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رییس جمهوری در نشست با وزیر ،معاونین و مدیران وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد:

باید مسکن ارزان را در اختیار مردم قرار دهیم

عکس :مهر

گروه سیاسی
politics@jahaneghtesad.com

در دولت قبل یک مسکن از جیب مردم برای آنها درست
شــد  45هزار میلیارد تومان از بانــک مرکزی گرفتند و
در بانک مســکن آوردند ،و این  45هزار میلیارد به گفته
برخی از متخصصین ما  45درصد تورم داشته است .من
کمتــرش را میگویم  30درصد بــرای مردم تورم ایجاد
کردند.
به گزارش ایرنا « ،حجت االســام والمســلمین حسن
روحانی» در نشســت با وزیر معاونین و مدیران وزارت
راه و شهرســازی گفت :رییس جمهــوری به انتقادها از
 FATFاشــاره کرد و گفت :میگوییم  FATFباشــد یا
نباشــد ،یک نفر نمی گوید اگر  FATFباشــد یعنی 20
درصــد ارزانتر ،اگر  FATFنباشــد یعنــی  20درصد
گرانتر .کسی که شعار میدهد هزینهاش را هم پرداخت
کند ،نمیشــود در این کشــور یک نفر در نهاد یا ارگانی
شعار بدهد و آثار شــعارش را برای مردم ترجمه نکند،
باید ترجمه کنیم.
رییس جمهوری اظهارداشت :برجام باشد یا نباشد؟ این
را ترجمه کنیم .برجام باشد یعنی چه ،برجام نباشد یعنی
چه؛ ایــن را ترجمه کنیم که بودنش چقدر ســود دارد،
نبودنش چقدر ســود دارد ،این را از مردم بپرسیم که اگر
میخواهید زندگــی کنید ،زندگی گــران میخواهید یا
زندگی ارزان؛ اگر فرمودنــد زندگی گران میخواهیم ما
همه این شعارها را قبول داریم.
اکنون هم ادغام وزارتخانه ها را ضروری می دانم
از اواسط دولت یازدهم به این نتیج ه رسیدیم که برخی از
وزارتخانهها از جمله وزارت راه و شهرســازی و صنعت
و معدن و تجارت باید به دو وزارتخانه تبدیل شــوند که
الیحه آن را به مجلس شورای اسالمی دادیم .ما به دنبال
جداسازی مسکن و شهرســازی از راه و حمل و نقل و
بازرگانی از صنعت و معدن بودیم.
وی افــزود :در حال حاضر هم ایــن کار را ضروری می
دانم ،اما به هر دلیلی نمایندگان مجلس شــورای اسالمی
همراهی نکردند .این به نفع کشــور بود که در شــرایط
تحریم این وزارتخانه ها تفکیک شــوند .ما در شــرایط
تحریم به یک وزارتخانه بازرگانی فعال نیازمند هســتیم،
اما صنعت و معدن و تجارت هم در این وزارتخانه وجود
دارد و کار پیش نمیرود.
روحانی تأکید کرد :یــک خودرویی که میتواند  10تن
بار ببرد وقتی  30تن به او بار بزنید حداقل ســرعتش کم
میشــود و الســتیک آن زودتر پنچر میشود و این یک
واقعیت است.
رییس جمهوری با اشــاره به اینکه راه شهرسازی مقوله
سنگینی است  ،اظهارداشت :مسکن و شهرسازی و حمل
و نقل موضوع ســنگینی اســت و بخش حمل و نقل در
شرایط تحریم قرار گرفته است و ما در این زمینه به یک
کار ویژ ه نیازمندیم .بار ســنگینی بر دوش وزیران راه و
شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت قرار دارد ،هرچند
هر دو وزیر تازه نفس هستند.
روحانی گفت :در بحث حمل و نقل باید اعتراف کنم در
پنج سال گذشته کارهای بسیار بزرگی انجام شده است،
را ه آهــن یکی از هدفهای دولــت یازدهم و همچنین
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دولت دوازدهم است.
روحانی بیان داشت :جادههای ما  100درصد امن نیست
و اگر کســی بخواهد  2هــزار کیلومتر رانندگی کند بهتر
ازقطار استفاده کند  .مسلم ًا ما باید راهآهن را توسعه دهیم
و یکی از اشــکاالتی که در ســالهای گذشته بوده این
اســت که بر روی راهآهن کمتر کار و فکر شــده است
و مــن در همین افتتاح اخیــر در راهآهن ارومیه دیدم که
مســئول راهآهن اعالم کرد که در طول  4-5سال گذشته
حدود  2هزار کیلومتر راهآهن ایجاد شده است که نسبت
به کل راهآهنــی که از اول تاریخ ایــران تا به حال بوده
اضافه شده است.
وی ادامــه داد :تقریب ًا  20درصد راهآهن نســبت به کل
دورههای قبل در این دوره انجام شــده که نشان میدهد
کار بزرگــی انجام شــده .امروزه هــم در زمینه راهآهن
امکانات خوبی مهیا شده و روزانه میتوانیم توسعه خوبی
در راهآهن داشته باشیم.
رییس جمهوری تأکید کــرد :یک اولویت دولت راهاهن
است مخصوص ًا برای اتصال راهآهن به مسیرهای ترانزیتی
منطقهمان .راهآهنی که سرخس را به چابهار متصل میکند
برای ما بسیار مهم است ،آن راهآهنی که میتواند پولش را
ســریع برگرداند راهآهنی است که در مسیر ترانزیت قرار
میگیرد و میتواند بار را جابجا کند.
وی یادآور شــد :در بخش هوایی هم کارهای خوبی در
 5سال گذشــته صورت گرفت البته سرمایهگذاریهایی
کــه در زمینه حمل و نقل هوایی انجام دادیم بخشــی از
آن سیاســی و اجتماعی بوده و اقتصادی نبوده است .اگر
فرودگاههای کشورمان را نگاه کنیم  80درصد پروازهای
کشــورمان از  10فــرودگاه انجام میشــود یعنی برای
فرودگاهها یک باندی ســاخته شده ،بعضی از فرودگاهها
جنبه اجتماعی-سیاســی داشــته و بعد اقتصادی در نظر
گرفته نشــده است و نیازمند فرودگاههای بزرگ و مجهز
در شهرهایی مثل تهران هستیم.
رئیــس جمهوری با تأکید بر اینکه فرودگاه بندر امام باید
توسعه پیدا کند ،اظهارداشــت :توسعه فرودگاه میتواند
حمل و نقل منطقهای و جهانی داشته باشد.
روسری مسافران و فرودگاه امام
روحانی خاطر نشــان کرد:قبال یک سرمایهگذاری حاضر
بود زمانی که این فرودگاه امام ســاخته نشــده بود تمام
فازهــای فرودگاه امام را در مدت  2ســال انجام دهد و
میخواست از این فرودگاه  10الی  15سال استفاده کند.
یک وزیری آمد و گفت من نمیگذارم ،گفتیم چرا؟ گفت
در ســالنهای ترانزیتی کــه او میخواهد ایجاد کند باید
تعهد کند اگر مســافر خارجی وارد این ســالن شود و با
هواپیمای بعدی میخواهد برود از توی هواپیما روسری
داشته باشــد ،هرچه به او گفتیم ما این روسری را برای
تو حل میکنیم زیر بــار نرفت ،بعد هم به من گفت این
چیزی نیســت که فــرودگاه امام را ما خودمان درســت
میکنیم چرا یک خارجی بیاید این کار را انجام دهد.
وی افــزود :هنوز هم مشــکالتی داریــم ،میگوییم اگر
ســرمایهگذار خارجی بیاید اشــکال دارد ولی اگر مربی
فوتبال از خارج بیاید اشــکالی ندارد .من نمیدانم چطور
این تفکرات با هم جور میشــود .اگر یک مربی فوتبال
خارجی فوتبال ما را اداره کند و تیم ملی ما را ارتقاء دهد
چطور یک دانشمند خارجی بخواهد به ایران بیاید اینطور

الریجانی:

فقط با فریاد نمی توان با فساد مبارزه کرد

رییس مجلس شورای اسالمی گفت :فسادهای بزرگ را باید علنی کرد و با آن برخورد
جدی شود .در مبارزه با فساد باید آداب داشت و فقط با فریاد نمی توان با آن مبارزه کرد.
بــه گزارش خانه ملت ،علی الریجانی در شــصت و نهمین همایش مدیران و معاونان
حفاظت پرسنل مراکز و دفاتر حراست ،وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها که در تاالر
شــهید مدرس مجلس شورای اسالمی برگزار شد ،افزود :دشمنان قصد داشتند با فشار
اقتصادی و روانی در اقتصاد ما نابسامانی ایجاد کنند و حتی بازار ارز را در مقطعی تحت
تاثیر قرار دادند ،چرا که مسئله ارز نقطه کانونی بود.
وی ادامه داد :ولی با تدابیر رهبر معظم انقالب و ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی
قوا ،ســاماندهی امور پیگیری شد و فکر می کنم تصمیمات جلسات این شورا تاثیرات
مثبتی داشته و بیانگر این بود که ایران می تواند شرایط را کنترل کند و روند کاهش نرخ
ارز ایجاد شد که باید ادامه یابد.
رییس مجلس خاطرنشان کرد :اگر دســتگاهی به صورت درست و صحیح کار نکند،
نارضایتی ایجاد می کند ،البته برخی مسائل ریشه در ساختار دیوانی دارد که باید عالج
شــود و در بلندمدت دولت کوچک شــود .در هر صورت اگر حراست ها با مدیریت
ارشد دستگاه ها صمیمی باشند ،می تواند اقدامات خوبی برای جلوگیری از نارضایتی
انجام داد.
الریجانی پیشنهاد کرد از افرادی که به ادارات یا دستگاه ها مراجعه می کنند ،سوال شود
که نحوه برخورد چگونه بوده اســت .در هر صورت باید نارضایتی ایجاد نشود و باید
پیگیری انجام شود که در دستگاه ها به مردم ستم نشود.
وی ادامه داد :برخی کارکنان ممکن اســت عملکرد درســتی نداشته باشند ،اما اینگونه
نباشــد که کسی یک اشتباه کرد ،او را از هستی ساقط کنند البته فسادهای بزرگ را باید
علنی کرد و با آن برخورد جدی شود .در مبارزه با فساد باید آداب داشت و فقط با فریاد
نمی تواند با فساد مبارزه کرد.
وی گفت :باید مدیر ســالم و عاقل بتواند شــجاعانه تصمیم گیری کند و مدیری که با
صدق کار می کند باید حمایت شــود و اگر اشکال و ناتوانی در مدیریت وجود داشته
باشد ،باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

میشود ،حرام!
رییس جمهوری گفت :چطور یک ســرمایهدار بزرگ که
 20سال پیش می خواســت بیاید و االن فرودگاه امام را
هم ساخته بود در حالیکه ما هنوز در خم یک کوچهایم،
این موضوع دالیل مختلفی دارد .این اشکال کار ما است،
فرصتها را میسوزانیم و هدر میدهیم.
روحانی گفت :مــا االن میخواهیم با بانکهای خارجی
کار کنیم ،بدون کار کردن با بانکهای خارجی اقتصاد ما
حل میشــود ،اما با  20درصد گرانتر؛ شما جنس وارد
میکنیــد از این صرافی بــه آن صرافی قیمت  20درصد
برایت گرانتر در میآید اما اگر با سیستم بانکی باشد 20
درصد ارزانتر در میآید ،این موضوع بحث هزینه است.
شعارها را ترجمه کنیم
وی افــزود :میگوییــم  FATFباشــد یا نباشــد ،یک
نفــر نمیآید بگوید اگر  FATFباشــد یعنی  20درصد
ارزانتر ،اگر  FATFنباشد یعنی  20درصد گرانتر .کسی
که شعار میدهد هزینهاش را هم پرداخت کند ،نمیشود
در این کشــور یک نفر در نهاد یا ارگانی شــعار بدهد و
آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند ،باید ترجمه کنیم.
رییس جمهوری اظهارداشت :برجام باشد یا نباشد؟ این
را ترجمه کنیم .برجام باشد یعنی چه ،برجام نباشد یعنی
چه؛ ایــن را ترجمه کنیم که بودنش چقدر ســود دارد،
نبودنش چقدر ســود دارد ،این را از مردم بپرسیم که اگر
میخواهید زندگــی کنید ،زندگی گــران میخواهید یا
زندگی ارزان؛ اگر فرمودنــد زندگی گران میخواهیم ما
همه این شعارها را قبول داریم.
روحانی افزود :مگر میشود در دنیای امروز ما با بانکهای
دنیا کار نکنیم؟ بعد یک کســی میآید و از گوشهای که
نمیدانیم این تفکر از کجا است مردم را تحریک میکند
که اگر این قرارداد یا کنوانســیون امضا شــود و یا با این
گروه مالی کار کنیم اسالم از دست میرود .کجا اسالم از
دست میرود؟ کاش تو اسالم را میفهمیدی!
وی ادامه داد :از مردم ســوال کنیــم حکومت مال مردم
اســت ،اداره کشور مال مردم اســت ،هزینهها را به مردم
بگوییم کــه اگر این کار را نکردیم مــردم چقدر باید از
جیب بدهند و اگر این کار را کردیم چه تســهیالتی برای
مردم فراهم میشود.
رییس جمهوری گفت :در بخش ســاختمان اگر یک تیم
مهندسی را برای نظارت بر ســاختمان جدید بیاوریم و
یک شــرکت ناظر از خارج در نظارت بیاوریم آن وقت
باید گفت آیا ما درست حرف میزنیم؟ ساختمانهای ما
که در ایران ساخته میشود در چارچوب روز است؟ چند
ســال عقب است؟ این را خود شــما و مهندسین ما باید
بگویند .نظارت ما آیا نظارت دقیق است؟
میروید که مثل یک گل که تماشــا میکنید هست .گنبد
شــیخ لطفاهلل همانطور چشم را نوازش میکند ،مسجد
امام و عالیقاپو هم همینطور.
وی با طرح این ســوال که چطــور از نگاه کردن به یک
ســاختمان برای  1000ســال پیش لذت میبریم ،گفت:
چرا ساختمانی که امروز خودمان درست میکنیم بعد از
 15ســال به آن میگوییم کلنگی؛ یعنی ساختمان را برای
 15سال درســت کردهایم؟! در اروپا نگاه کنید بعضی از
خانهها برای  200الی  250ســال پیش است ،چرا خوب
درست نمیکنیم؟ شهرسازی ما کجا مشکل دارد؟
رییس جمهوری افزود :شــما یک ســاختمان در تهران
ببینید پس از  20سال نقشه سیمکشی آن را پیدا میکنید؟
چرا این ســند را نداریم؟ شــما در اروپا بروید میبینید
هر خانهای ســند دارد و وقتی آن را باز میکنید مســیر
شــناژبندی ،پایهها و مصالح آن مشــخص است ،چرا ما
سند ساختمان نداریم؟ پس باید یک تحول بزرگی در امر
ساختمان و کیفیت آن ایجاد کنیم.
روحانی گفت :ما االن میخواهیم یک محله را نو کنیم و
میگویید  2700محله داریم که باید نوســازی شود ،این
کار بســیار ارزشمند اســت زیرا هم صنعت ساختمان و
هم اشــتغال به حرکت در میآید و هم مردم امنیت پیدا
میکنند .در این محله فرسوده اگر زلزله بیاید  50الی 60
درصد خسارت روی میدهد اما اگر نوسازی کنیم ممکن
است خسارت آن یک الی دو درصد باشد.
وی ادامــه داد :جان مردم برای ما مهم اســت ،بعد از آن
ســرمایه زندگی مردم ارزش دارد .االن به طور مثال یک
نفر یک خانه دارد که ســرمایه آن  10میلیون تومان است
اما پس از بازسازی بافت فرسوده این سرمایه  20میلیون
تومان میشود .شــما به او امنیت و رفاه میدهید ،بعضی
در این محلههای تهران خدمت خانوادههای شهدا میروم
کوچههایی است که اص ً
ال ماشــین نمیتواند از آن عبور
کند ،یک نفر اگر مریض شــود آمبوالنس آنجا نمیرود.

ما محلهها را باید امن و زندگی را برای مردم آسان کنیم.
رییس جمهوری گفت :هدر رفت انرژی ما چقدر است؟
یعنی چقدر باید این بخاری یا شــوفاژ روشــن باشد تا
بتوانــد این فضا را گرم کند؟ بایــد بدانیم ما میخواهیم
مسکن درست کنیم یا منزل .منزل درست کردنش راحت
است که محل نزول است .ما مسکن میخواهیم ،مسکن
یعنی محل سکونت و آرامش.
روحانی یادآور شد :باید مسکن ارزان را در اختیار مردم
قرار دهیم ،در دولت قبل یک مسکن از جیب مردم برای
آنها درست شــد  45هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی
گرفتند و در بانک مسکن آوردند ،و این  45هزار میلیارد
بــه گفته برخی از متخصصین ما  45درصد تورم داشــته
است .من کمترش را میگویم  30درصد برای مردم تورم
ایجاد کردند.
وی اظهارداشت ::یک نمودار اینجا برای من کشیدید که
آنجا تسهیالت باال رفته بود ،همانجایی است که بیچاره
کردن مردم است .آن قله ،قله بیچارگی ملت ایران است.
این که آســان اســت که بنده فردا صبح به بانک مرکزی
میگویم  100هزار میلیــارد تومان بیاور و  3الی  4هزار
خانه درست کنید ،این چیزی نیست.
رییس جمهوری گفت :آنوقت چه میشــود؟  100هزار
میلیــارد تومان که ما میگیریم  700هــزار میلیارد تومان
نقدینگی درست میکند .اینکه شما میگویید تورم باال و
پایین شد یک عامل اصلی آن نقدینگی است و نقدینگی
بســیار خطرناک برای پایه پولی اســت ،این پایه پولی را
یــا دولت بر هــم میزند که خدمتی که در این  5ســال
کردهایم از پایه پولی برداشت نکردهایم ،البته دیگران یعنی
بانکهای متخلف دارند برداشت میکنند ولی پایه پولی
بزرگترین خطر برای ایجاد تورم افسار گسیخته است.
روحانی افزود :ما باید مســکن را از منبع درســت ایجاد
کنیم نه اینکه از هر کجا پول برداریم و بیاوریم ،چطوری
مســکن را ارزان کنیم؟ بایــد امکاناتی که دولت دارد در
اختیار مردم بگذارد ،ما زمین داریم ،این زمین را در اختیار
بگذاریم ،ممکن است این زمین برای شهرداری ،وزارت
مســکن ،نیروهای مسلح و یا وزارتخانههای دیگر باشد،
به هر حال زمین دولتی است ،این زمین را واگذار کنیم و
آورده دولت قرار دهیم.
وی ادامه داد :یک سری خدمات مثل برق ،آب ،فاضالب
نیز از خدمات دیگر دولت باشند ،بانکها نیز در حد توان
خود کمک کنند ،یک ساختمانی درست کنیم که به طور
مثال  50درصد برای توســعهگر و بانکها به خریدار و
خانهاولی کمک کنند و توسعهگر هم بتواند زود خانهاش
را بفروشد و به جای بعدی ببرد.
رییس جمهوری گفت 50 :درصد دیگر هم برای دولت و
وزارت مسکن میماند ،یک راهش این است این خانهها
اگر نزدیک محله فرسوده است آنجا صرف کنیم و مردم
آن محلــه را دعوت کنید به آنجــا بیایند تا مکان دیگری
برای توســعه بعدی ایجاد شود .بنابراین در زمینه مسکن
اینکه وزیر راه و شهرسازی اعالم میکند ما ظرف  2سال
آینده  400هزار واحد مســکونی را میسازیم این غیر از
آن است که بنیاد مسکن در روستاها فعالیت خود را دارد
و برخی محلههای فرسوده را نیز بازآفرینی میکند.
روحانی ادامه داد :اگر همین مورد به دقت انجام شود؛ ما
اگر  400هزار واحد مسکونی بسازیم و آن را نظارت کنیم
نه تنها مردم واحد بهتری را صاحب میشوند بلکه در آن
خانه مصرف انرژی ،برق و گاز هم کمتر میشــود .اگر
محله را بازآفرینی کنیم برای رفتن به مردســه بچهها نیاز
به اتوبوس و ســرویس ندارند ،پیاده به مدرسه میروند.
ورزشگاه و بهداری نزدیک است اینها صرفهجوییهایی
برای زندگی مردم میشود و زندگی آنها سهل میشود.
وی اظهارداشــت :در بخش مســکن در  5سال گذشته
اقداماتی شد اما باید شــتاب بیشتری میداشتیم و من از
آقای اســامی میخواهم که این عقبماندگی در بخش
مســکن را جبران کنیم تا مردم ما شــاهد باشند و ببینند
ما در زمینه مســکن فعال هستیم و قیمت مسکن کاهش
مییابد و تعادل ایجاد میشود.
رییس جمهوری گفت :شاید اولین نیازمندی ما در ساخت
یک شهر یا یک شهرک جدید آب است که ضروریترین
مسئله است ،کار آرشــیتکت بسیار مهم است که طوری
نقشه را بکشد تا بهترین استفاده را از فضا کند .اشتغال را
راه بیاندازید ،بنابراین کارگران و پیمانکاران را بیاورید و
صنایع ساختمانی را فعال کنید.
رییس جمهوری گفت :سال  98در زمینه اشتغال و رونق
اقتصادی به دلیل تحریم ها مشــکل داریم و فشــارهای
زندگی مردم یکی از جاهایی که باید اشتغال را راه اندازی
کند بخش مسکن  ،راه ,و راه آهن است .

جهانگیری:

نقش راهبردی هرمزگان اثبات شده است

معاون اول رییس جمهوری گفت :اســتان هرمزگان از
استان های مهم و راهبردی کشور با جایگاه ملی و بین
المللی است.
به گزارش ایرنا ،اســحاق جهانگیــری در بدو ورود به
بندرعباس در جمع خبرنگاران افزود :مردم هرمزگان و
شهر بندرعباس در تاریخ ایران نقش محوری داشتند.
وی ادامــه داد :مــردم این اســتان هــم در دورانی که
اســتعمارگران در منطقه بودند و چه در دوران پیروزی
انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی ،پشتوانه مهم ایران و
انقالب بوده و هستند.
به گفته معاون اول رییس جمهوری ،ساالنه میلیون ها تن
کاال از بنادر هرمزگان صادر و وارد می شود و بیشترین
ترانزیت کاال نیز از بندر شهید رجایی و دیگر بنادر این
استان است.
جهانگیری با اشاره به نقش هرمزگان در صنعت نیز ادامه
داد :این استان با تولید فوالد ،آلومینیوم و نفت و گاز از
استان های استراتژیک (راهبردی) است و پاالیشگاه نفت
ستاره خلیج فارس بر اهمیت این استان افزوده است.
وی یاد آورشد :در کشاورزی نیز هرمزگان از استان های
مهم و سرآمد است.
معاون اول رییس جمهوری ابراز داشت :با وجود تمام
ظرفیت های یاد شــده ،متاسفانه برخی از مناطق استان
هرمزگان بویژه روستاهای آن هنوز محروم هستند.
جهانگیری تصریح کرد :در این سفر برخی از واحدهای
صنعتی و معدنی هرمزگان افتتاح می شود که مهم ترین

آن ها آبشیرین کن  100هزار متر مکعبی بندرعباس است.
وی همچنین از اجرای یکهزار و  200طرح اشتغالزایی
روستایی به صورت همزمان در سراسر کشور خبر داد
و اضافه کرد :در منطقه احمدی شهرستان حاجی آباد نیز
این طرح ها اجرا می شود.
وی اضافه کرد :مناطق روســتایی مشکل دار در استان
هرمزگان و دیگر استان ها شناسایی شده که با استفاده از
رویکردهای اقتصاد مقاومتی در جهت رفع محرومیت از
آن ها اقدام می شود.
وی یاد آور شد :این برنامه ها با همکاری بنیاد مستعضان
از قلعه گنج کرمان آغاز شده است و امیدواریم بتوانیم با
استفاده از برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی محرومیت را از
تمام مناطق روستایی دور کنیم.
معاون اول رییس جمهوری بعد از ظهر دوشنبه به منظور
بازدید و افتتاح چند طرح و پروژه مهم صنعتی ،اقتصادی
و عمرانی از طریق فرودگاه بین المللی بندرعباس وارد
استان هرمزگان شد.
به گزارش ایرنــا ،در این ســفر دو روزه وزیران نیرو،
جهادکشــاورزی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،صنعت،
معدن و تجارت و همچنین معاون توســعه روستایی
و مناطق محروم نهاد ریاســت جمهوری و رییس بنیاد
مستعضفان انقالب اسالمی معاون اول رییس جمهوری
را همراهی می کنند.
جهانگیــری در بــدو ورود به هرمــزگان در فرودگاه
بندرعباس مورد استقبال استاندار هرمزگان ،نمایندگان

مردم در مجلس شورای اســامی و جمعی از مدیران
استانی و محلی قرار گرفت.
وی پس از ورود به فرودگاه بندرعباس در سفر  2روزه
خود ،عازم منطقه محروم کوشــا احمدی در شهرستان
حاجی آباد شد و قرار ضمن دیدار عمومی با مردم این
منطقه ،یکهزار و  200طرح اشتغالزایی شهری و روستایی
در سراسر کشــور را به طور همزمان در این شهرستان
افتتاح کند.
حضور در جلسه شورای اداری استان با رویکرد اقتصاد
مقاومتی و با حضور کارآفرینان شهری و روستایی این
اســتان و همچنین بررسی مشکالت و مسائل فراروی
کارآفرینان استان و اتخاذ تصمیم های الزم در این زمینه
از برنامه های روز نخســت سفر جهانگیری به استان
هرمزگان است.
معاون اول رییس جمهوری همچنین در دومین روز از
سفر خود ،ضمن افتتاح چند پروژه مهم در منطقه ویژه
اقتصادی هرمزگان ،پروژه آب شیرین کن  100هزار متر
مکعبی هرمزگان را مورد بهره برداری قرار خواهد داد.
بازدید از بندر شــهید رجایی و گمرک استان ،مجتمع
کشتی ســازی و تاسیسات آب شیرین کن یک میلیون
متر مکعبی ،بازدید از خط انتقال آب از خلیج فارس به
صنایع اســتان هرمزگان ،کرمان و یزد ،بازدید از مناطق
شمالی هرمزگان ،و افتتاح نیروگاه منطقه ویژه اقتصادی
خلیج فارس از دیگر برنامههای روز دوم سفر جهانگیری
خواهد بود.

سرمقاله

جهاناقتصاد

فشار آمریکا؛ مقاومت اروپا؛
هوشمندیایران
دکترهاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس انجمن علمی انرژی
بادی ایران

در پــی خروج آمریــکا از برجام ،اروپا مصمم اســت در مقابل فشــارهای
دیپلماتیک این کشــور مقاومت کند و راه کار ارائه شده برای حفظ برجام را
تاســیس شرکتی مســتقل برای انجام مبادالت مالی با ایران می داند .چند ماه
قبل که این خبر از طرف اعضاء اروپایی برجام اعالم شد ،طرف ایرانی اصرار
داشت که این مکانیزم یا همان  SPVظرف چند هفته اجرایی شود.
درعمل مســئولین مربوطه در اروپا به این نتیجه رسیده اند که تحقق این امر
بســیار پیچیده تر و دشــوارتر از آن اســت که در ابتدا انتظار داشتند و حال
پس از گذشــت چندین ماه ،علیرغم پیشــرفت های حاصل شده ،هنوز این
ســاز و کار اجرایی نشده است .در پی امتناع سه شرکت اروپایی از استقرار
مقر  SPVدر پایتخت خود ،در نهایت مقرر شده است که  SPVدر فرانسه
مستقر و مدیریت آن با یک آلمانی باشد .دولت آمریکا در آخرین اقدام قصد
دارد مدیران  SPVرا در لیســت تحریم قرار دهــد و در حال حاضر دولت
های اروپایی در حال بررســی حقوقی و یافتــن راه حلی برای جلوگیری از
این امر هستند .طوالنی شدن این فرآیند موجب شده است برخی از مسئولین
ایران به این نتیجه برســند که ممکن است هدف اروپا تنها وقت کشی باشد
وعزم راسخی برای اجرایی شدن مکانیزم طراحی شده وجود ندارد .واقعیت
این است که انگیزه جامعه اروپا برای حفظ برجام فراتر از خود برجام است.
منابــع دیپلماتیک اروپایی بر این عقیده اند که دلیل اصلی برای تصمیم اروپا
بــرای مقابله با آمریکا در این زمینه حفظ حاکمیت خود اســت .جامعه اروپا
نمی تواند قبول کند که نظرات دولت آمریکا برای آنها الزم االجراست و لذا
قصد دارد برای حفظ اســتقالل خود در مقابل خواســته آمریکا مبنی بر قطع
روابط تجاری و مالی با ایران ایســتادگی کند و این مساله برای آنها مهمتر از
منافع روابط تجاری با ایران می باشد .دولت آمریکا عالوه بر فشار دیپلماتیک
بر دولتهای اروپایی ،از قدرت اقتصادی خود اســتفاده کرده و از شــرکتهای
آمریکایــی و اروپایی می خواهد که روابط تجاری خود را با ایران قطع کنند.
البته این روش سابقه تاریخی دارد.
در ســال  1910میالدی ،یعنی فقط چند سال قبل از آغاز جنگ جهانی اول،
دولــت بریتانیا که آن زمان در صحنه بین المللی نقش محوری ایفاء می کرد،
به شرکت های انگلیسی فشار آورد تا روابط تجاری خود با شرکتهای آلمانی
را قطع کنند .جالب اینجاســت که علیرغم قــدرت زیاد دولت بریتانیا در آن
زمان ،شــرکت های انگلیسی زیر بار نرفته و با هوشمندی تمام اعالم کردند
که چنانچه روابط تجاری خود را با آلمان قطع کنند ،شــرکت های آلمانی نیز
به فکــر راه کارهای جایگزین افتاده و این در نهایت به زیان شــرکت های
انگلیسی تمام خواهد شد.
لیکن این روزها شاهد آن هستیم که شرکت های بین المللی تاب ایستادگی
درمقابل خواسته های دولت آمریکا را ندارند و به خواسته های ناحق آن تن
می دهند ،غافل از اینکه این امر به زیان آنها تمام خواهد شــد زیرا طرفین به
فکر ایجاد راه کارهای جایگزین افتاده و در نهایت شاهد تنزل جایگاه تجاری
این کشــور در جهان خواهیم بود .نشــانه این امر هم اکنون نیز قابل مشاهده
است .دستاورد اصلی برجام ،صرف نظر از مزایا و کاستی های آن ،این است
که برای اولین بار جهان شــاهد آن است که هیچگونه اجماعی در مورد نحوه
برخورد با ایــران در صحنه بین المللی وجود ندارد .از یک طرف دو قدرت
بزرگ جهان یعنی چین و روســیه و هم چنین جامعــه اروپا موافق برجام و
تعامل سازنده با ایران بوده و از طرف دیگر تنها پنج کشور یعنی ایالت متحده
آمریکا ،رژیم صهیونیستی ،عربستان سعودی ،امارت متحده عربی و بحرین بنا
را بر جنگ تجاری تمام عیار نهاده اند .بدین ترتیب در حال حاضر هیچگونه
اتفاق نظــری در ارتباط با نحوه برخورد با ایران در صحنه بین المللی وجود
ندارد و این موقعیت ارزشمندی را برای تیم دیپلماسی ایران فراهم می آورد.
به همین دلیل جرمی هانت ،وزیر خارجه انگلســتان در ســفر اخیر خود به
تهــران به مقامات ایران تاکید کرد که خروج ایران از برجام قطع ًا به زیان این
کشور خواهد بود.
در چنین شرایط حساسی الزم است دولت مردان و تمام بخش های نظام اعم
از دیپلماتیک ،نظامی و سیاسی استراتژی هماهنگ و منسجمی را تدوین کرده
تا به توان از شــرایط موجود به نحو مطلوب برای کشــور استفاده کرد .البته
آزمایش اخیر موشــکی ایران که منجر به درخواســت تشکیل جلسه شورای
امنیت آن هم از ســوی انگلستان و فرانسه شــد را نمی توان عالمت خوبی
دانســت چون می تواند منجر به ضعیف شدن موضع کشورهای اروپایی در
مقابل آمریکا در نحوه برخورد با ایران باشد.

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.

