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دشمنان با ساختن گروههای مسلح بهنام اسالم
اسالمهراسی میکنند

سهشنبه  27آبان  24 1393محرم  1436سال اول شماره  16 130صفحه قيمت 1000 :تومان

در گزارشي غيرمنتظره اعالم شد

نيـازاقتـصادايـران

هشتمین مراسم مش��ترک دانشآموختگی ،تحلیف و اعطای سردوشی
دانش��جویان دانشگاههای افس��ری ارتش جمهوری اسالمی ایران ،صبح روز
گذشته (دوشنبه) با حضور حضرت آیتاهلل خامنهای فرمانده معظم کل قوا،
در دانش��گاه افسری امام علی(ع) برگزار شد .رهبر معظم انقالب اسالمی در
ابتدای ورود به میدان مراس��م ،در محل یادمان شهدا حضور یافتند و ضمن
قرائت فاتحه ،علو درجات ش��هدای گرانقدر دفاع مقدس را از خداوند متعال
مسئلت کردند.
صفحه 2

سومين اقتصاد جهان در ركود كامل
انتشار آمار مايوسكننده اقتصادي ژاپن سومين اقتصاد بزرگ جهان را در سه
ماهه سوم سال جاري ميالدي براي دومين دوره پياپي اقتصاد اين كشور را در
ركود نگه داشت .بر اساس اين گزارش ژاپن نتوانسته به 2درصد رشد اقتصادي
پيشبيني شده دست يابد و آمارهاي جديد از كوچك شدن اقتصاد اين كشور
خبر ميدهد .بر اساس آماري كه دولت ژاپن ديروز منتشر كرد ،توليد ناخالص
داخلي اين كش��ور در فاصله جوالي تا س��پتامبر كه س��ه ماهه سوم
بهشمار ميرود 0/4درصد كاهش پيدا كرد.
صفحه 16

در نشست تخصصي موسسه نياوران بيان شد

سرمقاله

هدفمندييارانهها
فاصلهها را كم نكرد

اتفاق راي
اتفاق قول

محمدصادقجنانصفت
سردبير

صفحه3

سيف هشدارداد :خطر نقدينگي براي دستاوردهاي كاهش تورم

سخنان معاون اول فقط پيشنهاد بود
طبق بررسيهايي كه بانك مركزي انجام داده ،كاهش يكدرصدي در نرخ سپرده قانوني ،تورم را يكدرصد
افزايش خواهد داد و يكدرصد كاهش در نرخ سپرده قانوني موجب افزايش 4/5درصد نقدينگي ميشود
صفحه4

گزارش «تعادل»
از دهمين نمايشگاه صنعت آب

طرحهاي وزارت نيرو
براي تحول در صنعت آب

بانك مركزي آمار تابستان را
اعالم كرد

در پي نوسانات اخير
در بازاردالر و طالي جهاني رخ داد

االكلنگ طال ودالر
در جهان

افزايش 14درصدي
شاخص اجارهبها

صفحه7

خبر

رييسجمهور :آينده حيات ايرانيان
وابسته به شيوه مديريت آب

حس��ن روحاني در پيامي به كنگره پرسش مهر  14گفت :متاسفانه
چن��د دههيي از ي��اد برديم كه در پهنهيي كمآب زيس��ت ميكنيم و
پنداش��تيم طبيعت ت��وان جبران هرگونه رفتار بيحس��اب و كتاب ما
را دارد.
علياصغر فاني در كنگره ملي پرس��ش مهر  ،14پيام رييسجمهور
به اين كنگره را قرائت كرد كه بدين شرح است:
دانشآم��وزان عزيز ايرانزمي��ن اميدم به آينده اين كش��ور و اين
سرزمين بس��يار زياد است و ديگران را نيز به اين اميد فراميخوانم از
اينروست كه پيام انديشهورزي و نخبهگري و پاسخهاي شما به جمله
پرسشهايي كه بيانگر چالشهاي زندگي امروز و فرداي ما و نسلهاي
آينده هستند ،اميدوارم.
مطمئن��م كه توانمنديهاي فراوان ش��ما زمينهس��از زندگي بهتر،
س��ربلندي بيش��تر و ايفاي سهمي شايس��تهتر براي تمدن نوين ايران
در حي��ات ملل جهان اس��ت .من پرس��ش مهر را نم��ادي از به كمك
طلبيدن انديش��هورزي و نخبگي ش��ما و تمريني ب��راي گام نهادن در
مس��ير مس��الهمحوري ،تفكرات بزرگ و دس��تيافتن ب��ه راهحلهاي
مناسب براي بهتر ساختن زندگي ايرانيان ميدانم.
بيس��بب نگفتهاند كه بزرگي هركس به اندازه بزرگي پرسشهايي
اس��ت كه خود را موظف به يافتن پاس��خهاي آن ميداند .از همينرو
پي��ش نهادن پرس��شهاي بزرگ در هر مهر كه مق��ارن با بهار دانايي
اس��ت ،ابزاري براي آش��نايي دانشآموزان امروز و انديشمندان فردا با
مهمترين چالش و مش��كالت كشور اس��ت و اميد است انديشيدن به
مس��ايل بزرگ زمينهساز بزرگ كردن و پرورش انديشههاي بزرگ در
همه دانشآموزان اين س��رزمين باشد .امسال پرسشي نام پرسش مهر
به خود گرفته كه تداوم تمدن ايراني و كيفيت زندگي ما به پاس��خ آن
بس��تگي دارد.آينده حيات ايرانيان وابسته به شيوه مديريت آب است
و شايس��ته نيس��ت جامعه و تمدني كه قريب به  7000س��ال استوار،
زاينده ،مولد و خالق در پهنه ايران زيس��ته در تنگناي شيوه نادرست
مديريت مصرف ،تقاضاي آب و توزيع نادرست مصرف آب قرار گيرد.
پرس��ش درب��اره آب را از آن جهت مطرح كردم كه ش��ما فرزندان
آينده ايرانزمين به اين بينديش��يد كه در س��رزميني زيست ميكنيد
كه بهرهاش از اين نعمت فراوان نيست و پيشينيان ما بهدليل درستي
تدبيرها براين كاس��تي غلبه كرده بودند .متاسفانه چند دههيي از ياد
برديم كه در پهنهيي كمآب زيست ميكنيم و پنداشتيم طبيعت توان
جبران هرگونه رفتار بيحساب و كتاب ما را دارد.
اگرچ��ه ديرهنگام ،اما بر آن ش��ديم راه تدبير پيش بگيريم و منابع
آب را درس��ت مديريت كنيم .دانشآم��وزان امروز و نخبگان فردا بايد
از اكن��ون بينديش��ند و ابزار اين عقالنيت را بيابن��د و جامعه ايراني را
قادر كنند تا از چالشهايي كه اشتباهات گذشته پيشروي آنها نهاده
فرات��ر روند .غفلت از اين مهم روزهاي دش��واري را براي ما به ارمغان
خواه��د آورد و اگر چنين كنيم زندگي بهتر و شايس��تهتري در انتظار
ما خواهد بود.
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صفحه12

استاد اقتصاد دانشگاه بولونيا در گفتوگو با «تعادل» مطرح كرد
صفحه11

تجارت آزاد سد راه جنگ

پيشنهادهاي موسويان براي موفقيت در مذاكرات

سيدحسين موسويان در يادداشتي
با اش��اره به زمان كم باقيمانده تا پايان
مهلت مذاكرات هستهيي ايران نوشت:
احتمال تواف��ق مذاكرهكنندگان روي
طرح كلي يك توافق هس��تهيي پيش
از ضرباالجل 24نوامبر (سومآذر) زياد
است.
به گ��زارش ايس��نا ،سيدحس��ين
موسويان عضو پيشين تيم مذاكرهكننده
هستهيي ايران در يادداشت خود كه در
پايگاه اينترنتي شبكه خبري بيبيسي
منتش��ر شده اس��ت ،نوش��ت :اگرچه
احتمال دس��تيابي به يك بسته جامع
در مذاكرات هس��تهيي كم اس��ت ،اما
اين احتم��ال وجود دارد كه طرفهاي
مذاكرهكننده برس��ر ط��رح كلي يك
توافق هستهيي تا پايان ضرباالجل 24
نوامبر به توافق برسند.
درحال حاضر مساله مورد اختالف
اصلي در اين مذاكرات دو چيز اس��ت؛
لزوم حل مس��اله ظرفيت غنيس��ازي
اورانيوم در ايران و زمان و چگونگي لغو
تحريمها.
با توجه به پيش��رفتهاي بهدست
آمده در مذاكرات قبلي ،ديگر سواالت
شامل سطح غنيسازي اورانيوم ،ميزان
ذخي��ره اورانيوم و حضور بازرس��ان در
تاسيس��ات ف��ردو در ص��ورت حل دو
مساله اصلي قابل پاسخگويي هستند.
براي حل اين مساله راههايي وجود
دارد .اصول اين راهها بايد اين باشد كه
شفافسازي و اتخاذ اقدامات اعتمادساز
از س��وي ايران و لغو تحريمها از سوي
قدرته��اي جهان��ي باي��د بهص��ورت
همزمان باشد كه ميتواند در يك مدل
دوجانبه تنظيم شود.
اين عضو پيشين تيم مذاكرهكننده
هس��تهيي ايران در ادامه ديدگاه خود
را اينگون��ه مطرح كرد :پس از حصول
يك توافق هستهيي ،ايران در راستاي
اج��راي فوري آن بايد كاره��اي زير را
انجام دهد:
 -1با اجراي مش��روط پروتكل الحاقي
معاه��ده منع گس��ترش س�لاحهاي

هستهيي موافقت كند كه بازرسيهاي
سرزده بازرسان آژانس بينالمللي انرژي
اتمي را شامل ميشود.
 -2ب��ا اج��راي مش��روط ك��د 3.1
اصالحيه موافقتنامه جامع پادمانهاي
آژانس موافقت كن��د .اين اصالحيه از
كشورهاي امضاكننده آن ميخواهد كه
هرگونه تصميم خود براي ساخت يك
تاسيسات هستهيي جديد را به آژانس
اعالم كنند.
ب��ه گزارش ايس��نا ،ايران در س��ال
 2007در واكن��ش ب��ه تصوي��ب
قطعنامههاي ش��وراي امنيت سازمان
ملل اجراي اين اصالحيه را متوقف كرد.
اجرايي كه در ابتدا نيز اقدامي داوطلبانه
و نه الزامي از سوي ايران بود.
 -3به تعليق غنيسازي اورانيوم باالتر
از 5درص��د ،همانگونه كه طبق توافق
ژنو پيش از اين ني��ز به آن پايبند بود
ادامه دهد.
 -4تبديل تاسيسات غنيسازي فردو به
يك سايت توسعه و تحقيق را آغاز كند.
به گزارش ايسنا ،ايران سايت فردو
را بهعنوان سايت جايگزين نطنز ايجاد
كرده اس��ت و مذاكرهكنندگان ايراني
تاكنون هيچ اظهارنظري در مورد قبول
اين پيشنهاد نداشتهاند.
 -5اعم��ال تغيي��رات در راكت��ور آب
س��نگين اراك ب��راي كاه��ش توليد
پلوتونيوم را آغاز كند.
 -6پاسخگويي به سواالت آژانس درباره
فعاليتهاي هستهيياش كه آژانس آن

را وجود ابعاد نظامي احتمالي ميخواند
را آغاز كند.
 -7ب��ه بازف��رآوري نك��ردن س��وخت
هستهيي استفاده ش��ده در تاسيسات
اراك ادامه دهد.
 -8شروع به كاهش ذخيره اورانيوم به
سطح نيازهاي عملي كند.
 -9حفظ ظرفيت غنيسازي در سطح
كنوني حدود 9هزارو 400سانتريفيوژ و
ل نكردن 12هزار سانتريفيوژ ديگر
فعا 
كه تاكنون نصب شدهاند.
به نوش��ته موس��ويان ،اين اقدامات
ميتواند باالترين حد از شفافس��ازي
اي��ران و نبود ظرفيتي ك��ه غرب آن را
گريز هستهيي ميخواند تضمين كند.
غرب در ازاي اين اقدامات بايد تمام
تحريمهاي يكجانبه و چندجانبه عليه
ايران را لغو كند.
در مرحله بعد از حصول توافق ايران
بايد اقدامات زير را بهكار گيرد:
 -1ب��از طراح��ي فن��ي راكت��ور آب
سنگين اراك كه ميتواند توليد كنوني
پلوتونيوم آن را از 10كيلوگرم در سال
به يك كيلوگرم محدود كند.
 -2تبديل تاسيس��ات فردو به س��ايت
تحقيق و توسعه را تكميل كند.
 -3مساله چاش��نيهاي انفجاري را با
آژانس حل كند.
 -4امضاي پروتكل الحاقي را در كابينه
و پارلمان مطرح كند.
قدرته��اي جهان��ي در ازاي تمام
اي��ن اقدامات باي��د تحريمهاي اعمال

اعالم آمادگي ايران براي همكاري بيشتر با آيكن
رييس س��ازمان فناوري اطالعات
اي��ران گفت :اي��ران آماده اس��ت تا
مش��اركت بيش��تري در فعاليتهاي
آيك��ن از قبي��ل تب��ادل دان��ش در
حوزهه��اي مختلف ازجمل��ه گذر از
 IPV4به  IPV6داشته باشد.
نص��راهلل جهانگ��رد در دي��دار با

باه��ر عصم��ت ،نايبريي��س آيكن،
اظهارداش��ت :آيك��ن ي��ك نه��اد
بينالمللي است كه انتظار تسهيالت
بيش��تري ب��راي اراي��ه خدم��ات به
كش��ورهاي مختل��ف ازجمل��ه ايران
فراهم كند.
مع��اون وزي��ر ارتباط��ات افزود:

باتوجه به قابليتهاي فني و س��طح
دان��ش متخصص��ان داخل��ي ،ايران
آمادگ��ي دارد ت��ا ميزب��ان برخ��ي
فعاليته��اي آيك��ن در منطقه بوده
و برهمين اساس ،ميتوان يك دفتر
منطقهيي براي پوش��ش برنامههاي
آن نهاد در ايران تاسيس كرد.

ش��ده از سوي اتحاديه اروپا و تحريمها
و قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان
مل��ل را لغ��و كنن��د .در اين ش��رايط
تحريمهاي يكجانبه امري��كا بايد در
حالت تعليق باقي بمانند.
در مرحل��ه آخ��ر كه باي��د پيش از
پاي��ان دوران رياس��تجمهوري باراك
اوباما رييسجمهور امريكا تكميل شود؛
ايران بايد:
 -1پروت��كل الحاق��ي را در پارلم��ان
تصويب كند.
 -2ك��د  3.1اصالحي��ه موافقتنام��ه
پادمانهاي آژانس را در كابينه تصويب
كند.
 -3به حف��ظ غنيس��ازي اورانيوم در
سطح 5درصد براي يك زمان طوالنيتر
ادامه دهد.
 -4به بازفرآوري نكردن سوخت مصرف
ش��ده در راكت��ور اراك ب��راي زمان��ي
طوالنيتر ادامه دهد.
 -5به حفظ ذخيره اورانيوم در سطحي
كه براي رفع نيازهاي داخلي الزم است
ادامه دهد.
تم��ام اي��ن اقدامات بايد از س��وي
مذاكرهكنندگان مورد توافق قرار گيرد.
امري��كا ني��ز در ازاي اقدام��ات
شفافس��ازي و اعتمادس��ازي ايران
باي��د تمام تحريمهاي��ي كه به حالت
تعليق درآورده بود لغو كند و شوراي
امنيت س��ازمان مل��ل باي��د پرونده
هس��تهيي اي��ران در س��ازمان ملل و
آژان��س را به حالت ع��ادي بازگرداند
و قطعنامههاي��ش را لغ��و كن��د.
سيدحسين موس��ويان در يادداشت
خود هدف غ��رب در اين مذاكرات را
اطمينان يافت��ن از ماهيت صلحآميز
برنامه هستهيي ايران دانست درحالي
كه ايران خواس��تار برخ��ورد از حق
خ��ود مبنيبر اس��تفاده از تكنولوژي
هستهيي اس��ت .اين بسته اهداف هر
دو ط��رف مذاكرهكننده يعني ايران و
قدرتهاي جهاني را در يك چارچوب
زماني واقعبينانه و بهصورت اقدامات
متقابل مناسب برآورده ميكند.

باهر عصمت نايبرييس آيكن نيز
در اين ديدار با اشاره به دستاوردهاي
ايران در حوزهه��اي مختلف ازجمله
گذر از  IPV4به  IPV6تاكيد كرد
موارد مطرح ش��ده در جلسات آينده
مط��رح و درصورت ام��كان عملياتي
خواهد شد.

صفحه15

م��ردان دولت يازدهم
در ش��رايط ويژهيي قرار
دارند و بايد هم ه گوش��ه
و كناره��اي جامع��ه اي��ران در حوزههاي
سياس��ت ،اقتصاد و فرهنگ را خوب رصد
كنند .رص��د ناكامل رويداده��ا ،حرفها و
حديثه��اي منتق��دان ميتوان��د دولت را
آس��يبپذير كند و ش��رايط تصميمسازي
بهويژه در مقاطع حس��اس را دشوارتر كند.
عالوه بر اين م��ردان و زنان دولت يازدهم
بيش��ترين س��عي را بايد در حفظ انسجام
داخل��ي درون دول��ت داش��ته باش��ند .هر
حرف و س��خني كه از زب��ان و بر قلم يكي
از مردان دولت جاري شود كه پيش از آن
دربارهاش به يك نتيجه محتوم نرسيدهاند
قطع��ا لطم��ات جبرانناپذيري ب��ر اركان
دولت وارد خواهد كرد .دولت يازدهم نيك
ميداند منتقدان سرسخت دولت چگونه و
با كدام ابزار از كاه س��بك كوهي س��نگين
درس��ت كرده و با آن ب��ر طبل اختالف در
دولت ميكوبند .اين وضع موجب ميشود
كه ميزان حساسيت اعضاي دولت در طرح
مباح��ث غيرهمجن��س و غيركارشناس��ي
افزايش يابد .اما متاس��فانه در روزهايي كه
دول��ت فعلي زمام امور را در دس��ت دارد،
چندينبار مباحث اقتصادي غيرهمس��از را
بر زبان آورده و اسباب خرسندي منتقدان
را فراه��م كردهان��د .در حالي ك��ه كمتر از
 50روز پي��ش مع��اون اول رييسجمهور
خب��ر داد ك��ه ب��راي افزايش س��رمايه در
گردش بنگاهه��اي اقتصادي ن��رخ ذخيره
قانوني س��پرده بانكها نزد بانك مركزي تا
2/5درصد كاهش مييابد.
ادامه در همين صفحه

سرمقاله

اتفاق راي ،اتفاق قول

اي��ن خبر در آن روزها موجي از تح��رك در ميان فعاالن اقتصادي
ايجاد كرد و حرفها و حديثهاي متفاوتي از تغيير اس��تراتژي دولت
در تورمزداي��ي ايجاد كرد كه روز گذش��ته با تكذيب رييس كل بانك
مركزي مواجه ش��د .در حالي كه حرفهاي معاون اول از طرف جامعه
فعاالن صنعتي بهعنوان خبر تلقي شد ،اما سيف ميگويد كه اين حرف
معاون اول فقط پيش��نهاد او بوده اس��ت .فقدان سازگاري در حرف دو
مقام برجس��ته سياس��ي ،اقتصادي دولت يازدهم هرگز رويداد خوبي
ب��راي مجموعه دولت به حس��اب نميآيد و س��از خوشآهنگي از اين
اختالف شنيده نميشود.
ب��ه نظر ميرس��د نوعي تفكي��ك وظيف��ه در ميان م��ردان اصلي
دولت و تقس��يمبندي دقيق درباره مس��ايل اقتصادي ،سياس��ي براي
بي��ان واقعيتها و تصميمها ،راه چاره اس��ت .در حال��ي كه از رييس
كل بان��ك مركزي انتظار م��يرود درباره كاهش يا افزايش نرخ ذخيره
قانون��ي بانكها ي��ا كاهش و افزايش نرخ س��ود تس��هيالت بانكها و
س��پردهگذاريها س��خن بگويد ،از معاون اول انتظار ميرود بحثهاي
مربوط ب��ه چگونگي اداره دولت و تصميمهايي ك��ه مرتبط با وظايف
معاون اول اس��ت را بي��ان كند .وقتي معاون اول ي��ا معاون اجرايي يا
فالن مش��اور رييسجمهور كه وظايف و تكاليف غيراقتصادي دارند به
هر دليل به صحنه طرح مباحث اقتصادي  -تخصصي پا ميگذارند بايد
احتمال داد كه خبر به پيشنهاد تبديل شود.
دولت يازدهم نبايد از اين ناحيه آسيب ببيند.

خبر

قطب سوم خودروسازي
حرفهاي بسياري درخصوص كيفيت دارد

نماين��ده مردم چابهار تصريح كرد :فرمايش مقام معظم رهبري كه
باي��د اقتصاد مقاومتي را تقويت كنيم يا توليد ملي-منطقهيي داش��ته
باشيم را بايد در حوزه خودروسازي چابهار در نظر بگيريم.
يعقوب جدگال در مورد ايجاد قطب س��وم خودروس��ازي در راديو
گفتوگ��و بيان كرد :بحث كيفي��ت در ايجاد اين قطب صنعتي مهمتر
اس��ت ،از نظ��ر كميت هيچ كمب��ودي در خودروس��ازي نداريم اما در
كيفيت حرفهاي نگفتهيي وج��ود دارد .فرمايش مقام معظم رهبري
كه بايد اقتصاد مقاومتي را تقويت كنيم يا توليد ملي-منطقهيي داشته
باشيم را بايد در حوزه خودروسازي چابهار در نظر بگيريم.
عضو كميس��يون ش��وراها ادامه داد :هم بايد ب��ه ذات منطقه آزاد
اقتصادي چابهار كه در محور ش��رقي كشور موقعيت خوبي دارد توجه
كرد و هم به مزاياي آن .در صورتي كه صنعت خودروسازي در منطقه
آزاد چابهار فعال ش��ود ،كنترل كيفيت و نظارت براساس توليد داخلي
صورت ميگيرد و استانداردها و برندهاي خاص در توليد خودرو بهكار
برده ميش��ود تا بتواند رضايت مردم و شهروندان داخلي و خارجي را
كسب كند.
ج��دگال در ادام��ه گف��ت :هر اقدام��ي پيامدهاي مثب��ت و منفي
دارد و نخس��تين پيام��د منفي اين اقدام در چابهار در مورد س�لامت
محيطزيست و سالمت هوا است كه كليه استانداردهاي محيطزيستي
بايد رعايت ش��ود و ديگري بحث ازدياد جمعيت اس��ت كه مش��كالت
زيادي را براي اين شهرستان بهوجود ميآورد.
وي ب��ا بيان اينكه اين اق��دام مزايايي ه��م دارد ،تصريح كرد :اين
اقدام بيشتر بر ايجاد اشتغال ،اقتصاد ،مسكن و ارزش افزوده براي اين
شهرستان متمركز است و هدف اصلي اين اقدام جز اهداف استاني در
چابهار ،ايجاد راه ترانزيت خودرو به كشورهاي همسايه است.

