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سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد
صدور احکام حبس برای مفسدان 

اقتصادی و جاسوسان
8

سرمقاله

سیاست روز ابهامات واگذاری شرکت ملی انفورماتیک را بررسی می کند؛

روسللای جمهوری اسللامی ایران و فدراسیون 
روسللیه عصر سلله شللنبه در ایللروان پایتخت 
ارمنسللتان دیللدار و درباره مهمترین مسللایل 
دوجانبلله، منطقه ای و بیللن المللی گفت و گو 
و تبادل نظر کردند. حسللن روحانی و والدیمیر 
پوتیللن در این دیللدار که در حاشللیه اجاس 
سللران اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار شد، به 
موضوعات برجام و توافق هسته ای و همچنین 
امنیللت خلیج فارس و تنگه هرمز و ابتکار صلح 
هرمللز پرداختند. دکتر روحانللی در این دیدار 
برجام را  به عنوان الگوی کارآمدی از موفقیت 
دیپلماسی چندجانبه برای حل و فصل مسائل 
بین المللی دانسللت و تاکید کرد: موفقیت این 
توافق مسللتلزم اجرای کامل تعهدات متقابل از 
سللوی همه امضاکننللدگان آن و حمایت همه 
کشورها از اجرای مفاد آن است. رئیس جمهور 
تصریح کرد که ایللران از امضا کنندگان توافق 
برجام انتظار دارد در راستای اجرایی شدن آن 
اقدام نمایند و نقش مسللکو در این زمینه حائز 
اهمیت اسللت. دکتر روحانللی همچنین حفظ 
صلللح و ثبات در منطقه و از جمله خلیج فارس 
و تأمیللن آزادی و امنیت کشللتی رانی در تنگه 
هرمللز را سیاسللت قطعی جمهوری اسللامی 
ایران بر شمرد و گفت: امنیت و صلح پایدار در 
خلیللج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز تنها با 
مشارکت کشورهای این منطقه تأمین می شود. 
رئیس جمهور با تشللریح و تبیین “ابتکار صلح 
هرمز” هدف آن را ارتقای صلح، ثبات، پیشرفت 
و رفاه کلیه ساکنان تنگه هرمز و تفاهم متقابل 
و روابط صلح آمیز و دوستانه میان آنها ذکر کرد 
و اظهارداشللت: این ابتللکار حوزه های مختلف 
همللکاری مانند تأمین همگانللی امنیت انرژی، 
آزادی کشللتی رانی و انتقال آزادانه نفت و سایر 
منابع نسللبت به کشورهای حوزه تنگه هرمز و 
فراتللر از آن را در برمی گیللرد. رئیس جمهوری 
روسللیه نیز در این دیدار بار دیگر با حمایت از 
برجام و توافق هسللته ای، تاکید کرد که مسکو 
همه تاش خللود را برای اجرای کامل تعهدات 
از سوی همه طرف های امضا کننده این توافق 
بکار می گیرد. والدیمیر پوتین از آغاز همکاری 
رسللمی ایران در مناسبات اقتصادی با اتحادیه 
اوراسیا استقبال و آن را زمینه ساز همگرایی و 

توسعه بیشتر منطقه ای دانست.
روسای جمهوری اسامی ایران و روسیه در این 
دیللدار همچنین بر تقویت بیش از پیش روابط 
تهران – مسکو در همه حوزه های مورد عاقه 
تاکیللد و در خصللوص طرح ارائه شللده رئیس 
جمهور کشورمان در سفر اخیر به سازمان ملل 

موسوم به “ابتکار صلح هرمز” گفتگو کردند.
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سرلشکر باقری: 
سپاه پاسداران به ارتش مردمی 
یمن کمک مستشاری می کند
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محمد   صفری
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پس از حمله پهپادی یمن به تأسیسللات نفتی 
آرامکو، عملیللات زمینی نیروهای انقابی یمن 

در نجران عربستان شکل گرفت.
آرامکللو یک مجتمع نفتی بزرگ در عربسللتان 
سعودی است که اکنون بخشی از آن به خاطر 
آسللیب هایی کلله از حمله پهپللادی ارتش و 

نیروهای مردمی یمن خورده، تعطیل است.
تأسیسات نفتی عربستان از حساس ترین مراکز 
این کشور است که اگر آسیب ببیند بر اقتصاد 

سعودی ها تأثیر مستقیم می گذارد. 
عربسللتان سللعودی، ایران را متهم به دسللت 
داشللتن در حمله به آرامکو کرده اسللت بدون 
آن که بتواند مدرکی بللرای اثبات ادعای خود 

ارائه دهد.
آمریکا و اروپا نیز سیاست متهم کردن ایران را 
در پیش گرفته اند، حامیان سللعودی، برای آن 
که بتوانند این گاو شللیر ده را بیشتر بدوشند، 
سللعی دارند تا تنش های منطقه ای را افزایش 
دهند، کلله نتیجه آن فروش سللاح بیشللتر، 
دریافت پول بیشللتر و حضور بیشتر در منطقه 

خلیج فارس خواهد بود.
نیروهللای انقابللی و مردمللی یمللن در تللازه 
ترین عملیاتللی که علیه تجاوزگری سللعودی 
هللا انجام داده اند، در یللک عملیات زمینی در 
عمق خاک عربسللتان سللعودی، با رمز »نصر 
من اهلل« توانسللتند ضربات سللنگینی بر پیکر 
ارتش سللعودی و مللزدوران آن وارد کنند. در 
این عملیللات ده ها تانک و نفر بر زرهی ارتش 
سللعودی هدف قرار گرفت ونابود شللد و ده ها 
فروند دیگر به غنیمت گرفته شد. عملیات نصر 
من اهلل از سللوی نیروهای یمن، بیش از 3 هزار 
اسیر را نیز در پی داشت و بیش از 500 نفر از 
مزدوران جنایتکار سعودی به هاکت رسیدند.

عربستان سللعودی درباره این عملیات تاکنون 
واکنش درخور توجهی از خود نشان نداده است، 
در حالی که شللاید بتوان گفت این عملیات، از 
عملیات علیه تأسیسللات نفتللی آرامکو مهم تر 
باشللد. عملیات نصللر من اهلل نیروهللای یمن، 
نخسللتین عملیات گسترده زمینی پس از آغاز 

جنگ علیه این کشور است.
ایللن عملیللات اسللتعداد نظامللی و توانمندی 
تهاجمی نیروهای یمنی را نشللان می دهد که 
تا چه اندازه مللی توانند بر روی زمین نیز وارد 
عمل شللوند. برتری هوایی، دریایی، پدافندی و 
حتی زمینی ارتش آل سللعود مقابل نیروهای 
مردمی و ارتش یمن، بر کسی پوشیده نیست، 
امللا می بینیللم در صحنه عمل اتفللاق دیگری 

می افتد.
ارتللش رژیم سللعودی هم از نظللر تجهیزات و 
تسلللیحات نظامی و هم از نظر تعداد نیروهای 
انسانی از یمن بیشتر است، اما با این وجود می 
بینیم که پس از 5 سللال حمات وحشیانه آل 

سعود، این یمن است که دست برتر را دارد.
عملیللات آرامکو، تأثیرات و اهمیت خاص خود 
را دارد و عملیللات نصللر من اهلل نیللز به گونه 
دیگری تأثیر گذارتر و حسللاس تر از حمله به 
آرامکو، معادالت جنگ علیه یمن را تحت تأثیر 

خود قرار داده است.
 آل سعود با شکل گیری روند تازه ای از جنگ 
در یمن، که قدرت یمنی ها را نشان می دهد، 
راهی جز ترک مخاصمه و حمله به این کشللور 
و مللردم مظلللوم آن را ندارد، امللا به نظر نمی 
رسللد که قصد پایان جنگ را هم داشته باشد. 
با وجود جنگ طلبی سران سعودی، سرنوشتی 
جز شکسللت برای آنهللا رقم نخواهللد خورد، 
شللاید مقرر شده اسللت که آل سعود به دست 
مجاهدین یمنی سللرنگون شود و به یک عمر 
تحریف و انحراف در اسللام پایان داده شللود. 
رهبر معظم انقاب در نخسللتین روز فروردین 
سللال 98 در حرم مطهر رضللوی درباره آینده 
عربستان سعودی پیش بینی کردند؛ »غربی ها، 
مراکللز تولید موشللک و نیروگاه هسللته ای در 
دولت سعودی درسللت می کنند، چون وابسته 
به آن هاست، البته بنده ناراحت نمی شوم، چون 
 می دانللم در دوران نه چندان دوری به دسللت 

مجاهدان اسامی خواهد افتاد.«
سللیدعبدالملک الحوثللی رهبر انصللاراهلل یمن 
نیز خطاب به بن سلللمان گفتلله؛ »وقتی دریا 
با توسللت، جو با توسللت، خشللکی با توست، 
نفت با توسللت، پول با توسللت، مزدوران با تو 
هسللتند، آمریکا و اسرائیل و انگلیس و فرانسه 
و اتحاد کشورهای عربی با تو هستند اما پیروز 

نمی شوی، یقین بدان که خدا با تو نیست.«

عملیات نصر من الله 
مهمتر از عملیات آرامکو 

تفاهم نامه همکاری فناورانه جهاد دانشللگاهی و ستاد اجرایی فرمان 
امام خمینی )ره( در راسللتای حمایت از تولید داخلی در حوزه های 

انرژی، دامداری و کشاورزی به امضاء رسید.
به گزارش سیاست روز، ۴ قرارداد فروش جنین منجمد گاو، احداث 
یک واحد گل خانه ی هوشللمند، قرارداد خرید و تامین دکل حفاری 
و قرارداد طراحی، سللاخت تامین، نصب و راه اندازی یک مجموعه ی 

پمپ درون چاهی، قرادادهایی است که امروز منعقد شد.
محمد مخبر، رییس سللتاد اجرایی فرمللان امام خمینی )ره( نیز در 
این مراسم یکی از کاربردی ترین و تخصصی ترین و هوشمندانه ترین 
راهبردهای مقام معظم رهبری که طی چند سال گذشته و به ویژه از 
ابتدای امسال بر آن تاکید داشته اند را راهبرد تولید دانست و گفت: به 
عنوان کسی که از نزدیک با مباحث اقتصادی درگیر هستم معتقدم 
راهبردهای اقتصادی مختلفی از جمله محورهای اشتغالزایی، ثبات 
اقتصادی و کنترل تورم یا رشللد اقتصادی وجود دارد، اما آنچه همه 
اینها را پوشللش می دهد و تنها نسخه نجات در شرایط فعلی، تولید 
اسللت. وی عصاره اقتصاد مقاومتی را مردمی کردن اقتصاد در بحث 
تولید دانست و گفت: ما در ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( زلف 
این دو موضوع را بهم گره زدیم و به ویژه از ابتدای امسللال به رونق 
تولید سرعت و عمق دادیم. رییس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی 
)ره( با بیان این که شللبکه مردمی تولید را سللازمان دهی کرده ایم 
تصریح کرد: زیر یک دهم درصد از تولید ناخالص کشور و دارایی های 
کشللور به ما اختصاص دارد، اما با توجه به نیروی انسللانی جوان و 
جهادی از بهره برداری باال در سللتاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( 
برخورداریم و حجم کار ما ناشی از دارایی نبوده بلکه از اعتماد مردم 

به ما حاصل شده اسللت. مخبر ادامه داد: روزانه ۱00 طرح تولیدی 
کوچک خانگی توسط مردم و با دارایی آنها اجرا شده و روزانه 300 
شغل تولید می کنیم که نه فرصت شغلی بلکه به معنی واقعی شغل 

هستند.
وی با اشللاره به این که شللبکه تسللهیل گری ایجاد شللغل به وجود 
آورده ایللم و تاکنون ۴00 نفر و تا پایان سللال نیز ۱500 الی ۲000 
نفر از افرادی که با ما رابطه استخدامی ندارند در این شبکه مشارکت 
کرده و به روستاها اعزام می شوند و تسهیل گری اشتغالز را برای افراد 
همه جانبه اجرا می کنند، گفت: شللبکه فوق ۱۷ طرح را پشللتیبانی 

می کند و تسهیل گران تا بحث بازار و فروش با مردم همراه هستند.
همکاری با جهاد دانشگاهی در ۶ رشته فعالیت

مخبللر یکی از موارد همکاری این تفاهم نامه با جهاد دانشللگاهی را 
امنیت دارو عنوان کرد و گفت: 9۷ درصد دارو در داخل کشور تولید 
می شود در حالی که برای این میزان دارو ۷00 میلیون دالر واردات 
نیاز اسللت که برناملله داریم این میزان از واردات مللواد اولیه را طی 
سلله سال در داخل کشللور تولید کنیم. رییس ستاد اجرایی فرمان 
امام خمینی )ره( دیگر زمینه ی همکاری را حمایت از شللرکت های 
دانش بنیان دانسللت و افزود: قصد داریم 500 محصول اسللتراتژیک 
و هللای تک را برای اولین بار در کشللور تولید کنیللم. وی ادامه داد: 
زمینه هللای دیگر همکاری ما با جهاد دانشللگاهی طراحی مجموع 
پمللپ درون چاهی دو میلیارد تومانی با سللرمایه  گذاری ۱۶۲ هزار 
دالر ی و سللاخت یک دکل حفاری تعمیراتی ۱000 اسللب بخاری 
با سللرمایه  گذاری 9 میلیللون دالر و تولید 5000 جنین از گاوهای 
ممتاز با سرمایه  گذاری اولیه دو میلیارد تومان است که ریسک همه 

را پذیرفته ایم. مخبر در پایان گفت: براین اساس قصد ما تولید ۱000 
قلم محصول در سلله سال اسللت که در حال حاضر واردات آنها دو 
میلیارد دالر است و در شش ماهه اول سال جاری از برنامه مان جلوتر 
هستیم. به طور کلی در شللروع این تفاهم نامه ۱۱5 میلیارد تومان 

سرمایه  گذاری کردیم که مطمئنا محقق خواهد شد.
تجاری سازی سلول های بنیادی توسط  ستاد اجرایی فرمان امام )ره(

» حمیدرضا طیبی« رئیس جهاد دانشللگاهی با بیان اینکه تولید ما 
باید به لحاظ کیفیت و قیمت رقابت پذیر باشد گفت: کشور ما باید 
متکی به فناوری پیشللرفته داخلی باشد که از ماموریت های جهاد 

دانشگاهی تولید فناوری و تجاری سازی فناوری است.
وی اظهارداشت: اکنون جهاددانشگاهی با کمک ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( توانسللته فناوری سلول های بنیادی را تجاری سازی کند 
بنابراین امروز طی تفاهمی با این ستاد قرار شد تعداد دیگری فناوری 
جدید تولید و فناوری های ما  در سللطح گسللترده تجاری سللازی 
شود. وی همکاری در این تفاهم نامه را در زمینه های فنی مهندسی، 
نفت، گاز و پتروشللیمی، باالدست، میان دست و پایین دست، انرژی 
برق و انرژی نو، فناوری اطاعات، حوزه پزشللکی، سامت، درمان و 
دارو، هوشمندسازی کشاورزی و اصاح نژاد دام دانست و اظهار کرد: 
برنامه ما و ستاد اجرای فرمان امام خمینی )ره( این است که با اجرای 
همکاری در زمینه های فوق بتوانیم دو شرکت بزرگ را در سطح ملی 
و بین المللی پایه گذاری کنیم که برون داد آنها تحقیقات و فناوری و 
محصوالت باشد. رییس جهاد دانشگاهی در پایان صحبت های خود از 
حسن نظر مقام معظم رهبری در توسعه اقتصاد دانش بنیان و حسن 

نظر ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( قدردانی و تشکر کرد.

رئیس جمهور گفللت: جامعه بین المللی باید بللا اتخاذ تصمیمی 
قاطع و اقداماتی موثر با رویکرد خصمانه و یکجانبه گرایانه آمریکا 
مقابللله نماید. اقدامات قهری امریکا و اسللتفاده از دالر به عنوان 
یک ساح، به تروریسم اقتصادی منجر خواهد  شد و زندگی مردم 

عادی را هدف قرار خواهد داد.
حجت االسللام حسللن روحانی رئیس جمهور در اجاس سران 
اتحادیه اقتصادی اوراسللیا که به میزبانی ارمنسللتان برگزار شد 
گفللت: نظام جهانی بر پایلله چند جانبه  گرایللی و همکاری های 
مشللترک کلیلله اعضای جامعه بین المللی اسللتوار اسللت و همه 
کشللورها به حکم تعهد و مسئولیت بین المللی خود و در راستای 
حفللظ صلح، امنیت، ثبات و نظللم بین المللی، موظف به مقابله با 

یک جانبه گرایی هستند.
روحانی تصریح کرد: مقاومت و تقابل برخی از کشللورها از جمله 
جمهوری اسللامی ایللران با اقدامات  خصمانلله  و یکجانبه گرایانه 
ایاالت متحده آمریکا، باعث مواجه شدن این کشور با تحریم های 
شللدید و غیر انسللانی شللده اسللت. وی بیان داشللت: آمریکا در 
سللال های اخیر با اعمال رویکرد یکجانبه و بی توجهی به تعهدات 
و توافقات بین المللی و زیر پا گذاشتن موافقت نامه های دوجانبه، 

بسللیاری از کشللورهای دیگر از جمله؛ چین و روسیه، همچنین 
تعللدادی از متحدین خود را هدف قرار داده اسللت. به اعتقاد ما، 
جامعه بین المللی باید با اتخاذ تصمیمی قاطع و اقداماتی موثر با 
رویکرد خصمانلله و یکجانبه گرایانه آمریکا مقابله نماید. اقدامات 
قهری امریکا و اسللتفاده از دالر به عنوان یک ساح، به تروریسم 
اقتصادی منجر خواهد  شللد و زندگی مللردم عادی را هدف قرار 

خواهد داد.
رئیللس قللوه مجریه تاکید کللرد: اجرای برجام بلله عنوان الگوی 
کارآمللدی از موفقیت دیپلماسللی چندجانبه بللرای حل و فصل 
مسللائل بینالمللی، مستلزم اجرای کامل تعهدات متقابل از سوی 
همه امضاکنندگان آن است و کلیه اعضاء سازمان ملل، متعهد به 

رعایت و نیز حمایت از اجرای مفاد آن می باشند.
وی بیللان داشللت: جمهوری اسللامی  از امضاءکننللدگان توافق 
برجام انتظار دارد در راسللتای اجرایی شللدن آن اقدام نمایند و 
در شللرایط حسللاس کنونی عاوه بر نقش اعضای باقی مانده در 
برجام، حمایت سللایر کشللورها از این دستاورد چندجانبه جهت 
حفظ و ارتقای همکاری ها، امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی 

ضروری است.
وی اظهار داشللت: سیاست جمهوری اسامی ایران حفظ صلح و 
ثبات در منطقه و از جمللله خلیج فارس و تأمین آزادی و امنیت 
کشللتی رانی در تنگه هرمز اسللت. حوادث اخیر، این امنیت را به 
شللکل جدی در معرض خطر قرار داده اسللت. امنیت و صلح در 
خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز با مشللارکت کشللورهای 
این منطقه تأمین می شللود و همان گونه که در نشسللت سالیانه 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح نمودم، همه کشورهایی 
را کلله از تحوالت خلیج فللارس و تنگه  هرمز متأثر می شللوند به 
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Endeavor دعوت می کنم. 
رئیللس قوه مجریلله بیان داشللت: امضای موافقللت نامه تجاری 
جمهوری اسللامی ایللران و اتحادیلله اقتصادی اورآسللیا، بیانگر 
دیللدگاه جامع و سللازنده ایران، همراه با اراده سیاسللی قوی در 
کمک به توسعه روابط اقتصادی - تجاری چندجانبه و منطقه ای 
است. اجرایی شدن موافقت نامه فی مابین قدمی در مسیر تقویت 
سللاختارهای تجاری چنللد جانبه تلقی می شللود. روحانی خاطر 
نشللان کرد: بنادر متعدد جمهوری اسامی ایران در دریای خزر، 
خلیج فارس و حاشللیه اقیانوس هند )به  ویژه چابهار(، شبکه های 
جللاده ای و ریلی و آسللمان امن ایران، امکان اتصال کشللورهای 

همسایه به همدیگر و به سایر قاره ها را فراهم می کند.
وی گفت:جمهوری اسللامی ایران ظرفیت ها و زیرسللاخت های 
گسللترده ای در مناطق آزاد تجللاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به 
 ویژه در جنوب شللامل منطقه آزاد چابهار و شللمال کشور شامل 
امیرآباد در اسللتان مازندران، انزلی در استان گیان، منطقه آزاد 
تجللاری ارس در آذربایجللان شللرقی ایجاد نموده و آمللاده ارائه 
تسللهیات و امکاناتللی ارزشللمند برای گسللترش همکاری های 
تجاری با اتحادیه اقتصادی اورآسللیا اسللت. به همین مناسللبت 
از سللرمایه گذاران اتحادیه اقتصادی اورآسللیا دعوت می نمایم از 
توانمندی های مذکور برای توسللعه مناسللبات فی مابین استفاده 

کنند.
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وحانی و پوتین درباره  رایزنی ر
مهمترین مسایل دوجانبه، 

منطقه ای و بین المللی


