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وزیرصمت:

۴۵ هزار خودرو به بالروس 
صادر می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به سفر رئیس جمهوری بالروس به تهران 
و امضای نقشه راه و هفت سند همکاری 
»خوشبختانه  گفت:  کشور  دو  بین 
و  تهران  بین  خوبی  بسیار  توافق های 
هم  حدی  تا  و  گرفته  شکل  مینسک 
»برای  افزود:  او  است.«  شده  عملیاتی 
نمونه ما در کشور، به کود پتاس به عنوان 
که می توانیم از  کشاورزی نیاز داریم  کود 
بالروس وارد کنیم و در مقابل مس به این 
کشور صادر کنیم.« سید رضا فاطمی  امین 
به همکاری در حوزه خودرو بین دو کشور 
کرد: »توافق بسیار خوبی  کید  اشاره و تا
برای صادرات ۴۵ هزار خودرو در طول دو 
تا سه سال آینده به بالروس امضا شده 
که نزدیک به ۴۵۰ میلیون یورو ارزش این 
قرارداد است.« وزیر صمت خاطرنشان 
کرد: »کل حجم صادرات ایران به بالروس 
ساالنه حدود ۱۶ میلیون دالر است، در 
حالی که در این قرارداد به یک باره برای 
تجارتی ۴۵۰ میلیون دالری توافق شد و 
این نویدبخش توسعه روابط اقتصادی 

بین دو کشور است.«

بهداشت،درمانوآموزش وزیر
پزشکی:

ح پزشک خانواده در   طر
یر ۲۰ هزار نفر  شهرهای ز

اجرا شد

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
پزشک  طرح  اینکه  بیان  با  پزشکی 
خانواده در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اجرا 
شد، ابراز امیدواری کرد که این طرح سال 

آینده در تمام کشور اجرا شود.
»هدف  کرد:  بیان  عین اللهی  بهرام 
مسائل  تقویت  طرح،  این  اجرای  از  ما 
بهداشتی مردم و تقویت کادر بهداشتی 
»امسال  داد:  ادامه  عین اللهی  است.« 
احداث  بهداشت  خانه  هزار  دو  حدود 
کردیم و زیرساخت های خوبی هم ایجاد 
شد.« او افزود: »در مجلس هم بودجه 
خوبی به این طرح اختصاص دادیم که 
انشاءاهلل بتوانیم پزشک خانواده را به طور 

کامل اجرا کنیم.«

ارتباطاتوفناوریاطالعات: وزیر

 سرعت اینترنت را در 
استان های مختلف ۳۰ تا 

۴۰ برابر بیشتر می کنیم

اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
گفت: »ما به دنبال این هستیم که سرعت 
اینترنت را در استان های مختلف ۳۰ تا 
۴۰ برابر بیشتر کنیم.« او افزود: »از زمانی 
کارها  کسب و  که طرح فیبر نوری برای 
آغاز شده، سرعت ۸۰۰ تا ۹۰۰ مگابایتی به 
امیدواریم  است.  شده  داده  مشتریان 
سرعت های چندصد مگابایت بر ثانیه 
کرد:  بیان  ع پور  زار عیسی  کنیم.«  ارائه 
اما  کند،  پیدا  ارتقا  باید  موجود  »وضع 
کمی طول می کشد. در همین یک سال 
نگاه  بین المللی  مراجع  به  گر  ا گذشته 
کرده  کنید سرعت اینترنت افزایش پیدا 
ع پور خاطرنشان کرد: »اما آنچه  است.« زار
کی هستند به دلیل  مردم نسبت به آن شا
محدودیت هایی است که وضع شده بود. 
عده ای از فیلترشکن استفاده می کنند 
کاهش  به مراتب  را  سرعت  طبیعتا  که 

می دهد.«

احتمال تغییر ساعات 
ع ادارات، دانشگاه ها  شرو

و مدارس در نیمه اول 
سال آینده 

دیروز سخنگوی دولت در حاشیه جلسه 
با  خبرنگاران  جمع  در  دولت  هیأت 
گفت:  وزیران  هیأت  مصوبات  تشریح 
کارت  »آیین نامه نحوه صدور و تمدید 
بازرگانی که از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پیشنهاد شده بود، در هیأت 
وزیران مورد بررسی قرار گرفت و اصالحاتی 
اعمال شد.« علی بهادری جهرمی توضیح 
داد: »این مصوبه در راستای حمایت از 
کسب وکارها و تسهیل حوزه های تجاری 
صورت گرفت و هیأت وزیران اصالحاتی را 
در آیین نامه نحوه صدور و تمدید کارت 
بازرگانی اعمال کرد.« او افزود: »براساس 
و  نمونه  صادرکنندگان  اصالحات،  این 
ممتاز می توانند تا مهلت پنج ساله کارت 
ارزشی  سقف  و  کنند  دریافت  بازرگانی 
به صورت  و  یافت  افزایش  واردات 
رتبه بندی توزیع می شود به طوری که با 
دارندگان  رتبه بندی  و  اعتبارسنجی 
کارت های بازرگانی سقف واردات تعیین 
می شود که شاخص هایی چون سوابق 
عملکردی فرد و وضعیت فعالیت تولیدی 

یا خدماتی نیز در آن مؤثر است.«
تداوم جلسات بررسی برنامه هفتم

»جلسات  گفت:  دولت  سخنگوی 
هیأت دولت برای بررسی و آماده سازی  
الیحه برنامه هفتم توسعه تا روز جمعه - 

۲۶ اسفند - ادامه خواهد داشت.«
تصویب کلیات تغییر ساعت آغاز به کار 

کز تابعه ادارات، سازمان ها و مرا
گفت:  همچنین  دولت  سخنگوی 
»هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری 
اصل  استناد  به  و  کشور  استخدامی  و 
)۱۳۸( قانون اساسی و ماده واحده قانون 
نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، 
آغاز به کار و پایان  کلیات تغییر ساعات 
گون را تصویب کرد.  ادارات و مشاغل گونا
جزئیات آن پس از بررسی پیشنهادات و 

نهایی شدن اعالم خواهد شد.«
بهادری جهرمی از تصویب آیین نامه 
اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات 
وزارت ورزش و جوانان خبر داد و اظهار 
داشت: »هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت 
 )۸( ماده  استناد  به  و  جوانان  و  ورزش 
قانون اهداف، وظایف و اختیارات این 
وزارتخانه، آیین نامه اجرایی قانون مذکور 
را به تصویب رساند.« او گفت: »به موجب 
جوانان  و  ورزش  وزارت  آیین نامه،  این 
موظف است با استفاده از ظرفیت های 
ساماندهی،  جذب،  به  نسبت  قانونی 
سرمایه گذاری  از  حمایت  و  تشویق 
داخلی و خارجی در حوزه های مربوط 
از  اعم  ورزش  توسعه  و  جوانان  امور  به 
توسعه  و  همگانی  قهرمانی،  حوزه های 

زیرساخت های ورزش اقدام کند.«

 این روزها، سیاست خارجی منطقه ای و ارتقای روابط با همسایگان مهم ترین و 
که به  کلیدی ترین بخش سیاست خارجی دولت سیزدهم را تشکیل می دهد؛ چرا
شکل مستقیمی دربردارنده منافع و به خصوص امنیت ایران و منطقه است. تغییر 
کشورهای  رویکرد دستگاه دیپلماسی دولت ایران به خصوص در نحوه تعامل با 
که جدی ترین منتقدان سیاست های دولت  همسایه به  قدری محسوس است 
سیزدهم هم این تغییر رویکرد را ازجمله دستاوردهای ایران عنوان می کنند. به باور 
کارشناسان، سیاست خارجی منطقه ای و همسایگی ایران براساس طراحی یک 
استراتژی دقیق، هوشمند و منطبق با واقعیات بوده و دولت به دنبال بهره برداری 
و استفاده بهینه از تمام ظرفیت های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و 
فرهنگی، تاریخی و... در جهت تعمیق روابط با همسایگان است. تحرکات دیپلماتیک 
ایران در هفته های اخیر، افزایش شدیدی پیدا کرده است و به نظر می رسد که احتماال 
تا حدودی از فشارهای وارده به تهران در مدت اخیر در عرصه های منطقه ای و 
بین الملل کاسته شده است. نقطه اوج و ظاهرا ابتدایی این تحوالت به بمب خبری 
تفاهم ایران وعربستان بازمی گردد. اولین مهره دومینویی که چیده شد تا در روزهای 
پس از آن شاهد تحوالت دیگری در منطقه و ارتباطات ایران باشیم. ارتباطاتی که 
در دور زدن تحریم ها و حفظ امنیت منطقه و ایجاد شرایط اقتصادی پایدار نقش 

عمده ای را ایفا می کنند.

احیای روابط ایران و عربستان
کثر رسانه ها توافق  ریاض در پکن پذیرفت که رابطه سیاسی با تهران را از سر بگیرد. ا
سه جانبه میان مقامات ارشد امنیتی ایران، عربستان و چین را پیروزی مهمی برای 
کرات ایران، چین و عربستان در  ایران دانسته و به شرح و بیان آن پرداختند. مذا
سطوح اجرایی تا حدی با روند های گذشته تفاوت داشت، به خصوص از این جهت 
کره با عربستان شده بود،  که شورای عالی امنیت ملی از سوی ایران مسئول مذا
امری که حاوی پیام هایی روشن است. این موضوع غرب، به خصوص آمریکا و رژیم 
صهیونیستی را نگران کرد و از دیگر سو پیام آور صلح و ثبات در منطقه بدون حضور 
آمریکا بود. وجه دیگر موضوع این بود که چین در این صحنه به عنوان یک قدرت 

»سامان بخش« جلوه کرد.

مشورت های سیاسی میان تهران و مسقط 
در اوایل هفته جاری علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران برای 
شرکت در نهمین دوره مشورت های سیاسی میان تهران و مسقط به عمان سفر کرد 
و در جریان این سفر، دیدارهایی با مقامات عمانی ازجمله وزیر امور خارجه این کشور 
داشت. در این دیدار در ارتباط با مسائل دوجانبه و همچنین دیگر موضوعات ازجمله 
تحول مثبت صورت گرفته در روابط ایران و عربستان با توجه به نقش عمان در این 
زمینه، گفت وگو و رایزنی شد. همچنین یکی دیگر از محورهای رایزنی ها در جریان این 

کرات رفع تحریم ها بوده است. سفر مذا

سفر شمخانی به امارات 
در طول چند روز گذشته خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از منابع مطلع اعالم کرد 
گفت وگوهای مهمی میان ایران و بحرین در سطح دوجانبه برای  کنون  که هم ا
کرات فعال در  کید کردند که مذا از سرگیری روابط درحال انجام است. این منابع تا
سطح دوجانبه است و هیچ طرف دیگری در آن واسطه نیست و درصورت توافق 
درخصوص مسائل مورد اختالف، نتایج این گفت وگو به زودی اعالم خواهد شد. 
در همین راستا گفته شد که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پاسخ 

به سفر شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی به 
کشورمان و به دعوت رسمی همتای خود به ابوظبی سفر می کند. دریابان شمخانی 
کره با همتای اماراتی خود با مقامات بلندپایه این  در سفر به امارات عالوه بر مذا
کشور نیز دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت وگو خواهد 
کرد. در این سفر، مسئوالن عالی اقتصادی، بانکی و امنیتی دبیر شورای عالی امنیت 
امنیت ملی در  نورونیوز رسانه شورای عالی  را همراهی می کنند.  کشورمان  ملی 
توییتی نوشت: »هدف از این سفر، مالقات با مقامات عالی آن کشور و حل وفصل 

چند پرونده مهم امنیتی و اقتصادی است.«

برداشتن گام های جدید در ارتباط با مصر 
روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به 
پرسشی با بیان اینکه مصر کشور مهمی در منطقه است و منطقه به هم افزایی ایران 
و مصر نیازمند است، گفت: »در ارتباط با مصر معتقد به برداشتن گام های جدیدی 
برای ارتقای روابط هستیم، ولی همانطور که می دانید روابط بین کشورها در یک مسیر 
دوجانبه است و باید دید اراده کشور مقابل در چه مسیری است.« در همین ارتباط 
الشرق االوسط به نقل از منابع مطلع مصری اعالم کرد که کانال های ویژه ارتباطی میان 

دو کشور ایران و مصر متوقف نشده است.

گشت مالدیو باز
همچنین در روز دوشنبه ۲۲ اسفندماه خبری منتشر شد که دولت مالدیو ضمن 
استقبال از سرگیری روابط ایران و عربستان، تصمیم به ازسرگیری روابط با جمهوری 
اسالمی ایران گرفته است. این در حالی است که وزارت امور خارجه مالدیو اردیبهشت 
سال ۱۳۹۵ )۲۰۱۶ میالدی( با انتشار بیانیه ای از تصمیم دولت این کشور برای قطع 

روابط دیپلماتیک با ایران خبر داده بود.

 نقشه راه همکاری های همه جانبه ایران و بالروس 
»الکساندر لوکاشنکو« رئیس جمهوری بالروس نیز روز یکشنبه به تهران سفر 
کرد و روز دوشنبه با رئیس جمهوری و رهبر انقالب اسالمی و همچنین معاون اول 
رئیس جمهوری ایران دیدار و رایزنی کرد. در جریان سفر این مقام بالروس به ایران، 
راه همکاری های  لوکاشنکو طی مراسمی نقشه  الکساندر  و  رئیسی  سیدابراهیم 
همه جانبه ایران و بالروس را امضا کردند. همچنین مقامات ارشد ایران و بالروس در 
حضور ابراهیم رئیسی و لوکاشنکو اسناد همکاری دو کشور در حوزه های مختلف 
کشاورزی، فرهنگی و هنری، انتقال محکومان و سند برنامه  تجاری، حمل ونقل، 
اجرایی به مناسبت سی امین سال برقراری روابط دو کشور را به امضا رساندند. این 
اسناد توسط وزرای خارجه، صمت، کشاورزی، راه و شهرسازی و دادگستری با همتایان 

بالروسی آنها امضا شد.

تبادل زندانیان با آمریکا
 براساس آنچه حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
روز یکشنبه ۲۱ اسفندماه در مصاحبه با شبکه خبر در مورد توافق ایران و آمریکا برای 
تبادل زندانیان با وساطت کشورهایی همچون قطر و عمان اعالم کرد احتماال در 
روزهای آینده شاهد تحرکاتی در حوزه تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا باشیم 
گرچه پس از اظهارات امیرعبداللهیان، بالفاصله »ند پرایس«، سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا، این موضوع را تکذیب کرد، اما دست آمریکا در بازی های لفاظانه اش 

برای همه رو شده است.

همیشه؛احیایروابطباعربستان،مشورتبامسقطوحلو از سیاستخارجیفعالتر
فصلپروندههایامنیتیواقتصادیباامارات

بهار گفت و گو  با همسایگان
خبر

کیوسک

نقلقول

w w w . s h a h r v a n d-n e w s p a p e r . i r
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