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انتقاد سخنگوی دولت از تبدیل الیحه به طرح

اسپوتنیک« :روسیه مخالف تبدیل شدن سوریه به محل تنش میان ایران و اسرائیل است».
وزیر امورخارجه روسیه با اعالم این نکته گفت :روسیه مخالف آن است که سوریه به محل
جنگ وتنش بین دوکشور ایران و اسرائیل تبدیل شــود .سرگئی الورف درمورد ادعاهای
اسرائیل در مورد تهدید از سوی ایران درســوریه گفت :همکاران گرامی اسرائیلی ،هرگاه
شما دالیلی درباره این ادعا که کشورتان از سوی خاک سوریه مورد تهدید قرارگرفته است
داشتید ،کافی است این را سریعاً به اطالع ما برســانید و ما همه اقدامات الزم برای خنثی
کردن این تهدید را انجام میدهیم.

همشهری آنالین :فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :برگزاری رزمایشهای
اخیر برای دشمنان جمهوری اسالمی این پیام جدی و واقعی را داشت که در مقابل دشمنان
همیشه آماده هســتیم و دســتان ما به نیابت از ملت عزیز ایران همیشه روی ماشه است.
سردارسرلشکر پاسدار حسین سالمی در حاشیه همایش سراســری مدیران بنیاد حفظ
آثارونشر ارزشهای دفاع مقدس با اشاره به رزمایش پیامبراعظم(ص) بیان کرد :این گونه
رزمایشها بخش مهمی از سیاست بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران است که دشمنان
این مملکت در محاسباتشان نسبت به قدرت دفاعی ایران دچار خطا در محاسبه نشوند.

ایسنا :سخنگوی دولت با بیان اینکه اظهارات کلی ،مبهم ،سلبی و شعاری مشکلی از بودجه
و از مردم حل نمیکند ،یادآور شد که بودجه از اختیارات دولت و رئیسجمهور است و نباید
الیحه بودجه به طرح مجلس تغییر داده شود .علی ربیعی در نشست خبری هفتگی خود که در
راستای رعایت پروتکلهای بهداشتی ،به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد ،گفت :دولت شرور
ترامپ به پایان راه خود رسید و آمریکا رئیسجمهور تازهای خواهد داشت .رئیسجمهوری که
فرصت دارد تا نمایندهای برای صدای بلند مردم آمریکا برای تغییر رویههایی باشد که حداقل
در چهار سال گذشته موجب تحقیر ،آشفتگی و انزوای آمریکا شدند.
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روز گذشــته و در اتفاقی نادر نمایندگان
مجلس دوباره به محمدجواد ظریف کارت
زرد دادند .مجلس از توضیحات وزیر خارجه
در پاسخ به دو سؤال جداگانه نماینده مشهد
و کاشمر قانع نشد.
ســؤال محمدجواد کریمیقدوسی از وزیر
امور خارجــه در مورد علت تــاش برای
مذاکره با آمریکا سه هفته پس از شهادت
سردار سلیمانی در دستور کار قرار گرفت.
پس از آنکه محمدجواد ظریف پاسخ خود
را درباره ســؤال مذکور ارائه کرد ،نماینده
مردم مشهد و کالت در مجلس گفت که از
پاسخهای وزیر امور خارجه قانع نشده است.
بر این اســاس پاســخ وزیر امور خارجه به
سؤال مذکور به رأی نمایندگان گذاشته شد
و نمایندگان بــا  ۵۵رأی موافق ۱۷۳ ،رأی
مخالــف و  ۱۸رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹
نماینده حاضر در جلســه علنی پاسخهای
وزیر امور خارجه را قانع کننده ندانستند و
به وی کارت زرد دادند.
سؤال دوم نیز از سوی فرهاد بشیری نماینده
مردم پاکدشت درمورد فعالیتهای وزارت
امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی
در دستور کار قرار گرفت.
پس از آنکه ظریف توضیحات خود را در این
باره مطرح کرد ،قالیباف خطاب به نماینده
ســؤال کننده گفت :آیا از توضیحات وزیر
قانع شدید یا خیر؟ نماینده مردم پاکدشت
در مجلس شورای اســامی گفت :همه ما
میدانیم که امروز دشمن میخواهد کشور
ما را در حوزه اقتصادی عاصی کند و ملت ما
به دلیل اینکه دیپلماســی اقتصادی فعال
نیست دچار مشکل هســتند و بنده قانع
نشــدم.در ادامه جلسه نمایندگان مجلس
شورای اسالمی با  ۹۰رأی موافق ۱۳۸ ،رأی
مخالــف و  ۱۲رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹
نماینده حاضر در جلسه علنی توضیحات
وزیر امور خارجه را قانع کننده ندانستند و
بر این اساس ظریف دومین کارت زرد را از
مجلس دریافت کرد.
جناب آقای ظریف برجام ُمرد!
جــواد کریمیقدوســی عضــو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
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نمایندگان از پاسخ وزیرخارجه به قدوسی و بشیری قانع نشدند

ظریفوزیردوکارته!

عکس:خانهملت

ادامه از صفحه یک ...
و کتاب بورس دادند امــا در آن زمان گوش
شــنوایی نبود و حاال گذر زمان همه چیز را
مشخص کرده است.
اردیبهشت  :۹۹کفه بورس به هوا
رفته اســت و بــرای خود کف
میزنند!
وی در اردیبهشتماه ســالجاری در حالی
که بورس در حال رشــد بود طی یادداشتی
اعالم کرد :برخی دولتها در ایران ،اقتصاد را
االکلنگی اداره کردهاند ،به نحوی که کفهای
را روی زمین متوقف و کفــه دیگر را تقویت
کردهاند و بدین ترتیب ،تعــادل اقتصاد را به
هم زدهاند؛ یک بار به امید کاذب گشــایش
بینالمللی و ورود ســرمایه خارجی از ناحیه
مذاکرات برجام ،روی تولید و ســرمایه ملی
مینشینند و متوقفش میکنند و در آن سو
با سد شدن مسیر نقدینگی به تولید ،با هدف
کنترل تورم ،ســرمایه ملی را با نرخ سود باال
در بانکها حبس کرده ،نظــام بانکی را هوا
میکنند.
نتیجــه این میشــود که ســیل نقدینگی
ســد بانکها را شکســته ،راهــی بازارهای
ســوداگری و ســفتهبازی ،چون طــا ،ارز،
مسکن و ...میشــود ،تورم افسار میگسلد،
ارزش پول ملی به ســبب تضعیــف تولید،
تضعیف میشود و ســیلی به صورت اقتصاد
میخورد.
ســال  ۹۶و  ۹۷اینچنین شــد .طی ماههای
اخیر ،با کاهش نرخ سود بانکی ،بانک را هم به
کفه تولید افزوده و زمینگیر میکنند تا کفه
بورس به هوا رود و به سبب این موفقیت ،برای
خود کف میزنند؛ حال آنکه در حال تبدیل
نقدینگی بدون پشــتوانه به ســرمایه بدون
پشتوانه هستند.
تیر  :۹۹وقتــی بورس برخالف
مشــخصه نظام اقتصادی سالم
عمل میکرد!
رضایی در  ۲۹تیرماه ســالجاری با اشــاره
به مشخصه نظام اقتصادی ســالم در توئیتر
نوشــت ،باید ســود فعالیت مولــد ،بیش از
ســود فعالیت غیرمولد باشد و آنچه امروز در
بورس ایــران اتفاق میافتد ،بــر خالف این
اصل و نیز «هدایــت نقدینگی بــه تولید»
است.
شــهریور  ۱۵۰ :۹۹متخصــص
چتربازی که پول مردم را به جیب
زدند!
دبیــر تشــخیص مصلحــت نظــام در ۱۸
شــهریورماه ســالجاری هم گفــت :وقتی
اطالعات بازار سرمایه و فرصتهای اقتصادی
آن یکسان برای عامه مردم شــفاف نباشد،
عده اندکی نوســانات را زودتر پیشبینی و
رصد میکنند ،به موقع وارد بازارها میشوند،
سودهای بادآورده را درو میکنند و اکثریت
مردمی که دیرتر وارد میشوند با زمینهای
سوخته مواجه میشوند!
بنا بر اطالعات موثق ،بیــش از  ۱۵۰نفر در
کشور متخصص چتربازی هستند .این افراد
پول خــود را در بانکها یــا داراییهای نقد
شــونده نگه میدارند و میدانند که هر چند
سال یک بار چه فرصتهای سودآوری ایجاد
میشود.
در مورد بــورس هم طیف مذکــور به خوبی
پیشبینی کرده بود که این فرصت چه موقع
در بورس رخ خواهــد داد .با این حســاب،
پولهای خود را به آن سمت بردند و برداشت
سودآور و قابل توجهی در سال  ۹۸از بورس
داشــتند و داســتان این اواخر که سوددهی
بورس تمام شده بود و مردم عادی به سمت
بورس رفتند پایان یافت.
دی  :۹۹تذکراتی که جدی گرفته
نشد!
محسن رضایی در  ۲۷دیماه طی مصاحبهای
گفت :چقدر تذکر دادیم که موضوع بورس را
با حساب و کتاب مدیریت کنید و باید پولی
که وارد بورس میشود ،از آن طرف منجر به
تولید شود ،اما این پول آمد و آنقدر دور خود
چرخید که بورس را به این روز انداخت .همه
این مسائل ،فرصت هستند ،اما مدیریت بد،
آنها را تبدیل به مشکل کرده است.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در
آخرین توئیت خود در مورخ  ۳۰دیماه ۹۹
نوشــت :آقای روحانی در پاســخ به نگرانی
اقتصاددانهــا گفته بود «پنبــه در گوش»
خود بگذارید که خبرهــای مثبت بورس ما
را نشنوید! ظاهرا ً خود نیز چنین کرده است.
یک مسلمان ،پنبه را از گوش رئیسجمهور
درآورد کــه صــدای مــردم ســتمدیده
را بشنود!
به هر حال این هشــدارها که از سر دلسوزی
داده میشــد نه تنها جدی گرفته نشد بلکه
مورد نقد قرار گرفت و حــاال کار به ضرر ۷۰
درصدی مردمی رســیده که با زحمت پولی
درآورده و در راستای تشــویق دولتمردان و
برای حمایت از تولید به بــورس روانه کرده
بودند.
در واقعیت پرچم ســازمان بــورس را همان
کســانی پایین کشــیدند که نه تنها به این
تذکــرات توجهی نکردنــد بلکه مــردم را
بیحســاب و کتاب به بورس دعوت کردند و
حاال هم سکوت کردهاند و حتی صدای مردم
تا کمر در ضرر را نمیشنوند.
منبع :تابناک

روسیه مخالف تنش میان ایران و اسرائیل

سالمی :به نیابت از ملت دستمان روی ماشه است

در طرح ســؤال خود از محمدجواد ظریف
وزیــر امور خارجــه گفت :ســؤال من در
بحث مصاحبه شــما که نه یک مورد بلکه
موارد زیادی اســت ولی مصداقی از آن را
بعد از شهادت حاجقاسم ســلیمانی دارم
که شــما اعالم کردید ما همچنــان آماده
مذاکره با آمریکا هســتیم؛ یک هفته قبل
از آن هــم در دوحه با «میگــی برگمن»
افسر رژیم صهیونیستی که عکس آن هم
پخش شده اســت مالقات کردهاید و این
شهادت زیرســاختهایی را فراهم کرد که
آن زیرساخت توافق جامعی بود که نماد آن
برجام بود؛ همان برجامی که شما چند روز
قبل هم خطاب به اروپاییها اعالم کردید
ایران برجام را زنده نگه داشته است.
کریمیقدوســی اظهار کرد :جناب آقای
ظریف برجام ُمــرد و این مجلس انقالبی از
بوی گند آن که مردم را آزار داده بود با قانون
انقالبی دفنش کرد لذا خواهش میکنم که
دیگر تکرار نکنید.

ظریف :در خــط مقام معظم
رهبری حرکت میکنیم
محمدجــواد ظریف در پاســخ به ســؤال
نماینده مردم مشــهد گفــت :در واقع در
خط مقام معظم رهبری حرکت میکنیم
که هفته گذشته در ســخنرانی خودشان
فرمودند که برای بازگشت آمریکا به برجام
عجلهای نداریم .لذا از نظر ایشــان نه هنوز
برجام بــوی گند میدهد و نه دفن شــده
و نه اتفــاق دیگری افتاده اســت .مجلس
محترم هم قانونی که تصویــب کرد برای
اجرایی شدن برجام اســت و نه برای دفن
برجام .دستکم ریاســت محترم مجلس
اینگونه به ما فرمودند .ظریف با اشــاره به
اظهارات کریمیقدوســی درباره مالقات
ظریف با فردی به نــام بریگمن یک هفته
قبل از شهادت ســردار سلیمانی ادامه داد:
مالقات من نه یک هفته قبل ازشــهادت
ســرداربزرگ ما جناب آقای سلیمانی بود
بلکه یک ســال و نیم قبل ازآن بود و برای

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

تیتر یک

آزاد کردن یک سلیمانی دیگریعنی جناب
آقای دکترمسعود سلیمانی دانشمند بزرگ
کشورمان که یک سال در بدترین شرایط
اسیر آمریکا بود.
درباره دیپلماسی اقتصادی چه
کردید؟
در ادامه جلســه مجلس فرهاد بشــیری
نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای
اسالمی در جریان سؤال خود از محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجه اظهار کرد :استکبار
جهانی به دنبال این است که حوزه اقتصادی
که پاشنه آشیل ماســت را به هم بریزد و
بتواند ما را از مسیری که انتخاب کردهایم،
دچار یأس و ناامیدی کنــد و فرصتهای
اقتصــادی را یکی پــس از دیگــری از ما
میگیرد .او افزود :اگر بخواهیم گوشهگیر
باشیم نمیتوانیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم
و شیوهای که آقای ظریف در پیش گرفته،
درست نیست ،برای مردم ابهام وجود دارد
و از زمانی که سؤال را مطرح کردیم یعنی
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ســؤال  13مهرماه  99مطــرح و در تاریخ
 15آذر ماه  99به کمیســیون ارجاع شد و
مســئوالن وزارت خارجه به هیچ عنوان به
دنبال این نیستند که پاسخهایی را در این
رابطه ارائه کنند و اینکه موضوع باید از چه
مسیری پیگیری شود.
ظریف :برای تشکیل معاونت
اقتصادی در وزارت خارجه کل
ساختار را به هم زدیم
محمدجــواد ظریــف وزیر امــور خارجه
کشــورمان در جلســه علنی مجلس و در
پاسخ به ســؤال فرهاد بشــیری نماینده
پاکدشــت درباره ضعــف وزارت خارجه
در دیپلماســی اقتصادی اظهار کرد :بحث
دیپلماسی اقتصادی بحثی پیچیده است که
نیاز  به همکاری همه ارکان کشور و دولت
و مجلس شورای اســامی برای موفقیت
آن دارد .اوافزود :من امــروز برای توضیح
به مجلس نیامدهام بلکه برای درخواســت
کمک به مجلس آمدهام؛ وزارت امور خارجه
ساختاری داشت که این ســاختار از سال
 1367ـ  1366به ساختار منطقهای تبدیل
شد.
پیشنهاد قالیباف :نام وزارت
خارجه را تغییر دهیم
در ادامه جلسه مجلس محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :وزارت
خارجه برای توســعه دیپلماسی اقتصادی
فقط یک گام برداشــته اســت اما نیازمند
آن هســتیم که عالوه بر ستاد ،دیپلماسی
اقتصــادی در مجموعه ســفارتخانهها
هم پیگیری شــود .او افزود :نگرش وزارت
خارجه باید از بحثهای سیاســی امنیتی
به موضوعات سیاسی و اقتصادی تغییر پیدا
کند و به آن اولویت بدهند .رئیس مجلس
تصریح کرد :باید نام وزارت خارجه را تغییر
دهیم و اگر نیاز اســت این کار را هم دنبال
کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت
امور بینالملل تبدیل کنیم ،ولی منظور از
این کار انجام تجارت از سوی این وزارتخانه
نیســت؛ در برخی کشــورها میبینیم که
وزارت خارجه آنها موضوع تجارت و اقتصاد
را با کشورهای دیگر دنبال میکند.

استعفای رئیس سازمان بورس قبل از جلسه با مجلس منتشر و بعد از جلسه تکذیب شد!

کسانی به  FATFایراد میگیرند که دستی در کار دارند

خبری درتردیدِ تایید یا تکذیب!

برنا :یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد :پایگاه رأی محمد جواد ظریف باعث هراس از او شده است.
محمد صدر ،دیپلمات و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه افایتیاف و روند پیگیری آن در مجمع
تشخیص مصلحت بیان کرد :واقعیت این است که  افایتیاف یا دو الیحهای که باید در مجمع تشخیص مصلحت
نظام تصویب شود؛ یعنی الیحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم جزو
لوایحی است که افایتیاف توصیه کرده تا همه کشورها باید به عضویت آن در بیایند و قواعد آن را اجرا کنند و
 ۱۹۰کشور در دنیا ،این کنوانسیون را تصویب کرده و به عضویت آن در آمدهاند.
او افرود :خالصه قضیه این است که اگر ما به عضویت این دو تا درنیاییم معنا این خواهد بود که ما به کل دنیا اعالم
کردهایم که هم میخواهیم ،پولشویی کنیم و هم میخواهیم قاچاق ارز داشته باشیم و هم قاچاق انسان و ...خواهیم
داشت و نهایتاً میخواهیم برای تروریســم ،تأمین مالی کنیم .او اضافه کرد :دوستان میگویند ما بعد از عضویت
نمیتوانیم از جنبش فلسطین و لبنان حمایت کنیم این به هیچ وجه درست نیست .هر کشوری خود گروههای
تروریستی را تعریف میکند و در ارتباط با قوانین ما شورای عالی امنیت ملی تعیین کننده است .این عضو مجمع
تشخیص مصلحت یادآور شد :جالب توجه این است که این ایرادات را کسانی میگیرند که دستی در کار ندارند،
رئیس بانک مرکزی میگوید ما باید بپیوندیم و این علیرغم همه ایراداتی است که آقایان میگیرند.

نسل فردا  /گروه ایران :ظهر دیروز درحالی که جلسهای در مجلس برای بررسی وضعیت بورس در حال برگزاری
بود اخباری مبنی بر استعفای رئیس بورس منتشر شــد که تکذیب شد و دوباره تأیید شد .خبر استعفای رئیس
سازمان بورس اوراق بهادار که از سوی خبرگزاریهای رسمی منتشر شد ساعتی بعد با خبری از سوی صداوسیما
تکذیب شد .با این حال خبر تکذیب استعفا نیز از ســوی مدیر روابط عمومی بورس «فیک» خوانده شد و وی بر
استعفای قالیبافاصل صحه گذاشت .خبر اول را خبرگزاری مهر منتشر کرد که نوشت حسن قالیبافاصل از ریاست
سازمان بورس استعفا داد .بعد هم تحلیلها و یادداشتها و گزارشهای خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در روزهای
اخیر شمار زیادی از سهامداران خرد با اعتراض شدید ،به از دست رفتن سرمایههای خود در بازار بورس اعتراض
کرده بودند .این در حالی بود که رئیس ســازمان بورس اوراق بهادار تهران در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون
اقتصادی مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت :استعفا ندادهام و نمیدانم خبر
استعفای مرا چه کسی منتشر کرده است .وی افزود :شاید مرا برکنار کنند اما استعفا ندادهام .اطالع ندارم که چه
کسی این خبر را و با چه هدفی منتشر کرده است .اما دقایقی بعد سیاوش وکیلی ،مدیرروابط عمومی سازمان بورس
در مصاحبهای اعالم کرد :خبر استعفای دکتر حسن قالیبافاصل از پست ریاست سازمان بورس درست است و در
تارنمای رسمی سازمان بورس منتشر شده است .وی افزود :اخباری که استعفای ایشان را تکذیب کرده ،فیک است.

تحلیل
 پایبندی عجیب و اصرار تاریخی
ما به یک سوگند؛

«از دست ندادن هیچ فرصتی
برای از دست دادن فرصتها»

نفت در گذشتهای نه چندان دور ،عاملی مهم
برای کســب درآمد بادآورده برای کشورهای
صادرکننده آن بود .حساسیت این کاالی سابقاً
اســتراتژیک چنان بود که کم شدن چند ده
هزاربشکهای در صادرات آن منجر به آشوبی
بزرگ در بازارهای جهانی میشــد .دو شوک
نفتی  ۱۹۷۳و  ۱۹۷۹به دنیا نشان داد که زهر
این مار کبرا چقدر میتواند کشنده باشد .تصور
تحریم خرید نفت یک کشــور صادرکننده به
مخیله هیچکس خطور نمیکرد ،چه رســد
به اینکه ســومین صادر کننــده نفت جهان
مورد تحریم حداکثری قرار بگیرد .کشورهای
صاحب ذخائرعمده نفتی میتوانستند به نسبت
قدرتشان درتولید نفت هم امنیت بخرند و هم
همواره بر ناکارآمدیهای ساختاری سیستم
حکمرانی خود سرپوش بگذارند.
اوجگیری ظرفیت تولید بر تقاضا و
مصرف
اما در چند ســال اخیر ظرفیت تولید بر تقاضا
و مصرف پیشــی گرفت .روز بــه روز راندمان
تکنولوژیهــای تولیــد انرژیهــای پاک و
تجدیدپذیر مثل انرژی بادی و خورشــیدی
افزایش و بالعکس به همان نسبت هزینه آنها
رو به کاهش میگذارد .به لطف تکنولوژیهای
جدید ،تولید نفت از ذخائر عظیم ماســههای
نفتی توجیهپذیر شــد .آمریــکا بزرگترین
مصرفکننده و واردکننــده نفت دنیا عالوه بر
رســیدن به خودکفایی تبدیل به صادرکننده
نفت هم شد .شدت مصرف سوختهای فسیلی
با توســعه انواع تکنولوژیهای نوین لحظه به
لحظه رو به کاهش است.
ارزش سهام «تسال» بال درآورد!
ارزش سهام شرکت تازه تأسیس تسال
تولید کننده خودروهای برقــی با عمر کمتر
از  ۱۸سال از ارزش  ۶شــرکت بزرگ ،تویوتا،
فولکس ،BMW ،بنز ،جنــرال موتورز و فراری
بیشتر است .حساسیت جهانی به محیطزیست
موجب قدرتگیری و اثرگــذاری روز افزون
سازمانهای حافظ محیطزیست شده است.
تحریم نفتی ایران را بازار جهانی
نفت اص ً
ال احساس نکرد
روند فزاینده کاهــش اهمیت نفت به نقطهای
رسیده که تحریم نفتی ایران را بازار جهانی نفت
اص ً
ال احساس نکرد ،چون دیگر صادرکنندگان
نفت مثل کفتار برای گرفتن سهمی از بازار نفت
ایران به جای خالی ما بیرحمانه حملهور شدند.
زمانی ســازمان اوپک ،برای باال نگه داشــتن
قیمت نفت چند صــد هزار یــا حداکثر یک
میلیون بشکه از صادرات نفت خود را کاهش
میداد ،اما حاال کاهش ده میلیون بشــکه هم
برای افزایش قیمت نفت افاقه نمیکند .االن در
ردهبندی ده شرکت با ارزش دنیا فقط شرکت
نفتی آرامکو قرار دارد (که شــامل کل صنعت
نفت عربستان است) در زمانی نه چندان دور
بیش از  ۵۰درصــد ده کمپانی برتر دنیا نفتی
بودند.
پایبندی عجیب و اصرار تاریخی
ما به یک سوگند
با افول قدرت نفت ،ســالهای پیش رو برای
کشورهای صادر کننده این کاال از جمله ایران
که وابســتگی زیادی به درآمد نفــت دارند،
نویدبخــش خبرهای خوب نیســت ،اما خبر
خوب برای ما این است که ایران امکانات بالقوه
گستردهای مثل توریسم ،ترانزیت کاال و مسافر،
سرمایهگذاری خارجی ،توسعه صنایع انرژی
بر ،IT ،نانو و پتروشــیمی ،صــادرات خدمات
مهندسی و برق ،تخصص و ســرمایه ایرانیان
خارج از کشــور ،مکانیزه کردن کشــاورزی
و اســتفاده بهینه از منابــع آب ،ارائه خدمات
پزشــکی به بیماران خارجی و غیــره را برای
تنوعبخشی به درآمد ملی را داراست ،اما خبر بد
این که پایبندی ما به سوگند «از دست ندادن
هیچ فرصتی برای از دســت دادن فرصتها»
هنوز بدون کوچکترین خللی پابرجاست.
فرصت عدم وابستگی به نفت ،در
خواب و خیال ممکن است
بالفعل کردن فرصتهای مذکور برای خروج
از تله وابستگی به نفت ،مستلزم تغییر جهت
و اتخاذ یک استراتژی توســعه کارآمد است
که همه ارکان نظام بر سر اجرای آن به توافق
رسیده باشــند که فع ً
ال با وجود در دستور کار
بــودن اولویتهای پرهزینــه و بیهوده دیگر،
رســیدن به آن فقط در خواب و خیال ممکن
است.
منبع :دیپلماسی ایرانی

