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وزیر دفاع:

آمریکاییها از هرگونه
درگیری احتمالی با
ایران در هراسند

گسترشهمکاریهای
ایران و ترکیه در امنیت
منطقهحائزاهمیتاست

سیاست 2

همین صفحه

بانک جهانی نسبت به افزایش تنشهای
تعرفهای آمریکا و چین هشدار داد؛

نایبرئیس اول اتاق ایران و چین
در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:

باالگرفتن نشانههای
وقوع جنگ تجاری
در جهان

چین پل عبور از تحریمها
در صورت بدعهدی
اروپاییهاست

جهان 3

ایران در بین  10کشور دارای کوچکترین اندازه
دولت است

بزرگنمایی آمار برای
فرار از مسئولیت

نایبرئیس اول اتاق ایران و چین ازجمله فعاالن
اقتصادیاستکهتاکیدداردبسیاریازاستراتژیها
و راهکارهــای بیاثر کــردن تحریمهــا نباید در
مصاحبهها منتشر شــود .در گفتوگو با «توسعه
ایرانی» نیز ضمن احاطه به موضوع پرسشها ،در
پارهای موارد با صراحت بیان یادآور شد که منافع
ملی در عدم پاسخگویی است .مجیدرضا حریری
معتقد است بعد از امضای توافقنامه برجام ،گرایش
دستگاه دیپلماسی به سمت اروپاییها بود و همین
امر باعث شد تا برخی شرکای قدیمی مانند چین
کمتر به پای میــز قراردادها و مذاکــرات دعوت
شوند؛ اما با خروج آمریکا از برجام و عدم پایبندی
طرف اروپایی به تعهدات خود ،دوباره اقبال ایران به
همکاری اقتصادی با چین بیش از گذشته مطرح
شد که نشان میدهد طرف چینی برای حمایت از
ایران در عبور از تحریمها از ثبات بیشتری برخوردار
است....

دسترنج 6

درباره دستی که دائما
به سوی هوادارها دراز میشود

یک تکه پیتزا برای
آقای پروفسور!
آدرنالین 7

بررسی هزینهکردهای جشنواره موسیقی فجر

بودجهانقباضی
با دالر 18هزار تومانی!

گفتوگو  4و 5

چارگاه 8
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ارزیابی موسوی از تحریم شرکتهای پتروشیمی ایران

اثبات پوچ بودن ادعای ترامپ برای مذاکره

ســخنگوی وزارت امــور خارجه با اشــاره به تحریم شــرکتهای
پتروشــیمی ایران گفت :تنها یک هفته صبر نیاز بود تا پوچ بودن ادعای
رئیسجمهور آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت شود.
به گزارش ایسنا ،سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران در واکنش به اقدام تازه وزارت خزانه داری آمریکا
در تحریم شرکت های پتروشیمی ایران ،این اقدام رژیم آمریکا را شدیدا ً
محکوم کرد و آن را مصداق تروریسم اقتصادی و در ادامه خصومت های
مستمر کاخ سفید علیه ملت ایران دانست.
موســوی اضافه کرد :تنها یک هفته صبر نیاز بود تا پوچ بودن ادعای
رئیسجمهور آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت شود.
سیاســت فشــار حداکثری آمریکا یک سیاســت شکست خورده
اســت که بارها توســط روســای جمهور پیشین آن کشــور امتحان
شده بود .این مسیری اشــتباه اســت و دولت آمریکا میتواند مطمئن
باشــد که به هیچ یــک از اهــداف تعیین شــده برای این سیاســت
نخواهد رسید.
موســوی ادعاهای برخی مقامات آمریکایی برای مذاکره با ایران را
فریبکارانــه ،غیرواقعی و صرفا برای جلب توجه افکار عمومی دانســت
و افزود :این اقــدام ایاالت متحده مغایر با اصول و قواعد اساســی روابط
و حقوق بینالملل و نیز تعهدات بین المللی ایــن رژیم بوده و موجبات
مسئولیت بینالمللی آنرا فراهم خواهد آورد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد :همه کشورها
مسئولیت دارند تا در برابر نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل
واکنش نشان داده و اجازه ندهند دســتاوردهای جامعه بین المللی در
زمینه چندجانبه گرایی به واسطه اقدامات زورمدارانه و یکجانبه هیات
حاکمه آمریکا بیش از پیش از بین برود.

به گزارش ایسنا ،دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری
آمریکا روز جمعه  ۱۷خرداد به وقت واشنگتن در بیانیهای تحریمهای
ظالمانه جدید علیه ایران اعالم کرد.
طبق این بیانیه ،شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و همچنین
 ۳۹شرکت وابسته به صنایع پتروشیمی خلیج فارس تحریم شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود ادعا کرده اســت که شرکت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران
ارتباط دارد و به تنهایی نیمی از صادرات پتروشــیمی ایران را عهدهدار
است.
تحریمهای یکجانبه علیه صنعت پتروشــیمی کشورمان در حالی از
سوی آمریکا اعالم شده که محدودیتها و تحریمهای ظالمانه این کشور
بر دیگر بخشهای صنعت کشورمان از جمله نفت و معادن با اعتراضات
جهانی مواجه شده است.
تحلیل رویترز از بیتاثیر بودن
تحریمهای صنایع پتروشیمی ایران
خبرگزاری رویترز با اســتناد به تحلیل برخی مقامات و تحلیلگران
آمریکایی گــزارش داد که تحریمهــای جدید اعمال شــده بر بخش
پتروشــیمی ایران از ســوی وزارت خزانهداری آمریــکا تاثیر چندانی
نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز یک تحلیلگر و یک مقام سابق وزارت
خزانهداری آمریکا گفتهاند که تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا بر
بخش صنایع پتروشیمی ایران تنها تأثیر خفیف خواهند داشت چراکه
شرکتهای غیر آمریکایی پیش از این نیز به خاطر تحریمهایی که وجود
داشتند از تجارت با بخش پتروشیمی ایران خودداری میکردند.
طبق تحریمهایی که پس از خروج دونالد ترامپ از توافق هســتهای
ایران در پنجم نوامبر اعمال شــد ،هر کســی که معاملــه قابل توجهی
در زمینه محصوالت پتروشــیمی ایران انجام دهد مشمول یک سری
تحریمها میشد.
سوزان مالونی از اندیشــکده بوکینگز تشــریح کرد که تحریمهای
اخیر آمریکا «یک گام عادی دیگر است که فکر میکنم ردیفی اضافی و
تعمدی از محدودیتهاست».
یک مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا که میخواست نام او فاش
نشود گفت که تحریمهای جدید تأثیر کمی خواهند داشت چرا که بیشتر
شرکتها با فعالیت بینالمللی تا کنون معامله با ایران را متوقف کردهاند
و این تحریمهــای جدید اقدامی صرفاً در چارچــوب «روابط عمومی»
بوده است.
وی همچنین گفت که این برای برجســته نشان دادن فشار سیاسی
روش خوبی است.

روحانی در تماس تلفنی با رئیسجمهور ترکیه:

گسترش همکاریهای ایران و ترکیه در امنیت منطقه حائز اهمیت است
سجمهوریدرتماستلفنیرجبطیباردوغانرئیسجمهورترکیهبا
رئی 
ویعیدفطررابهدولتوملتترکیهتبریکگفتواظهارداشت:گسترشروابط
و همکاریهای ایران و ترکیه به عنوان دو کشور قدرتمند و تاثیرگذار در جهان
اسالم،درتوسعهثباتوامنیتمنطقهحائزاهمیتاست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،رئیسان جمهوری ایران
و ترکیه دیروز شنبه در گفت و گوی تلفنی روابط و همکاریهای فی مابین در
بخشهای مختلف را مثبت ،روبه گســترش و راهبردی دانستند و بر اهتمام و
اراده مسئوالن دوکشور برای استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای موجود در
مسیرتوسعه،تحکیموتعمیقبیشازپیشمناسباتتهران-آنکاراتأکیدکردند.
حسنروحانیدراینگفتوگو ارادهتهرانبرایهمکاریهایاقتصادیبین
دوکشور و استفاده از پول ملی دو کشور را مورد تاکید قرار داد .وی با ابراز تأسف
از ادامه خونریزیها و کشــتار مردم در مناطقی همچون سودان ،لیبی ،یمن و
افغانستان،گفت:ایرانوترکیهدرکناریکدیگروباهمکاریسایرکشورهایبرادر
و دوست خود میتوانند به این روند تاسف آور و خطرناک خاتمه داده و مسائل و
مشکالتمنطقهوجهاناسالمرابهخوبیحلوفصلکنند.
س جمهوری همچنین بر ضرورت توسعه همکاریهای ایران و ترکیه
رئی 
در زمینه مبارزه با تروریسم در منطقه و تقویت امنیت در مرزهای مشترک دو
کشورتاکیدکرد.
اردوغان:توسعهروابطبهنفعدوملتومنطقهاست
رجبطیباردوغاننیزدراینگفتوگویتلفنیباتبریکعیدسعیدفطربه
دولتوملتایران،گفت:ایرانوترکیهدوکشوردوستوبرادردرمنطقههستند

و توســعه روابط و همکاریهای ما به نفع دو ملت و منطقه خواهد بود .رئی 
س
جمهوریترکیهبرضرورتتالشبرایگسترشمناسباتوهمکاریهایهمه
جانبهتهران-آنکارادربخشهایمختلفبهویژهتجاریواقتصادیواستفادهاز
پولملیدرمبادالتتجاریفیمابینتاکیدکرد.
اردوغان با اشاره به مسائل و مشکالتی که منطقه و جهان اسالم با آنها روبرو
است،افزود:ایرانوترکیهمیتوانندباگسترشتعامالتوهمکاریهایخوددر
مسیر توسعه ثبات و امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم نقش آفرینی بیشتری
داشتهباشند.
ویهمچنینتحریمهایآمریکاعلیهملتایرانرایکجانبهوظالمانهدانست
وگفت:هرگزاینتحریمهایظالمانهرانمیپذیریموبدنبالافزایشدوستیهاو
همکاریخودباایرانهستیم.
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دستور جهانگیری به وزیر صنعت:

قیمت خودرو ساماندهی شود

معاون اول رئیــس جمهور با تاکید بر لزوم تدوین و ابالغ دســتورالعمل
قیمت گذاری خودرو در چارچوب سیاستهای دولت و ستاد تنظیم بازار ،از

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خواست تا نسبت به ساماندهی تقاضای واقعی
و افزایش تولید خودرو اقدام کند.
به گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیری در هامش نامه رئیس سازمان
بازرسی کل کشــور در خصوص التهاب ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش
بی رویه قیمتهای محصوالت ایرانخودرو و سایپا ،از وزیر صنعت ،معدن و
تجارت خواست ضمن تدوین و ابالغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در
چارچوب سیاستهای دولت و ستاد تنظیم بازار ،کاهش قیمت خودرو را از
طریق حذف رانت برای گروهها و افراد خاص و نیز افزایش تولید و ساماندهی
تقاضای واقعی دنبال کند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین وزیر صنعت ،معدن و تجارت را موظف
کرد تا ضمن پیگیری اقدامات فوق ،پاســخ نامه سازمان بازرسی کل کشور
را نیز ارسال کند.

