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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجل��س از تصویب طرح دوفوریتی
تقوی��ت جای��گاه س��پاه در براب��ر آمریکا به
تصویب کمیس��یون متبوعش خبر داد.علی
نجفیخوشرودی اظهار داشت...
همین صفحه

احسان
حدادی نایب
قهرمان شد
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با تمهیدات وزارت بهداشت تاکنون
هیچ بیماری عفونی گزارش نشده است

زیادهخواهی دوباره غربیها این بار از زبان سفیر فرانسه در آمریکا؛

ایران بعد از برجام هم حق غنیسازی ندارد
حسن بیگی :وقت ُکرنش و امتیازدهی نیست

سومین واگذاری هپکو کلید خورد

تجربه تلخ خصوصیسازی
که گران تمام شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس گفت :افرادی که هنوز
به دنب��ال تصوی��ب  CFTو پالرمو
هس��تند ،به دنبال خوشرقصی برای
آمریکا و اروپ��ا خواهند بود .ابوالفضل
حس��نبیگی در خص��وص بررس��ی
لوایح چهارگانه در مجمع تش��خیص
مصلحت نظام ،با توجه به قرار دادن س��پاه پاس��داران در لیست گروههای
تروریستی از سوی آمریکا ،گفت :لوایح مربوط به « »FATFشامل...
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تامین خوراک داخلی و بازار فروش تضمیني،
نقطه قوت پااليشي ها در روزهاي سخت
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رشوهدهی 10میلیارد دالری
آمریکابرایبراندازی
رئیسجمهورقانونیونزوئال
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طرح تقویت جایگاه سپاه در برابر آمریکا در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد
مس��لم حقوق بینالملل ،س��پاه پاس��داران انقالب
اس�لامی را که مطاب��ق با اصل یکص��د و پنجاه
قانون اساس��ی به عنوان یک��ی از ارکان حاکمیتی
دفاع ایران ش��ناخته میشود ،س��ازمان تروریستی
خارجی اعالم نموده اس��ت ،ب��ه موجب این قانون
نیروه��ای فرمانده��ی مرکزی آمری��کا در منطقه
غرب آسیا (سنتکام) و س��ازمانها و یا نهادهایی
که تحت اختی��ار این فرماندهی علی��ه ج.ا.ا اقدام
میکنن��د ،تروریس��ت اعالم میش��وند و هر گونه
کمکهای فنی ،آموزش��ی ،خدماتی و تدارکاتی و
غیره به این نیروها همکاری در اقدام تروریس��تی
محس��وب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده
 508قانون مجازات اس�لامی و بخ��ش تعزیرات
مص��وب  ۱/۲/۱۳۹۲با اصالحات و الحاقات بعدی
محکوم میگردند .س��خنگوی کمیس��یون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اسالمی

در ادام��ه عنوان کرد :در بند یک این طرح تصریح
شده است که دولت جمهوری اسالمی در چارچوب
مصوبات ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی و نیروهای
مسلح ج.ا.ا بر اس��اس تدابیر فرماندهی معظم کل
قوا ،در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی
و س��ایر نیروهای تروریس��تی که منافع ج.ا.ا را به
مخاطره میاندازند ،اقدامات متقابل و قاطع به عمل
میآورن��د.وی بر همین اس��اس اضافه کرد :بند 2
این طرح نیز اش��عار میدارد که دولت ج.ا.ا موظف
است با اس��تفاده از ظرفیتهای حقوقی و سیاسی
و دیپلماتی��ک ،بهرهمندی نیروه��ای آمریکایی و
س��ایر نیروهای تروریستی موضوع این قانون را از
تأسیسات ،تجهیزات ،منابع مالی و دیگر کمکهای
احتمالی کش��ورهای منطقه را ب��ه حداقل ممکن
برس��اند .ادامه تصویب این طرح قانونی به جلس��ه
روز دوشنبه (فردا) کمیسیون موکول شده است.

بانکهای مرکزی جهان توان جلوگیری از ورود اقتصادها به رکود را ندارند

برخ��ی کارشناس��ان معتقدند بانکه��ای مرکزی
کش��ورهای بزرگ جهان توان جلوگی��ری از ورود
کشورها به رکود را ندارند .به گزارش فارس به نقل
از اسپوتنیک ،کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با
اشاره به روند کند شدن رشد اقتصاد جهان معتقدند
که برخی بانکهای مرکزی کش��ورها قدرت کافی
ب��رای مقابله با کاهش رش��د اقتص��ادی را ندارند.
بر اساس نظرس��نجی از  100کارشناس اقتصادی،
بانکهای مرکزی کشورهای جهان راه حلی برای
مقابله با چالشهای پیش روی اقتصادی ندارند چرا
که طی سالهای گذش��ته از تمام ابزارهای خود از
قبیل نرخ بهره بس��یار پایین و اجرای سیاستهای
محرک اقتصادی اس��تفاده کردهاند.سالهاست که
بانکهای مرکزی کش��ورها نرخ بهره را در جهان
بسیار پایین نگه داشته و از طرف دیگر طرح عرضه
اوراق قرض��ه و دیگ��ر سیاس��تهای اقتصادی نیز
نخواهند توانس��ت به رشد اقتصادی کمک کنند.در
عین حال صن��دوق بینالمللی پول پیشبینی خود
نس��بت به رشد تولید ناخالص داخلی جهان را برای
س��ومین بار از ماه اکتبر ،طی ماه جاری کاهش داد.
مقامات این صندوق میگویند :افت تقاضای مصرف
کننده در کنار نرخ بدهی باالی خانوار ،شرکتهای
خصوص��ی و دولتها میتواند با ب��روز رکود جدید
جه��ان را تهدید کند.در س��ایه ای��ن گونه تهدیدها
ام��ا بس��یاری از بانکهای مرکزی در کش��ورهای
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خوش رقصی
موافقان « »FATFبرای آمریکا

نجات جان  ۵۰۰مادر باردار
در مناطق سیل زده

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجل��س از تصویب طرح دوفوریتی تقویت جایگاه
سپاه در برابر آمریکا به تصویب کمیسیون متبوعش
خبر داد.علی نجفیخوشرودی در گفتوگو با فارس
اظهار داش��ت :در نشست کمیسیون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی مجل��س که با حض��ور اعضای
کمیس��یون نماین��دگان ارگانه��ای ذیربط برگزار
ش��د ،کلیات طرح قانونی دوفوریت��ی اقدام متقابل
جمهوری اسالمی در برابر تروریستی خواندن سپاه
پاس��داران انقالب اسالمی توس��ط ایاالت متحده
آمریکا با اتفاق آراء به تصویب کمیس��یون رسید و
در ادام��ه عالوه بر ماده واحده ،دو ماده از این طرح
به تصویب رس��ید.وی افزود :بر اس��اس این طرح
به منظور اق��دام متقابل در براب��ر اقدامات ایاالت
متحده آمری��کا در تضعیف صلح و ثبات منطقهای
و بینالمللی و از آنجا که این رژیم برخالف اصول

بازسازی و بازتوانی سیل زدگان در
اولویت کار مسئوالن قرار گیرد

روزنامهصبحايران

طرحتقویتجایگاهسپاه
دربرابرآمریکادرکمیسیون
امنیتملیتصویبشد

یادداشت

ب��زرگ به احتمال زیاد ام��کان جلوگیری و یا تغییر
ای��ن روند را از طریق کاهش ن��رخ بهره و افزایش
تزریق پول به عن��وان یکی از راهکارهای تحریک
اقتصادی را نخواهد داش��ت چرا که این سیاستها
با اثرگ��ذاری کم طی س��الهای گذش��ته اجرایی
ش��ده و امکان اس��تفاده از آنها دیگر وج��ود ندارد.
اخیرا شاهد کاهش رشد اقتصادی کشورهای عضو
حوزه یورو به زیر یک درصد هستیم و از طرف دیگر
مخاطراتی نظیر خروج انگلی��س از اتحادیه اروپا و
مناقشه تجاری با آمریکا باعث شده است که بانک
مرک��زی اتحادیه اروپا از برنام��ه خود برای افزایش
نرخ بهره عقبنش��ینی کنند.از زم��ان وقوع بحران
بزرگ در اتحادیه اروپا در سال  2009بانک مرکزی
ای��ن اتحادیه نرخ بهره را به ش��دت کاهش داده و
نزدیک به صفر نگه داش��ته است.از سال  2009به
بعد به دلیل بحران بدهی در سطح اتحادیه در سال
 2010در کنار بحران مالی در یونان در سال ،2015
بحران نظام بانکی در سال  2017در ایتالیا و نهایتا
مس��ئله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث شد تا
بانک مرکزی این اتحادیه سیاست خود در باال بردن
نرخ بهره را اجرایی نکند.با این حال طی  10س��ال
گذشته شاهد رشد اقتصادی پایهدار اتحادیه اروپا با
تکیه بر افزایش صادرات آلمان بودهایم که البته این
پیش��ران در حال افت است.ماریو درگی ،رئیس کل
بانک مرکزی اتحادیه اروپا میگوید :مخاطراتی که

چشمانداز رشد اقتصادی حوزه یورو را تهدید میکنند
رشد اقتصادی آن را کاهشی کرده است که از جمله
آن میت��وان به تداوم مبهم بودن اوضاع ژئوپلتیک،
تهدید اجرای سیاس��تهای حمایتگرایی توس��ط
کشورها و آسیبپذیری بازارهای نوظهور اشاره کرد.
در عین حال شاهد کاهش رشد اقتصادی چین در پی
تنش تجاری با آمریکا هستیم و ژاپن هم در تالش
است تا علیرغم اجرای سیاستهای شدیدا تنظیمی
پولی از تورم و تقاضایی مصرف کننده در این کشور
حمایت کند.اگرچه شاهد رشد مناسب اقتصادی در
کشورهایی نظیر انگلیس ،روسیه و آمریکا طی سال
گذشته بودهایم اما اقتصاد این کشورها نیز با موانعی
مواجه است.در حالی که خطر رکود در اقتصاد جهانی
روز به روز در حال افزایش اس��ت اما بانک مرکزی
فدرال آمریکا سیاس��تی نامتناسب را در پیش گرفته
و اعالم کرده اس��ت که احتم��اال روند افزایش نرخ
بهره در این کشور را کنار خواهد گذاشت.البته بانک
مرک��زی آمریکا امکان کاهش ن��رخ بهره در زمان
رکود را با توجه به باال بردن آن طی دو سال گذشته
دارد و بان��کهای مرکزی روس��یه و انگلیس هم
میتوانند چنین کاری انجام دهند اما دیگر بانکهای
ک مرکزی اتحادیه اروپا و
مرکزی کشورها نظیر بان 
بانک مرکزی ژاپن مجبور خواهند بود بیش از پیش
وارد محدوده نرخ بهره منفی ش��وند که اس��تراتژی
خطرناکی است.

بیشترین عقبنشینی در برابر دشمنان
طی دوره فعلی صورت گرفت
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با وقوع سیل برخی از مردم خانه و کاشانه
و برخی دیگر زمین های کشاورزی خود
را به طور کامل از دست دادند؛ بنابراین
ضروری است که با همفکری و تالش
مسئوالن ،بازسازی و بازتوانی به عنوان
دو فراز مهم پس از سیل آغاز شود .دین
اس�لام در زمینه های مختلف از جمله
ب��رای زمان بحران اصولی را ارائه کرده
که شناخت آنها می تواند ما را در مسیر
درس��ت قرار دهد ،این اصول نه تنها با
اصول علمی ناسازگار نیست بلکه چشم
اندازهای بسیار دقیق و عالمانه را پیش
روی ما قرار می دهد.نفع مستقر در زمین
یکی از این اصول قرآنی است که از آیه
شریفه «فیمکث فی االرض» استفاده
می ش��ود.اگر بخواهیم این اصل را در
بحران سیل ،تطبیق بدهیم باید بگوییم
هر چند در جریان این س��یل مشکالت
اندوه باری ایجاد ش��د اما از طرف دیگر
بای��د توجه کنی��م بارانی ک��ه در زمین
اس��تقرار پیدا می کن��د طبق اصطالح
قرآنی نفع مستقر در زمین است ،نفعی
که استقرار یافته تا چشمه های جوشان
از آن منشعب شوند ،جریان برق بر اساس
آن تولید شده و امکان توسعه کشاورزی
فراهم ش��ود .باید تاکید کرد ارزش هر
عمل
انسان ،قوم ،موسسه و صنفی ،به ِ
متقن و مستحکمی است که آن را انجام
م��ی دهند.اگر بخواهیم این اصل را در
ارتباط با خدمات نسبت به مردم آسیب
دیده از سیل رعایت کنیم ،باید بگوییم
الزم است از این پس مهندسی شهری
را به گونه ای آسیب ناپذیر در برابر سیل
قرار دهیم و دیگر در مس��یر رودخانه ها
منزل بنا نکنیم  .در عین حال ضروری
اس��ت خدمات ارائه شده به مردم سیل
زده با کیفیت باشد و کشاورزی کسانی
که متضرر شده اند به صورتی سودمند و
شبیه آنچه از دست رفته یا نزدیک به آن
را دریافت کنند.

