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تهران به رغم واکنش ها به مذاکره با طالبان ادامه می دهد

وعیت بخشی یا  مشر
ابتکار عمل برای صلح؟

طالبــان تقریبا یک تور مفصل در ســفر 
به پاکســتان، ایــران، روســیه و مذاکره با 
هر کشــوری که بتواند متضمــن قدرت و 
مشــروعیت آنها در افغانســتان باشد به راه 
انداخته بود. در نهایت اما ایــن تور به توافق 

با دونالد ترامپ و مذاکرات دوحه ختم شد. 
شبه نظامیان طالبان و دولت دونالد ترامپ 
در فوریه 2020 توافــق کردند که نیروهای 
آمریکایی تا ماه مه ســال جــاری میالدی 
و در ازای تضمین هــای ضد تروریســتی از 
افغانستان خارج شــوند. این توافقنامه بعد 
از تقریبا دو ســال مذاکره بین دیپلمات های 
آمریکایی و رهبران طالبــان در دوحه قطر 

امضا شد.  مذاکرات صلح در قطر ادامه داشت 
اما در آستانه کریسمس مذاکرات به تعطیلی 
کشیده شد و ناظران سیاسی آن را گواهی بر 
این واقعیت دانســتند که نیروهای غربی در 
حال هدایت مذاکرات بین االفغانی هستند 
و به دلیل ســفرهای تعطیالت کریسمس، 

مذاکرات متوقف شده است. 
پس از کریسمس گفت وگو میان طالبان 
و دولت افغانســتان در دوحه از ســر گرفته 
شد؛ اما بی رمق بود. شــماری از اعضای تیم 
مذاکره کننده طالبان که به پاکســتان رفته 
بودند برای شروع دور دوم مذاکرات به دوحه 

بازنگشتند و همین امر شروع مذاکرات را...

سفر همتی به عمان، سرآغاز دورانی جدید برای ایران است؟

تمرکز دیپلماسی تجاری در بانک مرکزی
چرتکه 3

رئیس جمهوری با حمایت از وزیر ارتباطات، افزایش پهنای باند کشور 
را دستور خود خواند و تاکید کرد: کسی را برای پهنای باند نباید محاکمه 
کنند. این مسئله دستور من بوده است. اگر می خواهید کسی را محاکمه 

کنید، باید مرا محاکمه کنید.
به گزارش ایرنا،   حسن روحانی دیروز در جلسه هیات دولت با تشکر 
از وزیر ارتباطات و وزیر ســابق بیان کرد: آنها کار بزرگی کردند. پهنای 
باند کار عظیم و بزرگی برای کشور است. کسی را برای پهنای باند نباید 
محاکمه کنند. این مسئله دستور من بوده است. اگر کسی را می خواهید 

محاکمه کنید، باید مرا محاکمه کنید.  
وی با بیان اینکــه پهنای باند یعنــی آزادی مردم در کســب و کار 
الکترونیکی، یادآور شد: پهنای باند یعنی از ثبت سفارش تا بانک مرکزی 
تا گمرک تا ورود کاال و انبارها، همه را مــردم ببینند. پهنای باند یعنی 
مبارزه با فساد. کسی نمی تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر کسی 
را می خواهید برای مبارزه با فساد احضار کنید، باید مرا احضار کنید، نه 

اینکه وزیر مرا احضار کنید.
روحانی با بیان اینکه همه وزرا تــالش می کنند، عنوان کرد: فضای 
مجازی شــغل و کسب و کار برای مردم درســت کرده، آموزش درست 
کرده، معلم و خانواده و دانش آموز را به همدیگر مرتبط کرده است. البته 
مشکالتی هم دارد که کسی منکر آن نیست. اگر وزیر راه ما جاده و اتوبان 
درست کرد و در آن تصادف شد، باید وزیر راه را احضار کرد؟ باید متخلف 
را دستگیر کرد. باید پلیس مراقبت کند. شما می خواهید وظایف پلیس 
و دوربین را به گردن وزیر راه بیندازید. وظایف راننده را برعهده وزیر راه 

بیندازید.  
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز اگر کسی بخواهد به نفع دولت حرف 
بزند، برای فردی که حامی دولت است هم آزادی بیان و هم مصونیت آن 
معلوم نیست. ولی از این می ترســم که روزی فردی که به عنوان حامی 
دولت است حرف بزند و بعضی ها برای حمایت از دولت او را تحت فشار 

قرار بدهند.
رییس جمهوری تاکید کرد: البته در این بین باید آزادی بیان  در جایی 
لحاظ شود و آزادی بیان فقط در آزادی در خانه نیست و معنی آزادی بیان 
آزادی در روزنامه، تلویزیون، شبکه ها است. اینکه تنها در خانه نشسته و 

خودم برای خودم سخنرانی کنم که آزادی بیان نیست.
رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: همه ما یک مسیر را طی می کنیم 
و یک هدف داریم. همه باید دست به دست بدهیم. البته آمار و ارقام نشان 
می دهد که وضع کشور در ســه ماهه دوم به مراتب از سه ماهه اول سال  
بهتر بوده است. هنوز آمار سه ماه سوم را نداریم ولی ان شاءاهلل که سه ماه 

سوم شرایط ما نیز شرایط خوبی بوده باشد.
روحانی با بیان اینکه امروز ما در تولید شرایط بهتری داریم، با اشاره به 
گزارش وزیر صمت از  ما یک جلسه اقتصادی و فعال شدن کارخانه های 

لوازم خانگی در قم و اصفهان گفت: در این جلســه گفته شد  چند مرکز 
تولید لوازم خانگی در قم و اصفهان کارخانه ها سه شیفت کار می کنند. 
این خیلی مهم اســت و تولید این کارخانه ها امسال نسبت به سال های 

گذشته دو برابر شده است.
وی تصریح کرد: درست اســت بنگاه هایی هم تعطیل شده و صدا و 
سیمای یا برخی رســانه های ما هم گاهی آن بنگاه های تعطیل  شده را 
نشان می دهند. ممکن است یک بنگاهی هم تعطیل شده ولی اینطرف را 
هم بگوییم که بنگاهی که از یک شیف به 2 شیفت و ۳ شیفت رفته است.

رییس جمهوری بیان کرد: البته ما مشــکالتی هم داریم. همه باید 
دست به دست هم بدهیم و مشکالت را با هم باید حل کنیم. قرار نیست 
یک عده مشکل حل کنند و یک عده هم کنار بنشینند، چرتکه بیاندازند 
و یا بدتر و به نفع دشمن هورا بکشند. چنین چیزی که نمی شود باید همه 
با هم کار کنیم این کشور مال همه ماست و در سرنوشت این کشور همه 

شریک هستیم
روحانی خاطرنشــان کرد: اگر یک کاالیی 
گران شود برای همه اســت و ارزان شود هم 
برای همه اســت، اگر ارزش پــول ملی وباال 
برود برای همه اســت، اگر تولید افزایش پیدا 
کند برای همه اســت، زیرساخت ها حرکت و 
پیشرفت کند برای همه است. همه با هم و در 

کنار هم هستیم.
روحانــی تصریح کرد: در حالی که رشــد 
اقتصادی بســیاری از کشــورها منفی است،   
رشد اقتصادی ســه ماهه دوم ما با نفت یا بی 
نفت مثبت بوده و حتی بر ســه ماه اول نیز اثر 

گذاشت که این یک حرکت بسیار مهم و بزرگی است. وی ادامه داد: من 
در هر مقطعی در جلسات اقتصادی صحبت کردم که در گمرک چقدر 
کاال وجود دارد، تقریبا آمار مشابه بوده و گفتند که ۴ میلیون تن کاالی 
اساســی و ۷ میلیون تن کاالی دیگر در گمرک است. به عبارتی کاالی 

اساسی و ضروری و مواد اولیه کارخانجات وارد می شود.
رییس جمهوری با اشــاره به روز گمرک، از گمرکات کشــور تشکر 
کرد که در شرایط کرونا در همه مقاطع  کار و تالش بزرگی انجام دادند و 
افزود: الحمداهلل شرایط گمرکات کشــور کامال با گذشته متفاوت است 
و ما از گمرک سنتی خارج شــدیم و به سمت یک گمرک مدرن حرکت 

می کنیم.
 وی اظهار کرد: یعنی امروزه گمرک ما گمرک موبایلی است،   یعنی یک 
نفر می تواند با موبایل خود ورود و خروج کاال،  شرایط گمرکی، را مشاهد 
کند که این کار،   کار بزرگی است. به عبارتی بازرسی سنتی در حال خارج 
شدن است و دستگاه های هوشمند چک  در حال استقرار در بنادر است و 

بارکشتی یا کامیون چند لحظه توقف کرده و عبور می کند و دیگر نیاز به 
بازکردن بار و اینکه تفتیشی انجام شود،  وجود ندارد و اگر هم قرار است 

پلمپی صورت بگیرد به صورت الکترونیک خواهد بود.
روحانی ادامه داد:  در این زمینه زمان کوتاه شده است، زیرا وقتی بود 
که شخصی که می خواست کاالیی را وارد کند،   تشریفات گمرکی بین 
2۵ تا 2۷ روز زمان نیاز داشت. اما امروز تشریفات گمرکی کوتاه و بین ۳ 
تا ۵ روز شده و البته باید این زمان کوتاه تر هم شود و این کارهای بزرگی 

است که در حال انجام است.
رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در شرایط کرونا فضای مجازی 
به فضای تنفس برای مردم تبدیل شده است، ابراز داشت: در ماه هایی که 
ناچار بودیم به مردم بگوییم کسب و کار خود را تعطیل کنید، به بچه ها 
گفتیم مدرسه و دانشگاه نروید، اگر این فضای مجازی نبود، دانش آموزان 
و دانشجویان چه کار می کردند و چگونه درس می خواندند؟ مردم در این 

شرایط چگونه سرگرم می شدند؟  
رئیس دولت تدبیــر و امید اضافه کرد: 
جاده و اتوبان باید باشد، اتومبیل هم باشد. 
نمی شــود گفت چون مرکب های دیگر 
هستند، اتومبیل نباشــد. وقتی ماشین، 
ریل، هواپیما، قطار و اتومبیل می آوریم، 
تصــادف و تخلف هم ممکن اســت. باید 
جلوی تخلف را گرفت. باید فرهنگ سازی 
کرد. کسی که پشت فرمان می نشیند، باید 
آموزش دیده باشد و سواد رانندگی داشته 

باشد، باید مراقبت کرد.  
روحانی با بیان اینکه در فضای مجازی 
هم ممکن است مانند فضای حقیقی تخلف و دزدی کنند، گفت: ممکن 
است ایمان جوانان ما را هدف بگیرند. رها کردن فضای مجازی غلط است، 
بستن آن هم اشتباه است. اگر فضای مجازی نبود چگونه بیماران کرونایی 
را کنترل کنیم؟ اگر فضای مجازی نبود، چگونه جلوی شــیوع کرونا را 
بگیریم؟ فضای مجازی در سالمت آموزش نشاط مردم کمک کرده است.

وی ادامه داد: امروز جهان در بخش سالمت و اقتصاد تحت فشار است 
البته ما در سالمت و اقتصاد تحت فشاریم اما شرایط ما با دنیا قابل مقایسه 
نیست. این همه پزشک، پرستار و شرکت های دانش بنیان داریم. ساخت 
انواع محصوالت مورد نیاز، این همه تالش و کوشش و مراقبت و وحدت و 
کمک از طرف بسیج، سپاه و دیگران قابل مقایسه نیست. همه دست به 

دست هم دادیم و به طور نسبی قابل قبول است.
روحانی گفت: من از تمام قوا، نیروهای مسلح، مردم و از آنهایی که با 
دولت خوب نیستند یا در رقابت یا قهر هستند می خواهم که در این ۶ ماه 
باقی مانده کار دولت، بگذارید که ما کار کنیم. وزیر ما وقت ندارد که بین 

سه قوه راه برود. یکی در یک قوه و دیگری در قوه دیگر باشد. کمیسیون 
اظهارش می کند و یا از آن سوال دارند. وزیر بین قوا نداریم. وزیر برای قوه 
مجریه اســت. وزیر برای قوه مقننه و مجریه و قضاییه همه باهم نداریم. 
یک وزیر است و مسوولیت اجرایی دارد باید به کارش برسد. بگذارید در 
این ۶ ماه آخر ما کارهای نیمه تمام را انجام دهیم و به سرانجام برسانیم.

رییس جمهوری افــزود: در دهه فجر افتتاح هــای فراوانی در برق، 
گردشــگری، صنعت و بخش های مختلف خواهیم داشت. هفته قبل 
در پنجشنبه ای که گذشــت افتتاح پاالیشگاه عظیم گاز بیدبلند 2 یک 
افتخار بزرگ بود. در دنیا سه ابرپروژه در 2020 انجام شد که یکی از آن 

این بود. این جزو ۳ مگا پروژه بزرگ جهان بوده است.  
وی ادامه داد: این پروژه به لحاظ محیط زیست برای مردم خوزستان 
یک هدیه بود. این همه فلرها و مشعل ها می سوخت و هوا را آلوده می کرد 
و بخش اعظم آنها جمع شده است و به جای این که بسوزد و هوا را آلوده 

کند خوراک پتروشیمی ها شده است.  
روحانی گفت: از صدا و سیما  و وزارت نفت می خواهم نسبت به پروژه 
گاز بیدبلند 2 بیشتر برای مردم اطالع رسانی کند و توضیح دهد. بیدبلند 
آن هم زمان تحریم و جنگ اقتصادی جزو پروژه های بزرگ افتخارآمیز 

برای کشور است که به ثمر رساندیم.
وی با بیان این که در مساله برجام توپ در زمین واشنگتن است، گفت: 
اما در کلیت مساله ما خودمان باید کار را انجام دهیم. ما اگر متحد و یکصدا 
و یکپارچه باشــیم به طور قطع و حتم این زمانی کــه برای پایان جنگ 
اقتصادی برســیم این زمان را کوتاه تر می کند و برای مردم هم شرایط 

بهتری را فراهم می کند.
روحانی گفت: راجع به بودجه هم از وزیران اقتصادی و سازمان برنامه 
و بودجه می خواهم که با شروع شدن بررسی آن از هفته آینده در مجلس، 
همزمان برای مردم توضیح دهند. برای مردم بگویید که بودجه عمومی 
ما ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بوده اســت و االن در کمیسیون تلفیق یک 
هزار و ۱۴0هزار هزار میلیارد یعنی هزار و صد و چهل هزار میلیارد تومان 
شده است. چقدر این بودجه باال رفته اســت. افزایشی بوده است از کجا 
افزایش داده اند و کجا می خواهند مصرف کنند توضیح داده شود. اگر در 

نفت باال رفته توضیح دهند.
رییس جمهوری افزود: می خواهم که مسایل بودجه توسط وزیران و 
مسووالن و معاونین بیان شود چرا که این حق مردم است. ظاهر بودجه 
این است که سرنوشت فعالیت دولت ســال آینده را تعیین می کند و به 
یک معنا سرنوشت اقتصادی ملت هم داخل آن است و به نحوی تبیین 

می شود مهم است بنابراین برای مردم توضیح دهید.  
وی گفت: باز هم تاکید می کنم اگر شاکله بودجه و اهداف بودجه بهم 
نخورد ما با مجلس همکاری می کنیم اما اگر به همین صورت بخواهد جلو 

رود ممکن است با مشکالتی مواجه شویم که امیدواریم اینگونه نشود.

خبر

روحانی با حمایت از وزیر ارتباطات: 

مرا محاکمه کنید؛ افزایش پهنای باند دستور من است


