شرکتهایبینالمللیبهصفشدند؛

مسابقهایبراي
حضوردربازارايران

دوشنبه  29تیرماه  -1394سال دوازدهم  -شماره  16 -3195صفحه 1000تومان
پیشخوان
گزارش ابتکار از انتظارهای مردم بعد از توافق هسته ای؛

امید جوانان به خشت های
دیوار مذاکرات

صفحـه3

دریافتکنندگان وام جعاله مشمول تسهیالت صندوق یکم نمیشوند؛

جزئیاتجدیدشرایطدریافت
وام۸۰میلیونیمسکن

گروه اقتصادي :هنوز حتی مذاکره کنندگان ایران و  1+5از به
توافق رسیدن مذاکرات هسته ای اطمینان پیدا نکرده بودند که
مسابقه شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری و حضور در
بازار ایران شروع شده بودو با هر پیشرفت در مذاکرات اشتیاق و
تعداد آنها افزوده می شد .حال بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات
حتی اسم هایی مانند مک دونالد و اپل هم برای ورود به ایران
به گوش می خورد  .عمر توافق به یک هفته نرسیده بسیاری از
شرکت ها از جمله مرسدس  ،زیمنس و ..وارد تهران شده اند
و مسابقه برای شرکت در بازار ایران وارد مرحله ای جدید شده
است  .انتظار می رود در روزها و ماه های آینده با اجرایی شدن
“برجام”شاهد ورود سرمایه گذاران بیشتری از سرتا سر دنیا در
کشور باشیم  .با پایان یافتن تعطیالت عید فطر 5 ،وزارتخانه ایران
میزبان اولین گروه از صنایع برتر آلمان خواهند بود .اين در حالي
است كه شرکت تحقیقات اقتصادی ‘کپتال اکونومیکس’ در لندن
برآورد کرده که اقتصاد ایران می تواند در شش سال آینده پس
از لغوتحریم ها رقمی معادل  6تا  8درصد در سال رشد داشته

توافق هسته ای مرحله به مرحله اجرایی می شود؛

گام به گام تا اجرای برجام

صفحه 15

صفحـه5

دولتآمریکامتنتوافقهستهای
باایرانرابهکنگرهفرستاد

صفحه15

باشد‘ .دومنیک بکور اینگرام’ مشاور شرکت مدیریت سرمایه
‘شارلمانی کپیتال’ انگلیس نیز در این زمینه گفت :همه چیز
برای رشد اقتصادی آماده است .ایران دارای زیرساختارها ،نهادها و
تعداد زیادی افراد تحصیل کرده است که درصورت برداشته شدن
تحریم ها می توانند به ایران بازگردند‘ .مانوئل سوریا’ وزیر صنعت
اسپانیا نیز گفته است که وی در سفر ماه سپتامبر (شهریور)
وزیران خارجه و توسعه این کشور به ایران آنها را همراهی خواهد
کرد و انتظار دارد آینده خوبی در انتظار بخشهای صنعت ،انرژی،
مخابرات ،گردشگری و زیربنایی کشورش باشد .سوئیس نیز از
جمله کشورهای اروپایی بود که اواخر ماه آوریل (فروردین) و
اندکی پس از دستیابی به چارچوب توافق هسته ای بین ایران و
قدرت های جهان ،هیاتی را به ایران اعزام کرد .شرکت شلمبرژه
آمریکایی و انگلیسی بهعنوان بزرگترین شرکت خدمات نفتی
جهان در حالی آماده بازگشت به ایران شده که پاالیشگاههای
آسیایی و آفریقایی برای خرید نفت ایران در دوران پساتحریم
صف کشیدهاند.
ادامه درصفحه 6

تهران در باد

طوفانی با سرعت  78کیلومتر بر ساعت پایتخت را درنوردید

رهبرمعظمانقالبدرعیدسعیدفطر:

موضوعهستهاینبایدموجب
دودستگی در مردم شود
صفحـه2

یادداشتهای امروز
چکامه ای در فراق دوست....
* دکترسعید نیاکوثری /عضو فرهنگ نام آوران معاصر کشور

سرمقاله

16

ظریف ایران
* آیت قیصربیگی /روزنامه نگار

16

معادالت حاج اصغر
* سید ابوالفضل طاهری /طنزنویس

16

صفحـه 1

فواد شمس

برنامه ریزی برای شرایط پساتحریم

بعد از توافق هسته ای و رفع تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران ،امید فراوانی در میان عموم مردم برای بهبود
وضعیت اقتصادی کشور به وجود آمده است .در سال های اخیر با توجه به تحریم های ناعادالنه ای که علیه
مردم ایران تحمیل شده بود وضعیت اقتصادی و معیشتی اکثریت مردم تحت تاثیر این تحریم ها قرار گرفته بود.
بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط در شرایط تحریم کم رونق شده بودند .رکود اقتصادی ناشی از این
تحریم ها موجب بی کاری بسیاری از کارگران شده بود .سطح دستمزدها پایین مانده بود .تورم و گرانی بر دوش اکثریت مردم ایران
فشار وارد کرده بود .بخش های بزرگی از دارایی های کشور ما در بانک های دیگر کشورها بلوکه شده بود.
ادامه در صفحه 2

تکاپو برای صیانت از حقالناس در فاصله هفت ماه تا انتخابات؛

اخبار
طوفانی با سرعت  78کیلومتر بر ساعت پایتخت را درنوردید؛

تهران در باد

روز گذشته طوفانی با سرعتی بالغ بر  70کیلومتر بر ساعت در پایتخت به
وقوع پیوست.
بر اساس گزارش سایت بحراننیوز ،به دنبال این طوفان تعدادی از درختان در
تهران شکسته و اجسام سبک از روی بام خانهها به داخل کوچهها و خیابانها سقوط
کرده است .همچنین بارش باران با توجه به گرد و غبار ،گلآلود بوده و موجب دید
نامناسب رانندگان در سطح خیابانهای تهران شده است .گزارشها حاکی از قطع
برق برخی از نواحی و محالت تهران است .در عین حال ایرنا ،به نقل از مسووالن
سازمان هواشناسی اعالم کرد که سرعت این توفان  78کیلومتر بر ساعت در حوالی
فرودگاه مهرآباد بوده و فاصله دید افقی شهروندان نیز به کمتر از یکصد متر کاهش
یافته است .جالل ملکی ،سخنگوی سازمان آتشنشانی ،دیروز اعالم کرد که به دنبال
این طوفان ،همه نیروها و ایستگاههای آتشنشانی مطابق همیشه در حالت آماده
باش قرار گرفتند .تا لحظه تنظیم این خبر ،گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی
ناشی از طوفان گزارش نشده است .هادی رحمتی ،مدیرکل بحران استان تهران در
گفتوگو با ایسنا ،در اینباره گفت :روز شنبه سازمان هواشناسی وقوع گردو خاک
و وزش باد را پیشبینی کرده بود اما چیزی از سرعت آن به ما اعالم نکرده بود و ما
نیز این موضوع را به اطالع دستگاههای مربوطه رساندیم .وی با اشاره به اینکه طوفان
شدید توام با گردو غباری حوالی ساعت  19یکشنبه تهران و شهرستانهای غربی
استان را در نوردیده بود ،نیز گفت :در پیگیریهای که انجام دادیم این باد بین  75تا
 80کیلومتر بر ساعت سرعت داشت و منشا آن نیز از استان البرز بوده است که پس
از عبور از شهرستان های شهریار ،مالرد ،رباط کریم و اسالمشهر به تهران رسیده
است .رحمتی افزود :در همین راستا به تمامی دستگاههای امدادی و خدماتی اعم از
شهرداری ،اورژانس ،آتشنشانی و  ...اعالم آماده باش کردیم.

الو ابتکار 88975710
سامانه پيامکي30006000404000 :

گروه سیاسی  -دهمین دوره انتخابات مجلس شورای
اسالمی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان
رهبری ،هفتم اسفند سال جاری برگزار میشود و از
هماکنون نهادهای مجری و ناظر انتخابات برای هرچه
باشکوهتر برگزار شدن انتخابات فعالیت خود را آغاز کرده
و البته احزاب و جریانهای سیاسی هم تنور انتخابات را
گرم کردهاند.
ایسنا گزارش داد :رهبر انقالب از رای مردم به عنوان «حق
الناس» یاد کرده و چنین جایگاه واالیی را برای مردم در نظام
جمهوری اسالمی ایران تعیین کرده اند .همین تعبیر از رای مردم
موجب سنگین شدن وظیفه مسوالن در پاسداری از حقالناس در
انتخابات شده است .حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهوری
ایران هم با تأکید بر اینکه «باید گذاشت انتخابات شفاف و رقابتی
برگزار شود و مردم مطمئن باشند که رأی آنها به عنوان حقالناس
بر کرسی خواهد نشست ،خطاب به فرمانداران و مدیران انتخابات
وزارت کشور گفته است که به همه شما به صراحت میگویم در
ماجرای انتخابات در برابر هیچ حزب ،جریان و گروهی مرعوب
واقع نشوید و در عین حال در برابر هیچ جریانی نیز مفتون
نباشید ».سیدمحمود علوی وزیر اطالعات هم تاکید کرده است
که در استعالمات انجام گرفته توسط این وزارتخانه برای نامزدهای
انتخابات به هیچ وجه جهتگیری سیاسی وجود نخواهد داشت.
برای برگزاری انتخابات ،تاکنون ستاد انتخابات کشور و هیات
مرکزی نظارت بر انتخابات تشکیل شده و ستادهای انتخابات
استانی نیز در حال شکل گیری است البته ستاد امنیت انتخابات
نیز به ریاست حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور هم
تشکیل شده و قرار است این ستاد در همه استانها نیز شکل
بگیرد .تشکیل ستاد امنیت انتخابات از این جهت اهمیت دارد
که در یکسال گذشته گروههای موسوم به گروه فشار یا خودسر
فعال شده و چندین جلسه قانونی گروههای سیاسی را برهم زده
یا نامههای تهدیدآمیز برای جلوگیری از برگزاری این جلسات را
امضا و منتشر کردهاند .یکی از خواستههای اصلی احزاب ،تشکلها
و گروههای سیاسی هم از وزیر کشور ،تامین امنیت جلسات و
میتینگهای سیاسی در آستانه برگزای انتخابات است.
تشکیل ستاد انتخابات کشور
در فاصله هفت ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسالمی
و مجلس خبرگان ،ستاد انتخابات کشور براساس حکم عبدالرضا
رحمانی فضلی وزیر کشور به ریاست محمدحسین مقیمی معاون
سیاسی وزارت کشور ایجاد شده و تاکنون شش بار تشکیل
جلسه داده است .براساس اطالعیه شماره  2این ستاد ،مسؤالنی
که قصد حضور در انتخابات را دارند از تاریخ  28اردیبهشت به
مدت یکماه فرصت داشتند تا استعفای خود را اعالم کنند .زمان
ثبتنام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی هم از تاریخ
 1394/09/28به مدت یک هفته تعیین گردیده است .بر اساس
مصوبات این جلسات مقرر شده است که در  9کالن شهر از جمله
تهران ،کرج ،قم،کرمانشاه ،مشهد ،شیراز ،اصفهان ،تبریز و اهواز
انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی برگزارشود ،البته برگزاری
الکترونیکی انتخابات باید به تایید شورای نگهبان برسد و این شورا
امنیت این شیوه رای گیری را تایید کند .در حال حاضر وزارت کشور
و شورای نگهبان با برگزاری جلسات مشترک در حال بررسی این
موضوع هستند .وزیر کشور گفته بود که به دلیل هزینههای زیاد

همه به فکر رای مردم

برگزاری انتخابات الکترونیکی ،انتخابات فقط در چند شهر به صورت
الکترونیکی برگزار خواهد شد .علی اصغر ناصربخت رئیس ستاد
انتخابات شهرستان تهران درباره نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی
گفته است که «در تهران  16هزار دستگاه اخذ رای الکترونیکی در
محل شعب اخذ رای نصب میشود یعنی  4دستگاه در هر شعبه .کل
فرایند انتخابات نیز از مرحله ثبتنام تا شمارش آرا و اعالم نتیجه آن
به صورت الکترونیکی برگزار میشود .برگزاری الکترونیکی انتخابات
موجب میشود که در کمترین زمان آرای اخذ شده شمارش شوند.
وی درباره نحوه اخذ رای الکترونیکی گفت :وقتی فردی به شعبه
اخذ رای میرود ،شناسنامه و کارت ملی خود را ارائه میدهد که
شناسنامه وی کنترل دستی شده و شماره ملی وی هم به صورت
مکانیزه چک میشود تا مشخص شود فرد در شعبه دیگری رای
نداده است .پس از مرحله چک توسط عامل اجرا و نظارت در
شعبه ،یک کارت الکترونیک در اختیار فرد قرار میگیرد .وی به
پای دستگاه رفته و کارت را به دستگاه ارائه میکند .پس از آنکه
دستگاه کارت را مجاز شناخت ،رأی دهنده با ورود کد داوطلبی
خود ،رأی خود را معین و ثبت میکند .پس از ثبت نهایی در حافظه
دستگاه رای دهنده رأی خود را به صندوقی که در ذیل دستگاه
قرارگرفته میاندازد و میبیند که رای در صندوق رای انداخته شود.
فرد فقط با کارت الکترونیک خود
میتواند یکبار رأی دهد.به گفته وی
وجود شناسنامه و کارت ملی برای
رای دادن الزامی است .یکی دیگر از
مصوبات مهم ستاد انتخابات کشور
این بود که شرح وظایف کمیتههای
ستاد انتخابات کشور به اعضا و
ستاد انتخابات استانها ابالغ می
شود تا برای سنجش میزان آشنایی
فرمانداران و بخشداران به عنوان
مجری برگزاری انتخابات از آنان آزمون های تخصصی به عمل آید.
تعیین اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات
اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس
خبرگان رهبری و نیز هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دهمین
دوره مجلس شورای اسالمی نیز انتخاب شده اند .آیتاهلل جنتی،
آیتاهلل یزدی ،محمدرضا علیزاده و سیامک رهپیک به ترتیب به
عنوان رئیس ،نائب رئیس ،دبیر و سخنگوی هیات مرکزی نظارت
بر انتخابات تعیین شدند.
استعفاهاوتکذیباستعفاها
طبق اطالعیه ستاد انتخابات کشور مسئوالنی که قصد حضور در
انتخابات مجلس را دارند ،باید تا  28خرداد استعفای خود را اعالم
می کردند که از جمع استانداران ،احمدی استاندار فارس و حجت
االسالم صالحیمنش استاندار قم برای حضور در انتخابات مجلس
استعفا دادهاند .حسینعلی امیری قائممقام وزیر کشور و عضو ستاد
انتخابات کشور در همین رابطه اعالم کرده است که « 63نفر از
مدیران زیرمجموعه وزارت کشور اعم از استاندار ،فرماندار و شهردار
برای شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی از
سمت خود استعفا داده اند ».در آذربایجان غربی چهار نفر ،اردبیل
دو نفر ،اصفهان یک نفر ،ایالم یک نفر ،بوشهر پنج نفر ،تهران دو
نفر ،چهارمحال بختیاری یک نفر ،خراسان جنوبی دو نفر ،خراسان
رضوی چهار نفر ،خراسان شمالی سه نفر ،خوزستان هفت نفر،

زنجان دو نفر ،فارس سه نفر ،قزوین یک نفر ،قم دو نفر ،کردستان
یک نفر ،کرمانشاه سه نفر ،کرمان سه نفر ،گلستان یک نفر ،گیالن
یک نفر ،لرستان سه نفر ،استان مرکزی دو نفر ،هرمزگان چهار
نفر ،همدان دو نفر و در یزد نیز سه نفر از مدیران کل در هر سه
گروه (فرماندار ،استاندار و شهردار) استعفای خود را برای انتخابات
اعالم کردند .از استان آذربایجان شرقی ،البرز ،سمنان ،سیستان
و بلوچستان ،کهگیلویه و بویر احمد و مازندران هیچ مدیری
استعفا نداده است .البته به جز مسوالن زیر مجموعه وزارت کشور،
مسئوالن دیگری از جمله معاون حقوقی و پارلمانی وزیر اقتصاد و
دارایی ،معاون سابق محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان
حفاظت محیطزیست نیز برای حضور در انتخابات از مسئولیت
های خود استعفا دادهاند .در این بین عزتاهلل ضرغامی ،محمود
احمدینژاد و الهام امینزاده هم اخبار مربوط به حضور خود در
انتخابات را تکذیب کردهاند .احمدینژاد در پاسخ به این پرسش که
آیا برای انتخابات آینده مجلس لیست خواهید داد با خنده اظهار
کرد :عجب سوال کوچکی پرسیدید .چند روز بعد احمدینژاد
درباره برگزاری جلسات ساختمان ولنجک گفت که این جلسات
انتخاباتی نبوده و وی قصد حضور در انتخابات پیش رو را ندارد.
امینزاده هم درباره شایعات مربوط به استعفای وی برای حضور در
انتخابات گفته است که «ما با ایجاد
سازمان حقوقی معاونت حقوقق
ریاست جمهوری با وزرای مختلف
درباره اموال وزارتخانهها بحث کرده و
به دنبال مراقبت از اموال غیرمنقول
دولتی هستیم که این پیگیریها بر
سودجویان خوش نیامده ،بنابراین،
آنها از طریق رسانههای خود چنین
اخباری را برای مقابله با این طرح
پخشمیکنند».
حرکت اصالحات با فرمان 92
جدا از اقدامات نهادهای مجری و ناظر انتخابات ،احزاب و تشکل
های سیاسی هم در حال تعیین راهبردها و اصول کلی خود و
همچنین در حال بازسازی تشکیالتی برای حضور قدرتمند در
عرصه انتخابات هستند .جریان اصالحات که با مدیریت بزرگان
خود توانست نقش مثبتی در انتخابات ریاست جمهوری  92داشته
باشد و زمینه را برای پیروزی جریان اعتدال فراهم کند ،با همان
فرمان پیروی از بزرگان خود پیش می رود .اصالحطلبان اکنون دو
شورای بزرگ برای پیگیری مسائل مربوط به انتخابات دارند .یکی
شورای هماهنگی جبهه اصالحات که متشکل از احزاب بزرگ
اصالح طلب است و دیگری کمیته راهبردی شورای مشورتی
رئیس دولت اصالحات که از مجموعه اشخاص اصالح طلب
به ریاست موسوی الری تشکیل شده است .البته چندی پیش
اختالفی میان این دو شورا ایجاد شده بود که ظاهرا با وساطت
بزرگان اصالحات این اختالفات حل شده است .در آخرین جلسه
اصالح طلبان که با حضور سران اصالحات و اعضای دو شورای
هماهنگی اصالحات و شورای راهبردی برگزار شد ،بار دیگر بر
راهبردهای کلی اصالحات تاکید شد .هماهنگی و انسجام بیشتر
شورای هماهنگی و کمیته راهبردی ،تالش برای دستیابی به یک
لیست مشترک در تهران و حوزه های انتخابیه شهرستانها ،جذب
احزاب و اشخاص اصالح طلب در شهرستانها ،ترجیح افراد صالح

اصالحطلب که زمینه رای آوری داشته بر افراد اصلحی که رای
ندارند ،حمایت از دولت و همچنین تعیین تکلیف نکردن از تهران
برای شهرستانها بخشی از این راهبرده است ،این تکاپوها در
شرایطی اتفاق میافتد که هنوز اصالح طلبان وارد مرحله تعیین
مصادیق انتخابات نشدهاند.
تکاپوی اصولگرایان برای جبران شکست گذشته
اصولگرایان که با چندپارگی و تفرق نتیجه انتخابات ریاست
جمهوری  92را به رقبا واگذار کرده بودند مدتهاست برای جبران
شکست خود به تکاپو افتادهاند .یک اتفاق مثبت برای اصولگرایان
این است که براساس ادعای اصولگرایان ،جبهه پایداری گزینه
«اصلح» را کنار گذاشته و به «صالح مقبول» روی آورده است.
همین تغییر مواضع و نتیجهگرایی ،موجب نزدیکی پایداری به
بدنه اصولگرایان شده است .در انتخابات ریاست جمهوری 92
پایداری به رهبری آیت اهلل مصباح یزدی بی توجه به نظرات
بزرگان اصولگرایی و جامعتین ،سعید جلیلی را به عنوان نامزد خود
در انتخابات معرفی کرده بود که جلیلی به همراه سایر نامزدهای
اصولگرایان نحوه ورود حسن روحانی به پاستور را به نظاره نشستند.
از سویی عالوه جلسات همگرایی اصولگراییان به ریاست حجت
االسالم تقوی ،تاکنون چندین بار میان موتلفه ،ایثارگران و پایداری
تشکیل شده است که نتیجه آن تهیه سند همگرایی اصولگرایی
بوده که قرار است این سند هرگاه که نهایی شد به سایر تشکلهای
اصولگرایی نیز ارائه شود .البته هنوز سازوکار ارتباط اصولگرایان
با جامعتین مشخص نشده است .محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه
پیروان خط امام و رهبری هم اعضای کمیتههای ستاد انتخابات
جبهه پیروان خط امام و رهبری را معرفی کرده است .محسن
کوهکن رئیس ستاد انتخابات ،اسداهلل بادامچیان رئیس کمیته
سیاسی ،محمد نبی حبیبی رئیس کمیته امور استانها ،احمد
کریمی اصفهانی رئیس کمیته پشتیبانی ،ناظمی اردکانی رئیس
کمیته برنامه ریزی و میثم زرندی رئیس کمیته روابط عمومی و
تبلیغات جبهه پیروان خط امام و رهبری در ستاد انتخابات جبهه
پیروان خط امام و رهبری معرفی شدند .جبهه یکتا یکی از تشکل
های سیاسی اصولگرایی است که اخیرا اعالم موجودیت کرده
است .این جبهه با حضور وزرا و معاونان دولت های نهم و دهم
از جمله حمیدرضا حاجی بابایی ،سید محمد حسینی ،مصطفی
نجار ،علیرضا علی احمدی ،محمد مهدی زاهدی ،کامران دانشجو،
محمد حسن طریقت منفرد،محمد عباسی ،اسد اهلل عباسی،
فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی دولت دهم ،مسعود زریبافان
رئیس بنیاد شهید دولت دهم ،لطف اهلل فروزنده معاون پارلمانی
دولت دهم ،ابراهیم عزیزی معاون توسعه و برنامهریزی دولت نهم
و همچنین مهرداد بذرپاش تشکیل شده است .این تشکل که
وابستگی خود را به محمود احمدی نژاد تکدیب کرده با استقبال
کلی اصولگرایان مواجه شده است .هر چند معاون سیاسی وزیر
کشور گفته است که این تشکل غیر قانونی است ،زیرا جبهه هم
همانند حزب برای فعالیت سیاسی از کمیسیون ماده  10احزاب
باید مجوز بگیرد و تاکنون جبهه یکتا هیچ درخواستی به این
کمیسیون ارائه نکرده است .با وجود ههمه این تکاپوها که در
ماههای منتهی به انتخابات ازسوی جریانهای سیاسی طبیعی به
نظر میرسد ،آن چه در فضای سیاسی کشور نمود دارد این است
که اصولگرایان نیز همانند اصالحطلبان هنوز وارد مرحله تعیین
مصادیق خود برای انتخابات نشدهاند.

