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مجمع اقتصادی خزر بازاری ۶۰۰میلیارد دالری را پیش روی ایران قرار میدهد

رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به در پیش بودن سفر معاون اول رییس جمهور به روسیه برای حضور
در نشست اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر گفت :در صورت ایجاد تجارت آزاد منطقهای بازاری ۶۰۰
تا ۷۰۰میلیارد دالری پیش روی ایران قرار میگیرد.علیرضا پیمان پاک در پاســخ به این پرسش که وضعیت
تجارت ما با کشــورهای حوزه دریای خزر االن چگونه اســت ،گفت :طی پنج ماهه اول سال  ۱۴۰۱توسعه

صادرات به کشور آذربایجان  ۸۴درصد رشد داشته و صادرات به کشور روســیه در مقایسه با دوره قبل ۳۱
درصد افزایش داشته و میزان صادرات به ترکمنســتان نیز با ۴۰درصد رشد همراه بوده است.رییس سازمان
توسعه تجارت با اشاره به تغییر سبد صادراتی کشور از کاالهای سنتی به کاالهای صنعتی تصریح کرد :در توسعه
صادراتی که در این مدت صورت گرفته ،اقالم سبد صادراتی کشور نیز تغییر یافته است.
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کودک ،کتاب قربانی انحراف سیاستگذاری

علی ربیعی

خبر بررسی واگذاری کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
به نهاد کتابخانههای عمومی وزارت ارشاد ،نگرانیهایی را در میان عالقمندان
حوزه کودک ،آموزش و کتاب رقم زده است و همزمان موجی از واکنشها
را در فضای مجازی به دنبال داشته است .کتابخانههای کانون دهه هاست در
سراسر کشور ،مامن کودکان از گروههای اجتماعی مختلف بوده است .میتوان
این ادعا را طرح کرد که کانون به عنوان یک میراث میان نسلی بدل به نمادی
مشترک در میان نسلها و گروههای مختلف شده است .کتابخانههای کانون
بخش فراموش ناشدنی و لذت بخشی از دوران کودکی برای کودکانی است
که در مقایسه با کودکان امروز تجربههای زیبا و بیادماندنی بسیار بسیار انگشت
شمار از روزگار کودکی خود دارند .برای کودکان لرستان که کتابخانههای سیار
در اواخر دهه چهل به روستاهای آنان سرمی زدند تا برای من به عنوان کودکی
دبستانی در منطقه جوادیه تهران و برای بسیاری دیگر از فرزندان این سرزمین
که با کتابها ،کتابخانهها و قصههای کانون بزرگ شدند ،بیتفاوتی به خبر این
روزهای اخیر غیر ممکن است .به یاد میآورم ،تازه به کالس چهارم دبستان
رفته بودم که با توجه بهعدم وسع خانواده برای قرار گرفتن کتاب در سبد هزینه
خانوار ،با معرفی برخی از معلمان و همبازیها ،راهی کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان شدم .به خوبی به خاطرم هست که در میانه زمستان ،از
خانهمان در لب خط جوادیه به سمت گمرک حرکت کردم .پشت دبیرستان
دخترانه عبرت ،به کانون پرورش فکری رفتم .سکوت کتابخانه و رفع کرختی
سرمای تن در کنار بخاری نفتی و دیدن قفسههای پر از کتاب و نگاه مهربان
خانم کتابدار ،بدون تردید چنان در مسیر زندگیم تغییر ایجاد کرد که تا به امروز
ادامه دارد .با یک ثبتنام ساده ،وارد دنیای کتابخوانی شدم و اولین کتابی که به
امانت گرفتم داستانی از هانس کریستین اندرسون بود ،کتابی که خواهم گفت
چطور امکان گفتگوی بین نسلی من را با نسل امروز به وجود آورد .ماهها پیش
که در جمعی از دانشجویان علوم اجتماعی دهه هفتادی بودم به مانند همیشه
تجربه گذران دوران کودکی در میان نسلها و طبقات اجتماعی...
ادامه در صفحه 2

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

افزایش تجارت با اروپا بدون
 FATFامکانپذیر نیست
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قاليباف در بازدیداز مرکز نوآوری ،فناوری پیشران

بایدازشرکتهاومجموعههایدانشبنیان
حمایتهایبیشتریصورتگیرد
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ضرورتتسهیلصدورروادیدتجاراکو
برایتوسعههمکاریهایتجاری

مصممهستیمبرنامهجامعهمکاریبینایرانوچینباجدیتاجراییشود

خود عمل کنند .فکر میکنیم اگر آمریکاییها بــه تعهدات خود عمل کنند ،تحریمها را
بردارند و تضمینهای الزم را به ایران بدهند تا با نقض برجام ،به تعهدات خود پشت پا
نزنند ،دستیابی به توافق خوب امکان پذیر است.این توافق جدیدی نیست ،همان برجام
است ،لکن در برجام دو اشکال ایجاد شد .یکی اینکه آمریکاییها خارج شدند و دوم آنکه
اروپاییها به تعهد خود عمل نکردند .اگــر آمریکاییها و اروپاییها به تعهد خود عمل
کنند فکر میکنم زمینه برای توافق خوب وجود دارد.
جنابعالی با رئیس جمهور چین آقای «شــیجین پینگ» در سمرقند دیدار داشتید و
همچنین چندین بار بصورت تلفنی با یکدیگر گفتگو کردهاید .نظرتان درباره ایشان
چیست و با توجه به بعضی از مطالب بینالمللی چه دیدی نسبت به ایشان دارید؟
فکر میکنم کشور دوست ما چین در دوران مدیریت آقای شی جین پینگ گامهای بلندی
در جهت رشد اقتصادی برداشته است و همچنین تدابیر ایشان در روابط بین کشورهای
منطقه زمینه خوبی ایجاد کرده است.
در زمینه ارتقای روابط ایران و چین نیز در دوره مدیریت ایشان و با مالقاتی که با رئیس
جمهور چین داشتیم زمینه همکاریهای بهتری فراهم و یک نقطه عطفی ایجاد شده است.
امروز با به حاشیه رانده شدن ویروس کرونا و رفع محدودیتی که ایجاد شده بود ،زمینه
سفر به چین به منظور تحکیم روابط دو کشور آماده شــده است .من هم از ایشان برای
سفر به تهران دعوت کردم که قرار شد پس از سفر بنده به پکن ،سفر ایشان به تهران هم
انجام شود .توافق کردیم که سطح روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور ارتقا پیدا کند.
بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین به زودی آغاز میشود که برای ما جلسه
مهمی اســت .چه انتظاری در رابطه چین و ایران پس از برگزاری این کنگره وجود
دارد؟
بنده در دیدار با آقای «شی جین پینگ» هم (برای برگزاری موفق کنگره) آرزوی موفقیت
کردم و گفتم امیدوارم که در این نشســت مهم تصمیماتی در جهت ارتقای چین و نیز
توسعه روابط تهران  -پکن گرفته شود .امروز ارتباطات ما با کشور چین یک ارتباطات
معمولی مثل سایر کشورها نیست .ارتباط ما با این کشور ارتباطی بسیار قدیمی و راهبردی
است .ما برنامه همکاری جامع  ۲۵ساله را با چین امضا کردیم .ممکن است برخی از این
برنامه ناراحت شوند ،اما اشکالی ندارد ،چرا که ما مصمم هستیم برنامه جامع همکاری
بین ایران و چین با جدیت اجرایی شود .در دیداری که در حاشیه نشست شانگهای در
سمرقند با یکدیگر داشتیم نیز تاکید کردیم که این برنامه باید به سرعت اجرایی شود.
روز اول اکتبر روز اول سال نو تقویم چینی است .پیامتان را در رابطه با این جشن سال نو
به مردم چین برسانید.به مردم چین سال جدید را تبریک میگویم .امیدوارم که در سال
نو در همه عرصههای زندگی همراه با نوآوری ،خالقیت ،ابتکار و پشتکاری که چینیها
همیشه دارند ،موفق باشند .پشــتکار آنها باعث شده که امروز چین به عنوان یک قدرت
اقتصادی و سیاسی توانایی قابل توجهی را بروز دهد.من اطمینان دارم با مدیریت مدیران
امروز در چین و با پشــتکار مردم این کشــور که معروف به تالش و خستگیناپذیری
هستند ،بتوانید با خالقیت و با ابتکار عمل خود عرصههای مختلفی را در دنیا دنبال کنید
و با همکاری و همراهــی با مردم منطقه گامهای بلندی را در جهت پیشــرفت چین در
عصر جدید بردارید.

اتحادیه اروپا در صورت
اقدامینسنجیدهمنتظراقدام
متقابلایرانباشد
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انتقاد از عدم اجرایی شدن موافقتنامههای تجاری در اکو

رییسی در گفتوگو با شبکه ملی و جهانی چین:

رئیس جمهور با بیــان اینکه مردم دنیا خاطرات بدی از دوره ســلطهطلبی،
یکجانبهگرایی و تجاوز به حقوق حقه ملتها دارند ،گفت :همکاری ایران
با روســیه ،چین و سازمان همکاری شــانگهای ،اتحادیه اوراسیا و سازمان
همکاریهای اکو میتواندد قدرتهای جدیدی پدید آورد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،ســید ابراهیم رئیسی در حاشیه شــرکت در هفتاد و هفتمین
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفتگویی با شبکه ملی تلویزیون
چین ( ) CCTVو شــبکه جهانی تلویزیون چین ( )CGTNداشت که متن کامل این
گفت و گو به این شرح است.
خبرنگار :عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شــانگهای را خدمتتان تبریک
میگویم .به نظر شما اهمیت این عضویت برای جمهوری اسالمی ایران چه خواهد بود؟
رئیس جمهور :بســماهلل الرحمــن الرحیم .ابتــدا الزم میدانم که عرض ســامی به
همکارانتان و همه بینندگان عزیز و گرامی داشته باشم .عضویت رسمی ایران در سازمان
شــانگهای فرصت متقابلی برای جمهوری اسالمی ایران و ســازمان شانگهای است.
کشورهای عضو سازمان شانگهای و جمهوری اســامی ایران ظرفیتهایی دارند که با
این عضویت میتوانند از پتانسیل یکدیگر استفاده کنند .با وجود عضویت کشورهایی
همچون چین ،روسیه ،هند و کشورهای آسیای مرکزی میتوان گفت امروز بخش قابل
توجهی از اقتصاد و ثروت جهان مربوط به کشورهای عضو شانگهای است.
به نظرم حضور در سازمان همکاری شانگهای زمینه خوبی برای ارتباط میان ایران و سایر
کشورهای عضو است و حتما از این ظرفیت در جهت تقویت و رشد اقتصادی ایران و
سازمان شانگهای استفاده خواهد شد .من از همه کشورهای عضو به ویژه چین که زمینه
عضویت دائمی ایران را فراهم کردند ،تشکر میکنم.
در نطق خودتان در مجمع عمومی ســازمان ملل فرمودید کــه دنیا وارد یک دوره
جدیدی میشود و دوره سلطه را پشت سر میگذاریم و با چندجانبهگرایی و رویه
و چشمانداز جدید میتوانیم اتحادهای مفیدتری را شاهد باشیم .برای ایران در این
چارچوب چه افقی را میبینید؟
مردم دنیا خاطرات بدی نســبت به عصر قدیم یــا دوره کهنه دارنــد .دوره کهنه دوره
سلطهطلبی ،یکجانبهگرایی ،تجاوز به حقوق حقه بسیاری از ملتها بود .ما فکر میکنیم
عصر جدید ،عصر چندجانبهگرایی و تشــکیل مجموعههای مولد قدرت جدید است.
همکاری ایران با روسیه ،چین و سازمان همکاری شانگهای ،اتحادیه اوراسیا و سازمان
همکاریهای اکو میتواند قدرتهــای جدیدی پدید آورد .همــکاری ایران و چین
میتواند قدرت جدیدی را رقم بزند ،به نظر من این همــکاری میتواند در جهت نفی
یکجانبهگرایی در دنیا باشد.
ایران قرن بیست و یکم را چگونه تجسم میکنید؟
شاخصهای مهمی ترسیم شده است که اقداماتی که ایران اسالمی انجام میدهد با این
شاخصها سنجیده میشود .در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که رهبر عالیقدر انقالب
اسالمی تدوین و اعالم کردند ،چشــمانداز دقیقی برای آینده ایران ترسیم شده است تا
مثال در مسائلی چون استقالل ،آزادی ،عدالت اجتماعی ،سبک زندگی مردم ایران ،علم و
فناوری و در همه حوزهها ایران بتواند در جهت رسیدن به این اهداف مهم حرکت کند.
مثال میزنم؛ ما از ابتدای دولت رشد اقتصادی  ۸درصد را هدفگذاری کردیم و به دنبال
آن هستیم که در گام اول به رشد اقتصادی  ۸درصد برسیم .ما برای رسیدن به یک ایران
قوی در قرن بیست و یکم نیازمند برنامه برای رسیدن به اهداف و شاخصهای بیانیه گام
دوم انقالب هستیم .ما در دولت برنامه تحول داریم و این کار تحولی را ادامه میدهیم تا
به آن اهداف مهم نزدیک و نزدیکتر شویم .ممکن است برخی تصور کنند که آیا میتوان
به آن نقطه رسید؟ پاسخ این است که آری؛ ما میتوانیم .مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی
قهرمان مبارزه با تروریسم ،مکتب «ما میتوانیم» بود .ســوال این است که علیرغم این
تهدیدها و تحریمها آیا امکان دستیابی به رشــد اقتصادی ،عدالت اجتماعی و استقالل
در همه حوزههای کشاورزی ،اقتصادی و سیاســی وجود دارد؟ جواب این است که ما
میتوانیم .ما با اراده و امید به آینده بسیار روشن حرکت میکنیم.
در مورد یکی از مهمترین مطالبی که در نیویورک مورد گفتگو قرار گرفته یعنی موضوع
تحریمها صحبت کنید.
مانع اصلی احیای برجام چیست؟
ما به یک توافق خوب و عادالنه تمایل داریم .آمریکاییها باید تصمیم بگیرند به تعهدات

گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و ایتالیا
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