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خنثی کردن تحریم ها

با پایان یافتن موعد س��هماهه آمریکا پس از خ��روج یکجانبه از توافق
هستهای ،امروز اولین مرحله از تحریمهای ثانویه به مرحله اجرا در آمد و
وزارت خزانهداری آمریکا ،پس از پایان مدت تنفس سهماهه ،تحریمهای
مربوط به خری��د دالر و تجارت ایران در ازای طال ی��ا فلزات گرانبها را
اعمال کرد .همچنین تحریمهایی از قبیل تحریم بخش خودروس��ازی،
معامالت ریالی و نیز معامالت اوراق قرضه دولتی نیز جزو نخستین مرحله
از بازگش��ت تحریمهای ثانویه علیه ایران هستند .با این حساب ،جنگ
ارزی آمریکا که این روزها با شدت و حدت بیشتری در جریان است ،نیاز
کشور به یافتن راههای جایگزین در جهت حفظ ارزش پول ملی را بیش
از گذشته نمایان کرده و ضرورت اشراف دقیق بر بازارهای مالی و پولی را
افزایش داده است .در این خصوص ،چند راهکار در اولویت اجرا قرار دارند.
در ابتدا باید در نظر داش��ت ،مادامیکه بس��تر نظام مالی و پولی کش��ور
ایمنس��ازی نش��ود ،نه در ش��رایط فعلی و نه در اوضاع عادی نمیتوان
چشمانداز قابل اتکایی برای حفاظت از قدرت پول ملی در برابر دسیسهها
ترسیم کرد .نباید انتظار داشت که با یک موضعگیری یا وعده وعید ساده،
خاطر مردم از تندبادهای مخالف تولید و صیانت از ارزش ریال آسوده شود.
بازنگری جدی ،بهدور از شعار ،بدون توسل به شوکدرمانی ،متناسب با
ش��رایط روز و همراه با نظارت بسیار دقیق و موشکافانه در سیاستهای
این حوزه ،ضروریترین گامی است که باید بدون اغماض و به فرمایش
رهبر معظم انقالب ،توسط «یک کارگروه دانا ،حساس ،پرکار ،خطرپذیر
و شجاع» به مرحله اجرا درآیند.
تجربههای جهانی ب��رای مقابله با تحریمهایی ک��ه هدف آن ،کاهش
ارزش پول ملی کش��ورها در برابر دالر است ،نشان میدهد که برخالف
برخی از نظرات بهظاهر کارشناسی ،این امر امکانپذیر و قابلاجراست.
بهعنوانمثال ،کشورهایی مانند چین ،روسیه ،ترکیه ،هند و  ...که طرف
جنگ تجاری آمریکا قرار دارند ،برای مقابله با س��لطه دالر و ممانعت از
ل ملی خود ،پیمانهای دوجانبه و چندجانبه امضاء
کاهش بیشتر ارزش پو 
کردهاند تا از ارزهای ملی بجای دالر در مبادالت تجاری اس��تفاده کنند.
روسیه و چین در این زمینه پیشتازند و دیگران را هم برای این کار ترغیب
میکنند .ایران اس�لامی هم میتواند با توجه به جنگ ارزی واشنگتن در
اولی��ن مرحله از تحریمها ،به جمع این کش��ورها پیوس��ته و مذاکرات و
توافقاتی با ترکیه برای مبادالت تهاتری داشته است.
گفتنی اس��ت که در حال حاضر ،اس��تفاده از مب��ادالت تهاتری ،ازجمله
برترین ش��یوهها برای خنثی کردن تحریمهاس��ت و ب��ا توجه به اینکه
بهواس��طه تحریمهای پی��ش رو ،راهی جز اخذ مطالب��ات از طرفهای
تجاری خارجی بهصورت تهاتر نداریم ،باید نوع کاال بر اساس نیاز کشور
تعیین و سپس دریافت شود.
راهکار دیگر کش��ورها برای به زیر کش��یدن هژمونی دالر ،خرید طال و
افزایش ذخایر این فلز گرانبها در کش��ور است که متأسفانه خالف این
امر در ماههای گذشته در کشور اتفاق افتاد .درحالیکه در آستانه تحریم
فلزات گرانبها ازجمله طال قرار داشتیم ،زدن چوب حراج به ذخایر طال،
جای تأمل و سؤال فراوان دارد؛ به این دلیل که در شرایط جنگ اقتصادی
قرار داریم و مجموعه دس��تگاههای نظارت��ی و اجرایی باید دروازههای
خروج ذخایر ارزی و طالی کش��ور را تنگتر کنند و مانع سوءاس��تفاده
ابنالوقتها برای خارج کردن اندوختهها از مرزها شوند .این اشتباهات،
صورت گرفته اما از امروز به بعد ،باید با چش��مان باز و احتیاط بیشتری از
منابع و سرمایههای کشور حراست کرد .طبیعی است که در شرایط رکود
تورمی ،نقدینگی سرگردان به سمت فعالیتهای غیرمولد و داللی ازجمله
خریدوفروش ارز ،س��که و  ...میرود ،لذا سیاست سکه پاشی برای جذب
نقدینگی چاره کار نیست و تصمیم گیران اقتصادی باید بیش از گذشته
در مورد هدررفت ذخایر ارزی و طالی کشور مراقب باشند.
در حال حاضر روس��یه ،ذخیره طالی خود را به  20000تن افزایش داده
و مسئوالن ارشد این کش��ور به فکر مضاعف کردن این مقدار هستند و
تجربه بس��یار خوبی از تأثیر مثبت طال در اقتصاد مسکو بهویژه در برهه
تحریمها و تالطمات اقتصادی به دست آوردهاند .استدالل کارشناسان
روسی این است که اگر جنگ تجاری و ارزی آمریکا تشدید شود ،ذخایر
طال میتواند پایهای برای یک ارز جدید و سایر داراییهای با ارزش این
کشور در آینده باشد.
اما ش��اهکلید افزایش ارزش پول ملی ،افزایش تولید داخلی است؛ به این
مفهوم که به هر میزان که از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به تولید داخل
بپردازی��م ارزش پول ملی تقویت خواهد ش��د ،چراک��ه ارزآوری در گرو
تولید ،اش��باع بازار داخلی و صادرات اس��ت و چنانچه بهصورت مقطعی،
ب��ه افزایش قدرت ریال مبادرت ورزیم ،طی م��دت کوتاهی منابع ارزی
کش��ور از بین خواهد رفت .بهبیاندیگر ،عدم کاهش هزینههای تولید و
فقدان بهرهوری ،به افزایش واردات و کاهش صادرات منجر میش��ود،
ق��درت رقابت ص��ادرات غیرنفت��ی را در بازاره��ای بینالمللی کاهش
داده و به توس��عه این بخش از صادرات ،آس��یبهای قابلتوجهی وارد
میکند .موضوع اساس��ی در این میان ،توقف واردات کاالهایی اس��ت
که در داخل امکان تولید آن وجود دارد .طبق مفاد قانونی ،دس��تگاههای
اجرای��ی موظفاند با وضع موانع تعرفهای و اعمال محدودیت واردات بر
کاالهایی که مجال تولید آن در کشور وجود دارد ،شرایط جامع و کاملی
برای تولید فراهم کنند .از س��وی دیگر و در ش��رایط فعلی ،سازمانهای
دستاندرکار باید کمک کنند تا واحدهایی که میتوانند مکمل هم باشند،
در کنار یکدیگر ،پروژههای کالن را به اجرا درآورند .ممکن اس��ت که در
بدو امر ،ساختارهای مناس��بی برای رفع بعضی از نیازها در کشور وجود
نداشته باشد اما مسئولین وظیفهدارند که به شکلگیری زیرساختهای
الزم کمک کنند.
در این میان ،اس��تفاده از ظرفیت هلدینگها و نهادهای عمومی از دیگر
مواردی است که در بحث همافزایی در راستای تقویت تولید ملی ،بسیار
کارآمد است .در حال حاضر ،هلدینگهای بخش خصوصی و بخشهای
نیمهدولتی بهخوبی در حال فعالیت هستند که از پتانسیل عملیاتی نمودن
کارهای بزرگ برخوردارند.
ضروری اس��ت ک��ه ای��ن مجموعهها با هدای��ت نهاده��ای ذیربط،
فعالیتهای کوچک را حتی اگر س��ودآوری داشته باشند ،کنار گذاشته و
به عرصههای کالنی که کشور بهشدت به آنها نیازمند است وارد شوند.
ش��ورای عالی اقتصاد نیز بهعنوان یک مجموعه ف��را قوهای میتواند از
ظرفیت نهادهای خارج از س��ه قوه در کنار پتانسیل سه قوه استفاده کند
و ب��ا طراحی یک نقش��ه راه ،به هر یک از اجزای این پازل ،گوش��های از
کار را واگذار کرده و برای پاس��خگویی به نیازهای کشور ،حداکثر توان و
نیروی آنها را بکار گیرد.
روی دیگر سکه تحریمها ،فرصتی است که از این بابت در اختیار کشور
برای رفع نقصها و اشکاالت ساختاری اقتصاد قرارگرفته است .تکیهبر
دالر و درآمدهای نفتی ،بزرگترین بیماری اقتصاد کش��ور محس��وب
میشود و چنانچه مسئولین همت کنند و سروری و آقایی دالر را بشکنند
و ایران اس�لامی را از وابستگی به عادت بچه پولداری ناشی از دالرهای
نفتی برهانند ،میتوان با اطمینان گفت که پس از شکس��ت برنامههای
براندازانه آمریکا در س��الیان اخیر« ،فروپاش��ی تحریمهای اقتصادی»،
آخرین ایس��تگاه توطئههای دش��من و تیر خالص بر پیکره فش��ارها و
محدودیتهای حریف خواهد بود.

گزیده ها

در دیدار اخیر با هیات دولت مطرح شد

دستور رهبر انقالب برای تشکیل کارگروهی جهت بررسی مشکل نقدینگی
پایگاه اطالعرس��انی حفظ و نش��ر آثار حضرت آی��تاهلل العظمی
خامنهای ،گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای
هیات دولت با ایش��ان که  ۲۴تیرماه برگزار شد را منتشر کرد .رهبر
انقالب در این دیدار تاکید کردند« :به مش��کل نظام بانکی بهطور
جدی باید رسیدگی بش��ود؛ این حرفی است که همه میزنند ... .در
نظام بانکی و مشکل نقدینگیای که االن در کشور وجود دارد ،اگر
چنانچه ما میتوانس��تیم با هنر هدایت ای��ن نقدینگی به کارهای
سازنده و مفید ،کشور را پیش میبردیم ،این نقدینگی نعمت بزرگی
بود؛ االن یک بالی بزرگی اس��ت؛ واقع ًا یک چیز خیلی خطرناکی

است ... .این رقم نقدینگی خیلی رقم فوقالعادهای است؛ هم رقمش
خیلی باال است ،هم رشدش زیاد است؛  ۱۵۰۰هزار میلیارد یک چیز
افسانهای است ... .به نظر من مسئله بانکها و بخصوص تکیه روی
حساسُ ،پرکار،
مسئلهی نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه داناّ ،
خطرپذیر و ش��جاع؛ دولت یک کارگروهی تش��کیل بدهد ... .یک
معین بشوند فقط برای اینکه فکر
کارگروه قوی ف ّعال شبوروزکارّ ،
کنند ببینند با مسئله بانکها و با مسئله نقدینگی چهجوری بایستی
برخ��ورد کنند؛ بخشهای ج ّذابی را ب��رای جذب نقدینگی در نظر
بگیرند که البته یک فهرس��تی به من داده شده ... .نگذاریم که این

نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طال و به طرف مسکن
و ب��ه طرف کاالها ،که خب طبع ًا به هرجا که این نقدینگی رو کند و
هجوم بیاورد ،پدر آن منطقه درمیآید ... .البته کارگروهی که بخواهند
بنشینند و هفتهای یک جلسه داشته باش��ند ،فاید ه ندارد؛ باید یک
کارگروه دائم ش��بانهروزی از آدمهای فعال تشکیل بشود ،بنشینند
واقع ًا کار کنند ،فکر کنند ،س��ر یک ماه ،دو ماه ،س��ه ماه یک برنامه
کاری روشنی مشخّ ص کنند و بیاورند بدهند به آقای رییسجمهور،
دس��تور اقدام داده بشود و بالفاصله مش��غول عمل بشوند؛  ...یعنی
یکچنین چیزی الزم است.»...

تحلیلگران اروپایی مطرح کردند

انتهای تحریمها ناکامیآمریکاست
دیپلماته�ای اروپای�ی در گفتوگ�و
ب�ا خبرگ�زاری آسوش�یتدپرس ه�دف
تحریمهای یکجانبه آمری�کا علیه ایران
را براندازی توصیف کردهاند.
دولت آمریکا از نخس��تین روزهای اجرایی توافق
هس��تهای ،کارش��کنیها در اج��رای آن و تالش
برای کاستن از مزایای اقتصادی ایران از آن را آغاز
کرد .با روی کار آم��دن «دونالد ترامپ» به عنوان
رییسجمهور آمریکا ،این کارشکنیها شدت گرفت
و او بارها تهدید کرد کشورش را از توافق هستهای
خ��ارج خواهد کرد .ترامپ س��رانجام سهش��نبه ۸
می( ۱۸اردیبهش��تماه) به ط��ور یکجانبه آمریکا
را از برج��ام خارج کرد و فرمانی را برای بازگرداندن
تحریمها علیه ای��ران پس از دورههای زمانی  ۹۰و
 ۱۸۰روزه امضا کرد .تاریخ اجرایی شدن اولین بسته
این تحریمها ۶آگوست( ۱۵مردادماه) اعالم شد.
همزمان با آمادگی دولت آمریکا برای از سرگیری
تحریمه��ای یکجانبه علیه ای��ران ،متحدان این
کش��ور در این ب��اره ابراز نگرانی ک��رده و هدف از
آن را براندازی نظام ایران دانس��تهاند .خبرگزاری
آمریکایی آسوشیتدپرس در گزارشی به ناخشنودی
متحدان آمریکا از اعمال مجدد تحریمها پرداخته و
تصمیم رییسجمهور آمریکا برای خروج از برجام
را یکی از مناقشهانگیزترین تصمیمهای سیاست
خارج��ی در دوران ریاس��تجمهوری او توصیف
کرده است .آسوش��یتدپرس نوشت :طبق گفته دو
دیپلمات اروپایی که درگیر مذاکره با دولت ترامپ
بر سر نحوه احیای تحریمها بودهاند ،این تحریمها
اسم رمز براندازی هستند .یکی از این دیپلماتها با
ابراز نگرانی از تالش آمریکا برای براندازی در ایران
با استفاده از تحریمها گفت :مشکل اینجا است که
بعد از آن چه میشود؟ این دپیلمات که به شرط عدم
افشای نام با آسوشیتدپرس مصاحبه کرده ،افزود:
سیاست تغییر نظام ایران از زمان پیروزی انقالب
اسالمی ایران در سال  ۱۳۵۷همواره به شکل نرم
یا سخت در دس��تور کار هیأت حاکمه آمریکا قرار
داشته ،اما همواره ناکام مانده است.
دیپلم��ات دوم هم به خبرگزاری آسوش��یتدپرس
گف��ت :ما کام� ً
لا متعهد هس��تیم ک��ه ماندگاری
برج��ام را تضمین کنیم و کماکان ب��ه تعهداتمان
پایبندیم .اگر نتوانیم به اینها عمل کنیم ،این خطر
وج��ود دارد که ایران تصمیم بگی��رد به تعهداتش
عمل نکند.
قوانین مسدودساز اجرایی میشوند
«فدری��کا موگرینی» مس��ئول سیاس��ت خارجی
اتحادی��ه اروپا هم در بیانیه مش��ترکی ب��ا وزیران
خارجه سه کشور آلمان ،فرانسه و انگلستان ،ضمن
ابراز تأسف از بازگش��ت تحریمهای آمریکا در پی
خروج این کشور از توافق هستهای با ایران ،برجام را
عنصری کلیدی برای معماری منع اشاعه هستهای
در جهان توصیف کرد و گفت :انتظار میرود ایران
به اجرای کامل تعهدات هستهای خود ذیل توافق
هستهای ادامه دهد .این بیانیه با اشاره به اینکه رفع
تحریمهای مرتبط با هستهای جزئی اساسی از این
توافق بوده ،افزود :ما مصمم هس��تیم که از فعاالن
اقتصادی اروپایی که در حال انجام تجارت قانونی با
ایران هستند حفاظت کنیم .به همین دلیل است که
نسخه به روز شده قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا
روز  ۷اوت(سهشنبه ۱۶/مرداد) اجرایی میشوند تا

معاون سیاسی دفتر رییسجمهوری:

مذاکره با آمریکا فایدهای ندارد

مجید تختروانچی معاون سیاس��ی دفتر رییسجمهوری درباره پیش��نهاد
ترامپ جهت مذاکره بدون پیششرط با ایران ،گفت :مذاکره برای این است
که مش��کلی را حل کنیم! وگرنه مذاکره برای مذاکره فایدهای ندارد ،مذاکره
برای حل کردن مشکل است ،حل کردن مشکل هم بدون برگشت به سابقه
کار اص ً
توگو
ال معنا ندارد .ترامپ باید عالم تجارت را کنار بگذارد و به قواعد گف 
تن بدهد .صریح بگویم که مذاکره در این شرایط عم ً
ال فایدهای ندارد ،بعضی
جاها حتی ممکن است مضر هم باشد بنابراین ما صحبتهای ترامپ را نهتنها
جدی نمیگیریم بلکه آن را یک نوع تاکتیک میدانیم .وی درخصوص سفر
ظریف به عمان و موضوع واس��طه بودن بنعلوی برای مذاکره غیرمستقیم
تهران-واشنگتن هم گفت :رابطه ما با عمان دوجانبه است و بنعلوی رابطی
برای مذاکره ما با آمریکا نیست.
از ش��رکتهایی که در ایران تجارت قانونی انجام
میدهن��د ،در برابر آثار تحریمهای فراس��رزمینی
آمریکا محافظ��ت کنند .در ادامه ای��ن بیانیه آمده
است :اعضای باقیمانده برجام ،متعهد شدهاند که از
جمله ،کانالهای مالی موثر با ایران و ادامه صادرات
نفت و گاز ایران را حفظ کرده و تداوم بخشند .در این
مسئله ،مانند دیگر موضوعات ،کار ما ادامه دارد ،از
جمله با کشورهای ثالث عالقمند به برجام و حفظ
رابطه اقتصادی با ای��ران .در هفتههای آینده ،این
تالشها ،در س��طح وزرا مورد ارزیابی قرار گرفته
و تشدید میشوند.
ایران نباید در برابر آمریکا عقب بنشیند
«دین هندرس��ون» نویسنده و تحلیلگر آمریکایی
مسائل سیاسی هم در گفتوگو با تسنیم «کارگروه
ویژه اق��دام مال��ی» ( )FATFرا یک س��اختار
«نواستعماری» توصیف کرد و از ایران خواست به
آن نپیوندد .هندرسون درباره انگیزههای اروپا برای
حفظ ایران در برجام ،اظهار داشت :این نیز بخشی
از نمایش کابوکی آمریکا اس��ت که در آن آمریکا
خود را بهعنوان تهدید و پس��ر ب��د معرفی میکند.
کش��ورهای اروپایی به ش��ما خواهند گفت که ما
دوس��ت شما هس��تیم و فقط آمریکا پسر بد است،
اینها همه دروغ اس��ت زیرا نخب��گان اروپایی از
آمریکا بهعنوان یک نیروی مزدور برای حفاظت از

سخنگوی نیروهای مسلح:

سپاه پاسداران باید
در مواقع خاص اعالم موضع کند
س�ردار ابوالفضل شکارچی گفت :سپاه به
وظیفه قانونی خود عمل میکند و به عنوان
یک�ی از ارکان قدرت نظ�ام باید در مواقع
خاص اعالم موضع کند تا دشمن به اقتدار
ما پی ببرد.

س��خنگوی ارش��د نیروهای مس��لح جمهوری
اس�لامی ای��ران در جم��ع خبرن��گاران اظه��ار
داشت :جمهوری اس�لامی ضامن امنیت منطقه
خلیجفارس و تنگه هرمز اس��ت و بنا نیس��ت جز
ما کس��ی در خصوص امنیت این منطقه صحبت
کند .وی افزود :بحث امنیت تنگه هرمز با قدرت
مسلط این منطقه که ایران است ،ارتباط دارد و اگر
ما کاری در منطقه خلیجفارس انجام میدهیم ،به
دلیل برقراری امنیت است.
سخنگوی ارش��د نیروهای مس��لح درخصوص
مس��ائل مطرحشده از س��وی یکی از نمایندگان
مجلس درباره موضعگیری سپاه درمقابل ترامپ،

وزیر امور خارجه:

گفت :س��پاه در این مورد اصال به مسائل سیاسی
ورود پیدا نکرده است بلکه به وظیفه قانونی خود
عمل میکند و باید به عنوان یکی از ارکان قدرت
نظام در مواقع خاص اعالم موضع کند تا دش��من
مواضع م��ا را بداند و به اقتدار ما پی ببرد .س��ردار
ش��کارچی تصریح کرد :دشمن قدرت ما را خوب
شناخته اس��ت ،آنها بیش از آنچه که امروز حرف
می زنند ،قدرت ما را می شناسند و به همین دلیل
است که وحشت دارند.
به گ��زارش مهر ،وی با بیان اینکه مواضع س��پاه
پاس��داران و فرماندهان نیروهای مس��لح خوب
است ،گفت :ای کاش سیاسیون به قدرت ارزشمند
این نظام اعتماد داشته باشند و در برابر دشمن سر
خم نکنند .سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت:
طبیعی اس��ت برخی سیاسیون میخواهند گردن
خود را در برابر دشمن کج کنند و گردن مردم ما را
زیر چکمههای دشمن ببرند اما کسی به آنها این
اجازه را نخواهد داد.

ترامپ نماد بیاعتمادی در دنیاست

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان اظهار داش��ت :ما برهههای
سختی را با سربلندی پشت سرگذاشتیم و شش کشور ناگزیر شدند که به پای
میز مذاکره با ایران بیایند .ما هیچ وقت به پای میز مذاکره نرفتیم بلکه طرف
مقابل بود که آمد ،چراکه متوجه شدند فشار و تحریم نمیتواند سیاستهای
ما را تغییر دهد .وی افزود :ممکن اس��ت برخی قلدریهای آمریکا منجر به
فشارهایی برای ما بش��ود اما امروز همه در جهان صحبت از انزوای ترامپ و
نتانیاهو و بنس��لمان دارند .وزیر امور خارجه گفت :این سه فرد نماد سرکوب
خشونت و بیاعتمادی در دنیا هستند ،کسانی که قراردادهای بینالمللی را به
راحتی زیر پا می گذارند ،حقوق مردم فلسطین را نقض میکنند ،نخستوزیر
کشوری را در کشور خود گروگان میگیرند.

منافع بانکی ،نفتی ،الماس و قاچاق مواد مخدر خود
استفاده میکنند .وی تصریح کرد :همانقدر که به
 FATFاعتماد ن��دارم به اتحادیه اروپا نیز اعتماد
ندارم .در بهترین حالت اروپا پلیس خوب میشود و
آمریکا پلیس بد .آنها س��عی میکنند شما را فریب
دهند که ب��ه  FATFبپیوندی��د و خواهند گفت
اگر عضو ش��وید ما از شما محافظت میکنیم .وی
ادامه داد :ایران بهنظ��ر من نماد ارزشهای خوب
همچون عدالت است ،ارزشی که پیش این افراد و
جهان امروز جایگاه��ی ندارند .من از موضع ایران
حمایت میکنم و اگر جای شما بودم یک اینچ هم
عقب نمینشستم و سازش درباره هیچ موضوعی
را در زمان کنونی نمیپذیرفتم.
تحریمهای ایران پابرجا میماند
«مایک پامپئ��و» وزیر خارجه آمری��کا هم پس از
اجرایی ش��دن اولین بس��ته تحریمهای یکجانبه
آمریکا علیه ای��ران ،به تکرار ادعاه��ا علیه تهران
پرداخت .وی مدعی ش��د :تحریمهای جدید علیه
ایران به صورت موش��کافانه اجرا ش��ده و تا زمانی
که حکومت ایران تغییر رویه بدهد ،پابرجا خواهند
ماند .رییس دستگاه دیپلماس��ی آمریکا همچنین
درب��اره اع�لام آمادگی ترامپ ب��رای گفتوگوی
بدون پیششرط با ایران هم ادعا کرد :دولت ترامپ
برای پیش��برد امور با ایران آمادگی دارد اما این کار

مستلزم تغییرات شگرف از س��وی حکومت ایران
است .پمپئو با بیان ادعاهای همیشگی ،مسئوالن
در ایران را بازیگران بد توصیف کرد و گفت :ترامپ
مصمم است آنها را وادار کند مانند کشورهای نرمال
رفتار کنند.
وی مدعی ش��د :هدف از اعمال فش��ار ب��ر ایران
مقابل��ه با فعالیتهای مخرب این کش��ور اس��ت.
وزیر خارجه آمریکا از اغتشاشات پراکنده در برخی
شهرهای ایران هم حمایت و ادعا کرد :مردم ایران،
ناخش��نودند ،نه از آمریکاییها بلکه از مس��ئوالن
خودش��ان .پمپئو در ادامه این ادعاها گفت :مسئله
فقط ب��ه نارضایتی ایرانیها از حکومت خودش��ان
مربوط میش��ود و رییسجمهور به صراحت گفته
اس��ت ما میخواهیم مردم ایران ،صدایی رس��ا در
اینکه میخواهند مسئوالنشان چه کسانی باشند،
داشته باشند.
وزیر خارجه آمریکا همچنین در گفتوگو با شبکه
«مت��رو» اندونزی ،واش��نگتن برای تغیی��ر رفتار
جمهوری اس�لامی ایران ت�لاش میکند و معتقد
است که گفتوگو با تهران در صورتی ارزش دارد که
ایران به تغییر رفتار متعهد باشد .وی با متهم کردن
ایران به نقض حقوقبش��ر و حمایت از تروریس��م،
مدعی شد :این چیزی است که آمریکا تالش میکند
ایران را به توقفش وادار کند .این تغییر رفتاری است
که ما از رژیم ایران میخواهیم.

جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی:

واگذاری طرحهای نیمهتمام
به بخش خصوصی اولویت دولت است
معاون اول رییسجمهوری با بیان اینکه
اولویت دولت ،واگذاری طرحهای نیمه
تمام به بخش خصوصی اس�ت ،گفت:
تکمیل و توس�عه کریدورهای ترانزیتی
برای حفظ و ارتقای جایگاه استراتژیک
ایران ضروری است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری،
در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید
بر اینکه واگ��ذاری طرحهای نیمه تمام به بخش
خصوصی و مش��ارکت بخ��ش خصوصی برای
تکمیل این طرحها گامی در جهت خدمترسانی
هر چه بیشتر به مردم است ،اظهار داشت :سیاست
دولت کاهش تصدیگری و افزایش نقش بخش
خصوصی در کشور است و خوشبختانه در جلسات
ش��ورای عال��ی هماهنگی اقتصادی س��ران قوا
تصمیمات خوبی برای اج��رای این برنامه اتخاذ
ش��ده ،اس��ت .وی افزود :با توجه ب��ه اینکه برای

تکمیل طرحه��ای نیمهتمام در کش��ور بیش از
450هزار میلیارد تومان اعتبار الزم است و بودجه
دولت امکان تامین این حجم از نقدینگی را ندارد،
باید راهی برای تأمین مالی اجرای این طرحها پیدا
کنیم که یکی از بهترین مسیرها واگذاری طرحها
به بخش خصوصی است .به گزارش خبرگزاری
صداوس��یما ،رییس س��تاد فرمانده��ی اقتصاد
مقاومت��ی همچنین ب��ا تاکید بر ض��رورت حفظ
موقعیت جغرافیایی ایران و صیانت از مزیتهای
کش��ور در زمینه ترانزیت کاال ،خاطرنشان کرد:
یکی از موضوعات بس��یار مهم تکمیل و توسعه
کریدورهای ترانزیتی کش��ور است و در شرایطی
که دشمنان در تالش هستند نقش ایران را از برخی
کریدورهای ترانزیتی نظیر جاده ابریشم کمرنگ
کنند الزم است جلساتی در این خصوص برگزار
و راهکارهای حفظ جایگاه و موقعیت استراتژیک
ایران بررسی و بصورت روشن و دقیق وظایف هر
دستگاه در این زمینه مشخص شود.

تصمیمات دولت
برای ساماندهی بازار ارز

هی��أت دول��ت ب��ه ریاس��ت
حجتاالسالم حسن روحانی
رییسجمهوری در جلس��های
به بررسی پیشنهادهای بانک
مرکزی به منظور س��اماندهی
ب��ازار ارز و مس��ائل مرب��وط
پرداخته و تصمیماتی را در این
زمینه اتخ��اذ کردند .به موجب این تصمیم��ات ،ارز کلیه کاالهای
اساس��ی و دارو به نرخ رسمی تأمین میشود .وزارت صنعت موظف
ش��د فهرس��ت کاالهای مذکور را بازنگری و بهروزرسانی کرده و
نظارت الزم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کاالهای اساسی
و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کاال تا عرضه آن در شبکه
خردهفروش��ی به عم��ل آورند .به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی
ریاس��تجمهوری ،همچنین کلیه صرافیهای مجاز میتوانند در
چارچوب انجام معامالت خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس
با رعایت مقررات ارزی ،به ویژه مقررات مبارزه با پولش��ویی اقدام
کنن��د .فروش ارز توس��ط صرافیهای مجاز صرف�� ًا بابت مصارف
خدماتی و مس��افرتی مطابق مقررات ارزی بان��ک مرکزی با ثبت
مدارک و مستندات الزم امکانپذیر خواهد بود.

برخورد با فساد بدون
سیاهنمایی و ناامید کردن مردم

محم��د دهقان نای��ب رییس
فراکسیون نمایندگان والیی
مجل��س ،از جلس��ه ش��ورای
مرکزی فراکسیون نمایندگان
والی��ی ب��ا عل��ی الریجانی
رییسمجلس شورای اسالمی
خبر داد و گفت :در این جلس��ه
نمایندگان دیدگاهها و توقعاتشان را از رئیس مجلس شورای اسالمی
بیان کردند و تاکید داشتند رییس مجلس میتواند نقش مهمی در
حل مشکالت اقتصادی و در راستای ترمیم کابینه ایفا کند .دهقان
ادامه داد :نمایندگان معتقد بودند راهکارهای زیادی برای برون رفت
از مش��کالت اقتصادی وج��ود دارد و در عین حال م��ا در موقعیتی
نیس��تیم که افرادی در دولت و مجلس دست تسلیم در برابر آمریکا
بلند کنند .وی با اش��اره به تاکید الریجانی بر وحدت و جلوگیری از
س��یاهنمایی ،گف��ت :رییس مجلس ب��ه امید بخش��ی در جامعه و
جلوگیری از ناامیدی مردم تاکید داش��ت .وی در گفتوگو با مهر،
اظهارداشت :الریجانی معتقد بود باید با فساد برخورد شود اما نباید
سیاهنمایی ش��ود و نمایندگان در نطقها و اظهاراتشان سیاهنمایی
کنند زیرا این مساله موجب ناامیدی مردم میشود.

انتقام سخت سپاه
در انتظار تروریستها

سرلشکر محمدعلی جعفری
فرمانده کل س��پاه در حاشیه
مراس��م گرامیداشت شهدای
امنیت پایدار و شهدای حادثه
تروریستی مریوان ،با اشاره به
 11شهید امنیت پایدار که اخیرا
در منطق��ه مری��وان توس��ط
تروریستها به شهادت رسیدند ،اظهار داشت :ضربهای که در پاسخ
به این حرکت تروریستی میزنیم هموزن این 11شهید خواهد بود.
فرمانده کل سپاه تاکید کرد :باید کاری کنیم تا دیگر حضور گستاخانه
این تروریس��تها در کشورمان تکرار نشود .س��ردار محمد پاکپور
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران هم در جمع خبرنگاران ،اظهار
داشت :نیروی زمینی سپاه برای تامین امنیت پایدار کشور شهید داده
است و اگر ش��هدا نبودند معلوم نبود که چه به سر کشور میآمد .به
گزارش تس��نیم ،پاکپور در پاسخ به این س��وال که واکنش سپاه به
اقدام اخیر تروریس��تها در مریوان چیس��ت؟ گفت :پاس��خ ما به
تروریستها کوبنده خواهد بود ،زمان آن مشخص نیست اما انتقام
ما کوبنده خواهد بود.

اسناد نتانیاهو علیه ایران جعلی است

۱۹تن از مقامهای سابق وزارت
خارج��ه ،س��ازمان اطالعات
مرکزی و آژانس امنیت ملی در
آمریکا در یادداشتی خطاب به
«دونال��د ترام��پ» نوش��تند:
تلآوی��و در تالش اس��ت تا با
اس��تفاده از اطالع��ات جعلی،
واشنگتن را به سمت تقابل با ایران سوق دهد .آنها یادداشتشان را در
«کنسرتیو منیوز» با اشاره به اسناد ادعایی دولت «جورج بوش» پسر
درباره وجود سالحهای کشتار جمعی در عراق آغاز کردند و هشدار
دادند که اسناد ادعایی رژیم صهیونیس��تی درباره برنامه هستهای
ایران هم شبیه به اسناد ادعایی قبلی درباره عراق است .متخصصان
اطالعاتی کهنهکار در این یادداش��ت به ترامپ هش��دار دادند که
«بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر اسرائیل درباره ایران ،در حال بازی
دادن شما اس��ت .به گزارش فارس ،این متخصصان آمریکایی به
نمایش تبلیغاتی اوایل اردیبهشت ماه نتانیاهو در نشان دادن اسناد
ادعای��ی درب��اره برنامه هس��تهای ایران اش��اره کرده و نوش��تند:
نخستوزیر اسرائیل داشت از درون اسنادی که ثابت شده جعلیاند،
اطالعات بازیافت میکرد.

حمایتازفلسطینعاملتحریمتهران

«نج��اح واکیم» س��خنگوی
جبهه پیشرو عربی در گفتوگو
با شبکه المیادین گفت :آمریکا
امروز تحریمها و فش��ارهایی
علیه ایران وضع کرده و آن را
تهدید میکند و از آن خواسته
است تا رفتارش را تغییر دهد،
کدام رفتار؟ کدام رفتار ایران آمریکا را آزار میدهد؟ مخالفت ایران
با معامله قرن آمریکاییها را آزار میدهد .وی در پاسخ به این سوال
که با نزدیک تر ش��دن موعد تحریم ها روابط ایران و عربس��تان را
چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت :راز روابط نامناسب ایران و عربستان
چیست؟ امروز عربستان دفتر حفظ منافع ایران را باز کرده است این
درحالی است که پیش از آن آمریکا و اسرائیل را به هجوم علیه ایران
دعوت می کرد ،آیا به نظر شما اتفاقی رخ داده است؟ به نظر من این
اقدام عربس��تان به معنای هیچ دستاورد جدیدی نیست .به گزارش
ایس��نا ،وی افزود :آمریکا ایران را تحریم میکند تا رفتارش را تغییر
دهد و این رفتار مشخصا در رابطه با حمایت از مساله فلسطین است.
همه میدانند که ایران از مقاومت فلسطین حمایت میکند و مخالف
معامله قرن است.

