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سرمقاله

واکنش ها به پیشنهاد گفتگوی بدون شرط ترامپ با ایران

موافقان و مخالفان مذاکره چه میگویند؟

از زمانی که رییسجمهور آمریکا تغییر لحن آشکاری در مقابل ایران
نشان داد و گفت که حاضر است بدون پیششرط پای میز مذاکره با
ایران بنشیند ،برخی مقامات دولت آمریکا شروطی را برای این مذاکره
مطرح کردند .آمادگی ظاهری ترامپ برای مذاکره با ایران ،یک هفته
بعد از تهدید آشکار او علیه این کشور که گفته بود در صورت تهدید
آمریکا با تبعات بدی روبه رو خواهند شد مطرح شده است .او پس
از چندی این تهدیدهای خود را کنار گذاشته و گفت دولتش آماده
اســت با ایران پای میز مذاکره برگردد .از سویی دیگر سناتورهای
آمریکایی هم به این پیشنهاد واکنش نشان دادند.
واکنش سناتورهای امریکایی
در پی درخواست رییسجمهور آمریکا برای دیدار بدون پیششرط با
مقامات ایرانی ،روزنامه بریتانیایی «گاردین» نوشت :این ابتکار عمل
به ظاهــر خودجوش «دونالد ترامپ» ،تغییر قابل توجهی در لحن
برخورد او با ایران بعد از تشدید لفاظیها میان دو کشور بوده است.
«گرت مارکویس» سخنگوی شــورای امنیت ملی رییسجمهور
آمریکا هم در بیانیهای اعالم کــرد« :آمریکا تحریمها را برنخواهد
داشــت یا روابط دیپلماتیــک و تجاری را تا زمانــی که تغییرات
محسوسی در سیاستهای تهران رخ ندهد از سر نخواهد گرفت .تا
آن زمان اگر تغییری در رفتار این رژیم روی ندهد ،اعمال تحریمها
رو به رشد و دردناکتر خواهد بود».
بر اساس گزارش «گاردین»« ،حمید ابوطالبی» مشاور رییسجمهور
ایران هم شرایط ایران را برای دیدار با «ترامپ» شرح داده و گفته :او
باید به ملت بزرگ ایران احترام بگذارد و به توافق هستهای برگردد و
دشمنیها را کاهش دهد.
«گاردین» نوشت :ترامپ خود را یک مذاکرهکننده قهار میداند که
در مذاکرات رو در رو با همتایانش موثرتر ظاهر میشــود .او دیدار

چهارسویسیاست
ذوالفقاری :برای اعتمادسازی نیازمند جراحی اقتصاد هستیم

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشــور با بیان اینکه اولویت اصلی کشور مسائل اقتصادی
اســت ،گفت :برای اعتمادسازی در جامعه و عبور از این وضعیت نیازمند برنامه های
جدید و متناسب با شرایط کنونی هستیم و راه حل آن جراحی اقتصاد است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشور ،حسین ذوالفقاری در همایش معاونین
سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور افزود :با خودباوری و بهره
گیری از همه ظرفیت های موجود کشــور مشکالت را حل و بر فشارهای خارجی و
دشمنان فائق می آییم.
ذوالفقاری با بیان اینکه باید در کارها جدیت ،اخالص و صداقت داشــته باشیم ،ادامه
داد :در این صورت همکاری دیگران نیز بیش از پیش خواهد شد و می توان تهدیدها
را به فرصت تبدیل کرد.
وی با اشاره به اینکه مدتی است آمریکایی ها فشار و عملیات روانی علیه کشورمان را به
طور ویژه ای تشدید کرده اند ،اضافه کرد :پمپاژ اخبار منفی ،جهت دار و در اکثر موارد
غیر صحیح ،به صورت مستمر و با برنامه ریزی یکی از این اقدامات است که سعی در
تضعیف امید مردم جامعه دارد.
در حوزه های اقتصادی و سیاسی با آسیب هایی مواجه هستیم
معاون وزیر کشــور با اشــاره به اینکه اولویت دشمنان تشدید نارضایتی و آشوب در
کشور اســت ،بیان کرد :باید برای تمام اتفاقات پیش رو سناریوهای مختلف را پیش
بینی و تدبیر کرد.
وی با بیان اینکه ایران در فضای بین المللی و منطقه ای از وضعیت خوبی برخوردار
است ،اظهار داشت :در فضای بین المللی در موضع ضعف قرار نداریم اما با آسیب
هایی در حوزه های اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی مواجه
هستیم.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه اولویت اصلی کشور مسائل اقتصادی است ،گفت :برای
اعتمادسازی در جامعه و عبور از این وضعیت نیازمند برنامه های جدید و متناسب
با شرایط کنونی هستیم و راه حل آن جراحی اقتصاد است.
وی با بیان اینکه در کشور نیاز به انضباط کالمی داریم ،افزود :اظهارنظرهای غیرکارشناسی
و خارج از مسئولیت ها ،خوراک رسانه های خارجی را تامین می کند ،آنها دیگر نیازی به
تحلیل اخبار ندارند و تنها به اظهارنظرهای داخل کشور استناد می کنند.

افزایش تعدادامضاطرح«سوال ازرئیس جمهور»

عضوفراکسیون مستقالن مجلس شــورای اسالمی از افزایش امضاهای طرح سوال از
رئیس جمهور به بیش از  ۱۰۰امضا خبر داد.
رسول خضری در گفتگو با مهر با انتقاد از عدم حضور رئیس جمهور در صحن علنی
مجلس برای ارائه توضیحات در خصوص علت نوسانات بازار سکه و ارز گفت :رئیس
جمهور برای جلسات رای اعتماد و استیضاح ،ساعت ها در مجلس حضور می یافت
اما حاضر نیست برای پاسخگویی در خصوص علل افزایش نرخ ارز و سکه در صحن
علنی مجلس حاضر شود.
نماینده مردم سردشت در مجلس ادامه داد :در تالش هستیم تا امضاهای سوال از رئیس
جمهور را افزایش دهیم .تا این لحظه امضاهای سوال از رئیس جمهور به بیش از ۱۰۰
امضا افزایش یافته است.
در صورتی که تا پنجشنبه هفته جاری تعداد امضاهای سوال از رئیس جمهور به کمتر
از  ۷۳امضا کاهش نیابد ،هیات رئیسه مجلس باید در هفته آینده سوال از رئیس جمهور
را اعالم وصول کند.

برنامه آمریکا براندازی جمهوری اسالمی است

وزیر سابق اطالعات درباره درخواست آمریکا برای مذاکره با ایران گفت :برنامه آمریکا
در مسیر براندازی جمهوری اسالمی است و چنین صحبت هایی تاکتیک است.
به گزارش مهر ،حجت االســام حیدر مصلحی وزیر سابق اطالعات ،روز گذشته در
حاشــیه مراســم ختم والده حمیدرضا مقدم فر ،با حضور در جمع خبرنگاران درباره
درخواست آمریکا برای مذاکره با ایران اظهار داشت :برنامه آمریکا در مسیر براندازی
جمهوری اسالمی است و چنین صحبت هایی تاکتیک است.
وی در پاسخ به این سوال که ما باید درباره آمریکا چه راهبردی دنبال کنیم تاکید کرد:
ماهیت آمریکا مانند گذشته است و ما باید آمریکا را شیطان بزرگ بدانیم.

عکس :مهر

گروه سیاسی
politics@jahaneghtesad.com

با «کیم جونگ اون» و «والدیمیر پوتین» را مثالی برای این توانایی
خــود میداند  .هر دو دیدار در محافل داخلی آمریکا با انتقاد هر دو
حزب مسلط مواجه شده و منتقدان معتقدند هیچ پیشرفت محسوسی
رخ نداده است.
به گزارش این روزنامه بریتانیایی ،واکنشها به این درخواست ترامپ
ترکیبی از استقبال و انتقاد میان سناتورهای هر دو حزب در مجلس
نمایندگان بود .سناتور «دیان فین اشتاین» نیز گفته« :من فکر میکنم
این ایده خوبی است».
«باب کورکر» نماینده جمهوریخواه و رییس کمیته روابط خارجی
مجلس ســنا هم گفت« :این تغییر رویه ،خوب است؛ اما تا زمانی
که آنها بخواهند درباره تبدیل شــدن به یک کشور عادی در آینده
صحبتکنند».
«باب منندز» دیگر سناتور دموکرات آمریکایی هم گفت« :این یک
دستور العمل برای یک نتیجه بد دیگر است .این همان رویه در مورد
کره شــمالی است .بدون پیششــرط و بدون آمادگی .ما امروز چه
داریم؟ "کیم جونگ اون" از یک شــخصیت منفور جهانی ،به یک
سیاستمدار مشروع تبدیل شده است».
اولین شروط پمپئو برای آغاز یک مذاکره «بدون پیششرط»
وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد ،اگر ایران بتواند بپذیرد که وارد
توافق هستهای جدیدی شــود ،دونالد ترامپ آماده است که با این
کشور مذاکره کند.
در حالی که دونالد ترامپ ،رییسجمهوری آمریکا ســاعاتی پیش
از تمایل واشنگتن برای انجام مذاکرات «بدون پیششرط» با ایران
ســخن گفته بود ،مایک پامپئو ،وزیر امور خارجه این کشــور در
گفتوگویی با شبکه خبری سیانبیسی اولین اما و اگرها را برای
آغاز چنین مذاکراتی مطرح کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا با بیــان این که از این ابراز تمایل ترامپ
حمایت میکند ،گفت :در صورتی رییسجمهور با ایرانیها پای میز
مذاکره خواهد نشست که ایرانیها تعهد به اعمال تغییرات در نحوه

رفتار با مردم این کشــور را نشان دهند ،از رفتار بد خود بکاهند و
بتوانند بپذیرند که وارد توافقی هستهای شوند که در عمل مانع اشاعه
[تسلیحاتی]شود.
واکنش چهره های سیاسی ایران به سخنان ترامپ
در این مدت بسیاری از مسوالن و سیاست گذاران ایرانی نیز موافقت
و مخالف ات خود را برای گفتگو میان روســای جمهور دوکشور
اعالم کرده انــد .ناطق نوری در این زمینه با اتخاذ رویکردی مثبت
سعی داشته راه گفتگو را باز بگذارد.
پیشنهاد ترامپ در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :ایران نباید ابتدا به ساکن
پیشــنهاد مذاکره رییس جمهوری آمریکا را رد کند .الزم است این
موضوع با تامل و در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار گیرد.
«حجت االسالم و المسلمین علی اکبر ناطق نوری» درباره پیشنهاد
رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره بدون پیش شرط با جمهوری
اســامی ایران گفت :اصل قصه و چنین چیزی منفی نیست و پیش
بینی هم می شد و می شود ،نوع خلقیات آقای ترامپ هم همین است.
وی ادامه داد :ترامپ اول توپ های محکمی را می زند و با توپ پر
می آید ،اگر مقابلش مرعوب شود و جا بزند ،ادامه می دهد ،ولی اگر
ببیند آن طور نیست خیلی سریع نظرش عوض می شود و سناریوی
بعدی را پیدا می کند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام ادامه داد :ابتدا به ساکن ما
نباید مذاکره را رد کنیم و بگوییم بی خود کرده اســت؛ باید تامل
داشــته باشیم و دستپاچه نشویم ،ذوق زده هم نشویم که ترامپ از
همین ذوق زدگی ممکن اســت سوء استفاده کند ،ممکن است ما
را تست کند.
ناطق نوری گفت:نباید همین طوری این پیشنهاد را رد کنیم که بگویند
ایران به دنبال خشونت و جنگ است و متهم نشویم از این طرف هم
ذوق زده نشویم .باید به عنوان یک موضوع از طریق مسئوالن ذیربط
مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد و بعد تصمیم گیری شود.

خروج یک طرفه از برجام گواه بی اعتمادی به آمریکاست
وزیر کشور در واکنش به سخنان اخیر رییس جمهوری آمریکا مبنی
بر انجام مذاکره بدون پیش شرط با ایران گفت :آمریکا قابل اعتماد
نیســت وقتی این کشور با قلدری و به صورت یک طرفه از برجام
خارج می شود چه طور می توان اعتماد کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی یادآورشــد :از طرفی می گویند به ایران
فشار آورده شود تا ایران تعهدات جدیدی را بپذیرد و از طرف دیگر
صحبت از مذاکره بدون پیش شرط می کنند.
بهتر بود در زمان اوباما با آمریکا رابطه برقرار میکردیم
علی مطهری نماینده مردم تهران در این زمینه معتقد است :بهتر بود
در زمــان اوباما با آمریکا رابطه برقرار میکردیم و حتی وارد مذاکره
هم میشدیم ولی آن فرصت را از دست دادیم .علی مطهری درباره
پیشنهاد ترامپ برای مذاکره با ایران ،گفت :وضعیت فعلی برای وارد
شدن به مذاکره با آمریکا مناسب نیست ،به این دلیل که توام با ذلت و
خواری است .اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود و تحریمها را علیه
ایران برقرار نکرده بود ،وارد مذاکره شدن با آمریکا اشکالی نداشت.
همانطور که بهتر بود در زمان اوباما با آمریکا رابطه برقرار میکردیم و
حتی وارد مذاکره هم میشدیم ولی آن فرصت را از دست دادیم .وی
تصریح کرد :اکنون مذاکره با آمریکا همراه با خواری و تحقیر است و
فعال مذاکره با آمریکا مناسب نیست .اصل مذاکره را قبول دارم ،زیرا
اصل مذاکره در شرایط مناسب و عادالنه میتواند مفید باشد که البته
مذاکره غیر از رابطه است ،ممکن است رابطه برقرار کنیم برای اینکه
تسهیالتی برای اتباع ایرانی در آمریکا و غیره ایجاد کنیم ولی مذاکره
یعنی اینکه میخواهیم در رابطه با مسائل مختلفی توافق کنیم.
ترامپ قبل از مذاکره با ایران تکلیفش را با خودش ،بولتون و
پمپئو مشخص کند
سخنگوی پیشین وزارت خارجه کشور با بیان اینکه در راستای تحقق
این موضوع ابتدا باید ترامپ تکلیف خود را با تندروهای کاخ سفید
از جمله جان بولتون و پمپئو مشخص کند ،اظهار داشت که پیش از
این از آمریکا در مورد ایران صداهای مختلفی میشــنیدیم چنانکه
دموکراتها یک موضع میگرفتند و جمهوریخواهها موضع دیگری
و در واقع صدای واحدی از آمریکا بیرون نمیآمد ،اکنون نیز میبینیم
که صدای واحدی از کاخ سفید در مورد ایران نیز بیرون نمیآید.
حمیدرضــا آصفی در مورد اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا پس
از صحبتهای ترامپ در مورد مذاکره واشــنگتن و تهران ،تصریح
داشت :الزم است که ترامپ ابتدا تکلیف خود را با تندروهای کاخ
سفید مشخص کند .بولتون و پمپئو دنبال ماجراجویی هستند ،این در
حالی است که آقای ترامپ صحبت از مذاکره با ایران میکند.
قبل از هر چیز ترامپ خروج از برجام را جبران کند
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت :به نظر میرسد ترامپ
عاشــق مالقات است و چندان به نتایج مالقاتهای خود و سخنان
متناقضخویشنمیاندیشد.
سیدکمال خرازی در واکنش به پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای
مالقات با حســن روحانی رئیس جمهور اظهارداشت :با توجه به
تجربه تلخی که از مذاکره با آمریکا و نقض مکرر تعهدات دولتمردان
آن کشور داشتهایم ،طبیعی است که ارزشی برای پیشنهاد وی قائل
نباشیم ،ترامپ باید قبل از هر چیز ،خروج آمریکا از برجام را جبران
کند و نشان دهد که برای تعهدات اسالف خود و قوانین بینالمللی
احترام قائل است.

در دیدار سفیران جدید ایران در  14کشور؛

روحانی :فشار آمریکا را به فرصتی برای توسعه تبدیل کنیم

س جمهوری در دیدار سفیران جدید ایران در  14کشور
ریی 
جهان گفت :شــرایط کنونی و تهدید و فشــار موجود از
سوی دولت آمریکا را به فرصتی برای توسعه و پیشرفت
روزافزون تبدیل کنیم و بیتردید میتوانیم از این شرایط به
خوبی عبور کنیم.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری،
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی روز گذشته در
این دیدار توجه به اولویت مســائل اقتصادی در روابط و
مناسبات خارجی کشورمان را مورد تأکید قرار داد و اظهار
داشت :اگر هر کدام از شما یک گام مهم در زمینه مسایل
اقتصادی بویژه در تقویت همکاری شرکتها و بنگاههای
بخش خصوصی کشورمان با کشورهای محل مأموریت
خود بردارید ،میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
وی سفیران را به تالش مضاعف به منظور تقویت و تحکیم
مناسبات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی کشورمان در عرصه
بینالمللی توصیه کرد و یادآور شد :باید شرایط کنونی و
تهدید و فشار موجود از سوی دولت آمریکا را به فرصتی
برای توسعه و پیشرفت روزافزون تبدیل کنیم و بیتردید
میتوانیم از این شرایط به خوبی عبور کنیم.
رییس جمهوری همچنین با اظهار خرســندی از انتخاب
خانم پروین فرشچی به عنوان سفیر کشورمان در فنالند،
گفــت :از اینکه فرصتی فراهم آمده تــا خانمها لیاقت و
استعداد خود را در صحنههای خارجی و مجامع بینالمللی
نیز نشان دهند ،بسیار خوشحال هستیم و اینگونه اقدامات
در شرایطی که به گونهای تبلیغ میکنند که اسالم و ایرانیها
با حضور زنان در عرصههای مدیریتی و اجتماعی مخالفند،
میتواند بسیار مؤثر و تأثیرگذار باشد.
روحانی خاطر نشان کرد :وزارت امور خارجه در انتخاب
خانمها و هموطنان اهل تســنن به عنوان سفیر اقدامات
خوبی انجام داده و باید بر مبنای شایســتگی و تعهد آن را
ادامه دهد.
در این دیدار ســفرای جدید جمهوری اسالمی ایران در

لهستان ،ژاپن ،واتیکان ،ایتالیا ،ایرلند ،اسلوونی ،فنالند ،لبنان،
قزاقستان ،اوکراین ،مالی،کلمبیا ،بلغارستان و سفیر و نماینده
دائم کشورمان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ،حضور
داشتند.
ایران هرگز نمیخواهد مشکلی در آبراههای جهانی
ایجاد شود
رئیسجمهور در دیدار سفیر جدید انگلستان در تهران ،با
استقبال از گسترش و توســعه روابط با لندن ،تاکید کرد:
خوشبختانه در ســالهای اخیر اراده ایران و انگلستان بر
برقراری روابط و مناسبات خوب میان دو کشور بوده است.
به گزارش ایلنا ،حجتاالســام حســن روحانی صبح
سهشــنبه هنگام دریافت اســتوارنامه «رابرت مکایر» ،
مالقاتها و مذاکرات مسئوالن دو کشور در مسائل دوجانبه
و بین المللی را ســازنده توصیف کرد و افزود :امروز در
مقطع تاریخی بســیار مهمی در رابطه با برجام قرار داریم
و بیان شفاف موضع اروپا نسبت به اقداماتی که باید برای
جبران خروج غیرقانونی آمریکا از برجام انجام دهد ،برای
ملت ایران بسیار حائز اهمیت است.
رئیس جمهور تأکید کرد :جمهوری اســامی ایران هرگز
به دنبال تنش در منطقه نبوده و نمیخواهد مشــکلی در

تاجرنیا

تاخیر در گفتوگوی تلویزیونی رئیسجمهور شرایط را دشوارتر میکند
توگــوی تلویزیونی
یک فعال سیاســی اصالحطلب گفــت :نمیدانم چرا گف 
توگو
رییسجمهور به تاخیر میافتد اما میدانم که هرچه بگذرد ،دشواری این گف 
بیشتر خواهد شد و همچنین شاید دیگر مردم شنوای صحبتهای رییسجمهور
نباشند چرا که اعتماد مردم به شدت در حال آسیب دیدن است.
توگو با ایلنا ،با اشاره به التهابات در جامعه در خصوص الزام
علی تاجرنیا در گف 
صحبت رودرروی رییسجمهور با مردم گفت :معتقدم هر مســالهای که موجب
بیاعتمادی مردم به حاکمیت و دولت شود ،ضررش متوجه مدیریت کالن کشور
خواهد شد .هرچقدر شــکاف بین مردم و دولت بیشتر شود ،دولت برای پیشبرد
اهدافش در مضیقه قرار خواهد گرفت.
وی افزود :عالوه بر اینکه دانســتن حق مردم اســت؛ این صحبت با مردم کمک
بزرگی است برای دولت تا در زمان قرار گرفتن در تنگناها حمایت مردم را پشت
خود داشته باشد.
تاجرنیا ادامه داد :ســال گذشــته رییسجمهور با رای به مراتب باالتر از دور اول
انتخاب شــد و این نشان میدهد که مردم بیشتری در این دوره به او امید بستند و
خواهان بهتر شدن اوضاع بودند .رییسجمهور وعدههایی به مردم داد اما متاسفانه

مورد قبول همه است که وعدهها عملی نشده است.
این فعال سیاسی اصالحطلب همچنین گفت :ما میدانیم که بخشی از این مشکالت
دســت دولت نبوده و میدانیم دولت فعال ما یشاع و همه کاره نیست .بخشی از
مشــکالت مربوط به تحریمها اســت و بخش عمدهای نیز به این علت است که
عمده مناسبات پولی کشور دست نهادهایی است که دولت نظارتی روی آنها ندارد.
این نماینده اســبق مجلس شــورای اسالمی گفت :در این شــرایط نمیدانم چرا
توگوی تلویزیونی رییسجمهور به تاخیــر میافتد اما میدانم هرچه بگذرد
گف 
توگو بیشتر خواهد شد و شاید دیگر مردم شنوای صحبتهای
دشواری این گف 
رییسجمهور نباشند؛ چراکه اعتماد مرم به شدت در حال آسیب دیدن است.
تاجرنیا در خصوص احتمال ارائه مشــاوره غلــط به رییسجمهور هم گفت:
توگوی تلویزیونی رییسجمهور نقش داشته
نمیدانم آیا این موضوع در لغو گف 
یا نه؛ اما قطعا میدانم رییسجمهور از مشاوران دلسوز بیبهره است .نمیخواهم
بگویم مشاوران ایشان خیانت میکنند اما قطعا آنها توانایی درک شرایط موجود
را ندارند و فکر میکنند اگر رییسجمهور را از مشــکالت دور نگه دارند ،به
ایشان لطف کردهاند.

لزوم برخورد با افسار
گسیختگیشبکهبانکی
هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

اداه از صفحه اول
اقتصاد کشور وقتی از مسیر خود خارج شد که در دولت های نهم و دهم سکان شبکه
بانکی کشور را به دست مدیران ناوارد ،ناالیق و صرف ًا فرمانبردار سپردیم .بدین ترتیب
دوران فعالیت نظام بانکی نه به عنوان بنگاه های اقتصادی مستقل و موتور پیش ران
اقتصاد کشور ،بلکه مراکز اجرای اوامر دولت مردان در اعطای تسهیالت به نور چشمی
ها آغاز گردید و متاسفانه تا به امروز نیز ادامه دارد.
امروز که ســایه تحریم بر اقتصاد کشور سنگینی می کند وقت آن است که با آسیب
شناســی شرایط اقتصادی کشور و تکیه بر توان داخلی و ظرفیت های موجود از این
بحران عبور کنیم .با نگاهی تیز بینانه به شــرایط کشور مشاهده می کنیم که با کمال
تاسف شــبکه بانکی صنایع و فعالیت های تولیدی را نشــانه رفته و آماده زدن تیر
خالص به اقتصاد کشور است و ما بر برجام لعنت می فرستیم.
مگر غیر از این است که در چنین شرایط خاص کشور ،ضروری است دولت و نظام
به حمایت همه جانبه از بخش تولید برخواســته تا با کاهش وابســتگی به واردات،
امکان مذاکره با شرایط یکسان فراهم گردد .اما متاسفانه شاهد آن هستیم که واقعیت
عکس این است .شبکه بانکی کشور بجای این که عصای دست صنایع بوده و با ارائه
تسهیالت بلند مدت و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز به ویژه به بخش خصوصی
به کمک آنها بشــتابد ،با تمام قوا سعی بر نابودی واحدهای صنعتی و تولیدی دارد.
همیشه بخش خصوصی کشور در مقایســه با بخش دولتی و شبه دولتی در موضع
ضعف بوده و امروز فعاالن تولیدی بخش خصوصی به حدی تحت فشــارند که در
صورت تداوم این شرایط در آینده نزدیک زیر فشار مالی بانکها از بین رفته و صحنه
را خالی خواهند کرد.
فعالیت صنعتی در بخش خصوصی وقتی شکوفا می شود که سرمایه گذاران این بخش
از انگیزه کافی برخوردار بوده و برای توسعه آن از هیچ اقدامی فرو گذار نکنند .امروز
در شرایطی هستیم که بخش خصوصی نه تنها به فکر توسعه فعالیت های خود نیست
بلکه با جدیت تمام به دنبال محدود کردن فعالیت و رهایی از منجالبی است که عمدت ًا
توســط شبکه بانکی کشور برایشان ایجاد شده است .چگونه می توان تصور کرد که
فعاالن اقتصادی ممنوع الخروج ،ممنوع المعامله و حساب های بانکیشان مسدود بوده
و در این شرایط به فکر توسعه باشند! افسوس و صد افسوس که بانک مرکزی که باید
با نگاهی همه جانبه این روابط را در ســطح مطلوب حفظ کند ،بعض ًا بخشنامه هایی
در حمایت از صنایع صادر نمود ،لیکن شبکه بانکی با اتکاء به نفوذ خود نزد صاحبان
قدرت کمترین ارزشی به این بخشنامه ها قایل نبوده و با جدیت تمام به فشردن پای
خود بر گلوی صنعت و تولید کشور ادامه می دهد.
حال که رئیس کل جدید بانک مرکزی کار خود را آغاز می کند ،ضروری است تیم
اقتصادی دولت به ادامه سیاست های غلط خود اصرار نورزد و با چرخشی شجاعانه
شرایط الزم را برای رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آورد .وقت آن است که دولت
دســت از مالحظه کاری و به نعل و به میخ زدن برداشته و با حمایت قاطع از بخش
تولید ،اقتصاد کشور را از رکود خارج نماید .ضروری است دولت به سرعت به کمدی
کنترل تورم پایان داده و اقداماتی به عمل آورد که شــرایط الزم برای ادامه حیات و
توسعه صنعت و تولید به ویژه در بخش خصوصی فراهم گردد .در اولین گام ضروری
است بانکهای کشور مکلف گردند بجای اینکه همچون زالو خون صنعت و تولید را
بمکند ،با دادن مهلتی چند ساله و ارائه تسهیالت در قالب سرمایه در گردش ،شرایط
الزم را برای ادامه کار آنها فراهم آورند .ضروری است دولت با قبول تعهد پرداخت
سود تسهیالت اعطایی به واحدهای تولیدی و صنعتی بخش خصوصی به بانکهای
کشور ،در عمل به تولیدکنندگان نشان دهد که حامی آنان است.
جالب این جاست که بخش هایی چون سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی
نیز عم ٌ
ال تیشه برداشته و به ریشه صنعت کشور می زنند و با اتکاء به دولتی بودن ،پا
را از قانون فراتر نهاده و خود در قالب شاکی و قاضی در آمده و احکام صادره خود
را به اجرا در می آورند و بخش خصوصی توانی برای مقابله با آن ندارد .این اســت
اقتصاد مقاومتی ما!
اما حمایت از صنعت کشور در مقابل شبکه بانکی به غیر از عزم دولت ،نیازمند
توان و شــجاعت مدیریتی بانک مرکزی است .امید است رئیس کل جدید بانک
مرکزی بتواند حداقل بخشی از اعتبار از دست رفته این نهاد را باز یابد .چنانچه
روند بی تصمیمی و ضعف مدیریت حاکم بر بخش اقتصادی دولت ادامه یابد،
شاهد تداوم و شدت روند نزولی شرایط اقتصادی کشور بوده و نخواهیم توانست
در صحنه بین المللی از حق خود دفاع کنیم .لذا بجای این که اجازه دهیم جامعه
بین المللی چماق برجام را بر سر ما بکوبد ،باید در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی
و درون زا ،بــه خودمــان اعتماد کنیم و با دفاع تمام قد از بخش صنعت و تولید
کشــور اجازه ندهیم که بانک مرکزی نظاره گر نابودی این بخش توسط شبکه
بانکی کشور باشد.

شناسنامه

آبراههای جهانی ایجاد شــود ،اما هیچگاه از حق خود در
صادرات نفت نیز ،به راحتی نمیگذرد.
دکتــر روحانی با انتقــاد از عدم اجــرای کامل برجام در
بخشهای تجاری و اقتصادی و روابط بانکی از ســوی
برخی از اعضا ،اظهار داشــت :جمهوری اســامی ایران
همواره برای توسعه مناسبات و حسن رابطه با کشورهای
اروپایی آماده است و اکنون پس از خروج غیرقانونی آمریکا
از برجام ،در فرصت محدود باقیمانده توپ در زمین اروپا
قرار دارد.
«رابرت مکایر» ســفیر جدید انگلستان نیز در این دیدار
ضمن تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهوری کشورمان
با اشاره به اینکه دولت بریتانیا از اجرا و تداوم برجام حمایت
میکند ،گفت :امروز تالش گســتردهای میان کشورهای
اروپایی برای حفظ برجام بویژه در زمینه اقتصادی برقرار
است که بیسابقه بوده است.
ســفیر جدید انگلســتان در تهران با بیان اینکه سیاست
تنشزدایی ایران در منطقه بسیار حائز اهمیت است ،گفت:
ما به دنبال توسعه هر چه بیشتر روابط و مناسبات با ایران
هستیم و معتقدیم ،حل مشکالت و بحرانها تنها از طریق
گفتگو و دیپلماسی امکانپذیر است.

جهاناقتصاد

جهاناقتصاد
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•مدیرامور اجرایی:مریم تیموری • مدیر بازرگانی  :شاپورنیکبخت
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار مالی :مرتضی ابراهیمی
• 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
• 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.

