عوامل
اورژانس آس��یب ندیدند .فرمانده انتظامی استان اصفهان هم با
اش��اره به کشف بسیار زیاد سالح سرد از اغتشاشگران گفت :در
یکی از ورودیهای اصفهان  7قبضه کلت کمری از یک باند حمل
سالح گرم و یک قبضه وینچستر از اغتشاشگران کشف و ضبط
شد .سردار محمدرضا میرحیدری افزود :با هوشیاری دستگاههای
امنیتی یک نیسان پر از کوکتل مولوتف در حال انتقال به محل
تجمعات کشف و ضبط شد و خانهای در نزدیکی زایندهرود که
محل ساخت کوکتل مولوتف و مواد انفجاری بود نیز کشف شد.

به عنوان اولویت اصلی در ماههای اول دولت مورد توجه بود،
تصمیم بر این گرفته ش��د که اینجان��ب به عنوان وزیر امور
خارجه به نیویورک سفر کنم و در نیویورک با بیش از  ۵۰وزیر
خارجه از تمام حوزههای جغرافیایی جهان شامل همسایگان،
آسیا ،اروپا ،اقیانوسیه ،آمریکای التین و مقامات سازمان ملل
متحد و مقامات اسبق آمریکایی که در چارچوب اندیشکدهها
در این کشور فعالیت میکردند و اصحاب رسان ه و سردبیران و
مدیران رسانهها در آمریکا جلسات مختلفی برگزار شد .وی
ادامه داد :در جریان سفر به نیویورک عالوه بر سخنرانی در
چندین جلسه و نشست بینالمللی این فرصت فراهم شد که
با کارکنان دفتر حفاظت منافع جمهوری اس�لامی ایران در
واشنگتن هم دیدار و جلسه خوبی داشته باشیم و در جریان
مش��کالت ایرانیان مقیم خارج از کشور بویژه ایرانیان حوزه
آمریکا قرار گرفتیم که در برگشت از نیویورک و نشستهایی
که با ایرانیان خارج از کشور و همکاران در دفتر حفاظت منافع
در واشنگتن داشتیم ،اقدامات سریعی برای حل مشکل ایرانیان
انجام ش��د و امیدواریم بتوانیم بتدریج همه آن مش��کالت و
مطالباتی را که وجود داشت برطرف کنیم و اقدامات خوبی
هم توسط همکاران من انجام شده است.
وزی��ر امور خارجه در این زمینه خطاب به ایرانیان خارج
از کش��ور و هموطنان داخل افزود :تالش کردیم در س��ایت
جدید وزارت امور خارجه بخش��ی را برای ارتباط مس��تقیم

ایرانیان مقیم خارج از کش��ور و هموطنان در داخل کش��ور
ب��ا وزیر امور خارجه اختصاص دهیم و اگر به س��ایت جدید
وزارت امور خارجه مراجعه کنید این دسترسی را دارید و در
روزهای آینده یک دسترس��ی باالتر را هم که نگرانی بخشی
از جامعه ایرانیان خارج از کشور است ،در سایت وزارت امور
خارج��ه ایجاد میکنیم .امیرعبداللهیان در عین حال یادآور
شد :متاسفانه دشمنان و البیهای صهیونیستی و رسانههای
معاند تالش میکنند نوعی ایرانهراس��ی را بویژه در نس��ل
جدید ایرانیان خارج از کشور ایجاد کنند .ما در سایت وزارت
امور خارجه بخشی را طی روزهای آینده فعال خواهیم کرد
که هموطنان خارج از کش��ور میتوانند بپرسند آیا ما برای
ورودمان به ایران و بازگش��ت ،مشکلی از نظر نظام وظیفه یا
هر موضوع دیگری داریم یا خیر.
وی در ادامه موضوع دیگری را که در یکصد روز گذشته به
صورت جدی در دستگاه دیپلماسی مورد توجه قرار گرفت،
بحث برجام ،مذاکرات وین و تعامل و همکاری در راس��تای
حقوق و منافع ملت ای��ران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی
دانس��ت و اظهار داش��ت :از این هفته گفتوگوهای وین را
کلید خواهیم زد .رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد:
ما همه مقدمات را در صورتی که طرفهای مقابل به تعهدات
کاملشان بازگردند ،برای رسیدن به یک توافق خوب و سریع
فراهم کردیم و به صراحت مواضع و مطالبات خودمان را در
ادامه گفتوگوهایی که از گذشته وجود داشته و سندی که
به عنوان برجام و قطعنامه س��ازمان ملل به تصویب رسیده،
بیان کردیم .امیرعبداللهیان بیان کرد :نظر صریح و روش��ن
جمهوری اس�لامی ایران این است که در میز مذاکره حقوق
و منافع ملت ایران باید تأمین ش��ده و تحریمها لغو ش��ود و
ما امیدواریم در مس��یر گفتوگوه��ای وین بتوانیم گامهای
اساسی و موفقیتآمیز رو به جلویی برداریم .وزیر امور خارجه
تصریح کرد :قطعا دست جمهوری اسالمی ایران بسته نخواهد
ب��ود .گزینههای مختلفی در مقابل ما قرار دارد .ما از گزینه
گفتوگو و مذاکره در وین کار را شروع میکنیم .در مذاکره
و در رس��یدن به توافق جدی هستیم و امیدواریم آنگونه که
طرفهای مقابل ما بویژه غربیها در کالم میگویند ،جدیت
آنه��ا را هم ببینیم .وی گفت :ما ب��ا صراحت به آنها گفتیم
یک دولت عملگرا و نتیجهمحور هستیم و امیدواریم در میز
مذاکرات وین چنین اتفاق��ی رخ دهد .امیرعبداللهیان بیان
کرد :توس��عه تجارت خارجی و ارزآوری برای کشور از جمله
موضوعاتی است که وزارت امور خارجه در دولت سیزدهم به
آن توجه جدی خواهد کرد .در روزهای آینده کتاب س��فید
سیاس��ت خارجی را برای اطالع هموطنان و نخبگان و همه
بخشهای کش��ور منتشر میکنیم و به عنوان سند سیاست
خارجی دولت سیزدهم در  ۴سال آینده آن را در اختیار همه
نخبگان و در دسترس همه هموطنان عزیز قرار میدهیم.

فرماندهنیرویدریاییارتش:

صهیونیستها جرأت رو در رویی با ما را ندارند
گروه سیاسی :فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران در مصاحبهای گفت تهدیدات صهیونیستها را نباید
ج��دی گرف��ت و آنها جرأت ر ودر رو ش��دن با توان نظامی
ایران را ندارند.
امیر دریادار ش��هرام ایرانی در مصاحبه با شبکه المسیره
یم��ن گفت :تهدیدات و توطئهه��ا و تحریمها در به زانو در
آوردن مردم ایران به شکس��ت انجامیده و دشمن در مقابل
نیروهای نظامی عاجز اس��ت .فرمانده نیروی دریایی ارتش
ادام��ه داد :نیروه��ای دریایی ما اخیرا توانس��تهاند  ۴۵هزار
کیلومتر را با عبور از سواحل  50کشور بدون توقف در بنادر
طی کنند و این رویداد نش��ان از اقتدار نیروی دریایی ایران
دارد .دریادار ایرانی افزود :نیروی دریایی جمهوری اسالمی
ایران امنیت نفتکشها و کش��تیهای تجاری را در اقیانوس
اطلس و دریای سرخ تأمین میکند و قادر است هر اقدامی
از س��وی دشمن را به سرعت پاس��خ دهد .وی تأکید کرد:
نیروی دریایی ایران با تجهیزات و ابزارهای س��اخت داخل
امکان حضور با قدرت در هر نقطه را دارد.
■■برداشته ش�دن تحریم در حوزه نظامی برای ما فاقد ارزش
است

امی��ر دریادار ش��هرام ایرانی همچنین روز گذش��ته در
نشس��ت خبری به مناس��بت هفتم آذر ،روز نیروی دریایی

ارتش جمهوری اس�لامی ایران با بیان اینکه ماموریتهای
نیروی دریایی موجب ایجاد آرامش برای کش��ور میش��ود،
گف��ت :نیروی دریایی آماده انجام ماموریتهایی اس��ت که
برای این نیرو در نظر گرفته میش��ود .وی در پاسخ به این
پرس��ش که با رفع تحریمهای نظامی آیا قراردادهایی برای
خرید و فروش سالح داشتهاید ،گفت :تحریم برداشته شود
یا نشود برای ما فرقی نمیکند .امروز این توانمندی را داریم
که ناوشکن سبک و سنگین بسازیم .برداشته شدن تحریم
در حوزه نظامی برای ما فاقد ارزش اس��ت .فروش سالح در
حوزه اختیارات من نیس��ت که در این زمینه پاس��خ بدهم.
امیر ایرانی در ادامه در پاسخ به این پرسش که کشور با چه
تهدیدهایی در کش��تیرانی مواجه است؟ اظهار کرد :صحنه
امروز دریا با وجود تروریس��م دریایی با شرایط چندوجهی
مواجه اس��ت .ما با تمام تهدی��دات مقابله کردهایم و امنیت
کش��تیرانی ای��ران و منطقه و جهان برقرار اس��ت .ناوگروه
هفتادوهفتم نی��روی دریایی با تمام حمالت دزدان دریایی
برخورد کرده و با آسیبی هم مواجه نشده است .وی در پایان
درباره رونماییهای نیروی دریایی گفت :در حوزه س��اخت
تجهیزات به توانمندی ویژهای رس��یدهایم و میتوانیم انواع
ش��ناورها را بس��ازیم .بزودی زیردریایی بعثت را س��اخته و
رونمایی میکنیم.

پانزدهمین نشست سران سازمان اکو امروز با حضور رئیسجمهور کشورمان در پایتخت ترکمنستان برگزار میشود

پیشبرد سیاست همسایگی در عشقآباد

حوزه سیاست خارجی ،راهبرد
گروه سیاسی :دولت سیزدهم در 
خود را تقویت روابط با همسایگان و منطقهگرایی معرفی کرده
اس��ت .در همین راس��تا ،طی ماههای گذشته دیپلماسی دولت
در همین جهت سازمان یافتهاست .در نخستین قدم و با سفر
رئیسجمهوری به تاجیکس��تان ،ایران به عضویت دائم سازمان
همکاری ش��انگهای درآمد .امروز نیز رئیسجمهور در سفری به
دیگر کشور آسیای مرکزی یعنی ترکمنستان ،در نشست سازمان
اکو حاضر میشود .به گزارش «وطنامروز» ،پانزدهمین نشست
سران سازمان اکو امروز با حضور نمایندگان ارشد کشورهای عضو
سازمان در پایتخت ترکمنستان برگزار میشود .به همین منظور
حجتاالسالم والمسلمین س��یدابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور
کشورمان روز گذشته وارد عشقآباد شد و در بدو ورود به فرودگاه
از سوی قربانقلی بردیمحمداف ،رئیسجمهور ترکمنستان مورد
استقبال رسمی قرار گرفت .رئیسجمهور پیش از ترک تهران در
جمع خبرنگاران با اشاره به شعار این دوره از اجالس اکو با عنوان
«همراه هم باشیم ،برای آیندهای بهتر » اظهار داشت :هدف از این
نشست مروری بر اقدامات انجام شده در گذشته و نیز تصمیمگیری
برای آینده است .وی افزود :از اهداف این سفر دیدارهای دوجانبهای
اس��ت که با سران کش��ورهای عضو اکو انجام میشود؛ از جمله
سیاستهای مهم ما که بارها اعالم کردهایم ،این است که نسبت
به همکاری با کشورهای همسایه و منطقه اولویت قائلیم و معتقدیم

این رواب��ط میتواند همواره در
جهت ارتقای مناسبات اقتصادی
مؤثر واقع شود و برای کشورهای
همسایه نیز این نوع ارتباط مؤثر
است .رئیسجمهور تأکید کرد:
ما سیاست همسایگی را محور
کارهایمان قرار دادهایم و همواره
برای آن فک��ر و برنامه داریم و
در این س��فر با میزبان محترم که رئیسجمهور کشور همسایه
ما ترکمنس��تان است ،دیدار و گفتوگو خواهیم داشت .رئیسی
خاطرنش��ان کرد :در دیدارهای دوجانبه با مقامات ترکمنستان
درباره مساله مهم گاز و ترانزیت و دیگر مسائل مهم میان  ۲کشور
گفتوگو خواهیم کرد .وی با ابراز امیدواری درباره نتایج این سفر
گفت :فکر میکنم این سفر در جهت همکاریهای منطقهای و
ارتباط دوجانبه با کشورهای همسایه ،سفر مؤثری باشد.

■■شکست خودتحریمی با گسترش تعامالت منطقهای

مهدی خورس��ند ،کارشناس مس��ائل اوراسیا در گفتوگو با
«وطنامروز» درباره برگزاری نشس��ت سران سازمان اکو با اشاره
به دیدگاه منطقهگرایی و تعامل با همسایگان در سیاست خارجی
دولت سیزدهم گفت :نخستین سفر خارجی جناب آقای رئیسی
به دعوت رئیسجمهوری تاجیکستان برای حضور در اجالسیه

همکاری شانگهای به این

سازمان
کشور ،یک سفر بسیار مثبت بود.
قراردادهای دوجانبه و تعامالتی
که در این س��فر صورت گرفت،
زمینهس��از فصلی ن��و در روابط
ایران و تاجیکستان پس از یک
دوره سردی روابط بود.خورسند
 2صنعت گردشگری و ترانزیت
را موتور محرکه کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته دانست و
گفت :با توجه به همسایگی کشورهای عضو اکو و نزدیکی مسافت
بین آنان ،میتوان با تسهیلگری در امر توسعه گردشگری بین
اعضا ،یک گردش مالی بسیار خوب و مناسب برای کشور ایجاد
کرد .از سوی دیگر در بحث ترانزیت ،ایران با داشتن جایگاه منحصر
حلقه وصل کشورهای محصور در خشکی حوزه
به فرد بهعنوان 
اوراسیا ،آسیای مرکزی و قفقاز به آبهای گرم جنوبی در سواحل
زمینه بسیار مناسبی برای کشورهای
مکران و بندر چابهار میتواند 
عضو این سازمان بهمنظور توسعه مناسبات اقتصادی ایجاد کند.
کارشناس مسائل منطقه ادامه داد :ما متاسفانه از این ظرفیت غفلت
کردهایم .بسیاری از ظرفیتهای ترانزیتی کشور معطل تنها چند
صد کیلومتر ریلگذاری بین زاهدان به چابهار و رشت به انزلی
ترانزیتی خود را تکمیل کند تا فضا

است .ایران باید مسیرهای

برای تشکیل یک بستر مولد اقتصادی برای کشورمان فراهم شود.

■■مشارکت فعال در اکو از اولویتهای سیاست خارجی ایران

«مهدی صفری» معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران که چند روزی است به منظور
انجام رایزنیهای اقتصادی مختلف دوجانبه با ترکمنستان در
عش��قآباد حضور دارد ،در س��خنرانی خود در نشست وزرای
خارجه کشورهای عضو س��ازمان اکو ضمن تشکر از میزبانی
اجالس توسط ترکمنستان ،بر اهمیت چندجانبهگرایی برای
حل چالشهای منطقهای و بینالمللی از طریق تفاهم مشترک
و روح همکاری تأکید کرد .وی افزود :جمهوری اسالمی ایران
بر سیاست گسترش روابط دوستانه با کشورهای دیگر بویژه با
کشورهای همسایه ادامه میدهد و مشارکت فعال و ترتیبات
چند جانبه مانند س��ازمان همکاری اقتصادی اکو در سیاست
خارجی جمهوری اس�لامی ایران دارای اولویت اس��ت .معاون
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به عضویت ایران
ی شانگهای ،همکاری و
و اکثر کشورهای اکو در سازمان همکار 
همافزایی این  ۲سازمان را برای ارتقای همکاریهای منطقهای
مهم ارزیابی کرد .صفری همچنین با اشاره به گزارش ارزیابی
میاندورهای سند چشمانداز اکو ،ضمن حمایت از پیشنهادات
ارائه ش��ده ،خواستار مشارکت همه کشورهای عضو در تحقق
اهداف این سازمان شد.

