عبور صادرکنندهها از دیوار تحریم

یادداشت

صفحه6

لزوم تنوع بخشی
به کاالهای صادراتی

یک مقام مسئول با اشاره به افزایش  ۳۰درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی
در  ۵ماهه ابتدای س��ال جاری ،گفت :صادرکنندگان علیرغم تحریمهای آمریکا
کاالی بیشتری به بازارهای جهانی صادر کردند.محمد الهوتی در گفتگو با مهر با
بیان اینکه صادرات غیرنفتی ایران در  ۵ماهه ابتدای سال جاری با رشد  ۳۰درصدی
نسبت به سال گذشته مواجه بوده است ،گفت :این رشد  ۳۰درصدی به لحاظ وزنی
رخ داده ،اگرچه مطابق با آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران...


احمدرضا مسعودی-روزنامه نگار
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بررسی های «اسکناس» از پدیده شوم ویژه خواری ؛

تیترهایمهم

عدالت گمشده نظام پرداخت

بازار نفت در وضعیت قرمز
5

رشداقتصادیبخشغیرنفتی
مثبتشد

گروه اقتصاد کالن :جنجال بزرگ انتش��ار فیش های نجومی
حقوق و مزایای برخی مدیران دولتی همچنان سایه سنگین و
شوم خود را بر سر اقتصاد ایران قرار داده است و همچنان راه
اندازی سامانه برای اعالم شفاف حقوق مدیران هم برخالف

قانون،در هاله ای از ابهام به سر می برد .به گزارش «اسکناس»،
اقتصاد ایران عالوه بر مشکالت داخلی و خارجی ،از سیاست
گ��ذاری ه��ای غل��ط و قوانین مبهم رنج می برد و در این میان
می��زان پرداخت��ی ب��ه کارمندان دولت به عن��وان یکی از نقاط

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یاداشت
اینس��تاگرامی خود با بیان اینکه در س��ه ماه نخست
سال جاری ،بخش غیر نفتی که بخش مولد اقتصاد
اس��ت ،حدود  ۰.۴درصد نس��بت به مدت مشابه سال
قبل رشد داشته است ،نوشت :هر چند این رشد کمتر
از توان بالقوه اس��ت ولی با توجه به رش��د منفی س��ه
فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم ،امیدوار کننده است .وی افزود:
این مهم در سایه بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و...

تاریک محس��وب می ش��ود؛باید به این مس��ئله اشاره کرد که
ب��دون تردی��د در زمانیکه برخی از مدیران خاص دریافتی های
کالن داش��ته باش��ند،عدالت از یاد می رود و همزمان نبود ساز
و کار روشن به نابسامانی های اقتصاد کشور...
صفحه3

ظریف پیش از عزیمت به نیویورک تاکید کرد؛

برای دفاع از خود
لحظه ای تعلل نمیکنیم

3

سودای تجارت برخی مدارس
به بهانه کنکور

برای آمریکا نفت اعراب از خون آنها مهمتر است

4

تکمیل طرحهای معدنی
با مشارکت بخش خصوصی
6

راه اندازی کریدور بین المللی

صفحه2

افغانستان -ایران -ترکیه
3

افزایش دوز قرص های آرامبخش بن سلمان!

وحشتسعودیهاازدفاعجانانهیمنیها
گروه سیاسی:سعودی ها با گذشت چند روز از عملیات بزرگ
پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن به تاسیسات نفتی در
بقیق و خریص در شرق عربستان از شوک این ضربه دردناک
یمنیها خارج نشده اند.ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع
عربس��تان با طرح اتهاماتی علیه ایران نگفت که این حمله از
کجا انجام شده است و تنها گفت که کشورش در حال تحقیقات
پیراموناینموضوعاست.بهگزارشاسکناسبهنقلازمهر،اما
آنچه سخت مقامات ریاض را آشفته کرده است یکی ناکارآمدی
س��امانه های پاتریوت آمریکایی و دیگری مواضع آمریکایی
هاست که سعودی ها انتظار حمایت بیشتر را داشتند.

هنگامی که پمپئو به ناکارآمدی پاتریوت اذعان کرد


درباره سامانه دفاع هوایی مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به
شکس��ت آن اذعان کرد .وی در پاس��خ به این س��ئوال که چرا
س��امانه پاتریوت آمریکا در مقابله با حمله به آرامکو ناکارآمد
ب��ود ب��ه ذک��ر جمله ای اکتفا کرد .پمپئ��و گفت :حتی بهترین
س��امانه های دفاعی در دنیا گاهی فش��ل و ناکام می ش��وند و
درس��ت عمل نمی کنند .این در حالی اس��ت که قبال رویترز
در گزارشی آورده بود :میلیاردها دالر از سوی عربستان برای
خرید تجهیزات نظامی از کشورهای غربی که گفته می شود
برای مقابله با حمالت پیش��رفته طراحی ش��ده اند هزینه می
شود اما این تجهیزات توانایی مقابله با پهپادهای ارزان قیمت
و موشک های کروز را ندارند .در همین رابطه یک کارشناس
امنیتی عربستانی که نخواسته نامش فاش شود به رویترز می
گوید :سیستم های دفاع هوایی و تسلیحات آمریکایی که ما
میلیارده��ا دالر ب��رای آنها پول داده ایم تا از تاسیس��ات نفتی
عربس��تان دفاع کنند کجا بودند؟ عبدالباری عطوان تحلیلگر
مع��روف جه��ان عرب در این باره اع�لام کرد« :این حمالت
یمنی ها ،ش��کنندگی س��امانههای دفاع هوایی سعودی را در
محافظت از این تأسیسات مهم نفتی در این کشور برمال کرد
همانگونه همچنین «طفره رفتن» ایاالت متحده در دفاع از
همپیمانانش را فاش کرد بهرغم اینکه از آنها میلیاردها دالر
بهعنوان بهای این دفاع باج میگیرد» .س��عودی ها به ش��دت
احساس می کنند که آمریکایی ها آنها را خوار می کنند و فقط

از ری��اض ب��اج م��ی گیرند .روزنامه رای الیوم در مطلبی در این
باره آورده است« :سیاستهای فرصت طلبانه و گمراه کننده
آمریکا و همچنین موضع گیری انفعالی و تعلل این کشور در
واکنش به حمله پهپادی انصاراهلل به تاسیسات نفتی شرکت
آرامکوی عربس��تان باعث سرخوردگی سعودیها شده است.
تعل��ل آمری��کا در انج��ام اقدامی نظامی تالفی جویانه و انتقام
از حمله به تاسیس��ات نفتی ش��رکت آرامکو در مناطق بقیق و
خریص در ش��رق عربس��تان با گذشت تقریبا یک هفته از این
حمالت ،باعث سرخوردگی و یاس محافل سعودی شده است
به طوری که یک نویس��نده س��عودی در مقالهای در روزنامه
سعودی عکاظ به این سرخوردگیها اشاره کرد .رای الیوم می
نویسد :این نویسنده سعودی در مقاله بی سابقهای ،به تضاد در
اظهارات مقامات آمریکایی بویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور
این کشور پرداخت و نوشت« :این تضاد به ما سعودیها خاطر
نشان میکند که همپیمانی جز خود نداریم و متحدان دیروز
همچون گذشته نیستند و افول شدید آنها در اخالقیات کامال
برای ما آشکار شده است».کسانی که از چگونگی اداره اوضاع
عربستان بویژه موسسات رسانهای این کشور باخبرند ،به خوبی
میدانند چاپ مقاالت انتقاد آمیز از همپیمان تاریخی عربستان
یعن��ی آمریکا نمیتواند بدون دس��تور ی��ا چراغ قرمز مقامات
عالیرتبه عربستان صورت گیرد ،زیرا مطبوعات عربستان بویژه
در س��الهای گذش��ته از آزادی بیان زیادی برخوردار نبوده اند
و بعید است این مقاله اگر برای تحریک آمریکا نباشد ،پیامی
به متحد آمریکایی عربس��تان باش��د .این رسانه عرب زبان در
ادامه آورده اس��ت :اذعان به س��وء استفادههای غیر اخالقی و
پرهزین��ه آمریکا تحت عن��وان حمایتهای دروغین و گمراه
کننده امریکا تحول جدیدی است که باید درباره آن تامل کرد،
حمایتهایی که در مواقع نیاز وجود ندارد و عربس��تان برای
کس��ب آن میلیاردها دالر هزینه کرده اس��ت .اظهارات مایک
پمپئ��و وزی��ر ام��ور خارجه آمریکا در س��فر به ریاض و ابوظبی
به روش��نی بیانگر س��رخوردگی سعودیها از متحد آمریکایی
شان و همچنین مهر تاییدی بر صحت انتقادات بی سابقه در
روزنامه عکاظ اس��ت .رای الیوم می افزاید :دولت ترامپ که

جرات نکرد انتقام س��رنگونی پهپاد خود بر فراز تنگه هرمز را
بگیرد و کشتیهای جنگی این کشور جلوی توقیف نفتکش
انگلیس��ی بدس��ت ایران در آبهای خلیج فارس را نگرفتند،
بعید است برای گرفتن انتقام حمله به تاسیسات نفتی عربستان
وارد جنگ علیه تهران شود.

وحش�ت س�عودی ها از عملیات جدید و کوبنده ارتش و

کمیته های مردمی یمن

العهد در گزارش��ی با عنوان«کش��ور وحش��ت؛ صدای آژیر در
عربستان به صدا در آمد» ،آورده است« :حالت ترس و آشفتگی
بهدنبالعملیاتراهبردییمنیهادرهدفقراردادنتاسیسات
نفتی آرامکو بر عربستان حاکم است و این وضعیت آنها مشابه
اوضاع رژیم صهیونیس��تی است .عربستان از اجرای آزمایشی
آژیر خطر در ظهر روز پنجش��نبه به وقت محلی عربس��تان در
شهر ریاض و شهرهای الدرعیه ،الخرج و الدلم خبر داد .مقامات
ریاض با ارس��ال پیام کوتاه به تلفن های همراه ش��هروندان به
انگلیسی و عربی آنها را از انجام آزمایش صدای آژیر در ساعت
یک بعد از ظهر در ش��هر ریاض و درعیه ،الخرج و الدلم مطلع
کرد .العهد نوشت :علت مطلع کردن شهروندان سعودی درباره
آژیر آزمایشی برای این بود که در صورت شنیدن آن وحشت زده
نشوند به ویژه با توجه به تشدید حمالت ارتش و کمیته های
مردمی یمن در واکنش به جنایات ائتالف سعودی .ناظران بر
این باورند که رژیم سعودی انتظار واکنش قوی از یمن به خاطر
جنایاتی که علیه ملت یمن روا داش��ته اس��ت را دارد» .مجتهد
افشاگر اسرار درونی آل سعود هم درباره ترس و وحشت مقامات
ریاض فاش کرد« :آل سعود این بار از ترس سرنوشت نفت و
ترس از جنگی که آن ها را نابود کند ،موضوع را جدی گرفتند
و به این عقیده رس��یدند که در صورت عدم اصالح ش��رایط،
زوالش��ان قطعی اس��ت .محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در
وضعیت آش��فتگی و ناامیدی اس��ت به طوری که پس از حمله
به «بقیق» مجبور شده است تا دوز قرص های آرامبخش خود
را بیش��تر کند .افش��اگر اسرار خاندان آل سعود در ادامه نوشت:
او (بن سلمان) در واقع مضطرب و نگران است به گونه ای که
نزدیک است دچار اختالل عصبی شود».

یک نماینده مجلس:

جریان مرموزی در بحران بازار چادر مشکی نقش دارد
گروه سیاس�ی:یک عضو هیات رئیس��ه کمیسیون فرهنگی مجلس
ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه «جریانی مرموز در گرانی بازار چادر
مش��کی نقش دارد» ،گفت :در اینباره اگر تقصیری وجود دارد باید
مقصر شناسایی شده و در صورتی که تهدید خارجی را شاهد هستیم
باید با آن مقابله کنیم .حجت االسالم احد آزادی خواه در گفتوگو
با ایس��نا ،با اش��اره به مش��کالت بازار چادر مش��کلی و گرانی در این
بازار گفت :جریان مرموزی در کار اس��ت که برخی مقدس��ات ما را

تضعی��ف کن��د ،چ��را در میان این همه کاال چادر مش��کی باید با این
بح��ران مواج��ه ش��ود؟ وی افزود :یکی از نماین��دگان در مجلس به
گران شدن چادر برای ترویج بد حجابی و گرانی مسکن برای تاخیر
در ازدواج اش��اره کرد ،اعتقاد من بر این اس��ت که این موضوع دور از
انتظار نیست به هر حال افرادی که پیشرفت آموزه های اصیل اسالم
در انقالب را دوست ندارند قصد دارند در این حوزه مانع ایجاد کنند
و غیر مس��تقیم بی حجابی را ترویج دهند .این عضو هیات رئیس��ه

کمیس��یون فرهنگی مجلس بیان کرد :کمیس��یون فرهنگی باید در
بع��د نظ��ارت از طریق وزارتخانه های مربوطه یعنی وزارت صنعت و
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با قوت به این موضوع ورود کرده
و علل و عوامل این مشکل را بررسی کند ،اگر تقصیری وجود دارد
مقصر شناس��ایی ش��ود و اگر تهدید خارجی وجود دارد با آن مقابله
کند ،من در اولین جلس��ه کمیس��یون فرهنگی به عنوان یک عضو
این موضوع را مطرح می کنم.

حذف سهم درآمدهای نفتی
از بودجه کل کش��ور همواره
یک��ی از آم��ال و آرزوه��ای
مسئوالن بوده و در عین حال
فع��االن اقتصادی و تجار نیز
دائما بر این نکته تاکید کرده
ان��د ک��ه می توان با بکارگیری ظرفیت های داخلی،به
بازارهای هدف صادراتی عمق بخشید و درعین حال
کااله��ای صادرات��ی را نیز تن��وع داد؛ تمام این موارد
هم در حالی مطرح می ش��ود که به واس��طه تحریم
ه��ای نفت��ی عمال فروش و ص��ادرات این کاال دچار
مش��کل ش��ده و اکن��ون باید این واقعی��ت را پذیرفت
که دیگر اقتصاد تک محصولی پاس��خگوی نیازهای
فوری کشور نیست.
درباره اینکه چرا در طی سالهای گذشته اقتصاد ایران
نتوانسته سهم خود را از بازارهای جذاب جهانی بدست
بیاورد می توان به موارد متعددی اشاره کرد اما در ذیل
باید چند مسئله مهم را یادآوری کرد:
-1متاسفانه به دلیل سیاستگذاری های غلط و وجود
مدی��ران کارنابلد،حمایت واقع��ی از تولیدکنندگان و
بازرگانان ایرانی صورت نگرفته است و تنها بخشنامه
های بی فایده و رنگارنگ صادر ش��ده اس��ت؛ اگر قرار
بر این است که محصوالت ایرانی حرفی برای گفتن
داشته باشند الزم است دولت و نهادهای مرتبط ،فرآیند
تولید و صادرات محصول را تسهیل کنند.
-2بس��یاری از کارشناس��ان بر این عقیده هستند که
دیپلماس��ی نتوانس��ته کمک چندانی به آس��ان شدن
فرآین��د ص��ادرات کند؛ متاس��فانه در ش��رایط کنونی
علیرغم اینکه کش��ورمان روابط حس��نه ای با بسیاری
از کش��ورهای منطقه دارد ،در عمل بازار این کش��ورها
در اختیار طرف های دیگر اس��ت و ما نتوانس��ته ایم
عایدی خاصی از سرمایه گذاری سیاسی و استراتژیک
خود ببریم.
-3مس��ئله فس��اد ساختاری یکی دیگر از آسیب های
جدی بخش تولید و بازرگانی ایران است؛ بدیهی است
زمانیک��ه که صادرکننده قصد دارد محصولی را صادر
کند نیاز به همکاری و تس��امح نهادهای مس��ئول دارد
اما در عمل برخی از افراد فاسد با عملکرد خود باعث
ش��ده اند که س��رمایه گذار و تاجر قید کار اقتصادی را
بزند و فرار را بر قرار ترجیح بدهد!
در پای��ان بای��د تاکید کرد،فرآیند صادرات اصوال یک
پازل بسیار حساس و پیچیده است و بدون کار علمی
و به��ره گرفت��ن از تجربه های جهانی نمی تواند توقع
موفقیت در بازارهای بین المللی را داشت.

