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اقدام جهادی
در جنگ اقتصادی

موضوع نظارت بر شریانهای اقتصادی کش��ور ازجمله بازارهای مالی
– پولی ،یکی از مسائل مهم در علم اقتصاد به شمار میآید و نمونههای
موفق جهانی ،همگی رصد گلوگاهها و تازهسازی سیاستها و رویکردها
را در پیشگرفتهاند .سیاستهای ارزی در کشور ما نیز یکی از آن مواقف
حس��اس اس��ت که نیازمند دیدبانی دائمی و مراقبت همیشگی است و
باید به س��متی پیش رویم که تمام ارکان و اجزای بازار احساس کنند زیر
ذرهبین و تحت کنترل قرار دارند .ارائه و اجرای بسته سیاستهای ارزی،
نمونهای بارز از درستی و کارآمدی این شیوه است که ثابت میکند وقتی
کنشگران عرصه اقتصاد ،خود را در یک چارچوب مشخص ببینند ،بهتبع
آن ،قیمتها و ش��اخصها رو به بهبود و به نفع منافع کالن کش��ور میل
پی��دا میکنند .در بحبوح��ه جنگ اقتصادی ،جهتده��ی و ریلگذاری
رویکردهای این حوزه  -به ش��یوهای که در هفته جاری از س��وی بانک
مرکزی شاهد آن بودیم -جنبه تضمینی و امنیت بخشی به انقالب و کشور
را هم پیدا میکند؛ بهاینترتیب که هر چه زیرساختهای بخش تجاری
و اقتصادی ،محکمتر ،کارشناس��یتر و دقیقتر باشد ،حیطه تأثیرگذاری
نقشههای براندازانه و توهمات اپوزیس��یونی و آلترناتیوی حریف نیز به
همان نسبت رنگ میبازد.
پیش از اجرای دور اول تحریمهای آمریکا ،از صدر تا ذیل مسئولین این
کشور از رئیسجمهور گرفته تا وزیر خارجه ،وزارت خزانهداری ،سخنگوی
کاخ س��فید و  ....هم��ه و همه از آش��فتگی اوضاع اقتص��ادی درنتیجه
بازگرداندن تحریمهای ثانویه خب��ر داده و ابراز امیدواری میکردند که
تحریمه��ا به اغتشاش��ات و ناآرامیها دامن بزند و مقامات کش��ور را به
گفتگو و مذاکره با آمریکا تحت ش��رایط جدی��د وادار نماید اما اینچنین
نشد .آب سردی که بسته کارشناس��ی و اصالحشده سیاستهای ارزی
بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن منویات اخیر رهبر حکیم انقالب روی
آتش تحریمها ریخت ،موفقیت بس��یار بزرگی به شمار میآید ،چراکه از
التهابات و نوسانات بازار کاست و شرایط را به سمت ثبات و استقرار پیش
برد؛ تحولی که کام دش��من را تلخ کرده و رؤیای ش��وم آشوب افکنی و
توهم گفتگو زیر چتر تهدید را نقش بر آب نموده است .لذا برای استمرار
این روند مبارک ،سه راهکار ارائه میشود.
 .1بحران ارزی چند ماه گذشته نشان داد که زنجیره ارزی از ابتدا تا انتها
از اشکاالت ساختاری رنج میبرد و درنتیجه ،برای عدم تکرار تجربههای
قبلی ،الزم است که طول و عرض بسترهای فسادزا از نظام ارزی تا بازار
خش��کانده ش��ود .ثبت ش��رکتهای صوری ،عدم پاالیش مشخصات
واردکنندگان ،معض��ل اجاره کارتهای بازرگان��ی ،ناقص بودن فرایند
ارتباطی بین سامانههای بانک مرکزی ،نهادهای نظارتی ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت بهمنظ��ور رصد نحوه توزی��ع و قیمتگذاری کاالهای
وارداتی ازجمله نواقص بزرگی هستند که باید هرچه زودتر مرتفع گردند،
چراکه نظام ارزی ،تجاری و توزیعی نیازمند تجمیع و هماهنگی تنگاتنگ
است و نمیتوانند مثل جزایر دورافتاده از هم عمل کنند.
باید به این نکته نیز توجه داشت که چرخه شناسایی و تائید شرکتهای
واردکننده کاالهای مشمول ارز  4200تومانی همچنان مبهم بوده و الزم
است فرایندی شفاف و عاری از فس��اد در شناسایی و تائید شرکتهای
متقاضی ارز دولتی ش��کل گیرد؛ به این دلیل که با توجه به فاصله ارز آزاد
تا ارز دولتی ،رانتخواران به انواع و اقس��ام ترفندها برای دستیابی به ارز
ارزانقیمت متوسل خواهند شد.
بنابراین ،در ش��رایطی که بس��ته جدید نیز ناگزیر از تداوم روند دونرخی
برای ارز است ،اصالح این چرخه معیوب ضروری به همان اندازه اهمیت
پیدا میکند.
 .2یکی از تهدیداتی که از ناحیه نوس��انات ماههای گذش��ته به فرصت
تبدیل گردید ،شناسایی فسادهای ش��وکه کننده ارزی اخیر ،اعالم عزم
عمومی مردم و مس��ئولین برای برخورد با عامالن آنها و آمادگی برای
اصالح روند فسادزای پیش��ین در راستای مطالبه عدالت و شفافیت بود.
ارز دولتی همچنان برای رانتخواران از جذابیت فوقالعادهای برخوردار
اس��ت و انگیزهای است برای تکاپوی مفس��دین و ازاینرو ،برای مقابله
با فس��ادهای احتمالی ناش��ی از عرضه ارز دولتی ،رس��یدن به نقطه اوج
شفافیت در فرایند ارزی و تجاری کشور ،یکی از سرشاخههای موفقیت
روند فعلی به ش��مار میآید .بهاینترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی
متقاضی ارز  4200تومانی ملزم به انتشار سوابق فعالیت ،اطالعات مالی
گذشته و نام و سوابق مدیران خود شوند .بانک مرکزی و وزارتخانههای
متولی در فرایند تأمی��ن ارز نیز باید در این راس��تا حرکت کرده و خود را
متعهد به شفافس��ازی همه اقداماتشان نمایند .بهبیاندیگر ،باید میزان
ارز پرداختی به ش��رکتها در اتاق شیشهای قرار گیرد و همه آنها ملزم
به ارائه اطالعات خ��ود در بازههای کوتاه زمانی به س��ازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تعزیرات شوند.
 .3خشکاندن ریشههای اصلی بحرانهای ارزی در بانکها ،یکی دیگر
از راهکارهای تداوم موج مثبت فعلی در بازارها محسوب میشود .آخرین
آمار رسمی بانک مرکزی ،حاکی از این است که میزان نقدینگی در پایان
سهماهه اول سال جاری با رشد حدود  20درصدی نسبت به مدت مشابه
س��ال قبل ،به رقم بیسابقه  1582هزار میلیارد تومان بالغ شده است که
یک��ی از مهمترین علل آن را باید در عاملیت و مدخلیت بانکها در خلق
پول جستجو کرد .این مش��کل آنقدر حاد است که رهبر معظم انقالب
در دیدار خود با اعضای هیئت دولت در  24تیرماه سال جاری ،به معضل
نقدینگی و مشکالتی که در نظام بانکی و بانکها به رشد فزاینده نقدینگی
دامن زده ،اش��اره فرموده و خواستار تش��کیل کارگروهی ویژه برای رفع
معضالت بانکها شدند که آمار ذکرشده نیز مؤید این واقعیت ناگوار است.
روش بانکها به این صورت است که با اضافه برداشت از بانک مرکزی
با مستمس��ک افزایش پایه پولی ،این مبالغ را بارها به مشتریان خود وام
میدهند و دست به خلق پول میزنند .درنتیجه ،از دو منبع ،نسبت به ایجاد
و تزریق نقدینگی در جامعه مبادرت میورزند .معضالتی که بانکها از این
ناحیه و بهخصوص بانکهای خصوصی که ویترینی جذاب از سودهای
باال برای جذب سپردههای مردم آراستهاند ،بار مضاعفی بر نظام پولی و
بانکی کش��ور تحمیل کرده و موجب افزایش شدید نقدینگی شده است.
هرچند راهکارهایی ازجمله انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ  18درصد
برای مدیریت نقدینگی مطرحش��ده اما ضروری است که بانک مرکزی
برای برخورد با بانکهایی که منفعت کشور را فدای سود خود میکنند،
بهفوریت وارد میدان ش��ود و یکی از مهمترین ریش��ههای بحرانهای
ارزی ک��ه از افزایش نقدینگی ب��ه دلیل معضالت بانکها سرچش��مه
میگیرد را بخشکاند.
علیرغم اینکه بسته تجویزی دولت محترم ،بسامد مثبتی بر بازار داشت
و بهتدری��ج در حال بازگردان��دن امنیت و ثبات به بازارهاس��ت ،اما نباید
ازنظر دور داش��ت که اقتصاد بیمار کشورمان عالوه بر تجویز ،به بستهها
و نس��خههای پرهیزی در کنار اقدام و عمل فوری و جهادی هم نیازمند
است .مسئولین نشان دادند که اگر همت کرده و با اراده محکم و انقالبی
و احساس مس��ئولیت وارد گود مبارزه درنبرد اقتصادی شوند ،ظرفیت و
قابلیتهای بالقوهای در همه ارکان کشور برای دفع توطئهها وجود دارد
و میتوان از این طریق،امید دشمن را به یأس و دژاقتصادی کشور را در
برابر تهدیدات و تحریمها ،مستحکمتر کرد.

مجلس به استیضاح ربیعی رای مثبت داد

خداحافظی وزیر کار از کابینه

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با  ۱۲۹رای موافق با
استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز گذشته در نشست علنی خود،
اس��تیضاح علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را در دستور کار
داش��تند .پیش از رأیگی��ری درخصوص این اس��تیضاح ،موافقین و
مخالفین اس��تیضاح ربیعی دیدگاههای خود را بی��ان کردند .در همین
رابطه ،علی رستمیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با
استیضاح وزیر کار ،با برشمردن برخی تخلفاتی که در سازمان بهزیستی
صورت گرفته است ،گفت :وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هیچگونه
برخوردی در برابر این تخلفات انجام نداده اس��ت .رستمیان خطاب به
وزیر کار ادامه داد :این شوی تبلیغاتی نیست ،جنابعالی وقتی با مسائل
و مشکالت س��ازمان بهزیس��تی و اقدامات خالف قانون ریاست این
سازمان برخورد میکردید ،شما حتی سرتان را نیز به نشانه تاسف تکان
ندادید و خیلی خونس��رد تاکید کردید که این مسائل در دوره قبل هم
بوده است .محمود نگهبان سالمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس هم در موافقت با استیضاح ربیعی ،از بیکاری جوانان ،تعطیلی
تعاونیها ،وضعیت کارگران و بازنشس��تگان و افزایش آس��یبهای
اجتماعی به عنوان عوامل اس��تیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
یاد کرد .وی یادآور شد :متاسفانه فساد در زیرمجموعههای اقتصادی
تحت پوشش شما بیداد میکند .عدم واگذاری بنگاههای زیرمجموعه
تامین اجتماعی به بخش خصوصی واقعی زمینه فساد در این مجموعه
را فراهم کرده اس��ت .در ادامه نوبت به مخالفین رسید که عبدالحمید
خدری عضو کمیسیون انرژی مجلس در مخالفت با استیضاح وزیر کار،
با بیان اینکه ربیعی شخصی متواضع و بیتکلف است ،گفت :مشکالت
کشور به دلیل بحرانهای اقتصادی است و به وزیر کار ارتباط چندانی
ندارد .عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه انتظار از ایجاد زیرساخت ها
توس��ط آقای ربیعی برخالف انصاف و وجدان است ،اذعان کرد :از 18
صندوق بازنشستگی کشور یک صندوق قانون دارد و بقیه بدون قانون
است؛ به وزیر چه ارتباطی دارد؟ مسعود پزشکیان نماینده تهران هم در
مخالفت با استیضاح ربیعی ،تأکید کرد :نمایندگان باید منصفانه در مورد
استیضاح نظر بدهند و اعتبار و عزت مجلس به این امر است نه به فشار
و جبر .وی تصریح کرد :در حال حاضر استیضاح به نفع مملکت نیست
اما اگر رای ندادم کسی نباید ادعا کند که پول یا باج گرفتم یا اینکه دینی
به وزیر داشتم این کار را کردم؛ این بیانصافی ،نامردی و ناعادالنه است
که هر نماینده این حرف را بزند.
در بیشتر مواقع همراه کارگران بودهام
علی ربیع��ی وزیر کار نی��ز در دفاع از خ��ود با بیان اینک��ه نمایندگان
در بی��ان واقعیات انص��اف را رعایت کنند ،گفت :من در بیش��تر مواقع

هم��راه کارگران ب��ودهام .ربیعی با ی��ادآوری منابع مح��دودی که در
اختیار دارد ،افزود :بن��ده با تمام وجود در تالش هس��تم تا اقداماتی را
که نمایندگان مجلس مد نظر دارند انج��ام دهم اما به تعبیر آهنگران
اگر دی��ر آمدم مجروح ب��ودم اما اینگون��ه نبوده که نخواه��م آنچه را
که مد نظ��ر دارید انج��ام دهم .وزیر کار با اش��اره ب��ه اینکه وضعیت
بازنشس��تگان از دغدغههای مهم وی ب��وده یادآور ش��د :آیا منابعی
برای همسانس��ازی در اختیار داش��تهام یا به جز 3200میلیارد تومان
بودجهای برای تحقق این مهم در اختیار داشتهام یا این مبلغ را به خوبی
اختصاص ندادهام؟ آیا روش پلکانی ،روش ابداعی من نبود؟ آیا فاصله
 400ت��ا  500هزار تومان با فاصلهای که ام��روز حداقل یک میلیون و
 300هزار تومان دارد حاصل تالش این دوران نبود .وی با اشاره به نرخ
بیکاری گفت :بنده بیش از هر کس دیگری میدانم که در بین جوانان
تحصیلکرده 25درصد نرخ بیکاری وجود دارد ،آیا بیکاری محصول این
وزارتخانهاستیامحصولسیاستهایکالنپولیومالیاستکههمه
ما در رابطه با آن تصمیم میگیریم ،بیکاری محصول سیاستهای تولید
است و مربوط به وضعیت بازار کار است .وزیر کار تصریح کرد :اگر امروز
آب باریکه ای هم در اشتغال وجود دارد ناشی از سیاست ها ،تالش ها،
برنامه ها و عملکرد ما بوده اس��ت .ربیعی با بیان اینکه به دنبال فروش
بنگاهها در وزارتخانه متبوع خود هس��تم ،اف��زود50 :بنگاه به فروش
گذاش��ته ش��ده اس��ت به طور حتم از بنگاهداری خارج میشویم نباید
ایدئولوژی اختالفات نوشته شود باید به مردم نشان دهیم که ما با فساد

نبوده و با آن مبارزه میکنیم .پس از پاسخهای ربیعی و سخنان موافقین
و مخالفین اس��تیضاح ،نمایندگان مجلس با استیضاح وزیر تعاون ،کار
و رف��اه اجتماعی با 129رای موافق111 ،رای مخالف و 3رای ممتنع از
مجموع 243رأی اخذ شده موافقت کردند.
وصول طرح اصالح قانون انتخابات ریاستجمهوری
روزگذش��ته ،احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رییسه مجلس هم
طرح اصالح قانون انتخابات ریاستجمهوری را اعالم وصول کرد .در
ادامه حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان ،در تذکر شفاهی خود
عنوان کرد :مجلس جایگاه رفیع��ی دارد و جایگاه آن را با  5یا  15وزیر
نمیتوان عوض کرد .وی با انتقاد از شرایط پیش آمده در ابتدای جلسه
بررسی استیضاح وزیر تعاون ،گفت :صبح مجلس با طمأنینه کار خود را
آغاز کرد اما پس از تالوت قرآن شاهد بودیم عدهای به تریبونها حمله
کردند و رییس مجلس تک تک افراد استیضاح کننده را برای صحبت
صدا کرد اما کسی برای سخنرانی در جایگاه حاضر نشد .حاجیبابایی
ادامه داد :موضوع این است که در این جلسه استیضاح و جلسات گذشته
اسامی از طرف نمایندگان و وزیر اعالم میشود که الزم میدانیم برای
رسیدگی به این ادعاها کمیت ه ویژه در هیأت رئیسه یا هیأت نظارت بر
رفتار نمایندگان تشکیل شود .به گزارش خبرگزاری ها ،علی الریجانی
رییسمجلسدرپاسخبهاینتذکرگفت:موضوعحتم ًاپیگیریمیشود،
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئول آن خواهد بود.

سردار غیب پرور از هم افزایی بسیج و دستگاه قضا در اعمال قانون با سودجویان خبر داد

روحانی در دیدار وزیر امور خارجه کره شمالی:

برخورد انقالبی
با محتکران

آمریکا
غیرقابل اعتماد است

ریی�س س�ازمان بس�یج مس�تضعفین
گفت :به هم�ه محتکران مایحتاج مردم
نصیحت می کن�م که دس�ت از این کار
بردارن�د در غیر این صورت ب�ا برخورد
انقالبی مواجه خواهند شد.
در ش��رایط کنونی اقتص��ادی کش��ور ،موضوع
سوءاستفاده برخی س��ودجویان از بازار کاالهای
مایحتاج ضروری مردم هم بر مش��کالت افزوده
اس��ت .موضوعی که اخیرا به ص��ورت جدی در
دستور کار نهادهای نظارتی قرار گرفته است .در
این رابطه ،س��ردار غالمحسین غیبپرور رییس
س��ازمان بسیج مس��تضعفین در حاش��یه بازدید
از مناطق حاشیهنش��ین بجنورد ،گف��ت :از هفته
گذشته بس��یج در جهت شناس��ایی احتکارگران
اقدام کرده و ما به تمام ردههای بس��یج در کشور
ابالغ کردهایم که در جهت شناس��ایی انبارهای
محتکران اقدام کنند.

هشدار به محتکرین
وی در ادامه گفت :به احتکارگران نصیحت میکنم
که دس��ت از ای��ن کار بردارند و گرنه ب��ا برخورد
انقالبی مواجه خواهند ش��د ،ما باید فش��ار روی
مردم را کم کنیم که در این خصوص قرار اس��ت
در راس��تای همافزایی انقالبی بس��یج با دستگاه
قضایی ،اقداماتی صورت پذیرد.
غیبپرور در ادامه گفت :احتکارگران از اش��راف
ش��بکه اطالعاتی مردم به خوبی اطالع دارند و با
هماهنگی که با دستگاه قضایی شده است برخورد
قاطعی با آنها خواهد شد.
وی در ادامه گفتوگو با خبرگزاری بسیج ،اظهار
داشت :در هفته گذشته ش��بکه اطالعاتی بسیج
بسیار خوب عمل کرده است و در همین یک هفته
اخیر در نقاط مختلف کشور مجموعههای بسیج
تعدادی از انبارها از جمله انبار لوازم یدکی خودرو
و برنج و دیگر اقالم را کش��ف و به مراجع قضایی
اعالم شده است.

رییسجمه�وری ،برق�راری صل�ح و
امنیت کامل در منطقه ش�به جزیره کره
را خواس�ت جمه�وری اسلامی ایران
دانس�ت و گت :آمری�کا غیرقابل اعتماد
است.

شود که به هیچیک از تعهدات خود پایبند نیست.
روحانی خاطر نش��ان ک��رد :در ش��رایط کنونی،
کشورهای دوست باید با توسعه روابط و گسترش
مناسبات و همکاریها در مجامع بینالمللی درکنار
یکدیگر قرار داشته باشند.

حجتاالسالم حس��ن روحانی رییسجمهوری،
در دی��دار «ری یونگ ه��و» وزیر ام��ور خارجه
کره شمالی با اشاره به روابط دوستانه و صمیمانه
تهران -پیونگ یانگ در طول دهههای گذشته،
گفت :ایران و کره ش��مالی در بس��یاری از مقاطع
حساس بینالمللی و مجامع جهانی دیدگاههای
مش��ترکی داش��ته و هم��واره از یکدیگر حمایت
کردهاند .رییسجمهوری با اش��اره به خروج یک
جانبه آمریکا از برجام به عنوان توافقی بینالمللی،
گفت :عملک��رد دولت آمریکا در این س��الها به
گونهای بوده که امروز آمریکا به عنوان کشوری
نامطمئن و غیرقابل اعتماد در جهان شناخته می

سیاست کره شمالی توسعه
روابط با ایران است
«ری یون��گ هو» وزیر امور خارجه کره ش��مالی
نیز با اش��اره به روابط دوس��تانه و صمیمی تهران
 پیونگ یانگ و مواضع و دیدگاههای مش��ترکدو کش��ور درباره مس��ایل گوناگون منطقهای و
بینالمللی ،گفت :سیاست راهبردی کره شمالی
توسعه روابط با جمهوری اسالمی ایران و مقابله با
یکجانبهگرایی است .وزیر امور خارجه کره شمالی
خروج آمریکا از برجام و تالش برای بازگرداندن
تحریمها علیه ایران را اقدامی نادرست و برخالف
موازین بین المللی دانست.

نشریه آمریکایی هیل اذعان کرد

شکست تحریم های ترامپ با مقاومت ایران
نش�ریه هی�ل در گزارش�ی ب�ا اش�اره به
سیاست خارجی نامنسجم دولت ترامپ،
نوش�ت :تحریمهای آمری�کا علیه ایران
نتایج موفقیتآمیزی نخواهد داشت.
اعمال موج جدید تحریمه��ای آمریکا علیه ایران،
واکنشهای بس��یاری را در پی داش��ت که غالبا با
محکوم کردن این اقدام واشنگتن ،تحریمها علیه
کش��ورمان را بیفایده دانستند .نش��ریه آمریکایی
هیل(وابسته به کنگره) با انتشار گزارشی در پایگاه
اینترنتی خود با اشاره به خروج آمریکا از برنامه جامع
اقدام مشترک و اقدام «دونالد ترامپ» رییسجمهور
آمریکا در وض��ع تحریمهای اولی��ه و ثانویه علیه
کشورمان ،نوش��ت :تحریمهای آمریکا علیه ایران
محکوم به شکست اس��ت .نگارنده مطلب با اشاره
به اق��دام آمریکا در وضع تحریمه��ای ثانویه علیه
ایران و مج��ازات نهادهایی که به مبادالت تجاری
خود با ایران ادامه میدهند ،در پاس��خ به این سوال
که آیا این تحریمها اهداف موردنظر واش��نگتن را
محقق خواهند کرد؟ میافزاید :علیرغم شدت این
تحریمها ،پیشبینی من این است که خیر.
در این گ��زارش به دالی��ل ناکام��ی تحریمهای
آمریکا علیه ایران اشاره شده و آمده است :تحریمها
زمان��ی متحدان را جذب خود میکنند که به عنوان
مکانیس��می در خدمت یک سیاست خارجی باشند
که برای رسیدن به اهداف موردنظر ،دیگر ابزارهای
دیپلماتی��ک را نی��ز ب��ه کار گیرد .وضع یکس��ان
تحریمهای ثانویه بر کش��ورهای دوست و دشمن
برای پیوس��تن به این کارزار اجباری و همراه شدن
آنها با آمریکا [در اجرای تحریمهای ایران] ،مستلزم
آن است که مسائل سیاسی اقتصادی این کشورها
به طور هوشمندانهای در نظر گرفته شود  ...این در

حالی است که هر ارزیابی صادقانهای نشان میدهد
دولت ترامپ از سیاست خارجی منسجمی که منجر
به موفقیت این تحریمها شود ،برخوردار نیست .این
گزارش میافزاید :رفتار نامناسب دیپلماتیک ترامپ
در قبال دوستان واشنگتن همراه با وضع تحریمهای
ثانویه علیه آنها پ��س از اعمال تعرفههای گمرکی
سنگین ،مخربترین این اقدامات است .افزون بر
این ،نباید فراموش کرد که متحدان واش��نگتن به
طور قاطعانه خروج آمریکا از توافق هستهای ایران را
به عنوان مبنای وضع تحریمهای جدید علیه تهران
رد میکنند و معتقدن��د که تحریمها بهترین روش
برای برآوردن خواستهها نیست .نویسنده گزارش
ادامه داد :باید گفت بسیاری از اقتصاددانان معتقدند
عوامل متعددی از جمله رشد اخیر تجاری و نیروی
انسانی در ایران این امکان را به تهران میدهد که در
برابر تحریمهای تازه مقاومت کند .شکست راهبرد
تحریمی کنونی آمریکا به دلیل نبود قدرت تنبیهی
نخواهد بود ،بلکه دولت ترامپ به دنبال تغییر نظام
در ایران از طریق ابزار تحریمهاس��ت .این راهبرد
خارجی قابل اجرا نیست .واشنگتن
بهترین سیاست
ِ
با وضع تحریمهای ثانویه آنهم همزمان با تش��دید
جنگ تجاری نابس��امان بهایی که متحدانش باید
بابت این اقدام بپردازند را نادیده گرفته است و بدین
ترتیب فرصت خوبی را در اختیار دش��منان آمریکا
قرار داده اس��ت .این تحریمه��ا تأثیرات محدودی
بر اقتصاد ایران خواهند داش��ت .روزنامه انگلیسی
گاردین نیز طی یادداشتی نوشت :تحریمهایی که
دولت آمریکا علیه مردم ایران اعمال میکند از لحاظ
اخالقی غلط است و کارساز نخواهد بود.
«الورنس ویلکرس��ن» یک مقام پیش��ین وزارت
خارج��ه آمریکا هم طی س��خنانی تصریح کرد که
دولت این کشور توافق هس��تهای با ایران را نقض

ک��رده و سیاس��تهای دونالد ترامپ علی��ه ایران
«تهدیدی واقعی» علیه آمریکا به ش��مار میروند.
ویلکرس��ن در ادامه گف��ت :اقدام چن��د ماه پیش
ترامپ درباره برجام ،خروج از این توافق هس��تهای
نب��وده بلک��ه «نقض» آن ب��وده اس��ت« .جرالدو
ری��ورا» کارش��ناس و مجری با س��ابقه آمریکایی
در ش��بکه فاکسنیوز نیز در همی��ن رابطه ،گفت:
سیاس��ت واش��نگتن در قبال ایران« ،ورشکسته»
است و دش��من واقعی آمریکا در منطقه عربستان
سعودی است.

هشدار اروپا به شرکتهای
تحریم کننده ایران
اتحادیه اروپا هم به ش��رکتهای اروپایی که پس
از تهدیده��ای رییسجمه��ور آمری��کا قصد قطع
هم��کاری و خروج از ب��ازار ایران را دارند هش��دار
داد که با تحریمهای ای��ن اتحادیه مواجه خواهند
شد« .ناتالی توچی» مش��اور «فدریکا موگرینی»
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد:
اگر شرکتهای اتحادیه اروپا از تحریمهای ثانویه
آمریکا تبعیت کنند از طرف اتحادیه تحریم خواهند
شد« .اولریک ِدمِر» معاون سخنگوی دولت آلمان
هم در نشس��ت خبری خود گفت :م��ا انتظار داریم
آمریکا ،منافع کش��ورهای اروپایی را هنگام اعمال
تحریم ،در نظر بگیرد.
ترکی�ه و چین :تجارت با ته�ران ادامه
مییابد
در ادامه واکنشهای جامعه جهانی به تحریمهای
یک جانبه ترامپ علی��ه ایران« ،فاتح دونمز» وزیر
ان��رژی ترکیه ب��ا بیان اینک��ه آن��کارا همچنان به
واردات گاز ای��ران ادامه خواهد داد ،اظهار داش��ت:

ترکیه ق��رارداد بلندمدت با تهران دارد که تا س��ال
 2026ادامه خواه��د داش��ت .وزارت خارجه چین
هم اعالم کرد که همکاری تج��اری با ایران هیچ
ی��ک از قطعنامهه��ای ش��ورای امنی��ت را نقض
نمیکند .ب��ه گزارش ف��ارس ،وزارت خارجه چین
درب��اره تحریمه��ای آمریکا علیه ای��ران گفت که
پکن مخالف تحریمهای یکجانبه اس��ت .ش��یخ
«خالد المال» ریی��س جماعت علم��ای عراق نیز
ضمن حمایت از جمهوری اس�لامی ایران در برابر
تحریمهای تحمیل��ی آمریکا ،تاکید کرد :محاصره
اقتص��ادی نس��خه وحش��یانه رویاروی��ی و جنگ
نظامی اس��ت .همچنین حزب الدعوة االس�لامیة
عراق ،تحریمهای تحمیلی آمریکا علیه جمهوری
اسالمی را رد و محکوم کرد .این در حالی است که
خصومتورزی آمریکا علیه کش��ورمان ادامه دارد.
«هیثر ناوئرت» س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا
ضمن تأکید بر تعهد دولت این کش��ور برای اجرای
کامل تحریمها علیه ای��ران بار دیگر از لزوم توافق
جدید با ایران گفت .وی با اش��اره به اجرایی شدن
اولین بس��ته تحریمهای آمریکا علیه ایران ،مدعی
ال به اج��رای آن تحریمها متعهد
ش��د :آمریکا کام ً
اس��ت .وی در ادامه تصریح ک��رد :آمریکا به دنبال
رس��یدن به توافق جدیدی با ایران است که به طور
جامع ،رفتارهای بیثباتکننده ایران را مدنظر قرار
میدهد .چنین توافقی تنها شامل برنامه هستهای
آنها نمیشود ،بلکه برنامه موشکی ،حمایت آنها از
تروریسم و رفتارهای مخربشان در منطق ه را هم در
بر میگیرد« .آویگ��دور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم
صهیونیستی هم با انتقاد از تالش اروپاییها برای
حفظ توافق هستهای ،مدعی ش��د :حمایت آنها از
اقتصاد ایران نیست بلکه آنها میخواهند حکومت
این کشور را حفظ کنند.

گزیده ها

بررسی الیحه مطبوعات و
خبرگزاریها در هیات وزیران

هیأت وزیران در جلس��ه روز
گذش��ته خ��ود ب��ه ریاس��ت
حجتاالسالم حسن روحانی
رییسجمه��وری ،الیح��ه
مطبوعات و خبرگزاریها را با
توجه به تحوالت گس��ترده در
فضای رس��انهای و لزوم رفع
کاستیهای قانون مطبوعات مصوب  ۱۳۶۴در دستور کار خود قرار
داد .الیحه مذکور با هدف انس��جام و یکپارچگی قوانین و مقررات
رسانهای و تأمین آزادی مسئوالنه رسانهها خصوصا جهت مقابله با
فساد و ایجاد ش��فافیت تهیه شده است .همچنین هیأت وزیران به
منظور تکمیل طرح احداث تونل خوانس��ار به بوئین و میاندشت ،با
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی
بر افزایش اعتبار به مبلغ  50میلیارد ریال برای طرح مذکور موافقت
کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،هیأت وزیران
در ادامه ،به بررسی وضعیت شرکتهای دولتی زیانده در سال مالی
 1395پرداخ��ت و درخصوص ضرورت تداوم برخ��ی از آنها و قرار
گرفتن برخی دیگر در فهرس��ت واگذاری یا انحالل تصمیمگیری
کرد.

مشکالت اقتصادی
تنها ناشی از تحریم ها نیست
علی الریجانی رییس مجلس
در مراسم روز خبرنگار ،ضمن
تبری��ک روز خبرن��گار اظهار
داش��ت :از نزدی��ک ش��اهد
تالشهای خبرنگاران هستیم
و صمیمانه از تالشهای شما
قدردانی میکنم .الریجانی ادامه داد :در پارلمانهای دنیا از جنس
حوادثی که در جلس��ه اس��تیضاح وزیر کار رخ داد وج��ود دارد ،اما
متأسفانه در کش��ور ما اتهامزنی رایج شده است .این روش درستی
نیست ،من نیز گفتم که درخصوص این مسأله اطالعات را بدهند و
رسیدگی و اعالم شود .به گزارش خانهملت ،وی در بخش دیگری
از سخنانش به مش��کالت اقتصادی جامعه اشاره کرد و گفت :این
واقعیت است که بیشتر مش��کالت اقتصادی ساختاری است برای
نمونه افزایش نقدینگی به 1500هزار میلیارد تومان؛ نقدینگی دیگر
ربطی به تحریمها ندارد بنابراین اگر این میزان نقدینگی به سمت ارز
و طال و شبیه آن سوق داده شود خسارتزاست اما اگر به سمت تولید
و عمران برود میتوان مشکالت زیادی را حل کرد.

برنامهریزی دولت برای عبور
از شرایط فعلی کشور

اسحاق جهانگیری معاون اول
رییسجمه��وری در جم��ع
خبرن��گاران ،درخص��وص
شرایط پیشروی کشور ،گفت:
باید با م��ردم صادق باش��یم.
ش��رایط پی��ش روی کش��ور
ش��رایط خطی��ری اس��ت و
آمریکاییها بدون پردهپوش��ی میگویند مردم ایران را تحت فشار
قرار میدهیم تا خواس��تههای خود در چهل سال گذشته را محقق
کنند .وی همچنین گفت :حتما به اقشار متوسط به پایین از منابعی
که به دست میآوریم ،توجه ویژه خواهیم کرد .اگر عوارض جانبی
این سیاس��تها را بتوانیم با موفقیت کنترل کنیم ،حتما با استقبال
بخش خصوصی روبرو خواهیم شد و فعالیت را تسهیل خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،محمدباقر نوبخت رییس سازمان
برنامه و بودجه هم در جمع خبرنگاران ،از تشکیل ستاد بودجه سال
 ٩٨خبر داد و خاطرنش��ان کرد :اعضا ابالغهای خود را گرفت هاند و
اولین جلسه پنجشنبه تشکیل خواهد شد.

منتظر اقدام اروپاییها هستیم

محمدج��واد ظریف وزیر امور
خارجه در جم��ع خبرنگاران با
اش��اره به اینک��ه آمریکاییها
هیچ��گاه صداقت نداش��تند،
حرکت ترامپ برای مذاکره را
تبلیغات��ی دانس��ت و اظه��ار
داش��ت :یکی از دالیل مهمی
که میتوانیم به آن برسیم این است که ترامپ نه به مردم ایران و نه
به تعهدات بینالمللی آمریکا هیچ حساسیتی ندارد و در واقع ضدیتش
با مردم ایران است .وی درخصوص مذاکره با اروپاییها و کارهایی
که آنان تاکنون انجام دادهاند ،افزود :اروپاییها کارهایی که تاکنون
کردهاند نشان داده است که هم در حرف و هم در عمل متعهد هستند،
مثال قانون انسداد را دیروز عملیاتی کردند ،همچنین با کشورهای
مختلف صحبت میکنند که این نشاندهنده تالش آنها در این امر
اس��ت اما اینکه تا چه حد آمادهاند هزینه کنند مهم است .اروپاییها
نباید فقط اراده سیاس��ی نش��ان دهند باالخره توافقنامهای که آنها
میگویند از نظر امنیتی و حیثیتی برایش��ان بس��یار مهم است باید
برایش هزینه کنند و ما هم منتظری��م ببینیم که اروپاییها چگونه
هزینه میکنند.

دشمنان با جنگ اقتصادی
به مصاف برخاستهاند

امیر حاتمی وزیر دفاع در جمع
کارکنان صنایع الکترواپتیک
اصفه��ان با بی��ان اینکه رژیم
صهیونیستی با تولید و حمایت
از داع��ش به عن��وان جرثومه
فساد در صدد آن بود تا اسالم
ای��ن مکت��ب روحبخ��ش و
انسانس��از را به عنوان یک مکتب افراطی ،آدمکش و ضدبش��ری
معرفی کند ،اظهار داشت :اما زهی خیال باطل که مردم آگاه و آزادی
خواه جهان به نقش��ه شوم آنها پی برده و بین اسالم واقعی و اسالم
جعلی صهیونیستی -آمریکایی تفاوت قائل شدند وی در این حال
متذکر شد :امروز با شکست توطئه دشمن در ایجاد ناامنی در مرزهای
جمهوری اس�لامی از طریق ناامن سازی کش��ورهای همسایه ،با
توطئه دیگری از سوی دشمن مواجه هستیم که این بار با حربه جنگ
اقتصادی و تحریم های همه جانبه به مصاف جمهوری اس�لامی
برخاسته اند که این نیز در واقع رویدیگرهمانسکهاست.بهگزارش
خبرگزاریصداوسیما،وزیردفاعبهپیشنهادمذاکرهرییسجمهورآمریکا
بدون پیش شرط اشاره کرد و گفت :واضح است که این بار جنگ تمام
عیار دشمن با نظام اسالمی شکل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و روانی
دارد و در واقع در همان استراتژی تعریف میشود.

