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رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس:

برگزاری جلسه کمیسیون 
امنیت ملی برای بررسی بسته
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مذاکرات هسللته ای میان جمهوری اسللامی 
ایللران و اعضاء باقللی مانده در گللروه 1+5 بعد از 
خللروج آمریکا از این تعهد بین المللی که برخی از 
آن بللا نام 1+4 یاد می کنند، جمعه برگزار و طرف 
اروپایی از ارائه بسللته جدید به ایران سخن گفت. 
نکته قابل توجه در بسته پیشنهادی چنانکه رئیس 
جمهور اسامی ایران عنوان کرده اند، آن است که 
بسللته دارای مولفه ای امیدوارکننده ای نبوده است 
هر چند که آقای ظریف وزیر امور خارجه براساس 
ساختار دیپلماتیک با واژگانی مایم تر سعی کرده 

تا درهای مذاکره را باز نگاه دارد.
 در کنار این مسللائل برخی محافل رسللانه ای و 
سیاسی و اقتصادی به این امر پرداخته اند که شرایط 
بللرای چانه زنللی با اروپا فراهم نیسللت و باید همین 
پیشنهادهای آنها را پذیرفت. استدالل آنها این است که 
آمریکا در حال فشار بر کشورهای عربی برای افزایش 
تولید نفت برای اعمال تحریم نفت ایران با آنچه ترامپ 

توقف صادرات نفت ایران نامیده، می باشد.
در همین حال بانک های آمریکایی نیز نسبت 
به مراودات بانکی با ایران به سللایر بانکها هشللدار 
داده و عما عدم مراودات اقتصادی با ایران عنوان 
می شللود. از سوی دیگر این مساله مطرح شده که 
ایللران در داخل با چالشللهای اقتصادی بسللیاری 
مواجه است که نرخ سکه و ارز نمودی از آن است 
در حالللی که کاهش خرید و فروش در بازار و عدم 

رونق اقتصادی را باید به این مسائل افزود.
 البته پیروان این دیدگاه بر این ادعایند که باید پا 
را فراتر از این نهاد و حتی پذیرنده تعهداتی همچون  
اف.ای.ت.اف و پالرمو نیز بود هر چند که هزینه های 
بسیاری برای امنیت و استقال کشور به همراه دارد. 
البته دیدگاه میانه تری نیز در این میان مطرح است 
و آن اینکه می گویند ایران به صورت ابتدایی بسللته 
پیشنهادی غرب را بپذیرد و بعدها برای تغییر آن به 
نفع خود اقدام کند. زمانی که وضعیت داخلی کشور 
مناسب شد ایران توان چانه زنی را پیدا خواهد کرد و 

آن زمان برای توافق مطلوب می تواند اقدام نماید.
حال این سوال مطرح است که تا چه میزان این 
اسللتدالل ها درست است و می تواند حال مشکات 
کشور باشد؟ آنچه در این دیدگاه مطرح است ناتوانی 
ایللران در مقابله با زیاده خواهی های آمریکا و اروپا و 

لزوم سازشکاری به دلیل این ضعف ها است.
 این مساله در حالی مطرح می شود که بررسی 
وضعیت داخلی و خارجی کشور نکات قابل توجهی 
را در خود دارد. نخست آنکه در عرصه داخلی ارز و 
طا چند تحول بزرگ را شاهد هستیم. پروژه ستاره 
خلیج فارس با هدف خودکفایی در امر تولید بنزین 
اجرایی شللد، خط لوله آبی غدیر بللرای تامین آب 
شرب مردم اهواز، آبادان و خرمشهر اجرایی شد. این 
طرح ها در حالی صورت گرفت که تمام مراحل آنها 
به دسللت متخصصان داخلی بوده است که برگرفته 

از اصل توان داخلی بدون وابستگی است.
دوم آنکه در همین حال تمام شواهد نشان می دهد 
که ایران از موقعیت استراتژیک برخوردار است و می تواند 
پاسخ هر تهدیدی از جمله تهدید عدم صادرات نفت را 
با تهدید تهدیدکنندگان را پاسخ دهد که بستن تنگه 

هرمز می تواند بخشی از این راهبرد باشد. 
در عرصلله جهانللی نیز چند نکتلله را می توان 
مشللاهده کرد. دیروز پوسللتن ایران به آسه آن به 
عنوان یکی از بزرگترین اتحادیه های شللرق آسللیا 
و جهان نهایی شللد. این عضویت قطعا نه برگرفته 
از برجام بلکه نشللات گرفته از ظرفیت های عظیم 

ایران و اعتماد جهانی به آن است. 
جالب توجلله آنکه همگرایی به ایران در حالی 
صللورت می گیرد که امروز جهللان به دنبال مقابله 
با آمریکاسللت که صف آرایللی اروپا، چین و حتی 
متحدان آمریکا نظیر کانادا در برابر ایاالت متحده 

با اعمال تعرفه های تجاری نمودی از آن است. 
در حوزه تحوالت مهم جهانی یعنی در یمن و 

سوریه نیز نقش ایران نکته ای بسیار مهم است.
 اکنون برای حللل بحران یمن مذاکرات میان 
سللازمان ملل و حتی کشللورهای اروپایی با ایران 
در جریان اسللت و در باب سللوریه نیللز مذاکرات 
آسللتانه در چارچوب نقللش آفرینی ایللران مورد 
توجه جهانیان است. این رویکرد به ایران در حالی 
صورت می گیرد که جهانیان آمریکا را زمینه سللاز 

بحران و کشتار در یمن و سوریه می دانند.
 این رویکردها نشانگر ظرفیت های عظیم ایران 
در معادالت منطقه است که حضور مستشاری ایران 
در عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم و حمایت آن 
از ملت های مظلوم نظیر ملت فلسطین زمینه ساز این 

جایگاه ارزنده برای جمهوری اسامی شده است.
با توجه به این شرایط به صراحت می توان دریافت 
که ایران از مولفه های درونی و بیرونی الزم برای مقاله 
با هرگونه تهدیدی برخوردار اسللت لللذا باج دادن به 
اروپا بر سر بسته پیشنهادی اشتباه محاسباتی است 
که نباید گرفتار آن شللد. باید برای داشللته های خود 
اعتماد به نفس داشت و گرفتار جوسازی های رسانه ای 
و تبلیغاتی دشمنان این مرز و بوم که به دنبال تحمیل 

زیاده خواهی ها به ایران هستند، نشد.

سرمقاله

صفحه 2

صفحه 3

وقتی بسته پیشنهادی اروپا پر از خالی است 

برجام درد کشور را 
دوا نمی کند 

مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوستن ایران به »آ ِس آن« را تایید کرد؛

همه دنیا منهای امریکا و اسرائیل

افشاگری سیاست روز از خانم 30  ساله ای که بدهکار کالن بانکی است؛

بدهکار 300 میلیارد تومانی 
دوباره وام گرفت!

فشار نماینده مجلس در کمیسیون اصل نود برای واگذاری الستیک پارس به ابربدهکار بانکی

صفحه 3

براساس مدارک و مستندات موجود این بدهکار بانکی که به نام خانم "ف" از او یاد می  کنیم، در زمینه تولید 
الستیک اتومبیل و لوازم جانبی آن فعالیت دارد آنطور که در مستندات موجود در روزنامه مشخص است 
بیش از 300 میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن بدهی دارد که سابقه این بدهکاری به اواخر 0دهه 80 

باز می گردد و از آن زمان تاکنون نسبت پرداخت بدهی خود اقدام نکرده است

برادر محمود شفیعی در گفت وگو با سیاست روز از بازگشت پیکر شهید پس از 20 ماه می گوید:

روایتی از خدمت رسانی 
در روستاهای محروم ایران تا شهادت در سوریه

به بهانه 19 تیرماه سالگرد تاسیس بانک توسعه صادرات
26 سالگی تامین مالی صادرات

در آسللتانه بیست و ششللمین سللالگرد تاسللیس اگزیم بانک ایران که با هدف توسعه 
صادرات غیرنفتی در ابتدای دهه 70 تاسللیس شللد، این بانک در مواجهه با موضوعاتی قرار 
دارد کلله چگونگی مقابله با آن بر عملکردش موثر خواهد بود.گرچه مسللایلی چون افزایش 
نرخ ارز و تاثیر آن بر ارزش پول ملی از یک سللو و تحریمهای مجدد آمریکا از سللوی دیگر 
توسللط مجموعه بانک توسللعه صادرات قابل تامل قلمداد می شود اما باتوجه به آمادگی های 
کسب شده در طول سالهای تحریم، پیش بینی هایی برای مقابله با این تهدیدات در دستور 
کار قراردارد.بر این اسللاس اگزیم بانک ایران تاش دارد در راسللتای وظایف ذاتی خود برای 
حمایت از صادرات غیرنفتی و به رغم محدودیتهای مضاعف ایجاد شللده، حداکثر تاش در 
راسللتای حفظ،  نگهداری  و توسللعه روابط  مطلوب و پایدار  با کارگزاران فعلی بانک را مدنظر 
قرار دهد ضمن اینکه برنامه ریزی الزم جهت برقراری روابط کارگزاری به ویژه در کشورهای 
هدف بسللته صادرات غیرنفتی انجام پذیرفته اسللت.در پسللابرجام روابط کارگزاری جدید و 
حفظ روابط قبلی بانک توسعه صادرات با حدود 137 بانک خارجی از 60 کشور در قاره های 
مختلف شامل شعب و بانکهای تابعه بانکهای ایرانی در خارج از کشور محقق شده است.این 
روابط در حال حاضر در قاره اروپا با 24 کشور و 74 بانک، قاره آسیا با 22 کشور و 49 بانک، 
قاره آفریقا با 12 کشور و 13 بانک و قاره آمریکا 2 کشور و 2 بانک و با 21 شعبه خارجی یا 
مستقل بانک های ایرانی در قاره اروپا و آسیا برقرار شده است.همچنین در سال جاری منابع 
جدیدی به بانک توسللعه صادرات وارد و قراردادهای جدیدی با صندوق توسللعه ملی منعقد 
می شللود و می توان گفت به رغم پیچیدگی ها و مشللکات پیللش رو، ظرفیت های جدیدی 

خواهد شد.
نگاهی به اولویت های اعتباری بانک نیز نشللان می دهد که مبتنی بر شعار سال حمایت 
از تولید کاالی ایرانی تعیین شللده اند و در این راسللتا حمایللت از صادرات خدمات و کاالی 
ایرانی با کیفیت، با سیاسللتهای مرتبط هدف گذاری شللده است.این سیاست ها دربرگیرنده 
موضوعاتللی چللون تأمین مالی ریالی طرح های کوچک و متوسللط با رویکرد اشللتغالزایی و 
تولیللد محصللوالت صادراتی، تامین مالللی واحدهای دانش بنیان، جذب مشللتریان جدید و 
ارزش آفرینی برای مشللتریان قدیمی، بررسللی و تعیین تکلیف مستمر تسهیات غیرجاری 
و یا پرریسللک، افزایش نسبی قبول تعهدات چون صدور انواع ضمانتنامه، گشایش اعتبارات 
اسللنادی ونظارت مؤثر بر مصرف صحیح تسهیات هسللتند.توجه به عملکرد اعتباری بانک 
بیانگر آن اسللت که در سال 96 در بخش مصوبات تسهیاتی از نظر مبلغ رشد 90 درصدی 
صورت گرفته، تسللهیات اعطایی ریالی در سللال 96 در مقایسه با سال قبل 43 درصد رشد 
داشته و به بیش از 46هزار میلیارد ریال رسیده است. در دوره پنج ساله 92 تا 96 این رقم 

از 43 هزار میلیارد ریال به بیش از 61 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.

صفحه 4

اطالعات جدید از ماجرای فرود هواپیمای آمریکایی 
در فرودگاه مهرآباد تهران

فرود یک فروند هواپیما با رجیسللتر آمریکا در فرودگاه مهرآباد تهران، سللواالت زیادی را از کم 
و کیف این ماجرا در بین افکار عمومی ایجاد کرد. خبرنگار تسللنیم به اطاعات جدیدی در این باره 

دست یافته که در گزارش زیر آمده است.
به گزارش تسللنیم، اخیرا فرود یک فروند هواپیما با رجیسللتر کشور آمریکا)بویینگ 700-737( 
در فرودگاه مهرآباد تهران، سواالت زیادی را در افکار عمومی و شبکه های اجتماعی ایجاد کرد که این 

هواپیما به چه دلیل در تهران فرود آمده است.
در همین زمینه، و پس از گذشت چند روز از ماجرای فرود این هواپیما در فرودگاه تهران و پس 
از پیگیری های فراوان رسانه های مختلف مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعام کرده 

که، هواپیمای آمریکایی در اجاره یک تاجر هندی بوده است.
بر همین اساس، تسنیم پیگیری های بیشتری برای دستیابی به اطاعات بیشتر راجع به این هواپیما 
انجام داد و طبق اطاعات به دست آمده، مشخص شد که این هواپیما متعلق به یک بانک آمریکایی است 

که از حدود 2 سال پیش توسط یک شرکت خرید و فروش فوالد در کشور هند، اجاره شده است.
هواپیمای مذکور پس از اجاره توسط این شرکت هندی، در اختیار مدیرعامل این شرکت گذاشته 
شللده و در این مدت، وی با اسللتفاده از این هواپیما به کشورهای مختلفی برای خرید و فروش فوالد 

سفر کرده است.
بر همین اساس، این هواپیما اخیرا در چند شهر ایران از جمله تهران به زمین نشسته و مدیرعامل 

این شرکت هندی، مذاکراتی با مسئوالن شرکت های فوالدی ایران از جمله فوالد مبارکه داشته است.
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