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قاليباف جزئيات نامه به سران قوا را تشريح كرد

راهکارهاي عملياتي مدير جهادي
نايب رئيس كميسيون  اقتصاد كالن، بازرگاني    اقتصادي
و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام جزئيات نامه 
11صفحه اي خود به سران قوا را تشريح كرد و گفت: بايد 
اعطاي سودهاي موهوم به سپرده گذاران كالن متوقف 
و س�پرده گذاران خرد و كالن از هم تفكيك ش�وند. 
اواخر هفته گذشته خبري مبني بر نوشتن نامه از سوي 
محمدباقر قاليباف براي سران قوا به عنوان اعضاي شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي منتشر شد كه گفته شد وي در 
اين نامه راهكارهاي عملياتي را به تفصيل در راستاي كمك 
به دولت جهت مديريت حوزه نقدينگ��ي و ارز ارائه داده 
است.  محمدباقر قاليباف، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در همين زمينه در گفت وگو با »ايسنا«، درباره داليل 
نگارش اين نامه اظهار كرد: قب��ل از هر چيز اين را عرض 
كنم كه مسائل و معضالت فعلي اقتصادي كشور راه حل 
دارد و اين راه حل هم با تغيير رويكرد و سياست ها و اجراي 
برنامه هاي هوشمندانه در داخل كشور امكان پذير است. 
واقعاً انسان حسرت مي خورد كه ما روزانه معادل 9 ميليون 
بشكه نفت و مشتقات آن را توليد مي كنيم و فقط 3 ميليون 
بشكه صادر مي شود و2/5ميليون بش��كه هدر مي رود و 
مابقي هم در داخل به صورت بي رويه مصرف مي شود. ما 
كشور ثروتمندي هستيم كه متأسفانه منابع مان را درست 

استفاده نمي كنيم. 
وي معتقد اس��ت: اين موضوع هيچ ربطي ب��ه تحريم و 

سياس��ت خارجي ندارد. همچنانكه نيروي انساني جوان 
كشور نيز هرز مي رود و ما دچار يك چالش ذهني هستيم 
كه نمي ش��ود و نمي گذارند و نمي توانيم. البته مشكالت 
اقتصادي كشور ما، يك شبه و يك ماهه و يك ساله ايجاد 
نشده و محصول عملكرد يك دولت و دو دولت هم نيست، 
اما قطعاً هم درمان كوتاه مدت دارد و هم بلند مدت. به ويژه 
اكنون كه در شرايط حساسي هستيم و در اين شرايط بايد 
همه دلسوزان مردم و نظام و انقالب، با وحدت و همدلي به 
دنبال حل مسائل اقتصادي و به ويژه مشكالت معيشتي 

اقشار متوسط و كم درآمد باشند.
 بنده هم ضمن مشورت با كارشناسان اقتصادي و به ويژه 
در دو ماه اخير به صورت فشرده جلساتي را در اين زمينه هم 
در كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص و هم با مشاوران و 
كارشناسان اقتصادي داشتم كه جمع بندي آن را در مرحله 
اول با عنوان راهكارهاي مديريت حوزه نقدينگي و ارز در 
يك نامه 11 صفحه اي به اعضاي شوراي عالي هماهنگي 

اقتصادي قواي سه گانه و مسئوالن مرتبط  ارسال كردم. 
 خطاي تجويز به دنبال خطاي تشخيص

وي درباره محتواي اين نامه و آنچه در خبرها مبني بر صرفاً 
در حوزه نقدينگي و ارز بودن آن مطرح شده   نيز گفت: بنده 
در اين نامه تالش كردم تا به فوري ترين مس��ائل اقتصاد 
ايران بپردازم. ريشه بحران فعلي اقتصادي، عدم انضباط 
مالي بانك ها ناشي از اقتصاد دولتي، نفتي و رانتي است. 
حقيقت آن است كه مدل فعلي بانكداري در كشور ما باعث 

شده كه ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا هر روز فقيرتر 
شوند؛ بنابراين مقدمه الزم، تشخيص درست است چون 

خطاي تشخيص، خطاي تجويز را هم به دنبال دارد.
وي ادامه داد: اين سياست اعطاي سودهاي موهوم در يك 
دهه اخير آغاز شد و از س��ال 92 صرفاً براي كاهش تورم 
شدت گرفت، اما به دليل ركود بخش اقتصاد نتيجه عكس 
داد و اكنون با تعميق ركود، تورم را نيز افزايش داده است. 
بنابراين نسخه اول براي درمان اين بيماري، تالش براي 
بازگشت فوري انضباط مالي بانك هاست. بنده در اين نامه 
راهكارهاي عملياتي براي اعمال اين سياس��ت پيشنهاد 
دادم. از جمله آنها جلوگيري از اتكاي دولت به منابع بانكي 
براي جبران كس��ري بودجه، جلوگيري از رشد موهومي 
ترازنامه بانك ها، وضع محدوديت در اعطای تس��هيالت 
بانكي كالن به اش��خاص و مؤسس��ات تابعه و وابسته به 
سهامداران بانك ها، محاسبه سود علي الحساب سپرده هاي 
بانكي به صورت واقعي و سه ماه يك بار و موارد جزئي تر كه از 
بانكداري مخرب جلوگيري مي كند و نتيجه اين تصميمات 

اصالح نظام بانكي و انضباط مالي دولت است. 
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اينكه اين 
سياس��ت انضباط مالي چه تغييري در تعيين نرخ سود 
بانكي و چ��ه آورده اي براي عموم م��ردم دارد، نيز اظهار 
كرد: سياست پيشنهادي ما تفكيك سپرده گذاران خرد 

و كالن است.
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جان بولتون، مشاور امنيت ملي كاخ سفيد در يك اتهام زني  تازه عليه ايران مدعي شده تهران در تالش براي دخالت در    جهان
انتخابات مي�ان دوره اي كنگره امريكا اس�ت ك�ه قرار اس�ت پانزدهم آبان برگزار ش�ود. 
همزمان با تحريم هاي جديد امري��كا عليه ايران، اتهامات واهي مقامات واش��نگتن عليه تهران 
هم تشديد شده اس��ت. درحالي كه امريكايي ها همچنان درگير پرونده دخالت ادعايي روسيه 
در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا در سال 2016 هستند، واش��نگتن ايران را هم به ليست 
مداخله گران احتمالي در انتخابات امريكا اضافه كرد. مشاور امنيت ملي كاخ سفيد كه به اراضي 
اشغالي سفر كرده، روز يك شنبه در يك مصاحبه مدعي شده كه ايران درصدد تالش براي مداخله 
در انتخابات ميان دوره اي كنگره امريكا است. جان بولتون در مصاحبه با شبكه »اي بي سي« امريكا 
مدعي شده كه عالوه بر روس��يه، ايران، كره ش��مالي و چين در تالش براي دخالت در انتخابات 
ميان دوره اي 15 آبان كنگره امريكا هستند؛ انتخاباتي كه در آن همه اعضاي مجلس نمايندگان و 
3۴ عضو از 100 عضو مجلس سناي امريكا بايد انتخاب شوند. مشاور امنيت ملي امريكا در پاسخ 
به سؤال مجري شبكه امريكايي درباره دخالت ادعايي روسيه در انتخابات آتي كنگره مدعي شد 
كه عالوه بر روسيه، نگراني امنيت ملي در خصوص دخالت چين، ايران و كره شمالي در انتخابات 

201۸ امريكا وجود دارد. 

انتصاب امير خلبان نصيرزاده 
به فرماندهي نيروي هوايي ارتش 

امير س�رتيپ خلبان عزيز نصيرزاده  فرمانده ني�روي هوايي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران شد. 

به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در حكمي امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده را به فرماندهي 
نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران منصوب كردند.  متن حكم 

فرمانده كل قوا به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده
بنا به پيشنهاد فرمانده كل آجا و نظر به تعهد و شايستگي و تجارب ارزنده، 
ش��ما را به س��مت فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران 

منصوب مي كنم. 
اهتمام به تربي��ت و به كارگيري مدبرانه خلبانان ورزي��ده و تجهيزات با 
توسعه نهضت قطعه س��ازي، به روزداري آموزش ها توأم با انتقال دانش 
علمي و فني به قشر جوان، ارتقای توان و آمادگي هاي رزم و تعالي معنوي 
و بصيرتي و توجه به نيازهاي معيشتي كاركنان با رويكرد ساخت نيروي 
هوايي تراز نظام و انقالب اسالمي، در تعامل اثربخش و هم افزا با مجموعه 
بزرگ ارتش جمهوري اس��المي ايران و بخش هاي ذي ربط لش��كري و 

كشوري مورد انتظار است. 
از تالش ها و خدمات ارزنده امير س��رتيپ حس��ن ش��اه صفي در دوره 

مسئوليت تشكر مي كنم. 
سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم. 

سيدعلي خامنه اي

طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد شد 
 حكم سرپرستي دانشگاه آزاد اسالمي از سوي علي اكبر واليتي، رئيس هيئت امناي اين 

دانشگاه به محمد مهدي طهرانچي ابالغ شد. 
مراسم معارفه محمدمهدي طهرانچي، سرپرست جديد دانشگاه آزاد اسالمي عصر روز گذشته در 
سازمان مركزي اين دانشگاه برگزار شد و محمدمهدي طهرانچي به صورت رسمي فعاليت خود 

را در دانشگاه آزاد آغاز كرد.  

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو شنبه 29 مرداد 1397   -    8 ذيحجه 1439
سال بيستم- شماره 5449 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

اضمحالل بازارها با برنامه هاي غير هدفمند 
دولتي! / مهران ابراهيميان

۴

پادويي براي ترامپ ممنوع! / رسول سنائي راد 2

آيا چين خاک امريکا را هدف گرفته است؟!
دکتر سيد نعمت اهلل عبدالرحيم زاده

15

گفت وگوي »جوان« با خبرنگاري كه 
شاهد فاجعه آتش سوزي سينما ركس آبادان بود 

سينما ركس  بايد
 موزه جنايات شاه مي شد

  اگر باور داريم كه فاجعه سينما ركس آبادان را شاه انجام 
داده است پس چرا بقاياي سوخته سينما ركس را از صحنه 
روزگار حذف كرديم تا اثر جرم شاه را پاك كنيم؟ | صفحه16

ويژه هاي جوان  

 راهکارهاي لوکس خاتمي نسبتي با مشکالت 
مردم ندارد

 باالخره حق با اکثريت است يا نه؟!
صفحه 2 يک روزنامه نگاري سالم و مستقل!

محمد قمي رئيس
 سازمان تبليغات اسالمي شد

در حكمي از سوي رهبر انقالب

رهبر انقالب در پيامي درگذشت برادر 
دريادار شمخاني را تسليت گفتند

2

حمايت سرقافله پزشكان 
از تخلف  آشكار رفقا!

3

  رئيس س��ازمان نظام پزش��كي: نص��ب كارتخوان در 
مطب ها اجباري نيس��ت. راجع به اين موضوع با رئيس 
س��ازمان مالياتي تماس گرفت��م و گله ك��ردم و آنها نيز 

عذرخواهي كردند!

سرمایه گذاری 650  
ميلياردتومانی ستاد اجرایی

 فرمان امام)ره( در فارس

11

اتهام زني واشنگتن به ايران براي دخالت
 در انتخابات كنگره 

    ظریف هم از اروپا نا اميد شد
وزير امور خارجه: اروپايی ها هنوز آماده هزينه كردن نيستند

  ظاهراً كم كم وزارت خارجه دارد به اين حرف می رسد كه نقش اروپا 
تنها معطل كننده اي��ران در اتخاذ واكنش مناس��ب در برابر تحريم های 
امريكاس��ت. داور مس��ابقه ای را فرض كنيد كه مهاج��م را ر   ها كرده و 
دس��تان مدافع را در گوش��ه رينگ گرفته و در گوش او می خواند نگران 
نباش می دانم كه مهاجم خطا می كند، تو فعاًل كتك بخور كه روزی قرار 
است حريف عاقل ش��ود. در واقع داور و مهاجم خطاكار تبانی كرده اند و 
هدف شان يكی است و تنها نقش هايشان متفاوت است. وزير امور خارجه 

ايران هم باالخره بعد از چند ماه تأخير از آمادگی نداشتن اروپايی    ها برای 
هزينه كردن در موضوع برجام سخن گفته است.  محمدجواد ظريف، وزير 
خارجه ايران، در تشريح آخرين اقدامات اتحاديه اروپا برای حفظ برجام و 
مقابله با تحريم های امريكا گفت: »از زمان اظهارات رئيس جمهور درباره 
بسته اوليه ای كه اروپايی    ها به ايران ارائه دادند و پس از آن صحبت    هايی 
كه من در وين و در جلس��ه كميس��يون مشترك وزرا داش��تم، تاكنون 
اروپايی    ها نكات جديدی را مطرح و اقداماتی را در دو حوزه مهم نفتی و 

بانكی انجام دادند.« .  وزير خارجه ايران تأكيد كرد: »از نگاه ما اين اقدامات 
بيش از آنكه اقدام عملياتی باشد اعالم موضع است، هرچند آنها حركت 
رو به جلو داشته اند، اما اعتقاد ما اين است كه اروپا هنوز برای هزينه كردن 
آماده نشده است.« محمدجواد ظريف با تأكيد بر اينكه » اروپايی    ها تاكنون 
در ظاهر و در گفتار اراده سياسی خود را نش��ان داده اند«، گفت: »اراده 
سياسی اروپا زمانی قابليت پاسخگويی از جانب ايران را پيدا می كند كه 

با اقدامات اجرايی همراه شود | صفحه 15

   بين الملل

روز طالیي کشتي
در جاکارتا

13

 راهکارهاي عملياتي
مدیر جهادي

قاليباف جزئيات نامه به سران قوا را تشریح کرد
  نسخه اول براي درمان  بيماري اقتصاد كشور، تالش براي بازگشت 

فوري انضباط مالي بانك هاست
  تكليف اورژانسي مس�ئوالن در حوزه اقتصاد در وضعيت فعلي 

مديريت هوشمندانه جريان نقدينگي است
  پيشنهاد ديگر سبدكااليي بر مبناي محور جهيزيه براي حدود 
6ميليون خانوار است كه خود اين سبد كااليي به رشد توليد داخل 

هم كمك مي كند

حه
صف

ن 
مي

ه


