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روحانی در میزگرد اولویت های توسعه و چالش ها در اجالس کوآالالمپور ۲۰۱۹مطرح کرد

با پول ملی به استقالل اقتصادی می رسیم نه دالر

رییس جمهوری در میزگرد اولویتهای توســعه و چالشها
در اجالس ســران کوآالالمپور  ،۲۰۱۹با بیــان اینکه همه ما
برای گشودن مسیر عزت و سربلندی امت اسالمی مسوولیت
تاریخی بر دوش داریم ،تاکید کرد :اسالم نه تمدن برخوردها
بلکه تمدن تحمل ،دعوت و همزیستی است.
به گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت جمهوری،
حجتاالســام «حســن روحانی» روز پنج شنبه در میزگرد
اولویت های توسعه و چالش ها در اجالس سران کوآالالمپور
 ۲۰۱۹ضمن تشکر مجدد از نخست وزیر مالزی به دلیل فراهم
آوردن فرصت ارزشــمند گفت و گو گفت :ما مسئولیتی مهم
تاریخی بر دوش داریم که مسیر ع ّزت و سربلندی دنیای ا ّمت
اســامی را بگشائیم و موانع پیشرفت و مشارکت آنان در راه
رشد و اعتالء جامعه بشری را از سر راه برداریم.
وی افزود :اطمینان دارم که با این ایده و آرزو در این نشســت
حضور پیدا کرده اید که تمدن اسالمی قادر است عصرطالیی
خود را در شــرایط جدید دنیای امروز تجربه کند .افول تمدن
اسالمی زمانی آغاز شد که جریاناتی تنگنظرانه و متعصبانه به
فقه اسالمی نگاه کردند و متأسفانه برخی از آنها نقش خرد و
تجربه بشــری را در مدیریت جوامع نادیدهگرفتند در حالی
که اســام به ما توصیه میکند که  ۲رسول برای هدایت شما
فرســتادیم یک رسول باطنی شــما که عقل شما است و یک
رسول ظاهری که آن پیامبر اسالم(ص) است .بنابراین،
وی خاطر نشــان کرد :این توصیه پــروردگار و پیامبر را کنار
گذاشــتیم و از عقل و دانش و خرد خودمان و همچنین علم
سایر ابناء بشر به خوبی استفاده نکردیم در حالی که اسالم به
ما گفته بود ال ْ ِح ْک َم ُة ضَ ال َّ ُة ال ْ ُم ْؤمِنِ ،هر کجا حکمت و دانشــی

جهاناقتصاد

وجود دارد به آنجا بروید و به ما پیامبر اســام(ص) امر کرده
بود که همانند عبادت و نماز ،دانش ،علم و فراگیری دانش و
علم هم بر شما ضروری و الزم است.
رییس جمهوری افزود :اینگونه تفکر متحجرانه بود که متأسفانه
جوامع اسالمی را از پیشرفت دور کرد و یک فکر افراطی را در
جامعه اسالمی بوجود آورد که این فکر افراطی هم به تمدن و
پیشرفت ما صدمه زد و هم آسیب جدی بر چهره واقعی اسالم
وارد کرد و همان که میبینیم جریان تکفیری و افراطی دنیای
امروز در واقع جهل ،تعصب ،کشــتار و ویرانی را در جامعه
ما شــایع کرده است .در برابر افراطی که ما را از عقل ،خرد و
تجربه دیگران باز میداشــت یک تفکر ،تفریطی دیگر هم در
جهان اســام آغاز شــد و آن اینکه به ما گفت برای پیشرفت
راهی وجود ندارد ،مگر اینکه از الگوهای غربی به طور کامل
تبعیت کنید و به ما گفت هرگونه پیشــرفت و توسعه جوامع
اســامی در صورتی امکانپذیر است که از باورهای دینیتان
فاصله بگیرید و از ســنتهای ملیتان دور بشوید و کام ً
ال به
غرب ،راه و الگوی غــرب ایمان بیاورید و این همین بود که
متأسفانه در برخی از کشورهای اسالمی بخاطر تقلید کامل از
الگوهای غربی و بی توجهی به سنتهای ملی و باورهای دینی
ت خودشان بازداشت.
جوامع اسالمی را از هوی 
وی یادآور شد :بخاطر این دو جریان فکری افراطی و تفریطی
متأســفانه جوامع اسالمی بهای بسیار ســنگینی را پرداختند.
امروزه بر همگان آشکار شده که در دراز مدت ،توسعهگرایی
بدون توجه بــه ارزشهای تاریخی و باورهای دینی میتواند
اثرات بسیار مخربی را برای جوامع ما داشته باشد .کم توجهی
به بعد فرهنگی توســعه مانع خالقیت و نوآوری ملی میشود

چهارسویسیاست
جهانگیری در گفتگوی تلفنی معاون اول رییس جمهور با استانداران  ۹استان کشور:

همه امکانات کشور برای کمک به سیل زدگان بسیج شده است

معاون اول رییس جمهور در تماسهای تلفنی جداگانه با استانداران  ۹استان آسیب دیده از بارش
باران با تاکید بر بکارگیری همه امکانات استان ها تصریح کرد :همه امکانات کشور برای کمک به
مردم در مناطقی که دچار آسیب شدهاند بسیج و در این زمینه دستورات الزم صادر شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری« ،اسحاق جهانگیری» در تماسهای
تلفنی جداگانه با استانداران خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان ،کرمانشاه ،کردستان ،سیستان و بلوچستان،
همدان ،اصفهان و آذربایجانشرقی در جریان آخرین وضعیت بارندگی و خسارات ناشی از آن،
نحوه امدادرسانی به مردم و میزان آمادگی نیروهای امدادی برای مقابله با حوادث احتمالی قرار
گرفت.
جهانگیری ضمن تشکر از اقدامات اســتانداران ،ستادهای بحران و نیروهای امدادی ،خواستار
تالش مجدانه همه دستگاه ها و بکارگیری همه امکانات برای رفع آبگرفتگی های معابر و خیابان
ها و جلوگیری از آسیب به منازل و ساختمان های مسکونی شد .در این تماس ها که در پی بارش
های سیل آسای چند روز اخیر و برای دومین بار با تعدادی از استانداران انجام شد ،معاون اول
رییس جمهور با تاکید بر بکارگیری همه امکانات استان ها بر ممانعت از مسدود شدن راه های
مواصالتی این استان ها به منظور ارسال کمک از استان های همجوار ،تصریح کرد :همه امکانات
کشــور برای کمک به مردم در مناطقی که دچار آسیب شدهاند بسیج و در این زمینه دستورات
الزم صادر شــده است .استانداران این استان ها نیز در این مکالمه های تلفنی گزارشی از میزان
بارش ها ،تخریب ها و نحوه امدادرسانی ،آمادگی نیروها ودستگاه ها و نیز نیازهای خود برای
کمک به مردم وحفظ زیر ساخت ها ارایه کردند .دفتر معاون اول رییس جمهور در اطالعیهای
پیرامون خبر گفتگوی تلفنی جهانگیری با استانداران  ۹استان کشور اعالم کرد :موضوع بارندگی،
میزان خســارات و نحوه امدادرسانی در مکالمه تلفنی دکتر جهانگیری با استانداران خوزستان،
بوشــهر ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان مطرح شده و در گفتگوی تلفنی ایشان با استانداران
آذربایجانشرقی ،کرمانشاه ،همدان ،اصفهان و کردستان مسایل جاری مورد بحث و تبادل نظر قرار
گرفته است در این اطالعیه تصریح شده است :دکتر جهانگیری طبق برنامه کاری بطور معمول
روزهای پنجشنبه پیگیر طرح ها و برنامه های توسعه ای در استان های کشور هستند و این تماس
ها بر این اساس انجام شده است
سخنگوی وزارت امور خارجه:

آمریکا تمام تالش خود را به عبث صرف دخالت در امور داخلی
ایران می کند

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از تیم سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا در حساب
توییتری خود نوشت :آمریکا تمام تالش خود را به عبث صرف دخالت در امور داخلی ایران می
کند ،در این کشور جای نهادی با نگاه راهبردی به موضوعات جهانی خالی است« .سیدعباس
موسوی» در حساب توییتری خود نوشت :تیم سیاست خارجی آمریکا تمام تالش خود را به
عبث صرف دخالت در امور داخلی ایران ،با پرداختن به موضوعات موهوم و بی اساس با ادبیاتی
نازل و شیوهای محقرانه و بیسابقه در تاریخ آمریکا کرده اند .در ایاالت متحده ،جای نهادی با نگاه
راهبردی به موضوعات جهانی خالی است .سخنگوی وزارت امور خارجه ساعاتی قبل در توییت
دیگر به اظهارات موهن روز گذشته «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا به شدت واکنش
نشــان داد و تصریح کرد :وی در حد و اندازه هیچ وزیر خارجهای در جهان نیست .پمپئو روز
پنجشنبه در نشستی با موضوع وضعیت حقوق بشری در ایران که در وزارت خارجه آمریکا برگزار
شد ،اظهار داشت :ما به مردم ایران می گوییم که دوستانی دارند که جویای حقوق آنها هستند.
وی با ادعای حمایت از اغتشاشات اخیر در ایران اعالم کرد که  ۲قاضی و دادستان ایرانی تحت
تحریم قرار میگیرند و برای مقامات ایرانی و بستگان آنها محدودیت صدور ویزا اعمال میشود.
موسوی در توییت قبلی خود نوشت« :مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا بلندگوی قلدری،
فریبکاری ،تحقیر و توهین با زبان خشم ،پرخاشگری ،جهل و افراط است .او که از ریاست یک
سازمان جهنمی ،فریبکار ،برانداز و شکنجه گر به وزارت خارجه آمریکا آمده و تفکرات جهنمی
خود را به میدان دیپلماسی بعنوان یک حوزه متمدنانه منتقل کرده است در حد و اندازه هیچ وزیر
خارجه ای در جهان نبوده و جایگاهی در این حوزه ندارد .موســوی افزود :وزرای امور خارجه
معموال منادی صلح ،آشتی ،گفت وگو و احترام هستند در حالی که آقای پمپئو بلندگوی قلدری،
فریبکاری ،تحقیر و توهین با زبان خشم ،پرخاشگری ،جهل و افراط است .سخنگوی وزارت امور
خارجه ضمن محکومیت سخنان پومپئو یادآوری کرد آنها با این روشها راه به جایی نخواهند
برد چونانکه تا کنون نیز جز یک دیپلماسی و سیاست خارجی ناکارآمد ،متوهم ،مش ّوش ،ایستا و
زورگو تصویر دیگری را به مردم و نخبگان آمریکا و جهان ارزانی نداشته اند.

و از ظرفیت جامعه برای مقابله با الگوهای ناخواسته خارجی
میکاهد.
حجت االسالم روحانی با تاکید بر اینکه وقت آن است که به
جایگاهی بیاندیشیم که ِ
امت مسلمان سزاوار و سرافراز به آن
است؛ تصریح کرد :امت اسالم بر سری ِر شایسته خود نخواهد
نشست مگر آنکه سررشته الفت را باز یابد و بندهای خشم و
نفرت را میان مســلمانها بردارد .اگر خود را برای همکاری
کامل با جامعه اســامی و برادرهای خودمان آماده نکنیم باز
هم باید متأسفانه شکست را تجربه کنیم ،از اسالم آموختهایم
که اسالم در پی برخورد و جنگ تمدنها نیست ،تمدن اسالم،
تمدن تحمل دیگران ،دعوت از دیگران و همزیستی با دیگران
است.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران آماده
همکاری با سایر کشورهای مسلمان است؛ افزود :ثمره سرمایه
گذاری گسترده در آموزش عالی و تربیت دانشمندا ِن جوان ما
خوشبختانه کشــور ما را در ردههای باالی علمی منطقهای و
جهانی قرار داده اســت و خوشبختانه در برخی از رشتهها از
جمله نانو و بیوتکنولوژی ،علوم شــناختی و دانش صلح آمیز
هستهای توفیقات بســیار خوبی را امروز به دست آوردهایم و
خوشــبختانه در تحقیقات و صنایع دفاعــی امروز به نقطهای
رســیده ایم که به خوبی در برابر تهدیداتی که علیه ما اســت
میتوانیم از خودمان دفاع کنیم و در برخی از صنایع دفاعیمان
صنعت ما قابل رقابت با صنایع کشورهای پیشرفته است و این
نبود مگر در سایه بیداری نسل جوان امروز ما در کشور برای
فراگیری ،یادگیری و در کنار فرهنگ دینی و ملی خود .از طرف
دیگر مردمســاالری اسالمی در کشور ما زمینه مشارکت فعال
همه مردم را در سرنوشت خودشان فراهم کرده است.
وی ادامه داد :عامل اصلی که ابرقدرت ها در طول  ۴۱ســال
گذشــته نتوانستند استقالل و حکومت ما را مورد صدمه قرار
دهند به دلیل مردم ســاالری و مشارکت بود .ما تقریبا در هر
ســالی یک انتخابات بزرگ و ملی و عمومی را شاهد بودیم
در  ۴۰سال گذشته  ۳۸انتخابات برگزار کردیم و مردم ما آینده
خــود را با صندوق آرا تعیین می کنند و در دنیای امروز بدون
مشارکت مردم اســتقالل کشور و توسعه کشور امکان ناپذیر
است و خوشحالیم که توانستیم فرهنگ دینی خود را در کنار
دموکراسی  ،مردم ســاالری ،صندوق آرا و رای  ،مشورت و
نظر مردم قرار بدهیم کــه خداوند هم در قرآن به ما امر کرده
و گفته است :و امرهم شورا بینهم این دستور اسالم به ماست
که با مشــارکت یکدیگر تالش کنیم و بتوانیم به اهداف خود
دست پیدا کنیم.
حجت االسالم روحانی خطاب به رییس میزگرد گفت :امروز
روز تصمیم برای پیشرفت دنیای اسالم بر پایه همکاری است
ما باید در کنار یکدیگر با هم همکاری کنیم و زمینه های بسیار
متعددی برای هم افزایی امروز در دنیای اســام وجود دارد.
مهم این است که ما بتوانیم با گام های سنجیده و حساب شده
زمینه را برای همکاری گســترش دهیــم .به نظر ما در بخش
اقتصادی ما در پنج حوزه می توانیم به هم نزدیک تر شویم و
مشارکت کنیم .حوزه اول همکاری های مالی ،همکاری های

پولی ،بانکی و بیمه ای اســت .ما می دانیم که امروز بسیاری
از تحرکات اقتصادی ما وابســته به بیمه خارجی و کشورهای
بزرگ است ،در حالی که ما کشورهای اسالمی قادر هستیم با
ســرمایه گذاری هم یک بیمه ای را ایجاد کنیم مخصوصا در
زمینه حمل و نقل تا خودمان را از وابستگی نجات دهیم.
وی ادامه داد :امروز در شرایط تحریم بیمه کشورمان با برخی
از بیمه های کشورهای دیگر توانستیم با هم مشارکت کنیم و
بتوانیم بیمه های مورد نظــر خودمان را به وجود بیاوریم .در
زمینه بانکی امروز باید با پول ملی خود با هم مشارکت کنیم و
بدون پول ملی و با تکیه بر دالر قادر نیستیم استقالل اقتصادی
خود را حفظ کنیم .زمینه دیگر زمینه فناوری های نوین است
در این زمینه کشــورهای اسالمی پیشرفت های قابل مالحظه
ای داشــتند و ما شاهد آن هســتیم که در زمینه فناوری های
نوین قادریم روی پای خود بایستیم و خودمان اخیرا در زمینه
مساله نفت و گاز به خاطر تحریم دیدیم که نیازمند به برخی از
صنایعی هستیم که باید روی پای خود بایستیم و به همین دلیل
شروع به ساخت توربین ها و کمپرسورها کردیم.
وی تاکید کرد :در توربین و کمپرســور کامال روی پای خود
ایســتادیم و نیازی به خارج نداریم .و این برای ما مهم است
که در دنیای اســام قدرت داریم در کنار همدیگر این صنایع
را تکمیل کنیم .مورد سوم تجارت است ما در دنیای اسالم به
ویــژه در زمینه کاالها و خدمات حالل می توانیم در کنار هم
قرار بگیریم.
رییس جمهوری با اشــاره بــه اینکه امــروز در دنیای حتی
پیشرفته صنعتی غذای حالل جایگاه ویژه ای دارد ،گفت :حتی
غیرمسلمان ها به مارک و غذای حالل روی آورده اند و ما می
توانیم در بازار دنیا با همکاری همدیگر حرکت بسیار بزرگی را
در زمینه خدمات و کاالهای حالل ایجاد کنیم.
وی افزود :مورد بعد حمل و نقل فرامرزی اســت .در صنعت
حمل و نقل فرامرزی و خدمــات مرتبط با آن  ،می توانیم با
همــکاری هم به همدیگر یاری و کمــک کنیم .موضوع بعد
موضوع گردشگری است .در دنیای اسالم فرصت بسیار خوبی
برای گردشگری داریم هم از لحاظ فرهنگی  ،تاریخی  ،میراث
فرهنگی  ،صنایع دستی و هم از لحاظ تنوع آب و هوایی و هم
در زمینه های خدماتی از قبیل سالمت ،توانمندی هایی داریم
که می توانیم گردش و صنعت گردشگری را توسعه دهیم.
رییس شورای عالی امنیت ملی گفت :با پیدایی فناوری جدید
بالکچین ( )block chainما امــروز می توانیم با همکاری
بانک های مرکزی خود رمز ارز واحد کشــورهای اسالمی را
بنیان گذاری کنیم همان که در گذشته آقای ماهاتیر محمد دنبال
دینار اسالمی بود شاید امروز بتوانیم با این فناوری واحد پولی
جدیدی را در دنیای اســام به وجود بیاوریم و از مزایای پول
های دیجیتال اســتفاده کنیم و بتوانیم از نوسانات شدید سفته
بازانــه در مصونیت قرار بگیریم.بــرای حمایت از نوآوری و
توسعه در فناوری های نوین می توانیم صندوق سرمایه گذاری
مشترک خطرپذیر را با هم تاســیس کنیم و این صندوق می
تواند از همه استارت آپ ها و فناوری های نوین دنیای اسالم
به خوبی حمایت کند.

کارشناسبینالملل:

 FATFازدواج غیرقابل فسخ نیست

دیپلمات پیشــین ایران با بیان اینکه موضوعی چون
 FATFبــا تعامــل و تفکر قابل حل اســت ،گفت:
گروه ویژه اقدام مالی نهادی بین المللی است که همه
کشورهای جهان عضو آن هستند و هر وقت بخواهند
میتوانند از آن خارج شــوند و حضور درآن ازدواج
غیرقابل فسخ نیست.
«فریدون مجلسی» روز جمعه با اشاره به پایان گرفتن
مهلت گروه ویژه اقدام مالی ( ،)FATFگفت :در حالی
کــه دو الیحه از لوایح چهارگانــه  FATFدر مجمع
تشخیص مصلحت خاک میخورد و اعضای آن نیز
ســکوت کردهاند ،نگران هستم که وقتی موضوعی با
تعامل و تفکر قابل حل است ،چرا باید به گرهای تبدیل
شود.
وی ادامه داد FATF :نهادی بین المللی است که همه
کشورهای جهان عضو آن هستند و هر وقت بخواهند
میتوانند از آن خارج شــوند و حضور درآن ازدواج
غیرقابل فسخ نیست .اینکه برخی می گویند با پیوستن
به این کنوانسیونها به شرایط بیگانگان و غربیها تن
میدهیم ،یک بهانهجویی است.
این دیپلمات ســابق یادآور شد :بســیاری از ابزارها،
سازوکارها و امکاناتی که در حال استفاده از آن هستیم،
غربی اســت ،همین تلفنی که با آن صحبت میکنیم
پدیدهای غربی است چرا مخالفان تصویب  CFTو
پالرمو تلفن خود را کنار نمیگذارند؟
مجلسی در بخش دیگری از اظهاراتش به انتشار بخشی
از نظر حقوقی وزارت خارجهآمریکا درباره اســتفاده
این کشور از "مکانیسم ماشه" اشاره کرد و گفت :به نظر
میرسد رفتن آمریکا به سمت مکانیسم ماشه و اتخاذ
این رویکرد با مساله تحریم تسلیحاتی ایران بیارتباط
نیست ،البته این هم یک بهانه است.

وی ادامــه داد :چنانچه ایران از برجام خارج شــود و
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم آن را
تایید کند دیگر به تایید شــورای امنیت احتیاج ندارد،
در ایــن صورت توافق برجام معلــق و تحریم های
شورای امنیت برمیگردد .البته آمریکاییها این روند
را می شناســند و به این اصل که بدون تایید شورای
حکام کاری نمیتوانند از پیــش ببرند ،آگاهند .ولی
اگر زورشان برســد از هیچ ابزار و بهانه ای فروگذار
نمیکنند.
کارشناس مسائل بینالمللی علت و انگیزه آمریکا از
طرح این موضوع را گرفتن بهانه از کشــورهای ثالث
چون مالزی ،چین و ژاپن عنوان کرد و گفت :آمریکا
قصد دارد ایران را به سمتی ببرد که مقصر جلوه کند و
به کشورهای معترض بگوید ایران با نقض قطعنامههای
شــورای امنیت ،خالف تعهدات برجامی خود عمل
کرده است .مجلسی با بیان اینکه آمریکاییها تاکنون
هر کاری که توانستهاند علیه ایران انجام دادهاند ،افزود:
استدالل تحریمی آمریکا این است که وارد جنگ نشده
و با همین جنگ اقتصادی به خواستهها و اهداف خود
برسند.
وی در ادامــه به پایان تحریمهای تســلیحاتی ایران
براســاس برجام اشــاره کرد و گفت :به نظر میرسد
رفتن آمریکا به ســمت مکانیسم ماشــه و اتخاذ این
رویکرد با مساله پایان تحریم تسلیحاتی ایران ارتباط
دارد ،البته این هم یک بهانه است .فرض کنیم روزی
تحریمهای تسلیحاتی ایران به پایان برسد و خرید و
فروش تســلیحات با ایران به شکل قانونی آزاد شود،
وقتی کشورهای دنیا از ایران ،نفت و اقالم غیرنظامی
نمیخرند ،چگونه می توانند کاالی تسلیحاتی به ایران
بفروشند یا بخرند؟ این کارشناس مسائل بینالمللی

اظهارات افراد غیرمســئول در خصوص مسائل مهم
منطقهای و بین المللی را مزید براین بهانهها عنوان کرد
و یادآور شــد :قصد آمریکاییها فشار آوردن به ایران
است و در چنین شرایطی کسانی که تریبون دارند نباید
بهانه به دست آنها بدهند.
در شرایط دشمنی قانون قرارداد بیمعنی میشود
مجلسی افزود :استدالل آمریکاییها ،برخی همسایگان
و اسرائیل این است که وقتی ایران میتواند دیگران را
تهدید کند ،اگر محدودیت تسلیحاتی شورای امنیت آن
به پایان برسد ،تهدید جدیتر خواهد شد .این بهانهها
وجــود دارد و برای امتحان هر راه ســخت گیرانهای
دستاویز شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آمریکاییها می توانند
اروپاییها را به سمت فعال کردن مکانیسم ماشه ترغیب
کنند ،گفت :اگر بنا بر لجاجت و بهانهجویی باشد ،از
هر منفذ و روزنهای استفاده میکنند .در شرایط دشمنی،
قانون و قرارداد بیمعنی میشــود .مگر غیرقانونیتر
از خــود جنگ وجود دارد؟ آمریکاییها با روشهای
مختلف چهره قانونی به جنگ میدهند و جنگهای
مختلف اتفاق میافتد ،قضیه مکانیسم ماشه هم خارج
از این معادله نیست و میتوانند با قانونی جلوهدادن آن
را فعال کنند.
این دیپلمات سابق کشورمان اظهار کرد :باید خود را
از لبه تیغ کنار بکشیم .لجاجت و بهانه جویی که باشد
هر کاری آسان است و همیشه هم اتفاق افتاده است.
مجلســی ادامه داد :مگر بزرگتر از جنگ ویتنام سراغ
داریم ،کجایش قانونی بــود؟ جنگ جهانی دوم هم
همینطور .وقتی کار به مرحله ای برســد که احساس
خطر تلقیشود ،دفاع از خود هم مشروع تلقی میشود،
اینجا قانون و قرارداد به محاق میرود.

نیویورکتایمز:

واشنگتن نباید درهای دیپلماسی با ایران را ببندد
به دنبال انجام تبادل زندانیــان میان آمریکا و ایران،
روزنامــه نیویورک تایمز روز پنجشــنبه نوشــت:
واشنگتن نباید درهای دیپلماسی با ایران را ببندد و
مذاکرات طرفین باید هرچه زودتر انجام شود.
به گــزارش این روزنامه آمریکایــی ،افزایش تنش
میان واشــنگتن و تهران نشانهای از پایان و شکست
دیپلماسی نیست ،بلکه مذاکرات احتمالی دو کشور
را با خطر مواجه می کند.
نیویورک تایمز مینویسد ،در حالی که با آغاز تبادل
زندانیان زمزمههایی برای ازسرگیری مذاکرات میان
آمریکا و ایران به گوش می رسید اما آغاز اعتراضات
خیابانی در ایران ،مقامات آمریکا را به تغییر سیاست
خود در قبال ایران وا داشت.
" دولتمردان آمریکا نباید هرگز از اعتراضات خیابانی
ایران استفاده ابزاری کنند و مجدد امیدهایی که برای
ازسرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن شعله ور
شده بود را خاموش کنند".

نیویورک تایمــز در مقاله خود در مورد سیاســت
خارجی آمریکا در قبال ایران هشــدار داد و نوشت:
با توجه به ادامه سیاســتهای فشار حداکثری علیه
تهران ،دولت تضعیف شده و به احتمال زیاد با ادامه
چنین رویکردی از سوی کاخ سفید ،افراطیون دوباره
در انتخابات آتی پارلمان ایران به قدرت برسند.
به نوشــته نیویورک تایمز ،واشــنگتن در این بهره
حســاس باید ارتباطات دیپلماسی با ایران را جدی
بگیرد ،در حالی که ممکن است فرصت موفقیت در
این مقطع زمانی پایین باشد.
"دولت ترامپ در سال گذشته با خروج یکجانبه از
توافق هستهای اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران
را از ســرگرفت و به امید بازگشت ایران بر سر میز
مذاکرات سیاست فشار حداکثری خود علیه ایران را
تشدید کرده است" .
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری ایران در مهرماه
سال جاری با حضور مجمع عمومی سازمان ملل در

مورد رفتارهای آمریکا و خروج از توافق هســتهای
گفت :پیششرط «فشــار حداکثری» آمریکا برای
مذاکره با ایران غلط اســت و اگر این پیششرطها
برداشته شود ،امکان مذاکره با آمریکا وجود دارد.
روحانــی در نیویورک در یک نشســت خبری با
خبرنگاران گفت :خروج آمریکا از توافق هستهای،
«دب ه کردن» بود و از بین رفتن برجام به نفع کســی
نیست.
روحانی اظهار داشت« :اکنون چیزی که مهم است،
این اســت که آمریکا اعتمادی را که خدشهدار کرده
است ،برگرداند».
رییسجمهــوری ایــران همچنیــن دربــاره رفتار
قدرتهای اروپایی بــرای اجرای برجام عنوان کرد
که وعدههای آنها برای حل مشکل تاکنون عملیاتی
نشده است.
وی گفت ،اروپا ناتوانی و بیارادگی خودش را ثابت
کرده و نمیخواهد هزینهای بپردازد.

سرمقاله

یلدا شب بی پایان تولید
درکشور
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

در آستانه شب یلدا قرار گرفته ایم و بلندترین شب سال را خواهیم گذراند .بدین ترتیب سه فصل
از سال را پشت سر گذاشته و به زمستان پا می گذاریم .سالی که شعار آن "رونق تولید" است .بد
نیست در این مقطع نگاهی به پشت سرمان بیاندازیم و ببینیم با این شعار چه کرده ایم؟ توجه داشته
باشیم که آمریکا با فشار حداکثری سعی بر به زانو درآوردنمان دارد و ما نیز ،صرف نظر از درست
یا غلط بودن این سیاست ،با تمام قوا به دنبال آنیم که از خیمه این حریف چقر گریخته و پشتمان
به تشک نرسد .در چنین شرایطی برخورداری از توان داخلی در بخش تولید و صنعت امری کام ً
ال
ضروری است .لذا در این شرایط حساس انتظار می رود سیستم حکمرانی ما هم زمان با ایستادگی
در مقابل آمریکا ،تمام قد از هر گونه فعالیت اقتصادی و تولیدی داخلی حمایت کند .اما چنین است؟
با گذشــت  9ماه از سال رونق تولید ،شاهد آن هستیم که شبکه بانکی با سوء استفاده از قدرت و
ثروت ،از آمریکا پیشی گرفته و حریف نحیف خود را که همان تولید داخل است نه به خاک نشانده
بلکه ضربه فنی کرده است! بانکها با استفاده غیر قانونی از قراردادهای سفید امضاء و عدم اجرای
مصوبات و بخشنامه های متعدد بانک مرکزی مبنی بر حداکثر نرخ بهره ،غیر قانونی بودن اخذ سود
مرکب ،سپرده گذاری اجباری و بدون سود و بسیاری موارد دیگر حتی از ارائه یک نسخه از قرار داد
به مشتری و ارائه خدمات بانکی به بخش قابل توجهی از تولید کشور امتناع می ورزند .آنجا هم که
قوانین کشور به کمک بخش تولید آمده و در ماده  15قانون عملیات بانکی بدون رباء مصوب 1362
و ماده  199آئین نامه اجرای مفاد و اسناد رسمی الزم االجرا اعالم می کند که در صورت تقاضای
بانــک مبنی بر صدور اجرائیه ،دوایر اجرای ثبت تنها در صورت عدم وجود اختالف بین بانک و
مشتری می توانند اقدام به صدور اجرائیه نمایند ،بدون در نظر گرفتن قانون تنها با درخواست بانک و
در راستای سهولت کار خود اقدام به صدور اجرائیه علیه مشتری می کنند .البته دولت اقدام به تشکیل
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نموده که تحت نظر وزارت صنعت ،معدن و تجارت موارد را بررسی
و مصوبات منطقی در راستای حمایت از تولید صادر می کند لیکن متاسفانه سایر دوایر دولتی به ویژه
شبکه بانکی مصوبات ستاد مذکور را برای خود الزم االجرا ندانسته و خود را فراتر از آن می داند.
در کجای دنیا رســم است که جوانکی در بانک مرکزی با فشــار دادن یک دکمه بر روی صفحه
کلیدکامپیوتر خود صنعتگری را که چندین هزار نفر زیر نظر او کار می کند ،ممنوع الخروج کند ،بدون
آنکه کوچکترین اطالعی از عواقب کار خود داشته باشد .واقعیت این است که این روزها دیگر بانکی
در کشور باقی نمانده و شبکه بانکی سخت سر گرم پاسبان کشی است و تنها بخش حقوقی آن است
که با جدیت تمام و بدون آگاهی از عواقب خطیر اقدامات خود ،در حال فعالیت است .فعالیتی که به
کشاندن تولید کننده نگون بخت از این دادگاه به آن دادگاه خالصه می شود .مدیران ارشد بانکها هم
با مطرح شدن این موارد به یک باره احساسات انقالبی شان تحریک شده و داد وا اسالما می زنند که
بیت المال در معرض خطر قرار گرفته است .گویی آن زمانی که برای حفظ میز خود به سفارش این
و آن وام های میلیاردی به شرکت های کاغذی که اص ً
ال وجود خارجی نداشته اند می دادند خبری
از اسالم نبوده و از بودجه آمریکا و اسرائیل خرج می کرده اند! واقع ًا باعث تاسف است که در این
شرایط خطیر و در سال رونق تولید ،علیرغم مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و تاکیدات
مکرر معاونت قضایی دادستان کل کشور ،شبکه بانکی با سوء استفاده از ضعف بانک مرکزی خر
خود رانده و بر به نابودی کشاندن تولید کشور اصرار می ورزد .صد البته که این امر بیشتر در مورد
بانکهای به اصطالح خصوصی صادق است که با آمیختن قدرت و ثروت عم ً
ال خود را فراتر از دولت
و سایر قوا دانسته و برای بانک مرکزی هم پشیزی قائل نیست .سالیانی است سکان مدیریت بانکی
کشور به دست تعداد معدودی افراد وابسته سپرده شده است  .گماشتگانی که تنها از این سمت به آن
سمت و از این بانک به آن بانک می روند .راه کار آن است که بانک مرکزی در اقدامی شجاعانه به
یک باره تمام مدیران ارشد بانکهای کشور را بر کنار کرده و افرادی را جایگزین نماید که اوالً خارج
از مافیای بانکی فعلی بوده و ثانی ًا با مسائل تولیدی و صنعتی در بخش خصوصی آشنایی داشته باشند.
چگونه است که قیمت بنزین را می توان به یک باره نیمه شب پنجشنبه گران کرد ولی نمی توان
چند مدیر بانکی را که عوامل اصلی فساد گسترده بوده و اقتصاد کشور را به نابودی کشانده اند ،به
خانه فرستاد .البته که هر جا شبکه بانکی باری بر زمین گذاشته باشد ،عزیزانمان در سایر دوایر دولتی
از جمله سازمان امور مالیاتی ،سازمان تامین اجتماعی ،شرکت های برق و گاز و غیره به کمک آمده
و نخواهند گذاشت که جرعه ای آب خوش از گلوی تولید کننده نگون بخت پائین رفته و نفس
راحتی بکشد .چگونه می توان باور کرد که چند روز قبل در یکی از فقیرترین مناطق روستایی استان
خراسان رضوی ،مدیر نادانی گاز یک کارخانه سیمان را قطع کرده و کارگران زحمت کش آن را که
حتی با داشتن کار با مشکالت معیشتی عدیده ای دست به گریبانند ،در معرض بیکاری قرار دهد.
آن وقت هم که این قشر زحمتکش در مقابله با این اقدامات جاهالنه و شاید هم خائنانه ،اعتراضی
می کنند ،چشم خود را بر انبوهی از سوء مدیریت ها بسته و اعالم می کنیم که ایشان توسط دشمنان
خارجی اجیر شده اند .واقعیت این است که چنانچه دشمن خارجی کسی را اجیر کرده باشد ،این
کارگران و کارکنان غیور ما نیستند که صبح تا شب برای تامین مخارج خود و خانواده شان عرق می
ریزند ،بلکه همان مدیران دولتی هستند که پشت میزهای به مراتب بزرگتر از خودشان نشانده شده
و تنها کاری که انجام می دهند گرفتن حقوق نجومی ،حفظ میز و نان قرض دادن به یکدیگر است و
در این مسیر ناصواب ،کشور را به نابودی می کشانند .شب یلدا طوالنیست اما ملت با امید به صبح
فردا به خواب می رود .افسوس که در سال رونق تولید ،شب یلدای تولید کشور را پایانی نیست و
در همان شعار خالصه شده است.کاش می شد زمستان پیش رو را به بهار رونق تولید تبدیل کنیم.
د ِل تنها به چه شوقی پیِ یلدا برود؟
دو قدم مانده که پاییز به یغما برود

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
• مدیر مسئول و 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 :
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومیinfo@jahaneghtesad.com  :
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی 301:
•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 :
saeed.taghipoor@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.

