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سياست 2

 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در راه تهران

 مذاکرات برجام 
به کدام سمت می رود؟

همين صفحه

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

ترکيه ۳۰ درصد اقتصاد سوریه را 
گرفته، ایران ۳ درصد!
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رئیس جمهور با اشاره به مشــکل کم آبی و 
خشکسالی تصریح کرد: رسیدگی به مشکل کم 
آبی صرفاً به وزارت نیرو منحصر نمی شود و همه 
دســتگاه های مرتبط، وظیفه دارند در مشورت 
با جوامع دانشــگاهی راه حل ملی بــرای برای 

خشکسالی بیابند.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی عصر دیروز 
در جلسه هیأت دولت تصریح کرد: چنانچه مردم 
در موضوعی گله مند هستند وظیفه داریم ابعاد 
مختلف مشــکالت و راهکارهای موجود را برای 

مردم تبیین و تشریح کنیم.
وی تغییر الگوی کشــت را یکــی از راه های 
مواجهه با کم آبی دانســت و گفت: باید متناسب 
با اقلیم و داشــته های منابع آبی برای کشــت 
محصوالت اقدام شود و آموزش مورد نیاز نیز به 

کشاورزان ارایه شود.
رئیســی در ادامه توجه به آینده تحصیلی و 
شغلی دانشجویان و نخبگان را ضروری دانست 
و گفــت: وزارتخانه های »علوم« و »بهداشــت، 
درمان و آمــوزش پزشــکی« و معاونت علمی 
ریاســت جمهوری باید برای استفاده از ظرفیت 
فارغ التحصیالن و امیدوار کردن دانشجویان به 
آینده شغلی و تحصیلی خود راهکارهای الزم را 

اتخاذ کنند.
وی با تأکید بر ضــرورت ارتبــاط نزدیک و 

متقابل دولت و جوامع علمی و مراکز پژوهشــی 
و دانشگاهی، گفت: نخبگان و جوامع علمی باید 
در این ارتباط دو سویه برای مسایل و مشکالت 
مختلف کشور، راهکار علمی و اجرایی پیشنهاد 

دهند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به 
ضرورت امادگی دستگاهها برای مقابله با حمالت 
سایبری اشاره و تاکید کرد: خدمات ارائه شده در 
بستر فضای مجازی به مردم باید از امنیت کامل 
برخوردار باشد و باید از خدمات و داده ها در مقابل 

حمالت سایبری دشمن کامال حفاظت شود.
رئیسی در ادامه به ادعاهای دروغین علیه دولت 
و شایعه پراکنی در فضای رسانه ای کشور پرداخت 
و تاکید کرد: عده ای قصد دارند به اعتماد و امید 
مردم لطمه بزنند، اما الزم است با سرعت و دقت به 

اینگونه شایعات پاسخ داده شود.
آمار پایین صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد 

نگران کننده است
رئیس جمهور دیروز همچنین در نخستین 
جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و ویژه اقتصادی در دولت ســیزدهم؛ با اشاره به 
ظرفیت ها و امکانات گسترده مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، آمار بســیار پایین صادرات غیرنفتی 
از این مناطق را، تاســف برانگیز و نگران کننده 
دانست و گفت: باید تحول جدی در مناطق آزاد و 

ویژه تجاری و اقتصادی ایجاد شود و این مناطق به 
اهداف اصلی تشکیل خود بازگردند.

رئیسی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید به مرکز 
صادرات، رونق تولید و ارتباطات مالی تبدیل شوند،  
گفت: معموال در آمار مربوط به صادرات از مناطق 
آزاد، بخش انرژی را هم محاســبه می کردند، در 
حالیکه صادرات انرژی، ارتباطی به این مناطق 
ندارد؛ لذا گزارش ارائه شده درخصوص آمار پایین 
صادرات غیر نفتی از این مناطق، بســیار تاسف 
برانگیز و نگران کننده است و ایجاد تحول جدی 

دراین زمینه ضروری است.
وی گفت: مناطــق آزاد از ظرفیــت و امکان 
مناســبی برای رونق تولید، افزایش صادرات و 
اشــتغالزایی برخوردار هســتند و از همسایگی 
این مناطق با کشورهای همسایه می توان برای 

صادرات استفاده کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر افزایش سهم مناطق 
آزاد در صادرات، گفت: باید ســهم صادرات از ۲ 
درصد به حداقل ۴ درصد افزایــش یابد و در این 
زمینه مناطق آزاد از نقش مهمی برخوردار هستند.

رئیسی با بیان اینکه برخی از مناطق آزاد از تولید و 
صادرات فاصله گرفته و عمدتا به مرکز واردات بی 
رویه تبدیل شده اند، خاطرنشان کرد: مناطق آزاد 
نباید مرکز واردات بی رویه کاال بویژه کاالهایی که 

مشابه آنها در کشور تولید می شوند، باشند.
رئیس جمهور افزود: بعضی از مناطق آزاد در 
کنار دریا قرار دارنــد و می توانند نقش مهمی در 

رونق اقتصاد دریا داشته باشند. همچنان که ارتباط 
برخی از کشورهای اروپایی با دریا بسیار کمتر از 
کشورمان است اما ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی 

آنها از طریق دریا انجام می شود.
رئیســی تصریح کرد: دســتیابی به جایگاه 
تاثیرگذار اقتصــادی نیازمند انجــام اقدامات 
جهشی اســت و در این راســتا توجه به اقتصاد 
دیجیتال، ارتباطات مرزی و رونق صنعت و اقتصاد 

گردشگری بسیار تاثیرگذار است.
رئیس جمهور گفت: امیدوارم در دوره جدید با 
استفاده از همه تجربیات گذشته، اقدام متفاوتی 
در مناطق آزاد انجام شود و این مناطق به پشتوانه 
جدی برای کشــور کارآفرینان و تولید در کشور 
تبدیل شوند و شاهد جهش جدی به طرف اهداف 
مهم اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، تولید و افزایش 

صادرات غیر نفتی باشیم.
رئیسی در پایان از دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواست راه های 
برون رفت از موانع شتاب در توسعه فعالیت مناطق 
آزاد را شناسایی و راهکارهای الزم را در این زمینه 

اتخاذ و اجرایی کند.
در این جلسه سعید محمد، دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری-صنعتــی و ویژه اقتصادی، 
گزارشی از آخرین وضعیت و عملکرد اقتصادی 
مناطق آزاد ارائه کرد و پیشنهادها و راهکارهای 
رونق صادرات و تولید در این مناطق مورد بررسی 

و تصمیم گیری قرار گرفت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
گفت: سهم ایران از اقتصاد سوریه 
تنها سه درصد اســت، اما ترکیه 
۳۰ درصد تجارت این کشــور را 
در اختیار گرفته است. این نشان 
دهنده ضعف ما در دیپلماســی 

اقتصادی است.
به گزارش ایسنا، محمد امیرزاده 
در نشست هیئت نمایندگان اتاق 

بازرگانی ایران، اظهار کرد:  ضعف در دیپلماســی 
اقتصادی باعث شده ما حتی در حوزه هایی که حضور 
قدرتمندی داشته ایم نیز نتوانیم عملکرد قابل دفاعی 
داشته باشــیم و چه در گردشــگری و چه در سایر 
بخش ها، اگر قصد تغییر داریم، باید نخستین گام ها 
را در این حوزه برداریم.به گفته وی، تا زمانی که کشور 
در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعالیت های خود را 
اصالح نکند، امکان استفاده از بسیاری از ظرفیت های 

اقتصادی وجود نخواهد داشت.
امیرزاده ادامه داد: وقتی از گردشگری صحبت 
می شــود، همه می دانند که ایــران چه ظرفیت 
گسترده ای در این بخش دارد و ما از طبیعت و تاریخ 
گرفته تا گردشگری سالمت توانایی بسیار باالیی 
داریم.وی با بیان اینکه اســتفاده از این ظرفیت ها 
منوط بــه تقویت دیپلماســی اقتصادی کشــور 

اســت، گفت: وقتی از دیپلماسی 
اقتصــادی صحبــت می کنیم، 
یعنی باید بستری فراهم کنیم تا 
ســرمایه گذاران و تجار ایرانی در 
فضای بین المللی کمترین آسیب 
را ببینند و مذاکرات طوری پیش 
برود که دست آنها برای فعالیت در 

عرصه های مختلف باز شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
با اشــاره به ظرفیت هــای کالن ایــران در عرصه 
گردشگری، بیان کرد: وقتی ما حتی برای تجارت 
خود نیز دیپلماسی اقتصادی مناسبی پیدا نکرده ایم، 
قطعا امکان استفاده از توانایی ها در حوزه گردشگری 
نیز فراهم نمی شود. ایران از نظر فرهنگی، اقتصادی 
و تاریخی یکی از جذاب ترین کشورها برای جذب 
گردشگر اســت اما در عمل تعداد توریست های ما 
بسیار پایین است.امیرزاده  با بیان اینکه کاهش تنش 
با جهان و تالش برای تعامل سازنده در این حوزه، باید 
اولویت مهم ایران باشد، توضیح داد: متاسفانه ما در 
بسیاری از بزنگاه های تاریخی به جای آنکه تعامل 
را انتخاب کنیم، چالش و تنش را انتخاب کرده ایم 
و نتایج این انتخاب بارها خود را در شــاخص های 
مختلف نشان داده است. چرا نرخ تورم عراق باید یک 

ششم و پاکستان یک پنجم ایران باشد؟

پس  از اعتراض مردم اصفهان به 
نرسیدن حق آبه شان، حاال جمعی از 
مردم چهارمحال و بختیاری دیروز با 
برگزاری تجمع در مقابل استانداری 
در شهرکرد، به کمبود آب و خشک 
شــدن چشــمه ها بر اثــر احداث 
تونل های انتقال آب اعتراض کردند.

آب کوهرنــگ در چهار محال و 
بختیاری یکی از سرچشــمه های رودخانه کارون 
است و از گذشته انتقال آب کوهرنگ یکی از راه های 

حل مشکل کم آبی زاینده رود بوده 
است.

محمد مخبر، معــاون ابراهیم 
رئیسی شبکه خبر به مردم اصفهان 
وعــده داد که وزرای نیــرو و جهاد 
کشــاورزی قرار اســت به سرعت 
مشــکل آبریز زاینده رود در هر سه 
اســتان چهارمحــال و بختیاری، 
اصفهان و یزد را مدیریت کنند تا این دوره سخت 

پشت سر گذاشته شود.

اقتصادیخبر

خبر

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:

رسیدگیبهمشکلکمآبیصرفًابهوزارتنیرومنحصرنمیشود
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

ترکیه۳۰درصداقتصادسوریهراگرفته،
ایران۳درصد!

اعتراضبهبحرانآب،اینباردرشهرکرد

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

جادهتهاتریکطرفهاست
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چرتکه ۳

علت انتقادات تند عباس عبدی به اصالح طلبان چیست؟

 اصالح طلبی 
در تعلیق

»۲۸ خرداد نه فقط یک شکست راهبردی 
و حتی تشــکیالتی که یک شکست اخالقی 
بزرگ نیز بود. تقلیل امر سیاست به کمپین های 
انتخاباتــی و تکنیک هــای بازاریابی و جعل 
نظرســنجی و تبلیغات ســطحی، شکستی 
بود که هیچ گاه فراموش نخواهد شــد.«این 
جمله بخشی از یادداشــتی است که عباس 
عبدی روزنامه نگار و فعال سیاســی امروز و 
عضو دیروز جبهه مشــارکت ایران اسالمی 
چندی پیش در یادداشتی در روزنامه اعتماد 
نوشت، جمله ای که تیزی و تندی اش به مذاق 
خیلی از اصالح طلبان خــوش نیامد.کتمان 
نمی توان کرد که این روزهــا اصالح طلبی و 
جریان اصالحات حال چندان خوشی ندارد 

و در تعلیق به سرمی برد؛ آنچه در خرداد سال 
جاری رخ داد حکایت از سرمایه از دست رفته 
اصالحات داشت؛ گرچه نباید از دایره انصاف 
خارج شــد که آتش نظارت استصوابی از قبل 
نیمــی از اندوخته این خرمن را ســوزاند و از 
میان برداشت؛ اما نوع عملکرد اصالح طلبان 
و جبهه اصالحات در برهه های زمانی مختلف 
بر آتش ایــن خرمن وزید و کــرد آنچه نباید.

انتخابات ریاســت جمهوری ســیزدهم را از 
این زاویه که میان دوگونــه از اصالح طلبان و 
شیوه اصالح طلبی فاصله انداخت خط فاصل 
مهم می توان تلقی کــرد چراکه موجب بروز 
تمایز میــان اصالح طلبــان صندوق محور و 

اصالح طلبان اصالحات محور شد.

دادگاه رسیدگی به سانحه هواپیمای اوکراینی همزمان  با تجمع خانواده های قربانیان برگزار شد

10 نظامی رده های مختلف پای میز محاکمه 
سياست 2

 در پی وخامت وضعیت آلودگی،
 تصمیمات اضطراری گرفته شد ؛

تهرانازنفسافتادهاست

دوری از ریشه ها از وجوه آسیب پذیری ادبیات 
مهاجرت است

عبوراز
تابوهایسرزمینمادری

اعتراضبهبحرانآب،
اینباردرشهرکرد

 مجلس، تامین اجتماعی را به سمت سقوط 
هل می دهد

تبدیلقانونگذار
بهماشینامضایسودجویان

 اتحادیه اروپا برای تشکیل نیروی واکنش سریع 
تا سال 2025 آماده می شود؛ 
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