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وزیر خارجه چین در دیدار امیرعبداللهیان:

آمریکا باید اشتباه خود
در خروج از برجام را جبران کند

خوبی سخن در کم گفتن است .امام علی

(ع)

2 0 2 2

N o v

S a t

3 4 6 6

N o

V o l . 1 3

www.asre-iranian.ir
صفحه2

با ادامه اختالف بین سازمان

امورمالیاتی و وزارت راه و شهرسازی؛

اعتراف صریح سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

اجرای قانون مالیات س��تانی از خانهه��ای خالی این
روزها با حواش��ی زیادی روبهرو ش��ده است از طرفی
سازمان امورمالیاتی از قابل اتکا نبودن آمارهای وزارت
راه و شهرسازی گالیه میکندو از طرف دیگر...
صفحه6

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

وزارت صمت برای تنظیم
بازار شب عید خودرو
برنامه ریزی کند
صفحه6

بازگشت موقت مذاکره کنندگان ارشد
ایران و سه کشور اروپایی به پایتختها؛

رایزنیها در سطح
کارشناسی ادامه مییابد

اعتمادبهآمریکاخطرناکاست
محمدجواد عامری

دبی�رکل جمعی�ت ایثارگ�ران انقلاب
اسالمی

 7صبح ايران

مالیات ستانی از خانه های
خالی همچنان در ابهام

یادداشت

آمریکا از نظر
دیپلماتیک ،منزویتر از
ایران است
در مذاکرات تضمین نمیدهیم

براس��اس تفاهم صورت گرفته مذاکره کنندگان ارشد
ایران و سه کش��ور اروپایی برای انجام امورمربوطه و
برخی مشورتها برای دو روز و موقتا به پایتختها باز
میگردند ،ولی رایزنیها در سطح کارشناسی...
صفحه2

ویروسی بسیار مسریتر از
ُامیکرون در حال انتشار است
صفحه5

صفحه2

ما در «برجام» قرار
نیس��ت به آمریکا
جوابی بدهیم .بحث
این است که برخی
گفتهاند ایران سالح
هس��تهای دارد و برای این ادعا ،معاهده و
چارچوبی را با همراهی چند کش��ور دیگر
در قالب مذاکره ش��روع کردن��د .ایران به
آمریکا بدهی ندارد که فقط با آمریکا آن را
حل کند .نکته اصلی این است که آمریکا
هیچ��گاه به تعهدات خود پای بند نبوده و
در حال حاضر ،صرف�� ًا به مذاکره نیاز دارد
و از این طری��ق میخواهد مطالبات خود
را محقق کند .آمریکا قطع ًا بعد از مذاکره
همان برخوردی ک��ه در دولت روحانی با
ایران داش��ت را ادامه خواهد داد و تعهدات
خود را زیر پا خواهد گذاش��ت .کسانی که
این نگاه را دارند ،بی��ش از آنکه به دنبال
منافع ملت ما باشند به دنبال این هستند که
وابستگی و نگاه خاصی که به غرب دارند
را دنبال کنن��د .این افراد پیش از این ادعا
میکردند که ایران نمیخواهد با دنیا تعامل
داشته باشد و تاکید داشتند ،فقط باید با چند
کشور خاص مذاکره صورت بگیرد؛ اما ثابت
شد که ما میتوانیم با کل دنیا تعامل داشته
باشیم و دنیا محدود به چند کشور نیست.
اگ��ر با هند ،عراق ،روس��یه ،چین ،ژاپن و
دیگر کشورها بتوانیم تعامالتی به نفع آن
طرفین داشته باشیم ،میتوانیم بسیاری از
مشکالت کشور را حل کنیم .اما این گروه
همه منفعت را محدود به کشورهای خاص
خ��ود میدانند .این گروه اگر کش��ورهای
دیگر منافع ما را تأمین کنند به هر صورتی
شروع میکنند و انواع و اقسام تهمتها را
میزنند .درصورتیکه ما نه به روس��یه ،نه
چین ،نه هند ،نه عراق و نه هیچ کشوری
وابسته نیستیم؛ با نگاه برد برد میتوانیم با
کل دنیا معامله داشته باشیم .اگر در دولت
آقای روحانی توانسته بودیم تنها بازار یک
کشور مثل عراق را در دست بگیریم االن
دشمنان عراق مثل عربستان و ترکیه بازار
را دست نمیگرفتند و همان بازار بسیاری
از نیازهای داخلی کشور ما را تأمین میکرد
و میتوانستیم از نظر صادرات رشد کنیم.
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