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اقتصادجامعه

اخبار

توییت امیر عبداللهیان پس از دیدار با وزیر خارجه چین

درباره همکاریهای جامع و مذاکرات وین به اجماع مهمی دست یافتیم

شنبه25دی  - 1400شماره 1261

وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به دیدار خود با وزیر خارجه چین نوشت :در دیدار با اقای وانگ یی ،مشاور دولتی و وزیر امور خارجه چین در طیف
گسترده ای از موضوعات از جمله برنامه همکاریهای جامع و مشورتها در مورد مذاکرات وین به اجماع مهمی دست یافتیم.به گزارش اقتصاد سرآمد ،حسین امیر عبداللهیان
که به چین سفر کرده است ،بعد از دیدار با همتای خود در توییتی نوشت :در آغاز سال جدید  ،۲۰۲۲بسیار خرسندم که اولین سفر رسمی بعنوان وزیر امور خارجه به چین آمده ام.
وی اضافه کرد :در شهر زیبای ووشی در استان جیانگسو با آقای وانگ یی ،مشاور دولتی و وزیر امور خارجه چین در طیف گسترده ای از موضوعات از جمله برنامه همکاریهای
جامع و مشورتها در مورد مذاکرات وین به اجماع مهمی دست یافتیم .وزیر امور خارجه ادامه داد :امیدوارم روابط دو کشور با جهش وارد پنجاه سال دوم خود شود؛ همچنین
آرزومندم بازیهای زمستانی پکن که در عید بهاره چینی برگزار خواهد شد ،حامل نشاط و سرزندگی برای دنیا در دوران همه گیری کرونا باشد.

انرژی هسته ای
به دنبال این هستیم که کشور را سازنده
نیروگاههستهایکنیم

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت :در حال حاضر یک
هدف گذاری  ۱۰هزار مگاواتی که جدیدا ً برنامه ریزی
کردیم را در دستور کار داریم تا بتوانیم کشورمان را به یک
کشور سازنده نیروگاه هستهای تبدیل کنیم.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،محمد اسالمی ،در سالروز
شهادت شهید مسعود علیمحمدی ،به دیدار خانواده این
شهید رفت و با اعضای خانواده او گفتگو کرد.
وی در این دیدار با بیان اینکــه دکتر علیمحمدی حق
بزرگی به گردن ما دارند ،اظهار داشت :بزرگداشت یاد و
خاطره ایشان و همه شهداء برای ما نه به صورت شکلی و
نمایشی بلکه به صورت قلبی و ایمانی یک تکلیف است.
رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت :این برای خود
ما یک یادآوری است که حواســمان باشد شهداء رفتند
که ما راهشان را ادامه دهیم .شهید در زمان خودش یک
اثری دارد و در ضمیر خودش از خدا میخواهد اعمالش
پذیرفته باشد.اســامی تاکید کرد :شهدایی که کارهای
فکری و علمی انجام دادند ،برای خودشان صدقه جاریه
ایجاد کردهاند و مسیری را باز کردهاند که اثر خون شهید
کمک میکند آن راه پر رونق تر باشد و حرکتی پرشتاب
داشته باشد .یادبودها و بزرگداشتها نوعی دلگرمی برای
خانواده شهید است که به راه شهید خودشان ایمان داشته
باشند و برای ما تذکری است که راه شهید را شایستهتر
ادامه دهیم.وی افزود :نخســتین اقدامی که در روز اول
کاری انجام دادم تماس با خانواده شهدای هستهای بود تا
از آنها اجازه بگیرم و بخواهم برای ما دعا کنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :سازمان انرژی
اتمی به هر صورت ســازمان مهمی اســت و بخشی از
ظرفیت اقتدار و عزت ملی است .جایی نیست که سیاسی
یا گروهی و حزبــی اداره شــود .هزینههایش را ملت
میدهد .هیچ امکاناتی را رایگان به مــا نمیدهند .باید
هزینه کنیم .این ملت هزینه هنگفتی داده است .هم برای
رســیدن به این ظرفیت و تراز ،شهید داده و هم کارکنان
و مدیرانش تالش گسترده شبانه روزی داشته و دارند.
اســامی ادامه داد :در شــرایطی که دنیا مطلق ًا موافق ما
نیست و بر خالف همه موازین بین المللی و حقوق حقه
ما طبق قوانین و موازین آژانــس بین المللی ،نه تنها با ما
همکاری نمیکنند ،بلکه مزاحم ما میشــوند و برایمان
مسئلههای فراوان ایجاد میکنند.
وی تاکید کرد :در همین حال دانشمندان و متخصصین ما
تالش کردهاند در موضوعی که علم و فناوری ،سیستمها
و ظرفیت تکنولوژیکــی و صنعتی اش را نداشــتیم ،با
پژوهش و تالش شــبانه روزی گســترده و با خستگی
ناپذیری همه اینها را به دست بیاورند .این همه کار متنوع
که در حوزه هستهای مورد نیاز بوده ،با این جانفشانی ها
به دست آمده است.رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح
کرد :تحریمهایی که به بهانه هســتهای به کشور تحمیل
میکنند ،هزینههای زیادی را برای کشــورمان به همراه
داشته اســت .االن حدود  ۱۳هزار کالهک هستهای در
اختیار  ۹کشور از جمله رژیم غاصب صهیونیستی است.
 ۵کشوری که دارای حق و تو هســتند ،کنترل و نظارت
میکنند و  ۴تای دیگر هم که اص ً
ال عضو معاهده NPT
نیستند.اسالمی گفت :ما با چنین شرایطی مواجه هستیم.
بدون اینکه در راستای دســتیابی به تسلیحات هستهای
هیچگونه اقدام عملی کــرده باشــیم و در حالی که در
دکترین امنیت ملی و دفاعی ما نبوده اســت ،اینطور ما
را متهم میکنند .خودشان هم میدانند که اص ً
ال صحت
ندارد و ما اص ً
ال وارد این موضوع نشدیم.
وی با اشاره به خواســته «اوباما» ،رئیس جمهور اسبق
آمریکا مبنی بر برچیــدن و باز کردن پیــچ و مهرههای
صنعت هستهای ایران ،گفت :صنعتی که میخواهند پیچ
و مهرههای آن را باز کنند ،همه بخشهای این صنعت در
تراز باالی صنعت پیشرفته قرار دارد.
رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد :اگر امروز امکانات
صنعت هستهای همچون تجهیزات تولید رادیو دارو را
نداشتیم ،آنها به ما رادیو دارو نمیدادند ،کما اینکه آنچه
که نمیتوانیم تولید کنیم را نمیدهنــد .یعنی در حوزه
بهداشت و درمان که حوزه انســانی است و شعارش را
میدهند ،ما را تحریم کردنــد و در اختیار نمیگذارند.
بنابراین ما باید با تحقیقات خودمان به آن برسیم.
اســامی تاکید کرد :ما برای ســامت مــردم ،ارتقاء و
پیشرفت کشور و پیشبرد برنامه توسعهای کشور ،ملزم به
ایجاد این قابلیت بودیم .این قابلیت برای ما تکلیفی است
که در راهش این شهداء را تقدیم کردیم .افتخار میکنیم
که ادامه دهنده راه این شهیدان باشیم .اگر ممارستهای
شــهدایی نظیر دکتر علیمحمدی نبود ،بــه این مرحله
از پیشرفت نمیرسیدیم.وی خاطرنشــان کرد :هر جا
از طریق دانش بومی وارد شــدیم ،ممارســت داشتیم،
متعهدانه تالش کردیم و فناوری و سیســتم صنعتی اش
را خودمان ایجاد کردیم ،آن مسیر ،مسیر ماندگاری بوده
و توانستیم در آن مسیر پیشرفت و ارتقاء پیدا کنیم .این
راه ،راه انقالب اسالمی است که مسیر آن استقالل ،عزت
و سربلندی است .به یاری خدا مستحکم این راه را ادامه
میدهیم.همچنین در این دیدار همسر شهید علیمحمدی
با اشاره به مظلومیت شــهید علیمحمدی ،در ارتباط با
تالشهای این شهید در راه توسعه علمی کشور گفت:
نه تنها شهید علیمحمدی بلکه تالشهای بیشماری از
سال  ۶۴در مسیر علمی کشور صورت گرفته و متاسفانه
بسیاری از آنها به خاطر شرایط کشور گمنام هستند.
وی اظهار داشت :شهید علیمحمدی به خاطر شهادتش
شناخته شد .ایشــان نه تنها در مسیر هســتهای کشور
زحمات زیادی کشید بلکه در پیشــرفت علم در ایران
خیلی موثر بود .اگر سابقه شهید را بررسی کنید آثارش
را در دهه  ۶۰در کتب درسی دبیرســتانی و دانشگاهی
میبینید .هرجا به او نیاز داشتند ،حضور داشت و واقع ًا
بدون چشم داشت مادی وارد میشــد و فقط به دنبال
پیشرفت علمی کشور بود .شهید علیمحمدی میگفت
حق ملت ما بیشتر از اینها است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با «اقتصاد سرآمد» مطرح کرد

صادراتکشاورزی راهی برایجبران عدمفروشنفت

گروه اقتصادجامعه  -محمد آیتی  -در چند ســال اخیر ،به
گواه اظهارات نمایندگان مجلس ،بودجههای سالیانه کشور،
انقباضی بسته شده است.بیتردید عمدهترین دلیل این رویکرد،
تحریمهای بینالمللی علیه ایران است .کشوری که دههها با فروش نفت،
امورات خود را میگذرانده ،حال باید یا تحریمها را با برخی هزینهها که البته
ساده هم نیست دور بزند یا روی ظرفیتهای دیگر و کشورهای پیرامونی
حساب ویژه باز کند .از آنجایی که ایران ،کشوری چهار فصل است و در
حوزه کشــاورزی به میزان قابل توجهی خودکفا میباشد ،اگر مدیریتها
درست و علمی پیش برود و کار بازاریابی به دســت اهلش سپرده شود،
حتم ًا روزهای بهتری به لحاظ صــادرات و ارزآوری انتظار ما را خواهند
کشید .در همین خصوص ،معینالدین سعیدی عضو کمیسیون کشاورزی
مجلس به اقتصاد سرآمد گفت :اینکه بگوییم از طریق صادرات محصوالت
کشاورزی به طور کامل میتوانیم همه نیازهای کشور را برطرف کنیم ،مبتنی
بر واقعیتهای اقتصادی کشور نیســت ،اما همت در بخش کشاورزی و
صادرات حداکثری در آن میتواند راه و روشــی برای جبران عدمفروش
نفت و جلوگیری از کسری بودجه باشد.
 19میلیون تن نهاده دامی واردات داریم ،میتوانیم بخش عظیمی از
نهادهها را تولید کنیم
وی افزود :ما حتم ًا نیاز به منابع نفتی هم داریــم ،اما معتقدم ظرفیتهای
کشاورزی ایران بیبدیل اســت .در حال حاضر  19میلیون تن نهاده دامی
را وارد ایران میکنیم در حالی کــه میتوانیم بخش عظیمی از این نهادهها
را در خود کشور تولید کنیم .یا در بحث نباتات گرمسیری ما سالی حدود
 700میلیون دالر صرف واردات میوههای گرمسیری میکنیم که اگر کار با
مدیریت و حمایت جلو برود تا میزان قابل مالحظهای امکان خودکفایی
در این بخش وجود دارد.نماینده چابهار یادآور شد :نظر من این است که از
 19میلیون تن حداقل میتوانیم  10تا  12میلیون تن را خودمان تولید کنیم.
یعنی این کار در بحث جو ،کنجاله سویا و ذرت شدنی است .از طرفی ،این
رویکرد باعث میشود در برابر تکانههای اقتصادی مقاوتمان بیشتر شود.
حتی در بحث نباتات گرمسیری چون مربوط به حوزه کاری و تخصصی من
میشود 100 ،درصد مطمئنم که میتوانیم تولیدش را عملی کنیم.
سعیدی اظهار داشت :همین ســواحل ُ
مکران اگر به خوبی دیده شود و از
سدها برای پروژهها ،آب کشــاورزی تخصیص داده و به خوبی استفاده
شود  100درصد میوههای گرمســیری را میتوانیم خودمان تولید کنیم و
این کار کام ً
ال مقرون به صرفه اســت ،یعنی اینطور نیســت که در حرف
ارزانتر دربیاید ،بلکه با محاســبه میتوان این موضــوع را ثابت کرد تنها
اگر کار با خردجمعی و نظر کارشناسان به پیش برود .این عضو کمیسیون
کشاورزی مجلس به اقتصاد سرآمد تصریح کرد :وزارت جهاد کشاورزی
باید به این سمت برود که تولید را مقدم به واردات بداند ،البته که در بحث

نشست مذاکرهکننده ارشد ایران با هماهنگکننده مذاکرات و مذاکرهکنندگان ارشد
سه کشور اروپایی در وین برگزار شد.به گزارش اقتصاد سرآمد ،در ادامه رایزنیهای
دور هشــتم مذاکرات در وین ،عصر امروز (جمعه  ۲۴دی) نشســت علی باقری
مذاکرهکننده ارشد ایران« ،انریکه مو را» هماهنگکننده مذاکرات و مذاکرهکنندگان
ارشد سه کشور اروپایی در وین برگزار شد.پیشتر نیز نشست دوجانبه علی باقری
رئیس هیئت مذاکرهکننــده ایران و «انریکه مو را» معاون دبیرکل ســرویس اقدام
خارجی اتحادیه ارویا در هتل کوبورگ وین برگزار شده بود.

بازگشت موقت مذاکرهکنندگان ارشد به پایتختها

بر اساس تفاهم صورت گرفته مذاکرهکنندگان ارشــد ایران و سه کشور اروپایی
برای انجام امور مربوطه و برخی مشــورتها برای دو روز و موقتا به پایتختها
باز میگردند.به گزارش اقتصاد سرآمد ،بر اســاس تفاهم انجامشده میان روسای
هیئتها ،مذاکرهکنندگان ارشد ایران و سه کشور اروپایی عصر امروز برای انجام
امور مربوط به سمتهای سیاسی خود و برخی مشورتها ،موقت ًا به مدت دو روز
به پایتختها بازخواهند گشت.با این وجود ،مذاکرات کارشناسی همچنان بدون
وقفه ادامه خواهد یافت و بازگشت مذاکرهکنندگان ارشد به معنی توقف دور هشتم
مذاکرات نیست.

انتقام سردار سلیمانی یک استراتژی و آرمان است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه انتقام سردار سلیمانی یک
استراتژی و آرمان است ،گفت :ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نهتنها در
مسیر او اختاللی ایجاد نکرد ،بلکه حرارتی در دلها ایجاد کرد که کل جهان اسالم
را به جوشش و جهاد علیه اشغالگری مستکبرین دعوت میکند .به گزارش اقتصاد
سرآمد ،پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب به مناسبت
شهادت شهید سلیمانی گفتوگویی با ســردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی،
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اســامی به بررسی مجاهدتهای حاجقاسم
سلیمانی از دوران دفاع مقدس تا شهادت ایشــان در فرودگاه بغداد و تأثیرات و
پیامدهای این شهادت پرداخته است.
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اروپا :توافق در وین امکانپذیر است

تولید ،اصالح الگوی کشت هم به شدت مهم است که تا این لحظه سناریو
برای کشاورزی ،متناسب با آمایش سرزمین و متناسب با ظرفیت پهنههای
مختلف کشور تعریف نشده و حتی کار مطالعاتی دقیقی صورت نگرفته
است.
مسئوالن به جای سختی تولید به واردات که آسان است
عالقه بیشتری دارند
سعیدی افزود :متاسفانه مسئوالن به جای سختی تولید به واردات که آسان
است عالقه بیشــتری دارند .موضوعاتی که بنده مطرح کردم در صورتی
عملی میشود که نگاهمان به بخش کشــاورزی را متفاوتتر کنیم .ادامه
روند کنونی ،دستاوردهایش چیزهایی میباشد که تا امروز بوده است ،پس
تغییر مسیر ضرورت دارد و شک نکنید در این صورت حا ِل اقتصاد هم بهتر
میشود.وی در ادامه بیان کرد :برخی مشکالت پیش آمده این روزهای اخیر،
صادرات محصوالت کشاورزی را دچار چالش کرده است .اینها موارد
بنیادی نیستند ،بلکه با اندکی تدبیر میتوان مشکالت پیشروی صادرات
کشاورزی را حل کرد .به هر حال چالش پیش میآید و نباید فکر کرد که
وضعیت در حوزه کشاورزی آشفته است .ما کشوری چهار فصل با کلی
امکانات و ظرفیت هســتیم که قابلیت درآمدزایی زیادی هم داریم .ایران،

تنوع اقلیمی و کشاورزی فوقالعاده زیادی دارد و با اصالح الگوی کشت و
اصالح الگوی آب میتوان چالش ها را به حداقل رساند تا همه مردم ایران
بتوانند از این بستر بیشترین منفعت را ببرند.
در صادرات محصوالت کشاورزی حرف اول
مشکالت دیپلماسی است
این نماینده اســتان سیستان و بلوچســتان در پایان خاطر نشان کرد :هیچ
وقت درآمدزایی حاصل از صادرات محصوالت کشاورزی ایران آنطور
که باید و شاید نبوده است .ما از خیلی از بحرانهای سیاسی میتوانستیم
برای این موضوع استفاده کنیم .چالشی که برای روسیه و ترکیه پیش آمد،
فرصتی بود تا بازار ترکیه را به دست بگیریم .در چالش بین قطر و عربستان
نیز میتوانستیم بازار قطر را به راحتی به دســت بیاوریم ،اما مدیرتهای
غیرصحیح باعث شد این فرصتها به مرحله نهایی که درآمدزایی است،
نرسد و عقب بمانیم .مشکالت دیپلماسی در بحث صادرات محصوالت
کشاورزی حرف اول را میزند .از اینرو صالح بر این است که به مراتب
بیشتر از گذشته فضای دیپلماسی را جدی بگیریم ،چون توجه به این بخش
بسیار مهم و غیرقابل انکار است که امیدوارم دولت سیزدهم نگاهی متفاوت
به آن داشته باشد.

برگزیده
مجلس تالش میکند تا مشکالت معیشتی مردم حل شود

به دلیل عدم پرداخت حق عضویت صورت گرفت

تعلیق حق رای ایران در سازمان
ملل برای دومین بار

اگر خود را وقف مردم کنیم
بنبستینخواهدماند

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه غرب برای اجرای تعهــدات برجامیاش وقت
ُکشی میکند،گفت :اروپا تالش دارد با استفاده از حربه
رسان ه فشار بر مذاکره کنندگان ایرانی را افزایش دهد.
اعضای  ۴+۱نباید برای مذاکرات ضرب االجل تعیین کنند
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،اصغر ســلیمی در خصوص برخی
اظهارنظرهای کشــورهای غربی در مورد تعیین ضرباالجل در
مذاکرات هستهای به ایرنا گفت :اعضای  ۴+۱در وضعیتی نیستند
که بخواهند برای مذاکرات ضرب االجل تعیین کنند ،بدون شک
جمهوری اسالمی خواهان فرسایشی شدن روند مذاکرات برجامی
نیست و با جدیت پیگیر است مذاکرات به نتیجه مشخصی برسد.
خواسته ما رفع کامل تحریمهای آمریکا علیه ملت ایران است
نماینده مردم ســمیرم در مجلس شورای اســامی با بیان اینکه
خواسته ما رفع کامل تحریمهای اعمال شده آمریکا علیه ملت ایران
است ،تیم مذاکره کننده ایرانی این موضوع را شفاف و صریح به
طرف مذاکره کننده اعالم کرده است ،طرف غربی باید برای جلب
اعتماد و راستیآزمایی به خواسته ایران توجه کند.
سلیمی خاطرنشان کرد :کشــورهای حاضر در برجام طی چند
سال گذشته نســبت به اجرای تعهداتشان بیتفاوت بودهاند ،این
در حالی است که جمهوری اسالمی ایران با در پیش گرفتن صبر
اســتراتژیک ،با وجود بدعهدی های مکرر غربیها به درستی به
تعهداتش عمل کرده اســت.عضو کمیســیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه فشــار و تبلیغات رسانه ای غربیها
علیه ایران نمیتواند تاثیری بر روند مذاکرات داشته باشد ،گفت:
زمان آن نیست که غربیها بخواهند نسبت به اجرای تعهداتشان
ت ُکشی کنند و با استفاده از حربههای رسانهای درصدد افزایش
وق 
فشار بر مذاکره کنندگان ایرانی باشند.
آمریکاییها در برجام به دنیا نشان دادند که قابل اعتماد نیستند
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورا ی اسالمی گفت :آمریکاییها
در برجــام به افــکار عمومی دنیا نشــان دادند که قابــل اعتماد
نیســتند لذا نمی توان به وعدههای آنان در رفع تحریمها اعتماد
کرد،کشورهای اروپایی هم باید در چارچوب قواعد بین الملل در
این مذاکرات به حقوق ملت ایران احترام بگذارند.
مجلس حامی و پشتیبان تیم مذاکره کننده است
نماینده مردم ســمیرم با بیان اینکه مجلس حامی و پشــتیبان تیم
مذاکره کننده است،گفت :مجلس در راستای اهداف تیم مذاکره
کننده ،تالش میکند تا تحریم ها لغو و مشــکالت معیشتی مردم
حل شود.

سازمان ملل متحد در حالی حق رای ایران را در سال
جاری شمسی برای دومین بار به دلیل عدم پرداخت
حق عضویت تعلیق کرده است که جمهوری اسالمی
به دلیل تحریمهای غیرقانونی آمریکا در انتقاالت ارزی با مشکل
مواجه است و بر اساس ماده  ۱۹منشور ملل متحد ،سازمان ملل
باید در این موارد استثنا قائل شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت
امورخارجه کشــورمان در خصوص تعلیق حق رای جمهوری
اسالمی ایران در ســازمان ملل متحد گفت :جمهوری اسالمی
ایران به عنوان یکی از اعضای پایه گذار و فعال سازمان ملل ،خود
را متعهد به پرداخت کامل و به موقع حق عضویت در سازمان ملل
متحد و دیگر سازمانها و آژانسهای بین المللی می داند .متاسفانه
برای دومین سال پیاپی و به دلیل تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی
آمریکا پرداخت های کشــورمان با مشــکل مواجه شده است.
خطیب زاده تاکید کرد :به رغم مضایق متعدد ایجادشده ،دولت
جمهوری اسالمی ایران منابع الزم را برای پرداخت حق عضویت
خود در ســازمان ملل فراهم آورده و در حال انجام رایزنیهای
ضروری برای حل و فصل موضوع می باشد .در عین حال تدارک
کانالی امن جهت پرداخت سریعتر حق عضویت مدنظر است.
سخنگوی وزارت خارجه افزود :شایسته است دبیرکل سازمان
ملل و دبیرخانه نیز شرایط ویژه کشورهای مواجه با تحریمهای
غیرقانونی را به طور خاص مدنظر قرار دهند و از مســاعدت به
این کشورها برای پرداخت ســهمیه خود مضایقه ننمایند.ایران
بیش از  ۶۵میلیون دالر بدهی به ســازمان ملل دارد که در خرداد
ماه امسال با پرداخت  ۱۶میلیون و  ۲۵۱۲۹۸دالر حق رای خود
را در مجمع عمومی مجددا بدست آورد و اکنون باید بیش از ۱۸
میلیون دالر بپردازد .این مبلغ برای ایران مقدار زیادی نیســت و
دلیل اصلی تاخیر کشورمان در پرداخت این بدهی به سازمان ملل
تحریمهای غیر قانونی آمریکا بوده است.آنتونیو گوترش ،دبیر
کل سازمان ملل متحد ،اعالم کرده که حق رای ایران با استناد به
ماده  ۱۹منشور ملل متحد سلب می شود .بر اساس ماده  ۱۹منشور
ملل متحد هر عضو سازمان که پرداخت حق عضویت آن به تاخیر
افتاده باشد ،درصورتیکه سهمیه عقبافتاده عضو مزبور معادل
یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط به دو سال قبل بهطور کامل باشد
در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت .اما منشور همچنین به
مجمع عمومی این اختیار را میدهد که در صورت عدم پرداخت
به دلیل شــرایط خارج از کنترل عضو ،آن عضو بتواند حق رای
داشته باشد.

رئیس مجلس شــورای اســامی گفت :اگر خود را
وقف حل مشــکالت مردم کنیم و از سیمخاردارهای
نفس عبور کنیم ،هیچ بنبســتی در مسیر خدمت باقی
نخواهد ماند.به گــزارش اقتصاد ســرآمد،محمدباقر
قالیباف در پیامی به یادواره شهدای غرب مشهد اظهار داشت :شهید،
ارزشمندترین دارایی خود را در راه حق نثار کرده است و خداوند
نیز زنگار کهنه شــدن را از چهره او زدوده است.وی افزود :شهید
ازآنرو که خود را فنای فی اهلل کرده است باقی خواهد ماند و ما باید
خود را وقف آن چیزی کنیم که ماندنی است و جان در معرض فنای
خود را ،به قافله شهدا برســانیم.قالیباف اضافه کرد :رنجی باالتر از
جاماندن از قافله شهدا نیست و امید است خداوند ما را از جاماندگان
قافله شهدا قرار ندهد .رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
ستارگان راه ایثار ،راه را به گمشدگان این مسیر نشان میدهند ،خون
شهید راه ایثار را به دیگران نشان میدهد.وی به تالش ظالمان تاریخ
برای زدودن یاد و راه شهدا اشاره کرد و گفت :از همین رو است که
امروز میتوان گفت زنده نگهداشتن نام ،یاد و راه شهدا همانند کار
ارزشمند شهداست.رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :اگر خود
را وقف حل مشکالت مردم کنیم و از سیمخاردارهای نفس عبور
کنیم ،هیچ بنبســتی در مســیر خدمت باقی نخواهد ماند.قالیباف
خاطرنشــان کرد :با عذرخواهی از عدم حضورم در این مراســم،
قدردان همه دســتاندرکاران یادواره شهدای غرب مشهد هستم.
گفتنی است مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسالمی
پس از قرائت پیام محمدباقر قالیباف ،علت غیبت وی را نه ابتال به
کرونا که آنفلوآنزا عنوان کرد که با نظر پزشــکان مبنی بر ضرورت
استراحت وی ،برخی از برنامهها از جمله حضور رئیس مجلس در
آیین یادواره شهدای غرب مشهد لغو شد.بر اساس اعالم دبیرخانه
دایمی یادواره شهدای غرب مشهد ،اسناد مرتبط با  680شهید غرب
مشهد بهروزرســانی و بانک خانواده شــهدای غرب مشهد ایجاد
میشود .یادواره شهدای غرب مشــهد با حضور بیش از 2هزار نفر
از اعضای خانواده شهدای محله قاسمآباد (غرب مشهد) امروز در
مجتمع فرهنگی آیهها برگزار شد که استقبال از این یادواره بهحدی
بود که سالن انقالب اسالمی با ظرفیت یکهزار و  600صندلی در
ابتدای مراسم تکمیل شــد و برگزارکنندگان از سالنی در جوار آن
برای پذیرایی از مهمانان اســتفاده کردند.مطابق اعالم بنیاد شهید
استان خراسان رضوی ،شمار شهدای این استان 17هزار نفر است
که کالنشهر مشهد بهتنهایی هشــتهزار و  673شهید 37 ،هزار و
 268جانباز و یکهزار و  937آزاده در راه حفاظت از کیان کشور و
آرمانهای انقالب اسالمی تقدیم کرده است.

غرب به دنبال
وقت ُکشی است

دیدار باقری با «مورا» و مذاکرهکنندگان ارشد
سه کشور اروپایی

قالیباف در پیامی به یادواره شهدای غرب مشهد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از احتمال حصول توافق با ایران در وین خبر
داد .به گزارش اقتصاد سرآمد ،جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
روز جمعه در کنفرانسی خبری پس از نشست غیررسمی شورای روابط خارجه
در فرانسه گفت که احتمال حصول توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک با ایران
وجود دارد.وی ادامه داد :به نظرم ما داریم به پایان فرایند بسیار طوالنی میرسیم که
من و همکارانم را مشغول کرده بود.بورل افزود :اما جو حال حاضر از زمان پیش
از کریسمس بهتر است .قبل از کریسمس من بدبین بودم اما امروز به نظرم حصول
توافق امکانپذیر است .ما باید به کارمان سرعت ببخشیم چراکه اگر ایران قدرت
هستهای شــود چیزی برای مذاکره باقی نمیماند چراکه توافق میخواهد جلوی
همین کار را بگیرد.بورل تصریح کرد :توافق تا زمانی که رئیسجمهور ترامپ تصمیم
به خروج از آن گرفت خوب کار میکرد .پــس از آمریکا میخواهیم که به توافق
بازگردد و ایران آن را اجرا کند.

وزیر خارجه چین :آمریکا باید اشتباه خود در خروج از
برجام را جبران کند

وزیر خارجه چین در دیدار با وزیر خارجه کشــورمان تاکید کــرد :آمریکا باید
اشــتباه خود در خروج از برجام را جبران کند .به گزارش اقتصاد سرآمد ،حسین
امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجــه که در راس یک هیات بلنــد پایه در چین به
سرمیبرد با وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین دیدار و گفتوگو
کرد.وزیر خارجه چین در این مالقات ،ضمن تایید نظرات وزیر خارجه کشورمان
که امروز به قلم امیر عبداللهیان در مطبوعات چین انتشار یافته دیدگاه های وزیر
خارجه ایران در مقاله منتشره را نشــان دهنده افق بلند روابط دو کشور دانست.
وزیر خارجه چین بر آمادگی پکن برای توسعه همکاری ها در حوزه تامین مالی،
انرژی ،بانکی و فرهنگی علی رغم تحریــم های غیرقانونی علیه ملت ایران تاکید
نمود.وزیر خارجه چین ،ضمن اعالم حمایت کامل چین از مواضع منطقی ایران در
قبال سیاستهای قلدرمابانه آمریکا در برجام ،سیاست اصولی پکن را ادامه حمایت
از مواضع ایران در مذاکرات برجام دانسته و تاکید نمود که آمریکا باید اشتباه خود
در خروج از برجام را جبران نماید.طرف چینی با پراهمیت ارزیابی کردن ســند
همکاری  ۲۵ساله ،توافق طرفین برای آغاز اجرای این سند را رویدادی مهم و زمینه
ساز تحول اساسی در روابط دانست.

اولیانوف :با پیشرفت در مذاکرات وین ،مخالفان برجام
فعالتر شدهاند

نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی واقع در وین نسبت به فعالتر شدن برخی
از مخالفان برجام همراه با پیشروی مذاکرات وین هشدار داد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،میخائیل اولیانوف ،نماینده روســیه در سازمانهای
بینالمللی واقع در وین روز جمعه در توییتی نوشت :با پیشرفت در مذاکرات وین،
مخالفان برجام در فضای عمومی فعالتر شده و بیشــتر فتنهآمیزی میکنند .این
ناراحتکننده و تاسفآور است .اکثریت کشورها از جمله گروه  ۵هدف احیای
توافق هستهای و برداشته شدن تحریمها را دنبال میکنند.وی در پاسخ به کاربری
که درباره تفاوت میان «برداشتن تحریمها» و «لغو تحریمها» میپرسید گفت :این
دو اصالح مترادف هستند .در مذاکرات وین ما اغلب از لفظ «برداشتن تحریمها»
استفاده میکنیم .این قاعده در سازمان ملل نیز به همین شکل است.

الوروف :سفر رئیسی به مسکو حائز اهمیت است

وزیر خارجه روسیه سفر رئیسجمهور کشورمان به مسکو را «حائز اهمیت» خواند.
به گزارش اقتصاد سرآمد از اردوپوینت ،سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه روز
جمعه درخصوص سفر آتی سیدابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور کشورمان به مسکو
گفت :این سفر کوتاه اما مهم اســت .زمان آن رسیده است که تعامالت که عموما
نزدیک و منظم است و قربانی ویروس کرونا شده است در باالترین سطح ازسرگرفته
شوند.وی افزود :اهمیت این بازدید در وهله اول لزوم برآورد دستورکار کلی با توجه
به تغییرات انجام گرفته در ریاستجمهوری ایران است.الوروف در بخش دیگری
از سخنانش درخصوص مذاکرات وین گفت :پیشرفتهای واقعی بر سر برنامه
هستهای ایران حاصل شده اســت .تمایلی واقعی میان ایران و آمریکا وجود دارد
تا نگرانیهای ملموس را درک کنند و دریابند که چگونه این نگرانیها میتواند
در بستهای کلی قرار گیرند .برنامه جامعه اقدام مشترک بستهای از راهحلها بود.

دیدار سفیر ایران با رییس مجلس شورای سلطنت عمان

سفیر ایران با رییس مجلس شورای سلطنت عمان دیدار و رایزنی کرد .به گزارش
اقتصاد سرآمد ،در دیدار علی نجفی ،ســفیر جمهوری اسالمی ایران در مسقط با
«خالد بن هالل بن ناصر المعولی »رئیس مجلس شورای سلطنت عمان طرفین در
خصوص همکاری های پارلمانی و تبادل هیأت میان مجالس دوکشور رایزنی و
گفت وگو کردند .

ایران هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با تاجیکستان ندارد

سفیر کشــورمان در تاجیکســتان با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران سهم
پیشگامانهای در کمک به تقویت زیرساختها و توسعه و شکوفایی تاجیکستان
داشته اســت ،تاکید کرد :جمهوری اسالمی برای توســعه روابط و همکاری با
جمهوری تاجیکستان ،هیچ محدودیتی ندارد .به گزارش اقتصاد سرآمد« ،محمد
تقی صابری» سفیر کشورمان در تاجیکستان در پیامی به مناسبت سی امین سالگرد
برقراری روابط دیپلماتیک جمهوری اســامی ایران و جمهوری تاجیکستان
نوشت ۱۹ :دی ماه سال  ۱۴۰۰خورشیدی برابر با  ۹ژانویه سال  ۲۰۲۲میالدی،
مصادف با سیامین سالروز برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسالمی ایران
و جمهوری تاجیکستان است.وی با بیان اینکه روابط دو کشور مبتنی بر پیوندهای
کهن و گسست ناپذیر فرهنگی ،دینی ،تمدنی ،تاریخی و زبانی است ،این مناسبت
فرخنده را به دولت و ملت تاجیکستان تبریک گفت.

