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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

بانک مرکزی اطالعات نمی دهد 
به چه کسی ارز داده است

3

ارزیابی کارشناسان از روی کار آمدن مجدد اردوغان

آینده روابط ایران و ترکیه 
در سایه تحوالت غرب آسیا

5

دولت از حمایت ها استفاده کند
سیاوش کاویانی

قطع��اً و یقین��اً دول��ت در ش��رایط کنونی از 
حمایت ه��ا و رهنموده��ای رهب��ر معظ��م انقالب 
اسالمی برخوردار است، که اگر چنین نبود چه بسا 
وضعیت نابسامان تر می شد. تضعیف دولت از سوی 
هر جریان یا اشخاصی که باشد خودزنی است. اما 

دولت نیز باید قدر این حمایت را بداند.
دول��ت ضعف های��ی دارد، یک��ی از ضعف های 
دول��ت توجه نک��ردن ب��ه توصیه هایی اس��ت که 
از س��وی برخی اش��خاص و نهادها، کارشناس��ان،  
تحلیلگ��ران و دلس��وزان انقالب ارائه می ش��ود اما 
اکن��ون که وضعی��ت به گون��ه ای پی��ش می رود 
که دش��منان نی��ز از آن بهره برده و سوء اس��تفاده 
می کنند جایز نیس��ت که انتقادات تندتر ش��ود و 

جنبه انتقام به خود بگیرد. 
اکنون نیز دیر نش��ده اس��ت، دول��ت می تواند 
هم��ان راهکارهایی که از س��وی برخی اش��خاص 
و نهادها، کارشناس��ان و تحلیلگران ارائه ش��ده و 
می ش��ود به کار گیرد تا بتواند چالش��ی که ایجاد 
ش��ده، پشت سر بگذارد. از همه مهمتر رهنمودها، 
توصیه ه��ا و راهکارهای��ی اس��ت ک��ه رهبر معظم 
انقالب اسالمی در قالب سیاست های کلی به دولت 
و دیگ��ر قوا ابالغ کرده ان��د، که می تواند در صورت 

اجرا، راهگشا باشد.
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی ک��ه به خاطر 
برجام مغفول واقع ش��ده بود اکنون باید با قوت در 
دستور کار دولت قرار گیرد، که اگر از همان زمان 
ابالغ، با توجه ویژه رو به  رو گش��ته بود، جمهوری 

اسالمی ایران چنین روزهایی را به خود نمی دید.
همچنی��ن نامگذاری امس��ال به ن��ام حمایت 
از کاالی ایرانی که س��ه ماه از س��ال را پش��ت سر 
گذاش��ته، کم  توجهی یا بی توجهی به آن، ش��رایط 
تولی��د محصوالت ایرانی را در وضعیت نامناس��بی 

قرار داده است.
یک��ی از راه های��ی که می تواند ب��ه حمایت از 
کاالی ایرانی بینجامد، جلوگیری از ورود کاالهای 
خارجی است که مشابه آن در داخل تولید می شود 
که حتی می توان گف��ت نمونه ایرانی بعضی از آن 

کاالها از نمونه خارجی با کیفیت تر است.
ام��ا ش��رایطی اکنون ایجاد ش��ده و برخی در 
داخ��ل و خارج س��عی دارند با دام��ن زدن به آن، 
وضعیت را بحرانی جلوه دهند یا اگر توانس��تند از 
این ش��رایط، برای کشور بحران ایجاد کنند پشت 

سر خواهم گذاشت.
در این میان برخی نیز سعی دارند مشکالت به 
وجود آمده را حاکمیتی جلوه دهند و برهمین مبنا 

رهبری نظام اسالمی را هدف قرار داده اند. 
برای این منظور مدام مطرح می کنند که چرا 
رهبری برای حل مشکالت کشور ورود نمی کنند، 
در حالی که رهبر معظم انقالب اس��المی براساس 
وظایف قانونی و شرعی که در اختیار دارند اقدامات 
ج��دی و راهکارهای کارآم��دی را ارائه داده اند که 
اگر درصدی از آنها اجرا ش��ده بود هیچ گاه شرایط 

اقتصادی به اینگونه نمی شد. 
بای��د توجه داش��ت که اگر در نظام اس��المی 
جایگاهی مانند جایگاه رهبری تعریف نشده بود و 
اصل والیت فقیه در کشور جاری نبود، می توانست 
شرایط بسیار بدتر و وخیم تر از حال حاضر باشد. 

رهبری نظام اسالمی خود بارها اشاره  کرده اند 
که براس��اس وظایف و اختیارات خود به موضوعات 
ورود می کنند، مس��ئولین وظایف��ی دارند که باید 
انج��ام دهند ضم��ن اینکه مس��ئولینی که به طور 
مستقیم با رأی مردم انتخاب می شوند تا زمانی که 
مردم که براساس مردم ساالری دینی به فرد یا افراد 
حاضر در مس��ئولیت رأی داده اند باید از مسئوالن 
و وکالی خ��ود مطالبه کنند ک��ه چرا در چارچوب 
مسئولیت های محوله ضعف مدیریتی دارند. هرچند 
مجاری قانونی برای تغییر و تحوالت الزم در قانون 
دیده ش��ده اس��ت و اگر قرار بر تغییراتی نیز وجود 
داش��ته باش��د باید از همان مجاری اقدام شود. اما 
در این شرایط بهترین کار ممکن حمایت از دولت 
همراه با کمک های فکری راهگشا به رئیس جمهور 
و دیگر اعضای کابینه است که بتوانند شرایط را به 

حالت عادی بازگردانند. 
مطالبات باید از دستگاه های حاکم باشد حال 
این دستگاه ها خواه می خواهد قوه مجریه باشد یا 
ق��وه مقننه و یا حتی ق��وه قضاییه، اگر قرار بر این 
بود که رهبری نظام اس��المی به تنهایی مشکالت 
کشور را حل کنند یا اداره کنند پس چه نیازی به 

سه قوه و دیگر نهادهای سازمانی بود؟! 
رئیس جمه��ور و نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسالمی با رأی مس��تقیم مردم انتخاب می شوند و 
این انتخاب اس��ت که آینده اداره کش��ور را تعیین 
می کند و اگر مش��کل یا ضعفی هم وجود دارد به 
عملکرد آنها باز می گ��ردد، رهبری نیز تا اندازه ای 
می توانن��د ورود کنند و اگر بیش��تر از آنچه که در 
قانون اساسی تعیین ش��ده وارد شوند همان هایی 
ک��ه خواهان واکن��ش و تصمیم رهبری هس��تند، 
ش��خص و جایگاه رهبری را ب��ه دیکتاتوری متهم 

خواهند کرد. 
اما حمایت از دولت هم تا زمانی امکان خواهد 
داشت که بتواند از این حمایت ها بهره ببرد و خود 

را از حاشیه ها جدا سازد.

سرمقاله
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نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در افتتاحیه نمایشگاه ماشین ابزار اعالم کرد:
وپا  وابط اقتصادی ایران و ار اشتیاق بخش خصوصی به حفظ و ارتقاء ر

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین 
ابزار که صبح روز س��ه شنبه 5 تیرماه در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب برگزار شد با اشاره سوابق 
تاریخی تعامالت اقتصادی ایران و اروپا، اش��تیاق بخ��ش خصوصی به حفظ و ارتقاء روابط اقتصادی 

ایران و اروپا را مورد تاکید قرار داد.
دکتر پدارم س��لطانی با بیان این که روابط ایران و اروپا در س��ال های گذش��ته فراز و فرودهای 
زیادی تجربه کرده است، گفت: در سال های اخیر شاهد رشد تبادالت اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا 
بوده ایم به نحوی که از 2013 تا 2017 تبادالت ایران با کش��ورهای اروپایی از 14 میلیارد یورو به 
22 میلیارد یورو افزایش یافته اس��ت. نایب رئیس اتاق بازرگان��ی ایران ظرفیت های اقتصادی ایران 
را برای اروپایی ها جذاب دانس��ت و افزود: ایران کش��وری اس��ت که ظرفیت های اقتصادی و منابع 
انس��انی و طبیعی بس��یار مطلوبی دارد و این ظرفیت ها، توان بلقوه ای را براس جهش صنعتی ایران 
ایجاد کرده اس��ت. وی با بیان این که اروپایی ها ب��ه خوبی از ظرفیت های ایران اطالع دارند، افزود: 
به همین دلیل بعد از برجام، افزایش تعامالت اقتصادی بین ایران و اروپا از ش��تاب خوبی برخوردار 
بوده و از تعامالت اقتصادی ایران با سایر کشورها پیشی گرفته است. سلطانی در ادامه خروج آمریکا 
از توافق برجام را موجب به چالش کشیده شدن همکاری شرکت های بزرگ اروپایی با ایران قلمداد 
کرد و گفت: مش��کالت و خس��ارات این چالش تنها به ایران وارد نمی شود به طوری که اخیرا یکی 
از مسئوالن اتحادیه اروپا در اتاق بازرگانی بیان کرد یکجانبه گرایی آمریکایی ها خسارات زیادی به 
اروپای��ی ها وارد می کند و چالش اخیر خروج آمریکا از برجام، ضعف و آس��یب پذیری اتحادیه اروپا 
را به خوبی برای اعضای این اتحادیه روشن کرد و در نتیجه اروپایی ها باید به دنبال برطرف کردن 

نقاط ضعف خود باشند.
 نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که با وجود محدودیت های ناش��ی از خروج آمریکا 
از برجام، ش��اهد حضور بهترین شرکت های اروپایی در نمایشگاه amb iran 2018 هستیم، افزود:  
مواضع اروپایی ها در برابر یکجانبه گرایی آمریکا تحس��ین برانگیز اس��ت و حضور آنها در نمایشگاه 
صنعت ماش��ین ابزار هم نش��ان دهنده عالقه مندی اروپا به تعامل اقتصادی با ایران اس��ت. بخش 
خصوصی ایران نیز اش��تیاق فراوانی به همکاری با اروپایی ها دارد و ما در مذاکره مس��تقیمی که در 
این نمایش��گاه با طرف های اروپایی خواهیم داشت، راهکارهای افزایش همکاری را تبیین می کنیم. 
وی همچنین از س��فر هفته آینده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و هیات عالی رتبه اقتصادی 
بخش خصوصی به اتریش و س��وئیس در هفته آینده خبر دارد که نش��ان دهنده عزم ایران به ادامه 

همکاری با اروپا است. 
همچنین در این مراسم دکتر امیرحسین شیروی مدیرکل دفتر صنایع فلزی و تجهیزات وزارت 
صنعت با بیان این که صنعت ماش��ین ابزار ایران به ش��دت نیازمند فناوری نوین اس��ت، گفت: ما از 
س��وی دولت حمایت خود را از ورود فناوری نوین به صنعت ماش��ین ابزار اعالم می کنیم و طرحی 
نیز برای کمک و ارائه تسهیالت به صنایعی که در این راستا اقدام کنند تهیه کرده ایم. وی تصریح 
کرد: نمایش��گاه ها فرصت خوبی برای آشنایی صنعتگران ما با دستاوردهای جدید فناوری هستند و 
ما امیدواریم فرآیند انتقال فناوری با مش��ارکت شرکت های ایرانی در ساخت تجهیزات انجام شود و 
ما صرفا خریدار فناوری نباش��یم. به گفته مدیرکل دفتر صنایع فلزی و تجهیزات وزارت صنعت، در 
سومین نمایشگاه صنعت ماشین ابزار برنامه های آموزشی برای فعاالن صنعتی ایران ترتیب داده شده 

تا با آموزش و آگاهی الزم نسبت به نوسازی فناوری و تجهیزات خود اقدام کنند.
نماینده اتحادیه اروپا در این مراس��م نیز با بیان این که جدیدترین فناوری های صنعت ماش��ین 
ابزار به این نمایش��گاه آورده ش��ده است تا عزم اروپا به گس��ترش روابط اقتصادی با ایران به نمایش 
گذاشته شود، گفت: بین المللی کردن شرکت های ایرانی و اروپایی و مشارکت دادن بخش خصوصی 
اروپا و ایران در همکاری های برد - برد، راهکار عبور از محدودیت های ناشی از یکجانبه گرایی برخی 
کش��ورها است. کریستو اس��تفانوف پولنداکوف سفیر بلغارستان در ایران که به نمایندگی از اتحادیه 
اروپا در راس هیاتی بلندپایه در این مراسم حضور داشت، افزود: شعار اتحادیه اروپا تجارت بدون مرز 
اس��ت و ما اینجا هس��تیم تا شرکت های اروپایی را برای تحقق این شعار یاری کنیم. وی با بیان این 
که در این نمایشگاه با طرف های ایران مذاکرات و تعامالت خود را ادامه می دهیم، خاطرنشان کرد: 
ش��رکت های ایرانی و اروپایی در این نمایشگاه فرصت خواهند داشت برای همکاری های آتی برنامه 
ری��زی کنند و اتحادیه اروپا نیز به دنبال باز کردن مس��یرهایی ب��رای حمایت از ادامه همکاری های 
ش��رکت های ایران و اروپا اس��ت. دکتر اریک ِمِمر رئیس دپارتمان ویژه سیاست گذاری های اتحادیه 
اروپا در امور بازار تک محصول، صنعت، کارآفرینی و کسب وکارهای خرد، دکتر محمد رئوف قادری 
مدیرعامل مجموعه نمایش��گاهی ش��هر آفتاب، دکتر شیفر رئیس اتحادیه ماشین ابزار آلمان و دکتر 

مولر رئیس هیات مدیره شرکت نمایشگاهی مسه اشتوتگارت از دیگر سخنرانان این مراسم بودند.
ش��ایان ذکر است در این نمایش��گاه که از روز سه شنبه 5 تیرماه تا هشتم تیرماه برپاست، بیش از 
144 غرفه دار از 14 کشور از جمله جمهوری اسالمی ایران، آلمان، ایتالیا، فرانسه، هلند، اتریش، سوئیس، 
چین، تایوان، ژاپن، جمهوری چک و روسیه حضور دارند.سومین نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار و صنایع 

فلزکاری AMB Iran 2018 همه روزه از ساعت 10 تا 17 پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه:

با فساد و مفسدان 
برخورد واضح و مؤثر کنید

فضای کسب وکار و زندگی و معیشت مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند
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قضات متخلف را به مردم معرفی کنید؛

تحقق وعده برای اعتمادسازی
سیاست روز عملکرد تصمیم گیران اقتصادی را بررسی می کند؛

جای خالی اقتصاددان 
و اقتصادخوان

نامه روسای کمیسیون های اقتصادی و بودجه به رئیس جمهور

تیم اقتصادی دولت 
تغییر کند
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