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خداحافظی بحران
با بارورسازی ابرها؟
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بررسی «اقتصادسرآمد» از لزوم تصویب یک طرح در مجلس؛

واردات پیشگی و طلبکاری
از اقتصاد و منافع ملی

فریمان دشتی

چند روز پیش و در دیدار رهبر انقــاب با گروه زیادی از
دانشآموزان و دانشجویان ،ایشان به موردی اشاره کردند
که متاسفانه در حال و هوای  13آبان آن طور که باید دیده
نشــد و از نظرها پنهان ماند .رهبر انقالب تصریح کردند:
«یکی از راههای رونق تولیــد ،جلوگیری از واردات زائد و
بیرویه است .چرا مسئوالن جلوگیری نمی کنند از این
مسئله؟ یک کســانی با واردات تنفّس می کنند؛ ثروت
بادآوردهشان وابسته به واردات است و نمی گذارند جلوی
واردات زائد که تولید داخلی را به شکست میکشاند ،گرفته
شود».این جمله و یا این عبارت از رهبر انقالب دقیقا همان
دغدغه ای است که طی سالیان گذشته به عنوان یکی از
سیاست های اصلی کشور بارها مطرح شده است و هنوز
نیز با قاطعیت مطرح می شود اما همچنان واردات آشکار
و پنهان در بازار ایران حضور دارند و برای تولید ایرانی خط
و نشان می کشــند.ظاهرا باید بپذیریم که تولیدگریزی
در سیاســت گذاری عمومی و یا فعالیت های روشمند
دستگاه های اجرایی به گونه ای نهادینه شده است که هر
چه این دستور ابالغ می شود باز هم کار آن طور که باید
به نفع تولید داخل به اتمام نمی رسد.البته کسی مخالف
واردات نیست منتهی نکته اینجاست که بر حسب تجربه
کشورهای توسعه یافته واردات باید در راستای تقویت نیرو
و اندیشه تولید کنندگان بومی و ملی اتفاق بیفتد نه آن که
واردات از سوی برنامه ریزان اجرایی و گروه های متنوعی
از واردکننــدگان به چماقی تبدیل شــود که کارفرمای
صنعتی و کارگر مولد ایرانی را نشانه رفته است.
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اخذ مالیات از سپردههای بانکی روی میز
کمیسیوناقتصادیمجلسنیست؛

سوقسپردهها
بهسمتتولید
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با استفاده از سیاست معماری
ایستگاههای جدید ؛

مردم باراهآهن
آشتیمیکنند

کند و کاو اقتصادسرآمد از اما و اگرهای گردش نظام بانکی ؛

روزانهماقتصادسرآمد
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تمایلبانکها برای«مرابحه»

هشدار آیتاهلل سیستانی به مردم عراق برای سوءاستفاده از اعتراضات
آیت اهلل العظمی سیستانی ،مرجعیت دینی عراق
امروز جمعه نسبت به برخی تالشها برای سوء
استفاده از اوضاع داخلی عراق با هدف ضرر زدن
به منافع ملی این کشور هشدار داد.
بــه گــزارش اقتصادســرآمد ،نماینــده آیت
اهلل العظمــی ســید علــی سیســتانی ،مرجع
عالیقدر شــیعیان عراق امــروز جمعه خواهان
پاسخگویی قدرتهای سیاسی به خواستههای
تظاهرکنندگان عراقی طبق نقشه راه پیشنهادی
شد.ایشــان همچنین نســبت به هرگونه سوء
اســتفاده داخلی یا خارجی از اعتراضات مردمی
مســالمت آمیز برای صرر زدن بــه منافع عراق
هشدار دادند.نماینده آیت اهلل سیستانی همچنین
خواهان حفاظت از وجهه مسالمت آمیز اعتراضات
شــده و نیروهای امنیتی عراق را بــه اجتناب از
خشــونت علیه معترضــان دعــوت کردند.وی
همچنین هشــدار داد برخی طرفهای داخلی و
خارجی نقش برجســتهای در رخدادهای عراق
و خشــونتهای اخیر دارند و برخــی طرفها
برای سوء استفاده از تظاهرات تالش میکنندو
معترضان باید نســبت به این تالشها هوشیار
باشند.نماینده آیتاهلل سیستانی در ادامه از تالش
نیروهای مسلح عراق و نیروهای حامی آنها در

مبارزه با داعش تقدیر کردند.نخست وزیر عراق
در سخنانی پس از جلسه بررســی بودجه سال
 ۲۰۲۰عراق به اصالحات جدی و بهبود شرایط
و ایجاد فرصتهای شــغلی متعهد شــد.عادل
عبدالمهدی ،نخســت وزیر عراق روز پنجشنبه
پس از جلسه بررســی بودجه سال آتی میالدی
گفت ۹۸۹ :پروژه به ارزش  ۱۷میلیارد دالر نیمه
کاره مانده و دولت در صدد انجام اصالحات جدی
برای بهبود اوضاع اقتصادی اســت.وی گفت که
برای ارائه برنامه بودجهای مطلــوب به پارلمان
در سریعترین فرصت ممکن تالش خواهد کرد و
گفت که بودجههای قبلی منطق درستی درباره
صرف هزینهها نداشــتند.وی گفت که در الیحه

بودجه جدید تالش خواهد شد اصالحات جدی
صورت گرفته و شرایط بهبود یافته و فرصت های
شغلی افزایش یابد.وی همچنین راهکارهایی را
برای ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر از طریق ارائه
پروژههای خدماتی ،اقدام برای اصالحات جدی
در حل مشــکالت اقتصادی و درآمدزایی بیشتر
که به بهبود و تقویت اقتصاد بینجامد و همچنین
افزایش منابع درآمدی در بخشهای غیرنفطی
ارائه کرد.به دنبال اتخــاذ تدابیر امنیتی در عراق
و برقراری آرامش نسبی در بغداد و دیگر شهرها،
فرمانده عملیات بغداد گفت که به همه نیروهای
امنیتی اعالم شده از هرگونه اقدام خشونتآمیز
علیه معترضان خودداری کننــد .به رغم برخی
تالشها برای به خشــونت کشــاندن اعتراضات
مســالمت آمیز در عــراق ،گزارشهــا حاکی از
برقراری آرامش در پایتخت و بندرگاه "ام القصر"
و شهر بصره است .در همین راستا ،آیتاهلل سید
علی سیســتانی  ،مرجع عالی قدر شیعیان امروز
نســبت به برخی تالشهای داخلــی و خارجی
برای سوء استفاده از تظاهرات عراق هشدار داده
و خواهان خویشتنداری نیروهای امنیتی در قبال
معترضان و حفظ وجهه مسالمتآمیز اعتراضات
عراق شد.

پامپئو :ناتو نیاز به تغییر دارد
وزیر امور خارجه آمریکا که به مناســبت سیامین
ســالگرد فروریزی دیوار برلین ،به دیدار صدر اعظم
آلمان در پایتخت این کشور رفته در یک سخنرانی،
روســیه را متهم به "قتل مخالفان سیاسی خود" و
چین را متهــم به در پیش گرفتــن "تاکتیکهای
وحشتناکی که مردم آلمان شرقی سابق با آنها آشنا
هستند" کرد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،مایک پامپئو ،وزیر امور
خارجه آمریکا عنوان کرد :ائتــاف نظامی ناتو باید
رشــد یافته و تغییر کند در غیر این صورت با خطر
منسوخ شدن روبرو میشــود.پامپئو در یک جلسه
پرسش و پاســخ بعد از ایراد یک سخنرانی در شهر
برلین به مناســبت سیامین ســالگرد فرو ریختن
دیوار برلین اظهار کرد :اکنون  ۷۰ســال از تشکیل
ناتو میگذرد و حاال این ائتالف نیــاز دارد به اینکه
رشــد یافته و تغییر کند .این ائتالف الزم اســت با
واقعیتهای جهان امروز و چالشهای امروز مواجه
شود.وزیر خارجه آمریکا خاطرنشان کرد :اگر کشورها

فکر میکنند میتواننــد از مزیت امنیتی ناتو بدون
تامین منابع مورد نیاز این ائتالف بهره ببرند و اینکه
به تعهداتشان پایبند نباشند ،خطر غیر موثر شدن یا
منسوخ شدن ناتو به وجود میآید.وزیر خارجه آمریکا
در ادامه این اظهاراتش مدعی شد" ،کشورهای آزاد
با کشورهای غیر آزاد رقابتی بر سر ارزشها دارند".
او همچنین در سخنرانی در برلین درباره درسهای
سقوط دیوار برلین در ســال  ۱۹۸۹گفت :همه ما
غربیها در دوران بعد از آن لحظه غرور آمیز راه خود را
گم کردیم.او گفت :ما فکر کردیم میتوانیم منابعمان
را از ائتالفها و ارتشهایمان دور سازیم و وارد مسیر
دیگری کنیم اما ما اشتباه میکردیم.
وی افزود :امروز روســیه تحت رهبری یک افســر
سابق ک.گ.ب که زمانی در منطقه درسدن آلمان
مستقر بود به همسایگانش حمله میکند و مخالفان
سیاسی خود را به قتل میرساند .در چین هم حزب
کمونیســت چین در حال شــکل دادن به نسخه
جدیدی از خودکامگی اســت.او تصریح کرد :پس
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بیایید با یکدیگر متحد بمانیم و به عنوان همپیمان
کنار یکدیگر بایستیم.وزیر امور خارجه آمریکا عنوان
کرد :کشورهای غربی و آزاد مسئولیت دارند تا جلوی
تهدیدات علیه مردم ما از جانــب دولتهایی مثل
چین ،روســیه و ایران را بگیرنــد.وی تصریح کرد:
آمریکا و هــم پیمانانش بایــد از آن چیزهایی که با
سختی فراوان در سال  ۱۹۸۹به دست آمدند دفاع
کرده و تصدیق کنند که ما در رقابتی بر سر ارزشها
با کشورهای غیر آزاد هستیم.
پامپئو گفت :دفاع از لیبرال دموکراسی در عین حال
به این معنی است که نگذاریم تامین انرژی اروپا به
امیال والدیمیر پوتین از طریق پروژه خط لوله انتقال
گاز ن ُرد استریم  ۲از روسیه به آلمان اتکا یابد.
او همچنین نسبت به نیت شرکتهای چینی برای
ایجاد شــبکههای نســل پنجم تلفن همراه بعد از
کوتاهی دولت آلمان از کنار گذاشتن شرکت هوآوی
از زیرســاختهای نســل بعدی تلفن همراه خود
هشدار داد.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮاى ﻣﺤﮏ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻰﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﻣﺤﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدمﻧﻬﺎد در ﺟﻬﺎن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ دﻟﺘﺎ
را از اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ) (IPMAدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﻰ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺨﺎرى ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ را در روزﻫﺎى ﺳﺨﺖ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮدﮐﺎن رﻗﻢ زدﻧﺪ،
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﻰﮔﻮﯾﯿﻢ.
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺤﮏ
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