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رئیس  جمهوری با بیان این که جهت گیری اقتصاد کشور در سال 
جدید در مسیر مانع زدایی و پشتیبانی همه جانبه از تولید است، بر 
تالش شورای عالی برای ایجاد هماهنگی بین قوا و تقویت تولید ملی 

در شرایط دشوار تحریم های اقتصادی تاکید کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، نخستین جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۴۰۰ بعد از ظهر 

روز دوشنبه با حضور سران سه قوه و اعضا تشکیل شد.
حسن روحانی در این نشست جهت گیری اقتصاد کشور در سال 
جدید را در مسیر مانع زدایی و پشتیبانی همه جانبه از تولید بر اساس 
رهنمودهای مقام معظم رهبری دانست و بر تالش شورای عالی در 
ایجاد هماهنگی بین قوا و تسهیل و تقویت تولید ملی در شرایط دشوار 

مقابله با تحریم های اقتصادی تاکید کرد.
در این جلســه پیرو تمدید مصوبه ارزی شورای عالی، گزارشی از 
تصمیمات ارزی ستاد اقتصادی در جهت توسعه صادرات و تسهیل 
تجاری برای تامین نیاز بخش تولید و واردات ضروری کشــور ارائه و 

مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
همچنیــن وزارت صنعت، معــدن و تجارت گزارشــی از اجرای 
قانــون اســتفاده حداکثــری از تــوان تولیــد داخلــی ارائه کرد 
و اعضای شــورای عالــی درخصوص ادامــه ممنوعیــت واردات 

 کاالهای غیرضــرور و حمایــت از تولید داخلــی، تصمیمات الزم 
را اتخاد کردند.

در ادامه جلســه پیشــنهاد وزارت نیــرو در جهــت حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی و روان ســازی گردش مالــی در پروژه های 
زیرســاختی صنعت برق کشــور از طریق تهاتر بهای برق مصرفی با 
محصوالت شــرکت های تولیدکننده مورد بحــث و تصمیم گیری 

قرار گرفت.

وزیر امــور خارجه تاکید کــرد: امنیت 
منطقه به دست کشــورهای منطقه تامین 
می شــود و نیروهای بیگانه باید منطقه را 

ترک کنند. 
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور 
ســخنگویی وزارت امور خارجــه، محمد 

جواد ظریف عصر دیروز در دیدار با قاســم 
االعرجی مشــاور امنیت ملی عراق با تاکید 
بر اولویت ایران برای گســترش مناسبات 
با همسایگان، از عراق به عنوان کشوری که 
 پیوندهای متعدد و فزاینده ای با ایران دارد،

 یاد کرد.
وزیر امور خارجه افزود: ایران همواره برای 
استقالل، امنیت، تمامیت ارضی و حاکمیت 
یکپارچه عراق احتــرام قائل بوده و از نقش 
سازنده آن در مناسبات منطقه ای استقبال 

می کند.
ظریف با بیان اینکه امنیــت منطقه به 
دست کشــورهای منطقه تامین می شود 
و نیروهــای بیگانــه باید منطقــه را ترک 

کننــد، گفت: اهمیــت پیگیــری پرونده 
شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس نزد 
برادران عراقی مشهود است و ما هم بر این 
اقدام عراق تاکید داشــته و همکاری های 
 فیمابیــن در ایــن خصــوص می توانــد، 

گسترش یابد.
قاسم االعرجی، مشاور امنیت ملی عراق 
نیز در این دیدار بر عزم عراق برای گسترش 
مناسبات همه جانبه با ایران تاکید کرد و از 
حمایت های ایــران در زمینه های مختلف 

قدردانی کرد.
 مشــاور امنیت ملی عراق امروز با علی 
شمخانی دبیر  شورای عالی امنیت ملی هم 

دیدار و گفت و گو کرد.

خبر

خبر

روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا:

جهت گیری اقتصاد کشور در مسیر مانع زدایی و پشتیبانی از تولید است

ظریف در دیدار مشاور امنیت ملی عراق؛

نیروهای بیگانه باید منطقه را ترک کنند

پشت پرده اختالل در کالب هاوس اقتصادی است یا سیاسی؟

 ورود اپراتورها به 
معرکة فیلترینگ

سياست 2

چرتکه 3

دقیقا چه بر سر یکی از اصلی ترین تاسیسات هسته ای ایران 
آمده است؟

نظنز  در خط مقدم 
جبهه  برجام

یک روز پس از حادثــه نطنز در حالی که 
مقامات توضیح کامل تر درباره آن را موکول به 
بررسی های بیشتر کرده بودند، سازمان انرژی 
اتمی ایران صریحا اعالم کــرد که آنچه روز 
یکشنبه در نطنز رخ داده، »قطعا« خرابکاری 

بوده است. 
عــالوه بر این اعــالم رســمی و واکنش 
مقامات داخلی و خارجی به آن، حادثه نطنز 
روز گذشــته بازتاب گســترده ای در میان 
رسانه های خارجی داشت. روزنامه اسرائیلی 
»جروزالم پُست« چاپ فلسطین اشغالی در 
گزارش دیروز خود نوشت: »جروزالم پست 

مطلع شد که حمله به تاسیسات کلیدی ایران 
در نطنز از مدت ها قبــل از مذاکرات جاری 
هســته ای در وین میان ایران و قدرت های 

جهانی تدارک و برنامه ریزی شده بود.«
این روزنامه ادامه داد: در زمان برنامه ریزی 
برای این عملیات، هنوز مشــخص نبود که 
دقیقا چه زمانی ایاالت متحده و ایران درباره 
بازگشت به توافق هســته  ای ایران مذاکرات 
جدی خواهند داشت البته مدت زیادی بود 
که نیت اعالمی جو بایــدن، رئیس جمهور 
ایاالت متحــده )برای بازگشــت به برجام( 

مشخص شده بود؛...

باال گرفتن تنش سیاسی میان غرب و مسکو بر سر مناطق شرقی اوکراین؛ 
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