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ترخیص
 ۱۰هزار تن کاغذ
تا دو هفته آینده

قرار شد حدود  10هزار تن کاغذ
که در گمرکات هستند حداکثر تا دوهفته
آینده ترخیص شود و حدود  30هزار تن
از کاغذهایی که در مسیر تامین ارز بودند
و در مرحله ورود به کشور بودند ،میسر شد

رئیساتحادیهفروشندگانخودروتهرانخبرداد:

بازگشت دالالن به بازار مجازی خودرو
قیمتهای درج شده در سایتها غیرواقعی است
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با کندی رشد شیل آمریکا؛

همتی :میخواستند نرخ ارز را افزایش دهند؛ نتوانستند
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بازار نفت اوپک
داغتر میشود

توطئه جدید در بازار ارز
خنثی شد

 6پیشنهاد
اتاق ایران به بانک
مرکزی برای اصالح
سیاستهای ارزی

اوپک در گزارش ماهانه خود پیش
بینی کرد تقاضا برای نفت این گروه به
دلیل رشد آهستهتر تولید رقیبانش شامل
تولیدکنندگان شیل آمریکا ،امسال باالتر
از حد انتظار خواهد بود.اوپک در گزارش
ماهانه خود اعالم کرد تولید این گروه در
آوریل کاهش یافته است .عربستان سعودی
با وجود اینکه قیمت نفت به باالی  ۷۵دالر
در هر بشکه صعود کرد

رئیس اتاق ایران با ارسال نامهای به
رئیسکل بانک مرکزی 6 ،پیشنهاد اتاق ایران
برای اصالح سیاستهای ارزی کشور در حوزه
صادرات غیرنفتی را ارائه کرد.
«غالمحسین شافعی» روز چهارشنبه
در این نامه پیشنهاد داده که مهلت رفع تعهد
ارزی صادرکنندگان به روشهای موردقبول
بانک مرکزی تا پایان شهریورماه  98تمدید
شود و پس از آن بانک مرکزی فهرست
صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکردهاند...

سرمقاله

پیشنهاد تشکیل
معاونت بازرگانی
روی میز
رئیس جمهور
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بولتون و پمپئو
ریاست جمهوری ترامپ را
یک دوره ای می کنند؟
افشار دارابی

 12سال مذاکرات بسیار پیچیده ،فنی و سخت
صورت گرفت تا سرانجام در تیرماه  1394برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایران و  5+1امضاء
شد ،قبل از برجام ،سیاستمداران و رسانه های غربی
دائم بر این نکات تاکید می کردند‹ ،ایران به دنبال
ساخت سالح هسته ای است›‹ ،تهران در مذاکرات
صادق نیست و هدفش فقط خرید زمان است›.
به رغــم  13گزارش آژانس بیــن المللی انرژی
اتمی مبنی بر ‹عمل ایران به همه تعهدات برجامی
خود› ،ترامپ در اردیبهشت  97رسما از برجام که
یک معاهده بین المللی است و به تصویب شورای
امنیت ســازمان ملل هم رسیده ،خارج شد بعد از
این اقدام ترامپ ،مردم جهان به وضوح مشــاهده
کردند که ایران به تعهدات بین المللی پایبند است
یا آمریکا و اروپا؟
با کنار رفتن افرادی همچون ژنرال جیمز متیس،
رکس تیلرسون و مک مستر و حضور نئوکان های
تندرو همچون مایک پمپئــو جان بولتون در کاخ
سفید که سابقه دشــمنی دیرینه با ایران دارند،
باعث شــد تا ترامپ را به سمتی هدایت کنند که
بعد از خروج از برجام ،در اقدامی بی ســابقه سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ایران را در فهرست گروه
های تروریستی قرار داد.
ترامپ همچنین دو معافیت انتقال آب سنگین
مازاد به عمان و مبادله اورانیوم غنی شده با کیک
زرد را تمدید نکرد تا ضربه دیگری بر روند اجرای
برجام وارد کند.
ایران بعد از یک سال صبر استراتژیک و فرصت به
آلمان ،فرانسه و انگلیس برای عمل به تعهدات خود
و ناتوانی طرف هــای اروپایی درعمل به تعهدات ،
در  18اردیبهشت ماه  98شورای عالی امنیت ملی
جمهوری اسالمی ایران با صدور بیانیه ای رسمی
کاهش تعهدات ایران در برجام را اعالم کرد.
یک سال بعد از خروج ترامپ از برجام ،اتحادیه
اروپا ثابت کرد که امروز به یک اتحادیه ‹تســلیم
شده ‹ در برابر آمریکا تبدیل شده است و در مقابل
خروج از برجام تنها به صدور بیانیه های سیاسی
و ابراز تاسف از اقدامات غیر قانونی آمریکا بسنده
کرده است.
انگلیس گرفتار بحران خروج از برگزیت اســت،
فرانســه با بحران داخلی روبروست ،آلمان هم در
ســودای دیکته ریاســتش بر اتحادیه است و در
مجموع امروز این اتحادیه بحران زده جایگاه خود
درعرصه اثرگذاری در مناســبات بین المللی را از
دست داده و آمریکا هم روز به روز در حال تضعیف
کردن هر چه بیشتر اروپا است.
بعضی از مقام های اروپایی در گفت وگو با عباس
عراقچی معــاون وزیر خارجه ایــران به صراحت
اعتراف کردند که گمان نمی کردند تا این اندازه در
مقابل تحریم های آمریکا ناتوان باشند.
اروپایی ها به رغم ناتوانــی درعمل به تعهدات
برجامی خود اما مصرانه از ایران درخواســت می
کنند که همچنان به تعهدات خود پایبند باشــد،
اما توضیحی روشــنی در باره تعلل و بی تحرکی
در عمل به تعهدات نمــی دهند و با رد مهلت 60
روزه ایران ،طرف های اروپایی ثابت کردند که هیچ
برنامه ای برای انجام به تعهداتشان بر اساس برنامه
جامع اقدام مشترک ندارند و بنا دارند با اینستکس
همچنان به وقت کشی ادامه دهند.
از طرفی ترامپ با اعزام ناوهای جنگی به منطقه
خاورمیانه ،برگزاری جلسه توسط بولتون در مقر
سیا و فشار بر دیگر کشورها برای ممانعت از خرید
نفت تهران تالش می کند ،تا با تشدید جنگ روانی
 ،به هر شکلی شــده تهران به مذاکراتی جدید تن
دهد ،ترامپ حتی شماره تماس خود را به سفارت
سوییس داده تا در اختیار مسئوالن ایران قرار گیرد.
هر چه به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
نزدیک تر می شــویم ،تیم ترامپ فشار بر ایران به
ویژه به لحــاظ اقتصادی را تشــدید می کنند به
امید اینکه در توافقی جدید امتیازات بیشتری را
از ایران بگیرند.
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وزیر دفاع:

جبهه آمریکایی  -صهیونیستی را
شکست می دهیم
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معاون رییس جمهور اعالم کرد:

نظر موافق دولت با استانی شدن
انتخابات مجلس
2

هموارسازی مسیر
اصالح نظام بانکی و
بازار متشکل ارزی
5

واعظی اعالم کرد؛

پیشنهاد تشکیل معاونت بازرگانی روی میز رئیس جمهور

رییس دفتر رییس جمهوری با ابزار امیدواری برای تسریع
در تصویب الیحه تفکیک وزارت صمت در مجلس شورای
اسالمی ،گفت :در صورت عدم تصویب این الیحه ،پیشنهاد
جدیدی به رئیس جمهوری ارائه شده تا بر اساس آن «معاونت
بازرگانی» متشکل از بخش هایی از وزرات جهاد کشاورزی و
وزارت صنعت؛ معدن و تجارت تشکیل شود.
«محمود واعظی» پس از پایان جلسه هیات دولت
گفت:در پیشنهاد تشکیل معاونت بازرگانی عنوان شده است که
این معاونت با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی زیر نظر
رئیس جمهوری تشکیل شود تا بازار را اداره کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به افزایش قیمت
برخی کاالهای اساسی گفت :طبیعی است که دولت باید بازار
را سر و سامان بدهد ،اما در دولت هر فعالیت و اقدامی متولی
خود را دارد.وی افزود :بحث تولید محصوالت کشاورزی اولویت
نخست وزرات جهاد کشاورزی است و وزارت صنعت معدن و
تجارت هم به طور ذاتی به دنبال تولید صنعتی است .آنچه این
وسط میماند ،رهاشدگی بازار است.
واعظی گفت :امیدوارهستیم نمایندگان مجلس با سرعت
بیشتری الیحه یا طرح دولت را به تصویب برسانند یا اگر این
طور نیست پیشنهاد جدیدی به رئیس جمهور ارائه شده
است که ایشان یک معاون اختصاص دهند و از شورای عالی
هماهنگی اقتصادی برای تشکیل آن اجازه بگیرند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد :بر اساس این
پیشنهاد بخشی از این معاونت وزارت صنعت،معدن و تجارت،
و بخش دیگر در وزارت جهاد کشاورزی است تا زیر نظر این
معاونت جمع شده و بتواند بازار را اداره کنند.
بررسی الیحه شفافیت در دولت به پایان رسید
رییس دفتری رییس جمهوری گفت :در دولت الیحه مهم
شفافیت را تمام کردیم .این الیحه در سه جلسه در دولت بحث
شد و دارای  44ماده است وان شاء اهلل به مجلس خواهیم
فرستاد .وی با اشاره به اینکه بخش دیگری از محتوای نشست
هیأت دولت به سخنان رهبر معظم انقالب در دیدارسه شنبه
شب شان با مسئوالن نظام اختصاص داشت ،گفت :موضوع
دیگر این جلسه مسائل اقتصادی ،رونق تولید و اینکه چگونه
میتوانیم اشتغال و تسهیالت برای سرمایهگذاریهای داخلی
و خارجی به وجود آوریم و بنگاههایی را که هم دولت و هم
نیروهای نظامی تصدیگری میکنند به مردم واگذار کنیم.
واعظی افزود :همچنین درباره بحث گردشگری صحبت

کردیم که چگونه میتوانیم در این شرایط ،رونق گردشگری
داشته باشیم و در مجموع وقتمان صرف این شد که چه کنیم
که دستورات مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری عملیاتی
شود.
پیشنهاد کاالبرگ الکترونیکی روی میز دولت است
رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین درباره ارز  4200و
تصمیم دولت درباره کاالبرگ گفت :تصمیم سال گذشته دولت
به قوت خود باقی است و مباحث مطرح شده درباره کاال برگ
الکترونیکی یا روش های دیگر ،پیشنهاداتی است که سازمان
برنامه و بودجه و برخی از دستگاه های دیگر تنظیم کردند.
واعظی گفت :این پیشنهادات در کمیته ای بررسی می
شود تا اگر روزی به این نتیجه رسیدیم که بهتر جواب می
دهد آن را اعمال کنیم .وی اضافه کرد :این پیشنهادات روی
میز است و روش های آمادگی است تا اگر در آینده الزم شد
استفاده کنیم ،اما فعال سیاستی که دنبال می شود همان ارز
 4200است.
قرار است برای سخنگویی یک نفر به رئیس جمهور
معرفی شود
واعظی همچنین درباره انتخاب سخنگوی دولت گفت:
موضوع سخنگو را بررسی کردیم و قرار است یک نفر به
رئیسجمهور معرفی شود.
رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به حاشیه های
ایجاد شده درباره سهمیه بندی بنزین اظهارداشت :پیش از
آنکه دولت درباره سهمیه بندی دولت تصمیم بگیرد و موضوع
نهایی شود ،بر اساس اشتباه در خبررسانی ،التهابی در جامعه به
وجود آمد.وی با بیان این که در همان زمان هم مسئوالن درباره
شایعه بودن این موضوع و قعطی نشدن آن واقعیت را به مردم
گفتند ،گفت :البته ما جلسات مختلفی در این باره تشکیل
دادیم اما این که این تصمیم چه زمانی و چگونه اجرایی می
شود ،هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است و منتظر هستیم
که آرامشی به وجود بیاید.
در دولت به یک نفر حامی مصرف کننده نیاز داریم
واعظی در بخش دیگر از سخنانش به موضوع وزارت
صنعت،معدن و تجارت اشاره کرد و گفت :وزارت بازرگانی
گذشته دو شقه شد ،بخشی در وزارت صنعت ،و بخشی در
وزارت بازرگانی است و این دو بخش از یک سیاست تبعیت
نمیکنند و با هم اختالف سلیق ه دارند بنابراین یک نفر باید بر
آن ها نظارت و اقدامات را هم هماهنگ کند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود :ما در دور میز دولت به
یک نفر حامی از مصرف کننده نیاز داریم که آن وزیر بازرگانی
است .واعظی درباره موضوع کمبود شکر تصریح کرد :ما در
داخل کشور به هیچ وجه مسئله کمبود شکر نداریم اما به
دلیل دیرکرد در توزیع آن این وضعیت پیش آمده است .االن
در داخل کشور هم شکر وارداتی و هم شکر هایی که در داخل
کشور تولید می شوند ،وجود دارد.
تعهدات برجامی طرف مقابل باید اجرا شود
وی درباره پیشنهاد ایران برای صادرات نفت یک و نیم
میلیون بشکه ای به اروپا تصریح کرد :چیزی که در بیانیه و
در صحبت های چهارشنبه گذشته رئیس جمهوری بود ،این
است که تعهدات برجامی طرف مقابل باید اجرایی شود که اگر
اجرایی شود این مطلبی گفتید در آن وجود دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره
اینکه اروپا به  120روز زمان برای نشان دادن تعهدش به
اینستکس نیازدارد ،خاطرنشان کرد :به نظر من حرف درستی
نیست آن چیزی که ثبت شده و سازوکارش مشخص است،
اجرایش نباید بیش از یک هفته طول بکشد.
وی همچنین گفت :قرار است وزاری خارجه  3کشور و
اتحادیه اروپا راجع به مساله ایران بحث کنند و مذاکراتی با
طرف ایرانی داشته باشند و ما حرفهایمان را آنجا خواهیم زد.
واعظی با بیان این که اینکه اروپایی ها از  120روز
زمان برای اجرایی کردن اینستکس سخن گفته اند ،درست
نیست،گفت :ما به هیچ وجه (از مهلت ارائه شده) کوتاه نمی
آییم و در زمان  60روز به آنچه که اعالم کردیم اقدام می کنیم
که این زمان شروع هم شده است و در  60روز دوم هم آنچه
که در مرحله دوم است اجرایی خواهد شد.
وی درباره سخنان رئیس جمهوری در جمع فعاالن
سیاسی مبنی بر اینکه رئیس جمهوری آمریکا  19بار
درخواست مالقات کرده و پاسخی داده نشده است ،اظهار
داشت :آقای رئیس جمهور این گونه گفت؛ در سفری که به
نیویورک رفتم در سه روزی که آنجا بودم از کانال های مختلف
 19بار برای مالقات تماس گرفته شد که من هم گفتم کسی
از برجام خارج شده و میز مذاکره را برهم زده است ابتدا باید
به قوانین بین المللی متعهد باشد تا طرف مقابل هم گفته های
او را باور کند.رئیس دفتر رئیس جمهوری تاکید کرد :خواسته
جمهوری اسالمی ایران این است که هرکس که ادعایی دارد،
ادعای خودش را در عمل و نه در حرف مشخص کند.

ترامپ سرانجام جان بولتون را اخراج میکند

یک نشریه آمریکایی در گزارشی نوشته که ظاهرا ً رئیس
جمهور آمریکا سرانجام خواهان اخراج جان بولتون جنگ طلب
از دولتش شده است.
به گزارش ایسنا ،مجله نشنال اینترست آمریکا در گزارشی
با استناد به منابع خود خبر از خواسته دونالد ترامپ برای اخراج
جان بولتون از دولتش داده است.
یک پایگاه اینرنتی آمریکایی به نام «اینکوئیزیتر» در
گزارشی با اعالم این خبر نوشته است« :روز دوشنبه روزنامه
«نیویورک تایمز» ابتدا گزارش کرد که برخی مقامهای تندرو
در دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی
برنامهای برای حمله نظامی به ایران هستند.
به گفته منابعی که این روزنامه به آنها استناد کرد ،این
تالش تحت رهبری جان بولتون ،مشاور جنگطلب امنیت ملی
دولت ترامپ هدایت میشود و احتماالً منجر به اعزام  ۱۲۰هزار

سرباز آمریکایی به خاورمیانه خواهد شد.
پس از آن یک نشریه دیگر آمریکایی یعنی «نیوزویک»
بعد از رفتن به سراغ منابع خودش ،این گزارش را تأیید کرد
و این منابع اضافه کردند که دولت آمریکا در حال آمادهسازی
چندین گزینه نظامی برای برخورد با ایران است.
به گفته آنها ،طرح اولیه اعزام  ۱۲۰هزار نیروی آمریکایی
صرفاً نوعی پشتیبانی لجستیکی با مأموریت ایجاد زیرساختها
برای یک حمله تمامعیار به ایران است.
برای کسانی که به دیدگاههای جان بولتون آگاه هستند،
این گزارشها تعجببرانگیز نبودند چرا که این مشاور امنیت
ملی دولت آمریکا به دیدگاههای بدنام و جنگطلبانهاش در
حوزه سیاست خارجی شناخته شده است.
با این حال کسانی که مخالف جنگ برای تغییر
حکومتها هستند میتوانند نفس راحتی بکشند؛ دونالد ترامپ

طبق گزارش «نشنال اینترست» خواهان اخراج جان بولتون
شده است.
این نشریه با استناد به منابع آگاه گزارش کرده که جان
بولتون به دلیل اصرارش برای جنگ به منظور تغییر حکومت
در ایران ،ونزوئال و کره شمالی در پشت درب خروج از دولت
قرار گرفته است.
این مجله در گزارش خود نوشت ،یک مقام ارشد سابق
دولت آمریکا گفته است :من شنیدهام که ترامپ میخواهد او
اخراج شود.
طبق گفته منابع آگاه به اختالفنظرها در داخل دولت،
بولتون نه فقط با ترامپ دچار مشکل شده بلکه با مایک پامپئو
وزیر امور خارجه دولت آمریکا نیز مشکل پیدا کرده است.
هر چند که پامپئو از اعمال فشار بر ایران حمایت میکند
اما گزارش شده که او با جنگ تمام عیار با ایران مخالف است.

وزیر دفاع :جبهه آمریکایی  -صهیونیستی را
شکست می دهیم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر این که ‹ملت ایران
طعم تلخ شکست را به جبهه آمریکایی-صهیونیستی خواهند چشاند› ،گفت:
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در باالترین نقطه از آمادگی های دفاعی-
نظامی برای مقابله با هرگونه تهدید ،زیاده خواهی قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع؛ امیر سرتیپ «امیر حاتمی» با
شرکت در گردهمایی پیشکسوتان اطالعات و عملیات لشکر محمد رسول اهلل
(ص) در تشریح وضعیت آمادگی نیروهای مسلح ایران در شرایط حاضر تاکید
کرد :به لطف خداوند متعال ،امروز نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در
باالترین نقطه از آمادگی های دفاعی -نظامی برای مقابله با هرگونه تهدید،
زیاده خواهی قرار دارد و این در حالی است که کسب این جایگاه رفیع و بی
نظیر در سخت ترین شرایط تحریم نیروهای مسلح بدست آمده و شیطان
بزرگ آمریکا و ازناب منطقه ای آن به قدرت نیروهای مسلح معترف هستند.
وی افزود :مفتخریم که در این شرایط تحریم از اجرای هیچ یک از برنامه
ها و مأموریت های حوزه دفاعی در جهت تقویت و ارتقای قدرت بازدارندگی
دریغ نکرده ایم و موفق شدیم در سال  1397به کوری چشم دشمن ،سه
برابر سال  1396در حوزه تحقیقات و پژوهش های دفاعی پیشرفت کنیم.
وزیر دفاع به شکست های متعدد توطئه ها و نقشه های پلید دشمن
در رویارویی با نظام اسالمی در منطقه اشاره کرد و گفت :شکست جریان
تروریستی  -تکفیری اخیر در منطقه به ویژه در کشور عراق و سوریه ،ضربه
سنگینی به اعتبار و وجهه شیطان بزرگ آمریکا و دولت های منطقه ای
حامی تروریست ها وارد کرد و آمریکایی ها پس از شکست در این نقشه شوم
به تهاجم و حمله شدید و همه جانبه با ابزارهای اقتصادی بر علیه ملت مان
روی آورده اند.
امیر سرتیپ حاتمی افزود :امروز در شرایطی هستیم که در مقایسه با
دوران دفاع مقدس از منظر سرمایه های انسانی ،آمادگی های نیروهای مسلح
و پیشرفت های مادی و معنوی از جایگاه بسیار باالتری برخورداریم و با
بصیرت ،هوشمندی ،مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ و سربلندمان فشارها و
تنگناهای اقتصادی حاصل از تحریم ها را پشت سر خواهیم گذاشت.
وی ادامه داد :با همان روحیه مقاومت و ایثارگری دوران جنگ تحمیلی
در مقابل زیاده خواهی و تهاجم نرم دشمن ایستادگی کرده و با شکستن
سد تحریم ،پیروز نهایی این میدان خواهیم بود و به فضل الهی این بار نیز
شکست بت طاغوت آمریکا را به دست ملت مؤمن و صبور و همیشه در
صحنه خواهیم دید.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در جمع کثیری از رزمندگان
دوران دفاع مقدس ،جانبازان ،خانواده معظم شهدا سخن می گفت از یادگاران
دوران پُر حماسه دفاع مقدس به عنوان نمادهای مقاومت ،از خود گذشتگی،
صبوری و ایثارگری ملت بزرگ ایران اسالمی یاد کرد.
امیر حاتمی گفت :حضور در جمع پُربرکت ایثارگران ،رزمندگان،
بسیجیان و مدافعان ایران اسالمی را برای خود توفیقی بزرگ می دانم و
معتقدم کشور عزیزمان ایران ،امروز بیش از هر چیز دیگری همچون دوران
دفاع مقدس نیازمند روحیه ی مقاومت ،ایستادگی و پایمردی در برابر زیاده
خواهی های نظام سلطه است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان این که امروز نیز همچون
دوران جنگ تحمیلی ،درگیر جنگی تمام عیار و همه جانبه هستیم ،اظهار
داشت؛ تفاوت جنگ امروز با دوران هشت سال دفاع مقدس در آن است که
امروز فقط به ظاهر شاهد عملیات نظامی از سوی دشمن غدار نیستیم ولیکن
معتقدیم دشمنان با بکارگیری تمام ظرفیت ،توان وابزار و توطئه ها به صحنه
مقابله با ملت ایران اسالمی آمده اند تا با ایجاد رعب و وحشت در منطقه و
کشور ،ایستادگی و مقاومت مردم عزیزمان را هدف قرار دهند.
امیر سرتیپ حاتمی هدف اصلی دشمن را تضعیف و تخریب روحیه
خودباوری ،اعتماد به نفس و آرمان خواهی ملت بزرگ ایران اسالمی برشمرد
و افزود؛ آمریکایی ها در طول  40سال عمر پر برکت نظام اسالمی از عملیاتی
کردن هیچ دسیسه ،توطئه و فتنه ای علیه این کشور دریغ نکرده اند و شعار
حمایت از مردم در برابر حاکمیت ،دروغ ،نیرنگی بزرگ و توطئه ای جدید
است.

