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رئیس جمهــوری روابط ایران و ســوریه را راهبردی و 
برادرانه عنوان کرد و گفت: مقابله با اشغالگران صهیونیست 

و تروریسم، هدف مشترک دو ملت ایران و سوریه است. 
به گزارش ایلنا، حســن روحانی دیروز در دیدار فیصل 
مقداد، وزیر امور خارجه سوریه با تسلیت درگذشت آقای 
ولید معلم گفت: روابط تهران و دمشــق بعــد از پیروزی 
انقالب اسالمی ایران و در دوران حیات حضرت امام راحل 
و آقای حافظ اسد بنیانگذاری شد و امروز با اراده و تصمیم 
مسئولین دو کشور همچنان این روابط با استحکام ادامه 

دارد.
رئیس جمهور تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران برای 
حمایت از دولت و ملت سوریه به عنوان متحد استراتژیک 
تصمیم و اراده ای خلل ناپذیــر دارد و همواره و تا پیروزی 

نهایی در کنار سوریه خواهیم بود.
روحانی مقابله با اشــغالگران صهیونیست و تروریسم 
را هدف مشترک دو ملت ایران و ســوریه دانست و گفت: 
تردیدی نداریم که تا پایان راه و نابودی تروریست ها باید به 

مقاومت و ایستادگی خود ادامه داد.
روحانی با اشاره به اقدام ترامپ برای انضمام بخشی از 
خاک سوریه به دشمن صهیونیســتی تصریح کرد: باید تا 
آزادی سرزمین های اشغالی از جمله جوالن با اشغالگران 

صهیونیستی مقابله کرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران 
از لحاظ سیاسی هم همواره در کنار دولت سوریه خواهد 
بود و در این راستا روند آستانه را در راستای حفظ منافع و 
تمامیت ارضی سوریه مفید می داند و با جدیت آنرا دنبال 

می کند.
روحانی اقدام دولت سوریه در روند اصالح قانون اساسی 
را پسندیده و ارزشمند توصیف کرد و گفت: امیدواریم در 
ســال آینده میالدی انتخابات سراسری در سوریه برگزار 

شود تا مردم و همه جریان های سیاســی نظر و رای خود 
را اعالم کنند. رئیس جمهور تصریــح کرد: هدف اصلی از 
تروریسم و تحریم، فشــار بر ملت ها و دولت  های قانونی و 
مستقل منطقه اســت، لذا کامال شرایط مردم سوریه را در 
برابر تحریم ها درک می کنیم چرا که در سه سال گذشته 

بدترین تحریم ها را تجربه کردیم.
وی با تاکید بر مقاومت و ایســتادگی ملت های منطقه 
در برابر تروریسم و اشغالگری، به شهادت شهید سلیمانی 
و شــهید فخری زاده اشــاره کرد و گفت: علــت و عوامل 
شهادت این عزیزان کامال روشــن است  هدف دشمنان با 
شهادت شهید سلیمانی این بود که نه تنها از مقاومت ملت 
ایران، بلکه از مقاومت ملت هــای منطقه انتقام بگیرند و با 
شهادت شــهید فخری زاده می خواهند از پیشرفت علم و 
تکنولوژی انتقام بگیرند و در این شرایط گرامیداشت یاد 
شهید سلیمانی ادامه راه این شــهید بزرگوار با استحکام 
راه مقاومت ملت هــای منطقه در برابر جبــاران تاریخ و 
گرامیداشت شــهید فخری زاده ادامه راه تحقیقات و علم 

و پژوهش است.
وزیر امور خارجه سوریه نیز در این دیدار روابط تهران 
و دمشق را از ارزشمندترین و شــرافتمندانه ترین روابط 
سیاسی در جهان دانســت و اظهارداشت: معتقدیم سایر 
کشورها باید یاد بگیرند که رابطه و دوستی حقیقی چگونه 

شکل می گیرد و چگونه می توان آن را با قوت ادامه داد.
فیصل مقداد با تسلیت شهادت شــهید فخری زاده و 
سردار سلیمانی گفت: کســانی که چنین جنایت هایی را 
مرتکب می شــوند، نمی دانند که ریخته شدن خون این 
شهیدان ما را در رســیدن به پیروزی مصمم تر می کند و 
مردم ســوریه هیچگاه فداکاری های شــهید سلیمانی را 

فراموش نخواهند کرد.
فیصل مقداد، اقدام دولت آمریکا در زیر پا گذاشــتن 
تعهدات و توافقات بین المللی را غیرعقالنی توصیف کرد و 
گفت: سوریه معتقد است اقدام دولت ایران در عقد توافق 
هسته ای با ۱+۵ بسیار سازنده و مفید بوده است و اقداماتی 
که در راستای الزام طرفین مذاکره به انجام تعهداتش انجام 

داده است بسیار بجا و سازنده است.
وزیر خارجه سوریه خاطرنشان کرد: سال آینده میالدی 
انتخابات ریاست جمهوری در سوریه را برگزار خواهیم کرد 
و امیدواریم دوستان ســوریه همچنان با قدرت در کنار ما 

باشند تا این صحنه را هم با پیروزی پشت سر بگذاریم.

سخنگوی دولت در زمینه اطالعیه شورای عالی امنیت 
ملی تصریح کرد: افرادی از دولت که عضو شــورای عالی 
امنیت ملی هستند معتقدند که در فرآیند تصمیم سازی 
دبیرخانه نقشی نداشــته اند یا دیدگاه های آن ها در نظر 

گرفته نشده است. 
به گزارش ایسنا،  علی ربیعی در نشست خبری هفتگی 
خود که در راســتای رعایت پروتکل های بهداشــتی، به 
صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد تاکید کرد که   براساس 
بند اعالنــی دبیرخانه مصوبه شــورای عالی امنیت ملی 
ظاهرا می بایســت تعامــل و همــکاری وزارت خارجه 
مراعات می شد. ســخنگوی دولت تاکید کرد: آنچه که 
مشخص است، این اســت که این بند رعایت نشده است. 
بنابراین شایســته بود که دبیرخانه نسبت به اجرای این 
بند که توســط قانونگذار رعایت نشــده است اطمینان 
حاصل می کرد. ربیعی یادآور شد: سنت کار در دبیرخانه 
شورای عالی همیشــه این بوده که در اینگونه موارد که 
بنابر بر مصوبــه، موضوعی به دبیرخانه ارجاع می شــود 
وظیفه می یابــد تصمیمات مهم و ارجاعــی دبیرخانه را 
پس از تایید رییس شورای عالی امنیت ملی ابالغ کند اما 
رییس جمهوری به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، 
پس از مصوبه شورای عالی، دیگر هیچ اطالعی از فرآیند 
این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم 

می گوید تعاملی نداشته است.
وی افزود: همچنین در بیانیه شورای امینت ملی آمده 
است که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه بررسی 
کند. متاســفانه در این روند نه تنهــا تعامل و هماهنگی 
صورت نگرفته بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه 

در جلسات نیز مهیا نشده است.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه در اطالعیه دبیرخانه 
آمده این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی وارد نمی کند، 
تصریح کرد: چطور ممکن است که دبیرخانه ای که وظیفه 
بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی است به 
این اظهار نظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت 
امور خارجه به عنوان متصدیان امر طرح مجلس را به زیان 

منافع ملی تشخیص داده بودند؟
ربیعی یادآور شد: به هرحال مجموعه دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی زیر مجموعه رییس شورای عالی امنیت 
ملی است و همگان باید تالش کنیم نهادهای ملی ایران با 

قوت به کار خود انجام دهند.

 موضع دولت برابر مصوبه دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی 

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر واکنش 
شــورای عالی امنیت ملی درباره قانــون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و چگونگی اجرای آن در دولت، تصریح 
کرد: حرف دولت این بود که وقتی قانونی به این مهمی بر 
زندگی روزمره و معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی 
اثر می گذارد، دولت باید طرف مشــورت قرار می گرفت. 
برخی از قوانین مختص یک زمان نیستند و تمام مسائل 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متاثر می کنند و به شدت 

تحت تاثیر قرار می دهند.
ربیعی افزود: اگر این موارد مربوط به حوزه کالن ملی 
و امنیت کشور باشــد، انتظار این بود که نظرات اعضای 
دولت در شــورای عالــی امنیت ملی دریافت می شــد 
و در یک اجمــاع عمومی و بــا نظر کارشناســان انجام 
می گرفت. دولت به این روند تاکید داشــت و مســأله از 
آنجا آغاز شد که ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت، 
ما برای این طرح هماهنگی هــای الزم را به عمل آوردیم 
 و بیش از ۲ ماه با دبیرخانه شــورای عالــی امنیت ملی 

مذاکره داشته ایم.
وی یادآور شد: با طرح این سخن، مناقشات بعدی پیش 
آمد که منجر به ارائه بیانیه از سوی دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی شد و ابهاماتی در خصوص دبیرخانه و شورای 

عالی امنیت ملی پیش آورد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه آنچه براساس قانون 
و آیین نامه و تجربه زیست ۱۴ ساله داشته.ام، دبیرخانه 
بخشی از دستگاه اداری و ستادی شــورای عالی امنیت 
ملی است، تصریح کرد: به موجب قانون به واسطه رییس 
شورا، دبیر مشــخص می شود و ســاختار آن به تصویب 
دولت می رســد. اما کار دبیرخانه تجمیــع دیدگاه ها و 
کار کارشناســی و ارائه جمع بندی به رییس شورا است. 
همچنین حدود اختیارات و وظایف شــوراهای فرعی را 
قانون معین می کند و تشکیالت آن ها را به تصویب شورای 

عالی امنیت ملی می رساند.
ربیعی با بیان اینکه ورودی های دبیرخانه مشــخص 
اســت، اظهــار کــرد: کانــال اول ارجاعات مســتقیم 
رییس جمهــوری به عنــوان رییس شــورا و کانال دوم 
ارجاعات رهبری که توســط رییس جمهــوری ارجاع 
می شــود یا مصوباتی که بــه موجــب آن، دبیرخانه در 

زمینه ای مســئولیت می یابد، اســت و آنچه از اطالعیه 
دبیرخانه بر می آید ورودشان براســاس مصوبه شورای 

عالی بوده است.
مرگ و میرهای کرونایی ۲۰ درصد کاهش یافت 

ربیعی در ادامه این نشست خبری  به تشریح آخرین 
وضعیت بیماری کرونا  پرداخت و گفت: گزارشها حاکی 
است که مصوبات چند هفته اخیر ستاد ملی نقش بسزایی 
در کاهش بروز مرگ و میر داشته است. کاهش حدود ۲۰ 
درصدی بســتری و مرگ و میر در اثر تدابیر انجام شده، 
با تالش های کادر درمان و همراهی مردم بدســت آمده 

است.
وی افــزود: روند نزولی در اکثر اســتان های کشــور 
شروع شده ولی در استانهای شــمالی گلستان، گیالن، 
مازنــدران، اردبیل و قزوین هنوز شــیب نزولی شــروع 
نشــده یا کمتر از میانگین کشوری اســت. سیر بیماری 
در تهران، نزولی ولی شــکننده اســت. میــزان رعایت 
پروتکل ها توســط مردم به بیش از ۸۵ درصد رســیده 
 اســت، و در حال حاضر ۶۴ شهر قرمز، ۲۷۸ شهر نارنجی 

و ۱۰۶ شهر زرد رنگ داریم.
مذاکره در مورد برجام از نظر ما تمام شده است 

وی در پاســخ به پرسشــی درباره اعالم تمایل ژاپن و 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای حضور و مذاکرات 
جدید برجام، تصریح کرد: مــا بطورکلی از نقش آفرینی 
بیشتر ژاپن به عنوان یک کشور دوست و شریک مهم در 
مسائل بین المللی استقبال می کنیم. اما مذاکرات برجام 
از دیدگاه ما تمام شده و قرار نیست مذاکرات تازه ای انجام 
بگیرد که نیازی به تجدید ساختار مذاکرات وجود داشته 
باشد. امروز تنها مسئله باقی مانده، بازگشت همه طرف ها 

به تعهداتشان است. 

خبرخبر

روحانی در دیدار وزیر خارجه سوریه؛

 روابط ایران و سوریه برادرانه و راهبردی است
ربیعی با اشاره به مصوبه هسته ای مجلس؛

نمایندگان دولت در تصمیم سازی شورای عالی امنیت ملی نقشی نداشته اند

سیگنال های جهت دار همتی به انتظارات تورمی 
دامن می زند؛ 

چسبندگی 
قیمت ها در  بازار  ارز 

چرتکه 3

 در حالی که انتظار می رفت قیمت دالر به روند کاهشی ادامه دهد؛ 
در روزهای اخیر در محدوده ۲۵۰۰۰ تومان به ثبات رســیده اســت. 
برخی این اتفاق را ناشی از تصمیمات اتخاذ شده از سوی سیاست گذار 
می دانند. صرافان می گویند در روزهــای اخیر قیمت دالر تحت تاثیر 
کنترل عرضه از سوی بازارساز در این محدوده متوقف شده است. پیشتر 
وقتی افزایش عرضه در بازار اتفاق افتاد بهای حواله دالر در سامانه نیما 
از قیمت دالر در صرافی های بانکی پیشی گرفته بود. باالتر بودن قیمت 
دالر در سامانه نیما نســبت به صرافی های بانکی سیگنال مشخصی 
بود از افزایش عرضه و نبود تقاضا اما به نظر می رسد در یک هفته اخیر 
بازارساز با تنظیم میزان عرضه تالش خود را برای ثبات قیمت دالر در 

این محدوده به کار گرفته است.
انتظار دالر ۵۰ هزار تومانی 

شــاید بتوان مصاحبه اخیر عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک 
مرکزی در یک شــبکه تلویزیونــی را گواه این مدعا دانســت. وی در 
مصاحبه خود تاکید کرد: برخی منتظر دالر ۴۰ هزار تومانی و ۵۰ هزار 
تومانی بودند و با هدف رســیدن قیمت دالر به این محدوده از عرضه 

کاالهای وارداتی خود خودداری می کردند.
اســتفاده از لفظ دالر ۴۰ هزار تومانی و دالر ۵۰ هــزار تومانی در 
شرایطی که انتظارات تورمی معکوس شده و افکار عمومی آماده کاهش 
قیمت است را می توان نوعی بدسلیقگی دانست.  شاید بتوان سیگنال 
همتی در شرایط کنونی را سیگنالی بسیار ناامیدکننده برای بازار ارز 
دانست چراکه صرافان و فعاالن بازار نیز با اســتناد به سخنان همتی 

تاکید می کردند...

براساس آخرین تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس؛ 

طرح کارت ملی هوشمند »شکست خورده« است
شهرنوشت 6

جهان 5

 گزارش »توسعه ایرانی« از شیب صعودی مواضع تند اتحادیه اروپا علیه ترکیه

آنکارا؛ نوک پیکان تحریم های بروکسل 


