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اقتصادی

استعفای دبیر شورای عالی مناطق آزاد؛ پس از گزارش «آفتابیزد»
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با ارسال نامهای به رئیسجمهوری استعفا داد .به گزارش آفتاب یزد،
«مرتضی بانک» با ارسال نامهای به رئیسجمهوری که ایسنا منتشر کرده است ،از سمت دبیری شورای
عالی مناطق آزاد و معاونت ریاست جمهوری استعفا داده است .وی در این نامه که پس از انتشار گزارش
«آفتاب یزد» در خصوص برکناری غیرمنتظره «غالمحسین مظفری» رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
منطقه آزاد کیش منتشر کرده ،بدون اشاره به دلیل این استعفا از این سمت کنارهگیری کرده است.

اصناف

نرخجدیدقالیشویی
اعالم شد

رئیس اتحادیه قالیشــویان تهــران با اعالم
نرخهای جدید قالیشــویی در آســتانه شب
عید از افزایش  ۲۵تا  ۳۰درصدی نرخ نسبت
به سال قبل و همچنین کاهش ۴۰درصدی
تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد
و به مشتریان هشدار داد که فریب واحدهای
بدون مجوز را نخورند.
قالیشویی از جمله کســب و کارهایی است
که عموما بــا خانه تکانی شــب عید رونق
میگیرد ،اما از سال گذشته با شیوع ویروس
کرونــا و در پی آن کاهش رفــت و آمدها و
اعمــال پروتکلهای بهداشــتی این صنوف
هــم مانند ســایر اصناف با کاهــش تقاضا
مواجه شدهاند.
در این رابطه حمیــد محمدی در گفتوگو
با ایســنا ،از افزایش  ۲۵تا  ۳۰درصدی نرخ
قالیشــویی خبر داد و گفت :قالیشــویان در
ســال  ۱۳۹۸افزایش قیمتی نداشــتند در
این افزایش قیمت نســبت به ســال ۱۳۹۷
بوده است.
وی همچنین درباره تقاضای قالیشــویی در
آستانه شــب عید ،اظهار کرد :سال گذشته
در این مقطع به دلیل شــیوع ویروس کرونا
با کاهش تقاضا مواجه بودیم .امســال هم با
شــیوع کرونای انگلیسی مردم بازهم بیشتر
احتیاط میکنند .بنابراین نسبت به وضعیت
بازار شــب عیدهای پیــش از کرونا ،حدود
۴۰درصد کاهش تقاضا داشتیم.
رئیس اتحادیه قالیشــویان تهران در ادامه از
مردم خواســت که به واحدهای قالیشــویی
که بدون مجوز و تنها بــا تراکت و تبلیغات
اینترنتی وارد خانه آنها میشــوند اعتماد
نکنند ،چرا که بررســی شــکایتها نشــان
میدهد ،بیشترین شکایت از واحدهای است
که بدون مجوز فعالیت میکنند.
بــه گفته وی در این شــکایتها در مواقعی
فرش به ســرقت رفته یــا رنگ فرش خراب
شــده ،اما این واحدها پاســخگو نیستند و
آدرس مکان مشــخصی هم ندارند .بنابراین
بهتر است متقاضیان برای انتخاب قالیشویی
به ســایت اتحادیه قالیشویان تهران مراجعه
کنند و یکــی از واحدهــای دارای مجوز را
انتخاب کند .در این صورت اگر خسارتی به
فرش وارد شود ،اتحادیه جوابگو است.
محمــدی همچنین هشــدار داد که برخی
از واحدهای بدون مجــوز در فضای مجازی
تبلیغات کذب انجام میدهند ،اما در نهایت
کار آنها با این تبلیغات مغایرت دارد .برای
مثال ممکن اســت قیمتها پایینتر از نرخ
اتحادیه اعالم کنند اما بعد در زمان انجام کار
با عناوین مختلف و وعده شستشــوی خاص
هزینه کذایی از مردم دریافت کنند.

در رثای مصدق
ادامه از صفحه اول:
 ...اســتاد بزرگ من «دکتر محمد مصدق» با
ملٌی کردن نفت ایران چند سال قبل این شیر را
کشته و دندانهایش را هم کشیده بود و من فقط
دم یک شیر مردهی بیدندان را بریدم.
برای تجلیل از کار ملی کردن «کانال سوئز»
و رهبر ملی کردن نفت ایران «دکتر مصدق»
یکــی از بزرگترین خیابانهای قاهره بهنام آن
وطن دوســت پر آوازه نامگذاری شد و هنوز
حتی در سیستم امنیتی جدید حاکم بر این
دیار -نام «مصدق» زینــت بخش زیباترین
خیابان قاهره میباشد.
درحالیکه تابلو «خیابان نفت» که بهنام مصدق
با همه اما و اگرها و نه چندان در خور اونامیده
شده  -بدست برخی مخدوش شده است.
= «جواهر لعل نهرو» کــه پس از «مهاتما
گانــدی» محبوبتریــن و نامدارترین رهبر
ضداســتعماری هند شــمرده میشود نیز از
پیروان دکتر مصدق بود.
مصــدق را به
نهــرو کــرارا ً خدمــات دکتر
ّ
کشــورهای غیر متعهد میستود و او را کرارا ً
پیشــگام مبارزه برای غرور ملّــی و آزادی و
شرافت نامید.
هنگامی که نهرو مهمان دولت وقت تهران بود
نامهای از طرف نهضت ملّی راجع به فشــار و
اختنــاق عمومی ،حبس دکتر مصدق و قتل
دکتر فاطمی تسلیم او شد تا این موضوع را با
شاه در میان بگذارد .شاه در جواب میگوید:
این افــراد بر علیه حکومت قیام کردند ،خود
شما هم به همین جرم به زندان رفتید! نهرو
پاسخ میدهد :زندانبان من انگلیسیها بودند
ولی مردم هند ،زندان من و گاندی را گلباران
کردند ،اما زندانبان نخســت وزیر ملّیکننده
نفت ،شما هستید!
گروه اندکی از این انسانهای تاریخ ساز ،گویی در
زندگی و فراگرد اجتماعی آن ،چندین بار تولد
یافتهاند ،راه و روش آنان با نبودشــان فراموش
شدنی نیست ،یعنی چندین حرکت و دگرگونی
در روزگار خــود پدید آوردهانــد که بزرگی و
اثربخشی و چشمگیری آن غیر قابل انکار...

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

اقتصاد بین الملل

میلیاردرهایچینیاز
آمریکاییهاجلوزدند

پکن بیش از هر شهر دیگری در جهان میلیاردر
دارد .به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی ،در
گزارشی که توسط موسسه هورون منتشر شده
آمده اســت در سال گذشته از هر دو فرد تازه
میلیارد شده ،یک نفر چینی بوده است .سال
قبل در مجموع  ۱۰۵۸چینی یک میلیارد دالر
و باالتر ثروت داشتهاند در حالی که این میزان
برای اتباع آمریکایی معادل  ۶۹۶نفر بوده است.
همچنیــن از ۶۱۰نفری که ســال قبل برای
نخستینبار به جمع میلیاردرها پیوستند۳۱۸ ،
نفر اهل چین و ۹۵نفر اهــل آمریکا بودهاند.
در بین  ۱۰شــهری در جهان کــه باالترین
شــمار میلیاردرها را دارند۶ ،شــهر در چین
قرار گرفته اند .پکن کــه خانه ۱۴۵میلیاردر
است بیشــترین تعداد میلیاردر را در جهان
دارد و نیویــورک در رده بعدی و شــانگهای
در رده ســوم قرار دارند .شنژن و هنگکنگ
هم به ترتیــب در ردههای چهــارم و پنجم
قرار گرفته اند .به گفتــه راپرت هوگه ورف-
محقق ارشد این موسســه -رشد میلیاردرها
در جهان هیچ گاه تا این حد باال نبوده است.
رشد سریع بازارهای سهام ،افزایش اقبال مردم
به کســب و کارهای اینترنتی و وامهای ارزان
قیمــت از جمله دالیل اصلی افزایش شــمار
میلیاردرها بوده اســت .ســال  ۲۰۲۰بیش از
همه چیز تحت تاثیر شــیوع کرونا قرار گرفت
با این حــال اکنون میلیاردرهــای جهان در
مجموع ۱۴.۷تریلیون دالر ثــروت در اختیار
دارند۳۲۲۸ .نفر از  ۶۸کشور جهان اکنون این
میــزان ثروت را در اختیار دارند .به لطف کرونا
شماری از فعاالن عرصه دارویی ،امالک ،تجارت
الکترونیکی و رده فروشــی به ثروت هنگفتی
دســت یافته اند .این میزان از ثروت ایجادشده
میتواند نقش زیادی در جریان نقدینگی جهانی
داشــته باشد .الون ماسک با  ۱۵۱میلیارد دالر
ثروت بیشترین میزان افزایش ثروت را داشته و
اکنون به دومین فرد ثروتمند در جهان تبدیل
شــده اســت .در طرف دیگر اما ثروت فعاالن
عرصه مــد و کاالهای لوکس با کاهش مواجه
شده است.

انرژی

ریزش قیمت نفت متوقف شد

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه تحت
تاثیر امیدواری به دورنمای تقاضا با پیشرفتی
که در واکسیناسیون در آمریکا صورت گرفته
است ،افزایش یافت ،اما ابهامات پیرامون میزان
عرضه اوپک پالس و رشد ذخایر آمریکا روند
رشد قیمتها را محدود کرد .به گزارش ایسنا،
بهای معامالت وســت تگــزاس اینترمدیت
۱۸ســنت معادل ۰.۳درصد افزایش یافت و
به ۵۹دالر و  ۹۳ســنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت نفت برنت ۲۹ســنت معادل
۰.۴۶درصــد افزایــش یافت و بــه ۶۲دالر و
۹۹ســنت در هر بشکه رسید .هر دو شاخص
روز گذشــته تحت تاثیر انتظارات بازار برای
تولیــد باالتر اوپک پالس ،بیش از یک درصد
ســقوط کرده بودند .نفت برنــت از باالترین
رکورد هفته گذشــته  ۷درصد و شــاخص
نفت آمریکا  ۶درصد عقبنشینی کرده است.
محمد بارکیندو ،دبیــرکل اوپک اظهار کرده
که دورنمای تقاضا برای نفت به خصوص در
آسیا مثبتتر شده است .به گفته تحلیلگران،
امیــدواری به احیای تقاضــا به کمک عرضه
واکســنهای کوویــد ۱۹ -از قیمتهای نفت
پشتیبانی میکند .جو بایدن ،رئیس جمهوری
آمریکا روز سهشنبه اعالم کرد آمریکا تا پایان
ماه مه برای واکســینه کردن تمام شهروندان
این کشور واکسن کووید ۱۹ -به تعداد کافی
خواهد داشت .بازار منتظر نشست روز پنجشنبه
وزیران اوپک پالس است که در مجموع نظر
مثبتی درباره دورنمای بازار نفت نســبت به
یک سال پیش دارند که تولیدشان را به منظور
تقویت قیمتها به میزان چشمگیری کاهش
دادند .به گفته منابع آگاه ،شــرکت ملی نفت
ابوظبی (ادنوک) به خریداران آسیایی درباره
افزایش حجم فروش نفــت در آوریل اطالع
داده است .نظرســنجی رویترز نشان داد که
تولید نفت اوپک در فوریه تحت تاثیر کاهش
یکجانبه تولید عربستان سعودی ،کاهش یافت
که نخستین کاهش پس از هفت ماه افزایش
متوالی تولید این گروه بوده است .روسیه که
از اعضای اوپک پالس است ،با وجود دریافت
اجازه برای تولید باالتر ،نتوانســت در فوریه
تولید نفتــش را افزایش دهد .منابع صنعتی
اظهار کردهاند که ســرمای شــدید زمستان
مانع افزایش تولید این کشــور شــده است.
بازار انتظار دارد این تولیدکنندگان با خاتمه
کاهش تولید داوطلبانه یک میلیون بشکهای
عربستان سعودی ،از آوریل به بعد  ۱.۵میلیون
بشکه در روز به تولیدشان اضافه کنند .با این
حال در ســند کمیته فنی مشــترک اوپک
پالس که توسط رویترز مشاهده شده است ،با
اشاره به ابهامات در بازارهای فیزیکی و فضان
کالن از جمله ریســکهای مربوط به جهش
ویروس کرونا که همچنان رو به رشد است ،بر
خوشبینی محتاطانه تاکید شده است.

طبــق اعالم مرکز آمار ،گوشــت قرمز تــا بیش از
۴۱درصد نسبت به پارسال افزایش قیمت را تجربه
کرده است.
به گزارش ایســنا ،در مدت اخیر بارها بازار گوشت
قرمز دچار نوسان و افزایش قیمت بوده که به گفته
فعاالن این صنف ،علت آن فاصله زیاد تولید تا مصرف آن است
و ظاهرا واسطهها باعث تنش در بازار میشوند.
بررســی تازهترین گزارش مرکز آمار از وضعیت گوشــت قرمز

میزان افزایش قیمت گوشت قرمز

نشــان میدهــد که گوشــت گاو و گوســاله در
بهمنماه امسال به طور متوسط هر کیلو ۱۱۱هزار
تومان قیمت خورده که حداقل  ۹۰هزار تومان و
حداکثــر  ۱۲۶هزار و  ۷۰۰تومــان برای آن ثبت
شده است.
قیمت گوشــت گاو و گوســاله در بهمن ماه پارســال به طور
متوســط  ۷۸هزار و  ۸۰۰و در دی ماه امسال  ۱۰۷هزار تومان
گزارش شــده بود .بر این اســاس ،قیمت گوشت گاو و گوساله

نســبت به دی ماه  ۳.۵و در مقایســه با بهمن پارســال ۴۱.۵
درصد گران شده است.
اما بررســی وضعیت گوشت گوسفند نشــان میدهد که این
محصول در بهمن ماه به طور متوسط  ۱۲۳هزار تومان فروش
رفته که حداقل قیمت  ۹۶هزار و  ۶۰۰و حداکثر آن  ۱۳۷هزار
تومان بوده اســت .گوشت گوسفندی در بهمن ماه پارسال هر
کیلو  ۸۸هزار و  ۳۰۰تومان و دی ماه  ۱۱۹هزار تومان به طور
متوسط قیمت داشته است.

با عقد قراردادی ۱۰ساله بیتوجه به خط لوله صلح و به بهانه تحریمها علیه جمهوری اسالمی ایران

پاکستان پس از روسیه با قطر هم بست!
آیا تهران میتواند از اسالم آباد به مجامع بینالمللی شکایت کند؟

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :پاکستان از واردات گاز ایران با وجود
خط لوله گاز ایران که تا لب مرز پاکستان کشیده شده بود؛ انصراف
داد و با قطر برای واردات ۱۰ســاله گاز قرارداد بست .این کشور ۲ماه
پیش هم با روســیه قرارداد امضا کرده بود .بازار گاز هند هم احتماال
از دست رفته است! به همین سادگی،؛ اما تلختر از یک فنجان قهوه
تلخ !..البته این احتمال از مدتها پیش به ذهن کارشناســان خطور
کرده بود؛ به ویژه برای آنها که  ۲ماه پیش در روزنامه «آفتابیزد»
گــزارش گروه اقتصــادی روزنامه را در خصوص «توافق روســیه و
پاکستان برای ساخت خط لوله  ۱۱۰۰کیلومتری انتقال گاز» خوانده
بودند .گزارشی که تیتر «روسیه و پاکستان ایران را دور زدند!» برای ۲
کشور دوست و برادر ایران در صفحه نخست این روزنامه هم نشست!
پروژهای که پاکســتان در اردیبهشت ماه  ۱۳۹۸خورشیدی به ایران
اطالع داده بود« :مادام که این کشــور تحت تحریمهای آمریکاست،
امکان تکمیل خط لوله ایران -پاکستان وجود ندارد!»
بــه طور قطع این رویکرد پاکســتان در قبال ایران ناشــی از انفعال
دیپلماســی ما در مقابل کشورهای همسایه اســت که میتواند در
میانمــدت و دراز مــدت و به لحاظ اقتصادی و ژئوپولتیک بســیار
خسارتزا و حتی جبران ناپذیر باشد .محمد فرحیان ،کارشناس انرژی
در گفتگو با روزنامه «آفتاب یزد» در خصوص چگونگی شکست ایران
در رقابت گازی با روســیه و قطر وعدم تعهد برادری پاکستان نسبت
به جمهوری اســامی ایران میگوید :ایران از سال  ۱۹۹۰تالش کرد
تا خود را به عنوان یک صادرکننده گاز به همسایه شرقی خود مطرح
کند ،اما تا کنون تمامی تالشهای کشورمان ناکام مانده است و این
موضوع ارتباط به ضعف و قوت یک دولت به دولت دیگر هم ندارد.
وی میگویــد :پس از لغو پــروژه احداث خط لولــه صلح به دلیل
اختالفهای سیاســی هند و پاکســتان که قصد داشت روزانه ۱۵۰
میلیون متر مکعب از گاز ایران را به این دو کشور برساند ،ایران طرح
احــداث خط لولهای  ۲۱۰۰کیلومتری را به پاکســتان ارائه کرد که
مسئولیت احداث  ۱۱۰۰کیلومتر آن از پارس جنوبی تا مرز پاکستان
بر عهده ایران و احداث مابقی آن بر عهده پاکســتان بود .وی تصریح
یکنــد :در حالی که ایران این خط لولــه را تا نزدیکی مرز خود با
م
پاکستان کشــیده بود ،همسایه شرقی از توقف عملیات احداث خط
لوله در خاک خود خبر داد! جالب آنکه حتی کشــورمان متعهد شد
 ۵۰۰میلیون دالر از هزینــه  ۱.۵میلیارد دالری خط لوله یک هزار
کیلومتری در خاک پاکستان را متقبل خواهد شد؛ ولی این کشور در
نهایت با استناد به تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران از
ادامه اجرای این پروژه انصراف داد.
فرحیان با بیان اینکه «رویکرد ضدتوســعهای که اساســا توسعه را
مفهومی غربی و وارداتی میداند موجب شــده تا فرصتهای طالیی
که در تاریخ کشــور به ندرت رخ میدهد از دست رفته باشد ،اظهار
میدارد :درآمد سرشار نفت در دهه  ۸۰که با توجه به زیرساختهای
به نســبت آماده میتوانســت موجب جهش کشور در مسیر توسعه
اقتصادی شــود ،به علت وجود رویکرد ضدتوسعهای به کلی از دست
رفت .در حالی کــه یکی از آنها همین ظرفیت عقــد قراردادهای
بلندمــدت عملیاتی و اجرایی برای فرصتها و ظرفیتهایی اســت
که به لطف موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک کشــور میتوانست با
پیوندزدن اقتصاد کشور به اقتصاد منطقهای و جهانی ،تضمینکننده

> یک کارشناس انرژی در گفتگو با آفتابیزد:
ایران از ســال  ۱۹۹۰تالش کرد تــا خود را به
عنوان یک صادرکننده گاز به همسایه شرقی
خود مطرح کند ،اما تا کنون تمامی تالشهای
کشــورمان ناکام مانده است و این موضوع
ارتباط به ضعف و قوت یک دولت به دولت
دیگر هم ندارد
> ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز در
جهان در حال حاضر ســهمی کمتر از  ۲درصد
از بــازار گاز جهانی را داراســت؛ درحالی که
کشورهایی همچون روسیه ،قطر و ترکمنستان
به ترتیب  ۲۰.۱۲و  ۴درصد از صادرات گاز کل
جهان را در انحصار دارند
همکاریهای اقتصادی کشــورها با ایران ،جذب ســرمایه خارجی و
توسعهای پایدار برای کشور باشد.
این کارشــناس انرژی با بیان اینکه با وجود اصرار و نقد کارشناسان
و فعاالن رسانهای در این سالها فرصتهای مشابه همین خط لوله
گازی ایران و پاکستان و هند یکی پس از دیگری از دست رفته است؛
میافزاید :کما اینکه پیشتر هم خط لوله گاز با اروپا ،خط لوله گاز به
آســیای میانه و همسایگان شمالی ،خط لوله گاز به پاکستان و هند،
خط راهآهن از چین به اروپا و ...به دلیل سیاست خارجی منطقهای و
بینالمللی از دست رفت و رقبای منطقهای ایران این فرصتها را یکی
پس از دیگری از کشور عزیزمان ربودند و هیچ شخصی هم پاسخگوی
این ضعف فاحش رخ داده نشد.
وی با بیان اینکه زیانهای متوجه از این مســیر به کشــور فقط به
محرومشــدن ایران از درآمدهای ثابت ســاالنه این پروژهها خالصه
نمیشــود تصریح میکند :زیان مهمتر اینکه ایران درحالحاضر در
عمل از مسابقه توسعه اقتصادی که در سطح منطقه و جهان رخ داده
به کل خارج شده است.
فرحیان با بیان اینکه نوع سیاست خارجی ایران در سطح منطقهای
و بینالمللــی در عمل همــکاری با قطبهای اقتصــادی جهان در

رشد اقتصادی کانادا در حال صفر شدن

در ماه دســامبر اقتصاد کانادا تنها  ۰.۱درصد
رشد کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از سی بیسی ،در ماه
دسامبر ،اقتصاد کانادا  ۰.۱درصد رشد کرده که
این رقم ۰.۶ ،درصد کمتر از رشد ثبت شده در
بازه مشــابه منتهی به دوره قبل و  ۰.۲درصد
کمتر از رشد پیشبینی شده توسط کارشناسان
بوده است.
بخــش صنایع با رشــد  ۰.۶درصدی و بیمه و
خدمات مالی با رشد  ۰.۴درصدی تاثیر زیادی
را در ثبت این عملکرد داشــته اند ،اما بدترین
عملکرد در این بین مربوط به خدمات با رشــد
منفی  ۰.۱درصدی بوده است.
اقتصاد کانادا در ســه ماهه ســوم سال ۲۰۲۰
با رشــد  ۸.۹درصدی ،بهترین عملکرد فصلی
ســالهای اخیر خود را جشــن گرفــت ،اما
انتظار نمیرود دســتکم در آینــدهای نزدیک
چنیــن عملکــرد نیرومندی به ثبت برســد.
کانادا یکی از پیشــروترین کشورها در پیشبرد
برامه واکسیناسیون بوده و به همین دلیل هم
کمترین تلفات را در بین کشورهای گروه هفت
از کرونا داشته است.

در حوزه تجارت خارجی ،واردات کانادا نسبت
به دوره مشابه فصل قبل  ۳.۵درصد بیشتر شده
است .صادرات نیز با صعود  ۲.۹درصدی مواجه
شده است.
پیش از این رئیس بانک مرکزی کانادا با اشاره
به بازگشــایی تدریجی کســب و کارها گفته
بود :پیامدهای کوویــد ۱۹-روی اقتصاد کانادا
بلندمــدت خواهد بود و ما یک مســیر احیای
رشــد طوالنی وناهموار را پیــش رو خواهیم
داشــت .تیف مک لم با اشــاره به اینکه بانک
مرکزی کانادا انتظار دارد با بازگشــت تدریجی
مردم به کارهای خود شــاهد ثبت رشد فصلی
مثبت در سه ماهه پایانی ســال باشیم افزود:
البته این مســئله نباید این انتظار اشتباه را به
وجود بیاورد که همه چیز خیلی سریع به حال
اول بر میگردد.
متوســط رشــد اقتصادی کانادا در بازه زمانی
 ۱۹۶۱تا  ۲۰۲۰معادل  ۰.۳درصد بوده اســت
که باالترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه
ســوم سال  ۲۰۲۰با  ۸.۹درصد و کمترین رقم
ثبت شده مربوط به سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰
با منفی  ۱۱.۳درصد بوده است.

ساده بودن
ساده نیست
ادامه از صفحه اول:
به همین خاطر هم در این نوشتار از واژه انگ استفاده کردم .آنجایی
که انســانها در واقعیت ،همانگونه که بــاور دارند رفتار نمیکنند،
زمانیکه رفتار انســانها روی صحنههای زندگی با پشــت صحنه
متفاوت اســت ،دیگر نمیتوان آنها را ســاده دانست .آنها دیگر
پیچیده شدهاند .جالب این است که انســانها رفتارهای ریاکارانه،
تظاهر و پیچیدگی را سیاســت مینامند .دروغگویی را سیاســت
میدانند ،چاپلوسی و تملق را هم همینطور .مث ً
ال میگویند «فالنی،
یه مقدار سیاســت داشته باش» .باید ببینیم در سیاست چه اتفاقی
افتاده است که انسانها ،رفتارها و گفتارهای مخالف بر باورهای قلبی
خود را سیاست میدانند .نمیدانم ،شاید برخی سیاستمداران آنقدر
تظاهر کردهاند ،آنقدر دروغ گفتهاند ،آنقدر پیچیده بودهاند و هستند

پروژههای اقتصادی کشــور مانند همین پروژه حتی با پاکســتان را
منتفی کرده است میگوید :این سیاست خارجی نهفقط همکاری با
اروپا بلکه همکاری مؤثر و معطوف به توسعه اقتصادی با کشورهایی
مانند چین که آنها را در برابر آمریکا متحد اســتراتژیک خود تصور
میکنیم نیز ممتنع شده است!
این کارشــناس انــرژی با بیان اینکه آمریکا نتوانســت تحریم علیه
جمهوری اســامی ایران را در پروژه چابهــار یا فروش گاز به ترکیه
اعمال کند ،علت آن را انجام پروژه چابهار با همکاری و سرمایهگذاری
هندوستان برشمرده و میگوید :وقتی خط لوله گاز به ترکیه ،در عمل
ترکیه را نیازمند و وابسته به ایران کرده است .بنابراین تحریم در این
دو مورد با مخالفت هندوســتان و ترکیه روبهرو شد و آمریکا ناگزیر
این دو مورد را از شمول تحریمهای خود استثنا کرد .این تجربه نشان
میدهد ارتباطهای استراتژیک با کشــورهای دیگر ،تحریم ایران را
عمال غیرممکن یا بیاثر میکند .با توجه به این مهم باید به هر شکل
ممکن این توافقها به ســود کشورمان تحکیم شود و از مزیت آن در
مناسبات بینالمللی استفاده کرد.
وی بــا بیان اینکه ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز در جهان
شــناخته میشود اما در حال حاضر سهمی کمتر از  ۲درصد از بازار
گاز جهانی را داراست میگوید :این درحالی است که کشورهای دیگر
همچون روســیه ،قطر و ترکمنستان به ترتیب  ۲۰.۱۲و  ۴درصد از
صادرات گاز کل جهان را در انحصار خود دارند.
این کارشــناس انرژی با بیان اینکه براســاس قراردادی که در سال
 ۱۳۸۷میان ایران و پاکســتان به امضا رســید باید تا دسامبر سال
 ۲۰۱۴میالدی گاز ایران به پاکســتان ارســال میشد ،اما به علت
ناتوانی اسالم آباد در تامین منابع مالی ،روند احداث بخش پاکستانی
این خط لوله متوقف شــده بود میافزاید :تهران میتواند برای طلب
خســارت تاخیر در ساخت این خط لوله به مراجع داوری بینالمللی
شــکایت کند .جالب آنکه احداث بخش اصلی خط لوله گاز ایران -
پاکستان (بخش مربوط به پاکستان) در جریان سفر بهار  ۹۴رئیس
جمهوری چین به اســام آباد ،با یک شرکت بزرگ چینی به ارزش
حدود  ۳میلیارد دالر با شرکت بزرگ چینی سی .پی .پی .بیکه یکی
از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت چین محسوب میشود،
بــرای احداث خط لولــه گاز از بندر گوادر تا منطقه نوابشــاه امضا
شده بود.
وی بــا بیان اینکه اجــرای این پروژه از ابتدا بــا درایت همراه نبوده
اســت تصریح میکند :ما  ۱۱۰۰کیلومتر خط لوله از پارس جنوبی
تا مرز پاکستان کشیدهایم که اگر با قیمتهای امروزی حساب کنیم
هزینهای بیش از  ۳میلیارد دالر در پی داشــته اســت .این در حالی
اســت که پاکستان طی این همه سال اقدامی برای احداث خط لوله
در خاک خود نکرد!
فرحیان در خصوص سیاست گازی پاکستان میافزاید :پاکستان توان
امنیت خط لوله در خاک خود را نداشته و هیچ اقدام اساسی هم برای
احداث خط لوله نکرد و حتی در مذاکرات خواهان قیمتهای پایین
برای خرید گاز شــده بود .از طرف دیگر ،پاکستان تمایالت سیاسی
هم در این خصوص داشته و با کشورهای عربی خلیج فارس نزدیکی
بیشتری پیدا کرده بود تا در نهایت با قرارداد ۱۰ساله با قطر تیشه به
ریشه تمام مذاکرات انرژی بر ایران با پاکستان و هند زد.

مصوبهمجلسموجبگرانیاینترنتمیشود

وزیــر ارتباطات در چهاردهمیــن برنامه عیار
گفت :مصوبه مجلــس موجب گرانی اینترنت
میشــود ،امــا قاضــی زاده هاشــمی گفت:
دروغگویــی جرم اســت ،ما بودجــه وزارت
ارتباطــات را شــفاف کردیــم ،در این برنامه
کشــوری نیز گفت :حق السهم کمر مخابرات
را میشکند.
به گــزارش فارس ،چهاردهمیــن برنامه عیار
با اجرای محســن جندقی و با حضور احسان
قاضی زاده هاشــمی ،نماینده مجلس ،محمد
کشــوری کارشناس ارشــد فضای مجازی و
مهمان تلفنی محمد جواد آذری جهرمی وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات شــب گذشته از
شبکه افق پخش شد.
اخیرا مجلس مصوبــهای را تصویب کرده که
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات معتقد است
این مصوبه منجر به گرانی اینترنت در کشــور
خواهد شــد ،اما احســان قاضی زاده هاشمی
میگویــد ،مجلس مصوب کــرده دولت حق
گــران کردن اینترنت را ندارد و این یک حکم
قانونی است.
احســان قاضی زاده هاشــمی با بیــان اینکه

که ســاده نبودن ،خود عین سیاستمداری است .به هر حال ،هر چه
هست ،انسان از مدار طبیعی خود خارج شده است .شاید این مسئله
به این دلیل است که شرایط زندگی در جامعه امروز ،انسان را حسابگر
بار آورده است .حسابگری با سادگی نمیتواند یکجا جمع شود .اینها
در تضاد با یکدیگر هســتند .انســان امروز در رفتار خود با دیگران
حسابگری میکند .چرتکه میاندازد .حساب و کتاب میکند .به این
فکر میکند که چگونه رفتار کند تا بیشترین منفعت را کسب کند.
اگر بیشترین منفعت در تظاهر باشد ،تظاهر میکند .اگر در چاپلوسی
باشد ،چاپلوسی میکند .اگر بیشترین منفعت در دروغ باشد ،دروغ
میگوید .و گاهی هم اگر منفعت در راستگویی باشد ،ترجیح میدهد
راست بگوید .البته این راستگویی به معنای سادگی نیست ،راستگویی
به خاطر منافع شخصی ،خود عین پیچیدگی است .این خود دقیقاً
نقطه مقابل ســادگی اســت .نکته دیگر اینکه ،ایــن پیچیدگی و
سادهنبودن ،تنها در گفتار و رفتار انسانها خالصه نمیشود ،انسانها
در زندگی خود هم سعی میکنند هر آنچه را که میخواهند ،برای
دیگران به نمایش بگذارند ،نه آنچه که هستند .البته این به این معنا

کمیســیون تلفیق فصل درآمــدی بودجه را
بررسی کرده و بحث هزینهای در مرحله نهایی
قرار دارد .در همین راســتا مصوبهای در مورد
اینترنت داشتیم که ابتدا حق السهم دولت را
از  ۲۸درصد به  ۳۸درصــد افزایش میداد و
از سوی دیگر دولت حق گران کردن اینترنت
را نداشت.
وی با بیان اینکه رقمی که تعیین شده غیراز
مالیــات و ارزش افزوده اســت ،افزود :دولت
هر ســال این اختیار را داشــت که نسبت به
قیمتگــذاری اینترنت اقدام کنــد اما برای
ســال آینده چنین اختیاری نخواهد داشت.
بــرای چنین مصوبهای بخش خصوصی را هم
در نظر گرفتیم که نشان میداد تعداد زیادی
از شــرکتها قردادهایشان در سال  ۱۴۰۰به
پایان میرسد و مشکلی از بابت حق السهمی
کــه برای دولــت در نظر گرفته شــده پیش
نمیآید .ضمــن اینکه رقمی کــه در بودجه
ارسال شده به مجلس در آذر ماه برای درآمد
اپراتورها اعالم شده بود نوعی کم اظهاری بود
که این مورد با پیشــنهاد مجلس به سازمان
برنامه و بودجه اصالح شد.

نیست که زندگی فقیرانه داشتن سادگی است .سادگی در زندگی به
این معناست که انسان همانی را نشان دهد که هست .نه بیشتر و نه
کمتر .چه خوب میشود ،اگر انسان به مسیر طبیعی خود باز گردد.
اگر حتی به اندازه اندکی هم که شــده ،از پیچیدگی خود کم کند.
ســاده شود .کاش انسانها بدانند سادگی عیب نیست .کاش بدانند
افراد ســاده دل ،آنهایی نیســتند که گول گفتار و رفتار دیگران را
میخورند .عیب بر آنهایی است که از سادگی انسانها سوءاستفاده
میکنند .خواه این سوء استفاده توسط یک سیاستمدار اتفاق بیفتد
و خواه توسط یک شهروند عادی .عیب بر آنهایی است که با گفتار
و رفتار خود ،به خیال خود دیگران را گول میزنند .کاش انســانها
بفهمند ،اگرچه امروزه در واقعیت ،معنای سادگی تغییر کرده است،
اما حقیقت تغییری نکرده اســت .و آنچه حقیقت دارد همیشــه بر
آنچه واقعیت اســت ،ارجحیت دارد .کاش انسانها بفهمند ،اگرچه
ســاده بودن در جامعه امروز به هیچ عنوان ساده نیست ،اما هیچگاه
بد نبوده و نخواهد بود.
مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی

