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دکتر ابراهیم رزاقی

جنگ اقتصادی و اولویتها

هنگامیکه کش��وری با تهاجم همهجانبه نظامی دش��من مواجه شده و
تمامی��ت ارضی و امنیت ملی��اش به خطر میافتد ،اولی��ن و مبناییترین
اصل منطقی و عقالنی عبارت اس��ت از اولویتبخش��ی به دفاع و سپس
قرار گرفتن در آرایش حمله .اگر بپذیریم که آماج جنگ عظیم اقتصادی
دشمن قرارگرفتهایم و به دلیل فقدان آیندهنگری و اهمال برخی دستگاهها
در انجام وظایف ،دچار محدودیتها و کمبودهایی هس��تیم ،چارهای جز
اولویتبندی راهکاره��ای دفاع نداریم ،چراکه طب��ق مواضع اعالمی و
اعمالی سیاستمداران آمریکایی ،جمهوری اسالمی در معرض شدیدترین
و وحشیانهترین موج تحریمها قرارگرفته است .بنابراین ،مقابله مدبرانه و
هوشمندانه با کارزار اقتصادی دشمن ،اولین و اصلیترین مسئله کشور به
ش��مار میآید و هرگونه تصمیمگیری و اقدام باید با مالحظه این اولویت
راهبردی شکل گیرد .در این خصوص ،دو نکته بسیار کلیدی بیش و پیش
از هر چیز حائز اهمیت است.
اول :اگر به جنگ تعرفهای میان آمریکا با اروپا و چین نیمنگاهی بیندازیم،
درمییابیم که حرف اول و آخر همه کش��ورهای درگیر در این جنگ ،آن
اس��ت که اولویت با تولیدات داخلی ماس��ت و سرسختی اروپا بر صادرات
فوالد و دیگر اقالم صنعتی به آمریکا که کار را به اختالفات سیاسی جدی
با واشنگتن کشانده ،بر منطق «پروتکشنیسم» یا حمایت از بازار و صنایع
داخلی در مقابل صنایع و رقابت بازار خارجی استوار است.
ترامپ هم در مقابل ،با س��ردادن ش��عارهای اقتصادی مثل «آمریکایی،
آمریکایی بخر» یا «اول آمریکا» ،توانس��ته است که چتر ضخیمی بر سر
تولیدات داخلی کش��ورش باز کند و با پرداخت یارانههای بسیار جذاب و
هنگفت به تولیدکنندگان از یکس��و و وضع تعرفه بر کاالها و مواد اولیه
خارجی از سوی دیگر ،تغییراتی در اقتصاد بدهکار آمریکا ایجاد نماید.
جماعتی که امروز س��نگ ارتب��اط با غرب را به س��ینه میزنند ،مالحظه
نمیکنند که انگلس��تان چگونه انگلس��تان ش��د ،آمری��کا چطور به یک
کش��ور صنعتی ارتقا یافت و آلمان چگونه توانست گوی رقابت را از دیگر
کشورها برباید ؟!
سیاست حاکم بر آنها بهگونهای هدفمند و با تعصب شدید بر حفظ صنایع
بود که توانس��تند از رهگذر حمایت از کاالهای داخلی خود پیشرفت کنند
و سکانداران اقتصادی این کش��ورها هر زمان که ضرورت اقتضا کرده،
تدابیر حمایتی اعم از سیاستهای تعرفهای وضع کردهاند ،هرچند که این
حمایت ،به قیمت ناراحتی و عصبانیت متحدانشان تمام شود.
با این حساب ،تعصب و حمایت صددرصدی از تولیدات داخلی ،نقطه ثقل
اولویتها در جنگ اقتصادی است؛ جنگی که امروز همه کشورها بهنوعی
درگیر آن هستند و میکوش��ند که به هر ترتیب ممکن از آن پیروز خارج
ش��وند .این در حالی است که در حال حاضر ،عکس آن چیزی که در تمام
نبردهای اقتصادی رایج است ،در کشورمان اتفاق میافتد و تولیدکنندگان
خود را همچون قایقرانی در مس��یر آبش��ار میبینند که یا باید با تالش��ی
جانفرس��ا ،در جهت مخالف آب پارو بزنند و خود را از مهلکه نجات دهند
که غالب اوقات نمیتوانند یا مثل بسیاری از صنایع که از بین رفتند ،آنها
هم منتظر بمانند که چه زمانی از اوج رونق به ورطه ورشکس��تگی سقوط
میکنند.
اکنون شرایط بهگونهای اس��ت که معمو ًالتولیدکننده برای تولید انگیزه
ندارد و وقتی تولید برایش بهصرفه نباشد ،ترجیح میدهد که سرمایه خود
را در امور غیرتولی��دی ازجمله واردات بکار گیرد .ب��ا این وخامت اوضاع
که محصول ندانمکاری عدهای در س��الهای گذش��ته بوده ،متأس��فانه
میشنویم که برخی میگویند چرا باید مانع رقابت کاالی ایرانی با کاالی
خارجی شویم؟!
این عده یا از الفبای علم اقتصاد بیخبرند یا منفعتش��ان در واردات است
وگرنه کدام ایرانی غیور حاضر میش��ود که در کشاکش جنگ اقتصادی،
جیب جبهه مقابل را پر کند و به توان تهاجمی طرف مقابل بیفزاید ؟! روشن
اس��ت که کاالی ایرانی نیاز به حمایت دارد تا ق��درت پیداکرده و بتواند با
کاالی خارجی رقابت کند و اگر چنین نشود و واردات افسارگسیخته مهار
نگردد ،رانتخواران و یقهسفیدها تکتازی کنند ،طبقه متمول و متمکن با
زد و بند از پرداخت مالیات فرار کنند ،مفسدین جوالن بدهند و دستگاههای
تبلیغاتی ،عزمی برای تش��ویق مردم به استفاده از تولیدات وطنی نداشته
باشند ،نتیجه آن میشود که تولید برای تولیدکننده نمیصرفد و به دالل
تبدیل میشود.
دوم :روستاها نقش بسیار اس��تراتژیکی درنبرد اقتصادی بازی میکنند؛
به این دلیل که تأمینکننده مواد غذایی اساس��ی هس��تند و کشوری که
در بحبوحه نبرد اقتصادی قرارگرفت��ه ،باید خیالش از بابت امنیت غذایی
راحت باشد .حتی اگر بخش کوچکی از مایحتاج غذایی از خارج وارد شود،
با کلید خوردن تحریمهای بیسابقه آمریکا اثر قابلتوجهی بر کشور خواهد
داشت؛ که اگر مدریت نشود ،خطرناک است.
باید فرض را بر این بگذاریم که معامله تهات��ری و یا هر کانالی برای بده
بستان غذا در برابر صادرات نفت ،مسدود است و باید هر چه آنچه نیاز داریم
را در روستاها کش��ت کنیم ،در غیر این صورت ،احتمال اینکه بدخواهان
این مرز و بوم در واردات غذا هم دس��ت به ش��یطنت بزنند ،وجود دارد .بر
این اس��اس ،یکی از وظایف اصلی نهادهای ذیربط ،ساماندهی و بهروز
کردن ساز و کار تولیدات کش��اورزی برای بهینهسازی تولید مصرفی در
داخل اس��ت ،چون افزون بر وجه پایداری در برابر تحریمهای غذایی ،به
افزایش اش��تغال و معکوس شدن روند مهاجرت از ش��هرها به روستاها
کمک شایانی میکند.
کشور ما با بهرهمندی از مواهب طبیعی همچون اقلیم چهارفصل از چنان
پتانس��یلی برخوردار اس��ت که در صورت برنامهریزی صحیح ،عالوه بر
خودکفایی در تأمین نیازهای داخلی ،قادر است به قطب تولید و صادرات
محصوالت کش��اورزی نیز تبدیل ش��ود .در اقتصادهای برجسته دنیا نیز
روستاها جایگاه ویژهای دارند و در برخی از آنها ،امکاناتی که به روستائیان
داده میشود ،بعض ًا حتی در اختیار شهرنشینان هم نیست.
ش��ریان حیاتی روس��تاها بهقدری برای اقتصادهای پیش��تاز مهم است
که معتقدند اگر روس��تاها خالی از سکنه شوند ،در نقطه مقابل ،شهرهای
مصرفی شکل میگیرند و به دنبال وقوع چنین پدیدهای ،تأمین نیازهای
ابتدایی مردم دشوار شده و مشکالت بس��یار دیگری به وجود میآید که
درنهایت ،تورم ،گرانی ،افزایش بیکاری و سایر معضالت اجتماعی گریبان
گیر جامعه میشود.
راهکار پیشنهادی که بارها مطرحشده و کمتر گوش شنوایی برای آن یافت
شده ،این است که بجای اختصاص ارز برای واردات گندم ،ذرت ،حبوبات و
 ....یکسوم از قیمت آن به کشاورزان داده شود تا از گزند تهدیدات امنیت
غذایی و مش��کالت جانبی مثل محصوالت ترا ریخت��ه در امان بمانیم؛
راهحلی که الزمه آن فقط کمی تعصب ملی و انقالبی است.
هرچند اولویتهای کش��ور در کش��اکش جنگ اقتصادی بیش از موارد
پیشگفته است ،اما الزام به رعایت دو نکته کلیدی فوقالذکر ،تضمینکننده
برداشتن گامهای بعدی است و میتوان با پیریزی زیرساخت استقالل
کشور در صنعت و کشاورزی ،دیگر جبهههای این نبرد را با توکل و جهاد
خستگیناپذیر فتح کرد.

گزیده ها

وزیر امور خارجه:

اروپا به جای صدور بیانیه اقدام عملی کند

محمدج�واد ظری�ف اظهار داش�ت :جدا از
تعه�د سیاس�ی اروپاییها ب�رای پایبندی
به توافق هس�تهای اینک نیاز به مش�اهده
اقدامات عملی آنهاست.

وزیر ام��ور خارجه ایران در گفتوگویی با یورونیوز
فارسی ،ضمن تاکید بر اهمیت روابط با اروپا پس از
خروج آمریکا از برجام ،گفت :جدا از تعهد سیاس��ی
اروپاییها برای پایبندی به توافق هستهای اینک
نیاز به مش��اهده اقدام��ات عملی آنهاس��ت .وی
در ای��ن گفتوگو تصریح کرد :اروپ��ا نباید تنها به
اظهارنظر و صدور بیانیه اکتفا کند؛ ما نیاز داریم که
راهکارهایی عملی به خصوص در زمینه مراودات
بانک��ی ،س��رمایهگذاری ،انرژی ،حم��ل و نقل و
حمایت از بنگاههای کوچک و متوس��ط از س��وی
آنها دریافت کنیم .ظریف در بخش دیگری از این
گفتوگو درخصوص مالقات اخیر والدیمیر پوتین
و دونالد ترامپ ،روسای جمهوری روسیه و آمریکا
در فنالند و تاکید آنها بر نوعی همگرایی نسبت به
آنچه در سوریه میگذرد ،خاطرنشان کرد :به اعتقاد
من سرنوشت س��وریه باید توسط مردم این کشور
رقم بخورد .من فکر میکنم که مردم س��وریه در
برابر فش��ارهای زیاد ،عملیات متعدد تروریستی و
تهاجم افراط گرایان در طول هفت سال ،استقامت
خوبی از خود نشان دادند که البته در این میان ایران
و سوریه نیز نشان دادند با حمایتهای خود در کنار
مردم این کشور هستند .وزیر امور خارجه در همین
زمینه اف��زود :ما هماهنگی و ارتباط خوب خود را با
روسیه و دولت س��وریه حفظ کردهایم و به این کار
ادامه خواهیم داد .هدف کلی هر س��ه طرف مبارزه
با تروریس��م و افراط گرایی است .به اعتقاد من اگر
مقاومت مردم سوریه نبود ما اکنون به موفقیتهای
اخیر در منزوی کردن و شکست نیروهای موسوم به
داعش دست نیافته بودیم.
ظریف همچنین با اش��اره ب��ه تالشهای پنهان
آمری��کا و متحدان��ش در حمای��ت از گروهه��ای
تروریستی در س��وریه تصریح کرد :دونالد ترامپ
اگر قرار اس��ت اعتباری را از مناقش��ه س��وریه به
حساب خود واریز کند ،این اعتبار چیزی جز حمایت
از داعش نیست .وزیر امور خارجه همچنین با اشاره
به این بخش از س��خنان دونالد ترامپ در نشست
هلسینکی که ایران نباید از شکست داعش منتفع
شود ،این موضع را تاییدی بر حمایت رییسجمهور
آمری��کا از داعش تلقی کرد و گف��ت :منابع غربی

اس��ناد معتبری در اختیار دارند که به روش��نی این
حمایته��ا را ثابت میکند .بهره ب��ردن داعش و
سازمانهای افراطی از سالحهای آمریکایی یکی
از این اسناد است.
تکمیل کارخانه روتورسازی
برای تحقق  ۱۹۰هزار سو
علیاکب��ر صالح��ی ریی��س س��ازمان ان��رژی
اتم��ی در گفتوگو ب��ا خبرگزاری صداوس��یما از
تکمی��ل کارخانه تولی��د روتور برای اس��تفاده در
سانتریفیوژهای پیشرفته در چارچوب فرمان اخیر
رهب��ر معظم انق�لاب مبن��ی بر آمادگی س��ریع
ب��رای رس��یدن ب��ه ۱۹۰هزار س��و غنیس��ازی
خب��ر داد .صالح��ي ب��ا تبیی��ن اقدام��ات

ای��ن س��ازمان ب��رای اج��رای ای��ن فرم��ان
مقام معظ��م رهبری ،گفت :ما ای��ن کارخانه را به
جای اینکه در هفت ،هش��ت س��ال آینده بسازیم
در حین مذاکره س��اختیم ،ام��ا راهاندازی نکردیم
ال آگاه��ی دارند و آن زمان
البت��ه حضرت آقا ،کام ً
اطالع��ات الزم را به ایش��ان میدادی��م و اکنون
لا به راه افتاد.
که دس��تور دادند این کارخانه کام� ً
وی اف��زود :ی��ک روز پس از دس��تور رهبر معظم
انقالب در روز  ۱۴خرداد که بخش��ی از کارخانه را
راهاندازی کردیم ،رسانه ملی تصاویری از آن تهیه و
پخش کرد .همان روز اعالم کردم که بخش دیگر
کارخانه تا یک ماه راهاندازی میش��ود که اکنون
تقریب ًا کامل ش��ده اس��ت .صالحی این کارخانه را
بسیار پیشرفته و برای ساخت روتورهای مربوط به

دست و پا زدن ترامپ برای مذاکره

«دونالد ترامپ» رییسجمهور آمریکا در جمع برخی از نمایندههای کنگره ،مدعی شد :با پوتین درباره
ضرورت کاهش دادن سالحهای هستهای و مقابله با «بلندپروازیهای هستهای ایران» رایزنی کردم.
وی افزود :ما درباره ایران و ضرورت مقابله با بلندپروازیهای هستهای و اقدامات بیثباتکننده این
کش��ور رایزنی کردیم .ترامپ همچنین مدعی شد :همانطور که اکثر شما میدانید ما به توافق ایران
خاتمه دادیم -که یکی از بدترین توافقهایی است که میتوان تصور کرد .این اقدام ،تأثیر مهمی روی
ایران داش��ته و این کشور را به صورت جدی تضعیف کرده اس��ت و ما امیدواریم که ایران زمانی با ما
تماس بگیرد .شاید آن موقع به توافق جدیدی برسیم و شاید هم نرسیم.

مسئول دفتر رییسجمهوری:

رییسجمهوری:

ترمیم کابینه
در دست بررسی است
محمود واعظی با بیان اینکه برای ترمیم
کابینه اسامی مختلفی در دست بررسی
است تا در فرصت مناسب این تغییرات
ص�ورت بگی�رد ،گف�ت :تغیی�ر در تی�م
اقتصادی هم خواهد بود.
رییس دفتر رییسجمهوری در حاشیه جلسه روز
گذش��ته هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره
به دیدار اخی��ر اعضای هیات دولت با رهبر معظم
انقالب اظهار داشت :جلسه با مقام معظم رهبری
بس��یار خوب بود و هم شخص رییسجمهوری و
هم اعضای دولت از حمایتهای ایشان و اطمینان
خاطری که دادند و فرمودند این دولت حتما میتواند
با شجاعت از این مرحله عبور کند ،تشکر کردند .وی
افزود :امروز با شرایط جدیدی مواجه هستیم .بعد از
خروج آمریکا از برج��ام ،تحریمهایی به وجود آمده
اس��ت و جنگ روانی را از نظر اطالعات غلط به راه
انداختهان��د تا به ملت ای��ران تحمیل کنند.واعظی
همچنین در خصوص موضوع ترمیم کابینه گفت:
همه این شرایط میطلبد که برخی اعضای کابینه
که در شرایط عادی توسط رییسجمهوری انتخاب
ش��دهاند ،تغییر کنند و اسامی مختلفی هم در دست
بررسی اس��ت تا در فرصت مناس��ب این تغییرات
ص��ورت بگیرد .ریی��س دفت��ر رییسجمهوری
تصریح کرد :اس��امی و تعداد تغییرات در دولت را
شخص رییسجمهوری اعالم خواهد کرد .واعظی
در پاسخ به این سوال که آیا تغییر در تیم اقتصادی
دولت خواهد بود ،گفت :تغیی��ر در تیم اقتصادی
هم خواهد بود.

س��انتریفیوژ و اندازهگیریه��ای الزم دانس��ت و
گفت :ظرفیت این کارخانه به حدی اس��ت که اگر
بخواهیم س��انتریفیوژهای آی.آر ۶.را تولید انبوه
کنی��م ظرفیت اس��می و نهای��یاش ،تولید حدود
۶۰سانتریفیوژ آی.آر ۶.در روز است .وی ،قدرت و
ظرفیت غنیسازی با اس��تفاده از سانتریفیوژهای
آی.آر ۶.را ۱۰س��و دانست و افزود :با توجه به توان
تولید روزانه ۶۰دس��تگاه از این نوع س��انتریفیوژ،
میزان ظرفیت غنیس��ازی آن روزانه ۶۰۰س��و،
ماهان��ه ۱۸هزار س��و و در ۱۰ماه۱۸۰ ،هزار س��و
یعن��ی تقریب ًاهمان ۱۹۰هزار س��وی هدفگذاری
ش��ده اس��ت .صالحی در اینخصوص گفت :این
اقدامات ناشی از تجربهای بود که در سالهای ۸۳
و  ۸۲وقتی با س��ه کشور اروپایی مذاکره میکردیم
قرار بود ۶ماه فعالیتهای هستهای را تعطیل کنیم
تا موضوع حلوفصل و فعالیتها از سر گرفته شود،
اما توقف فعالیتهای هس��تهای ما دوسال و نیم به
درازا کش��ید و چون همان موقع هم بدقولی کردند
حضرت آقا دس��تور فرمودند که مجموعه سازمان
ان��رژی اتمی فعالیتهای هس��تهای را دوباره آغاز
کند .وی همچنین ادامه داد :پس از برجام توانستیم
۴۰۰تن به ذخایر موادمان اضافه کنیم .قب ً
ال۵۵۰تن
مواد داشتیم که از خارج وارد کرده بودیم و با افزودن
۴۰۰تن به آن ،میزان ذخایر اورانیوم در کشورمان به
حدود  ۹۰۰تا ۹۵۰تن افزایش یافت.

خانواده معظم شهدا
مایه فخر ملت هستند

8تماس ترامپ برای ارتباط با روحانی
وی درخصوص اظه��ارات رییسجمهور آمریکا
درخصوص کش��ورمان ،اظهار داش��ت :از چهل
س��ال قبل آمریکاییها نظام جمهوری اسالمی
ایران را بدلیل اس�لامیت ،اس��تقالل و اینکه در
گذشته امکانات کشور در اختیار آنها بوده ،تهدید
میکردند .فرق آقای ترامپ با دیگران این است
که او چون سیاستمدار نیس��ت مطالبی را مطرح
میکن��د .در اینکه آنه��ا یک اتاق جن��گ روانی
در خزان��هداری و وزارت خارجه آمریکا تاس��یس
کردهاند تردی��د نداریم اما با ملت��ی فهیم مواجه
هستیم .واعظی از درخواست ترامپ برای مالقات
با روحانی خبر داد و گفت :در س��فر قبلی روحانی
به نیویورک برای مجمع عمومی س��ازمان ملل،
ترامپ ۸بار تماس گرفت و درخواس��ت گفتوگو
و مالقات ب��ا رییسجمهور را از تیم ایرانی مطرح
کرده بود.
به گزارش ایرن��ا ،رییس دفتر رییسجمهوری در
پاس��خ به س��والی پیرامون لزوم تدوین نقشه راه
اقتصادی کشور ،تصریح کرد :رییسجمهوری به
گروهی با محوریت سازمان برنامه و بودجه دستور
دادند که سناریوهای مختلفی را طراحی کنند .سه
سناریو مش��خص شده و در ستاد اقتصادی دولت
مورد بحث قرار گرفته اس��ت .در جلس��ه س��ران
سه قوه درخصوص این س��ناریوها بحث خواهد
ش��د .مطلبی را که رهبری درخصوص نقشه راه
اقتصادی کش��ور فرمودند انج��ام خواهیم داد و
وقتی این کار انجام ش��ود در م��ورد محوریت آن
بحث خواهیم کرد.

حجتاالسلام حس�ن روحانی با بیان
اینکه در راه استقالل و آبادانی ،به دعای
خی�ر خانواده ش�هدا نیازمندی�م ،گفت:
خانواده معظم ش�هدا مای�ه فخر ملت و
عزت کشور هستند.
رییسجمهوری سهشنبهشب با حضور در منزل
ش��هیدان غالمرض��ا و محمد یاس��ری ،ضمن
دی��دار با مادر این ش��هیدان واالمق��ام ،از ایثار
فرزندان و صبر اعضای خانواده یاسری تجلیل
کرد .روحان��ی در این دیدار با بیان اینکه تربیت
چنی��ن فرزندانی برای هر خانوادهای س��عادت
دنیوی و اخروی اس��ت ،گفت :وج��ود جوانانی
که اش��تیاق دارند در راه دین و کشور جان خود
را فدا کنند و خانوادههای ک��ه با نهایت رغبت
حاضرند فرزندان خود را به عنوان گرانبهاترین
داراییش��ان در این راه تقدیم کنند ،مایه فخر
ملتوعزتکش��وراس��ت.
رییسجمهوری افزود :شما خانواده معظم شهدا
کار بزرگی انجام دادید و به بهترین شکل به وظیفه
خ��ود عمل کردید ،حاال نوبت ماس��ت که تالش
کنی��م به وظیفه خ��ود در راه اس��تقالل و آبادانی
کشور عمل کنیم و در این مسیر به دعای خیر شما
خانواده شهدا نیازمندیم.
در این مراسم که حجتاالسالم شهیدی رییس
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران نیز حضور داش��ت،
رییسجمهوری با تقدیم لوحی از مادر و خواهران
شهیدان یاسری که هر دو فرزند پسر خود را تقدیم
انقالب کردند ،تقدیر کرد.

خانواده شهدا نشاندهنده
مسیر مستقیم هستند
روحانی همچنین با حضور سرزده در منزل جواد
جعفری قدوس��ی جانباز 70درصد دفاع مقدس،
در فضایی گرم و صمیمی با این جانباز سرافراز و
خانوادهشان دیدار و گفتوگو کرد.
رییسجمهوری در این دیدار ب��ا تجلیل از ایثار و
جانفش��انی این جانباز گرانقدر و صبر و فداکاری
همس��ر و والدین ایشان اظهارداش��ت :همه این
ایثارگری و فداکاریه��ا در راه پیروی از راه امام
حس��ین(ع) و خالصانه بوده اس��ت و خداوند اجر
و پاداش بیش��ماری برای آن وعده داده اس��ت.
رییسجمه��وری همچنین روحیه باالی خانواده
شهدا و جانبازان را بسیار ارزشمند دانست و گفت:
این روحیه برای همه ما درس و نشاندهنده مسیر
مستقیم است و همواره خود را نیازمند دعای خیر
شما عزیزان میدانیم.
روحانی برای ملت ایران و رهبری عزیز سالمتی
و س��رافرازی مس��ألت و تاکی��د کرد که عش��ق
و عالق��ه ملت ایران ب��ه خاندان رس��الت پایدار
خواهد بود .رییسجمه��ور همچنین با تجلیل از
تالش و فداکاری والدی��ن جانبازان و ایثارگران،
گفت :ش��ما والدی��ن گرانقدر با تربیت اس�لامی
و صحیح خود ،از س��هم و اجر زیادی در پیش��گاه
خداوند متعال برخودار هس��تید و برای همه شما
سالمتی آرزو دارم .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
ریاس��تجمهوری ،رییسجمهوری همچنین از
این جانباز دوران دفاع مق��دس و خانواده وی ،با
اهداء لوح و هدایایی تقدیر به عمل آورد.

والیتی:

ایران به دعوت عراق و سوریه در آن کشورهاست
مش�اور رهبر انقلاب در ام�ور بینالملل،
ضمن بیان اینکه سیاس�ت اس�تراتژیک
ایران در منطقه تغییر نخواهد کرد ،گفت:
همانطور که ایران به دعوت سوریه و عراق
به این کش�ورها رفت�ه ،میتواند به کمک
یمن هم برود.
علیاکبر والیتی مش��اور رهبری در امور بینالملل
در حاشیه س��فر اخیر خود به مس��کو ،در گفتوگو
با شبکه «راش��اتودی»( )RTروسیه درخصوص
ارتباط س��فرش به این کش��ور و حض��ور همزمان
نتانیاهو در مس��کو ،گفت :هیچ ارتباطی بین س��فر
من و این مالقاتها در کش��ور شما و با این افرادی
که نام بردید نیست .من به طور مستقل آمدم اینجا
فقط برای صحبت با مقام ارش��د کشور روسیه .من
حام��ل پیامهای رهب��ری و رییسجمهوری ایران
هستم برای پوتین و فرصتی به دست آمد تا حدود دو
ساعت درباره تمام مسائل دو جانبه ،همکاریهای
منطقه ای و بینالمللی صحبت کردیم.

وی در ادامه درخصوص حض��ور منطقهای ایران،
اظهار داشت :حضور ما در سوریه به خواسته آمریکا
و دیگر کش��ورهای غربی که دیپلماسی آمریکا را
پیروی میکنند ،یا برخی کش��ورهای منطقه که با
دیپلماسی آمریکا در ارتباط هستند ،ربطی ندارد .ما
در سوریه هستیم آن هم بنا به دعوت دولت قانونی
سوریه که به دولت و مردم سوریه کمک کنیم .ما از
تمامیت ارضی حمایت میکنیم و ما به دولت و ملت
س��وریه کمک میکنیم تا با تروریسم بجنگند ،آن
هم با کمک روسیه و دیگر کشورها .خوشبختانه ما
بر دش��واریها و مشکالت پیشروی دولت و ملت
سوریه غلبه کردیم و کامال معتقدیم که جمهوری
اسالمی ایران و روس��یه که در سوریه حضور دارند
باید قانونی در آنجا بمانند ،ت��ا از پیروزی در مقابل
گروههای تروریستی حفاظت کنند .اگر ما سوریه را
ترک کنیم ،آمریکا و اسرائیلیها به تالششان برای
حمایت از گروههای تروریس��تی ادامه خواهند داد.
بار دیگر دمشق ،پایتخت دولت سوریه در موقعیت
خطرناک ق��رار میگی��رد و بار دیگر ما با توس��عه

گروههای تروریس��تی جدید مواجه خواهیم ش��د.
مش��اور رهبر انقالب در امور بینالمل��ل ادامه داد:
م��ا از هر گونه کمک اس��تقبال میکنیم ،کمک به
مردم منطقه ،دولتهای منطقه ش��امل س��وریه،
عراق ،یمن ،لبنان و همچنی��ن یمن .اگر یمن از ما
بخواهد کمکشان میکنیم که صلح و آرامش را در
منطقه بیاوریم.
مخالف حضور آمریکا در منطقه هستیم
والیتی درب��اره دخالتهای واش��نگتن در منطقه
هم افزود :م��ا مخالف هرگونه حض��ور آمریکا در
مناطقمان هس��تیم .اگر آمریکا بخواهد به سیاست
سلطهجویانه خود ادامه دهد ،ما مخالف برتریطلبی
آنها در منطقه خود هس��تیم .اگر ما در مناطق خود
هس��تیم ،این کام�لا قابل فهم اس��ت و حضوری
قانونی .چ��را آمریکا تالش میکن��د که در منطقه
ما باش��د و زمانی که آنها آنجا هس��تند ،تنها کاری
که انجام میدهند یا نش��ان میدهند این است که
گروههای تروریستی ایجاد میکنند.

به گزارش فارس ،وی درخصوص ادعای «معامله
بزرگ» بین واش��نگتن و مس��کو و بحث بر س��ر
خروج ایران از س��وریه هم تأکید کرد :ترامپ مثل
یک آرتیس��ت عمل میکند .او امروز پیشنهاداتی
میدهد و فردا بر خالف پیشنهاد خود عمل میکند.
بنابراین هیچ کس نمیتواند به قولهای او اعتماد
کند .همچنین ما دنبال درخواس��ت از ترامپ برای
همکاری با ما نیس��تیم و نمیخواهیم که با ترامپ
همکاری کنی��م یا وارد بازی ش��ویم ی��ا هر گونه
موض��وع مورد بحث که او در هر قس��مت از جهان
مطرح کرد(ش��امل خاورمیانه) وارد ش��ویم .ما در
آن ش��رکت نخواهیم کرد یا در هر ب��ازی یا در هر
بحثی که او مطرح کرده .این به آنها بس��تگی دارد
که با پیروان خود با دیپلماس��ی خودشان همکاری
کنند .مثل عربستان س��عودی ،اسرائیل و دیگران.
ما سیاس��تهای متفاوتی داریم .سیاست اصلی ما
در منطقه همکاری با دولت و مردم عراق ،س��وریه
و لبنان اس��ت و ما نمیخواهیم به هیچگونه بحثی
که توسط آقای ترامپ مطرح میشود ،وارد شویم.

سلیمانیامیری
رییس کل بیمه مرکزی شد
هیات وزیران در جلس��ه روز
گذش��ته خود ،ب��ه غالمرضا
س��لیمانی امیری ب��ه عنوان
ریی��س کل بیم��ه مرک��زی
جمهوری اسالمی ایران رأی
اعتماد داد و از خدمات رییس
کل پیش��ین تقدی��ر ک��رد.
همچنین ،دولت به منظور تداوم اجرای سیاست قیمت تضمینی برای
محصوالت ذرت و جو ،افزایش شفافیت معامالت و کاهش بار مالی
دول��ت ،با عرضه محص��والت ذرت و جو در ب��ورس کاالی ایران
موافقت کرد .بر این اس��اس ،سازمان برنامه و بودجه کشور موظف
شد مابهالتفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصوالت
فوقالذکر را به عالوه کارمزد معامله در بورس ،به تفکیک از محل
اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 1397کل کشور تأمین و پرداخت
کند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،هیات وزیران
در ادامه ،آیین نامه اجرایی دیگری از قانون بودجه سال  1397کل
کش��ور مربوط به اختصاص بخشی از منابع ش��رکتهای سودده،
بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای توسعه فناوری و
ارتقای بهرهوری را بررسی و به تصویب رساند.

توضیح درباره بازدید آژانس
از دانشگاهها
منصور غالمی وزیر علوم روز
گذش��ته در جمع خبرنگاران،
تلویح��ا بازدی��د آژان��س
بینالمللی انرژی اتمی از یکی
از دانش��گاهها را تایی��د کرد و
اظهار داشت :این تصمیمات بر
اساس تصمیم ش��ورای عالی
امنیت ملی بوده و همه سازمانها باید از این تصمیمات تبعیت کنند.
وی افزود :موضوع دانشگاه مربوطه با هماهنگی وزارت علوم نبوده
است و دانشگاه مربوطه گزارش��ی هم به ما نداده است .به گزارش
مهر ،غالمی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون احکام دانشجویان
بازداشتی و پیگیری وزارت علوم خاطرنشان کرد :کمیتهای در وزارت
علوم تشکیل شده که همکارانمان از طریق دانشگاه ها و ستاد این
موضوع را پیگیری میکنند و صحبت هایی هم شده و خود من هم
رایزنیهایی انجام دادم و امیدوارم که مس��ئوالن امر با نگاه محبت
آمیزتری به موضوع توجه کنند.

همکاری تهران و اسالمآباد
در مقابله با داعش
در پی س��فر سرلشکر محمد
باقری به پاکستان ،رییس ستاد
کل نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران و فرمانده ارتش
پاکستان بیانیه مشترکی صادر
کردن��د .در بیانی��ه مش��ترک
باق��ری و ژن��رال «قمر جاوید
باجوا» ،آمده اس��ت :دو کشور درخصوص رسیدن به یک چارچوب
جام��ع نظامی برای همکاری دو جانبه در ح��وزه امنیتی و مبارزه با
تروریسم و تبادل اطالعات به تفاهم رسیدند .در این بیانیه با اشاره
به اهمیت منطقهای و تاثیرگذاری س��فر سرلشکر باقری در جهان
اس�لام ،آمده اس��ت :این چارچوب به طور اختصاصی بر توس��عه
هماهنگی مرزی برای رسیدن به اهداف یک مرز صلح و تجاری-
دوستی و جلوگیری از پدیدههای غیرقانونی مانند قاچاق موادمخدر
و انسان متمرکز خواهد ش��د .در بخش دیگر این بیانیه آمده است:
طرفی��ن توافق کردن��د گفتوگوه��ای مداوم و چن��د مرحلهای و
همکاری مشترک عملیاتی و تاکتیکی برای توسعه فضای امنیتی
منطقه مجاور مرز ایران و پاکستان ادامه یابد .به گزارش خبرگزاری
صداوسیما ،در این بیانیه نیروهای مسلح ایران و پاکستان همچنین
به گشتزنی منسجم و مراقبت مشترک طرفین در امتداد خط مرزی
بینالملل��ی به عن��وان گام مثبت اولیه تاکی��د و در خصوص حفظ
همکاری پلیس م��رزی و نیروهای امنیتی در حوزه اطالعات برای
مقابله ب��ا تهدیدات مش��ترک توافق کردند .طرفی��ن همچنین بر
تعهداتشان و مسئولیت مشترک برای ارتقا و کمک موثر به صلح و
ثب��ات در منطق��ه ب��ه خص��وص در مقابل��ه ب��ا تهدی��د تحمیلی
تروریستهای فراملیتی مانند داعش تاکید کردند.

یاوهگوییجدیدنتانیاهو علیهکشورمان
تلویزیون رژیم صهیونیستی
یک ویدئو را منتشر کرده که در
آن نش��ان میدهد «بنیامین
نتانیاه��و» نخس��توزیر این
رژی��م در ح��ال گفتوگ��و با
اعضای حزب لیکود است و به
آنها میگوید که وی مس��ئول
تصمیم رییسجمهور آمریکا برای خروج از توافق هستهای با ایران
است .نتانیاهو در این ویدئو ادعا کرد :ما ترامپ را به خروج از توافق
هستهای متقاعد کردیم و من باید در برابر تمام جهان بایستم و با این
توافق مخالفت کنم ،ما دست از تالش بر نداشتیم .به گزارش ایسنا،
وی در این ویدئو مشخص نمیکند که چگونه رییسجمهور آمریکا
را به خروج از توافق هستهای ایران و قدرتهای جهانی که در ژوئیه
 2015حاصل شد ،متقاعد کرده است.

ایران قویترین بازیگر در عراق
وب��گاه انگلیس��ی «می��دل
ایس��ت آی» ضمن اش��اره به
برگ��زاری انتخاب��ات اخی��ر
پارلمانی در عراق و بازشماری
دس��تی آرا ،ت�لاش برخ��ی
کش��ورها برای تأثیرگذاری بر
روابط عراق و ایران را بیهوده
ل ایستآی نوشت :در عراق پس از انتخابات ،دو
توصیف کرد .مید 
موضوع باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ اول ،چالش قدرت بین احزاب
مختلف عراق��ی و دوم ،نتیجه این چال��ش در چارچوب ژئوپلتیک
خاورمیان��ه ،باالخص مواجهه بین آمریکا و متحدانش در ش��ورای
همکاری خلیج فارس از یکس��و و ایران و محور مقاومت از سوی
دیگر« .مارکو کارنلوس» نویسنده این مطلب که یک دیپلمات سابق
ایتالیایی اس��ت ،تصریح کرد :جدا از هرگونه فهم سیاس��ی در بین
احزاب سیاس��ی ع��راق ،بخواهید ی��ا نخواهید ،ای��ران همچنان
بانفوذترین بازیگر در عراق باقی خواهد ماند .تهران خود را صبورانه
با هرگونه آرایش سیاسی در عراق تطبیق خواهد داد و بغداد نیز همین
کار را خواهد کرد .به گزارش ف��ارس ،در ادامه این مطلب ،تصریح
ش��ده که هر آنکس که فک��ر میکند میتواند از بی��رون بر روابط
پیچیده ایران و عراق اثر بگذارد ،در خواب و خیال بهسر میبرد.

