علــی باقــری کنــی مذاکــره کننــده ارشــد ایــران
عصــر چهارشــنبه برای ادامــه رایزنیهای فشــرده
دیپلماتیک با نمایندگان ســه کشور اروپایی وارد
هتل کوبورگ شد.
باقــری در ابتــدا بــا انریکــه مــورا هماهنــگ کننده
کمیسیون مشترک برجام و سپس با نمایندگان
سه کشور اروپایی مالقات کرد .این برای دومین

ادامه رایزنیهای دیپلماتیک باقری با طرفهای اروپایی در وین

فهــای اروپایــی و
روز متوالــی اســت کــه فقــط طر 
باقری دیدار میکنند و به نظر میرسد که با توجه
به همســویی مواضع چین و روســیه با جمهوری
اســامی ایــران ،مذاکــرات بــه گردنــه ســخت
تصمیمــات سیاســی بــرای طــرف غربــی رســیده

است .دیروز هم جلسات مشابهی میان مذاکره
کننده ارشــد ایران با طرفهای اروپایی برگزار شد
و نمایندگان ســه کشــور ســپس راهی مالقات با
هیات آمریکایی شدند.
مهــا از دوشــنبه
دور هشــتم مذاکــرات رفــع تحری 

ششــم آذر  ۱۴۰۰آغاز شــده و گفتوگوها به اذعان
تهــای مذاکــره کننــده پیشــرفتهایی کرده
هیأ 
اســت .مذاکــرات در روزهــای اخیر حــول دو محور
راســتی آزمایی و تضمینها متمرکز بوده و به نظر
میرسد که به مراحل حساس و سرنوشتسازی

نزدیک شده است.
شــنیده م یشــود کــه بــا وجــود پیشــرفتهای
صورتگرفته در گفتوگوها ،همچنان طرح برخی
خواســتههای زیادهخواهانــه و حتــی بعضا تالش
برای بازگرداندن متن به عقب ادامه دارد و همین

مســئله یکــی از عوامل کنــدی گفتوگوهــا بوده
است.
جمهوری اسالمی ایران با موافقت برای مشارکت
در مذاکــرات ویــن حداکثــر شــجاعت و بصیــرت
خــود بــه منصــه ظهــور گذاشــته و انتظــار دارد که
فهــای مقابــل رویکــرد مســئوالنه و اقدامات
طر 
معتبری را برای جبران اشتباهات گذشته بردارند.

عرصه کاری خود داشته باشند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــر ضــرورت
تدویــن و اجــرای نظام عادالنــه پرداخت حقــوق تأکید و
خاطرنشــان کرد :بــه عنوان دولت ســیزدهم با توجه به
شــعارها و رویکردهــای ایــن دولــت باید نظــام پرداخت
حقــوق را عادالنــه کنیم .آنچــه امروز اجرا م یشــود غلبه
چانهزنــی در نظــام پرداخــت حقــوق اســت کــه بایــد در
چارچــوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادالنه اصالح
شود.
رئیسجمهــور اظهــار داشــت :الزم اســت کارگروهــی
تشــکیل شــود تا در یک بازه زمانی کوتــاه قانون جدید،
واحــد و عادالن ـهای بــرای پرداخــت حقــوق تدویــن کنــد
و ایــن قانون پــس از تصویب در مجلــس تمام قوانین

و مقــررات متعــدد فعلــی در پرداخــت حقــوق و مزایا در
دستگاههای مختلف را ملغی اعالم کند.
رئیســی خطاب به مســئوالن ذیربط با تأکید بر اینکه به
هیچ وجه اجازه ندهید قیمت کاالیی افزایش پیدا کند،
گفت :دســتگاههای مختلف هر امکاناتــی اعم از نیرو و
اختیــارات کــه نیاز دارند اعــام کننــد و در مقابل مکلف
هســتند که به طــور قاطع مانع هرگونــه افزایش قیمت

شوند.
رئیســی تأکیــد کــرد :متأســفانه جریانهایــی بــه دنبــال
ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هســتند و دستگاههای
اجرایــی و دولتــی بایــد تــاش کننــد بــا گــزارش و ارائــه
اخبــار آنچــه انجــام شــده اســت و نــه آنچــه قــرار اســت
انجــام شــود ،مردم را نســبت بــه آینده کشــور امیدوارتر
کنند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی :

مجلس هنوز برنامه مشخصی برای چگونگی اجرای حذف ارز ترجیحی دریافت نکرده است
ســید نظام الدین موســوی سخنگوی هیأت رئیســه مجلس شورای
اســامی بــا بیان این که بنــا براظهــارات صریح رئیس ســازمان برنامه
و بودجــه در صحــن علنــی مجلس ،دولــت به دلیــل محدودیت های
ارزی ناچــار به حذف ارز ترجیحی اســت گفت :هنوز برنامه مشــخصی
درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و مقابله با آثار آن بر روی معیشت
مــردم بــه مجلــس ارائــه نشــده ،ایــن درحالی اســت که هــم در قانون
بودجــه  ۱۴۰۰و هــم در تفاهمــی کــه بین ســازمان برنامه و کمیســیون
های مجلس انجام شده بود ،دولت برای تدوین بسته های حمایت
معیشتی از مردم ،اختیارات الزم را داشته است.
به گزارش ایســنا ،ســید نظــام الدین موســوی در جمع خبرنــگاران در
پاســخ بــه این پرســش که دولــت معتقد اســت که براســاس قانون،
مکلــف بــه حذف ارز ترجیحی اســت گفــت :در جلســه علنی مجلس،
آقــای میرکاظمــی رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه صراحتــا اعالم کرد
کــه دولــت بــا  ۳۸۰هــزار میلیــارد تومانــی کــه از محــل درآمدهــای ارزی
کســب مــی کند بایــد هم حقــوق بدهد ،هم بودجــه عمرانــی را تامین
کنــد و هــم ارز ترجیحــی را و ایــن امــر امــکان پذیر نیســت و نمی توان

دلیل پیگیری جدی دولت برای
حذف ارز ترجیحی ،کمبود منابع
است

این شــرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشــان اســت .پس دلیل
پیگیــری جدی دولــت برای حذف ارز ترجیحی ،کمبود منابع اســت نه
مصوبــه مجلــس .وی افزود :واقعیت این اســت که دولت براســاس

گــزارش علنی آقــای میرکاظمــی به دلیــل محدودیت درآمدهــای ارزی
قادر به تامین ارز ترجیحی نیست و می خواهد آن را حذف کند ،برخی
نماینــدگان مجلــس هم البته بــا کلیت آن موافق هســتند اما دولت
هنــوز برنامه اجرایی مشــخصی برای عملیاتی شــدن ایــن موضوع به
نمایندگان ارائه نکرده اســت .ما منتظریــم دولت برنامه اجرایی خود
را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم ،چراکه خط قرمز مجلس معیشت
مردم است.
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس در پاســخ به این ســؤال که الیحه
دو فوریتــی برای افزایش ســقف اعتبــارات ارز ترجیحی تقدیم مجلس
شــده بــود گفــت :ایــن حــرف دقیق نیســت چــرا کــه کمیســیونهای
مجلــس برای چگونگی تأمین ارز مورد نیاز با ســازمان برنامه بعنوان

نماینــده دولــت توافــق کــرده بودند و همچنیــن ارز مــورد نیاز دولت
ســیزدهم در جلســه شــورای هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا بــه
تصویب رسیده و تامین شده است.
موسوی درپاسخ به این سؤال که در قانون بودجه  ۱۴۰۰راهکار جبران
حــذف ارز ترجیحی پیش بینی نشــده اســت تأکید کــرد :در جزء  ۲بند
«ب» تبصــره یک قانون بودجه ســال  ۱۴۰۰رای جبــران ارز  ۴۲۰۰تومانی،
اختیــارات الزم برای تدوین سیاســت های حمایتی معیشــتی از مردم
حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.
ویی در پاسخ به این سوال که الیحه دو فوریتی دولت برای این بود
کــه خارج از نوبت رســیدگی شــود نه بــا عجله یا  ۴۸ســاعته ،گفت :در
فراینــد بررســی قانونــی ،لوایح دو فوریتــی الزاما باید ظرف  ۴۸ســاعت
بررســی و تصویب شــود و این تکلیف قانونی است و طبیعتا تصمیم
چنین مهمی را نمی شــود ظرف  ۴۸ســاعت گرفت .لذا اگر دولت به
دنبال بررســی کارشناسی بود همانگونه که رئیس مجلس تأکید کرد
بایــد الیحــه اصالح بودجــه  ۱۴۰۰را ارائه می کرد و مجلــس آن را خارج از
نوبت و بدون عجله بررسی میکرد.

معاون وزیر صمت:

فاز دوم طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها کلید خورد
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :بخشــنامه
فســازی
درج قیمــت تولیدکننــده بهمنظــور شفا 
تهــا و روزآمدســازی شــیوه نظارت بر بــازار به همه
قیم 
نهــای صنایــع غذایی و کنسروســازی ،ســلولزی،
انجم 
بهداشــتی و آرایشــی ،کارخانجــات ،تولیدکننــدگان و
صادرکنندگان ماکارونی و لنت ترمز ابالغ شد.
«عبــاس تابــش» در بخشــنامه ای خطــاب بــه روســای
کانــون صنایــع غذایــی ،صنایــع ســلولزی بهداشــتی،
صنایــع شــوینده ،بهداشــتی و آرایشــی ،کارخانجــات
و تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ماکارونــی ،صنایــع
کنســرو ســازی ،تولیــد لنــت ترمــز و کالچ و همچنیــن
نســازی ،دستورالعمل درج قیمت
پاالیشگاههای روغ 
تولیدکننده /واردکننده را ابالغ کرد.
بــر طبق این بخشــنامه ،همه واحدهــای تولیدکننده و
واردکننــده انــواع لنت ترمــز ،فیلتر روغــن ،روغن موتور،
محصوالت شــوینده ،محصوالت ســلولزی ،سس ،رب،
کنســروها ،ترشــیجات و ماکارونــی ،به منظــور جلوگیری
از ســوء اســتفاده هــای احتمالــی و اجحــاف در حــق
مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان مکلفنــد از تاریــخ ۱۹
دی ماه سال جاری نسبت به درج قیمت تولیدکننده/
واردکننــده کــه دربرگیرنــده مجمــوع هزین ههــا و ســود

قانونــی واحدهای تولیدی/وارداتی با احتســاب مالیات
ارزش افزوده است ،اقدام کنند.
در ایــن بخشــنامه هفــت مــادهای اعــام شــده اســت:
قیمــت تولیدکننده/واردکننــده درج شــده بــر
روی کاال بایــد منطبــق بــا قیمــت فــروش بــر اســاس
صورتحســابهای صــادره (فاکتورهــای فروش) باشــد.
همچنیــن بهمن ــظور بهر هم ــندی مصرفکنن ــدگان از
تخفیـ ـفهای اعطای ــی احتمالی ،هرگونه تخفـیف باید با
کاهــش قیمت فــروش تولیدکننــده درج شــده بر روی
کاال انجام شود.
در ایــن بخشــنامه تصریــح شــده اســت :در مــواردی از
قبیــل مناســبتهای ویــژه ،پایان ســال ،اعیــاد ،نزدیک
بــودن زمــان انقضــاء محصــول و غیــره و لــزوم اعطــای
تخفیفهای مقطعی بیش از میزان تعیین شده در بند
 ۲این بخشنامه ،واحدهای مربوطه باید نسبت به اخذ
مجــوز الزم از ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان
محــل تولیــد ،بهمنظور رصد نظــارت بر اعطــای تخفیف
واقعی به مصرفکنندگان اقدام کنند.
همچنیــن در ایــن بخشــنامه تأکیــد شــده کــه حداکثــر
مبلغــی که توســط مجمــوع حلقههای توزیعــی از تامین
کننده تا مصرفکننده میتواند به قیمت تولیدکننده/

واردکننــده اضافــه شــود شــامل مجموع ضریب ســود
پخــش سراســری ( ۱۰درصــد) و ســود خــرده فروشــی
(منطبــق بــا ضرایــب خــرده فروشــی مصــوب) اســت.
همچنیــن در مــواردی کــه توزیــع کاال بــه صــورت پخش
سراســری نباشــد مبلــغ فــوق بــه میــزان ضرایــب ســود
مصوب مربوطه کاهش مییابد.
در بخشــنامه صــادره از ســوی معــاون وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت تصریــح شــده اســت خــرده فروشــان
باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف کننده با
لحاظ سود و هزینه های مصوب اقدام کرده و همچنین
درصد سود اعمالی را نیز بصورت شفاف درج کنند.
اطالعرســانی و آگاه ســازی شــبکه های توزیــع و مصرف
کننــدگان مرتبــط در ایــن خصــوص از ســوی واحدهــای
تولیــدی /وارداتــی از دیگــر مــوارد مــورد تأکیــد در ایــن
بخشــنامه اســت .ایــن تصمیــم بــا تأکید وزیــر صنعت
،معدن وتجارت اتخاذ شــده و به منظور شــفاف ســازی
قیمــت ،تولید کننده باید بر روی کاالهای تولیدی خود،
قیمــت درب کارخانــه را درج نمــوده و فروشــگاه هــا و
واحدهــای صنفــی نیــز مکلــف بــه درج قیمــت مصــرف
کننــده هســتند .هــدف از اجــرای ایــن طــرح عــاوه بــر
مقابله با گرانفروشــی و ایجاد شــفافیت در نظام توزیع ،

از سوی آیتا ...رئیسی؛

ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» ابالغ شد
آیــت ا ...دکتــر ســیدابراهیم رئیســی ،رئیــس شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی مــاده واحــده «افزایــش ظرفیت پزشــکی
در مقطــع عمومــی» کــه در جلســه  ۸۵۱و  ۸۵۲مــورخ  ۲۳آذر
و  ۱۰مهرمــاه  ۱۴۰۰شــورای عالی انقــاب فرهنگی به تصویب
رسیده است ،برای اجرا ابالغ کرد.
به گزارش ایســنا ،ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در
مقطع عمومی» به شرح ذیل است:
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
سازمان سنجش آموزش کشور
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
مــاده واحــده «افزایش ظرفیت پزشــکی در مقطع عمومی»
کــه بنــا بــه پیشــنهاد ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع
علمی کشــور و در جلســات  ۸۵۱و  ۸۵۲مــورخ  ۱۴۰۰/۹/۲۳و
 ۱۴۰۰/۱۰/۰۷شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده
است ،به شرح ذیل برای اجرا ،ابالغ میشود:
ماده واحده:
بــا اســتناد به بنــد  ۴-۵سیاســت¬های کلی علــم و فناوری
ابالغی مورخ  ۲۹شهریور  ۱۳۹۳مقام معظم رهبری(مدظله)
بــا موضــوع تنظیــم رابطــه متقابــل تحصیــل بــا اشــتغال و
بنــد  ۵-۲سیاســت¬های کلــی ســامت ابالغــی مــورخ ۱۸
فروردیــن مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه) با موضــوع ارتقاء
شــاخص های ســامت بــرای دســتیابی بــه جایــگاه اول در
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مذاکرات وین در قالبهای مختلف
برگزار میشود

نظام پرداخت حقوق باید فوری و بر مبنای عدالت اصالح شود
رئیسجمهــور گفــت :آنچــه امــروز اجــرا م یشــود غلبــه
چانهزنــی در نظــام پرداخــت حقــوق اســت کــه بایــد در
چارچــوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادالنه اصالح
شود.
بــه گــزارش مهــر ،حجت االســام ســید ابراهیم رئیســی
صبــح (چهارشــنبه) در جلســه هیــأت دولــت بــا اشــاره
بــه تحســین رهبــر معظــم انقــاب ،از خصیصه و شــعار
مردمــی بــودن دولــت ســیزدهم در دیــدار  ۱۹دی مــردم
قــم ،گفــت :همــه کارگــزاران دولت باید ســعی کنند این
خصیصه را ادامه داده و به وجه احســن تکمیل کرده و
تعالی بخشند.
وی از اعضای دولت خواســت که عالوه بر جلســاتی که
بــا مدیران و کارکنــان زیرمجموعه خود برگزار میکنند با
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اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه:

رئیسی در جلسه هیأت دولت:

ارباب رجوع و مردمی که به دستگاهها مراجعه میکنند
نیز ارتباط و دیدار داشته باشند.
رئیسجمهور از همه کارگزاران دولت خواســت تا مردم
را به عنوان ناظرانی امین بشناسند و اظهار داشت :اگر
گزارشی از سوی مردم به شما رسید حتما به طور دقیق
بررسی کنید و اگر صحیح بود به آن ترتیب اثر دهید.
رئیســی همچنین از اعضا و کارگزاران دولت خواست تا
بــا نخبــگان و صاحب نظــران مرتبط با حــوزه کاری خود،
حتــی کســانی کــه با ســلیقه دولــت مخالفــت دارنــد ،در
ارتباط مســتمر باشــند و تصریح کرد :نبایــد هیچکدام از
دســتگاههای دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط
بــا حــوزه مدیریــت خــود غفلــت کننــد و بایــد به شــکل
مســتمر جلســات گفتگــو و مشــورت بــا صاحبنظران
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منطقــه و همچنیــن بنــد  ۱۳ایــن سیاســت¬ها بــا موضــوع
توســعه کیفــی و کمــی نظــام آمــوزش علــوم پزشــکی و
مســتند بــه اقــدام ملــی  ۱۴از راهبــرد کالن  ۶نقشــه جامــع
علمــی کشــور در خصــوص تنظیــم ظرفیت دانشــگاه¬ها و
درراســتای اتخــاذ تدابیــر مناســب بــرای مواجهــه بــا بحران
پیــری جمعیــت در آینــده؛ رفــع کمبــود پزشــک؛ جلوگیــری
از فرســودگی کادر درمــان و کاهــش آســیبپذیری نظــام
ســامت در مواجهه با بحرانها؛ افزایش دسترســی اقشار
مختلــف مــردم بــه پزشــک و تنظیــم ظرفیــت دانشــگاهها
و دانشــکدههای علــوم پزشــکی بــر اســاس نیــاز جامعه ،با
توجه به ســرانه پزشــک بــه جمعیت  ۱۳در  ۱۰هزار در ســال
جاری و به منظور دســتیابی به ســرانه پزشــک به جمعیت
 ۲۰در  ۱۰هــزار در ســال  ،۱۴۱۰وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی موظف اســت بهگون ـهای برنامهریزی کند
کــه ظرفیــت پذیــرش دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
عالـ ِـی تحــت نظارت آن وزارت برای رشــت ه پزشــکی در مقطع
عمومــی ،از ســال  ۱۴۰۱بــه مــدت حداقــل چهار ســال ،در هر
ســال  ۲۰درصــد نســبت بــه ســال قبــل افزایــش یابــد .در
ضمــن پــس از چهار ســال ،درباره ثابــت ماندن یــا افزایش
ظرفیــت بــا پیشــنهاد ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع
علمی کشــور در شورای عالی انقالب فرهنگی تصمیمگیری
خواهد شد.

ایجــاد رقابت در بــازار  ،تعدیل و واقعــی نمودن قیمتها
و اصــاح نظــام توزیــع کاال اســت .ضمنـ ًـا درج و نصــب
برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کاالها باعث
بهــره منــدی از نر خهای رقابتی برای مصــرف کنندگان و
تولیدکنندگان بــوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت
های طرح مذکور خواهد بود.
الزم بــه ذکر اســت؛ در فاز اول اجــرای این طرح ،انواع آب
میوه ،آب معدنی ،ماءالشــعیر ،نوشــابه گازدار ،غذاساز،
نوشــیدنی ســاز ،چــرخ گوشــت و ماکروویــو از تاریــخ ۲۷
آذرمــاه و انــواع پــودر لباسشــویی ،دســتمالکاغذی،
پوشــک بچــه ،یخچــال فریــزر ،تلویزیــون و ماشــین
لباسشــویی از تاریخ  ۴دیماه سال جاری نیز مکلف به
درج قیمت تولیدکننده بودهاند.
خبــر دیگــر در ایــن خصــوص اینکــه نشســت هــم
اندیشــی بــا موضــوع درج قیمت تولید کننــده با حضور
اعضــای هیــات مدیــره انجمــن ملــی حمایــت از حقوق
مصرفکننــدگان و ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان
برگزار شــد .در این جلســه که به منظور کســب دیدگاه
هــا و نظــرات اعضای هیات مدیــره انجمن ملی حمایت
از حقــوق مصرفکننــدگان تشــکیل شــد ابتــدا رونــد
پیشــرفت پــروژه درج قیمــت تولیدکننــده و شــفافیت

کرملین:

مقدمات سفر رئیسجمهوری ایران
به روسیه درحال انجام است
قیمــت توســط مدیر روابــط عمومی و تشــکلهای مردم
نهاد سازمان حمایت تشریح شد.
نجــف پــور رییــس انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق
مصرفکنندگان در این نشست اعالم کرد :این انجمن
در راســتای حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان و بــه
منظور شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت واقعی
در سالهای اخیر همواره پیگیر موضوع بوده است که
با آغاز دولت ســیزدهم و پروژههای اعالمی وزیر محترم
صنعــت ،معدن و تجارت از جمله پروژه شــفاف ســازی
قیمــت از طریــق درج قیمت تولید کننــده اقدام مثبت
و شایســته ای بــوده کــه بــا محوریــت ســازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولید کنندگان در حال اجراست.

توسعه همکاریهای دوجانبه ،هدف سفر امیرعبداللهیان به چین
«حســین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران قرار اســت
پایــان هفتــه جاری به دعوت همتای چینی خود به پکن ســفر کند و در خصوص
موضوعــات مختلــف از جملــه نقشــه راه  ۲۵ســاله بــا مقامات این کشــور تبادل
نظــر نمایــد .به گزارش روز چهارشــنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری «ســاوث جاینا
مورنینگ پســت» هنگ کنگ ،این دیدار اولین ســفر امیرعبداللهیان به عنوان
یکــی از اعضــای کابینه دکتر «ابراهیم رئیســی» رئیس جمهــوری ایران به چین به
شمار میآید.این تارنمای خبری با اشاره به نشست خبری دیروز «سعید خطیب
زاده» ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تصریــح کــرد کــه در ایــن دیــدار موضوعــات
مختلفی برای گفت وگو در دستورکار قرار دارد که از جمله موضوع مهم نقشه راه
 ۲۵ساله است و مجریان این تفاهمنامه بخشهای مختلف خصوصی و دولتی
هستند .قابل ذکر است ،وزیران خارجه ایران و چین طی سال های گذشته بطور
متناوب با هم دیدار داشته و پیرامون راه های توسعه دوجانبه روابط با یکدیگر
گفت وگو کرده اند.
*سفر وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس به چین
وزیــران امــور خارجــه کشــورهای عربســتان ســعودی ،کویــت ،عمــان و بحرین و
دبیــرکل شــورای همــکاری خلیــج فــارس  ۲۰دی ماه به دعــوت دولت چیــن برای
شرکت در یک نشست مشترک این شورا با مقامات چینی ،وارد پکن شدند.
به نوشته پایگاه خبری «ساوث جاینا مورنینگ پست» ،اعضای شورای همکاری
خلیج فارس برای بررسی اوضاع سوخت در جهان و وضعیت بحرانی قزاقستان
به چین سفر کرده اند.
خبرگــزاری «شــینهوآ» چیــن نیز در گزارشــی به نقــل از «وانگ ونبین» ســخنگوی
وزارت امــور خارجــه چیــن اعالم کــرد ،این دیپلمات های ارشــد شــورای همکاری

مذاکره کننده ارشــد روســیه پــس از جلســات پیدرپی
میــان مشــارکت کننــدگان در گفتوگوهایــی کــه بــا
محــور رفــع تحریمها در ویــن جریان دارد اظهار داشــت
مذاکــرات حســب ضــرورت ،در قالبهــا و ســاختارهای
مختلف پیگیری میشود تا هیچ یک از هیاتها از روند
مذاکرات باز نمانند.
به گــزارش ایرنا ،میخائیل اولیانوف در توئیتی نوشــت:
بــا توجــه بــه برخــی گمانــه زنی هــا نیاز به شــفاف ســازی
وجــود دارد .گفــت و گوهــای وین بر حســب ضــرورت با
ساختارهای متفاوت برگزار می شود.
وی در ایــن رابطــه توضیح داد :شــرکت کننــدگان برجام
بــدون ایــاالت متحــده؛ شــرکت کننــدگان برجــام بدون
ایــران امــا با آمریــکا؛ تروئیــکا و ایــران; آمریکا و روســیه;
ایــران و روســیه ،چیــن و ایــران و غیــره .ایــن دیپلمــات
روس افــزود کــه با تنوعی که در شــکل برگزاری مذاکرت
هست ،هیچ هیاتی از روند مذاکرات عقب نمی ماند.
مهــا دیــروز در قالــب جلســات
مذاکــرات رفــع تحری 
دوجانبــه و چندجانبــه میــان نماینــدگان کشــورهای
مشــارکت کننــده در گفتوگوهــای ویــن ادامــه یافــت.
همچنیــن نشس ـتهای کارشناســی در قالــب مختلف
برگــزار شــد و در مــورد موضوعــات باقیمانــده بحــث و
تبادل نظر صورت گرفت.
مذاکره کنندگان ارشــد کشورهای عضو برجام در غیاب
ایــران با آمریــکا هم دیــدار کردنــد .اولیانــوف در توئیتی
نوشــت که در این جلســه نســبتا کوتاه متــون طرفها
مقایســه شــد .وی افــزود :بــا توجــه بــه برخــی شــائبهها
در ایــن زمینــه ،اجــازه دهیــد تأکید کنــم که در بســیاری
از مواقــع اعضــای برجــام از جمله ایــران در غیاب ایاالت
متحده مالقات میکنند.
دیپلمــات روس همچنیــن در توییــت دیگــری بــه
نشســت روسیه و آمریکا در جریان گفت وگوهای وین
پرداخــت و نوشــت :گفتوگــوی دوجانبه ما بر اســاس
هــدف واحــد (که همــان احیــای برجــام اســت) هدایت
میشود و بسیار عملگرایانه است.

خلیــج فــارس به دعــوت «وانگ یی» وزیــر امورخارجه چین پاســخ مثبت گفته و
بــرای شــرکت در جلســه ای کــه از  ۱۰تــا  ۱۴ژانویــه ( ۲۰تــا  ۲۴دی) در پکــن برگزار می
شود ،به این کشور سفر کرده اند .دیدار مقامات کشورهای عرب خلیج فارس با
مقامات چینی تا روز جمعه ( ۲۴دی ماه) ادامه خواهد یافت.
به باور تحلیلگران سیاســی ،ممکن اســت مقامات نفتی شــورای همکاریهای
خلیــج فــارس در خصوص راههای غلبه بر اتکای خــود به بازارهای آمریکا و ایجاد
تعــادل در بازارهای جهانی گفت وگــو کنند .چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا پس
از آمریکاســت و مصــرف کننــده اصلــی نفــت و یکــی از ســرمایهگذاران خارجی در
کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
بــه زعــم تحلیلگــران ،چیــن نگــران کاهش عرضــه نفت در پــی ناآرام یهــای چند
روز اخیر در قزاقســتان است .همچنین گفته م یشــود اعضای شورای همکاری
خلیج فارس به دنبال ایجاد تعادل در بازارهای نفتی و کاهش وابستگی خود به
بازارهای آمریکا هستند.
*مذاکرات وین ،موضوع دیدار وزیران خارجه چین و عربستان
«فیصل بن فرحان آل ســعود» وزیر امورخارجه عربســتان دوشــنبه شب  ۲۰دی
ماه با «وانگ یی» همتای چینی خود درخصوص برنامه هستهای و مذاکرات وین
برای رفع تحریمهای ظالمانه علیه ایران دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش ایرنا از رســانههای ســعودی ،از دیگر موضوعات مورد بررسی میان دو
طرف که در شــهر «ووشــی» در جنوب چین انجام شــد ،موضوع تضمین امنیت
در افغانستان بود.دوطرف در این دیدار همچنین توسعه روابط راهبردی میان
چین و عربســتان و دیگر موضوعات مشــترک مورد اهتمام دو کشــور را بررســی
کردند.

دیمیتری پســکوف ســخنگوی رئیس جمهوری روسیه
روز چهارشــنبه اعــام کــرد کــه مقدمــات ســفر آیت اهلل
ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــوری اســامی ایــران بــه
مسکو درحال انجام است.
پســکوف روز چهارشــنبه به رســانه ها گفــت :اقدامات
الزم بــرای ســفر دکتــر ابراهیم رئیســی رئیــس جمهوری
اســامی ایــران به روســیه جریان دارد و تاریــخ دقیق آن
متعاقبا اعالم خواهد شد.
وی خطــاب به خبرنــگاران افــزود :جزئیات در بــاره زمان
انجام این سفر به موقع اطالع رسانی خواهد شد.
پســکوف روز هفتــم دی مــاه نیــز گفتــه بود کــه ایران و
روسیه در حال آماده سازی مقدمات الزم برای تماس ها
و رایزنی های دو کشور در عالی ترین سطح هستند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تاس ،ســخنگوی کرملیــن گفت:
مقدمات الزم برای انجام تماس های ایران و روســیه در
باالترین سطح در حال تدارک و آمادگی است.
پیشــتر علــی بهــادری جهرمــی ســخنگوی دولــت ایران
گفتــه بــود کــه آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی رئیــس
جمهــوری اســامی ایــران اوایل ســال جدید میــادی از
روســیه دیــدن می کنــد .بهــادری جهرمی دربــاره زمان و
علت سفر رییسجمهوری به روسیه گفت :در راستای
تعامالت راهبردی ایران و روسیه ،آقای پوتین از رییس
جمهور ما دعوت کرد ســفری به روســیه داشــته باشــد
که اوایل سال جدید میالدی این سفر انجام میشود.
ســخنگوی دولــت ادامــه داد :ایــن ســفر در چارچــوب
سیاســت کشور در تقویت و توســعه روابط دو جانبه و
چندجانبه با اولویت کشــورهای منطقه و با محوریت و
اولویــت مباحث همکاریهای تجاری و اقتصادی انجام
میشود .معاون سیاسی رییس جمهور در حال نهایی
کردن این سفر است.

