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عزتاهلل یوسفیان مال

اقتصاد مردم بنیان

برای شکوفایی اقتصاد ،نه یک عامل ،بلکه مجموعهای از عوامل دخیل
هستند و اگر بخواهیم با فرافکنی همه مشکالت در این حوزه را به گردن
ی��ک فاکتور مثل تحریمه��ا بیندازیم ،نهتنها مرتک��ب اقدامی ناصواب
ش��دهایم بلکه اگر تصمیمی برای رفع آن داشته باش��یم ،ازآنجاکه تنها
روی یک عامل متمرکزشده و از عوامل دیگر غفلت کردهایم ،همچنان
مش��کل باقی خواهد ماند .یکی از آفتهای فعلی اقتصاد کش��ور که اگر
بیش از تحریمها مخرب نباشد ،قطع ًا تبعات منفیاش کمتر از آن نیست،
افزایش نقدینگی اس��ت ،چراکه کاهش علیالدوام تولید و سیر صعودی
نقدینگی ،نش��انهای از ش��یوع بیماری رباخواری و نزول فرهنگ کار و
تالش به ش��مار میآید که در آموزههای اس�لامی بهش��دت از آن نهی
ش��ده است .افراد و اش��خاص در چنین فضایی به این سمت میروند که
برای فرار از ریسک فعالیتهای تولیدی ،سود قطعی و مطمئن را هدف
قرار داده و فقط با این ش��اخص ،پول و س��رمایه خود را ب��ه بازار بیاورند.
برآیند این نگاه بهعنوان نمونه میش��ود خروج انبوهی از س��رمایهها از
بانکها به علت کاهش نرخ س��ود بانکی یا ورود  20هزار میلیارد تومان
پرداختش��ده به مالباختگان مؤسسات مالی – اعتباری به انواع و اقسام
بازارهای��ی که عرق جبی��ن و تالش و فکر در آنها جای��ی ندارند و تنها
باال رفتن اعداد و ارقام س��ود حاصل از نوس��انات هیجانی ب��ازار در آن
تعیینکننده است.
به حکایت آمار و ارقام رس��می ،پیش از کاهش نرخ س��ود بانکی ،میزان
نقدینگی  450هزار میلیارد تومان بود ،درحالیکه در حال حاضر این مقدار
به مرز 1500هزار میلیارد تومان نزدیک شده ،چرا ؟ چون استدالل برخی
این بود که با کاستن از میزان سود بانکی ،زمینه برای ورود سرمایهها به
سایر حوزههای اقتصادی فراهم میشود ،درحالیکه پول و سرمایههای
سرگردان وارد یک فضای کام ً
ال نامش��خص و بدون برنامهریزی برای
تولید ش��دند و از این منظر که ساز و کار حسابش��دهای برای اطمینان
خاطر مردم در این بخش ایجاد نش��ده بود ،ن��رخ تورم نیز نقدینگیهای
بیهدف را افزایش داد.
گفتنی است؛ کاهش سود بانکی سیاست بسیار مستحسن و پسندیدهای
است ،چراکه کاهش سود وامگیرنده ،کم شدن سود وام دریافتی از سوی
تولیدکننده و درنهایت کاهش قیمت تمامش��ده کاال و باال رفتن ارزش
تولی��د را به دنبال دارد ولی آنچه در عمل اتف��اق افتاد ،تکبعدی بود؛ به
این مفهوم که فقط س��ود بانکی سپردهگذار افول کرد ولی سود دریافتی
از وامگیرندگان حاضر در تولید ،به همان روال گذشته باال ماند که بالی
افزایش نقدینگی در بازار را به وجود آورد .بهعبارتدیگر ،سیاست کاهش
س��ود بانکی که چارهای جز اجرای آن در راس��تای تقویت تولید نیست،
ب��ه دلیل یکجانبهگرای��ی و عدم ارزیابی همه زوای��ای آن ،بجای آنکه
سرمایهها را به سمت بازار بورس و بخش صنعت و کشاورزی که نیازمند
تزریق س��رمایه اس��ت هدایت کند ،راه ورود نقدینگی به حوزههایی که
کسب سود از آنها سهلالوصول اس��ت را باز کرد و اکنون بهمثابه یک
لشکر شیطانی ،به هر نقطهای که قصد حمله به آنجا داشته باشد ،یورش
برده و آنجا را تار و مار میکند.
یک روز زرقوبرق س��که ،صاحبان نقدینگیها را میفریبد و قیمت آن
را از یکمیلیون تومان به حدود س��ه میلیون تومان میرساند؛ روز دیگر،
بازار دالر جذابیت پی��دا میکند و با جنون خری��د ارز ،ارزش پول ملی را
کاهش میدهند و وقتی از خرید سکه و ارز عاجز میشوند ،به سمت بازار
بورس میروند که چون این س��رمایهگذاری از س��ر استیصال و ناچاری
بوده و واقعی نیست ،سرانجامی جز شکست نخواهد داشت ،زیرا عرضه
و تقاضا به یک اندازه رشد نکردهاند و حباب بازار بورس هم با این اوصاف،
به وخامت اوض��اع نقدینگی خواهد افزود .اگر بخواهیم از راه غیراصولی
این ش��رایط را مدیریت کنیم ،باید بهاندازه نقدینگی موجود ،دالر و سکه
به بازارها تزریق کنیم که ابداً چنین امکانی نه برای ایران اسالمی ،بلکه
حتی برای کشورهای متمول هم متصور نیست که برابر نقدینگی ،دالر
و سکه به مردم عرضه کند.
تا زمانی که ریالی نقدینگی اضافی در کشور وجود داشته باشد ،حرص و
طمع عدهای برای کسب درآمد سهلالوصول ادامه خواهد داشت و با این
حس��اب ،بهجای زدن چوب حراج به ذخایر و منابع کش��ور ،باید به دنبال
ایجاد ساختارهایی برای کنترل نقدینگی و هدایت آنها به سمت تولید
باش��یم که خوشبختانه در سیاستهای باالدس��تی ،چنین ساختارهایی
پیشبینیشده است.
یکی از مهمترین راههای خالصی از نقدینگیهای س��رگردان ،عبارت
اس��ت از مشارکت دادن مردم در تولید و نشان دادن آورده حضور آنان در
فعالیتهای تولی��دی ،آنچنانکه در همه اقتصاده��ای مترقی جهان،
همین قاعده دیده میش��ود و ش��راکت مردم ،س��که اقتصاد دولتی را از
رونق انداخته است.
بازار اقتصاد دس��توری مدتهاست که در دنیا کساد ش��ده و اگر بنا بود
که چنین رویهای توفیق داش��ته باشد ،باید اتحاد جماهیر شوروی به اوج
شکوفایی میرسید که چنین نش��د .بنابراین« ،اقتصاد مردم بنیان» که
در سیاس��تهای ابالغی اقتصاد مقاومتی از س��وی مقام معظم رهبری
نیز بر آن تأکید شده اس��ت ،راه خروج از سیالب نقدینگیهایی است که
متأس��فانه بازار سکه ،ارز ،خودرو ،مس��کن و  ...را دستخوش آسیبهای
جدی کرده است.
در بند س��وم سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی به نکتهای اشارهش��ده که
میتوان از آن بهعنوان «ش��اهکلید» قفل نقدینگی یادکرد ،چراکه وجه
«رقابتپذیری» و تقویت آن را پررنگ کرده است .ایجاد تمایل و اشتها
در مردم برای واردکردن سرمایههایش��ان به بازار ،اساس ًا زمانی محقق
میشود که مردم مطمئن شوند با رعایت اصول و قوانین تجارت و تضمین
سالمت شرایط رقابت ،میتوانند بهاندازه سعی و تالش و سرمایهای که به
میدان میآورند ،پیشرفت داشته باشند و همه مناطق کشور – از پایتخت
گرفته تا نقاط محروم و دوردس��ت – در یک سیکل سالم از فرصتهای
یکسان برخوردار شوند.
در این بند ،بر «محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل
تولید ،توانمندسازی نیروی کار ،تقویت رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بستر
رقابت بین مناطق و استانها و بکارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در
جغرافیای مزیتهای مناطق کشور» تأکید شده و بهاینترتیب ،چنانچه
او ًال وظیفه نظارت به دستگاههای مسئول سپرده شود و برابر با اصل 44
قانون اساس��ی ،فرصت مناس��ب برای نقشآفرینی مردم و همه فعاالن
اقتص��ادی در این جهاد مقدس فراهم آورده ش��ود و ثانی�� ًا میدان رقابت
بهاندازه کافی ،فراخ و گس��ترده باش��د ،درنتیجه مردم مشاهده میکنند
که اگر بجای س��پردن پول و پسانداز خود در مشاغل و فعالیتهای غیر
تولیدی ،سرمایه خود را به عرصه تولید بیاورند ،زمینه آنقدر مهیاست که
مث ً
ال فعالیت در مناطق سرسبز و بارانی بهاندازه سرمایهگذاری در مناطق
کویری به دلیل بکارگیری مزیتهای اقتصادی در مناطق مختلف کشور،
سودآور و پربازده است.
نکته آخر اینکه آنچه به آن اش��اره شد ،تنها گوش��های از توانمندیها و
ظرفیتهای کشور برای جذب نقدینگی است و چنانچه عزمی برای رفع
این معضل باشد – که هست – راههای فراوان دیگری برای برونرفت
از بحران فعلی و ترسیم آیندهای امیدبخش وجود دارند که اقدام و عمل
انقالبی دستاندرکاران ذیربط را میطلبد.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی صورت گرفت

اتخاذ تصمیماتی برای توسعه اشتغال و رونق تولید  

در چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور آیتاهلل صادق آملی الریجانی ،حجتاالسالم
حسن روحانی و علی الریجانی روسای قوه قضائیه ،مجریه و مقنننه ،پیشنهادهایی در جهت توسعه اشتغال،
رونق تولید و بازار سرمایه و نیز تامین تسهیالت الزم برای این هدف در بازار مالی کشور مطرح و تصویب شد.
در این جلس��ه که جمعی از مسئولین اقتصادی کشور نیز حضور داشتند ،پس از گزارش مسئولین ذیربط؛ در
راستایگسترشفرصتهایشغلیبرایجوانانواجرایطرحهایاشتغالفراگیر،پیشنهادهاییبرایتأمین
بخشی از منابع مالی الزم بررسیوتصویب شد.همچنیندر راستایتشویقو حمایت از گسترش بازار سرمایه
و هدایت نقدینگی به سرمایهگذاری ،به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ،تصویب شد که به مدت یک
س��ال ،نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم س��هام از  0.5درصد ارزش فروش به  0.1درصد کاهش یابد .در

ادامهاینجلسهبهمنظورحمایت عملیدولتازسرمایهگذاریبرایتوسعهطرحهاوایجادفرصتهایشغلی
بیشترتوسطبخشخصوصیوغیرخصوصی،مصوبشدتا«درصورتیکهشرکتهاتصمیمبگیرندبخشی
از سود تقسیم نش��ده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت ،به اجرای طرحهای
توسعه بپردازند ،از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است ،معاف خواهند شد».
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی ریاستجمهوری ،رییسجمهوری در این جلسه ،با اشاره به مذاکرات خود با
مقامات عالیرتبه اروپایی ،در سفر اخیر و گفتوگوهای تلفنی ،تأکید کرد که کشورهای اروپایی ،اراده سیاسی
برای ادامه همکاریهای اقتصادی براساس توافق هستهای برجام دارند؛ ولی تحقق این امر ،نیاز به برداشتن
گامهای عملی و اتخاذ تصمیمات اجرایی مشخص دارد که باید در زمان تعیین شده به نتیجه برسد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

بسته پیشنهادی اروپا
راه مقابله با تهدیدهای آمریکا نیست
حشمتاهلل فالحتپیشه گفت :بسته پیشنهادی اروپاییها،
بسته مقابله با فرصتس�وزی و تهدیدهای ترامپ و دولت
آمریکا نیست و مقامات ایرانی این موضوع را به عنوان یک
دغدغه مطرح کردهاند.

روز جمعه و پس از پایان نشس��ت کمیسیون مش��ترک برجام ،عمال
ماهی��ت ناکافی و ضعیف بس��ته اروپاییها هویدا ش��د و محمدجواد
ظریف وزیر ام��ور خارجه در اینباره گفت :به نظ��ر ما اوال کافی نبود
و ثانی��ا دقیق نبود .همه میدانند که ایران خویش��تنداری و احتیاط به
خرج داده اس��ت .ما منتظر میمانیم تا ببینیم که آیا س��ایر طرفهای
برجام نکاتی را که م��ورد بحث قرار دادی��م و درخصوص آنها توافق
کردیم و در بیانیه کمیس��یون مش��ترک برجام آمده ،اجرا میکنند یا
نه .این جمله کوتاه ظریف ،بیانگر محتوایی س��بک از بسته اروپاییها
اس��ت که البته با واکنش مسئوالن کش��ورمان و مجامع بینالمللی
نیز روبرو ش��د .حش��متاهلل فالحتپیشه رییس کمیس��یون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس در ارزیابی خود از س��خنان ظریف،
اظهارداشت :اروپاییها س��ه مالحظه در بسته پیشنهادی خود دارند؛
نخس��تین مالحظه حفظ آمریکا در سطح کالن است که کماکان آن
را مدنظر قرار میدهند؛ حتی باوجود اختالفات اقتصادی میان آمریکا
و اتحادیه اروپا این مالحظه باز هم در قبال ایران رعایت ش��ده است.
وی دومین مالحظه را درمورد شرکتها و بانکهای اروپایی دانست
و یادآور ش��د :اروپاییها تالش کردهاند مانع آزادی عمل و نگاه سود
محور این بانکها و شرکتها نش��وند .رییس کمیسیون امنیت ملی
و سیاس��ت خارجی مجلس به مالحظه سوم هم اش��اره کرد و گفت:
این مالحظه ،برجام و به تبع آن جمهوری اس�لامی ایران اس��ت که
متاس��فانه به عنوان اولویت سوم در بسته پیشنهادی اروپاییها وجود
دارد .وی با بیان این ک��ه دو ضعف جدی کمیت و بیتوجهی به زمان
در بسته پیشنهادی اروپاییها وجود دارد ،یادآور شد :همواره جمهوری
اسالمی ایران حساسیتهای زیادی در قبال برجام در هنگام تصویب
به خرج داد بنابراین توافق نباید گرفتار کلیگویی و زمانکش��ی شود.
فالحتپیش��ه بیتوجهی به زمان را ضعف در بس��ته پیشنهادی اروپا
دانست و اظهار داشت :با توجه به زمانها و ضرباالجلهای مشخصی
که آمریکاییه��ا به عنوان عضو یاغی یا غیرمتعه��د به برجام مطرح
یها یک بسته
کردهاند ،انتظار این بود که طبق همان زمانبندی ،اروپای 
متقابل ارائه دهند .وی در گفتوگو با ایرنا ،تاکید کرد :بسته پیشنهادی
اروپاییها ،بس��ته مقابله با فرصتسوزی و تهدیدهای ترامپ و دولت

آمریکا نیست و این موضوع بعنوان یک دغدغه توسط مقامات ایرانی
مطرح شده است.
عالءالدین بروجردی عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس هم با تاکید بر اینکه اروپاییها باید از ش��فافیت و ش��جاعت
بیش��تری برای مقابله با فش��ارها و تحریمهای غی��ر قانونی آمریکا
برخوردار باش��ند ،گفت :انتظار جمهوری اسالمی ایران این است که
اروپا متناسب با تعهداتش عمل کند که در این شرایط وضعیت میتواند
قابل قبول باش��د .وی با تاکید بر اینکه کلی گویی حالل این مشکل
نیس��ت ،افزود :اروپاییها باید در عمل نشان دهند در مقابل تحریمها
و فشار آمریکا چطور میخواهند بایستند و چه کارهایی را مد نظر قرار
دهند؛ لذا صحبت و بیانیه کارساز نیست.
 4+1هیچ روشی برای حفظ برجام مشخص نکرد
پایگاه آمریکایی «آکس��یوس» نی��ز در تحلیلی درباره نشس��ت روز
جمعه کمیسیون مشترک برجام ،نوش��ت :وزرای خارجه کشورهای

نیروهای مسلح با قدرت
در مقابل استکبار جهانی میایستند

جانش��ین فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم
تشییع پیکر سه شهید تازه تفحص شده نزاجا در
میدان صبحگاه ستاد این نیرو ،گفت :دوران دفاع
مقدس با ایثارگری ،رش��ادت و جانفش��انیهای
شهدای گرانقدر ،ایثارگران و شما همرزمان عزیز
به پیروزی رس��ید و پس از گذشت  ۳۰سال از آن
دوران ،نظ��ام مقدس جمهوری اس�لامی ایران
همچنان خاری در چشم دشمنان است .وی افزود:
نیروهای مسلح با قدرت و امنیتی که مدیون شهدا
است ،تا آخرین قطره خون خود در مقابل تمامی
هجم��ه های اس��تکبار جهانی خواهند ایس��تاد.
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد:
ش��رف و عزتی که امروز ایران اسالمی در منطقه
دارد ثمره ریخته شدن خون شهدایی است که در
دوران دف��اع مقدس و دیگر ح��وزه های جهاد و
مبارزه جاری شده است.
امیر نعمتی بیان کرد :جنگ تحمیلی ،دانشگاهی
مقدس برای جوانان برومند کش��ور ب��ود که در
آن دوران با حضور مقتدران��ه خود در جبهه های
جن��وب و غرب کش��ور ،امنیت ،اقت��دار و فضای

معنوی را برای نظام مقدس جمهوری اس�لامی
ایران رقم زدند .به گزارش مهر ،پیکر مطهر س��ه
شهید تازه تفحص شده نیروی زمینی ارتش پس
از مراسم وداع در ستاد نیروی زمینی ارتش جهت
خاکس��پاری به موطن خود تهران ،کرمانش��اه و
زنجان منتقل شد.

تبدیل تقابل جبهه حق و باطل
به جنگ نرم
امیر محمود شیخ حسنی معاون هماهنگ کننده
وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح هم در
نخس��تین جش��نواره اهل قلم و هنر وزارت دفاع
به شرایط سیاسی امروز اشاره کرد و گفت :وقتی
میبینیم مقام معظم رهبری ب��ه عنوان فرمانده
معظ��م کل قوا و رهبری نظام اس�لامی به حول
یها و توطئهها محکم
قوهالهی در برابر همه دشمن 
و اس��توار ایستاده اس��ت؛ درس بزرگ ایستادگی
برای همه مس��ئوالن اس��ت لذا باید در پشت سر
معظم له مس��یر درس��ت را بابصی��رت ،آگاهی و
زمانشناسی ادامه دهیم .امیر شیخ حسنی گفت:
ام��روز در تقابل جبهه حق و باط��ل ،جنگ تغییر
ماهیت داده و به جنگ نرم تبدیل ش��ده اس��ت.
نخبگان عرصه قلم و هنر ایران اسالمی میتوانند
در جنگ نرم به شایس��تگی نقش افسران جبهه
واحد مقابله با جنگ نرم دشمن را بازی کنند.

گروه  4+1بعد از دیدار در وین نتوانس��تند روشی مشخص برای حفظ
توافق هستهای برجام با ایران مش��خص کنند .آکسیوس با اشاره به
اینکه وزرای خارجه بریتانیا ،فرانسه ،آلمان ،روسیه و چین در جلسهای
به ریاس��ت نماینده اتحادی��ه اروپا با وزیر خارجه ای��ران در وین دیدار
کرده ،نوش��ت :آنها در بیانی��های بار دیگر بر «تعهد ب��ه اجرای کامل
و موثر» برجام تأکید کردهاند .این رس��انه آمریکایی ،نوش��ت :در این
بیانیه اهدافی اعم از حفظ رواب��ط اقتصادی با ایران ،حفظ کانالهای
مالی ،ت��داوم واردات نفت و محصوالت نفت��ی از ایران و محافظت از
شرکتها در برابر آثار فراسرزمینی تحریمهای آمریکا فهرستشدهاند.
آکسیوس در ادامه افزود :اما وزیران خارجه هیچ روش ملموسی برای
دستیابی به این اهداف مشخص نکردند .با توجه به نیاز بانک سرمایه
اروپا برای درآمدزایی در بازارهای آمریکا ،درباره موافقت این بانک با
تخصیص اعتبار به ایران تردید وجود دارد .اتحادیه اروپا هنوز مقررات
مسدودساز را برای محافظت از شرکتهای اروپایی در حال تجارت با
ایران بهروزرسانی نکرده است.

حجتاالسالم علوی:

دستگاه اطالعاتی
باید امنیت اقتصادی جامعه را تأمینکند
وزیر اطالعات گفت :ب�ا فعاالن اقتصادی
نباید برخوردهای قهرآمی�ز کرد بلکه باید
ب�ا توجی�ه و راهنمایی از انح�راف فعاالن
اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت
تأمین مایحتاج کشور سوق داد.

حجتاالسالم سید محمود علوی وزیر اطالعات
در جلسه ش��ورای اداری لرستان با تأکید بر حفظ
امنیت جان ،م��ال و آبروی افراد و امنیت اخالقی
جامعه بر اس��اس آیات و روایات معصومین (ع)،
اظهار داشت :اسالم با هر کس که امنیت جامعه را
با هتک ،توهین و افترا به خطر میاندازد ،برخورد
میکند .وی با بیان اینک��ه حکفرمایی امنیت در
جامعه و جلوگیری از وقوع انفجار و عملیاتهای
تروریستی برای کشور الزم است اما کافی نیست،
گفت :ارتقاء احس��اس امنی��ت و آرامش همراه با
نش��اط برای جامعه امری ضروری اس��ت و رشد
معن��وی را در پی خواهد داش��ت .عل��وی افزود:
مردم حق امنیت با همه ابعاد آن را دارند و دستگاه
اطالعاتی باید امنیت روانی و اقتصادی آحاد جامعه
را تأمین کند تا شاهد شکوفایی در همه عرصهها
باشیم .وزیر اطالعات ارتقاء امنیت را موجب حفظ
سرمایههای انسانی و مادی کشور دانست و گفت:
نباید تح��ت عنوان برخورد با مفاس��د اقتصادی،
آرامش فعاالن اقتصادی و س��رمایهگذاران را به

مخاطره انداخت.

با توجیه از انحراف فعاالن اقتصادی
جلوگیری شود
وی ب��ا تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تش��ویق
به س��رمایهگذاری ،افزود :با فعاالن اقتصادی نباید
برخورده��ای قهرآمیز ک��رد بلکه باید ب��ا توجیه و
راهنمایی از انحراف فع��االن اقتصادی جلوگیری
کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق
داد .وزی��ر اطالعات دس��تگیری و زندانی کردن را
برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعاالن اقتصادی
متخلف اشتباه دانست و گفت :کاهش تسهیالت
یکی از روشهای تأثیرگذار در اینگونه مسائل است.
وی جنگ روانی و القای عداوت را از جمله اقدامات
دشمنان علیه جمهوری اسالمی ایران بیان کرد و
گفت :برای مقابله با دسیس��ههای بدخواهان نظام
اسالمی باید از دامن زدن به مسائل اختالفی پرهیز
کرد .وزیر اطالعات با تقدیر از رقبای دولت مستقر
که پیام وحدت و همدلی در برابر نیرنگ دش��منان
دادند ،افزود :با ایجاد امید در جامعه مردم مشکالت
و نارس��اییها را تحمل کنند .به گزارش باش��گاه
خبرنگاران،علویگفت:دشمناندرجنگاقتصادی
واحدهای تولیدی و عرصههای کارآفرینی را هدف
قرار دادهاند و در این شرایط باید با شنیدن مشکالت
و حرف مردم ،آن را با تدبیر رفع کرد.

دومین بانک بزرگ آمریکا:

قطع صادرات ایران قیمت نفت را به 120دالر میکشاند
دومین بان�ک بزرگ آمری�کا هش�دار داد در
صورتیک�ه دولت این کش�ور تصمیم به قطع
کامل صادرات نفت ایران بگیرد ،بهای نفت در
بازارهای جهانی به بیش از  ۱۲۰دالر به ازای
هر بشکه افزایش خواهد یافت.

این روزها مقامات واش��نگتن برای خصومتورزی
علیه کش��ورمان در تالش برای کاه��ش و حتی به
صفر رس��اندن صادرات نفت ایران هس��تند .اقدامی
که با واکنش دس��تاندرکاران اقتصادی این کشور
روبرو ش��د .در همین رابطه ،بانک س��رمایهگذاری
«مریل لینچ» که زیر نظر «بنک آو آمریکا»(دومین
بانک بزرگ آمریکا) فعالیت میکند ،اعالم کرد که در
صورتیکه دولت آمریکا بتواند مطابق آنچه تمایلش را
ابراز کرده تا  4نوامبر( 13آبانماه) صادرات نفت ایران
رابهصفربرساند،بهاینفتدربازارهایجهانیممکن

تصویب پیوستن به آ.سه.آن
در مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام روز
گذش��ته به ریاست آیت اهلل هاشمی
شاهرودی و با حضور اعضاء تشکیل
جلسه داد.
در این جلسه ،الیحه پیوستن دولت
جمهوری اس�لامی ایران به پیمان
مودت و همکاری در جنوب ش��رقی آسیا موس��وم به «آ.سه.آن»،
مصوب مجلس شورای اس�لامی که پس از ایراد شورای نگهبان
و اص��رار مجدد مجلس ،به منظور تعیی��ن تکلیف نهایی به مجمع
ارجاع ش��ده بود مورد بحث و بررسی قرارگرفت و در نهایت با رای
اعضای مجمع تش��خیص مصلحت نظام ،مصوبه مجلس شورای
اس�لامی تایید شد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،به همچنین
طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک داراییهای س��رمایهای
سال  ،۱۳۹۶که از س��وی ش��ورای نگهبان مغایر اصل  ۵۲قانون
اساسی شناخته شده بود پس از طرح و ارائه پیشنهادهای اصالحی،
برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شد .هیات
عالی نظارت مجمع تش��خیص مصلحت نظام هم روز گذش��ته با
دستور ادامه بررسی الیحه کنوانسیون موسوم به «پالرمو» برگزار
و گزارش کمیسیون سیاسی ،دفاعی دبیرخانه مجمع درخصوص
م��وادی از مغایرت الیحه با بندهایی از سیاس��تهای کلی امنیت
ملی ارائه شد .بر اساس این گزارش پس از بحث و بررسی اعضای
هیات عالی نظارت و سخنان نمایندگان دولت و مجلس مقرر شد
مغایرتهای الیحه با سیاس��تهای کلی امنیت ملی به ش��ورای
نگهب��ان اعالم ش��د تا پس از رف��ع ابهامات و اعم��ال اصالحات
الزم از س��وی نماین��دگان مجلس ،این هیات نظ��ر نهایی خود را
در ب��اره عدم مغایرت و نی��ز انطباق مصوبه با سیاس��تهای کلی
اعالم کند.

موفقیتآمیز بودن بارورسازی ابرها
توسط سپاه پاسداران

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش:

امیر نوذر نعمتی گفت :نیروهای مس�لح با
قدرت و امنیتی که مدیون ش�هدا اس�ت،
تا آخرین قطره خون خود در مقابل تمامی
هجمههای استکبار جهانی خواهند ایستاد.

گزیده ها

است به 120دالر به ازای هر بشکه افزایش پیدا کند.
طبقگزارش«سیانبیسی»«،فرانسیسکوبالنچ»
رییس بخش تحقیقات درب��اره کاالهای جهانی و
مشتقاتدربانکسرمایهگذاری«مریللینچ»،گفت:
از نظر ما ،قطع کامل صادرات نفت ایران اقدامی است
که مدیریت آن بسیار دشوار است و احتما ًال افزایش
بهای نفت به ب��االی  120دالر به ازای هر بش��که
را در پی خواهد داش��ت .وی اف��زود :در حال حاضر،
ابهام پیرامون سیاست دولت آمریکا موجب کاهش
صادرات و افزایش نفت ایران در ذخایر شناورها شده
اس��ت« .سیانبیسی» هم نوش��ت :تحلیلگران
درباره اینکه آمریکا حتی بتواند نیمی از  2.4میلیون
بشکه صادرات نفت ایران در روز را کاهش بدهد ابراز
تردی��د کردهاند ،اما اظهارنظ��ر برخی مقامهای این
کش��ور درباره امکان رساندن صادرات ایران به صفر
باعث باال رفتن انتظارات در میان برخی شده است.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز سهشنبه گذشته
مدعی ش��د که دولت این کش��ور به دنبال کاهش
صادرات نفت ایران به صفر است و قصد ندارد برای
ک از شرکتها یا کشورهای خریدار نفت ایران،
هیچی 
معافیتهای تحریمی صادر کن��د .این اظهارات به
افزایش بهای نفت منجر شد .پس از آن ،روز پنجشنبه
گذشته یک مقام دیگر وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد:
موضع ما همکاری با کشورهای واردکننده نفت خام
ایران است تا بتوانیم میزان واردات آنها را تا  4نوامبر
به صفر برسانیم .به گزارش فارس« ،دونالد ترامپ»
رییسجمهور آمریکا روز 8می( 18اردیبهشتماه) به
طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج و فرمانی را برای
بازگرداندن تحریمها علیه ای��ران پس از دورههای
زمان��ی  90و  180روزه امض��ا کرد .ای��ن تحریم که
برای مح��دود کردن فروش نفت ایران وضع ش��ده
وزیر خزانهداری آمریکا را ملزم به معرفی تحریمهایی

علیه آن دسته از بانکهای خارجی میکند که با بانک
مرکزی یا هر یک از دیگر موسسات مالی تحریمشده
ایران معامله انجام میدهند.

سفر نفتی به عربستان
علیرغم ای��ن هش��دارها و در ادام��ه روند تخاصم
واشنگتن علیه کش��ورمان ،وزارت خارجه آمریکا در
بیانیهای مدعی ش��د« :فرانک فانون» دستیار وزیر
خارجهآمریکادرامورانرژیدرسفربه«جده»سیاست
دولت کش��ورش درباره ایران را به مقامهای سعودی
منتقل خواهد کرد .بیانیه وزارت خارجه آمریکا تصریح
شد :در جده ،او به هیأتی به سرپرستی «برایان هوک»
مدیر دفتر برنامهریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا
ملحقخواهدشدتاسیاستهایدولتآمریکادرقبال
ایرانکهبرپرداختنبهتمامیتتهدیدهاوفعالیتهای
مخرب ایران استوار است را تشریح کند.

محمدصالح جوکار معاون پارلمانی
سپاه ،درباره پروژه بارورسازی ابرها
ک��ه پی��ش از ای��ن مقرر ش��ده بود
خریداری و نص��ب تجهیزات آن از
سوی سپاه پاس��داران صورت گیرد،
گفت :این پروژه در زمس��تان س��ال
گذشته و بهار س��ال جاری اجرا و بارورس��ازی ابرها انجام شد که
نتیجه مثبت داشت .وی در ادامه با بیان اینکه این پروژه با همکاری
و هدف گذاری وزارت نیرو صورت گرفته و کار اجرای آن بر عهده
سپاه پاسداران است ،عنوان کرد :اجرای بارورسازی ابرها در مناطق
خاصی از کش��ور همچون اس��تان های زنجان ،قزوین ،مرکزی و
برخی استان های دیگر بوده است.
معاون پارلمانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پایان خاطرنشان
کرد :ادامه کار بارورس��ازی ابرها برای فصل پاییز صورت خواهد
گرفت چرا که ب��رای اجرای این طرح باید ابری در آس��مان برای
بارورسازی وجود داشته باش��د .به گزارش خانه ملت ،پیش از این
معاون پارلمانی سپاه از خریداری و نصب تجهیزات مورد نیاز برای
ب��ارور کردن ابرها ب��ر روی هواپیما خبر داده و گفته بود که س��پاه
برخ��ی از موادی که برای تزریق به ابره��ا جهت بارور کردن الزم
است را خریداری کرده اس��ت که به رفع مشکل کم آبی در کشور
کمک شایانی می کند.

تجارت مسکو با تهران
به واشنگتن وابسته نیست

«سرگئی الوروف» وزیر امورخارجه
روس��یه گف��ت :طرفه��ای توافق
هستهای توافق کردند که مستقل از
هوا و هوس آمری��کا راههایی برای
تجارت با ایران ایجاد کنند .الوروف
با تاکید ب��ر اینکه تج��ارت با ایران
وابس��ته به هوا و هوس آمریکا نیس��ت ،افزود :اگ��ر تحریمهای
واشنگتن علیه تهران بازگردانده شود ،برای تجارت با این کشور به
راهه��ای جدید نیاز اس��ت .ب��ه گ��زارش خبرگزاریه��ا ،وزیران
امورخارج��ه ای��ران و طرفهای دیگ��ر برجام به هم��راه فدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در وین
با یکدیگر دیدار کردند و ضمن تاکید بر ادامه پایبندیش��ان به این
توافق تصریح کردند که دادوستد با ایران ،باید ادامه یابد.

ادعای تکراری ائتالف عربی
علیه ایران

«ترکی المالکی» سخنگوی ائتالف
عرب��ی ب��ه رهب��ری عربس��تان در
بیانیهای اعالم کرد که انصاراهلل یمن
روز جمعه به منظور هدف قرار دادن
مناطق مس��کونی به س��وی ش��هر
جیزان عربس��تان موش��ک شلیک
کردند که پدافند هوایی عربس��تان توانست آن را منهدم کند و این
حمله موشکی هیچ خسارتی به دنبال نداشت.
وی مدعی ش��د :ای��ن اق��دام خصمانه از س��وی ش��به نظامیان
حوثی(انصاراهلل یمن) نشان دهنده تداوم حمایت تسلیحاتی ایران
از آنها و نقض آش��کار قطعنامه  2216و  2231ش��ورای امنیت با
هدف تهدید امنیت عربستان و امنیت منطقه و بینالملل است .به
گزارش فارس ،ترکی المالکی افزود :شلیک موشکهای بالستیک
به سوی شهرها و روستاهای مسکونی در تضاد با قوانین بینالمللی
و انسانی به شمار میرود.

فعالیت موشکی جمهوری اسالمی
علیه هیچ کشوری نیست

بهرام قاس��می س��خنگوی دستگاه
دیپلماس��ی ،در مورد اظهارات اخیر
وزیر امور خارجه فرانسه در ارتباط با
فعالیتهای صلحآمیز موشکی ایران
اظهار داشت :ایران بارها اعالم کرده
ک��ه فعالیته��ای موش��کی ایران
بخشی از سیاس��ت بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران است و در
جهت تامین منافع ملی و دفاع از کیان و قلمرو کشور مانند هر کشور
مستقل دیگری مورد پیگیری قرار گرفته و میگیرد.
وی در گفتوگو با ایس��نا ،با تاکید بر اینکه فعالیتهای موش��کی
ایران علیه هیچ کشوری نخواهد بود و صرفا جنبه دفاعی دارد ،افزود:
جمهوری اسالمی ایران با توجه به تجربیات خود آموخته است که
باید با تقویت قدرت دفاعی خود مانع شکلگیری این نیات پلید در
نزد بدخواهان و معاندان جمهوری اسالمی ایران شود.

