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مرکزی

ورود  11اتوبوس به ناوگان
حملونقل شهر اراک

سرپرست سازمان مدیریت حملونقل بار و
مسافر شهرداری اراک با اشاره به برگزاری مزایده
و بازگشایی پاکتهای  50دستگاه اتوبوس جدید
و پاک شهر اراک افزود :در این مزایده بهرهبرداری
از  11اتوبوس نهایی شد .حجتاهلل مرادی عنوان
کرد 27 :ش��هریورماه مزایده بهرهب��رداری از 50
اتوبوس جدید ب��رای ورود به ناوگان حملونقل
عمومی شهر اراک انجام شد .وی گفت :برگزاری
این مزایده و بازگشایی پاکتها برای بهرهبرداری
از  11اتوبوس توسط  4بهرهبردار پیشنهاد داده
شد و مراحل اداری آن در حال انجام است که اگر
این مراحل تمام شود و شهردار اراک نیز موضوع
را نهایی کند  11اتوبوس هفته آینده وارد ناوگان
میش��ود .مرادی با اش��اره به اینکه قیمت پایه
مزایده برای هر اتوبوس  128میلیون تومان بوده
است که با توجه به نبود رقابتی برای بهرهبرداری
تقریبا  11اتوب��وس با همین رقم پایه به مزایده
گذاشته شد ،افزود :بر اساس تصمیم اتخاذ شده
این رق��م در قالب  50درصد نق��د و  50درصد
اقساط  50ماهه پرداخت خواهد شد.
آذربایجانشرقی

تشکیل کارگروه پیشگیری از آبیاری
مزارع با فاضالب

مع��اون پای��ش و نظ��ارت اداره کل حفاظت
محیطزیس��ت آذربایجان ش��رقی گفت :موضوع
آبی��اری مزارع ب��ا فاضالب خام هم��واره یکی از
دغدغههای سازمان حفاظت محیطزیست بوده
و هست .حسن عباسنژاد در خصوص رهاسازی
فاضالب خام تصفیهخانه فاضالب تبریز و استفاده
برخی کش��اورزان از این آب برای آبیاری مزارع،
گفت :ع��دم توجه به این موضوع موجب افزایش
بار آلودگی در محصوالت کش��اورزی خواهد شد
و خط��رات متعددی برای بهداش��ت و س�لامت
ش��هروندان به همراه خواهد داشت .وی افزود :در
راس��تای مدیریت این موضوع ،در س��طح کشور
کارگروهی با عنوان «پیشگیری و کنترل آبیاری
مزارع با فاضالب» تش��کیل ش��ده اس��ت که در
آن تصمیماتی برای جلوگی��ری از آبیاری مزارع
با فاضالبها گرفته ش��ده و در همین راستا هم
کمیتهای متش��کل از حفاظت محیطزیس��ت،
س��ازمان آب ،مدیریت بحران ،جهاد کش��اورزی،
صنعت و معدن و بهداشت تشکیل شده است.

استاندار خوزستان :روند خدماترسانی به زائران باید هر سال بهتر از سال قبل شود

تأمینامنیتزائراناربعیندرخوزستان

استاندار خوزس��تان گفت ترددهای ایام اربعین
قطعا به امنیت کشور و استان مرتبط است و امنیت
این مراسم تأمین میشود .به گزارش مهر ،غالمرضا
شریعتی در جلسه اخیر ستاد اربعین که در مرز چذابه
برگزار ش��د ،اظهار کرد :جلسه ستاد اربعین با هدف
بررس��ی وضعیت زیرساختهای الزم و فعالیتهای
در ح��ال انجام در چذابه تش��کیل ش��د .وی با بیان
اینکه روند خدماترس��انی به زائران باید هر ساله به
نحو احس��ن گسترش یابد و مراسم اربعین هر سال
بهتر از س��ال قبل برگزار شود ،بیان کرد :مشکالت
و ایرادهای س��ال قبل باید امسال برطرف و ایرادات
احتمالی امس��ال نیز در سالهای آینده اصالح شود.
شریعتی گفت :شرایط در پایانه مرزی چذابه نسبت به
شلمچه کمی ضعیفتر است ،چرا که در مرز شلمچه
به یک پایداری و تثبیت رسیدهایم ولی در چذابه به
دلیل اصالحات در مواکب و کارهای اینچنینی هنوز
به ثبات نرسیدهایم .استاندار خوزستان با بیان اینکه
ش��اید تا  2سال آینده چذابه نیز به یک ثبات نسبی
برسد ،افزود :امس��ال هم با توجه به تعهداتی که در
پایانه چذابه و مس��یر مواکب داری��م ،جادهها را باید
اصالح و وضعیت راه را بهبود ببخش��یم .وی تصریح
کرد :ش��هرداری تهران هر سال برای خدماترسانی
پیادهروی اربعین حضور داش��ته ولی امس��ال هنوز
شاهد حضور آنها نیس��تیم ،بنابراین باید تمهیدات

ویژه در این باره اندیشیده شود .با این وجود با توجه
به عدم حضور شهرداری تهران ،باید سایر دستگاهها
همکاری بیش��تری داش��ته باش��ند تا کاس��تیها
جبران شود .ش��ریعتی تأکید کرد :مردم خوزستان
خدماترسانی به زائران حسینی را افتخار میدانند
و با جان و دل در کنار مس��ؤوالن در این مسیر گام
برمیدارند .وی ادامه داد :تأکید میکنم اداره کل راه
و شهرس��ازی نماینده خود را در مسیر مستقر کرده
ت��ا از امروز تا اربعین نظارت بر مس��یر را در اولویت

بازدید امام جمعه تبریز از بیمارستان استاد عالینسب
نماین��ده ولیفقی��ه در آذربایجان ش��رقی و
ام��ام جمعه تبریز گفت :بیم��ه تامین اجتماعی،
نوعی س��رمایه اجتماعی است و بیمارستانهای
مجهز وابس��ته به این سازمان از کیفیت مطلوبی
برخوردارند .حجتاالس�لام والمس��لمین س��ید
محمدعل��ی آلهاش��م در بازدی��د از بخشهای
تخصص��ی و فوق تخصص��ی بیمارس��تان ٣٠٠
تختخوابی استاد عالینس��ب تبریز با بیان اینکه
اح��داث و تجهیز مراکز درمانی مجهز در س��طح
اس��تان مطالبه بحق م��ردم از مس��ؤوالن نظام
س�لامت است ،گفت :س��ازمان تامین اجتماعی
یکی از مجموعههای ارزشمندی است که با مراکز
درمانی بس��یار مجهز به دس��تگاههای پیشرفته،
بیماران تحت پوشش این بیمه را با کمترین هزینه

درمان میکند .وی در ادامه با اش��اره به راهاندازی
بخشه��ای پیوند اعضا در مراکز درمانی اس��تان
خصوصاً ش��هر تبریز گفت :بس��یاری از بیماران
نیازمند پیون��د اعضا ،برای درم��ان بیماریهای
خود مجبورند به استانهای دیگر مراجعه کنند
که این موضوع باعث تحمیل هزینههای گزاف به
خانوادههای آنها اس��ت .وی ادامه داد :هر چند در
س��فر اخیر هیات دولت به استان وعده راهاندازی
بخش پیوند کبد در تبریز داده شد اما با گذشت
چند ماه از این موضوع خدمات درخور توجهی در
این بخش به بیماران نیازمند ارائه نمیشود .وی
افزود :با توجه به نیاز مبرم بیماران در صف انتظار
پیوند ،باید مسؤوالن ذیربط با حساسیت بیشتری
موضوع را پیگیری و عملیاتی کنند.

محض اطالع آقای ظریفیان!
یادداشتمیهمان ادامه از صفحه 4
محکم��های که خود
مجری و مرتبط با روسای دانشگاه است (هیاتهای
جذب و هیات عالی تجدید نظر)! غیر از این است
که در  91/3/6نیز یکی از بورس��یههای دانش��گاه
تهران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان
به نفع وی حکم داد و رای به اجرا گذاش��ته شد و
دانشگاه مکلف به انجام آن شد؟ چرا آن زمان آقای
ظریفیان این مقدار نگ��ران از ورود قوه قضائیه به
ماجرا نشدند؟ شاید اگر روسای وقت این دانشگاه
نی��ز در مقابل حک��م دیوان مقاوم��ت میکردند،
ظریفیان و دوس��تان موضعی  180درجه مغایر با
حرفهای فعلیش��ان را اتخاذ و آنه��ا را دعوت به
تمکین از قانون میکردند.
 -3بهرغ��م اینکه رزومه علمی غالمرضا ظریفیان
در صفحه ش��خصیاش در سایت دانشگاه تربیت
مدرس موجود نیس��ت و در جس��توجوی گذرا
در سایتهای ثبت مقاالت علمی جز چند مقاله

و یک کتاب (بعد از س��الها عضویت در کس��وت
هیات علمی) اطالع دیگری از س��وابق پژوهشی
وی مشاهده نمیش��ود ،رزومه علمی و پژوهشی
افرادی که مورد حمله وی واقع ش��دهاند براحتی
و با جس��توجو در گوگل اس��کالر قابل مشاهده
اس��ت .حجم و کیفیت مقاالت علمی ثبت شده
این بورس��یهها در مجالت بینالملل��ی گاه باالتر
از اس��اتید حاضر در گروه مربوطهشان است .اگر
بحث بر س��ر س��نجش حقانیت علمی این افراد
اس��ت این گوی و این میدان ،زیرا بازنشستگی با
مرتبه اس��تادیاری به معنای نداشتن شرایط الزم
برای رس��یدن به دانش��یاری (و نه حتی اس��تاد
تمامی) بعد از دهها سال حضور در دانشگاه است.
گذش��ته از این ،حضور مجدد در دانشگاه «مادر»
دیگر با این تفاصیل برای «برخی اشخاص خاص
برخوردار از روابط ویژه» امکانپذیر اس��ت یا همه
فارغالتحصیالن دانشآموخته رش��ته تاریخ؟ لذا
نباید تعجب کرد که سخن گفتن علیه بورسیهها

اما سادهلوحانه و ابلهانه منافع و امنیت بلندمدت و
حیاتی کشور را بازیچه تمایالت جناحی خود کرده
و آینده کش��ور را گ��روگان انتظارات غیرعقالنی و
وعدههای تضمین نشده غرب میکند.
چهارم -نقش ویژه علی الریجانی در پیشبرد اهداف
و برنامهه��ای دولت نباید مورد غفل��ت قرار گیرد.
تصوی��ب  20دقیق��های برجام ،تایی��د قاطع وزرای
دولت ،عدم تایید چندین باره استیضاح برخی وزرا و
اخیرا هدایت مجلس در راستای تصویب  CFTچند
نمونه از این ادعاست .اتفاقا سخنان زاکانی ،نماینده
سابق مجلس درباره نقش علی الریجانی و فراکسیون
متبوع��ش در مجلس ،این گزاره را تصدیق میکند.
بنا به نقل از آقای زاکان��ی ،الریجانی به همراه یک
جریان اقلیت به نام فراکس��یون مستقلین ،در کنار
 2جریان اکثریت اصولگرا و اصالحطلب در مجلس
حض��ور دارند و در بزنگاههای مختل��ف با الحاق به
هر ی��ک از  2جری��ان اکثریت ،موجب��ات تصویب
طرحه��ا و لوایح مختلف را فراهم میکند .الحاق به
اصولگرایان ب��رای تعیین رئیس مجلس و الحاق به
اصالحطلبان جهت تایید برجام ی��ا عدم رایآوری
استیضاح وزرا -غالبا پیش از سال  -97از آن دسته
اس��ت .در جری��ان تصویب  CFTنی��ز با مدیریت
الریجانی و مخالفت با تذکرهای نمایندگان ،ممانعت
هوشمندانه(!) از آبستراکسیون اصولگرایان ،تصریح بر
موافقت مجل��س و دولت با تصویب  CFTو القا به
نمایندگان در هنگام رایگیری و پیش از ش��مارش
آرا و همچنین مصادره به مطلوب استفساریه رهبری،

قرار بدهد و هر روز پیش��رفت کار را بررس��ی کند.
شرکت آب و فاضالب استان نیز آبرسانی به تعدادی
از مواک��ب باقیمانده در مرز چذابه را انجام میدهد و
در عین حال کار برقرسانی هم باید هرچه سریعتر
تکمیل ش��ود .ش��ریعتی بیان کرد :ضمن تشکر از
اقدامات انجام شده از سوی شرکت فوالد خوزستان،
ولی متأسفانه شرکت مناطق نفتخیز جنوب و فوالد
اکس��ین به وظایف خود ب��ه خوبی عمل نکردند که
معاون امور عمرانی باید تذک��رات الزم را به مدیران

این  2ش��رکت ابالغ کند .استاندار خوزستان گفت:
هرچند به کارهای زیرساختی نیز باید توجه ویژهای
داشته باشیم ولی بحث تأمین امنیت بر دیگر موارد
اولویت دارد .وی با اشاره به اینکه تأمین امنیت مساله
اصلی است ،ادامه داد :ترددهای ایام اربعین قطعا به
امنیت کشور و استان مرتبط است و به همین دلیل
نباید امنیت را فدای هیچ چیز دیگری کنیم ،امنیت
این مراسم به نحو احسن تأمین میشود .شریعتی
تأکید کرد :قطعا تروریستهای حادثه  ۳۱شهریور به
سزای عمل خود میرسند و مردم هم مانند همیشه
در امنی��ت کامل زندگی میکنند .برای این ایام هم
باید نیازهای این نیروهای مسلح از سوی دستگاههای
اجرایی در حد توان تأمین ش��ود تا مراس��م اربعین
امسال نیز در شرایط امنتر و مناسبتری برگزار شود.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه شهرداران معین
ش��ده کارهایی را که به آنها س��پرده شده باید انجام
دهند ،عنوان کرد :گزارش روزانه سازمانهای مستقر
در مرزه��ا نیز باید به معاونت امور عمرانی ،مدیرکل
امنیت��ی انتظامی اس��تانداری و فرماندهی انتظامی
خوزستان ارائه شود .استاندار خوزستان در پایان این
جلسه حسین حسینزاده ،معاون سیاسی -اجتماعی
خ��ود را به عن��وان مدیر قرارگاه چذاب��ه و قدرتاهلل
دهقان ،معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان
را به عنوان مدیر قرارگاه شلمچه معرفی کرد.

نفتگاز یورو  ۴در جایگاههای سوخت اردبیل
مدیر ش��رکت نف��ت منطق��ه اردبی��ل گفت:
توزیع نفتگاز با اس��تاندارد یورو  4در پنج جایگاه
شهرس��تان اردبیل از اواسط شهریورماه امسال آغاز
شد .سیدحجت مدنی اظهار داشت :در راستای ارائه
خدمات بهتر به مردم استان اردبیل ،توزیع فرآورده
نفتگاز با اس��تانداردهای یورو  4در استان آغاز شد
که در مرحله نخست اجرای این طرح در  5جایگاه
شهرس��تان اردبیل انجام میش��ود .وی اف��زود :در
برنامهریزیهای انجام شده  5باب جایگاه دیگر نیز
درمحورهایمواصالتیشهرستانهایمشگینشهر،
گرمی ،بیلهس��وار و پارسآباد انتخاب ش��ده که در
روزهای آتی توزیع این فرآورده در این مراکز انجام
خواهد شد و ش��اهد ارائه این سوخت استاندارد در
جایگاهها خواهیم بود .مدیر ش��رکت نفت منطقه

اردبیل بیان کرد :با توجه به اعالم آمادگی پاالیشگاه
تبریز برای ارائه فرآورده نفتگاز با استاندارد یورو 5
به محض دریافت این س��وخت ،جایگزین فرآورده
نف��تگاز یورو  4در این جایگاهها خواهد ش��د و در
این زمینه پیگیری الزم را انجام خواهیم داد .مدنی
تصریح کرد :رانندگان در سطح استان با مراجعه به
س��ایت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
با نصب برنامه پمپ بنزینیاب میتوانند جایگاههای
ارائه این فرآورده را در کل کشور و استان شناسایی
کنند تا در مواقع نیاز با مشکلی در این زمینه روبهرو
نش��ده و بتوانن��د به نزدیکترین جایگاه س��وخت
دسترسی داشته باشند .مدیر شرکت نفت منطقه
اردبیل ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر به مردم را
از اولویتهای مهم دانست.

بانک

حضور فعال بانک آینده در استانهای
مرزی به مناسبت اربعین حسینی

برای رفاه حال زائران محترم اربعین حسینی،
تمام شعب بانک آینده در استانهای خوزستان،
کرمانش��اه و ایالم ،از روز شنبه  1397/08/05به
صورت یکس��ره از س��اعت  7صبح تا ساعت 18
آماده خدمترس��انی به زائ��ران محترم و عموم
مش��تریان عزیز هستند .در ضمن روز سهشنبه
 ،1397/08/08همزمان با اربعین حسینی ،شعب
اس��تانهای خوزستان ،کرمانش��اه و ایالم بانک
آینده ،از ساعت  7صبح تا 14:30خدمترسانی به
زائران و عموم مشتریان را انجام میدهند .گفتنی
است همه دستگاههای خودپرداز این شعب نیز
برای دسترس��ی راحت مش��تریان و استفاده از
خدمات آنها ،آمادهسازی شده است .بانک آینده
ب ه منظور تسهیل انجام عملیات منظم پولرسانی،
خدمات مالی و پرداخت ،ضمن برقراری کشیک
فعال ،به میزان کافی اس��کناس مورد نیاز در ایام
برگ��زاری راهپیمایی اربعین را نیز تأمین خواهد
کرد.
مازندران

تکرار دهقان فداکار
اینبار زیر آوار ریزش کوه

دیروز ریزش س��نگ از ک��وه در جاده اصلی
بخش کجور مازندران موجب انسداد نسبی جاده
ش��د که در این میان اق��دام فداکارانه یک جوان
بسیجی تحسینبرانگیز ش��د .به گزارش فارس،
بارش ش��دید باران باعث ریزش س��نگ در جاده
اصلی بخش کجور مازندران و انسداد نسبی جاده
شد .در این میان که خودروها به سختی از البهالی
س��نگهای کف جاده عب��ور میکردند ،حرکت
جهادی و فداکارانه یکی از نیروهای بس��یجی که
در حال تردد با خودرو از این مس��یر بود ،س��بب
شگفتی و تحسین سرنشینان خودروهای عبوری
از این مس��یر ش��د .ای��ن جوان با دیدن س��نگ
ریزههای خطرناک کف جاده از خودرو پیاده شد
و به تنهایی اقدام به پاکس��ازی ج��اده کرد .این
بس��یجی فداکار در حالی اقدام به پاکسازی این
جاده از دانههای سنگ کم و بیش ریزش میکرد
که هر لحظه امکان ریزش بعدی کوه وجود داشت
اما وی با به خطر انداختن جان خود ،جان بسیاری
از مردم ،مسافران و گردشگرانی را که در این مسیر
در حال تردد بودند از خطرات و حوادث احتمالی
نجات داد.

پیمان پولی دوجانبه و فرصتهای پیشرو
هیچ هزینهای برای حضرت ایشان نداشته باشد و
تریبونهای بیشماری این نظرات را بازتاب دهند
و تالشهای علمی ،اس��تعدادها ،عشق به خدمت
و تعهد ایمانی و اخالق��ی هزاران جوان به همین
راحتی طی هیاهوی رسانهای مدفون شود و حضور
مع��دود اف��رادی نیز که پس از س��الها موفق به
دریافت رای دیوان شدهاند در دانشگاه برای ایشان
غیر قابل تحمل باش��د .در نهایت مستدعی است
ایش��ان حداقل مومن به س��خن خویش باشد و
همان را مبنای قضاوتها و داوریهایش قرار دهد؛
«باید رعایت انص��اف را کرد .بحث اخالق مهمتر
از سیاست اس��ت ....برای همین به آقای قالیباف
میگویم اخالق بهتر از هر چیز دیگری اس��ت»...
( 92/2/ 28ظریفی��ان ،مصاحبه با س��ایت فرارو).
عمل به همین موعظه اخالقی و وجدانی ،ایشان را
از شمول بیت زیر خارج میکند:
واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر میکنند/
چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند

چند نکته درباره تصویب  CFTدر مجلس
يادداشت امروز ادامه از صفحه اول
پاس��خ مشخص است؛
اگر تهدیدزدایی با کمی زحمت بیش��تر سرانجام به
افزایش اقتدار کشور در تمام حوزهها میانجامد ،ادامه
رویکرد دولت برای تنشزدایی و بهانهزدایی فروپاشی
یا استحاله نظام خواهد بود ،زیرا امری بدیهی است
که بهانههای دش��من پایانی نخواهد داش��ت .خود
آمری��کا نیز با علم به ناتوانی در تغییر رژیم ایران ،به
این نکته اذعان دارد که رفتار ایران باید تغییر کند.
سوم -این روزها که خروجی تصمیمات و اقدامات
نهادهای انتخابی مثل ریاستجمهوری و مجلس
شورای اسالمی را که بدون اغراق به جاده صافکن
برنامههای دولت تبدیل ش��ده ،مشاهده میکنیم،
بیش��تر به اهمیت نهادهای انتصابی کش��ور مثل
ش��ورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و از
همه مهمتر والیتفقی��ه پی میبریم .اگرچه بعضا
انتقاداتی نیز به عملکرد این  2نهاد وارد است ولی
واضح است که اگر نبودند چنین نهادهای حقوقی
در کشور که مصوبات و برنامههای کالن نظام را از
حیث انطباق با قانون ،شرع و مصالح نظام بررسی
و پاالیش کنند ،مش��خص نبود در  4دهه گذشته
چندبار انقالب از مسیر اصلی خود منحرف میشد.
با این شرایط فش��ار جریان اصالحات برای حذف
نهادهای انتصابی و کارشناس��ی در ساختار نظام و
تغییر آن به یک نظام س��کوالر مبتنی بر لیبرال ـ
دموکراسی را بهتر و بیشتر درک میکنیم؛ جریانی
که ادعای واقعگرایی و فهمی��دن زبان دنیا را دارد
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ت سر
 CFTراه نس��بتا سادهای را برای تصویب پش 
گذاش��ت .الریجانی را امروز میتوان نفر دوم جریان
نومحافظهکاری دانست که مهمترین چهره آن حسن
روحانی اس��ت ،جریانی که مهمترین کارکرد آن در
سپهر سیاسی ایران ،تعمیق هرچه بیشتر میانمایگی
بوده است.
پنجم-قبال نیز بارها به اهمیت بهرهگیری از تجربیات
تاریخی جهت تصمیمگیری درباره موضوعات آینده
پرداخته ش��ده است .با اینکه در تجربه برجام ،لزوم
انجام گام ب��ه گام تعهدات در مواجهه با طرفهای
خارجی و همچنین اخذ تضامین الزم از طرف مقابل
برای انجام تعهداتش حس شد ولی به نظر میرسد
هنوز دولت و نمایندگان حامی او قصد عبرتگیری
از ای��ن تجربه تاریخی را ندارند .اس��تدالل دولت و
مجلس مبنی بر همراهی اروپا با ایران در دور زدن
تحریمها به شرط تصویب  CFTدرحالی است که
اوال ایران اقدامات قابل توجهی را پیش از این درباره
 FATFانجام داده ولی بهرهبرداری الزم را نتوانسته
از مناسبات مالی بکند و ثانیا طرف اروپایی نیز هیچ
تضمینی برای موفقیت طرح مالی خود ارائه نداده و
نه اصال مشخص است سیستم پیشنهادی اروپا دقیقا
چیست و چه کارکردی دارد .حتی این تضمین برای
خروج ایران از لیست اقدام متقابل  FATFموسوم
ب��ه  Counter Measureنیز وجود ندارد! با این
حساب س��وال مهم این اس��ت :امتیاز نقد به این
بزرگی دقیقا در برابر چه دستاوردی به دشمن داده
شده است؟

ادامه از صفحه اول
دیدگاه
 ...چندجانبه در تیر 95
و در جریان رس��یدگی و بررسی الیحه برنامه ششم
توس��عه توسط کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس
ب��ود و از طرف دیگر بیتوجهی به اهمیت انعقاد این
قراردادها توسط دولتی بود که با امضای برجام و وعده
رفع تحریمها ،به دنبال اتصال اقتصاد کشور به نظام
پولی بینالمللی بود و بهرهمندی از س��راب مواهب
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که مبتنی بر
سازوکار دالر است ،امیدوار بود .البته پیش از این نیز
رهبری در دیماه  87در بند  41سیاس��تهای کلی
برنامه پنجم توسعه ،بر ضرورت استقرار نظام پولی و
بانکی مستقل با کمک کشورهای منطقهای و اسالمی
و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی
نظام سلطه ،تاکید کرده بودند.
پس از امضای نخستین پیمان پولی دوجانبه در
قالب س��وآپ ریال و لیر در سال  96با ترکیه ،انعقاد

پیمان جدید با یکی دیگر از ش��رکای تجاری ایران
یعنی روسیه خبر امیدوارکنندهای میتواند باشد .با
وجود این ،فاصله با ظرفیت موجود و نقطه مطلوب
بسیار زیاد اس��ت .به عنوان مثال ش��اخص ،بهرغم
اینکه رئیس اتاق بازرگانی پیش از این از حذف دالر
از مبادالت ای��ران و عراق و جایگزینی ریال ،دینار و
یورو خبر داده بود ،مشخص نیست چرا مبلغ روادید
برای زائران اربعین با دالر محاسبه شده است .ضمن
اینکه اهمیت پیمانهای پولی با توجه به شرایط مهم
اقتصادی و سیاسی کشور و شدیدتر شدن تحریمهای
بانک��ی از آبانماه آینده ،بیش از پیش میش��ود .در
حالی که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و
یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر ارزی و همچنین
دارنده ششمین ارز متداول جهانی با حدود  40کشور
پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه امضا کرده و ژاپن و
کره نیز به عنوان شرکای سیاسی و اقتصادی ایاالت
متحده در شرق آسیا به همراه چندین کشور دیگر از
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مزایای پیمانهای پولی بهرهمند میشوند ،ایران نیز
باید به این امر اهتمام بیشتری بورزد .طبق گزارش
مرک��ز پژوهشه��ای مجلس ،ایران با  16کش��ور از
جمله چین ،هند ،کرهجنوبی ،ترکیه ،امارات ،تایوان،
پاکس��تان ،روس��یه و عراق مبادالت بی��ش از 500
میلی��ون دالری دارد ک��ه مجموع می��زان واردات از
این کش��ورها حدود  40میلیارد دالر در سال است
و انعقاد پیمان پولی دوجانبه با این کش��ورها ،ایران
را ت��ا  80درصد از مب��ادالت دالری بینیاز میکند.
اگر برخالف رون��د جهانی برای رهایی از س��ازوکار
پولی -ارزی نظام سلطه ،دولت در چند سال گذشته
با امضای فتحالفتوح برجام و اصرار بر تصویب لوایح
زیانبار  FAFTجهت دسترسی به چرخه دالر سعی
میکرده و از این بابت ظرفیتهای فراوانی را نادیده
گرفته اینک فرصت مغتنمی است جهت استقالل هر
چه بیشتر از نظام پولی رایج بینالمللی و مقاومسازی
اقتصاد از گزند دالر.

