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دیدارشعرا و اهالیفرهنگ با رهبرانقالب

ظرفیت غنیسازی
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در سالروز والدت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی
جمعی از اهالی فرهنگ ،شعر و ادب فارسی
میهمان ضیافت افطار رهبر معظم انقالب بودند .مشروح این دیدار
در شماره آینده «وطنامروز» منتشر میشود
(ع)
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والدت باسعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم را شادباش میگوییم

دونالد ترامپ چند ساعت پس از حمله راکتی
به حوالی سفارت آمریکا در بغداد:

آدم جنگ
نیستم

هادی عامری ،رهبر ائتالف الفتح :

شلیک موشک در منطقه سبز بغداد یک توطئه
اسرائیلی برای شعلهور کردن فتنه جنگ است
توگوی «وطنامروز» با دکتر محمد مرندی
گف 

چرا آمریکا با ایران وارد جنگ نمیشود
توگوی «وطنامروز» با حسن هانیزاده
گف 

نظامیان آمریکا در پایگاه عیناالسد عراق
محبوس شدهاند

نمیخواهم با ایران بجنگم
من کسی نیستم که بخواهد وارد جنگ شود
چنانچه بخواهم بجنگم اهل جنگ اقتصادی هستم
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رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کافی بودن ذخایر ارزی در کشور:

نوسانات بازار ارز سیاسی است
مردم سرمایهگذاری نکنند

در شبکههای اجتماعی
@vatanemrooz

چرا آمریکا با ایران وارد جنگ نمیشود

ت وگو گروه سیاسی :دکتر سیدمحمد
گف 
مرن��دی ،کارش��ناس مس��ائل
سیاس��ی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در
گفتوگو با «وطنامروز» با تاکید بر اینکه احتمال
جنگ آمریکا با ایران بسیار کم است ،ایجاد بحران
جهان��ی اقتص��اد ،درگیر ش��دن آمریکاییها در
سراسر منطقه ،سرازیر شدن میلیونها پناهنده
و آواره احتمالی از منطقه به سمت غرب و وجود
متح��دان منطقهای جمهوری اس�لامی ایران را
دالی��ل گزاره عدم وقوع جنگ میداند .به اعتقاد
کارشناس مسائل سیاسی ،به خاطر عوامل متعدد
بازدارندگی ایران ،آمریکا نیز به این باور رس��یده
که در صورت حمله به ایران با مصیبت عظیمی
مواجه خواهد شد.
اس��تاد دانش��گاه اظهار داش��ت :بحث جنگ
ی نیس��ت به این
آمری��کا با ای��ران بحث��ی جد 
خاط��ر ک��ه نیروهای مس��لح آمری��کا میدانند
تمام چاههای نفتی و گازی منطقه آس��یبپذیر
اس��ت و در صورتی که جنگ��ی در بگیرد ،اینها
با خس��ارتهای هولناکی مواجه خواهند شد .به
نظرم در ص��ورت جنگ ،صادرات نفت از منطقه
به صورت کلی قطع خواهد ش��د .حتی خارج از

www.vatanemrooz.ir

رئیس کل بانک مرکزی میگوید نوس��انات در
بازار ارز سیاس��ی اس��ت و مردم نبای��د در این بازار
سرمایهگذاری کنند چون متضرر میشوند.
عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی با بیان
اینکه مردم نباید وارد بازار ارز ش��وند چرا که ممکن
است متضرر شوند ،گفت :ذخایر کافی ارز در کشور
وج��ود دارد و بانک مرکزی هر زمانی اراده کند وارد
بازار میش��ود ،کما اینکه گاهی وارد این بازار ش��ده
و نتیجه را تغییر داده اس��ت .همت��ی با بیان اینکه
س��ال  97ح��دود  18/7میلی��ارد دالر ارز صادراتی
به کشور بازگشته اس��ت ،گفت :طی  2ماه گذشته
نیز روند بازگش��ت ارز صادراتی به کشور خوب بوده
و ی��ک مولفه به ن��ام واردات در برابر صادرات به این
بخش اضافه ش��ده که بر این اساس صادرکنندگان
میتوانند ارز خود را برای وارداتی که ثبت س��فارش
شده اختصاص دهند .رئیسکل بانک مرکزی با اشاره
به صدور بخشنامه بانک مرکزی درباره سیاستهای
ارزی س��ال  98این بانک در براب��ر صادرکنندگان،
افزود :در این بخشنامه پیشبینی شده پتروشیمیها
که عمده صادرکنندگان غیرنفتی هس��تند ،بتوانند
حداقل  60درصد از ارز خود را در سامانه نیما عرضه
کنند و مابقی نیز به خود آنها اختصاص یابد ،چرا که
خودشان به واردات تجهیزات احتیاج دارند .وی ادامه
داد :همچنین در بخشنامه اخیر بانک مرکزی تأکید
ش��ده مابقی صادرکنندگان برای اینکه تس��هیالت
بیشتری در اختیارش��ان قرار گیرد ،باید حداقل 50
درصد صادرات خود را در س��امانه نیما عرضه کنند
و مابق��ی آن را میتوانند به صورت اس��کناس وارد
کش��ور کرده یا به ص��ورت واردات در برابر صادرات
توسط خود یا دیگران اختصاص دهند و دلیل اصرار

بانک مرکزی برای عرضه این ارز در سامانه نیما این
اس��ت که این س��امانه منبع تأمین کاالهای اولیه و
اساسی کشور ،مواد اولیه کارخانهها ،مواد واسطهای
و کاالهای ضروری است .همتی با اشاره به اینکه به
دلیل اعمال تحریمها ،هزین ه معامالتی و تخفیفاتی
برخ��ی صادرکنن��دگان در خارج از کش��ور افزایش
یافته اس��ت ،تأکید کرد :بر این اساس مصوب شده
هر صادرکننده بر مبنای پایه صادراتی گمرک80 ،
درصد ارز را به کشور بازگرداند و  20درصد مابقی از
آن کم میشود که امیدوارم با این حرکت سال جاری
نسبت به س��ال گذشته شرایط بهتری تجربه شود.
همتی با تأکید بر اینکه بسیاری از نوسانات بازار ارز
سیاسی است ،تصریح کرد :ظرف این دو هفته قیمت
ارز حدود  2هزار تومان کاهش یافته است ،بنابراین
توصیه میشود مردم با توجه به متغیرهای سیاسی
تأثیرگذار در بازار ارز وارد آن نشوند .وی افزود :ذخایر
کافی ارزی در کش��ور وجود دارد و بانک مرکزی هر
زمانی اراده کند وارد بازار میشود ،کما اینکه گاهی
وارد این بازار شده و نتیجه را تغییر داده است .همتی
ب��ا بیان اینکه ح��دود  6میلی��ارد دالر ارز در  2ماه
ابتدایی س��ال جاری برای کاالها تأمین شده است،
اف��زود :حدود  3میلی��ارد دالر از این ارز به کاالهای
اساس��ی و دارو اختصاص یافته که این کاالها اعم از
برنج ،روغن ،نهادههای دامی ،دارو و تجهیزات پزشکی
بوده و بانک مرکزی پول آن را پرداخت کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت :بانک مرکزی این
توان را دارد که ظرف  2ماه  6میلیارد دالر ارز تأمین
کن��د و اگر صادرکنندگان در ای��ن بخش به دولت
کمک کنند ،میتوانیم با س��رعت بیش��تری دوران
تحریم را پشت سر بگذاریم.

گفتوگوی «وطنامروز» با دکتر سیدمحمد مرندی ،کارشناس مسائل بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

منطقه خلیجفارس ،در مناطق
دیگر نیز بح��ث صادرات نفت
با چالش جدی مواجه خواهد
ش��د .از طرفی هم بهواس��طه
حضور آمریکاییه��ا در عراق
و کش��ورهای دیگ��ر منطقه،
ج��ان آنه��ا به خط��ر خواهد
افتاد ،بنابرای��ن فکر نمیکنم
آمریکاییه��ا به طور جدی به
جنگ با ایران فکر کنند.
وی افزود :ب��ه نظر من در
حاکمی��ت آمریکا اجماع هس��ت بر این موضوع
که به صالح نیس��ت با ایران وارد جنگ ش��وند،
چون یک بحران جهانی در اقتصاد ایجاد خواهد
شد و اقتصاد آمریکا هم با بحران مواجه میشود.
آمریکاییه��ا قطعا این موض��وع را میدانند و به
نظر من احتمال جنگ با ایران بس��یار کم است،
چون خود حاکمیت آمریکا میداند جنگ با ایران
چه عواقب��ی دارد .آمریکاییها میدانند جنگ با
ای��ران ،جنگ با ویتنام ،جنگ با عراق و جنگ با
سوریه نیست .اینجا  2تا مسأله مطرح است؛ نکته
اول خلیجفارس اس��ت و نفت و گاز خلیجفارس

که در صورت جن��گ صادرات
آن ب��ه ص��ورت کل��ی متوقف
میشود .نکته بعدی هم حضور
نیروه��ای آمریکایی در منطقه
اس��ت که قطع��ا در آن صورت
آمری��کا از عراق بی��رون رانده
خواهد شد .همچنین در صورت
جن��گ میلیونها نف��ر از مردم
منطقه پناهنده خواهند شد .از
عربستان گرفته تا مردم مناطق
دیگ��ر و این به نفع آمریکا و به
نفع غربیها نخواهد بود.
دکتر مرندی در ادامه خاطرنش��ان کرد :قطعا
در صورت جنگ ،عربستان و امارات بیشتر از چند
روز دوام نخواهن��د آورد .به همین خاطر معتقدم
آمریکا در صورت جنگ با ایران وارد یک منجالب
عمیق میش��ود و مجبور خواهد شد تمام توان و
نیروهای خود را برای نجات نیروهای حامی خود
در آن سوی خلیج فارس متمرکز کند .به همین
خاطر معتقدم آمریکا دست به این اقدام نخواهد
زد .وی در همی��ن رابطه اف��زود :نکته بعدی این
است که بازدارندگی ایران در نقطه حساسی واقع

شده اس��ت .ایران در حوزه خلیجفارس و دریای
عم��ان از زمانی که آمریکا به ع��راق حمله کرد،
دارد س��رمایهگذاری میکند و تاکنون توانسته با
تاسیس��ات مختلف زیرزمینی و روزمینی ،انواع و
اقسام موشکهای خود را تقویت کند .در نتیجه
آمریکا به این باور رسیده که در صورت حمله به
ایران با مصیبت عظیمی مواجه خواهد شد .این
موضوع بهخاطر بازدارندگی جمهوری اس�لامی
ایران است .عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در
ادامه گفت :عالوه بر اینها باید به حضور متحدان
منطقهای ای��ران هم در بازدارندگ��ی آمریکا در
حمله به ایران اش��اره شود ،چرا که اگر درگیری
میان  2طرف ش��کل بگیرد ،متحدان منطقهای
ایران نیز قطعا وارد عمل خواهند ش��د و آمریکا
هزینه خارقالعادهای از آن جهت پرداخت خواهد
کرد.
دکت��ر مرندی در پایان تاکید ک��رد :بنابراین
بح��ران اقتصادی ،درگیر ش��دن آمریکاییها در
سراس��ر منطق��ه و همچنین میلیونه��ا آواره و
پناهنده احتمالی موج��ب بازدارندگی آمریکا در
موضوع حمل��ه به ایران خواهد ب��ود .قطعا هیچ
عاقلی دنبال این وضعیت نخواهد بود.

