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سرمایهگذاری  10میلیارد دالری
برای ارتقای تولید داخلی

یادداشت

«پولداران یک شبه»
مولود اقتصاد بیمار

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از افزایش تولید داخل شمار زیادی از کاالهایی که
پیشتر سهم وارداتشان زیاد بود ،خبر داد .به گزارش تسنیم ،رضا رحمانی در ششمین
همایش ملی مدیریت جهادی افزود :در بحث خودکفایی و تولید کاالهای داخلی
چند کار جدی انجام دادیم نخستین کار این است که کاالهایی که...


جعفر بای-جامعه شناس
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«اسکناس» بررسی کرد؛

تیترهایمهم

ضرورت افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم

رونق خرید و فروش مجوزهای
کسب و کار در فضای مجازی!

گ�روه اقتص�اد کالن:دول��ت در الیحه بودج��ه ،99افزایش 15
درصدی برای حقوق کارمندان و بازنشس��تگان در نظر گرفته
که کامال مغایر با الزام قانونی برنامه ششم توسعه است چرا که
بر اساس قانون افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد.
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بنزینبیکیفیتمقصر
آلودگی هوا

به گزارش «اس��کناس»،در طی سالهای گذشته اقتصاد ایران
تورم افسارگس��یخته ای را تجربه کرده و خصوصا در س��الهای
 96و  97به دلیل بازگشت تحریم ها،برخی از کاالهای اساسی
حتی با تورم  300درصدی مواجه شده اند و در این شرایط به نظر

می رسد دولت باید فورا برای اصالح رویه فعلی اقدام کند؛ البته
دولتی ها ادعا می کنند بدلیل پرداخت کمک معیشتی بخشی از
فشار اقتصادی جبران می شود اما ناگفته پیداست که بسیاری از
کارمندان و بازنشستگان این کمک را دریافت نکرده اند...
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رئیس جمهور در دیدار با ماهاتیر محمد تاکید کرد:

گروه نفت و نیرو:درحالی هوای اغلب شهرهای
کوچک و بزرگکش��ور آلوده و ناس��الم گزارش
م��ی ش��ود که همواره در پرون��ده آلودگی هوا،
انگش��ت اتهام به س��وی بنزین با اکتان پایین
نش��انه میرود .به گزارش اس��کناس به نقل از
اقتصادآنالین،چندین روز است که هوای اغلب
شهرها مجال تنفس را از...

همکاری کشورهای مسلمان برای
مقابله با فشار قدرتهای بزرگ
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انجماد قیمت در بازار مسکن
3

قیمتهای نجومی خشکبار در
آستانه بلندترین شب سال
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ساختخانههای
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 ۲۵متری در تهران!
4

عراقچی تاکید کرد؛

مذاکرهباآمریکادرمحاسباتایرانجاییندارد
گروه سیاسی:سید «عباس عراقچی» معاون وزیر
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در مصاحبه با
تلویزیون چین بار دیگر گفت تهران در تالش است
تا توازن را به توافق هستهای بازگرداند .عراقچی
در پاس��خ به ش��بکه «سیجیتیان» در مورد پیام
ایران ،گفت« :پیام ما این است که میخواهیم این
توافق را حفظ کنیم .هدف ما از بین بردن این توافق
نیس��ت .چراکه اگر غیر از این بود ،میتوانس��تیم
بالفاصل��ه پ��س از آنکه ای��االت متحده در  ۸می
 ۲۰۱۸از این توافق خارج ش��د ،ما هم از آن خارج
ش��ویم ،هیچکس هم ما را متهم نمیکرد ،چراکه
ای��ن [اق��دام] عکسالعملی ب��ه آن چیزی بود که
ایاالت متحده انجام داده بود ».وی افزود« :اما ما
تصمیم گرفتیم که به دیپلماس��ی فرصتی بدهیم،
تا توافق را حفظ کنیم .و حاال همانطور که گفتم،
ما داریم از حقوق خود در بند  ۳۶برجام اس��تفاده

میکنی��م .بنابرای��ن ،ما همچن��ان در این توافق
هس��تیم و داری��م تالش میکنیم ت��ا اقداماتی در
جهت اصالح [وضعیت] انجام دهیم تا این توافق
را حفظ کنیم ».معاون وزیر امور خارجه افزود« :اگر
میان دادهها و ستاندهها توازنی وجود نداشته باشد،
هیچ توافقی دوام نمیآورد .و ما در حال حاضر در
ای��ن تواف��ق هیچ توازنی نداری��م .ایران تا ماه می
امسال کامال به تعدات خود پایبند بود ،اما در مقابل
آن هیچ چیز دریافت نکردیم .بنابراین ،آنچه ایران
در ح��ال انجام آن اس��ت ،همچن��ان تالش برای
احیای توازن در این توافق است ،که هنوز محقق
نش��ده است ».به نوش��ته سیجیتیان ،عراقچی
مذاکره با آمریکا تحت فش��ار حداکثری را نش��انه
تسلیم توصیف کرده و گفته است که در وضعیت
کنونی ،مذاکره با آمریکا در محاسبات ایران جایی
ندارد .عراقچی در ادامه در پاسخ به این سؤال که

آیا مسائل داخلی آمریکا و انتخابات این کشور در
مع��ادالت ایران جایی دارد ،گفت« :ما روی اینکه
چه کسی رئیسجمهور ایاالت متحده است یا چه
کس��ی نیس��ت ،حس��اب نمیکنیم .ما یک اصل و
راهبرد بسیار بنیادین داریم و آن را به دقت دنبال
میکنیم .ما فکر نمیکنیم تغییر رؤسایجمهور در
ای��االت متح��ده ،چیزی را در ارتباط با ایران تغییر
میدهد ،مگر اینکه کسی بیاید که بتواند تعهداتی
را که قبال دادهاند را اجرا کند و به برجام بازگردد .در
آن صورت ،میتوانیم بار دیگر ،در چارچوب برجام
با آنها گفتوگو کنیم .این تنها امکان است ».در
ادامه این مصاحبه از عراقچی در مورد نشست این
هفته امنیت خاورمیانه در پکن س��ؤال ش��د .وی در
مورد زمانبندی برگزاری این اجالس گفت« :فکر
میکنم زمانبندی آن خوب اس��ت ،حتی شاید دیر
هم [شده] باشد .اما بعد از هیچوقت است».

وزارت امور خارجه ژاپن بیانیه داد؛

توکیوبرایتثبیتاوضاعدرخاورمیانهتالشمیکند
گ�روه سیاس�ی:وزارت ام��ور خارجه ژاپن
با صدور بیانیهای در آس��تانه س��فر «حسن
روحانی» رئیس جمهوری اس�لامی ایران
به این کش��ور اعالم کرد که توکیو در این
سفربرایکاهشتنشهاوتثبیتاوضاعدر
خاورمیانهتالشمیکند.وزارتامورخارجه

ژاپن در این بیانیه آورده است ژاپن بیامان
تالشه��ای دیپلماتیک خ��ود را با کمک
ای��ران و آمریکا ،ب��رای کاهش تنشها در
خاورمیانه انجامدادهاستوبهاینتالشها
ادامه خواهد داد .بیانیه میافزاید :در س��فر
روحانی به توکیو ،نخست وزیر آبه به عنوان

بخش��ی از ای��ن تالشهای دیپلماتیک ،با
رئیس جمهوری اس�لامی ای��ران در مورد
رواب��ط دو جانبه ،مس��ائل منطقهای و بین
المللی ،به صراحت تبادل نظر خواهد کرد.
ب��ه گزارش ایرن��ا ،وزارت امور خارجه ژاپن
در این بیانیه ،س��فر را دو روزه عنوان کرده

و آورده اس��ت که سفر روحانی روزهای 20
و  21دس��امبر ( 29و  30آذر  )1398انج��ام
میش��ود .این بیانیه تصریح کرده است در
ط��ول اقامت «حس��ن روحان��ی» رییس
جمهوری اسالمی ایران در توکیو ،نشست
سران ژاپن و ایران برگزار خواهد شد.

روزنامه صهیونیستی ادعا کرد؛

نقشه پلید تل آویو برای خارج کردن نیروهای ایران از سوریه
گروه سیاسی:یک روزنامه چاپ فلسطین اشغالی ادعا
کرد ،وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی به دنبال افزایش
عملیاتها علیه ایران اس��ت تا تهران مجاب به خارج
کردن نیروهای خود از سوریه شود.
روزنامه «جروزالم پست» طی گزارشی درباره سیاست
جدید وزارت جنگ رژیم صهیونیس��تی در قبال ایران
نوشت« ،نفتالی بنت» مسئول این وزارتخانه به دنبال
آغاز کارزاری جهت خارج کردن کامل ایران از سوریه
اس��ت .در ابت��دای ای��ن گزارش آمده اس��ت« :بنت در
تالش اس��ت تا اقدامات اسرائیل علیه نیروهای ایرانی
در س��وریه را با هدف قانع کردن جمهوری اس�لامی
ب��ه عق��ب کش��یدن نیروهایش از این کش��ور در آینده
نزدی��ک ،افزای��ش دهد» .جروزالمپس��ت با اش��اره به

پیوس��ته بودن این اقدام��ات ،توضیح داد« :هدف آنها
نیز خارج کردن کامل نیروهای ایرانی از سوریه است.
ایده این است که از عملیاتهای فزاینده استفاده شود
ت��ا ای��ران را ب��ه کاهش تلفات مجبور کرده و درک کند
باقی ماندن در این کش��ور (س��وریه) ارزش ندارد» .این
روزنام��ه ب��ا بی��ان اینکه از نظر بنت ،وقوع اعتراضات و
تظاهرات در کش��ورهای عراق و لبنان فرصتی برای
خارج کردن ایران از س��وریه اس��ت ،به نقل از وی در
جلس��ات ارزیابیهای امنیتی نوش��ت« :شانس خوبی
برای وقوع این مس��ئله (عقبراندن ایران از س��وریه)
وج��ود دارد .انتظ��ار دارم که آنها به زودی [س��وریه] را
ترک کنند» .به نوشته جروزالم پست ،بنت معتقد است
با اینکه افزایش اقدامات علیه ایران میتواند خطر وقوع

حمله علیه اسرائیل را داشته باشد اما بهتر است اکنون
وارد عمل شوند تا اینکه تعلل کنند زیرا تعلل میتواند
با وضعیت تشکیل یک نیروی شبهحزباهلل در بخش
سوری بلندیهای جوالن و حمله به این رژیم خاتمه
یابد .در ادامه این گزارش آمده است« :بنت میخواهد
ارتش اس��رائیل اقدامات خود علیه ایران و حزباهلل را
افزایش دهد و توجیه وی نیز این اس��ت که اگر هزینه
باال برود ،تهران از سوریه عقبنشینی میکند».
ت��داوم اینگون��ه اظهارات از س��وی وزی��ر جنگ رژیم
صهیونیس��تی در حالی اس��ت که روزنامه «هاآرتص»
چندی پیش در گزارشی نوشته بود این بیانیهها بدون
هماهنگی با نظامیان صادر ش��ده و خش��م فرماندهان
اسرائیلی را برانگیخته است.

به دلیل اقتصاد بیمار و ثروتمند ش��دن قارچ گونه برخی
از افراد که هیچ گونه تخصص ،سواد و تبحر نداشته و یا
متصل به خاندان ثروتمند نیستند ،به پول های بادآورده
دس��ت پیدا می کنند .ثروتمند ش��دن آیین و آدابی دارد.
ثروتمندی پدیده ای اس��ت که اگر فعاالن اقتصادی به
دنبال رس��یدن به آن باش��ند طی فرآیندی به تدریج رخ
می دهد .قطعا این ثروت مشکوک و بیمارگونه است چرا
که نمی شود یک شبه به ثروت بیکران رسید و راه چند
س��اله را طی کرد .اما در جامعه ما به دلیل اقتصاد بیمار،
دور زدن قانون ،بهره گیری از پدیده های شوم چون ویژه
خواری ،رابطه بازی و رانت اداری افراد زیادی هس��تند
که یک ش��به به ثروت عجیب و غریبی رس��یدند .فردی
ورشکسته با زد و بندی بسیار ماهرانه در مدتی کوتاه به
ثروت نجومی و غیرقابل تصور دست می یابد .این افراد
با ریخت و پاش های ،هزینه کردهای بی رویه و زندگی
اشرافی چنان رفتار می کند که برای اطرافیان سواالتی
ایجاد می کند که چگونه و از چه طریقی این فرد به چنین
ثروتی رسیده است؟ در التاری برنده شده یا ویژه خواری
کرده است؟ برای این سواالت نمی توان پاسخی یافت.
کار اندک و همکاری مرموز با نهاد و س��ازمانی در مدت
کوتاه باعث ثروتمندی ناگهانی و انباش��ت پول بی حد
و حصر در جیب افراد می ش��ود .این افراد و فرزندانش��ان
آه در دل م��ردم م��ی آفرینن��د و غم و اندوه اجتماعی می
افزایند ،قطعا زندگی مشکوکی را برای دیگر شهروندان
پدید می آورند .انگشت اشاره حیرت و تعجب عمومی،
این ثروتمندان را نشانه می گیرد .قوه قضائیه سوال« از
کجا آورده اید؟ »را دنبال کند تا به منش��ا مفاس��د بزرگی
دس��ت یابد و حق اجتماعی (که قربانیان زیادی دارد) را
بازپس گیرند .افرادی که پول یک شبه به جیب زده اند
خشم عمومی را نسبت به ارزش ها و باورهای فرهنگی
و اجتماع��ی برمی انگیزن��د .جوانان در نهج البالغه می
خوانند« :کاخی س��اخته نمی ش��ود ،مگر این که کوخی
ایجاد گردد .ثروتی جمع نمی ش��ود مگر این که ظلم و
ستمی ایجاد شده باشد ».قطعا با این باور و اعتقاد حضور
ثروتمندان نجومی عالمت سوالی به وجود می آورد که
مگر می ش��ود یک ش��به ره صدس��اله پیمود؟ رفتار افراد
ثروتمند گاهی سوق دهنده سایر افراد به سوی التاری،
قمار و شرط بندی می شود .برخورد با این افراد که مدعی
هس��تند کس��ی کاری به کارشان ندارد و با پول همه کار
می کنند ،امید در دل جوانان رشد می کنند و حق پیروز
می شود .اگر کسی ظلمی می کند چشم بیدار جامعه با
مجازات پاسخ او را خواهد داد .برخورد با ثروتمندان یک
ش��بههش��داریاس��تبرایمتخلفانکههرگزدرامان
نخواهند بود .اجرای حق و عدالت گواراست.

