
ژاپن تایمز:

سفر آبه به تهران باعث صلح و ثبات در خاورمیانه می شود

اتحاد ملت روزنامه ای برای آنانکه در جستجوی سعادت هستند؛
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در گفت و گوی تلفنی امیر قطررهبر معظم انقالب اسالمی:

جوانان روزی را 
خواهند دید که 
فلسطین به ملت 

آن بازگردد

روحانی:
ایران به دنبال 

تقویت امنیت در 
منطقه است  

آیا قراردادهای 
اجاره دوساله

می شود؟

رخنه
در قانون

سد آسمان پاک
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روزنامه ژاپن تایمز در مطلبی تحلیلی در ارتباط با اهمیت 
سفر نخست وزیر ژاپن به تهران نوشت: تالش "شینزو آبه" 
در سفر به ایران به عنوان دوست مشترک تهران و واشنگتن، 
کاستن از تنش های منطقه ای و صلح و ثبات خاورمیانه 
است و او با توجه به ظرفیت های توکیو می تواند این نقش 

را به خوبی ایفا کند.
این روزنامه انگلیسی زبان توکیو روز پنجشنبه در نوشتار 
خود افزود: در وهله اول باید به یاد داشت که ژاپن هم با 
این  آمریکا روابط خوبی دارد، نخست وزیر  با  ایران و هم 
کشور در مقاطع مختلف با سران ایران و آمریکا دیدار کرده و 

مناسبات مطلوبی با هر دو طرف برقرار کرده است.
ژاپن تایمز ادامه می دهد: بر اساس همین روابط و ۶ دیدار 
پیشین آبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روابط دو 
کشور تقویت شده است. افزون بر این، امسال مصادف با 
نودمین سالگرد برقراری روابط رسمی دو کشور است که این 

دیدار را پرمعناتر می کند.
این روزنامه ژاپنی خاطر نشان می کند که ژاپن هرگز دارای 
با منطقه خاورمیانه نبوده  یا تاریخی  تضادهای مذهبی و 
است و توکیو درگیر هیچ مناقشه ای دراین عرصه ها نیست که 
همین امر باعث می شود با داشتن تاریخچه خوب و مناسبی، 

میانجیگری مطلوب برای کاستن از تنش ها باشد.
این نشریه تاکید می کند که به دلیل روابط خوب میان 
توکیو و تهران و با درنظرداشتن اینکه آبه احتماالً پیشنهادهای 
مثبتی در ایران مطرح خواهد کرد و با توجه به دیداری که 
با رهبر معظم انقالب اسالمی ایران خواهد داشت، انتظار 
می رود راهکارهایی مطلوب یافت شود که برای هر دو طرف 

ایران و غرب قابل قبول و مورد توجه باشد.
تایمز اضافه می کند که توکیو همیشه سعی کرده  ژاپن 
است به دور از فشارهای آمریکا در قبال مساله خاورمیانه 
و  باشد  داشته  مستقل  و  مجزا  سیاستی  و  موضعگیری 
همیشه از اسرائیل خواسته خویشتنداری نشان دهد و از 
عدالت خواهی فلسطین حمایت کرده است. حتی در مساله 
رئیس  ترامپ  دونالد  دولت  اقدامات  و  جوالن  بلندی های 
جمهوری آمریکا در باره مساله خاورمیانه، ژاپن تالش کرده 
است از سیاست ها و راهبردهای وی فاصله بگیرد. فاصله 
از  حمایت  راستای  در  ترامپ  سیاست های  از  ژاپن  گرفتن 

اسرائیل باعث می شود تا دولت ایران برای ژاپن به عنوان یک 
میانجیگر، اعتبار قابل قبولی قائل شود.

از  حراست  همیشه  ژاپن  که  می کند  تاکید  گزارش  این 
نظم بین المللی را در دستور کار داشته است. این کشور 
توصیه های خود را در اختیار مقام های آمریکا و ایران گذاشته 
که  است  المللی  بین  فعال  عضو  یک  می گذارد  و  است 
می خواهد بر اساس قوانین و حقوق بین المللی به کاهش 

تنش ها کمک کند.
ژاپن تایمز در مطلب تحلیلی خود آورده است که این کشور 
به دنبال صلح و راهبردهای مسالمت آمیز و شاهد افزایش 

تنش ها بوده است. این کشور پنج درصد از نفت خام خود را 
از ایران تأمین و ۸۰ درصد از نفت مورد نیازش از تنگه هرمز 
عبور می کند و می خواهد با کاستن از تنش ها، باعث فاصله 

گرفتن آمریکا و ایران از درگیری نظامی شود.
این روزنامه ژاپنی نوشت: البته این میانجیگری برای آبه 
نخست وزیر ژاپن بی چالش نخواهد بود، زیرا این کشور 
باید اثبات کند که به غیر از روابط خوبی که با ترامپ برقرار 
کرده است می تواند در تصمیم گیری های دولت آمریکا نیز 
تأثیرگذار باشد. نخست وزیر آبه می تواند پیشنهادهایی ارائه 
کند و توصیه هایی برای هر دو طرف خواهد داشت، هر چند 
ژاپن نمی تواند به یکباره همه مشکالت میان ایران و آمریکا 
را حل و فصل کند، اما می خواهد به کاهش تنش ها و رفتن 
این نشریه در مطلب خود  بردارد.  به سوی مصالحه گام 
می نویسد: ژاپن دارای قابلیت های باالیی و از اعتبار خوبی در 
جامعه بین المللی برخوردار است، یک قدرت اقتصادی بزرگ 
دنیا محسوب می شود و تنها عضو آسیایی گروه هفت است 
که توانایی ها و اعتبارات قابل قبولی برای میانجیگری و کاستن 

از تشنجات و تنش ها را در اختیار دارد.
روزنامه ژاپن تایمز؛ سفر آبه و میانجیگری او بین ایران 
باید  که  است  کرده  توصیف  منطقی  تالشی  را  آمریکا  و 
صورت گیرد، سیاستی که دولت ژاپن در پیش گرفته است 
و برای اجرای آن تالش می کند. نخست وزیر آبه می تواند 
توانایی های دیپلماتیک خود را در این عرصه به نمایش بگذارد 
و چهره و سیاست جهانی فعال ژاپن را نشان دهد. تمامی 
تالش های روزهای آینده دولت توکیو برای کاستن از تنش ها، 

می تواند آزمون بزرگی برای آینده ژاپن باشد. 

  
عراقچی در گفتگو با شبکه ان اچ کی؛

امیدوارم سفر »آبه« به ایران به کاهش تنشها در منطقه 
منجر شود

معاون وزیر امور خارجه ایران نسبت به کاهش تنش ها در منطقه 
همزمان با سفر نخست وزیر ژاپن به تهران اظهار امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، »عباس عراقچی«، معاون وزیر امور خارجه 
ایران در گفت و گو با شبکه تلویزیونی »ان اچ کی« در ارتباط با سفر پیش 
روی نخست وزیر ژاپن به تهران، اظهار امیدواری کرد که این سفر به 

کاهش تنش ها در منطقه منجر شود.
معاون وزیر خارجه ایران در عین حال افزوده است که ژاپن احتماالً قادر 

به تفهیم شرایط کنونی به آمریکایی ها خواهد بود.
عباس عراقچی همچنین با استقبال از سفر نخست وزیر ژاپن به تهران 
گفت که قرار است شینزو آبه در سفر هفته آتی خود به تهران با مقامات 

ایرانی از جمله مقام معظم رهبری دیدار کند.
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن از ۱۲ تا ۱۴ ژوئن )۲۲ تا ۲۴ خرداد( در 

تهران خواهد بود.
با وجود روابط نزدیک ژاپن و ایران، اما نخست وزیر ژاپن برای نخستین 

بار است که طی چهار دهه گذشته به ایران سفر می کند.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:
تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست پولی با عملیات 

بازار باز
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: هدف از عملیات بازار باز، اعمال 
یک سیاست انبساطی پولی نیست، بلکه تغییر بنیادی در کانال انتقال 

سیاست پولی است
»عبدالناصر همتی« امروز پنجشنبه در یادداشتی در صفحه شخصی 
خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: تا به امروز، چون بانک مرکزی 
بین  معامالت  در  اوراق  این  نرخ  نداشت،  را  دولتی  اوراق  خرید  اجازه 
کنشگران بازار تعیین می شد و بدیهی است که نرخ، شامل درجه ای از 
هزینه های ریسک و تنزیل بود. با ورود بانک مرکزی و عملیات بازار باز، 
این هزینه ها کاهش یافته و نرخ تنزیل بین بانک ها نیز در محدوده نرخ 
سیاست گذاری بانک مرکزی قرار می گیرد. رئیس شورای پول و اعتبار 
افزود: بدیهی است برای انجام عملیات بازار باز به حجمی از اوراق دولتی 
نیاز است، چون که پس از اجرایی شدن این ابزار، بدون خرید اوراق، هیچ 
نقدینگی به بانک ها اعطا نخواهد شد. بنابر این، وجود اوراق شرط الزم 
این عملیات است. ولی به معنای موظف کردن دولت برای انتشار اوراق 
نیست. همتی تاکید کرد: بنابر این دولت بر اساس نیازهای بودجه ای خود 
و با توجه به وضعیت چرخه اقتصاد و ضرورت پایداری مالی و بدهی خود 
باید به انتشار اوراق دست بزند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: هدف اصلی 
و کلیدی چرخش سیاستی به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه 
مدت، کنترل تورم است. چرا که تمرکز بر کنترل کل های پولی )ترازنامه 
بانک مرکزی( در دهه های اخیر، نتوانسته به نحو پایدار تورم را کنترل کند. 
وی اضافه کرد: بدیهی است که هدف این عملیات، اعمال یک سیاست 
انبساطی پولی نبوده، بلکه تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست پولی 
است و البته همزمان بانک مرکزی به دنبال اصالح و سالم سازی ترازنامه 
بانک ها است. در واقع هدف اصلی، حفظ ثبات اقتصادی است که خود 

پیش نیاز افزایش رشد بلندمدت اقتصادی است.

اخبار

روزنامه صبح ایران

برای بار دوم در کمیسیون اقتصادی هیئت 
وزیران در حال بررسی است

گزارشی به مناسبت
روز جهانی محیط زیست
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یکا یکسان است ون: در بیشتر مسائل ایران، مواضع ما با آمر مکر
ترامپ: ما برای مذاکره با ایران آماده ایم

۱۹ قدم تا موفقیت

دستور کار مجلس در هفته آینده
ظریف به سواالت نمایندگان پاسخ می دهد

سواالت  به  رسیدگی  و  اسیدپاشی  مجازات  تشدید  طرح  بررسی  ادامه 
نمایندگان از وزیر خارجه در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.

به گزارش ایسنا، جلسات علنی مجلس بعد از یک هفته تعطیلی، هفته 
آینده در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه برگزار می شد که جلسه روز 

دوشنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر خواهد بود.
بررسی سوال کواکبیان نماینده تهران، حسین زاده نماینده نقده و قربانی 
نماینده آستارا از محمد جواد ظریف وزیر خارجه در دستور کار مجلس قرار 

دارد.
قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد عملکرد ایاالت متحده آمریکا 
در حوزه حقوق بشر در سال ۹۷، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد عملکرد دولت در اجرای 
ماده ۲۲ قانون برنامه ششم در خصوص بهبود وضعیت ایران در شاخص های 
محیط کسب و کار و گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجالسیه سوم دوره 

دهم از دیگر موارد کاری مجلس در هفته آینده است.
ادامه بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی 
از آن و رسیدگی به لوایح موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین 

ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشورهای عضو، موافقت نامه همکاری و 
کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین ایران و ویتنام، اصالح بند ۳ 

ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم، موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از 
سرمایه گذاری بین ایران و عراق، اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش و 
جوانان و موافقت نامه بین ایران و فنالند در باره کمک و همکاری متقابل در 

امور گمرکی در دستور مجلس قرار گرفته است.
ارتش،  سازمانی  خانه های  از  استفاده  نحوه  قانون  اصالح  لوایح  بررسی 
و  ایران  بین  گذاری  سرمایه  از  متقابل  حمایت  و  تشویق  نامه  موافقت 
مجارستان، حمایت از محیط بان و جنگل بانان، موافقت نامه تشویق و 
حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و چک، عضویت ایران در برنامه 
اندازه شناسی آسیا و اقیانوسیه و کمک به سازماندهی پسماندهای عادی با 
اولویت های استان های ساحلی و کالن شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی 
از دیگر موارد کاری مجلس است. همچنین مجلس طرح استفساریه ماده 
۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و طرح های 
استفساریه بند دو ماده دو قانون مالیات های مستقیم، اصالح ماده ۱۳۳ قانون 
مالیات های مستقیم، الزامات اجرایی تولید و عرضه سوخت و سی ان جی در 
کشور، اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما و افزایش پاالیشگاه های معیانات 

کاری و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در دستور کار دارد.

 دستاورد ۱۷ مرحله
عرضه نفت و میعانات گازی

در بورس انرژی

دفاع عراق از تهران
برای عربستان

گران تمام شد  

 رئیس مرکز عربی مطالعات ایران:فروش ۱۰85۰۰۰ بشکه نفت خام
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