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زمان ،زمان
دیپلماسی است

وزیر امور خارجه آلمان پس از
بازگشت به برلین از طرفین برجام
درخواست کرد تا به تعهدات هستهای
خود پایبند باشند.

فعاالنآیندهبازار راپیشبینیمیکنند؛

صفطوالنیفروشندگانخودرو
مردم همچنان برای خرید دست نگه دارند
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تحریم
پتروشیمی
خیال واهی
ترامپ

8

بارگیری
سکوی گازی
فاز ۱۴
پارس جنوبی

تحریم پتروشیمی ایران که اخیرا
اعالم و پس از آن اظهارات و تحلیلهای
مختلفی در مجامع داخلی و بینالمللی
در این باره مطرح میشود ،در ابتدا سوال
و ابهاماتی را به وجود آورد تا اینکه
مسؤوالن مربوطه صراحتاً اعالم کردند
این موضوع نمیتواند خللی در روند کار
ایران در این صنعت بهوجود آورد.

سرمقاله

نباید در مبارزه با
مفاسد اقتصادی
تعلل کنیم

2

بنادر کوچک؛
جان
بالی ِ
تحریمها

در شرایط تحریم عالوه بر بندر
چابهار که مورد معافیت قرار گرفته است،
مصون بودن بنادر کوچک از تحریمهای
یک جانبه آمریکاییها میتواند فرصت
بسیار مناسبی تلقی شده که با ایجاد
بستر برای پذیرش کشتیها هرچند در
سطحی کوچکتر ،میتوانند مقداری از
بار مورد نیاز کشور را پذیرا باشند.
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ظریف و پیشنهاد معاهده منع
تجاوز ،گام جدی برای حل مشکل

معاون وزارت صنعت:

رضا غبیشاوی

تقابل فرسایشی میان ایران و کشورهای
جنوب خلیج فارس ،فرصت های رفاه و توسعه
اقتصادی  -فرهنگی را از مردم دو سوی خلیج
فارس می گیرد.
محمدجواد ظریف در سفر اخیرش به
عراق ،پیشنهاد امضای معاهده منع تجاوز میان
ایران و کشورهای جنوب خلیج فارس را مطرح
کرد.در این باره می توان به نکات زیر اشاره
داشت:
اول  -به نظر می رسد ایران پس از گذشت
بیش از یک سال از خروج ترامپ از برجام ،به
اهمیت بازیگران منطقه ای در ماجرای مذاکرات
اتمی و دست یابی به توافق هسته ای (برجام)
از یک سو و از سوی دیگر ،عوامل منطقه ای
دخیل در روند نابودی برجام ،واقف شده است.
نکته اینکه اکثریت فعاالن سیاسی و
تصمیم سازان و تصمیم گیران در ایران ،نقش
این قدرت های منطقه ای را نادیده گرفته بودند
و همزمان با تالش برای بازی «برد  -برد» با
قدرت های جهانی ،بازی «برد  -باخت» با
قدرت های منطقه ای دنبال شد کما این که
کشورهای منطقه ای هم در بازی با ایران ،به
دنبال برد  -باخت با ایران هستند.
احتماالً استدالل این بود که چون 100
آمد پس  90هم پیش ماست اما نه تنها 90
پیش ما نیامد بلکه  100هم از دست رفت.
متاسفانه برخی همه مولفه های قدرت را
در آمار و ارقام نظامی جستجو می کنند و چون
ایران به لحاظ نظامی ،دست برتر را دارد پس با
قدرت های ضعیف تر نیازی به توافق و رایزنی
نمی بینند و تصور می کنند می توانند در بازی
برد – باخت ،گزینه باخت را به آنها تحمیل
کنند .این در حالی است که عالوه بر توانمندی
های نظامی ،دیگر توانمندی ها از جمله
اقتصادی و البی گری در آمریکا نیز تاثیرگذارند.
ایران و سعودی به عنوان دو قدرت اصلی
منطقه پس از یک دوره همکاری پرثمر در
دولت اصالحات ،در سال های بعد به دنبال
حوادثی مانند تحوالت عراق پس از صدام،
حمله نخست اسرائیل به لبنان و اتفاقات بعدتر
یعنی درگیری نظامی حوثی های یمن با ارتش
سعودی و در ادامه روند بهار عربی در کشورهای
عربی شمال آفریقا و خاورمیانه و بحران سوریه،
بازی برد – باخت را آغاز کردند که این بازی
به تمام حوزه های روابط دو طرف کشیده شد
و با آتش زدن سفارت سعودی در تهران و قطع
رابطه دیپلماتیک ،تقابل به اوج خود رسید.
این در حالی است که اگر از ابتدا بازی برد
 برد با طرف های منطقه ای دنبال می شد قطعامی شد از نقش آفرینی های منفی این قدرت ها
در روند کسب توافق هسته ای و در مرحله بعدی،
تالش برای نابودی آن کاست وبالعکس ،آنها را در
مسیر تقویت برجام به کار گرفت.
ظریف گروه جنگ طلب علیه ایران را
گروه « »Bنامگذاری کرده است .او گروه «»B
را متشکل از بولتون (مشاور امنیت ملی ترامپ)،
بنیامین نتانیاهو (نخست وزیر اسرائیل) ،بن
سلمان (ولیعهدسعودی) و بن زاید (ولیعد
ابوظبی) می داند .سه عضو از  4عضو این گروه
در خاورمیانه هستند و نصف آنها همسایگان
ایران .به استثنای نتانیاهو که موضوع آن بحث
جداگانه ای می طلبد اما می شد نصف اعضای
گروه  Bرا با تصمیم استراتژیک برد  -برد ،در
کنار خود داشت یا حداقل در موضع بی طرف
قرار داد.

ادامه در صفحه 2

دولت از توسعه کیفی برندهای
پوشاک داخلی حمایت میکند
3

عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد:

حباب بازار خودرو
هنوز تخلیه نشده است
8

سرمایهگذاری
 41میلیارد دالری
از ذخایر ارزی
5

معاون رئیس جمهور:

طرح سازمان برنامه وابستگی بودجه به نفت را به  ۱۰درصد کاهش میدهد

رئیس سازمان برنامه و بودجه از طرح  ۲۴برنامهای
با هدف کاهش وابستگی بودجه ساالنه به نفت در سال
جاری تا سقف  ۱۰درصد خبر داد.
محمدباقر نوبخت در جریان بازدید از قطعه یک
آزادراه تهران شمال ،درباره کاهش وابستگی بودجه به
درآمدهای نفتی اظهار داشت :یک طرح  ۲۴برنامهای در
چهار محور طراحی شده و در شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران قوا به تصویب رسید که پس از تائید
مقام معظم رهبری ،الزماالجرا خواهد بود .در این طرح
قرار است منابع جایگزین درآمدهای نفتی ،به تدریج
اعالم شود .از این  ۲۴برنامه ۱۱ ،برنامه امسال و ۱۳
برنامه نیز در سال  ۹۹عملیاتی خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود :با تکمیل این
 ۲۴برنامه ،وابستگی بودجه به نفت را به تدریج کاهش
داده و نهایتاً قطع میکنیم.
وی تأکید کرد :در بودجه امسال برای آنکه از
نوسانات نفتی رهایی یابیم ،در تالشیم میزان وابستگی
به درآمدهای نفتی حداکثر  ۱۰درصد باشد.
معاون رئیسجمهور درباره پروژههای عمرانی گفت:
روز گذشته  ۲۵هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه
برای طرحهای عمرانی اختصاص دادیم که اختصاص این

میزان بودجه ظرف سه ماه در سالهای گذشته بیسابقه
بوده است .سال گذشته  ۵۴هزار میلیارد تومان در طول
تمام سال ،برای بودجههای عمرانی اختصاص یافت که
نسبت به سال قبل از آن  ۳۰درصد رشد داشت.
نوبخت با تأکید بر اینکه اختصاص بودجه به
پروژههای عمرانی ،بر اساس اولویتبندی خواهد
بود ،تصریح کرد :قرار نیست بودجهها را به صورت
قطرهچکانی میان همه پروژهها توزیع کنیم بلکه امسال
با صرفهجویی  ۶۲هزار میلیارد تومان ،منابع بودجهای
را به پروژههای اولویتدار مانند آزادراه تهران -شمال
اختصاص دادهایم .در سالهای گذشته هزاران میلیارد
تومان برای این آزادراه هزینه شد اما مردم تاکنون
چیزی مشاهده نکردهاند.
وی درباره درخواست قوه قضائیه برای تخصیص
اعتبار با هدف جذب نیرو گفت :نمیتوان از یکسو
بحث صرفهجویی را مطرح کرد و از سوی دیگر انتظار
داشت ،تشکیالت توسعه یابد اما قوه قضائیه برای توسعه
تشکیالت خود ،بهانه جلوگیری از اطاله دادرسی را دارد.
با این حال جز از طریق اولویتبندی و سهمیهبندی،
نمیتوانیم کاری پیش ببریم.
نوبخت در خصوص پروژههای مسکنی سال جاری

تصریح کرد :در سال جاری احداث  ۱۰۰هزار واحد
مسکونی در بخش بافت فرسوده را در برنامه داریم و
این غیر از طرحی است که برای ساخت  ۱۰۰هزار واحد
دیگر شامل  ۵۰هزار واحد مسکونی در روستاها و ۵۰
هزار واحد مسکونی حمایتی در شهرها ساخته خواهد
شد.
وی درباره اشتغال نیز گفت :تا پایان سال ۹۸
طی  ۸برنامه ۹۸۸ ،هزار فرصت شغلی ایجاد میشود
که بخش زیادی از آن در حوزه مسکن است .سازمان
برنامه و بودجه با تکتک دستگاهها از جمله وزارت راه
و شهرسازی برای ساخت مسکن ،وزارت جهاد کشاورزی
برای تولید محصوالت گندم ،پرورش ماهی در دنیا و
محصوالت باغی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
توافقنامه امضا کرده است تا این  ۹۸۸هزار فرصت
شغلی ایجاد شود.
به گفته معاون رئیسجمهور ۲۰ ،درصد اول منابع
الزم برای ایجاد این  ۹۸۸هزار شغل به دستگاههای
اجرایی داده شده و ما در حال حاضر از دستگاههای
مربوطه مطالبهگر هستیم و وزارت راه و شهرسازی باید
بگوید با  ۲۰درصد تخصیصی تاکنون چه تعداد واحد
مسکونی ساخته شده است.

ترامپ :اگر شی در نشست جی ۲۰شرکت نکند چین با تعرفههای بیشتری روبهرو میشود

رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد :اگر رئیس جمهوری
چین در نشست جی  ۲۰شرکت نکند تعرفههای بیشتری
علیه واردات محصوالت چینی اعمال میشود.
به گزارش شبکه خبری سی ان بی سی ،دونالد
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگار
این شبکه مبنی بر اینکه آیا اگر رئیس جمهوری چین
در اجالس جی  ۲۰شرکت نکند تعرفههای جدید علیه
چین بالفاصله اعمال میشوند ،گفت :بله اعمال خواهد
شد.
انتظار میرود ترامپ با شی در حاشیه اجالس جی
 ۲۰دیدار کند.

با این حال وزارت امور خارجه چین اعالم کرد ،پکن از
مذاکرات تجاری بیشتر با واشنگتن استقبال میکند اما فع ً
ال
هیچ چیز برای اعالم کردن در مورد امکان برگزاری نشستی
میان رهبران دو کشور در جریان نشست آتی گروه  ۲۰در
اوزاکای ژاپن ندارد.
نشست جی  ۲۰در  ۲۸و  ۲۹ماه ژوئن (هفتم و هشتم
تیر) در ژاپن برگزار میشود .در این نشست  ۱۹تن از سران
کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر نقاط جهان حضور دارند.
پیشتر ترامپ اعالم کرده بود که اگر شی جینپینگ
در نشست پیش روی جی  ۲۰شرکت نکند ،تعجب خواهد
کرد .او روابط خوبی با رئیس جمهوری چین دارد.

وی ادامه داد :رئیس جمهوری چین واقعاً یک انسان
غیرباور کردنی است.
رئیس جمهوری آمریکا در تدارک برای اعمال
تعرفههای  ۲۵درصدی بر واردات تقریباً تمامی کاالها از
چین است که تاکنون از جنگ تجاری دو کشور مصون
ماندهاند.
در همین راستا این کاالها شامل کاالهای مصرفی
نظیر تلفنهای همراه ،رایانه و البسه خواهند شد.
ترامپ به تازگی در فرانسه اعالم کرد که بعد از نشست
با شی جینپینگ درباره ادامه اعمال تعرفههای افزایش یافته
بر واردات از چین تصمیم خواهد گرفت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

تهدیدات دشمن از ضعف و ناتوانی است

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران تهدیدات دشمن را
نشان از ضعف و ناتوانی آنها دانست و گفت :امروز دشمن در حال عقب نشینی
از تمام مواضعی است که داشت.امیر کیومرث حیدری پیش از ظهر دیروز سه
شنبه در جمع خبرنگاران در استان کرمانشاه اظهار داشت :هوانیروز یک یگان
مهم و تکنولوژی محور و تجهیزات محور است.
وی افزود :تکنولوژیهای متفاوت و متعددی باید در هوانیروز نهادینه
شود که یک بالگرد بتواند به سالمت پروازش را انجام دهد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران ادامه داد :بالگردهای
هوانیروز پشت و پناه ملت بزرگوار ما هستند و هم در حوادث غیرمترقبه و هم
در دفاع هوانیروز در دفاع مقدس کار پشتیبانی را انجام میدهند.
وی یادآور شد :سابقه نورانی هوانیروز در دفاع مقدس بی نظیر است
و هیچ یگانی ما در ارتش نداریم که در دفاع مقدس به سربلندی هوانیروز
قهرمان ما باشد و گواه آن نیز شهدای همیشه جاوید هوانیروز است.
امیر حیدری تاکید کرد :اینک ما در ادامه راه شهدای عزیزمان باید این
یگان را سرپا و تکنولوژی محور و تکنیک محور نگه داریم.
وی گفت :خوشبختانه همه فرماندهان ما به این واقف هستند که باید
کارکنان نخبه و دانشمند و کارکنانی که ابداعات و اختراعات ای دارند روی
چشمان خودمان نگه داریم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد :امروز
هم فلسفه حضور من در این پایگاه تقدیر از عزیزانی است که توانسته اند این
بالگرد که اورهال آن دو سال باید زمان میبرد و قطعات آن از خارج کشور
تأمین میشد ،در همین پایگاه کمتر از یک فرصت دو ماهه با قطعات داخلی
که در خود هوانیروز تولید شده آن را اورهال کنند.
وی تاکید کرد :نیروی زمینی به ویژه در بخش بالگردی به درجهای از
خودکفایی رسیده است که میتواند به کشورهای اطرافش هم کمک کند.
امیر حیدری خاطرنشان کرد :اعتقاد من این است که تهدیدات دشمن
از ضعف و ناتوانی او است و اال اگر کسی قادر به انجام کاری باشد ،تهدید
نمیکند.وی یادآور شد :دشمن زمانی آمد از یک قدمی مرزهای ما در
کشورهای عراق و افغانستان استقرار پیدا کرد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران افزود :همان
دشمنی که قادر بود در عراق و افغانستان استقرار پیدا کند قادر بود به ما نیز
حمله کند اما زمانی که قابلیتهای ما ،توانمندیهای ما ،حاضر به جنگی ما و
از همه مهمتر همت بلند و الهی رهبر ما او را دید عقب نشینی کرد.
وی گفت :دشمن تاجایی عقبنشینی کرد که رفت و در ناوهای خودش
در خلیج فارس مستقر شد و همانطور که شاهد از دید او اخطار داده ایم که
اگر یک قدم جلو بیاید با او برخورد خواهیم کرد.

