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پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری: هم زمان با ایام 
دهه فجر انقالب اســالمی، حضرت آیت اهللا خامنه ای 
مقام معظم رهبری صبح دیروز (چهارشنبه) با حضور 
در مرقد مطهر امام راحــل، ضمن اقامه نماز و قرائت 

فاتحه، یاد بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی...

پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری: حسن روحانی، 
رئیس جمهوری، در مراســم روز ملی فناوری فضایی و 
پس از رونمایــی از ماهواره های ناهید ۱، پیام امیرکبیر 
و ســامانه انتقال مداری ســامان ۱ گفت: «مردم ایران، 
سی وهشت سال پیش با رهبری و هدایت امام راحل...

لغو ویزای دیگر ملت ها 
اقدام تازه کارهاست

حضور مقام معظم رهبری 
در مرقد امام(ره) و گلزار شهدا

رئیس جمهوری: هم زمان با ایام دهه فجر انقالب اسالمی
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طرح دوفوریتی مجلس 
برای ساماندهی کولبرها

گزارش «شرق» از طرح مجلس در حمایت از نقاط مرزی
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تیترها
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محتواي نامه 
«توکلی» دروغ است

نعمت زاده:

بازتاب

 موضع زنگنه، دیدگاه شخصي 
نیست

مدیرکل روابط عمومي وزارت نفت،  در پاســخ به 
یادداشت روز گذشته «شرق»، توضیحات زیر را ارسال 
کرده اســت: روزنامه وزین «شــرق» روز چهارشــنبه
۱۳ بهمن در یادداشتي به قلم آقاي رضا زندي ضمن 
انتقاد از پاسخ وزیر محترم نفت به خبرنگار ایلنا مبني 
بر اینکه براي ورود شــرکت هاي نفتــي آمریکایي به 
ایــران محدودیتي قائل نمي شــویم از آقاي مهندس 
زنگنه خواســته اند با توجه به تصمیمات اخیر ترامپ 
تغییر موضع دهند.ضمن تقدیر از حساســیت و عرق 
ملي نویســنده محترم و روزنامه «شــرق» ذکر نکاتي 
دراین بــاره ضروري بــه نظر مي رسد.نخســت آنکه 
سخنان وزیر محترم نفت درباره محدودیت قائل نشدن 
براي شرکت هاي نفتي آمریکایي، نکته تازه اي نبوده و 
در ماه هاي اخیر چندین بار در پاســخ به پرسش هاي 
مشــابه مطرح شده است.سیاســت هایي نظیر آنچه 
جناب آقاي زنگنه درباره شرکت هاي آمریکایي اعالم 
کرده اند به هیچ عنوان نظر و دیدگاه شــخصي نیست 
که با میل و خواســت شــخصي هــم به یکباره تغییر 
کند.طبعا وزارت نفت نه در حوزه سیاســت خارجي 
و داخلــي تصمیم گیر اســت و نه اساســا بــه ورود 
غیرســازماني و خــارج از چارچوب دولــت به چنین 
حوزه هایي بــاور دارد. پس اگر آن گونه که نویســنده 
محتــرم اذعــان کرده اند تصمیم دولــت و حاکمیت 
بــر اعمال محدودیــت براي اتباع و شــرکت هاي هر 
کشــوري قرار گیرد، وزارت نفت هم به عنوان بخشي 
از ساختار دولت از این تصمیم پیروي خواهد کرد. در 
غیراین صورت انتظار واکنش سیاسي و غیرتخصصي از 

وزارت نفت چندان منطقي به نظر نمي آید. 

مشکل تجهیزات نداشتیمگزارش شهردار تهران به مجلس درباره فاجعه پالسکو 
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دادگاه شریعتي

همراهان  امروز    

برادر گرامى جناب آقاي احمد تواهن
مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را به شما 

و خانواده محترم تسلیت عرض مى کنیم.
از خداوند سبحان براى آن مرحومه علو درجات 

و براى شما و سایر بازماندگان صبر و اجر 
آرزومندیم. 

سید محمود حسینی، محمدهاشم مهیمنی
محمدحسین اژدري، رضا نیک نداف، دانیال مالیى

 حجت اهللا میرزایی، سید رسول حسینیان
 سید محمد خسروي، سلیمان ملکان ، جواد رضوى  

آرش یزدى ، محمدرضا کیانی و مهدي رحمانیان

اناهللا و انا الیه راجعون 
به اطالع شهرداران و همکاران گرامى مى ر ساند 

مراسم ختم  درگذشت مادر گرامی 
جناب آقاي دکتر تواهن، مدیرکل محترم فنی، امور 
عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استان تهران، روز 
یکشنبه 1395/11/17 ساعت 14 الى 15:30

در مسجد نور واقع در میدان فاطمى برگزار 
می شود. حضور شما سروران گرامى در این مراسم 

موجب تسالى خاطر  بازماندگان مى شود.

بازگشت همه به سوي اوست
با نهایت تأثر و تأسف درگذشت بانویی مهربان

 و همسري همراه و مادري فداکار

مرحومه مغفوره مهریه اعتمادي
همسر محترم جناب آقاي محمدعلی آزاد

را به اطالع همه اقوام ، دوستان و آشنایان می رساند.به همین مناسبت 
مجلس ختمی روز شنبه مورخ 95/11/16 از ساعت 18:30 الی 20 در 

مسجد حجت ابن الحسن(عج) واقع در خیابان سهروردي شمالی، پایین تر از 
میدان پالیزي (شهید قندي) برگزار می شود.

از طرف خانواده هاي: آزاد، اعتمادي، نوع بختی، تقی زاده، نجفی، نصرالهی
گل شاهی، داالئی، مهاجري، تهوري، قلعه دار، شریفی، اردالن، شارمی

 تهرانی، محارب و سایر دوستان و آشنایان

مسائل تفرقه افکن، مغایر 
با روح جوانمردى است

بیانیه آجورلو پیش از بازی پرسپولیس- تراکتورسازی  

الـو شـرق
۸۸۹۸۶۸۳۸ 

پیـام کـوتاه
۳۰۰۰۴۶۹۹ 

sharghline@sharghdaily.ir

برجــام یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای دولــت 
یازدهم بوده اســت که با خود موجی از ثبات و آرامش 
اقتصــادی را به کشــور آورده و از آن جمله می توان به 
رشــد اقتصــادی نزدیک پنــج درصد، تــورم تک رقمی 
نزولــی، بهبــود تراز تجاری و... اشــاره کــرد؛ اما برخی 
بخش های اقتصــاد در تبدیل فرصت برجــام به رونق 

اقتصادی کندتر عمل کرده انــد. این بخش ها عموما به 
خاطــر زمان بربودن واکنش شــان به تغییرات سیاســی 
– اقتصادی، زمان بیشــتری برای واکنش نشان دادن به 
کنش هــا و تکانه ها نیــاز دارند؛ از جملــه این بخش ها 
نظام بانکداری کشــور اســت. در چند سال اخیر دولت 
به درســتی تمرکــز باالیی بر اصــالح نظــام بانکداری 
کشــور داشته اســت. برای بررســی این نظام باید ابزار 
اقتصــادی ای را کــه در اختیــار نظام بانکداری اســت، 
بررســی کــرد. مهم ترین این ابــزار، نرخ ســود بانکی و 
نرخ تنزیل اســت که ایــن ابزار از جنس سیاســت های 
پولی نیز هســت؛ اما این ابزار بدون درنظرگرفتن ساختار 

نظام بانکــی که دهه ها برای شــکل گیری آن وقت نیاز 
اســت، امکان  ارزیابی و آسیب شناسی ندارد.  پسابرجام 
فرصت هــا و افق های باالیی پیــشِ روی فضای تجاری 
کشور گذاشت و هزینه های تجاری و ریسک های تجاری 
کشــور را به شــدت کاهش داد؛ به طوری که هیئت های 
عالی رتبه تجاری بســیار زیادی به کشور آمدند و فضاها 
و ظرفیت های تجاری را بررســی و واکاوی کردند. بحث 
پرداخت های بین المللی و گشــایش اعتبارات اســنادی 
لحظــه ای و مــدت دار، از مهم ترین دغدغه هــای آنها 
بود که می توانســت با پیوند قوی بین بانک ها و فضای 
تجاری کشور گسترش یابد و قدرت جذب سرمایه گذاری 

خارجی کشور را به شدت افزایش دهد، اما این دستاورد 
پســابرجام، به دلیل گسســت فضای تجاری کشــور از 
فضــای بانکداری، نتوانســت در تقویت دســتاوردهای 
برجام به رشد شاخص ها کمک کند. این در حالی است 
که با تعریف فضای درســت و ارتباط درست بین فضای 
تجاری و فضــای بانکداری کشــور، یکــی از مهم ترین 
موانع نظام بانکداری که پایین بودن ســود فعالیت های 
اقتصادي بانک ها در نقض بنگاه های اقتصادی اســت، 
برطرف می شــد. به عبارت دیگر، بسیاری از فرصت های 
تجاری بسیار سودآور، به دلیل نبود تأمین مالی، قادر به 
تدوین و اجرا نبودنــد؛ در حالی که بانک ها از منابع مالی 

زیادی برخوردار و به دنبال فضاهای ســودآورد هستند، 
وقتــی این منابع مالی به پروژه های عمرانی و ســودآور 
متصل نباشــند، نتیجــه ای جز ازدســت رفتن فضاها و 
تعامــالت بین المللی پســابرجام نخواهد داشــت.  در 
بحث لزوم تقویت ارتباط بین فضای بانکداری و تجاری 
کشــور باید به ضعــف کارگزاران بانکی نیز اشــاره کرد، 
کارگزاران بانکی باید برای شناسایی و تزریق منابع مالی 
خارجی، حضور پررنگ تری داشته باشند و نقش بیشتری 
ایفا کنند. نقش این کارگزاران در نظام بانکداری کشــور 
مغفول مانده و این کارگزاران نتوانســته اند از پتانســیل 

بالقوه پسابرجام بهره الزم را ببرند. 

یادداشت . اقتصاد

لزوم تقویت نظام بانکدارى در تجارت خارجی

 «پارسا پیروزفر» بهترین بازیگر 
بخش بین الملل تئاتر فجر
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لغو تحریم ها دستمان را باز کرد
گفت وگوي «شرق»  با دستیار ارشد نخست وزیر لهستان 
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راهکار  ایرانی علیه ترامپ

ترامــپ یــک پدیــده اســت؛ 
پدیده ای که در روزهای رقابت های 
آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات 
نیز چهره و ادبیاتی متفاوت از خود 
بــروز داد و البته کمتر کســی باور 

داشت این موفقیت نصیب وی شود، اما اگر از زاویه ای 
دیگــر نگاه کنیــم، او روی جریانــی از نارضایتی های 
عمومی سوار شد و توانست اگرچه مبهم، پاسخ هایی 
به مطالبــات عمومی بدهــد. به همین دلیل با وجود 
افشــاگری هایی کــه علیــه وی شــد، به تدریــج در 
نظرســنجی ها باال آمد. ایــن نارضایتــی در الیه های 
مختلف ایاالت متحده، واقعیت دارد. «برنی ســندرز» 
نیــز در مراحل رقابت های درونی حــزب دموکرات با 
پاســخ دادن به همین نارضایتی ها بود که توانست در 

میان بسیاری از مردم آمریکا، طرفدار پیدا کند.

سرمقاله

حسین نصیرى
دبیر اسبق شوراي عالی مناطق آزاد 
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 على قنبرى
 معاون وزیر جهاد کشاورزى

نشست هاشم آقاجري و حاتم قادري باز  پر تنش بود
هاشم آقاجري:

شریعتي مي خواست انسان را 
به آزادي و معنویت برساند

حاتم قادري:
از دل نگاه شریعتي آزادي 

در نمي آید
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 کولبری ۱۰  هزار نفر فقط در سردشت و پیرانشهر


