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عضو  انجمن  صنفى مدیران رسانه  و شرکت تعاونى مطبوعات کشور

رویداد

شهروند|  حسن روحانى، رئیس جمهورى دیروز 
در نشست تجار و فعاالن اقتصادى ایران و سوییس 
حضور داشت. نشســتى که همتاى سوییسى او 
هم یکى از حاضران آن بود. رئیس جمهورى در 
این نشست از همکارى ایران با کشورهاى دیگر 
در چارچوب قوانین بین المللى ســخن گفت و 
رفتار ایران را در این شرایط صلح جویانه خواند. 
مهمترین بخش هاى سخنان رئیس جمهورى را 

با هم  مى خوانیم:

 برگزارى این جلســه در مقطعى مهم پیام بزرگى 
دارد و به معناى آن اســت که ایران و ســوییس مصمم 
هستند در چارچوب قوانین بین المللى و منافع ملت هاى 
خود، روابط دوســتانه تجارى و اقتصادى خودشــان را 

ادامه دهند.
پیام ما از برگزارى این اجالس این اســت که ایران 
و ســوییس در چارچوب منافــع دو جانبــه و قوانین 
بین المللى روابط خــود را ادامه مى دهند و این اجالس 
به معناى آن اســت که در دنیاى امروز یکجانبه گرایى 
در هیچ کدام از بخش هاى سیاسى، امنیتى، اقتصادى، 
علمى و زیســت محیطى و یا دیگر بخش ها راهگشــا 

نیست. 
  ما در دوران مذاکرات هسته اى و پس از توافق برجام 
به خوبى نشــان دادیم که بر هر عهــدى که مى بندیم 
پایبند خواهیم بود. به دنیــا اعالم مى کنیم که ایران به 
قوانین بین المللى و معاهدات عدم اشــاعه پایبند بوده 
و خواهد بــود و همکارى هاى خود را با ســازمان هاى 
بین المللى از جمله آژانس بین المللى انرژى اتمى ادامه 

خواهد داد. 
 ایران خواهان روابطى عادالنه، قانونى، صلح آمیز و 
باثبات با جهان اســت و در این زمینــه نقش خود را به 

خوبى ایفا خواهد کرد.
 ســوییس نه تنها در روابط دو جانبه مورد اعتماد 
ایران بوده، بلکه هرگاه مشکل و اختالفى در روابط ایران 
با کشورى دیگر پیش آمده، ســوییس همواره یکى از 
بهترین انتخاب ها براى حفاظت از منافع ما بوده و این 

اعتماد همچنان ادامه دارد.
 ایران کشــورى اســت که از لحاظ ژئوپلیتیکى در 
ســطح دنیا کم نظیر بوده، داراى بزرگترین منابع گاز 
جهان اســت و یکى از بزرگترین ذخایر نفتى جهان را 
دارد و داراى جایگاهى است که مى تواند آسیاى مرکزى، 
قفقاز و شــرق اروپا را به دریاى عمــان، اقیانوس هند، 
آفریقا و آســیا متصل کند. ایران توانایى آن را دارد که 
از طریق جاده ها و خطوط ریلــى بنادر دریاى خزر را به 

خلیج فارس، دریاى عمان و اقیانوس هند متصل کند.
  ایران داراى جمعیت بزرگ تحصیلکرده دانشگاهى 
و یکى از چند کشــور مهم دنیا در داشــتن بیشترین 
تحصیلکردگان در رشته مهندسى است. ایران در طول 
تاریخ به علم و دانش کمک شــایانى کرده و امروز نیز از 
لحاظ انتشــار مقاالت علمى، جایگاه پانزدهم را در دنیا 
دارد و در برخى رشــته هاى علمى مثل نانو، در جایگاه 

ششــم دنیا اســت و در عرصه هایى مثل داروسازى و 
پزشکى، جزو برترین کشورهاى خاورمیانه است.

  هدف واقعى آمریکا از تحریم، فشار به زندگى مردم 
اســت. آنها ادعا مى کنند که مى خواهند به دولت ایران 
فشار وارد کنند اما وقتى واردات مایحتاج ضرورى مثل 
دارو و نهاده هــاى دامى را تحریم کنند، به چه کســى 
فشار وارد خواهد شــد؟ آمریکایى ها مدعى شده اند که 
مى خواهند به طور کامل جلــوى صادرات نفت ایران را 
بگیرند. آنها معنى این حرف را نمى فهمند، چرا که این 
اصال معنى ندارد که نفت ایران صادر نشــود و آن وقت 
نفت منطقه صادر شود. اگر شــما توانستید، این کار را 

بکنید تا نتیجه اش را ببینید. 
 ایران امروز بیش از 4 میلیون دانشجو و بیش از 13 
میلیون دانش آموز در حال تحصیل دارد و داراى منابع 
انرژى ارزان، نیروى کار تحصیلکرده و جوان دانشگاه هاى 
معتبر، جایگاه جغرافیایى ویژه و از همه مهمتر امنیتى 
فراگیر در سطح کشور خود اســت. ایران امروز نه تنها 
امنیت دارد، بلکه یکى از بزرگترین مسئولیت هاى خود 
را براى برقرارى حفظ ثبات و امنیت در جهان مى داند و 
امروز برخى کشورهاى همسایه، ثبات و امنیتشان را در 

سایه کمک هاى ایران به دست آورده اند.
 در طــول دولت یازدهم و در آغــاز دولت دوازدهم 
رشد اقتصادى ایران که در ســال 1392 حدود منفى 
7درصد بود، در سال گذشته به مثبت 4,6 دهم درصد 
رسید و توانســتیم در سال گذشــته حدود 800هزار 
شــغل خالص و جدید ایجاد کنیم. همچنین در زمینه 
کشاورزى و تولیدات مواد غذایى قدم هاى مهمى براى 

خودکفایى برداشته ایم.
 با شرایطى که ایران دارد و سوییس به عنوان کشورى 
صاحب دانش، علم، تمدن، قانونگــرا و طرفدار ثبات و 
امنیت در ســطح منطقه و جهان و ویژگى هاى خاص 
در زمینه داروســازى و تولید تجهیزات و فناورى هاى 
پیشــرفته پزشــکى، امروز زمان اعتمــاد و همکارى

 دو کشور است.
 امروز هر دقیقه و هــر ثانیه زمان افزایش اعتماد به 
یکدیگر و برقرارى روابط مستحکم تر بین دو ملت ایران 
و سوییس است و معتقدم ادامه همکارى هاى دو طرف 
به نفع هر دو کشور است. ایران و سوییس به ضرر کشور 
دیگرى قدم بر نداشته و بر نخواهند داشت. ایران براى 
اتحادیه اروپا و کشورهاى مهمى چون سوییس در اروپا 

اهمیت فوق العاده اى قایل است.
قبل از این که ما سیاســتمداران بــه فکر برقرارى 
روابط سیاسى بین ایران و سوییس بیفتیم این بازرگانان 
بودند که احســاس کردند براى تأمین منافع دو ملت 
بزرگ ایران و ســوییس باید روابط اقتصــادى برقرار 
کنند؛ امروز نیز از شما بازرگانان همچنان پیشتازى را

 طلب مى کنیم.
 در شــرایطى که دو دولت ایران و سوییس مصمم 
به گسترش و تحکیم روابط هســتند، برخى کشورها 
فکر مى کنند قوانین کشورشان فراسرزمینى هستند و 
تصور مى کنند شاید در اثر فشارهاى اقتصادى ملت هاى 
بزرگ حاضر شوند استقالل خودشان را در برابر دیگران 
بفروشــند، در شــرایطى که حکمرانى برخى کشورها 
در نظر حاکمانشــان به معناى آن اســت که دیگران 
باید در برابر آنها کامًال تســلیم باشــند، زمان آن است 
که یکجانبه گرایــى را ترك کرده و احتــرام به قوانین 

بین المللى را به همگان یادآورى کنیم.
  اصل براى ایران و سوییس منافع دو ملت و منتفع 
شــدن همه جهان از روابط بین المللى اســت و ایران 
مصمم به گسترش همکارى ها با کشورهاى دوست از 
جمله سوییس است و لذا از شما بازرگانان، صنعتگران 
و کارآفرینان مى خواهیم که روابط بین دو کشــور را به 
خصوص در زمینه تولیدات دارو، تجهیزات بیمارستانى 
و تولیدات مواد غذایى گســترش دهید تا نشان دهیم 
که دو ملت و دو کشــور بزرگ ایران  و ســوییس در هر 

شرایطى کنار هم خواهند بود.

ولخرجى با نخود و لوبیا

مریم شکرانى
روزنامه نگار اقتصادى

چیزى نزدیک به 85 شرکت ارز دولتى گرفته اند 
که نخــود و لوبیــا وارد کنند. این تــازه مربوط به 
فهرســت اولى اســت که بانک مرکزى منتشــر 
کرده و قرار اســت فهرســت هاى دیگرى هم در 
کار باشــد. جالب اســت بدانید که مقایسه میزان 
ارز پرداخت شــده در فهرســت اول بانک مرکزى 
با ســامانه نیمــا نشــان مى دهد که تنهــا حدود 
10 درصد دریافت کنندگان ارز مشــخص شده اند 
و اگر 90 درصد مابقــى دریافت کنندگان ارز فاش 
شوند، معلوم نیســت چه تعداد شرکت، دالرهاى 
زبان بسته نفت را با نصف قیمت بازار آزاد گرفته اند 
تا با آن حبوبــات وارد کنند؟ مــن واقعا نمى دانم 
کدام منطــق اقتصادى مدیــران ایرانــى را قانع 
مى کند که در این وضع ناکوك بازار ارز و برگشت 
تحریم، دالر گران بهــا را بدهند و از آفریقا، ترکیه، 

امارات، چین و حتى هند نخود و لوبیا وارد کنند؟
خوب اســت بدانیــد براســاس اعــالم وزارت 
کشاورزى، میزان مصرف حبوبات در ایران ساالنه 
حدود 800 هزار تن است و رقمى حدود 750 هزار 
تن تولید حبوبات در ایران انجام مى شود و در واقع 
این فهرست عجیب و پرحاشــیه فاش مى کند که 
چگونه براى واردات بریز و بپــاش مى کنیم. نکته 
جالب تر این که براســاس توصیه هاى کارشناسانه 
کشت حبوبات در ایران نه تنها نیاز به مصرف باالى 
آب ندارد بلکه به دلیــل اصالحاتى که در مواد آلى 
خاك انجام مى دهد، براى کشاورزى و غناى خاك 
بسیار مفید اســت. از همین جاست که کشورهایى 
مانند هند و پاکســتان و حتى آفریقا صادرکننده 
حبوبات مى شود و ایران بى خود و بى جهت نامش 
در فهرســت بزرگترین واردکننــدگان حبوبات 
درجهان اســت، آن هم بــا چه پولــى؟ پولى که 
براى آن کار نکرده و عــرق نریخته ایم. پولى که از 
چاه هاى نفتمان به دســت مى آید. ثروتى که باید 
صرف توسعه ایران شود و متعلق به تمام نسل هاى 
ایران زمین است اما ما با بى مسئولیتى تمام نه تنها 
این ثروت را با وارداتى امثال نخود و لوبیا به چوب 
حــراج زده ایم که در این وضع دشــوار و تنگنا هم 
کمى مراعات نکرده و با یارانه ارزى و از جیب مردم 
دالرهاى گران را براى نخود و لوبیا هزینه مى کنیم 
و... و این اســت حکایت مدیریت اقتصاد ایران که 
دهه هاست کشور را لنگان لنگان اندر پیچ وخم یک 

کوچه سرگردان کرده است.  

یادداشت

این ستادها چه مى کنند
یکى از رسانه هاى جریان احمدى نژاد مدعى شد: 
«شنیده ها حاکى اســت، در پى داغ شدن موضوع 
انتخابــات زودرس، یکى از کاندیداهــاى اصولگرا 
که اخیرا شــایعه انتصابش در جایگاه معاون اولى 
منتشر شده، ســتادهاى خود را فعال کرده است.» 
کانال دولت بهار تنها بازمانده رســانه هاى جریان 
احمدى نژاد که مدیرمسئولش نیز در زندان به سر 
مى برد و این روزها توسط تیم جوانفکر اداره مى شود، 
این خبر را منتشــر کرده اســت. پیــش از این نیز 
اخبارى مبنى بر این که محمدباقر قالیباف فاز خود 
را از اصولگرایان جدا کرده و خود را براى کارزارهاى 

سیاسى آماده مى کند، منتشر شده بود.

 

بى آبى و ازدواج اجبارى  
عزیز سارانى نماینده سیستان وبلوچستان در 
شوراى عالى استان ها با بیان این که مردم زابل به 
خاطر امرارمعاش آواره استان هاى دیگر مى شوند، 
گفت: خشکسالى همه چیز را از ما گرفته است، 
گورستان ها و خرابه هاى زابل پر از جوانان معتاد 
است و مردم از سوءتغذیه و بیمارى هاى تنفسى 
رنج مى برند. وى افزود: در روستاها اکثر دخترها 
از آن جا که امکانات کافــى وجود ندارد و به علت 
تعصبات مذهبى، دختران در این منطقه از سن 
14 الى 15سالگى به بعد شوهر داده مى شوند و در 
برخى روستاها نیز شاهد ازدواج اجبارى دختران 

9 ساله هستیم. (انتخاب)

 رئیس جمهورى در نشست تجار و فعاالن اقتصادى ایران و سوییس:

ایران خواهان روابط عادالنه و صلح آمیز با جهان است

هفته هـاى  در   شـهروند  روزنامـه 
اخیـر در شـکل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
انتقـادات خـود بى نصیـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پیامـک 
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اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهورى گفت: دولت با شرکتى که از ارز رسمى 
سوءاستفاده کرده، برخورد مى کند و اگر شرکتى ارز به نرخ رسمى براى واردات دریافت 
کرده اما محصول خود را در بازار به قیمت آزاد بفروشد، مرتکب خیانت شده و دولت به 

کمک قوه قضائیه با آنها برخورد خواهد کرد.
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شور و نشاط خانواده ها
در ورزشگاه

صالحى   رضا  ســید 
رئیس کمیته  امیرى   
در  المپیــک  ملــى 
اظهاراتش  جدیدتریــن 
گفته: مــا به طور طبیعى 
نباید مرزبندى هاى جنســیتى براى حضور در 
ورزشگاه ها ایجاد کنیم، چراکه جامعه ما به مبانى 
و ارزش هاى اخالقى باور دارد. او همچنین گفته، 
امروز بیش از هر زمان دیگرى به نشاط اجتماعى 
نیاز داریم و حضور خانم ها و آقایان در ورزشــگاه 
آزادى هنگام پخش بازى هــاى تیم ملى فوتبال 

نشاط، سرزندگى و شور در جامعه ایجاد کرد.

پرونده دانشجویان به کجا رسید؟
عضو  سعیدى  فاطمه 
کمیســیون آمــوزش و 
تحقیقات مجلــس درباره 
سنگین  احکام  بررســى 
بازداشت شده  دانشجویان 
در ناآرامى هاى دى ماه گفت: امیدواریم که هفته 
آینده مالقاتى با رئیس قوه قضائیه داشته باشیم تا 
پیگیرى درخصوص پرونده دانشــجویان داشته 
باشیم. در غیراین صورت یک نامه رسمى به آقاى 
صادق الریجانى ارسال خواهیم کرد و تقاضاى عفو 
را براى دانشجویانى که براى آنها احکام سنگینى 

تشکیل شده، درخواست مى کنیم.

کتمان نکنید
رئیس  توکلى  احمد 
سازمان مردم نهاد شفافیت و 
عدالــت دربــاره انتشــار 
اطالعــات از طــرف دولت 
گفت: از آن جا کــه دولت، 
مدافع شفافیت است، ملزم است که تمامى اطالعات 
را به مردم دهد. مسئوالن دولت، باید اطالعات کامل 
در اختیار مردم بگذارنــد و نمى توانند آن را کتمان 
کنند. بانک مرکزى هم نمى تواند به چنین شکلى، به 
مردم اطالعات دهد. اصل شفاف سازى اقتضا مى کند 
که اطالعات بــه صورت کامل و دســت نخورده در 

اختیار مردم قرار گیرد.

براى مبارزه با کم آبى چه کنیم؟
وزیر  اردکانیان  رضا   
نیرو درباره رشد بیابان زایى و 
کاهش محصوالت کشاورزى 
به دلیل کاهش نزوالت جوى 
گفت: «کاهش باران در همه 
جاى دنیا از جمله کشور ما مرسوم است که منجر به یک 
سرى محدودیت هایى مى شود. آن چیزى که مهم است 
سازگارى ما با کم بارشى است.  ما نباید در مناطقى که 
خشکسالى وجود دارد، محصوالتى را پروش دهیم که 

آب فراوان مصرف مى کنند.

نخســتین میخ را وزارت ارتباطات کوبید. با انتشار 
فهرست شــرکت هایى که گوشــى موبایل وارد کرده 
بودند، بعد از وزارت ارتباطــات بانک مرکزى وارد گود 
شد و فهرست کســانى که بر هر کاالیى درخواست ارز 
دولتى کرده بودند، منتشر کرد، بالفاصله هم در جواب 
کسانى که مى گفتند،  فهرست کامل نیست، اعالم شد 
که لیست دیگرى در راه است. فهرستى که وزیر صنعت، 
معدن و تجارت محتواى آن را لو داده و گفته بود که به 
واردات خودرو مربوط مى شود. این لیست دیروز منتشر 
شد و اگرچه موجى را که دو فهرست دیگر راه انداخته 
بودند، به وجود نیاورد اما باز هم سوال هایى آفرید. مثال 
حضور وزارت بهداشت در رأس واردکننده هاى خودرو با 
دریافت 18 میلیون یورو، براى خیلى ها تبدیل به عالمت 
سوال شد. وزارت بهداشت هم سریع در مقام پاسخگویى 
برآمد و اعالم کرد که این وزارتخانه غیر از انواع آمبوالنس 
و اتوبوس هاى امدادى که طبیعتا قیمت باالیى دارند، 
هیچ خودروى دیگرى وارد نمى کند. انتشار این فهرست 
حاشیه هاى دیگرى هم داشت؛ مثل اعتراض برخى از 
شرکت ها،  با این بهانه که با انتشار فهرست سیاست هاى 
اقتصادى شــان لو مى رود. این اعتراض بعد از انتشــار 

فهرست قبلى هم وجود داشت اما این بار یکى از بین خود 
واردکننده ها جواب معترضان را داد و گفت: «کسى که 
از انتشار لیست واهمه دارد، بخش خصوصى نیست بلکه 
دزد است؛ کسى که مال مردم را مى برد.» او کنایه اى هم 
به وزیر صنعت زد و گفــت: «ما خودمان با وجود آن که 
عقل خدادادى نداریم، با عقل شــیرین خود خواهان 
انتشار این لیست شــده ایم. بارها گفته ایم که سامانه 
ثبت سفارش گمرك و وام ها باید به طور شفاف در اختیار 

همه مردم قرار گیرد.»

فهرست وارد کنندگان خودرو منتشر شد

جنجال سومین لیست افشاگرانه

برخورد با 
سوءاستفاده کنندگان
 از ارز دولتى
سوءاستفاده کنندگان
 از ارز دولتى
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