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رییس جمهوری در جلسه هیات دولت:

فشارهای آمریکا علیه ایران ،ظرفیت خود را از دست داده است

عکس :پایگاه اطالع رسانی دولت

رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز شــرایط عمومی کشــور
علیرغم آنکه بدخواهان تبلیغ میکنند ،بسیار خوب است ،گفت:
ملت ایران بدانند که فشار آمریکا علیه کشورمان به اوج رسیده و
عم ً
ال ظرفیت آن رو به پایان است و از این به بعد این تحریمها
و فشارها ،ظرفیت خود را از دست داده و تخلیه خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
والمسلمین حسن روحانی امروز -چهارشنبه -در جلسه هیأت
دولت با اشــاره به اینکه آمریکا بیسابقهترین تحریم و فشار
تاریخی را طی یکســال گذشته بر ملت ایران وارد کرده ،اظهار
داشت :اینگونه فشارهای آمریکا در تاریخ بیسابقه است و حتی
با فشارهایی که از طریق سازمان ملل و تحت فصل هفتم منشور
این سازمان علیه کشورها اعمال شده ،قابل مقایسه نیست.
وی تاکید کرد :برغم همه این فشارها و آنچه بدخواهان تبلیغ
میکنند ،از شرایط بســیار خوبی برخورداریم و البته این بدان
معنا نیست که ســختی وجود ندارد و همه مشکالت برطرف
شده است.
رئیس جمهوری اضافه کرد :بیتردیــد کاری که آمریکا علیه
ملت ایران انجام داده از نمونههای بارز تروریسم اقتصادی است
و این در تاریخ به عنــوان جالدانی که علیه ملت ایران تالش
میکنند ،ثبت میشــود ،اما در عین حال و برغم همه فشارها،
ملت ایران به خوبی ایستادگی و مقاومت کردند.
روحانی اظهارداشــت :اینکه وزیر خارجه یک کشور اروپایی
در جریان ســفر به تهران به صراحت اعالم میکند که آمریکا
در مســیری که انتخاب کرده خطا و اشــتباه میکند و هرکس
تاریخ ایران را بشناسد میداند که فشار حداکثری هیچ تأثیری
بر مردم این کشــور نمیگذارد ،بدین معناســت که دیگران به
عظمت و قدرت ملت ایران اعتراف میکنند و میدانند که راهی

که متحدشان انتخاب کرده غلط است و این بسیار حائز اهمیت
است.
رئیس جمهوری افزود :همین وزیر امور خارجه اعالم کرد که
تدبیر دولت ایران در یکسال اخیر در انتخاب راه عقلی ،منطقی و
حقوقی مایه شگفتی همه بوده است در یکسال گذشته مسئولین
و ملت ایران دســتپاچه نشدند و صبر و تدبیر خود را در برابر
فشار دشمنان نشان دادند.
وی با تأکید بر اینکه شرایط امروز کشور نسبت به گذشته بهتر
شده اســت ،بیان داشــت :امروز مردم ایران نسبت به  ۶ماه و
یکســال گذشته آرامش بیشتری دارند و نسبت به آینده کشور
خود امیدوارتر هستند و امروز مسئولین کشور نیز دیدگاه و نظر
متحد و واحدی دارند و راه کالم و نظرات مســئولین رده باال
و همه مردم و فرهیختگان جامعه یکسان و واحد شده است.
روحانی تصریــح کرد :امروز همه به خوبی میدانند که مقصر
اصلی همه مشــکالت آمریکا است و هیچکس در آن تردیدی
ندارد.
آهنگ شرایط اقتصادی کشور
به سمت مطلوب پیش میرود
رئیس جمهوری تأکید کرد :امروز هیچکس نمیتواند نســبت
به راه دولت و نظام جمهوری اسالمی ایران ایراد بگیرد .آهنگ
شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوب پیش میرود و بازار
بورس و ارز نســبت به ماههای اخیر به مراتب شرایط بهتری
پیدا کرده اســت و به فضل الهی در بازار مســکن نیز تا پایان
سال شرایط بهتری خواهیم داشت ،چنانچه همه وزارتخانههای
مربوطه وارد صحنه شــوند میتوان شــرایط مسکن را بهبود
بخشید.
روحانی با اشاره به توجه دولت به مسایل عمرانی ،گفت :اگر

چهارسویسیاست
معاون سازمان وظیفه عمومی ناجا:

ِ
سربازان حین خدمت اعالم شد
شرایط بخشش غیبت اولیه

معاون اجتماعی و نشر ارزش های ایثار سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت:
مشــموالن غایبی که به خدمت سربازی اعزام می شــوند ،در صورتی که در سوابق
خدمتی آنان حسن خلق و جدیت توسط فرماندهان تایید شود ،دو سوم اضافه خدمت
آنان بخشیده می شود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ سید مهدی تقوی افزود :برابر ماده  ۵۸قانون
خدمت وظیفه عمومی ،مشــموالن در صورت عدم ارسال به موقع مدارک مربوط به
اعزام به خدمت یا عدم مراجعه به موقع در تاریخ اعزام مشخص شده ،غایب محسوب
می شوند.
وی ادامه داد :مشموالنی که مدت غیبت اولیه آنان تا  ۳ماه باشد ،سه ماه اضافه خدمت
و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان بیشتر از  ۳ماه باشد به  ۶ماه اضافه خدمت تنبیه می
شوند و همچنین مشموالنی که مدت غیبت اولیه آنان بیش از یک سال باشد ،عالوه
بر  ۶ماه اضافه خدمت ،فراری نیز محسوب شده و به مراجع قضائی معرفی می شوند.
معاون اجتماعی و نشر ارزش های ایثار سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی تصریح
کرد :مشموالن غایبی که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت خدمت خود اقدام نکرده
اند با محدودیت های اجتماعی از جمله عدم امکان ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی،
عدم برخورداری از معافیت کفالت ،ممنوعیت خروج از کشور و … مواجه می شوند
بنابراین باید وضعیت خدمتی خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس
 ۱۰+مشخص کنند.
این مقام مسئول در خصوص نحوه بخشش غیبت اولیه سربازان حین خدمت عنوان
کرد :مشموالن غایبی که به خدمت اعزام می شوند در صورتی که در سوابق خدمتی
آنان ،حســن خلق ،جدیت در وظایف محوله ،ابراز شجاعت و فداکاری ،حضور در
مناطق عملیاتی و بد آب و هوا و … توسط فرماندهان و روسای مربوطه تایید شود،
دو سوم اضافه خدمت آنان بخشیده می شود.
ظریف در دیدار با همتای ژاپنی مطرح شد؛

روزانه با تبلیغات و نفرت پراکنی های آمریکایی ها
مواجه هستیم

وزیر امور خارجه با اشاره به جنگ و تروریسم اقتصادی دولت آمریکا ضد ملت ایران
گفــت :جنگ اقتصادی را با ملت ما آغاز کــرده اند و روزانه هم با تبلیغات و نفرت
پراکنی های آمریکایی ها مواجه هستیم.
به گزارش اداره کل اطالع رســانی و سخنگویی وزارت امور خارجه« ،محمد جواد
ظریف» امروز چهارشنبه ضمن خوشامدگویی به همتای ژاپنی و هیات همراه ،با اشاره
به روابط دیرینه دو کشــور و  ۹۰ســال روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن ،این کشور را
دوست و شریک خوب ایران در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خواند و از
سفر مقامات عالی رتبه ژاپن به ایران استقبال کرد.
ظریف با اشاره به جنگ و تروریســم اقتصادی دولت آمریکا ضد ملت ایران افزود:
جنگ اقتصادی را با ملت ما آغاز کرده اند و روزانه هم با تبلیغات و نفرت پراکنی های
آمریکایی ها مواجه هستیم.
وزیر امور خارجه کشــورمان تصریح کرد :در این شرایط سخت برای رفاه و آسایش
مردم خود راه هایی را خواهیم یافت که از جمله آن تجدید نظر در بودجه و سیاست
های مالی بدون اتکاء به نفت است.
کونو تارو نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران و پذیرش هیات
عالی ژاپن توسط مقامات عالی کشور خاطر نشان کرد :سفر شینزو آبه به ایران به عنوان
یک کشور دوست ،تاریخی است.ایران کشوری مهم در منطقه است و ما معتقدیم در
این منطقه مهم هر چه تنش کمتر باشد به نفع همگان است؛ در غیر این صورت همه
ضرر می کنیم.
این دیپلمات ژاپنی خاطرنشان کرد :ژاپن آماده است هر کاری که به کاهش تنش منجر
شود ،انجام دهد.
وزیــران امور خارجه ایران و ژاپن در ادامــه دور دوم گفت وگوهای خود را برگزار
کردند و پس از آن محمد جواد ظریف برای استقبال از آبه شینزو نخست وزیر ژاپن
راهی فرودگاه مهرآباد شد.

چه دولت از شرایط سختی برخوردار است اما در زمینه مسایل
مالی براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه  ۲۷هزار میلیارد
تومان برای طرحهای عمرانی کشور از ابتدای امسال تخصیص
یافته است که آثار آن در ماههای آینده آشکار خواهد شد.
رئیس جمهوری اضافه کرد :همچنیــن در هفته جاری مبانی
جدید بودجه ســال  ۹۸را که قب ً
ال در ســتاد اقتصادی دولت و
هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده
بود ،تصویب کردیم و براســاس این مصوبه حقوق ،عیدی و
مســتمری تمامی کارکنان و کارگران بــه طور کامل و صد در
صدی پرداخت خواهد شــد و اینگونــه اقدامات به معنای آن
است که دولت قدرتمند و توانمند است.
روحانی تأکید کرد :با وحدت و همدلی میتوانیم از مشکالت
عبور کرده و بدخواهان خود را مجبور کنیم که پای میز منطق،
مذاکره و عدل بنشــینند و اشتباه خود را بپذیرند که البته اخیرا ً
مقداری از حرفهای بیحسابی که میزدند را معتدل کردهاند
و بیتردید باز هم از مسیر اشتباه خود باز میگردند و میفهمند
که راهشان درست نیست.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره
به اینکه امســال شرایط مناســبی برای ایجاد تحول اقتصادی
یّباشــد ،گفت :امسال میتوانیم از نعمتها و
در کشور مهیا م 
ظرفیتهای بزرگی که در کشــورمان وجود دارد ،برای ایجاد
تحول در بخشهای مختلف بویژه اقتصادی استفاده کنیم.
روحانی با تأکید بر اینکه همه آمار نشــان میدهد که مسیر و
حرکت درستی را میپیماییم ،اظهار داشت :مردم مطمئن باشند
آنچه برای دولت مهم اســت ،منافع و رفاه ملت ایران است و
با همه توان و در مالقاتهایی که امروز و پایان هفته در ســفر
خارجی خواهم داشت ،تمام تالش خود را بکارخواهیم گرفت
که به خوبی از حق مردم ایران دفاع کرده و در برابر بدخواهان
ایستادگی کنیم.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به
انتخاب دو استاندار جدید برای استانهای گلستان و کهگیلویه
و بویراحمد ،گفت :امروز هیأت دولت دو چهره فعال در زمینه
مسایل اجرایی و علمی انتخاب کرده است .آقای حقشناس که
به عنوان نیروی فعال در مسایل علمی ،سابقه نمایندگی شورای
اســامی را دارد و همواره به عنوان یک عنصر مخلص و فعال
برای نظام جمهوری اسالمی ایران مطرح بوده ،به عنوان استاندار
گلستان انتخاب گردید.
روحانی با اشاره به اهمیت استان گلستان ،اظهار داشت :استان
گلســتان از مراکز مهم کشاورزی کشور است و در بسیاری از
محصوالت کشــاورزی در ردیفهای نخست قرار دارد و در
این استان مردم شیعه و سنی و ترکمن کام ً
ال مخلصانه مشغول
فعالیت هستند.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مردم استان گلستان در سیل
اخیر به خوبی جوهره خود را نشــان دادند ،گفت :مردم استان
برغم گرفتاری در ســیل با روحیه و بانشــاط بودند و بسیار
کریمانه و مهربانانه حقشــان را مطالبه میکردند .مردم استان
گلستان در حادثه سیل ،با همکاری نیروهای اجرایی و نظامی،
مشکالت بوجود آمده در آققال و گمیشان را به خوبی مدیریت
و مرتفع کردند.

روحانی بــا تأکید بر اینکه همه باید تــاش کنیم که زندگی
مردم آسیب دیده به شرایط عادی بازگشته و اماکن آسیبدیده
بازسازی شــود ،اضافه کرد :دولت با همه همت در مسیر رفع
مشــکالت مردم آســیبدیده تالش خواهد کرد و در زمینه
بازســازی هم بایستی مردم ایران و نیروهای مسلح و نهادهای
دولتی و عمومی همچون گذشته در کنار هم و دست در دست
یکدیگر زیباتر از گذشته شهر را بازسازی کنند و کاری کنند که
ساختارهای شهر در برابر سیلهای احتمالی مقاوم باشد.
رئیس جمهــوری ضــرورت توجه به الیروبی و زهکشــی
رودخانههــا را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشــان کرد :دولت
نسبت به این موضوع توجه ویژهای داشته و در دولت یازدهم و
دوازدهم تاکنون بیش از  ۴۰هزار هکتار زهکشی انجام شده که
این موضوع در کاهش آسیبهای سیالب اخیر مؤثر بوده است.
روحانــی با قدردانــی از تالش مــردم ،نیروهای مســلح و
دستگاههای اجرایی در امدادرســانی و رفع آسیبهای ناشی
از ســیالب ،گفت :در این حادثه مردم بدون توجه به جایگاه
اجتماعی خودشان کارهای ماندگاری انجام دادهاند و بیتردید
روحیه ایثار و فداکاری مردم و اشتیاق آنان برای کمکرسانی به
مناطق سیلزده کشور از افتخارات بزرگی است که برای تاریخ
کشور باقی خواهد ماند.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه امروز خدمت به مردم بزرگ
گلستان بیش از گذشته مورد تأکید است ،عنوان داشت :استان
گلستان استعدادها و ظرفیتهای مختلفی در زمینه کشاورزی،
گردشگری و حمل و نقل دارد و از مسئوالن استان میخواهم
که این ظرفیتها را بیش از گذشته فعال سازند.
روحانی در ادامه از انتخاب آقای کالنتری به عنوان اســتاندار
جدید کهگیلویــه و بویراحمد ،گفت :وی بــه عنوان نیروی
خستگیناپذیر شهرت دارد و استان کهگیلویه و بویراحمد نیز
نیازمند عنصر فعال اجرایی اســت تا استعدادها و ظرفیتهای
اســتان را برای استان و کشور فعال ســازد .این استان دارای
مردمانی وفادار و انقالبی است و در دفاع مقدس حضور فعالی
داشتند و امروز برای آبادانی کشور در صحنه هستند.
رئیس جمهوری اضافه کرد :اســتان کهگیلویه و بویراحمد از
لحاظ گردشگری ،دامداری ،باغداری و میوه از مراکز مهم کشور
است و میتواند نقش خوبی برای تأمین نیازمندیهای کشور
داشته باشد.
روحانی خاطر نشــان کرد :مردم استان برای تکمیل فرودگاه،
مسایل جادهای و نیازمندیهای عمومیشان مطالباتی دارند که
باید مورد توجه قرار بگیرد و آقای کالنتری نیروی فعال و آشنا
به استان است و با روحیه بســیار باال قطع ًا میتواند در استان
کهگیلویه و بویراحمد تحول ایجاد کند.
رئیــس جمهوری گفت :از همه علمــا و ائمه جمعه گرگان و
یاسوج میخواهم که با اســتانداران جدید همکاری بیشتری
داشته باشند تا شاهد شرایط بسیار بهتری در زندگی مردم این
استانها باشیم.
روحانی خاطرنشان کرد :استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین
دومین استان نفتخیز کشور است که از این ظرفیت هم بایستی
به مردم اســتان کمک شــود و مردم استان از منافع این نعمت
بهرهمند شوند و وزارت نفت بایستی در این زمینه فعالیت کند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه

اقدامات ایران در برجام قابل درک است
معاون وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه کشورش از
گام های اخیر تهران در عرصه برجام خوشــحال نیست
اظهارداشت :اما ایران در مقابل فشارهای تحریمی و غیرقابل
قبول آمریکا دست به واکنش می زند و ما این وضعیت را
درک می کنیم.
ســرگئی ریابکوف در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب
افزود :روسیه معتقد است که با همه این موارد هنوز فرصت
برای نجات برجام وجــود دارد و ما در این زمینه تالش
میکنیم.
معاون وزیر امور خارجه روســیه اظهار داشــت :یکی از
راههای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) راه اندازی
اینستکس است اما این ساز و کار مالی هم برای کشورهای
غیراروپایی قابل استفاده باشد.
وی اظهار داشــت :طرف ایرانی بارها از لزوم آغاز به کار
اینستکس سخن گفته و ما نیز با آنها در این مورد گفت وگو
کردهایم ،از نظر ما مکانیسم اینستکس باید به گونهای باشد
که به کشورهای ثالث به غیر از کشورهای اروپایی و خود
ایران فرصت استفاده از آن برای پرداختهای مالی را بدهد.
ریابکوف ادامه داد :همچنین با استفاده از این ساز و کار باید
نه فقط کاالهای غیرمشمول تحریمها شامل مواد غذایی،
اقالم دارویی بلکه صادرات نفت از ایران که آمریکا مانع آن
شده نیز امکانپذیر شود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود آمریکا را به تالش
برای گمراه کردن افکار عمومی جهانی در مســاله اجرای
پیمان منع موشکهای هستهای کوتاه و میانبرد متهم کرد
و گفت :آمریکا مدعی شده است که روسیه فرصت دارد
به اجرای این پیمان بازگردد این در حالی است که طرف
آمریکایی عالقهای به اجرای آن ندارد.

پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشــت ماه ســال
گذشــته ،وزیران امور خارجه سه کشــور اروپایی آلمان،
فرانسه و انگلیس یازدهم بهمنماه گذشته در حاشیه نشست
اتحادیه اروپا اعالم کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران
تحت عنوان «سازوکار حمایت از مبادالت تجاری ایران
و اروپا (اینســتکس )INSTEX -به ثبت رسمی رسیده
است.
این سازوکار در گام نخست تجارت کاالهای اساسی (مواد
غذایی و دارو) را تحت پوشش قرار میدهد ،اما پس از آن
دامنهاش گسترش خواهد یافت.
این در حالی اســت که به نوشته شبکه بلومبرگ ،دولت
ترامپ در ادامه سیاست فشار حداکثری اقتصادی علیه ایران
در حال بررســی تحریم نهاد مالی موسوم به «ساز و کار
تأمین مالی و تجارت ایران و اروپا» یا « »STFIاست.
حمید بعیدی نژاد ســفیر ایران در انگلیس هشدار داد که
با تحریم نهاد مالی متناظ ِر ایرانیِ اینستکس توسط آمریکا،
این سازوکار "عم ً
ال نابودشده و دیپلماسی اروپا به شکست
کامل میرسد" .
روابط روسیه و آمریکا بدتر از دوره جنگ سرد شده
است
معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز در مصاحبهای هم
که با نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال داشت به روابط
مسکو و واشنگتن اشاره کرد وگفت :روابط روسیه و آمریکا
در زمان حاضر بدتر از زمان جنگ سرد شده است.
ریابکــوف در همین حــال تصریح کرد کــه باید روابط
دوجانبه روسیه با آمریکا برقرار باشد و از ریسک برخورد
مسلحانه دو کشور پرهیز کرد .وی در ادامه گفت :ما به رغم
اختالفات امکان توســعه روابط با آمریکا را باور داریم اما

هیچ جایی برای معجزه در این روابط وجود ندارد.
خبرگزاری تاس نیز گزارش داده است که ریابکوف امروز
در پراگ پایتخت جمهوری چک با آندره تومپسون دستیار
امور کنترل بر تسلیحات وزیر خارجه آمریکا دیدار خواهد
کرد.
معاون وزیر خارجه روســیه قبل از سفر به چک به تاس
گفت که در این دیدار همه موضوعات مورد بحث با امریکا
از پیمان منع موشکهای هستهای کوتاه و میانبرد گرفته تا
تمدید پیمان استارت  ۲-مطرح و مورد بحث قرار خواهد
گرفت.
پیمان منع موشکهای هستهای میان برد و کوتاه برد هشتم
ماه دسامبر سال  ۱۹۸۷بین میخائیل گورباچف آخرین رهبر
اتحاد جماهیر شــوروی و رونالد ریگان رئیس جمهوری
وقت آمریکا امضا شد.
براســاس این پیمان ،توســعه و کاربرد تمام موشکهای
هســتهای و غیر هســتهای کوتاه و میان برد به اســتثنای
موشکهای دریایی ممنوع شد.
این پیمان نخســتین قرارداد کنترل تســلیحات هستهای
موشکی راهبردی در جهان به حساب میآید که با توجه
به اینکه در دوره جنگ ســرد بین دو ابرقدرت (شوروی
و آمریکا) امضا شــده بود از اهمیت بســیار باال و حیاتی
برخوردار شده است.
براساس این قرارداد ،موشکهای میان برد از یک هزار تا
پنــج هزار و  ۵۰۰کیلومتر و کوتاه برد از  ۵۰۰تا یک هزار
کیلومتر باید نابود شوند .آمریکا در ماه فوریه گذشته با متهم
کردن روسیه به نقض پیمان منع موشکهای هستهای کوتاه
و میانبرد اعالم کرد که از این پیمان خارج میشود و روسیه
نیز اجرای این پیمان را به تعلیق درآورده است.

الریجانی در دیدار با رئیس کمیسیون امور خارجی پارلمان صربستان مطرح شد؛

ایرانی ها در برابر فشارهای آمریکا مقاومت می کنند

رییس مجلس شورای اسالمی در دیدار با رییس کمیسیون امورخارجی پارلمان صربستان
گفت :آمریکایی ها با اعمال تحریم های مضاعف به دنبال تحت فشــار قرار دادن ایران
هستند ،اما ایرانی ها در برابر این فشارها مقاومت می کنند.
بــه گزارش خانه ملت ،علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اســامی صبح امروز -
چهارشــنبه  -با ژارکو ابرادوویچ رئیس کمیسیون امور خارجی پارلمان صربستان با بیان
اینکه روحیه اســتقالل طلبی صربســتان برای ایران جذاب است ،گفت :کشورهایی که
تحت سیطره آمریکا قرار گرفته اند ،سرنوشت خوبی نداشته و در درازمدت هزینه زیادی
پرداخت می کنند.
رئیس مجلس شورای اســامی با اشاره به فشارهای آمریکا علیه ایران افزود :آمریکایی
ها حتی برجام را که با توافق آنها امضا شــده بود ،زیرپا گذاشتند و با اعمال تحریم های
مضاعف به دنبال تحت فشــار قرار دادن ایران هستند ،اما ایرانی ها در برابر این فشارها
مقاومت می کنند .وی با بیان اینکه روابط سیاسی ایران و صربستان در سطح باالیی قرار
دارد ،ادامه داد :متاسفانه روابط اقتصادی بین دو کشور گسترده نیست و در سطح نازلی قرار
دارد ،در حالی که می توانیم از توان یکدیگر در حوزه اقتصادی استفاده کنیم.
الریجانی یادآورشــد :روحیه محافظه کارانه صربستان در توسعه روابط اقتصادی به نفع
آمریکایی ها است در حالی که اگر پیوندهای عمیقی بین کشورهای دوست برقرار شود،
آمریکایی ها دیگر نمی توانند این کشورها را تحت فشار قرار دهند.
رئیس قوه مقننه صنعت ،کشاورزی و نفت و گاز را از جمله بخش هایی عنوان کرد که
دو کشور می توانند با یکدیگر همکاری کنند و افزود :عالوه بر این ما می توانیم درحوزه
کشت فراسرزمینی با صربستان همکاری داشته باشیم تا روابط اقتصادی دو کشور توسعه

یابد.
ژارکو ابرادوویچ هم در این دیدار با اشاره به توسعه روابط پارلمانی بین دو کشور ایران و
صربستان گفت :همکاری های پارلمانی و سیاسی دو کشور در سطح باالیی قرار دارد ،اما
در حوزه اقتصادی سطح همکاری ها باید توسعه یابد.
رئیس کمیسیون امور خارجی پارلمان صربستان با بیان اینکه آمریکایی ها در سال ۱۹۹۹
حدود  ۸۰روز صربستان را به صورت شبانه روزی بمباران کردند ،افزود :افراد زیادی در
این بمباران جان خود را از دست دادند و این اقدام آمریکایی ها حدود  ۴۰تا  ۱۰۰میلیارد
دالر به ما خسارت وارد کرد.
وی ادامه داد :در این بمباران  ۲۵۰هزار صرب آواره شدند و اکنون که حدود  ۲۰سال از آن
حادثه می گذرد ،کمتر از  ۲درصد سکنه این مناطق باز گشته اند.
ژارکو ابرادوویچ با اشاره به برخی اختالفات بین صربستان و کوزوو تاکید کرد :بیش از ۶
سال است که دو کشور تحت نظر اتحادیه اروپا گفت وگو می کنند و در این راستا تفاهم
نامه ای امضا شده است که ما تقریب ًا تمام مفاد آن را اجرایی کرده ایم.
وی با بیان اینکه صربستان نمی خواهد عضو ناتو شود ،افزود :تمام کشورهای اطراف
صربستان عضو ناتو هستن ،اما  ۹۰درصد مردم کشور ما در یک همه پرسی اعالم کردند
که نمی خواهند عضو ناتو شوند.
رئیس کمیســیون امور خارجی پارلمان صربستان با تاکید بر اینکه صربستان به دنبال
این اســت که همکاری اقتصادی خود را ایــران را افزایش دهد ،بیان کرد :می توان با
تاسیس شــرکت های مختلف در شــرکت های ثالث روابط اقتصادی را در تمامی
حوزه ها گسترش داد.

سرمقاله

جهاناقتصاد

"پایان بهار و رونق تولید"
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

حال که به پایان اولین فصل ســال نزدیک می شویم و روزهای آخر بهار را می گذرانیم خوب
است به خاطر بیاوریم که در آغازین روزهای سال وقتی که اعالم شد شعار امسال "رونق تولید"
است ،نور امیدی در دل فعاالن اقتصادی کشور در عرصه تولید کاال و خدمات جان گرفت .البته
در جامعه ما رســم نیست که در طول مسیر عملکردمان را مورد ارزیابی قرار دهیم ،بلکه روش
معمول این است که بدون استفاده از مسیریاب و با بی توجهی کامل به عالیم هشدار دهنده به
مسیر خود ادامه داده و وقتی از ناکجا آباد سر درآوردیم ،زمین و زمان را مقصر بدانیم جز خودمان.
این فرهنگ عدم ارزیابی و به اصطالح خودمان "بی حساب و کتابی" تا آنجا نهادینه شده که حتی
دو مرکز رسمی که مسئولیت ارائه آمار اقتصادی را بر عهده دارند ،یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار
ایران نیز با ارائه آمار مربوط به دوره های قبل همواره پس از مرگ سهراب نوش دارو تجویز می
کنند ،بگذریم از اینکه در موارد زیادی حتی اعداد و ارقامشان هم با هم همخوانی ندارد و گویا
آمار اقتصادی دو کشور متفاوت را ارائه می دهند!
بگذریم .در این نوشتار نگارنده بر آن است که سنت شکنی کرده و در طول مسیر و حال که در
آستانه پایان بهار قرار داریم ،ارزیابی اجمالی از شعار امسال ارائه دهد .چند هفته پیش صندوق بین
المللی پول ،یکی از معتبرترین سازمان های بین المللی اقتصادی جهان اعالم کرد که پیش بینی می
کند متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه ،شمال آفریقا ،افغانستان و پاکستان در سال میالدی
جاری برابر  % 7/2باشد .از آنجا که ایران هم در این منطقه قرار دارد ،در نگاه اول این آمار امیدوار
کننده به نظر می آید .لیکن گزارش مذکور ادامه می دهد که تنها سودان و ایران موفق شده اند به
طور همزمان از رشد اقتصادی منفی ،تورم باال و بیکاری زیاد بهره مند گردند .حتی نگارنده که از
علم اقتصاد بی بهره است می داند که رشد اقتصادی و تورم و هم چنین تورم و بیکاری در جهت
مخالف هم حرکت می کنند و تغییر جهت این متغیرهای اقتصادی نسبت به هم قوانین مسلم
اقتصادی را به چالش کشیده و به قول رندی مستحق نامزدی جایزه نوبل اقتصادی است! چند روز
پیش هم بانک جهانی ،دیگر مرجع اقتصاد جهان اعالم داشت که در سال جاری ایران تنها باالتر از
نیاکاراگوئه ،در قعر جدول رشد اقتصادی کشورهای جهان قرار داشته و رشد اقتصادی کشورمان
را منفی  % 4/5پیش بینی کرد! چنانچه این آمار قابل استناد بوده و دسیسه دشمن خارجی نباشد،
این نگرانی در دل هر ایرانی ایجاد می شودکه قبل از رسیدن به پایان فصل بهار به خزان رونق
تولید رسیده ایم .اما چرا؟ بیائید نگاهی منصفانه به خودمان ،دولتمان ،نظاممان و در نهایت جامعه
مان بیاندازیم و ببینیم در بهار  98چه کرده ایم که نباید انتظار چنین وضع آشفته ای را در عرصه
تولید داشته باشیم؟ قطع ًا همگی در این نکته اتفاق نظر داریم که چنانچه تولید ،اقتصاد ،فرهنگ
و اخالق کشور با شعار درست می شد نه در قعر بلکه در صدر همه جداول قرار می گرفتیم.
با ارزیابی منصفانه از عملکرد خود در فصل بهار می بینیم که شــبکه بانکی کشــور در نهایت
نابخردی به اقدامات ضد تولید ادامه داده و با اصرار بر فشردن پای خود بر گلوی صنعت ،تولید
کشــور را به ورطه نابودی می کشاند و بانک مرکزی هم فقط و فقط به نظاره این سالخی بی
رحمانه نشسته و دل خود را به بخشنامه هایی خوش کرده که بانکها با تکیه بر قدرت و ثروت
کوچک ترین ارزشــی بر آن قایل نیستند و خر خود می رانند .سازمان امور مالیاتی خود نقش
مدعی العموم و قاضی را ایفاء کرده و سازمان تامین اجتماعی در نهایت بی عدالتی بدون دادن
حق دفاع به متهم که همان تولید کننده نگون بخت است ،رای صادر می کند ،تائید می کند و با
مسدود کردن حساب های بانکی تولید کننده ،ضبط سرمایه ثبتی و حتی با مصادره خطوط تلفن
واحد تولیدی در نهایت قساوت راس ًا مبادرت به اجرای حکم می کند ،بدون اینکه پای قوه قضائیه
به عنوان قاضی عادل و بی طرف به ماجرا کشیده شود .البته که قوه قضائیه هم بیکار ننشسته و
برای اینکه در این تعزیه سهمی برای خود دست و پا کند ،اداره ثبت شرکتها بدون کسب اجازه
از شبکه بانکی ،سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و
از ثبت هر گونه تغییر در شرکت امتناع می ورزد .چه هارمونی موزونی .اجرای قطعه زیبای رونق
تولید را به ارکستری سپرده ایم که ا عضاء آن به جای آالت موسیقی چوبی برداشته اند و بر پیکر
نحیف تولید فرود می آورند .در ادامه حمایت های همه جانبه دولت برای نیل به شعار امسال یعنی
رونق تولید شاهد آن هستیم که مسئول شرکت گاز یک شهرستان اقدام به قطع گاز واحد تولیدی
بزرگ در منطقه محروم کشور کرده و آن را به تعطیلی می کشاند بدون آن که به عواقب فاجعه بار
این اقدام توجهی داشته باشد .این از عملکردمان در حمایت از تولید .اما در حوزه فرهنگ تولید
چه کرده ایم؟ شعار رونق تولید فقط و فقط وقتی به اجرا در می آید که جامعه احساس امنیت
کند ،ارزش و جایگاه اجتماعی فعال اقتصادی متناسب با نقش وی در تولید ملی باشد و مجموعه
نظام این پیام را آشکارا به جامعه منتقل کند که حال که زمین و زمان با ما در آویخته اند ،تمام عیار
به حمایت از اقتصاد ملی شتافته و نه تنها در حوزه عمل بلکه در بخش فرهنگ و ایجاد امنیت
اجتماعی نیز از آن حمایت می کند .اما شاهد آن هستیم که دادستان اصفهان دوچرخه سواری
خانم ها را جرم اعالم می کند ،معاون رئیس جمهور اعالم می دارد که جرم نیست و در نهایت
سخنگوی قوه قضائیه پا در میانی می کند ،وسط قضیه را می گیرد و اعالم می دارد که اگر خانم ها
هنگام دوچرخه سواری مرتکب جرمی نشوند اشکالی ندارد! قضاوت در مورد اهمیت موضوع،
سرانجام کار و نقش آن در رسیدن به هدف رونق تولید را به عهده خواننده وا میگذاریم! حال که
قصه به درازا کشید در نوشتاری دیگر به عواقب فاجعه بار رشد اقتصادی منفی و دالیل زیر بنایی
آن از منظر ناکارآمدی مدیریت کشور پرداخته و این نوشتار را با این بیت که وصف حال همه ما
ایرانیان است به پایان می بریم:
به جرم عشق توام ،می کشند و غوغایی است
تو نیز بر لب بام آ ،که خوش تماشائی است!
			

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
• 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.

