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سال بیست و هفتم
شماره 6965

سرمقاله

رییس جمهوری در اجتماع مردم بندرلنگه اعالم کرد:

عکس :مهر

رییس جمهوری اســامی ایران با اشــاره به شــهادت شماری از
مرزداران کشــور به دست تروریست ها تاکید کرد :بی تردید ملت
بزرگ ایران انتقام خون شهدای مرزبان ما در سیستان و بلوچستان
را خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا ،حجت االســام و المسلمین حسن روحانی روز
یکشنبه در اجتماع مردم بندرلنگه در ورزشگاه این شهر گفت :بار
دیگر می خواهم درود و ســام جمع را به محضر شهدای عزیزی
که در روز چهارشنبه هفته گذشته به دست خون آشامان روح شان
پرواز کرد ،نثار کنیم.
اجازه نمی دهیم تروریست ها در منطقه فعالیت کنند
روحانی با تاکید بر این که تروریست به هیچ معیار انسانی پایبند و
معتقد نیستند ،گفت :مردان استواری که برای دفاع از سرزمین مان،
دفاع از مرزها و امنیت کشور و آرامش مردم ما ،مرزبانی شرق ایران
را به جان خریدند و خداوند برای مرزبانان ما پاداش و ثواب بزرگ
قرار داده است.
وی بیان کرد :ملت ما بی تردید انتقام خون این شهیدان را خواهند
گرفت و ما نخواهیم گذاشت مزدورانی به پاسداران عزیز و مرزبانان
غیور ما که امنیت کشــور بر دوش آنهاست ،حمله ور شوند و از
دست انتقام الهی و مردم ایران فرار کنند.
او ادامه داد :آنهایی که سبوعانه به پاسداران و مرزبانان ما حمله کردند و
آنها را به شهادت رساندند باید بدانند که این کار خصمانه و سبوعانه،
ما را در مبارزه با تروریسم ،بیشتر تشویق میکند و ما برای دستیابی
به این هدف به کوشــش خود خواهیم افزود و نخواهیم گذاشت
تروریستهایی که سالح و پولشان را از جاهای دیگر تامین میکنند،
در منطقه ما فعالیت کنند و دست به اقدام های تروریستی بزنند.
خواهان روابط برادرانه با همسایگان هستیم
رییس جمهوری اظهار داشــت :مــا در منطقه خلیج فارس روابط
برادرانه و صمیمی می خواهیم ،هیچ گاه ما آغازگر تجاوزی در کل
منطقه نبودیم و ما به همسایگان خود گفتیم که ایران از پس این حمله
بر می آید و دشمن را شکست خواهد داد.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه کســانی که در منطقه فکر میکنند
ت ها امنیت آنها را تامین می کنند ،سخت در
آمریکا و صهیونیســ 
اشتباه هستند ،یادآور شــد :روزی که صدام به ایران حمله کرد به
کشــورهای همسایه اعالم کردیم که ایران دشمن خود را شکست
خواهد داد و بدانند که مزدوران برای آنها امنیت نخواهند آورد.
وی ادامه داد :برخی از آنها به صدام تکیه کرده بودند تا امنیت بگیرند
در حالی که ایران در منطقه امنیتآفرین بود و بعدها دیدند که همان
صدام به کویت حمله کرد و کســانی که فکر میکردند صدام مایه
امنیت آنها است به اشتباه خود پی بردند.
امنیت منطقه به دست کشورهای منطقه تامین می شود
رییس دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه امنیت منطقه به دست خود
ما تامین میشود و باید با اتحاد و همبستگی امنیت را تامین کنیم،
گفت :متاسفانه برخی همسایگان ما راه اشتباه را انتخاب کردند و به
سراغ آمریکایی ها و صهیونیست ها رفته اند ،این ها به اشتباه فکر
میکنند که ایران چشم طمع به آنها دارد در حالی که ایران خواهان
روابط دوستانه با همه کشورهای منطقه است.
رییس جمهوری تاکید کرد :کسانی که فکر می کنند امنیت منطقه
دســت ما مسلمانان است ،چقدر احساس خطر می کنند و باید ما
متحد و کنار هم باشیم و امنیت منطقه را حفظ کنیم و روابط برادرانه

به دنبال شایسته ساالری هستیم

و دوستانه با هم داشته باشیم.
وی یادآور شد :این ها فکر می کنند ایران قدرتمند به منطقه چشم
طمــع دارد در حالی که ایران خواســتار روابــط صمیمانه با همه
کشورهای منطقه است و با برخی از آن ها روابط صمیمی دارد و هر
کشوری دشمنی می کند به ضرر خودش خواهد بود.
رییس شورای عالی امنیت ملی گفت :انقالب ما یک انقالب اسالمی
و مردمی اســت و  40سال این واقعیت را نشــان دادیم که دنبال
معنویت و امنیت و پیشرفت کل منطقه هستیم و امروز عمل ،زبان،
رفتار و گفتار ما همین را خواهد گفت.
رییس جمهوری تاکید کرد :یکی از اهداف قدرت های استکباری در
طول سال های گذشته ،اختالف بین مذاهب و اقوام بوده که گاهی
موفق و گاهی ناموفق بوده اند.
دنبال شایسته ساالری در ایران هستیم
حجت االســام والمسلمین روحانی گفت :امروز در سراسر ایران
و حتی روســتاهای مختلف آن ،مدیران کل ،اســتانداران و عضو
شوراهای روســتایی از شیعه و اهل سنت حضور دارند و یکی از
اهداف مهم ما این بود که به دنیا بگوییم ایران دنبال شایسته ساالری
است.
دکتر روحانی اضافه کرد :برای ما مرد یا زن ،شــیعه یا اهل سنت و
از این قوم یا از آن قوم فرقی ندارد و تنها شایســته ساالری مهم و
مطرح است.
رییس جمهوری اضافه کرد :وظیفه همه اســتانداران ،فرمانداران و
بخشداران در سراسر کشور این است که وقتی فردی استخدام می
شود و مدیریتی به فردی واگذار می کنند ،اساس آن شایسته ساالری
باشد و فرقی ندارد که از کدام شهر و یا دارای چه مذهبی است.
یکی از کارهای مهم دولت تدبیر و امید وحدت
میان مذاهب است
او گفت :امروز همه مردم ما در سراسر ایران و همه اقوام و مذاهب

چهارسویسیاست
الریجانی:

دولت پاکستان باید پاسخگوی حادثه تروریستی زاهدان باشد

رییس مجلس شــورای اسالمی از وزارت امور خارجه و دستگاه های امنیتی خواست حادثه
تروریستی استان سیستان و بلوچستان را رسیدگی کنند و گفت :دولت پاکستان باید پاسخگوی
این اقدام باشد که از سرزمین آنها گروهک تروریستی عملیات را طراحی و عمل کرده است،
به گزارش ایرنا« ،علی الریجانی» در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ،حادثه تروریستی در
استان سیستان و بلوچستان که شماری از برادران مجاهد سپاه به شهادت رسیدند را به خانواده
معظم این عزیزان و مردم استان اصفهان تسلیت گفت و از همت آنها در تشییع جنازه باشکوه
آن عزیزان سپاسگزاری کرد.
وی ادامه داد :دولت پاکستان باید پاسخگوی این اقدام باشد که از سرزمین آنها این گروهک این
عملیات را طراحی و عمل کرده است.
رییس مجلس خاطرنشان کرد :وزارت امور خارجه و دستگاه های امنیتی باید رسیدگی جدی
به این حادثه کنند و در این مقطع پاکستان نمی تواند غیرمسووالنه عمل کند.
الریجانی یادآور شد :با همه احترامی که برای دولت همسایه پاکستان قائلیم اینگونه رفتارها
سطح همکاری دو کشور را به شدت مخدوش می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود حضور مردم در راهپیمایی  22بهمن را ارزشمند و ذی
قیمت برای امنیت و منافع ملی دانست و از ملت ایران قدردانی کرد.
رییس مجلس همچنین اقدام عجوالنه آمریکا و رژیم صهیونیستی در نشست سبک ورشو را
نشانگر دست خالی آنها دانست.
الریجانی افزود :این همه سروصدا و نتیجه آن چند سخنرانی تکراری و بی محتوا بود که نشان
داد آمریکا ملعبه دست یک گروهک تروریستی قرار گرفته و با تخیالت در صحنه دیپلماسی
ظاهر شده است و بیش از آن که آمریکا و اسراییل برای ایران فضا سازی کنند خود را در قلمرو
بین المللی نفله و بیمقدار کردند .
وی در ادامه از پیام سترگ و خردمندانه رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت چهلمین سال
پیروزی انقالب اسالمی تشکر و قدردانی کرد.
رییس مجلس تصریح کرد :این پیام از محتوای غنی برای آینده انقالب اسالمی برخوردار است
و اجزا منسجم آن مسیر کشور را برای حکمرانان و ملت مشخص می کن،د الزم است مرکز
پژوهش ها برای تحقق پیام اقدامات الزم را طراحی و در اختیار کمیســیون های تخصصی
قرار دهد.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی؛

باید راهبرد صیانتی از نیروها در مناطق مرزی شکل گیرد

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه
امروز این کمیسیون درباره حادثه تروریستی زاهدان گفت :باید یک راهبرد صیانتی از نیروها
در این منطقه باید شکل گیرد؛ نیاز است هماهنگی های الزم در مرز میان دستگاه های مختلف
انجام شود.
به گزارش ایرنا ،رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در
جمع خبرنگاران گفت :برای جلسه امروز مسئوالن امنیتی و اطالعاتی -امنیتی سپاه را دعوت
کرده ایم با توجه به اینکه بخش اعظم شهدا از استان اصفهان هستند ،مجمع نمایندگان اصفهان
نیز در این جلسه حضور دارند.
حشمتاهلل فالحت پیشه افزود :متاسفانه بخشی از پیش بینی های ما در شرق کشور در حال
شکل گیری است؛ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی دو سفر را
به استان سیستان و بلوچستان انجام داده است و در این سفر هم چنین مسائلی پیش بینی شده
بود؛ حتی برای اولین بار در تاریخ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ،جلسه بودجه را دو
ماه پیش از تدوین پیش نویس بودجه برگزار کردیم.
این نماینده مجلس ادامه داد :دو بخش دفاع و مرز را نیز در بودجه داشــتیم ،از آنجا که آقای
نوبخت قول داده بود که در ستاد کل جلسه را برگزار می کند ،ما در کمیسیون جلسه دفاع را
نداشتیم و جلسه مرز در کمیسیون برگزار شد.
وی اظهار داشت :معتقدیم که دولت در الیحه بودجه یک پنجم نیازهای مرز را پیش بینی کرده
است و با این شرایط تنها چیزی که وجود دارد با وجود آنکه سربازان ما با جان فشانی از مرز
دفاع می کنند ،اما شاهد هستیم که گرفتار یک سری جریانات تروریستی انتحاری می شوند.
وی تصریح کرد :موضوع تروریسم انتحاری به یک راهبرد ایذایی علیه ایران در شرق تبدیل
شــده است؛ راهبرد ایذایی با هدف اذیت و آزار یک کشور و ایجاد مشغله ذهنی برای مردم
و سیاستمداران یک کشور عمل می کند؛ همین موضوع برای ما بسیار مهم و اساسی است.

در کنار هم و برادر هم هستند و زندگی ما در سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،بوشــهر ،خوزستان و سراسر ایران باید به گونه ای باشد
که اگر کسی وارد خیابانی شــد نتواند تشخیص دهد که شیعه یا
اهل سنت است.
دکتر روحانی تاکید کرد :همه باید متحد و برادر باشیم و دست هم را
بگیریم و یکی از تصمیمات مهم دولت یازدهم و دوازدهم موضوع
وحدت میان مذاهب ایران بوده است.
وی تصریــح کرد :هر که در این کشــور ،اســام و قانون را قبول
دارد ،همه دارای حقوق مســاوی هستند و زیرپرچم قانون اساسی
جمهوری اســامی همه ما باید به فکر منافع کل کشور باشیم و به
قانون احترام بگذاریم.
رییس جمهوری اضافه کرد :آنچه برای ما مهم است؛ قرآن ،اسالم،
اهل بیت (ع) و ایران اســامی است و وجب به وجب خاک ایران
برای ما عزیز اســت و ما جان می دهیم و فداکاری می کنیم تا از
ایران مان دفاع کنیم.
دکتر روحانی ادامه داد :برای نابودی تروریست ها و توسعه کشورمان
تالش خواهیم کرد همان گونه که در  22بهمن نشــان دادید ما راه
انقالب و استقالل و آزادی جمهوری اسالمی را ادامه می دهیم.
رییس جمهوری اضافه کرد :ما در برابر ظالم می ایستیم و به مظلومان
جهان نیز کمک می کنیم و همان طور که شعار دادیم زیر بار استکبار
نخواهیم رفت.
او بیان کرد :خداوند بزرگترین نعمت را در این  40سال به کشور ما
داده است و آن استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی است.
امریکا دنبال دو دستگی و خسته کردن ملت ایران است
حجت االسالم والسملمین روحانی افزود :درست است که آمریکا
و صهیونســت ها به دنبال ایجاد توطئه ،دوگانگی و دودستگی و
همچنین خسته کردن ملت ما هســتند و می خواهند بین دولت،
حاکمیت ،نظام ،قوای سه گانه و رهبری شکاف ایجاد کنند و اعتماد

اقتصاد مقاومتی :از حرف تا عمل
مردم را به نظام سســت و کم کنند اما ما از فشارهای دشمن نمی
ترسیم.
اجازه ندهیم دشمن به اهدف خود برسد
رییس جمهوری با اشــاره به آیــهای از قرآن کریم گفت :قرآن به
روشــنی میگوید اگر اختالف بین شما باشد ،سستی به وجود می
آید و دشمن قوی میشود و با اختالف ،قدرت و عظمت شما زیر
سوال خواهد رفت.
او تاکید کرد :همه باید با هم متحد شویم و اجازه ندهیم دشمن به
هدف خود برای ایجاد اختالف بین ما دست یابد.
با تقویت گردشگری در هرمزگان بیکاری
ریشه کن می شود
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز
روز آزمایش همه ما در دولت ،مردم و مدیران کشــور اســت ،به
ت های استان هرمزگان اشاره کرد و گفت :در این استان خدا
ظرفی 
به ما نعمتهای فراوانی داده به مردم جنوب کشور آبهای خلیج
فارس را هدیه کرده که نعمت بزرگ منطقه است؛ سواحل زیبا در
اختیار شماســت که میتواند یک جاذبه گردشگری ارزشمند در
منطقهباشد.
رییس جمهوری همچنین گفت :با تقویت گردشــگری در منطقه
بیکاری ریشهکن می شــود و یکی از اهداف دولت تامین رفاه و
آسایش مردم و رفع مشکالت آنان است.
وی با بیان اینکه ایران از نظر گازرسانی بهترین شرایط را دارد ،گفت:
دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان در زمینه گازرسانی نیاز به
کار ویژه دارند و همین جا به شما قول میدهم که تا پایان این دولت
به شهرستا ن های این منطقه گاز خواهیم رساند.
ی های مردم استان را لولهکشی گاز
رییس جمهوری یکی از نیازمند 
و توسعه صنعت اعالم کرد و گفت :این موضوع را به عنوان هدف،
در تصمیم های خود برای استان دنبال میکنیم.
دکتر روحانی همچنین با اشاره به موقعیت هرمزگان و داشتن بیش
از  900کیلومتر مرزهای ساحلی و  14جزیره بسیار و تنگه راهبردی
هرمز ،این استان را بسیار مهم برای ایران توصیف کرد.
رییس دولت تدبیر و امید بیان کرد :مردم بندرلنگه ،مردمانی با پیشینه
تمدنی بزرگ هستند و ســابقه تمدن در این شهر به چندین هزار
ســال بر می گردد و روزگاری محل رفت و آمد دریایی این منطقه
و بنادر مهمش بندرلنگه بود که توسعه این بندر از تصمیم های این
سفر خواهد بود.
وی بیان کرد :خدا را سپاسگزارم که برای چندمین نوبت در دولت
یازدهم و دوازدهم به بنده توفیق داد تا در محضر مردم مهمان نواز،
خونگرم و مرزدار جمهوری اســامی ایران باشــیم و امروز بسیار
خوشحالم قولی که در سفر قبل داده بودم که به غرب هرمزگان سفر
خواهم کرد و این کار امروز محقق شد.
رییس جمهوری ادامه داد :در دولت یازدهم به شرق استان هرمزگان
ســفر کردیم و تصمیم های مهمی برای شــرق اســتان و به ویژه
شهرستان جاسک اتخاذ کردیم که در حال اجرا شدن است.
دکتر روحانی گفت :در این ســفر برای غرب این استان که اهمیت
بســیار زیادی دارد ،بنده خدمــت همه مردم عزیــز بندرلنگه و
شهرستان های بندر خمیر ،پارسیان و بستک و مردم بندرعباس و
شهرستان های شرقی آن سالم عرض می کنیم و برای ما هرمزگان
استانی مهم و راهبردی است.

ظریف در نشست پرسش و پاسخ کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح کرد

درخواست وقیحانه آمریکا از اروپا برای خروج از برجام
محمدجواد ظریف وزیرخارجه ایران در بخش پرسش و
پاسخ در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن دفاع قاطع ازبرنامه
مشــروع موشــکی برای دفاع ازایران ،سیاستهای غرب
در فروش ســاح و همچنین معیارهای دوگانه در زمینه
حقوق بشر را رد کردوگفت:اجازه دهید حقوق بشر شما
را فراموش کنیم چون با پرونده قتل خاشقچی این موضوع
به گوشه طاقچه گذاشته شد.
به گزارش ایرنا ،وزیر امور خارجه پس از ســخنرانی در
کنفرانس امنیتی مونیخ در نشســت پرسش وپاسخ با'لیز
دو ِست'خبرنگار انگلیسی با رد تفسیر او از قطعنامه 2231
شورای امنیت گفت:من درباره بند بند این قطعنامه مذاکره
کــرده ام و بهتر می دانم که درخواســتی برای منع برنامه
موشکی از ایران مطرح نشده است.برجام تمام چیزی نبود
که میخواســتیم ،تمام چیزی هم نبود که ایاالت متحده
میخواســت .اما بهترین چیزی بود که میتوان به دست
آورد.
وی درباره تحرکات اروپایی ها در خصوص برجام یادآور
شد:در عمل باید اقدامات بیشتری انجام دهند .اگر روزی
آمریکاییها به اروپا بگویند باید رابطه تجاری خود را با چین
قطع کنید ،آنها چه میکنند؟ همان کار را االن انجام دهید.
چرا که اگر در برابر یک زورگو نایستید ،زورگوتر میشود.
ظریــف همچنین در واکنش به تهدید فرانســه در مورد
اعمال تحریمهای موشــکی علیه ایــران تصریح کرد :آن
زمان (جنگ هشــت ســاله تحمیلی) که با جنگندههای
فرانسوی ،تسلیحات شیمیایی آلمانی ،تانکهای انگلیسی
و آواکسهای آمریکایی به ما حمله میشد ،زمانی که ما را
موشکباران میکردند ،هیچکس کوچکترین ابزار دفاعی به
ما نمیداد ،نه پدافند و نه موشکی برای پاسخ.
وی پرسید :همین امروز آیا کسی به ما سالح میفروشد؟
آیا کســی به ما جنگندهای برای دفاع از خود میفروشد؟
اگر مورد حمله قرار بگیریم قرار است با شمشیر از خود
دفاع کنیم؟
وی در ادامه درباره قطعنامه 2231شورای امنیت افزود:این
قطعنامه در ارتباط با موشــکهای طراحی شده برای حمل
سالح هسته ای اســت و این در حالی است که ما اصال
سالح هسته ای نداریم.

ظریف در ادامه با انتقاد از فروش هنگفت تسلیحاتی غرب
به کشورهای منطقه گفت:مشکل این است که هیچکس
به ما حتی یک جت جنگی نمی فروشــد ،چطور ما باید
از خودمان دفاع کنیم .من برای خوشــامد آقای لودریان و
سایر وزیران خارجه اروپایی کاری غیرمنطقی نمی کنم تا
صدام حسین بعدی بتواند به ما ضربه بزند و مردم ما بدون
دفاع باشند.
وی تاکید کرد:آقای ترامپ از فروش ســاح های زیبا به
عربستان تمجید می کند؛ ما چیزی از آن سالح های زیبا
دریافت نمی کنیم آیا باید با شمشیر از خودمان دفاع کنیم ؟
ظریف در بخش دیگری در پاسخ به امکان مذاکره با آمریکا
گفت :ما و آنها در میز مذاکره بودیم تا آوریل سال گذشته،
آقــای برایان هوک در وین با آقای عراقچی معاون من در
کمیسیون برجام صحبت می کرد .آنها میز مذاکره را ترک
کردند .بقیه اعضای برجام در میز مذاکره هستند.
وی افزود :ما سیگنال های متناقضی می بینیم .وزیر خارجه
آمریکا  12شــرط می گذارد که به معنای تسلیم است و
رئیس جمهوری این کشور یک حرف می زند.
ظریف با دفاع از توافق هســته ای گفت:ما یک ســند دو
صفحــه ای همراه با عکس یادگاری تهیه نکردیم ؛ کاری
بهتر از این توافق نمی توان به انجام رساند و برجام بهترین
توافقی است که می توان به آن دست یافت.
وی در خصوص دوام برجام گفت :من پیشگو نیستم .ما
امنیت را از مردم می گیریم برای ما مهم است که مردم را
راضی نگاه داریم  .نمی گوییم که کشوری کامل و بی نقص
هستیم اما از بســیاری از متحدان شما بهتر هستیم  .طبق
نظرسنجی دانشگاه مریلند 51 ،درصد از مردم می گویند که
باید در برجام باشیم.ما از کارهایی که اروپا انجام داده تقدیر
می کنیم اما اروپا آماده پرداخت بها نبوده است .درخواست
آمریکا از اروپا برای خروج از برجام وقیحانه است.
ظریــف در بخش دیگری از این گفت وگوی چالشــی
در موضوع حقوق بشــر ،با اشــاره به پرونده قتل جمال
خاشقچی و ادامه روابط عادی با عربستان از سوی غرب
گفت :اجازه دهید حقوق بشر شما را فراموش کنیم چون با
پرونده خاشقچی این موضوع به گوشه طاقچه گذاشته شد
 .چنانکه دولت ترامپ حقوق و قوانین بین المللی را کنار

طاقچه گذاشته است.
وی تاکید کرد:تضمین حقوق و آزادی مردم ایران برای ما
یک مساله امنیت ملی است چون ما به مردم وابسته هستیم.
مسئولیت ما درقبال شهروندان یک مساله است که در این
زمینه کاستی هایی داریم اما این مساله ربطی به اروپا ندارد .
حقوق بشر برای ما یک الزام امنیتی است نه مساله اخالقی
 .اروپا و آمریکا در موضعی نیستند که در این باره صحبت
کنند.
ظریف در خصوص اینکه آیا هنگام ترک مونیخ نسبت به
قبل نگران تر شــده است یا نه ؟گفت :اگر قرار بود امنیت
خودمان را از اینجا بگیریم نگران تر می شدم اما چون امنیت
خود را از مردم می گیریم اصال نگرانی ندارم .
وزیر خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به این سؤال که
آیا خطر جنگ در منطقه افزایش یافته است ،گفت :قطعا
کسانی دنبال این هستند .وی در پاسخ به این سوال که چه
کسی؟ عنوان کرد :اسرائیل.
ظریف درمورد ادعای حمایت ایران از تروریسم نیزگفت:در
ســال  ۱۹۸۴آمریکا صدام را از فهرست تروریسم خارج
کرد و ایران را وارد این فهرست کرد .آمریکا منافقین را در
فهرست تروریسم قرار داد و بعد این گروه را از فهرست
خارج کرد .این یک بازی است .باید به این بازی پایان داد.
چند روز پیش جولیانی در جمع اعضای منافقین سخنرانی
کرد .بولتون در جمع آنها ســخنرانی کرده است .بولتون
عصبانی است ،چون به آنها قول داده بود که  ۲۰۱۹را در
تهران با هم جشن میگیرند ،اما هنوز در پاریس هستند.
هنگام بحث درباره ضرورت های دفاعی ایران و انتقاد از
فروش صدها میلیارد دالر تسلیحات به کشورهای منطقه ،
ظریف به فروش تسلیحات غربی به صدام در زمان جنگ
با ایران اشــاره کرد که 'لیز دو ِست' خبرنگار بی بی سی و
مجری این برنامه گفت :صدام سالها پیش مرده است اجازه
دهید روحش در آرامش باشد؛ ظریف در واکنش موضوع
فروش تسلیحات آمریکا به عربستان و کشتار مردم یمن
را مطرح کرد.
امروز آخرین روز از پنجاه و پنجمین دوره کنفرانس امنیتی
ســه روزه مونیخ است که در هتل بایریشرهوف این شهر
برگزار می شود.

معاون سیاسی وزارت کشور:

باید برای اجرای قانون بایستیم
معاون سیاسی وزارت کشــور گفت :باید برای اجرای
قانون بایستیم و دیگران را نیز برای رعایت قانون تشویق
کنیم.
بــه گزارش ایرنا« ،جمال عــرف» در همایش معاونان
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی و مدیران کل سیاسی انتخابات
و تقسیمات کشوری استانداری های سراسر کشور اظهار
داشت :قانون و قانونمداری نماد یک حکمرانی مطلوب
است و مهم ترین آســیب کشور در حال حاضر قانون
گریزی است.
وی با بیان این که تمام نظام هستی بر پایه قانون استوار
شــده است ،افزود :برخی فکر می کنند با قانون گریزی

جهاناقتصاد

کارها درست پیش می رود.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد :پس از عمل به
قانون ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی باید سرلوحه امور
کارگزاران کشور قرار بگیرد.
عرف ،شــفافیت کارآمــدی و اثربخشــی را از دیگر
مولفه های حکمرانی مطلوب عنــوان و تاکید کرد :در
شــرایط کنونی ،کارهای کشور بدون وحدت و انسجام
پیش نمی رود و وزارت کشور و استانداری ها مهم ترین
عنصر برای ایجاد این وحدت و همدلی است.
وی خاطرنشــان کرد :ترکیب فشــار از بیرون و برخی
ســوءمدیریت ها در بخش هایی در داخل کشور همان

خطری است که رهبر معظم انقالب به آن اشاره فرمودند؛
باید بــرای جلوگیری از ترکیب تهدیــدات خارجی و
آسیب های داخلی برنامه داشته باشیم تا از آن جلوگیری
و راه حــل هــای مقابله با آن را پیدا کرده و مســایل و
مشکالت ناشی از آن را حل کنیم.
مردم به نظام جمهوری اسالمی ایران وفادارند
معاون سیاسی وزارت کشــور با قدردانی از مردم برای
شــرکت در مراســم دهه فجــر و راهپیمایی ٢٢بهمن
خاطرنشان کرد :مردم باوجود مسائل اقتصادی و معیشتی
که در کشور وجود داشت در راهپیمایی ٢٢بهمن امسال
باشکوه تر از هر سال حضور داشتند.

دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه شریف  -رییس انجمن علمی انرژی بادی ایران
با عبور از چهل سالگی انقالب و حال که جشن و سرور این پیروزی به پایان رسیده خوب است
با نگاهی منصفانه به اوضاع کشور ببینیم با خود چه کرده ایم و در چه مسیری حرکت می کنیم.
در صحنه بین الملل موفق شده ایم بخش بزرگی از جهانیان را در مقابل خود بسیج کرده و حتی
مواضع خصمانه اعراب با اسرئیل را به هم نزدیک کنیم .اروپائیان بر طبل تو خالی برجام می کوبند و
ما چاره ای جز نظاره گری نداریم .چین و روسیه هم که علیرغم حمایت ظاهری از مواضع جمهوری
اســامی به شــهادت تاریخ در پی آنند که ما را به باالترین قیمت بفروشند! ولی این نوشتار در پی
بررسی شرایط کشورمان در عرصه بین المللی نیست .واقعیت غیر قابل انکار آن است که در این
برهه که به هر دلیل کشــور در جنگ تمام عیار اقتصادی با نظام بین المللی به سر می برد ،تنها راه
نجات در این شرایط خطیر اعتماد و اتکاء به خود و حمایت قاطع و همه جانبه از توان داخلی است.
اقتصــاد مقاومتــی یعنــی اقتصــادی کــه بر محــور تــوان داخلــی اســتوار باشــد و نظام،
دولــت و ملــت همگــی دســت به دســت هم بدهنــد تا چــرخ اقتصــاد کشــور ،علیرغم
تحریم ها و فشارهای بین المللی ،به چرخش خود ادامه دهد .متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که
تولید و صنعت کشور که زیر بنای اقتصاد بوده و تداوم فعالیت و توسعه آن در این شرایط خطیر امری
حیاتی است ،با بی توجهی ،بی تدبیری و جهالت جمعی به اصطالح مدیران دولتی به ورطه نابودی
کشانده می شود .آمار اقتصادی و شرایط معیشتی مردم بخوبی نشان دهنده موفقیت برنامههای دولت
اســت .گزارشات اقتصادی خبر از تدوام نرخ رشد منفی و تورم بسیار باال می دهد و این در حالی
است که  4/5میلیون جوان فارغ التحصیل بیکارند و  4میلیون نفر دیگر هم که در دانشگاه مشغول
تحصیل هستند ،هر سال به صف طویل جوانان تحصیل کرده بیکار خواهند پیوست .تاسف بارتر
آن که اخیرا ً رئیس کل بانک مرکزی از اقتصاددانان خواست که اظهارنظر نکنند و موجبات نگرانی
آحاد جامعه را فراهم نیاورند .خیلی جالب است ،در همه دنیا اقتصاددانان به مسئولین اقتصادی راه
کار ارائه می دهند و در کشور ما این هم وارونه است یعنی آقای رئیس کل از پشت میز ریاست برای
اقتصاددانان تعیین تکلیف می کند .البته جای تعجب نیست چون چندی پیش هم رئیس جمهور
خطاب به اقتصاددانان اعالم کرد که نظرات آنان و علم اقتصاد به هیچ دردی نمی خورد! جا دارد یادی
بکنیم از جان مینارد کینز ،اقتصاددان شهیر بریتانیایی که گفت :اقتصاد علم بسیار خطرناکی است .نه
دوست و رفیق می شناسد و نه دستور و فرمان .علم بودن اقتصاد را بپذیریم ،قبل از آنکه خودش را
به عنوان علم به ما تحمیل کند.
طبــق اعــام بانــک مرکــزی ،در  9مــاه اول ســال جــاری کســری بودجــه به رقــم 45
هــزار میلیــارد تومــان رســیده کــه در طــول این  40ســال بی ســابقه اســت .بلــه ،وقت
آن رســیده کــه دیگر بــه تبریــک گرفتن بــه یکدیگــر در  40ســالگی انقــاب و نمایش
موفقیت های دولت ها در این چهار دهه بسنده نکرده و به واقعیت ها توجه کنیم .امروز بر هر ایرانی
که دل در گرو وطن دارد حجت اســت که اجازه ندهد با تداوم انفعال دولت شــاهد افزایش فشار
اقتصادی بر همه اقشار جامعه باشیم .شرایط کشور ایجاب می کند که دولت و نظام تولید داخل را در
راس امور قرار داده و با شجاعت تمام به حمایت قاطع از آن بپردازد .افسوس که توان مدیریتی تیم
اقتصادی دولت در حدی است که معاون اول رئیس جمهور با اعالم خبر واردات مقداری گوشت
منجمد شــادی خود را با مردم تقسیم می کند و وزیر کشــاورزی خبر از پالک کردن دام زنده می
دهد! با ادامه این روند احتماالً کار به آنجا خواهد رسید که اعالم خبر گذاشتن تخم دو زرده یک
مرغ و نیز فراهم شدن امکان اخذ معاینه فنی برای گوسفندان در رأس اخبار مربوط به موفقیت های
اقتصادی دولت قرار گیرد!
در این نوشــتار ،نگارنده بر آن است که فارغ از هرگونه تمایالت سیاسی این پیام را منتقل کند که
شرایط کشور با اقدامات دولت و سایر بخش های نظام هم خوانی ندارد .وقت آن رسیده که باور
کنیم در جنگ اقتصادی با جهان هستیم و در این شرایط دولت نمی تواند تنها بر حل مشکالت روزانه
کشور متمرکز شده و در انتظار آن باشد که دوران چهار ساله اش به سر برسد و از معرکه نجات پیدا
کند .ضروری است قوای سه گانه با هماهنگی ،شجاعت و سرعت تمام در پی رفع مشکالت تولید
داخل برآمده تا بجای اینکه با هواپیما گوسفند وارد کنیم ،از تعطیلی دامداری ها جلوگیری شود .واقع ًا
چطور می شــود باور کرد که به جایی رسیده ایم که دامداری ها یکی پس از دیگری تعطیل شوند
و با هواپیما از خارج گوسفند وارد کنیم! البته که این تنها مشتی است نمونه خروار و در اکثر صنایع
کشور شاهد شرایط مشابهی هستیم .مخلص کالم اینکه با خارج در افتاده ایم و داخل را رها کرده ایم
 .کشور ما ظرفیت مقابله و ایستادگی با نظام سلطه را دارد لیکن شرط الزم استفاده مطلوب از توان
داخلی است .وقت آن رسیده در راستای حمایت از تولید داخل و برداشتن برخی از موانع ،قوای سه
گانه در اسرع وقت تصمیات زیر را اتخاذ و بر رعایت کامل آن نظارت نمایند.
ممنوعیت هر گونه اقدام حقوقی و قضایی توسط شبکه بانکی کشور علیه تولید کنندگان و ضامنینارائه دوره تنفس سه ساله به فعاالن صنعتی برای بازپرداخت بدهی های بانکیممنوعیت صدور هر گونه اجرائیه از سوی دوایر اجرای ثبت بنا به خواسته بانکهاممنوعیت هر گونه اقدام از سوی سازمان امور مالیاتی علیه فعاالن اقتصادی اعم از صدور و اجرایحکم ،مصادره اموال و غیره مگر با حکم قطعی دادگاه صالحه
ممنوعیت صدور و اجرای هرگونه حکم از ســوی ســازمان تأمین اجتماعی مگر با حکم قطعیدادگاه صالحه
ادامه در صفحه 3

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
ی
• مدیر مسئول:فرزانه خرقان 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار مالی :مرتضی ابراهیمی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
farzaneh.kharaghani@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

