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سیاست

«حمایت» از فضاسازی رسانه ای غربی ها گزارش میدهد

ایران«پیششرط»و«توافقموقت»رانمیپذیرد
مهدی خورسند
گروه سیاسی

یادداشت

امیر خدادادهمدانی

شفاف سازی رمز ارزها

تحوالت فناوری ،دادوستدها را هم دستخوش دگرگونی کرده وغفلت از آن،
نتیجهای جز مشکالت فردی و اجتماعی در پی نخواهد داشت .بنابراین باید
نظامحقوقیدرپیکشفوقایعوتغییراتزمانه،بکوشدتاازتضییعحقاحتمالی
جلوگیریکند.درهمینراستاموضوعرمزارزهاوخطراتیکهممکناستازاین
ناحیه در آینده داراییهای مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود،
در نشست دیروز شورای عالی قوه قضاییه از سوی حجت االسالم و المسلمین
محسنی اژه ای مطرح شد و رییس عدلیه بر همین اساس دادستان کل کشور و
سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال
مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاههای مختلف در این رابطه
شفافسازیکند.
رمزارز یکی از گونههای دارایی دیجیتال اســت که از فناوری رمزنگاری در
طراحی آن استفاده شده و معمو ًال به صورت نامتمرکز اداره میشود .رمزارزها
معمو ًالبهصورتغیرمتمرکزکنترلمیشوندوازاینرودربسیاریمواردمقابل
نظامهای بانکداری متمرکز قرار میگیرند .تاریخچه شکلگیری رمزارزها به
دهه  1980میالدی میرسد .نخستین رمزارز نامتمرکز بیتکوین است که
در ســال  2009توسط شخص یا اشخاصی به نام مستعار یا حقیقی ساتوشی
ناکاموتو ایجاد و عرضه شــد .در این یادداشت ضمن طرح نکاتی از تحوالت
فقهی -حقوقی رمز ارزها ،پیشنهاداتی برای جلوگیری از مخاطرات ارزهای
دیجیتال مطرح شده است.
-1حکم فقهی -اصول چهارگانه معامــات را باید در مورد رمز ارزها مد
نظر داشــت :وجود یا عدم وجود ضرر ،غرر ،اکل مال به باطل و ربا از مواردی
اســت که برای این فناوری نوین مورد توجه قرار گرفته است ،در این بین با
شــدتگرفتن معامالت ارزهای دیجیتال مقام معظم رهبری فتوایی در این
زمینه صادر کردند .در فتوای حضرت آیتاهلل خامنهای آمده است« :به طور
کلی حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال تابع قوانین و مقررات نظام
جمهوری اسالمی ایران است» .اکنون با توجه به اینکه در جهان امروز رمزارز
بهعنوان واسطه مبادالت کاربرد پیدا کرده است ،می توان براساس نظریه شیخ
انصاری که «مال آن چیزی است که دارای منفعت باشد» این ابزار را برای احراز
عقال در عنوان مالیت قلمداد کرد ،تا جاییکه آیت اهلل اراکی رییس کمیسیون
اقتصادی مجلس خبرگان نیز معتقد است از رمزارزها میتوان برای واردات و
خرید از کشورهای غیر مسلمان بهره جست .وی تاکید دارد «اگر بخواهیم با
همین رمزارز با کشورهای غیراسالمی معامله کنیم ،با کسی معامله کنیم که
رمزارز را بهعنوان پول قبول دارد ،میتوانیم دادوستد کنیم ،یعنی میتوانیم پول
اعتباری بدهیم و بر اساس آنچه آنها در کشور خودشان پذیرفتهاند کاال را از
آنها بستانیم .این بر مبنای مقبوالت خودشان عدالت است».
-2ضوابط و مقررات -همزمان با عالقه وافر ایجاد شده به بهره مندی
از رشد قیمت رمز ارزها که واقعیتی غیرقابل انکار است برخی از مردم در حال
گرایشوفعالیتدراینبازارهستند.ایندرحالیاستکههیچیکازبسترهای
تبادلاینرمزارزهادرکشوردارایمجوزنمیباشندوالبتهسیاستگذاریمناسبی
برای اقدام قانونمند در این حوزه نیز در کشور انجام نشده است که از نقاط ضعف
در این موضوع اســت البته هیأت عامل بانک مرکزی با استناد به ماده ()11
قانون پولی و بانکی کشــور ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای
حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از
وزارت«صنعت ،معدن و تجارت» را صرف ًا به منظور انجام پرداختهای ارزی
بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرده است که براین
اســاس صرافیهای مجاز و بانک ها می توانند در چارچوب ضوابط یاد شده
نســبت به انجام پرداختهای ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج
شدهدرداخلکشوراقدامکنند.امابراساسگزارشنظارتیکمیسیوناقتصادی
مجلس ،دولت باید مرجع تنظیم مقررات مبادالت رمز ارزها در داخل کشــور
باشد و مکلف به ساماندهی ایجاد ،تولید (اســتخراج) و بازار مبادالت داخلی
رمز ارزهاست.
 -3دیدگاه حقوقی-حق مالکیت ،یکی از حقوق اساسی شهروندان است
که تقریبا در تمامی نظامهاي حقوقی و از جمله اصول22و 47قانون اساسی
جمهوري اســامی ایران و مواد75و76منشور حقوق شهروندي جمهوري
اســامی ایران ،مورد تصریح سیاستگذاران قرار گرفته است؛ اما درساز و کار
تبادل ارزهاي مجازي ،امکان تخطــی به این حق وجود دارد .بنابراین تبادل
ارزهايمجازيدر بازارهايپولی،بایدتحتقیودوشرایطخاصیشکلبگیرد؛
اما مشکل موجود از آنجا ناشی می گردد که اشخاصی خارج از ضابطه ،مبادرت
به تبادل ارز در بازارهاي پولی می کنند و در ادامه این ارز میان دارندگان داراي
مجوز نیز مورد تبــادل قرار گیرد .از آنجاکه تبادل اولیه این ارز خارج از ضابطه
صورتپذیرفتهاست،صحتمعامالتبعدينیزمیتواندمحلاختالفباشد.
پس در نظام حقوقی ایران به جهت عدم وجود مقررات محدودکننده با استناد
به اصول کلی حقوقی مانند:حق آزادي،حق حفظ کرامت انسانی و مقررات عام
مواد12و13منشور حقوق شهروندي جمهوري اسالمی ایران ،می توان تبادل
ارزهاي مجازي را در هر مقیاس کمی و کیفی مورد اعتبارسنجی قرار داد.
پرواضح اینکه رمزارزها آمدهاند که بمانند ،پس طوالنیبودن دوران بررسیها،
تصمیمات غیرکارشناسی و هر اقدامی که بهنوعی باعث غفلت ازهدایت این
بازار شود ،خسارات زیادی دارد و سبب تشکیل پرونده های فراوان و افزایش
حجم کار دستگاه قضا خواهد شد ،بنابراین برای یافتن راهبردهای عملیاتی در
کوتاه ترین زمان باید تالش کرد که استفاده از پیشنهادات ذیل ممکن است
یاری کننده باشد؛
الف-تسریعدرقانونگذاری-فتوایرهبرحکیمانقالبدربارهرمزارزها
مویدارجاعیکحکمشرعیبه«قوانینومقررات»است،واینتکلیفمهمیرا
بر دوش مجلس شورای اسالمی میگذارد که در این زمینه اقدام به وضع قانون
کند تا هم مردم  ،هم نظام پولی و بانکی تکلیف خود را درباره ارزهای دیجیتال
بدانند .پس مقنن باید پیش از ظهور و شــیوع یک پدیده بویژه در حوزههای
اقتصادی که ابعــاد حقوقی ،قضایی و اجتماعی فــراوان دارد و میتواند آثار
گستردهای در زندگی مردم داشته باشد ،چند گام از جامعه جلوتر باشد و با یک
کار کارشناسی قوی و قانونگذاری صحیح ،عالج واقعه را قبل از وقوع کند .البته
ممکناستجستهوگریختهبخشنامههایادستورالعملهاییدراینزمینهوجود
داشتهباشداماقطعااهمیتاینموضوعوتبعاتیکهخواهدداشتبهحدیاست
که مسأله با چند بخشنامه و دستورالعمل فیصله نمییابد و باید قانون ،اقتصاد
دیجیتال را سامان دهی کند.
ب -همکاری بین المللی -موضوع تضعیف دالر در مبادالت بینالمللی،
چند سالی است که استارت خورده است .برای مثال چین و روسیه بسیاری از
مبادالت تجاری را با استفاده از ارزهای خودشان انجام میدهند تا اثرات منفی
سلطه دالر را کم کنند .بستر چنین اقدامی با استفاده از رمزارزها ،شدنیتر است
و کشور ما نیز همراه با کشورهای اسالمی و یا متحدان منطقه ای و بین المللی
میتواند یک رمزارز واحد ،با یک پشتوانه معرفی کرده و از آن برای مبادالت
تجاری استفاده کند تا تبادالت مالی تسهیل و از نفوذ دالر کاسته شود.
ج -آموزش -هزینــه باالی نقل و انتقال در شــبکههای بالکچین مانند
بیتکوین سبب شــده که دارندگان رمزارزها انگیزهای برای انتقال دارایی
خود به کیف پول شخصی نداشته باشند و از سایر بسترهای مبادلهای استفاده
کنند تا احتمال هک شدن یا کالهبرداری از سرمایهگذاران ایرانی باال برود .در
یکسال گذشته اخبار زیادی مبنی بر دستگیری کالهبرداران رمز ارز از سوی
پلیس فتا اعالم شده است .کالهبردارانی که با سو استفاده از ناآگاهی و اعتماد
ی آنها را به سرقت بردهاند .در همین راستا خبرگزاری
سرمایهگذاران ،همه دارای 
فارس با بررسی اخباری که در سال جاری از سوی پلیس فتا منتشر شده ،اعالم
کرده که بیش از  5هزار میلیارد تومان از دارایی مردم توسط کالهبرداران به
سرقت رفته است .در این بین عدم اطالع رسانی کافی مردم ،کالهبرداران را
تهییج می کند تا اموال آنها را به راحتی به غارت ببرند .لذا باید با آگاهی و احتیاط
کامل وارد حوزه سرمایهگذاری در رمزارزها شد و همچنانکه در صدر این نوشته
آمد ،بانک مرکزی باید هرچه زودتر در قبال مسئله رمز ارزها شفاف سازی کند.

علیرغم آنکه آمریکا با خروج از برجام
به عنــوان ناقض این توافق شــناخته
میشــود و در شــرایطی که واشنگتن
بارها از نداشتن پیششرط برای احیای
برجام ســخن گفته بــود ،نماینده این
کشور در مذاکرات «وین» با بهانهجویی
جدید ،برای بازگشت واشنگتن به برجام
پیششرط تعیین کرد.
در شرایطی که بســیاری از رســانههای غربی،
تهران را عامل کنــدی مذاکرات معرفی میکنند
اتفاقا این اروپا و آمریکا هســتند که با سردرگمی
خود ،توان تصمیمگیری نداشــته و نیات خود را نه
از میز مذاکره بلکه تنها از مسیر فضاسازی رسانهای
دنبال میکنند .نکتهای که محمد مرندی مشاور
تیم مذاکرهکننده ایــران در وین به آن تأکید کرد.
مرندی درخصوص تاثیر تحریمها بر مردم ایران،
گفت :آمریکا تحریمهای فشار حداکثری را اعمال
کرده و ایران را در حالــی تهدید میکنند که قب ً
ال
همه آن چیزی را که میتوانســتند اعمال کردند.
ترامپ اگر میتوانست بیشتر به مردم ایران ضربه
بزند ،این کار را میکرد .بنابراین اساس ًا چیزی که
من میگویم این است که آنها در حال ضربه زدن
به ایــران تا جای ممکن هســتند ،پس دیگر باید
تهدید کردن ایــران را متوقف کنند ،آنها میدانند
که نمیتوانند بیشــتر از ایــن ،کاری انجام دهند.
پس باید جدی باشند و ســر میز مذاکره بنشینند
و توافق هستهای برجام در سال ۲۰۱۵را به همان
شکلی که نوشته شد بپذیرند .وی به روند مذاکرات
وین اشاره کرد و افزود :آمریکاییها در حال تعلل
هستند و اروپاییها هم همینطور ،آنها توافق را ترک
کردند و از همان ابتــدا آن را نقض کردند .بعد آنها
توافق را ترک و آن را پاره کردند ،آنها تحریمهای
فشار حداکثری را علیه مردم ایران اعمال کردند،
مردم را عمداً به کشتن دادند که اساس ًا آغاز جنگ
از راههای دیگر اســت .حاال ایرانیها میخواهند
تحریمها برداشته شــود و برای این که توافق کار

کند ،طرف دیگر باید تحریمها را بردارد .غربیها
نمیتوانند همه چیز را با هم داشــته باشند .پس،
چیزی که داریم میبینیم این است که آمریکاییها
و اروپاییهــا مقاومت میکننــد .آنها میخواهند
تحریمهــا را حفظ کننــد و نمیخواهند مکانیزم
راستیآزمایی مناســب ارائه دهند و نمیخواهند
ضمانتهای مناسب به ایرانیها بدهند که این به
سادگی غیرقابل قبول است.

گفته اســت که آزادی این اتباع ایرانی-آمریکایی
بهعنوان پیششرطی برای توافق هستهای است.
مالی در ادامه ادعا کرد :برجام و زندانیان آمریکایی،
جدا از یکدیگر است و ما برای هر دو این موضوعات
تالش میکنیم اما من میگویم که تصور بازگشت
به توافق هستهای در شرایطی که چهار آمریکایی
بیگناه از سوی ایران گروگان گرفت ه شدهاند ،برای
ما دشوار است.

شرط جدید واشنگتن
برای احیای برجام
از سوی دیگر ،آمریکاییها که ملتمسانه از دولت
ســیزدهم در ایران خواستند که پای میز مذاکرات
حاضر شود و حتی مســئوالن دولت بایدن هم از
عدم وجود هیچ پیششرطی برای احیای مذاکرات
و سپس احیای برجام خبر داده بودند ،اما در راستای
کارشــکنی و سیاســت حفظ توأمان «تحریم و
برجام» ،شرط جدیدی برای تهران تعیین کردهاند.
در همین راســتا« ،راب مالی» مذاکرهکننده ارشد
آمریکا در مذاکرات «وین» در گفتوگو با شــبکه
انگلیسی رویترز ،مدعی شد :بعید است آمریکا بدون
آزادی شهروندان آمریکایی که در ایران بازداشت
هستند ،درخصوص احیای برجام با ایران به توافق
برسد .مذاکرهکننده ارشــد آمریکا در حالی چنین
اظهاراتی را مطرح کرده اســت که پیش از این نیز
تأیید کرده بود که مسئله آزادی زندانیان دو تابعیتی
که در ایران بازداشت هستند از مذاکرات هستهای
جدا اســت اما با این حــال در مصاحبه جدید خود

هیچ پیششرطی را نمیپذیریم
این ادعای رابرت مالی ،بــا واکنش قاطع تهران
روبرو شد.
سعید خطیبزاده ســخنگوی دستگاه دیپلماسی
کشــورمان در واکنش به ادعاهای مطرح شــده
درخصــوص تعیین پیششــرط جدیــد و توافق
موقــت ،تأکید کرد :جمهوری اســامی ایران در
وین اســت برای یک توافق که دو ویژگی عمده
داشته باشــد پایدار و قابل اتکا و برای همین هم
مســیر اخذ تضامین مســیر مهمی است .توافقی
که دنبال آن هستیم پایدار و قابل اتکاست و هیچ
چیزی را کمتر از این نمیپذیریم .توافق موقت یا
چیزهای شبیه این هیچگاه در دستورکار ما نبوده
است .وی همچنین افزود :جمهوری اسالمی ایران
هیچ پیششرطی را از روز اول نپذیرفته و طرح این
موضوعات اگر برای مسائل داخلی و رسانهای باشد
از آن عبور میکند ولی معتقد اســت مذاکرات به
اندازه کافی پیچیده است و نباید با اظهارات پیچیده
آن را پیچیده کرد .خطیبزاده گفت :اگر آمریکا به

سردار پاکپور:

دشمن از تحرک نظامی علیه ایران
مأیوس است
فرمانده نیــروی زمینی ســپاهگفت:
رزمندگان و مرزبانان ســپاه در بدترین
شرایط اقلیمی با فداکاری امنیت مرزها
را تضمین کردهاند و امروز ،امنیت در عمق
مرکزی کشــور مدیون ایستادگی این
ایثارگران و رزمندگان است.
ســردار محمد پاکپورفرمانده نیروی زمینی سپاه
پاسداران در آیین تکریم و معارفه فرمانده و جانشین
فرمانده تیپ 32انصارالحسین(ع) استان همدان
به تبیین نقش تیپ انصارالحســین(ع) در ایفای
مأموریتهای نیروی زمینی سپاه در تأمین امنیت
مرزهای کشور پرداخت و با تبریک موفقیتهای
تیپ انصارالحســین(ع) ،اظهار داشت :رزمندگان
این یگان از دوران جنگ تاکنون افتخارات زیادی
آفریدهاند و در تمام مأموریتها ســربلند و موفق
عمل کردهاند .وی افزود :دشمنان نظام اسالمی و
گروهکهایتروریستیدرمرزهاوفرامرزهااهداف
و توطئههای زیادی علیه کشور در سر داشتند که به
لطف الهی و همت و مجاهدت رزمندگانی همچون
رزمندگان تیپ استان همدان در اهداف خود ناکام
مانده و شر دشمنان از ســر مردم و کشورمان کم
و کوتاه شد .فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران
با تشریح وضعیت امنیتی مرزهای کشور تصریح
کرد :رزمندگان و مرزبانان سپاه پاسداران در بدترین
شرایط اقلیمی با فداکاری و ایستادگی خود امنیت
مرزها را تضمین کردهاند و امروز ،امنیت در عمق
مرکزی کشور مدیون ایستادگی این ایثارگران و

رزمندگان فداکار است.
یأس دشمن از قدرت ایران است
وی حفظ و ارتقای آمادگیهای رزمی و معنوی در
بین نیروها را دســتور کار فرماندهان و مدیران در
همه سطوح سپاه دانست و ادامه داد :اگر چه دشمن
از تحرک نظامی علیه کشورمان مأیوس است اما
این یأس و عقبنشینی دشمنان محصول آمادگی
و توان باالی رزمی و معنوی رزمندگان ماســت و
این موضوع باید حفظ و تقویت شــود .به گزارش
تسنیم ،سردار پاکپور بیان داشت :آمادگی و روحیه
معنوی اهمیت باالتری نســبت به آمادگی رزمی
دارد ،چرا که پیروزیهای نظام اسالمی در مواجهه
با دشمنان از ناحیه روحیه معنوی و ایمان قلبی مردم
و نیروهای مسلح ما نشأت میگیرد .سردار حسین
معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان هم روز گذشته
در جمع خبرنگاران در شهرســتان ریگان در مورد
اقدامات سپاه در مناطق ســیلزده جنوب و شرق
استان کرمان ،اظهار داشت :در بارشهای اخیر پنج
شهرستانجنوبیاستانوشهرستانریگاندرشرق
استان کرمان گرفتار سیل شدند و خسارات زیادی در
حوزههای مختلفی از جمله کشاورزی ،دامها ،راهها،
منازل مسکونی و زیرساختها واردشد .وی به اعزام
تیمهای جهادی ،درمانی و بهداشــتی تخصصی،
توزیع دارو و کمکهــای اولیه ،اعزام آمبوالنس و
خودروی واکنش ســریع و ضدعفونی و گندزدایی
منطقه اشاره کرد و گفت :در حال حاضر 25دستگاه
مهندسی سپاه در جنوب استان کرمان فعال است.

توافقاتی که از قبل هم انجام داده بود پایبند باشد
این موضوع انســانی در کمترین زمان قابل حل
اســت .بر خالف اتباع ما که در آمریکا به گروگان
گرفته شدهاند به بهانههای دور زدن تحریمهای
غیرقانونی و فراســرزمینی آمریکا امروز در خاک
آمریکا در شــرایط غیرانسانی نگهداری میشوند
برخالف آنهایی که در ایران زندانی هســتند قوه
قضاییه اتهامات آنها را اعــام کرده و جرایمی را
مرتکب شــدند و در دادگاه صالحه مراحل آن طی
شده است .سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد:
یکی از دالیل کنــدی در وین آماده نبودن آمریکا
درباره برخی ایدههای ماســت .در برخی حوزهها
از جمله راســتیآزمایی موضوعات بسیار مهمی
همچنان باقی مانده برخی ایــن روزها گفتوگو
شــده و باید تصمیم سیاســی در واشنگتن درباره
برخی موضوعــات گرفته شــود و امیدواریم این
تصمیم سیاسی گرفته شود.
آمریکا دزد دریایی است
در ادامه مواضع دیگر کشــورها نسبت به مواضع
واشنگتن در مذاکرات هستهای با ایران« ،میخائیل
اولیانوف» نماینده دائم روســیه در سازمانهای
بینالمللی مستقر در وین هم در واکنش به برخی
گزارشها مبنــی بر قرارگیــری بانک مرکزی و
شــرکت نفت ملی ایران در لیســت تحریمهای
آمریــکا ،تأکید کرد :ایــن اقدامــات به صورت
غیرقانونی و در تناقض با قوانین بینالمللی صورت
گرفته است.
وی افزود :ســرمایه ایران در نتیجه تهدید آمریکا
به وضع تحریم علیه کرهجنوبی در سئول مسدود
شده است .اولیانوف با ظالمانه خواندن این عمل،
تأکید کرد :در عمل این اقدام آمریکا دزدی دریایی
است .اما علیرغم همه مواضع منطقی بینالمللی
در غلط دانستن سیاســت آمریکا علیه کشورمان،
واشنگتن که به مالیخولیای تصمیمگیری در قبال
پرونده هستهای ایران دچار شده همچنان تالش
دارد با کارشــکنی و طرح مباحث غیرمرتبط ،روند
مذاکرات وین را دچار اختالل کرده و از سوی دیگر
با تعیین ضرباالجلهای مصنوعی ،زمینه خطای
محاسباتی برای تهران و تن دادن به توافقی بد را
برای کشورمان فراهم سازد.

در همایش فرصتهای ژئوپلیتیک ایران مطرح شد

لزوم تدوین افق برنامه همکاری 20ساله
با همسایگان
دستیار و مشاور فرماندهی کل قوا گفت:
ایران باید یک راهبرد ۲۰ساله با تکتک
همسایگان خود داشته باشد و این راهبرد
باید در باالترین سطح کشور ،مثل شورای
عالی امنیت ملی ،به تصویب برسد.

همایش ملی ایران و همسایگان به همت انجمن
ژئوپلیتیک ایران برگزار شد .سرلشکر سیدیحیی
رحیمصفوی دستیار و مشاور فرماندهی کل قوا
در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران ،اظهار
داشت :اگر به نقشه جهان نگاه کنید ،هیچ منطقه
جغرافیایی به اندازه اهمیت ایران و منطقه غرب
آسیا در مقیاس جهانی وجود ندارد .ایران و منطقه
غربآسیا حلقه اتصال قاره آسیا به اروپا و آسیا به
آفریقا است.
وی افزود :هرگونه مبادالت و کریدورهای تجاری
اعم از کریدورهای زمینی شمال به جنوب و شرق
به غرب عالم ،از این منطقه میگذرد و کشور ما در
حقیقت هارتلند منطقه غربآسیا است و این قلب،
نه تنها یک مزیــت اقتصادی غیرقابل جایگزین
دارد ،بلکه در پنج حوزه ارتباطات دریایی ،ارتباطات
زمینی ،ارتباطــات فرهنگی و تمدنی و ارتباطات
فضایی و هوایی ،دیتا و عبور دیتا از ایران ،میتواند
تاثیرگذار باشد.
رحیمصفوی ادامه داد :حضور ایران در شانگهای
یعنی شــبکههای راهآهن چین با عبور از ایران،
عراق و سوریه به مدیترانه و سپس به اروپا برسد.
همچنین ۱۵کشور همســایه ما ۶۰۰میلیون نفر

جمعیــت دارند که اگر ســاالنه ۲درصــد از این
جمعیت به ایران بیاینــد۱۲ ،میلیون نفر خواهند
شــد .وی درباره عملیاتی شــدن این ظرفیتها
اظهار کرد :ایــن همایش هم مبانی نظری و هم
مبانی کاربردی دارد .در مبانی نظری پیشــنهاد
این اســت که ایران باید یک راهبرد ۲۰ساله را با
تکتک همسایگان خود داشته باشد و این راهبرد
باید در باالترین سطح کشور ،مثل شورای عالی
امنیت ملی ،به تصویب برسد و پس از آن قابلیت
اجرا خواهد داشت.
کدورتها با بعضی از همسایگان
رفع شد
احمد وحیدی وزیر کشور هم در حاشیه همایش
ملی ایران و همســایگان در جمــع خبرنگاران
با اشاره به نقش وزارت کشــور در تعمیق روابط
همســایگی ،با بیــان اینکه در سیاســت دولت
سیزدهم ،همسایگی جزء اولویتهاست ،گفت:
امروز در توسعه روابط با کشورهای همسایه تالش
خوبی صورت میگیرد و بعضی از کدورتهایی
هم که با بعضی از همسایگان مطرح بود رفع شده
است و االن روابط خوبی با همسایگان داریم که
باید آن را توسعه دهیم .به گزارش ایرنا ،وزیر کشور
در ادامه سخنانش تصریح کرد :وزارت کشور هم
از حیث اینکه به ویژه در حوزه کشورهای همسایه
و اســتانهای مرزی و مســائل تبادالت مرزی
نقش مهمی دارد ،سیاســت همسایگی را به جد
دنبال میکند.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح شد

عزم دولت برای مهار رشد اجارهبها

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد این ستاد
سیاســت حمایتی با هدف کنترل رشد اجارهبها و حمایت از
اجارهنشینان تدوین و ارائه کند.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیتاهلل سید ابراهیم
رئیسی رییسجمهور ،سه موضوع مهم و تعیینکننده در اقتصاد کشور
مورد بررسی قرار گرفت .در این جلسه گزارش مرکز آمار ایران در مورد
تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی
مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این زمینه را با
هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجارهنشینان تدوین و ارائه کند.
در این جلسه گزارشی از وضعیت رشد نقدینگی و عملکرد بانکها ارائه
شــد و رییسجمهور دستور داد بانک مرکزی سیاستهای الزم برای
مدیریت رشد نقدینگی را تدوین و در سریعترین زمان ممکن به ستاد
هماهنگی اقتصادی ارائه کند .در ادامه جلسه این ستاد ،وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی از وضعیت صندوقهای بازنشستگی و مشکالت
آنها گزارش داد و مقرر شــد به صورت الیحــه راهکارهای مربوط به
صندوقها و مشکالت به شورای عالی اقتصادی و به مجلس ارائه شود.
پیگیری جدی تحکیم روابط با قاره آفریقا
آیتاهلل رئیسی همچنین روز گذشته در دیدار «رابرت دوسی» وزیر امور
خارجه توگو با بیان اینکه کشورهای آفریقایی از ذخایر طبیعی ،معدنی
و نیروی انسانی غنی و با اســتعدادی برخوردار هستند ،اظهار داشت:
تهران بدنبال توسعه همه جانبه روابط با کشورهای آفریقایی از جمله

توگو در راستای منافع مشترک ملتها است .وی با بیان اینکه غربیها
در طول تاریخ عمدتا بدنبال استعمار و استثمار کشورهای قاره آفریقا
بوده و امروز نیز به اَشکال مختلف امیال و منافع خود را در این قاره دنبال
میکنند ،خاطرنشــان کرد :تالش مردم این قاره برای حفظ استقالل
خود ارزشمند است و موفقیتشان در گرو تاکید بر هویت ملی ،فرهنگی
و ایستادگی در مقابل زیاده طلبیها است .رییسجمهور تصریح کرد:
کشــورهای آفریقایی از ظرفیتهای الزم برای توســعه و بالندگی
برخوردار هستند و جمهوری اسالمی ایران از استقالل ،پیشرفت و رفاه
مردم آفریقا حمایت میکند.
وزیر امور خارجه توگو نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه کشورش خواهان
برقراری روابط گسترده و همه جانبه با جمهوری اسالمی ایران است،
اظهارداشت« :لومه» به رویکردهای تهران در روند توسعه روابط اعتماد
و اطمینان دارد و امیدوار است سیاست توسعه همکاریهای اقتصادی
با آفریقا با شراکت متقابل تقویت شود .وزیر امورخارجه توگو با محکوم
کردن تحریمهای ظالمانه غرب علیه کشــورها و ملتهای مستقل،
تاکید کرد :ما خواهان همکاری های مشترک با ایران برای فعال کردن
ظرفیتهایمان در راستای منافع متقابل است
رییسجمهور همچنین روز گذشــته در مراســم دریافت استوارنامه
«اســماعیل عبدالمناپ» سفیر جدید پادشــاهی برونئی دارالسالم با
اشاره به روابط فرهنگی دو ملت ،گفت :روابط دو کشور برآمده از رابطه
قلبی دو ملت مسلمان است و ضروری است روابط سیاسی ،اقتصادی و
تجاری دو کشور نیز بر مبنای این روابط گسترش یابد .آیتاهلل رئیسی
اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی خود به دنبال

گسترش تعامل با همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای همسایه
و مسلمان اســت .امیدواریم همکاریها و تعامالت دوستانه دوجانبه
ایران و برونئی ،بیش از پیش به عرصه روابط منطقهای و بینالمللی دو
کشور نیز گسترش یابد.
سفیر جدید برونئی دارالســام نیز در این مراسم با ابالغ سالم پادشاه
کشورش به آیتاهلل رئیسی گفت :به عنوان سفیر برونئی تمام تالش
خود را برای گسترش و تعمیق روابط و همکاریهای دو ملت مسلمان
برادر و دوست به کار خواهم گرفت.
در ادامه دیدارهای روز گذشته رییسجمهوری ،وی در مراسم دریافت
اســتوارنامه «علی عروج» ســفیر جدید جمهوری دمکراتیک خلق
الجزایر با اشاره به اینکه سطح فعلی روابط اقتصادی دو کشور همتراز
روابط سیاسی ممتاز تهران و الجزیره نیست ،اظهار داشت :امیدوارم در
دوره جدید با تکیه بر روابط قبلی و قلبی دو کشور همه تالشها برای
ارتقای سطح روابط سیاسی ،اقتصادی ،تجاری و فرهنگی طرفین به کار
گرفته شود .رییسجمهور با اشاره به مقاومت و ایستادگی درخشان مردم
الجزایر در برابر اســتعمار فرانسه اظهار داشت :استعمارگران هیچگاه
روحیه اســتعماری خود را کنار نگذاشتهاند و هر بار با رویکردی جدید
به دنبال اهداف استعماری خود هســتند و البته مردم الجزایر همواره
روحیه مقاومت خود را حفظ میکنند .به گزارش پایگاه اطالعرســانی
ریاســتجمهوری ،آیتاهلل رئیســی با بیان اینکه جمهوری اسالمی
ایران برای توسعه روابط با الجزایر اهمیت زیادی قائل است ،خطاب به
سفیر جدید این کشور گفت :از ابراز عالقه رییسجمهور الجزایر برای
گسترش روابط با ایران قدردانی میکنم.

گزیده ها

تصویب برنامه ملی تقویت
کسب و کار ومعیشت مرزنشینان

علیبهادریجهرمیسخنگوی
دولت از تصویــب برنامه ملی
تقویت کسب و کار ومعیشت
مرزنشــینان خبر داد .وی در
حساب کاربری خود در فضای
مجــازی نوشــت :وضعیت
اقتصــادی مناطــق مرزی
شایسته مرزنشینان غیور نیست .بهادری جهرمی ادامه داد :دولت
برنامه ملی تقویت کسب و کار ومعیشت مرزنشینان را تصویب کرد.
وی افزود :بــا همراهی مردم و جدیت دولت در اجرای این مصوبه،
اشتغال پایدار و زودبازده در ۱۷استان مرزی به ثمر خواهد نشست.

ضرورت بهرهگیری از
شیوههای نوین تامین مالی

محمــد مخبر معــاون اول
رییسجمهــور ،اســاس کار
نهضــت احیــای واحدهای
اقتصــادی غیرفعــال را
بهرهگیری از مدیریت ،سرمایه،
فکر و خالقیت مردم دانست و
تاکید کرد :دولت در این نهضت
بزرگ تنها نقش پشــتیبان و تســهیلگر امور را برعهده دارد و باید
وزارتخانههای مربوطه و نهادهای عمومــی و انقالبی با تعامل و
همافزایی و همچنین ایجاد روشهای نوین تامین مالی در جهت
فعالسازی و واگذاری واحدهای غیرفعال و نیمهفعال به مردم بیش
از پیش قدم بردارند .وی که در دومین جلسه نهضت احیای واحدهای
اقتصادی غیرفعال سخن میگفت ،با تاکید بر اینکه رمز موفقیت و
نجات اقتصاد کشور درگرو حضور و محوریت مردم در اداره کشور
اســت ،تصریح کرد :باید محور ساماندهی و برنامهریزی به منظور
احیای واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمهتعطیل مردم باشند؛ چراکه
منابع محدود دولتی و حتی نهادهای عمومی پاسخگوی نیاز کنونی
جامعه برای فعال شدن بخش تولید در کشور نیست .در این زمینه
الزم است دستگاههای اقتصادی با نوآوری و خالقیت شیوههای
نوینی برای تامین مالی بهصورت نهضتی و توسط مردم به کار گیرند.
به گزارش ایرنا ،وی همچنین تصریح کرد :هدف اصلی فعالسازی
بخش تولید ،صنعت و خدمت ،ثروتافزایی برای مردم به عنوان تنها
راه نجات اقتصاد کشور است.

حضور دیپلماتهای زن ایرانی
در دیدار اخیر با هیأت طالبان

حسینامیرعبداللهیانوزیرامور
خارجه در مراسم بزرگداشت
روز زن و مــادر گفــت :حدود
۳۰درصد از همــکاران ما در
وزارت خارجه را بانوان تشکیل
میدهند .وی با بیان اینکه این
بانوان سهم مهمی در مسائل
سیاسی ،دیپلماتیک ،فرهنگی و کنسولی بر عهده دارند و ویترین و
نمادی از الگوی زن مسلمان ایرانی که الگوی خود را حضرت زهرا
(س) قــرار دادهاند ،میباشــند ،گفت :این عزیــزان در مجموعه
خروجیهای وزارت خارجه از جمله در تهیه گزارشات کارشناسی و
دیدارهای دیپلماتیک کمک بزرگی به ما میکنند .به گزارش مهر،
امیرعبداللهیان همچنین افزود :همان طور که میدانید ما دو هفته
پیش میزبان هیأتی از هیأت حاکمه افغانســتان به سرپرستی وزیر
امور خارجه بودیم .در این دیدار ما به صراحت بر موضوع تشــکیل
دولت فراگیر در افغانســتان تأکید کردیم .وی ادامه دارد :در اداره
افغانستان وزارت خارجه تعدادی از کارشناسان و دیپلماتهای ما
خانم هستند و در دیدارهایی که با این هیئت داشتیم چند تن از این
بانوان حضور داشتند .حضور این خانمها در این دیدارها با توجه به
نگاه ایدئولوژیکی که اینها به خانمها دارند پیام مهمی داشت .برای
طرفهای افغانستانی مهم بود که خانمها در ایران در وزارت خارجه
نقش مهمی دارند و من نیز به آنها به زبان خودشان گفتم که بانوان
در وزارت خارجه ایران ســهم و نقش زیادی دارند و به این موضوع
اشاره کردم.

تعامل موفق تهران  -مسکو
برای امنیت منطقهای

ابراهیمرضاییعضوکمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس در دیدار بــا «لئونید
اسلوتسکی» رییس کمیته امور
بینالملــل مجلــس دومای
روسیه با اشاره به سابقه موفق
همکاریهای تهران و مسکو،
گفت :جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه طی سالیان اخیر
همکاریهای موفقــی در زمینه تأمین امنیــت منطقه و مبارزه با
تروریسم به خصوص در سوریه داشــتهاند .وی افزود :باید الگوی
موفق همکاریهای دو کشــور به ســایر حوزههــا از جمله حوزه
اقتصادی تعمیم یابد تا منافع هر دو کشــور تأمین شود .به گزارش
باشگاه خبرنگاران ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس بر گسترش تعامالت فیمابین در موضوعات مختلف تاکید
کرد و اظهار داشت :سطح فعلی مبادالت تجاری میان ایران و روسیه
رضایتبخش نیست و نیاز به بازنگری دارد .اسلوتسکی نیز در این
دیدار با اشاره به ظرفیتهای عظیم محصوالت کشاورزی ایران،
تصریح کرد :الزم اســت زیرســاختهای الزم بــرای صادرات
محصوالت ایران به روســیه به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی
فراهم شود.

تشریح ضرورت حضور ایران
در اقیانوس هند

دریادار شهرام ایرانی فرمانده
نیروی دریایــی ارتش گفت:
بــرای ارتقای امنیــت پایدار
دریایی اقیانوس هند با عنوان
حیاط خلــوت امنیت دریایی
محسوب میشود و با توجه به
آنکه ایــن اقیانــوس نقش
راهبری دارد ۵۰درصد تجارت جهانی دنیا از این طریق آن صورت
میگیرد .به گفته فرمانده نیروی دریایی ارتش ،خلیجفارس نقطه
ابتدایی اقیانوس هند است که انتهای آن به چین وصل میشود و با
توجه به آنکه ایران پل ارتباطی ۴قاره محسوب میشود نقش حیاتی
در این حوزه دارد .وی افزود :اقیانوس هند به نوعی بهشــت دزدان
دریایی اســت و حضور نیروهای قلدرمآبانه نیروهای فرامنطقهای
افزایش یافته بنابراین باید برای حفظ ایمنی و امنیت دریایی پایدار
باید بتوانیم حضور مستمر موثر و مقتدرانهای در این بخش داشته
باشیم .به گزارش خبرگزاری صداوسیما۵۰ ،درصد تجارت جهانی
و باالترین ترافیک دریایی جهان مربوط به اقیانوس هند است.

