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وزیر خارجه تحریم شده ایران بهطور ناگهانی به محل اجالس
گروه «هفت» رفت و با همتای فرانسوی خود دیدار کرد

سیدرضا صالحی امیری در گفتوگو با «ایران»:

به دنبال نام و نان
از کمیته ملی المپیک نیستم

گفتوگوهایبرجامی
در چند قدمی ترامپ

در ضمیمه «ایران » بخوانید

 ظریف و لودریان درگفتوگوهای مهم خود پیشنهادهای برجامی را یکبار دیگر بررسی کردند صدراعظم آلمان :رایزنیهای گروه  7درباره ایران سازنده بودمحمدجواد ظریف  24ساعت بعد از بازگشت از پاریس بار دیگر
گــزارش به فرانســه رفت اما این بار مقصد نه پاریس که شــهر «بیاریتز»
گـروه سیاسی محل برگزاری نشســت ســه روزه گروه «هفت» بود .در حالی که
روز گذشــته وزیر امور خارجه ایران خود را برای ســفر به ســه کشــور آسیایی مهیا می
کرد ،پیامی از فرانســه به تهران مخابره شــد که ســفر فوری او به شــهر میزبان سران
قدرتهــای بزرگ جهــان از جمله امریکا را ضروری کرد .اما ماجــرا از چه قرار بود؟
درست پس از دیدار روز جمعه ظریف با امانوئل مکرون که در خالل آن وزیر خارجه
ایران به بسته پیشنهادی فرانسه پاسخ شفافی داد و در عین حال بسته ابتکاری خود

عکس ها :ابوالفضل  /ایران

عکس ها :نعیم احمدی  /ایران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

حاشیهسازی نکنید!

دیدار اخیر هیأت دولت با رهبر معظم انقالب که در آستانه
هفته دولت انجام شــد واجد توصیــه مهمی بود که توجه به
آن ضرورت دارد .ایشــان فرمودند که« :دو سال باقیمانده از
دوران دولت ،مدت زمان کمی نیست و باید به دور از گرفتار
شــدن در برخی آفات ،مســائل مهم کشــور را «اولویت بندی» و اولویتها را یک به
یک پیگیری کرد ...دولت در این دو ســال باقیمانده ،از حواشــی و مســائل فرعی که
متأســفانه با ظهور فضای مجازی ،امکان آن بیشــتر هم شده است ،فاصله بگیرد و
مسائل اصلی را در اولویت کاری خود قرار دهد ....ایشان سپس در تبیین اولویتها در
زمینه اقتصاد ،بر سه مسأله تمرکز کردند« :قطع وابستگی به صادرات نفت خام»،
«توجه به پیشرانهای اقتصادی که میتوانند موتور محرکه دیگر بخشها قرار گیرند»
و «ضرورت تغییر نگاه مسئوالن و دستگاهها به تولید کنندگان».
م اینکه باید
این توصیه کامالً درســتی اســت .دو ســال فرصت کمی نیست و مه 
از ورود به حاشــیه نیز پرهیز کرد .و از همه مهمتر اینکه باید طرحی نو در انداخت و
تغییر نگاه مسئوالن به تولیدکنندگان نیز یک ضرورت دانسته شده است.
واقعیت این اســت که هر ســه توصیه مذکور درست اســت و این توصیهای است
که مخاطب آن منحصر به دولت نمیشود ،بلکه کل اجزای حکومت و حتی مردم
را نیز در برمیگیرد .اینکه دولت نباید وارد حاشــیه شود ،تردیدی نیست ،ولی اینکه
دیگران دولت را درگیر حاشــیه نکنند ضرورت دارد که باید آن دیگران که لزوماً هم
بیرون ســاختار رســمی نیســتند ،آویزه گــوش خود قرار دهند .کســانی که هــر روز به
انحــای گوناگون برای دولت حاشیهســازی میکنند و شــبانهروز در رســانههای خود
طرحهــای حاشیهســاز را کلید میزننــد ،باید توصیه رهبر معظم انقــاب را به اجرا
بگذارند .حتی اگر دولت نخواهد که وارد حاشیه شود که واقعاً هم نمیخواهد بویژه
که نفعی در این ورود به حاشیه ندارد ،ولی هنگامی که دیگران با رفتار و گفتار خود
حاشیهسازی میکنند ،به ناچار دولت هم باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد و
ناخواسته وارد حاشیه میشود که وارد نشدنش نیز به نوعی انفعال و حتی پذیرش
اتهامات تعبیر خواهد شد.
کدام دولت است که وزیر خارجهاش هر روز در گوشه و کنار جهان در حال دفاع
از منافع کشــورش باشد ،ســپس در مهمترین رسانه رسمی کشــور سریال گاندو را
علیــه او تولیــد و پخش میکنند .چنین رفتاری بعید اســت که حتی در یک کشــور
دیگر دیده شود.
نکتــه مهــم توصیه به ضــرورت تغییر نــگاه مســئوالن به تولید داخلی اســت .ایشــان
بدرستی تشخیص درد کردهاند که در شرایط تحریمی باید به تولید داخل اهتمام داشت
و نگاه به این حوزه تغییر کند .این تغییر مســتلزم انگیزه و داشــتن شــجاعت و نیز امنیت
خاطر است.
اکنــون که پس از چند دهه ســکوت در مبارزه با فســاد ،دســتگاه قضایی وارد این
میدان شده و بار چند دهه تأخیر را میخواهد در مدت کمی در این دولت بر دوش
بکشــد ،حق و باطل در این مبارزه دچار خلط شــده است .مبارزه با فساد به معنای
مبارزه با تصمیمات مســئوالن دولتی ،اعم از درســت یا غلط نیســت .اگر قرار باشد
که مســئوالن کشوری بواسطه تصمیمات اداری و معمول خود به دادگاه فراخوانده
شوند ،نه تنها جرأتی برای تغییر نگاه پیدا نخواهند کرد بلکه از انجام وظایف جاری
خــود نیز باز میمانند .مســأله فقط بازداشــت و زنــدان و محاکمه نیســت ،بلکه در
شــرایط کنونی به گونهای رفتار کردهاند و فضاســازی میکنند که هر کس بازداشــت
شــود ،بــه منزلــه اثبات گنهکاری وی اســت و به طــور طبیعی مدیران ســالم مجبور
میشوند که از اتخاذ تصمیمات جدی و نیز تغییر نگاه پرهیز کنند.
پیشــتر نیز تذکر داده بودیم که تصمیم نادرســت و غلط بــا فعل مجرمانه فرق
میکند .اگر مدیری به ناحق یک میلیون تومان به حساب خود بریزد مرتکب جرم
شــده اســت ،چه رســد به اینکه صدها میلیون و میلیارد جابهجا کند .ولی اگر درباره
خــودرو قیمتگــذاری کــرد ،چه قیمتی کمتــر از بازار و چه بیشــتر از بــازار ،این جرم
نیست ،مگر آنکه ساخت و پاختی پشت ماجرا باشد .مدیران نسبت به تصمیمات
خود نزد مقامات باالتر باید پاسخگو باشند و دادگاه فقط متولی رسیدگی به جرایم
و تخطی از قانون اســت .حاشیهســازی برای دولت حتی در ســطح فعاالن رســمی
نیز مشــاهده میشــود و دســتور کنار رفتن رئیس جمهوری را صادر میکنند و با این
وضعیــت امــکان تصمیمگیــری و سیاســتگذاری را از وزارتخانههــا و دولــت ســلب
میکنند و باید برای رفع این مشکل فکری اساسی کرد.

عوامل تحدید تورم

بررسی نرخ تورم در چهاردهه اخیر نشان میدهد
کــه این شــاخص همــواره بین  10تــا  25درصد در
یادداشت
نوســان بــوده اســت .ولی هــر گاه اقتصاد ایــران با
شوکهایی همانند آزادســازی قیمت حاملهای
انــرژی و تغییــر نــرخ ارز مواجــه شــده ایــن نــرخ
افزایــش یافتــه و از ایــن میانگیــن فاصلــه گرفتــه
اســت .بدین ترتیب با بروز این شوکها نرخ تورم
مرتضی عزتی
از محــدوده  40درصــد نیــز فراتــر رفتــه اســت .در
عضو هیأت علمی
ســال گذشــته نیز بروز شــوک تحریمی و رشد نرخ
دانشگاه تربیت
ارز موجب رشــد نرخ تورم شــد .با این حال دولت
مدرس
موفــق شــد بــا کنترل شــوک نــرخ ارز ،این بــازار را
بهصورت نسبی تثبیت کند و بتدریج اثرات این شوک را از بین ببرد.
با آغاز نوســان نرخ ارز از اواخر ســال  ،1396شــوک ارزی کلید خورد
و باعــث شــد بتدریــج نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه از  50درصــد عبور
کنــد .ایــن درحالی اســت که نرخ تــورم نقطه به نقطه بــه نوعی میزان
تغییرات شــاخص را دریک ماه مشــخص در سال گذشته با همان ماه
در سالجاری نمایش میدهد.
بررســی نرخ تورم در پنج ماه ابتدایی ســالجاری نشان میدهد که
از شــتاب آن کاســته شده است .در تیرماه ســالجاری نرخ تورم ماهانه
بهدلیل رشــد شــاخص قیمتی خدماتــی مانند حمل و نقل ،رســتوران
و هتلــداری در فصل مســافرتهای تابســتانی افزایش یافــت .همواره
بخــش خدمات پــس از تولیــد و کاالهای مصرفی تحت تأثیرشــوکها
قــرار میگیرد و این درحالی اســت کــه آرام آرام تأثیر این شــوکها در
اقتصاد در حال کاهش است.
اما بخش تولید یکی از بخشهایی اســت که بســرعت از شوکهای
مختلــف تأثیــر میپذیــرد و باعث افزایــش قیمت تمام شــده کاالها و
در نتیجه افزایش ســطح عمومی قیمتها میشــود .برهمین اســاس
در ماههــای گذشــته همین عامل بیشــترین تأثیر را در رشــد شــاخص
تورم مصرفکننده داشــت که با تثبیت نرخ ارز در ماههای اخیر شــاهد
کاهش تدریجی قیمت تمام شــده کاالها و درنتیجه نرخ تورم هستیم.
بدین ترتیــب هرچند نرخ تورم بخش خدمات بهدلیل افزایش تقاضا
در فصــل تابســتان باال مــیرود ،ولی کاهــش قیمت کاالها این رشــد را
خنثی و موجب افت شتاب نرخ تورم میشود.
بــرای تــداوم و حفــظ رونــد کاهنــده شــتاب نرخ تــورم دولــت باید
سیاســتهای تثبیتی خود را در بازار ارز ادامه دهد .در صورتی که بازار
ارز بــه ثبات پایداری دســت یابــد تأثیر زیادی بر شــاخص تورم خواهد
داشــت .عالوه براین تالش دولت برای جلوگیری از رشــد نقدینگی در
یکسال گذشته نیز که از دورههای قبل کمتر است ،به کاهش نرخ تورم
کمک کرده اســت .به معنــای دیگر کاهش تزریق پول توســط دولت و
کنتــرل نقدینگی و عوامــل تأثیرگذار در آن یکــی از مؤلفههای مهم در
شاخص تورم به شمار میرود.
عامــل مهــم دیگرقــدرت خریــد مــردم اســت .درحالی کــه قدرت
خریــد مــردم در ســال گذشــته  20تــا  25درصــد افزایش یافته اســت،
نــرخ تورم بیشــتری را از این رقــم تجربه کردهایم و همیــن اختالف به
معنــای کاهش قدرت خرید مردم اســت .بدیــن ترتیب کاهش قدرت
خریــد مــردم بــه افــت تقاضــا و افت تقاضــا بــه کاهش قیمــت کاالها
منجر میشــود .بنابراین یکی از دالیل کاهش نرخ تورم به افت قدرت
خریــد مردم و تقاضــای کاال برمی گردد که دولت بایــد برای بهبود آن
برنامهریزی کند.
درهمین راستا بسترسازی برای رشد تولید و افزایش تولید ناخالص
داخلــی تنهــا راه برای افزایش قدرت خرید مردم محســوب میشــود،
هرچند ممکن اســت در نتیجه این سیاســت و رشد قدرت خرید مردم
تقاضا برای کاال افزایش و روی شــاخص تورم تأثیر منفی داشته باشد،
ولی دولت باید این تعادل را میان رکود و تورم برقرار کند.

مردم نباید در تدوین قانون
نادیده گرفته شوند
شورایی کارآمد و تخصص محور

را روی میز طرف فرانســوی گذاشــت ،این مکرون بود که فردای این دیدار در خالل
یک نشســت ویژه با دونالد ترامپ در شــهر «بیاریتز» فرانسه ،او را در جریان آخرین
جزئیات گفتوگو با مقامهای ایرانی قرار داد تا دستکم مقدمات حضور او را برای
مشــارکت ســازنده جهت نجات برجام ترغیب کند .پیشتر فرانسه با این فرض که
قادر به متقاعد کردن ترامپ برای لغو تحریمهای ضد ایرانی نیســت ،پیشــنهادی
مبتنی بر کمک مالی به ایران در ازای پذیرش شــروطی از ســوی تهران مطرح کرده
بــود که بــا مخالفــت مقامــات کشــورمان بــا اجرای
ادامه در صفحه 2
دستکم دو بند از این شروط مواجه شده بود.

تحلیل اقتصاددانان از علل کاهش تورم نقطه به نقطه

ترمزهای تورم
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پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران شهریور ماه سال  ،96پس
ازگذشــت  3ماه از اعالم نتایج انتخابات شــوراهای شهر و روستا کار
یادداشت
خــود را بهطور رســمی آغاز کرد .دیروز نیز شــورا وارد ســومین ســال
فعالیت خود شــد و براســاس ضوابط موجود ،در اولین جلسه سال
سوم ،هیأت رئیسه را همچون دو سال قبل انتخاب کرد و در گزارشی
اجمالی ،عملکرد دو ســال اخیــر خود را در اختیار مردم و رســانهها
قرار داد .در مروری اجمالی بر عملکرد شورای پنجم با وجود تالش
محمد جواد
فزاینده رسانهای بر ناکارآمد جلوه دادن این شورا ،بهنظر میرسد که
حق شناس
این نهاد برخاسته از رأی قاطع مردم در  29اردیبهشت ماه سال ،96
رئیس کمیسیون
فرهنگی و
علیرغم همه مشــکالت ســاختاری و نهادی ،در مجموع عملکرد
اجتماعی شورای
قابل قبول و حتی قابل دفاعی را از خود به نمایش گذاشته است که
شهر تهران
به برخی از اهم این موارد میتوان بهصورت فهرست وار اشاره کرد:
الف :شــورای پنجم برخاســته از یک فهرســت واحد و با اختالف قابل توجه و معنادار از
فهرســت رقیب توانســت رأی اعتماد باالی اهالی تهران ،ری و تجریش را بهدســت آورد ،به
طوری که ترکیب راه یافته به این نهاد ،شامل چند ویژگی بارز بود که تا پیش از این ،مسبوق
به سابقه نبوده است.
 -1حضــور  30درصــدی زنــان و جوانان در شــورای پنجم که برای نخســتین بار ترکیب
جمعیتی متفاوتی را در معرض قضاوت مردم قرار میداد.
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 -2رویکرد تخصص محور هریک از اعضای شورا که تالش شد فارغ از محورهای شهرت
و تأکیــد برحضور چهره قهرمانان ورزشــی یا هنری در شــورا باشــد .ویژگیهای تخصصی،
تجربه ،تحصیالت و سوابق اجرایی و مدیریتی منجر به شکلگیری یک فهرست ترکیبی در
این دوره شد .اگرچه کاهش  10عضو از  31عضو شورا در این دوره لطمه ساختاری جدی به
این نهاد در ابر شهر تهران گذاشت.
ب :رویکرد عمومی شورا در جهت تحقق وعدههای انتخاباتی
 -1توجه به شفافیت و برگزاری علنی همه جلسات شورا و حضور نمایندگان رسانهها بر
خالف دورههای گذشته که  50درصد از جلسات بهصورت غیر علنی برگزار میشد .شورای
پنجم بر این عقیده اســت که دانســتن حق همه مردم اســت و در همه جلســات باید همه
رسانهها با هر گرایش و جناح سیاسی حضور داشته باشند.
 -2توجه به درآمدهای پایدار و پایان سیاســت شهر فروشــی و تراکم فروشی که در دوره
گذشته،آثارزیانباروتخریبیشدیدرابرشهرواردکردهبود.شورایپنجمدرنخستینروزهای
آغاز بهکار خود با بخشنامه شهردار وقت ،به این روند غیر قانونی پایان داد.
-1تأکیدبراصلشفافیتبویژهدررابطهباقراردادهایمنعقدهدرساختارتصمیمسازی
مدیریت شهری که با راهاندازی سایت شفافیت در سال اول شورای پنجم به نتیجه رسید و در
فاز اول ،همه قراردادهای تا سقف یک میلیارد تومان روی سایت قرار گرفت و در دو مرحله
ترکیبی فاز دوم و سوم نیز به ترتیب قراردادهای باالی 500و
 250میلیونتومانبهاستحضارشهروندانرسید.
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