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در جلسه غیرعلنی مجلس بررسی شد؛

 نگاه کارشناسانه
  دستگاه های امنيتی
 به حذف ارز 4200 تومانی
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رئیس جمهور با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی 
و ظرفیت های گوناگون توسعه روابط ایران و ازبکستان، 
گفت: تهران بر مبنای این اشتراکات از توسعه روزافزون 
سطح روابط با همه کشورهای آسیای مرکزی خصوصا 
ازبکستان استقبال می کند و هیچ محدودیتی در این 
زمینه قائل نیست.به گزارش ایسنا سید ابراهیم رئیسی 
روز یکشنبه در دیدار »ســردار عمر زاق اف«، معاون 
نخست وزیر و وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی 
ازبکستان ظرفیت های گسترده همکاری بین دو کشور 
در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله کشــاورزی، 
صنعت، حمل ونقل، انرژی و گردشگری را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: امروز اراده سیاسی روسای دو کشور بر 
توسعه و تعمیق همه جانبه روابط استوار است و مصمم 
هستیم با فعال کردن همه ظرفیت ها، گام های بلندی در 
مسیر شکوفایی و توسعه دو کشور برداریم.رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد: ظرفیت ها و امکانات مشترک دو کشور 
می تواند در مســیر تامین منافع دو ملت و ملت های 
منطقه قرار گیرد. رئیسی همچنین با اشاره به اشتراکات 
تاریخی و فرهنگی ریشه دار ایران و ازبکستان بر اهمیت 
تقویت روابط و تعامالت فرهنگی دو ملت تاکید کرد 
و آن را زمینه مناســبی برای توســعه همکاری های 
تهران - تاشکند در سایر حوزه ها دانست.معاون نخست 

وزیر و وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان 
نیز در این دیدار با اشاره به اینکه تاشکند بالفاصله بعد از 
مالقات روسای جمهور دو کشور در ترکمنستان، نقشه 
راه توسعه روابط دو جانبه را تدوین کرده است، گفت: 
با تاکید رئیس جمهور ازبکستان هیاتی عالی رتبه از 
مقامات اقتصادی و فعاالن بخش خصوصی در این سفر 
همراه من هســتند تا راه های اجرایی کردن نقشه راه 
توسعه همه جانبه روابط را بررسی و نهایی کنیم.»سردار 
عمرزاق اف« با اشاره به اینکه حجم مبادالت دو کشور 
نسبت به سال گذشته ۲,۵ برابر افزایش داشته است، 
گفت: تاشکند در حوزه های مختلف از جمله توسعه 
روابط تجاری و اقتصادی، سرمایه گذاری، حمل ونقل 
و ترانزیت و مناســبات فرهنگی با عزم راسخ به دنبال 

تعمیق هرچه بیشتر روابط با تهران است.

»طرح بازتوزیع یارانه بنزیــن« از دیروز )اول 
اسفندماه( در جزیره کیش آغاز شد و همه شهروندان 
دارای کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد 
بدون خــودرو، واجد دریافت ســهمیه بنزین ۲۰ 

لیتری شدند.
به گزارش ایرنا، بر اســاس اعالم کمیته اطالع 
رســانی »طرح بازتوزیع یارانه بنزین« این طرح 
یکی از پیشنهادهای عدالت گرایانه به منظور بهر  
مندی همه افراد جامعه از یارانه حامل های انرژی و 
تغییر مبنای یارانه بنزین از هر خودرو به هر فرد )چه 
صاحب خودرو چه فاقد خــودرو( بود. این موضوع 
در ستاد اقتصادی دولت مطرح و مصوب شد برای 
روشن شدن ابعاد طرح، به صورت موقت و آزمایشی 

در برخی نقاط کشور اجرا شود.
بر اســاس این گزارش همانطور که قبال تاکید 
شده بود در این طرح مشابه گذشته قیمت بنزین 
یارانه ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد ۳۰۰۰ 
تومان اســت و افراد فاقد خودرو که مصرف بنزین 
ندارند می توانند سهیمه بنزین یارانه ای خود را به 

دیگران انتقال داده یا به فروش برسانند.
سهمیه خودروهای عمومی کماکان مانند قبل 

به کارت سوخت آنها تعلق می گیرد.

با توجه به موفقیت تست فنی این طرح در بهمن 
ماه از امروز یعنی اول اسفند، فعال اعطای ۲۰ لیتر 
سهمیه به هر فرد در جزیره کیش به صورت آزمایشی 
آغاز شده که خبر خوبی برای خانوارهای فاقد خودرو 
و بهره مندی آن ها از یارانه انرژی محسوب می شود.

بر این اساس شهروندان جزیره کیش می توانند 
با همان کارت های بانکی در پمپ بنزین ها و با همان 

قیمت پیشین سوخت گیری کنند.
بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، در طول 
مدت اجرای آزمایشــي این طرح ساکنان جزیره 
کیش همچنان می توانند از سهمی های پیشین در 

کارت های سوخت خود نیز استفاده کنند.
در پایان اســفندماه نتایج اولیــه این طرح به 

استحضار ستاد اقتصادی دولت خواهد رسید.

نایب رئیس کمیســیون امور داخلی کشــور 
گفت: مدیر دوتابعیتی لندن نشین قطعاً جایی در 
دولت آقای رئیسی ندارد چرا که می تواند تبعات 
امنیتی و اقتصادی برای نظام پولی و بانکی کشور 

داشته باشد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، محمدرضا 
صباغیان بافقی با اشــاره به تخلفــات یک بانک 
خصوصــی و مدیرعامل لندن نشــین آن، اظهار 
داشت: ما در طول سال های اخیر از حضور مدیران 
دوتابعیتــی در بخش های مختلف سیاســی و 
اقتصادی کشور ضربات بسیار سنگینی را متحمل 

شده ایم.
وی افزود: نباید اجازه دهیــم حضور مدیران 
دوتابعیتی در بخش های مختلف اقتصادی تکرار 
شود و به همین از دولت آقای رئیسی می خواهم 
نسبت به بررســی و رصد مدیران دوتابعیتی و به 
ویژه مدیرانی که در دولت حسن روحانی منصوب 

شده اند اقدامات نظارتی الزم صورت گیرد.
نایب رئیس کمیســیون امور داخلی کشور 
تصریح کرد: مدیر دوتابعیتی لندن نشین قطعاً 
جایــی در دولت آقای رئیســی نــدارد چرا که 
می تواند تبعات امنیتــی و اقتصادی برای نظام 

پولی و بانکی کشــور داشته با شــد.صباغیان 
گفت: مدیر دو تابعیتی و اســتمرار حضور وی از 
سم مهلک برای کشــورمان خطرناک تر است 
لذا از بانک مرکــزی و وزارت اقتصاد می خواهم 
نسبت به بررسی دوتابعیتی بودن مدیرعامل این 
بانک خصوصی اقدام کــرده و وی را برکنار کند 
و نمی توانیم بپذیریم یــک مدیر دوتابعیتی که 
خانواده اش سال ها است در لندن سکونت دارند 
در رأس یک بانک حضور داشته باشد.وی افزود: 
حضور یک مدیــر دو تابعیتی در رأس یک بانک 
ضررهای هنگفت تری نسبت به حضور یک مدیر 
دو تابعیتی در سایر بخش های کشور دارد. لذا از 
دستگاه های نظارتی و امنیتی می خواهم هرچه 

سریع تر در این زمینه ورود کنند.

خبرخبرخبر

رئیس جمهور در دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان:

 اراده ایران گسترش روابط
 با کشورهای آسیای میانه است

از دیروز کلید خورد

 اجرای طرح جدید اختصاِص سهمیه بنزین
 در کیش

ازسوی نایب رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس مطرح شد؛

 ادعای حضور مدیر دوتابعیتِی لندن  نشین
 در دولت

وزارت خارجه، بدون هیچ دلیل روشنی به درخواست های ویزای گردشگران پاسخ نمی دهد

 بالتکلیفی تورگردانان
 در هنگامة رکود 

سياست 2

شهرنوشت 6

چالش جدید ایران در مذاکرات وین چیست؟

اخذ تضمین!
»تضمین« بــه کلمه رمز ایــن روزهای 
مذاکرات وین تبدیل  شــده اســت تا جایی 
که  وزیــر امــور خارجه مهم تریــن چالش 
فعلی در مذاکــرات را اخــذ ضمانت عنوان 
می کند و بیــش از ۲۵۰ نفــر از نمایندگان 
خطاب به رئیس جمهور نوشــته اند که تیم 
مذاکره کننده بدون اخذ تضمین، متعهد به 
هیچ توافقی نشــود. چنین اســت که دیروز 
حسین امیرعبداللهیان که به منظور شرکت 
در پنجاه و هشــتمین نشســت کنفرانس 
امنیتی مونیخ به آلمان ســفر کرده اســت، 
گفت که: »جمهوری اســالمی ایران در دور 
جدید مذاکرات، با جدیت، حسن نیت و با ارائه 
ابتکارات متعــدد جهت حصول توافق خوب 
مشارکت کرده است. آنچه در نظر داریم کاماًل 

منطقی و عادالنه اســت: لغو همه تحریم ها، 
راســتی آزمایی و ارائه تضمین های ضروری 

در پایبندی به تعهدات.«
وی با اشاره به این که مهم ترین چالشی که 
در وین با آن روبرو هستیم ضمانت سیاسی 
و ضمانت اجرایی اســت،  ادامه داد: بر اساس 
قانون بین الملل وقتی دولت جدید روی کار 
می آید موظف است تعهدات قبلی را اجرا کند. 
رئیس مجلس نماینــدگان آمریکا و رئیس 
سنا به صورت مشــترک و شخصی بیانیه در 

حمایت از نتیجه مذاکرات دهند.
اما این یک ســوی ماجراست. سوی دیگر 
آن نامه ای بود که دیروز ۲۵۰ نماینده مجلس 
نوشتند و سید محسن دهنوی، نایب رئیس 

مجلس آن را قرائت کرد.

رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

قیمت برنج را فروشگاه های بزرگ باال بردند
چرتکه 3

۱۴۱ نماینده مجلس 
خواستار شفافیت آرای 

خود هستند

کالف پیچیده ستاره های سرباز استقالل

انعطاف ناگهانی! 

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران:
 ایران در اولویت تجاری
  هیچ  یک از همسایگان

 قرار ندارد

 چرخ زندگی با درآمد
 5 میلیون و 600 هزار تومانی نمی چرخد

تعیین دستمزد کارگران در 
انتظار اعالم تورم بهمن ماه

اتحادیه اروپا بر سر تحریم روسیه در پرونده 
اوکراین با آمریکا همسو نیست

 گسستگی اردوگاه غرب 
در قبال مسکو 

دسترنج 4
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آدرنالين 8

جهان 5

استاد علوم سیاســی، رئیس جمهور 
آمریکا را برای توافق با ایــران بی اراده و 
فاقد حمایت عمومی توصیف کرد و گفت: 
سیاست گذاران آمریکایی و اروپایی کاماًل 
در بحران کاذب اوکراین گرفتار شده اند. 
من فکر می کنم که پــس از پایان بحران 
اوکراین، توافق موقــت باید امکان پذیر 
باشد. در واقع توافق احتمالی همان توافق 

قبلی است و تغییر خاصی نمی کند.
 Richard D.( ،ریچارد اندرسون
Anderson( اســتاد علوم سیاسی و 
روابط بین الملل دانشــگاه یوسی ال اِی 
)آمریکا( اســت. وی در گفت وگو با ایلنا 

نظرات خود را دربــاره تنش ها و احیای 
برجام مطرح کرد.

ریچارد اندرســون در ابتــدا گفت: 
من فکر می کنــم مانع اصلــی در حال 
حاضر برای احیای برجام این اســت که 
سیاست گذاران آمریکایی و اروپایی کاماًل 
در بحران کاذب اوکراین گرفتار شده اند. 
با توجه به بحران اوکراین، هیچکس به 

مذاکرات با ایران فکر نمی کند. من فکر 
می کنم که پس از پایان بحران اوکراین، 

توافق موقت باید امکان پذیر باشد.
وی در ادامــه گفــت: در واقع توافق 
احتمالی همان توافق قبلی است و تغییر 
خاصی نمی کند.اســتاد علوم سیاسی و 
روابط بین الملل دانشــگاه یوسی ال اِی 
با تاکید مجدد بر اینکــه بحران کاذب 

در مورد اوکرایــن، مذاکرات با ایران را از 
رسانه ها خارج کرده است، گفت: بنابراین 
هیچ چیز قابل پیش بینی نیست چراکه 
رســانه ها در اینجا به ویــن و برجام و به 

ایران نمی پردازند.
 بایدن فاقد حمایت عمومی
 برای توافق با ایران است

وی در ادامه در مورد احتمال مذاکره 

مســتقیم میان ایــران و آمریکا گفت: 
مذاکرات مســتقیم به این معنی است 
که دو کشــور خواهان احیــای برجام 
هستند، اگر گفت وگو نکنند، می توانند 
علت شکست را »انتقال اشتباه مفاهیم« 
توســط میانجی ها بدانند. اگــر آنها از 
میانجی استفاده می کنند، حداقل یک 
طــرف خواهان توافق نیســت. حداقل 

پرزیدنت بایــدن در حــال حاضر فاقد 
حمایت عمومی برای دستیابی به توافق 
با ایران اســت، به همین دلیل است که 
او بر طبل حمله روســیه بــه اوکراین 
می کوبد که مهارت های دیپلماتیک او 
باعث جلوگیری از آن می شــود، به ویژه 
به این دلیل که روس ها اصال قصد انجام 

حمله را ندارند.
نه اروپا و نه آمریکا خواهان شکست 

مذاکرات و نابسامانی در منطقه نیستند
اندرسون در ادامه گفت: ایران به خاطر 
کارهایی که آمریکا انجــام داده، انجام 
می دهد یا ممکن است انجام دهد، سالح 

هسته ای نمی سازد. ایران اگر به این فکر 
باشــد به این دلیل برخــی نگرانی های 
منطقی است. نه اروپا و نه آمریکا خواهان 
شکست مذاکرات و نابسامانی در منطقه 

نیستند.

گفتوگو

استاد دانشگاه یوسی ال اِی در گفت وگو با ایلنا:

توافق احتمالی همان توافق قبلی است و تغییر خاصی نمی کند


