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كارگردان انيميشن «فيلشاه»
در گفتوگو با «اعتماد»:
انيميشن ،بچه ناخواسته سينماست

تخلفات نفتي
27هزارميلياردتوماني
دولتاحمدينژاد
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چندي است كه ش��يوه برخورد با
تخلفات صورت گرفته از س��وي
شخصيتها و جريانات مختلف،
فضاي دوگانهاي را در جامعه ايجاد
كرده اس��ت .تلقي افكار عمومي از
نحوه برخورد با جريان احمدينژاد
غالمرضاظريفيان
و س��عيد مرتضوي اين اس��ت كه
با جريانهاي سياس��ي رفتار يكس��اني نميشود .برخي
جريانات به داليلي از حاش��يهاي امن برخوردار هستند و
ميتوانند به هر شيوه و روشي عمل كرده و جامعه را آزرده
كنند .جريان احمدينژاد در طول اي��ن مدت از مرزهاي
قانوني و هنجارهاي اخالقي عبور كرد؛ مرزهايي كه عمال
برايجرياناصالحاتخطقرمزمحسوبميشوند.
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اقتصاد

نگاه روز

شوراياميدوشهردارجديد

نشست ش��وراي  51نفره اميد
روز گذش��ته با حض��ور جمعي
از نماين��دگان مردم ته��ران در
مجلس و شوراي ش��هر برگزار
ش��د و حضار نقطهنظرات خود
را درب��اره اولويتهاي پايتخت
فاطمه ذوالقدر ارايه ك��رده و باتوجه به اهميت
بح��ث انتخاب ش��هردار ته��ران كه در پ��ي پذيرش
استعفاي آقاي نجفي ازسوي شوراي شهر ،هماكنون
مهمترين اولويت كاري شوراي شهر است ،نمايندگان
تهران نيز ب��ا تاكيد بر معيارهاي عموم��ي در انتخاب
شهردار ،از اعضاي ش��ورا خواستند كه هرچه سريعتر
نسبت به تعيينتكليف اين مهم اقدام كنند .شهردار
جديد تهران بنابر تاكيد نمايندگان مجلس و اعضاي
شوراي ش��هر بايد فردي توانمند با روحيه عملياتي و
كاردان باشد و باتوجه به خواست روشن مردم ،حتما
سبقه اصالحطلبي روشن و مش��خصي داشته باشد
و عالوه بر اي��ن ،بتواند ضمن شناس��ايي اولويتهاي
پايتخت ،نسبت به حل معضالت و مشكالت اساسي
مردم تهران و اين كالنش��هر اقدام كند .ب��ا اين حال،
عالوه بر بحث انتخاب شهردار ،مس��ائل و موضوعات
حايز اهميت ديگري نيز در اين نشست ادامهدرصفحه
مورد بحث و بررس��ي ق��رار گرفت كه
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ازجمله بحث آسيبهاي مختلف اجتماعي همچون
ساماندهيدستفروشهاموردبحثقرارگرفت.

سالنامه1397

درسنگراميد
مرورمهمترينرويدادهايسالگذشته

سالنامه« اعتماد» را
تا پايان فروردين 97از كيوسكهاي
مطبوعاتيبخواهيد

موفقيتسياستهاي ارزي

در اقتص��اد اي��ران از آنج��ا ك��ه
سياس��تگذار ،در فق��دان ي��ك
چارچوب مناسب سياست پولي،
هم��واره از لنگر اس��مي ارز براي
اهداف سياس��ت پولي خود بهره
برده است ،لذا كنترل نرخ ارز براي
حميدآذرمند دولتها از اهميت زيادي برخوردار
بوده است و از گذش��ته ،دولتها همواره تمايل زيادي به
تثبيت نرخ ارز اسمي داشتند .مساله آن است كه اقتصاد
ايران همواره با يك تورم مزمن و س��اختاري مواجه بوده
اس��ت بهطوريكه ميانگين نرخ تورم چهار دهه گذشته
رقمي در حدود  19درصد بوده اس��ت .در شرايط تورمي،
حمايت از سياست تثبيت نرخ ارز اسمي ،مستلزم مداخله
گستردهبانكمركزيدربازارارزوفروشارزازمحلذخاير
ارزي اس��ت .از آنجا كه چنين سياستي به مدت طوالني
قابل دوام نيست لذا در ادوار مختلف ،اقتصاد ايران شاهد
جهش نرخ ارز بوده اس��ت .جهش ن��رخ ارز ،تا حد زيادي
متاثر از تورم مزمن اقتصاد است و در يك چرخه معيوب،
از طريق عامل انتظارات بر نرخ تورم اثر ميگذارد .با نگاهي
به روند تغييرات نرخ ارز طي چندسال گذشته مالحظه
ميشود كه نرخ ارز اس��مي در بازار غيررسمي تا پيش از
سال 1389تامدتهاروندتثبيتشدهاي ادامهدرصفحه
داشت .با افزايش نرخ تورم در سال 1390
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و افزايش تفاضل تورم داخل و خارج ،زمينه جهش نرخ ارز
در سال 1391فراهم شد.

جهان

تركيهوعملياتعليهسوريه

امريكابههمراهانگليسوفرانسهبه
بهانه عمليات شيميايي ،به سوريه
حمله كردند ك��ه البته اين حمله
بي��ش از آنكه پيامده��اي نظامي
داش��ته باش��د ،پيامهاي سياسي
داشت .اين عمليات در عين اينكه
صادق ملكي
نش��ان داد براي امريكا و متحدان
آن حقوق بينالملل نقش اب��زاري را دارد كه اگر در جهت
اهداف آنان نباشد كارايي نخواهد داشت ،بيانگر اين بود كه
غرب به رهبري امريكا همچنان در بحرانهاي بينالمللي
يكپارچه و متحد عمل ميكند .در ميان كش��ورهاي كه
نسبت به عمليات امريكا موضعگيري داشتند تركيه يك
اس��تثنا بود .در حالي كه تركيه به همراه روسيه و ايران با
روندهاي چون نشس��تهاي آستانه ،س��وچي و آنكارا در
تالشند راه حل سياسي براي بحران سوريه بيابند ،آنكارا
نه تنها از عمليات و حمالت امريكا و متحدان آن به سوريه
حمايت كرده ،بلك��ه آن را ناكاف��ي و عملياتي دير هنگام
دانسته و از انجام آن ابراز خرسندي كرده است .نكتهاي كه
اين رفتار تركيه به ما يادآوري ميكند اين است كه با نگاه
برخاسته از نگاه صفر و صد ،نفرت و شيفتگي به كشورها،
نميتوان سياست و راهبرد تعيين كرد بلكه نگاه به صحنه
سياستبايدخاكستريباشد.متاسفانهدر ادامهدرصفحه
ايران در بخشهايي از دستگاه ديپلماسي
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ودركنارنگاهحاشيهايبدبينانه،نگاههمراهباخوشبينيو
شايدشيفتگينسبتبهتركيهوجودداشتهودارد.

جامعه

بقاء مختص ذات يگانه اوست

اميد به رسيدگي دادستاني

چند ماهي از ارايه گزارش تخلفات
ش��هرداري دوره پيش��ين توسط
آقاي نجفي به دادستاني ميگذرد
اما هنوز دادس��تاني واكنش��ي به
اين گزارشها نداش��ته است كه
همين امر باع��ث انتش��ار اخبار
علي صابري
ضد و نقي��ض و ش��ايعاتي در اين
باره ش��ده اس��ت .ولي از منظر قانوني قاضي يا دادستاني
ميتواند تا حصول نتيجه قطعي و صدور حكم از انتش��ار
هر گونه خبري در مورد پرون��ده خودداري كند .با همين
ديدگاه به نظر ميرس��د سكوت دادس��تاني در طول اين
مدت چيز عجيبي نباشد .حال بگذريم از اينكه در مورد
بسياري ازپروندههايي كه رنگ و بوي سياسي دارند ،حتي
جزييات پرونده بدون هيچ گونه اغماضي منتشر ميشود!
از سويي در سالهاي اخير افكار عمومي با انواع واژههاي
رنگارنگ قضايي آشنا شدهاند .واژههايي كه خيلي از آنها
در پروندههاي بزرگ اصوال تعريفي در سيس��تم قضايي
و قانوني ندارن��د .به عنوان مثال واژههاي��ي مانند :امالك
نجومي ،حقوقهاي نجوم��ي ،حقالوكالههاي نجومي و
حتي دروغگويي جزو واژگان علم قضايي نيستند وچنين
اتهامات قضايي وجود ندارند .بنابراين بايد در به كار بردن
واژگان دق��ت كاف��ي داش��ت .چراكه در ادامهدرصفحه
بس��ياري از موارد برخوردهاي هيجاني
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و احساس��ي به پروندههايي اينچنين��ي ميتواند تبعات
گوناگونيرابهدنبالداشتهباشد.
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حق را تو مدام ورد زبان اي مادر
عمريبهشرافتسپريبنمودي

چون فاطمه الگو به جهان اي مادر
با فاطمه(س) باشي به جنان اي مادر

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادري مهربان و دلسوز

مرحومه مغفوره خانم پروين مغربي
همسر گرامي شهيد سرلشكر سيدغني معززي مادر گرامي
دكتر سيدمهدي معززي ،مهندس سيدعلي معززي و سيدمحمد معززي

به همين مناسبت مجلس يادبودي در روز دوش�نبه  97/1/27از ساعت
 14الي  15/30در مسجد وليعصر(عج) واقع در خيابان خالد استانبولي
(وزرا)برگزارميگردد.
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