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رئیس جمهوری با بیــان اینکه الحاق به اوراســیا اتصال به 
اقتصاد جهانی را هموار می کند، گفت:  پیشرفت و قدرت اقتصاد 

کشور زمانی است که در عرصه جهانی رقابت پذیر باشد.
حســن روحانی عصر دیروز پیــش از عزیمت بــه ایروان، 
پایتخت جمهوری ارمنســتان، در فرودگاه مهرآباد گفت: این 
سفر بنا به دعوت نخست وزیر ارمنستان برای شرکت در اجالس 
سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا انجام می شود.

رئیس جمهوری افــزود: از آبان ماه اولیــن مرحله الحاق به 
اتحادیه اوراسیا انجام می شود و در واقع روابط تجاری منطقه آزاد 
ما با منطقه اوراسیا نسبت به کاالهایی که مشخص شده است، 

برقرار می شود که قدم های بعدی را باید برداریم.

چارچوبهاینشست۱+۵موردتوافق
همهطرفهاقرارگرفتهبود

رئیس جمهوری اجالس اورآســیا را حائز اهمیت دانست و 
افزود: سفر به ارمنستان عمدتا اقتصادی است در حالی که سفر 

قبلی به نیویورک عمدتا سیاسی و منطقه ای بود.
وی با بیان اینکــه در نیویورک هم طرحــی را برای امنیت 
منطقه هرمز ارایه کردیم و هم در زمینه مســایل جهانی بحث 
داشتیم، اظهارداشــت: با گروه ۱+۴ در سطح وزیران جلساتی 
برگزار و موضوعاتی بررسی شد. آمادگی هایی هم برای برگزاری 
۱+۵ به وجود آمــده که چهارچوب های آن مــورد توافق همه 
طرف ها قرار گرفته بود. یعنی چهارچوب آن مورد توافق هفت 
کشور بودکه در جلسه چهارشنبه بیشتر درباره آن توضیح می 
دهم. به اعتقاد من یک گام و قدم مهمی برداشته شد که این گام 

می تواند به شکل های دیگر ادامه پیدا کند.
روحانی یادآورشد: مسئله بسیار مهمی است که ما بتوانیم 
مسئله هسته ای را در روال قانونی و بین المللی خود قرار دهیم و 
دیگران را به توبه تشویق کنیم که زمینه آن آماده بود و می شود 

در شرایط بهتری آماده کرد.
رئیس جمهوری اوراسیا را اجالسی اقتصادی و تجاری عنوان 
کرد و گفت: پیشرفت اقتصاد و قدرت اقتصادی یک کشور زمانی 
است که بتواند با اقتصاد جهانی رقابت کند. اگر ما قدرت رقابت 
نداشته باشیم بقیه دیگر حرف است. ما باید توانی پیدا کنیم که 
قدرت اقتصادی داشته باشیم و این قدرت ما بتواند قابل رقابت 

باشد که تمرین آن در منطقه است.
روحانی خاطرنشان کرد: اگر ما در سطح منطقه ای تمرین 

اقتصادی کنیم تمرین بسیار مهمی برای رقابت بسیار باالتر و 
مهم تر در سطح اقتصاد جهانی است.

توافقایرانبااتحادیهاورآسیا
ازآبانماهعملیاتیمیشود

رئیس جمهوری گفت: قرقیزســتان، قزاقســتان، روسیه، 
بالروس و ارمنستان پنج عضو این اتحادیه هستند و  کشورهای 
ایران، ســنگاپور، مولداوی و ویتنام هم در مســیر الحاق قرار 
دارند که البته  از ۵ آبان ۹۸ توافق ما با اتحادیه اوراسیا اجرایی و 
عملیاتی می شود و ۵۰۲ قلم کاالی ما از شرایط خاص ترجیحی 

یعنی با تعرفه تقریبا صفر می توانند استفاده کنند.
وی اضافه کــرد: این اقالم می تواند به کشــورهای اتحادیه 
اورآسیا صادر شود، البته این گام اول است و گام های بعدی هم 

در این زمینه باید برداشته شود.
روحانی افزود: الحاق به اوراســیا فرصت خوبی برای تجار و 
بازرگانان و بخش اقتصاد دولتی، عمومی و غیردولتی است که 
از این فرصت برای رابطه تجاری با این ۵ کشور استفاده کنند؛ 
البته اتصال به این ۵ کشور مسیر را برای اتصال به اقتصاد مناطق 
دیگر هموار می کند زیرا آنها به اقتصاد کشورهای مناطق دیگر 
متصل هستند.رئیس جمهوری با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران اولین بار اســت که وارد یک اتحادیه اقتصادی منطقه ای 
می شود،اظهارداشــت: البته عضویت در ســازمان اکو قبل از 
انقالب اسالمی انجام شــد و پس از انقالب هم به شکل دیگری 
تغییر کرد، اما این اتحادیه، اولین اتحادیه ای اســت که ما وارد 

آن می شویم.

موقعیتجغرافیاییایران
برایمنطقهیکنعمتاست

رئیس جمهوری با اشاره به اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا 
بر ضد ملت ایران گفت: الحاق به اتحادیه اوراسیا از نظر اقتصادی 
به خصوص در شــرایطی که آمریکایی ها ظالمانه دنبال فشار و 
تحریم بر مردم ایران و تجارت جهانی ایران هستند، قدم بسیار 

مهمی است که برداشته می شود. 
روحانی گفت: منطقه اورآسیا ۱۸۰ میلیون جمعیت دارد و 
که با ۸۰ میلیون جمعیت ایران، این ارتبــاط می تواند ارتباط 

بسیار مهمی باشد.
وی با بیــان این کــه موقعیــت جغرافیایی ایــران نعمت 
بزرگی اســت که خداوند به ما داده و همسایگان ما داده است، 
گفت: موقعیــت جغرافیایی ایــران و بنادری که در شــمال و 
جنوب کشور داریم، شــرایط خاصی را برای ترانزیت از خلیج 
 فارس تــا دریای ســیاه، از خلیج فــارس تا مدیترانــه آماده 

کرده است. 
روحانی افزود: در شمال ایران هم بنادر بسیار خوب و مهمی 
مانند بندر انزلی و امیرآباد وجود دارد، شــرایط ایران و شرایط 
منطقه ای و ترانزیتی ایران بســیار اهمیت دارد و امیدوارم این 
قدم اقتصادی مهمی که برداشــته می شود آثار پربرکتی برای 
زندگی مــردم، کارآفرینان و بخش های دولتــی و غیردولتی 

داشته باشد.

دیداروگفتوگوهایدوجانبه
باکشورهایعضواوراسیا

رئیس جمهوری در رابطه با دیدارهای دوجانبه در ارمنستان 
هــم گفت: در این ســفر غیــر از شــرکت در ایــن اجالس با 
اکثر کشــورهایی که در این اجــالس حضور دارنــد گفت و 
گوی دوجانبــه خواهیم داشت.امشــب بــا رئیس جمهوری 
 ارمنســتان و فــردا هم با نخســت وزیــر ارمنســتان دیدار 

و گفت و گو داریم.
روحانی بــه برنامه دیدار با مقامات قزاقســتان، روســیه و 
سنگاپور هم در اجالس اورآســیا در ایروان  اشــاره کرد: این 
اجالس فرصتی اســت برای ایــن که با کشــورهای عضو، چه 
آنهایــی که عضو رســمی هســتند و چه کشــورهایی مانند 
 ســنگاپور که بعــدا ملحق می شــوند، دیــدار و گفــت و گو 

انجام دهیم.

ســخنگوی وزارت امور خارجــه درباره 
ادعای گاردیــن مبنی بر تهدیــد اروپا برای 
خــروج از برجــام در صورت تــداوم کاهش 
تعهدات برجامی خاطرنشان کرد: من از تهدید 
اتحادیه اروپا خبری نــدارم اما اگر بخواهند از 
مکانیزم کاهشی استفاده کنند، چنین کاری 

غیرقانونی است.
اگــر می خواهنــد »اســنپ بــک« 
کنند بداننــد که این اقــدام از هــم اکنون 
مــرده اســت چراکه مــا اقدامــات جبرانی 
 بــرای خــود و آنهــا در برجــام پیش بینی 

کرده بودیم.
به گزارش ایرنا، »ســید عباس موسوی« 
ســخنگوی وزارت امور خارجــه صبح دیروز 
در یک نشســت خبــری، افزود: اگــر ایران 
نقض برجام را مــی کرد، آنها می توانســتند 
اســنپ بک را انجام دهنــد اما آنهــا برجام 
را نقــض کنند ایــران در قالــب دو ماده ۲۶ 
 و ۳۶ برجــام می توانــد اقدامــات جبرانی

 انجام دهد.
 موسوی خاطرنشان کرد: اگر آنها بخواهند 
در پاســخ به اقدامات جبرانی مــا، اقدامات 
جبرانــی انجــام دهنــد، اقدام خنــده دار و 
اشتباهی اســت و ما به آنها توصیه می کنیم 
که چنین نکنند. وی دربــاره جزییات طرح 
صلح هرمز تصریــح کرد: جزییــات طرح به 
زودی به صــورت مکتوب ارائه می شــود به 
ویژه برای هشت کشوری که دعوت کرده ایم 
که در ایــن ائتالف حضور داشــته باشــند. 
این ابتکار زیر چتر ســازمان ملل ارائه شــده 
 اســت. هدف این طرح، ایجاد صلح و امنیت

 منطقه است.

دربارهسفرعبدالمهدیبهایرانهنوز
چیزیقطعینشدهاست

دیپلمات عالیرتبه کشــورمان در پاســخ 
به ســوالی دربــاره احتمــال تنش زدایی و 

میانجیگــری میان ایــران و عربســتان ابراز 
داشت: همیشه امکان حل اختالفات از طریق 
گفت وگو وجود داشــته اســت. ایران تالش 
کسانی که بخواهند منطقه دچار ناامنی نباشد 

را نفی نمی کند. 
وی درباره احتمال سفر عادل عبدالمهدی 
به تهــران بیان کــرد: اگر بخواهنــد بیایند، 
قدم شــان روی چشم ماســت. هنوز چیزی 
قطعی نشده است و اگر نهایی شد، اطالع رسانی 

خواهد شد.

اروپاییهاتعهداتخودرابه
خواستآمریکاگرهزدند

وی با بیان اینکه حرف اول ما با اروپایی ها 
این اســت که به تعهداتشــان عمــل کنند، 
خاطرنشان کرد: موضوع آمریکا موضوع ثانوی 
است ولی آنها نتوانستند این دو موضوع را جدا 
کرده و تعهدات خود را به درخواســت آمریکا 

گره زده اند.  
ســخنگوی وزارت امور خارجــه درباره 
طرح جایگزین )پلــن بی( ایــران در مقابل 
رد پیشــنهاداتش از سوی کشــورهای عضو 
برجــام ابراز داشــت: مقاومــت دیپلماتیک 
 مــا در چارچــوب سیاســت مقاومــت 

فعال نظام است. 
ما راه را به آمریکایی ها نشــان داده ایم. ما 
ابتکارعمل داشــته و راه را ارائه کرده بودیم. 
آمریکایی ها هــم می دانند راه خــروج از بن 

بست چیست.  

خبرخبر

روحانیپیشازعزیمتبهارمنستان:

الحاق به اوراسیا اتصال به اقتصاد جهانی را هموار می کند
سخنگویوزارتامورخارجه:

  امکان استفاده از مکانیسم »اسنپ بک« 
علیه ایران وجود ندارد

 تاکید بن سلمان بر اتخاذ رویکرد دیپلماتیک 
در برابر ایران؛

بهبود     بوی 
ز اوضاع منطقه؟

سياست  2

بنسلمانبابرنامه»60دقیقه«شبکهسیبیاسمصاحبه
کردهوهشداردادهکه»اگرجهاناقداممحکموقاطعبرای
بازداشتنایرانانجامندهد،شــاهدتنشهاییخواهیمبود
کهمنافعجهانیراتهدیدمیکند.«ظاهراشاهزادهجواندر
مصاحبهاشبیشازآنکهقصدتهدیدایرانراداشتهباشد،به
دنبالهشداربهآمریکابودهاست؛چراکهاضافهکرده:»اگر
جهانبرایجلوگیریازاقداماتایــرانکارینکند،ممکن
استقیمتنفتبهطرزغیرقابلتصوریباالرود؛بهگونهایکه

درعمرخودندیدهایم!«
آنچه بن ســلمان می گوید تهدید بزرگی برای جهان است؛ به ویژه 
برای آمریکا که حساسیت باالیی روی قیمت نفت دارد. به نظر می رسد 
متحدان منطقه ای آمریکا به قدری از انفعال ترامپ دلســرد شده اند و 
هرچه صبر کرده اند، آنچه منتظرش بودند را از سوی ترامپ ندیده اند 
که تصمیم گرفته اند نسبت به قیمت نفت به او هشدار دهند.  بن سلمان 
هرچند تلویحا اشاره کرد که ایران در حمله به آرامکو دست داشته، اما 
در عین حال تاکید کرد که ترجیح می دهد در برابر ایران از راه حل های 

سیاسی به جای گزینه نظامی استفاده کند.
جنگایرانوعربستانباعثسقوطاقتصادجهانیمیشود

او در گفتگوی تلویزیونی خود هشــدار داد که »جنــگ بین ایران و 
عربستان باعث سقوط اقتصاد جهانی خواهد شد« و توضیح داد: »منطقه 
خلیج فارس حدود ۳۰ درصد منابع انرژی جهان، حدود ۲۰ درصد معابر 
تجارت جهانی و حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل 

می دهد. تصور کنید این سه مورد متوقف شوند...

روحانیپیشازعزیمتبهارمنستان:

الحاق به اوراسیا اتصال به اقتصاد جهانی را هموار می کند
همين صفحه 

شهرنوشت 6

فکهایخزریسواحلایرانراترکمیکنند؛

میزبان خوبی نبودیم


