
وزیر امورخارجه کشــورمان و معاون وزیر 
امور خارجه گرجســتان راه های گســترش 
همکاری ها در حوزه های مختلف دو کشور را 

بررسی کردند.
به گزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 
ســخنگویی وزارت امور خارجه،   »الکساندر 
خوتیسیاشــویلی«، معاون وزیر امور خارجه 
گرجستان که برای شــرکت در سومین دور 
مشــورت های سیاســی دوجانبه ایــران و 
گرجستان به تهران ســفر کرده است، بعد از 
ظهر دیروز - با  »محمدجــواد ظریف« وزیر 

امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
طرفیــن در این دیدار با مــورد توجه قرار 
دادن وضعیت موجود روابط فیمابین، راه های 
گسترش همکاری ها در حوزه های مختلف را 

مورد تبادل نظر قرار دادند.
معاون وزیر امور خارجه گرجستان عالوه 
بر دیدار بــا وزیر امور خارجه، با ســید عباس 
عراقچی، معاون سیاســی وزارت امور خارجه 

نیز دیدار کرده است.  
محمدجواد ظریــف نیز پیــش از دیدار 

الکساندر خوتیسیاشویلی، با علی بن مسعود 
الســنیدی وزیر تجارت و صنعــت عمان هم 

گفت وگو کرده بود.  
 تحریم ها می توانند فرصتی برای 

همکاری های ایران و گرجستان ایجاد کنند
 معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره 
به مشکالت ایجاد شــده ناشی از تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه ایــران تاکید کرد: این 
تحریم ها در عین حال می توانند فرصت های 
جدیــدی را بــرای همکاری های ایــران و 

گرجستان ایجاد کنند.
 الکساندر خوتیسیاشــویلی، معاون وزیر 
امور خارجه گرجســتان که برای شرکت در 
سومین دور مشــورت های سیاسی دوجانبه 
ایران و گرجســتان به تهران سفر کرده است، 
روز یکشنبه با ســید عباس عراقچی، معاون 

سیاسی وزیر امور خارجه دیدار کرد.
سید عباس عراقچی در این دیدار با اشاره 
به همکاری های وسیع دو کشور در سال های 
گذشــته، مزیت های تزانزیتی گرجستان در 
زمینه انرژی و  کاال را ظرفیت مناســبی برای 

توسعه همکاری فیمابین دانست.
وی با اشاره به مشکالت ایجاد شده ناشی از 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران تصریح 
کرد: این تحریم ها در عین حــال می توانند 
فرصت هــای جدیدی برای همــکاری های 

دوجانبه ایجاد کنند.
عراقچی با اشــاره به اینکــه روابط ایران 
با همســایگان خــود در منطقــه از جمله با 

گرجستان از عوامل خارجی تاثیر نمی پذیرد، 
بر لزوم توســعه مستقل مناســبات دوجانبه 

تاکید کرد.
معاون سیاســی وزیر امور خارجه با اشاره 
به حضور تعــداد قابل توجهــی از ایرانیان در 
گرجســتان بر لزوم حل مشکالت کنسولی و 
همچنین امضای ســریعتر اسناد قضایی بین 
دوکشــور تاکید و اظهار امیــدواری کرد که 
امکان انتقال زندانیان و محکومان دو کشور به 

زودی فراهم شود.
همچنین در این دیدار خوتیسیاشــویلی 
با اشــاره به ســابقه تاریخی روابط دو کشور، 
بر آمادگی و عالقه تفلیس برای توســعه همه 

جانبه مناسبات دوجانبه تاکید کرد.
دو طرف در این دور از مذاکرات همچنین 
در خصوص برجام و مسائل منطقه ای از جمله 
تحوالت در خلیج فارس و آبخازیا تبادل نظر 

کردند.
معاون وزیر امور خارجه گرجســتان روز 
یکشنبه با سفر به اصفهان، از مراکز دیدنی آن 

شهر نیز بازدید کرد.
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خبر

در دیدار ظریف و معاون وزیر خارجه این کشور انجام شد؛

بررسی راه های گسترش همکاری های ایران و گرجستان 

آرایش طیف های سیاسی در آستانه انتخابات؛

یره های  جز
کوچک خودمختار

سياست 2

جزیره های کوچک خودمختار؛ این شاید بهترین تعبیری باشد که 
تا اینجای کار بتوان برای آرایش طیف های سیاســی کشور در آستانه 
انتخابات، به کار برد. هرچند ناگفته پیداست که این جزیره های کوچک 
به رغم تمام اصراری که بر خودمختاری و استقالل خود دارند، ناگزیر 
از پیوستن به یکدیگر خواهند بود؛ چراکه هیچ یک به تنهایی از اقبال 
کافی برای رأی آوردن برخوردار نیســتند؛ با این حــال امیدوارند که 

بتوانند با هویت مستقل خود وارد مجلس شوند. 
اصالح طلبان زخم خورده از ائتالف پیشــین خود بــا اعتدالیون، 
ماه هاســت که تاکید می کنند دیگر ائتالف نخواهنــد کرد حتی اگر 
شکســت بخورند. ابراهیم اصغرزاده، عضو شورای عالی اصالح طلبان 
نیمه های آبان گفته بود: »حاضریم ببازیم، ولی دست به ائتالف نزنیم.« 
او همچنین تصریح کرده بود که »این جمع بندی، جمع بندی غالب در 
شورای عالی اصالح طلبان است؛ یک باخت شرافتمندانه، بهتر از یک بُرد 
متحجرانه است.« هرچند اندک اصالح طلبانی هستند که هنوز اعتقاد 
به ائتالف با اصولگرایان میانه رو دارند اما صدایی که در ماه های گذشته 
از اکثر اصالح طلبان به گوش می رسد، صدای مخالفت تام و تمام با هر 
نوع ائتالفی است. چهره های سرشناسی چون محمدرضا عارف حتی در 
همین روزهایی که تب انتخابات داغ شده نیز تاکید می کنند که »ائتالف 
انتخابات مجلس دهم ناکارآمد بــود.« در میان خود اصالح طلبان نیز 
انشقاق و اختالفات درونی کم نیســت. تا جایی که همین چند هفته 
پیش در پی اجرای طرح ســرا در شــورای عالی اصالح طلبان، برخی 
احزاب اصالح طلب مانند کارگزاران و اعتماد ملی که معترض این طرح 

بودند، به صرافت افتاده بودند که...

امروز طی نشستی در استان مرکزی انجام می شود

بررسی مشکالت آذرآب، هپکو  و  واگن پارس با حضور معاون اول رئیس جمهور
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چرتکه 3

   سند مالی دولت، کسری بسیار داشت      
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