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خبر
طبق مصوبه مجلس

رایزنان بازرگانی ایران در سفارتخانهها مستقر میشوند
نماینـدگان مجلـس در ادامـه بررسـی پیشـنهادات مربـوط بـه الیحـه برنامـه
ششـم توسـعه با پیشـنهاد کمیسـیون اقتصادی بـرای اسـتقرار رایزنـان بازرگانی در
سـفارتخانههای ایران در کشـورهایی که بیشـترین مبادالت تجاری را با ایران دارند،
موافقـت کردند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بر اسـاس این پیشـنهاد که توسـط محمدرضـا پورابراهیمی،
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مطرح شـد ،نمایندگان بـه آن رأی مثبـت دادند.
بـر ایـن اسـاس ،وزارت صنعـت و معـدن مکلـف اسـت بـا همـکاری وزارت
امـور خارجـه ظـرف یـک سـال از تصویب این قانـون رایزنـان بازرگانی کشـور در
کشـورهایی کـه بر اسـاس آمـار گمرک بیشـترین مبادالت تجـاری با ایـران دارند را
بـه گونـهای تعییـن کند کـه کلیه ایـن افـراد دارای تحصیلات مرتبط بـا حوزههای
اقتصادی بوده و به زبان انگلیسـی یا زبان کشـور هدف تسـلط کامل داشـته باشـند.
مـدت خدمـات ایـن افـراد دو سـال اسـت .وزارت امـور خارجـه بـا همـکاری
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف اسـت گزارش سـالیانهای در این خصوص
ارائـه دهد.
این پیشـنهاد با  99رأی موافق 22 ،رأی مخالف و  10رأی ممتنع از مجموع 195
نماینـده حاضر در صحن علنی به تصویب مجلس رسـید.

گروه عمار حکیم در کمیسیون امنیت ملی ایران
حضور یافت
نشسـت جمعـی از شـخصیتهای سیاسـی عراق موسـوم به تحالـف وطنی به
ریاسـت سـید عمـار حکیـم و با حضـور رئیـس کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت
خارجـی مجلـس شـورای اسلامی و هیـات همراه برگزار شـد.
بـه گزارش ایسـنا ،عالءالدیـن بروجردی و محمدابراهیم رضایـی ،رییس و عضو
کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی مجلس شـورای اسلامی که برای حضور
در کنفرانس امنیتی بغداد به عراق سـفر کردهاند ،شـب گذشـته در نشسـتی شـرکت
کردنـد کـه در آن موضوعات مختلـف از جمله آینده عراق پـس از داعش ،وضعیت
محـور مقاومـت و تحوالت منطقه مـورد بحث و گفتوگو قـرار گرفت.
در پایان این نشسـت نیز اعضای جلسـه در ضیافت شـام به میزبانی سـید عمار
حکیـم رئیس مجلس اعالی اسلامی عـراق و تحالف وطنی شـرکت کردند.
در جریـان سـفر هیـات پارلمانی به عراق ،نشسـت مشـترک روسـای هیاتهای
دعوتشـده در کنفرانـس امنیتـی بغداد نیز برگزار شـده و همچنین هیـات پارلمانی
نیـز در ضیافـت شـام نایب رییـس مجلس عراق شـرکت کردند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان :

حضور مردم در مراسم بزرگداشت آیت اهلل رفسنجانی
نمایش اتحاد و همدلی بود
عضـو حقوقـدان شـورای نگهبـان گفت :مردم در مراسـم تشـییع و بزرگداشـت
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی اتحـاد و همدلـی خـود را به نمایش گذاشـتند.
محسـن اسـماعیلی عصر یکشنبه درحاشـیه مراسم شـب هفت آیت اهلل هاشمی
رفسـنجانی درحـرم مطهـر حضرت امام خمینـی (ره) درگفـت و گو با ایرنـا افزود:
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی یـار صدیق امـام (ره) و رهبـری بود و عمـر پربرکت
خـود را در نظـام مقـدس جمهوری اسلامی ایران صـرف کرد.
وی تاکیـد کـرد :تلاش هـای آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی در صحنـه هـای
حسـاس نظام بر هیچکس پوشـیده نیسـت و مردم در مراسـم تشـییع و بزرگداشت
رئیـس فقیـد مجمع تشـخیص مصلحت نظـام حضوری پرشـور و آگاهانه داشـتند.
عضوحقوقدان شـورای نگهبان خاطرنشـان کرد :مردم با انسـجام ،اتحاد و همدلی
و با هرنوع تفکر و سـلیقه جناحی و سیاسـی در مراسـم تشـییع و بزرگداشـت آیت
اهلل هاشـمی شـرکت کردنـد و باردیگـر اتحـاد و همدلـی مـردم بـه جهانیـان ثابـت
کردند.

سال دوازدهم شماره3292 :

عراقچی در سالگرد اجرایی شدن برجام:

مذاکره مجددی در کار نخواهد بود

معـاون امـور حقوقـی و بین الملـل وزیر
امور خارجـه ،ایران را در مذاکرات هسـتهای
پیـروز نبـرد اراده هـا معرفـی کـرد و گفت:
آنهـا میگفتنـد سیاسـت غنی سـازی صفر و
مـا مـی گفتیـم یـک روز هـم غنیسـازی را
تعلیـق نمیکنیـم و تاریـخ قضـاوت میکند
کـه چه کسـی در ایـن نبرد بزرگ پیروز شـد
و غنیسـازی خـود را تحمیـل کرد.
بـه گـزارش ایرنا ،سـید عبـاس عراقچی روز
یکشـنبه در نشسـت خبری به مناسبت نخستین
سـالگرد اجرایـی شـدن برجـام بـه سـواالت
خبرنـگاران پاسـخ گفـت و دسـتاوردهای ایـن
توافـق را تشـریح کرد.
عراقچـی در پاسـخ بـه سـوالی در خصوص
مذاکـرات ایـران و آمریکا در حاشـیه کمیسـیون
مشـترک و احتمـال برگزاری مذاکرات بیشـتر با
آمریکایـی هـا اظهـار داشـت :ما جـز در بعضی
از مسـایل فنـی اجـرای برجـام مذاکـره ای بـا
آمریکایـی هـا نداریـم و مذاکـرات بـا آمریـکا
مدتهاسـت متوقف شـده اسـت.
وی افـزود :اگـر جایـی مسـاله ای مربـوط به
اجـرای برجـام و مباحثـی مثـل مبـادالت بانکی
وجـود داشـته باشـد را پیگیـری مـی کنیـم ولی
بیـش از ایـن در خصوص هیـچ موضوعی حتی
دربـاره برجـام مذاکـره نداریم.
معـاون وزیـر امـور خارجـه گفـت :روز
دوشـنبه و قبل از کمیسـیون مشـترک ،مذاکرات
دوجانبـه ای دربـاره نقـض برجـام داشـتیم کـه
ایـن هـم طبـق مکانیسـم برجام اسـت کـه باید
نشسـت دوجانبـه و بعـد گـروه همـکاری و در
نهایـت کمیسـیون مشـترک برگـزار شـود.
عراقچـی در خصـوص احتمال عـدم اجرای
تعهـدات آمریـکا در دولـت جدیـد ادامـه داد:
بارهـا گفته شـد که برجـام برای کشـورهایی که
بـه آن ملحق شـده انـد ،تعهد بین المللی اسـت
و تعهـد دوجانبـه بین ما و آمریکا و هیچ کشـور
دیگـری نبود.
وی گفـت :برجـام توافقـی چنـد جانبـه بین
ایـران و  6کشـور و اتحادیـه اروپـا بـه عنـوان
هماهنـگ کننـده مذاکـرات بـود و تعهـدی کـه
وجـود دارد ،تعهـدی بیـن المللـی اسـت.
رییـس سـتاد پیگیـری اجـرای برجـام ادامـه
داد:اینکـه رییـس جمهـوری آمریـکا تصمیـم
بگیـرد برجـام را کنـار بگذارد ،تصمیـم خودش
اسـت ولـی پـای تبعات آن هـم باید بایسـتد؛ ما
مذاکـره مجـددی نکردیـم و نخواهیـم کـرد.
عراقچـی افـزود :برجام خاتمه یافته اسـت و

اگـر آقای ترامـپ تصمیم بگیـرد برجـام را پاره
کنـد ،انتخـاب ایشـان اسـت و عکـس العمل ما
روشـن اسـت و همانطور کـه گفته ایـم اگر آنها
برجـام را پـاره کنند ،این سـمت هـم آن را آتش
خواهد زد.
رییس سـتاد پیگیـری اجرای برجـام تصریح
کـرد :هیچ مذاکـره مجـددی در کار نخواهد بود
وبرجـام بـه هیچ وجـه باز نخواهـد بود.
عراقچـی در خصـوص برخـی اظهـار نظرها
و توصیـه هـای مخالفیـن برجام بـه ترامپ برای
اجـرای سـختگیرانه برجـام اظهارداشـت :مـا
مفهومـی بـه عنـوان اجـرای سـختگیرانه برجام
قائـل نیسـتیم .در برجـام آمـده اسـت اجـرای
همـراه با حسـن نیـت و بـا صراحت ذکر شـده
اسـت کـه طرفیـن متعهد می شـوند برجـام را با
حسـن نیـت و در فضـای سـازنده اجـرا کنند و
از هـر اقدامـی بـر خلاف متـن و روح برجام و
هـر اقدامـی که اجـرای موفقیـت آمیز برجـام را
خدشـه دار کننـد ،خـودداری کننـد وایـن جـزو
تعهدات آمریکاسـت.
وی تصریـح کـرد :اینکـه ترامپ بیـن برجام
و غیـر برجـام انتخاب کنـد ،تبعاتـش را خواهد
دیـد .اینکـه بخواهنـد برجـام را به شـکلی اجرا
کننـد کـه فضای سـازنده الزم بـرای اجـرای آن
وجـود نداشـته باشـد ،حرکتی خلاف برجام و
نقـض برجام اسـت.
معـاون وزیـر امـور خارجـه درپاسـخ بـه
ایـن سـوال کـه آیـا ما بـا دولـت بعـدی آمریکا
تماسـی نخواهم داشـت ،گفت:من به عنوان تیم

سفیر ایران:

فصل جدیدی از روابط ایران با کوبا آغاز شده است
کامبیز شـیخ حسـنی» سـفیر جمهـوری اسلامی ایـران در کوبا گفت :بـا اجرای
برجـام و سـفر رئیـس جمهـوری و وزیـر خارجـه ایران بـه کوبا ،فصـل جدیدی از
روابـط بیـن ایـران و کوبا آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روز یکشـنبه ایرنا ،شـیخ حسـنی در مصاحبه بـا ایرنـا در مادرید در
پاسـخ ایـن سـوال که آثـار برجـام در روابـط میان ایـران و کوبـا چگونه بـوده و در
کـدام عرصـه نمـود بارزتر و عملی تری داشـته اسـت؟ گفـت :از زمان آغـاز روابط
جمهـوری اسلامی ایران و کوبـا تاکنون ،مواضع مشـترک دو کشـور در عرصههای
مختلـف بهویـژه سیاسـی و حمایتهـای مسـتمر از یکدیگـر ،موجـب نزدیکی هر
چـه بیشـتر دو دولت شـده اسـت.وی ادامـه داد :طی بیش از سـه دهه گذشـته4 ،بار
روسـایجمهوری ایـران بـه کوبا سـفر کـرده انـد و در مقابل ،خاطره خوبی از سـفر
«فیـدل کاسـترو» رهبـر فقیـد انقلاب کوبا بـه تهـران در اذهـان وجـود دارد .بعالوه
طـی ایـن مدت دیدارهای متعـددی در قالب هیاتهای پارلمانی ،سیاسـی ،اقتصادی و
فرهنگی در سـطوح مختلف از سـوی مقامات دو کشـور انجام شـده اسـت.
به گفته سـفیر ،دو کشـور در حوزه بین المللی دارای اشـتراک نظر هسـتند وکوبا
جزء کشـورهایی اسـت که همواره بر حق اسـتفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسـته
ای تاکیـد و در محافـل و مجامع بین المللی از آن دفاع کرده اسـت.
شـیخ حسـنی افزود:همانگونـه که «محمـد جواد ظریـف» وزیر امـور خارجه در
دیـدار اخیـر خـود از کوبا اظهار داشـت ،پـس از برجام فصـل جدیـدی از روابط با
کوبا آغاز شـده اسـت.

صالحی خبر داد:

 130تن اورانیوم در راه ایران
رییـس سـازمان انرژی اتمی گفت :با موافقت اعضای کمیسـیون مشـترک برجام
معـادل  130تن اورانیوم به زودی وارد کشـور میشـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،علیاکبـر صالحـی در مراسـم سـالگرد شـهید مصطفـی
احمدیروشـن و رضـا قشـقایی که روز شـنبه در سـایت غنی سـازی نطنـز برگزار
شـد گفـت :پیشتـر هـم حـدود  220تـن از ایـن مـواد وارد کـرده بودیـم کـه در
مجمـوع بـا  130تـن مـورد اشـاره حـدود  350تن از ایـن مـواد را در اختیـار داریم
کـه بـا توجـه بـه اینکه ذخایـر بسـیار خوبی محسـوب میشـود مـا را در موقعیت
بسـیار خوبـی قـرار میدهد.
رییـس سـازمان انرژی اتمی خاطرنشـان کـرد :البته ما برای صنعتی شـدن نیاز به
منابـع بیشتـری داریم به همین علت هم در داخل کشـور کار اکتشـاف و اسـتخراج
را با اولویـت پیگیری میکنیم.
وی از سـاخت دو نیـروگاه هسـتهای خبـر داد و گفـت :احـداث ایـن دو واحـد
نیروگاهـی حـدود  10میلیـارد دالر هزینـه خواهد داشـت.
صالحـی خاطرنشـان کـرد :بـا تکمیـل ایـن دو واحـد ،حـدود  5تـا  6درصـد از
ظرفیـت تولیـد بـرق کشـور ،از طریـق انـرژی اتمـی تأمیـن خواهد شـد.
وی همچنیـن از قراردادهـای چنـد میلیـارد تومانـی در زمینههـای نفـت،
صنعـت و بهداشـت و درمـان خبـر داد و گفت :این صنعت بایـد معنای اقتصادی
پیـدا کند.

مذاکـره کننده هسـته ای می گویم کـه مذاکرات
هسـتهای با آمریکا تمام شـده اسـت و بیشـتر از
ایـن مذاکـره ای نداریـم .در حـوزه اجـرا ممکن
اسـت در سـطح فنی مذاکراتی انجام شـود ،ولی
مذاکرات سیاسـی تمام شـده اسـت .نه با دولت
فعلـی و نـه دولت آینـده وارد مذاکره نشـدیم و
نخواهیم شـد مگـر اینکـه دسـتورات تغییر کند
کـه االن چشـماندازی در ایـن زمینه نیسـت.
عراقچـی خاطرنشـان کـرد :از دید مـا برجام
تمـام شـده اسـت و موانعـی کـه بر سـر اقتصاد
ایـران وجـود داشـت و بایـد برداشـته مـی شـد
برداشـته شده اسـت و باید مراقب سنگ اندازی
هـا باشـیم کـه از دیـد مـا تحمـل نخواهد شـد؛
تعهداتـی را کـه در برجـام قبـول کرده انـد باید
اجـرا کنند.
وی در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص عدم
حسـن نیـت و سـنگ انـدازی آمریکایـی در
اجـرای برجـام و دسـتور رییـس جمهـوری بـه
وزارت امـور خارجه و سـازمان انـرژی اتمی در
قبـال نقض برجـام و آینده برجـام گفت :طبیعی
اسـت هیـچ اعتمـادی بـه آنهـا نبـوده اسـت .در
برجـام قید شـده کـه بایـد در فضای سـازنده و
بـا حسـن نیت اجـرا شـود بـرای اینکـه جلوی
حـرکات شـیطنت آمیـز گرفته شـود.
عضـو ارشـد تیـم مذاکـره کننـده هسـته ای
گفـت :خیلـی هـا در آمریـکا برجـام را توافـق
نامطلوب می دانند و همچنان معتقدند سیاسـت
آمریـکا بایـد سیاسـت غنـی سـازی صفر باشـد
سیاسـتی که سـالها دنبال کردنـد و باالخره کوتاه

آمدند.
عراقچـی تاکیـد کـرد :بایـد در تاریـخ ثبـت
شـود به عنوان یـک نبرد اراده هـا بین جمهوری
اسلامی ایران و آمریکا .آنها می گفتند سیاسـت
غنـی سـازی صفـر و مـا مـی گفتیـم یـک روز
هـم غنـی سـازی را تعلیـق نمـی کنیـم و تاریخ
قضـاوت مـی کنـد کـه چـه کسـی در ایـن نبرد
بزرگ پیروز شـد و غنی سـازی خـود را تحمیل
کـرد؛ طـرف مقابـل سیاسـت غنی سـازی صفر
را کنـار گذاشـت و همـه قطعنامه های شـورای
امنیـت را بـدون یـک روز اجـرا کنار گذاشـت.
وی بـا بیـان اینکـه همیـن هـا باعـث شـده
دولـت اوبامـا زیـر فشـار و انتقـاد اسـت،
اظهارداشـت:حرکت خردمندانـه جمهـوری
اسلامی در طـول مذاکـرات و بعـد از برجـام و
بسـته شـدن پرونـده پـی .ام .دی و کنـار رفتـن
ادعاهـا علیـه ایـران ،شـرایطی ایجـاد کـرده کـه
دیگـر کسـی نمـی توانـد بـا جمهوری اسلامی
ایـران هماننـد سـابق رفتـار کنـد.
معـاون وزیـر امـور خارجـه اظهـار کـرد:
وقتـی کـه مشـاهده می کنیـم وزیر دفـاع آمریکا
موضعی کـه می گیرد متفاوت اسـت با موضعی
کـه ترامپ گرفته اسـت؛ وزیـر خارجه جدیدی
کـه در مجلـس پاسـخگو هسـت هم مـی گوید
بایـد برجـام را بررسـی کاملـی بکنیـم و بازبینی
برجـام نداریـم؛ گفتـه بایـد در آمریـکا بررسـی
کاملـی انجـام دهیـم و ببینیـم منافع و مضـار آن
چیست .
عراقچـی تصریـح کـرد :برجـام از دیـد مـا
واقعیت تثبیت شـده اسـت و برداشـت بسـیاری
از تحلیلگـران همین اسـت .دولت جدید آمریکا
هـم قادر بـه کنار گذاشـتن آن نیسـت.
رییس سـتاد پیگیـری اجرای برجـام تصریح
کرد:امـا اگـر چنیـن تصمیـم بگیرنـد بـا ضرس
قاطـع مـی گویـم آمـاده همـه شـرایط هسـتیم.
برنامه هسـته ای ما برگشـت پذیر اسـت و طبق
مصوبـه مجلـس شـورای اسلامی آمادگی کامل
وجـود دارد که در همـان دوره زمانی که مجلس
مشـخص کرده برنامـه ما بالفاصله بـه بعضی از
نقاطـی کـه قبال قـرار داشـت ،برگردد.
عراقچـی افـزود :در حـوزه تحریـم هـا بـه
شـدت وضـع ایـران فرق کـرده؛ گشـایش هایی
که ایجاد شـده و کاالهایی که وارد شـده شـرایط
ایـران بـه طـور کامـل فـرق کـرده اسـت .دیگر
کسـی نمـی توانـد ایـران را بـه عنـوان تهدیـد
معرفـی کنـد و آژانـس حقانیـت ایـران را اثبات
کـرد ،بنابرایـن کاملا اوضاع فـرق کرده اسـت.

ابراهیم جعفری مطرح کرد :

میانجیگری عراق میان تهران و ریاض

توضیح روابط عمومی وزارتخارجه درباره لغو
گفتوگویتلویزیونیعراقچی
روابـط عمومـی وزارت امـور خارجـه جمهـوری اسلامی ایران ،در پی پرسـش
خبرنـگاران رسـانهها در خصـوص علـت لغـو گفتوگـوی تلویزیونی سـیدعباس
عراقچـی ،کـه قـرار بود شـنبه شـب انجام شـود ،توضیحاتـی را ارائـه کرد.
به گزارش ایسنا در متن توضیحات وزارت امور خارجه آمده است:
روز جمعـه در هماهنگـی بـه عمـل آمـده بیـن آقـای دکتـر عراقچـی و یکی از
مسـئوالن برنامه "متن و حاشـیه" شـبکه سـوم سـیما ،قرار شد ،مشـارالیه در برنامه
فـوق حضـور یافتـه و در خصـوص آخریـن وضعیـت اجـرای برجام در نخسـتین
سـالگرد اجـرای آن گفتوگـو کنـد .بعـد از ظهـر روز شـنبه مسـئوالن برنامـه طی
تماسـی بـا آقـای دکتـر عراقچـی ،حضور ایشـان را مشـروط بـه انجام یـک مناظره
تلویزیونـی کردنـد که بیشـک برخلاف توافق اولیه بـود .پس از مخالفت ایشـان با
ایـن شـرط غیرمترقبه ،مسـئوالن مربوطه حاضر بـه انجام گفتوگو بر اسـاس توافق
اولیـه نشـده ،برنامه را لغـو کردند.
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وزیـر امـور خارجـۀ عـراق ،از میانجیگری این کشـور در
روابـط ایـران و عربسـتان خبر داد و گفـت« :ایـن اقدامات از
سـال گذشـته ادامـه دارد و مـن پیامهایـی میان دو کشـور رد
وبدل کـردهام».

بـه گـزارش ایسـنا ،ابراهیـم جعفـری دربـاره روابـط عـراق و
عربسـتان گفـت :تلاش میکنیـم روابـط دو کشـور بهبـود یابـد.
وی افـزود :روابـط مـا بـا کشـورهای همسـایه بـر اسـاس
واقعیتهـای منطقـه و احترام به حاکمیت ملی و عـدم مداخله در
امـور داخلی یکدیگر تعریف شـده اسـت و امیدواریـم این روابط
بـا احتـرام بـه حقـوق یکدیگر گسـترش یابد.
وزیـر امـور خارجـه عـراق همچنیـن با بیـان اینکه کشـورش
میانجیگریهایـی را بیـن ایـران و عربسـتان انجـام داده اسـت،
اظهـار داشـت :ایـن اقدامـات از سـال گذشـته ادامـه دارد و مـن
پیامهایـی میان دو کشـور رد و بـدل کردهام زیرا عربسـتان و ایران
در غـرب و شـرق عـراق قـرار دارنـد و هرگونه بحـران در روابط
ایـران و عربسـتان ،عـراق را هـم تحـت تأثیر قـرار خواهـد داد و
نزدیکـی روابـط ایـن کشـورها بـه نفـع عراق نیـز خواهـد بود.
جعفـری در مورد اینکه آیا در این سـفر حامـل پیامی از جانب
دولـت عربسـتان بوده اسـت یا خیـر گفت« :پیـام کتبی ،خیـر؛ اما
مـن پیامهایـی شـفاهی را طـی ماههـای اخیر میـان مسـئوالن این
کشـورها رد و بـدل کـردهام و تالش خواهیم کـرد مواضع آنها را

بـه هم نزدیـک کنیم.
بـه گـزارش شـبکه خبـری العالم جعفـری در ادامـه مصاحبه
با خبرگزاری صدا و سـیما  ،همچنین دربارۀ جوسـازی رسـانهای
علیـه روابـط دوسـتانۀ ایـران و عـراق اظهـار داشـت :این مسـئله
حاصـل کار رسـانههای مغرض اسـت کـه تالش میکننـد روابط
دوسـتانه دو کشـور را بهعنـوان تهدیـد شـیعه در منطقـه جلـوه
دهنـد غافـل از اینکـه اشـتراکات فرهنگـی و مذهبی دو کشـور و
همسـویی سیاسـتهای منطقـهای و همچنین تهدیدات مشـترک
ایـران و عـراق آنهـا را به هم نزدیک کرده اسـت .ابراهیم جعفری
خاطرنشـان کرد :جمهوری اسلامی ایران نخسـتین کشـوری بود
کـه دولـت عـراق را بـه رسـمیت شـناخت و در حملـۀ داعش به
خـاک عـراق نیز از مـا حمایت عملی کـرد ،بنابراین ما دسـت هر
کشـور دیگـری را کـه اینگونـه رفتار کنـد و به حاکمیـت ملی و
منافـع مـردم عـراق احترام بگـذارد صمیمانه میفشـریم.
جعفـری افـزود :امـروز ایران در عـراق به ما کمک مستشـاری
میدهـد و ایـن کمک بر اسـاس درخواسـت رسـمی دولت عراق
اسـت ،همچنـان که دیگر کشـورها نیـز در این امور فعال هسـتند.

س کل دادگستری سیستان و بلوچستان :
ریی 

گروهک های معاند در پاکستان علیه ایران اقدام میکنند
س کل دادگسـتری سیسـتان و بلوچسـتان گفت :تعدادی از گروهکهای معاند در پاکستان
ریی 
علیـه ایـران به فعالیتهای تروریسـتی اقـدام میکنند کـه این اقدامـات تاکنون خسـاراتی به ما
وارد کـرده و ضـرورت دارد دولـت پاکسـتان به طـور جدی با آنهـا برخورد کند.
به گزارش ایسـنا ،منطقه سیسـتان و بلوچسـتان ،حجتاالسلام ابراهیم حمیدی در نشست مشترک
مسـئوالن قضایی سیسـتان و بلوچسـتان و ایالت بلوچسـتان پاکسـتان در زاهدان با اشـاره به اشتراکات
قومی ،فرهنگی و اقتصادی این اسـتان با ایالت بلوچسـتان اظهار کرد :این اشـتراکات و تعامالت خوب
سیاسـی ،اجتماعی و اقتصادی میتواند زمینهسـاز توسـعه و پیشـرفت در دو کشور شود.
وی بیان کرد :با تعامالت بیشتر ،این مشکالت و جرائم کاهش پیدا خواهد کرد.
حمیـدی افـزود :بـا توجـه بـه اراده جـدی ایـران و پاکسـتان در مقابله با تروریسـم ،دو کشـور باید
همـکاری بیشـتری جهـت برخـورد بـا گروهکهای معاند داشـته باشـند.
رییس دادگسـتری استان سیستان و بلوچستان بیشترین مشـکالت میان این دو استان را در زمینههای
تـردد اعضـای گروهکهای تروریسـتی و اتباع غیرمجاز و قاچاق مواد مخدر و کاال عنـوان کرد و افزود:
امیدواریم با تعامالت بیشـتر این مشـکالت و جرائم کاهش پیدا کند.
مشـاور رییـس جمهـوری و دبیـر
شـورایعالی مناطـق آزاد کشـور بـا بیـان
اینکـه توافـق برجـام تنها بـه اوبامـا ،رییس
جمهـوری خالصـه نمیشـود ،افـزود :در
چارچـوب برنامـه جامـع مشـترک بـا دولت
آمریـکا بـه توافق رسـیدیم اما نظام سیاسـی
آمریـکا حملات خـود بـه ایـران را قطـع
نکـرده و علیـه مـا اقـدام میکنـد.
بـه گـزارش ایرنـا از پایـگاه خبـری مناطـق
آزاد« ،اکبـر تـرکان» افـزود :امـروزه جمهـوری
خواهـان و افـراط گـران آمریـکا بنگاههـا و
بانکهـای بـزرگ را فـرا خوانـده و تهدیـد
میکننـد کـه بـا ایـران همکاری نداشـته باشـند
کـه به طـور طبیعی آنها نیـز برای کار بـا ایران
ریسـک نخواهنـد کـرد.
وی ادامـه داد :بعـد از اجـرای برجـام ،یـک
جریـان فکـری میـان افـراد جامعه باب شـده و
آن پیوسـتن ایـران بـه سـازمان جهانـی تجارت
( )WTIاسـت و مـردم نیـز بـه ایـن امـر عالقـه
نشـان میدهنـد .امـا تجربه های گذشـته نشـان
مـی دهـد اراده سیاسـی ،گاهـی اوقـات مانع از
تحقـق یک جریان درسـت تجـاری و اقتصادی
میشـود.
تـرکان تصریـح کرد :ایـران هم اکنـون برای
عضویـت در سـازمان جهانـی تجارت مشـکل
قانونـی نـدارد و قوانیـن کشـور بـرای اینکـه
تاجـران بـا دنیـا تجـارت کننـد ،آمـاده اسـت
امـا نظـام سیاسـی آمریـکا بـه شـدت بـا ایران
مخالفـت مـی کنـد چـرا کـه در آمریـکا فقـط

وی تصریـح کـرد :بـا توجه بـه عزم موجود جهت مبـارزه با تروریسـم ،افرادی که با انجـام اقدامات
جنایتکارانـه بـه خاک کشـور همسـایه میگریزنـد باید بداننـد که دیـر یـا زود در دام مجـازات گرفتار
میشوند.
حمیدی افزود :دسـتگاه قضایی ایالت بلوچسـتان پاکسـتان باید به نحوی با جنایتکاران برخورد کند
که امـکان طراحی عملیاتهای خرابکارانه در مرز گرفته شـود.
س کل دادگسـتری سیسـتان و بلوچسـتان بـا بیان اینکه مبـارزه با قاچـاق کاال و مـواد مخدر دو
رییـ 
خواسـت مهـم دولت ایران از کشـور پاکسـتان اسـت ،گفـت :این دو معضـل منافع دو کشـور را تحت
شـعاع قـرار داده و توجه بـه آنها ضـرورت دارد.
وی خاطرنشـان کرد :تردد اتباع پاکسـتانی غیرمجاز در مرزهای سیسـتان و بلوچسـتان یک معضل
مهـم اسـت و ضـرورت دارد از جانب پاکسـتان بـرای ورود افراد به ایران پاسـپورت و ویزا صادر شـود.
حمیـدی گفـت :اسـتفاده از ظرفیتهـای مـرز و جلوگیـری از سوءاسـتفادههای احتمالـی بایـد
توسـط ایالـت بلوچسـتان پاکسـتان جدی گرفته شـود تا شـاهد کاهش آسـیبهای موجـو در این
زمینه باشـیم.

ترکان:

نباید فریب حرفهای به ظاهر خوب را بخوریم
دولـت یـا شـخص اوبامـا مطـرح نیسـت.
مشـاور رییـس جمهوری تاکید کـرد :قوانین
مـا از سـالهای پیـش نوشـته شـده و حقـوق
یکنـد
ورودی را بـه دو قسـمت تقسـیم م 
کـه یکـی از آنهـا حقـوق گمرکـی اسـت کـه
درصـد کمـی را شـامل میشـود و بـرای همـه
کاالهـا ثابـت اسـت و دیگـری ،سـود بازرگانی
اسـت کـه متغیـر بـوده و قانونگـذار نـرخ آن
را در اختیـار دولـت قـرار داده اسـت .دولـت
نیـز میتوانـد تعرفههـای آن را افزایـش و یـا
کاهـش دهد.مشـاور ریـس جمهـوری بـا بیـان
اینکـه گاهـی بـرای اتخـاذ یـک تصمیـم ،بایـد
دوبـاره تاریـخ را مـرور کنیم ،افزود :چند سـال
پیـش هنگامـی کـه کشـورهای قدرتمنـد علیـه
ایـران تجهیز شـده بودند ،بـرای افزایش فشـار
سیاسـی ،خریـد نفـت ،گاز و مـواد پتروشـیمی
را بـا وجـود اینکـه مهمتریـن مواد اولیـه جهان
هسـتند ،تحریـم کردنـد کـه بایـد با اسـتفاده از
ایـن تجربـه تاریخـی ،بـا احتیـاط بیشـتری گام
برداشـته و تصـور نکنیـم پیوسـتن بـه تجـارت
جهانـی یـک اصـل غیرقابـل تردید اسـت.
ترکان این تصور را اشـتباه دانسـت و افزود:
ممکـن اسـت تحـت تاثیـر ایـن جریـان فکری
بـازار  80میلیونـی ایـران را تقدیـم کشـورهای

دیگـر کنیم ،آنـگاه خود محتاج بازارکشـورهای
همسـایه شـویم .بنابرایـن اولیـن دسترسـی
صنعـت ایـران باید به بـازار داخلی باشـد ،زیرا
بـازار ایران یـک بازار  80میلیون نفری اسـت و
خـود به تنهایـی بـرای اداره اقتصاد این کشـور
کافی اسـت .دبیر شـورایعالی مناطق آزاد افزود:
البتـه این نگـرش ،به معنای درونگرایی نیسـت
بلکـه یـک هشـدار اسـت تـا فریـب نخوریم و
بـازار خـود را بـه کشـورهای دیگـر تقدیـم
نکنیـم ،کشـورهای پیشـرفته جهـان نیـز بـرای
صیانـت از تولیدکننـدگان داخلی ،بـازار خود را
تقدیـم کشـورهای دیگـر نمیکننـد ،ایـران هم
نبایـد اجازه دهد بـازار داخلی اش مـورد تاراج
قـرار گیرد.
تـرکان تاکیـد کـرد :نبایـد ایـران در یـک
جریـان تجـاری قـدم بـردارد کـه حاصـل آن
برداشـتن تعرفههـا باشـد؛ زیـرا بـا ایـن کار
صنعـت داخلـی نابـود خواهد شـد .چنانچه در
یـک برهه زمانی این اشـتباه در وزارت صنعت،
معـدن و تجـارت رخ داد و مسـووالن در آن
زمـان عنـوان کردنـد ،صنعـت نسـاجی باید در
یـک فضـای رقابتـی فعالیـت و رشـد کنـد امـا
امـروزه مشـاهده میکنیم صنعت نسـاجی بازار
خـود را بـه خارج باخته اسـت و هـر روز انواع

محصـوالت نسـاجی و پوشـاک و کفـش وارد
کشـور میشـود.
وی بـا طرح این پرسـش که آیـا چنین عملی
در کشـوری کـه چهار میلیون بیکار رسـمی دارد،
شایسـته اسـت؟ افـزود :ایـن مشـکالت نشـان
دهنده اشـتباهاتی اساسـی اسـت که در کشور رخ
میدهـد در حالیکـه اصـل اول بـرای شـکوفایی
اقتصـاد تقویـت تولیـد ملـی اسـت و بـرای این
کار ابتـدا بایـد به تقویت تولید توجه ویژه داشـته
باشیم.
وی ادامـه داد :نبایـد از اینکـه بـرای دفـاع
از تولیـد خـود ،تعرفـه قـرار میدهیم ،هراسـی
داشـته باشـیم؛ اقتصـاد ایـران در مرحله خاصی
قـرار دارد کـه نیازمنـد رونـق اسـت .بایـد از
ظرفیـت خالـی صنعتـی خـود اسـتفاده کـرده
و بـرای محصـوالت ایرانـی بازاریابـی کنیـم.
امـروزه یکـی از مشـکالت محصـوالت ایرانی
ایـن اسـت کـه بـه انـدازه کافـی بـازار ندارنـد
و بـا بحـران تقاضـا روبـرو هسـتند .از ایـن رو
نبایـد اجـازه داد کاالهـای خارجی بـه صورت
بیرویـه وارد کشـور شـود.
مشـاور رییـس جمهـوری تصریح کـرد :در
ایـن میان ،برخـی معتقدند ،ممانعـت از واردات
باعـث کاهـش رقابـت و افـت کیفیت میشـود
کـه سـخن درسـتی اسـت امـا فقـر و بیـکاری
مـردم جامعـه فراتـر از ایـن نگرانیهـا اسـت
و نبایـد فریـب حرفهـای بـه ظاهـر خـوب
را خـورد کـه حاصـل آن ایجـاد چهـار میلیـون
بیکار در کشـور باشـد.

خبر
راشاتودی:

سیاست های اوباما موجب
قدرتمند شدن ایران شد
شـبکه راشـاتودی بـا اشـاره بـه سیاسـتهای
رئیسجمهـور آمریـکا در منطقـه و در قبـال ایـران
گـزارش داد :تصمیمـات اوباما در منطقـه خاورمیانه
بـه قدرتمندتر شـدن ایـران و متحدانش منجر شـده
ا ست .
بـه گـزارش ایسـنا ،شـبکه خبـری راشـاتودی
نوشـت :سیاسـت های بـاراک اوبامـا رئیس جمهور
آمریـکا در خاورمیانه مجموعه ای از تصمیمات غیر
منطقـی و گیـج کننـده اسـت ،که بـه قوی تر شـدن
ایـران و حـزب اهلل در منطقـه ای کـه زمانی توسـط
سـعودی هـا و آمریـکا رهبری می شـد ،کمک کرده
اسـت .امـا بـه نظـر مـی آیـد کـه بـا روی کار آمدن
دونالـد ترامـپ و انتصاب افراد ضـد ایرانی در کابینه
وی مناقشـات بیشـتری در پیش باشـد.
رئیـس جمهـور اوبامـا نـه تنهـا بـا کنار آمـدن با
ایـران بـه عنـوان یـک ابرقـدرت جدیـد در منطقـه،
عصـری جدیـد را معرفـی کـرده ،بلکه عملا آن را
تشـویق نیز کرده اسـت .امروز اغلب اعـراب به این
حقیقـت سـوگواری میکنند کـه ایـران و متحدانش
در حـال قدرتمندتـر شـدن در منطقـه هسـتند .هیچ
جـای تعجب نیسـت کـه در لبنان رئیـس جمهوری
روی کار آمـده اسـت کـه روابـط نزدیکـی با حزب
اهلل ،متحـد ایـران دارد کـه ایـن کشـور کوچـک را
رهبـری مـی کنـد .رئیس جمهـور آمریـکا همچنین
بـرای حصـول توافق هسـته ای با ایران تلاش کرد،
توافقـی که به گفتـه منتقدان آن تنهـا موجب رهایی
ایـران از تحریـم ها و دسـتیابی این کشـور به دارایی
مسـدود شـده اش در حسـاب هـای خارجی شـده
کـه بیش از  100میلیارد دالر اسـت .انتظار می رفت
کـه بیـرون آمـدن ایـران از انـزوا در منطقـه تحـول
ایجـاد کند و به وضعیت موجود عربسـتان سـعودی
در منطقـه پایـان دهد.
راشـاتودی همچنیـن در گزارشـی دیگـر بـه
بررسـی اقـدام اخیـر اوبامـا بـرای تمدیـد تحریـم
هـای روسـیه ،ایـران ،کوبا ،ونزوئال و زیمبـاوه و لغو
تحریـم های مالـی و تجاری سـودان پرداخت و این
تصمیمـات وی را ضـد و نقیـض توصیـف کـرد.
در ادامـه ایـن گـزارش آمـده اسـت :بـه نظر می
آیـد کـه اوباما بـا تمدید تحریـم های روسـیه برای
لطمـه زدن بـه روابـط آتـی مسـکو و واشـنگتن در
دوران ریاسـت جمهوری دونالد ترامپ بوده اسـت.
ترامـپ روز جمعـه گفـت کـه اگـر روس ها در
مقابلـه بـا تروریسـم خوب عمـل کنند ،لغـو تحریم
هـا علیه مسـکو را مورد بررسـی قـرار خواهـد داد.
علاوه بر ایـن ،اوباما همچنـان اقدامات و سیاسـت
هـای دولـت ایـران را ضـد منافـع آمریـکا ،امنیـت
ملـی و اقتصاد کشـورش مـی داند و گفته اسـت که
در حـال حاضـر تهـران و مسـکو از دولـت سـوریه
حمایـت مـی کنند.

معاون سابق دوما مطرح کرد :

پایان ایران هراسی  ،مهمترین
دستاورد برجام
سـرگئی بابوریـن معـاون سـابق دومای روسـیه
گفـت :برجـام بـرای جامعـه بیـن المللـی بـه ویـژه
تهران دسـتاوردهای زیاد اقتصادی و سیاسـی داشته،
امـا نبایـد فرامـوش کـرد که اصلـی تریـن نتیجه آن
پایـان بـازی دشـمنان جمهـوری اسلامی بـا برگـه
ایـران هراسـی اسـت کـه سـال هـا جریان داشـت.
بابوریـن روز یکشـنبه در گفـت وگـو بـا ایرنـا
در مسـکو ضمـن ارزشـمند خوانـدن نتایـج برجام
در طـول گذشـت یـک سـال از اجـرای آن ،تاکیـد
کـرد :دیپلماسـی برجامی ایـران ،بهانه اصلـی اعمال
فشـار بـا اهـرم هسـته ای و راهبـرد ایجاد تـرس از
جمهـوری اسلامی را از بیـن بـرد.
وی ادامـه داد :اکثریـت طـرف های مسـاله هسـته
ای ایـران از برجـام حمایت می کنند و این پشـتیبانی،
حفـظ و ادامـه اجـرای آن را تضمیـن می کند.
مقـام سـابق روس و کارشـناس ارشـد مسـائل
بیـن المللـی اظهار کـرد :حتی اگر رئیـس جمهوری
منتخـب آمریـکا بخواهـد علیـه برجـام اقـدام کند،
موفـق بـه لغـو ایـن پیمـان نمـی شـود ،زیـرا چهار
عضـو دائمـی دیگـر شـورای امنیت سـازمان ملل از
توافـق صـورت گرفتـه حمایـت مـی کنند.
بابوریـن تصریـح کرد :پشـتوانه برجـام حمایت
هـای جامعه جهانی اسـت و این موضـوع از موضع
گیـری مقـام های کشـورهای مختلـف که بـر ادامه
اجـرای مفـاد این توافق بیـن المللی تاکید کـرده اند
و مـی کنند ،کامال آشـکار اسـت.
کارشـناس روس افـزود :در یـک سـال اخیـر کـه
برجـام بـه اجـرا درآمـده ،تنـش هـا پیرامـون برنامـه
هسـته ای ایـران بـه پایین ترین سـطح رسـیده کـه از
دسـتاوردهای بـزرگ کارگزاران دیپلماسـی جمهوری
اسلامی اسـت ،زیرا با مهارت توانستند شاخص های
اصلـی این صنعـت را مطابـق مقـررات جهانی حفظ
کننـد در حالیکـه پیش از این برخی کشـورهای طرف
مقابـل موضـوع حـذف آن را مطـرح مـی کردند.
معاون سـابق دومـا در ادامه همچنین با اشـاره به
تلاش های ایـران بـرای ایفـای نقش سـازنده تر و
تاثیرگذارتـر در حل مسـائل منطقه ،گفـت :افزون بر
ایـن موفقیت ها ،دولت جمهوری اسلامی توانسـته
پـس از اجـرای برجـام بخشـی از توانمنـدی هـای
دیپلماتیـک کاهـش یافتـه خـود را بازیابـد و نقشـه
برخی کشـورها برای محدود کردن توان دیپلماسـی
ایـران را نـاکام کند.
بابوریـن افـزود :ایـران در حل مسـاله سـوریه و
عـراق و مبـارزه با گروههـای تروریسـتی در منطقه
بـا جامعه جهانـی همـکاری نزدیکـی دارد و تالش
هـای تهران همسـوی اقدام های مسـکو برای حفظ
آرامـش و امنیـت منطقـه خاورمیانه انجـام می گیرد.
بابوریـن بـا بیـان اینکـه مسـکو از مواضـع هسـته
ای تهـران حمایـت کـرده و مـی کنـد ،اظهار کـرد :در
مذاکـرات منجر به برجام ،روسـیه تمامـی تالش های
ممکـن را بـرای حمایـت از حفـظ برنامه صلـح آمیز
اتمـی جمهـوری اسلامی بـکار بسـت و نتیجـه این
تلاش هـا نیـز امضـای توافق بین تهـران و  5+1شـد
که بسـیار ارزشـمند اسـت.
معاون سـابق دوما در پایان گفت :امروز نیز روسـیه
همـراه دیگـر کشـورها بـرای حفـظ و تـداوم اجرای
برجام مصمم اسـت .امیدواریم تالش های دیپلماتیک
بسـیار گسـترده ای که برای این پیمان انجام گرفت به
صـورت کامـل ثمر بدهد و ایـران و جامعه بین المللی
بیشـتر از آن بهره ببرند.

