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اقتصادی

مدیرکل گمرک بازرگان گفت :ماموران این گمرک با اجرای طرح رصد ۲۲ ،هزار و
۶۰۰کیلوگرم محصوالت پتروشیمی قاچاق از یک دستگاه کامیون خروجی کشف و ضبط
کردند .به گزارش ایرنا ،علی معصومی افزود :این بار ،تحت عنوان خرده پالستیک برای
خروج از کشور بارنامه داشت که از خروج آن جلوگیری شد .در این رابطه یک نفر متهم
دستگیر و به همراه کامیون و بار توقیفی با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

کقیمتها
ولعخریدبعدازشو 
طبیعیاست؟

در هفتههای اخیر و پس از افزایش بیسابقه
قیمــت ارز و طــا در بازار ،شــاهد هجوم
اشخاصی به فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای
برای خرید غیرمتعارف انواع و اقسام کاالهای
ضروری و غیر ضروری بودیم .به گزارش ایرنا،
اما پس از کاهش نرخ دالر و قیمتهای اقالم
در عمده و خرده فروشیها در روزهای اخیر،
اتفاق جالب دیگری افتاد و آن هم رهاکردن
ســبدهای خرید پر شــده و تــرک کردن
فروشــگاهها توسط کســانی بود که مشغول
جمع کردن اجناس مورد نیاز فعلی و ماههای
بعدشان بودند.
علیرضا شــریفی یــزدی ،جامعه شــناس و
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه خانواده در این
راســتا بیان داشت :این مسئله از دو بعد قابل
بررسی است ،یکی اینکه هر جامعه به صورت
طبیعی وقتی دچار شوک میشود ،شما باید
منتظر چنین مسائلی باشــید .به ویژه زمانی
کــه پیشبینیهــای الزم بــرای آن صورت
نگرفته باشــد .وی افــزود :طبیعتأ وقتی در
یــک دوره کوتاه یکماهه ،قیمــت ارز چهار
برابر میشود ،شوک سنگینی به جامعه وارد
میشــود که یکی از ساده ترین و کم هزینه
تریــن واکنشها همین هجوم مــردم برای
خرید و احتکار کاالهاست .این اقدام همانند
هجوم برخی افراد برای خرید ملک و سکه و
ماشین اســت ،با این تفاوت که هجوم برای
خرید کاالی ضروری ،از سمت قشر متوسط
به پایین ،رخ میدهد و اینها افرادی هستند
که توانایی خرید ارز و ســکه را ندارند که اگر
داشتند در همان زمینه خرج میکردند.
«وقتی یک هیجان اجتماعی شکل میگیرد
و مــردم میبینند ریال ارزش خود را هر روز
از دســت میدهد .در نتیجه سعی میکنند
حداقل پولی که دارند را به کاال تبدیل کنند تا
آن کاال یک مدتی حاشیه امنی برای آنان در
مقابل سونامی گرانی که یا احساس میکنند
یا واقعا اتفاق افتاده اســت ،ایجاد کند و این
چیز عجیبی نیست .و دلیلی اصلی آن را باید
در بی برنامه بودن دولت ببینیم .اقتصاددانان
این را پیش بینی کــرده بودند چرا که رقم
سابق قیمت ارز ،به صورت تصنعی پایین بود
و ایــن باید به صورت روندی و رشــدی آرام
باال میآمد .اما وقتی برنامه ریزی مناســبی
نداشــتهایم به یک باره به بدنه جامعه شوک
وارد میشود».
این جامعه شــناس ادامه داد :قســمت دوم
بحث فرهنگی اســت .بیایید این شرایط را با
کشــور ژاپن و بعد از سونامی مقایسه کنیم.
بعد از ســونامی و وقتی قطع برق سراسری
اتفاق افتاد ،مردمی که در فروشگاههای بزرگ
بودند ،آرام کاالها را سر جای خود گذاشتند و
با صف بیرون آمدند .سوال این است که چرا؟
معتقدم در اینجا مســئله بیشتر از فرهنگ،
آموزش اســت .چرا که اگــر بحث فرهنگ
بحث سنت ریشــهای ایرانی و سبک زندگی
نســلهای متمادی ما باشد ،ما چیزی شبیه
ژاپن هستیم و در برابر سیل و زلزله و جنگ
و ســختیها و دشــواریها همیشه در طول
تاریخ و حتی در تاریخ معاصر مردم همیشه
به کمک هم رفتهاند .اما چیزی که در دو دهه
اخیر اتفاق افتاده است مسئله دیگری است و
از نظر من مسئله اصلی به آموزش و پرورش
ما برمی گردد.
محسن منصوبی فر ،روانشناس و هیئت علمی
دانشگاه نیز در این پیوند بیان داشت :وقتی به
این ماجرا نگاه میکنیم ،چند موضوع به نظر
میرسد که شاید ظاهرا اهمیت داشته است،
یکی تاثیر ماهواره و شــبکههای خارجی بود
که میگفتند قحطــی میآید و بروید و کاال
بخرید .نکته دیگر جوگیر شدن مردم بود که
عده زیادی افتــادن در این جو که قیمتها
در حال افزایش اســت و ما جا نمانیم .نکته
بعد بحث رقابت بود که برادرم ،همسایه ام و
همه دارند میخرند و من هم بخرم چون همه
میگویند اتفاقهای بدی قرار است بیفتد .و
نکته آخر این که برخی فکر میکردند این کار
اثبات زرنگیشان است ،یعنی از این حرکت
جا نمانند و اثبات کنند که زرنگ هســتند
و میتوانند بفهمند چه اتفاقاتی قرار اســت
بیفتد.
این اســتاد دانشگاه اضافه کرد :باید به مردم
این اعتماد داده شود که دولتمردان ما قدرت
اداره کشــور در شرایط سخت تر را هم دارند
و میتوانند مایحتاج مردم را تهیه کنند و به
آنها سرویس مناسب بدهند تا اعتماد عمومی
جلب شــود .متاســفانه امروز از مردم سلب
اعتماد شــده و یکی از دالیــل مهم گرایش
شدید مردم به خرید کاال ،مخصوصأ کاالهای
ضروری از نشــانههای بارز کاهش ســرمایه
اجتماع است.
وی افزود :ســرمایه اجتماعی به ویژه در ۱۰
ســال اخیر تا قبل از برجام ،یک سیر نزولی
شدیدی داشت .این نکته مهمی است چون
هسته اصلی سرمایه اجتماعی دو مقوله است؛
یکی بحث اعتماد عمومی و دیگری شفافیت.
متاسفانه این دو از جامعه رخت بربسته است
و ما باید اینها را به مردم برگردانیم.

اعداد

آخرین قیمت سبد نفتی اوپک

قیمت ســبد نفتی اوپک روز دوشنبه،
 ۱۶مهرماه بــه کمتر از  ۸۲دالر برای هر
بشکه رسید .به گزارش مهر ،قیمت سبد
نفتی این سازمان روز دوشنبه به  ۸۱دالر
و  ۸۸سنت رســید ،در حالی که قیمت
این شــاخص روز پیش از آن  ۸۳دالر و
 ۲۴ســنت بود .سبد نفتی اوپک شامل
انواع نفت خام تولیدی در  ۱۵کشــور
عضو این سازمان است .قیمت شاخص
نفت خام برنت نیز روز دوشــنبه به ۸۳
دالر و  ۹۱ســنت و قیمت شاخص نفت
خام دبلیوتیآی آمریکا به  ۷۴دالر و ۲۹
سنت رسید.

 ۱۲هزار و  ۱۲تومان
تازهترینقیمتارزمسافرتی

شعب منتخب بانکی دیروز قیمت فروش
ارز مســافرتی را  ۱۲هــزار و  ۱۲تومان
اعالم کردند .به گزارش تســنیم ،شعب
منتخب بانکهــای ملی ،تجارت ،ملت،
سامان و پارسیان که مسئولیت فروش
ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند،
روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از ســوی
بانک مرکزی توزیع ارز به مســافران را
آغاز میکنند .شعب منتخب فروشنده
ارز مسافرتی در نظام بانکی فروش ارز
مســافرتی را طبق روال روزهای قبل،
بعد از ساعت  ۱۱آغاز کرده و به مسافران
یــورو را با قیمت  ۱۲هــزار و  ۱۲تومان
میفروختند.

 ۱۶۰۰میلیارد تومان
میزان بدهی معوق گمرکی

بررسی گزارشها نشــان میدهد ،طی
ســالهای اخیر ،میــزان بدهی معوق
گمرکی ناشی از کسر دریافتی کارتهای
بازرگانی روند صعودی داشته است و در
پایان سال  ۹۶کل بدهی معوق گمرکی
حدود  ۱۶۰۰میلیارد تومان بوده اســت.
به گزارش تســنیم ،چندی قبل رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس در مکاتبهای
با رئیس جمهــور در خصوص تخلفات
کارتهای بازرگانی تاکید کرده بود ،فرار
مالیاتی کارتهای بازرگانی موســوم به
یکبار مصرف بــه بیش از ۱۵۰۰۰میلیارد
تومان و بدهی معوق گمرکی ناشــی از
آنها به بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان رسیده
و متأسفانه برخالف برخی اظهارات ،روند
آن در ســالهای اخیر شدیدا ً افزایشی
بوده و طبق اعالم رؤسای سازمان امور
مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسالمی
ایران ،هر دو مورد ،طی کمتر از دو سال
اخیر بیــش از  ۵۰درصد افزایش یافته
است.

 ۹۰میلیارد ریال

میزان اعتبار برای جبران خسارات سیل

هیئت وزیران با اختصاص مبلغ ۹۰میلیارد
ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی
از وقوع ســیل در اســتانهای گیالن،
مازندران ،گلســتان و خراسان شمالی
موافقت کرد .به گزارش ایبِنا ،در جلسه
هیئت دولت که روز چهارشنبه به ریاست
رئیس جمهوری برگزار شــد ،مبلغ ۳۰
میلیارد ریال به صورت هزینهای به منظور
بازسازی اماکن مسکونی ،ساختمانها
و تأسیسات زیربنایی خسارت دیده از
سیل اختصاص یافت که سهم استانهای
مازندران و گیالن هرکــدام  ۱۰میلیارد
ریال و اســتانهای گلستان و خراسان
شــمالی هرکدام پنج میلیــارد ریال
خواهد بود.

مشابه ســال قبل (نرخ تورم)  ۹.۴درصد ،خرداد ۹۷
نسبت به ماه قبل از آن  ۴.۳درصد و خرداد  ۹۷نسبت
به ماه مشابه سال قبل  ۱۳.۷درصد بوده است .براین
اساس تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه عملکرد سه
ماهه نخست سال ( ۹۷به قیمتهای جاری) سه هزار
و ۹۸۸هزار میلیارد ریال ،تشــکیل سرمایه ثابت ناخالص  ۵۸۴هزار
میلیارد ریال ،هزینههای مصرفی بخش خصوصی یک هزار و۹۹۱هزار
میلیارد ریال و هزینههای مصرفی بخش دولتی ۴۶۹هزار میلیارد ریال

اعالم شــده است .شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز در دوره
بهار  ۹۷رقم  ۱۰۸۸۷۳و ارزش ســهام و حق تقدم معامله شده نیز
 ۱۲۲.۲هزار میلیارد ریال اعالم شده است .در این دوره حجم سهام
و حق تقدم معامله شده نیز  ۵۷.۶میلیارد سهم بوده است .براساس
این گزارش ،متوســط نرخ دالر آمریکا در بازار بین بانکی  ۴۱هزار و
۱۵۹ریال بوده است .همچنین نرخ رشد نقدینگی در خرداد ۱۳۹۷
نسبت به پایان سال قبل  ۳.۴درصد ،حجم پول  ۵.۸درصد ،شبهپول
 ۳.۱درصد و سپردههای بخش غیردولتی  ۳.۸درصد بوده است.

پشتپردهمعافیتبرخیکشورهاتوسطآمریکا
ازتحریمهاینفتیایران

واردات تلفن همراه در شش ماهه نخست

 ۸۱دالر و  ۸۸سنت

رشد اقتصادی بهار  ۹۷بدون نفت  ۰.۷درصد شد

آفتاب یزد بررسی کرد

 ۲۴۲میلیون دالر

گمرک ایران اعالم کرد :در شــش ماهه
اول سالجاری تعداد یک میلیون و ۵۲۶
هزار و  ۸۶۴دستگاه انواع گوشی تلفن
همراه وارد کشور شده است .به گزارش
ایبِنا ،ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه
وارداتی به میــزان  ۲۴۲میلیون و ۶۹۲
هزار دالر بود که هم به لحاظ ارزش و هم
از نظر تعداد افزایش قابل توجهی نشان
میدهد .بنابر این گزارش در شش ماهه
اول سالجاری تعداد  ۳۹۳هزار دستگاه
انواع گوشی تلفن همراه ،بیشتر از سال
گذشته وارد کشور شده و در مجموع ۳۵
درصد رشد نشان میدهد .این گزارش
میافزاید واردات گوشی تلفن همراه در
شش ماهه ابتدایی سال گذشته به تعداد
یک میلیون و  ۱۳۳هزار و  ۹۰۸دستگاه
بودکه ارزش این تعداد گوشــی تلفن
همراه در مدت یادشــده  ۱۵۸میلیون و
 ۶۹هزار دالر بوده است.

aftab.yz@gmail.com

بانک مرکزی با انتشار نماگرهای اقتصادی کشور برای
دوره بهــار  ۹۷اعالم کرد که در ایــن دوره و در بخش
واقعی رشد تولید ناخالص داخلی برپایه  ۱۳۹۰=۱۰۰با
نفت  ۱.۸و بدون نفت  ۰.۷بوده اســت .به گزارش ایبِنا،
اداره بررســیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی،
نماگرهای اقتصادی کشور مربوط به بهار  ۱۳۹۷را منتشر کرده است
که براساس آن تغییرات شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی (نرخ
تــورم) در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه  ۱۳۹۷نســبت به دوره

توقیف  ۲۲.۶تن محصوالت پتروشیمی قاچاق در مرز بازرگان

گزارش

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :در کنار نگرانیهایی
که در مورد جنبههای مختلف تحریمهای آمریکا
وجــود دارد ،اخیرا اخبار امیدوارکنندهای در این
راستا شنیده میشود .ظاهرا دولت دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریــکا معافیت از تحریمهای
نفتی ایران به برخی کشــورها را پذیرفته است.
گفته میشــود که دولت ترامپ به رغم وعدهای
که برای تشــدید تحریمها علیه تهران داده بود،
پذیرفته اســت که به برخی کشورها اجازه تداوم
واردات نفــت از ایــران را بدهــد .در نتیجه این
سیاست جدید ،برخی کشــورها از تحریمهایی
که قرار اســت در  ۴نوامبر ( ۱۳آبان) علیه ایران
اعمال شــود ،به صورت موقت معاف میشــوند.
از سوی دیگر ،به نوشــته واشنگتن فری بیکن،
برخی مقامهای دولت ترامپ در تالش هستند تا
از طریق معافیت و دیگر امتیازها ،شدت تحریمها
علیه ایران را کاهش دهنــد .خبرگزاری رویترز
نیز روز شــنبه به نقل از یک مقام دولت آمریکا
خبر داد که واشنگتن در حال بررسی معافیتهای
تحریمی برای کشــورهایی است که واردات نفت
خود را از ایران کاهش میدهند .از ســوی دیگر،
وزیر خزانــهداری ایاالت متحده آمریکا نیز اعالم
کرد که واشــنگتن میتواند در موارد خاص برای
خریداران نفت ایران اســتثنا قائل شود .استیون
منوچین با اشاره ضمنی به احتمال افزایش قیمت
نفت در صورت تحریم نفتی ایران گفت« :ایاالت
متحده توانایی قائل شدن استثنا در صورت افت
بازار نفــت را دارد .خزانــهداری و دولت آمریکا
بر همین مبنا در مــورد تحریمهای ایران رفتار
خواهد کرد ».منوچیــن با تاکید بر اینکه ایاالت
متحده هیــچ معافیت یا چشمپوشــی در مورد
تحریمهای نفتی ایران قائل نیســت ،گفت که با
این وجود واشنگتن در مورد نوسانات بازار انرژی
بسیار محتاط خواهد بود .وزیر خزانهداری آمریکا
همچنین اظهار داشت« :چنانچه در موعد اجرای
تحریم نفتی برخی کشورها نتوانند میزان واردات
نفت از ایران را به صفر برسانند ،ایاالتمتحده در
موارد خاص معافیت آنان را در نظر خواهد گرفت.
چگونگی تحریم نفت ایران در نشست هفته آینده
گروه بیست در بوینس آیرس با همتایان خود از
 ۲۰قدرت اقتصادی جهان مطرح خواهد شــد».
اکنــون باید دیــد که آمریکا چــه هدفی از این
سیاســت دنبال میکند و در شــرایط سیاسی و
اقتصادی ویژهای که کشورمان با آن مواجه است،
آیا میتوان از این فرصت احتمالی آنگونه که باید
استفاده کرد یا خیر.
> درخواست آمریکا
برای حفظ دسترسی ایران به بازارهای مالی

بحث معافیت از تحریمهای نفتی ایران در مورد
برخی کشــورها در حالی توســط ایاالت متحده
مطرح شــد که روز دوشنبه نیز خبری در همین
پیونــد مبنی بر درخواســت وزارت خزانه داری
آمریکا از دولت ترامپ برای حفظ دسترسی ایران
به بازارهای مالی بین المللی منتشر شد.
تارنمــای آمریکایــی واشــنگتن فــری بیکن
۱۶مردادماه نوشــت« :مقامهای ارشــد وزارت
خزانهداری دولــت ترامپ از جمله مقامهایی که
امیدوار به حفظ توافق هســتهای هستند ،تالش
میکنند تا ایران به سیســتم بانکی ســوئیفت
متصل بمانــد ».به گفته منابــع آگاه ،مقامهای
سوئیفت هفته گذشــته در واشنگتن دیدارهایی
با مقامهای دولت آمریکا انجام دادند تا اطمینان
حاصل کنند که ایران همچنان به سیستم بانکی
بین المللی دسترسی خواهد داشت .منابع گفتند:
درحالی که ترامپ و مقامهای ارشد امنیت ملی
در کاخ سفید مانند جان بولتون اعالم کردهاند که
سوئیفت و اروپاییها باید همکاریهای بازرگانی
خــود را با ایران پایان دهند ،گروهی از مقامهای
وزارت خزانــه داری قاطعانه با این اقدام مخالف
هستند.
روزنامه فایننشال تایمز نیز در این زمینه گزارش
داد که وزرای دارایی کشــورهای اروپایی درحال
تالش برای فشــار بر دولت ترامپ هســتند تا از
قطع دسترســی ایران به سیستم بانکی سوئیفت
جلوگیری کنند.

>

تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا

در این میــان ،با توجه به موضع آمریکا در مورد
ایران بــه خصوص پس از خروج این کشــور از
برجام ،این سیاست خارجی تا حدودی عجیب به
نظر میرســد .واضح است که پس از آغاز مرحله
نخســت تحریمهای ضدایرانی دولت ترامپ در
مردادماه ،کشــورهای اروپایی و به ویژه فدریکا
موگرینی ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
تالشهای بســیاری را برای حفــظ برجام انجام
دادند که از جمله آنها اجرای قانون موســوم به
«مسدودســاز» برای عبــور از تحریمهای دولت
ترامپ بــود .قوانین مسدوســاز کنونی ،درواقع
همان قوانین مسدودســاز اتحادیه اروپا در سال
۱۹۹۶میالدی است که اروپا در مقابل تحریمهای
آمریکایی علیه کوبا تصویب کرده بود.
پس از آن هفتاد و سومین اجالس ساالنه مجمع
عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد که فرصت
مناسبی بود تا وزرای امورخارجه گروه  ۴+۱بدون
حضور آمریکا در نیویورک برای پیگیری تعهدات

>

در کاخ سفید چه میگذرد؟

این همه در حالی اســت که تالش کشــورهای

علی بیگدلی ،کارشناس مسائل آمریکا و اروپا در گفت و گو با آفتاب یزد:

نرمشآمریکانسبتبهچهارکشورآسیاییاستنهایران!
با توجه به تغییر رفتار آمریکا در مورد
تحریمها علیه ایران و احتمال مستثنی کردن
چند کشور برای تجارت نفتی با ایران ،دالیل
این امر را چگونه ارزیابی میکنید؟
این مسئله نشان دهنده نرمش آمریکا در برابر
ایران نیست ،بلکه نشــان از نرمش آمریکا در
برابر کشــورهای مورد توجه خود دارد .چهار
کشور آســیایی خیلی برای اروپا اهمیت دارند
و برای ما حتی از اهمیت بیشــتر برخوردارند؛
چرا که بیشترین نفت موردنیاز این کشورها از
طریق ایران تامین میشود .این کشورها شامل
کرهجنوبی ،چین ،ژاپن و هند هستند.
در مــورد چین به دلیــل اختالفاتی که میان
این کشــور و آمریکا وجــود دارد که درحال
عمیقترشدن نیز هست ،صحبتی مطرح شده
بود که چین از ایران یک میلیون بشــکه نفت
وارد کنــد ،هر چند مقداری ســنگین به نظر
میرسد .در مورد هندوســتان ،کره ،ژاپن و تا
حدودی ژاپن ،سیستم فراوری این کشورها به
گونهای اســت که با جوهره نفت ما که میزان
گوگرد باالیی دارد ،تنظیم شده است و بنابراین
نمیتوانند آن را به همین راحتی قطع کنند و
به سراغ فراوری سازی جدیدی بروند.
از طرف دیگر به دلیل تنگناهایی که در فضای
بینالمللی به وجود آمده ،برخالف نمایشی که
عربستان ســعودی برای توانایی تامین کسری
نفت ایــران به راهانداخت ،این کشــور از نظر
تکنولوژی قابلیت تامین نفــت ایران را ندارد.
بنابرایــن اگرچه عربســتان تولید نفت خود را
افزایش داده اســت ،اما هنوز به حدی نرسیده
که جای دو میلیون و ســیصد هزار بشکه نفت
ایــران را در حوزه بینالمللی پــر کند .حتی
روســیه در این مســیر ،خود را از رقابت میان
ایران و عربستان بیرون کشیده است.
دلیل دیگر این اســت که اگرچــه ترامپ در

ارائه  ۹۸درصد وامهای کالن به افراد دارای نفوذ
روند دریافت تســهیالت در بانکها کار چندان
سادهای نیست و یک متقاضی وام خرد باید مدتها
به دنبال تامین گزینههایی باشد که بانکها مقابل
او میچیننــد و میتوان از جمله آنها به تکمیل
پرونده تا تامین ضامنهای مختلف و وثایقی که
تامین آن کار سختی است ،اشــاره کرد .اما روز
گذشته معاون اجتماعی قوه قضاییه در رابطه با
وام بگیران گفت :در حال حاضر ۹۸درصد وامهای
کالن در تهران به افراد دارای رابطه ارائه میشود.

برجام گردهم آیند .در نشست وزرای امورخارجه
گروه  ۴+۱در نیویورک شــامل فرانسه ،انگلیس،
آلمان ،چین و روســیه ،گــروه ۴+۱بر تعهدات
برجامی خود ازجمله ایجاد ساز و کاری ویژه در
تســهیل پرداختهای مربوط به صادرات (شامل
نفت) و واردات ایــران برای مقابله با تحریمهای
دولت ترامپ تاکید کردند.
اما اخباری که این روزها مبنی بر احتمال استثنا
شدن برخی کشورها در خرید نفت از ایران و نیز
ادامه دسترسی ایران به سوئیفت (سامانه جهانی
مبادالت مالی) منتشر میشود ،این پرسش را به
ذهن متبادر میکند که آیا دولت ترامپ تصمیم
دارد از سیاســت تحریم یکجانبه در قبال ایران
عقب نشینی کند یا سیاست خارجی این کشور
تغییر کرده است؟

اروپایی و ســاختار سیاستگذاری خارجی آمریکا
برای جلوگیری از قطع همکاری سوئیفت با ایران
نشــان میدهد که فشــارهای داخلی و خارجی
غلبه رویکرد بولتونی در کاخ ســفید را به عقب
رانده است.
اکنون طرفهای غربــی و از جمله آمریکا طبق
توافق۱۵۰صفحهای که بایستی تعهدات برجامی
خود را به واســطه برداشــتن تحریمهای ثانویه
انجــام میدادند ،با وجود ترامــپ و تیم امنیتی
ضد ایرانی آن همچون 'جان بولتون' در شورای
امنیت ملی و 'مایک پامپئو' در وزارت خارجه کار
دشواری را پیش روی خود میبینند.
رونــد و وضعیــت کنونــی روابط و مناســبات
بینالمللی نشان میدهد اساسا دولت ترامپ در
میانه منازعات مختلفی قرار گرفته که آغازکننده
آن خود بوده اســت و اکنون برخــی مقامهای
آمریکایــی و نظــام تصمیــم گیری سیاســت
خارجی صحبت از عقب نشــینی از تحریمها و
نــه به صراحت بلکه به طــور عملیاتی میکنند.
البتــه به نظر میرســد که هنوز غلبــه رویکرد
بولتونی سیاســت خارجی بر کاخ ســفید حاکم
باشــد اما آنچه رخ داده فشار درونی سامانههای
سیاستگذاری بر ســاختار نهادها و افراد تصمیم
ساز برای عقب نشینی از سیاستهای کاخ سفید
است .رویکرد راهبردی کاخ سفید در قبال ایران
در حال حاضر در مقابــل رویکرد راهبردی بدنه
کارشناسی قرار گرفته است ،اکنون آینده سیاست
خارجی آمریکا و الگوهای رفتاری آن اگر چه در
ابهام نیســت امــا ایهام و دوگانگــی در آن موج
میزند .آینده نشان خواهد داد سیاست خارجی
دولت ترامپ به کدام ســو حرکت خواهد کرد اما
هرچه باشــد ،تحوالت منطقهای و بین المللی و
ساختارهای سیاسی در داخل آمریکا به فعالیت
خود برای محدودســازی رویکرد ترامپ -بولتون
ادامه خواهنــد داد .در این میان ،دلیل این رفتار
و سیاست هر چه که باشد ،ایران باید به بهترین
نحو ممکن از شرایط حاصل از آن بهره ببرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حجت االسالم
و المســلمین صادقی اظهار کرد :کسانی که در
عرصه حقــوق کار میکنند ،میدانند که حقوق
باید یک ریل ایمنی برای ایجاد امنیت باشد ،اگر
جایی امنیت نباشد دچار بیماری ایدز میشود .به
عنوان مثــال در عرصه فضای مجازی در حقوق
عقب هستیم ،اما در حال حاضر اینگونه نیست و
ما دچار ایدز حقوقی در این عرصه هستیم که این
موضوع فقط مختص به کشور ما نیست.

آستانه انتخابات میاندورهای کنگره عالقهمند
به کاهش قیمت بنزین در آمریکاســت و نیاز
به جلب حمایــت طرفداران جمهوریخواهان
دارد ،بــرای افزایــش تولید نفــت در جهت
کاهش قیمت بنزین تالش بسیار کرد که این
هم عملی نشــد .دلیل عمده این مســئله این
است که بازار هنوز نتوانسته به تعادل مطلوب
آمریکا برســد و آمریکا نتوانسته نفت ایران را
به صفر برســاند .تولید نفت ایــران تقریبا از
 ۱۸اردیبهشت که بحث خروج آمریکا از برجام
مطرح شــد ،حدود  ۷۰۰هزار بشــکه کاهش
یافته اما در عــوض ،قیمت نفت افزایش یافته
اســت .هنوز هم خیلی مشــخص نیست که
آمریکا چه مقدار اســتثنا در مورد خرید نفت
ایران قائل خواهد شد.
آیا این سیاســت نوعی عقبنشــینی
آمریکا از عملکرد قبلی خود در قبال ایران
یا تغییر موضع این کشور محسوب میشود
یا خیر؟
این مســئله به هیچ عنوان نشاندهنده تغییر
موضع آمریکا یا نگاه مهربانانهتر نسبت به ایران
نیســت .عقبنشــینی نیز نمیتواند محسوب
شــود .چرا که این که قرار بــود آمریکا نفت
ایران را به صفر برساند ،یک اظهارنظر شوآفی
بوده و براســاس مطالعه یا مشــورت با وزارت
خزانهداری و انرژی آمریکا صورت نگرفته بود.
بنابرایــن ترامپ و اعضای کاخ ســفید اکنون
به این نتیجه رســیدهاند که این کار عمال
غیرقابل تحقق است.

در ارتباط با استثنا شــدن برخی کشورها
از تجــارت با ایران بر اقتصاد کشــورمان
چهخواهد بود؟
من با ایــن اظهارنظر که «آمریــکا هر کاری
میتوانســته کرده و دیگر کاری از دســتش
برنمیآید» مخالف هســتم .بعــد از  ۴نوامبر
ایــران با مشــکالتی مواجــه خواهد شــد،
مخصوصــا اینکه هم نفت مــا تحریم خواهد
شد و هم شبکه بانکی ما تحت تاثیر تحریمها
قرار خواهد گرفــت .بنابراین ما باید در انتظار
فشار عمیق و گسترده اقتصادی باشیم و وارد
رکود دورانی سختی خواهیم شد .اظهارنظرهای
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز این
مســئله را تایید میکند .هر چند خوشبختانه
قیمت نفت درحال افزایش است و این موضوع
به نفع ما خواهد بود.

تاثیــر احتمالــی وقوع یا
اجــرای سیاســتهای
آمریکا به ویژه
سیاســت اخیر

عربستان۴میلیونبشکهنفتبیشتربههندمیفروشد
منابع مطلع خبر دادهاند که عربستان سعودی
قصد دارد در ماه نوامبر چهار میلیون بشــکه
نفت اضافه به خریداران نفت در هند بفروشد.
یکی از منابع خبرگزاری رویترز اعالم کرده که
عربستان قرار اســت در ماه نوامبر به هر یک
از چهار واردکننده هندی یک میلیون بشــکه
نفت اضافه واگذار کند.
هند پس از چین بزرگترین خریدار نفت ایران
اســت .روز چهارم نوامبــر تحریمهای نفتی و

بانکی ایاالت متحده علیه جمهوری اســامی
ایران از نو برقرار میشود.
پیش از این اخباری منتشر شده بود مبنی بر
اینکه خریداران هندی ،واردات نفت از ایران
را کاهش دادهاند.
عربستان سعودی ،بزرگترین صادرکننده نفت
جهان ،ادعــا میکند میتوانــد کاهش نفت
ایران در بازار را جبــران کند .ایران این مدعا
را رد میکند.

