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هیــأت وزیــران بــا گشــایش 
سرکنسولگری جمهوری خلق چین 
در شــهر بندرعباس موافقت کرد .این 
اتفاق در راستای سیاست دولت ابراهیم 
رئیســی در جهت ارتقا و گســترش 
همکاری ها با چیناست که به گفته رئیس 
دولت از اولویت های سیاست خارجی 
دولت سیزدهم است. ابراهیم رئیسی 
پس از استقرار در پاستور در گفتگوی 
تلفنی با شی جین پینگ رئیس جمهور 
چین با بیان اینکــه تصمیم جمهوری 
اسالمی ایران بر توسعه و تحکیم روابط 
راهبردی با چین است، تاکید کرده بود 
ارتقای ســطح همکاری ها و گسترش 
روابط با چین، اولویــت دولت ایران در 

عرصه سیاست خارجی است.
رئیسی همچنین طرح های راهبردی 
چین مانند طرح بزرگ یک کمربند-یک 
راه را منطبق بر منافع ایران دانسته و گفته 
بود اجرای کامل برنامه همکاری های 
جامع ایران و چین باید در دســتور کار 

همه دستگاه های دو کشور باشد.
اکنون هیات وزیران روز گذشته به 
پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد 
ماده واحده قانون کنوانسیون وین درباره 
روابط کنســولی، با صدور مجوز برای 
گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق 
چین در شهر بندرعباس با رعایت عمل 
متقابل و سایر قوانین و مقررات مربوط 
موافقت کرده اســت.  به نظر می رسد 
دولت همزمان با انجام مذاکرات در وین 
در حال گسترش روابط با چین و روسیه 
و نگاه به شــرق در مقابل غرب است. از 
یک سو خبر سفر رئیسی به روسیه هم 
زمان با مذاکرات هسته ای در وین آمده 

و از سوی دیگر گسترش روابط با چین!
عضویــت ایــران در ســازمان 
همکاری های شانگهای هم گام مهمی 
بود که در توسعه این روابط برداشته شد و 
اکنون گسترش سطح حضور دیپلماتیک 
چین در ایران در راستای تقویت رابطه 
ادامه یافته است. پیش از این کارشناسان 
عرصه سیاست خارجی تحلیل داده بودند 
در صورتی که غرب فرصت توافق با ایران 
در مساله هسته ای را از دست بدهد، باید 
در انتظار تبعات آن و افزایش نفوذ چین 
و روسیه به واسطه سازمان همکاری های 
شانگهای و نزدیکتر شــدن ایران به این 

سازمان، در منطقه خاورمیانه باشد.

حضورچینیها
درآبهایخلیجفارس

گســترش رابطه با چین اما پیش 
از دولت رئیســی و در اواخر دولت قبل 
رقم خورد زمانی که سند همکاری ۲۵ 
ســاله ایران و چین پس از ماه ها بحث و 
گمانه زنی باالخره درفروردین ســال 
۱۴۰۰ امضا شــد. امضای این قرارداد 
البته با حاشیه ها و انتقادات فراوانی روبرو 
شد. عده ای از منتقدان این قرارداد را در 
تضاد با منافع ملی ایران  و آن را با معاهده 
ترکمنچای مقایسه کردند. در فضای 
مجازی برخــی از کاربران با اشــاره به 
بندهایی از این قرارداد که منتشر شد، 
از بهره بــرداری از جزایر خلیج فارس و 
حضور نیرو برای حفاظت از انتقال نفت 
به چین ابراز نگرانی کــرده و تمامیت 

ارضی ایران را در خطر دیدند.
مقامات ایران برخی مفاد قرارداد ۲۵ 
ساله ایران و چین که از سوی مردم مورد 
اعتراض قرار گرفته بود را تکذیب کردند 
و عنوان شد که تفاهم با چین از جنس 
سند و نقشه راه است نه قرارداد. سعید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه 
ایران، گفت:تفاهم با چین از جنس سند 
و نقشه راه است نه قرارداد، عدد و رقم در 
آن نیست و هیچ چیز کمی سازی نشده؛ 

هیچ طرف سومی ندارد؛ هیچ انحصاری 
به کسی داده نشده و مدیریت و اداره هیچ 
جایی یا منطقه ای به کسی داده نشده 
است و چیزی از جمله نفت پیش فروش 
نشده است.اما انتقادات به اینجا محدود 
نشد. برخی از مخالفان به سابقه همکاری 
چین با ایران در پروژه های عســلویه و 
آزادراه تهران-شمال اشاره و یادآوری 
کرده اند که چین در زمان هایی که ایران 
به رای آن در مجامع جهانی نیاز داشت، 

از او روبرگردانده است.
اوایل ســال 97 بود که به ســرعت 
تصاویر و کلیپ هــای کوتاهی از صید 
ماهی توسط کشــتی های غول پیکر 

در دریای جنوب در فضــای مجازی و 
رسانه ای منتشر شد.

بعد از اظهارات اولیه مسئوالن، پس 
از گذشت چندماه علی رغم وجود اخبار 
ضد و نقیض، دوبــاره ماجرای حضور 
ماهیگیران خارجی در دریاهای جنوب 
اوج گرفــت و این بار خبــر حضور این 
صیادان در دریای عمان مطرح شــد. 
این بار برخالف دفعات گذشته، حضور 
ماهیگیران خارجــی و به طور خاص 
چینی هــا در آب های جنوب کشــور 
تکذیب نشد و ســازمان بنادر این طور 
اعالم کرد که، شناورهای صیادی چینی 
که در آب های ایران فعالیت می کنند، 
یا در مالکیت ایران هســتند یا از سوی 
شــرکت های ایرانی اجاره شــده اند و 
جز این مســاله هیچ شناور خارجی ای 
حق حضور در آب های ایــران را ندارد. 
شــناورهای چینی در آب های ایران 
فقط مجوز صید یک گونه ماهی به نام 
فانوس ماهیان را دارنــد که این ماهی 
نیز خوراک انســان نیست و در صنعت 
دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد. 
چینی ها هم در اجرای این قرارداد باید 
دو شــرط مهم را رعایت کنند؛ نخست 
اینکه ۱۲ مایــل از آب های ایران خارج 
باشند و دوم اینکه حداقل عمق صید این 

ماهی ۲۰۰ متر برای آنها در نظر گرفته 
شده است. طبق توافقات صورت گرفته 
شــناورهای چینی اجازه ســد کردن 
راه ایرانی ها یا ایجاد مشــکل برای آنها 
را ندارند و در صــورت گزارش هرگونه 
تخلف سازمان شیالت باید با این مساله 
برخورد کند.کیانوش جهانبخش، عضو 
شورای عالی استان های کشور نسبت به 
حضور کشــتی های صیادی چینی در 
آب های خلیج فارس اعتراض کرد. او به 
خبرگزاری های گفت:چینی ها با صید 
ناروا با کشتی های بزرگ و صنعتی شان، 
دریا را جارو می کنند و نســل آبزیان را 
از بین می برند. به مشــاهدات و حرف 
مردم و صیادان هرمزگان در این زمینه 
اعتماد کنید.با مطرح شــدن قرارداد 
۲۵ ساله با چین یک بار دیگر انتقادات 
به حضور چینی هــا در دریای جنوب 
افزایش یافت. بنابراین قبل از گشایش 
سرکنسولگری چین در شهربندرعباس 
حضور پر رنگ آنهــا در آب های خلیج 

فارس واکنش برانگیز شده بود.
نگاهدولترئیسیبهچین

با کنار رفتن دولت روحانی موضوع 
قرارداد ۲۵ ساله با چین اما به قوت خود 
باقی ماند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه ایران در تماس تلفنی با وانگ 
یی همتای چینی خود درباره ضرورت 
اجرای قرارداد ۲۵ ساله با چین و بازگشت 
به برجام تاکید کــرد. امیرعبداللهیان 
همچنین مناســبات ایــران و چین را 
راهبــردی خواند. علــی الریجانی اما 
مســوول اجرایی این قرارداد پس از رد 
صالحیت از سوی شــورای نگهبان در 
انتخابات ریاست جمهوری از این سمت 
استعفا داد و ابراهیم رئیسی مسئولیت 
اجرای این سند به محمد مخبر، معاون 
اول خود سپرد.یکی از اتفاقات مهم در 
عرصه سیاســت خارجی ایران امضای 
این قرارداد ۲۵ ســاله در سال ۱۴۰۰ 
بود. سند باالدستی که ایران و چین از 
آن به عنوان یک نقشه راه برای تحقق 
همکاری های جامع راهبردی بین دو 
کشور توافق کرده اند و به اعتقاد بسیاری 
از تحلیلگران امضای این سند آغازگر 
فصل نوینی در روابط تهران و پکن خواهد 
بود .از سوی دیگرچین از روی کار آمدن 
ابراهیم رئیسی در ایران استقبال کرده و 
رئیس جمهوری چین در پیام تبریک 
خود به رئیسی تاکید کرد برای توسعه 
روابط چین - ایران اهمیت زیادی قائل 

است .به نظر می رسد در شرایط فعلی که 
مذاکرات احیای برجام در وین در حال 
پیگیری است دولت ایران نیز بر دوستی 
و پشتوانه چین و روسیه حساب ویژه ای 
باز کرده است. چه برای به نتیجه رسیدن 
مذاکرات و چــه در صورت عدم نتیجه 

مذاکرات با غرب.
به نظر می رسد فشــارهای غرب و 
آمریکا بر ایران بر سر مساله هسته ای از 
یکسو موجب شده ایران تمایل بیشتری 
برای عضویت در سازمان همکاری های 
شانگهای پیدا کند و عضویت ایران نیز 
تسریع شود و از سوی دیگر سه کشور 
ایران روســیه و چین را که دارای یک 
تهدید مشــترک به نام ایاالت متحده  
آمریکا هســتند به همدیگــر نزدیک 
کرده و نگاه سنتی اصولگرایان به شرق 

را تشدید کند. 
با این حال نباید فراموش کرد پس 
از اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا 
توســط ترامپ، خودروسازان چینی از 
ایران خارج شدند و ۱۴ مهر ۱۳9۸ ایران 
رسما اعالم کرد شرکت ملی نفت چین 
)سی ان پی سی( از طرح توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی کناره گیری کرده است. 
پیش تر شرکت چینی اعالم کرده بود 
به دلیل تحریم ها از سرمایه گذاری در 

پارس جنوبی منصرف شده است.
گرچه به نظر می رســد گشــایش 
سرکنسولگری چین در شهربندرعباس 
در راســتای تقویت رابطــه و احتماال 
استارت اجرایی شدن قرارداد ۲۵ ساله 
و روابط نفتــی با ایران باشــد؛ اما علی 
رغم اینکه  عنوان شده  قرارداد ۲۵ ساله 
وابســته به نتیجه مذاکرات هسته ای 
با غرب نخواهد بود، باید منتظر ماند و 
دید با توجه به نتیجه مذاکرات و نقشی 
که چین ایفا خواهــد کرد چه افق های 
جدیدی در رابطه چین و ایران در دولت 

رئیسی پیش روست.

یکگامبهسمتاولویتسیاستخارجیدولترئیسی

چینی ها به بندرعباس رسیدند

خبر

اولیانوف با ادعای این که روســیه و چین، ایران را متقاعد 
کردند کــه برخی خواســته هایش را کنار بگــذارد گفت: در 
نهایت نیز مذاکره کنندگان پذیرفتند که رایزنی ها را بر مبنای 
پیش نویسی که در شش دور مذاکره قبلی به دست آمده بود، 

آغاز کنند.
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی با تاکید بر اینکه 
»اکنون زمان تهدید ایران به اعمال فشار بیشتر نیست« گفت: 

شانس دستیابی به توافق در وین بسیار باالست.
به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد 
ســازمان های بین المللی در وین درباره فضاسازی های اخیر 
مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه زمــان در مذاکرات وین در 
حال از دست رفتن است و رایزنی ها باید هرچه زودتر به نتیجه 
برسدگفت: این احســاس فوریت کمی اغراق آمیز است. بله، 
فوریت وجود دارد، اما اجازه دهید کمی محتاط باشیم. بیایید 

ضرب االجل های مصنوعی و ساختگی تعیین نکنیم.
وی که با نشــریه فارین پالیســی گفتگو می کرد، افزود: 
نمی توانم حصول توافق )در مذاکرات وین( را تضمین کنم، اما 

شانس دستیابی به آن بسیار، بسیار زیاد است. من در این مرحله 
نسبتاً خوشبین هستم و هیچ دلیل عینی برای شک و تردید 
نمی بینم.اولیانوف همچنین گفت: من بر این باورم که شانس 
حصول توافق بسیار باال است، چراکه پیش نیاز اصلی موفقیت 
)مذاکرات( وجود دارد. تمامی کشورها، همه شرکت کنندگان، 
از جمله ایران و ایاالت متحده به دنبال احیای توافق هسته ای 
هستند.نماینده روســیه در مذاکرات وین در پاسخ به برخی 
ادعا ها مبنی بر وقت کشی ایران در مذاکرات به منظور توسعه 
برنامه هسته ای اش خاطر نشان کرد: اکنون زمان تهدید ایران به 
اعمال فشار بیشتر نیست. حتی اگر ایرانی ها حجم قابل توجهی 
مواد هســته ای تولید کنند، خب چه می شود. این مواد بدون 

کالهک قابل استفاده نیست و ایران نیز چنین کالهکی ندارد.
اولیانوف در بخش دیگری از این مصاحبه با ادعای این که 
روسیه و چین، ایران را متقاعد کردند که برخی خواسته هایش 
را کنار بگــذارد، ازجمله اینکه مذاکــرات تنها روی موضوع 
تحریم ها متمرکز باشد، نه مسائل هسته ای افزود: در نهایت 
نیز مذاکره کننــدگان پذیرفتند که رایزنی هــا را بر مبنای 

پیش نویســی که در شــش دور مذاکره قبلی به دست آمده 
بود، آغاز کنند.دمیتری پولیانســکی معاون نماینده روسیه 
در سازمان ملل نیز در بخشی از یک کنفرانس خبری در پاسخ 
به این سوال که آیا با این که موانع و درخواست ها درباره برجام 
هر روزه بیشتر می شود موافق است یا نه و آیا احتمال توافق در 
ســال میالدی جاری وجود دارد یا نه، گفت: من قویا باور دارم 
می توانیم برجام را احیا کنیم. امسال سال سختی داشتیم. اول 
که منتظر دولت بایدن بودیم. روندی طوالنی به مدت پنج ماه 
بود. بعد هم که در ایران انتخابات شــد و تیم جدیدی ]برای 
مذاکره[در ایران شکل گرفت.پولیانسکی ادامه داد: حاال تیم 
ایران به آن جا ]وین[بازگشته است و زمان مذاکراتی هدفمند 
و اساسی فرارسیده. تا جایی که من اطالع دارم، مذاکرات ادامه 
دارد. تا آن جا که یادم می آید، روز دوشنبه دور هشتم مذاکرات 
برجامی شروع شد. ما یک تیم خیلی خوب و حرفه ای در وین 
داریم که دوســت خوبم میخائیل اولیانوف سرپرستی آن را 
بر عهده دارد. من به مهارت هــای دیپلماتیک آن ها اطمینان 
دارم و با وجود این که می دانم کار و مســیر آســانی نیست، 
بسیار خوش بینم. من فکر می کنم ما تمامی شرایط الزم برای 
موفقیتی را داریم که زمان زیادی منتظرش بوده ایم، موقعیتی 
که می توانیم در آن اعــالم کنیم برجام به مســیر اصلی اش 
بازگشته و می تواند به پایان دادن به تنش ها در منطقه کمک 
کند.این دیپلمات روسی در پاسخ به این که درخواست ها در 

مذاکرات رو به افزایش اســت و آیا می توان در مدتی کوتاه از 
موانعی این چنینی رد شد یا نه، گفت: کار ما به عنوان دیپلمات 
این اســت که درخواســت هایی را مطرح کرده و آن ها را ]با 
درخواست ها و شــرایط دیگر[تطبیق دهیم و بعد به تفاهمی 
مشخص برسیم و مصالحه کنیم. به همین دلیل است که هیچ 
چیز غیرمعمولی درباره بیان درخواست ها از سوی طرفین در 
مذاکرات وجود ندارد. مذاکره برای همین است. بنابراین، من 
مطمئنم همکارانم در وین، نــه تنها همکاران روس من، بلکه 
بقیه هم به خوبی اوضاع را تحت کنترل دارند و نمی گذارند از 

دستشان خارج شود.

اولیانوف:

ایران متقاعد شد برخی خواسته هایش را کنار بگذارد
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اعظمویسمه
رئیسجمهور:

 وعده ای ندهیم 
که نتوانیم به آن عمل کنیم

»دولت سیزدهم باید صادق الوعد باشد و وعده ای 
ندهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم.«

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در جلسه هیات 
دولت با بیان این مطلب، گفت: بزرگترین سرمایه 
دولت اعتماد مردم به این دولت است و تناقض در 

سخن و عمل این اعتماد را مخدوش می کند.
 رئیسی در ادامه با تاکید بر لزوم شایسته ساالری 
در هرگونه  تغییــر و نصب در دولــت، خطاب به 
مسئوالن و مدیران دســتگاه های اجرایی، تأکید 
کرد: بدنه اجرایی کشور باید در اجرای برنامه های 
تحولی مورد نظر دولت منســجم و دارای انگیزه و 

دغدغه باشد.
    

 گفت وگوی علی باقری 
و انریکه مورا در وین

علی باقری و انریکه مورا دیروز در وین به گفتگو 
نشســتند و گفتگو ها نیز در ســطوح مختلف در 
پایتخت اتریش در جریان است.به گزارش فارس، 
دیروز هشتم دی ماه علی باقری رئیس هیات مذاکره 
کننده ایران و »انریکه مورا« معاون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپــا در وین با یکدیگر دیدار و به 
گفتگو نشستند.روز ســه شنبه نیز گفتگو های دو 
و چندجانبه با تمرکز بر موضوع رفع تحریم برگزار 
شــد و کارگروه مرتبط با موضوعات هسته ای نیز 
تشکیل جلسه داد.علی باقری مذاکره کننده ارشد 
کشورمان در این نشست با اشاره به پیشرفت های 
صورت گرفته در دور پیشین، بر لزوم رفع تحریم ها و 
ارائه تضمین های عینی و کافی از سوی طرف مقابل 
و راستی آزمایی این اقدامات تأکید کرد و گفت که 
هیأت ایرانی مانند دور قبل بــرای تعامل جدی و 

پیشبرد گفتگو ها آمادگی کامل دارد.
    

 انتقال ۲۱ زندانی ایرانی
 از آذربایجان به کشور 

سفیر جمهوری اســالمی ایران در جمهوری 
آذربایجان از انتقال تعــدادی از زندانیان ایرانی به 

کشور در روز های آینده خبر داد.
به گزارش آفتاب نیوز سید عباس موسوی گفت: 
به دنبال سفر پربار آقای امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه کشورمان به جمهوری آذربایجان، پیگیری 
سفارت جمهوری اسالمی ایران و مساعدت مقامات 
جمهوری آذربایجان، تعــداد ۲۱ زندانی ایرانی در 
روز های آینده به میهــن انتقال خواهند یافت.وی 
افزود: ۳ تن از این زندانیان از بانوان هستند که با انتقال 
آنان دیگر هیچ بانوی ایرانی در زندان های این کشور 
نخواهیم داشت و امیدوارم در آینده نیز بانوی دیگری 
به جمع زندانیان هموطن در این کشور اضافه نشود.

    
عضودفترحفظونشرآثاررهبرانقالب:

 دیدار اخیر روحانی با
 رهبر انقالب دیداری معمولی بود

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب گفت: 
دیدار اخیر حســن روحانــی با رهبــر انقالب به 
درخواســت آقای روحانی و با پیگیری های مکرر 
او انجام شــد که البته جنبه کاری هم نداشت و به 
عبارتی نوعی تجدید دیدار بود. بحث هایی که در این 
دیدار مطرح شده، بحث های روز نبودند و در مجموع 

می توان گفت دیداری معمولی بوده است
به گزارش ایسنا،  مهدی فضائلی، افزود:»رهبر 
انقالب همواره دیدارهای متنوع و متعددی با افراد 
داشــته و دارند. بعضی از این دیدارها، دیدارهای 
کاری با دولتمردان و فرماندهان نظامی کشــور در 
دوره مسئولیت شان است و برخی دیگر از دیدارها 
با دولتمردان ســابق یا حتی غیردولتمردان انجام 
می شود. به جز ایام شــیوع کرونا، دیدارهای رهبر 
انقالب با افراد مختلف با شئون، سالیق و جایگاه های 
مختلف همواره ادامه داشته است. بنابراین، دیدار 
دولتمردان سابق با رهبر انقالب یک امر مسبوق به 

سابقه ای است و بحث جدیدی نیست.
    

»میرسلیم« در ریاست شورای 
مرکزی حزب موتلفه ابقا شد

 »سید مصطفی میرسلیم« با رای اعضای شورای 
مرکزی حزب موتلفه اسالمی، رئیس شورای مرکزی 

دوره  سیزدهم حزب شد . 
به گزارش مهر، پس از برگزاری اولین جلســه 
شــورای مرکزی حزب موتلفه اســالمی در دوره 
سیزدهم، »سید  مصطفی میرسلیم« با رای اعضای 
شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی، رئیس شورای 
مرکزی دوره سیزدهم  حزب شد . همچنین »حسین 
انواری« به عنوان نایب رئیس شورای مرکزی اسالمی 

انتخاب شد . 
 »حسن پزشکیان« و »امیر نظیفی« نیز به عنوان 
منشی های هیئت رئیسه شــورای مرکزی با رای 
اعضای  شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی، شدند . 

روی موج کوتاه

دبیرکل حزب کارگزاران معتقد است : االن 
ما نمی توانیم بگوییم کــه اصالحات اقتصادی 
و توســعه ایران را متوقف می کنیم، چون مردم 
عصبانی هســتند، مــردم عصبانــی را نباید 
عصبانی تر کرد. اگر قرار شد شروع کنیم، یکی 
یکی کار ها را اصــالح می کنیم و این اصالحات 

 می تواند ســرمایه اجتماعی را بازسازی کند.
به گزارش اقتصادنیوز، سیدحسین مرعشی، 
گفت :۱7 سال اســت که اقتصاد کشور ایران 
در شــرایط بحران اســت، مگر این اقتصاد از 
چیســت؟ مگر جنس مردم از آهن اســت؟ 
مگر مــردم حس ندارنــد؟ مگر مــردم دارو 
نمی خواهند؟ مگــر مردم خانــه و اتومبیل 
نمی خواهند؟ مگر مــردم نمی خواهند بچه 
هایشان ازدواج کنند؟ مگر جهیزیه و وسایل 

نمی خواهند؟این فعال سیاســی ادامه داد: 
آقایان فرمودند که ما مثل حضرت اباعبداهلل 
وارد این انقالب شــدیم و مثل ایشان خارج 
می شــویم، من به آقای امام جمارانی گفتم 
حضرت اباعبــداهلل 9 یا ۱۰ صبــح جنگ را 
شــروع کردند و در ظهر تمام کردند و تکلیف 
یکسره شد. شما می خواهید دعوا کنید؟ دعوا! 
می خواهید مصالحه کنید؟ مصالحه! کشور را 
در بحران نمی شود اداره کرد. مدیریت کشور، 

رئیس جمهور محترم، شــورای عالی امنیت 
ملی، وزیر خارجه، آقای رئیسی، ببینید کشور 

را در بحران نمی شود اداره کرد.
دبیرکل کارگزاران خاطرنشــان کرد:آقای 
رئیسی و تیم مذاکره کننده باید حداکثر امتیازی 
که می توانند بگیرند را بگیرند و برجام را دوباره 
احیا کنند و اگــر نمی توانند، چیــز دیگری را 
جایگزین آن کنند. نمی شود کشور را در بحران 
اداره کرد. آقای رئیسی در برنامه تبلیغاتیشان 
گفتند با کمک همســایگان و با کمک شــرق 
می شود ایران را اداره کرد، چین و روسیه را صدا 
بزنند، افغانستان، پاکستان، عراق و همسایگان را 
صدا بزنند و این ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز را 
بفروشند و پولش را در اقتصاد بیاورند و کسری 

بودجه را تامین کنند تا تورم نداشته باشیم.
وی افزود:  یک وقتی شما یک سال تورم ۴۰ 
درصدی را تجربه می کنید و این فقط برای یک 
سال است و بعد به سمت آرامش می روید، مگر 
می شود یک کشوری ۳سال به طور مرتب تورم 
باالی ۴۰ درصد داشته باشد، مگر می شود کشور 

رشد اقتصادی نداشته باشد؟
به گفته مرعشی همتی اگر امیرکبیر می شد 
که ســر از حمام فین در می آورد، حاال رضا شاه 
می شد یک چیزی. )خنده( من در اداره اقتصاد 
ایران آقای همتی را از آقــای روحانی موفق تر 
ارزیابی می کنم، البته همانطــور که می دانید 
کاندید اصلــی ما آقای جهانگیــری بود که رد 

صالحیت شد.

حسینمرعشی:

مردم عصبانی را عصبانی تر نکنیم


