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* اروپایی ها اجرای بسته پیشنهادی خود را تا آبان ماه به تعویق انداخته اند. از قرار 
معلوم آنها همه کارهای خود را با آمریکا از قبل هماهنگ کرده اند. در این شــرایط 

بهترین اقدام برای ما تعلیق برجام تا آبان ماه است.
0912---6111
* کنترل تنگه های هرمز و باب المندب موثرترین ابزار مذاکره با غرب خواهد بود. راه 
همان است که حضرت امام خمینی)ره( فرمود: »اگر جهانخواران بخواهند در مقابل 

دین ما بایستند ما در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد.«
0935---7744
* متأسفانه کاسبان برجام حاضر نیستند از اتفاقات گذشته عبرت بگیرند و یا تذکرات 
دلسوزان را بپذیرند. مشکالت امروز ما طراحی جریان سلطه است که یک ضلع آن، 
اروپای خدعه گر است. چرا دشمن را دوست تلقی می کنید؟ پرونده انگلیس، فرانسه 
و آلمان در 4 دهه گذشته مملو از خباثت است. اگر دلتان برای ایران می سوزد بس 

کنید و راه را عوض کنید.
دوالبی
* بعضی دولتمردان کار را به جایی رسانده اند که اگر طرف غربی ها توهین هم بکنند 
واکنشی نشان نمی دهند. در کشور هلند به دو دیپلمات و کارمند سفارت کشورمان 

توهین کرده اند ولی وزارت خارجه کشورمان هنوز نمی داند چه باید بکند!
0911---0049

* انصافا در تمامی عرصه ها سپاه پاسداران بحمداهلل خوش درخشیده است در تولید 
بنزین با کیفیت و خودکفایی در آن، در آب رسانی پروژه غدیر 2 به خرمشهر و آبادان، 
در خط مقدم مقاومت و نجات ملت عراق و سوریه از دست تکفیری ها و...! و خیلی 
از پیشرفت های کشور مرهون تالش و تفکر سپاه است... بی جهت نبود که امام راحل 

فرمودند؛ اگر سپاه نبود کشور هم نبود.
0918---3546
* آقای عراقچی پس از 5 ســال اظهار داشته که دست اروپا و آمریکا در یک کاسه 
است! چیزی که بارها رهبری و منتقدان دلسوز به دولت گوشزد کرده بودند ولی گوش 

شنوایی نبود که بشنود و این همه خسارت به کشور تحمیل نکند!
0914---9590
* نمایندگان محترم مجلس شــورای اسالمی! بدانید تاریخ بدون کمترین مالحظه 
تمام اقدامات شما را رصد نموده و در معرض افکار عمومی آیندگان قرار خواهد داد. 
صفحه سیاه برجام 20 دقیقه ای برای تاریخ مجلس کافی است، لطفا برگ دیگری 

بر آن نیفزایید.
ابوالقاسمی- قم
* با بازگشــت برنامه هسته ای کشورمان دشمنان به نقطه صفر و همان جایی که 
چند سال قبل بودند باز می گردند و دیگر اجازه سرک کشیدن به دانشگاه ها و مراکز 

حساس نظامی را نخواهند داشت.
021---3152

* شرکت های تولیدکننده خودرو داخلی از تحویل خودروهای پیش فروش شده امتناع 
کرده و از سپرده گذاران خواسته اند برای پس گرفتن پول خود اقدام نمایند. خیلی 
راحت! آیا تصمیم دارند خودروها را با دو برابر قیمت در بازار آزاد به فروش برسانند؟ 

چرا دولت جلوی سودجویی این عده فرصت طلب را نمی گیرد؟
یکی از اساتید دانشگاه
* تخلفات خودروسازان داخلی کمتر از تخلف قاچاق خودرو در کشور نیست. گرانی 
افسارگســیخته خودروهای بی کیفیت داخلی با وجود انبار کردن انبوه خودروها در 
پارکینگ اتفاق افتاده است. این یک تخلف از ده ها تخلف خودروسازان در طی یک 

سال گذشته بوده است.
013---1059
* امید آن داریم با ساخت و توسعه نیروگاه های خورشیدی در کشور شاهد استفاده 
از این نوع انرژی پاک و دارای فن آوری بومی در آینده ای نزدیک در منازل هموطنان 

باشیم.
0938---6263
* مگر اکثر تامین عمده آهن و فوالد کشــور از تولیدات داخلی نیست پس چرا به 
یکباره اینقدر با افزایش قیمت روبرو می شویم؟! چرا بازار رها شده و هر کس هرچه 

دارد بر اساس امیال خود به فروش می رساند و حساب و کتابی در کار نیست؟
0915---1382
* دولــت که هیچ اقدامی نمی کند. باز خدا را شــکر که نیروی انتظامی برخورد با 

قاچاقچیان ارز و سکه را شروع کرده است.
0912---6331
* چندین ماه یکی از اخبار ثابت رسانه ها، افزایش تا 20 درصدی حقوق بازنشستگان 
در سال 97 و نزدیک شدن آن به حقوق شاغالن بود ولی در عمل با 10 درصد افزایش 

مواجه شدیم. یعنی این همه خبر صرفا برای استماع بود؟
موسوی بازنشسته- تبریز
* با تشــکر از مسئوالن به خاطر احداث مترو اصفهان. درخواست می شود یکی دو 
ایستگاه دیگر نیز در منطقه شهرک خانه اصفهان که در نزدیکی مسیر مترو و نزدیک 

ملک شهر قرار دارد احداث کنند.
محمود بلیغیان- اصفهان
* علی رغم تاکید مسئوالن وزارت نیرو در صرفه جویی آب و برق، متاسفانه در روزهای 
آفتابــی وقتی از اتوبان تهران- قزوین تردد می کردم از تهران تا قزوین با چراغ های 

روشن اتوبان مواجه بودم! 
سیدجواد قمی
* تروریست های اقتصادی بدون اینکه به مردم معرفی شوند ناشناخته باقی می مانند. 
چرا از ادامه روند پیگیری پرونده این تروریست های اقتصادی به مردم اطالع رسانی 
نمی شود؟ از دستگاه قضایی می خواهیم مردم را در جریان نحوه رسیدگی به جرائم 

این مفسدان قرار دهند.
0919---2767
* بازرسی آژانس انرژی اتمی از مراکز علمی کشورمان اهانت به تمام جامعه علمی 
کشور است و با توجه به سابقه بد آژانس در ایران اسالمی و بدعهدی طرف مقابل در 
انجام تعهدات هسته ای مردم ایران به بازرسان آژانس باید به چشم جاسوس نگریست.
0919---9810
* تلفن همراه در داخل تونل های متروی تهران آنتن دهی مناسبی ندارد. لذا از اپراتورها 

تقاضا دارم نسبت به رفع آن اقدام کنند.
0912---1226
* در تاریخ 97/4/19 در آزاد راه زنجان - قزوین وقتی پلیس ما را متوقف کرد و بهانه ای 
برای جریمه نیافت به علت کمربند نبستن سرنشین های عقب خودرو جریمه ام کرد 
در حالی که بیش از 95 درصد و شاید هم بیشتر سرنشینان عقب کمربند نمی بندند 
و پلیس هم کاری به آنها ندارد. اگر قانون اســت چرا فراگیر نیست. آیا قانون گفته 

است که گاه و بیگاه از هر چند صد خودرو یکی را انتخاب کنیم؟!
یک هم وطن
* چند ماهی اســت که در هنگام مبادالت مردم از طریق دســتگاه های کارتخوان، 
انتقال مبلغ متأسفانه به جای 3-2 ساعت بعد، به روز بعد موکول می شود و اگر به 
روز تعطیلی بخورد پس از گذشت حدود 6-35 ساعت به حساب واریز می شود! ما 
با همان فروش کم مغازه مان زندگی خود را سروسامان می دهیم ما که نجومی بگیر 
و فروشنده میلیونی و میلیاردی نیستیم. نکند این هم از تبعات FATF و... است؟! 

لطفاً مسئوالن امر پاسخ دهند.
هاشمیان
* شرکت دخانیات بنا به گفته یکی از مسئوالن بیش از دو ماه است که در استان 
یزد سیگار توزیع نکرده در نتیجه قیمت سیگار سه برابر شده است. سؤال می کنیم 

تعزیرات و بازرسی اصناف در این مورد چه کاره هستند؟
0918---4799
* در شهر بهبهان برای ثبت نام دبستان به بهانه غربالگری سالمت باید 25 هزار تومان 
پرداخت کنیم وگرنه از ثبت نام فرزندانمان خودداری می کنند! لطفا پی گیری کنید.
0916---4608

* قیمت اجاره مسکن در تهران موجب شده مستأجران توان جابه جایی را نداشته 
باشــند. نبود قانونی جامع در خصوص نحوه تعیین بهای اجاره مســکن از ســوی 
صاحب خانه ها و نحوه عقد قرارداد توســط امالک، مســتأجرین را به صورت تنها 

خسارت دیده در این عرصه درآورده است.
0901---8875
* حقوق فرهنگیان یک ریال اضافه می شود عالم و آدم را باخبر می کنند ولی مدیران 
نجومی حقوق می گیرند زمانی می گذرد و به صورت اتفاقی افشاء می شود. چرا باید 

پاداش خدمت معلمین اقساطی پرداخت شود؟ 
0915---5255
* فرهنگی بازنشســته هســتم. بانک ]...[ در صومعه سرا در هر ماه کارت و حساب 
بنده را مسدود می کند بارها شکایت کرده ام و نتیجه ای نداشته است. اگر هدفشان 
ایجاد نارضایتی می باشد بدانند دولت ها می آیند و می روند و پیوند ما به نظام و کشور 

گسستنی نیست.
0911---0084

فشار و چانه زنی دوباره؛
تاکتیک کارگزاران در قبال دولت

گزارش های مختلف از تشدید رقابت و سهم خواهی حزب کارگزاران با حزب 
اعتدال و توسعه در کابینه حکایت می کند.

ســایت آفتاب و نزدیک به حزب اعتدال و توســعه  در گزارشی با عنوان 
»پشت پرده تالش ریاکارانه کارگزارانی ها علیه دولت؛ سهم خواهی یا پوشاندن 
درگیری درون حزبی« نوشت: سهم خواهی کارگزاران سازندگی که مدتهاست 
اقدامــات و فعالیت های اقتصادی اعضایش با پوشــش نام جریانی سیاســی 
دنبال می شــود وارد مرحله جدیدی شده است. اعضای این حزب که بعضا در 
مسئولیت های ارشد اجرایی دولت نیز حضور دارند مدتی است تالش دارند تا 
با فاصله گرفتن از مرکزیت دولت و شــخص رئیس جمهوری خود را مطالبه گر 
نشان داده و با ادبیات نقادانه رفته رفته خود را مهیای انتخابات بعدی مجلس 

و سپس ریاست جمهوری نمایند.
آخریــن نمونه تالش اعضــای این حزب، مصاحبه ها یــا مطالب پراکنده 
وابســتگان کارگزاران سازندگی است که به طور محدود در برخی رسانه ها به 
ویژه با محوریت ارگان مطبوعاتی این حزب- که از قضا مدیرمســئول آن خود 

دارای مسئولیت مشاور در نهاد ریاست جمهوری است- منتشر می شود.
در این دســت مطالب تالش می شود تا با فرصت طلبی از شرایط اقتصادی 
جامعه، ضمن تبری از عملکرد دولت، اقدامات انتقام جویانه سیاســی طراحی 
و در یک هجمه ســنگین رسانه ای، حداکثر فشار را برای تغییر یا جابجایی در 

نزدیکان شناخته شده رئیس جمهور دنبال کنند.
کلید واژه تغییر تیم اقتصادی دولت تنها بهانه ای برای ضربه زدن به پیکر 
دولت و مرکزیت آن است تا در مراحل بعدی بتوانند تصمیمات سیاسی و حزبی 
خود را به دولت و رئیس جمهوری دیکته کنند. باید منتظر ماند و دید که این 
اظهارات و اقدامات متناقض، ناشی از خطای تحلیل اعضای این حزب است یا 
نوعی تقسیم کار و ماموریت در چارچوب یک سناریوی واحد. هرچه که باشد 
پرسش اساسی این است که سنگ پراکنی های اخیر آیا نشان دهنده این است 
که کارگزاران سازندگی قصد دارد از قطار همراهان دولت پیاده شود؟ یا دنبال 

سهم خواهی بیشتر از رئیس جمهوری هستند؟
در همیــن حال روزنامه فرهیختگان از قول عبداهلل ناصری عضو شــورای 
سیاستگذاری اصالح طلبان تصریح کرد رقابت کارگزاران و اعتدال و توسعه در 

دولت واقعیت دارد.
ناصــری می گوید: این رقابت را انــکار نمی کنم ولی چندان مهم و پررنگ 
نیســت. چون داخل کارگزاران هم طیف هایی هستند که به اعتدال و توسعه 
نزدیک می شوند. اما حتما یکی از اشتباهات استراتژیک آقای روحانی این بود 
کــه امکان و اختیار الزم را برای میدان داری آقای جهانگیری که تجربه خوبی 
در اداره کشــور داشت و می توانست نقش نخ تســبیح را برای مدیریت حوزه 
اقتصادی ایفا کند، فراهم نکرد و حتی دایره عمل ایشان در حد دولت اول نبود.

آقای جهانگیری حتما از آقای روحانی تجربه و اشــراف و برنامه  بیشتری در 
مســائل اقتصادی دارد. اگر آقای روحانی این امکان را فراهم می کرد و در دولت 
دوم تیم اقتصادی را با هماهنگی ایشان می چید، حتما دولت شرایط بهتری داشت.
واقعیت این است تصمیمی که در شورای عالی امنیت ملی گرفته شد که 
کمیته اقتصادی با مسئولیت آقای جهانگیری و کمیته سیاست خارجی با نظر 
آقای روحانی شکل گیرد به منزله آن است که پذیرفته اند آقای جهانگیری در 
عرصه اقتصادی موفق تر از آقای روحانی است، اما آقای روحانی از این ظرفیت 

به خوبی استفاده نکرده است.
پاسخ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس

به سخنان غرویان درباره حجاب توریست ها
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بحث آزادی حجاب و پوشش برای 

گردشگران خارجی را بحثی انحرافی می دانم.
اخیرا محســن غرویان که به تذبذب و آمدوشــد میان طیف های سیاسی 
مختلف معروف اســت، به ایلنا گفته بود: توریســت ها از نظر شــرعی و فقهی 
جبــری در اجرای موازین دینی ما ندارند، آنها می توانند خودشــان حجاب را 

اختیار کنند و ازنظر مذهبی اجباری برای آنها وجود ندارد.
در واکنش به این اظهارنظر سیاســت بازانه، احمد مازنی رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس تصریح کرد: نگاهی را که معتقد  اســت آزادی پوشش باعث 
جذب گردشــگر می شود را انحرافی می دانم و معتقدم این پوشش حداقلی که 
برای گردشگر خارجی تعریف شده نمی تواند مانع حضور آنها در کشورمان شود.
وی درخصوص آزادی پوشــش گردشــگران در مناطق آزاد و شــهرهای 
فرودگاهی گفت: معتقد هســتم ما در صنعت گردشــگری دچار اشــتباهات 
راهبردی هســتیم، یکی از این اشــتباهات طرز نگاهی است که تصور می کند 
گردشگری زمانی موفق است که ما فضا را برای رفتارهای غیرشرعی باز کنیم و 
با دور شدن از هنجارهای فرهنگی بومی و دینی خودمان می توانیم گردشگری 

را محقق کنیم.
وی افزود: بارها گفته ام در مورد کسانی که می خواهند به ایران سفر کنند 
این تصور وجود دارد که آنها می آیند تا فرصتی برای تفریحات غیرشــرعی و 

نامشروع پیدا کنند.
مازنی افزود: کسانی که قصد سفر به ایران را دارند، ایران را به عنوان کشوری 
با قدمت تاریخی و فرهنگ و تمدن چندهزار ساله می شناسند و آثار و میراث 

فرهنگی که  در ایران وجود دارد، برایشان دارای جاذبه است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ما نزدیک به یک میلیارد مسلمان 
در دنیا داریم که مسلمانی را می شناسند و با فرهنگ و پوشش اسالمی آشنایی 
دارند. ما حداقل زمینه جذب این افراد به کشور را داریم و بسیاری از انسان ها هم 
هستند که مسلمان نیستند اما ایران را دوست دارند یا کنجکاو هستند بدانند 
ایران کجاســت و چه آثار و چه میراثی دارد. پس موافق نیســتم با نظریاتی از 
این دست و معتقدم ساده سازی صورت مسئله و انحراف از موضوع اصلی است.

خرید و قاچاق 3/5 میلیون سکه
به سلیمانیه عراق

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از خروج سه میلیون 
و 500 هزار سکه از کشور و انتقال آن به سلیمانیه عراق خبر داد.

جواد کریمی قدوسی در گفت وگو با خبرنگار الف گفت: در 2 ماه گذشته سه 
میلیون و 500 هزار سکه از کشور جمع آوری شده و به سلیمانیه عراق ارسال شد.

وی با بیان اینکه سعودی ها برای جنگ اقتصادی علیه ایران در سلیمانیه 
عراق قرارگاه زدند، افزود: سعودی ها 13 نفر را مامور کردند که در بازار تهران 

هرچه سکه و دالر آوردند، خریداری کنید.
این نماینده با بیان اینکه این افراد ماموریت داشــتند که هرچه ســکه و 
دالر در بازار تهران بوده را حتی 20 درصد باالتر از قیمت هم خریداری کنند، 

افزود: سپاه سه نفر از این افراد را دستگیر کرد.
کریمی قدوســی اضافه کرد: مردم از مســئولین می خواهند که این افراد 

محاکمه و مجازات شوند. این افراد باید اعدام شوند.
مشکل مسکن مردم

معطل تفاهم روحانی و وزیر راه و شهرسازی
پنج ســال پس از وزارت عباس آخوندی، به نظر می رســد او همچنان با 

رئیس جمهور برای حل مشکل مسکن به تفاهم نرسیده است.
به گزارش روزنامه جوان، اوضاع نابســامان مسکن در حالی به بزرگ ترین 
مشکل این روزهای مردم تبدیل شده است که طرح های مهم دولت در حوزه 
مسکن به دلیل اختالف نظر میان رئیس جمهور و وزیر مسکن همچنان در حال 
خاک خوردن است. اتفاقی که باعث شده فشار عمومی در این حوزه باعث زحمت 
فراوان مردم شــود. به گزارش »جوان«، دولت حسن روحانی از همان روزهای 
نخســت شروع فعالیت، مهم ترین پروژه تولید مسکن تحت عنوان مسکن مهر 
را متوقف کرد و نشان داد، تمایلی به ادامه تأمین مسکن در قالب مسکن مهر 
ندارد و پس از آنکه زیر تیغ انتقاد مردم در خصوص تأمین مسکن قرار گرفت 
از طرحی به نام مســکن اجتماعی رونمایی کرد. طرحی که قرار بود، همانند 
مسکن مهر دهک های کم درآمد را هدف قرار دهد، اما واقعیت آن بود که تا به 
امروز و پس از گذشــت بیش از پنج سال از آغاز فعالیت دولت حسن روحانی 
به عنوان رئیس جمهور و عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، هنوز 

هیچ مانیفستی در خصوص این طرح اعالم نشده است.
این تنها طرح شکســت خورده دولت در حوزه مسکن نبود، چرا که سال 
گذشــته روحانی طرح جدیدی را در خصوص نوســازی بافت های فرسوده به 

عرصه عمومی جامعه کشید.
اما با گذشت بیش از پنج ماه از رونمایی این طرح، پروژه نوسازی بافت های 
فرسوده نیز سرنوشتی همچون مسکن اجتماعی پیدا کرد و به بایگانی سپرده 

شد و ثمره آن چیزی جز جهش شدید قیمت مسکن نبود.
* مشکل کجاست؟

پروژه های مختلف دولت در خصوص ساخت مسکن در حالی یکی پس از 
دیگری شکســت می خورد که اسناد و شواهدی جدی در خصوص اختالف نظر 
میــان رئیس جمهور و عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی در خصوص این 
پروژه هــا وجود دارد. اتفاقی که باعث می شــود، طرح های دولت در این حوزه 

حساس که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد با شکست روبه رو شود.
نشــانه های ابتدایی بروز این اختالف را می توان در جلســه رأی اعتماد به 
عباس آخوندی جست وجو کرد. جایی که حسن روحانی در جریان دفاع از کابینه 
خود، مورد انتقاد روحانی قرار گرفت. روحانی با گالیه از آخوندی گفت: »ما در 
مســکن نتوانستیم با آقای آخوندی به توافق نهایی برسیم، در دولت دوازدهم 
اولین چیزی که من از ایشان بجد خواهم خواست، مسئله مسکن است. من از 
روز اول دولت یازدهم به ایشان تأکید کردم و در شورای هماهنگی اقتصادی هم 
به ایشان گفتم که نظر من این است. مسکن از طریق بافت فرسوده حل خواهد 
شد، اما ایشان نظرات دیگری داشت، ولی این گالیه ماست که مطرح کردیم.«

عباس آخوندی در یک برنامه تلویزیونی به صراحت در مخالفت با دیدگاه 
روحانی عنوان کرد که »برج ســازی در بافت های فرسوده بسیار سخت است و 
در این دوره به دنبال ساخت ساختمان های بی هویت و فاقد ارزش های انسانی 

نخواهیم بود.«
جالب آنجا بود که پس از تمامی این اتفاقات، عباس آخوندی با برنامه ریزی 
قبلی، دســتورالعمل رئیس جمهور برای شهرداری ها در خصوص صدور پروانه 
بلندمرتبه ســازی در بافت های فرسوده را خنثی کرد تا عماًل دولت ابتکار عمل 
را در هیجانات بازار مســکن، به دالل ها ببازد و رســماً به مردم اثبات کند که 
هیــچ عزمی برای تولید مســکن و دخالت به نفع مــردم در این بازار را ندارد. 
در تازه ترین واکنش نیز، عباس آخوندی بدون آنکه اشــاره ای به ضعف شدید 
عملکرد خود و تیمش در وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن داشته باشد، 
توپ گرانی های اخیر مسکن را به زمین دیگری انداخت و گفت »این نوسانات 
به خاطر شــرایط سیاســی ایجاد شده و منحصر به بازار مسکن نیز نیست، اما 

می توان گفت زودگذر است.«
برخی اعضای تیم اقتصادی دولت

مسئولیت پذیر نیستند
مشکالت اقتصادی چند ماه اخیر کشور و ناکامی سیاست ها و برنامه هایی 
که در این مدت اجرا شده، کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعاالن اقتصادی 
را به این اجماع رسانده که ریشه این مشکالت در تصمیم گیری های نادرستی 

است که توسط تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده است.
به گزارش جام جم، التهاب ادامه دار در بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن، 
در کنار نابسامانی  در توزیع کاالها و گرانی ارزاق عمومی، مسائلی است که این 
روزها به اوج خود رســیده، اما تصمیم گیران اقتصادی در بانک مرکزی، وزارت 
اقتصاد، ســازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و وزارت راه و شهرســازی یا 
بر درســت بودن سیاست های خود اصرار دارند یا این که کاًل خود را از بحران 

اقتصادی کنار کشیده اند.
نمونه مشــخص گریز از مســئولیت پذیری در دســتگاه های تصمیم گیر 
 اقتصادی، وزارت راه و شهرســازی است که هیچ مســئولیتی دربرابر افزایش 
40-30 درصدی قیمت مســکن و اجاره بها نمی پذیرد و بروز و ظهور رسانه ای 
عباس آخوندی، وزیر راه نیز در توصیه به ســایر دستگاه ها یا حمایت از برجام 

بوده است.
از ســوی دیگر، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه 
مســعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در یک نشست خبری شرکت کردند و ضمن 
دفاع از تصمیمات اقتصادی دســتگاه های تابعه خود، تمامی مشکالت اخیر را 

به فشارهای آمریکا ربط دادند.
اما فعاالن و کارشناسان اقتصادی نسبت به سوءتدبیر برخی مدیران تذکر 

می دهند.
مرتضی افقه در این زمینه می گوید: علت آغاز مشــکالت اقتصادی کنونی 
از مهرماه ســال گذشته و مربوط به حرکت اشتباه بانک مرکزی یعنی کاهش 
سپرده های بانکی بود. مشکل دیگر بانک مرکزی این بود که در سیاست ارزی 
جدید، ســپرده گذاری را دوباره زنده کــرد درحالی که این اقدام زودهنگام بود 

چراکه چنین تحوالتی مربوط به دوره جنگ می شود.
مهدی پازوکی دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: در حوزه سیاست های 
پولی مشــکل اصلی مربوط به حجم بدهی های معوق در سیستم بانکی است. 
این درحالی است که باید در این سیستم رشوه دهنده و گیرنده مجازات شوند 

در غیر این صورت دیگران نیز اقدام به این کار می کنند.
ساســان شاه ویسی در این باره معتقد اســت: بانک مرکزی به عنوان نهاد 
تصمیم گیر بخش پولی نتوانسته عملکرد مثبتی از خود به جای بگذارد. نقدینگی 
پاشنه آشیل اقتصاد محسوب می شود اما بانک مرکزی به این موضوع بی توجه 
اســت و نقدینگی کشــور به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده که هر 
بازاری را تهدید می کند. بانک مرکزی اکنون در همه بخش های اقتصادی سهم 

دارد اما نقشی ایفا نمی کند.
او می افزاید: یکی از راه های رونق بخش اقتصادی تولید مســکن است که 
متاسفانه آقای آخوندی به عنوان وزیر، اقدام جدی در این حوزه انجام نداده است.

همچنین بابک افقهی با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت خاطرنشــان کرد: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت عملکرد مناســبی در بخش ثبت ســفارش ها 
نداشت و با باز و بسته کردن سامانه و همچنین ممنوعیت واردات، بی اعتمادی 
را برای تجار رقم زد. به نظر می رسد در چنین شرایطی سازمان توسعه تجارت 
می تواند نقش اساســی ایفا کند و رفتار حرفه ای در این زمینه داشته باشد اما 

هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
ابوالقاســم حکیمی پور نیز درباره عملکرد ســازمان برنامه و بودجه گفت: 
ســازمانی که قصد اجرای سیاســت های اقتصاد لیبرال را آن هم بدون فراهم 

کردن زیرساخت های الزم دارد، نمی تواند برای کشور ارمغانی داشته باشد.
امرا... امینی از کارشناسان اقتصادی در همین زمینه گفت: این سازمان باید 
مرکز سیاستگذاری اقتصادی باشد و به رئیس جمهور هشدار دهد و خطرها را 
گزارش کند اما چون رئیس این ســازمان ســخنگوی دولت هم است آمار گل 

و بلبل شنیده می شود.

گفت و شنود

شناسایی!
گفت: چی شده بود که یکدفعه رسانه های داخلی و خارجی به پخش فیلمی 
کوتاه از یک دختر نوجوان در تلویزیون، که از انتشار تصویر غیر اخالقی خود در 
فضای مجازی ابراز پشیمانی کرده بود اعتراض کرده و جیغ بنفش کشیدند؟!

گفتم: ادعا می کردند که احساساتشان جریحه دار شده است؟!
گفت: یعنی احساســات رســانه های آمریکایی و اروپایی و روزنامه های 
زنجیره ای دنباله رو آنها از قتل عام روزانه زن و کودک مظلوم یمن و فلسطین 

و افغانستان جریحه دار نشده؟!
گفتم: کیهان ضمن آنکه اقدام صدا و سیما را بدسلیقگی دانسته 
بود، جنجال هماهنگ داخلی و خارجــی در این ماجرا را به حمله 

کفتارها تشبیه کرده بود!
گفت: ولی یکی از آنها فقط به نظر کیهان درباره بدسلیقگی صدا و سیما 
پرداخته و درباره تشبیه جنجال کنندگان به کفتارها سکوت کرده بود! چرا؟!
گفتم: دو نفر برای دزدی به خانه ای رفته بودند، صاحبخانه بیدار 
شد و آنها را تعقیب کرد و خطاب به یکی از آنها که نزدیک تر بود، داد 
زد و گفت؛ نامرد وایستا، کجا فرار می کنی؟ و یارو به رفیقش گفت؛ تو 

فرار کن منو شناسایي کردند!

شــرکت ها و کارتل های بزرگ هزینه های هنگفتی را برای 
تبلیغات صرف می کنند. ممکن است این سؤال و ابهام ایجاد شود 
که چه نیازی به این حجم از تبلیغات وجود دارد و آیا نمی شــد 
این هزینه را در بخش های دیگر از همان شرکت به منظور توسعه 
شرکت و یا توســعه فرآیندهای تحقیقاتی که منجر به تولید 
محصوالت جدید می شوند، صرف کرد؟ پاسخ قطعًا مثبت است 
اما باید توجه داشــت این امر به معنای کسب سود بیشتر و یا 
حتی حفظ مشتریان کنونی شرکت نخواهد بود و در عصری که 
هنر تبلیغات، جایگاه ویژه ای برای خود ایجاد کرده است، دیگر 
شــرکت ها از نبود شما در مقابل چشم و ذهن مخاطب استفاده 
کرده و با تبلیغ زیبای محصوالت بعضًا نازل تر از محصول شما، 
سهم شــما از بازار را تصاحب خواهند کرد. تنها یک لحظه فکر 
کنید اگر به یک فروشــگاه بزرگ مراجعه کنید، چقدر احتمال 
می دهید در انتخاب اقــام موردنیاز خود، محصولی را انتخاب 
کنید که تاکنون نام و نشان آن را در تبلیغات رسانه ای )اعم از 
تلویزیونی، مکتوب، اینترنتی و...( مشاهده نکرده باشید؟ پاسخ 
شما صفر و یا نزدیک به صفر درصد خواهد بود. اگر استفاده از 
هنر تبلیغات در  اشغال قوه ادراک مخاطب را در نظر بگیرید به 
قدرت این عامل پی خواهید برد و بر همین اساس است که هنر 
تبلیغات نه تنها در فضای تجاری و مالی، بلکه در تمام عرصه ها 
و شئون زندگی انســان اعم از اجتماعی، سیاسی و... دخالت 
مســتقیم دارد. تجربه فرهنگ سازی استفاده از کمربند ایمنی 
به عنوان یک هنجار اجتماعی که با اســتفاده مناســب از هنر 
تبلیغات انجام شد یک نمونه بسیار کوچک از مواردی است که 
می توان در حوزه غیرمالی و غیرتجاری به آن اشاره کرد. قرآن 
کریم در بیان وظایف پیامبر، وظیفه او را اباغ و رساندن صحیح 
پیام بیان می کند چراکه در غیــر این صورت دیگران خواهند 
توانست پیام های دروغین خود را به عنوان پیام صحیح به مخاطب 
القا کرده و مانع از پذیرش پیام حق توســط مخاطب شوند. در 
عصــر کنونی و با به وجود آمدن فناوری های نوین و عرصه های 
نوپدید به خصوص در بخش سایبر، هنر تبلیغات جهشی شگرف 
و به نوعی باز زایش را تجربه کرده و توانسته آن جایگاه گذشته را 
پشت سر گذاشته و در تراز جدید و باالتر خود را به بشر تحمیل 
نماید. هنر تبلیغات دو مؤلفه بســیار اساسی کاهش هزینه های 
عملیاتی و افزایش اثربخشــی را در اختیار قرار می دهد. آنچه 
به عنوان ناتوی رسانه ای نظام سلطه معرفی می شود، بخشی از 
استفاده هنرمندانه غرب از عنصر تبلیغات و رسانه است تا آن 
چیــزی را به مخاطب القا نماید که می خواهد و نه آنچه واقعیت 
دارد. امری که می تواند باعث کاهش هزینه های نظام سلطه در 
مقابله با مخالفان گردد. اگر بتوان ذهن مخاطب را به پذیرش پیام 
وادار کرد، نیازی به استفاده از ابزار نظامی و سخت که هزینه های 
مالی و غیرمالی فراوانی برای مهاجم دارد و موفقیت آمیز بودن 
آن نیز غیرقطعی اســت، وجود نخواهد داشــت. در مقابل این 
حرکت نظام سلطه و علیرغم ظرفیت های فراوانی که در جبهه 
حق و حقیقت وجود دارد و بخش هایی از آن نیز در این سال ها 
توانایی خود را به نمایش گذاشــته اند، لیکن متأسفانه همچنان 
شاهد انفعال و خمودگی در این جبهه هستیم و بر همین اساس 
است که مخاطبان و مردم عادی در هنگام نبود و یا کمبود پیام 
تبلیغاتی از سوی جبهه حقیقت، به القائات جبهه باطل اعتماد 
می کنند و با پذیرش آن القائات، در نقش سرباز آن نظام فعالیت 
می نمایند. با کمال تأســف باید اذعان داشت که این انفعال و یا 
بعضًا اقدامات غلط و اشــتباه تبلیغی جبهه خودی در دو حوزه 
داخل و خارج از کشــور بروز و ظهور پیدا کرده است. در حوزه 
داخل برخی از اقدامات اشتباه و غیر هنرمندانه در بخش روانی 
و تبلیغی باعث از دست دادن برخی از عناصر جبهه خودی شده 
است و در بخش خارج از کشور نیز به نحو مطلوب از این عنصر 
حیاتی، استفاده مناسبی نشده است. شاهد مثال های متعددی را 
می توان برای این امر ارائه نمود. این که یک جاد به عنوان شهید 
خطاب می شود، تروریست ها به عنوان مدافعان آزادی خلق جا زده 
می شوند، برخورد با مفسدین اقتصادی، مقابله با سرمایه گذاران 
و اقدامی در جهت جلوگیری از پیشرفت کشور معرفی می شود، 
مقابله با هنجارشکنان و قانون شکنان، مقابله با آزادی قلمداد 
می شود و موارد متعدد دیگر در کشور که شاهد آن بوده ایم رخ 
می دهد و دســتگاه های متولی امر، نمی توانند به نحو صحیح به 
این شبهات پاسخ دهند؛ بخش عمده آن ناشی از بی اطاعی از 
فضای جدید و ناآشنایی با رسانه و قدرت آن است. نمی توان با 
تکنیک های تبلیغاتی گذشته به مقابله با دشمن کنونی رفت که 
به ابزار رسانه مســلط و بر تکنیک های تبلیغاتی  اشراف دارد. 
حرف خوب را باید خــوب و هنرمندانه زد در غیر این صورت 
آن حرف خوب، کارکرد و اثری منفی و نتیجه ای کامًا مخالف با 

هدف شما خواهد داشت.
نگارنده اصرار دارد که استفاده صحیح از عنصر رسانه می تواند 
بخش زیادی از مسائل و ابهامات در ذهن مخاطب داخلی و خارجی 
را مرتفع ســازد. برای این امر نمی توان به اقدامات شعاری و یا 
تخصیص بودجه برای کارهای تبلیغی به عنوان یک اقدام اثربخش 
اکتفا کرد و چه بسا این قبیل اقدامات نه تنها کارگشا نباشند؛ بلکه 
بر حجم و ابعاد تهدید اضافه کنند. تبلیغ  اشتباه و دفاع بد برای 
یک امر مطلوب، اثر مخرب تر از این دارد که دشمن بخواهد به 
آن موضوع حمله کند. واگذاری پول به نابلدان این صحنه برای 
افزایش حجم تبلیغات، کاری  اشــتباه و غلط است. اگر قرار بر 
هزینه اســت، این هزینه باید به بهترین نحو خرج شود. عنصر 
مهم تر از مسائل مالی در این بخش، شناخت مدیران و مسئوالن از 
رسانه است. باید سواد رسانه ای به خصوص در مسئوالن و مدیران 
افزایش یابد. مدیری که بدون اطاع از تغییر ماهوی فضای کنونی 
رسانه ای و تبلیغاتی، با یک مصاحبه، یک سخنرانی، حضور در 
یک مجمع و یا محل خــاص و... ضمن ایجاد هزینه برای نظام، 
پیروزی را به دشــمن تقدیم می کند چه بسا در صورت اطاع از 
این موضوع و باالتر بودن سواد رسانه ای، به گونه ای دیگر عمل 
می کرد. باید به برخی از این مســئوالن و مدیران گفته شود که 
اگر شما مصاحبه نکنید، کسی فکر نمی کند که شما الل هستید!
در کنار این افزایش سواد رسانه ای در مسئوالن، مدیران و 
حتی مردم عادی، آنچه به عنوان آتش به اختیار توســط مقام 
معظم رهبری به نیروهای انقابی اباغ گردیده اســت راهبرد 
دیگری است که باید در دســتور کار نیروهای معتقد خودی 
قرار گیرد. آتش به اختیــار یعنی یک کار تمیز فرهنگی. کار 
تمیز فرهنگی نیز باید با اســتفاده از اصول و روش های دقیق 
و علمی و تأثیرگذار صورت پذیرد. عناصری که قصد دارند در 
این معرکه وارد شــوند باید مقدمات آن یعنی محیط شناسی، 
ابزار شناسی و اصول کار تمیز فرهنگی را بشناسند. نباید در 
مقابل دشمن رویکرد انفعالی داشت. باید از دشمن مطالبه گری 
کرد و در مقابل آنچه به عنوان شــبهه و شایعه از سوی او القا 
می گردد، روشنگری هنرمندانه و با سرعت مناسب را در دستور 
کار قرار داد. در این صورت شاهد خواهیم بود که القای دشمن 
چونان کف روی آب، مضمحل و نابود خواهند شد و آنچه ابدی 
و دائمی است آب زالل و شــفافی است که در دریای بیکران 
اسام و انقاب اســامی ایران می تواند حیات ابدی و توام با 
امنیت، رفاه و عافیت را به ارمغان آورد. این ظرفیت را نباید به 
عناصر داخل کشور و یا ایرانیان محدود کرد. آزادگان و مردمان 
شــریفی در دنیا هستند که حاضرند برای بیان حقیقت، بدون 
هیچ چشمداشتی، از داشته های خود هزینه کنند. قشر جوان 
و دانشجو که آمادگی پذیرش حقیقت را دارند ازجمله گروه های 
هدف در این امر می باشند. به هم رساندن این عناصر و تشکیل 
یک جبهه کارآمــد در مقابل جبهه زر و زور و تزویر، پیروزی 

جبهه حق را به همراه خواهد داشت.

 سواد رسانه و هنِر تبلیغ

علی اكبری

یک مقام ارشد وزارت خارجه 
به  ایران  با متهم کردن  آمریکا 
تاش برای بمبگذاری در اروپا، 
گفت در روزهای اخیر مقام های 
رایزنی های  آمریــکا  دولــت 
عربی  با کشورهای  گسترده ای 
حاشیه خلیج فارس داشته اند تا 
اقداماتشان برای فشار به ایران 

را هماهنگ کنند.
یک مقام ارشــد وزارت خارجه 
آمریکا روز سه شنبه گفت مقام های 
ارشد این کشور با سفر به منطقه، در 
زمینه هماهنگی تالش ها برای اعمال 
فشار اقتصادی به ایران، با مقامات 
عربستان سعودی، امارات و بحرین 

رایزنی کرده اند.
بنا بر اعالم وزارت خارجه آمریکا، 
این مقام آمریکایی که به شرط عدم 
انتشــار نامش، درباره سفر »مایک 
پامپئــو« وزیر خارجــه آمریکا به 
منطقه با خبرنگاران صحبت می کرد، 
با اشاره به دیدارهای هیئت آمریکایی 
با وزرای خارجه، دفاع، کشور و انرژی 
عربستان در ریاض، گفت: »ما برای 
هماهنگی فشار قدرتمندتر به ایران، 

به عربستان سعودی رفتیم.«
وی افزود: »در دیدارمان با وزیر 
انرژی سعودی، درباره حفظ سطح 
مناســب عرضه نفت به بازار برای 
ممانعــت از بی ثباتی بحث کردیم. 
مــا درباره تحریم های نفتی ایاالت 
متحده بــرای ممانعــت از اینکه 
ایران برای تأمین مالی تروریســم 
درآمد کسب کند، صحبت کردیم. 
درباره به حداقل رساندن اختالالت 

و کمک به شرکایمان برای یافتن 
ایران،  نفت  بــرای  جایگزین هایی 

گفت وگو کردیم.«
این مقــام آمریکایی ادامه داد: 
»به صورت کلی، عربستان سعودی 
شــریکی کلیدی در تالش  ما برای 
منزوی کردن ایران و فشــار به این 
کشــور اســت. همانطور که گفتم، 
نمایندگان چندین اداره برای بحث 
امنیت  انرژی، دیپلماســی،  درباره 
و فشــار اقتصادی، حضور داشتند. 
همچنین، در چند نشست »سیگال 
مندلکر« قائم مقام وزارت خزانه داری 
هم به ما پیوست تا آنها حرف های 
مقامــات خزانه داری را بشــنوند و 
تالش هایمــان برای اعمال فشــار 
اقتصــادی حداکثری بــه ایران را 
هماهنگ کنیم.« به گفته این مقام 
آمریکا، هیئت هایی از وزارت خارجه 
آمریکا روز سه شنبه به بحرین هم 
سفر کرده اند. همزمان، وزیر خارجه 
آمریکا هم روز سه شنبه به ابوظبی 

امارات سفر کرده بود.
او افزود: »این ســفرها نشــان 
می دهند ایاالت متحده و متحدانش 
در خلیــج ]فــارس[ دارنــد با هم 
سخت کار می کنند تا به ایران فشار 
بیاورنــد، تا زمانی که این کشــور 
مانند یک کشــور عادی رفتار کند. 
مجموعه تالش های ایاالت متحده و 
متحدانش در خلیج ]فارس[ نیروی 
ما  هســتند.  قدرتمندی  بازدارنده 
به بررســی ایده ها و ابتکارهای تازه 
جهــت افزایش هزینه رفتار مخرب 

ایران، ادامه خواهیم داد.«

وی گفت پامپئو که از فردا برای 
شرکت در نشست پیمان آتالنتیک 
شمالی وارد شهر »بروکسل« بلژیک 
می شــود، در حاشیه این نشست با 
وزرای خارجه ســه کشور اروپایی 
عضو گروه 1+5 دیــدار می کند تا 
با آنها درباره نحــوه مقابله با ایران 

گفت وگو کند.
این مقام آمریکایی در پاسخی 
درباره اختالف میان این کشــور و 
کشورهای اروپایی در مسئله ایران، 
گفت: »هرقدر هم که رســانه ها از 
بنویسند،  فراآتالنتیک  بروز شکاف 
در مسئله ایران، اتفاق نظر ما بیش 

از اختالف نظرهایمان است.«
این مقــام آمریکایی زمانی که 
با ســؤال یکی از خبرنگاران درباره 
نقش عربســتان و امــارات در بروز 
فاجعه انســانی در یمن مواجه شد، 
بار دیگر تقصیرات را به گردن ایران 
انداخت و گفت جمهوری اسالمی با 
»ارسال موشک به یمن«، این فاجعه 

را ایجاد کرده است.
پس از اصرار خبرنگار، وی او را 
به خواندن بیانیه های وزارت خارجه 
آمریــکا ارجــاع داد و گفت وقت 
 کافی برای صحبــت در این مورد 

وجود ندارد.

یک مقام آمریکایی تشریح کرد

تالش های واشنگتن برای تشکیل جبهه ضدایرانی 
آمریکا و اروپا در دشمنی با ایران اتفاق نظر دارند

راشاتودی در مطلبی به بررسی 
اقتصادی  سیاست های  شکست 
آمریکا برای به صفر رساندن حجم 

صادرات نفتی ایران پرداخت.
پایــگاه اینترنتی راشــاتودی در 
مطلبی به بررسی شکست سیاست های 
اقتصادی آمریکا برای به صفر رساندن 
حجم صادرات نفتی ایران پرداخت و 
نوشــت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا از هر راهی برای تحمیل جنگ 
تجاری علیه ایران اســتفاده می کند. 
مشکل او این اســت که هرکاری که 
انجام می دهد »کافی نیســت« زیرا 
قدرت انحصاری آمریکا مدت هاســت 

که کمرنگ شده است.
هفته گذشته یک مقام ارشد وزارت 
امورخارجه آمریــکا اعالم کرد دولت 
واشــنگتن قصد دارد ضمن تحمیل 
تحریم های ســنگین و اتخاذ اقدامات 
تنبیهی برای کشورها و شرکت هایی 
که با ایران تجارت می کنند،  تا چهارم 
ماه نوامبر سال جاری میالدی، حجم 
صــادرات نفتی ایــران را نیز به صفر 
برســاند. بســیاری از کارشناسان بر 
این بــاور بودند که اعمال تحریم های 
شدید علیه ایران، حجم صادرات نفت 
این کشــور را تا پایان سال 2018 به 
حدود  500 هزار بشکه در روز ]حدود 
یک پنجم تولید فعلی[ کاهش می دهد. 
این در حالی است که تحریم های نفتی 
ایران پیش از سال 2015، صرفا موجب 

شد نیمی از از تولیدات نفتی ایران از 
بازارهای جهانی جمع آوری شود و به 
صفر رساندن حجم صادرات آن امری 

غیر محتمل بود.
ایــن تصمیــم ترامــپ در قبال 
ایران، بخشــی از سیاست خارجی او 
از نخستین روز ورودش به کاخ سفید 
بوده است و تقریبا هر عضو تیم سیاسی 
او، ادعایی علیه جمهوری اسالمی ایران 
دارد. علت این وسواس واشنگتن علیه 
ایــران کامال واضح اســت: ایران یک 
کشور مستقل است که ضمن تهدید 
امپریالیســم، قادر به کنترل منطقه 

خاورمیانه نیز است.
از سوی دیگر، دولت واشنگتن به 
اقتصادی  دنبال کنترل سیاست های 
چین اســت تا فعالیت هــای آن را به 
عنوان یکی از تامین کنندگان نیازهای 
ایران محدود کنــد. به عبارت دیگر، 
آمریکا به منظور انزوای اقتصادی ایران 
باید ابتدا از سد چین بگذرد. چین در 
حال حاضر یکی از بزرگ ترین بازارهای 
نفت خام ایران اســت و آمریکا بدون 
کنترل آن قادر نیست تصمیم خود را 
مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفتی 

ایران اجرایی کند.
پپه اسکوبار، روزنامه نگار و تحلیلگر 
برزیلی روزنامه »آســیا تایمز« معتقد 
اســت آمریکا قادر نیســت صادرات 
نفت ایران را به صفر برساند.  چرا که 
کشورهای زیادی به نفت ایران احتیاج 

دارند و تولیدکنندگان طالی سیاه در 
جهــان نمی توانند کاهش تولید نفت 
ایــران را جبران کننــد. هند یکی از 
این  کشورهاســت که به رغم دیدار 
با مقامات آمریکایی، هنوز تصمیمی 
برای توقف واردات نفت از ایران نگرفته 
است. همچنین چین توجه چندانی به 
تصمیم ترامپ برای به صفر رساندن 
صادرات نفت ایــران ندارد.  به عنوان 
مثال، شــرکت پتروشیمی سینوپک 
چین به شــدت بــرای ادامه فعالیت 
پاالیشگاه های جدید خود به نفت ایران 
احتیاج دارد. بنابراین توقف خرید نفت 

از ایران ممکن نیست.
پیــش از این، نیهــات زیبکچی، 
وزیر اقتصاد ترکیه ضمن ابراز نگرانی 
درخصوص تصمیم آمریکا برای به صفر 
رساندن صادرات نفتی ایران اعالم کرد 
این برای آنکارا اهمیت ندارد و ترکیه 
از این پس به منافع خود بیش از سایر 
کشورها بها می دهد. ایران، تامین کننده 

شماره یک نفت ترکیه است.
از ســوی دیگر، روسیه تمایلی به 
جبران کاهش صــادرات نفتی ایران 
ندارد و عراق همچنان تعامالت خود در 
زمینه انرژی را با ایران ادامه می دهد. 
عراق بخشی از نفت خود برای تصفیه 
را از میدان نفتی کرکوک به پاالیشگاه 

کرمانشاه ارسال می کند.
در بخش دیگــری از این مطلب 
آمده است: تالش ترامپ برای متقاعد 

کردن توقف خرید نفت ایران چندان 
تاثیرگذار نیســت. بنابرایــن او برای 
پیشبرد هدفش مجبور به آغاز جنگ 
تجاری بــا قدرت های بزرگ همچون 
چین اســت؛ اقدامی که آسیب های 
جبران ناپذیری به اقتصاد آمریکا نیز 
وارد می کند. ایده آغاز جنگ تجاری با 
چین  و فشار اقتصادی به این کشور 
برای رها کردن ایران، اقدامی خیالی 
و متوهمانه اســت. چین بزرگ ترین 
شــریک تجاری ایران است و با تداوم 
فشار های واشــنگتن ممکن است با 
افزایــش حجم خرید نفــت از ایران، 
واردات نفت از آمریکا را متوقف کند. 
این اقدام باعث می شود ایران تجارت 
نفتی خود را با یوان انجام دهد که در 
نهایت، موجب افزایش ارزش یوان در 

برابر دالر نیز می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
در پایان این مطلب آمده است: دولت 
ترامپ با اعمال فشارهای اقتصادی بر 
چین و آغاز جنگ تجاری با این کشور 
به هیچ عنــوان نمی تواند پکن را در 
پیشبرد اهداف خصمانه اش علیه ایران 
همراه کند. اعمال تعرفه های سنگین 
بر کاالهای وارداتی چین ممکن است 
اقدام تالفی جویانه پکن برای خروج 1/2 
تریلیون دالر از اوراق قرضه این کشور 
از خزانه داری آمریکا را به دنبال داشته 
باشد که این شکستی در سیاست های 
اقتصادی این کشور محسوب می شود.

راشاتودی عنوان کرد 

به صفر رساندن صادرات نفت ایران
سیاست  شکست خورده ترامپ

یادداشت میهمان

هفته  ایــن  جمعه  نمــاز 
امامت حجت االسام  به  تهران 
در  ابوترابی فرد  والمســلمین 
اقامه  خمینی)ره(  امام   مصای 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نماز 
جمعه تهران، مراسم نماز جمعه این 
هفته از ساعت 11:40 در مصالی امام 
خمینی)ره( آغاز می شود و در ادامه 

با سخنرانی دکتر غالمعلی افروز عضو 
هیئت علمی دانشــگاه تهران درباره 
 تحکیم خانواده و دکتر انوشــیروان 
محسنی بندپی معاون وزیر و رئیس  
ســازمان بهزیســتی به مناســبت 
بهزیســتی همــراه خواهد  هفتــه 
والمســلمین  بود. حجت االســالم  
 ابوترابی فــرد نیز به ایــراد خطبه ها 

خواهند پرداخت.

اقامه نماز جمعه تهران 
به امامت حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد


