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رئیس  جمهوری با بیان اینکه دشــمنان 
ایران بر اختالفات داخلــی به عنوان مقوم 
تحریم سرمایه گذاری ویژه کرده اند، گفت: 
از همه مســئوالن، فعاالن، دلسوزان نظام 
و کشــور دعوت می  کنم با حفــظ آرامش 
و عقالنیت سیاســی مانــع از اختالفات و 

منازعات شوند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاســت  جمهوری، حســن روحانی روز 
یکشــنبه در یکصد و هفتــاد و چهارمین 
جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
با اشــاره به برنامه  های دولــت برای مقابله 
با جنگ اقتصــادی آمریکا افــزود: اگر چه 
تحریم هــای غیرانســانی و غیرقانونــی 
آمریــکا موجب کاهــش درآمدهای ارزی 
کشور شده است و درآمدهای ارزی کشور 
در ســال ۹۹، قابــل قیاس بــا درآمدهای 
ارزی کشــور در اوایــل دهه ۹۰ نیســت، 
اما با گذشــت بیــش از ۲.۵ ســال از این 
تحریم  هــا، دولــت بــا برنامه  ریزی  هایی 
کــه انجــام داده، مانــع از تحقــق هدف 
 شــوم آمریــکا یعنی فروپاشــی کشــور 

شده است.
روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش 
سیاســی و لزوم انسجام در کشــور، اظهار 
داشــت: از جمله محورهایی که دشمنان 
این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت 
اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریم  ها 
ســرمایه  گذاری ویژه کرده  اند، منازعات و 

اختالفات داخلی است.
رئیس جمهــوری با تاکید بــر ضرورت 
هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح 
کرد: از همه مســئوالن، فعاالن، دلسوزان 
نظام و کشــور دعوت می  کنــم که با حفظ 
آرامش و عقالنیت سیاسی مانع از اختالفات 
و منازعات شوند و اجازه ندهند برخی افراد 
معدود بــا انگیزه  های گروهــی، جناحی، 

مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه  ساز تحقق 
آرزوهای شــوم بدخواهان این ســرزمین 

شوند.
روحانــی با بیــان اینکــه دولت بخش 
خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشــور 
می  دانــد، گفت: حمایت  هــای همه  جانبه 
از افزایش نقــش این بخــش در اقتصاد و 
واگذاری میــدان تولیــد و صــادرات، به  
ویژه شــرکت  های دانش  بنیــان، جایگاه 
 مهمی در سیاســت  های اقتصــادی دولت 

خواهد داشت.
اقدام بانک مرکزی تدبیری به موقع 

برای مدیریت نرخ سود است
در این جلسه »عبدالناصر همتی« رئیس 
کل بانک مرکزی، گزارشی از روند تحوالت 
در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز توسط 

بانک مرکزی ارائه کرد.
رئیس جمهــوری با اشــاره بــه اینکه 
سیاســت گذاری پولــی در دهه هــای 
گذشــته با بی  ثباتــی همراه بوده اســت، 
تصریح کرد: اقدام بانــک مرکزی تدبیری 
به  موقع و مهم بــرای مدیریت نرخ ســود 
با تکیه بر ســازوکار بازار اســت و نه بر پایه 
 روش  های دســتوری کــه ثبات بــازار را 

برهم می  زند.
روحانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی 
برای هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزارهای 
قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات بازار 
باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن 

اوراق دولتی و نقدینگی و تدبیری مهم برای 
ترغیب مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار 

محسوب می  شود.
رئیس جمهوری با تاکید بــر اینکه این 
راهبــرد باید کماکان با قوت بیشــتر ادامه 
یابد، گفت: بانــک مرکزی بایــد از طریق 
تســهیل گری پولی و اعتبــاری، در تعامل 
بــا وزارت اقتصادی و دارایی آســیب  های 
وارده بــه اقتصــاد را مهــار و تعدیل کند. 
در این زمینه، باید گزارش  هــای منظم از 
 روند عملیات بازار باز و دســتاوردهای آن 

به اطالع عموم برسد.
روحانی عملکرد دولت در ایفای تعهدات 
ابزارهای مالی اســالمی را قابل اتکا دانست 
و اضافه کــرد: بخش خصوصــی در عرضه 
اوراق مالی اســالمی جدید طی دهه اخیر 
همــواره در بازار ســرمایه حضور داشــته 
 است و چنانچه خواهان حضور دائم بخش 
خصوصی و دولت در بازار سرمایه هستیم، 
 ابزارسازی  های نوین برای تأمین مالی آنها 

استفاده شود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه در عرصه 
بازار انتشــار و عرضه اوراق مالی اســالمی 
هنوز پتانســیل های زیادی برای استفاده 
وجود دارد، گفت: با استفاده از این فرصت  ها 
فصل جدیدی از تأمین مالی بازارمحور باز 

می  شود.
روحانی تصریح کرد: دولت در راســتای 
چابک  ســازی، اجرای سیاســت  های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساســی و حمایــت از بازار 
ســرمایه به  ویژه هدایت نقدینگی به سوی 
اشــتغال  مولد، مردم  محور کردن اقتصاد 
و شفاف   ســازی فعالیت  هــای اقتصادی و 
عرضه ســهام شــرکت  های دولتی در بازار 
سرمایه را بجد در دســتور کار قرار داده که 
 بدون تردید تا پایــان دولت دوازدهم ادامه 

خواهد یافت.

وزیر امور خارجه در دیدار رئیس شورای 
عالی مصالحه ملی افغانســتان، بر حمایت 
جمهوری اســالمی ایران از رونــد صلح به 
رهبــری و مدیریــت افغان هــا و توافقات 
شــرکت کنندگان در گفت وگوهــای 

بین االفغانی تاکید کرد.
بــه گــزارش اداره کل اطالع رســانی و 
ســخنگویی وزارت امور خارجــه، عبداهلل 
عبداهلل، رئیــس شــورایعالی مصالحه ملی 
افغانســتان که در راس هیاتی برای دیدار و 
گفت وگو با مقامات کشــورمان دیروز وارد 
تهران شــد، با حضور در وزارت امور خارجه 

با وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
محمد جواد ظریف در این دیدار حمایت 
جمهوری اسالمی ایران از دولت جمهوری 
اسالمی افغانستان و روند صلح به رهبری و 
مدیریت افغان ها و توافقات شرکت کنندگان 
در گفتوگوهــای بین االفغانی را مورد تاکید 
مجدد قرار داد و از مشارکت عبداهلل در روند 
سیاســی و پذیرش مســئولیت شورایعالی 
مصالحــه ملــی افغانســتان قدردانی کرد 
و مشــارکت طالبان در ســاختار سیاسی 
افغانستان را مورد حمایت کشورمان دانست.

عبداهلل عبداهلل، رئیس هیأت شورایعالی 
مصالحه ملی جمهوری اسالمی افغانستان 
نیز در این دیــدار آخرین تحوالت جاری در 
صحنه داخلی افغانستان و آخرین وضعیت 
مربوط به گفــت وگوهــای بین االفغانی را 

تشریح کرد.
اهتمام ایران برای کمک به گفتگو های 

اصیل بین االفغانی 
ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت 
خارجه ایران در حســاب توئیتــری خود با 
اشــاره به دیدار عبداهلل عبــداهلل با ظریف 
نوشت:  افغانستان آباد، مستقل، توسعه یافته 
و با صلح و ثبات خواســت همیشگی ایران 

بوده است.
وی بــا هشتگ»سیاســت حســن 

همســایگی« افزود: تمامی مساعی خود را 
برای کمک به گفتگو های اصیل بین االفغانی 

به کار خواهیم گرفت.
چشم انداز مثبت سفر در بن بست 

گفت وگوهای صلح دوحه 
در همین رابطه، عضو مجلس نمایندگان 
افغانستان، ســفر عبداهلل عبداهلل به تهران را 
امیدوار کننده خواند و آن را در شرایطی که 
بن بســت گفت وگوهای صلح در دوحه قطر 

ادامه دارد، با اهمیت دانست.
»ســیدجمال فکوری بهشتی« در گفت  
وگو با ایرنا، اجماع ملی، منطقه ای و جهانی را 
در روند صلح افغانستان، مهم ارزیابی کرد و 
گفت که اگر یک کشور یا حلقه ای در این روند 
مفقود باشــد، موفقیت صلح با خطر مواجه 
می شود. وی گفت که در روند ملی تا حدودی 
اجماع وجــود دارد اما در ســطح منطقه ای 
و بین المللی ایــن اجماع چنانچــه انتظار 
می رفت ایجاد نشــده و هدف آمریکایی ها 
برای صلح پایدار، افغان ها را با شک و تردید 

مواجه کرده است.
بهشــتی گفت: نقش ایران در روند صلح 
افغانســتان از اهمیت باالیی برخوردار بوده 
و ایران همواره از دولت و ملت افغانســتان 

حمایت و پشتیبانی کرده است.
نماینــده اســتان بامیــان در مجلس 
نمایندگان افغانســتان گفت: بــا توجه به 
گذشــته همکاری و حمایت ایران از دولت و 
ملت ما، این بار نیــز از حمایت ایران از صلح 
در افغانســتان اطمینان داشته و امیدواریم 

ایران بتواند بن بست کنونی مذاکرات صلح 
بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر 

را بشکند.
بهشتی با بیان اینکه سفر عبداهلل به ایران، 
راهگشا و فوق العاده مؤثر خواهد بود، اظهار 
کرد: این سفر می تواند ارمغانی برای برقراری 
صلح باشد و از ایران توقع داریم در روند صلح 

افغانستان همکاری کند.
یــادآور می شــود رئیس شــورای عالی 
مصالحه ملی افغانستان پیش از ظهر یکشنبه 
برای یک سفر سه روزه و دیدار و گفت وگو با 
مقام های بلندپایه جمهوری اسالمی ایران 
درباره راه های گســترش روابط دو جانبه و 

صلح و ثبات افغانستان وارد تهران شد.
عبداهلل عبداهلل را در این ســفر شــماری 
از مقام هــای دولتی، وزارت امــور خارجه 
و شــماری از اعضای مجلــس نمایندگان 

همراهی می کنند. 
رئیس شــورای عالــی مصالحــه ملی 
افغانســتان قرار اســت بعدازظهر امروز با 
دریابان علی شــمخانی،  دبیر شورای عالی 

امنیت ملی ایران دیدار و رایزنی کند.
رئیس شــورای عالــی مصالحــه ملی 
افغانســتان در حالی دیروز وارد تهران شد 
که بدنبال ایجاد وقفــه در مذاکرات دوحه، 
طی روزهای گذشــته در سفر به پاکستان و 
هند برای بوجود آوردن اجماع منطقه ای با 

مقامات این کشورها نیز دیدار داشت.
مذاکرات صلح بین افغانســتانی دولت و 
گروه طالبان ۲۲ شهریور با سخنرانی عبداهلل 
عبداهلل، مالبرادر و شماری از وزیران خارجه 
کشــورهای جهان در دوحه قطر آغاز شد و 
اکنون با وجود گذشت بیش از یک ماه، هیچ 
نشانه ای از پیشــرفت در مذاکرات مشاهده 
نمی شــود. بیش از یک ماه بحث بی نتیجه 
بر ســر چارچوب مذاکرات صلح افغانستان 
بیانگر دوری دیدگاه های هیأت دولت و گروه 

طالبان در دوحه است.

خبر خبر

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

مسئوالن با عقالنیت سیاسی مانع از اختالفات و منازعات شوند
در دیدار عبداهلل عبداهلل و ظریف مطرح شد؛

حمایت ایران از روند صلح و گفت و گوهای بین االفغانی

درهای یکی از سودآورترین بازارهای جهان چقدر 
به روی ایران باز خواهد شد؟ 

وشن پایان  سایه ر
یم 13 ساله یک تحر

سياست 2

بامداد دیروز، 18 اکتبر، تحریم تســلیحاتی ایران پس از 13 سال 
اعتبارش را از دست داد. این اتفاق به واسطه برجام رخ داد؛ بدین معنی 
که یکی از مفاد توافق هســته ای، پایان تحریم تسلیحاتی ایران در 18 
اکتبر ۲۰۲۰ است و آمریکا نیز طی ماه های اخیر هر چه کرد، نتوانست 

زمینه های تمدید این تحریم را فراهم کند. 
دولت و بسیاری از سیاستمداران مخالف و موافق دولت انقضای این 
تحریم را پیروزی و موفقیتی بزرگ برای ایران خواندند و رئیس دولت 
یعنی حسن روحانی هفته گذشته، پیشــاپیش پایان این تحریم را به 

ملت تبریک گفت. 
برای ملت اما دالر و طال و گوشــت و مرغ و تخم مرغ و لوازم خانگی 
و دارو و انواع و اقســام مایحتاج روزانه همچنان همان اســت که بود و 
سفره ها همچنان در آرزوی برداشــتن تحریم های دیگر. امتیازی که 
به واسطه برجام به دســت آمده برای مردم کنایه همان کاریکاتوری 
است که سفره ای را نشان می دهد با یک خانواده چهار نفره از زن و مرد 
و دو کودک دورش و بشــقاب های خالی و موشکی که در وسط سفره 
است و پدر تکه ای از آن را می بُرد و توی بشقاب خانواده اش می گذارد 
تا نوش جان کنند! کنایه ای از اینکه پایان این تحریم تسلیحاتی برای 
مردم کشوری که اقتصادش دالر 3۲ هزار تومانی و سکه 16 میلیونی 
و کسب و کارهای ورشکســته و تورم سرسام آور را تجربه می کند، نان 

و آب نمی شود.
گذشــته از این نگاه، بســیاری اما معتقدند که پایــان این تحریم 
تسلیحاتی از دو حیث حائز اهمیت است؛ یکی بُعد سیاسی از این جهت 

که سندی محکم بر ناکامی آمریکا برای تمدید...

مردم وقعی نمی نهند و نظارت ها کافی نیست؛

محدودیت های کرونایی، صوری و فاقد اثربخشی است
شهرنوشت 6

چرتکه 3

    بانک مرکزی نمی خواهد یا  نمی تواند نرخ ارز  را کنترل کند؟ 

ادامه ریزش هراسناک ارزش ریال
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