
عوامل رأی آوری رئیسی در انتخابات
تحلیلگـر مسـائل سیاسـی گفـت: یکـی از دالیـل 
انتخابـات  در  رئیسـی«  ابراهیـم  »سـید  انتخـاب 
۲۸ خـرداد، عدم فسـاد او و اطرافیانـش بود،ضمن 
مبـارزه  در  مصمـم  فـردی  را  وی  مـردم   آنکـه 

با فساد دیدند.
ناصـر ایمانـی تحلیلگر مسـائل سیاسـی در گفتگو 
بـا مهـر، دربـاره علـت رأی دادن مردم به رئیسـی 
متعـددی  دالیـل  گفـت:   ،۱۴۰۰ خـرداد   ۲۸ در 
در تمامـی انتخابات هـا بـرای تعییـن یـک نامـزد 
توسـط مـردم وجـود دارد. گاهی این دالیـل برای 
اهـل فن پوشـیده اسـت کـه ناگهـان از رأی مردم 
غافلگیـر می شـوند، ماننـد اتفاقی کـه در انتخابات 
دوم خـرداد یـا انتخابـات سـال ۸۴ رخ داد. یکی از 
دالیـل انتخاب حجت االسـام رئیسـی در انتخابات 
۲۸ خـرداد می توانـد ایـن باشـد کـه مـردم بعد از 
۸ سـال، در چهـره رئیسـی، فـردی را دیدند که در 
مسـئولیت هایی ماننـد ریاسـت قوه قضاییـه موفـق 

عمـل کرد.
وی بـا بیـان دالیـل دیگـِر انتخـاب حجت االسـام 
رئیسـی توسـط مـردم، افـزود: دلیـل دوم می تواند 
را  او  مـردم  باشـد.  اطرافیانـش  و  او  فسـاد  عـدم 
فـردی مصمـم در مبـارزه بـا فسـاد دیدنـد و در 
عیـن حـال در سـال های اخیـر دولـت روحانـی، 
سـطوح  در  فسـاد  از  متعـددی  مـوارد  شـاهد 
می توانـد  نیـز  سـوم  دلیـل  بودنـد.  مختلـف 
نامزدهـای  مجمـوع  در  مـردم  کـه  باشـد  ایـن 
 انتخاباتـی ایـن مقطـع، رئیسـی را قابـل قبول تر از 

بقیه دیدند.
تحلیلگـر مسـائل سیاسـی در ادامه تشـریح دالیل 
چهـارم  دلیـل  کـرد:  عنـوان  رئیسـی،  انتخـاب 
رئیسـی  هماهنگـی  بـه  نسـبت  مـردم  احسـاس 
بـا مجموعـه نظـام سیاسـی اسـت؛ زیـرا مـردم از 
تقابـل نهادهـای رسـمی حکومـت اظهـار نگرانـی 
و  و عـدم هماهنگـی مجلـس، دولـت  می کردنـد 
بقیـه ارکان نظـام را از دالیـل ناکامی هـای کشـور 
می دانسـتند. آن هـا با ایـن انتخاب خود، خواسـتار 
ایجـاد هماهنگـی در کشـور شـدند. تمامـی ایـن 
دالیـل از اهمیـت باالیـی برخوردار اسـت، در عین 
حـال که دالیل کوچک تری را نیز شـاهد هسـتیم. 
ایمانـی، حضـور مـردم در ایـن انتخابات را نسـبت 
بـه دیگـر انتخابات هـا، کمرنـگ خوانـد و گفـت: 
ناراحت کننـده  موضـوع  ایـن  کـه  اسـت  درسـت 
اسـت، اما ایـن کمرنگی مشـارکت به دلیـل وجود 
چنـد اتفـاق بود.نخسـت آنکـه وضعیت کشـور در 
اوج شـیوع ویروس کرونا قرار داشـت و بسـیاری از 
افـراد حتـی بـرای کارهـای شـخصی، از خانه های 
خـود بیـرون نمی آمدنـد. همیـن مسـئله می تواند 

در عـدم حضـور درصـدی از مـردم مؤثـر باشـد.
وی خاطرنشـان کـرد: دومیـن دلیـل ایـن اسـت 
کـه دولـت روحانی مشـکات بسـیاری را از جمله 
اقتصـادی، معیشـتی، فسـاد و عـدم هماهنگـی قوا 
ایجـاد کـرده بـود کـه همیـن ماجـرا باعـث شـد 
نارضایتـی در مـردم بـه وجـود آیـد و مشـارکت 
نیـز کاهـش پیـدا کند. یکـی از مقاطعـی که مردم 
بیشـترین نارضایتی را در اداره کشـور داشـتند، در 

دولـت روحانـی و سـال ۱۴۰۰ بـود.
تحلیلگـر مسـائل سیاسـی افـزود: جریـان طرفدار 
عملکـرد  دلیـل  بـه  عمومـی  افـکار  در  روحانـی 
بسـیار  وضعیـت  در  تاییـدش،  مـورد  دولـت 
نابسـامانی قـرار گرفتـه بـود. مـردم از ایـن دولـت 
خسـته شـده بودنـد و مشـخص بـود کـه بـه ایـن 
جریـان، اقبالـی نخواهند داشـت؛ اما بـا این وجود 
برخـی از افـراد ایـن جریـان در انتخابـات شـرکت 
کردنـد و موفقیتـی هـم کسـب نکردنـد. درواقـع 
اصاح طلبـان در پایین تریـن مقبولیـت اجتماعـی 
بودنـد. ایمانـی، اصاح طلبـان را افـرادی خواند که 
از دولـت روحانـی در سـال های ۹۲ و ۹۶ حمایـت 
کردنـد، امـا هرگز نمی خواسـتند مسـئولیت آن را 
بـر عهـده گیرنـد که ایـن مـورد نیـز در عصبانیت 

مـردم نقـش مهمی داشـت.

ابطال مصوبه هیات دولت در خصوص 
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی از 
ابطال مصوبــه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ 
درصد حقــوق کارگران طرف قرارداد با دولت خبر 
داد و گفت: بر این اساس حقوق تمام کارگرانی که 
با دولت طرف قرارداد هســتند بر مبنای قانون کار 

اعمال خواهد شد.
کیومرث ســرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در 
تشریح جلســه روز )یکشنبه( کمیسیون اجتماعی 
مجلس شــورای اســامی بیان کرد: موضوع این 
جلســه ابطال مصوبه هیــات دولــت در رابطه با 
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد 

با دولت بود.
وی افزود: طبق قانــون کار باید حقوق آنها اضافه 
می شــد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را 
۱۰ درصــد اضافه کرد که مجلــس به این موضوع 
ورود پیــدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه 

دولت را ابطال کرد.
سرمدی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع با امضای 
رئیس مجلــس به دولت اباغ شــد که دولت هم 
موضوع را پذیرفت و بر این اســاس طبیعتا حقوق 
تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر 

مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.

اخبار

مخبر گفت: بررسی سازوکار بازپرداخت یارانه ها در صنعت 
دارو،  تقویت بیمه، تامیــن و فراوانی داروهای بیماران به 
ویژه بیماری های خاص و صعب العاج از سیاســت هایی 
اســت که دولت پیگیری می کند تــا هزینه جدیدی در 

زمینه دارو به سبد هزینه های خانوار تحمیل نشود.
در دو جلســه جداگانه با حضور محمد مخبر معاون اول 
رئیس جمهــور و مدیــران حوزه دارو، درمــان و بیمه و 
همچنین هیات مدیره سندیکای دارویی کشور، مسائل 
و چالش هــای پیرامون تولید و توزیع دارو در کشــور 
مورد بررســی قرار گرفت و تصمیمات الزم برای کاهش 

مشکات موجود اتخاذ شد.
مخبر صبح در این جلســات که نشست اول درخصوص 
سیاســت های مالی دارویــی با حضور وزیر بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی، سرپرســت وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی و معاون رئیــس جمهور و رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه، و دیگری به منظور حمایت از 
صنایع تولیدکننــده داخلی دارو با حضور اعضای هیات 
مدیره سندیکای دارویی کشــور برگزار شد، با اشاره به 
تصمیمــات و برنامه های دولت در خصوص ســاماندهی 
تولیــدات دارویــی و اختصــاص کمک هــای حمایتی 
به ایــن بخش از صنعت کشــور، تاکید کرد: بررســی 
ســازوکار بازپرداخت یارانه ها در صنعت دارویی،  تقویت 
بخش بیمه، تامین و فراوانــی داروهای بیماران به ویژه 
بیماری های خاص و صعب العاج از جمله سیاست هایی 
اســت که دولت پیگیری می کند تــا هزینه جدیدی در 
زمینه دارو به سبد هزینه های خانوار تحمیل نشود. وی 
همچنین به اقدامات دولت سیزدهم در خصوص تکمیل 
۸۰ درصدی زیرساخت های الکترونیکی و پوشش رایگان 

افراد فاقد بیمه در کشور اشاره کرد و افزود: این یکی از 
افتخارات دولت سیزدهم است که در حال حاضر به جز 
بخش اندکی از جامعه که خود درخواســتی برای بیمه 
درمانی نداشــته اند، تمامی افراد فاقد بیمه بویژه اقشار 
آســیب پذیر و با درآمدهای پایین تحت پوشــش بیمه 
درمانی قرار گرفته اند. معاون اول رئیس جمهور همچنین 
با قدردانی از صنایع تولیدکننده داخلی دارو که با وجود 
مشکات موجود، متعهدانه نسبت به تامین دارو و جان 
مردم به دولت کمک کرده اند، تاکید کرد: دولت مصمم 
اســت با بررسی کارشناســی و اقتصادی، سازوکارهای 
مناســبی برای بازپرداخت یارانه ها در بخش دارو ایجاد 
کرده و در زمینه حل مشکات تولید دارو از شرکت های 

تولیدی دارو حمایت کند.
در این جلسات مقرر شــد با تقویت و پرداخت بدهی ها 
و معوقات سازمان های بیمه ای کشور در راستای کنترل 
پرداخــت از جیب بیمــاران، تمامی داروهــا به صورت 
پلکانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند و با تامین اعتبارات 
مالی الزم ، مطالبات سازمان های بیمه ای کشور هر چه 

سریعتر پرداخت شود.
بررســی سیاســت های مالی و ارزی دارویی، ورود ۲5۰ 
قلم داروی ضروری به فهرســت بیمه ها، آسیب شناسی 
ســازوکار بازپرداخت یارانه ها، ثابت نگه داشتن پرداختی 
بیمــار و تمامی داروهــای غیربیمه ای، تحت پوشــش 
قــرار دادن بیماران صعب العاج و خــاص و برنامه ها و 
سیاست های دولت در راســتای حمایت از شرکت های 
تولیدی دارویی کشــور از جمله مباحثی بود که در این 
جلسات به منظور ثابت نگه داشتن قیمت و فراوانی دارو 

مورد بحث، بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

معاون اول رئیس جمهور:

هزینه جدیدی در سبد دارویی خانوار اضافه نمی شود
رئیس مجلس شــورای اســامی به نمایندگان هشدار 
داد اگر در رأی گیری های صحن علنی مجلس شــرکت 

نکنند، نام آنها را اعام می کند.
جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار 
شــد و ادامه رســیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و 
حقوقــی درباره طــرح اصاح قانون تشــکیات وآیین 
دادرسی دیوان عدالت اداری، بررسی گزارش کمیسیون 
امور داخلی کشور و شــوراها در مورد الیحه دوفوریتی 
درآمد پایدار و هزینه شــهرداری ها و دهیاری ها و... در 

دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در پی صحبت های اخیر رئیس کمیسیون مشترک طرح 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره ارائه راهکارهایی 
بــرای ازدواج دختران مجرد و مشــخصا راهکار »ازدواج 
بین المللی«، تعدادی از نمایندگان در مقابل صندلی این 
نماینده مجلس حاضر شده و به این صحبت های او انتقاد 
کردند. امیرحســین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک 
طرح جوانــی جمعیت و حمایت از خانواده در واکنش به 
اعتراض نمایندگان به صحبت هایــش درباره توصیه اش 
بــه ازدواج بین المللی توضیحاتی ارائــه داد و توپ را در 
زمین رســانه ها انداخت و گفت: به نوبه خودم از بانوانی 
که ممکن اســت از تقطیع صحبت های من در رسانه ها 
آزرده شده باشند، از طرف رسانه ها عذرخواهی می کنم.

نمایندگان همچنین با درخواســت دوفوریت طرح حذف 
موضوع نرخ باروری در اســتان ها برای ارائه تسهیات در 

قانون جوانی جمعیت مخالفت کردند.
در همین جلســه با برگزاری یک انتخابات، از هر یک از 
کمیسیون های اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیســت، آموزش، تحقیقات و فناوری و صنایع 

و معــادن یک نماینده به عنوان عضو ناظر در شــورای 
راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان انتخاب شد.

در جریان جلســه علنی روز گذشته، نمایندگان گزارش 
کمیســیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصاح قانون 
تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی 
کرده و با تصویــب مجلس ترکیب هیأت عمومی دیوان 

عدالت اداری و ماک صدور رای در آن مشخص شد.
همچنین با تصمیم مجلس، مصوبات شورای عالی فضای 
مجازی در حوزه تحت صاحیت این نهاد از شمول حکم 
قانون تشــکیات و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری 

خارج شد.
در ادامه رســیدگی به طرح اصاح قانون تشــکیات و 
آیین دیوان عدالت اداری، هنگام رای گیری درباره اصل 
ماده ۱۱ این طرح رئیس مجلس به عدم مشارکت همه 
نمایندگان در این رای گیری واکنش نشــان داد و اعام 
کرد که لیست نمایندگی که در رای گیری های مجلس 

شرکت نمی کنند، تا پایان هفته اعام خواهند شد.
محمدباقر قالیباف با بیان اینکه »55 نفر از همکاران در 
این رای گیری شــرکت نکردند«، خاطرنشان کرد: چون 
پیشتر نیز در این زمینه تذکر داده بودیم،  لیست کسانی 
که در رای گیری شــرکت نمی کند در پایان هفته اعام 
می شود. در مصوبه ای دیگر نیز مجازات محکوم علیه در 
صورت اســتنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری را 
تعیین شــد. در ادامه، نمایندگان رسیدگی به تظلمات 
نســبت به مصوبات و تصمیمات دســتگاه های اجرائی 
موضــوع ماده)5( قانــون مدیریت خدمات کشــوری و 
همچنین دانشــگاه آزاد اســامی را در صاحیت دیوان 

عدالت اداری قرار دادند.

گزیده ای از جلسه روز گذشته مجلس

قالیباف: اسامی رأی ندهندگان را اعالم می کنیم

آیا شاهد پایان خون دل خوردن های مستأجران خواهیم بود؟ 
آیا موجران یا همان مالکان از این پس خون مردم را به شیشه نمی کنند؟

آیا شاهد اجرای دقیق قانون خواهیم بود؟
آیا همانگونه که دولت گفته حامی کم برخوردارها و مســتأجران خواهد بود که 

بخش زیادی از درآمد خود را به اجاره اختصاص می دهند؟
زمانی که کرونا در کشــور گســترش یافت ســتاد ملی مقابله با کرونا مصوبه ای 
داشــت که به مالکان اجازه نمی داد مستأجر را وادار به تخلیه خانه کند، اما این 
قانون به درستی، یا اصا اجرا نشد و موجران ساز خود را نواختند و مراجع قضایی 

نیز به این مصوبه کمترین توجه را کردند.
پس از آن بود که دولت مصوب کرد سقف افزایش اجاره ۲5 درصد باشد و مالکان 
حق افزایش بیشتر از این درصد را ندارند. این تصمیم نیز ضمانت اجرایی نداشت 

و اکثر شوراهای حل اختاف حق را به مالک دادند و احکام تخلیه صادر شد.
افزایش سرسام آور اجاره اماک مسکونی فشار زیادی را بر مستأجران وارد کرده 
اســت و حتی باعث شده تا در برخی از مناطق مســکن اشتراکی از سوی چند 
خانواده اجاره شــود! حتی بسیاری از ساکنین شــهرهای بزرگ همچون تهران 
مجبور به ترک شهر و رفتن به شهرک های حاشیه ای شده اند که همین امر باعث 

افزایش قیمت اجاره آن مناطق شده است. 
دفاتر امــاک نیز در افزایش قیمت اجاره نقش زیــادی دارند و همراهی آنها با 
مالکان بر روند افزایش اجاره ســرعت زیادی بخشیده است. همگان می دانند این 

افزایش جهشی منطق اقتصادی ندارد و بیشتر به دلیل آشفته بازاری است که در 
وضعیت اقتصادی و اجرا نشدن قانون به وجود آمده است.

این که یک فرد به هر نحوی دارای چندین واحد آپارتمان و خانه شــده است و 
از این امکان خود سوء استفاده کرده و برای خود کسب درآمد اسان ایجاد کرده 
نمی تواند دلیل درســت، قانونی و منطقی برای سرکیسه کردن دیگران باشد. در 
دیگر کشورها همچون هلند شرایط اجاره ملک به گونه ای است که باعث می شود 

هر کسی دارای خانه  اجاره ای نباشد.
در انیکشور مستأجر می تواند تا هر زمان که نیاز داشت در ملک اجاره ای بنشیند 
و موجر نیز حق افزایش اجراه ساالنه را ندارد. موجر زمانی حق تخلیه خانه خود 

را دارد که مستأجر اجاره ماهانه را پرداخت نکند. 
مالیات ســنگین برای مالکانی که ملک خود را اجاره نمی دهند از دیگر قوانینی 
اســت که هنوز در ایران اجرا نشده است. عاه بر آن باید برای اجاره و ودیعه نیز 
بر اســاس برآوردهای منطقی نرخ تعیین شــود تا مانع از سوء استفاده مالکان و 

بنگاه های اماک شود.
سران قوا طرح دولت برای سقف افزایش ۲5 درصدی در تهران و ۲۰ درصدی در 
دیگر شــهرهای سراسر کشور تأیید کردند که گامی برای کاهش فشار بیشتر به 
قشر ضعیف جامعه در شرایط کنونی است اما این تصمیم نیاز به ضمانت قانونی 

برای اجرا دارد.
دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر ســال تا سقف ۲5 درصد 

در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تأیید شورایعالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات الزم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به 

تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
موضوعات مدیریت نقدینگی و کاهش تورم در جلســه شــورای عالی هماهنگی 

اقتصادی سران سه قوه مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
در جلسه شنبه شب شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به 
ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از 

وضعیت بازار مسکن ارائه کرد.
بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند سیاست ها و اقدامات الزم برای مدیریت 
حوزه مســکن ســریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتــی مطرح در مجلس 

شورای اسامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
در همین زمینه مصوبه دولت در زمینــه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر 
سال تا ســقف ۲5 درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد 
تایید شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات الزم برای 

ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
در این جلسه همچنین پیشنهاد کمیســیون اقتصادی دولت در زمینه مدیریت 
نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مقرر شــد این پیشــنهاد پس از بررســی های 
دقیق و همه جانبه برای تصمیم گیری به جلســات آینده شورای عالی هماهنگی 

اقتصادی سران سه قوه ارائه شود.
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گزارش
مصوبه حداکثر افزایش اجاره  بها به تأیید سران قوا رسید 

پایان خون به دل کردن مستأجران رسیده است؟

رئیس جمهور گفت: روابط تجاری ایران و قزاقستان در این 
چند ماهه اخیر بیش از 5۰ درصد افزایش پیدا کرده است 
و ســطح این روابط حتما می تواند بیــش از این افزایش 

پیدا کند.
حجت االسام ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور روز 
)یکشــنبه( در راستای ســفر یک روزه »قاســم ژومارت 
توکایف« رئیس جمهور قزاقستان و استقبال رسمی از وی 
در مجموعه سعدآباد در نشست خبری، گفت: در سی سال 
گذشــته ما روابط خوبی با کشــور همسایه و دوست خود 

قزاقستان داشتیم اما این روابط کافی نبوده است.
وی با اشــاره به اینکه ظرفیت های بســیاری در جمهوری 
اسامی ایران و قزاقســتان وجود دارد که می تواند زمینه 
ارتقای روابط میان دو کشــور را فراهم کند،افزود: امضای 
تفاهمنامه های میان دو کشــور  نشانه مهمی برای توسعه 

روابط میان دو کشور است.
رئیس جمهور تصریح کرد: روابط تجاری میان دو کشــور 
در ایــن چند ماهه اخیر بیــش از 5۰ درصد افزایش پیدا 
کرده است و سطح این روابط حتما می تواند، بیش از این 
افزایش پیدا کند و ما می توانیم حجم مبادالت در ســطح 

فعلی را در گام اول تا ۳ میلیارد دالر افزایش دهیم.
وی خاطرنشــان کرد: روابط میان دو کشــور می تواند در 
حوزه های صنعت، کشاورزی، انرژی، ترانزیت و نفت و گاز 
گسترده باشــد. زمینه فرهنگی و تمدنی دو کشور ایجاب 
می کند، تاش بیشــتری برای توسعه فرهنگی دو کشور 

انجام دهیم.
رئیسی با بیان اینکه مجموعه مذاکرات زمینه همراهی دو 
کشــور را فراهم کرد،اظهار کرد: ما مصمم هستیم عاوه بر 
روابط دو جانبه، روابط منطقه ای دو کشور را نیز گسترش 
دهیم. برای مثال همکاری های دو کشــور در سازمان های 
منطقــه ای مانند ســازمان همکاری شــانگهای و اتحادیه 

اوراسیا می تواند در منطقه افزایش پیدا کند.
رئیس جمهور بیــان کرد: برای جمهوری اســامی ایران 
همکاری با همســایگان در دریای خزر در اولویت است و 
قصــد افزایش همکاری ها در این زمینــه را داریم و عاوه 
بر همکاری های منطقه ای بنای دو کشــور این اســت که 
در ســازمانهای بین المللی و همکاری هــای بین المللی 
گام هایی برداشــته شــود. وی گفت: ما در مسائل منطقه 
و مســائل جهانی نگاه مشترکی داریم. برای مثال در مورد 
افغانســتان و ضرورت تشــکیل دولت فراگیر اشتراک نظر 
وجود دارد. اتفاق نظر داریم که حضور بیگانگان در منطقه 

امنیت ساز نیســت و مشکات بسیاری ایجاد خواهد کرد. 
همچنین باور داریم مســئوالن منطقه می توانند مســائل 
منطقــه را حل کنند و گره منطقه به دســت خود منطقه 
باز می شود. رئیسی با تاکید بر اینکه حل مشکات منطقه 
و همه مناطق باید توســط مســئولین و مردم آن مناطق 
صــورت گیرد، گفت: حضور بیگانــگان در مناطق مختلف 
بیشتر بر مشــکات آن مناطق می افزاید و کمکی به حل 

مسائل نخواهد کرد.
رئیس جمهور در پایان اعام کرد: بار دیگر از رئیس جمهور 
قزاقســتان و هیئت همراه او برای سفر به ایران تشکر می 
کنم و در راســتای دعوت رســمی وی در زمان مناسب به 

قزاقستان سفر خواهم کرد.

رئیس جمهور قزاقســتان نیز در نشســت خبری مشترک 
با رئیس جمهور کشــورمان، اظهار داشــت: از کشور ایران 
صمیمانــه تشــکر می کنم. اکنــون ارتباط مــا در حوزه 
دیپلماتیک مراحل پیشرفت را طی می کند و آقای رئیسی 
ســهم زیادی در آن دارد. وی افزود: در این مدت همکاری 
و دوســتی ما محکم تر شده و در زمینه فرهنگی نیز رونق 
پیــدا کرده اســت؛ در چارچوب ســاختارهای منطقه نیز 

همکاری های خوبی داریم.
رئیس جمهور قزاقستان تصریح کرد: مذاکرات گسترده ای 
مطرح و موضوعات بسیاری مورد بررسی قرار گرفت. هر دو 
طرف عاقمند اســتفاده از ظرفیت ترانزیتی هستند و در 
این راستا کریدورهایی که شرق به غرب و شمال و جنوب 

را به هم متصل می کند اهمیت ویژه ای دارد.
قاسم ژومارت توکایف با بیان اینکه در زمینه کشاورزی نیز 
با ایران مذاکراتی داشتیم که منجر به ارتقا روابط قزاقستان 
و ایران خواهد شــد، اظهار کرد: اســناد و قراردادهایی که 

امضا شد باعث کمک به پیشرفت دو کشور می شود.
رئیــس جمهور قزاقســتان با بیان اینکه ایــران یک مرکز 
تمدن باستانی و یک شــریک مهم در جهان اسام است، 
گفت: ایران و قزاقستان در کنار دریای خزر دوست یکدیگر 

هستند.

 امضای ۹ یادداشت تفاهم و سند همکاری
 بین ایران و قزاقستان

در حضور ســید ابراهیم رئیسی و قاسم ژومارت توکایف ۹ 
سند همکاری و یادداشــت تفاهم میان ایران و قزاقستان 

به امضا رسید.
»یادداشت تفاهم میان مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور 
خارجه و موسســه تحقیقات سیاست خارجی وزارت امور 
خارجه قزاقســتان«،»برنامه مبادالت فرهنگی بین وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســامی ایران و وزارت فرهنگ و ورزش 
قزاقستان«،»یادداشــت تفاهم همکاری در زمینه مطالعات 
تحلیلــی و تبادل تجربــه میان وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت و وزارت تجارت و همگرایی قزاقستان«، »یادداشت 
تفاهــم همکاری در خصــوص افزایش تجــارت دوجانبه، 
میــان وزارت صنعت، معدن و تجــارت و وزارت تجارت و 
همگرایی قزاقســتان«، »یادداشــت تفاهم همکاری بین 
وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی قزاقستان 
در زمینه کشــاورزی«، »یادداشــت تفاهم همکاری بین 
وزارت جهاد کشــاورزی ایران و وزارت کشاورزی و وزرات 
صنعت و توسعه زیرســاخت قزاقستان در زمینه تجارت و 
ترانزیت محصوالت کشاورزی«، »یادداشت تفاهم همکاری 
بین ســازمان صدا و ســیمای ایران و آژانس دولتی خبر 
قزاقستان«، »یادداشــت تفاهم همکاری شرکت ملی نفت 
ایران با شــرکت گاز مونای گاز قزاقســتان«، »یادداشــت 
تفاهم همکاری میان راه آهن ایران و شــرکت سهامی راه 
آهن ملی قزاقستان« اسنادی بود که در حضور سران ایران 
 و قزاقستان به امضای وزرا،  استانداران و مسئولین مربوطه 

دو کشور رسید.
همچنیــن در ابتدای مراســم امضای اســناد همکاری دو 
کشــور، دکتر رئیســی و توکایف بیانیه مشترک دو کشور 

را نیز امضا کردند.

رئیسی در نشست خبری مشترک با »ژومارت توکایف«:

 روابط تجاری ایران و قزاقستان
 بیش از 5۰ درصد افزایش یافته است


