چهارشنبه
 26تیر 1398
 17جوالی 2019
 14ذیالقعده 1440
شماره 1213
 8صفحه
 2000تومان

www.akhbaresanat.ir

بزرگترین
تحول در تاریخ
بازار نفت در
 ۶ماه آینده

سازمان بینالمللی دریانوردی از
آغاز سال  ۲۰۲۰میالدی استانداردهای
جدید کاهش آلودگی کشتیها را اجرایی
میکند.

کاهش تعهدات خود
در برجام را شروع
کردهایم وقطعاً ادامه
خواهد داشت

کارلوس تاوارس اعتراف کرد؛

ضربه بزرگ به «پژو» با خروج از ایران
مدیرعامل گروه خودروسازی پژو-سیتروئن از کاهش 12/8درصدی فروش
این شرکت در نیمه نخست سال  ۲۰۱۹میالدی خبر داد
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همتی :نرخ ارز را ما تعیین نمیکنیم

آن روی

4

شوک ارزی
تخلیه شد

سکه!

مدیرعامل سایپا:

دیگرخودرو
ناقص تولید
نمیکنیم

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا
گفت :با برنامهریزی صورت گرفته
و حمایتهای وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،از این به بعد و تا زمانی که
شرایط اجازه دهد ،تولید محصوالت فعلی
سایپا به صورت کامل انجام خواهد شد
که برای اجرای این برنامه ،قطعات مورد
نیاز به شکل مستمر در حال تامین است.
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رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید
بر اینکه بانک مرکزی در تعیین نرخ
ارز دخالتی نمیکند و باید شاخصهای
اقتصادی و بازار ،نرخ ذاتی ارز را تعیین
کند ،گفت :از دو ماه قبل به دلیل تخلیه
شوک ارزی ،شاخصهای اقتصادی رو به
اصالح است؛ لذا نرخ تورم و بیکاری هم رو
به کاهش است.
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سرمقاله
پاسخ کوبندۀ ایران
به پیام امارات!
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وزیر صمت در جمع فعاالن اقتصادی خراسان رضوی مطرح کرد:

سیدهادی برهانی
دانشیاردانشکدهمطالعات
جهاندانشگاهتهران

در طول چند هفته گذشــته گزارشهای مطبوعاتی
منتشر شد که خبر از تالش امارات برای مذاکره با ایران به
منظور اصالح روابط دو کشور میداد.
این گزارشها توسط منابع رسمی دو کشور تایید نشد
اما تحرکات و موضع گیریهای دو کشور در منطقه از جمله
عقب نشینی بخشی از نیروهای اماراتی از یمن و مصاحبه
دکتر ظریف با شبکه المیادین در خصوص مواضع جدید
امارات می تواند موید این گزارشها باشد.
در این گزارشها آمده اســت ایران دست رد به سینه
اماراتیها زده و درخواست آنها برای مذاکره و تفاهم را رد
کرده است .چنین گزارشــی دستمایه خوبی برای برخی
مطبوعات داخلی شده که آنرا زانوزدن امارات توصیف نموده
و اقتدار موضع ایران و قاطعیت و ظفرمندی آنرا به تصویر
بکشند .در غیاب هر گونه توضیح رسمی در باره تحوالت
اخیر در روابط دو کشور تصویر مزبور می تواند به عنوان تنها
روایتگر این تحول عمل نماید.
چنین تصویری از (تحول اخیر) روابط ایران و امارات می
تواند برای اقشار وسیعی -به ویژه آنها که نگاهی تخصصی
و دوراندیش به دنیای سیاست ندارند -پرجاذبه و غرورانگیز
باشد .زمینه اصلی این احساسات در جامعه ایرانی نیز نوعی
ملی گرایی افراطی است که از تحقیر اعراب و رفتار متکبرانه
با آنها لذت می برد .اما چنین موضع گیریهایی می تواند از
مصلحت کشور و منافع ملی فرسنگها فاصله داشته باشد.
اگر واقعا موضع ایران در برابر پیشنهاد امارات برای حل و
فصل مشکالت دو کشور و اصالح امور پاسخی دندان شکن و
تحقیرکنندهباشدچرابایدکشورهایمنطقه،کهتعدادشانهم
کمنیست،ازعربستانواماراتگرفتهتااردنومصروفلسطین
و سودان و مراکش و  ...در فکر اصالح مواضع خود در قبال ایران
باشند و به ایران نزدیک شوند .و اگر روابط ایران با کشورهای
منطقه بهبود نیابد چگونه می توان منافع و امنیت کشور را
تامین نمود .آیا نتیجه چنین سیاستی در درازمدت وابستگی
به قدرتهای غیرمنطقه ای مانند چین و روسیه نخواهد بود؟
عالوه بر این ،اگر این روابط اصالح نشود همبستگی و
اتحاد اسالمی که از آرزوها و اهداف بزرگ جمهوری اسالمی
بوده است چگونه محقق خواهد شد؟ آیا بدون کشورهای
عربی ،بدون عربستان ،بدون کویت ،بدون مراکش ،بدون
اندونزی و  ...می توان همبستگی اسالمی را تصور نمود؟
آیا از طریق همکاری با کوبا و کره شــمالی می توان امت
اسالمی را متحد کرد؟
همچنین بدون رابطهای قوی با کشــورهای اسالمی
چگونه می توان صف واحدی از کشورهای منطقه و مسلمان
در برابر تجاوزات اسرائیل به منطقه تشکیل داد؟ آیا بدون
این اتحاد و همبســتگی می توان به انزوا و زوال اسرائیل
امیدوار بــود .تاریخ منطقه بویژه تجربه ســالهای اخیر
نشان می دهد هرگاه کشورهای منطقه از هم دور شدهاند
اسرائیل موقعیت بهتر و مستحکم تری بدست آورده است.
بسیار سخت اســت بتوان نظامهای سیاسی حاکم بر
کشورهای اسالمی را نظامهایی مطلوب ،باکیفیت و کارآمد
تلقی نمود .برخی از این نظامها پا را از این فراتر گذاشته
و واقعا موجب تضعیف منطقه در برابر اســرائیل و آمریکا
شدهاند .اما اگر بخواهیم پیگیری آرمان وحدت اسالمی را
تا زمان ظهور نظامهای مطلوب به تاخیر بیاندازیم احتماال
هیچگاه توفیق تحقق آنرا نخواهیم داشت و بدین ترتیب
یکی از مهمترین اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی که
در قانون اساسی نیز تثبیت و تاکید شده عمال از سیاست
خارجی کشور کنار گذاشته خواهد شد.
تحوالت متعــددی در منطقه ،از جملــه پیروزیهای
متحدین ایران در سوریه ،عراق ،لبنان و یمن ،ناتوانی دولت
ترامپ در سامان دادن سیاســتی متعادل و قابل اعتماد
در قبال منطقه و گردنکشیهای دولت نتانیاهو در قبال
مسئله فلسطین موجب شــده است کشورهای متعددی
در منطقه در صدد کاهش اختالفات با تهران برآمده و به
ایران و مواضع منطقه ای آن نزدیک شوند .آنچه نتیجه این
تحول را تعیین می کند سیاســت ایران در برخورد با این
کشورهاست .اگر سیاست کشور واجد ظرفیت جدی برای
فهم و هضم این پیامها نباشد و نتواند به درخواستهای
واقعی اصالح روابط پاسخ مناسبی فراهم نماید این فرصت
از دست رفته و انزوای ایران در منطقه ادامه خواهد یافت.
اما تعامل سازنده و مثبت کشور با عالئق واقعی اصالح روابط
نه تنها امنیت و منافع ملی ایران را تامین و تقویت نموده
بلکه زمینه کاهش دخالت قدرتهای خارجی در منطقه را
فراهم نموده و از همه مهمتر موجب انزوای واقعی اسرائیل
در منطقه خواهد شد.

تولیدکنندگان فرماندهان
جنگ اقتصادی هستند
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فریب بارندگیهای اخیر را نخوریم؛

وضعیت آب خیلی هم
مناسب نیست!
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راه باز شدن مذاکره لغو تحریمها است؛

آمریکا با آتش
بازی میکند
2

رئیس قوه قضائیه در دیدار با وزیر اقتصاد:

نظام اقتصادی را به سمت اقتصاد بدون نفت سوق دهیم

رئیس قوه قضاییه گفت :بررسیهای کارشناسی نشان
میدهد که ما باید نظام اقتصادی و بودجه ریزی خود را هر
چه بیشتر به سمت اقتصاد و بودجه بدون نفت سوق دهیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،حجت االسالم
والمسلمین سید ابراهیم رئیسی روز سه شنبه در دیدار با وزیر
امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و
جمعی از مدیران مالیاتی افزود :مالیات در همه کشورها یکی از
منابع عمده درآمدی محسوب میشود؛ به ویژه در کشورهایی
که از ذخایر انرژی و نفت برخوردار نیستند .اگر چه کشور ما
متنعم به نعمتهای الهی نظیر نفت است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد :در تمام برنامههای توسعه
کشور تاکید شده است که اقتصاد ما وابسته به نفت نباشد و
نظام بودجه و اقتصاد کشور به درآمدهای دیگر از جمله مالیات
وابسته باشد.
وی با بیان اینکه پرداخت مالیات وظیفه تک تک آحاد
جامعه است ،گفت :نقش سازمان مالیاتی که به تعبیری میتوان
آن را پلیس مالی کشور نامید ،در نظام اقتصادی کشور بسیار
حائز اهمیت است .باید در این سازمان نظارتهای مالی صورت
گیرد و سامانه هوشمندی در سازمان مالیاتی برقرار باشد تا به
صورت حساب شده و دقیق از درآمدهای مودیان خرد و کالن
مالیاتی مطلع شود.
رئیسی با بیان اینکه باید زیرساختهای الزم جهت ایجاد
نظام هوشمند مالیاتی فراهم شود ،گفت :باید تدبیری اتخاذ و
زیرساختها به گونهای فراهم شود که فرار مالیاتی در کشور
به حداقل برسد و نهایتاً فرار مالیاتی از بین برود .آخرین آمارها
نشان از کاهش فرار مالیاتی دارد .تصور من این بود که فرار
مالیاتی در کشور ما حدود  ۱۰۰هزار میلیارد تومان است؛ اما
در جلسه امروز اعالم شد که این میزان  ۲۸هزار میلیارد تومان
است .البته از آنجایی که ارقام مختلفی پیرامون فرار مالیاتی در
کشور مطرح میشود ،بنابراین ،این نتیجه حاصل میشود که
رقم قابل توجهی فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد :همانطور که از یک کارمند
بحق و به درستی مالیات دریافت میشود ،باید صاحبان مشاغل
کالن و پردرآمد نیز مالیات خود را به صورت دقیق و منصفانه
پرداخت کنند.
وی اظهار داشت :همه آحاد مردم و مسئوالن باید بدانند و
درک کنند که پرداخت مالیات کمک به چرخه تولید و توسعه
کشور است و مالیاتهای پرداخت شده در جهت رونق تولید و
آبادانی در کشور مورد بهره برداری قرار میگیرد .بر همین مبنا
تولیدکنندگان و کارآفرینان و سرمایه گذاران از نظام مالیاتی در
کشور حمایت خواهند کرد؛ چرا که میدانند مالیاتهای اخذ
شده در واقع در جهت رونق کسب و کار آنها مورد استفاده
قرار میگیرد.
رئیسی با بیان اینکه اقداماتی که برای ایجاد نظام عادالنه
و هوشمند مالیاتی در کشور تاکنون صورت گرفته ،الزم بوده،
اما کافی نیست ،گفت :از جمله اقدامات بسیار موثر در امر
فرهنگسازی مالیاتی برقراری عدالت در اخذ مالیات است؛
بدین معنا که مردم بدانند مالیات از همه مودیان خرد و کالن
خصوصاً مودیان کالن اخذ میشود و این مهم برای مردم بسیار
اعتمادآور و اطمینان بخش است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تبیین محل هزینه
درآمدهای مالیاتی گفت :باید موضوع هزینه کرد درآمدهای
مالیاتی برای مردم تبیین شود و به مودیان مالیاتی این
اطمینان داده شود که مالیاتهای پرداخت شده توسط آنها
در چرخه تولید و توسعه و آبادانی کشور هزینه میشود.
وی تصریح کرد :عموم مردم ما قانونمدار و هوشمند

هستند و اگر نسبت به قانون مالیات و اهمیت پرداخت آن
آگاهی بیشتری پیدا کنند ،برای مشارکت باالتر در امر پرداخت
مالیات راغبتر میشوند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نقش مالیات در گردش
امور کشور کمتر تبیین شده است ،گفت :تبیین محل هزینه
کرد درآمدهای مالیاتی برای مردم یک ضرورت بسیار مهم است
و این امر نیازمند آن است که یک نقش تبیینی در سازمان
مالیاتی ایجاد شود .ما این مشکل را در دستگاه قضایی نیز
داریم .سال گذشته که مجموعه دستگاه قضایی خدمت مقام
معظم رهبری رسیدند ،ایشان به این مشکل اشاره فرمودند و
در دیدار کارکنان دستگاه قضایی با معظم له در سال جاری نیز
ایشان به نحوی مجددا ً به این مشکل اشاره کردند و فرمودند
یک مشکل شما مشکل رسانه ای است؛ یعنی کارهایتان را برای
مردم تبیین نمی کنید و درست هم فرمودند .البته مقام معظم
رهبری نسبت به دولت هم به همین موضوع اشاره فرمودند.
وی ادامه داد :تبیین اقدامات به معنای خبر گفتن در
رسانه نیست؛ بلکه خبر گفتن در رسانه بخشی از مقوله تبیین
است .تبیین در نظام مالیاتی یعنی برای مردم روشن شود
که مالیات های پرداخت شده توسط آنها در کدام محل ها
و مصارف هزینه می شود .بنابراین صِ رف خبر دادن مالیاتی به
معنای تبیین در امر نظام مالیاتی نیست.
رئیسی تصریح کرد :باید بتوانیم از ارتباطات موجود
در جامعه از جمله از فضای مجازی و حقیقی برای تبیین
موضوعات در نزد مردم استفاده کنیم .برای نمونه شما در
سازمان مالیاتی می توانید از فضای دیجیتال بهره بگیرید تا
برای مردم مصارف مالیاتی را تبیین کنید.
وی با اشاره به آگاهی و خبردار بودن مردم از برخی
مشاغل پردرآمد و کم مالیات ده که اقدام به حساب سازی
برای فرار مالیاتی می کنند ،گفت :مهمترین محوری که باید در
برنامه های سازمان مالیاتی کشور مدنظر باشد ،برقراری عدالت
مالیاتی در عمل است و این عدالت باید به گونه ای برقرار شود
که مردم به طور کامل آن را احساس کنند.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی تصریح کرد :گاهی
دولت ها و مجلس ها و کمیسیون ها و اشخاص می گویند
فع ً
ال این قضیه برقراری نظام عادالنه مالیاتی را برای وقت
دیگر بگذاریم؛ اما باید از آنها سوال کرد که این وقت دیگر
چه زمانی فرامی رسد؟ بله ،ممکن است عده ای به ظاهر
ناراضی شوند؛ اما عدالت مقوله ای است که در روح و جان
همه می نشیند؛ مانند احکامی که در نظام قضایی کشور
صادر می شود .لذا زمانی که مودیان مالیاتی احساس عدالت
کنند ،به این نتیجه خواهند رسید که مالیات دریافت شده
از آنها یک اقدام بحق است؛ لذا به اهتمام در پرداخت
مالیات ترغیب می شوند.
وی با اشاره به آمادگی کامل دستگاه قضا برای همکاری
با سازمان مالیاتی در همه امور مربوطه گفت :حتماً کمیسیون
های مربوطه و شعبات مختص رسیدگی به گزارشات سازمان
مالیاتی در قوه قضاییه همکاری بیشتری با سازمان مالیاتی
کشور خواهند داشت و ما به همکاران خود در دستگاه قضایی
تاکیدات الزم را داشته ایم .همچنین مجتمع رسیدگی به
جرایم مالیاتی نیز فعال تر می شود و به شعبات مخصوص
در استان ها نیز تاکید شده تا با ادارات مالیاتی در استان ها
همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند.
رئیس دستگاه قضایی تاکید کرد :حضور کارشناسان
مالیاتی در کنار قضات نیز به امر تسهیل و تسریع رسیدگی
به پرونده های مالیاتی کمک خواهد کرد که این مهم نیز باید
در دستور کار قرار گیرد .همچنین پرونده هایی که پیرامون

موضوعات مالیاتی در دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد ،با
سرعت و دقت بیشتری پیگیری می شود.
امیدواریم با تعامل هر چه بیشتر دستگاه قضایی با سازمان
امور مالیاتی کشور بتوانیم در زمان کوتاهی احساس عدالت
مالیاتی را به مردم منتقل کنیم.
رئیسی بیان داشت :در شرایط فعلی که دشمن فشار وارد
می آورد تا از صادرات نفت ما جلوگیری کند ،ما باید تمرکز
خود را به کسب درآمدهایی به غیر از درآمدهای نفتی معطوف
کنیم و اخذ مالیات در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار
است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده
گفت :ایجاد و توسعه نظام مالیات بر ارزش افزوده اقتضائاتی
از جمله ایجاد سامانه هوشمند مالیاتی و بهره گیری بیشتر از
فضای دیجیتال دارد که این اقتضائات هنوز به طور کامل فراهم
نشده است .من به انحاء و با ساز و کارهای مختلف با مردم در
ارتباط هستم و در جریانم که این موضوع مالیات بر ارزش
افزوده بعضاً برای آنها مورد سوال است و مردم می خواهند
بدانند که نظام مالیات بر ارزش افزوده چه زمانی به طور کامل
در کشور برقرار می شود.
رئیسی با بیان اینکه موضوعاتی از قبیل مالیات های معوق
و فرار مالیاتی و ایجاد سامانه هوشمند مالیاتی و مالیات بر
ارزش افزوده و عدالت مالیاتی از مهمترین مقوله های مرتبط
با نظام مالیاتی کشور است ،گفت :برای استحکام بیشتر نظام
مالیاتی و رفع معضالت موجود در این مجموعه از جمله بحث
مالیات های معوق و فرار مالیاتی همه دستگاه ها باید با سازمان
امور مالیاتی کشور همکاری کنند و دستگاه قضایی نیز تمام
تالش خود را برای تعامل بیشتر با این سازمان جهت رفع
مشکالت موجود بکار خواهد بست.
وی با بیان اینکه مهمترین مولفه قدرت نظام جمهوری
اسالمی مردم متدین و در صحنه هستند ،گفت :اعتماد مردم
به نظام هر چه بیشتر شود ،مولفه های قدرت و امنیت ملی ما
به همان میزان افزایش خواهد یافت و باید توجه داشت که
احساس عدالت در بین مردم ،اعتماد آنها را به نظام بیشتر می
کند و این اعتماد مهمترین سرمایه اجتماعی است و با چنین
سرمایه ای هیچ شیطانی از شیاطین عالم نمیتواند اقدامی علیه
کشور ما انجام دهد.
رئیسی افزود :شما در سازمان امور مالیاتی با ایجاد نظام
عادالنه مالیاتی و القاء احساس عدالت مالیاتی به مردم می
توانید در افزایش اعتماد مردم و تقویت سرمایه اجتماعی کشور
سهیم باشید.
وی با اشاره به تاکیدات امیرالمومنین علی (ع) به عامالن
جمع آوری زکات و مالیات اظهار کرد :مودیان مالیاتی باید
محترم شمرده شوند .به هیچ عنوان اخذ مالیات مساوی با بی
احترامی نیست .در عین اینکه ماموران جمع آوری مالیات و
پلیس مالی کشور باید با دقت و با چشمان تیزبین اسناد را مورد
بررسی قرار دهند تا مبادا سندی پنهان بماند و فرار مالیاتی
صورت گیرد ،به همان میزان نیز نباید کوچکترین اجحاف و
تعدی به کسی که می خواهد مالیات پرداخت کند ،صورت
گیرد.
رئیسی در پایان با بیان اینکه زمان شناسی در انجام
وظیفه امر بسیار مهمی است ،گفت :برخی کارها و اقدامات
در رابطه با پیشرفت نظام مالیاتی کشور را شاید می شد  ۱۰یا
 ۲۰سال پیش انجام داد؛ اما بخاطر برخی مالحظات سیاسی
و جناحی و یا موارد دیگر این کارها انجام نشد .بنابراین ما باید
توجه کنیم که امور و اقدامات متناسب را در زمان خودش
انجام دهیم.

الریجانی در دیدار با رئیس شورای عالی قضایی عراق:

جریانهای سیاسی ایران به دلیل رفتار آمریکاییها
بیش از هر زمان دیگر متحد شدند

رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با رئیس شورای عالی قضایی
عراق ،گفت :امروز رفتار آمریکاییها باعث شده جریانهای سیاسی ایران بیش
از هر زمان دیگر متحد شوند.
علی الریجانی دیروز در دیدار با فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی
عراق ضمن خوشآمدگویی به طرف عراقی از اینکه عراق دوران سختی را
پشت سر گذاشته و امروز روابط مناسبی با ایران دارد ،ابراز خرسندی کرد.
وی روابط ایران و عراق را ریشهدار و تاریخی توصیف کرد و ادامه داد:
یک نمونه از عمق روابط بین ایران و عراق برگزاری باشکوه مراسم اربعین
است که ریشه در اعتقادات دو کشور دارد که جا دارد به خاطر میهماننوازی
و میزبانی گرم عراقیها از شما تشکر کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با یادآوری موضوع لغو روادید دائم بین
ایران و عراق این موضوع را مسئلهای دانست که مورد حمایت جمهوری
اسالمی ایران است و عنوان کرد :این اتفاق در روابط ایران با سایر کشورهای
همسایه نیز محقق شده است و در نهایت لغو روادید بین ایران و عراق به سود
کشور عراق است.
وی با اشاره به سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق یادآور شد :یکی
از مصوبات این سفر الیروبی اروندرود طبق قرارداد  ۱۹۷۵الجزایر بود که این
موضوع بیش از ایران به سود عراق است چرا که عراق تنها همین ساحل را
برای دستیابی به دریا دارد.
رئیس قوه مقننه عنوان کرد :اگر در این زمینه موانع قانونی و حقوقی
وجود دارد باید بین دو کشور برطرف شود.
الریجانی موضوع همکاریهای اقتصادی از طریق سرمایهگذاری و
فعالیت پیمانکاران در دو کشور را یکی دیگر از اقدامات مهم برای توسعه
اقتصادی دو کشور دانست و عنوان کرد :ما باید شرایط را طوری رقم بزنیم
که پیمانکاران و سرمایهگذاران در دو کشور مورد صیانت دولتها قرار گیرند.
وی با بیان اینکه آمریکاییها از گذشته به دنبال جدایی بین ملت ایران
و عراق بودند ،گفت :اما نتیجه این سیاستهای آمریکا صدامی بود که نهایتاً
بر سر خود آمریکاییها خراب شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :امروز نیز آمریکاییها ادعا کردند
که فروش نفت ایران را به صفر خواهند رساند و کشور ایران را از درون به جان
هم میاندازند در حالی که نه تنها فروش نفت ایران به صفر نرسید بلکه اقشار
مختلف کشور و جناحها و جریانهای سیاسی بیش از هر زمان دیگری با
یکدیگر متحد شدند.الریجانی ،عادی سازی روابط کشورهای اسالمی و عربی
با اسرائیل را مسئله ای خطرناک دانست و گفت :نقش عراق در این زمینه
بسیار اهمیت دارد چرا که نباید اختالفات با کشورهای اسالمی موجب صلح
و هدایت آنها به سمت اسرائیل شود.
فائق زیدان :ایستادگی در کنار ایران را وظیفه خود میدانیم
فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق ضمن خرسندی از دیدار
با رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :من حامل سالم و درودهای
دولت و ملت عراق به ویژه رئیس جمهور هستم و باید بگویم که عراقیها
هرگز فراموش نخواهند کرد که برادران ایرانی در مبارزه با داعش چگونه از
خودگذشتگی نشان دادند.
وی با بیان اینکه همواره ما به دنبال توسعه روابط با ایران هستیم ،یادآور
شد :روابط تاریخی ایران و عراق بر ما حکم میکند که در برابر دشمنان
جمهوری اسالمی ایران ایستادگی کنیم و عراق هرگز در مسیری نخواهد بود
که دشمنان بخواهند هدف خود را از آن پیش ببرند .ایستادگی در کنار ایران
را وظیفه خود میدانیم.
رئیس شورای عالی قضایی عراق درباره الیروبی اروندرود گفت :قطعاً
بهرهبرداری و الیروبی از اروندرود به نفع عراق خواهد بود و در بازگشت به
عراق این موضوع را از طریق دستگاههای مسئول پیگیری خواهم کرد چنانچه
موانع و مشکالت حقوقی بر سر این مسیر باشد باید آن را برطرف کنیم.
فائق زیدان یکی از نعمتهای بزرگ خداوند را حضور زوار در عراق
برشمرد و یادآور شد :فقط ما نیستیم که پذیرای زوار ایرانی در عراق هستیم
بلکه ایرانیان نیز در طول سال میزبانی زوار عراقی را میکنند و این رابطه از
پیشینه بلندی برخوردار است.

