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صادق خرازی 
دبیرکل حزب ندای 

ایرانیان شد

مهرداد سایه وند- فعال سياسی اصالح طلب

یادداشت 

خبر

صادق خرازی از سوی اعضای جدید شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، دبیرکل این حزب شد.
به گزارش تسنیم، سومین کنگره حزب ندای ایرانیان با حضور شخصیت های سیاسی و حزبی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد. بعد از مراسم افتتاحیه، انتخابات اعضای شورای مرکزی برگزار شد که اسامی منتخبین 
به این شرح است: صادق خرازی، مجید فراهانی، محمد بیرانوندی، سجاد سالک، عیسی چمبر، کاوه قدیری، علی بختیاری، مسعود حسابگر، شهاب طباطبایی،  سعید نورمحمدی، مرضیه امیری، عباس سلطانی، امیر شهال، نیما 

پروین، هادی شفیعی، کوثر فرهادی، احسان ارجمند حقیقی، نوید مقدم، سید احمد موسوی، هیرش رضایی، فرزاد راد بوی، داوود روشنی، ابوالفضل کزازی، علیرضا ایزدی و مرتضی صفری.
همچنین صادق خرازی به عنوان دبیرکل حزب ندا انتخاب شد. پیش از این مجید فراهانی دبیرکلی حزب را بر عهده داشت.

مصوبه راهبرد کالن انرژی کشور هم راستا با توافقنامه پاریس است
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت از تصویب راهبرد کالن انرژی 
کشــور به منظور کاهش شدت انرژی، مقابله با 
آلودگی هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
خبــر داد و گفــت: بــا این مصوبــه می توانیم 
هم راســتا با توافق نامه پاریس اقدامات و اهداف 

ملی خود را جامه عمل بپوشانیم.
به گزارش ایســنا، هفته گذشته راهبرد کالن 
انرژی کشــور با هدف تامین انــرژی از منابع 
متنوع، کاهش شدت انرژی، مقابله با آلودگی هوا 
و کاهش انتشــارگازهای گلخانه ای و همچنین 
 ازدیاد انــرژی تجدیدپذیــر در دولت تصویب 

شد. 
معصومه ابتــکار معاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در مورد 
جزییات ایــن مصوبه، اظهار کرد: برنامه راهبرد 
کالن انــرژی از قبــل روی آن کار شــده و در 
شــورای عالی انرژی هم مطرح شــده بود، در 

دولت به تصویب رســید که شامل سیاست های 
 کالن در حوزه انرژی و چالش های مربوط به آن 

است.
وی با اشــاره به بــاال بودن شــدت انرژی و 
هدر رفت آن در کشــور بــه عنوان چالش های 
مهــم در حوزه حفظ ســرمایه های ملی گفت: 
اهمیت اســتفاده از انرژی هــای متنوع و توجه 
به انرژی هــای تجدیدپذیــر و انرژی های پاک 
 در راهبرد کالن انــرژی مورد توجه قرار گرفته 

است. 
همچنین به ضرورت حــل چالش هایی مثل 
آلودگی هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 

پرداخته شده است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست افزود: 
در اهداف کلی ایــن برنامه به اتخاذ روش هایی 
بــرای کاهش شــدت انرژی اشــاره و ضرورت 
بهینه سازی مصرف و در نتیجه کاهش آلودگی 

هوا تاکید شده است.

به گفته ابتکار، در راهبرد کالن انرژی کشــور 
که اخیرا به تصویب دولت رســیده، راهکارهای 
اجرایــی بــه منظــور اســتفاده از انرژی های 
خورشــیدی و بــادی مورد تاکید قــرار گرفته 
اســت، همچنین برای کاهش انتشــار گازهای 
گالخانه ای و کاهش مشــعل ها، بهینه ســازی 
مصرف در بخــش نیروگاهی، صنعتی و خانگی 
و ارتقای بهره وری در این بخش ها راهکارهایی 

مطرح شده است.  
معــاون رئیس جمهــور تاکید کــرد: راهبرد 
کالن انــرژی سیاســت های جامــع، پیش رو و 
مترقیانه ای است که با نیازهای ایران سازگاری 
کامــل دارد، همچنیــن فرصت مناســب برای 
 همکاری های ایران با مجامع بین المللی را فراهم 

می کند.
 افزون بر این، با این مصوبه می توانیم هم راستا 
با توافق نامه پاریس اقدامات و اهداف ملی خود 

را جامه عمل بپوشانیم.

وزیر اسبق امور خارجه جمهوری اسالمی ایران گفت: 
در هیچ مقطعــی از زمان، آمریکایی هــا مایل نبوده اند 

رابطه ای بر پایه احترام متقابل با ایران داشته باشند.
به گزارش ایســنا به نقل از پایــگاه اینترنتی روزنامه 
لوموند فرانســه، کمال خرازی گفت: در خصوص بحران 
سوریه، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه واقع گراتر 

است.
وی ضمن استقبال از تغییر مواضع فرانسه در خصوص 
بشار اســد گفت: رئیس جمهور جدید فرانسه در قبال 

بحران سوریه دارای مواضع واقع گرایانه تری است.
رئیس شــورای راهبردی روابــط خارجی جمهوری 
اســالمی ایران درخصوص دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا نیز افــزود: ترامپ تنها سیاســت هایی را دنبال 
می کند که آمریکا از زمان پیروزی انقالب ایران در سال 
هزار و نهصد و هفتاد و نه در قبال جمهوری اسالمی ایران 

اتخاذ کرده است.
وزیر اســبق امور خارجه ایران که در فاصله سال های 

هــزار و نهصد و نود و هفت تــا دو هزار و پنج وزیر امور 
خارجه ایران بوده اســت، می افزایــد: در هیچ مقطعی 
از زمــان، آمریکایی ها مایل نبوده انــد، رابطه ای بر پایه 
احترام متقابل با ایران داشــته باشند. اعمال تحریم های 
اخیر بهترین دلیل دشــمنی آمریکا با ایران است. کمال 
خرازی که در حال حاضر ریاســت شورای استراتژیک 
روابط خارجی ایران را بر عهده دارد، تصریح کرد: محترم 
نشمردن حقوق و قوانین بین المللی و توافقات گذشته 
در موضوع پرونده هســته ای ایران، نمونه دیگری از این 
دشمنی اســت. وی گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا، دارای شخصیت غیرقابل پیش بینی است. البته 

این موضوع تنها برای ایران نیست.
لوموند در ادامه نوشت: شورای راهبردی روابط خارجی 
ایران یکی از بازوهای مشــورتی رهبر ایران است. دولت 
ترامــپ، اخیرا ضمن تایید پای بندی ایران به توافق نامه 
هسته ای  تحریم های جدیدی را بر ایران به بهانه اقدامات 

بی ثبات کننده این کشور اعمال کرده است.

مســکو تحریم های جدید آمریــکا را بر خالف 
اصول قوانین بین الملل دانسته و اعالم کرد تعداد 
دیپلمات هــای آمریکایی در روســیه به ۴۵۵ تن 

کاهش می یابد.
به گزارش ایسنا، مسکو در واکنش به تحریم های 
جدیدی که از سوی آمریکا علیه این کشور مطرح 

شده، این تحریم ها را غیرقانونی دانست.
مســکو تحریم های آمریکا را بــر خالف اصول 

قوانین بین الملل دانست و تاکید کرد، روسیه نیز 
این حق را برای خود قائل است که بر اساس اصل 
مقابله به مثل، اقداماتی را علیه منافع آمریکا اتخاذ 

کند.
همچنین وزارت خارجه روســیه در بیانیه ای که 
امروز )جمعه( منتشــر کرد، از طــرف آمریکایی 
خواســت تعــداد دیپلمات های خــود در خاک 
روســیه را به ۴۵۵ تن کاهش دهد تا تعداد آن ها 

با تعــداد دیپلمات هــای روس حاضــر در خاک 
آمریکا برابر شود. وزارت خارجه روسیه هم چنین 
امکان دسترســی آمریکا به برخی تســهیالت و 
ساختمان هایش در مســکو را از اول اوت ممنوع 
کرده اســت. ســنای آمریکا تحریم های جدیدی 
علیه روســیه، ایران و کره شمالی تصویب کرده و 
این الیحه تحریم ها با امضای دونالد ترامپ، رئیس 

جمهوری آمریکا به قانون تبدیل می شود.

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما پرتاب 
راکت به فضا را تداوم توســعه موشــک بالستیک 
می دانیم و معتقدیم آن چه نیمه شــب و صبح رخ 

داد، نقض روح برجام بود.
به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 

گفت: پرتاب یک راکت در روز پنج شــنبه توســط 
ایــران که به گفته ایــران قادر به حمــل ماهواره 
اســت یک اقدام تحریک آمیز بــود که ناقض یکی 
از قطعنامه های شــورای امنیــت و نیز روح توافق 

هسته ای است.

هدر نائــورت، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در نشســتی خبری گفــت: ما ایــن کار را تداوم 
توسعه موشک بالســتیک می دانیم و معتقدیم آن 
 چه نیمه شــب و صبــح رخ داد، نقض روح برجام 

بود.

یک عضو مجمــع روحانیون مبارز در واکنش به 
دیدار فرماندهان سپاه پاســداران با رئیس جمهور 
گفت: ســپاه پشــتوانه عزت و امنیت کشور است. 
دولت نمی تواند خودش را از این پشــتوانه سنگین 

ملی بی نیاز ببیند.
به گزارش ایســنا، محمدعلی ابطحی در صفحه 

شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
تصویــر دیــدار هفتــه گذشــته فرماندهــان 
ســپاه پاســداران بــا رئیس جمهــور از بهترین و 
اطمینان بخش تریــن تصاویر این ایــام پراختالف 
بود. جامعه به آرامش احتیاج دارد. صدها مشــکل 
اقتصادی و سیاســی و اجتماعی پیش روی دولت 
اســت. اگر همه دســتگاه ها با هم یک  دل باشند، 
شاید بتوانند مشکالت کشــور را حل کنند. سپاه 
پشتوانه عزت و امنیت کشور است. دولت نمی تواند 
خودش را از این پشتوانه سنگین ملی بی نیاز ببیند. 
رویارویی سپاه با سیستم اجرایی هم به ملت آسیب 
می رســاند و امنیت و اقتدار کشــور را آسیب پذیر 
می کنــد. دو طرف باید این دیــدار را پایان تالش 
خناسانی کنند که سربلندی ایران را نمی خواهند. 
دولت و رئیس جمهور و سپاه باید به شدت مراقبت 
کنند تا این روابط شــیرین مستمر باشد. نعوذ باهلل 

من شر الوسواس الخناس!

عضــو فراکســیون امید مجلس با اعــالم خبر مرخص 
شــدن مهدی کروبی، به تشــریح طرح پیشنهادی خود 
بــرای رفع حصر پرداخت و در عیــن حال تاکید کرد که 
 باوجــود پیگیری هــای متعدد، مالقات با کروبی میســر 

نشد.
به گزارش ایلنا، الیــاس حضرتی  با اعالم خبر مرخص 
شــدن حجت االســالم والمســلمین مهــدی کروبی از 
بیمارســتان گفت: آقای کروبی مدتی در روزهای گذشته 
به دلیــل مشــکالت جســمانی و قلبی که داشــتند در 
بیمارستان بســتری بودند و صبح امروز )جمعه( باالخره 

از بیمارستان مرخص شدند.
او در پاســخ به این که آیا با درخواست مالقات چند نفر 
از نمایندگان عضو فراکسیون امید با کروبی موافقت شد، 
 گفت: این مالقــات علی رغم پیگیری هــای فراوان انجام 

نشد. 

وی گفت: بنده صبح و شب برای مالقات با آقای کروبی 
به بیمارستان رفتم اما در نهایت این مالقات میسر نشد و 

امروز هم که ایشان مرخص شدند.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
سوال دیگری درباره احتمال رفع حصر به دلیل مشکالت 
جسمانی محصورین گفت: هم چنان به دنبال این موضوع 
هستیم و قرار است شنبه و یکشــنبه با مقامات مسئول 

دیدار کنم تا راهی پیدا کنم که این مشکل مرتفع شود.
نماینــده اصالح طلب مــردم تهــران در مجلس دهم 
با اشــاره به تشــریح طرح پیشــنهادی خــود برای رفع 
حصر یادآور شــد: مطابــق طرحی که در گــزارش کار 
ســاالنه خــود مطرح کــرده بــودم، می توان بــا صدور 
مجــوز برای انجــام مالقات های موردی برای دوســتان 
 و اطرافیــان محصوریــن، آهســته آهســته گام هایــی 

برداشت.
او توضیــح داد: بــرای اجرای این طرح الزم اســت به 
افــرادی که هم خود مســئوالن و هم آقایــان کروبی و 
موســوی و خانم رهنورد قبول داشته باشند، هر از چند 

گاهی اجازه مالقات داده شود.
به گزارش ایلنا، در پی بســتری شــدن مهدی کروبی 
در بیمارســتان، چند نفر از نمایندگان عضو فراکســیون 
امید مجلس از جمله الیــاس حضرتی، محمدرضا تابش، 
 محمود صادقی و احمد مازنی خواستار مالقات با او شده 

بودند.

ســناتور برنی ســندرز چهره برجســته 
مخالــف دولــت ترامپ در ســنای آمریکا، 
از تصویــب تحریم هــای ضــد  ایرانــی در 
کنگــره این کشــور انتقاد کــرد و رویکرد 
 کاخ ســفید را بــه ایــران نگــران کننده 

دانست. 
به گــزارش ایرنا، ســناتور ســندرز روز 
پنجشــنبه در صفحــه توییتــر خــود از 
سیاســت های ضدایرانــی دولــت و کنگره 
آمریکا ابــراز  نگرانی کرد و نوشــت: من از 
تحریم ها علیه روسیه و کره شمالی قاطعانه 
پشــتیبانی می کنم اما عمیقا نگران رویکرد 

ترامپ به ایران هستم. 
ســندرز افزود: پس از اینکه ترامپ گفته 
اســت کــه پای بندی ایــران را بــه توافق 
هسته ای تصدیق نخواهد کرد، اکنون نگرانم 
که تحریم  های تازه آن )برجام( را به خطر 

اندازد. 
اخیــرا تارنمــای فارین پالیســی از قول 
ســه مقام کاخ ســفید خبر داده است که 
رئیس جمهــوری آمریکا با دور زدن وزارت 
خارجه این  کشــور، به گروهی از نزدیکان 
مــورد اعتمادش در کاخ ســفید دســتور 
داده که راهکار خروج از برجام را بررســی 
 کــرده و آن را تا مــاه  اکتبر بــه وی ارائه 

دهند. 

برنی ســندرز از جمله دو ســناتوری بود 
که در جریان جلســه پنجشــنبه ســنا، به 

تحریم های ایران رای مخالف داد. 
ســناتور ســندرز، کــه رقیــب هیالری 
کلینتون در انتخابات درون حزبی ریاســت 
جمهوری ســال گذشته آمریکا بود، بارها از 
سیاست  های جنگ طلبانه آمریکا در جهان 
و رویکرد این کشــور به ایــران انتقاد کرده 

است. 
از جملــه در جریان مناظــرات انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، وی از نقش آمریکا 
در کودتای مشــترک آمریکا-انگلیس علیه 
دولــت  دکتر محمد مصــدق و بازگرداندن 
انتقــاد کرده  محمدرضا شــاه به قــدرت 

 بود. 
ابــراز نگرانــی ســندرز از تحریــم های 
ضــد ایرانــی تنهــا ســاعتی پــس ازآن 
مطــرح می شــود که ســنای آمریــکا روز 
پنجشــنبه طرح تحریم  هــای جدید علیه 
 ایــران، روســیه و کره شــمالی را تصویب 

کرد. 
این طرح با 98 رای موافق در برابر دو رای 

مخالف به تصویب رسید.  
عــالوه بــر ســندر، »ران پال« ســناتور 
جمهوری خواه نیز به این الیحه رای منفی 

داد.  

یکی از نقاط اشــتراک همه جریانات سیاسی کشور، در شــعار تحزب و لزوم توجه به 
احزاب اســت. هر چند گروه های اصالح طلب و یا چپ گراهای کشور بیش از اصول گرایان 

و راست گراها تقویت احزاب و ثمن های سیاسی را خواستار بوده اند. 
قاعدتا هدف از تشکیل احزاب، معرفی دیدگاه های موسسین و اعضای حزب در مسائل 
مختلف و در نهایت جلب توجه مردم و کســب قدرت اســت. اما در قانون اساسی ایران، 
افراد به جای احزاب در قدرت قرار می گیرند. نه انتخابات مجلس شــورای اسالمی حزبی 
اســت و نه انتخابات ریاســت جمهوری. پس جایگاه احزاب در قدرت کجاســت؟ و چه 
انگیــزه ای باید باشــد تا مردم به عضویــت احزاب درآیند؟ آیا نقش احــزاب تنها تبلیغ 
برای افراد اســت تا نماینده مجلس و یا رئیس جمهور شوند و بعد از آن کار و نقش شان 
پایان می پذیرد؟ در این شــرایط قانونی، شکل گیری شورای سیاست گذاری اصالح طلبان 
می توانست و می تواند نقشی فعال تر به احزاب بدهد. اینکه عده ای شان و جایگاه خود را 
باالتر از احزاب دیده و پدر خوانده یک جریان سیاسی به حساب آیند با روح حزب گرایی 
منافات دارد. دو دوره تجربه شــورای سیاســت گذاری موجب شده تا نقاط قوت و ضعف 
شورا مشخص شود. اینک می بایســت به جای نقش آفرینی اشخاص حقیقی، احزاب در 
شورای سیاســت گذاری اصالح طلبان موثر باشــند و البته ضروری است وزن احزاب در 
جامعه بر اســاس تاثیر آن ها بین آحاد ملت ، تعداد اعضا و سایر شاخص های تاثیرگذاری 
مشخص باشد. هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که حزبی با ده تا بیست عضو به اندازه حزبی 
با چندین هزار عضو حق رای برابر داشته باشند. شاید یکی از دالیلی که احزاب خیلی به 

بازی گرفته نمی شوند مشخص نبودن وزن و جایگاه آن ها در جامعه است. 
تا انتخابات 98 به اندازه کافی وقت وجود دارد که از یک سو به اصالح ساختار شورای 
سیاســت گذاری اقدام شود و از سویی وزارت کشــور دولت دوازدهم با توجه به اعتقاد و 
عزم دکتر روحانی در تقویت احــزاب، با تعریف قوانینی به تعیین وزن احزاب در جامعه 
کمک کند. به ســادگی با ایجاد ســامانه ای الکترونیکی که احزاب اعضای خود را در آن 
ثبت نمایند می توان تعداد اعضای یک حزب را مشــخص نمود. همچنین داشتن رسانه، 
برگزاری ســمینارها و جلسات و ... می تواند شاخص هایی برای تعیین نقش یک حزب در 

کشور باشد. 
نگارنده به هیچ عنوان نگاه حذفی به شــورای سیاســت گذاری ندارد بلکه معتقد است 
بــا رفع نواقص بعد از دو دوره فعالیــت می تواند نقطه عطفی برای فعالیت و نقش آفرینی 
احزاب به جای اشــخاص باشــد. الزم اســت نمایندگان احزاب اصالح طلب با برگزاری 
نشســت هایی، آیین نامه مناسبی بر مبنای نقش آفرینی احزاب، برای این شورا تدوین و 

دقت اقدامات و انتخاب های این شورا را افزایش دهند.

 رئیس پلیس فتا گفت: توئیتر رفع فیلتر نخواهد 
شد، توئیتر و تلگرام، بستر عملیات های تررویستی 

هستند. 
رئیس پلیس فتای ناجا درباره رفع فیلتر توئیتر، 
اظهار کرد: چنین چیزی صحت ندارد و توئیتر رفع 

فیلتر نخواهد شد.
به گزارش انتخاب،  سردار کمال هادیانفر افزود: 
توئیتر عامل فعالیت تروریست هاســت و من در 
نشست اسپانیا رسما به مدیر آن گفتم که در حال 
حاضــر بیش از 7۵0 هزار نفــر در دنیا از داعش 

طرفداری می کنند و عامل تررویستی داعش هستند وتمام فعالیت آن ها در توئیتر رخ می دهد.
وی با اشــاره به عملیات تروریســتی داعش  در مجلس و حرم امام گفت: ما فراموش نکنیم  

هماهنگی های همین عملیات تروریستی گروهک داعش در تهران تماما در تلگرام رخ داد .
هادیانفر با تاکید براینکه ما چنین مواردی را فراموش نمی کنیم ، تصریح کرد: مدیر تلگرام هم 

این موضوع را می داند و ما این موارد را به آن ها منتقل کرده ایم.
به گفته رئیس پلیس فتای ناجا، بستر عملیات های تررویستی و ارتباطی تروریست ها در دنیا  

در درجه اول توئیتر و در درجه دوم تلگرام است.
وی در پایان تصریح کرد: بنابراین با توجه به وضعیت موجود توئیتر رفع فیلتر نخواهد شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور، با دفاع از عملکرد وزارت امور خارجه در حوزه اقتصادی گفت: در 
حال بررسی سازوکارهای تقویت ساختاراقتصادی وزارت امور خارجه هستیم.

به گزارش انتخاب، بهرام قاســمی در پاسخ به سوالی مبنی براین که به تازگی تعدادی از نمایندگان 
مجلس در اظهار نظرهایی اعالم کرده اند برای این که ساختار وزارت خارجه در بعد اقتصادی فعال شود 
باید اساســنامه این وزارتخانه تغییر کند، تصریح کرد: اساســنامه وزارت خارجه به چارت سازمانی این 
وزارتخانه ربطی ندارد. اساســنامه وزارت امور خارجه از یک چارچوب متعادل و مترقی برخوردار است 
و برای فعالیت های این وزارتخانه هیچ مانعی ایجاد نکرده و نمی کند. این دیپلمات ارشد کشورمان در 
همین چارچوب افزود: برای تغییر در ســاختار وزارت خارجه و تقویت و یا اضافه کردن بخش هایی به 
چارت این وزارتخانه از نظر اساسنامه مشکلی نداریم؛ چراکه به طور کلی اساسنامه وزارت خارجه تعیین 
کننده آیین رفتاری کارکنان و دیپلمات های وزارت خارجه است؛ بنابراین اساسنامه هیچ مانعی را برای 
تغییر و جابه جایی در بخش های مختلف وزارت خارجه و چارت تشــکیالتی آن ایجاد نکرده اســت و 
کسانی که صحبت از لزوم تغییر اساسنامه وزارت خارجه می کنند آگاهی الزم را نسبت به این اساسنامه، 
مبنا و نوع ارتباط آن با چارت وزارت خارجه ندارند. معاون وزیرامورخارجه به وظایف دستگاه دیپلماسی 
کشور در حوزه اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: وزارت خارجه براساس وظایف ذاتی خود نقش تسهیل 
کننده در بعد خارجی فعالیت های اقتصادی دارد و وظیفه تصدی گری در این بخش ندارد؛ چراکه تمام 
بخش های اقتصادی کشــور متولیان الزم را دارند و آن دستگاه ها براساس قانون وظایف خود را انجام 
می دهند. وی با بیان این که وزارت خارجه تاکنون با تمام توان، تالش های خوبی را در حوزه وظایفی که 
در بعد اقتصادی بر عهده دارد انجام داده و با جدیت و عزم تمام این مسئولیت ها را در حد کمال به پیش 
برده است، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی تحت عنوان معاونت اقتصادی و یا دیپلماسی اقتصادی در 
وزارت خارجه نداریم ولی با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد و تاثیر روابط خارجی بر این حوزه، در حال 
حاضر مسوولیت بخش اقتصادی وزارت خارجه در راستای ایجاد هماهنگی بین بخش های اقتصادی و 
دو جانبه در ارتباط با فعالیت های اقتصادی و بازرگانی برعهده قائم مقام وزیر امور خارجه است و در همین 
راستا ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی  زیر نظر اقای سرمدی از مدت ها قبل در این وزارتخانه 
تشکیل شده و به صورت مستمر و پیگیر جلسات خود را برگزارمی کند. قاسمی با بیان این که در این 
ستاد مقامات عالی رتبه همه سازمان ها و وزارتخانه های اقتصادی کشور حضور دارند و به صورت مرتب 
زیرنظر قائم مقام وزیرامورخارجه تشکیل جلسه می دهند، گفت: در این ستاد روابط اقتصاد خارجی و رفت 
و آمدهای اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها هماهنگ می شود و سیاست گذاری های  الزم به تناسب 
نوع روابط خارجی و همچنین مصالح و منافع ملی  کشور انجام می شود. این دیپلمات کشورمان ادامه داد: 
این آمادگی و توانمندی در وزارت خارجه وجود دارد که در هر شرایط و مقطعی با توجه به موقعیت، چارت 
خود را براساس مصلحت هایی که اقتضا می کند تغییر دهد و درجهت تقویت حوزه هایی که می تواند در 

مقاطعی خاص مهم باشد اقدام کند و یا بخش های  جدیدی را به وجود آورد.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

تحریم ها بهترین دلیل دشمنی آمریکا 
با ایران است

دولت و سپاه باید تالش کنند
 این روابط مستمر باشد

واکنش مسکو به تحریم های جدید آمریکا

پرتاب راکت به فضا توسط ایران نقض روح برجام بود!

کروبی از بیمارستان مرخص شد 

بستر عملیات های تررویستی دردرجه 
اول توئیتر و در درجه دوم تلگرام است

وزارت خارجه در بخش اقتصادی 
چابک ترمی شود 

برنی سندرز از تحریم ایران انتقاد کرد

نقطه آغاز احزاب سیاسی کجاست؟
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