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نوسان بازار
سرمایه از اواخر
شهریور ماه

یک کارشناس بازار سرمایه گفت:
با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته،
معامالت بورس در وضعیت کنونی مثبت
خواهد بود اما از پایان شهریور تا ماه آذر ماه
روند بازار در نوسان است که زمینه ایجاد
فراز و نشیب در معامالت را فراهم میکند.
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فضایکشور،فضایمقاومتاستنهمذاکره
دشمن به دنبال این بود که فضای ایستادگی در کشور را تضعیف کند و سعی داشت موجی از فساد
در کشور را القاء کند که موفق نشد
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استراتژیدوستونه:
مقاومتسازندهوتعاملگسترده

با ثبت یک رکورد جدید؛

علی ربیعی

آخرین
وضعیت پروژه
اقدام ملی
مسکن

جدیدترین وضعیت پیشرفت طرح
اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای
جدید حاکی از آن است که از  ۲۰۰هزار واحد
تعریفی ،عملیات اجرایی  ۷۰هزار و  ۸۹واحد
با پیشرفت حدود  ۱۵درصد آغاز شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی
تهران گفت :هم اکنون قیمت خودرو در
حال کاهش اما شیب آن کند است.سعید
موتمنی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه
داران و فروشندگان خودروی تهران گفت:
عوامل مختلفی در کاهش قیمت خودرو
دخیل بوده که عرضه خودرو ،ثبات نرخ ارز
و تغییر و تحول در شرکتهای خودروسازی
از جمله این موارد است.

سرمقاله
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سخنگویدولت

رئیسجمهوری چهارشنبه گذشته پس
از دیدار با سران سه قوه با اعالم اجرای
گام سوم ایران از دیروز جمعه ،مهلت
 ۶۰روزه دیگری را برای اروپا تعیین کرد
با این پیام که «هر زمان به تعهدات خود
در برجام بازگردند ما هم به تعهدات خود
برمیگردیم ».استراتژی دولت در کاهش
تعهدات برجامی این است« :مقاومت سازنده
و تعامل گسترده» و به تعبیری دیپلماسی
مقاومت و مقاومت دیپلماتیک .هدف از این
استراتژی افزایش تعامالت جهانی و ماندن در
این تعامالت است نه عبور از برجام.
این استراتژی دولت دوازدهم نمودی
از یک دیدگاه در تعامالت جهانی و مواجهه
با نقض برجام از جانب دولتهای سرکش
جهان است .دیدگاه مقابل به طور نانوشته
و ناگفته به نوعی سخن میگوید که گویی
تعامل با دنیا نوعی وادادگی است و تحریم
سرنوشت محتوم ماست و باید به رفع اثر
تحریم بپردازیم .اما دولت اصل را نه در رفع
اثر تحریم بهعنوان واقعیت تحمیلی سرنوشت
ایران ،که در رد اصل تحریم میبیند .در
دیدگاه مقابل گویی خرمشهر اشغال شده
و رفع آثار اشغال خرمشهر باید مالک باشد
درحالی که مطابق دیدگاه دولت اصل
رفع اشغال خرمشهر است .دیدگاه دولت
منطبق بر خنثیسازی استراتژی امریکا
است که با سوق دادن ایران به سمت
انزوا درصدد فروپاشی جامعه و کوچک
کردن وطن ماست .تالش رژیم اسرائیل و
برخی دیگر همواره بر این اساس بوده که
ایران در اندازههای کنونیاش قابل تعامل
و تحمل نیست و ایران منزوی براحتی
قابل کوچک شدن است .در مواجهه با این
استراتژی نگاه جامع نگر و عمیق حکم
میکند که هدف اصلی حذف تحریمها و
خنثیسازی تالش امریکا برای انزوای ایران
باشد .امریکا  ۵هدف را با فشار حداکثری
دنبال میکند -۱ :تسلیم ایران و مذاکره از
سر تسلیم و ناتوانی -۲ .ائتالف منطقهای
با هدف انزوای ایران -۳ .فروپاشی اقتصاد
ایران با صفر شدن صادرات نفت-۴.ایجاد
اعتراض مصنوعی در میان مردم و شوراندن
آنها علیه نظام -۵ ،خروج شتابزده ایران
از برجام و زمینهسازی برای سوق دادن
ایران به سمت فصل هفتم منشور ملل
متحد .نگرانی این است که اهداف امریکا
و تحریمها تحت عناوین وسوسهآمیز و
با ظاهری انقالبی توجیه شوند و برخی
از جریانها سعی کنند به طور غلط
انزواطلبی را فرصت بدانند .به نظر آنها
میتوان راه تعامل با جهان را بست؛ گرچه
با بسته شدن راه تعامل با جهان زندگی
با وجود مشقات در جریان خواهد بود اما
آنچه خواست مردم در کنار مقاومت و
غلبه کردن بر آثار تحریم است عقب راندن
اصل تحریم و خروج از انزوای ایران است
که در مقابل آن انزوای ترامپ قرار دارد.
رئیسجمهوری هم اخیرا ً گفته «اگر بنا
باشد با فشار به مردم ،کشور را اداره کنیم
که هرکسی بلد است کشور را اداره کند».
ادامه در صفحه 2

جایگزینی تابلو بانک سپه تا پایان سال؛

صادرات بنزین از مرز
 ۷۲میلیون دالر گذشت

تغییر هیات مدیره
بانکهای ادغامی
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سخنگوی دولت :تمام تالشمان این است یک دولت بدون تحریم تحویل نسل  ١۴٠٠دهیم

علی ربیعی در یادداشتی تاکید کرد :بیانیه «گام دوم
انقالب» از رسالت تمدنسازی و از «نسلی که اینک وارد
فرآیند بزرگ و جهانی چهل سال دوم میشود» سخن
میگوید .در همین راستا ،همه تالش دولت تدبیر و امید در
طی فرصت باقی مانده آن است که یک دولت بدون تحریم
تحویل نسل  ۱۴۰۰دهد و چهل سال دوم انقالب ما چهل
سال بدون تحریم شود.
علی ربیعی در یادداشتی تاکید کرد :تمام تالشمان
این است یک دولت بدون تحریم تحویل نسل  ١۴٠٠دهیم.
علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت:
رئیسجمهوری چهارشنبه گذشته پس از دیدار با سران سه
قوه با اعالم اجرای گام سوم ایران از دیروز جمعه ،مهلت ۶۰
روزه دیگری را برای اروپا تعیین کرد با این پیام که «هر
زمان به تعهدات خود در برجام بازگردند ما هم به تعهدات
خود برمیگردیم ».استراتژی دولت در کاهش تعهدات
برجامی این است« :مقاومت سازنده و تعامل گسترده» و
به تعبیری دیپلماسی مقاومت و مقاومت دیپلماتیک .هدف
از این استراتژی افزایش تعامالت جهانی و ماندن در این
تعامالت است نه عبور از برجام.
این استراتژی دولت دوازدهم نمودی از یک دیدگاه در
تعامالت جهانی و مواجهه با نقض برجام از جانب دولتهای
سرکش جهان است .دیدگاه مقابل به طور نانوشته و ناگفته
به نوعی سخن میگوید که گویی تعامل با دنیا نوعی
وادادگی است و تحریم سرنوشت محتوم ماست و باید به
رفع اثر تحریم بپردازیم.
اما دولت اصل را نه در رفع اثر تحریم بهعنوان واقعیت
تحمیلی سرنوشت ایران ،که در رد اصل تحریم میبیند .در
دیدگاه مقابل گویی خرمشهر اشغال شده و رفع آثار اشغال
خرمشهر باید مالک باشد درحالی که مطابق دیدگاه دولت
اصل رفع اشغال خرمشهر است .دیدگاه دولت منطبق بر
خنثیسازی استراتژی امریکا است که با سوق دادن ایران
به سمت انزوا درصدد فروپاشی جامعه و کوچک کردن وطن

رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت :در جلسه
کمیسیون با وزیر امور خارجه تذکر شدیدی در
مورد اظهارات روحانی دادیم و اعتراضات جدی
نسبت به مواضع رئیس جمهور مطرح شد.
حجت االسالم مجتبی ذوالنور رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی  ،در خصوص پاسخ مقاومت به
رژیم صهیونیستی گفت :گروههای مقاومت در
چند سال اخیر راه برد مذاکره را آزموده اند و
به این نتیجه رسیدند که با مذاکره به جایی نمی
رسند.
وی افزود :امروز فرهنگ مقاومت در
منطقه جا افتاده است و همه کسانی که دل در
گرو فلسطین دارند مقابل رژیم صهیونیستی و
صهیونیسم بین الملل ایستادند ،مقاومت امروز به
یک باور تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با بیان اینکه گروه های مقاومت
در منطقه امروز معتقد به مقاومت فعال هستند
نه مقاومت منفعالنه ،تاکید کرد :مقاومت منفعالنه
بدین معنا که در برابر دشمن تسلیم نشوند اما
اقدامی نیز انجام ندهد فایده ای ندارد لذا امروز

درخواست
اتاق بازرگانی
از مجلس

ماست.
تالش رژیم اسرائیل و برخی دیگر همواره بر این اساس
بوده که ایران در اندازههای کنونیاش قابل تعامل و تحمل
نیست و ایران منزوی براحتی قابل کوچک شدن است.
در مواجهه با این استراتژی نگاه جامع نگر و عمیق حکم
میکند که هدف اصلی حذف تحریمها و خنثیسازی تالش
امریکا برای انزوای ایران باشد.
امریکا  ۵هدف را با فشار حداکثری دنبال میکند:
 -۱تسلیم ایران و مذاکره از سر تسلیم و ناتوانی -۲ .ائتالف
منطقهای با هدف انزوای ایران -۳ .فروپاشی اقتصاد ایران با
صفر شدن صادرات نفت-۴.ایجاد اعتراض مصنوعی در میان
مردم و شوراندن آنها علیه نظام -۵ ،خروج شتابزده ایران
از برجام و زمینهسازی برای سوق دادن ایران به سمت فصل
هفتم منشور ملل متحد.
نگرانی این است که اهداف امریکا و تحریمها تحت
عناوین وسوسهآمیز و با ظاهری انقالبی توجیه شوند و
برخی از جریانها سعی کنند به طور غلط انزواطلبی را
فرصت بدانند .به نظر آنها میتوان راه تعامل با جهان را
بست؛ گرچه با بسته شدن راه تعامل با جهان زندگی با
وجود مشقات در جریان خواهد بود ،اما آنچه خواست مردم
در کنار مقاومت و غلبه کردن بر آثار تحریم است عقب
راندن اصل تحریم و خروج از انزوای ایران است که در
مقابل آن انزوای ترامپ قرار دارد .رئیسجمهوری هم اخیرا ً
گفته «اگر بنا باشد با فشار به مردم ،کشور را اداره کنیم که
هرکسی بلد است کشور را اداره کند».
«اف .دی .دی» اتاق فکر صهیونیستی است که با
عبور از برجام و طراحی تحریمهای ظالمانه اکنون تالش
دارد تا تحریمها را نهادینه کند .البی اسرائیلی ضد
برجام در امریکا اکنون میگوید باید تحریمها را چنان
طراحی و نهادینه کرد که هیچ رئیس جمهوری دیگری
در امریکا نتواند حتی اگر بخواهد آن را لغو کند .عدهای
نباید در داخل کشور تفکری را دنبال کنند که وضعیت

فعلی تحریمها را به شکل یک وضعیت آرمانی درآورده
و از شرایط استثنایی کنونی یک قاعده دائمی بسازند.
نباید وارد این بازی دو سر باخت شد.
ایران با اتخاذ خویشتنداری راهبردی و عدم خروج از
برجام نشان داد که دست البی جنگ افروز صهیونیستی را
خوانده است .ترامپ فکر میکرد به محض خروج از برجام
ایران نیز با شدت بیشتری همان مسیر را در پیش خواهد
گرفت و به این ترتیب راه برای بازگشت آن قطعنامههای
شوم و ضد ایرانی هموار خواهد شد .آنچه استراتژی اعتالی
ایران امروز است نه مذاکره تسلیم وار و نه تقویت استراتژی
انزوای ایران در داخل ،بلکه کاستن فشار از زندگی مردم،
پیشگیری از فروپاشی اقتصاد ایران و در نهایت منزوی
کردن سیاستهای ترامپ و وادار کردن امریکا به عقب
نشینی است .همانند شکستن حصر آبادان ،شکستن حصر
سیاسی و اقتصادی ایران استراتژی امروز ماست .رهبر
معظم انقالب نیز روشنگریهایی در این زمینه دارند .بسامد
معنا دار واژگان «جهان» و «جهانی» در بیانیه گام دوم
انقالب نشان میدهد که کسب چنان جایگاهی شامخ جز
در پرتو آن چیزی که رهبری «تعامل گستردهتر با جهان»
نامیدند ممکن نخواهد شد.
بیانیه «گام دوم انقالب» از رسالت تمدنسازی و از
«نسلی که اینک وارد فرآیند بزرگ و جهانی چهل سال
دوم میشود» سخن میگوید .در همین راستا ،همه تالش
دولت تدبیر و امید در طی فرصت باقی مانده آن است که
یک دولت بدون تحریم تحویل نسل  ۱۴۰۰دهد و چهل
سال دوم انقالب ما چهل سال بدون تحریم شود .ما به
مثابه یک ملت دیوار تحریمهای ظالمانه را یک بار دچار
فروپاشی کردیم و یک بار دیگر و نیرومندتر از هر زمان
دیگر آن دیوار ظلمت را نابود خواهیم کرد .ما در برابر
تحریم تسلیم نخواهیم شد ،اما از راه مقاومت ،اتکا به توان
داخلی توأم با ابتکارهای دیپلماتیک ،انگیزه تحریم ایران را
از میان خواهیم برد.
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واکنش وزیر دفاع آمریکا به گام سوم
کاهش تعهدات برجامی ایران

وزیر دفاع آمریکا به آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران
واکنش نشان داده و مدعی شد که این اقدام برجام را نقض میکند.
به گزارش روزنامه هرالد ،مارک اسپر ،وزیر دفاع آمریکا گفت که
از به راه افتادن سانتریفیوژهای پیشرفته ایران برای افزایش ذخایر
اورانیوم«شگفتزده نشد».
اسپر در پاریس گفت :من از این که ایران اعالم کرده است که
میخواهد برجام را نقض کند ،شگفتزده نیستم.
وی افزود :چیز عجیبی نیست که ایرانیها به دنبال چیزی باشند که
همیشه قصد آن را داشتهاند.
به گزارش ایسنا ،این اظهارات وزیر دفاع آمریکا در پی این
مطرح میشود که رئیس جمهور کشورمان شامگاه چهارشنبه پس
از نشست سران قوا اعالم کرد :سازمان انرژی اتمی موظف است در
زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور است را از روز جمعه
آغاز کند و تمام تعهداتی که در این زمینه در برجام وجود داشته
است را کنار بگذارد.
عالوه بر این ،محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان روز
پنجشنبه ( ۱۴شهریور) با ارسال نامهای خطاب به موگرینی نماینده عالی
سیاست خارجی و دفاعی اتحادیه اروپا اعالم کرد به دلیل تبعات ناشی از
خروج آمریکا از برجام و تحمیل مجدد تحریمهای آن کشور و ناتوانی سه
کشور اروپایی به اجرای تعهدات خود در برجام و در بیانیههای کمیسیون
مشترک ،جمهوری اسالمی ایران از امروز تمامی تعهدات خود در برجام
در حوزه تحقیق و توسعه هستهای را متوقف میکند.
همچنین امروز ،بهروز کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی
با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهور برای آغاز گام سوم ضمن تشریح
فعالیت های هستهای کشور اظهار کرد :دشمنان انقالب که پیشرفتهای
ایران را نمیدیدند در حوزه هستهای شروع کردند به کارشکنی .اوج
فعالیت های ما غنی سازی بوده است و در حوزه صنعتی در ابعاد مختلف
بر اساس اسناد باالدستی توسعه نیروگاههای هسته ای و برنامه غنی
سازی برای یک میلیون سو طی  15سال در دستور کار قرار گرفت.

ذوالنور :مجلس به «ظریف» برای مواضع رئیسجمهور تذکر جدی داد
راهبرد مقاومت فعال اتخاذ شده است.
ذوالنور اظهار داشت :گروههایی مانند حماس
و جهاد اسالمی و فتح که دل در گرو عربستان
داشتند و فکر می کردند که عربستان پشت و
پناه آنها محسوب می شود به این باور رسیده
اند که سازشکارانی که در گذشته سنگ فلسطین
را به سینه می زدند جز وقت کشی و استهالک
تدریجی فلسطینیان چیزی دیگر را دنبال نمی
کردند و تقویت تدریجی اسرائیل به دلیل اقدامات
سازشکاران بوده است.
وی با بیان اینکه گروه های مقاومت
فلسطینی امروز دریافته اند که باید زیر پرچم
مقاومت قرار گرفت ،تاکید کرد :پیام اسماعیل
هنیه به مقام معظم رهبری ،بیانگر این دریافت
جدید گروههای مقاومت است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس تاکید کرد :رژیمصهیونیستی
همیشه در آستانه انتخابات در اسرائیل ،جبهه
مقاومت و لبنان را به خاک و خون می کشید
تا قدرت نمایی کرده و به اشغالگران صهیونیست
روحیه بدهد ،تا آنها پای صندوقهای رای بیاید
و بتواند رای الزم را کسب کند .اما این بار سید

حسن نصراهلل هشدار داد که حمله پهپادی
اسرائیل که موجب شهادت دو شهروند لبنانی
شد ،پاسخ داده خواهد شد زیرا شرایط مقاومت
عوض شده است و خونی که در آستانه انتخابات
اسرائیل ریخته می شود خون کثیف اشغالگران
صهیونیست خواهد بود.
ذوالنور ادامه داد :در پی شهادت دو شهروند
لبنانی با شلیک پهپاد اسرائیلی ،یک دستگاه نفربر
رژیم صهیونیستی در مرزهای مشترک با لبنان
با موشک های حزب اهلل منهدم شد که موجب
هالکت  ۱۰صهیونیست و یک فرمانده ارشد این
رژیم شد .به عبارت دیگر حزب اهلل لبنان چندین
برابر رژیم صهیونیستی انتقام گرفت.
جبهه مقاومت در منطقه راهبرد مقاومت
فعال را انتخاب کرده است
وی تاکید کرد :مقاومت در منطقه قدرت
گرفته و پس از چهار دهه فعالیت ،جبهه مقاومت
در منطقه راهبرد مقاومت فعال را انتخاب کرده و
میتواند تغییر ایجاد کرده و دشمنان را منفعل
کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس در خصوص اظهارات اخیر

رئیسجمهور مبنی بر اینکه ما هم اهل مقاومت
هستیم و هم اهل مذاکره ،گفت :رئیس جمهور
اهل مذاکره بود اما امیدواریم حرف او درست باشد
که گفتند ما اهل مقاومت هم هستیم.
اظهارات «روحانی» در مورد مذاکره
اشتباهی بسیار فاحش بود
ذوالنور با بیان اینکه اظهارات اخیر
رئیسجمهور از اشتباهات بسیار فاحش وی بود،
گفت :سیاست نظام این است که امکان مذاکره
با آمریکا در هیچ سطحی وجود ندارد .وقتی که
رئیس جمهور این گونه سخن می گوید تاثیراتی
در سطح بینالملل دارد در حالی که آقای روحانی
در این خصوص تصمیمگیر نیست.
وی تصریح کرد :مذاکره با آمریکا از
سیاستهای کالن نظام است و جایگاه آقای
روحانی در این حد نیست که تشخیص دهد این
کار انجام شود یا خیر.
رئیس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه
آقای روحانی اشتباه جدی انجام داد که این
صحبتها را مطرح کرد ،افزود :وقتی که آقای
روحانی بدون اینکه چنین اختیاری از ناحیه مردم،
مجلس و نظام داشته باشد ،این اظهارات رئیس

جمهور نتیجه ای جز شرطی کردن جامعه ندارد.
تذکر شدید مجلس به وزیر امور خارجه به
خاطر اظهارات روحانی
ذوالنور اظهار داشت :در جلسه کمیسیون
با آقای ظریف تذکر شدیدی در مورد اظهارات
آقای روحانی دادیم و اعتراضات جدی نسبت
به مواضع رئیس جمهور مطرح شد که به چه
دلیلی رئیس جمهور چنین موضع گیری داشته
است.
وی افزود :اظهارات آقای روحانی موجب
بیثباتی و تزلزل اقتصادی خواهد شد ،شاید قیمت
دالر را پایین آورد اما وقتی که مردم شرطی شدند
و دیدند اتفاقی نیفتاد ،نرخ ارز مجددا ً افزایش
مییابد .آقای روحانی اشتباه جدی انجام داد.
روحانی در نشست سازمان ملل حق مذاکره
با آمریکا را ندارد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی گفت :در همین راستا بیانیهای به امضای
نمایندگان رسید و به آقای رئیس جمهور تذکر
داده شد که در سفری که در آینده به نیویورک
خواهند داشت حق هیچ گونه مذاکره با آمریکا
را ندارند.

