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علياكبر واليتي پيام رهبري
و رييس جمهور را به پوتين تحويل ميدهد

مسافرمسكو

11

به مناسبت هفتاد و دو سالگي
ناصرتقوايي:
راوي قصه هاي رفته از ياد 7

اقتصاد

سرمقاله

رفع ابهام براي مسكو

مش��ورتها ،رايزنيها
و تب��ادل هياته��اي
ديپلماتيك ميان ايران
و روس��يه همواره ادامه
داشته و در اين شرايط
حس��اس هم ميتواند
نعمتاهلل ايزدي
ادامه داشتهباش��د .اما
خبر سفر علياكبر واليتي ،با پيامي از جانب
مقام معظ��م رهب��ري و رياس��تجمهوري
اس�لامي ايران براي رييسجمهور روسيه به
مس��كو ،جنس متفاوتي از ديگر رايزنيها و
مش��ورتها دارد .اينكه پيامي از جانب مقام
معظم رهبري براي والديمير پوتين برده شود
موضوعيعليحدهاست...

ادامه در صفحه15

12

قبر در تهران
 25درصد گران شد :
چندبايدبدهيخاكتكنند؟

سهميهبنديوبنزيندونرخيبازميگردند؟

سناريوهايقيمتسوخت

10

 6محمدبابايي/ايرنا

جامعه

نگاه روز

ابزارهايكنترلمصرفبنزين سيستان،امروزمشكلدارد

بررسي آمارهاي مربوط به مصرف
بنزين نشان ميدهد كه ميانگين
مصرف س��االنه و نقط��ه به نقطه
بنزين در كش��ورمان نس��بت به
س��ال قبل در حال افزايش است.
سيدحميد حسيني اين در حالي اس��ت ك��ه قيمت
بنزين بيش از چهار س��ال است
ثابت مانده و س��بب ش��ده تا ايران به يكي از بزرگترين
كشورهاي داراي سوخت ارزان با قيمت غير واقعي تبديل
شود .توزيع سوخت با قيمت يارانهاي و غيرواقعي ،رونق
قاچاق سوخت را در پي داشته ،به طوري كه قاچاقچيان
بنزينوگازوييلدرمرزهايكشور،خودراتجهيزكردهاند
تا سوخت ارزان را به كش��ورهاي همسايه قاچاق كنند و
از اين محل درآمدهاي سرشاري نصيبش��ان شود .در
ش��رايط كنوني و با توجه به محدوديتهاي بينالمللي
ايجاد ش��ده پس از خروج امريكا از برجام الزم اس��ت تا
دولت تدابيري براي مديريت مصرف سوخت اتخاذ كند
تا هم درآمد بيشتري از محل فروش بنزين كسب كرده و
بتواند پروژههاي عمراني خود را به راه بيندازد و هم جلوي
حجم عظيمي از قاچاق س��وخت را بگيرد .منش��ا ايجاد
قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه فقط قيمت است.
ثابت نگه داشتن قيمت بنزين ظرف چهار سال گذشته
س��بب ش��ده تا جذابيت براي فعاليته��اي زيرزميني
اقتصادي در بخش سوخت بيشتر شده و به بازيگران آن
اضافه شود .در اين ميان الزم اس��ت تا دولت چهار راه را
در پيش بگيرد .نخست نظام سهميهبندي را فعال كند،
سپس كارت س��وخت دوباره اجرايي شود ،قيمت بنزين
دو نرخي و حتي سه نرخي شود و در نهايت سي ان جي
را به سبد سوخت كشور اضافه كرده و  15درصد از توليد
خودروهاي كشور را گاز سوز كند .تجربه افزايش قيمت
هر ليتر بنزين از 700به هزار تومان در بهار سال 93نشان
ميدهد كه آن افزايش كمترين تاثير را در ادامهدرصفحه
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كاهش سطح رفاه و افزايش تورم داشته
است بنابراين سياستگذار با در پيش رو داشتن اين تجربه
ميتواند با اقتدار و ...

واقعيته��اي ام��روز جامع��ه
سيس��تان فقر و بيكاري اس��ت و
نميتوان آنه��ا را انكار ك��رد .فقر
در سيس��تان زياد اس��ت .وقتي
بنا بر آمار رس��مي ،حدود نيمي از
جامعه سيس��تان ،تحت پوشش
احمدعليكيخا كميته امداد و بهزيس��تي است،
به اين معناس��ت كه فقر در اين منطقه خيلي گس��ترده
اس��ت .اقتصاد غالب اين منطقه هم بر اساس كشاورزي
و دامپروري بوده ك��ه درآمد مردم از اي��ن محلها هم با
خشك شدن آب رودخانه هيرمند ،به كلي از دست رفته
اما بخش��ي از درآمد مردم هم ناش��ي از مبادالت مرزي
بوده كه اين هم دچار آس��يب و مشكل ش��ده .بنابراين،
مردم سيس��تان ،دو منبع اصلي درآمد خود را از دس��ت
دادهاند و هي��چ فرصت جايگزيني هم ب��راي مردم ايجاد
نش��ده در حالي كه امروز در سيس��تان ،به دليل كنترل
آب در افغانس��تان و فقدان آب كافي در سيستان ،ديگر
از كشاورزي و دامپروري هم خبري نيس��ت .امسال 98
درصد آورد رودخانهاي سيستان كاهش داشته و بارندگي
هم كمتر از  10ميليمتر بوده .حتي آب ش��رب مردم هم
مش��كل دارد و كيفيتش مناسب نيس��ت و حتي در اين
گرماي فوقالعاده زياد و فقر شديد ،آب برخي روستاها هم
قطع ميشود آن هم در حالي كه مردم ،شغل و درآمدي
ندارند .چند شب پيش در جمع روستاييان بودم و آنها به
خوبي تحليل ميكردند و من هم روز يكشنبه اين تحليل
را به وزير كش��ور منتقل كردم .روستاييان ميگفتند ما
در تمام اين سالها ،هم س��يل و هم خشكسالي داشتيم
چون طبيعت سيستان اين اس��ت .اما در سالهاي پيش
از انقالب ،هر وقت اي��ن اتفاقات ميافتاد ،دولت دس��ت
مردم را ميگرفت و با حمايتهاي اندك ،س��عي ميكرد
سختيهاي ش��رايط بحران را براي مردم كاهش دهد در
حالي كه متاس��فانه در خشكس��الي دو ادامهدرصفحه
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دهه اخير ،دولت آن طور كه بايد از مردم
دستگيري نكرد .شايد تالشهاي كالن زيادي انجام شده
وطرح 46هزارهكتارانتقالآبطرحبزرگياست...

جهان

اقتصاد

ديپلماسي

تركيه گرفتار دو قطبي

اروپا در مسير متفاوت

نه ،به اين سادگي نيست آقاي رييسجمهور!

تركيه به ش��كلي كمس��ابقه وارد
يك دوران دو قطبي ش��ده است.
بس��ياري از روندهاي سياس��ي و
اقتصادي در اين كش��ور تابع اين
ش��رايط دو قطبي اس��ت .نتايج
انتخابات اخير و پيروزي شكننده
جعفرحقپناه رجب طيب اردوغان ،در انتخابات
اخيرتركيهوحتينتايجرفراندومقانوناساسيوانتخابات
پيشين ،نش��ان داد كه جامعه تركيه به دو بخش مساوي
تقسيم شده اس��ت كه رو در روي يكديگر قرار گرفتهاند.
گروههاي اقتصادي و صنعتي توس��ياد (انجمن كس��ب
و كار و صنايع تركيه) و موس��ياد (انجمن مستقل تجار و
صنعتگرانتركيه)كهيكينزديكبهطيفمحافظهكاران
هوادار اردوغان و ديگري منسوب به ليبرالهاي متمايل
به غرب اس��ت ،در برابر يكديگر صفآرايي ميكنند .دو
قطبي اقتصادي به شكل جغرافيايي نيز در سراسر تركيه
باعث شكاف سياسي شده اس��ت .تجار و توليدكنندگان
مناطق س��نتگراي آناتولي مركزي كه عموما از هواداران
رجب طيب اردوغان و حزب عدالت و توسعه هستند ،در
برابر صنعتگران و كارآفرينان مناطق صنعتي و توسعه
يافتهوصنعتيحوزهمديترانهواستانبول،دوكانونقدرت
اقتصاديرقيبهستندكههر يكازگرايشهاي سياسي
متفاوتي حماي��ت ميكنند .به نظر ميرس��د دو قطبي
شدن در همه عرصههاي زندگي اجتماعي تركيه در حال
تشديد است و از سياست تا اقتصاد ،جامعه تركيه را به دو
جبههرودرروباقدرتيتقريبابرابرتقسيمكردهاست.تقابل
ديدگاههاي كالن اقتصادي ميان دو طيف محافظهكار و
ليبرال در تركيه ،باعث نگراني بازار و التهاب و نوس��ان در
بازارهاي تركيه شده است .شعارهاي احزاب و ائتالفهاي
رقيبدركارزارهاي انتخاباترياستجمهوريوپارلماني
تركيه ه��م عرصه ب��روز و ظهور اين ش��كاف عميق و دو
قطبيهاي سياسي و اقتصادي در جامعه ادامهدرصفحه
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تركيه بود .اقتصاد تركيه به اين جهت كه
شديدا تحت تاثير فضاي سياس��ي و امنيتي داخلي اين
كشوروهمزمانتنشهايمنطقهاياست...

 جناب آقای

ســازمــان آگــهـيهــاي
روزنــامه  اعتــمــاد
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حاج ناصر خوش آوازه

بدینوسیله درگذش�ت مادر گرامیتان حاجیه خانم فاطمه
محمدپ�ور را خدم�ت حضرتعال�ی و خانواده ه�ای معزی
تس�لیت عرض نموده  ،برای آن عزیز س�فر کرده بخشش
و رحمت واس�عه اله�ی و ب�رای بازمان�دگان صب�ر جزیل
آرزومندیم.
الیاس حضرتی  -بهنام عزت نژاد -حاج حسن صفری
حجت االسالم هاشمی هشترودی -مجيد رستم پور -حاج مختار عظیمی
هیئت پیروان ائمه هدی -هیئت دارالشفاء موسی بن جعفر(ع)
هیئت مکتب منتظران مهدی  -بیت االحزان حضرت زهرا (س)
هیئت حضرت رقیه(س) -هیئت ائمه اطهار(ع)
هیئت حضرت علی اصغر  ،هیئت خمسه النجبا

دولت ترامپ كه از زمان به قدرت
رسيدن ،سياس��تهاي يكجانبه
و توجه اكي��د به تامي��ن و حفظ
منافع امريكا در سطح جهان را در
پيش گرفته است ،با واكنشهاي
متعددي از س��وي متحدان خود
جعفرخيرخواهان
مواجه شده است .از جنگ جهاني
دوم تاكنون ،امريكا به عنوان ابرقدرت جهاني ش��ناخته
ميشد و مشاركت جدي و س��هم اصلي در حفظ امنيت
متحدان خود برعهده داشت .امريكا كه بزرگترين قدرت
اقتصادي جهان نيز بهش��مار ميرود ب��ازار داخلي بزرگ
خود را نسبتا باز نگه ميداشت تا ساير كشورهاي عمدتا
دوست و متحد بتوانند با كمترين موانع تجاري وارد اين
بازار شوند .اين شرايط مساعد كه در دوران روساي جمهور
قبل از ترامپ حاكم بود باعث ش��د ت��ا كل اقتصاد جهان
منتفع ش��ود و جهانيس��ازي رونق پيدا كند .تاكنون در
عرصه بينالمللي كشور امريكا به واسطه بزرگي اقتصاد و
برتريقدرتنظاميخود،حضوريفعالدرعرصهجهاني
داش��ته و به اصطالح از جيب خود خرج ميكرد تا بتواند
ابرقدرتي و ق��درت بالمنازع بودن خود را ب��ه رخ ديگران
بكش��د .چنين سياس��تي باعث ش��د تا امريكا متحدان
زيادي در جهان پيدا كند كه در عوض در مسائل جهاني
از اين كشور حرفشنوي داشته باشند .اما ترامپ چنين
شرايطيرابرنميتابدوخواهانسهيمشدنسايركشورها
در پرداخت هزينهها اس��ت .اقتصاددانهاي سرشناس
امريكايي و ساير كشورها عمدتا در جبهه مخالف رويكرد
ترامپ قرار دارند و ب��ه وي اعتراض ميكنند كه با چنين
اقداماتنسنجيدهنهتنهاامريكابهجايگاهنخستنخواهد
رسيدبلكه سببافولاعتبارو قدرتامريكاخواهد شد.اما
ترامپ گوشش بدهكار نيست و عمده پيمانها و توافقات
تجاري بينالمللي را باطل و ملغي ميكند و در حال خروج
از آنها اس��ت .ترامپ ادعا ميكند س��اير ادامهدرصفحه
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كش��ورها از قدرت اقتص��ادي و نظامي
امريكا ب��ه نفع خود بهرهكش��ي كرده و اقدام به س��واري
مجانيميكنندواينحالتديگرقابلدوامنيستو...

اگ��ر امروز سياس��ت ب��ه يكباره
زبان بازكن��د اولين س��والي كه
از رييسجمهور دونال��د ترامپ
ميپرس��يد اين است «ببخشيد
آقاي رييسجمهور ،مشكل شما
با م��ن چيس��ت؟» ش��ايد طرح
م .متين
چنين سوالي يك شوخي به نظر
برسد ،اما تقريبا منعكسكننده تمامي ناكارآمديهايي
اس��ت كه آقاي رييسجمهور طي دو س��ال گذش��ته
متوجه سياس��ت داخلي و ديپلماس��ي جهان��ي كرده
است .چرا؟ چون مسائل سياس��ي و ديپلماسي براي او
صرفا پروژههاي خصوصي دوران انتخابات هس��تند كه
مايل است آنها را به گونهاي ش��خصي حل و فصل كند
مثال چيزي شبيه خريد  10جريب زمين نزديك زمين
گلفش در نيوجرس��ي! تازهتري��ن م��ورد از پروژههاي
شخصي آقاي رييسجمهور ،موضوع پرونده كره شمالي

اس��ت .آقاي ترامپ كه تا ديروز و حتي پ��س از مالقات
 12ژوئن سنگاپور با كيم جونگ اون از مقاومت در برابر
برنامههاي اتمي كره شمالي س��خن ميگفت ،امروزبه
يكباره و در چرخي عجي��ب از ماليمت و كوتاه آمدن در
برابر اين كشور سخن ميگويد .وزير خارجه مايك پمپئو
هم گفته «در برابر كره ش��مالي موضع نرمتر و آرامتري
اتخاذ خواهيم كرد» .همين چرخش ناگهاني و پرابهام
مستقالموجباتنگرانيجديمتحداناياالتمتحدهدر
منطقه را فراهم آورده است .يك مقام ارشد وزارتخارجه
كره جنوبي كه اكنون به همراه يك هيات سياس��ي در
توكيو به سر ميبرد اما مايل به اعالم هويت خود نيست،
ميگويد« :دولت متبوع او فعال هي��چ ارزيابي دقيقي از
ش��رايط آتي ندارد .موضع جديد اياالت ادامهدرصفحه
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متحده و سخنان آقاي پمپئو آنهم چند
ساعت پيش از عزيمت به پيونگ يانگ مطالب عجيبي
بود كه ما و مقامات ژاپن از داليل آن خبر نداريم».

