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 توافق سیاسی یا اتفاق اقتصادی، 

کدام یک دالر را ارزان کرد؟

 وضعیت معکوس 
در   بازار    ارز 

چرتکه 3

 بازار ارزي كشور چنان متالطم است كه كوچكترين تصميم يا فكري 
مي تواند اين بازار را تكان دهد. بانك مركزي چندي پيش يكباره الزام 
به برگشت ارز حاصل از صادرات را به صادركنندگان ابالغ و اعالم كرد 
كه طبق زمان بندی اعالمي صادركنندگان ارز خود را وارد بازار كنند. 

دســتورالعملي كه به خاطر جذابيت بازار ارز در سليمانيه منجر به 
فروش ارز حاصل از صادرات در آن بــازار و تقاضاي ارز در بازار داخلي 
شــد. هر چند كه برخي خبرها از تمديد چهار ماهه براي بازگشــت 
ارز حاصل از صــادرات خبر مي داد تا شــايد بازار داخــل كمي روي 
ارامش به خود گيرد. روز گذشــته يكي از خبرگزاري ها از اتمام زمان 
 اعالم شــده خبر داد و نوشــت ٣١ تيرماه آخرين زمان براي واريز ارز 

حاصل از صادرات بود. 
حاال اما دو روزی است قيمت ارز در بازارها در حال ريزش است در 
حالی كه گزارشی از ميزان بازگشــت ارز منتشر نشده و البته مديركل 
بين الملل بانك مركزی كه برای انجام مذاكرات بانكی به همراه هيأت 
وزارت امور خارجه به عراق ســفر كرده  بود، از گسترش بيش از پيش 

همكاری های ارزی و بانكی ميان دو كشور خبر داد.
حميد قنبری كه روز يكشنبه هفته جاری به همراه وزير امور خارجه 
برای انجام مذاكرات بانكی به عراق سفر كرده بود، گفت: در اين ديدار 
مذاكرات مفيد و سازنده ای با طرف عراقی انجام گرفت كه نتايج آن در 
سفر نخست وزير عراق و هيأت همراه به تهران نهايی می شود.وی افزود: 
انتظار می رود در صورت تحقق اين امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی 
كه به چندين ميليارد دالر می رسد، وارد بازار شود كه بخش زيادی از 

تقاضای ارز از اين محل پوشش داده خواهد شد...

خبری که حاکی از پدیدار شدن آثار تورم در جامعه است 

افزایش پرونده های سرقت اولی ها در سه ماه گذشته
شهرنوشت 6

سياست 2

الکاظمی در دیدار با روحانی:

اجازه منی دهیم ایران از خاک عراق تهدید شود

رهبر معظم انقالب در دیدار مصطفی الکاظمی:

 ایران هیچ گاه بنای دخالت در امور عراق 
را نداشته و نخواهد داشت

رهبر معظم انقالب اســالمی عصر ديروز )سه 
شنبه( در ديدار مصطفی الكاظمی، نخست وزير 
عراق، با تأكيد بر اينكه ايران هيچ گاه بنای دخالت در 
امور عراق را نداشته و نخواهد داشت، گفتند: ايران، 
خواهان عراِق عزتمند، مستقل و با حفظ تماميت 

ارضی و وحدت و انسجام داخلی است.
حضرت آيت اهلل خامنه ای روابط ايران و عراق را به 
پشتوانه اشتراكات فراوان تاريخی، مذهبی، فرهنگی 
و عادات و سنن به معنی واقعی كلمه برادرانه خواندند 
و تأكيد كردند: آنچــه در روابــط دوجانبه برای 
جمهوری اسالمی ايران بسيار حائز اهميت است 
منافع، مصالح، امنيت، عــزت، اقتدار منطقه ای و 

بهبود شرايط در عراق است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان كردند: ايران 
قطعاً با هر آنچه موجب تضعيف دولت عراق شود، 

مخالف است.
حضرت آيت اهلل خامنه ای افزودند: البته ديدگاه 
آمريكايی ها درباره عراق درست در نقطه مقابل ما 
است زيرا آمريكا به معنی واقعی كلمه دشمن است و 
موافق عراق مستقل، قوی و دارای حكومتی با رأی 

اكثريت نيست.
ايشــان تأكيد كردند: برای آمريكايی ها اينكه 
چه فردی نخست وزير عراق باشد مهم نيست؛ آنها 

به دنبال حكومتی همچــون حكومت »پل برمر« 
حاكم آمريكايی عراق در اوايل سقوط صدام هستند.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: ايران درخصوص 
روابط عراق با آمريــكا دخالتی نمی كند اما انتظار 
دارد كه دوستان عراقی، آمريكا را بشناسند و بدانند 
كه حضور آمريكا در هر كشوری منشأ فساد، خرابی 

و ويرانی است.
حضــرت آيت اهلل خامنــه ای تأكيــد كردند: 
جمهوری اسالمی ايران انتظار دارد تصميِم دولت، 
ملت و مجلس عراق برای اخراج آمريكايی ها پيگيری 

شود زيرا وجود آنها موجب ناامنی است.
ايشان جنايت آمريكا در ترور سردار سليمانی 
و ابومهدی المهندس را يك نمونه از نتيجه حضور 
آمريكايی ها برشمردند و خطاب به نخست وزير عراق 
افزودند:آنها ميهمان شما را در خانه شما كشتند و 
صريحاً به اين جنايت اعتراف كردند كه اين موضوع 

كوچكی نيست.
رهبر انقالب اسالمی تأكيد كردند: جمهوری 
اسالمی ايران هرگز اين موضوع را فراموش نخواهد 
كرد و قطعاً ضربه متقابل را به آمريكايی ها خواهد زد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای، اجماع گروه ها و 
جريان های سياســی عراق برای انتخاب دولت 
آقای كاظمــی را اقدامی پســنديده خواندند و 

گفتند: آمريكايی ها و عوامل آنها همواره به دنبال 
خأل قدرت در كشورهای منطقه هستند تا از آن 
طريق هرج و مرج ايجاد و زمينه را برای دخالت 
خود فراهم كنند، همان كاری كه در يمن انجام 
دادند و اكنون اوضاع تأسف بار يمن را همه شاهد 

هستند.
ايشان با تأكيد بر حمايت ايران از دولت كاظمی 
خاطرنشان كردند: عقل، دين و تجربه اقتضا می كند 
كه روابط ايران و عراق در همه زمينه ها بيش از پيش 

ارتقا يابد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته گسترش 
روابط ايران و عراق مخالفينی دارد كه در رأس آنها 
آمريكا است ولی به هيچ وجه نبايد از آمريكا ترسيد 

زيرا هيچ غلطی نمی تواند بكند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای گفتند: آمريكايی ها 
زحمت و اذيــت ايجاد می كنند امــا دولت عراق 
بايد بدون اعتنا به اين مزاحمت ها به مسير خود با 
قدرت ادامه دهد و مردم را به عنوان پشتوانه خود 

حفظ كند.
ايشان مرجعيت و شخص آيت اهلل سيستانی را 
يك نعمت بزرگ برای عراق خواندند و خاطرنشان 
كردند: حشدالشعبی يك نعمت بزرگ ديگر در عراق 

است كه بايد آن را حفظ كرد.

وزير امور خارجه كشــورمان در بــدو ورود به 
مســكو، درخصوص پايان يافتــن توافق جامع 
همكاری ۲۰ ساله ايران و روســيه در مارس سال 
آينده ميالدی گفت: تمديد توافق ۲۰ ساله با روسيه 

در دستور كار قرار دارد.
به گزارش ايســنا، محمد جواد ظريف: با اشاره 
به سفرش به مسكو، اظهار كرد: در اين سفر درباره 
موضوعات چند جانبه، منطقه ای و برجام  گفت وگو 

می شود.
وی يادآور شــد: متعاقب گفت وگوهای آقای 

روحانی و آقای پوتين قرار شد گفت وگوهايی اينجا 
انجام شود.

ظريف تاكيــد كرد كــه روابط ايــران و 
روســيه راهبردی است و در شــرايط كنونی 
كه تحــوالت عمده در ســطح بين المللی در 
جريان است، نياز است اين گفت وگوها مرتب 
انجام شــود و همينطور با ساير دوستان مثل 
 چين انجام شــود و اين ســفر با همين هدف 

انجام شده است. 
ظريف افزود: موضوعات منطقه ای و برجام 
از جمله موضوعات مورد بحث در اين ســفر 

است و انشاءاهلل نتايج خوبی داشته باشد.

خبر

خبر

رهبر معظم انقالب در دیدار مصطفی الکاظمی:

ایران هیچ گاه بنای دخالت در امور عراق را نداشته و نخواهد داشت 

ظریف در بدو  ورود  به مسکو:

تمدید توافق ۲۰ ساله با روسیه در دستور کار است

همين صفحه 


