« ابتکار» آثار ناشی از احیای برجام بر اقتصاد را بررسی کرد

اقتصاد در جستجوی آرامش

گروه بازار و سرمایه  -هادی حقشناس میگوید :نباید آن را فراموش کنیم این است که همه مشکالت اقتصاد
ایران ناشی از تحریمها و اخالل خارجی نیست و متاسفانه بهرهوری در اقتصاد ایران بسیار پایین است.
ن روزها امیدواریها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات افزایش یافته و همین مسئله اقتصاد ایران را با خود همراه
ای 
کرده است .بازار ارز ،سکه و طال اولین بخشهایی هستند که با انتشار خبرهای مثبت از سوی وین تغییر مسیر
دادهاند .این در حالی است که بازار خودرو نیز با سیگنالهای مثبت همراه شده و بر اساس خبرها برخی خودروها
با افت اندکی روبهرو بودند .آنطور که گفته میشود عالوه بر عقبگرد قیمت خودرو ،خریداران هم از بازار خودرو
کنار کشیدند و منتظر نتایج برجام ماندهاند .سعید موتمنی ،رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو
در رابطه با آخرین وضعیت بازار خودرو و تاثیر اخبار مذاکرات برجام بر این بازار ،اظهار کرد...:
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ورود  3چاه کشاورزی دیگر به مدار تامین آب شهرکرد

بحران آب در پایتخت آب

همپوشانی منافع؛ تضمین
تداوم برجام

صفحه 3

دور جدید مذاکرات مربوط به احیای توافق
بینالمللی برجام در حالی به پایان رسید که به گفته
دیپلماتهای کشورهای مربوطه ،بخش عمده توافق
مورد نظر طرفین ،مورد پذیرش واقع شده و آنچه
که باقی مانده است ،تصمیمات سیاسی واشنگتن و
تهران است که می تواند به این ماراتن  ۱۶ماهه پایان
دهد و آن را نهایی کند.
وقتی در  ،۲۰۱۵توافق جامع اقدام مشترک با
رضایت همه طرفهای حاضر ،به امضا رسید و
سپس شورای امنیت سازمان ملل بر آن مهر تاییدی
گذاشت ،جامعه جهانی امیدوار شد که هنوز هم
دیپلماسی می تواند راهکاری سودمند و موثر برای
حل اختالفات بین المللی باشد تا نه تنها از بروز
جنگ و مصائب آن ممانعت نماید ،بلکه حقوق
ملتهای مختلف نیز با لحاظ نمودن قوانین پذیرفته
شده بینالمللی تامین و حفظ شود.
توافقی که با انتخاب دونالد ترامپ و خواسته
های غیرمنطقی دولت وقت آمریکا ،روند عادی
اجرای تعهدات طرفین را به داالن تاریکی
هدایت نمود و با خروج ایاالت متحده از برجام،
کشمکشی را رقم زد تا ایران نیز به تالفی تحریم
های گسترده علیه اقتصاد خود و عدم کارکرد
مکانیزم های اروپایی در خنثی نمودن آنها ،نه
تنها از سطح نظارت آژانس بین المللی انرژی
اتمی بر فعالیت های هسته ای خود بکاهد،
بلکه میزان درصد غنی سازی اورانیوم خود را
نیز افزایش دهد ،روندی که برجام را تا آستانه
نابودی کامل آن پیش برد.
ادامه درصفحه 2

خبر
در صحن مجلس مطرح شد

متهم اصلی متروپل چه کسی است؟
چند تن از نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس ،نقطه نظرات خود را در
مورد حادثه متروپل و راهکارهای جلوگیری از تکرار این حوادث مطرح کردند.
به گزارش مهر ،در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی جمعی از
نمایندگان نقطه نظرات خود را درباره حادثه متروپل مطرح کردند.
جلیل مختار دراینباره گفت :کمیسیون عمران مجلس گزارشی در مورد علت
حادثه متروپل ارائه داد که به دلیل کمبود وقت این گزارش کامل نبود و بیشتر
شامل بحثهای توصیفی بود.
وی بیان کرد :ای کاش در این گزارش بیشتر از توصیف ماجرا ،علت حادثه
متروپل مطرح میشد تا مسئوالن پاسخ دهند چرا این اتفاق رخ داد .باید با هر
ارگان و دستگاهی که متخلف بوده است ،برخورد جدی شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :متأسفانه شاهد
تراکم فروشی در حوزه مسکن هستیم که باید وزارت مسکن و شهرسازی نظارت
بیشتر بر این مسئله داشته باشد و متخلفان را به مراجع قضائی و دستگاههای
نظارتی معرفی کند که متأسفانه در مورد متروپل شاهد این موضوع نبودیم.
مختار گفت :ترک فعلهای زیادی منجر به حادثه متروپل شد که باید قانون
جامعی وجود داشته باشد تا تکالیف دستگاهها در مورد ساخت و ساز ساختمانها
واضح و شفاف باشد و در صورت بروز حادثه با متخلفان برخوردهای الزم شود.
منطقه آزاد برای مردم آبادان آزاردهنده شده است
در ادامه سید محمد مولوی با بیان اینکه حادثه متروپل لکه سیاهی در مدیریت
شهری و ساخت و ساز بود ،گفت :حادثه متروپل به این دلیل اتفاق افتاد که
برخی از مدیران به جای آنکه به قانون و مردم تعهد داشته باشند ،به حزب و
سیاست متعهد بودند.
وی اظهار کرد :کمیسیون عمران مجلس گزارشی در مورد علت حادثه متروپل
ارائه کرد که این گزارش باید از دقت بیشتری برخوردار میشد که متخلف ،جرم و
موارد استنکاف مشخص میشد .هرچند ارائه چنین گزارشهایی بعد از حوادث،
دردی را از کسانی که در این حادثه داغدار شدند ،دوا نمیکند.
نماینده مردم آبادان در مجلس گفت :شاهد ناهماهنگی در منطقه آزاد اروند
هستیم که آنان هم باید پاسخگو باشند .مردم بین ادارات کل و مناطق آزاد پاس
کاری میشوند و منطقه آزاد برای مردم آبادان آزاردهنده شده است.
هنوز آوار و سازه نیمه جان متروپل در خیابان باقی مانده است
همچنین سید مجتبی محفوظی گفت :آبادان قبل از متروپل  ۸سال جنگ
تحمیلی و حوادثی مانند سینما رکس آبادان را هم گذرانده بود .مدیریت شهری
ضعیف در آبادان را بارها گوشزد کردیم اما گویا فریادرسی وجود ندارد.
وی بیان کرد :مدیریت ضعیف در آبادان دلیل اصلی بروز چنین حوادثی
است .جنگ تحمیلی به پایان رسید اما تحمیل مدیران ناالیق برای مدیریت آبادان
همچنان ادامه دارد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :هنوز آوار و سازه
نیمه جان متروپل در خیابان باقی مانده است و همین مسئله باعث شده که
کسبه و خانوارهای مستقر در آنجا نتوانند به کار و زندگی خود بپردازند .آقای
سعید محمد! باید هر چه سریعتر به وظایف خود در این راستا به عنوان دبیر
شورای عالی مناطق آزاد عمل کنید.
در پروانه ساخت متروپل اشارهای به تعداد طبقات نشده است
در ادامه جلسه ،محمد آصفری گفت :متأسفانه در گزارش کمیسیون عمران
مجلس شورای اسالمی درباره حادثه متروپل مشخص نشد که متهم اصلی این
حادثه چه کسی است و باید با چه کسی برخورد شود.
وی بیان کرد :برای ساخت متروپل یک چک سفید امضا داده شده و در مجوز
ساخت این ساختمان هیچ اشارهای به نوع سازهها نشده است .حتی دهیاریها
هم چنین مجوزی نمیدهند و برای ما عجیب است که این چه مجوزی بوده
که برای ساخت متروپل داده شده است .نماینده مردم اراک در مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :به جای ایجاد صد ستون در ساختمان متروپل ،تعداد
ستونهای کمتری گذاشته شده است و در پروانه ساختمانی متروپل هم هیچ
اشارهای به تعداد طبقات نشده است و در سازه متروپل هیچ یک از مواردی که در
یک نقشه ساختمانی باید مشخص شود ،مشخص نشده است.
آصفری تأکید کرد :شهرداریها و استانداریها باید دقت کنند که اگر چنین
حوادثی تکرار شود به هیچ وجه قابل توجیه است.

جنگ هستهای آمریکا-روسیه بیش از  ۵میلیارد نفر را خواهد کشت
براساس مطالعهای جدیدی که در ژورنال “نیچر فود”
منتشر شد ،جنگ هستهای تمام عیار میان روسیه و ایاالت
متحده میتواند منجر به قحطی جهانی شود و تقریبا دو
سوم از جمعیت جهان را از بین ببرد.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه دیلی میل ،محققان
میگویند در حین چنین درگیریهایی با مقیاس کامل،
بیش از پنج میلیارد نفر از گرسنگی و دیگر تبعات جنگ تلف
خواهند شد .شبیهسازیهای کامپیوتری نشان میدهند که
ابر حاصل از انفجار ،غبارهایی را به داخل اتمسفر آزاد
خواهد کرد و بدین ترتیب جلوی نور خورشید را خواهد
گرفت .درنتیجه رشد محصوالت کشاورزی در جهان با
مشکل مواجه خواهد شد.
«پروفسور لیلی شیا» نویسنده اصلی این تحقیق از
دانشگاه راتگرز نیوجرسی گفت :این دادهها یک چیز به ما
میگویند .ما باید از وقوع جنگ هستهای جلوگیری کنیم.
این مطالعه اطالعات تازهای را درخصوص آنچه که
میتواند تحت شش سناریو جنگی رخ دهد ،نشان میدهد
– پنج درگیری کوچکتر مانند درگیری میان هند-پاکستان و
یک جنگ عمده بین آمریکا-روسیه.
به گفته این مطالعه جدید ،چنین تهدیدی با حمله
س فدراسیون روسیه به اوکراین
والدیمیر پوتین ،رئی 
برجسته شده است .محققان محاسباتشان را براساس
اندازه زرادخانه هستهای هر کشور انجام دادند ۹ .کشور
از جمله انگلیس در حال حاضر بیش از  ۱۳هزار تسلیحات
هستهای را کنترل میکنند .کارشناسان معتقدند که حتی
یک درگیری میان کشورهایی که به تازگی به سالح هستهای

ت یافتهاند ،میتواند تولیدات غذایی را نابود کند و منجر
دس 
به گرسنگی گسترد ه و فراگیری خواهد شد.
یک ابزار پیشبینی آبوهوا تحت عنوان مدل سیستم
زمین جامعه امکان تخمین اثرات بر ذرت ،برنج ،گندم و
سویا را متناسب با هر کشور ارائه داده است .محققان
همچنین تغییرات پیشبینی شده را درخصوص چراگاهها و
محصوالت آبزی ارزیابی کردند.

براساس این مطالعه و طرح ارائه شده ،در جنگهای
منطقهای مانند جنگ دو قدرت هستهای هند و پاکستان،
میانگین جهانی تولید کالری ،طی پنج سال هفت درصد
کاهش مییابد.
در سناریوی بدتر ،اگر میان آمریکا و روسیه جنگ
هستهای رخ دهد ،سه تا چهار سال پس از اینکه جنگ تمام
شود ،این رقم به  ۹۰درصد افزایش خواهد یافت.

کارشناسان گفتند که کاهش محصوالت کشاورزی ،از
بدترین مشکالت در کشورهایی با عرض جغرافیایی متوسط
از جمله صادرکنندگان اصلی مثل روسیه و آمریکا خواهد
بود .چنین جنگی همچنین محدودیتها و اختالالتی را
در کشورهایی در آفریقا و خاورمیانه که به واردات متکی
هستند ،به همراه خواهد داشت.
تحت بدترین سناریو جنگی ،بیش از  ۷۵درصد از
جمعیت جهان طی دو سال گرسنه خواهند شد و بیش از
پنج میلیارد نفر خواهند مرد .جمعیت کنونی جهان حدود ۸
میلیارد است« .پروفسور آالن روبوک» ،نویسنده دیگر این
تحقیق از دانشگاه راتگرز نیوجرسی گفت :محققان اطالعات
کافی در این زمینه دارند و میدانند که یک جنگ هستهای
در هر اندازهای سیستمهای جهانی غذا را نابود خواهد کرد و
میلیاردها نفر را خواهد کشت.
وی افزود :ممنوع کردن تسلیحات هستهای تنها راهحل
بلندمدت است .معاهده پنج ساله سازمان ملل متحد در
رابطه با منع تسلیحات هستهای توسط  ۶۶کشور تصویب
شده است اما هیچ کدام یک از  ۹کشور هستهای آن را
امضا نکردند .تحقیقات ما تصریح میکند که آن  ۹کشور
هستهای به علم گوش دهند و این معاهده را امضا کنند.
اوایل سال جاری میالدی ،یک تیم تحقیقاتی آمریکایی
عنوان کرد که جنگ هستهای میان آمریکا و روسیه عصر
یخبندان کوچکی را ایجاد خواهد کرد که تا هزاران سال طول
خواهد کشید .در اولین ماه این حمله ،میانگین دمای جهانی
حدود  ۱۳درجه فارنهایت کاهش پیدا خواهد کرد – دمایی
بیشتر از آخرین عصر یخبندان.

پرونده آژانس در مورد ایران چگونه می تواند مختومه شود؟
مارک فیتز برگ مقام ارشد سابق وزارت خارجه آمریکا در المانیتور نوشت:
پس از ماهها بنبست ،توافق هستهای ایران فرصت جدیدی برای احیای مجدد
دارد .در  8آگوست ،اتحادیه اروپا که در  16ماه گذشته به عنوان میانجی بین
ایران و ایاالت متحده در مذاکرات برای بازگرداندن توافق عمل کرده ،متن نهایی
توافق احتمالی را به دو طرف ارائه کرده و امیدوار است خواست دو طرف در این
توافق برآورده شود.
به گزارش انتخاب ،در ادامه این مطلب آمده است :متن اتحادیه اروپا مستلزم
مصالحه از سوی دو طرف اصلی است .این ماهیت مذاکره است ،همانطور که
درباره برجام هم همینطور بود .با حذف آنچه به عنوان مانع اصلی مذاکرات تلقی
میشود ،ظاهرا ً ایران پذیرفته است که سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای
تروریستی خارجی آمریکا حذف نشده و درباره این موضوع در مذاکراتی جداگانه
تصمیمگیری شود .اتهامات مطرح شده در  10اوت علیه یکی از اعضای سپاه
پاسداران برای توطئه ترور جان بولتون ،مشاور سابق امنیت ملی ،نشان می
دهد که چرا رئیس جمهور جو بایدن نمی تواند نسبت به این گروه نرمش نشان
دهد.
به نظر میرسد ایران همچنین درخواست خود برای تضمین عدم خروج ایاالت
متحده از این توافق را متوقف کرده است ،کاری که دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
سابق آمریکا در آوریل  2018بدون دلیل انجام داد .از آنجایی که برجام یک
تفاهم سیاسی است ،نه یک معاهده که نیاز به رای تایید غیرممکن سنا داشته
باشد ،هیچ مبنایی برای تضمین قانونی وجود ندارد .در هر صورت ،ایران یک
تضمین ضمنی در این زمینه دارد :اگر ایاالت متحده دوباره از توافق خارج شود،
ایران می تواند دوباره به سرعت غنی سازی اورانیوم را افزایش دهد.
مشکل باقیمانده مربوط به درخواست ایران از آژانس بین المللی انرژی
اتمی ( )IAEAاست که تحقیقات خود را در مورد ذرات اورانیومی که آژانس
در سه سایت در سال  2019پیدا کرد ،پایان دهد .آخرین متن اتحادیه اروپا

تضمین می کند که اگر ایران پاسخ دهد .ایاالت متحده و سایر طرفهای
توافق از آژانس بینالمللی انرژی اتمی میخواهند که تحقیقات خود را
تعطیل کند .این بند احتماال ً همان چیزی است که محمد مرندی ،مشاور
تیم مذاکره کننده ایران در گفتگو با المانیتور از آن به امتیاز کلیدی به دست
آمده توسط ایران یاد کرد.
لحن مبهم «با هدف شفافسازی» نشان میدهد شاید شفافسازی کامل
صورت نگیرد .در واقع ،بسیار بعید است که ایران هرگز اعتراف کند که ذرات
اورانیوم اعالم نشده مربوط به فعالیتهای قبلی در زمینه تولید تسلیحات هسته
ای بوده است .ایاالت متحده و شرکای آن و همچنین آژانس بین المللی انرژی
اتمی این را می دانند .آنها همچنین میدانند که عدم احیای توافق هستهای صرفا ً
به این دلیل چیزی که ایران حاضر به تاییدش نیست ،بیمعنی خواهد بود.
هرچند آژانس به دنبال شناسایی دقیق روند رسیدن ذرات اورانیوم مورد
بحث به این سه مکان است ،اما موضوع مهمتر محل فعلی اورانیوم و هرگونه
تجهیزات مرتبط با آن است .مسئولیت اصلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم
همین است :تأیید اینکه هیچکدام از مواد و فعالیتهای هستهای در ایران برای
استفاده نظامی منحرف نمیشوند .اگر ایران بتواند ثابت کند که اورانیومی که
قبال گزارش نشده بود ،اکنون تحت پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی است،
ماموریت اصلی آژانس انجام خواهد شد.
اطمینان از صلح آمیز بودن فعالیت هستهای موجود و آینده در ایران ،هدف
اصلی توافق  2015بود .در آن زمان ،توافق آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای
پایان دادن به تحقیقات خود درباره فعالیتهای هستهای گذشته با «بعد نظامی
احتمالی» ( )PMDشرط ایران برای اجرای برجام بود .اگرچه پاسخهای ایران
درباره فعالیتهای گذشته ناکافی بود ،اما یک تصمیم سیاسی برای بسته شدن
پرونده گرفته شد ،زیرا آژانس بینالمللی انرژی اتمی و آژانسهای اطالعاتی
غربی در هر صورت تصویر قابل قبولی از آن فعالیتهای گذشته داشتند.

تفاوت بین موضوع  PMDو تحقیقات امروز آژانس در مورد ذرات اورانیوم
این است که مورد دوم به نقش اصلی آژانس در حفاظت از مواد هسته ای
مربوط می شود .هر تصمیمی که درباره تحقیق در زمینه فعالیتهای گذشته
گرفته شود ،نمیتواند از دانستن اینکه اورانیوم موجود در چه شرایطی نگهداری
میشود ،صرف نظر کند.
این احتمال وجود دارد که اورانیوم مورد بحث متعاقبا ًبه ذخایری که در حال
حاضر تحت نظارت آژانس هستند ،راه پیدا کند .در این صورت ،ایران باید بتواند
پاسخ هایی را ارائه دهد که امکان احیای برجام را فراهم می کند .اگر از مواد
موجود محافظت نشود ،احتماال ًایران به ابهام و عدم همکاری ادامه خواهد داد.
در هر صورت ممکن است مطالبات قبلی در مورد تضمین رفع تحریمها و سایر
موارد را مجددا مطرح کند .با این حال ،ایران باید بدون اعتراف به نقضهای
گذشته ،مکان فعلی اورانیوم خود را روشن کند.
کسانی در غرب که همیشه از برجام انتقاد کردهاند ،با این پیشنهاد که میتوان
نقضهای گذشته ایران را نادیده گرفت ،به شدت مخالفت خواهند کرد .با این
حال ،آنها خود عواقب توقف اجرای توافق  2015را نادیده می گیرند .ترامپ با
نادیده گرفتن آن ،ایران را به کنار گذاشتن محدودیتهای غنیسازی اورانیوم
تشویق کرد ،تا جایی که زمان «گسست» برای شناسایی بهموقع کمتر از مرز
خطا است .ظرف چند هفته ،ایران می تواند اورانیوم غنی شده کافی برای بمب
هسته ای تولید کند .برای اینکه بتوان دوباره آن فاصله زمانی مطمئن را احیا کرد،
آمریکا باید تاوان خروج ترامپ را بپردازد.
اگر ایران به محدودیت ها و شفافیت غنی سازی برجام بازگردد ،امنیت منطقه
ای و جهانی به بهترین وجه تامین خواهد شد .هرچند شاید کسانی ترجیح دهند
ایران اصال ً مواد هستهای نمیداشت ،اما تأیید آژانس بینالمللی انرژی اتمی
مبنی بر اینکه تمام مواد هستهای ایران ،استفاده صلحآمیز دارد ارزش پذیرش
مصالحه در متن نهایی اتحادیه اروپا را دارد.

