روزنامهاقتصادیصبح ایران

فرهاد فخرالديني
در اولين همانديشي شوراي عالي
خانه موسيقي و منتقدان:

رییسجمهور فرانسه
توگوی تلویزیونی
در گف 
مرتبط با حمله موشکی مطرح کرد؛

اگر موسيقي بد است
چرا استفاده ميكنيد

روسیه مانع بزرگ صلح سوریه
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سال چهاردهم شماره  16 3892صفحه قیمت 1000تومان

نگرانی ارزی مردم و تصمیمهایی که پایان ندارد؛

امیدهایکمرنگبخشخصوصی
 3و 12

شاپور محمدی وعده تکمیل اصالحات ساختاری را داد؛

آغازنمایشگاهبورسبااعتراضوحاشیه

سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به حمله اسراییل به مستشاران نظامی ایران؛

گروه بورس -در روزی که برف و باران همه
مردم ایران را غافلگیر کرده بود ،اعتراض یک سهامدار
هنگام سخنرانی شاپور محمدی رییس سازمان
بورس و اوراق بهادار ...

دوران زدن و فرارکردن تمام شده است

5

اقناع یا البی دولت

جیمز کومی در کتاب خود مطرح کرد؛

ترامپشایستگیاخالقیریاستجمهوریراندارد

4

عملکرد  20بانک بورسی در شاخص کفایت سرمایه؛

فقط  ۴بانک استاندارد هستند

3

قراردادهاي «آلكاتل» پرسشبرانگيز شد

9

روشنایی تابستان در گرو آب؛

هشداردربارهبازگشتمحافظهکاران

خشکسالی دامن برق را هم گرفت

فاطمه بيكپور -پس از كش و قوسهاي
فراوان و حاشيههاي متعدد طي هشت ماه اخير،
باالخرهمحمدعلينجفيازشهرداريپايتختبركنار
شد .در ظاهر استعفا و در عمل ...

13

ناتواني در مديريت
پيراهن تیم ملی فوتبال ایران

14

یادداشت

مسيراشتباهاروپادرحفظبرجام

دكتر صالحالدين هرسني*
وزراي خارجه  28كشور
اتحاديه اروپــا با گرد هم
آمدن در لوكزامبورگ در
حال بررسي ...

15

منبع الهام طراحان پیرگاردین!

جعبه سیاه

???
سوت بلبلی و مرتضوی!

تلخند
تنظیف

16

سخن نخست

لبخند مردم يا لبخند قدرتهاي ارشد

ادامه در همین صفحه

زهیر صیدانلو -فارس

امیرواعظیآشتیانی*
اقتصــاد کشــور دچار
چالشیشدهاستکهآبشخور
اصلی آن را از دهه  70تا امروز
میتوان در عدم توجه مدیران
و تصمیمگیران سیاســی و
اقتصادیدرامورودرهمآمیختگیتصمیماتسیاسی
توجو کرد .تصمیمات نادرست
خارجی و داخلی جس 
دویچهوله -ديپلماتهاي آمريكايي از پيشرفت
توافق موردي آمريكا و اروپا براي اصالح برجام
کشور
اقتصاد
ها
ت
ل
و
د
همه
در
لی
درطولدهههایمتوا
موردي مذاكرات اصالح برجام با ديپلماتهاي اروپايي
آن،
شدن
فلج
ضمن
که
کشاند
انحطاط
را تا جایی به
مقابله با رفتــار بيثباتكننده تهران كه بهطور
خبر ميدهند .رهبران آلمان و فرانسه و بريتانيا براي تمامي سايتهاي هستهاي و نظامي ايران و همچنين
ان
ر
مدی
که
ا

آنج
از
شود.
تضعیف
روز
ه
ب
ز
رو
نیز
پول ملی
متقاعدكردنرييسجمهورآمريكابهحفظبرجامراهي تغيير بندي در برجام به نام مقررات غروب خورشيد مشــخص از نظر آمريكا شــامل حمايت از بشــار
در
ارز
چالش
اشتند
د
ن
ا
ر
ایط
ر
ش
با
خود
انطباق
توانایی
كه به ايران اجازه ميدهد پس از چند سال غنيسازي اســد ،حمايت از حزباهلل لبنان و شيعيان حوثي
واشنگتنخواهندشد.
همه دولتها ادامه پیدا کرد تا جایی که هیچ دولتی
يمن اســت در جلسه جداگانهاي مورد بررسي قرار
آسوشيتدپرسديروزبهنقلازدوديپلماتآمريكايي اورانيوم را بدون محدوديت از سر گيرد.
ديپلماتهاي اروپايي و آمريكايي هفته گذشته گرفته اما به گفته ديپلماتهاي آمريكايي به نتيجه
آرامش ارزی نداشت و نتوانست مسایلی مثل حفظ نوشته است مذاكرات نمايندگان بريتانيا ،فرانسه و آلمان
ارزش پول و تولید ملی را کنترل کند.
براي «اصالح» برجام پيشــرفتهايي داشــته است .در چهارميــن ديدار خود براي گفتوگو در مورد نرسيده است.
هنوزروشننيستكهجانبولتون،مشاورامنيتملي
برخی عوامل تعریفشــده ثابت در آسیبهای ديپلماتهاي اروپايي از هفته گذشته مشغول مذاكره اين خواستها به پيشرفتهايي دست پيدا كردهاند.
اقتصادی کشور و از سویی عدم مدیریت شایسته و با وزارت خارجه آمريكا هستند تا راهي براي برطرف ديپلماتهــايآمريكايي و دو مشــاور خارج از دونالد ترامپ و مايك پمپئو ،وزيرخارجه احتمالي او تا
تعهد کافی موجب آن شده است که هر سال شرایط كردن ايرادهاي برجام پيدا كنند .اين ايرادها از سوي مجموعه كارمندان دولت آمريكا به آسوشيتدپرس  ۱۲مي در مورد برجام چگونه موضعگيري خواهند كرد.
گفتهاند كه طرفهاي مذاكرهكننده در مورد برنامه جان بولتون و مايك پمپئو هر دو مخالف برجام بودهاند.
اقتصادی کشــور پیچیدهتر از گذشته شود .این در دونالد ترامپ مطرح شده است.
حالی است که برنامههای پنج ساله و چشمانداز 20
رييسجمهورآمريكابهطورمشخصچهارخواست موشــكي و بازرسي از تاسيســات ايران به توافق مايكپمپئوكهقراراستجانشينركستيلرسونشود،
ساله این امکان را فراهم میکند که شرایط اقتصادی دارد؛ محدود كردن برنامه موشكي ايران و مقابله با نزديك شــدهاند اما هنوز در مورد تغيير ســقف پنجشنبهگذشتهدركميتهروابطخارجيسناگفتكه
کنترل شده و براساس توسعه پیش رود .اما بیتوجهی رفتار بيثباتكننده ايران در منطقه كه ارتباطي با زمانــي محدوديت غنيســازي اورانيوم در ايران از حساسيت كشورهاي اروپايي در مورد برجام آگاه است
و تاكيد كرد كه خواســت او اصالح برجام با همكاري
به این برنامهها موجب افزایش هزینهها شده و کشور را برجام ندارد و دسترسي كامل بازرسان بينالمللي به اختالف نظر وجود دارد.
روزبهروز از اهداف خود دورتر میکند.
بیاهمیتی به برنامه پنج ساله خود به تنهایی یکی
از عوامل مهمی است که هزینههای تولید را افزایش
مهر -در آخرین روزهای نخستین ماه فصل بهار
ادامه برف و باران در آسمان ایران
میدهد.ازشاخصهایافزایشهزینهتولیدنیزمیتوان برخیاستانهایکشورشاهدبارشبرفبودندتامهمان
دیروز بارش برف در برخی استانها باعث تعطیلی جریمه به همراه دارد.
همزمان به افزایش بهای ارز و از سویی دیگر افزایش سپیدعالوهبرتعطیلیبرخیمدارس،وضعیتجادههارا
با وجود خوشحالی بسیاری از کشاورزان و مردم
مدارس شد و برخی محورهای مواصالتی هم شاهد
دستمزدها اشاره کرد .اقتصاد کشور در روزهای اخیر لغزنده و زمستانی کند.
اما شاهد این دو موضوع به شکل همزمان بوده است.
دانههای برف در حالی پیراهن سبز بهار را آراسته شرایط لغزنده بودند تا استفاده از تجهیزات زمستانی از بارش باران و برف بهاری که موجب کمتر شــدن
هرچند افزایش دستمزدها امری است که اگر تحقق کرده بود که مطابق اعالم نظر کارشناسان هواشناسی در تعــدادی از محورها الزامی شــود و حتی پلیس دغدغهها در زمینه کمبود آب در کشــور شــ د اما
پیدا نکند کارگر دچار مشکل در معیشت خود خواهد گســتردگی ســرما و بارش برف در این موقع از سال راهور تهران بزرگ هم اعالم کرده است که رانندگی در برخی اســتانها موج ســرما خساراتی هم برجا
با برفپاککن خراب عالوه بر خطر ۳۰۰ ،هزار ریال گذاشته است.
ف شده است.
شــد اما این افزایش نه از جانب دولت و نه از جانب کمسابقه توصی 
کارفرما تامین نشده بلکه هزینه اصلی آن را مردم یا به
عبارتیمصرفکنندهپرداختمیکند.
 ...تحريمهاي جديد عليه برنامه موشــكي و
مسير اشتباه اروپا در حفظ برجام
وزارت کار هر ســال با نشستهایی که برگزار فعاليتهاي منطقهاي ايران هســتند كه پيشتر
میکند سعی در ارائه بهترین درصد برای افزایش به وسيله تروئيكاي اروپايي برجام يعني فرانسه ،اما به نظر ميرسد مسيري كه اروپا براي حفظ با خواستههاي آمريكا نميتواند داراي آن نتايج
دســتمزدها دارد و این افزایش به طور مستقیم از انگلســتان و آلمان پيشنهاد شده بود .گفته شده برجام انتخاب كرده اســت ،بيعيب و خالي از مطلوبي باشد كه اروپا به دنبال آن است چراكه
جیب و زندگی روزمره مردم تامین میشود .متاسفانه
است كه اين بررسي و در نهايت تصويب و اعمال اشتباه نيست .آنگونه كه اروپا اعالم كرده است ،اين كنش اروپا در گام نخست ميتواند موجب
در نهایت این مردم هستند که هزینهها را پرداخت
تحريمهاي جديد به منظور متقاعد كردن ترامپ اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران براي اعمال واكنش ايران در ازسرگيري پروژه هستهاي و يا
میکنند .تولیدکننده نیز در شرایطی قرار میگیرد
که به دلیل افزایش قیمت کاالی خود قدرت مانورش براي حفظ برجام صورت ميگيرد ،چراكه ترامپ ،تغييــرات مورد نظر آمريــكا در برجام و اصالح هر گونه پروژههاي محرمانه هستهاي باشد .در
کاهــش پیدا کرده بنابراین در چرخه رقابت دچار رييسجمهور آمريكا توافق هســتهاي با ايران را نقايص آن است و اين تالش در شرايطي صورت شرايط حاضر هم ازسرگيري پروژه هستهاي بارها
مشکل میشــود .این چرخه در ادامه مسیر خود وحشــتناك و فاجعهبار ميدانــد ،بهگونهاي كه ميگيرد كه اعضاي اتحاديه اروپا حفظ برجام را از سوي مقامات ايران اعالم شده است و آنگونه
شرایطی را ایجاد میکند که سفره مردم روزبهروز ايــن توافق تنها منافع ايران را تامين ميكند .لذا حياتــي ميدانند و بر تعهد قاطع و صريح خود كه گفته شده ايران ميتواند ظرف كمتر از يك
کوچکتر شده و معیشت با مشکالت جدی روبهرو او خواهان تغيير مفاد برجام در راســتاي منافع به اجراي كامل آن با ايران تاكيد ميكنند .حال هفته به اورانيوم غنيشده  20درصدي دست يابد.
شود.به وضوح باید گفت از مشکالت اساسی اقتصاد واشنگتن شــده است و قويا اعالم كرده است كه اگــر اروپا بخواهد با اعمــال تحريمهاي جديد از طرف ديگر همه اعضاي اتحاديه اروپا همسو با
کشور تصمیمات سیاسی ،احساساتی و دستوری اگر كنگره و اروپا نواقص مورد نظر ترامپ در برجام به اصالحات مــورد نظر ترامپ تن دهد ،بيانگر تصميمات اعالمي اتحاديه اروپا نيستند و چه بسا
است .این مثلث سالهاست در اقتصاد کشور ریشه را اصــاح نكنند ،او در موعد بعدي يعني  12مي آن اســت كه آمريكا توانســته اروپا را در پروژه كشورهايي مانند اسپانيا ،اتريش و ايتاليا در اين
دوانده و تا زمانی که رنگ نبازد و اقتصاد بر اساس تعليق تحريمها را تمديد نميكند و از برجام خارج ايرانآزاري و مشــخصا ايجاد مانع براي استفاده اتحاديه هستند كه به جهت مبادالت و مناسبات
از مزاياي پيشبيني شده در برجام همراه خود تجاري با ايران موافقتي با تصميم جديد اتحاديه
تصمیمات منطقی ادامه حیات ندهد هیچ تغییر خواهد شد.
مثبتی را شاهد نخواهیم بود .نقشآفرینی پررنگ
اگرچه نشســت لوكزامبورگ را بايد تالشي كنــد .شــواهد و قرائن بيانگر آن هســتند كه اروپا در اعمال تحريم عليه ايران ندارند .به واقع
این مثلث در تصمیمگیریهای اقتصاد کشور موجب براي حفظ برجام از سوي اتحاديه اروپا دانست كنشها و الگوهاي رفتاري اروپا در همراه شدن موقعيت پســابرجام ،ايران را در صدر مناسبات
شــده دولت به شکلی کامال دستوری در راستای
تکنرخی کردن ارز قدم بردارد و به نظر میرسد تفکر
اندیشه بلندمدت پشتوانه این تصمیمگیری نباشد.
اقتصاد کشور باید با مدیریت افراد کاردان و کارآمد
س
�
پیش رود .این کشتی تا زمانی که هر سرنشین به
ا
ز
م
ا
ن آگ
ه
ی
مدیریت
سویی پارو بزند و تفکری یکپارچه بر اساس
ه
ا
درآنحکمفرمانباشدهرگزبهخشکینخواهدرسید
جه�ان صن ی روزنامه
و به سردرگمی و غرق شدن نزدیک میشود.
ع�ت
*مدیرعاملسابق
شرکتشهرکهایصنعتی

www.jahanesanat.ir

v.ashtiani37 @yahoo.com
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فراخواندن «آذريجهرمي» به صحن علني مجلس؛

«جهانصنعت»راهبردهایانتخابشهردارتهرانرابررسیمیکند؛

جای خالی مدیریت یکپارچه
در مدیریت اقتصاد

دغدغه نمایندگان برای به سرانجام رساندن طرح سوال
از رییسجمهور در مجلس؛
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دیپلماسی

متحدان اروپايي آمريكاســت .ديپلماتهاي اروپايي
خواستار حفظ برجام هستند .به عقيده ديپلماتهاي
اروپايــي ايرادهاي برجام بايد در مذاكراتي فراتر از اين
توافق برطرف شوند.

  سفر رهبران اروپايي به واشنگتن

در راستاي تالش براي حفظ برجام ،رييسجمهور
فرانســه و صدراعظم آلمان هفته آينده در دو سفر
جداگانه براي ديدار با دونالد ترامپ راهي واشنگتن
خواهند شد .زمان سفر ماكرون  ۲۴آوريل (چهارم
ارديبهشــت) و زمان سفر مركل  ۲۷آوريل (هفتم
ارديبهشت) اعالم شده است .از طرفي گفته ميشود
كه نخستوزير بريتانيا نيز به زودي سفر غيرمنتظرهاي
به واشنگتن خواهد داشت .آسوشيتدپرس اين سفرها
را آخرين تالشهاي ديپلماتيك رهبران اروپايي براي
نجات برجام در دقيقه  90خوانده است.
آب و هوا

براساس گزارش سازمان هواشناسی ،برودت هوا و
بارش برف تا پایان هفته مهمان ارتفاعات استان تهران
خواهد بود و نیز بارش باران و کاهش شدید دما در دیگر
نقاط این استان را شاهد هستیم و به همین دلیل باید
آمادگیالزمبرایکاهشخساراتاحتمالی،انسدادراهها،
تعطیلی مدارس و دیگر موارد مرتبط در ادارات و نهادهای

مذکور وجود داشته باشد.
ادامه یادداشت

تجاري با اين كشــورها قرار داده اســت و آنها
نميخواهند ايران حياط خلوت اقتصاد آنها در
پسابرجام باشد .اما مهمترين دليل براي اشتباه
دانستن مســير اروپا در حفظ برجام ،مربوط به
تغيير رفتارهــاي ترامپ بعد از اعمال تحريم از
سوي اتحاديه اروپاست .به واقع مشخص نيست
كه آيا اعمال تحريم اروپا ميتواند تضميني براي
رفتار ترامپ در ماندن و حفظ برجام باشد؟ شواهد
و قرائن موجود بر كنشها و الگوهاي رفتارهاي
ترامپ نشان داده است كه رفتارهاي او غيرقابل
پيشبيني و انتظار هرگونه كنش خالف قاعده
از او بعيد نيست .نتيجه و برآيند اين كنش اروپا
نهتنها از مشكالت ميان ايران و اروپا كم نميكند
بلكه برعكس مشكالت و تنش ميان تهران و اروپا
را در برجام موشكي بيشتر خواهد كرد.
*مدرس علومسياسي و روابط بينالملل
S.Harsani.k@gmail.com
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نادر كريميجوني -نامه دادستان كل كشور درباره ضرورت استعفاي
مجدد شهردار تهران و پذيرش اين استعفا از سوي شوراي شهر تهران،
صفحه جديدي در مناسبات اصالحطلبان و محافظهكاران گشوده است.
در تمام دوره حكومت جمهوري اســامي ايران بيسابقه بوده است كه
تصميم يك نهاد پارلماني اينچنين مورد تهديد قرار گيرد و نسبت به
تبعات يا نتايج آن هشدار داده شود .آيا اين رفتار دقيقا به معناي تحديد
و تهديد فرآيند تصميمسازي و تصميمگيري در دموكراسي و مردمساالري
در كشورمان است؟
البته شايعههايي در مورد عدم مالقات مقام رهبري با اعضاي شوراي
شهر تهران مطرح و نتيجه گرفته ميشود كه ايشان از تركيب و سازوكار
پارلمان شهري تهران رضايت ندارد و براي همين حاضر به مالقات اعضاي
اين شورا نشده است ،اگرچه صحت آن چندان معلوم نيست اما به كلي اگر
عدم شركت ايشان در انتخابات دومين دوره شوراهاي شهر و روستا را به
ياد آوريم ممكن است اين عدم مالقات مسبوق به سابقه شود آنگاه سوال
مهم آن است كه در چنين وضعيتي ،چه رفتاري بايد انجام داد؟
به نظر ميرسد بهترين كار در اين مواقع نزديك شدن به خواستهها و
نظريات مردم باشد .در واقع وقتي مردم تهران اعضاي شوراي شهر تهران
را با ديدگاهها و شعارهايي كه اعالم كرده بودند ،انتخاب كردند ،بيش و
پيش از هر چيز ميخواستند كه آنها خودشان باشند يعني به همان ايدهها
و آرمانهايي كه مطرح كرده بودند وفادار بمانند و اهداف از پيش گفته شده
را با همان جديت و ارادهاي كه وعده داده بودند ،دنبال كنند.
اگر قرار بود تركيب فعلي شوراي شهر تهران مانند تركيب پيشين عمل
كند و خروجي اين شورا ،فردي مانند قاليباف يا يكي از همفكران وي
به عنوان شهردار تهران باشد ديگر چرا مردم تهران به فكر تغيير تركيب
شورا افتادهاند .در واقع شهروندان تهراني با انتخاب تركيب جديد شورا
اين پيام را فرستادهاند كه مواردي مانند بذل و بخششهاي دوره گذشته
كــه در قالب اعطاي خانههاي گرانقيمت و عقد قراردادهاي پرابهام با
نهادهــاي نظامي نمود يافته را نميپذيرند و خواهان تغيير اين رفتارها
هستند .به اين ترتيب در واقع نمايندگان شوراي شهر تهران به عنوان
موكالن شهروندان تهراني ،اجازهاي براي ادامه دادن رويههاي گذشته در
مديريت تهران را ندارند.
در اين صورت اول مشخصه و ويژگي غيرقابل اغماض براي مديريت
شهري در ابرشهر تهران استقالل راي است .اگر قرار باشد مدير ابرشهر
تهران كه صدها ميليارد تومان قرارداد براي انجام پروژههاي گوناگون را
بهطور مستقيم يا غيرمستقيم امضا ميكند و براي حدود  25درصد كل
جمعيت كشور تصميمگيري ميكند ،تحتتاثير جناحهاي سياسي و
اقتصادي باشــد و منافع شهروندان را در ذيل منافع اين جناحها مورد
توجه قرار دهد ،آيا به راي شهروندان خيانت نشده است؟ ويژگي ديگر
چنين شهرداري ،الزاما پاكدستي است .وقتي بودجه شهرداري تهران با
بودجه چند وزارتخانه بزرگ از جمله وزارت راهوشهرسازي برابري ميكند،
ضرورتا كسي بايد مسووليت اين دستگاه عظيم را بر عهده بگيرد كه نه فقط
خود و اطرافيان و مديرانش كامال پاكدست و سالم باشند بلكه كارگزاران
و پيمانكاران طرف قرارداد آنها نيز پاكدست باشند و پولهاي شهرداري
را اموال مردم بدانند .در اين صورت مســايلي مانند حيف و ميل اموال،
بذل و بخششهايي كه در زمان قاليباف و احمدينژاد مشاهده ميشد و
پولپاشيهاي گذشته مشاهده نخواهد شد.
البته همه اينها در صورتي است كه اعضاي شوراي شهر تهران ،خود را
نماينده مردم و رايدهندگاني كه به آنها اعتماد كردهاند ،بدانند و نخواهند
كه اين اعتماد همچنان باقي بماند و تكرار شود .اما اگر اصالحطلباني كه با
وعدههاي جذاب و تحريككننده توانستهاند اعتماد تهرانيها را جلب كنند
بخواهند قدرتهاي ارشد را جايگزين قدرت مردم كنند و درگير مناسبات
قدرت شوند ،آنگاه ميتوانند اعتماد مردم را زير پا بگذارند و شهرداري
انتخاب كنند كه چندان به منافع مردم پايبند نباشد و در عوض لبخند
قدرتهاي ارشد را موجب شود.

سرکار خانم علیزاده

انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت سرپرست دفتر
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای استان گیالن
تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون جنابعالی را از خداوند
متعال خواستاریم.
سرپرستی استان گیالن

