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پنجشنبه

 4آذر  1400شماره 6088

پیام تبریک رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت هفته بسیج
حضرت آیتا ...خامنهای در پیامی با تبریک هفته بس ـ ـ ــیج،
«همت بلند ،خردمندی ،درستاندیش ـ ـ ــی و توکل به خدا» را
ابزارهای تجربهشده برای غلبه بر مشکالت کشور دانستند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

داخلی /خارجی

بسما ...الرحمن الرحیم
هفت ه بسیج بر همگان مبارک باد ،بهویژه بر رویشهای تازه
و با طراوت بس ـ ـ ــیجی که همچنان مانند نسل پیش از خود،
فرزندان محبوب امام راحل عظیمالشأنند.

عزیزان!
قدرشناس جایگاه خود باش ـ ـ ــید و بدانید که با همت بلند و
در پرتو خردمندی و درستاندیش ـ ـ ــی و با اعتماد و توکل به
خداوند دانا و توانا میتوانید در همه مسائل عمومی کشور

و ملت ،اثربخش و مشکلگشا باشید .این تجربه چند دهه
ملت ایران است.
و السالم علیکم و رحمها...
سیدعلی خامنهای ۳ -آذر ۱۴۰۰

اخبار

سند تحول کشور
در  ۳۷مساله اصلی
بهزودی اعالم میشود

س ـی ـدابــراه ـیــم رئــیــس ــی ،رئ ـی ـسج ـمــهــور روز
چـهــارشـنـبــه در جـلـســه ه ـیــات دولـ ــت ضمن
گرامیداشت هفته بسیج و تشکر از خدمات
بسیجیان بــه همه بخشهای کــشــور  ،گفت:
بسیج در مسکنسازی ،اقتصاد مقاومتی و
فضای مجازی اقدامات خوبی انجام دادهاست
و میتواند برای همه بخشها گرهگشا باشد.
وی با اشاره به فعالیت بسیج در طرح غربالگری
شهید سلیمانی ،اظهار کرد :نقش بسیج بسیار
اثرگذار است و بسیجیان نیروهای مخلص و
کارآمد هستند و استفاده از این ظرفیت میتواند
کارها را دقیقتر و سریع کند .امروز بسیجی بودن
و داشتن روحیه بسیجی از شاخصهای مهم
تحرک و پویایی در دولت است.
رئ ـی ـسج ـمــهــور ب ــا اش ـ ــاره ب ــه شــیــوع بـیـمــاری
کــرونــا و موفقیت دولــت در تامین واکـســن و
واکسیناسیونعمومی،بیانکرد:پساز موضوع
کرونا مسأله اصلی دولت معیشت مردم است،
وزرا نیز اقدامات انجام شده خود در این زمینه را
برای مردم تبیین کنند.
رئیسی در مــورد مشکالت آب در استانهای
اصفهان و چهارمحال و بختیاری گفت :باید
مصوباتی که در این مورد انجام شده ،پیگیری
و نتیجه به مردم گفته شود .مسأله تامین آب
شرب و کشاورزی مردم مهم است.
وی ضمن تشکر از سرپرست وزارت آمــوزش
و پــرورش بــرای برگزاری کالسهای مــدارس به
صورت حضوری ،گفت :والدین دانشآموزان هم
از برگزاری توأمان کالسها بهصورت حضوری و
غیرحضوری راضی هستند.
رئیسجمهور با اشــاره به موضوع حقوقهای
غـیـرمـتـعــارف تـصــریــح ک ــرد :حــقــوق یــک حــدی
دارد که حد آن باید بــرای تمام افــراد شاغل در
دول ــت و شــرک ـتهــای دول ـتــی مشخص شــود
و بیش از آن میزان هم نباید پــرداخــت شود.
مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوقهای
چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید
خاتمه داده شود.
رئیسی در همین زمینه از ســاز مــان اداری و
استخدامی کشور خواست هر چه سریعتر و قبل
از نهاییشدن بودجه  ۱۴۰۱نسبت به تدوین نظام
پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد اقدام کند.
وی تاکید کرد :شاید طبق قانون دستگاههایی
اجازه تعیین حقوق برای شرکتها یا افراد دولتی
را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی
انجام شود .پرداختهای نابرابر و غیرمتعارف در
دولت و شرکتهای دولتی قابل تحمل نیست.
رئیسجمهور با تاکید بر اهمیت یکصدایی در
دولت ،گفت :سند تحول دولت در  ۳۷مسأله
اصـلــی کــشــور تــدویــن شــده کــه بـ ـهزودی اعــام
خواهد شد.

پیشرفتهترین تجهیزات نظامی را
تولید میکنیم

ســردار ابوالفضل شکارچی ،سخنگوی ارشد
نیروهای مسلح با بیان اینکه کشور ما با همه
کشورهای دنیا یکسری تفاوتها و یکسری
وجوه مشترک دارد ،گفت :وجوه مشترک ما با
دنیا این است که ما دنبال ارتقای تکنولوژی
و امکانات بهویژه در حــوزه نظامی هستیم و
برای دفاع از کشور  ،انقالب ،نظام و مردممان
بهدنبال این کارها هستیم .وی تصریح کرد:
تنها چیزی که دنبال نمیکنیم سالح اتمی است
و هر چیز دیگر را برای دفاع از کشور ،مملکت و
مردممان دنبال میکنیم .دستاوردهای بسیار
زیادی هم داشتهایم ،یعنی سرعتعملمان
چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی بهصورت
میانگین بیشتر از همه دنیاست و ا یــن به
برکت خون شهدا و رهبریهای امام(ره) و رهبر
معظم انقالب است .سخنگوی ارشد نیروهای
مسلح با بیان اینکه بهدنبال ساخت و تولید
قو یترین و پیشرفتهترین سالح و تجهیزات
نظامی هستیم تاکید کرد :این چیزها را دنیا هم
دارد و همه داریم دنبال میکنیم که پیشرفته
بشویم و دارای برجستگیهایی باشیم اما آن
چیزی که کشور ما دارد و همه کشورهای دنیا
ندارند ،بسیج است.

ظرفیتهای اكو برای ارتقای
موقعیت اقتصادی ایران

رئیس جمهوری اسالمی
ایران به دعوت رسمی
همتای ترکمنستانی
و بهمنظور شرکت در
پانزدهمین اجالس
سران سازمان همکاری
اقتصادی (اکو) به
عشقآباد سفر میکند

پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی(اکو) هفته آینده برگزار میشود

گرمشدن رابطه تهران و عشقآباد
در روزهای سرد

رئیسجمهور برای شرکت در اجالس سران
«اکو» قرار است شنبه هفتهآینده به عشقآباد
گروه سیاسی
سفر کند تا در اجالسسران سازمان همکاری
اقتصادی(اکو) شرکت کند .پانزدهمین نشست
سران سازمان همکاری اقتصادی(اکو) یکشنبه
 7آذر امسال به میزبانی ترکمنستان برگزار میشود و این کشور ریاست
دورهای اکو را عهدهدار خواهد بود .به همین منظور سیدابراهیم رئیسی
شنبه به دعوت قربانقلی برد یمحمدا ،رئیسجمهور ترکمنستان در
راس هیات عالیرتبه سیاسی و اقتصادی عازم پایتخت ترکمنستان
میشود.
آنطور که اعالمشده رئیسجمهور با حضور و سخنرانی در اجالس سران
سازمان همکاریهای اقتصادی(اکو) ،مواضع و پیشنهادهای جمهوری
اسالمی ایران در زمینه تقویت مناسبات منطقهای و بینالمللی و بهویژه
رفع موانع و افزایش سطح همکاریها و تبادالت اقتصادی کشورهای
عضو سازمان اکو را تشریح و تبیین خواهد کرد .رئیسی همچنین در این
سفر ضمن دیدار با همتایان شرکتکننده در اجالس ،راههای توسعه
و تعمیق روا بــط دوجانبه را مــورد بحث و بررسی قــرار میدهد؛ البته
د یــدار با تجار و ایرانیان مقیم ترکمنستان از دیگر برنامههای سفر
رئیسجمهور است.
جمهوری اسالمی ا یــران ،ترکیه ،پاکستان ،افغانستان ،ترکمنستان،
قرقیزستان ،ازبکستان ،قزاقستان ،تاجیکستان و جمهوری آذربایجان،
10عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو را تشکیل میدهند .منابع و
ظرفیتهای گسترده اقتصادی بـهو یــژه در بخشهای معدن ،نفت
و گاز و گردشگری کشورهای عضو سازمان اکو سرمایه ارزشمندی را

در اختیار این سازمان مهم اقتصادی منطقه قرار داده است .از طرفی
جمهوری اسالمی ایران به دلیل داشتن مرز زمینی با پنج کشور عضو اکو
و دارابودن موقعیت استراتژیک جغرافیایی برای برقراری اتصال سایر
اعضا به آبهای بینالمللی و نیز به دلیل استقرار دبیرخانه دائمی اکو
در تهران از موقعیت محوری در این سازمان برخوردار است.
پیش از ا یــن هم وبگاه «رادی ــو ارو پ ــای آزاد» در تحلیلی تحت عنوان
«گرمشدن روابط ایران و ترکمنستان در آستانه فصل زمستان» مطلبی
نوشته و تاکید کــرده بــود :رشید مــردف ،وز یــر خــار جــه ترکمنستان در
نشستی در تهران( 4آبان) حضور داشت و ممکن است ترکمنستان
یکی از مشتریان گاز طبیعی خود را بازگرداند؛ چراکه ایران برای واردات
گاز از ترکمنستان ابراز تمایلکرده و جواد اوجی ،وزیر نفت ایران پس از
دیدار با مردف گفته است ایران عالقهمند به از سرگیری واردات گاز از
ترکمنستان است که اوایل سال 2017کاهش یافت.
پیش از ا یــن هــم عضویت ا ی ــران در ا جــاس شانگهای فرصتهای
اقتصادی خوبی را در منطقه پیشروی کشورمان قرار داده بود؛ البته
نگاهی بــه فرصتهای اقتصادی کشورهای عضو شانگهای نشان
میدهد تجارت با کشورهای عضو پیمان شانگهای برای ایران در حد
متوسط قرار دارد و باید با تقویت روابط ،ظرفیتهای بالقوه تجاری با این
کشورها را بیش از پیش فعال کرد .این سازمان هم سال ۲۰۰۱با هدف
برقرارکردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه پایهگذاری شد.
در ایــن گــزارش بــرای بررسی ابعاد اقتصادی و سیاسی رابطه ایــران و
ترکمنستان به بهانه برگزاری پانزدهمین اجالس سران سازمان همکاری
اقتصادی (اکو) در عشق آباد با کارشناسان حوزه اقتصادی و بینالملل
گفتوگو کردهایم که در ادامه آمده است:

پاکآیین در گفتوگو با جامجم:
با توجه به اینکه
چند کشورعضو
اکو مثل ایران،
آذربایجان،
قزاقستان و
ترکمنستان در
حاشیه دریای خزر
قرار دارند همکاری
در بخش انرژی
واستحصال نفت
و گاز از دریای خزر
بهخصوص بین
ایران و آذربایجان
که دارای یک حوزه
مشترک نفتی به
نام البرز هستند
حتما مورد مذاکره
خواهد بود

اجالس اکو فرصتی برای تقویت نگاه به شرق است
مـحـســن پــاکآی ـیــن ســفــیــر پـیــشـیــن ای ـ ــران در کــشــورهــای
توگو با جامجم
آذربایجان ،تایلند ،ازبکستان و زامبیا در گف 
به بررسی و تحلیل حضور ایــران در اجالس اکو و آثار و نتایج
مراوداتایرانبا کشورهایعضواینسازمانپرداخت.
حضور ایــران در اجالس اکو چه تاثیرات اقتصادی برای
ایران دارد؟

سفر آ قــای رئیس جمهور به ترکمنستان از دو بعد حائز
اهمیت اس ــت .یکی از بعد چندجانبه از ایــن جهت که
ایشان قرار است برای شرکت در اجالس اکو به ترکمنستان
برود و به همین واسطه فرصتی ایجاد خواهد شد تا نقطه
نظرات ایــران در خصوص همکاریهای اقتصادی بهویژه
در حوزه منطقه مطرح و تشریح شود و هم فرصتی ایجاد
خواهد کرد تا به صورت دوجانبه با بقیه سران کشورهای
اکو هم دیدارهایی داشته باشد و پیرامون روابط دو جانبه
صحبتکنند.
سه ــای اق ـت ـصــادی ،در ک ـنــار تقویت
شــرکــت در اج ــا 
روابط چندجانبه ،زمینههای مناسبی را هم برای مناسبات
دوجانبهفراهمخواهد کرد.ارزیابیشماچیست؟

بله همین طور است .یکی از این دیدارها با رئیس جمهور
آذربــایـجــان خواهد بــود .بعد از بــروز اختالف نظرهایی در
رواب ــط ای ــران و جمهوری آذربــایـجــان کــه بــا سفر
اخیر نخست وزیــر آذربایجان به ایــران
تعدیل شــد ،بــه همین دلیل حضور
ایران در اجالس اکو و دیدار ایشان با
آقای الهام علیاف ،اولین دیداری
خ ــواه ــد ب ــود ک ــه ب ـعــد از ب ــروز
تنش میان روسای جمهور
دو کشور صورت میگیرد.
طبعا ایــن دیــدار در جای

خود حائز اهمیت و برای بهبود مناسبات میان دو کشور
مهم خواهد بــود .روابــط میان ایــران و ترکمنستان هم به
عنوان یکی دیگر از اتفاقات مهم در روابط میان دو کشور
در این اجالس محسوب میشود.
در بعد اول کشورهای عضو اکو عمدتا کشورهایی هستند
کــه در حــال مـقــاومســازی اقتصادی هستند و از رویکرد
اقتصاد مقاومتی استفاده و در پی ایجاد تنوع در اقتصاد
خودشان هستند .بنابراین همکاریهای این کشورها با
یکدیگر میتواند مکمل فعالیتهای اقتصادی شود و
وضعیت خوبی را رقم بزند.
کشورهای عضو اکو در چه حوزههایی میتوانند با هم
همکاریداشتهباشند؟

در سه حوزه تجارت ،ترانزیت و انرژی اعضای اکو میتوانند
همکاریکنندودر عینحالدوحوزهگردشگریوکشاورزی
هــم در رواب ــط مـیــان کــشــورهــای عضو اکــو مـطــرح بــودنــد.
مهمترینحوزههمکاریبحثترانزیتاست که کشورهای
اکو عمدتا مسدود در زمین هستند و به دریا راه ندارند و
معموال از مسیر ای ــران استفاده میکنند.
ل ــذا م ــذاک ــره پ ـیــرامــون مـتــنــو عســازی
جادههای ترانزیتی بخصوص خطوط
ریـلــی کــه حــائــز اهمیت اســت یکی
از دســتــورکــارهــای ای ــن مــذاکــرات
خواهد بود .در این میان احداث
خط آهن رشت  -آستارا
برای تکمیل کریدور
شــم ــال ب ــه جــنــوب
بـسـیــار مـهــم اســت
و حـ ـتـ ـم ــا در ای ــن
اجالس مورد بحث
قــرار خواهد گرفت

پانزدهمین نشســت ســران ســازمان همكاری اقتصــادی (اكو)
محمدرضا
قرار اســت هفته آینده با هدف حل و فصل مناســبات اقتصادی،
پورابراهیمی
ایجــاد راهكارهــا و گســترش فعالیتهــای اقتصــادی بــا اولویــت
رئیس كمیسیون
اقتصادی
همســایگان در تركمنســتان برگــزار شــود .شــركت ایــران در ایــن
اجــاس ،بعــد از عضویــت قطعــی جمهــوری اســامی در اجــاس
شــانگهای صــورت میگیــرد .بعــد از عضویت ایــران در شــانگهای ،موقعیت كشــورمان در
منطقه و عرصههای بینالمللی از ارتقای بیشتری برخوردار شد و رویكرد فشار حداكثری و
تحریم اقتصادی جمهوری اســامی از ســوی ایاالت متحده آمریكا با شكست روبهرو شده
اســت .ایران با عضویت در شــانگهای میتواند از موقعیت مناسبی برای ارتقای مناسبات
اقتصــادی و همــكاری تجــاری بــا ســایر كشــورها برخــوردار شــود .طبیعتــا افزایــش ظرفیت
همكاریهــای اقتصــادی ،میتوانــد ایــران را در موقعیتــی قــرار دهــد كــه با بســط همكاری و
همراهی با ســایر كشــورها ،سیاســت نگاه به شــرق را تقویت كند .البته كشــورهایی كه در
رویكــرد ســنتی جمهــوری اســامی ایــران نقــش داشــتهاند ،در ایــن حــوزه میتواننــد موثــر
باشند .شركت ایران در اجالس كشورهای اكو هم میتواند ظرفیت بسیار مناسبی را برای
تقویت نگاه به شرق فراهم كند.
حضــور عالیتریــن مقــام اجرایی كشــور و رئیس قــوه مجریه در این اجــاس هم پیام خیلی
مهمــی دارد .طبعــا ایــن حضــور همــراه بــا تصمیماتــی خواهــد بــود كــه در دولت ســیزدهم
اتخــاذ خواهــد شــد و از ایــن جهــت هــم میتــوان تفــاوت این نــوع نگاههــا و رویكردهــا را در
مقایســه بــا رویههــای دولت یازدهــم و دوازدهم دریافت .براســاس تصمیماتــی كه دولت
ســیزدهم تاكنــون گرفتــه اســت ،پیشبینــی میشــود كــه بهبــود تعامــات و مــراودات
اقتصــادی بــا كشــورهای پیرامونــی بــه صــورت جدیتری پیگیری شــود .جمهوری اســامی
ایران یك ظرفیت بســیار مهم در منطقه اســت برای پیگیری همكاری مشــترك اقتصادی
بــا كشــورهای همســایه و پیرامــون اســت .همچنیــن با حضور ایــران در این ســازمانهای
اقتصــادی هــم جمهــوری اســامی و هم ســایر كشــورها میتوانند از ظرفیتهای مناســب
اقتصادی خود برای بهبود روابط و گســترش همكاریهای تجاری اســتفاده كنند .با توجه
بــه امكانــات و ظرفیتهایــی كه در اجالسهای اقتصادی مثل شــانگهای و اكو وجود دارد،
ایــران میتوانــد موقعیت خود را در منطقه بــرای افزایش ظرفیتهای اقتصادی ارتقا دهد.
اما باید به این نكته هم توجه داشت كه حضور ایران در اجالسهای اقتصادی ،به تنهایی
بــرای ارتقــای ظرفیتهــای اقتصادی كفایت نمیكند .بلكه باید با تدبیر ،برخی از مشــكالت
اقتصادی در داخل را هم حل كرد تا با تمام امكان بتوان از موقعیتهای موجود در منطقه
بهــره بــرد .شــاید بزرگتریــن مشــكلی كــه در این همكاریهای مشــترك با ســایر كشــورها
داریم ،موضوعات مربوط به داخل است .تصور میكنم كه زمینههایهای ایجادشده برای
همكاری با خارج از كشــور ،به ناكامی آمریكا در تحریمها و فشــار حداكثری علیه كشــورمان
بینجامــد .گرچــه غربیهــا همچنــان و بــه صــورت پــی در پی قصــد ادامه سیاســت تحریمی
را دارنــد ،ولــی بــه نظر میرســد كــه تقریبا در حوزههای میدانی با شكســت مواجه شــدهاند،
هرچنــد ادامــه ایــن رونــد برای ارتقای هرچه بیشــتر در حوزه منطقــهای و بینالمللی ،با حل
مســائل و مشــكالت داخلــی ممكــن و میســور خواهــد بود .تصــور میكنم در حــوزه داخل
اگــر بتوانیــم مجموعــه بخشهــای خصوصــی را توانمندتــر و هماهنگتــر كنیــم ،بــه نتایج
مطلوبی خواهیم رســید .همچنین اگر فعالیت بخش ســازمان توســعه تجارت به صورت
دقیقتری صورت گیرد و مسائل و امور در این سازمان با یك برنامه راهبردی منظم پیش
برود ،بســیاری از مشــكالت حل خواهد شــد .از سویی دیگر فعالیت دیپلماسی اقتصادی
در حــوزه وزارت امــور خارجــه باید ارتقای جدیتری پیدا كنــد .اگر در این چند بخش بتوانیم
مشــكالت خــود را حــل كنیــم ،ظرفیتهــای جمهــوری
اســامی ایــران بســیار عملیاتیتــر بــه نســبت وضــع
موجــود خواهــد بــود .وضعیــت همكاری مــا در حوزه
ســازمان اكــو ،وضعیت مناســبی نیســت ،امــا حتما با
رویكــرد دولــت جدید ،میتواند شــرایط به نفع بهبود
موقعیــت اقتصــادی ایــران تغییــر پیــدا كنــد.
البتــه بخشــی از ایــن ضعــف ناشــی از عملكــرد
تهــای یازدهــم و دوازدهــم اســت كــه
دول 
رویكرد نگاه به غرب را دنبال میكردند.

و کــشــورهــای عضو تــاش خواهند کــرد در ایــن موضوع
تسریع شود .در حوزه تجارت ،کاهش تعرفههای گمرکی و
نهادن قــرارداد تعرفه تدریجی و تسریع در صدور ویزا برای
گردشگران و وضع مقررات و قوانین چندجانبه که از سوی
همه اعضا تبعیت شود و باعث گردد بخشهای خصوصی
این کشورها بتوانند با همدیگر روابط تجاری خوبی داشته
باشند مورد توجه کشورهای عضو اجالس اکو قرار خواهد
گرفت .با توجه به اینکه چند کشور عضو اکو مثل ایران،
آذربایجان ،قزاقستان و ترکمنستان در حاشیه دریای خزر
قرار دارند همکاری در بخش انرژی و استحصال نفت و گاز
از دریای خزر بهخصوص بین ایران و آذربایجان که دارای یک
حوزه مشترک نفتی به نام البرز هستند حتما مورد مذاکره
خواهد بود و راهکارهایی برای تقویت همکاریها در حوزه
انرژی اتخاذ خواهد شد .نکته دیگر اینکه برخی کشورهای
عضو اکو دارای آب فراوان هستند و برخی نیز با خشکسالی
مواجهند .توجه به کشت فراسرزمینی و اینکه کشورهایی
که دارای خشکسالی هستند در کشورهایی که دارای آب
هستند مزارعی ایجاد کنند و به طور مشترک هر دو کشور
از منافع و محصوالت ایــن م ــزار ع استفاده کنند االن در
دستور کار ایران و کشورهای اکو وجود دارد.
ک ـشــورهــای عـضــو اجـ ــاس اک ــو از شــرایــط خــوبــی بــرای
گسترش صنعت توریسم بــرخــوردارنــد .آیــا در اجــاس آ تی
کشورهای عضو به گسترش و تقویت این صنعت هم توجه
خواهند کرد؟

در بخش گردشگری هم با توجه به فروکش کردن مساله
بیماری کرونا ،طرفین میتوانند با اتخاذ راهکارهای خوب
و در نظرگرفتن مسائل بهداشتی و مخصوصا دادن ویزای
سریع و آسان ،مردم کشورهای خودشان را تشویق کنند
به کشورهای دیگر سفر کنند.اگر در این اجالس بتوانند در
ارتباط با لغو روادید بین کشورهای اکو به جمعبندی برسند
فرصت خیلی خوبی فراهم خواهد شد که مردم کشورهای
عضو اجالس اکو بدون ویزا به دیگر کشورهای عضو سفر
کنند.

آیا مساله لغو روادیــد بین کشورهای عضو اجالس اکو
در گذشته هم به عنوان یکی از موضوعات مورد بحث محل
توجهبوده؟

بله همیشه موضوع لغو روادید در دستور کار کشورهای
عضو اکــو بــوده و در ایــن زمینه الگوی آ .سه آن (انجمن
ملل آسیای جنوب شرقی) برای این کشورها همواره مورد
توجه بوده است .کشورهای عضو آ .سه آن این قانون را
دارنــد و تمام مردمی که در ایــن کشورها زندگی می کنند
بدون اینکه ویزا بگیرند به کشور دیگری در این حوزه سفر
میکنند و درآمد کالنی در حوزه گردشگری را برای کشورهای
عضو آسهآن ایجاد کرده است.
آیا صرفنظر از طرح مباحث اقتصادی در این اجالس
ت وگــو بـ ــرای بـســط مـنــاسـبــات تــج ــاری ،پــرداخ ـتــن به
و گ ـف ـ 
موضوعاتامنیتیدر منطقههمموردتوجهکشورهایعضو
اجالس اکو قرار خواهد گرفت؟

در ارتباط با مباحث امنیتی ،مساله مهم منطقه تروریسم
و احیای مجدد داعش در افغانستان است .افغانستان
یکی از اعضای سازمان همکارهای اقتصادی اکو به شمار
میآید و حتما در رابطه با وضعیت افغانستان هم در این
اجالس صحبت خواهد شد .طبعا کشورهای عضو اکو در
رابطه با چگونگی مقابله دستهجمعی با داعش به عنوان
خطری برای کشورها بهخصوص کشورهای آسیای مرکزی
توگو خواهند کرد .در کنار این ،مبارزه با قاچاق مواد
گف 
توگوی
مخدر و جرائم انسانی در دستور کار جلسات گف 
کشورهای عضو اجالس اکو قرار دارد.
ب ـ هطــور کــل بــا تــوجــه بــه شــرایــط حـســاس مـنـطـقـهای و
م کشورهایغربیبهخصوص آمریکا،شرکت
همچنینتحری 
ایران در اجالس اکو را تا چه اندازه مهم ارزیابی میکنید؟

در مجموع سفر آقای رئیسی به اکو باعث خواهد شد اراده
سیاسیایراندر ارتباطباتقویتمناسباتباایرانمطرحشود
و مورد تایید و تاکید مجدد قرار بگیرد و در واقع دیدارهایی
کــه ایـشــان بــا روس ــای کشورهای عضو اکــو خواهند داشــت
راهکارهای خوبی را برای پیشرفت روابط ایجاد خواهد کرد.

