
سنگ اندازی از جنس انحصار و ناامنی
آماده باش 

سیاسی

بیشتر از آنکه به 
دست آوریم، از 
دست می دهیم

بایستگی های قانونگذاری 
یا شایستگی هایی که 

نیست!!؟

امضا موافقتنامه ایجاد کارخانه کاغذ خوزستان 

موافقتنامه تاس��یس کارخانه کاغذ خوزستان با مشارکت 
س��تاد اجرایی فرم��ان امام خمینی )ره( و ش��بکه بانکی 
کشور، در سالن اجتماعات بانک پارسیان به امضا رسید. 
به گزارش سیاست روز؛ این مراسم با حضور محمدمخبر 
رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام، ش��هیدزاده مدیرعامل 
صندوق توسعه ملی، حس��ین زاده مدیرعامل بانک ملی، 
مه��ری مدیرعام��ل بانک صنع��ت و مع��دن، پرویزیان 
مدیرعامل بانک پارس��یان و چق��ازردی مدیرعامل بانک 
س��په برگزار ش��د. آقای محمد مخبر در مراسم امضای 
موافقتنامه تاس��یس کارخانه کاغذ خوزستان افزود: این 
موافقتنامه، اتفاق بس��یار مهمی اس��ت به لحاظ اینکه ما 
در بحث کاغذ دچار معضل و مش��کالت بسیار هس��تیم. این قرارداد با مشارکت ۴۰ درصدی بانک 
پارس��یان و مش��ارکت ۲۰ درصدی بانک های ملی ایران، س��په و صنعت و معدن در تامین مالی با 

آورده سرمایه گذار به امضای مدیران عامل نظام بانکی کشور و ستاد اجرایی فرمان امام رسید.
ظرفیت تولید ساالنه ۲۴۰ هزار تن کاغذ در کشور ایجاد می شود

رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( اضافه کرد: این قرارداد، برای تولید ۲۴۰ هزار تن کاغذ است 
که تقریبا ۳۸ درصد نیاز کشور به کاغذ را تامین می کند.

مخبر گفت: بر اساس این قرارداد، با یک سرمایه گذاری ۴۶۷ میلیون دالری، ساالنه ۲۸۵ میلیون 
دالر صرفه جویی ارزی خواهیم داش��ت که بطور تقریبی تا دو سال آینده، سرمایه گذاری فعلی بر 
می گردد. وی ادامه داد: اگر قرار بود از طریق درخت این نیاز تامین شود باید ۶ میلیون اصله درخت 
بطور ساالنه قطع می شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( تصریح کرد: از ویژگی های دیگر این 
طرح، این اس��ت که در منطقه کمتر برخوردار که معضل بیکاری وجود دارد به اجرا می رسد و ۸۰ 
درصد پرسنل این شرکت باید از نیرو های بومی انتخاب شوند ضمن اینکه یک منشا آلودگی تبدیل 
به کاغذ خواهد ش��د و ۱۷۰۰ نفر مشغول به کار می ش��وند. در ادامه این  مراسم کوروش پرویزیان 
مدیرعامل بانک پارس��یان اظهار داش��ت: این پ��روژه جنبه های مهم��ی دارد وازلحاظ اقتصادی و 
اش��تغالزایی برای خوزس��تان وازنظر جلوگیری ازخروج ارز و فواید زیست محیطی برای کل کشور 
بسیار مهم است.همچنین محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی هم در این مراسم ضمن ابراز 
خوشحالی از مشارکت در طرح تولید کاغذ، اظهار داشت: ما نباید در حوزه کاغذ دچار وابستگی به 

خارج باشیم، اجرای این طرح تولید ثروت و اشتغال برای کشور را درپی خواهد داشت.
محمد کاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه نیز در این مراسم گفت: استان خوزستان ظرفیت های 
بی بدیلی دارد که در صورت ظهور و شکوفایی آنها، کل کشور بهره مند خواهد شد و امیدواریم این 

طرح در زمان بندی مقرر، پیشروی داشته باشد.

رئیس مرکز مطالعات جهانی شدن:
با پیوستن به FATF دشوارتر تحریم ها دور زده می شود

رئیس مرکز مطالعات جهانی ش��دن مرکز بررس��ی های استراتژیک ریاس��ت جمهوری گفت: دولت از هر تصمیم 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF حمایت می کند، چرا که نمی خواهد آن را به ش��کاف دیگر 
تبدیل کند. دیاکو حس��ینی رئیس مرکز مطالعات جهانی شدن مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، 
در نشس��ت »تصوی��ب لوایح FATF و آثار و پیامدهای آن بر حکمران��ی مالی و تجارت بین المللی ایران« که در 
مرکز تحقیقات راهبردی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده بود، اظهار داشت: در یک سال اخیر 
صحبت های مخالفان و موافقان را ش��نیده ایم و با اس��تدالل های شان آشنا هستیم، اما فکر می کنم دچار مشکل 

بخشی نگری و سیاسی نگریستن شده ایم.
وی افزود:  دولت از هر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایت می کند؛ چرا که نمی خواهد آن را به شکاف 
دیگر تبدیل کند. رئیس مرکز مطالعات جهانی شدن مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تصریح کرد:  
اگر از باال به موضوع نگریس��ته ش��ود، درباره یک پارادایم برای حکمرانی ایران حرف می زنیم. اس��تدالل مخالفان 
حول دو محور اس��ت؛ نکته اول آنها این اس��ت که FATF دور زدن تحریم را س��خت تر می کند و بخش دوم این 
است که به محور مقاومت آسیب می زند. حتما دور زدن تحریم ها و کمک به محور مقاومت دشوارتر می شود ولی 
غیرممکن نمی شود. وی بیان کرد: حرف دولت آن است که باید تصمیم سخت را بگیریم. اصوال ما از دشواری ها 
فرار کرده و آسان ترین راه را برای حکمرانی انتخاب کرده ایم. پذیرش FATF بخشی از مسیر جامعه پذیر کردن 
ایران در نظم بین المللی اس��ت. برای آمریکا که از نظر کمی از پرقانون ترین  کش��ورها اس��ت، فقط قدرت موجب 
نشده به حکمرانی در عرصه جهانی ادامه دهد بلکه به خاطر کسب قدرت و حکمرانی در نظم پیچیده بین المللی 
است. حسینی تصریح کرد: آمریکا از طریق وزارت خارجه اش تأمین مالی تروریسم را انجام می دهد، آنها این کار 
را هم شیک و قانونی انجام می دهند. نمونه آن را در اوکراین و حمایت از گروه های تروریستی در سوریه مشاهده 
می کنیم. اگر ما بخواهیم به جامعه پذیری بین المللی ادامه بدهیم، باید سلسله مقررات جهانی را هم بپذیریم. وی 
افزود: با پیوستن به FATF، تحریم ها دشوارتر دور زده می شوند؛ هرچند FATF مانند آژانس بازرس ندارد بلکه 

از ما مدارک می خواهد.
این کارش��ناس مسائل بین الملل تصریح کرد: اگر می خواهیم به عنوان قدرت منطقه ای ظهور کنیم باید سلسله 

مقررات جهانی را نه تنها در عرصه اقتصادی بلکه در عرصه سیاسی را هم بپذیریم.
وی ادامه داد:  قطعا دور زدن تحریم ها و کمک به محور مقاومت دشوارتر می شود، اما باید مهارت هایمان را افزایش 
دهیم. آمریکایی ها منتظرند ایران در مدت باقیمانده، اقدامی نکند و وارد لیس��ت سیاه شود. ورود به لیست سیاه 
فشاری که امروز به ایران وارد می شود را تشدید می کند و آمریکا، ایران را به عنوان ناقض نُرم های جهانی به تصویر 
می کش��د. حسینی اظهار کرد: این مس��اله همان حمایت های اندک و ناچیز از ایران را هم می کاهد و کار را برای 
طرفین جهت فرار از مسئولیت هایشان آسان می کند و بر بازارهای مالی فشار وارد می کند. وی یادآور شد: امروز 
بدترین زمان برای تصویب لوایح FATF است، اما بدترین زمان برای ورود به لیست سیاه هم است. هر تصمیمی 
برای FATF بپذیریم، حتما س��خت اس��ت ولی باید دید در بلندمدت چه جایگاه و شرایطی داریم. رئیس مرکز 
مطالعات جهانی شدن مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تصریح کرد:  اگر مصلحت اندیشانه فکر کنیم 
جنگ تبلیغاتی با آمریکای ترامپ حیاتی اس��ت و اگر قبول نکنیم، فش��ار روانی و آسیب های زیادی را می پذیریم 

پس لوایح FATF در کوتاه  مدت به مصلحت است. فارس

دهمین سالگرد ۹ دی در 
میدان امام حسین )ع( 

تهران برگزار می شود

رئی��س ش��ورای هماهنگ��ی تبلیغات 
اس��المی اس��تان ته��ران از برگ��زاری 
دهمین س��الگرد ۹ دی در میدان امام 

حسین )ع( خبر داد.
حجت االسالم سید محسن محمودی در 
چهارمین جلسه ستاد برگزاری مراسم 
ی��وم اهلل ۹ دی که با حضور نمایندگان 
دس��تگاه ها و تشکل های مردمی استان 
ته��ران در ش��ورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی برگزار شد از برگزاری دهمین 
س��الگرد ۹ دی در میدان امام حسین 
)ع( تهران خبر داد.  و مراسم ۹ دی ۸۸ 
را تجلی دس��ت قدرت الهی در آستین 
ملت ایران دانست و اظهار داشت: ۴ آذر 
۹۸ نی��ز نقطه عطف دیگ��ری در تاریخ 

ملت ایران است.
وی افزود: با توجه به ش��رایط حساس 
داخلی و خارجی مراسم ۹ دی اهمیتی 

مضاعف پیداکرده است.
محم��ودی در ادام��ه از م��ردم بصیر و 
انقالب��ی تهران خواس��ت ب��ا حضور در 
مراس��م ۹ دی س��اعت ۱۴ در می��دان 
امام حس��ین )ع( بار دیگر شور و شعور 
انقالبی و والیتمداری خود را به نمایش 

بگذارند.  مهر

کلیات الیحه بودجه ۹۹ 
در نشست کمیسیون 

تلفیق تصویب شد

کلیات الیحه بودجه سال ۹۹ در نشست 
کمیسیون تلفیق به تصیوب رسید.

علی اصغ��ر یوس��ف نژاد نائ��ب رئی��س 
کمیس��یون تلفیق بودج��ه مجلس، از 
تصوی��ب کلیات الیح��ه بودجه ۹۹ در 

نشست این کمیسیون خبر داد.
یوس��ف نژاد با بیان اینک��ه ۴ نماینده 
مخالف و ۴ نماینده موافق درباره کلیات 
بودجه به اظهارنظ��ر پرداختند، اظهار 
داش��ت: نمایندگان نظ��رات خود را در 
نشست مطرح کردند و آقای نوبخت نیز 
درباره سواالت و ابهامات آنها توضیحاتی 

ارائه داد.
وی همچنی��ن تصریح ک��رد: در ادامه 
نشس��ت کلیات الیحه بودج��ه به رای 
اعضا گذاش��ته شد که نمایندگان با ۲۱ 
رای موافق از مجموع ۳۹ نماینده حاضر 

با آن موافقت کردند. فارس

رئیس سازمان توسعه تجارت کشور گفت: با وجود تحریم ها و مشکالت 
اقتصادی ۲۷میلیارد دالر آمار صادرات کش��ور در هش��ت ماهه نخست 

سال جاری بوده است.
حمید زادبوم در همایش روز ملی صادرات که در س��الن امام علی)ع( 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی اس��تان برگزار شد، اظهار 
داش��ت: با وجود تحریم ها و مش��کالت اقتصادی ۲۷ میلیارد دالر آمار 
صادرات و ۲۸.۳ میلیارد دالر آمار واردات کشور در هشت ماهه نخست 

سال جاری بوده که این رقم شگفت آور است.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضاف��ه کرد: این میزان صادرات 
زمانی ارزش��مند می شود که ارز به کشور بازگردد و باید گفت بیش از 

۷۰ درصد صادرکنندگان ارز خود را به کشور آورده اند.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد صادرات کشور کاالهای واسطه ای 

اس��ت، ادام��ه داد: طراحی تحریم کنندگان به گونه ای اس��ت که ارز به 
کشور برنگردد، اما علی رغم همه مشکالت صادرکنندگان باید به نظام 

ارزی کشور کمک کنند تا چرخه اقتصاد بچرخد.
به گفته رئیس س��ازمان توس��عه تجارت کشور مدت تعهد ارزی برخی 
کااله��ا به صورت امانی بوده و ایفای تعهد ارزی باید برای برخی کاالها 
افزایش یابد. رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران ب��ا توجه به قانون 
جدید مالیات بر ارزش افزوده در س��ال ۹۸ و ۹۹ گفت: بر اس��اس این 
قانون، برای کس��انی که تا ۷۰ درصد تعهد خود را انجام دهند ارزش 
اف��زوده را به آن ها برمی گردانیم و درصورتی که این رقم زیر ۷۰ درصد 
باش��د به همان میزان تعهد انجام ش��ده ارزش اف��زوده به او برگردانده 
می ش��ود. زادبوم عدم ثبات مقررات صادرات را مورداش��اره قرار داد و 
ابراز کرد: س��ال ۹۷ ش��رایط ویژه و س��ختی بود اما این تالطم را در 

س��ال ۹۸ نمی بینیم، ما به دنبال بازگرداندن آرامش در زمینه مقررات 
صادراتی هستیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: برای 
سال ۹۹ کارگروهی تشکیل دادیم که در این کارگروه در ارتباط با ده 

کاال تصمیم گیری می کنیم.
وی با یادآوری اینکه ۱۵ کش��ور همس��ایه هدف صادرات است، گفت: 
۱۱۶۰ میلیارد دالر واردات این کشورهاس��ت ک��ه با توجه به واردات 
آن ها و صادرات ما حدود ۱۰۰ میلیارد دالر پتانسیل وجود دارد به این 
معنی که نباید نگران تولید بود و باید تولید را متناسب با این کشورها 
انجام داد. زادبوم با ابراز اینکه باالترین پتانسیل صادرات کشور مربوط 
به دو کش��ور پاکس��تان و ترکیه اس��ت، ادامه داد: امیدواریم مدیران 
دولتی به صادرکنندگان توجه بیش��تری داشته باشند و کارهای آن ها 

را سریع تر راه بیندازند.  تسنیم
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حشایه ها گاه چنان متن می شوند که اصل 
موضوع به حاشیه مبدل و حتی به انحراف و 
نتایج منفی اهداف منجر می شود. در همین 
نمونه ه��ای متعددی  چارچ��وب می ت��وان 
را ش��اهد بود ک��ه خروج از این حاش��یه ها 
می توان��د مولفه ای برای اه��داف و مقابله با 
مش��کالت کشور باش��د. یکی از نکات قابل 
توجه تحرکات محافل رس��انه ای و سیاسی 
غرب اس��ت آنهایی که حوادث  آبان ماه آنها 
را دوب��اره در این توهم فرو برد که می توان 
از ای��ن آب گل آلود ماه��ی خویش را صید 
نمایند و حت��ی به براندازی نظ��ام و ایجاد 
اش��وب سراسری در کش��ور نیز فکر کردند. 
شکس��ت پروژه آنها در براب��ر بصیرت مردم 
در حال��ی رقم خورد که پ��روژه بی اعتماد 
س��ازی مردم به نظام را در ابعاد گسترده ای 
در پی��ش گرفته اند که حلق��ه تکمیلی آن 
را نیز اص��رار و تاکید ب��ر افزایش تحریم ها 
تشکیل می دهد که البته صحبت های برخی 
مس��ئوالن ب��رای نمایش چهره ای س��یاه از 
کش��ور نیز آب در آسیاب آنها ریخته است. 
پروژه ای که اکنون محافل رس��انه ای غرب 
بویژه رس��انه های انگلیسی همچون بی بی 
سی، من و تو، رویترز و... در پیش گرفته اند 
آم��ار س��ازی های دروغی��ن از قربانی��ان و 
کش��ته های حوادث ابان ماه است که هدف 
آن تحری��ک افکار عمومی، بدبین س��اختن 
مردم به نظام و نیز ایجاد پرونده های حقوق 
بش��ری علیه در مجامع جهانی اس��ت. این 
حاش��یه س��ازی در حالی صورت می گیرد 
ک��ه راهکار مقابله با آن ارائه آماری ش��فاف 
و روش��ن از قربانیان توسط دولت است این 

خط رسانه ای معاندان را خواهد سوزاند. 
در حالی مس��ئله رونق اقتص��ادی در قالب 
اقتص��اد مقاومتی و البته دور زدن تحریم ها 
اولیت کش��ور اس��ت که برخی مباحث در 
قال��ب پیوس��تن به  اف ای ت��ی اف، پالرمو 
و س��ی اف تی می رود تا اص��ول اقتصادی 
کش��ور به حاشیه مبدل ش��ود. این مسئله 
مطرح می شود که بس��یاری از کشورها به 
این س��اختارهای مالی پیوس��ته اند و ایران 
نیز با این پیوستن می تواند بهانه را از غرب 
گرفت��ه و وارد مراودات مالی جهانی ش��ود. 
ای��ن ادع��ا در حالی مطرح می ش��ود که از 
یک س��و تجرب��ه برجام نش��ان می دهد که 
طرف ه��ای غربی هرگز پایبن��د به تعهدات 
خود نمی باش��ند نم��ی توان ادع��ای آنها 
مبن��ی بر پیوس��تن به این نهاده��ای مالی 
برای اجرای طرح هایی مانند اینس��تکس را 
باور پذیر دانس��ت. نکته مهم آن اس��ت که 
ریاست این ساختارها با مقامات خزانه داری 
آمریکاست که معمار تحریم های ایران است 
که قطعا از این نهادها برای فش��ار بیشتر بر 
اقتص��اد ایران بهره خواهن��د گرفت. تعیین 
تکلیف و ش��فاف سازی پیامدهای نامطلوب 
پیوس��تن به این ساختارها بر اقتصاد کشور 
م��ی توان��د مولفه ای ب��رای فعال تر ش��دن 
کش��ور در مسیر اقتصاد مقاومتی با تکیه بر 
داشته های درونی باشد و آفت شرطی شدن 
اقتصاد کش��ور که آفتی ویران گر است را از 

اقتصاد کشور دور سازد. 
ابه��ام دیگری ک��ه بویژه از س��وی محافل 
رس��انه ای و سیاس��ی غرب صورت می گیرد 
نس��بت دادن مراودات اقتصادی و سیاسی 
ایران با س��ایر کش��ورها به موضوع ایران و 
آمری��کا با ادع��ای میانجی گری اس��ت. در 
حال��ی حس��ن روحان��ی رئی��س جمهوری 
اس��المی ایران به ژاپن س��فر کرد که محور 
رس��انه ای به میانجی گری ژاپن میان ایران 
و آمریکا س��وق یافت وزیر خارجه عمان در 
حالی به تهران س��فر کرد که باز هم همین 
محورها مطرح ش��د. هر چند که بسیاری از 

کشورها تالش دارند تا با ایفای نقش 

راه رهایی از حاشیه ها 

ادامه صفحه 2

سیاست روز اقدامات متولیان در خصوص گاز سوز کردن خودروها را بررسی می کند؛

فرمانده نیروی هوایی ارتش خبرداد
رژه ۳ فروند جنگنده کوثر در 
آینده نزدیک
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خبری خوشحال کننده در اوج تحریم ها و مشکالت اقتصادی 

 ۲۷میلیارد دالر کاال از ایران صادر شد


