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درباره صیانت از ارزش پول ملی

تالطمات چندماهه بازار ارز و تبعاتی که از این ناحیه به اقتصاد کشور وارد
شده است ،میطلبد تا سازوکاری فراتر از ابزارهای نرمافزاری برای تقویت
ارزش پول ملی اندیشیده شود .هرچند سامانههای کنترلی و نظارتی بر این
بازار ،میتوانند نقش مؤثری در پیشگیری از سوءاستفادهها داشته باشند،
اما درعینحال ،باید توجه داشت تا زمانی که بستر نظام مالی و پولی کشور
ایمنسازی نشود ،نمیتوان چشمانداز مطمئنی را برای صیانت از قدرت
ریال در برابر رقبا ،تصور کرد .چاره کار در گام اول ،تقویت اعتماد عمومی
در کشور است تا مردم خاطرجمع ش��وند که معضالت اقتصادی ازجمله
تولید ،از طریق افزایش تولید ملی و سرمایهگذاریها برطرف شده و ارزش
پول ملی در برابر آسیبها حفظ خواهد شد .در مرحله بعد ،بازنگری جدی
در سیاس��تهای پولی از اهمیت بسزایی برخوردار است ،مشروط بر آنکه
این سیاستها ،بهدوراز دستپاچگی ،توسل به شوکدرمانی و متناسب با
شرایط امروز اقتصاد کشور تنظیم و تدوین شوند .بنابراین ،راهحل را باید
از درون بانک مرکزی و با سیاستگذاری درست پولی و ارزی تعقیب کرد.
این مهم ،از این زاویه قابلاعتناس��ت که نقطه ثقل سیاستهای مالی در
بودجه ،عمدت ًا بر تأمین درآمدها و هزینههای دس��تگاههای اجرایی قرار
دارد اما به سیاستهای پولی توجه جدی نمیشود .با اصرار بر رویه فعلی،
ش��اید سیاس��تهای مالی در راس��تای تقویت پول ملی عمل کنند ،ولی
سیاستهای پولی در جهت تضعیف پول ملی حرکت میکنند.
حفظ ارزش پول ملی نس��بت به ارزهای خارجی ،تحت تأثیر عواملی غیر
از سیاستهای پولی نیز هست .از باب مثال ،ارز حاصل از صادرات نفتی و
غیرنفتی ،مجموعه منابعی هستند که موجب افزایش عرضه ارز در کشور
میشوند .هر چه صادرات بیشتر باشد ،بر عرضه افزوده میشود و افزایش
عرضه ارز و سرمایهگذاری خارجی ،تقویت ارزش پول ملی را در پی دارد.
بهبیاندیگر ،به همان نس��بت که توان تولید ملی افزایش یابد ،به همان
میزان هم نیاز به واردات کاهشیافته و کاالی بیش��تری برای صادرات
خواهیم داش��ت و هر چه تقاضای کمتری برای واردات داشته باشیم ،نیاز
به ارزهای خارجی کمتر شده و ارزش پول ملی تقویت میشود .این نکته
را نیز باید مدنظر داش��ت که ارزش پول ملی با دس��تور و صدور بخشنامه
تقویت نمیش��ود و برای نیل به این هدف ،راهی جز افزایش صادرات به
بازارهای بینالمللی وجود ندارد.
افزون بر این ،مادامیک��ه حمایت از تولیدات داخلی در دس��تور کار قرار
نگیرن��د ،نمیتوان انتظار افزای��ش ارزش پول ملی را داش��ت و چنانچه
بهص��ورت مقطعی ،ب��ه افزایش قدرت ری��ال اقدام کنی��م ،ظرف مدت
ی کشور تهنش��ین میشود .این بدان معناست که عدم
کوتاهی منابع ارز 
کاهش هزینههای تولید و فقدان بهرهوری ،به افزایش واردات و کاهش
صادرات منجر میش��ود؛ در این حالت طبیعی اس��ت ک��ه قدرت رقابت
صادرات غیرنفتی در بازارهای بینالمللی تحلیل رود و توسعه این بخش
از صادرات ،آس��یبهای قابلتوجهی ببیند .در نقطه مقابل ،تقاضا برای
ارز است که یا برای س��رمایهگذاری در خارج از کشور ،یا به جهت صدور
خدمات فنی ،یا بهمنظور واردات و یا برای مسافرتهای خارجی صورت
میگیرد .بهاینترتیب ،مجموعه عواملی که بر عرضه و تقاضای ارز تأثیر
میگذارند ،بهای ارز را تعیین میکنند اما باید توجه داشت ،عامل دیگری
که میتواند بر بهای ارز بهصورت غیرمستقیم اثر بگذارد ،نرخ تورم داخلی
است .زمانی که تورم افزایش یابد ،قدرت رقابت تولیدات داخلی نسبت به
تولیدات خارجی تحلی��ل رفته و درنتیجه ،صادرات ،کاهشیافته ،واردات
اضافه میشود و پول ملی را تضعیف میکند .بنابراین ،رشد تورم در کاهش
ارزش پول ملی تأثیرگذار است ،لذا با کنترل نرخ تورم و همچنین تقویت
تولی��د ملی ،باید تالش کرد قدرت پول ملی ارتقا یابد .فراموش نکنیم که
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ،پیششرط ،تقویت پول ملی است و در
این راستا باید دغدغههای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور رفع شود.
نکته بعدی در این راس��تا ،اجرای اصل  44قانون اساسی مبتنی بر تسریع
در خصوصیسازی و واگذاریهاس��ت .خصوصیسازی ،بهشرط آنکه با
لوازمش عملیاتی ش��ود ،میتواند به افزایش توان و راندمان تولید داخلی
منتهی ش��ده و از ارزش پول ملی محافظت کند؛ درحالیکه در مقابل این
فرایند چارهساز ،تسعیر داراییهای بانک مرکزی را شاهدیم .تسویه بدهی
دستگاههای اجرایی به بانکها و به دنبال آن تسویه بدهی بانکها به بانک
مرکزی از طریق تسعیر داراییهای بانک مرکزی ،شیوه غلطی است که
به افزایش پایه پولی ،تش��دید تورم و نهایت ًا کاهش ارزش پول ملی منجر
میشود ،چراکه با کاهش ارزش پول ملی ،ارزش ریالی داراییهای خارجی
بانک مرکزی افزایشیافته و نهادهای اجرایی میتوانند از این طریق برای
خود منابعی را ایجاد کنند .اگر این رویه باب شود ،هیچ تنگنایی برای قوه
مجریه وجود نخواهد داشت ،چون بالفاصله پس از ایجاد محدودیت منابع
مالی ،میتواند از بانکهای خصوصی قرض کرده و بانکهای خصوصی
نیز از بانک مرکزی استقراض کنند .افزایش نظارت نهادهای اطالعاتی
بر نحوه خریدوفروش ارز را باید آخرین راهکار حفاظت و مراقبت از ارزش
ریال عنوان کرد که ش��رط آن ،ورود به عرصه ،پیش از وقوع بحرانها و
تالطمات ارزی است .متصدیان امر ،با درک شرایط حساس کنونی نباید
اج��ازه دهند که در بحبوحه جنگ اقتصادی ،پ��ول ملی در تیررس تعدی
عدهای معدود که نقش پیادهنظام دشمن در اقتصاد داخلی را بازی میکنند،
قرار بگیرد و در ازای سقوط ارزش داراییهای عموم مردم ،به آالف و الوف
برسند .مخفی نماند که شناسایی و برخورد قاطع در این حوزه ،محدود به
واسطهها نیست ،بلکه رانتخواران و افرادی که سرمایههای کالنی را به
بازار سفتهبازی وارد میکنند ،در اولویت قرار دارند .نکته کلیدی و راهگشا
در پاالیش سیاس��تهای مالی و پولی کش��ور و حفظ ارزش پول ملی که
باید بهصورت متعهدانه به آن توجه داش��ت ،همان است که رهبر معظم
انقالب در خصوص حذف دالر از چرخه اقتصادی کشور متذکر شدند؛ به
این تعبیر که «اگر مس��ئوالن و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای
واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خالص کنند و ارزش
و آقایی دالر را در زندگی اقتصادی بشکنند ،کشورهای دیگر را نیز نجات
دادهاند و برای آنها الگو خواهند شد 28( » .مرداد )95

خبرکوتاه

جلسه هماهنگی هیأت دولت
برای سفر به آذربایجانشرقی

جلسه هماهنگی سفر هیأت دولت به استان آذربایجان شرقی به ریاست
حجتاالسالم حسن روحانی رییسجمهوری ،تشکیل و در آن روند اجرای
برنامهها و فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف در مسیر توسعه
بیش از پیش این استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .در این جلسه که
روز گذشته با حضور بخش عمده وزرای کابینه ،معاونان رییسجمهوری،
اس��تاندار آذربایجان شرقی و برخی مسئولین اس��تانی برگزار شد ،پس از
ارایه گزارش��ی از برنامهها و پروژههای هرکدام از دس��تگاههای اجرایی،
روند پیشرفت پروژههای عمرانی و خدماتی استان مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت و تصمیمات الزم نیز اتخاذ شد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
ریاستجمهوری ،طبق برنامهریزیهای صورت گرفته ،رییسجمهوری
قرار است سهشنبه هفته آتی به آذربایجانشرقی سفر کند.

رسانههای غربی از بروز اختالفات درباره سناریوی « تحریم ایران برای حفظ برجام» خبر می دهند

دوراهی اتحادیه اروپا
در تحریم ایران

کش��ورهای اروپایی تا قبل از ضرباالجل ۱۲می
برای تحریمهای جدید علیه ایران اقدام کنند .به
نوش��ته والاس��تریتژورنال ،میان وزرای خارجه
اتحادیه اروپا رایزنیهایی برای اعمال تحریمهایی
علیه اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی وجود
دارد .دولتهای سه کشور اروپایی(انگلیس ،آلمان
و فرانس��ه) همزمان ،در حال ت�لاش برای پیش
بردن تحریمهای جدید علیه  ۱۵فرد و نهاد ایرانی
هستند .هرگونه تصمیمگیری در این مورد ،نیازمند
حمایت تمام��ی  ۲۸عضو اتحادیه اروپا اس��ت .از
طرف دیگ��ر دیپلماتها از کاهش اختالفات میان
س��ه کش��ور اروپایی با طرفه��ای آمریکایی در
مذاکرات هفتههای گذش��ته خبر دادهاند .هدف از
این گفتوگوها توافق بر سر اصالح برجام و برطرف
کردن نگرانیهای ترامپ است.

دیپلماته�ای آگاه در گفتوگویی ادعایی
ب�ا روزنامه والاس�تریتژورنال از افزایش
م ایران ب�رای رضایت
حمایته�ا از تحری 
ترامپ خبر دادند در عین حال نگران هستند
در پی هشدارهای ایران ،تحریم های جدید
به فروپاشی برجام نینجامد.

وزرای خارجه اتحادیه اروپا دوش��نبه گذش��ته در
بروکس��ل گردهم آمدن��د تا درخص��وص موضع
مش��ترک اتحادیه در قبال مسائل مختلف از جمله
ایران و برجام ،تصمیمی واح��د بگیرند .آنطور که
خبرگزاری رویترز گزارش داد ،در میان اروپاییها،
ایتالیا با اعمال تحریمهای جدی��د به بهانه برنامه
موش��کی و فعالیتهای منطقهای ایران ،مخالف
بوده و استداللش هم این بود که شاید این اقدامات
تنبیهی ،نتواند ترامپ را به ماندن در برجام متقاعد
کند .چند دیپلمات در بروکس��ل هم به خبرنگاران
رویترز گفتهان��د که این تصمیم میتواند به معنای
بیاعتنای��ی اروپا به ضرباالجل 22اردیبهش��ت
ترامپ باشد .یکی از دیپلماتهای ایتالیایی حاضر
در این نشست ،به رویترز گفت :شاید تحریم دوباره
ایران ،به قیمت شکست همیشگی توافق(برجام)
تمام ش��ود؛ چ��را باید ریس��ک کنیم و ع�لاوه بر
تقویت موض��ع تندروهای ایران ،فرصت بس��تن
قراردادهای جدید در ایران را از دس��ت بدهیم.اما
روزنام��ه آمریکایی والاس��تریت ژورن��ال نیز در
گزارش��ی نوش��ت :دیپلماتهای اتحادیه اروپا از
افزای��ش حمایت برای اعم��ال تحریمهای جدید
علیه ایران به منظور جلب حمایت «دونالد ترامپ»
رییسجمهور آمریکا جهت مان��دن در برجام خبر
میدهن��د .این روزنام��ه آمریکایی ادام��ه داد که
در جریان دیدار دوش��نبه گذش��ته وزرای خارجه
اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ تصمیمی در این راستا
گرفته نشد زیرا برخی از کشورها هنوز قانع نشدهاند
که اعمال تحریمهای جدی��د ترامپ را از خروج از
برجام منص��رف کند .با وجود ای��ن ،منابع مطلع از

رایزنیهای انجام ش��ده در روز دوشنبه میگویند
وزرای خارجه اتحادی��ه اروپادر آس��تانه توافق بر
سر این موضوع هس��تند که الزم است در این باره
اقدام شود .وزیر خارجه دانمارک در این خصوص

معاون وزیر خارجه روسیه:

اروپا نباید تسلیم خواسته آمریکا شود

مهدی س��نایی سفیر جمهوری اسالمی ایران در مس��کو با دو تن از معاونان وزیر امور خارجه روسیه
مالقات و درباره همکاریهای دو کش��ور در عرصههای بینالملل��ی و از جمله برجام گفتوگو کرد.
«س��رگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه در دیدار با سفیر ایران اظهار داشت :سیاست روسیه
همچنان حمایت و حفظ برجام است و هیچ تغییری را در قبال آن نمیپذیرد .وی گفت :انتظار است که
اروپا نیز همچنان به تعهدات خود در قبال برجام پایبند باشد و منطقی است در جهت حفظ آن بکوشد
و تسلیم خواستههای آمریکا نشود .همچنین دو طرف در این مالقات بر حل بحران منطقه و سوریه از
طریق گفتوگوهای سیاسی تاکید کردند« .سرگئی ورشنین» معاون وزیر خارجه روسیه هم در دیدار
با سنایی تاکید کرد :اوضاع کنونی سوریه و منطقه و جهان خطرناک است و هدف اصلی ما جلوگیری از
گسترش این وضعیت است ،لذا ما تالشهای فشرده دیپلماتیک خود را در سطوح مختلف منطقهای
و بینالمللی ادامه میدهیم .وی افزود :همکاری سه کشور ضامن آستانه در خصوص بحران سوریه،
کارآمد و موفق بوده و ما به این همکاریها ادامه خواهیم داد.

باتصمیماعضایسازمانهمکاریاقتصادیصورتگرفت

ایران
دبیرکل اکو تا 2020

در بیانی�ه پایان�ی نشس�ت اکو ،ای�ران به
عنوان دبیرکل جدید این سازمان اعالم و
تأکید شد :کشورهای عضو اکو از پیوستن
ایران به  WTOحمایت و مانعتراشیهای
برخی کشورهای خارج از منطقه را محکوم
کردند.

بيس��ت و سومين اجالس ش��وراي وزيران عضو
س��ازمان هم��کاري اقتصادي(اک��و) ب��ا حضور
محمدجواد ظري��ف وزير امور خارج��ه ايران در
دوشنبه پايتخت تاجيکس��تان برگزار شد .در اين
اجالس ،وزراي ش��رکت کننده تصميمات الزم
جهت اجرايي ش��دن مصوب��ات موافقتنامههاي
اک��و را اتخاذ کردند تا توس��عه منطقهاي و به تبع
آن س��طح زندگي م��ردم منطقه ارتق��اء يافته و
م��ردم منطقه اکو نتايج ملم��وس همکاريهاي
اقتص��ادي را در زندگ��ي خود احس��اس کنند .از
ديگر مصوبات اجالس موضوع انتصاب دبيرکل
س��ازمان بود که دبيرکلي اکو به مدت س��ه سال
از  2018ت��ا  2020به جمهوري اس�لامي ايران
واگذار ش��د .در بيانيه اجالس ،کش��ورهاي عضو
از پيوستن جمهوري اس�لامي ايران به سازمان
جهان��ي تج��ارت( )WTOحماي��ت کردند و
مانعتراشيهاي بعضي کشورهاي خارج از منطقه
را محکوم کردند.
محکوم کردن تحريمهاي يک جانبه اقتصادي
عليه کشورها که مانع توسعه اقتصادي و تجارت
آزاد ميان ملتها اس��ت از ديگ��ر بندهاي بيانيه
وزيران بود .همچنين تصميماتي براي مشارکت
موثرتر اکو در بازسازي افغانستان از جمله طراحي
سازوکار مناسب براي کارآمدتر شدن صندوق ويژه

ادعا کرد :فکر میکنم اکثریت کشورهای اروپایی
بر این باورند که الزم اس��ت در زمین��ه تحریمها
گامهای بیشتری برداشته شود .وزیر خارجه ایرلند
هم به این روزنامه آمریکایی گفت :ممکن اس��ت

اکو براي بازسازي افغانستان اتخاذ شد.

آمادگ�ی ای�ران ب�رای مقابل�ه ب�ا
افراطگرایی و تروریسم
ظریف طی سخنانی در این نشست اظهار داشت:
سرنوشت ما به عنوان اعضای یک منطقه در هم
تنیده است و شکست و موفقیت در یک بخش از
منطقه بر همه ما تاثیرگذار خواهد بود .وی افزود:
همکاری ما نه فقط به خاطر مجاورت جغرافیایی
بلکه ب��ه دلی��ل قرابتهای زیادی اس��ت که در
بس��یاری از زمینهها از جمل��ه تمدنی ،فرهنگی،
مذهبی و تاریخ مش��ترک داریم .ما همه در یک
شرایط یکسان در مواجهه با چالشها و فرصتها
قرار داریم.وزیر ام��ور خارجه در بخش دیگری از
س��خنانش گفت :مداخالت خارجی ،تروریس��م
و افراطگرایی بخشهایی از منطقه وس��یع ما را
نزدیک به دو دهه با بیثباتی مواجه و افراطگرایی
خش��ونتآمیز منطقه اکو را با تهدید روبرو کرده
است .وزیر امور خارجه گفت :دولت ایران همواره
آماده هم��کاری در زمینه طراح��ی راهبرد جامع
مقابله ب��ا افراطگرایی و تروریس��م متناس��ب با
وضعیت منطقه بوده است.
به گزارش فارس ،ظریف در حاشیه این نشست،
با وزير امور خارجه ترکمنستان ديدار و گفتوگو
کرد .وی ضمن اشاره به سفر اخير ریيسجمهوري
کشورمان به عشق آباد ،اين سفر و گفتوگوهاي
صورت گرفته ب��ا ریيسجمهور ترکمنس��تان را
بسيار مهم ارزيابي و ابراز اميدواري کرد :با اجرايي
ش��دن توافقات صورت گرفته در آن سفر ،شاهد
گس��ترش روزافزون رواب��ط و همکاريهاي دو
کشور در عرصههاي مختلف باشيم.

حمای�ت موگرین�ی از گفتوگوه�ا
برای اصالح برجام!
همچنین «فدریکا موگرینی» مس��ئول سیاس��ت
خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشس��ت وزرای
خارجی ای��ن اتحادی��ه در لوگزامب��ورگ در یک
نشست خبری گفت :بروکس��ل از گفتوگوهای
میان تروئیکای اروپایی ب��ا آمریکا برای «اصالح
برج��ام» مطابق خواس��ته رییسجمه��ور آمریکا
حمایت میکند .علیرغم این ،موگرینی تأکید کرد
این گفتوگوها باید در چارچوب توافق هس��تهای
ایران و (5+1برجام) باشند .مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپ��ا ،ادامه داد :برج��ام را یکی از عناصر
راهبردی امنیتمان و امنیت منطقه میدانیم .این به
معنای آن نیست که ما با ایران درباره مسائل دیگر
یعنی مسائل غیرهستهای گفتوگو نمیکنیم .وی
در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا با همکاریهای
آمری��کا و اروپا در خصوص مس��ئله دائمیش��دن
محدودیتهای غنیسازی ایران حمایت میکند،
گفت :ما خواستار اجرای کامل توافق هستهای به
شکل فعلی آن هستیم.

سرلشکر باقری تأکید کرد

ارتش عامل هم افزایی نیروهای مسلح
در مقابله با تهدیدات دشمن
رییس س�تاد کل نیروهای مس�لح در پیام
خود ب�ه مناس�بت روز ارتش تاکی�د کرد:
ی های رزمی و
ارتش ارتقاء توان وآمادگ� 
تعالی معنوی و بصیرتی و هم افزایی با سایر
نیروهای مسلح را شتاب بخشیده است.

در آستانه فرارسیدن  ۲۹فروردین ماه ،روز ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،سرلشکر محمد باقری
رییس س��تاد کل نیروه��ای مس��لح در پیامی با
تبریک و تهنیت ای��ن روز به آح��اد فرماندهان،
مدی��ران و رزمندگان ق��وی و مقتدر ارتش��ی و
خانوادهه��ای معظم آنان ،اظهار داش��ت :ارتش
جمه��وری اس�لامی ایران تحت تعالی��م و تدابیر
مق��ام معظ��م رهب��ری و فرماندهی کل ق��وا امام
خامنهای(مدظله العالی) با محور قرار دادن رویکرد
تحولی و انقالبی ،ارتق��اء توان و آمادگیهای رزمی
وتعالیمعنویوبصیرتی،تأمینعزتمندانهنیازهای
معیش��تی کارکنان و همافزایی با س��ایر نیروهای
مسلح را شتاب بخشیده و آنها را راهبردهای قطعی
و مأموریت تعطیلناپذیر خود تلقی کرده و در این راه
مبارک فرصتی را از دست نخواهد داد.در بخشی از
این پیام آمده است :در شرایط خطیر زمانی که امواج
خروشانانقالباسالمیو نفوذوتوسعهگفتمانآن
در منطقه غربآسیا بلکه فراتر از آن ،دستاوردهای
قرون اخیر اس��تکبار جهان��ی به خطر افت��اده و با
خاموش ش��دن فتنه خالفت خودخوانده داعش
و طرحه��ای تجزیهطلبانه در ش��مال عراق ،به
صدا درآمدن ناقوس شکس��ت نهایی تروریس��م
تکفیری برابر جبهه مقاومت اسالمی ،فصل نوینی
فراروی امت اس�لامی به ویژه ملت عظیمالشأن
ایران گشوده اس��ت ،از ارتش انقالبی جمهوری

اس�لامی جز ای��ن انتظار نمیرود ک��ه همچنان
همراس��تا و همافزا با سایر نیروهای مسلح کشور
با رص��د و پایش همهجانبه تح��رکات منطقهای
و پیرامونی دشمنان قس��م خورده ایران و ایرانی،
لحظ��های از آمادگیه��ای الزم ب��رای ارتقای
توان پاس��خگویی به تهدیدات جبهه دش��من و
تقویت بازدارندگ��ی دفاعی میهن عزیز ،درنگ و
غفلت نکنند .باقری در پیام خود افزود :بیتردید
تهدیدهای نظامی دش��منان جمهوری اسالمی
ایران در عصر حاضر و در مقایس��ه با گذش��ته ،از
تفاوتهایی برخوردار شده که الزم است الگوی
پاس��خدهی به تهدیدات از سوی نیروهای مسلح
نیز در چهارچوب بازدارندگی جدید و متناس��ب با
این تفاوتها بهگونهای سیال و متناسب در دستور
کار قرار داشته باشد.

ارتش نماد اقتدار نظام اسالمی است
سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه هم در پیامی به
سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش به مناسبت
فرارسیدن روز ارتش ،تأکید کرد :عزت و صالبت
نیرویی مومن ،انقالبی و والیی است که همواره با
حفظ و تقویت روحیه معنوی ،ارتقای توان نظامی
دفاعی و با عزمی راس��خ و توانمندتر از گذشته به
عنوان سازمانی مقتدر ،تأثیرگذار ،دستی بازدارنده
و قاب��ل ات��کاء در دفاع از انق�لاب و در صیانت از
مرزهای ایران اسالمی خوش درخشیده و یکی از
نمادهای اقتدار نظام اسالمی به شمار میرود .در
این پیام آمده اس��ت :ترکیب مقدس و مرصوص
ارتش ،س��پاه و س��ایر نیروهای مسلح صفحاتی
جدید از اقتدار و عزت ایران اس�لامی را در سطح
منطقه و بینالملل رقم زده است.

در جلسه علنی مجلس صورت گرفت

تصویب کلیات اصالح قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴
خانه ملتیها با کلیات ط�رح اصالح قانون
اجرای سیاس�تهای کلی اصل  ۴۴قانون
اساسی موافقت کردند.
نماین��دگان مجلس در جلس��ه علنی روز گذش��ته
خود گزارش کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی
و نظارت ب��ر اصل  44قانون اساس��ی مبنی بر طرح
اص�لاح قان��ون اجرای سیاس��تهای کل��ی اصل
 44قانون اساس��ی را در دستور کار داشتند .در جریان
بررسی این طرح ،اصالح قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل  44قانون اساس��ی با  122رأی موافق49 ،
رأی مخال��ف و  10رأی ممتنع اقدام به حذف تبصره
 2م��اده  1طرح مذکور کردن��د .در تبصره  2آمده بود؛
در اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
و مواد  25و  28قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،دولت
موظف اس��ت  6ماه پ��س از ابالغ این قان��ون اقدام
قانونی الزم درخصوص تعیی��ن تکلیف واگذاری ها
و جلب مشارکت بخش های غیردولتی و استفاده از
روشهای مشارکت های (خصوصی -عمومی) در

حوزه های سالمت ،آموزش و تحقیقات و فرهنگ را
بهعملآورد .نمایندگانهمچنینباواگذاریهاوجلب
مشارکتبخشهایغیردولتیدرحوزههایسالمت،
آموزش و فرهنگ مخالفت کردند.
نبای�د از ش�عار حمای�ت از تولی�د داخل
سوء استفاده شود
در ادامه سیدحس��ن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت
برای پاسخ به سوال نادر قاضیپور و علیرضا محجوب
نمایندگانارومیهوتهرانازویدرخصوصصدورمجوز
واردات صافی دیالیز برغم تولید در داخل ،حضور یافت و
بابیاناینکهطی ۵سالگذشته ۲۰میلیونصافیدیالیز
استفاده ش��ده که تنها  ۵۰۰هزار صافی را وارد کردیم،
گفت :صافیهایی که در داخل تولید میش��وند مونتاژ
بوده و با کیفیت پایین و قیمت باال هستند .وی در ادامه
با بیان اینکه کسی نباید از شعار حمایت از تولید داخل
سوءاستفادهکند،اظهارداشت:برخیافرادباسوءاستفاده
از این ش��عار کاالی کم کیفیت را ب��ا دو برابر قیمت به
فروش میرسانند که این درست نیست .وزیر بهداشت
در ادامه با بیان اینکه وزارت بهداش��ت ،ش��رکتهای

تولیدکننده داخلی را تشویق میکند تا کاالی با کیفیت
تولیدکنند،خاطرنشانکرد:امادرحالحاضرنمیتوانیم
صرف ًا از محصوالت داخلی در این بخش استفاده کنیم
که جایی در بازار خارجی ندارند .وی در ادامه با بیان اینکه
مقام معظم رهب��ری نیز از این م��دل تولید داخلی که
کیفیت پایین و دوبرابر قیمت باشد ،حمایت نمیکنند،
اظهار داشت :تأکید ایشان بر قرارگرفتن استانداردهای
تولیدکنندگان در باالترین س��طح آن اس��ت که این
موضوع را به جهاد دانشگاهی نیز خاطر نشان کردهاند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه طبق قانون اجازه  10درصد
واردات به بنده داده شده است ،تصریح کرد :وزارتخانه
کاالهایی با کیفیت و با قیمت پایی��ن تر در حیطه 10
درصد مجوز داده ش��ده وارد میکند؛ ل��ذا نباید افراد به
گونهای صحبت کنن��د که این تعبیر ایجاد ش��ود که
مسئوالن دزد هس��تند .قاضیزاده هاشمی اظهارات و
سواالتنمایندگانراتهمتبهخوددانستوعنوانکرد:
از قوه قضائیه میخواهم به تهمتهایی که زده میشود
رسیدگی کند؛ بنده در حال حاضر حدود3میلیون تومان
حقوق دریافت میکنم در حالی که میتوانستم روزانه با
 10عمل پیوند چشم درآمد بیشتری داشته باشم؛ با این

حال برای خدمتگزاری در این پست قرار گرفتهام .پس
ازسخنانوزیر،نمایندگانمجلسسوالنمایندهارومیه
و تهران از وزیر بهداشت ،را درخصوص واردات صافی
دیالیز به کشور وارد ندانستند .در ادامه ،مسعود پزشکیان
که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت ،هم
خطاب به وزیر بهداشت ،گفت :واقعیت این است که اگر
قانون درس��ت اجرا میش��د نه وزارت بهداشت به این
گرفتاریها میافتاد و نه بیمارس��تانها و چنین هرج و
مرجی نیز در بازار به وجود نمیآمد.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محالت در مجلس نیز
در تذکری ش��فاهی ،با اش��اره به طرح اصالح قانون
اجرای سیاستهای کلی اصل 44اظهار داشت :مبهم
بودن اص�لاح قانون خطر رایگان نب��ودن آموزش و
پرورش در بخش عمومی را به دنبال دارد .به گزارش
خانه ملت ،پزشکیان در پاسخ به اخطار قانون اساسی
اظهار داشت :دقت الزم در قانون برنامه ششم توسعه
در زمینه واگذاری بخش عمومی آموزش شده است،
در آن قان��ون واگذاری مدارس دولتی ممنوع اس��ت
بنابراین نباید نگرانی در زمین��ه واگذاری این بخش
وجود داشته باشد.

گزیده ها

ی تهران ،مسکو و
تداوم همکار 
آنکارا در سوریه
حجتاالسالم حسن روحانی
رییسجمهوری و «رجب طیب
اردوغان» رییسجمهور ترکیه
روز گذش��ته و در جری��ان یک
تماس تلفن��ی بر ل��زوم ادامه
همکاری میان تهران ،مسکو و
آنکارا در موضوع سوریه تأکید
کردند .بر اس��اس اعالم یک منبع آگاه در دفتر رییسجمهور ترکیه،
طرفی��ن تأکید کردند که همکاری مذکور باید تا حصول یک راه حل
سیاسی در خصوص بحران کنونی در س��وریه ادامه یابد .به گزارش
رویترز ،اردوغان در این تماس تلفنی خطاب به روحانی گفت که باید
از هرگون��ه اقدامی که ب��ه افزایش تنشها در منطقه منتهی ش��ود،
خودداری کرد .به گزارش مهر ،اظهارات اردوغان در حالی بیان میشود
که آنکارا در روزهای گذشته حمایت خود را از تهاجم شنبه هفته جاری
تروئیکای غربی به سه نقطه در سوریه اعالم کرده بود.

آمریکاییها
در سوریه شیطنت میکنند
علی الریجانی رییس مجلس
در جریان سفر به ویتنام در دیدار
با «نوین فوچان��گ» دبیرکل
حزب کمونیس��ت این کشور با
بیان اینکه نقش مردم در مبارزه
با استعمار و ایجاد استقالل در
ویتنام قابل تقدیر است ،گفت:
ملت ایران با مبارزات کشور ویتنام آشنا هستند و همیشه از ملت ویتنام
با احترام یاد میکنند .وی با اشاره به اینکه روابط تجاری ایران و ویتنام
در سطح روابط سیاسی دو کشور نیست،افزود :پارلمان های دو کشور
باید تالش کنند که روابط اقتصادی دو کش��ور ارتقاء یابد .به گزارش
خانه ملت ،رییس مجلس با بیان اینکه ایران به همراه روسیه به دولت
سوریه برای مبارزه با تروریسم کمک کرده است ،افزود :آمریکاییها
در این کشور شیطنت میکنند و بمباران اخیر در سوریه به این منظور
بود که فرصت دیگری برای تروریسمها فراهم کنند .وی با بیان اینکه
آمریکاییها از مبارزات ویتنام علیه این کشور درس نگرفته و باز هم
به اقدامات خود ادامه میدهند ،تصریح کرد :امروز ش��رایط دنیا تغییر
کرده و کسی زیر بار زور نمیرود.

ناکامی تروریستها
در تصرف برجک مرزی ناجا
رزمندگان اس�لام در اقدامی
قاطعانه حمله تروریستها به
یک برجک مرزبانی در منطقه
م��رزی میرج��اوه را ن��اکام
گذاشتند .روابط عمومی قرارگاه
قدس نیروی زمینی س��پاه در
اطالعی��های اعالم ک��رد :در
نیکتیمتروریستی
ساعتیکو 30دقیقهبامدادسهشنبه ۲۸فروردی 
از داخل خاک پاکستان با حمله به برجک مرزبانی ناجا در «میل مرزی
 ،»۸۹قصد تصرف آن را داشت که با مقاومت شدید نیروهای مرزبانی
مستقر در برجک مواجه شدند و با ورود نیروهای احتیاط به منطقه برای
کمک به آنها ،در یک درگیری شدید ،اقدام قاطعانه و به موقع رزمندگان
اسالم تروریستها را در دستیابی به هدف شوم خود ناکام گذاشتند .به
گزارش س��پاهنیوز ،این اطالعیه میافزاید :در این درگیری سه نفر از
تروریستها به هالکت رسیدند و تعدادی زخمی و متواری شدند و بر
اثر برخورد یک دستگاه خودروی نیروهای احتیاط با یک تله انفجاری،
دو تن از رزمندگان دالور س��پاه شهید و دو تن دیگر نیز زخمی شدند.
همچنین در حمله ناکام تروریستها به این برجک ،یکی از مرزبانان
دالور نیروی انتظامی نیز به شهادت رسید.

جنگ اقتصادی
محور اصلی تهدیدات علیه نظام
سردار غالمرضا جاللی رییس
سازمان پدافند غیر عامل کشور
ب��ا اش��اره ب��ه ماموریتهای
سازمان پدافند غیرعامل بعنوان
یک س��ازمان دفاع پایه ،اظهار
داشت :احتمال دارد امسال نیز
یک سری حوادث و تهدیدات
اتفاق بیافتد و ما میخواهیم نگاهمان به عنصر تهدید ،آس��یب و روند
مقابله ،پیشدستانه و به افقهای آینده کشور توجه داشته باشد که نگاه
رهبر انقالب ،نگاه راهبردی و نویی اس��ت که رویکردهای کشور در
س��ال نو را تبیین میکند .وی افزود :مانند سابق اصلیترین جنگ ما
جنگ اقتصادی اس��ت ،این موضوع محور اصلی تهدیدات است ،در
نگاه کلی ،تمرکز تهدیدات بر محور مردم ،از اصلیترینتهدیدات است
و دش��من به دنبال ایجاد عارضه و مش��کل در انقالب اس�لامی در
حوزههای مختلف است که ش��امل؛ حوزههای اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی بوده و میتواند از طریق شبکه اجتماعی به مردم
منتقل شود و مردم را در درگیر کنند .به گزارش خبرگزاریها ،جاللی
با اشاره به تهدیدات امنیتی ،ادامه داد :این تهدید به طبع سایر تهدیدات
میتواند شکل بگیرد که تهدیدات نظامی و کالن را نیز شامل میشود
که محور آن مرد م است ،و ابزارها و مدلهای مختلفی را در بر دارد.

روایت ابوترابی
از سرنوشت تلگرام
ابوالفضل ابوترابی عضو هیأت
رییسه فراکسیون والیی با بیان
اینکه تلگرام از اوایل اردیبهشت
ماه بسته میش��ود ،گفت :اگر
پیامرسانهایخارجیهمچون
اینس��تاگرام و وات��س آپ نیز
قوانین کشورمان را نپذیرند به
مرور بس��ته خواهند ش��د؛ کمااینکه حدود چهار پیامرسان خارجی با
پذیرش قوانین ایران اعالم آمادگی کردهاند.
وی در توضیح جلس��ه روز گذشته فراکس��یون نمایندگان والیی با
حضور فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ،افزود :در دنیا،
فضای مجازی براس��اس قوانین کش��ورها اداره میشود و حتما باید
مجوز بگیرند.
بسیاری از کش��ورها همچون کره جنوبی ،مالزی ،روسیه ،انگلیس و
فرانسه با فضای مجازی مخرب برخورد کردهاند .ابوترابی در گفت و
گو با ایس��نا ،یادآور شد :بارها به تلگرام پیشنهاد دادیم که فعالیتش را
ذیل قوانین ایران ادامه دهد ولی تلگرام این موضوع را نپذیرفت .اگر
در ادامه راه ،تلگرام یا بقیه پیامرسانهای خارجی حاضر به پایبیندی به
قوانین ما باشند میتوانند فعالیتشان را ادامه دهند.

