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وزیر امور خارجه:

آمریکا باید فروش سالح به صدامهای جدید را متوقف کند

وزیر امور خارجه تاکید کرد :ما هیچ گزینهای جز اینکه خودمان
ابزار دفاعی را بســازیم ،نداشتیم .حاال شاکیاند .ایاالت متحده
به جای حاشــیه رفتن ،باید فروش سالح به صدامهای جدید
را متوقف کند.
به گزارش اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور
خارجه« ،محمدجواد ظریف» بعداز ظهر چهارشــنبه با انتشار
عکسهایــی از ویرانیهای جنگ در خرمشــهر ،یمن و غزه با
تســلیحات و حمایت آمریکاییها در حســاب توییتری خود
نوشت :طی هشت سال ،صدام بارانی از موشکها و بمبهای
تامین شــده توسط شرق و غرب را بر سر شهرهای ما ریخت.
در این حال ،هیچکس ،هیچ ابزاری برای دفاع به ما نفروخت.
وی ادامه داد :ما هیچ گزینهای جز اینکه خودمان ابزار دفاعی را
بسازیم ،نداشتیم .حاال شاکیاند .ایاالت متحده به جای حاشیه
رفتن ،باید فروش سالح به صدامهای جدید را متوقف کند.
به گزارش ایرنــا ،محمدجواد ظریف پیشــتر در گفتوگو با
«انبیسی نیوز» در پاسخ مبنی بر اینکه اگر این تحریمها برداشته
شود ،فرصت برای مذاکره بیشتر میشود ،و مجری پرسید :حتی
اگر برنامه موشــکی ایران هم روی میز باشد؟ گفته بود :اجازه

دهید با چیزی شــروع کنیم که پیشتر روی آن توافق کردهایم
و ببینیــم که چه کار میتوانیم انجام دهیم و بعد اگر میخواهید
درباره برنامه موشــکی صحبت کنید در آن صورت باید درباره
میزان ســاحی که به منطقه ما فروخته میشود هم گفت و گو
کنیم .ایران سال گذشته در مجموع  ۱۶میلیارد دالر هزینه نظامی
داشــت .کشــور ما  ۸۲میلیون نفر جمعیت دارد و حدود یک
میلیون نیروی مسلح و تنها  ۱۶میلیارد دالر هزینه کردیم.
این اظهارات در حالی بود که خبرگزاری آسوشیتدپرس با تقطیع
ســخنان ظریف ،خبر به گونهای منتشر کرد که گویا ایران آماده
مذاکره با آمریکا بر مسائل موشکی است .دونالد ترامپ و مایک
پمپئــو ،رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا هم با اســتناد به
این خبرسازی مدعی شــدند که ایرانیها برای اولین بار برای
گفتوگو درباره برنامه موشکی خودشان ابراز آمادگی کردهاند.
علیرضا میریوســفی ،ســخنگوی دفتر نمایندگی دائم ایران در
سازمان ملل نیز ،فضاسازی رسانه ای درباره آمادگی ایران برای
گفتوگو در خصوص برنامه موشــکی را تکذیب و تاکید کرد
«برنامه موشکی ایران تحت هیچ شرایطی و با هیچ کشوری قابل
مذاکره نیست».

واعظی در پاسخ به جهان اقتصاد:

آمریکا در تشکیل ائتالف بر ضد ایران موفق نمی شود
سمیه قشقائی

گروه سیاسی
Bahar.irani2011@gmail.com

محمود واعظی گفت :بعید می دانم آمریکاییها دراین شرایطی که دارند و در بدترین وضعیت
آنها در منطقه و جهان است ،بتوانند به ائتالف و یا توفیقی بر علیه ما دست پیدا کنند.
رییس دفتر رییس جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار جهان اقتصاد درباره تشکیل ائتالف
ضد ایرانی توسط آمریکا در منطقه خلیج فارس ،گفت :آنها در این کار موفق نخواهند شد،
ممکن است برخی از کشورها از روی ترس و فشار به صورت ظاهری با برخی سیاست های
آمریکا همراهی کنند و برخی موارد را نیز قبول کنند ،اما با این سیاست هایی که آقای ترامپ
در پیش گرفته نه اینکه فقط با کشورهای منطقه ،بلکه با کشورهای متحد تاریخی خود نیز
نمیتواند ائتالفی تشکیل دهد .وی اظهار داشت :آنها در جلسه هفته گذشته شورای های حکام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،خودشان علیه پرونده هستهای ایران درخواست تشکیل جلسه
دادند و خودشان نیز در اقلیت و انزوا قرار گرفتند و بقیه اعضا از برجام و ایران حمایت کردند.
واعظی افزود :آمریکا در موضوع معامله قرن و کنفرانس بحرین هم شکست خورد ،معامله
قرن از همان ابتدا معلوم بود آنچه که مطرح شد و مخفی کاری شد که هیچکدام از کشورهای
دنیا نمی دانستند که موضوع چیست ،اما وقتی آنجا رفتند متوجه شدند که با پول می خواهند
زمین بخرند ،این معامله عم ً
ال شکست خورده است .رییس دفتر رییس جمهوری تصریح
کرد :بعید می دانم آمریکاییها دراین شرایطی که دارند و در بدترین وضعیت آنها در منطقه و
جهان است ،بتوانند به ائتالف و یا توفیقی بر علیه ما دست پیدا کنند .وی در پاسخ به پرسشی
درباره صحت ادعای پذیرش ایران برای مذاکره در خصوص توان موشکی خود ،اظهار کرد:
بنیه دفاعی ما خط قرمز ماست و بارها اعالم کرده ایم که درباره آن مذاکره نمی کنیم .واعظی
ادامه داد :ما از مقامات آمریکا تاکنون سخنان متناقض زیاد شنیده ایم و این دولت آمریکا از بقیه
بیشتر تناقض گویی کرده است .اگر آمریکا برگردد و تحریم ها را بردارد ،یک فرصت مناسب

چهارسویسیاست
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به جهان اقتصاد:

نظارت بر اخذ شهریه از سوی مدارس غیردولتی
در حد کفایت نیست
سمیه قشقائی
گروه سیاسی
Bahar.irani2011@gmail.com

سید
جواد حسینی با اعالم اینکه با  15مدرسه غیردولتی برخورد کرده است ،گفت :بردریافت شهریه
مدارس غیردولتی نظارت می شود اما در حد کفایت نیست.
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش در پاســخ به سوال خبرنگار جهان اقتصاد مبنی بر اینکه
مدارس غیر دولتی برای حفظ دانش آموزان در مدارس خود به آنها نمره بیشتر از توانایی شان
می دهند ،گفت :اگر چنین مدرسه ای باشد که ما هم انکار نمی کنیم تخلف است و باید برخورد
شود و یادگیری واقعی باید سنجیده شود .وی در ادامه درپاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر
عدم نظارت بر میزان شهریه مدارس غیر دولتی گفت :بردریافت شهریه مدارس غیردولتی نظارت
می شود اما در حد کفایت نیست.
حســینی با بیان اینکه امروز در دولت آییننامه اجرایی قانون تأســیس و اداره مدارس و مراکز
آموزشــی و پرورشی غیردولتی به تصویب رســید ،گفت 11 :درصد دانش آموزان در مدارس
غیردولتی هستند و یکی از نکاتی که دغدغه والدین و خبرنگاران بوده این است که نظارت کافی
بر شهریه نمی شود ،با تصویب این آیین نامه شورای نظارت تعرفه های حداقلی و حداکثری را
با توجه به مولفه ها ی مدارس تعیین می کند.
به گفته سرپرســت وزارت آموزش و پرورش  ،شــورای نظارت متشکل از نماینده آموزش و
پرورش ،مجلس وموسسین مدرسه وبخش غیردولتی است .
 ۱۴۰میلیون جلد کتاب برای اول مهر چاپ شده است
وی گفت :با صراحت میگویم تمام  ۱۴۰میلیون و  ۸۰۰عنوان کتاب دانشآموزان برای اول مهر
در اختیارشان قرار خواهد گرفت .حسینی گفت :حدود  140میلیون جلد کتاب در مقاطق ابتدایی
و متوسطه را برای اول مهر چاپ کردیم که بیش از  800عنوان و آماده توزیع است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود :ثبتنام بخشی از این کتابها بهصورت اینترنتی انجام
خواهد شد و کتب در مدارس تحویل داده خواهد شد و بخشی نیز در مراکزی ثبتنام میشود که
در همان محل به خانوادهها تحویل داده خواهد شد .وی تصریح کرد :با صراحت میگویم تمام
 140میلیون و  800عنوان کتاب دانشآموزان برای اول مهر در اختیارشان قرار خواهد گرفت .از
ارز  4200تومانی برای تامین کاغذ کتب مدارس استفاده شده است.
رئیسمجلسنمایندگانترکمنستان:

ترکمنستان عالقه مند به توسعه روابط با تهران است

رئیس مجلس نمایندگان ترکمنستان ،سیاست خارجی این کشور را ،سیاست درهای باز دانست و
بر توسعه روابط با همه کشورها به ویژه جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد.
به گزارش خانه ملت ،خانم گلشاد مامدوا در دیدار کوروش کرم پور حقیقی رئیس گروه دوستی
پارلمانی جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان که در رأس هیأتی پارلمانی به عشق آباد سفر کرده
است ،بر توسعه روابط دوستانه مجلس نمایندگان ترکمنستان با مجلس شورای اسالمی تاکید کرد.
رئیس مجلس نمایندگان ترکمنستان تصریح کرد :سیاست خارجی ترکمنستان ،سیاست درهای
باز است و بر این مبنا از توسعه روابط با همه کشورها به ویژه کشورهای همسایه و در رأس آنها
جمهوری اسالمی ایران استقبال میکنیم .مامدوا با اشاره به اهمیت گفت و گوی نمایندگان مجالس
دو کشور افزود :با توجه به نقش مهم مجالس در تسهیل روابط کشورها ،ما از تداوم رایزنیهای
پارلمانی ایران و ترکمنســتان در سطوح مختلف استقبال و حمایت میکنیم .جمهوری اسالمی
همواره روابط با ترکمنستان را اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است .کوروش کرم پور
حقیقی رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان نیز در این دیدار ضمن
اشاره به دوستی دیرینه ایران و ترکمنستان و همسایگی دو کشور اظهار داشت :جمهوری اسالمی
ایران به دالیل عدیده ای از جمله همســایگی ،حسن همجواری ،عالیق تاریخی  -فرهنگی و
مرزهای طوالنی مشترک که به مرزهای صلح و دوستی شهرت یافته است .وی بیان کرد :همواره
روابط با ترکمنســتان را اولویت سیاست خارجی خود قرار داده و عالقمند به توسعه و تعمیق
روابط دوستانه فی مابین است .رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان
در ادامه این دیدار ضمن استقبال از توسعه همکاریهای پارلمانی میان مجالس دو کشور افزود:
مجلس شورای اسالمی از هر اقدامی که به توسعه بیش از پیش مناسبات حسنه ایران و ترکمنستان
کمک کند ،حمایت میکند.

امروز مردم متوجه شده اند این جنگ ،جنگ روانی است و همچنین اعتمادشان به مسئوالن
افزایش یافته اســت ،قیمت ارز کاهش پیدا کرد .واعظی تاکید کرد :برخی افراد در داخل و
خارج کشور اعالم کردند که از اردیبهشت ماه قیمت ها افزایش می یابد اما نرخ ارز و اتومبیل
کاهش یافته است .این روند باید ادامه یابد زیرا نرخ ارز پایین تر از این است .دولت در نرخ
ارز دخالت نمی کند و نرخ تصنعی درست نمی کند .رئیس دفتر رئیس جمهور از مسئوالن
وزارت صنعت ،اصناف ،اتاق های بازرگانی و تُجار خواست قیمت کاالها را با توجه به کاهش
قیمت ارز ،کاهش دهند .واعظی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در چهارمین سالگرد
برجام برخی معتقدند که برجام نفس های آخرش است و آقای دکتر روحانی بعد از  ۶سال
عم ً
ال دستاوردی نداشته است ،تاکید کرد :اگر برجام مرده بود ،آمریکا تا این حد این همه درباره
برجام و حواشی آن صحبت نمیکرد و این توافق را ،بدترین توافقنامه تاریخ نمی دانست و
نمی گفت که جمهوری اسالمی با این توافق سر ما کاله گذاشته است .پس برجام مرده نیست.
وی اضافه کرد :اگر برجام مرده بود ،همین  ۲روز گذشته سران سه کشور اروپایی در خصوص
برجام بیانیه نمیدادند و این همه تماسهای پی در پی گرفته نمی شد .آمریکا با فشارهایی که
به همه کشورهای مختلف می آورد در تالش است که ایران نتواند از مزایای برجام استفاده
کند و برجام به شکست بینجامد و تالش میشود که این اتفاق نیفتد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در توضیح صحبت های منتقدان داخلی بیان کرد :عقیده منتقدان
داخلی ربطی به االن ندارد و موضوع تازه ای نیست و آنها زمانی هم که برجام شکل گرفت
خیلی ناراحت و عصبانی بودن که این چه وضعیتی است و چرا این همه شرکت و وزیر از
کشورهای مختلف دنیا برای مذاکره با جمهوری اسالمی به ایران می آیند؟ چرا شما هواپیمای
نو می خرید و چرا … و موارد دیگر.
واعظی گفت :اکنون هم این منتقدان می گویند چرا اینها از کشور می روند .حال باید از این
آقایان سوال شود که شما که می گفتید برجام فایده و منافعی برای جمهوری اسالمی ایران
نداشته ،شرکتی هم که به اینجا نیامده ،پس اینهایی که می روند و کشور را ترک می کنند چه
کسیهستند؟

برای آنان در قالب  ۵+۱شکل میگیرد .رئیس دفتر رئیس جمهور درباره نشست اخیر گروه
 ۴+۱در بروکسل هم گفت :این نشست و بیانیه اخیر آنها نشان می دهد همه چه اروپاییها،
روسیه و چین و همچنین ایران برای حفظ برجام که حاصل مذاکرات طوالنی بوده تالش می
کنند که البته اگر همه منافع ایران برای جمهوری اسالمی ایران در برجام دیده شده لحاظ شود،
می توانیم برجام را حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه «دولت تالش میکند قیمتهای کاالها را کاهش دهد» گفت :آقای رئیس
جمهوری و وزیر اقتصاد را مســئول کردند تا به همراه دســتگاهها و وزیران ذیربط ،تمامی
کاالهایی که در هر نقطه ای در بنادر و هر جای دیگر کشور قرار دارند و یا در جایی احتکار
شــده و یا به نوعی براساس حکم قانون جلوی آنها گرفته شده ،مشکالتشان حل و وارد
بازار شــود .واعظی به ســفر وزیر اقتصاد (فرهاد دژپسند) به بندرعباس اشاره کرد و گفت:
وزیر اقتصاد اخیرا ً یک جمع بندی  ۱۳ ،۱۲ماده ای به دکتر روحانی تقدیم کردهاند و رئیس
جمهوری نیز دستور دادند تمام کاالهای رسوب شده آزاد و در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص وضعیت مناطق سیل زده نیز اظهارداشت :همه دستگاه
ها به ویژه بنیاد مسکن تالش ویژه ای را برای بازسازی این مناطق آغاز کرده اند .ابتدای کار
برای تصمیم گیری ها و تجهیز ،زمانبر است .آنچه مربوط به دولت و بانک ها بوده انجام و
منابع توزیع شده است .وی گفت :اخیرا ً نامه ای به رهبر انقالب داده ایم و ایشان موافقت کرده
اند مبلغ  ۵هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازسازی مناطق سیل زده اختصاص
یابد که با اختصاص این اعتبار ،جهشی در بازسازی این مناطق رخ خواهد داد.
واعظی در پاســخ به پرسشی پیرامون نامه رئیس سازمان بازرسی به رئیس جمهور در مورد
غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری ها ،گفت :انتخابات شورایاری ها  ۴دوره با همین قانون
برگزار شده است .مقرر شد معاونت حقوقی رئیس جمهور این موضوع را بررسی و توضیح
دهد .رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص نرخ ارز نیز ،گفت :اعتقاد دولت این است که نرخ
موجود ارز با نرخ واقعی فاصله زیادی دارد .این فاصله به دلیل جنگ روانی که سال گذشته
علیه ایران به راه افتاد ایجاد شد و قیمت کاالها افزایش یافت .وی ادامه داد :با توجه به اینکه

عارف:

شورای عالی سیاستگذاری را به بهانه نقد ،تضعیف کنیم
رییس شورای عالی اصالح طلبان با اشاره به ضرورت نقد
عملکرد این شورا ،گفت :نباید نهادهای برآمده از شورای
عالی اصالح طلبان را به بهانه نقد عملکرد ،تضعیف کرد؛
اگرچه همواره از نقد به منظور اصالح استقبال کرده و می
کنیم.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شورای عالی سیاستگذاری
اصالح طلبان نشست مشترک رابطان استان های شورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با کارگروه استان ها و
هیات رئیسه شورای عالی اصالحطلبان روز چهارشنبه ۲۶
تیر برگزار شد« .محمدرضا عارف» رئیس شورای عالی
سیاســتگذاری اصالحطلبان در این نشست مهمترین
هدف تشکیل شورای عالی اصالحطلبان را انسجام بخشی
و وحــدت درون جریان اصالحات نامید و گفت :نتیجه
تشکیل شورای عالی اصالحطلبان را در انتخابات سه دوره
گذشته در دهه  ٩٠دیدیم.
وی افزود :شــاید در مقطعی سقف آرزوی اصالح طلبان
این بود که با لیســت حداقلی وارد انتخابات شوند ولی با
محوریت شورای عالی اصالح طلبان در انتخابات  ٩۴و ٩۶
مردم به لیست ارائه شده اعتماد کردند و باید قدر این اعتماد
را بدانیم .رییس فراکســیون امید تشکیل شورای اصالح
طلبان را باعث تقویت تفکر تشکیالتی دانست و خاطرنشان
کرد :نهادهای برآمده از شــورای عالی سیاســت گذاری
اصالح طلبان از جمله فراکسیون امید ،شورای اسالمی شهر
درکالن شهرها و حتی دولت باید عملکردشان ارزیابی شود
ولی نباید نهادهای برآمده از شورای عالی اصالح طلبان را
به بهانه نقد عملکرد ،تضعیف کرد .اگرچه همواره از نقد به
منظور اصالح استقبال کرده و می کنیم.

عارف با اشــاره به ارزیابی عملکرد ٢دوره شورای عالی
سیاســتگذاری اصالحطلبان ،تاکید کرد :با ارزیابیهای
صورت گرفتــه و اصالح برخی رویکردها ،دور ســوم
شورای عالی اصالحطلبان با هدف تقویت انسجام بخشی
درون جبهــه اصالحات آغاز به کار کرد .وی با بیان اینکه
تشکیل شورای عالی اصالحطلبان صرف ًا به خاطر انتخابات
نیست به انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه سال جاری
اشاره کرد و گفت :از همه اصالح طلبان در سراسر کشور
درخواست میکنم اجازه ندهند برخی مباحث واظهارنظرها
وحدت و همبســتگی درون خانواده اصالحات را تحت
الشعاع قرار دهد.
این نماینده مجلس با تاکیــد بر حضور تاثیرگذار جریان
اصالحات در انتخابات مجلس یازدهم ،خاطرنشان کرد:
ساز و کار چگونگی حضور در انتخابات مجلس یازدهم
با جمعبندیهایی که در شــورای عالی سیاست گذاری
اصالح طلبان و با همفکری رابطین استانی صورت میگیرد
اعالم می شود .البته انتظار است همه احزاب اصالح طلب
با مشارکت حداکثری ،تالش باالی خود را برای برگزاری
این انتخابات بکار گیرند .وی بر ضرورت رعایت قانون و
اخالق انتخاباتی از سوی مسئوالن و کاندیداها تاکیدکرد و
گفت :توصیه من به متولیان برگزاری انتخابات این است
که بدانند حضور حداکثری مــردم در انتخابات پیش رو
بخصوص در شرایط فعلی کشور نظام را بیمه می کند به
همین دلیل نباید بگونه ای عمل شود که یک جریان سیاسی
با محدودیت در ارائه کاندیدا رو به رو شود.
رابطین استانها نقش ضابطین را بازی نکنند
رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با بیان

اینکه مزیت اصالح طلبان پیروزی در شرایط سخت است،
تصریــح کرد :به دلیــل رد صالحیتهای صورت گرفته
در انتخابات مجلس دهم با نگاه ســلبی در برخی حوزه
ها لیست ائتالفی بسته شــد و متاسفانه هزینه زیادی هم
پرداخت کردیم .باید بدانیم که اقلیت موثر بسیار ارزشمند
تر از اکثریت غیر همراه است .عارف صالحیت و اهلیت را
مهمترین راهبرد برای حضور کاندیداها در لیست انتخاباتی
اصالحطلبان اعالم کرد و گفت :باتوجه به شناخت خوبی
که رابطین اســتانها از اســتانهای خود دارند انتظار است
انسجام خوبی در بدنه اصالحطلبان استانها شکل بگیرد و
یکی از مهمترین وظیفه رابطین استانها انسجام بخشی است.
وی با بیان اینکه رابطین استانها نباید نقش ضابطین را ایفا
کنند بر ضرورت ارتباط بیشتر و موثرتر رابطین استانها با
کارگروه استانهای شورای عالی اصالح طلبان تاکید کرد.
در این نشست جواد امام رئیس کارگروه استانها گزارشی
از فعالیــت این کارگروه را مطرح کرد .حجت االســام
والمسلمین سید عبدالواحد موســوی الری نایب رئیس
شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان نیز در این نشست
ضمن تاکید بر حضور تاثیرگذار اصالح طلبان در انتخابات
مجلــس تصریح کرد که باید از طــرح مباحثی که تلقی
چنددســتگی در بین اصالح طلبان را در بین مردم ایجاد
کند خودداری کرد .همچنین تعدادی از اعضای حاضر در
این نشســت به بیان نقطه نظرات خود پرداختند .تقویت
انسجام اصالح طلبان در استانها ،لزوم تقویت اعتماد مردم
به سیاست و سیاســت مداران پاکدست ،فعالیت موثرتر
اصالح طلبان برای اثرگذاری نهادهای انتخاباتی از جمله
محوریترین مباحث صورت گرفته در این نشست بود.

انتقاد عضو کمیسیون صنایع و معادن از مصوبه نفتی اخیر مجلس

طرحهای مجلس باید جامع ،مانع و تفسیرناپذیر باشد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی شفافیت را بستر و ضرورتی
برای طرحهایی مانند طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات
گازی عنوان کرد و گفت :متنی که بناســت تبدیل به قانون شــود باید جامع ،مانع و
تفسیرناپذیر بوده و راه را برای فساد و رانت باز نکند.
«محمدرضا نجفی» با اشاره به تصویب «طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی
نفت خام و میعانات گازی» که سرمایهای در حدود  ۴۰۰هزار میلیارد تومان از صندوق
سرمایه گذاری ملی را در قالب تسهیالت کم بهره در اختیار صنعتگران قرار می دهد،
گفت :چنین مواردی باید در قالب الیحه از دولت به مجلس بیاید تا مستحضر به کار
کارشناسی دقیق ،عمیق ،همه جانبه و مبتنی بر اطالعات و تجارب ثبت شده و نهادینه
شده باشد.
وی با بیان اینکه طرح ارائه شده توسط نمایندگان مجلس در این امور معموالً از جامعیت
و پختگی و کفایت الزم برخوردار نیست ،اظهارداشت :متنی که بناست تبدیل به قانون
شود باید جامع و مانع بوده و تفسیرپذیر نباشد .راه را برای فساد و رانت باز نکند و در
عین حال زمینه را برای کار اقتصادی روان ،شفاف ،جامعاالطراف و کارآمد فراهم کند.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس افزود :اینگونه موضوعات به دلیل اینکه در
قالب طرح توســط برخی از دوستان نماینده طراحی میشــود بعض ًا از ویژگیهای
الزم برخوردار نیســت .هرچند استفاده از تجارب برای تسهیل پروژهها و طرحها در
قالب برنامهریزی ماهیت ًا و ذات ًا ایرادی ندارد ،ایراد آنجاســت که اگر ما بنا را بر این کار
میگذاریم ،نحوه اقدامات معموالً حاشیهساز و مسئلهساز شده و زمینههای فساد و رانت
را ایجاد میکند .وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :طرحی
که این هفته در مجلس طرح شد هم از همین دست بود و من از جای جای آن عدم

تعین و عدم شفافیت و تفسیرپذیری را به گونهای که زمینه حیف و میل منابع عمومی و
حقوق دولت و مردم را فراهم کند ،مشاهده کرد که در چند مورد موفق شدیم مقداری
از اشکاالتش را رفع کنیم.
نجفی در ادامه بر ضرورت شفافیت مراودات اقتصادی در جهت کاهش رانت و فساد
تاکید کرد و افزود :یکی از دستاوردهای دولت الکترونیک بحث کاهش فساد است و
متاسفانه دستگاههای مسئول در این زمینه به شدت کار را ماهیت ًا فلج و زمینگیر کردهاند
و از ســوی دیگر کار تبلیغاتی و شوآف گســتردهای هم ارائه میکنند .اما کار بنیادین
جدی در رابطه با اجرای احکام برنامه ششم توسعه در زمینه دولت الکترونیک انجام
نشده است.
وی شفافیت را بســتر و ضرورتی برای اجرای چنین طرح هایی عنوان کرد و گفت:
عملکرد مجلس در بحث نظارت و کنترل رضایتبخش نیست.
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی ماده  ۳طرح حمایت از توسعه صنایع
پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی را با  ۱۴۰رأی
موافق ۳۲ ،رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع  ۲۱۲نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس این طرح اعطای خوراک بدون دریافت بهای آن از زمان شروع بهره برداری
طرحهای موضوع این قانون به تعداد روزی که ارزش آن معادل حجم سرمایه گذاری
ارزش گذاری شده در مجوز صادره باشد و به عنوان تسهیالت به شرکت مجری طرح
محسوب شود.
نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند از طریق وزارت نفت نســبت به صدور و
بازنگری مجوز طرح ها تا سقف دو میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوارک از
سرمایه گذاران بخش غیر دولتی برای جذب سرمایه گذاری مردمی حمایت کند.

سرمقاله

جهاناقتصاد

برآیند سیاست های آمریکا در برابر ایران:

فشارحداکثری ،نتیجه حداقلی
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

انهدام پهباد آمریکایی بر فراز آبهای ایران از سوی نیروی هوایی سپاه پاسداران ،توقیف سوپر نفتکش
ایرانی توسط نیروی دریایی بریتانیا در آبهای بین المللی در تنگه جبل الطارق ،ادعای بریتانیا مبنی بر
تالش قایق های تندرو ایرانی برای توقیف نفتکش این کشور در خلیج فارس ،تشکیل جلسه شورای
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به درخواست آمریکا و باالخره اعمال محدودیت تردد برای
وزیر امور خارجه و هیأت همراه در نیویورک تنها چند مورد از اتفاقاتی است که در کمتر از یک
ماه در صحنه بین المللی شاهد آن بوده ایم .در پی خروج آمریکا از برجام در تاریخ  18اردیبهشت
 ،1397تنش سراسر منطقه را فراگرفته و در حالی که هیچ یک از طرفین از جمله ایران ،آمریکا و اروپا
سیاست مشخصی را دنبال نمی کنند روسیه و چین به نظاره نشسته تا در زمان مناسب بر پشت اسب
برنده سوار شوند .وزیر امور خارجه ایاالت متحده  12پیش شرط برای مذاکره با ایران اعالم می کند
و پس از آن رئیس جمهور آمریکا آمادگی کامل خود را برای آغاز مذاکره بدون قید و شرط اعالم
می دارد .در ایران نیز بخشی از حاکمیت هرگونه مذاکره را نفی کرده و هم زمان رئیس جمهور اعالم
می کند که همین لحظه آماده مذاکره با دولت آمریکاست! از طرفی دستگاه دیپلماسی کشور عم ً
ال از
صحنه گردانی خلع ید شده و در انفعال کامل بسر می برد و شاهد آن هستیم که سایر مراکز قدرت
از جمله مقامات ارشد نظامی در این زمینه اظهار نظر می کنند.
سری در مذاکره نهفته است که عمیق ًا جامعه را به دو دسته تقسیم کرده؟ گروهی مذاکره با
اما چه ّ
آمریکا را خیانت به کشور و اسالم می دانند و بخش دیگری از جامعه بر این عقیده است که گره
تمام مشکالت کشور با مذاکره باز خواهد شد.
آن چه مسلم است اینکه ادامه تنش به نفع هیچیک از طرفین نیست .سیاست رسمی ایاالت متحده
در مواجهه با ایران فشار حداکثری است لیکن این سیاست آشکارا نا موفق بوده و دستاوردی برای
این کشور نداشته است .کسانی که آشنایی کمی با فرهنگ غرب به ویژه کشورهایی چون آمریکا و
انگلستان دارند بخوبی می دانند که تمامیت خواهی یکی از ویژگی های بارز آنها در مذاکره است.
البته تاریخ معاصر ایران گواهی می دهد که روسیه نیز همواره چنین روشی را دنبال کرده است .لذا
برخورد قلدر مآبانه کشورهای غربی در مواجهه با ایران قطع ًا یکی از مشکالت مذاکره است .سیاست
مداران آمریکایی برآنند که نسخه کشورهایی چون کره شمالی و کوبا را برای ایران پیچیده و اقتصاد
کشور را فلج کنند ،غافل از اینکه مقایسه شرایط اقتصادی ،تاریخی و فرهنگی ایران با این کشورها
اشتباه بوده و به نتیجه مورد نظر آنان نخواهد انجامید.
علیرغم اینکه دولت آمریکا با اعمال سیاست فشار حداکثری به نتیجه مورد نظر نرسیده است ،نمی
توان ادعا کرد که ما در این نبرد پیروز شده ایم .عدم شفافیت در سیاست خارجی کشور ،جامعه را به
سردرگمی کشانده به طوریکه بخشی به امید عدم توفیق رئیس جمهور آمریکا در انتخابات سال آینده
نشسته ،عده ای به حمایت اروپا دل خوش کرده و گروهی نیز به حمایت روسیه و چین دل بسته اند.
ملت از خود می پرسد اص ً
ال دعوا بر سر چیست؟ چرا مذاکره نکنیم؟ دلیل این سر در گمی آن است
که مسئولین بجز بیان برخی کلیات آن هم به صورت مبهم شرایط ،محدودیت ها و انتخاب های
موجود را با مردم در میان نمی گذارند .حتی اعالم نظر کارشناسی در مورد مزایا و معایب مذاکره می
تواند عواقب خطیری به دنبال داشته باشد .چه اشکالی دارد که صدا و سیما نظر کارشناسان موافق و
مخالف مذاکره را به صورت شفاف به اطالع مردم برساند؟ قدرت ایران فراتر از آن است که هراس
از طرح چنین مباحثی داشته باشد .ملت ایران شعور آن را دارد که شرایط حساس کنونی را درک
کرده و راه درست را تشخیص دهد .در میان گذاشتن شرایط کشور در صحنه بین المللی با مردم به
صورت شفاف قطع ًا کمک قابل توجهی به انسجام داخلی که مهمترین مسأله و رمز موفقیت کشور
است خواهد کرد .لذا ضمن اینکه عدم موفقیت دولت آمریکا در اعمال سیاست فشار حداکثری امری
بدیهی است لیکن باید قبول کرد ما نیز همه چیز را فدای مبارزه با آمریکا کرده و در این مسیرکشور
از قطار توسعه جا مانده است .حکمرانی فراتر از آن است که بدون توجه به شرایط بر موضع خود
اصرار ورزیده و رفاه جامعه را به مخاطره انداخت .هنر مملکت داری در آن است که ضمن پرهیز از
ایجاد تنش و تقابل با سایر کشورها ،امکانات کشور به بهترین وجه ممکن در راستای ایجاد آسایش،
آرامش و رفاه به کار گرفته شود.
به نظر می رسد حال که غرب به اهداف خود در مواجهه با ایران نرسیده وقت آن است که با استفاده
از کانال های غیر رسمی و به صورت هماهنگ پیام هایی مبنی بر مذاکره بدون پیش شرط و با رعایت
کامل حقوق طرفین به طرف مقابل داده شود .کشورهای غربی چه بخواهند چه نخواهند باید این
واقعیت را بپذیرند که امروز حوزه نفوذ ایران فراتر از مرزهای جغرافیایی آن است .وقت آن رسیده
همان طور که فاتحان جنگ جهانی دوم یعنی چرچیل ،اســتالین و روزولت در فوریه سال 1945
میالدی در یالتا و پنج ماه بعد در پوتسدام گرد هم آمده و مرزهای جدید اروپا را ترسیم کردند ،این
بار نیز واقعیت گسترش حوزه نفوذ ایران را قبول کرده و آن را به رسمیت بشناسند .بدیهی است ایران
نیز پا را فراتر از حوزه نفوذ خود ننهاده و ضمن احترام به تمامیت ارضی همسایگان ،سیاست هم
زیستی مسالمت آمیز را پیش خواهد گرفت .جان کالم اینکه دولت آمریکا به خواسته های خود در
رابطه با ایران دست نیافته است لیکن نمی توان این عدم توفیق را موفقیت برای ایران برشمرد .ادامه
این روند کشور را از مسیر توسعه باز داشته و می طلبد که مسئولین شرایط را به صورت کام ً
ال شفاف
با ملت در میان بگذارند .وقت آن رســیده که موفقیت های کشور در منطقه را از طریق دیپلماسی
ابزاری برای توسعه اقتصادی و رفاه مردم قرار داده و از ادامه تنش در منطقه بپرهیزیم.

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
ی
• مدیر مسئول:فرزانه خرقان 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار سرمایه(بورس ،بانک و بیمه) :حامد هدائی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015
• گواهینامه  isoتوسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
farzaneh.kharaghani@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

