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حسللن روحانللی رئیس جمهوری اسللامی 
ایران از دیروز سفری رسمی به عراق را آغاز کرد. 
سفری که براساس برنامه اعام شده شامل دیدار 
با شخصیت های سیاسللی و مذهبی و نیز انعقاد 
قراردادهای متعدد میان دو کشللور می شود. این 
سللفر در حالی صورت گرفته که در باب آن چند 

نکته قابل توجه مطرح است.
 نخسللت تفاوت این سفر با سفر مقامات سایر 
کشورها به عراق است. سفر هیات ایرانی از سه هفته 

پیش به صورت رسللمی اعام گردید حال آنکه سفر 
مقامات برخی از کشللورهای منطقه و غربی از جمله 
سللفر مقامات آمریکا به عراق همواره سر زده و بدون 
اعام قبلی بوده اسللت. اخیللرا ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا شبانه و به صورت دزدانه به عراق رفت در حالی 
که از سال 2003 تاکنون آمریکا در عراق پایگاه دارد و 
ادعای هژمونی جهانی را نیز سر می دهد. جالب توجه 
آنکه در طول سلله هفته اعام سللفر هیات روحانی، 
محافل رسانه ای و سیاسی عراق استقبال گسترده از 
این سللفر داشته اند در حالی که در قبال سفر ترامپ 
محکومیت و اعام انزجار بوده اسللت. بررسی همین 
مسللاله نشانگر نقش و جایگاه ارزنده ایران و موقعیت 
متزلزل آمریکا در عراق است. تفاوتی که نشات گرفته 
از نگاه تعاملی و صادقانه جمهوری اسامی و رفتارهای 

سلطه گرایانه و غیرمنطقی آمریکاست. 
دوم آنکه شللرایط حاکم بر دو کشور و منطقه از  
نکات قابل توجه در این سللفر اسللت. از یک سو هر 
چند که تروریسللم در عراق به انتهای راه رسللیده اما 
همچنان اقدامللات خارجی برای حفظ آن در جریان 
است چنانکه گزارش های منتشره نشان می دهد که 
آمریکا در حال انتقال داعش به مرزهای عراق و سوریه 
و اسللکان آنهاست چنانکه در این راه حتی به تحریم 
نیروهای مردمی از جمله حشدالشعبی پرداخته است.

 از سللوی دیگللر موضوع اقتصللاد از اولویت ها و 
محورهای اصلی دو کشللور اسللت. عللراق به دلیل 
ویرانه های بر جای مانده از تروریسم و حضور نیروهای 
آمریکایی با چالشللهای زیرسللاختی مواجه است هر 
چنللد که این کشللور به دلیل برخللورداری از منابع 
نفت از ظرفیت اقتصادی مالی برخوردار است اما در 
حوزه زیرساخت با چالشللهای بسیاری مواجه است. 
نکته قابل توجه آنکه از سال 2003 تاکنون نیروهای 
آمریکایی و انگلیسللی در این کشور حضور دارند اما 

اقدامی برای حل چالشهای این کشور نداشته اند. 
در همین حال جمهوری اسامی ایران نیز در 
چارچوب مقابله با تحریم ها و فشللارها و تهدیدات 
خارجی و البته قرار دادن جایگزین به جای برجام 
به اصل تعامل گسترده با کشورهای مستقل و آزاد 
به ویژه کشورهای منطقه است. جمهوری اسامی 
از ظرفیت های فنی و مهندسللی بسیاری برخوردار 
است که می تواند در چارچوب تعامات اقتصادی و 

فنی د اختیار سایر کشورها قرار دهد.
با توجه به این شرایط می توان گفت که این سفر و 
البته توسعه مناسبات دو کشور از چند منظر قابل توجه 
است اوال استمرار همکاری میان دو کشور در مبارزه با 
تروریسللم و تحقق امنیت در مرزهای دو کشور و کل 
منطقه از اولویت های طرفین اسللت. حضور نیروهای 
خارجی در عراق نشللان داده اسللت کلله جز بحران و 
چالش دسللتاوردی برای منطقه ندارد و این همکاری 
همسایگان است که حال مشکات است که مبارزه 
با داعش در سالهای اخیر این مهم را به خوبی آشکار 
ساخت. ثانیا همگرایی اقتصادی به ویژه از طریق بخش 
خصوصی، اصلی مهم است چنانکه در سفر روحانی نیز 

مقامات دو کشور به این مهم تاکید کرده اند. 
 نکتلله مهللم در حللوزه اقتصادی آنکلله آمریکا 
سیاستی موازی را علیه دو کشور در پیش گرفته به 
گونلله ای که مانع از تقویت اقتصللادی ایران و عراق 
گردد. هر چند که آمریکا ادعا دارد که به دنبال تحریم 
ایران اسللت اما در واقع تحریللم ایران برابر با محروم 
سازی عراق از ظرفیت های ایران برای بازسازی و حل 
چالشهای این کشور است، لذا دشمنی آمریکا مساله 
واحد تهران ل بغداد است که تاکید مقامات دو کشور 
بر تقویت مناسبات اقتصادی و قراردادهای امضاء شده 
در سللفر کنونی هیات ایرانی، نشانگر اراده دو کشور 

برای مقابله با تحریم ها و تهدیدات آمریکاست. 
ثالثا منطقه اکنون شللرایط حساسی را سپری 
می کنللد. در حالی خطر تروریسللم همچنان ادامه 
دارد که بحران سللوریه، جنایات سعودی در یمن، 
وضعیت بحرانی فلسللطین و اقدامات آمریکا برای 
اسللتمرار بحران در منطقه شرایطی نابسامان را بر 
منطقه حاکم ساخته است.با توجه به ظرفیت های 
منطقلله ای ایللران و نیللز جایگاهی کلله عراق در 
اتحادیه عرب دارد و دو کشللور می توانند نقشللی 

موثر در حل بحران های منطقه داشته باشند. 
با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که سفر 
ریاست جمهوری ایران به عراق نشانگر اراده فراگیر 
دو کشور برای توسعه مناسبات است که نه تنها به 
روابط دو کشور بلکه بر کل منطقه تاثیرگذار خواهد 
بللود در حالی که بخش خصوصللی می تواند نقش 
اساسی در تحقق اهداف توافقات صورت گرفته در 
این سللفر ایفا نماید که قطعا دستاوردهای بسیاری 

برای هر دو کشور به همراه خواهد داشت. 
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شورای اقتصاد با خرید ۲۸ فروند هواپیما موافقت کرد
شللورای اقتصاد با خرید 20 فروند هواپیمای ای تی آر، سلله فروند ایرباس جدید و 

پنج فروند هواپیمای ایرباس دست دوم موافقت شد.
آخرین جلسلله شورای اقتصاد در سللال ۱3۹۷ روز دوشنبه به ریاست معاون اول 

رئیس جمهور برگزار شد.
اصاح مصوبه شللورای اقتصاد موضوع طرح نگهداشللت و افزایللش تولید نفت از 
میادین در حال بهره برداری و اصاح مصوبه طرح گازرسللانی به اسللتان سیسللتان و 
بلوچسللتان با هللدف افزایش تعداد خانوارهای برخللوردار از گاز از 300 هزار به ۷00 
هزار خانوار در پنج شهرسللتان از درخواسللت های وزارت نفت بود که در این جلسه به 

تصویب رسید.
دسللتورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق و سللرمایه گللذاری از محل منابع 
داخلی شللرکت سهامی سازمان آب برای اجرای طرح های آبرسانی به برخی شهرهای 
اسللتان خوزستان نیز از درخواسللت های وزارت نیرو بود که در این جلسه مورد تأیید 

قرار گرفت.
وزارت جهاد کشاورزی هم در این جلسه درخواست تعیین قیمت خرید تضمینی 
محصللوالت زراعی برای سللال ۹۸ را مطرح کرد که پللس از توضیحات وزیر و بحث و 

بررسی، تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ شد.
سللرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران 
)هما( برای خرید 20 فروند هواپیمای ای تی آر، سه فروند ایرباس جدید و پنج فروند 
هواپیمای ایرباس دسللت دوم نیز درخواسللتی بود که از سوی وزارت راه و شهرسازی 

مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با آن موافقت شد.

آغاز کمپین »عیدانه سازمانی« 
برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور

شرکت آسللیاتک به مناسبت فرارسیدن نوروز ۱3۹۸ برای ۵00 بنگاه، سازمان و 
شرکت مطرح کشور هدیه ویژه ای در نظر گرفته است.

آسللیاتک با هدف ایجاد همدلی با سللایر بنگاه های اقتصادی و ارائه تسللهیات 
نوروزی ویژه کارکنان سللازمانها ، کمپینی را با عنوان " عیدانه سازمانی" از تاریخ ۱۱ 

اسفند ماه در سراسر کشور برگزار می کند.
 ADLS، در کمپین عیدانه سللازمانی آسیاتک، سرویس های اینترنت پر سرعت
TD-LTE ، بسللته هللای ترافیکللی و تلفن ثابت با قابلیت جابه جایی ) آسللیاتل ( با 
تخفیف ویژه، اشللتراک رایگان IPTV&VOD ، بسته های مسافرتی مانند تخفیف 
بلیط مسافرتهای داخلی و تخفیف روی هزینه هتلهای داخلی به درخواست کنندگان 

محترم ارائه خواهند شد.
شللرکت آسللیاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور در نظر دارد تا با 
ارائه این طرح، سللطح رضایت هموطنان از کیفیت زندگللی را ارتقا داده و کامل ترین 
سللبد خدمللات ارتباطی را با تسللهیات ویژه جهت اسللتفاده کارگللران و کارمندان 

سازمان ها در اختیار ایشان قرار دهد.
این گزارش حاکی اسللت رونق گردشللگری، فعالسللازی واحدهای خرد، کان و 
محلی در صنعت توریسللم و ایجاد سللهولت در مسافرتهای نوروزی کارمندان از جمله 
دسللتاوردهای این طرح است و شللرکت آسللیاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات 
ثابت کشللور در راستای ماموریت خود که بهبود زندگی و کار از طریق رشد و تسهیل 
ارتباطات با ارائه خدمات با کیفیت، قابل اعتماد و فراگیر می باشللد، اقدام به ارائه این 

تسهیات نموده است.
عاقلله منللدان، سللازمان هللا، ادارات و شللرکت هللا مللی توانند جهت کسللب 
اطاعللات بیشللتر بللا شللماره تمللاس ۱۵۴۴ داخلللی ۱۴۱۱و ۱۴۱2و ۱۴۱3 یللا 
 آدرس ایمیللل marketing@asiatech.ir واحللد بازاریابللی این شللرکت ارتباط 

برقرار کنند.
همچنین سرویس ها به شرح ذیل می باشد:

• سللرویس ۱2 گیگ ۱2 ماهه ۱2000 تومان جهت ارایه به پرسنل سازمان های 
طرف قرار داد با آسیاتک 

• خدمات تلفن ثابت 30000 تومان 
• پیللن اسللنپ تریپ )تا سللقف 30000 تومللان( و فیلم نت )یک ماه اشللتراک 
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صفحه 2

تودیعآیتاهللآملیالریجانیمعارفهرئیسجدیدقوهقضاییه

رئیسی: 
خواست عموم مردم
مبارزه با فساد است

تهران-بغداددرمسیرهمکاریهاینوین؛

تقویت محور مقاومت
 نابودی تروریسم 

صفحه 3

نشان عالی »ذوالفقار« 
به فرماندهی که 
خواب از چشم دشمنان ربود

بیانیهگامدومانقالببرمبنای»عّزت،حکمتومصلحت«درروابطبینالمللی
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