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ظریف :در شرایط کنونی باید تنشها با
همسایگان را به حداقل برسانیم

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد :اقدامات آمریکا علیه مردم
ایران نوعی جنایت جنگی است؛ چرا که در جنگ اقتصادی خود علیه
ایران  ،شهروندان غیر نظامی را هدف اصلی قرار داده است  .وزیر
امور خارجه با اشاره به اقدامات آمریکا در حوزه تروریسم اقتصادی
گفت :تحریم جدید بانک مرکزی بهمعنای تحریم غذایی و دارویی ایران
است و جنایت جنگی بهحساب میآید.محمد جواد ظریف در کنفرانس
بینالمللی اقتصاد جهانی و تحریم که صبح دیروز در دانشگاه الزهرا(ع)
برگزار شد ،گفت :وقتی بانک مرکزی از لیست  SDNبه  SDGTتغییر
میکند تنها تفاوتی که این اختالف تعبیر ایجاد میکند این است که
در خرید اقالمی مثل دارو و غذا مشکل ایجاد میشود و این اقدام
یک جنایت جنگی است.وزیر امور خارجه با بیان اینکه ،آمریکا جنگ
اقتصادی را بر نقض قوانین بینالمللی استوار کرده است ،گفت :اقدامات
اخیر آمریکا علیه ایران حائز شرایط اعمال تحریم نیست بلکه حائز
شرایط برای تروریسم اقتصادی و جنایت جنگی است.وی با ابراز اینکه
«با اجرای برجام و لغو تحریمهای اقتصادی بهسمت افزایش قدرت
اقتصادی طی  2.5سال حرکت کرده بودیم» تأکید کرد ،اما این روند با
روی کار آمدن دولت ترامپ و با نقض عهد این دولت دچار آسیب جدی
شد و فعالیتهای تجاری کشور با مشکالت عدیده روبهرو شده است.
بهگفته ظریف برای مواجهه با سیاست حداکثر فشار اقتصادی ،راهبرد
کشور مقاومت حداکثری با تأکید بر توانمندی داخلی است.ظریف
گفت :حوزه تجارت خارجی و مبادالت پولی و بانکی از حوزههایی است
که آمریکا با چیرگی خود بر نظام مالی بینالمللی از توان باالیی برای
رصد معامالت ایران و تحریم کشورهای طرف معامله برخوردار است.
وزیر امور خارجه تاکید کرد :یکی ازمهمترین راهبردهای دیپلماسی
کشور در شرایط فعلی استفاده از روشهایی در تجارت خارجی است
که در برابر سلطه دالر آسب پذیری کمتری داشته باشد.وی افزود :در
این راستا روشهای قدیمی مثل تهاتر و روشهای مدرنتر مثل تجارت
متقابل مورد توجه و پیگیری در حوزه سیاست خارجی قرار گرفته
است.به گفته ظریف سیستم اینستکس که اروپاییها اخیرا مطرح
کرده بودند برای همین شرایط مستقر خواهد شد بنابراین برای مقابله
با تروریسم اقتصادی بایستی روشهایی به کار گرفته شود که رصد
آن برای آمریکاییها دشوار شود و هم ایمنی بیشتری برای طرفین
تجاری کشور داشته باشد.وی افزود :در این شرایط بایستی تنشها
با دیگر کشورها به خصوص کشورهای همسایه به حداقل رسیده و
این تنشها مدیریت شود تا توان ملی روی هدفهای آتی یعنی مقابله
با تروریسم اقتصادی آمریکا و گذار از این شرایط متمرکز شود.ظریف
گفت :ضرورت جلوگیری از توفیق آمریکا در تغییر صورت مسئله
تحریم ایران و تغییر تروریسم اقتصادی به عنوان یک امر مشترک
بینالمللی بایستی پیگیری شود.وزیر امور خارجه افزود :نباید آمریکا
بتواند سیاستهای خصمانه غیرقانونی خود را به موضوع و موضع جامعه
بینالمللی تبدیل کند.به گفته ظریف در شرایط فعلی آمریکا با زور
و قلدری و سوءاستفاده از جایگاه خود در فضای اقتصاد بینالمللی
بسیاری از کشورها را ناگریز از تبعیت کرده است .اما باید توجه داشت
که هزینههای چنین اقداماتی برای خود آمریکا نیز گزاف خواهد بود.
وی ادامه داد :آمریکا به دلیل یکجانبهگرایی و استفاده از تروریسم
اقتصادی به جای تحریمهای شناخته شده بینالمللی مجبور شده در
روابط بینالمللی هزینههای زیادی را پرداخت کند.وی ادامه داد :اگر
آمریکا بتواند با سوء تدبیرها مسئله خود را به مسئله جامعه بینالملل
تبدیل کند و قانونشکنی بینالمللی را تعبیر وارونه کند فشار بر ایران
در دستور کار کشورهای مختلف قرار خواهد گرفت.وزیر امور خارجه در
همایش اقتصاد جهانی و تحریمها گفت :امروز یکی از شروط رسیدن
به امنیت ملی و حفظ نظام سیاسی از تهدیدات جهانی مدنظر قرار
دادن مالحظات سیاسی است.وی با بیان اینکه تدوام رشد و توسعه در
شرایط فعلی به صورت روزافزون مدنظر دولتها قرار گرفته است گفت:
دیگر مانند گذشته دستور کار دستگاههای دیپلماسی سیاسی و امنیتی
نیست بلکه بایستی درونمایههای رفاهی و اقتصادی ،اجتماعی لحاظ
شود.ظریف افزود :سیاست خارجی دولت جمهوری اسالمی ایران بهبود
معیشت مردم را مدنظر قرار داده است.وی در تشریح شرایط جدید
اقتصاد بینالملل بعد از روی کار آمدن ترامپ گفت :عرصه جهانی
به محل معارضه در حوزه اقتصادی تبدیل شده و تراز منفی بازرگانی
افزایش و کاهش تعرفهها ،تحریم و معافیت از تحریمها به ابزار این
معارضه تبدیل شده است .در شرایط کنونی شاهد بروز پیچیدگیهایی
هستیم که عرصه تصمیمگیری در حوزه سیاست بینالملل را دشوار
کرده است.وی افزود :در این شرایط نگاههای سنتی و مبتنی بر عوامل
و مکانهای قدرتهای سنتی دیگر نمیتواند پاسخگوی مناسبی برای
تحریمها ،پیش بینی آینده باشد.به گفته ظریف آمریکا با سرمایهگذاری
از یک چهارم ظرفیت اقتصادی جهان برای ایجاد فشار روی کشورهایی
مانند ایران ،کوبا ،روسیه ،چین و ونزوئال از این ظرفیت اقتصادی و
چیرگی دالر سوءاستفاده کرده است.وزیر امور خارجه افزود :البته
استفاده افراطی از اهرم فشار اقتصادی در آینده به کاهش قدرت
آمریکا مبدل خواهد شد.ظریف تاکید کرد :جنگافزارهای جدید آمریکا
یا همان ابزار جنگ اقتصادی مردم عادی را هدف قرار داده است و
استفاده از کلمه تحریم برای اقدامات آمریکا در مقابل ایران مبنای
حقوقی ندارد.وی به تحلیل گران و کارشناسان بینالمللی پیشنهاد
کرد :اگر نمیخواهند از واژه تروریسم اقتصادی برای تحریمهای ایران
استفاده کنند باید از واژه اقدامات قهرآمیز علیه ایران استفاده کنند.

الیحه تجارت؛ الیحهای از جنس ابهام

ادامه از صفحه اول
این در حالی است که قانون گذار تنها مجاز است از عباراتی استفاده کند
که یا در متن قانون تعریف شده یا روش استاندارد و مطمئن برای تشخیص
مفهوم و مصادیق آن وجود داشته باشد.
پیامد مشخص تفسیرپذیری قانون این است که قضات دادگستری دست
بازی در تشــخیص مصادیق یک مفهوم و به تبع آن صدور رای خواهند
داشــت که این امر به افراد ســودجو این امکان را می دهد تا با تهدید و
تطمیع بر رای قاضی تاثیر بگذارند.
آشفته بازار انتخاب نماینده تجاری
در متن ماده  ۱۸الیحه تجارت ،به این نکته اشــاره شده است که اگر
شــخص تاجری به هر طریق موجب شود که شــخص دیگری به عنوان
نماینده یا دارای اختیـاراتی از جانــب او شـناخته شود و اشخاص ثالث
با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده با او همانند نماینده یا شخص واجد
اختیـار برخـورد کننـد ،شخص تاجر نمیتواند در مقابل شخص ثالث به
فقدان نمایندگی یا فقدان اختیـارات نماینـده استناد کند.
بر اساس متن این ماده انتخاب نماینده تجاری «به هر طریق» امکان
پذیر اســت و همین نکته میتواند محل دعوا طرفهای تجاری و ســوء
استفاده کالهبرداران باشد؛ چرا که روش مشخصی را برای اختیار نماینده
تجاری در نظر نگرفته اســت و افراد کالهبردار میتوانند به استناد یک
عکس یا مالقات با یک تاجر خود را نزد دیگران نماینده تاجر معرفی کرده
و از وی سوء استفاده کنند.
پیامد چنین امری افزایش ادعاهای واهی در حوزه کســب و کار است
که عالوه بر افزایش پروندههای قضایی ،اطمینان خاطر تجار و بازرگانان
را به خطر می اندازد.
سکوت الیحه تجارت در قبال عزل نماینده تجاری
در ماده  ۱۸الیحه تجارت ،اثبات نمایندگی تجاری طبق متن این ماده
به «هر طریق» به رسمیت شناخته شده اما ماده  ۱۹این الیحه برای عزل
نماینده حقوقی به صورت جامع و مانع راهکاری ارائه نداده است.
در متن ماده  ۱۹آمده است« :عزل نمایندهای که نمایندگی او در دفتر ثبت
تجارتی به ثبت رسیده است باید ثبت و آگهی شود .در غیـر این صورت ،عزل
در مقابل شخص ثالث ناآگاه غیرقابل استناد است» .به عبارتی ماده  ۱۹الیحه
تجارت که تخصیصی جزئی از ماده  ۱۸محسوب می شود برای عزل افرادی
که به روش هایی غیر از ثبت رسمی ،به نمایندگی تعیین شده اند ،سکوت کرده
است؛ بنابراین اگر نمایندگی در دفتری ثبت شده باشد امکان عزل وی وجود
دارد ،اما اگر ثبت نشده باشد و نمایندگی صرفا به دلیل تلقی ایجاد شده باشد،
امان عزل نیز وجود نخواهد داشت!
اما و اگرهای تصویب الیحه تجارت
اهمیت بازنگری قوانین قدیمی همچون قانون تجارت بر هیچ کســی
پوشیده نیســت اما این مهم نباید بدون کار کارشناسی الزم و مشورت با
تجار و بازرگانان صورت گیرد چرا که هــدف اصلی بهبود قواعد حاکم بر
حوزه تجارت کشور است؛ در نتیجه تصویب قوانین تفسیر پذیر ،ناقص و
متضاد با دیگــر قوانین نه تنها گره از کار تجارت کشــور باز نخواهد کرد
بلکه با افزون کردن مشکالت ،گرههای جدیدی نیز بر آن خواهد افزود».

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح دیروز (چهارشنبه) در دیدار دو هزار نفر از نخبگان
جوان و استعدادهای برتر علمی ،ادامه پیشرفت علمی کشور
را در کوران حرکت پرشتاب علمی جهان ،کام ً
ال ضروری و
حیاتی خواندند و با اشاره به شوق سرشار ،انگیزه تحسین
برانگیز و اعتماد به نفس جوانان نخبه تأکید کردند :هر
جوان نخبه پاره تن ایران عزیز ماست و برای رفع مشکالت
نخبگان باید سند راهبردی امور نخبگان را کام ً
ال جدی اجرا
و پیگیری کرد.
حضرت آیت اهلل خامنهای مطالبی را که  ۱۲نفر از
نخبگان در این دیدار بیان کردند و تأمل جوانان نخبه
در خصوص مسائل مهم کشور را بسیار خوب و لذتبخش
ارزیابی کردند و با تأکید به مسئوالن مربوطه برای دنبال
کردن مطالبات و پیشنهادهای نخبگان گفتند :حرکت علمی
آغاز شده در کشور نیازمند استمرار است ،البته رتبههای
باالی علمی ایران در برخی رشتههای نوپا مانند نانو و
زیستفناوری بسیار افتخارآمیز است اما به هیچوجه کافی
نیست و نباید ما را قانع کند ،بلکه باید پیشرفت علمی با
شتاب ادامه یابد.
ایشان با اشاره به بازدید روز گذشته خود از نمایشگاه
شرکتهای دانشبنیان ،وجود انگیزه ،اعتماد بهنفس و
خودباوری در حرف و عمل جوانان متخصص را نشانهای
شوقانگیز از استمرار جریان علمی در کشور برشمردند و
خاطرنشان کردند :این جوانان فقط نخبگان  ۳۰شرکت از
چهار هزار شرکت دانشبنیان کشور بودند که این عدد باید
در طول یک مدت محدود و مشخص ،چندین برابر شود.
حضرت آیت اهلل خامنهای الزمه تحقق این هدف
را ایجاد زیرساختهای قانونی در خصوص شرکتهای
پیش روی آنها برشمردند و گفتند:
دانشبنیان و رفع موانع ِ
مکررا ً تأکید کردهایم که محیط کسب و کار باید اصالح شود
مث ً
ال مجوزی که باید ظرف یک هفته صادر شود ،شش ماه
زمان نبرد ،موازیکاریهای غلط حذف ،و انحصار برداشته
شود.
رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان چند نکته خطاب
به نخبگان جوان پرداختند.
«اجرا و تحقق جدی سند راهبردی امور نخبگان»
اولین نکته مورد تأکید حضرت آیت اهلل خامنهای بود.
ایشان اجرای کامل این سند را موجب رفع بسیاری از
مشکالت در زمینه پیشرفت علمی ،تجاریسازی محصوالت
علمی و فناوری و حل سایر مشکالت بخش علمی خواندند
و گفتند :بنیاد نخبگان موظف است به این سند بپردازد و
شورایعالی انقالب فرهنگی نیز باید با بهروزرسانی این سند،
تحقق آن را مطالبه و دنبال کند.
«مأیوس نشدن از القائات منفی جریانی بددل که
جنبش علمی کشور را انکار میکند» توصیه بعدی حضرت
آیت اهلل خامنهای به جوانان نخبه بود.
ایشان افزودند :یک جریان بددل و بدخواه که متأسفانه
در داخل دانشگاهها نیز حضور دارد ،اصل جهش علمی
کشور را که یک واقعیت عیان است ،انکار و تالش میکند با
القاء اینکه هیچ اتفاق علمی مهمی رخ نداده است ،مردم را
دچار تردید و نخبگان را ناامید کند ،اما شما در مقابل این
جریان هرگز مأیوس نشوید.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از کارهای زشت این
جریان بددل را داللی و انتقال نخبگان مستعد به خارج از
کشور دانستند و گفتند :جوان نخبه به ایران تعلق دارد و پاره
تن کشور است ،اما آنها به دنبال دلسرد کردن و یا فریفتن او
با وعدههای پولی یا غیر پولی و موهوم هستند که مسئوالن

جوان نخبه پاره تن ایران است

وزارتخانههای بهداشت و علوم موظفند از دانشگاهها در
مقابل این جریان مراقبت کنند.
حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند :برخالف القائات این
جریان ،مقامات عالی کشور از مشکالت و اخبار منفی هم با
خبر هستند اما یقیناً جنبههای مثبت جریان علمی کشور بر
جنبههای منفی آن غلبه دارد.
ایشان هنر انقالب اسالمی را جرأت دادن به مرد و زن،
و پیر و جوان برای ورود به میادین دشوار از جمله ورود در
میادین علمی که حتی تحسین دشمنان را نیز به دنبال
داشته است ،خواندند و با یادآوری مواردی از افتخارات علمی
کشور گفتند :استفاده از ظرفیت علمی در بخشهای مختلف
کشور به «باال بردن قدرت دفاعی»« ،درمان و پزشکی
پیشرفته و کنترل بیماریها»« ،مسائل فنی مهندسی»،
«زیستفناوری و تولید محصوالت با دوام با فناوری نانو» و
«فناوری صلحآمیز هستهای» ،منجر شده است.
حضرت آیت اهلل خامنهای خاطرنشان کردند :با وجود
این دستاوردهای واضح ،برخی افراد حرکت علمی کشور را
تخریب و انکار و اگر بتوانند برسر راه آن مانعتراشی میکنند.
ایشان افزودند :البته این موانع باید برداشته شود و
مسئولیت به عهده مسئوالن مراکز مربوط است ،اما شما
جوانان عزیز به حرکت پر شوق ،مضاعف و بدون وقفه خود
در مقابل این جریان انحرافی ادامه دهید.
رهبر انقالب اسالمی ،توجه به علوم انسانی را در همه
نهادهای نخبگانی از جمله بنیاد نخبگان ضروری خواندند
و گفتند :وقتی جوان نخبه ایرانی ،در زمینه مهندسی در
تراز جهانی عمل میکند و در ساخت دستگاههای بسیار
پیچیده ،کارهای بسیار مهمی انجام می دهد ،طبعاً حضور
او در عرصههایی مانند اقتصاد ،حقوق و مدیریت و ارائه راه
حل برای مشکالت اقتصادی و آسیب های اجتماعی ،مؤثر
و راهگشا خواهد بود.
ایشان برخی مشکالت اقتصادی موجود را ناشی از
کمبود تحقیق علمی دانستند و افزودند :با دانش نخبگانی
می توان راه حلهای خوبی برای این مسائل یافت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اجرای کامل سند
بسیار ارزشمند نقشه علمی کشور افزودند :حضور نخبگان
جوان در عرصه علوم انسانی موجب می شود پرورش اندام
علمی کشور به صورت متناسب صورت گیرد ،نه اینکه یک
بخش فوق العاده قوی باشد و بخشی دیگر ضعیف و کم جان.
رهبر انقالب همراه بودن علم با فرهنگ صحیح
انساندوستی را زمینه ساز استفاده بشر از منافع حقیقی علم
و دانش خواندند و یادآوری کردند :علم بسیار مهم و بسیار

نافع هسته ای وقتی با فرهنگ غلط قدرت طلبی همراه شد،
به تولید بمب هسته ای انجامید و به تهدید بزرگ دنیا و
بشریت تبدیل شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به موضع قاطعانه و
شجاعانه جمهوری اسالمی درباره حرمت شرعی استفاده از
بمب هسته ای تأکید کردند :ما با وجود اینکه می توانستیم
در این راه قدم برداریم ،بر اساس حکم اسالم عزیز کاربرد
این سالح را حرام قطعی شرعی اعالم کردیم ،بنابراین هیچ
دلیلی ندارد که برای تولید و نگهداشت سالحی که استفاده
از آن مطلقاً حرام است ،هزینه کنیم.
ایشان پایبندی جدی به مبانی دینی و شرف ملی را دو
الزام مجموعه های نخبگانی برشمردند و افزودند :دانشمند
ایرانی وقتی با فرهنگ اسالمی و ایرانی آمیخته می شود،
عنصر راهبردیِ حیات ملت می شود و به کشور روح و توان
می بخشد.
ایشان در زمینه ضرورت همراهی علم با فرهنگ صحیح
افزودند :ما از شاگردی و یادگیری هیچ ابایی و ننگی نداریم
اما نمی خواهیم دانشگاههای ما باز تولید «دانشگاههای
امریکایی با همان فرهنگ غلط غربی» باشند.
اسالمی
رهبر انقالب با ابراز خرسندی از فضای ایرانی-
ِ
مجموعه های فعال در عرصه های سلولهای بنیادی ،نانو،
زیست فناوری و هسته ای گفتند نخبگان فعال در این زمینه
ها ،کار علمی را نوعی جهاد می دانند و این تفکر و نگرش در
همه محیطهای دانشگاهی مورد نیاز است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمعبندی این بخش از
سخنانشان تأکید کردند :شرایط ما با شرایط دیگران متفاوت
است .ما باید ایرانی بیندیشیم ،ایرانی فکر کنیم و ایرانی
زندگی کنیم که رعایت و اجرای الگوی پیشرفت اسالمی-
ایرانی می تواند به این هدف کمک شایانی کند.
ایشان تقلید از فرهنگ دانشگاههای غربی را باعث از
بین رفتن نوآوری و ابتکارات علمی خواندند و گفتند :تقلید
از دیگران ،نوزایی و نشاط حقیقی علمی را هم از بین می
برد.
رهبر انقالب اسالمی در ششمین نکته سخنان خود،
جامعه نخبگانی را به ایفای نقش در زمینه دیپلماسی
عمومی فراخواندند.
فرهنگی بزرگ»
ایران
ایشان گردآوردن «نخبگان
ِ
ِ
یعنی نخبگان قلمرو وسیع فرهنگ ایرانی در قرنهای گذشته
را نمونه ای از ظرفیت بالقوه جامعه نخبگانی خواندند و
افزودند :ارتباط گیری و گردآوری نخبگان منطقه غرب
آسیا ،جهان اسالم ،محور مقاومت و حتی گردآوری نخبگان

خبر
حقجوی عالم در همه کشورها از جمله امریکا و اروپا می
تواند با نوعی نهادسازی به ارائه و ترویج «دانش پاک و با
شرافت» و «اندیشه درست» منجر شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،با نقد برخی کمکاریها در
ارائه راه سوم برخاسته از انقالب اسالمی به جهانیان گفتند:
راه ما نه سوسیالیستی است نه متکی بر لیبرال دمکراسی.
ما به برکت اسالم راه سومی را به ملتها ارائه کرده ایم که
باید بیش از پیش با سخن منطقی و عمل خود ،دل ها را به
این راه سودمند برای بشریت جذب کنیم و ملتها را از نفوذ
روزافزون فرهنگ منحط غرب نجات دهیم.
رهبر انقالب در آخرین فراز سخنانشان در جمع دو
هزار نخبه جوان بر ایجاد و گسترش امید تأکید کردند و
گفتند :نخبگان ،اساتید و پیشروان حرکت علمی نگذارند
امید به وجود آمده برای پیشرفت علمی کشور دچار اختالل
شود.
ایشان در همین زمینه افزودند :در کشور البته
مشکالت مختلفی وجود دارد اما نباید این مشکالت را
یکطرفه و بدون توجه به موفقیتها مدام مطرح و بر سر آن
مرثیه خوانی کرد ،چرا که در این صورت امید در دل جوانان
کم فروغ می شود.
رهبر انقالب اسالمی توجه و تبیین موفقیتهای بزرگ
را از وظایف نخبگان در قبال نسل جوان دانستند و افزودند:
استعداد ایرانی بعد از انقالب بهوجود نیامده بلکه موهبتی
همیشگی و خدادادی است ،اما انقالب با میدان دادن به این
استعدادها ،ایران را از حالت راکد و عقب افتاده و وابسته ،به
کشوری مستقل ،در حال پیشرفت و برخوردار از موفقیتهای
فراوان تبدیل کرد که باید به این واقعیات توجه کامل داشت.
ایشان نتایج «مقایسه پیشرفتهای علمی دانشگاهها
در چهل سال اخیر را با قبل از انقالب» حیرتآور خواندند و
افزودند :این حرکت عظیم البته در اول راه است ،اما به فضل
الهی و همت نخبگان و جوانان به اوج خواهد رسید و جوان
ایرانی باید با این نگاه به آینده بنگرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای توکل ،تقوا و معنویت را مایه
امید حقیقی و روزافزون خواندند و به نخبگان جوان توصیه
کردند :هرچه می توانید دل های پاکتان را پاکتر کنید و در
حرف و عمل خداوند کریم را همواره مدنظر داشته باشید،
آن وقت همراهی و یاری خدا را در پیشرفت مداوم احساس
و درک خواهید کرد.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان با تکرار سخنان چند
سال قبل خود یادآوری کردند :گفته ایم که باید به گونه ای
پیشرفت کنیم که  ۵۰سال بعد هر نخبه ای و هر کسی که در
جهان خواست تازههای علم را فرا بگیرد ،ناچار به دانستن زبان
فارسی باشد و تحقق این هدف ،حتماً در دایره هوش و استعداد
و همت ایرانی امکان پذیر است.
در این دیدار همچنین آقای ستاری معاون علمی و
فناوری رئیس جمهور ،پیشرفت درونزای علمی را براساس
نیروی انسانی ،آموزش و فرهنگ بومی ،رویکرد بنیاد ملی
نخبگان اعالم کرد و گفت :از نظر ما نخبه کسی است که
برای کشور خود ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کند و بر این
اساس حمایتهای بنیاد ملی نخبگان منوط به انجام کار و
تالش و نوآوری است.
آقای ستاری ،طرح سرآمدان علمی و برگزاری جوایز
مصطفی و شهید احمدی روشن را از جمله برنامه های
در حال اجرای بنیاد علمی نخبگان خواند و افزود :اقتصاد
دانش بنیان در نقطه مقابل اقتصاد نفتی و وابسته است و در
آن ،کیفیت نیروی انسانی و وارد کردن بخش خصوصی به
سرمایه گذاری اصل است.

دکتر روحانی :دوران اثرگذاری فشار حداکثری به پایان رسیده است

فشار حداکثری علیه ملت بزرگ ایران ،اظهارداشت :امروز همه آمار ،ارقام
و روحیه مردم نشان میدهد که دوران اثرگذاری فشار حداکثری به پایان رسیده
است.
حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت
دولت گفت :همه آمار و شرایط نشان میدهد ،مسیری که ملت ،نظام ،رهبری،
نیروهای مسلح و همه جناحها انتخاب کردهاند ،درست است و باید با وحدت ،اتحاد
و یکپارچگی این مسیر را ادامه دهیم.
رئیس جمهور افزود :ملت بزرگ ایران با مقاومت ،نشاط ،کار و تالش و
فداکاری حداکثری توانستند تحریم حداکثری و تروریسم اقتصادی را شکست
دهند  .مردم ایران در این یکسال و نیم گذشته کمر دولت آمریکا را شکستند
و هیچ تردیدی وجود ندارد که امروز قدرت ایران از هر زمان دیگر بیشتر است.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه دوست و دشمن به قدرت  ،صبر و ایستادگی
مردم ایران اعتراف میکنند ،خاطر نشان کرد :دنیا در برابر این ایستادگی ملت
ایران  ،دچار اعجاب است؛  83میلیون نفر مردم ایران دست به دست هم دادند
و در برابر قدرتها بویژه آمریکا و صهیونیسم ایستادگی کردند و امروز بهترین
امنیت ،شرایط و روحیه در کشور وجود دارد.
رئیس جمهور افزود :البته مردم از لحاظ اقتصادی دچار مشکالتی هستند
که همه باید دست به دست هم داده و در راستای کاستن از مشکالت مردم
تالش کنیم.
دکتر روحانی با بیان اینکه امروز همه آمار و ارقام و عالمتها نشان میدهد
که مردم حتی در مشکالت اقتصادی هم قادر به حل مسایل و کاهش مشکالت
هستند ،گفت :اینکه بانک مرکزی اعالم میکند ،تولید صنایع بورسی که نیمی از
صنایع کشور را تشکیل میدهد در شهریور ماه  1.2درصد رشد مثبت داشته است،
موضوعی بسیار مهم و به معنای آن است که فشار حداکثری در هم شکسته است.
رئیس جمهور ادامه داد :اینکه بانک مرکزی در  6ماه نخست سال قادر بوده
 19میلیارد دالر برای واردات اجناس و کاالهای مورد نیاز کشور اختصاص داده
که  8.2میلیارد دالر آن مربوط به کاالهای اساسی بوده ،آماری مثبت و قابل
توجه است.
دکتر روحانی اظهار داشت :امروز در شرایطی قرار داریم که انبارها در بندرگاهها
پر بوده و این تحرک و جنب و جوش بنادر و گمرکات کشور بزرگترین عالمت شکست
آمریکا در این فشار بیرحمانه و غلط نسبت به ملت ایران است و امروز در شرایطی قرار
داریم که میتوانیم در بخش اقتصادی گامهای مثبتی را برداریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه امسال پول خرید تضمینی گندم را زودتر
از سا لهای گذشته به کشاورزان پرداخت کردیم ،تصریح کرد :اگر دولت
کارآمد نیست و وضع خوبی ندارد ،باید امسال در شرایط فشار این پول
را دیرتر به کشاورزان میدادیم اما امسال زودتر از هر زمان دیگر آن را
پرداخت کردیم.
دکتر روحانی افزود :اینکه در بخش عمرانی توانستیم در  6ماهه نخست
امسال  29هزار میلیارد تومان  ،هزینه و سرمایهگذاری کنیم به معنای قدرت
جمهوری اسالمی ایران و پیروزی این ملت در مسیری است که در آن حرکت
میکند.
رئیس جمهور ادامه داد :براساس آماری که وزارت نیرو ارایه کرده تا پایان
سال جاری هر هفته یک پروژه مهم ،آب یا برق در سطح کشور افتتاح خواهد شد
که جمعاً  227پروژه با ارزش بیش از  33هزار میلیارد تومان است؛ یعنی در هر
استان بیش از هزار میلیارد تومان طرح تنها در بخش آب و برق افتتاح خواهد شد
که این به معنای موفقیت ملت و کارآمدی دولت و نظام است.
دکتر روحانی اظهار داشت :تا پایان سال عالوه بر سدهایی که در  6ماهه
اول امسال افتتاح شده 10 ،سد دیگر نیز در کشور به بهرهبرداری خواهد رسید؛
همچنین  26هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در کشور تا پایان سال انجام
میشود و به  1124روستا آبرسانی بهداشتی صورت گرفته و  29تصفیهخانه
فاضالب و  12تصفیهخانه آب شرب افتتاح شده و  3هزار مگاوات به تولید برق
نیروگاهی کشور اضافه میشود.
رئیس جمهور ادامه داد :این در حالی است که ساالنه حدود  1700مگاوات
به تولید برق کشور اضافه میشده و در دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم تقریباً
به طور متوسط حدود  2هزار مگاوات بوده است و اینکه  3هزار مگاوات برق تولید
میشود به معنای توسعه و قدرت ما است.
دکتر روحانی با بیان اینکه آمارها و شاخصهایی که مرکز آمار ایران در

موضوع اشتغال در تابستان امسال نسبت به سال گذشته اعالم کرده ارزشمند و
حائز اهمیت است ،گفت :براساس این آمار مشارکت مردم افزایش و نرخ بیکاری
 1.8درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
رئیس جمهور ادامه داد :در تابستان سال گذشته افراد شاغل در کشور 23
میلیون و  900هزار نفر بودند که این رقم در تابستان  24 ،98میلیون و 750
هزار نفر است که این آماری افتخارآمیز است .یعنی در طول این یکسال 843
هزار اشتغال در کشور ایجاد شده و این آمار براساس معیارهای جهانی در زمینه
اشتغال است.
دکتر روحانی افزود :براساس همین آمار نرخ بیکاری در تابستان گذشته 3
میلیون و  350هزار نفر بوده که امسال  2میلیون و  900هزار نفر است و نشان
میدهد که  450هزار نفر از بیکاری باقیمانده از گذشته از بین رفته است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحوالت منطقه
پرداخت و اظهار داشت :متأسفانه هنوز در گوشه و کنار منطقه شعلههایی دیده
میشود که گاهی این شعله در یمن و گاهی در نزدیکی مدیترانه و مرزهای ترکیه
و سوریه است.
وی با بیان اینکه دولت ترکیه نسبت به مرزهای جنوبی خود نگرانیهایی دارد
و حق آنهاست که این نگرانیشان برطرف شود ،گفت :معتقدیم باید راه و شیوه
درست در این مسیر انتخاب شود.
دکتر روحانی افزود :در اجالس سران سه کشور ایران ،روسیه و ترکیه به
صراحت اعالم کردیم که راهحل امنیت در مرزهای شمالی سوریه و جنوب ترکیه
تنها با حضور ارتش سوریه امکانپذیر است و ما باید همه زمینهها را برای حضور
ارتش سوریه در این مناطق فراهم کنیم و دیگر کشورها نیز باید کمک کرده و
آمریکاییها از این منطقه خارج شوند و کردها نیز در این منطقه که در حقیقت
کشور خودشان است در کنار ارتش سوریه قرار بگیرند.
رئیس جمهور تصریح کرد :شیوهای که امروز انتخاب شده و توافقاتی که در
پشت پرده صورت گرفته به نفع منطقه نخواهد بود و ما از کشور دوست و برادر
خود ترکیه و دولت این کشور میخواهیم که در این گونه امور دقت و حوصله
بیشتری به خرج داده و در مسیری که انتخاب شده ،تجدیدنظر کند.
دکتر روحانی تأکید کرد :معتقدیم این راهی که انتخاب شده برای منطقه
راهی مناسب و خیر نیست چرا که امروز در شرایطی قرار داریم که باید در منطقه
آرامش برقرار بوده و آوارگان سوری ،سریعتر به کشورشان بازگردند.
رئیس جمهور ادامه داد :امروز موضوع اصلی ،شمال سوریه و شرق فرات
نیست ،بلکه مشکل اول در منطقه ادلب است که همه تروریستها در آن منطقه
جمع شدهاند و امیدواریم کشورهای منطقه در این زمینه کمک کرده و دولت
ترکیه نیز در این راستا دقت بیشتری را داشته باشد که با مشکلی جدید در
منطقه مواجه نشویم.
دکتر روحانی با اشاره به ضرورت هوشیاری نسبت به برگزاری انتخابات
مجلس شورای اسالمی در ماههای آینده به عنوان یک حرکت بزرگ سیاسی در
کشور ،گفت :همه آنهایی که مسئول اجرا و نظارت هستند ،باید کاری کنند که
نشاط سیاسی مردم افزایش پیدا کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه پیروزی این جناح و یا آن جناح مهم نبوده ،بلکه
باید اجازه دهیم ،ملت پیروز شود ،تأکید کرد :باید بگذاریم همه جناحها ،احساس
پیروزی کنند؛ باید به همه فرصت دهیم تا در این اجتماع شرکت کنند.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه بهترین مجلس در طول تاریخ انقالب اسالمی
مجلس اول بود ،اظهار داشت :در آن مجلس ،نظارت به این شکل وجود نداشت و
حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناحهای
مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند.
همچنین گروههایی مانند دفتر هماهنگی ،نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام
کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.
رئیس جمهور اظهار داشت :نباید اینقدر سختگیری کرده و فشار بیاوریم
و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگتر کنیم ،نتیجه مثبتتری خواهد داشت.
دکتر روحانی افزود :مردم خودشان خوب میفهمند و بهترین ها را انتخاب
میکنند .بویژه در انتخابات مجلس شورای اسالمی که عمدتاً محلی بوده و مردم
کاندیداها را بهتر میشناسند و انتخاب میکنند.
رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد در انتخابات آینده همه به نشاط سیاسی
رسیده و با برگزاری انتخابات خوب بار دیگر آمریکا و دشمنان ملت ایران شکست
حتمی بدهیم.

دکتر روحانی در ابتدای سخنان خود در جلسه هیأت دولت با گرامیداشت
ایام اربعین حسینی ،گفت :این ایام روزهای بیان عشق و ارادت و اظهار شیفتگی
در برابر خاندان رسالت است.
رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع اربعین یکی از معجزات تاریخی است،
افزود :اینکه عزیزانی در سرزمینی به شهادت برسند و گروه کوچکی از خانواده
زجر دیده مصیبتزده و در حال اسارت با کاروانی غم گرفته و دلشکسته تنها در
کنار مضجع عزیزان خود قرار بگیرند ،حائز اهمیت است.
دکتر روحانی افزود :هیچکس در تاریخ فکر نمیکرد که این کاروان کوچک
در ایام اربعین تبدیل به حرکت و نهضت بزرگ جهانی در دنیای اسالم و در میان
همه عاشقان اهل بیت(ع) ،شود و این نشان میدهد که اخالص ،ایثار و فداکاری
در راه خدا اجر و پاداش باالیی دارد.
رئیس جمهور تصریح کرد :غربت و تنهایی کاروان اهل بیت(ع) ،در آن ایام
که یادآور مصیبتهای عاشورا برای آنها بود ،امروز به یک شور بزرگ تبدیل شده
و آن دلهای سوخته بذر شور را در دل عاشقان کاشتهاند و امروز همه از مرد،
زن ،کودک ،پیر ،جوان و نوجوان با پای پیاده به سمت تربت پاک ابا عبداهلل(ع)
به راه افتادند.
دکتر روحانی با بیان اینکه در روایات زیارت اربعین از نشانههای مؤمن واقعی
یاد شده است ،گفت :در این زیارت خطاب به امام حسین(ع) میخوانیم که ای
حسین جان تو خود را فدای دانش ،علم مردم و نجات آنها از کماطالعی و در مسیر
هدایت مردم کردی و امروز میبینیم که محبت امام حسین(ع) میلیونها انسان را
از دور و نزدیک ،گرد هم جمع کرده و حرکت میدهد.
رئیس جمهور اظهار داشت :امروز خوشبختانه فضایی ایجاد شده که مردم
این حرکت عظیم معنوی را با هوشیاری و بیداری انجام میدهند و عالوه بر شور
و حرکت عظیم مردمی از لحاظ معنوی یک ترکیبی میان ملتهای عاشق خاندان
رسالت ایجاد کرده ،بویژه این حرکت قرابت نزدیکی را میان دو ملت ایران و عراق
بوجود آورده است و اتفاقی مانند آنچه میان مهاجران و انصار روی داد در این
حرکت به چشم میخورد.
دکتر روحانی با تجلیل از محبت و پذیرایی مردم عراق نسبت به زوار امام
حسین(ع) که همواره وجود داشته و در این ایام متبلور میشود ،گفت :خوشبختانه
امسال با تالش دولت و حذف روادید تسهیالت خوبی در سفر مردم به عراق برای
حضور در این اجتماع بزرگ بوجود آمده است.
رئیس جمهور تأکید کرد :این اجتماع بزرگ دل آمریکاییها و صهیونیستها
را میلرزاند و آنها را مرعوب میکند؛ حضور میلیونی مردم با عشق و عالقه در هر
شرایطی در این اجتماع عظیم ،یک قدرتنمایی بزرگ سیاسی ،فرهنگی و معنوی
به شمار میرود.
دکتر روحانی ادامه داد :خوشبختانه همه دستگاهها به خوبی در این مسیر
همکاری و تالش میکنند و افتخار دارند که بتوانند در این راه گامی بردارند.
رئیس جمهور اظهار داشت :در این ایام یک نمایش بزرگ و حماسه
کربالییها ،مجاهدین راه خدا و عاشقان خاندان رسالت در کربال شکل میگیرد و
این نشأت گرفته از رحمت و لطف خداوند است.
دکتر روحانی با اظهار امیدواری از اینکه مردم ایران به سالمت به این
سفر بروند و برگردند و سال به سال این حرکت عظیم مردمی با شکوهتر
برگزار شود ،گفت :امیدواریم تا سال آینده با توافقاتی که با دولت عراق صورت
گرفته شاهد بهرهبرداری از راهآهن شلمچه به بصره باشیم تا مردم راحتتر
سفر خود را انجام دهند.

