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درخواست برگزاری 
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طالبان کابينه دولت جدید 
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حمیدرضاعظیمیان:

فوالد مبارکه تا ریشه کنی کامل 
کرونا در کنار مردم خواهد بود
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دوگانه »مرگ بر طالبان«-»زنده باد امارت اسالمی« در ایران شدت گرفته است؛

ینی در مشهد، اشک در تهران شیر

رئیس  جمهــوری بر لــزوم اصــاح رویکرد 
دستگاه ها از واردات محوری به صادرات محوری و 
ریل گذاری برای جهش صادرات غیرنفتی تاکید 

کرد. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، 
ابراهیم رییســی صبح دیروز در جلســه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت ریل گذاری 
برای جهش صادرات غیرنفتی تاکید کرد و گفت: 
رویکرد دستگاه ها در عرصه های مختلف اقتصادی، 
به ویژه در بخش های تولید غذا و دارو، باید از رویکرد 

واردات  محوری به داخلی کــردن تولید کاالها و 
گسترش صادرات غیرنفتی اصاح شود.

در این جلسه سیاست های تجاری و ارزی مرتبط 
با توسعه صادرات و مدیریت واردات مورد بررسی قرار 
گرفت و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور 
اقتصادی و دارایی موظف شدند برای ایجاد عزم ملی 
و هماهنگی در راستای رفع موانع تولید و حمایت 
از تولید کاال در داخل به ویژه در زمینه تولید لوازم 
خانگی، برنامه ریزی و اقدامات الزم را به عمل آورند.

همچنین مقرر شــد در سیاست های وارداتی 
با هدف جلوگیری از واردات بی رویه کاالهایی که 
دارای تولیدات مشابه داخلی هستند، بازنگری شود.

وزیر خارجه ایران واردات واکســن کرونا را از 
اولویت های باالی وزارت خارجه دانســت و تاکید 
کرد کــه از ورود بخش خصوصی بــه این حوزه 

استقبال می کنم. 
به گزارش ایلنا، نخستین نشست هم اندیشی 
وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران بعداز ظهر روز دوشنبه ١۵ شهریور به میزبانی 
حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران  ، 
معاون دیپلماســی اقتصادی و مدیران کل وزارت 

امور خارجه برگزار شد. 
غامحسین شــافعی رییس اتاق ایران، روسا 
و اعضای اتاق های مشــترک بازرگانــی ایران و 
کشورهای همسایه و همچنین برخی کشورهای 
مهم طرف تجاری کشورمان مدعوین این نشست 

در وزارت امور خارجه بودند.
شافعی ضمن تشکر از وزیر امور خارجه  به خاطر 

این دعوت، جلسه هم اندیشی مزبور را اولین ابتکار 
و جلسه برگزار شده وزارتخانه های دولت سیزدهم 
با بخش خصوصی ذکر کرد و آن را مهم و نشــانگر 
نگاه پررنــگ وزارت خارجه به فعالیت های بخش 
خصوصی دانسته، خواهان تداوم برگزاری متناوب 

این نشست در ماههای آینده شد.  
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی کشورمان، 
دیدگاه های خود در زمینه توســعه روابط تجاری 
با دیگر کشورها، خصوصا همسایگان و طرف های 
تجاری اصلی را بیان داشته، خواهان حمایت هرچه 
بیشتر وزارت خارجه از نقش بخش خصوصی در 
توسعه مراودات اقتصادی با دیگر کشورها باالخص 
در موقع برگزاری کمیسیون های مشترک شدند. 

در ادامه این نشست معاون دیپلماسی اقتصادی 
و مدیران کل حوزه های منطقــه ای وزارت امور 
خارجه نیز در پاســخ به مطالب مطروحه از سوی 
فعاالن بخش خصوصی به تشــریح نقطه نظرات 

خود پرداختند. 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در 
جمعبندی نخستین نشست با فعاالن اقتصادی 
و مســئولین اتاق ایران، بخش خصوصی را موتور 
محرک روابط میان کشورها، و حلقه های تجاری و 
اقتصادی را عاملی کمک کننده در پایایی سیاست 
خارجی و مقــّوم آن ارزیابی کرد و بــر عزم وزارت 

خارجه در حمایت از نقش و مشارکت دهی هرچه 
بیشــتر بخش خصوصی در مراودات با کشورها 

تاکید کرد.
امیرعبداللهیان تامین واکسن کرونا را از اولویت 
های باالی وزارت خارجــه ذکر کرد و اقدامات این 
وزارت در شتاب دهی فراوان به تامین واکسن مورد 
نیاز کشــورمان در روزهای گذشته را تشریح کرد 
و گفت از همکاری بخش خصوصی در این زمینه 

استقبال می کنیم. 
تشکیل کمیته مشــترک بین »وزارت امور 
خارجــه«، »وزارت صنعت معــدن و تجارت« 
و »اتاق بازرگانــی و صنایع و معــادن ایران«، 
در نظــر گرفتن جایــگاه واقعی بــرای بخش 
خصوصی در کمیســیونهای مشترک همکاری 
های اقتصادی، تداوم چنین جلسات هم اندیشی 
و حضور رییس اتاق بازرگانی در جلسات شورای 
معاونین وزارت امور خارجه به تناسب موضوعات 
اقتصــادی مطروحــه و در اولویت قــرار دادن 
موضوعات مرتبط به ســامان دهی پایانه های  
مرزی و تحکیم زیرســاختهای کشور که ارتقاء 
دهنده صادرات کشور باشــد، از دیگر مباحث 
مطروحه در خال جمع بندی ارائه شده از سوی 
 امیــر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان 

در این نشست بود.
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رئیسجمهور:

رویکرد دستگاه ها از واردات محوری به صادرات محوری اصالح شود

امیرعبداللهیان:

تامین واکسن کرونا را از اولویت های باالی وزارت خارجه است 
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