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سال بیست و هفتم
شماره 7015

مذاکرات ایران و  4+1در سطح کارشناسی سه شنبه انجام می شود

عکس :وحید فخیم -جهان اقتصاد

مذاکرات برجامی ایران و گروه  4+1در ســطح کارشناسی
روز سهشــنبه این هفته با حضور کارشناسان وزارت امور
خارجه ایران ،انگلیس ،فرانســه ،آلمان ،چین و روسیه در
بروکسل برگزار خواهد شد.
به گــزارش ایرنــا ،در ایــن دور از مذاکــرات ،طرفین
درخصوص مســائلی نظیر تحریم هــای یکجانبه آمریکا،

عدم تمدید معافیت های نفتی ایاالت متحده ،عدم تمدید
معافیت های مربوط به همکاری های هسته ای ،همکاری
هــای اقتصادی مبتنی بر اینســتکس گفت وگو کرده و به
تبادل نظر با یکدیگر خواهند پرداخت.
در این چارچوب ،علی اصغر نوری و پر فیشــر ،روسای
ایرانی و آلمانی اینستکس احتماال در این دور از مذاکرات

کارشناسی درخصوص نوع همکاری های ایران و اتحادیه
اروپا در قالب اینســتکس با یکدیگــر دیدار و گفت وگو
می کنند.
به گزارش ایرنا ،پس از خروج آمریکا از برجام و مخالفت
اتحادیــه اروپا با این اقدام ،فدریکا موگرینی در حاشــیه
نشست وزرای امور خارجه ایران و گروه  4+1در سازمان
ملل متحد در شهریور ماه سال گذشته از در راهاندازی ساز
و کار مالــی اروپایی ( )spvبا ایران بــرای ادامه مبادالت
تجاری خبر داد که ســرانجام ،در روز پنجشنبه  11بهمن
مــاه ،این کانال مالی با نام اینســتکس در فرانســه ثبت و
مدیریت آن را «پر شیفر» آلمانی با سابقه طوالنی مدیریت
در کامرز بانک بر عهده گرفت.
اینستکس مخفف عبارت Instrument in Support
 of Trade Exchangesبــه معنــای «ابزار پشــتیبانی
مبادالت تجــاری» اســت .اینســتکس در پاریس و در
چارچوب قوانین فرانســه ثبت شده است .غیر از فرانسه،
آلمان و انگلیس نیز ســهامداران اصلی آن هستند اما دیگر
کشــورهای اروپایی و کشــورهای جهان از جمله چین و
روســیه نیز میتوانند وارد آن شــوند .ســرمایه اولیه این
شــرکت  3هزار یورو است که از ســوی وزارت اقتصاد
فرانسه تأمین شده است.
براساس این سازوکار ،بدون انجام مراودات مالی بین ایران
و اتحادیه اروپا تجارت همچنان صورت گیرد .یک شرکت
ایرانــی کاالیی به اروپا صادر میکند و در قبال آن اعتباری

به دســت می آورد که خود او یا یــک واردکننده ایرانی
میتواند از آن برای واردات کاال از اروپا به ایران اســتفاده
کند؛ بدون اینکه پولی بین طرفین مبادله شــود .در مقابل،
همین سازوکار برای صادرکنندگان و واردکنندگان اروپایی
نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
«حمیــد بعیدی نژاد» ســفیر ایران در لنــدن در رابطه با
اینستکس اعالم کرد« :سه کشور اروپایی (فرانسه -آلمان-
انگلستان) پیشــنهاد کردهاند که برای عملیاتی شدن سریع
کانال مالی که برای تسهیل تجارت بین دو کشور در تمامی
زمینهها تاســیس شده اســت ،فاز اول آن به پرداختهای
مرتبط با اقالم کاالهای اساسی و پزشکی اختصاص یابد».
همچنین اقالمی که قرار است در فاز اول اینستکس مبادله
شوند عبارتند از انواع محصوالت کشاورزی مانند سویا و
ذرت ،انواع محصوالت غذایی ،میوه و ســبزیجات ،سموم
کشاورزی ،کود و بذرهای گیاهی ،غذای دام شامل کنجاله
و علوفــه ،شیرخشــک و مواد اولیه ،مــواد اولیه دارویی،
انــواع داروهای عمومی و داروهــای بیماریهای خاص،
انواع تجهیزات پزشکی و بیمارستانی ،دستگاهها و وسایل
پیشــرفته جراحی و اتاق عمل ،تجهیزات پیشرفته پزشکی
مانند دستگاههای رادیو تراپی و پرتو درمانی جهت مقابله
با سرطان ،انواع واکسنهای انسانی و دامی و.....
کشورمان در سالهای اخیر قدمهای مهمی در خودکفایی
برداشــته اســت ،اما خرید بخشــی از این اقالم کماکان
ضروری میباشد.

سیاستمدارعراقی:اعراب بدانند،سیاست ترامپ منطقه رابه آتش می کشد
یک سیاســتمدار و تحلیلگر عراقی با اشــاره به تبعات خطرناک سیاست ها و
اقدامــات رئیس جمهوری آمریکا برای کل منطقه ،گفــت که اعراب بدانند و
مراقب باشــند چون این سیاست ها فقط ضد ایران نیست بلکه کل منطقه را به
آتش خواهد کشید.
به گزارش روز دوشــنبه ایرنا' ،عزت الشابندر' سیاستمدار و تحلیلگر شاخص
عراقی گفت :سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کل منطقه را
به آتش خواهد کشــید و عادل عبدالمهدی نخست وزیر باید این خطرات را به
رهبران عرب گوشزد کند.
وی در یــک گفت و گــوی تلویزیونــی همچنین از طــرح و اقدامات رژیم
صهیونیستی برای تحریک ،سازماندهی برخی مخالفان در شهرهای سنی نشین
عراق جهت راه اندازی مطالبات حداکثری و اعتراضات اجتماعی جهت زمینه
ســازی برای بازگشــت دوباره داعش به این کشــور و موجه نشان دادن ادامه
حضور نظامی خود در عراق خبر داد.
الشــابندر گفت :ترامپ بــا روحیه ای که دارد به عراق اجــازه نخواهد داد به
صــورت کج دار و مریز در خصوص تحریم های ایــران رفتار کند و باالخره
روزی شــروع به تهدید عراق خواهد کرد تا این کشــور را مجبور کند تن به
تحریم های ضد ایرانی بدهد.
وی افزود :البته برخی شــخصیت های عراقی ،بــه ترامپ توصیه کرده اند که
کاری به رابطه این کشــور با ایران نداشته باشند و از واکنش قدرتمند ایران در
این زمینه بر حذر باشد.
این تحلیلگر عراقی گفت :دولت عراق باید با کشورهایی همچون مصر ،امارات

چهارسویسیاست
ظریف در دیدار با نایب رییس مجلس نیجر مطرح شد؛

زمینه های زیادی برای گسترش روابط ایران و نیجر وجود دارد

وزیر امور خارجه گفت :زمینه های زیادی برای گسترش هرچه بیشتر روابط و همکاری میان
ایران و نیجر وجود دارد و الزم اســت دولت و پارلمان های دو کشــور در این زمینه تالش
بیشتریکنند.
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه« ،محمدجواد ظریف»
در دیدار با «سوولی ایدی» نایب رییس مجلس نیجر و اعضای گروه دوستی پارلمانی دو کشور
بر اهمیت روابط با کشورهای آفریقایی در سیاست خارجی ایران ،به روابط خوب و دوستانه
کشورمان با نیجر تاکید کرد .وزیر امور خارجه گفت :زمینه های زیادی برای گسترش هرچه
بیشتر روابط و همکاری بین دو کشــور وجود دارد و الزم است که دولت و پارلمان های دو
کشور در این زمینه تالش بیشتری کنند .وی ادامه داد :زمینه خوبی برای همکاری های بخش
های خصوصی دو کشور هم وجود دارد و آنها می توانند در گسترش هرچه بیشتر روابط نقش
موثری داشته باشند« .سوولی آیدی» نایب رئیس مجلس نیجر نیز ضمن ارایه گزارشی از سفر
خود به ایران ،در مورد ســیل اخیر و خسارت های آن از طرف دولت ،پارلمان و مردم نیجر با
مردم کشورمان ابراز همدردی و مردم ایران را سرزنده ،خونگرم و میهمان نواز توصیف و از اینکه
گروه دوستی پارلمانی دو کشور توانسته است در زمینه مراودات دوجانبه مخابراتی ،دانشگاهی،
سیاسی و پارلمانی در جهت توسعه روابط با ایران گام هایی بردارد ،ابراز خرسندی کرد.
سیدعباسموسوی:

سلسله جنایات صهیونیستها در اراضی اشغالی فلسطین پایانی ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :در پرتو حمایت نامحدود آمریکا از این رژیم و سکوت
شرم آور برخی از دولتهای اسالمی ،سلسله جنایات صهیونیستها در اراضی اشغالی فلسطین
پایانی ندارد .به گزارش مهر ،سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه حمله وحشیانه
رژیم صهیونیستی به نوار غزه در فلسطین اشغالی را که منجر به شهید و مجروح شدن دهها نفر
از شهروندان فلسطینی از جمله زنان و کودکان شد ،شدیدا ً محکوم کرد و گفت :در پرتو حمایت
نامحدود آمریکا از این رژیم و سکوت شرم آور برخی از دولتهای اسالمی ،سلسله جنایات
صهیونیستها در اراضی اشغالی فلسطین پایانی ندارد.
موســوی ضمن تجلیل از مبارزات مشروع و مقاومت صبورانه مردم مظلوم فلسطین در برابر
رژیم اشغالگر قدس و تاکید بر حق مشروع فلسطینیان در دفاع از خود در برابر جنایات رژیم
صهیونیستی ،خواستار اقدام فوری سازمانها و مجامع منطقهای و بین المللی در جلوگیری از
تداوم تجاوزات این رژیم علیه مردم بی دفاع و بی گناه فلسطین شد.
با حکم رهبر معظم انقالب؛

حجتاالسالم حائری مدیر بنیاد دائرةالمعارف فقه اسالمی شد

رهبر معظم انقالب اســامی در حکمی حجتاالسالم و المسلمین حاج سید علیرضا حائری را به
مدیریت بنیاد دائرة المعارف فقه اسالمی بر اساس مذهب اهل بیت (ع) منصوب کردند.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر ،حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اســامی در حکمی
حجتاالسالم و المسلمین حاج سید علیرضا حائری را به مدیریت بنیاد دائرة المعارف فقه اسالمی بر
اساس مذهب اهل بیت (علیهم السالم) منصوب کردند.
متن حکم به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجةاالسالم والمسلمین آقای حاج سید علیرضا حائری دام افضاله
یکی از موهبتها و الطاف الهی در دوران جمهوری اسالمی توفیق اقدام به تهیهی دائرة المعارف فقه
اسالمی بر اساس مذهب اهلبیت علیه مالسالم است که حق ًا پدیدهای افتخارآفرین و ماندگار و راهگشا
اســت .نقش اصلی و اساسی را در این اقدام بزرگ مرحوم آیة اهلل هاشمی شاهرودی رحمةاهللعلیه
بر عهده گرفته و با همکاری گروهی از فضالی برجسته ،بخش مهمی از این بنای فاخر را به سامان
رساندند .اکنون پس از ارتحال آن عالم محقق ،الزم است تالش مبارک برای به انجام رساندن این کار
بزرگ ادامه یابد .اینجانب پس از بررسی و مشورت و جستجوی الزم جناب مستطاب عالی را که
بحمداهلل دارای منزلت علمی و شایستگی وافر میباشید و سالها در تدوین آن اثر برجسته همکاری
و مشــارکت داشتهاید برای این مسئولیت مهم برگزیدم و مدیریت بنیاد متصدی این کار را به شما
میسپارم و امیدوارم با جدیت و تالشی که به کار خواهید برد ادامهی کار را با کیفیت و سرعت شایسته
به سامان برسانید .توفیقات جنابعالی و دیگر دستاندرکاران را از خداوند متعال مسألت میکنم.
سیّدعلیخامنهای

و عربستان صحبت و تاکید کند که بغداد نمی خواهد در یک جبهه علیه جبهه
بندی هایدیگر و بویژه در قطب ضد ایرانی قرار بگیرد.
الشابندر گفت که عبدالمهدی در سفر اخیر خود به آلمان و فرانسه ،مقامات اروپا
را در جریان فشار آمریکا به عراق برای قرار گرفتن در جبهه ضد ایرانی قرار داده
است و این امر را محکوم کرده است.
وی افزود :عبدالمهدی همانطور که با اروپایی ها این موضوع را مطرح کرد باید
خطرات سیاست ترامپ برای همه کشورهای منطقه و نه فقط ایران و عراق را
به رهبران عرب نیز گوشزد کند.
این سیاستمدار عراقی گفت که آمریکا نیز باید بداند که ایران متحدانی در منطقه
از جمله در عراق ،یمن ،لبنان و ســوریه دارد که حاضر هستند جان خود را به
خاطر دفاع از جمهوری اسالمی ایران بدهند و با آمریکایی ها بجنگند و تابوت
سربازانشان را به آمریکا بفرستند.
الشــابندر در بخش دیگری از ســخنانش از تحرک تعدادی از افراد در مناطق
سنی نشین شــمال و غرب عراق و دیدار آنها با برخی مسئوالن عالیرتبه رژیم
صهیونیســتی در اروپا و گفت و گو درباره طرحی که هدف از آن قطع ارتباط
زمینی عراق از سوریه و لبنان است.
وی افزود :هدف از این طرح ،موج آفرینی بر ســر احتمال بازگشــت داعش و
نیز مظلومیت اهل ســنت در مناطق غرب عــراق ،آزاد کردن زندانیان (متهم یا
محکوم به همکاری با داعش) ،بازگشت آوارگان به مناطق آزاد شده ،بازسازی
این مناطق با کمک های خارجی و در نتیجه زمینه سازی برای نظام کنفدرال و
نه حتی ایجاد اقلیم (مانند اقلیم کردســتان عراق) برای جدا کردن این مناطق از

خاک عراق است.
الشــابندر افزود :آمریکا در چارچوب همین طرح می کوشــد  10هزار نفر از
ســاکنان مناطق سنی نشین عراق را آموزش بدهد و مسلح کند ،شهرهایشان را
با کمک های خارجی بازســازی کند و با تحریک خانواده های زندانیان ،موج
مطالبات برای آزاد شــدن آنها راه بیاندازد و با مطرح کردن مطالبات غیر ممکن
از دولت ،رویکرد جدیدی در این مناطق به ســوی میل به نظام کنفدرال و جدا
شدن شبه کامل از خاک عراق ایجاد کند.
به گفته وی ،این طرح پس از ماه رمضان به صحنه خواهد آمد.

با تصویب مجلس

سازمان میراث فرهنگی مکلف به تدوین دستورالعمل های الزم برای
نگهداری اماکن تاریخی شد

نمایندگان مجلس شــورای اســامی ،سازمان میراث
فرهنگی را مکلف به تدوین دستورالعملهای مورد نیاز
برای مدیریت بهره برداری ،نگهداری و پشتیبانی بناها،
اماکن و بافتهای تاریخی و فرهنگی با اولویت واگذاری
فعالیتها به بخش غیر دولتی کردند.
به گــزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس
ماده  2و  3طرح حمایــت از مرمت و احیای بافتهای
تاریخی فرهنگی را بررسی و تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در این ماده به منظور حمایت از مرمت
و احیای بافت های تاریخی-فرهنگی  ،سازمان میراث
فرهنگی را مکلف کرد با همکاری وزارت خانههای راه
و شهرسازی و کشــور و بنیاد مسکن انقالب اسالمی
ظرف مدت حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون

نسبت به تکمیل ،تعیین و ابالغ محدوده بافت تاریخی
فرهنگی کلیه شهرها و روستاهای تاریخی اقدام کنند.
همچنین سازمان میراث فرهنگی مکلف شد با همکاری
وزارت خانههای راه و شهرسازی ،کشور و بنیاد مسکن
انقالب اســامی ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از
تصویب این قانون نسبت به تهیه چارچوب طرحهای
ویــژه حفاظت و احیای بافتهای تاریخی و فرهنگی از
جمله تعییــن جرایم با رویکرد صیانت از ارزشــهای
تاریخی و فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این
محدودهها اقدام کنند.
نمایندگان در بنــد دیگری از این ماده تصویب کردند:
ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون دستور
العملهای مورد نیاز برای مدیریت بهره برداری ،نگهداری
و پشتیبانی بناها ،اماکن و بافتهای تاریخی و فرهنگی با

اولویت واگذاری فعالیتها به بخش غیر دولتی را تهیه
و ابالغ کنند.
نمایندگان در ماده  3این طرح تصویب کردند :وزارت
راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی مکلف
هستند با همکاری سازمان میراث فرهنگی و شهرداری
ها در مدت  5ســال پس از تصویب این قانون نسبت
بــه تهیه ،تصویب و اجرای طرح های ویژه حفاظت و
احیای محدوده های بافت هــای تاریخی  -فرهنگی
حســب مورد از طریق شــورای عالی شهرســازی و
معماری با کمیسیون های ماده  5قانون تاسیس شورای
عالی شهرســازی و معماری مصوب  22اســفند 51
با اصالحات و الحاقات بعــدی آن اقدام کند ،رعایت
حقوق مالکانه مردم در اجــرای مواد  2و  3این قانون
الزامی است.

رئیس قوه قضاییه:

اجرای «قانون رسیدگی به دارایی مسئوالن» برای صیانت از حیثیت مسئوالن و
مقامات جمهوری اسالمی است
رئیس قوه قضاییه با بیــان اینکه هدف ما از اجرای قانون
رســیدگی به دارایی مســئوالن ،مچ گیری نیست ،گفت:
در واقع ،این قانون برای صیانت هر چه بیشــتر از حیثیت
مسئوالن و مقامات جمهوری اسالمی است.
به گزارش ایســنا ،آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه
مسئوالن عالی قضائی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان،
ماه ضیافت اهلل و بهار قرآن ،تصریح کرد :انسان وقتی میزبان
کسی است ،تمام تالش خود را به کار میگیرد که بهترینها
را بــرای میهمانش فراهم کند .حال وقتی میزبان انســان
خداوند باشد ،قطع ًا بهترینها که همان مقام ربانی حضرت
حق است در انتظار مؤمنان خواهد بود و اگر بتوانیم حقیقت
بندگی را در این ماه بزرگ کسب کنیم ،به سعادت عظیمی
دست یافتهایم و امیدواریم خداوند توفیق بهرهمندی از این
فیوضات معنوی را به همه ما عطا کند.
رئیس قوه قضائیــه ،دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از
مهمترین جلوههای معنوی ماه مبارک رمضان برشمرد و
افزود :این جلوه معنوی برای کسانی که مسئولیتی بر عهده
دارند ،مضاعف است .امروز مهمترین وظیفه مسئوالن ،گره
گشــایی از زندگی مردم و رفع مشکالت معیشتی است.
در همین راستا ،الزم اســت همه دستگاههای دولتی اعم
از ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و همچنین ســازمان تعزیرات
حکومتی ،وظایف قانونی خــود را در حوزه نرخ گذاری
و نظارت بر قیمتها انجام دهند و پیش از آنکه دســتگاه
قضائی ورود کند ،این وضعیت را که مردم هر روز با یک
نرخ جدید مواجه میشوند ،سامان دهند.
رئیســی با طرح این پرســش که فــارغ از نظام عرضه و
تقاضا ،چه کســانی قیمت مســکن ،خودرو ،ارز ،طال و
مایحتاج ضروری مردم را تعییــن میکنند ،بر نظارت بر
نرخها خصوص ًا در وضعیت فعلی تاکید کرد و یادآور شد:

وظیفه مهم مســئوالن دولتی این است که از این افزایش
لجام گسیخته قیمتها که موجب نگرانی مردم میشود،
جلوگیری کنند و قطع ًا قوه قضائیه نیز همانند گذشــته به
تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل میکند و دادستانها
نیز همکاریهای الزم را در این حوزه خواهند داشت.
رئیس قوه قضائیه ،یکی دیگر از جلوههای ماه مبارک رمضان
را کاهش دعاوی و جرم و جنایت در کشور عنوان کرد و
افزود :طبق همه آمارها ،هرساله در ماه مبارک رمضان شاهد
کمترین میزان ورودی پرونده به دادگســتریها و مراجع
انتظامی هســتیم .عالوه بر این ،این ایام بهترین زمان برای
احیای فرهنگ صلح و سازش است که از دوران قدیم در
آموزههای دینی و ملی ما وجود داشته و بر اساس آن ،اغلب
دعاوی و نزاعهای جزئی با ریش سفیدی و کدخدامنشی
میان بستگان و حتی تجار و بازاریان ،به سازش منتهی می
شــده و کمتر موضوعات به عدلیه و محکمه ارجاع می
شــده است .رئیسی خاطرنشان کرد :این یک الگوی قابل
توجه برای محققان و پژوهشگران است که تأثیر توجه به
معنویت و نزدیکی به ساحت قرب الهی را بر شکل گیری
دعاوی ،تنشها و ارتکاب جرایم و همچنین احیای فرهنگ
میانجیگری و اصالح ذات البین بررســی کنند تا بتوان به
شکلی دقیق و برنامه ریزی شده ،از بستر معنوی ماه مبارک
رمضان برای تعمیق و نهادینه سازی فرهنگ صلح و سازش
و همچنین پیشگیری از دعاوی و جرایم استفاده کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام
معظم رهبری مبنی بر ضرورت اتخاذ آرایش متناسب در
برابر آرایش جنگی دشمن ،تصریح کرد :امروز دشمن در
حوزههای اقتصادی ،سیاســی و رسانهای ،آرایش جنگی
بــه خود گرفته و این امر ایجاب میکند که همگان با یک
روحیه انقالبی و جهادی ،وضعیت متناســبی در برابر این
آرایش جنگی داشته باشیم .رئیسی گفت :آرایش متناسب

در جبهه اقتصادی ،تقویــت ظرفیتهای اقتصاد داخلی،
رونق تولید و اشــتغال و توجه هر چه بیشتر به مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی اســت .در حوزه سیاسی ،بهترین آرایش
و وضعیت ،انســجام ملی و همصدایی و پرهیز از ارسال
هرگونه پیام و سیگنال سازش و تسلیم است .امروز ارسال
این قبیل پیامها که حاکی از عقب نشــینی در برابر دشمن
باشد ،محکوم به شکست است .در حوزه روانی و رسانهای
نیز ،آشنایی با ترفندهای جنگ روانی دشمن و مقابله با این
ترفندها ،بهترین و مؤثرترین راهبرد به شمار میآید.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی
در حمله به مردم بی گناه غزه و شهادت شماری از زنان و
کودکان فلسطینی ،این وضعیت را که دستاورد حمایتهای
بی چون و چرای آمریکا از رژیم اشــغالگر قدس است،
برای همگان عبرت آموز دانست و تاکید کرد :این ،ماهیت
آمریکاســت و نشان میدهد که به هیچ موازین و اصولی
جز منافع سلطه طلبانه خود پایبند نیست .بر همین اساس،
مناســبترین آرایش ما در برابر این دولتهای جنایتکار،
مقاومت و ایستادگی تحت رهنمودهای داهیانه مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) و همچنین تقویت توانمندیهای
داخلــی و بهره گیری صحیح از نیروی انســانی کارآمد،
متخصص و متعهد است.
رئیســی در بخش پایانی ســخنان خود با اشاره به قانون
«رســیدگی به دارایــی مقامات ،مســئوالن و کارگزاران
جمهوری اســامی ایران» مصوب ســال  ۹۴که پس از
تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص
مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضائی ابالغ شده
است ،اظهار کرد :آئین نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر
عهده دستگاه قضائی نهاده شده ،در حال نهایی شدن است
و به زودی این قانون که مبنای آن اصل  ۱۴۲قانون اساسی
است ،به مرحله اجرا درخواهد آمد.

سرمقاله

جهاناقتصاد

کشوری ساخته ایم که مپرس!
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

وقتی سرمایه اجتماعی به مخاطره می افتد ،رابطه بین مردم و حکمرانان ضعیف شده و
جامعه رفته رفته دو قطبی می شود و همه را به چشم دوست یا دشمن می بینند و دیگر
رنگ خاکســتری وجود ندارد .در چنین حالتی است که امید به آینده از جامعه رخت بر
مــی بندد و ملت جملگی در پی آنند که با هم در آویزند .نمونه بارز آن ســیل اخیر در
کشور است .در پی این مصیبت هولناک ،صرف نظر از درست یا نادرست بودن ،بخشی
از جامعه بانگ بر می آورد که این اتفاق ناشی از جنگل تراشی (خواری) ،تجاوز به حریم
رودخانه ها ،ساخت و سازهای غیر منطقی و موارد مشابه دیگر است و گناه را تمام ًا به
گردن مسئولین اجرایی می اندازد .عدم حضور استاندار در منطقه ،سیل را به حاشیه کشانده
و به مساله اصلی تبدیل می شود .گروهی دیگر اصرار دارد که سیل خشم طبیعت است و
در تمام دنیا اتفاق می افتد .کلیپ بخش می کند که در آلمان سیل این چنین خسارت زده
و در ژاپن آن چنان ،و نسخه می پیچد که باید با طبیعت کنار آمد و دست به دعا برداشت.
بدین ترتیب در موضوع سیل هم همه چیز یا سیاه است و یا سفید .البته که مسئولین هم
که از میان خودمان انتخاب شــده اند در همین تاتر ایفای نقش می کنند .در شرایطی که
سیل زندگی جمع کثیری از هم وطنانمان را نابود کرده ،رئیس ستاد مدیریت بحران کشور
اعالم می کند که مردم سیل زده همه خوشحالند چون امسال به خاطر سیل علوفه بیشتری
خواهند داشت! عمق فاجعه آنجاست که در جلسه هیات دولت بحث بر سر این است که
دروازه قرآن شیراز اول رودخانه بوده و بعد خیابان شده یا برعکس! لذا از همین واقعه
دردناک می توان به عمق فاجعه پی برد .فاجعه ای که ریشه در مسایل فرهنگی و اقتصادی
دارد .مادامی که جامعه احساس کند حکمرانان با صداقت سعی دارند بر مشکالت فایق
آیند و با شفافیت مردم را در جریان امور قرار می دهند ،هر گونه سختی را تحمل کرده
و از دولــت مردان خــود حمایت می کند .ولی وقتی هــر روز حقوق های نجومی را،
اختالس ها را و بی عدالتی ها را می بیند نا امید می شود ،خرج خود را از نظام جدا می
کند و همه چیز را سیاه می بیند .در آن طرف این دیوار بلند هم نیروهای به اصطالح ارزشی
تمام قد از همه اقدامات نظام حمایت می کنند ،خرابی سیل را فقط و فقط ناشی از قهر
طبیعت دانسته و چاره کار را تنها در دعا و ثنا جستجو می کنند .این گروه حتی زغال را هم
سفید می بینند! این شرایط فرهنگی آشفته به وضوح نشان می دهد که جامعه دو شقه شده،
با خود قهر است و سر آشتی ندارد .وقت آن رسیده که واقعیات را قبول کنیم .بر مسئولین
کشور حجت است که طرح آشتی ملی دراندازد و جامعه را از این دو دستگی برهاند.
اما در این نوشتار در پی آنیم که چشم ها را بشوییم و جور دیگر ببینیم .برای چند لحظه
هم که شده خود را از بند غرب زدگی ،انقالبی و بر چسب های دیگر برهانیم و وضعیت
اقتصادی مان را ارزیابی کنیم .بر کســی پوشیده نیست که فقیر شده ایم .در پایان جلسه
مشترک سران قوا در آبان ماه گذشته ،رئیس جمهور به ملت ایران نوید می دهد که اولین
بسته حمایتی تا پایان ماه توزیع می شود .یعنی مردم به خواب خوش خود ادامه دهند که
ایشان بیدارند و اجازه نخواهند داد که ملت از گرسنگی بمیرند! اقتصاد را با ایدئولوژی در
آمیخته ایم و حال که از ناکجاآباد سردرآورده ایم به دنبال آنیم که گناه را به گردن این و آن
بیندازیم .مسئولین کشور در نهایت بی صداقتی این گونه وانمود می کنند که گویی زمین
و زمان مقصرند و این گونه خودمان را تبرئه می کنیم .سیاست های اقتصادی مان کار را
به جایی رسانده که علیرغم شعار توخالی جذب سرمایه خارجی ،هر سال میلیاردها دالر
از اقتصاد کشور خارج شده و در کانادا ،ترکیه ،مالزی و سایر کشورها جای امن پیدا می
کند .در مدت چهل سال نقدینگی کشور  3500برابر افزایش یافته و تنها یک سوم بودجه
در اختیار دولت است که آن هم صرف پرداخت حقوق،یارانه نقدی ،یارانه انرژی و سایر
هزینه های جاری شده و دیگر از بودجه عمرانی خبری نیست .صدا و سیما در 97/05/28
اعالم می کند که از فردا سکه به قیمت  400هزار تومان توزیع می شود و پیش بینی می کند
که به قیمت  3میلیون تومان به فروش برسد و در چنین شرایطی پای رونق تولید را پیش
می کشیم .برنامه ریزان اقتصادی کشور کار را به آنجا کشانده اند که بانک مرکزی به ناچار
هر روز  700میلیارد تومان پول چاپ می کند تا سود سپرده های شبکه بانکی را بپردازد و
در آن طرف تولید کشور به دلیل نبود سرمایه در گردش با نابودی دست و پنجه نرم می
کند .در آمیختن سیاست و اقتصاد این امکان را فراهم آورده که مافیای خودرو حداکثر سوء
استفاده را از آشفتگی اقتصادی برده و وقتی پیش فروش  40هزار خودرو پراید را اعالم
می کند 700 ،هزار متقاضی به دنبال ثبت نام باشند و در یک دقیقه همه به فروش برسد! و
در شرایطی که از یک طرف تولید تحت فشار شدید کمبود نقدینگی و آشفتگی اقتصادی
به مخاطره افتاده و نقدینگی سرگردان در صف خرید ارز ،سکه و خودرو ایستاده ،رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در  97/06/14در مجلس اعالم می کند که دولت  12برنامه
و  5بســته دارد! چه اسم با مسمایی ،کدام مدیریت و کدامین برنامه ریزی؟ صندوق بین
المللی پول متوسط نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه ،شمال آفریقا ،افغانستان و پاکستان
را در ســال جاری میالدی  %2/7پیش بینی کرده و اعالم می کند که تنها ایران و سودان
رشد اقتصادی منفی ،باالترین نرخ تورم و بیشترین میزان بی کاری را تجربه خواهند کرد.
ادامه در صفحه 3

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
ی
• مدیر مسئول:فرزانه خرقان 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار مالی :مرتضی ابراهیمی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
farzaneh.kharaghani@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

