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دولت ایاالت متحده آمریکا پس از امضای 
توافقنام��ه هسته ای با ای��ران و اجرایی شدن این 
توافق در 6 ماه گذشته، بازی در سناریوی خاص 
خود را به اک��ران گذاشت��ه است.دولت ایاالت 
متح��ده با تظاهر به اجرای تعهدات خود در این 
توافق به طرق مختلف سعی کرده است تا حاصل 
و بهره ای از اج��رای این تعهدات نصیب طرف 

مقابل نشود از جمله:
اعم��ال جرای��م سنگین مال��ی علیه برخی 
بانک ه��ای اروپایی درس��ت در آخرین ماه های 
قبل از اجرایی شدن برجام، اراده استوار خود در 
اعمال مجازات های ناشی از اجرای تحریم های 
یک جانب��ه را نشان داده و ب��ا تاکید بر عدم رفع 
همه تحریم های خود علی��ه ایران علیرغم آنچه 
ک��ه از اجرایی شدن برج��ام انتظار می رفت جو 
روانی و نگرانی شدیدی را بر نهادهای مالی معتبر 
دنی��ا حاکم کرده است. این شرایط باعث شده تا 
علی رغم آنچه که از ظاهر برجام انتظار می رفت با 
گذشت بیش از 6 ماه هنوز اتصال الزم بین شبکه 
مالی ایران با دنیا برقرار نشده باشد. دولت آمریکا 
بارها در مورد این مشکل خود را تبرئه کرده است 
و بدون اینکه به اقدامات تهدید آمیز خود اشاره 
کند، گناه را به گردن محافظه کاری نهادهای مالی 

انداخته است.
*براساس برجام در یک دوره 8 ساله هیچ 
یک از تحریم های مص��وب کنگره آمریکا علیه 
ای��ران لغو نشده اند و تنها براساس دستور رئیس 
جمه��ور اعمال ای��ن تحریم ها در ی��ک دوره 3 
ماه��ه متوقف شده است. در انقضای هر دوره 3 
ماهه باید مجددا دستور جدیدی از طرف رئیس 
جمهور برای تمدی��د این توقف صادر شود. در 
صورت تغییر رئیس جمهور و تغییر نگاه رئیس 
جمهور جدید به توافق منعقد شده، تنها با عدم 
تمدی��د این توق��ف همه تحریم ه��ای مصوب 
کنگره که متوقف شده  بودند دوباره برمی گردند. 
ناپایداری این شرایط بشدت امنیت سرمایه گذاری 

بلند مدت در ایران را تهدید می کند.
*دولت ایاالت متحده آمریکا پس از ورود 
ب��ه دوره اجرایی شدن برجام ب��ا اقدام به دزدی 
آشکار و دست اندازی به پس اموال بانک مرکزی 
در آمریکا و تصاحب غیرقانونی بالغ بر دو ملیارد 
دالر از ای��ن دارائی ها و با نقض عهدنامه مودت 
بی��ن دولت ها ع��دم پایبندی خود ب��ه تعهدات 

بین المللی را نشان داده است.
*دولت آمریک��ا با ادامه من��ع معامالت و 
ارتباط��ات تجاری اتباع آمریکایی با ایران به دنیا 
اعالم نم��وده است که هنوز شرای��ط الزم برای 
برقراری مناسبات تجاری بدون ریسک بین اتباع 
این کشور ب��ا ایران وجود ندارد و هر نوع رابطه 
تجاری بین اتب��اع آمریکا و ایران می تواند منافع 
اتب��اع این کشور را با مخاطره مواجه کند. اصرار 
دولت آمریکا بر عدم برقراری مناسبات تجاری 
اتب��اع این کشور با ای��ران زنگ خطر و عالمت 
هشداری ب��رای اتباع و فعالی��ن اقتصادی سایر 
کشورها است.دولت آمریک��ا با اعمال مقررات 
خاص برای صدور ویزا برای کسانی که به ایران 
سفر می کنند و محروم کردن آنها از تشریفات لغو 
روادید برای سفر ب��ه آمریکا؛ عامل بازدارنده ای 
برای برق��راری مناسبات تجاری ای��ران با سایر 

کشورها ایجاد کرده است.
*اخی��را نیز مجل��س نمایندگ��ان آمریکا 
ب��ا گذران��دن دو مصوب��ه در صدد ایج��اد مانع 
جدیدی ب��رای اجرایی ش��دن توافقنامه فروش 
هواپیما به ایران برآم��ده است. براساس یکی از 
این مصوبات دفتر کنترل دارایی های خارجی در 
وزارت خزانه داری آمریکا از صدور مجوز الزم 
برای فروش هواپیما به ایران منع می شود. مصوبه 
دوم ه��م جلوی مشارکت بانک ه��ا و نهادهای 
مال��ی آمریکایی برای تامی��ن فاینانس برای این 
خریدها را می گیرد. البت��ه وزارت خارجه ایران 
با اتخاذ موضع رسمی عن��وان نموده که در این 
زمین��ه دولت آمریکا را مسئ��ول رفع همه موانع 
پیش روی دستیابی ایران به نتایج حاصل از توافق 
هسته ای می دان��د. احتمال دارد ت��ا در صورت 
تصویب نهایی این طرح ها در کنگره و سنا اوباما 
آنها را وت��و و بال اثر کند. ام��ا از دوره ریاست 
جمهوری ایشان چن��د ماهی بیشتر باقی نمانده 
اس��ت و ممکن است رئیس جمه��ور دور بعد 
کسی باشد که سیاست مشابهی را دنبال نکند.با 
مرور موارد فوق به سادگی مشاهده می شود که 
دولتی ک��ه وقیحانه و بی شرمانه با ایراد اتهامات 
مختل��ف در زمینه حمایت از تروریسم و نقض 
حقوق بشر به دنبال ایجاد جو نا امنی در ارتباط 
با برقراری مناسبات اقتصادی با کشور ما است؛ 
چگونه با نشان دادن رفتارهایی غیر قانونی و غیر 
اخالق��ی به هیچ وجه شایسته هیچ اقدامی برای 
برقراری مناسبات تجاری بدون دیدن تمهیدات 
الزم برای مصون ماندن از مخاطرات رفتارهای 

شیطانی اش نیست.
ادامه در صفحه 2

یادداشت 

 WTO می گوید تراز تجاری زمانی در جهت تامین رشداقتصادی کشور خواهد بود که خالص صادرات و واردات مثبت و از محل پیشی گرفتن ارزش 
صادرات از ارزش واردات تامین شود،اما کارنامه دولت این را نشان نمی دهد. سازمان جهانی تجارت در جدیدترین گزارشی که منتشر کرده و مبنای 

مطالعات و بررسی های اقتصادی فعاالن اقتصادی قرار گرفته است...

رئیس جمهور در اجالس شوراها و شهرداران:

 باید با فساد 
به  طور ویژه و ریشه ای برخورد کرد

رئی��س جمه��ور صبح دی��روز در نخستین اج��الس جهانی 
شوراها و شه��رداران ۲۰۱6 که در برج می��الد برگزار شد، گفت: 
ارتباط شهره��ای جهان با یکدیگر عاملی خواهد بود تا پیوندهای 
عاطف��ی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماع��ی و حتی علمی و مدیریتی 
بی��ن کشورهای مختل��ف جهان بیشتر شود.وی ب��ا اشاره به اینکه 
ای��ن عامل��ی است ب��رای نزدیکتر ش��دن پیوند اجتماع��ات و در 
نهایت کشوره��ای جهان نسبت به یکدیگر، افزود: در طول تاریخ 
شهره��ای بزرگ آئینه ای بودند که تم��دن یک ملت را به نمایش 
گذاشتند.روحانی ادامه داد: نحوه چیدمان مناطق مسکونی، تجاری، 
اقتص��ادی، عبادتگاه ها، مناطق علمی، نشانگ��ر شیوه نگر عالمان، 
اندیشمن��دان و متفکران آن جامعه بوده است.رئیس جمهور با بیان 
اینکه همواره در سایه شیوه اداره شهرها و نحوه بنای آن با زوایای 
تم��دن کشورها آشنا می شویم، تصریح ک��رد: در طول سال های 
اخی��ر به دو دلیل ارتباط شهرها به ه��م نزدیک شده است، از یک 
س��و وسایل ارتباطی، شرایط گردشگری را برای همه جهان آسانتر 
ک��رده اس��ت و از طرف دیگر شبکه های فض��ای مجازی ارتباط، 
اندیشه ها، افکار و نظرات را به یکدیگر نزدیک کرده است.روحانی 
گف��ت:  این نزدیکی انسان ها و افکار، پایه و زیربنایی برای تعامل 
فرهن��گ ها در جوامع انسانی است.رئیس ق��وه مجریه با اشاره به 
اینکه ام��روز اگر بخواهیم در جهان به یک ثبات و آرامش برسیم، 
باید تحمل و بردباری ها را افزایش داده و قبول تمایز فرهنگ های 
مختل��ف را بپذیریم، خاطرنشان ک��رد: باید قابل تفاهم بودن افکار 
 و فرهنگ ه��ای گوناگون را قبول کنیم.روحانی ی��ادآور شد: اگر 
می خواهیم از خشونت، افراطی گری و تروریسم فاصله گرفته و به 
یک صلح پایدار در جهان دست پیدا کنیم، راهش باال بردن بردباری 
و احت��رام به فرهنگ یکدیگر و نزدیک تر شدن جوامع مختلف از 

نظر فرهنگی و سبک زندگی است.
رئیس جمه��ور ادامه داد: شوراها در همه جوامع به عنوان یک 

نهاد برآمده از آرای مردم، جایگاه خاص و ویژه ای دارند.

وی ب��ا بیان اینکه قانون اساسی م��ا برگرفته از تفکرات دینی 
است، گفت: ما دارای اقوام مختلف، سالیق مختلف و ویژگی های 
اقلیمی متفاوت هستیم، در چنین کشوری برای اراده یک بخش از 
جامع��ه، یک شهر و حتی یک محله، هر مق��دار بتوانیم از نظرات 
م��ردم بیشتر استفاده کنیم، بهتر می توانیم سالیق مردم را به کرسی 
بنشانیم.روحان��ی افزود: برای اداره شهرها اقدامات خوبی تا امروز 
ص��ورت گرفته و اقدامات دیگ��ری باید به کمک ای��ن راه بیاید.
رئیس جمه��ور ادامه داد: دو الیحه نظ��ام مدیریت شهری و درآمد 
پایدار برای شهرداری های سراسر کشور، مراحل خود را در دولت 
ط��ی خواهد کرد و با ای��ن قوانین جدید حتم��اً راه برای حرکت 
دقیق تر و سریع تر برای شهرداران و شوراها فراهم خواهد شد.وی 
تصریح کرد: درآمد پایدار برای شهرداری ها در مجموع مشکالت 
فراوانی برای کالنشهرها و روستاها به وجود آورده و امروز علیرغم 
اینکه در شهره��ا کارهای بسیاری انجام گرفته، یک حرکت بسیار 

خوبی را در تهران شاهد بودیم.
روحان��ی خاطرنشان کرد: گاهی از تراک��م استفاده می کنیم و 
گاه��ی از تغییر کاربری برای اراضی استف��اده می کنیم که این کار 
مشکالت��ی را برای شهر به وجود م��ی آورد، اما همانقدر که اتکای 
کش��ور به درآم��د نفتی مضر اس��ت، از آن مضرتر اتک��ای درآمد 
شه��رداری به تراکم است.رئیس جمه��ور تاکید کرد: همان گونه که 
بای��د قدم به قدم بودجه کش��ور را از درآمد نفتی جدا کنیم، از آن 
طرف هم باید برای اداره شهرها راهی، پیدا و درآمد پایدار و سالم 
ایجاد کنیم.وی استفاده از تجربه دیگر کشورها را ضروری دانست 
و گفت: باید مردم در برابر زحمات شوراها و شهرداران، احساس 

لذت بیشتری داشته باشند.
روحانی با اش��اره به بحران هایی که امروز شهرهای مختلف 
کش��ور ب��ا آن مواجه هستند، گف��ت: ریزگرده��ا مسئله ای است 
ک��ه شهرهای ما را با بح��ران مواجه کرده اس��ت. در کشورهای 
پیشرفت��ه اقدامات بازدارن��ده ای برای این کار ص��ورت گرفته تا 

خسارت��ش کم شود.رئیس جمهور ادام��ه داد: محیط زیست اگر تا 
دی��روز به عنوان ی��ک امر تجمالتی در ذهن بعض��ی می آمد، اما 
امروز ضرورت زندگی ماست.وی تصریح کرد: توسعه اگر پایدار 
نباش��د، ما نمی توانیم زندگی و سالمت مردم را به خوبی تضمین 
کنیم.روحان��ی با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم اقدامات اساسی 
در مسائ��ل زیست محیطی انجام ش��ده است، گفت: برای ما مهم 
بود که دریاچه زیبای م��ا تبدیل به منبع غبار نمک برای تخریب 
زندگی ۱۴ میلیون انس��ان نشود. خوشحالیم از اینکه بنزین یورو 
۴ ه��ر روز تولید می شود. خوشحالم ب��رای خودروهای فرسوده 
تصمیماتی اتخاذ شده و این تصمیمات اجرایی و عملیاتی خواهد 
ش��د. در کنار این نیز توانسته ایم به تولی��د گاز در طول سه سال 
۱۴۰ میلی��ون مترمکعب اضافه کنیم و تا پایان امسال نیز ۹ درصد 

سوخت نیروگاه ها از سوخت مایع خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه باید در زمینه محیط زیست قدم های 
مهمت��ری برداریم، گفت: یک ق��دم بزرگ، استف��اده از سرمایه و 
تکنولوژی خارجی است و ما می توانیم در استفاده صحیح از انرژی، 
از تجربه و سرمایه دیگران و همچنین فناوری خودمان بهره برداری 
کنیم.وی ب��ا تاکید بر ضرورت شکل گی��ری شهر هوشمند گفت: 
شه��ر هوشمند، شهر الکترونیک است ک��ه از ابزار فضای مجازی 
استفاده می کند.روحانی افزود: باید بسیاری از سفرها، رفت وآمدها 
و ایستادن ه��ا در صف های طوالنی، جایش را به شبکه های فضای 
مج��ازی بده��د و دول��ت برای توسع��ه شه��ر الکترونیک تالش 
خواهد کرد.رئیس جمهور یکی دیگر از ویژگی های شهر هوشمند 
را تضمی��ن سالم��ت اداری نام برد و گفت: ب��رای اخذ جوازی به 
ج��ای رفتن به این اتاق و آن اتاق، اگر همه کارها از طریق فضای 
مج��ازی انجام شود، فسادها به مراتب کاه��ش می یابد.وی با بیان 
اینکه با موعظه، سخنرانی، بخشنامه، قانون و شالق، مشکالت حل 
نمی ش��ود، گفت: با فساد باید به  طور ویژه و ریشه ای برخورد کرد 

که یکی از راه های آن، استفاده از شهر هوشمند است.

سازمان جهانی تجارت گزارش داد:

کارنامه ضعیف تجارت خارجی!

صفحه 2

حذف ۵۰۰ مجوز زائد 
در حوزه کسب و کار

مع��اون ام��ور اقتص��ادی وزارت ام��ور 
اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی از اقدامات 
ص��ورت گرفت��ه در خصوص بهب��ود محیط 
کسب و کار گفت: تاکنون حدود ۲۰۰۰ مجوز 
صدور کسب و کار احص��اء شده است که از 
این تع��داد 5۰۰ مجوز به عن��وان مجوز زائد 

شناسایی و حذف شد. 
شرح در صفحه 4

روز متفاوت 
بورس های آسیایی

 ارزش شاخ��ص بورس کشورهای آسیایی 
دیروز با ترکیبی از روند صعودی و نزولی روبرو 
شد. به گزارش تفاهم به نقل از پایگاه خبری »سی 
ان بی سی«، ارزش شاخ��ص بورس کشورهای 
آسیایی در بازار معامالت دیروز در برخی از نقاط 
این قاره با روند صعودی و نزولی آغاز به کار کرد.
در همین حال شاخص بورس نیکی ۲۲5 ژاپن با 
۴۱.۴۲ واحد کاهش به ۱6,68۱.8۹ واحد رسید، 
ب��ورس کاسپی کره جنوبی ب��ا ۱.۴3 واحد روند 
نزولی به ۲,۰۱5.۴6 واحد رسید، بورس شانگهای 
چین با 8.۲6 واحد تنزل به 3,۰۲8.33 واحد رسید 
و بورس شنزن هم تقریبا بدون تغییر در ۲,۰35.8۴ 
واحد باق��ی ماند.البته بورس »هنگ سنگ« هنگ 
کنگ با رشد ۰.۹۱ دهم درصدی روبرو شد و در 
استرالیا ب��ورس ASX ۲۰۰ این کشور با 3۷.۴۴ 
واحد افزایش به 5,۴88.۷۰ واحد رسید.همچنین 
در ب��ازار ارز، دالر آمریکا نسبت به سایر ارزهای 
اصلی با افزایش ارزش روبرو شد اما دالر استرالیا 
کاهش یافت؛ ای��ن در حالی است که »ین« ژاپن 
بخش��ی از ارزش از دست رفته خود را در مقابل 

دالر آمریکا بدست آورد.

تیتر دو

تیتر سه


