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خروج ترامپ و راهکارهای اقتصاد ایران

رئیسجمهوری امریکا روز جمعه تصمیم خود را
در خصــوص برجام ،اعالم میکند با فرض اینکه
امریــکا از برخــام خــارج شــود  2فرضیــه پیشرو
داریــم و آن دو فرضیــه در مــورد همراهــی کردن
یــا همراهــی نکــردن اروپا بــا این تصمیــم امریکا
است .اگر اروپا نخواهد امریکا را در خروج از برجام
همراهــی کنــد در مبــادالت اقتصــادی وضعیــت
امراهلل امینی
دیگــری پیــش خواهــد آمــد .نمیتوان مشــکالت
استاد دانشگاه
عالمه طباطبایی
اقتصــادی بعد از خروج امریکا از برجام را کتمان
کرد چون بســیاری از کشــورهای دنیا بــه عملکرد
و رفتــار امریــکا در روابــط اقتصــادی بــا ایــران نــگاه میکننــد و بیشــترین
مشــکل مربوط به بانکداری و سرمایهگذاری خارجی است .حتی اگر اروپا
بــا امریــکا همراهی نکنــد ســرمایهگذاری کند میشــود و ســرمایهگذاران
با تردید به ایران ورود خواهند داشت.
بیشــترین هــدف امریکا از تمدیــد تحریمهای ایران نیز دســت گذاشــتن
روی دو بخش مهم بانکداری و ســرمایهگذاری اســت .اما ما نباید منتظر
تصمیمگیــری دیگــران بمانیــم ما بایــد تکلیف خودمان را روشــن کنیم.
ظرفیــت و پتانســیل باالیــی در اقتصــاد داریم اما جهــت گیریها چندان
کارآمد نیســت .دولت باید در گام نخســت جهتگیری تولید در کشــور را
اصــاح کنــد .اصالح جهــت گیریها به ســمت اقتصاد مقاومتــی البته با
برنامــهای قویتر و رســمیتر .دولت همچنیــن باید در اجــرای برنامهها
مشــکالت و مســائل را با مــردم در میان بگــذارد چون بــا همراهی مردم
برنامههــا ســریعتر پیــش مــیرود .هدفگیــری در تولید صــادرات محور
بایــد در رأس برنامههــای اقتصادی قــرار بگیرد .هر تحریمــی ضرباتی را
به اقتصاد وارد میکند اما اگر مشکالت تولید را در داخل حل کنیم و فضا
و محیــط را بــرای تولیدی که بر پایه صادرات باشــد آمــاده کنیم میتوان
فشــار ضربــات تحریم احتمالی بــر اقتصاد را کاهــش داد و اثر ضربات را
جبران کرد.
یکــی از موانــع تقویــت تولیــد کنــدی رونــد اجــرای برنامههــا اســت.
برای رفع موانع ،سیاســتهای اقتصادی باید تقویت شــوند و اجرای آنها
با سرعت باشد.
همچنیــن تقویــت روابط بــا کشــورهای منطقه و کشــورهای همســایه
اثــرات تحریمهــای امریــکا را کمرنــگ خواهــد کــرد .مــا باید از پتانســیل
اقتصادی کشــورهای روســیه و چین و کشــورهای جنوب شــرق آسیا برای
توسعه اقتصادی در شرایط تحریم بیشترین بهره را ببریم.
با اســتراتژیهایی مانند افزایش سرعت خصوصیسازی و رفع موانع
تولیــد تحریمها قدرت خودش را از دســت میدهد .در هر صورت کشــور
مــا که خواهان خــروج از برجام نیســت و اگر امریکا از برجام خارج شــود
شــرایط را برای پس از آن مهیا کنیم بــه آن معنی که ضربه را به فرصت
تبدیل کنیم .ســرمایه و نقدینگی در کشــور ما زیاد است اما سمت و سوی
سرمایه به سمت تولید نیست سرمایهها به سمت بازارهای موازی مانند
طال و ارز روانه میشــود .چرا پول به سمت تولید نمیرود؟ چون بازدهی
آن کم است.
پس الزم اســت بازدهــی تولید را بــاال ببریم .از شــاخصههای بازدهی
تولیــد یکــی خــود تولیــد و دوم تولیــد قابــل تجــارت اســت .تولیــد داریم
امــا مشــکل مــا بعــد از تولید اســت یعنــی بازاریابــی و صــادرات .یکی از
مشــکالت اساســی مــا در بخــش بازاریابی مربــوط به تولیدات کشــاورزی
و مــواد غذایی اســت .کشــاورز ما فقــط میتواند بکارد و برداشــت کند اما
شرایط باید برای او فراهم شود تا محصول خود را صادر کند .اگر تولید با
جهتگیری صادراتی انجام شود کیفیت محصوالت باال میرود .افزایش
کیفیــت موجب افزایش تقاضا و کاهش قیمت و در نتیجه افزایش تولید
و افزایــش رقابــت در بازار میشــود .بنابرایــن در شــرایط تحمیل تحریم
احتمالی بر کشور راه بازگشایی اقتصادی فقط تولید و صادرات آن است.

تکاپو برای اطفای حریق نفتکش ایرانی ادامه دارد

اعزام  ۱۰تکاور نیروی دریایی به شانگهای
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اول دفتر
دونالد ترامپ بیش از آنکه یک سیاســتمدار باشــد ،یک بازرگان
اســت و کار بازرگانــی بــا ریســکپذیری بــاال آمیختــه اســت .این
همان ویژگی است که سبب شده تصمیمهای رئیس جمهوری
کــه تــا پیش از این به کار تجارت و برجســازی مشــغول بود آنقدر
پیشبینیناپذیــر و خــارج از انتظــار باشــد کــه هــر بــار پیــش از
یــک تصمیمگیری او کارشناســان و سیاســتمداران به گمانهزنی
حسن بهشتی پور
دربــاره تصمیم احتمالیاش بپردازند .چنانکــه در روزهای اخیر
کارشناس مسائل بینالملل تصمیمگیری او درباره برجام برای سومین بار جهان را در چنین
موقعیتی قرار داده است .رئیس جمهوری امریکا دو بار مجبور
شد که پایبندی ایران را به برجام تأیید و تعلیق تحریمها را تمدید کند .در بار سوم او تأیید
پایبنــدی ایــران به برجــام را به کنگــره ارجــاع داد .کنگره هم بــدون اینکه تصمیمی بگیرد
ومسئولیتیبپذیرد،موضوعرابهدولتبرگرداند.حاالقراراستروزجمعهترامپموضعش
در قبال تحریمها و برجام را اعالم کند و برای تصمیم او سه سناریو مختلف قابل فرض است.
ســناریو اول که بدبینانهترین پیشبینی ممکن اســت ،این است که او با تأیید نکردن
پایبنــدی ایران به برجام و نیز تمدید نکردن تعلیق تحریمهــا به نحوی خروج امریکا از
برجام را کلید بزند .طبیعتاً در چنان شــرایطی الزم اســت که کمیسیون مشترک برجام
بــا حضور نماینــدگان ایران و  5+1یک بار دیگر تشــکیل شــود و بــرای اقدامات مقتضی
تصمیمگیری کند .این ســناریویی اســت که در صــورت رخ دادن همه طرفهــای در آن
متضرر خواهند شــد .هر چند نســبت زیان طرفها متفاوت اســت و بیــش از همه خود
امریکاییهاضررخواهندکرد.
ســناریو دوم این اســت کــه او تعلیق تحریمهــا را تمدید و پایبنــدی ایران بــه برجام را
براساسگزارشهایمتقنآژانسبینالمللیانرژیهستهایکهیگانهنهادمحقدرتعیین
این گزاره اســت ،تأیید کند .عمالً هم دولت امریکا چاره دیگری ندارد .البته این به معنای
ناتوانــی ترامپ برای خروج از برجام نیســت ،زیرا او اختیارات الزم بــرای این امر را دارد .اما
واقعیت این اســت که به نفع امریکا و به نفع هیچ کشــور دیگری نیست که برجام اجرایی
نشود و پایان یابد .بنابراین طبیعی است که احتمال رخ دادن سناریوی دوم را بیش از دیگر
سناریوهابدانیم.زیراوجهدیگرماجراایناستکهوزیرامورخارجهووزیردفاعامریکا،مشاور
امنیت ملی ترامپ و حتی رئیس سازمان اطالعات و امنیت این کشور جملگی معتقدند
ادامه یافتن برجام به نفع امریکا است و طبیعتاً آنها به ترامپ مشاورههایی خواهند داد.
همچنان که گفته شده او پیش از اعالم تصمیمش با وزرای خود رایزنی خواهد کرد.
اما در این میان سناریوی دیگری نیز قابل فرض است .اینکه ترامپ باز هم برجام را
به نحوی در موقعیت معلق و نامشخص نگاه دارد .چنانکه میتواند تعلیق تحریمها را
تمدیدکند،اماتأییدپایبندیبهبرجامرادربازیجدیدیبهکنگرهبسپارد.اینیکاحتمال
بسیارضعیفاست،اماچونترامپفردیغیرقابلپیشبینیاستکمتریناحتمالهم
قابل بررسی است .در این سناریو امریکا به سمت بهانهجویی برای تصویب تحریمهای
غیر هستهای علیه ایران خواهد رفت .امریکا سعی خواهد کرد با بهانههایی چون نقض
حقوقبشر،حمایتازتروریسمویاادعایبراساسواژهمجعولبیثباتسازیکهمدعی
است برنامه موشکی ایران یا حضور مستشاریاش در کشورهای منطقه عامل بی ثبات
سازیاستتحریمهایجدیدیوضعکنندکهربطیبهمسائلهستهاینداشتهباشداما
عمالًبرجامرابرایایرانبیخاصیتمیکند.
در هر حال جمهوری اسالمی ایران چنانکه مقامات دیپلماتیک کشور اعالم کردهاند
برای هر سه سناریوی احتمالی آمادگی دارد و البته هشدارهای الزم را به طرف امریکایی
داده است .طرف امریکایی هم میداند که دست ایران بسته نیست و میتواند اقدامات
مقتضیبهصالح خودرادربرابرتصمیماتامریکاانجامدهد.
اما در اینجا الزم است به این نکته اشاره کنم که باید توجه داشته باشیم وقتی میگوییم
«خــروج امریــکا از برجــام» این به چه معنا اســت .اگر خروج امریــکا از برجام به این معنا
باشــد که مبادالت تجاری با ایران را انجام ندهد که خب ما اصالً مبادالت خاصی با طرف
امریکایینداریم.امااگربهمعنایآنباشدکهامریکاتحریمهایثانویهرااعمالکندوبگوید
هر کشــوری را که با ایران معامله کند تحریم میکنیم؛ آن وقت دیگر عمالً برجام از میان
رفتهاست.بنابراینآنچهبهعنوانفرضبرجامبدونامریکا مطرحمیشودمشروطاست.
هرچندترامپ پیشتردراعالمموضعیگفتکهقصدنداردبرسرراهمعامالتاروپاباایران
مانعی ایجاد کند ،اما باید دید که هر یک از اقدامات امریکا منافع ایران از برجام را تا چه حد
تحت تأثیر قرار میدهد و در برابر آن باید چه رویکردی اتخاذ شود.
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وزیر خارجه کشورمان با همتای خود مذاکره کرد  -امیر خلوصی  /ایسنا

ظریف در مسکو :

وقتی رهبـــر معظم انقالب متواضعانه خود را نیز
مخاطـــب مطالبات بحـــق مردم معرفـــی میکنند
یعنی همه باید مسئولیت مشکالت را بپذیرند
رهبـــر انقـــاب و مردم انتظـــار دارند کـــه همه قوا
و تمامی دســـتگاهها و نهادها بـــا همدلی و همراهی
به تحقق سریعتر این اهداف و تأمین مطالبات بحق
مردم کمک کنند
رسانه ملی و سایر رسانهها با حفظ هوشیاری ،از نشر
شایعات ،تخریب و سیاهنمایی که خواست بدخواهان
نظام و مردم است ،خودداری نمایند
3

ســخنگوی کمیتــه اضطــرار نفتکــش ســانچی بــا اعــام اینکــه تــکاوران نیــروی
دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی چهارشــنبه شــب بــه منطقــه عــازم شــدند،
تصریــح کــرد :در اولیــن پــرواز تعــداد  10نفــر از تــکاوران نیــروی دریایــی ارتــش کــه
در شــرایط ســخت میتواننــد کار هلیبــرد انجــام دهنــد و روی کشــتی پیــاده شــوند،
به شانگهای اعزام میشوند و طی  10ساعت پرواز مستقیم یعنی تا قبل از ظهر فردا
(پنجشنبه) به محل حادثه میرسند .محسن بهرامی ،با بیان اینکه چینیها به بهانه
بهتر شــدن هوا و مسائل زیســت محیطی کار را متوقف کردهاند ،افزود :آنها منتظرند
که تمام محموله بســوزد .اما ما میخواهیم که آتش اطفا شــود و شــرایط برای رفتن
به کشتی و تعیین تکلیف نفراتی که احیاناً در نفتکش حضور دارند ،مهیا شود.
ëëدو اولویت متفاوت ایران و چین
ســخنگوی کمیتــه اضطــرار نفتکــش ســانچی با بیــان اینکه مــا اکنون بــا چینیها
دو اولویت متفاوت پیدا کردهایم ،تصریح کرد :تصور بر این است که آنها تمایلی
بــه اطفــای حریــق ندارند و از شــروع کارشــان هم ایــن موضوع مشــخص بود اما
در هــر صــورت قــول دادند کــه کار را دوباره از صبح پنجشــنبه (امــروز) آغاز کنند.
وی بــا بیــان اینکه آتشخــوار ژاپنی  2تا  3صبح پنجشــنبه (امروز) بــه وقت ایران
به شانگهای میرسد ،افزود :با حضور کشتی ژاپنی کار اطفای حریق آغاز میشود.
بهرامــی دربــاره حضــور امریکا بــرای اطفای حریــق نیز توضیح داد :یک شــرکت
خصوصــی امریکایــی آمــاده همکاری بود ما نیز مشــکلی نداشــتیم اما تجهیزات
الزم را نداشــتند و قــرار بــود از فاصله دور منتقــل کنند که در این صــورت زمان از
دســت میرفــت .از این جهت قضیه خود به خود منتفی شــد .آنها میخواســتند
افــراد خــود را گســیل کننــد که نیــازی به ایــن کار نبــود زیــرا کارشناســان خودمان
در منطقه حضور دارند اما بیش از افراد ،ما به تجهیزات نیاز داریم.

ارتش سوریه در آستانه فرودگاه نظامی ابوالظهور در استان ادلب

گروه جهان /ارتش ســوریه با پشــتیبانی گروههای دفاع مردمی ،به پیشــرویهای
خود در ادلب ادامه داد و با آزادســازی روســتای بیاعه صغیره و شکستن خطوط
تروریســتهای تکفیــری النصره به ســه کیلومتری فرودگاه نظامــی ابوالظهور در
این استان رسید.
به گزارش ایرنا ،منابع میدانی ســوریه اعالم کردند ،با اســتیالی ارتش ســوریه بر
روستای «بیاعه صغیره» انسجام عناصر گروه تروریستی «جبهه النصره» در این
میدان به هم ریخته و آنها چارهای جز فرار از دســت ارتش ســوریه راهی دیگری
ندارند.
ارتــش ســوریه صبــح دیــروز در ادامــه نبــرد بــا گــروه تروریســتی جبهــه النصــره
بر روستاهای العادلیه ،ام طماخ و رسم الخشوف در استان ادلب نیز مسلط شد.
شمار روستاهای آزاد شده در استان ادلب از پایان روز سهشنبه تاکنون با پیشروی
ســریع ارتش ســوریه در شــرق اســتان «ادلب» ،مســیر تــدارکات تروریســتهای
حاضر در فرودگاه ابوالظهور زیر آتش نظامیان ســوری قرار گرفته اســت .ایرنا در
همین حال گزارش داد ،شــبکه خبری روســیا الیوم به نقل از فعاالن ســوری خبر
داده اســت انفجــار یک موتورســیکلت در منطقــه «القصور» در ادلب در شــمال
غربی سوریه ،هفت کشته و شماری زخمی برجای گذاشت.
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محمد بنا در گفتوگو با «ایران»:

منبرنمیگردم
سوریان انگیزه ندارد
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تبریز ،اولین شه ِر گردشگر ایران
در تحقق اقتصاد بدون نفت

اقتصــاد ،کلیــد واژهای اســت کــه توســعه آن در
بســتر گردشــگری در هــم تنیــده و آنچــه امــروز نــگاه
صاحبنظران در عرصه گردشگری را به خود معطوف
میدارد وجود ظرفیتهای بیشمار این صنعت برای
توســعه اقتصادی است .امروز در جهانی که گسترش
علی اصغر مونسان
خدمات به عنوان عنصری راهگشا و کلیدی در ایجاد
معاون رئیس جمهوری
جهــش اقتصادی نقــش ایفا میکنــد ،چاههای نفت
و رئیس سازمان میراث
آرام آرام جای خود را به مؤلفههایی بسیار کمهزینهتر
فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری
و در عین حال سودآورتر و پایدارتر همچون داشتههای
تاریخــی ،طبیعی و فرهنگی میدهنــد .آنچه بیش از
پیش اهمیت این ســخن را نمایان میســازد برخورداری باالی ایران اسالمی از
گنجینه هویت و فرهنگ و تاریخ است .وجود جاذبههای بیشمار و منحصر به
فرد تاریخی و طبیعی این مجال را برای این ســرزمین بوجود آورده اســت تا با
تکیه بر داشــتههایی از این دســت ،راه را برای توســعه و ایجاد جهش در عرصه
اقتصادی فراهم ببیند .مواردی که ذکر آنها رفت و نیز ایجاد یک رابطه متقابل
بین اقتصاد و گردشگری در شهری که به پویایی اقتصاد و پیشینه سترگ تاریخی
اشــتهار دارد امری اســت که در عین ســادگی نیاز به ظرافتهای خاصی دارد.
صحبت از تبریز اســت ،شهری که عظمت تاریخی آن و قدرت اقتصادی مثال
زدنــیاش در طول تاریخ همچون تاروپود فرشــی پرنقــش و نگار و فاخر در هم
تنیده است و در این معنا همین بس که بزرگترین بازار سرپوشیده تاریخی دنیا
را که در طول تاریخ قدرتمندترین و بزرگترین گردش مالی را در اختیار داشــته،
در خود جای داده است.
ادامهدرصفحه2

همکار گرامی سرکار خانم فاطمه مصالیی

با نهایت تأثر و تأسف درگذشــت مادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده ،از
خداوند منان برای آن مرحومه غفران و رحمت واســعه الهی و برای شــما و
سایر بازماندگان صبر و اجر مسألت داریم .ضمنًا مراسم ختم آن مرحومه روز
یکشنبه مورخ  96/10/24از ساعت  16الی  17/30در مسجدامیر(ع) واقع
در کارگرشمالی روبهروی پمپبنزین برگزار میگردد.
مؤسسه فرهنگیمطبوعاتی ایران

