
نامه ۵ اتحادیه دانشجویی درباره مذاکرات
 دستاوردهای اقتصادی توافق 

باید ملموس باشد
۵ اتحادیه بزرگ دانشجویی در نامه ای درباره مذاکرات 
تاکید کردند: بدون شک دستاوردهای اقتصادی توافق 

جدید باید واقعی، محسوس و زودبازده باشند.
در این بیانیه آمده است:

 هر چند که اساســا راهبرد احیــای برجام، به معنای 
توافقــی بدون رعایت خطوط قرمــز و در نظر گرفتن 
شــروط نظام را، مسیری غلط و اشــتباه می دانیم  و 
اعتقاد داریــم برجامی که خود نتیجه و حاصلی برای 
ملت ایران نداشــته و ماحصلش جز خســارت محض 
نبوده؛ بــه طریق اولی صرف احیای آن هم توفیقی را 
نصیب نخواهد کرد و احیای برجام را مساوی با احیای 
حســن روحانی، ظریف و جریان غربگرا می دانیم. اما 
با توجه به آنکه چندین دور از مذاکرات وین ســپری و 
مذاکرات به مراحل نهایی خود نزدیک شده است، به 
عنوان جریان دانشجویی کشور بر خود الزم می دانیم 

نکاتی را صراحتا و از سر دلسوزی اعالم نماییم؛
 1. در یک ســال گذشــته که مذاکرات بــا چهار به 
عالوه یک در جریان بوده است، به طور موازی شاهد 
دستاوردهای بزرگ و تحســین برانگیز وزارت خارجه 
در گســترش دیپلماســی اقتصادی با دیگر کشورها 
خصوصاً کشورهای همســایه و محور مقاومت بودیم. 
این امر خط بطالنی بر تفکر سراســر غــرب گرایانه 
تیــم مذاکره و وزارت خارجه پیشــین بــود که تنها 
راه نجات کشــور  از بحران خود ســاخته را، توافق با 
آمریکا می دانست. پیشرفت مذاکرات با چهار به عالوه 
یک در کنار گســترش ارتباط اقتصادی و سیاسی با 
دیگر کشورها و توامان با حفظ شرایط پایدار سیاست 
 داخلــی نشــان داد، جامعه ایران اســالمی معطل و 

محتاج مذاکره نیست.
 2. هرچنــد به حضور و فعالیت برخــی بانیان وضع 
موجود در تیم هســته ای نقد داشته و داریم اما تغییر 
رویه و رویکرد در تیم مذاکره کننده فعلی بر کســی 
پوشــیده نیســت. نمونه ای از آن را می توان با حفظ 
ثبات شــرایط سیاست داخلی کشــور و عدم شرطی 
سازی جامعه نسبت به اخبار ضد و نقیض مخابره شده 
از وین دانســت. اما اکنون که شــنیده ها حاکی از آن 
اســت که بیش از هر زمانی به توافق نزدیک شده ایم 
و در چند قدمی آن هســتیم، زمان آن فرا رسیده  که 
این ســکوت خبری از سوی دستگاه دیپلماسی کشور 
شکســته شــده و محتوای توافق احتمالی در اختیار 
آحاد مردم به خصوص نخبگان سیاسی و تشکل های 

دانشجویی قرار گیرد.
بدیهی اســت، اطــالع جریان دانشــجویی به عنوان 
جریان پیشــرو و دلســوز ایــران اســالمی، می تواند 
گام های بعدی در راســتای یــک توافق خوب و عدم 
 تکرار فاجعه ای مثل برجام نافرجام را تسریع و تسهیل 

و یا تصحیح نماید.
3. اساســا هدف شکل گیری برجام لغو تحریم ها بوده، 
تحریم هایی که، روزی رئیس جمهور سابق کشور بیان 
کردند که »تمامی تحریم ها بالمره لغو خواهد شــد!« 
و روزنامه های جریان غربگرا مزورانه تیترهایی از قبیل 
»دیــوار تحریم ها فرو ریخت« و »صبح بدون تحریم« 
را در صفحات خود منتشــر کردنــد، حداقل انتظار از 
تیم مذاکره کننده آن است که تمامی تحریم هایی که 
در برجام قرار بر لغو آن ها بوده و تمامی تحریم هایی 
که بعد از برجام به هر بهانه ای وضع شــده اســت لغو 
و بی اثر شــود؛ چرا که رهبر معظم انقالب در نامه نُه 
شرطی خود به صراحت فرمودند وضع هرگونه تحریم 

به هر بهانه ای مصداق نقض برجام خواهد بود.
 4. بدون شک  دســتاوردهای اقتصادی توافق جدید 
باید واقعی، محســوس و زودبازده باشند. خاطره باقی 
مانــدن آورده های اقتصادی و تجــاری برجام در حد 
نوشــته روی کاغذ و بی ثمر بودن آن برای مردم هنوز 
در اذهان باقی است. توافق پیش رو باید بتواند ثمرات 
اقتصادی و تجاری رفع تحریم ها را برای مردم ملموس 
کند، به طوری که آحاد مردم خصوصاً قشــر متوسط 
و مســتضعف جامعه  گشایش در زندگی روزمره خود 

را حس کنند.
هر چند کــه تجربه بارها گفت و گــو با طرف غربی 
چه از طرف ایران و چه از طرف کشــور های دیگر، به 
همگان این مهم را ثابت کرده است که اساسا راهبرد 
مذاکــره برای لغو تحریم راهبردی غلط بوده و در این 

مسیر چیزی به سود ملت شریف ایران نخواهد بود.
۵. حرف قطعی نظام جمهوری اســالمی در مذاکرات 
پســابرجام؛ تضمین، راســتی آزمایی و لغــو تمامی 
تحریم ها توســط طرف های غربی بوده است، با وجود 
آنکه شــنیده ها حاکی از آن است که طرف آمریکایی 
از دادن تضمین و مکتوب کردن آن سر باز زده است، 
از تیــم مذاکره کننده این انتظار می رود که با در نظر 
داشتن تاریخ سراسر بدعهدی طرف غربی از این خط 
قرمز عقب نشینی نکند و به چیزی جز مکتوب کردن 
ضمانت ها و تعهدات طرف مقابل و تایید آن توســط 
نهادهــای تصمیم گیر فرا دولتــی آمریکا، من جمله 
کنگره و ...بسنده نکند. نشست خبری رئیس جمهور 
کم حافظه آمریکا و... اعتباری نداشــته و سرانجامی 

بهتر از امضای کری نخواهد داشت.
6. بــاز ماندن پرونده های هســته ای ایران در مجامع 
بین المللــی به خصوص آژانس بین المللی انرژی اتمی 
باعث کند شــدن سرعت پیشــرفت علمی کشور در 
زمینه هســته ای شده و دستاویزی دائمی برای اعمال 
فشار بر ملت ایران خواهد بود. پافشاری بر بسته شدن 
پرونده های باز ایران در مســائل پادمانی و فراپادمانی 
ایــران در مجامع بین المللی، می تواند خود ضامن این 
توافق و پیشرفت کشور در استفاده صلح آمیز از انرژی 

هسته ای باشد.
7. بدعهــدی طرف های غربی در مــوارد متعدد قبلی 
این امر را الزامی می کند که مســیر بازگشت ایران از 
تعهدات خود، در صورت خروج دیگر کشورها، سریع، 

بدون خسارت و بازدارنده باشد.
ما به عنوان نخبــگان جامعه مخالف صریح خود را با 
انهدام یا هر عمل دیگری که دستاوردهای چند ساله 
ایران در صنایع مختلف من جمله هسته ای را با اندک 

خسارتی روبرو کند، اعالم می داریم.

دریچــــه

رئیس جمهور تقویت ارزش پول ملی، اصالح ناترازی بانک 
ها، توقف رشــد سالیانه نقدینگی، اصالح سبد ذخایر ارزی 
متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه 
دامنه وثایق و تســهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال ســازی 
حساب تجاری، تقویت سامانه های نظارتی و تامین سرمایه 
درگردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت های اصلی 

بانک مرکزی عنوان کرد.
سید ابراهیم رئیسی دیروز به ساختمان شیشه ای میرداماد 
رفت و ابتدا در جلسه ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، 
معاونان فنــاوری اطالعات و مدیران آن از نحوه ی عملکرد 
ســامانه های نظارتی و رصد هوشــمند تراکنش های مالی 
مطلع شــد. رئیــس جمهــور در ادامه در جمــع مدیران 
ارشــد بانک مرکزی حاضر شــد و پس از استماع گزارش 
رئیــس بانک مرکزی به "جایگاه مهــم بانک مرکزی" در 
مدیریت منابــع پولی و مالی و اصالح نظام بانکی اشــاره 
کــرد و ماموریت های 1۰ گانه برای تحــول و ارتقای آن 

تعریف کرد.
رئیســی، بانــک مرکــزی را اتــاق اندیشــه ورزی و رصد 
سیاستهای پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی 
باید مســیر اصالح و ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش 
ببرد و بر اجرای سیاســت های مالی و پولی کشور نظارت 

می کند.
رئیس جمهور در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصالح 
ناترازی بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصالح سبد 
ذخایر ارزی متناســب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری 
کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، 
فعال سازی حســاب تجاری ، تقویت سامانه های نظارتی 
و تامین ســرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله 

ماموریت های اصلی بانک مرکزی بیان کرد.
رئیسی » توقف رشــد نقدینگی و مدیریت خلق پول « را 
مأموریت مهم بانک مرکــزی اعالم کرد و افزود: نقدینگی 
اگر با مدیریت به ســمت تولید هدایت شــود نگران کننده 
نیســت، اما اگر به سمت ســوداگری در بازار حرکت کند 
تبعــات ویران کننده ای خواهد داشــت. وی »هدف گذاری 

نقدینگــی زیر 2۵ درصد« از ســوی بانک مرکزی را اقدام 
بســیار مهم دیگر نظام پولی کشــور دانست که کنترل و 

مدیریت آن موجب مهار تورم خواهد شد.
رئیسی ناترازی بانک ها را از عوامل تورم عنوان کرد و اظهار 
داشت: بانک مرکزی باید بخش نظارتی خود را تقویت کند 
تــا بتوانند با برنامه ریزی سیاســت های پولی و ضدتورمی 

را اجرا کند
رئیس جمهور با ابراز خرســندی از وضعیت ســامانه های 
پایــش و رصد بانــک مرکزی، گفت: بحمــداهلل در زمینه 
جمع آوری و رصد داده ها و اطالعات در شرایط خوبی قرار 
داریم، و این اطالعات می تواند به شفافیت مالی در کشور 
کمــک کند. وی اقدام به موقع بــرای جلوگیری از تخلف 
را از مصادیــق با اهمیت اســتفاده از اطالعات جمع آوری 
شــده توسط این سامانه ها عنوان کرد و اظهار داشت: تمام 
کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند با نظارت 
و اقدام بــه موقع بانک مرکزی به این ادراک برســند که 

زمینه هیچگونه تخلفی در این سیستم وجود ندارد.
رئیس جمهور بانک مرکزی را چشــم بینای نظام بانکی و 
پولی کشــور دانست و گفت: باید محور تمام اقدامات نظام 
بانکی کشور در جهت حمایت و تقویت تولید باشد، چرا که 

امروز نجات کشور در تولید است و عمل به تأکیدات رهبر 
معظم انقالب در زمینه حمایت از تولید نســخه شفابخش 

اقتصاد ایران است.
رئیسی در ادامه »رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی« را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی 
از دالیل تعطیلی واحدهای تولیدی مشــکل ســرمایه در 
گردش اســت که اگر مرتفع شــود منجر به افزایش تولید 
و اشــتغال خواهد شــد. وی همچنین از رئیس کل بانک 
مرکزی خواســت تا تالش خــود را بکار گیــرد تا اصول 
بانکداری اســالمی با دقت و نظــارت کامل در قراردادها و 

عقود بانکی اجرا شود.
 رئیســی نظارت و کنترل بــر ارز و کاال با هدف جلوگیری 
از ســوداگری در بازار از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید 
قرار داد و گفت: اگر کســی به دنبال اخالل در بازار است 
باید برخورد شــود اما باید بدانیم فعــال اقتصادی نیاز به 
حمایت و تشویق دارد و نباید هر اقدامی را به عنوان تخلف 

تلقی کرد.
رئیس جمهــور »توجه ویژه به حاکمیت ریــال« را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: استفاده از ارزهای مختلف خصوصا 
در مبادالت با کشــورهای همسایه و پیمان های دو جانبه 

پولــی می تواند به تامین با ثبــات کاال و افزایش مبادالت 
کمک و کشور را در مقابل تکانه های دالر مصون کند.

رئیسی بانک مرکزی فعال و آگاه به شرایط پولی و مالی را 
از ضرورت های تحول اقتصادی دانست و گفت: اقدامات به 
موقع شــما در بانک مرکزی اثرات بسیار مثبتی در ارتقای 

نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره بــه ضرورت پرداخت به 
موقع تسهیالت بانکی تأکید کرد: نباید بین تصمیم و اعالم 
عمومی با اجرا و پرداخت تســهیالت فاصله باشد و در این 
زمینه تاکید می کنم توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند 
وثیقه گذاری اجرایی شــود. رئیــس کل بانک مرکزی در 
ابتدای این نشست، گزارشــی از اقدامات بانک مرکزی در 

راستای تحقق سند تحول دولت مردمی ارائه کرد.
علی صالح آبادی کنترل تورم، اصالح نظام بانکی، مدیریت 
بازار ارز، حکمرانی ریال و بانکداری اسالمی را پنج راهبرد 
اساسی بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف سند تحول 
دولت ســیزدهم برشــمرد و افزود: برای تحقق هریک از 
ایــن راهبردها، اقدامات متعددی اجرا شــده و یا در حال 

اجراست.
وی به توفیق دولت ســیزدهم در مهار تورم و کنترل رشد 
پایه پولی اشاره کرد و گفت: مجموع اقدامات صورت گرفته 
در این راســتا که با هماهنگی کامــل تیم اقتصادی دولت 
صورت پذیرفتــه، کاهش حدود 2۰ واحــد درصدی نرخ 
تورم 12 ماهه، از ۵۹,3 درصد به 4۰.1 درصد و همچنین 
کاهش بیش از 16 واحد درصدی رشــد پایه پولی از 42.6 

درصد به 26.2 درصد را بدنبـال داشته است.
صالح آبادی تسهیل دسترســی مردم به خدمات بانکی را 
رویکرد اساســی بانک مرکزی در راستای تحقق شمولیت 
مالی در کشور دانســت و به افزایش 3۰۰ درصدی سقف 
تســهیالت قرض الحسنه اشــاره کرد و گفت: با اقدامات 
متعــددی همچــون ممنوعیت معامالت فردایــی ارز، راه 
اندازی بازار توافقی و تســهیل گری در فرآیند برگشت ارز 
حاصل از صادرات، امروز در بازار ارز علیرغم برخی نوسانات 

مقطعی، ارامش و ثبات حاکم است.

سردار سلیمانی: 

بارقه های امید و پیروزی در کشور مشهود است
رئیس ســازمان بســیج مستضعفین با اشــاره به اینکه بارقه های امید و پیروزی در کشــور مشهود است، گفت: دولت 

سیزدهم رویکرد خود را بر مدیریت جهادی و حمایت های موثری از گروه های جهادی داشته است.
سردار غالمرضا سلیمانی رئیس ســازمان بسیج مستضعفین در اجالسیه ملی جهادگران در فردوس اظهار کرد: اولین 
گروه جهادی در کاروان انقالب اســالمی با حضور رهبر معظم انقالب اســالمی و یارانشان بعد از زلزله فردوس در این 
منطقه شــکل گرفت. رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین بیان کرد: کار جهادی از همان زمان شکل گرفت که گروه 
جهادی طالب بعد از زلزله فردوس با مدیریت رهبر معظم انقالب اسالمی در راستای کاهش آالم مردم قدم برداشتند. 
ســردار ســلیمانی افزود: امروز در گام دوم انقالب اسالمی رویکرد جهادی با استفاده از همه ظرفیت های کشور و مدد 
گرفتن از تجربه های تاریخی مورد تأکید اســت. وی ادامه داد: دولت ســیزدهم در یک ســال گذشته رویکرد خود را 
بر مدیریت جهادی بنا کرده و اقدامات مثبتی را رقم زده اســت. رئیس ســازمان بســیج مستضعفین با اشاره به اینکه 
بارقه های امید و پیروزی در کشــور مشــهود اســت، افزود: گروه های جهادی از میان مردم شــکل گرفته و برای رفع 

مشکالت جامعه در کنار مسئوالن خدمتگزار کار و تالش می کنند.
ســردار سلیمانی با اشــاره به اینکه برگزاری اجالسیه ملی جهادگران تأکید مجددی بر اهمیت مدیریت جهادی است، 
گفت: قدرشــناس زحمات دولتمردانی هستیم که تمرکز خود را بر کار جهادی گذاشته اند. سردار سلیمانی اظهار کرد: 

دولت سیزدهم با انعقاد تفاهم همکاری شرایط را برای کار و فعالیت گروه های جهادی تسهیل کرده است.

یک نماینده مجلس: 

وضعیت اینترنت کشور نوعی تضییع حقوق مردم است
یک عضو کمیســیون امورداخلی کشور و شــوراها در مجلس تاکید کرد: متاسفانه وضعیت خدمات اینترنت در سطح 
کشــور نیز مانند صنعت خودرو شــده و به نوعی می توان گفت مردم پول تویوتا کمری را پرداخت کرده اما ســمند 

تحویل می گیرند.
احمد علیرضا بیگی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت در سطح کشور، بیان کرد: ما 
اینترنت را از چند مجرا وارد کشور می کنیم. شرکت زیرساخت عهده دار این مسئولیت است. به عبارت دیگر مجاری 
انتقال اینترنت از مرزهای مختلف را شــرکت زیرســاخت فراهم می کند. ما بخشی از این اینترنت را در داخل کشور 
مصرف کرده و برای بخشــی دیگر حق ترانزیت گرفته و از کشور ما عبور کرده و به سایر کشورها می رود. وی تصریح 
کرد: زمانی که عرضه کننده انحصاری اســت پس به خودش حق می دهد تا هر طوری که دلش خواســت با مشتری 
برخورد کند و مشــتری هم جای دیگری ندارد که به آن مراجعه کرده و از آن اینترنت تهیه کند. این بیماری مزمن 
کشــور ما اســت که دولت در خیلی از حوزه ها بازیگر اصلی است. چون دولت نیز بازگیر اصلی است مردم پول تویوتا 
کمری می دهند اما ســمند می خرند.وی در ادامه تاکید کرد: اینترنت نیز از همین قاعده تبعیت می کند. مردم پول 
زیادی پرداخت کرده اما خدماتی بی کیفیت دریافت می کنند. مردم ســایر کشــورهای دنیا حتی در همســایگی ما 
خدمات اینترنت را بدون محدودیت و مشــکلی با کیفیت به مراتب بهتر دریافت کرده اما در کشــور ما چون دولت در 

این حوزه نیز بازیگر اصلی است در حق مردم ظلم می شود.
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گزارش
در نظارت ستادی بانک مرکزی صورت گرفت 

۱۰ مأموریت جدید رییسی برای بانک مرکزی

فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران از برگــزاری رزمایش بزرگ نیروی 
زمینی در آینده نزدیک خبر داد.

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی دیروز در حاشیه آیین آغاز سال تحصیلی 
دوره 33 مدیریــت دفاعی دانشــگاه دافوس ارتش، در جمــع خبرنگاران درباره 
مهم تریــن اقدامات در جهتوایی دائم در حال انجام اســت. نزاجا در بخشــی از 
مرزهای شرقی غربی و شــمال غربی مستقر است. هواپیماهای تقویت ارتش در 
منطقه و حفظ ثبات اظهار داشــت: یک ســری اقدامات و فعالیت هایی است که 
معموالً در زمین، هوا و دریا چه در بخش نیروی هوایی و چه در بخش پدافند ه 
نگهبانی به صورت 24 ســاعته در آسمان پرواز می کنند. نیروی پدافند هوایی ما 
در اقصی نقاط کشــور به طور دائم آسمان را رصد می کنند که اگر کوچک ترین 

ورودی غیرمجازی داشته باشند با آن برخورد کنند.
فرمانده کل ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران که در آب 
های آزاد، باب المندب، دریای سرخ، اقیانوس هند و دریای عمان وظیفه حفاظت 
و حراســت از منافع جمهوری اسالمی ایران و باز نگه داشتن خطوط کشتیرانی 
تجاری و نفتکش ها را  بر عهده دارد که هر از گاهی شما اخبار درگیری های به 
سمع و نظر ملت ایران می رسد. وی ادامه داد: برنامه های آموزشی هم در دانشگاه 
ها، دانشــکده ها و مراکز آموزشی دائما به صورت برنامه ای برای تربیت افسران و 
درجه داران قوی و مقتدر و با دانش جریان دارد تا بتوانند مأموریت های خودشان 

را در فضای پیچیده امروز و فردا به خوبی انجام بدهند.

فرمانده کل ارتش در پاســخ به سوالی درباره برخورد شناورهای بدون سرنشین 
آمریکایی با ناوشــکن جماران و ادعاهای آمریکایی ها در این باره اظهار داشت: 
آمریکایی ها با خوی تجاوزگری، وحشــی گری و خود بزرگ بینی که دارند نسبت 
به حقوق ملت ها و نســبت به حقوق پذیرفته شده بین المللی گاهی بی توجهی 
می کند. وی افزود: این شــناورهای بدون سرنشین که با ماموریت هایی از طرف 
نیروی دریایی و نیروهای آمریکایی در دریاها مشــغول انجام ماموریت هستند، 
بــدون توجه به اینکه این منطقه، منطقه عبور ســایر شــناور هاســت و این ها 
می توانند خطراتی را برای عبور امن شــناورهای دیگه فراهم کنند، آن ها را رها 

کرده و نسبت به ایمن سازی آن ها توجه الزم رو ندارند.
فرمانــده کل ارتش گفت: به همین دلیل، مدتی پیش ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی یکی از این شــناورها را توقیف و سپس در محل امن آن را رها کردند. 
چند روز قبل هم نیروی دریایی ما در منطقه ماموریت خودش با دو فروند از این 
شناورها برخورد کرده و این دو شناور را از آن منطقه ای که ممکن بود به امنیت 

سایر شناورها آسیب بزند، دور کرده و آن ها را در منطقه ای امن رها کردند. 
وی ادامــه داد: ایــن موضوع با واســطه بــه آمریکایی ها اطالع داده شــده که 
شــناورهای آن ها در منطقه مشخصی قراردارد و من بعد باید قوانین بین المللی 

را رعایت کنند.
سرلشــکر موسوی در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه آیا احتمال توقیف 
شناورهای آمریکایی در دفعات بعدی وجود دارد یا نه، گفت: توقیف این شناورها 
برای ما هیچ سودی ندارد و ما فقط برای کمک به حفظ امنیت شناورهای عبوری 

از آن منطقه یک کار حقوق  بشری را انجام می دهیم. 
وی افزود: این شناورها آن چنان پیشرفته و مهم نیستند که توقیف آن ها برای ما 

سودی داشته باشد و ما فقط به تامین امنیت کمک می کنیم.
فرمانده کل ارتش در پاسخ به سوال دیگری درباره چشم انداز برگزاری رزمایش 
مشترک هوایی با پاکســتان بیان داشت: ما با پاکستانی ها روابط خیلی خوب و 
تعامالت آموزشــی داریم. در این راســتا، در عرصه های دریایی، هوایی و هم در 
عرصه های زمینی با هم همکاری داریم و این روابط، روابط بسیار خوبی است. 

وی ادامــه داد: رزمایش های هوایی هم بــا صحبت دوطرفه که با فرمانده نیروی 
هوایی پاکســتان داشــتیم مورد بحث قرار گرفت. همه این تعامالت بایستی در 
بخش های ذی ربط کشــوری که باالتر از ما در ستاد کل نیروهای مسلح هستند، 
بررسی و تصمیم گیری شده و چگونگی و سطح آن تعیین می شود. ارتش و سپاه و 
سایر نیروها مسلح برابر مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح آن ها را دنبال می کنیم.

امیر موسوی تشریح کرد:

 جزئیات برخورد ناوشکن جماران
با قایق  آمریکایی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
بر اســاس گزارش های رسمی، منابعی که دولت همواره 
به عنوان تنخــواه در نظر می گرفــت به طوری مدیریت 
شده است که در یک ســال گذشته دست اندازی دولت 
به منابع بانک مرکزی از طریق اضافه برداشــت تقریباً به 

صفر رسیده است.
محمدرضــا پورابراهیمــی رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به 
عملکرد یک ساله دولت در حوزه کنترل رشد پایه پولی 
گفت: دو اتفاق مثبت در گزارش های اخیر بانک مرکزی 
به نسبت سال گذشته اتفاق افتاده است؛ اول اینکه دولت 
به خالف رویه ســنوات گذشــته برای پرداخت تعهدات 

خود متوسل به استقراض از بانک مرکزی نشده است.
وی افزود: اقــدام مثبت دیگر دولت ســیزدهم در یک 

سال گذشته این است که بر اساس گزارش های رسمی، 
منابعــی که دولــت همــواره به عنوان تنخــواه در نظر 
می گرفت به طوری مدیریت شــده است که دست اندازی 
دولت بــه منابع بانک مرکزی از طریق اضافه برداشــت 

تقریباً به صفر رسیده است.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیامد 
اقدامات اشاره شده در یک بازه مشخص منجر به کاهش 
نرخ رشــد نقدینگی می شــود، عنوان کرد: با تداوم این 
رونــد مثبت می تــوان امیدوار بود کــه در میان مدت و 
بلندمدت تورم سالیانه به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

وی اضافــه کــرد: امــروز بســیاری از مــردم حاضرند 
کــه درآمــد آنهــا بــه 1۰ ســال گذشــته بازگردد 
 ولــی به انــدازه همــان ســالها قــدرت خریــد کاال 

داشته باشند.

پورابراهیمی:

دست اندازی به منابع بانک مرکزی تقریباً به صفر رسیده است
فرمانده دانشــگاه فرماندهی و ســتاد ارتش گفت: انواع 
رزمایش ها را برای دانشجویان دافوس ارتش پیش بینی 
کرده ایم و بر این اســاس، رزمایش هایی مانند مقابله با 

گروه های تروریستی هم برگزار می شود.
امیر ولی وند در آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه 
فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی گفت: دانشگاه 
دافوس بعد از پیروی انقالب اســالمی و حتی در دوران 
۸ سال دفاع مقدس هیچ گاه تعطیل نشد و استادان این 
دانشــگاه با حضور در جبهه ها نشــان دادند که جنگ و 

دفاع بدون علم دانش پیش نخواهد رفت.
وی با اشــاره بــه روند پذیرش دانشــجویان در ســال 
تحصیلی جدید این دانشــگاه، افزود: این دانشــگاه در 
راســتای تربیت افسران بصیر و دانشمند آزمونی فراگیر 
را برگزار کرد و 3۵۰ نفر را برای مصاحبه دعوت و 26۰ 

نفر را پذیرش کرد. همچنین 1۸ نفر دانشجوی خارجی 
پذیرش شــده اند که برای اولین بار در تاریخ جمهوری 
اسالمی ایران اســت که این تعداد دانشجوی خارجی از 
عراق، عمان، هندوستان، پاکستان و تاجیکستان در این 

دانشگاه مشغول تحصیل هستند.
فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در ادامه درباره 
دوره های تحصیلی در این دانشگاه، بیان کرد: دوره های 
مختلف مانند رزمایش روی نقشــه و برگزاری دوره های 
مقابله با گروهای تروریستی را برگزار می کنیم، به عنوان 
مثال ســال پیش از تجارب بسیار خوبی که دانشجویان 

عراقی از مقابله با داعش داشتند استفاده شد.
امیر ولی وند تصریح کرد: اصل دانشــگاه به دانشــجو و 
دانشگاه است؛ ما استادان بسیار خوبی داریم و لحظه ای 

برای رشد و تعالی دانشجویان را از دست نمی دهیم.

امیر ولی وند:

رزمایش مقابله با گروه های تروریستی برگزار می شود


