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جلیلی:
اروپایی ها با آمریکا تفاهم 

راهبردی دارند

مدی��ر جهاد کش��اورزی دماوند گفت: ۹۰۰ تن س��یب تنظیم 
بازاری که قرار بوده است برای تنظیم بازار شب عید توزیع شود 
با توجه به تاخیری که در تخلیه سیب ها صورت گرفت کیفیت 
آنها پایین آمده و قابل ارائه به بازار نیست. حسین اردالنی مدیر 
جهاد کش��اورزی دماوند اظهار کرد: هر ساله جهت تنظیم بازار 
میوه شب عید، سیب و پرتقال از جانب دولت خریداری می شود 
و سال گذشته هم به روال قبل این اقدام توسط سازمان مرکزی 
تعاونی روستایی به انجام رسید و محصول سیبی که هم اکنون 
در سردخانه دماوند موجود است از طریق سازمان مرکزی تعاونی 

روستایی برای محصوالت استراتژیک کل کشور خریداری شده 
تا در زمان نیاز بازار شب عید در استان های مختلف به بازار ارائه 
ش��ود. وی ادامه داد: در همین راستا دو هزار تن سیب خریداری 
شد، اما 11۰۰ تن آن استفاده شد و ۹۰۰ تن در سردخانه باقی 
ماند و مورد استفاده قرار نگرفت. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
دماوند افزود: نماینده شهرستان هم دو ماه پیش وارد عمل شد 
و در مجلس تذکر داد تا زودتر این محصول سیب از سردخانه ها 
خارج ش��ود اما همه محصوالت خارج نشد و هم اکنون در حال 

تخلیه است.  تسنیم

۹۰۰ تن سیب تنظیم بازاری دولت در انبارها خراب شد

احس�ان گل محمدی روزنامه نگار: وزیر ارتباطات طی روزهای 
گذشته طی توییتی از مشکلی که در یکی از جاده های کشور با 
آن گریبانگیر شده بود، نوشت. او در این توییت نوشته بود " بعد 
۴هفته کار فش��رده، فرصتی پیش اومد تا  با  خانواده از تهران 
بی��رون بریم، توی جاده، پمپ بنزینی که روش حس��اب کرده 
بودیم بنزین نداش��ت. االن وسط جاده بی بنزین موندیم. حاال 
چه کنیم؟" موضوع این یادداش��ت اصال شخص آقای جهرمی 
نیست و توییت ایشان قطعا از دل برآمده بود چون اگر غیر این 
بود اینگونه به دل نمی نشس��ت. باتشکر از آقای جهرمی بابت 
صداقتی که در رابطه با مردم دارند، چند نکته کوتاه درباره این 
توییت بدون نگاه مستقیم به نگارنده به ذهن می رسد که بدون 
زیاده گویی تنها بیان می شود و جستجوی مابه ازای داخلی آن 
به مخاطبان سپرده می شود: ۴ هفته کار فشرده: اغلب مسئولین 
ما مدیران پرکاری هستند]حداقل آنهایی که من در طول دوران 
خبرنگاری در ارتباط ب��ودم[ و معموال خانواده کمتر آنها را در 
دوران مس��ئولیت خود می بینند، اما کمتر مس��ئولی در مورد 
فعالیت هایش گزارش می دهد مثال مسئولی که می گوید بعد از 
۴ هفته کار فشرده ]تازه[ فرصتی پیش آمد تا با خانواده خود به 
بیرون برود بیاید بگوید در این چهار هفته دقیقا چه فعالیت هایی 
انجام داده تا مردم قضاوت کنند که به چه میزان این س��خنان 

عملی ش��ده و آیا اصال این ۴ هفته کار فشرده به نفع آنها بوده 
یا پرکاری مس��ئول بخش فالن تاثیر منف��ی در زندگی و یا .... 
آنها گذاشته است. پمپ بنزینی که بنزین نداشت: نکته بعدی 
تصمیم گیری بر اثر سعی و خطاست، اینکه مسئولی به امیدی 
که ش��اید سراب باش��د به جاده بزند و ۸۰ میلیون نفر را هم با 
خود ببرد، سوال بعدی اینجاست که چند درصد از تصمیمات 
مس��ئوالن ما از این جنس اس��ت؟ آیا می ش��ود سرنوشت ۸۰ 
میلیون ایرانی را  به پمپ بنزینی که باالخره احتمال اینکه شاید 
بنزین نداشته باشد وجود دارد، سپرد؟ حاال چه کنیم؟: این هم 
بخش دیگری از مدیریت ایرانی است، وقتی همه ی تصمیمات 
گرفته می شود و پیش بینی ها غلط از آب درمی آید، و مسئولین 
تازه یادشان می آید که مردمی هم هستند] مانند صداوسیما که 
نزدیک برخی از مناسبت ها، فقط بانوان بی حجاب را شایسته 
اع��الم نظر می داند[؛ بگذریم... در این بخش و وقتی دیگر هیچ 
امیدی نیست دست به دامان مردم می شوند و از مردم می پرسند 
که حاال چه کنیم؟ و مردم دوباره باید خود آس��تین همت باال 
بزنند. ناگفته نماند که در آخر این ماجرا، مشکل آقای جهرمی 
به لطف یکی از مردم حل می ش��ود، مردمی که یکی از اعضای 
یکی از مجامع مهم درباره ش��ان گفته بود "چطور به خودشان 

اجازه می دهند که برای ما تعیین تکلیف کنند؟"

نگاهی به مدیریت ایرانی در توییت وزیر جوان کابینه 

سقوط دوباره از 
پشت بام ارزهای 

دیجیتال

راهزنی حقوقی 
خباثت جدید 
دزدان دریایی

»باستی هیلز« همینجا است، بیخ گوش تهران؛ آن 
باالباالها، همانجا که اعیان نیش��ن، خوش نشین یا 

همان شاه نشین است!
چشم اندازش چشم نواز نیست، چشم خراش است، 
دلب��ری نمیکند، چون دل ندارد که بخواهد دلبری 
کند. فخر هم نمی تواند بفروشد، چرا که افتخاری 
برای این مرز و بوم نیس��ت، خاری است در چشم و 

استخوانی است در گلو.
مفرح ذات هم نیست این باستی هیلز، ممد حیات 
هم نه! چه تهوع آور اس��ت و ب��ه هم زننده آرامش 
مزاج و معده. نه این که از سر بخل و حسادت باشد 
نه! مال دنیا که حسرت و حسادت ندارد، دارد؟ باید 
بگذاریم و بگذریم که شتری است درِ خانه همه می 

نشیند گریزی هم نیست از آن. 
با دس��تان خالی و بدون توش��ه و آذوقه راه س��فر؛ 
این ویالهای میلیاردی باس��تی هیلز را می بینید! 
به هیچک از مالکین��ش وفا نخواهد کرد همانگونه 
که آن میزها به مس��ئولین پشت میز نشینش وفا 

نکرده و نمی کند.
بی وفایی در ذات مال دنیا است که هر چه این آدم 
می کشد به خاطر همین مال است، حرام باشد که 
وا ویال، باز مال حالل خوبی اش این اس��ت که یک 

آب خوش از این گلوی تنگ پایین می رود.
قضاوت نیس��ت که قضاوت کار ما نیس��ت، اما مال 
حالل و نان حالل ه��م، در آوردنش در این روزگار 
هنری است غریب، که هر کس، فن آن را نداند و هر 

آدمی هم نتواند که رنج نان حالل را کشیدن.
واقع��اً گاو نر می خواهد و مرد که��ن، اما تا دلتان 
بخواهد کس��ب نان حرام آسان و سهل است، مثل 
آب خ��وردن، اما نه آن آب خوردن��ی که برای نان 
ح��الل همچون راحت الحلقوم از گلو پایین میرود، 
یک زمانی، این راه تنگ را می گیرد و تنگترش می 

کند که جان از تن بیرون برود.
علی ایحال که این باستی هیلز وصله ناجوری است 
بر پیکر انقالبمان. قرارمان نبود که اینگونه ش��ود، 
یعنی قرار انقالب نبود، قراری ش��د با بی قراری که 
اکنون به دلخوری مردمی انجامیده است که انقالب 
کردند، شهید دادند، جنگ شد جبهه رفتند، باز هم 
ش��هید دادند، پس از آن هم باز جنگ ش��د شهید 
دفاع حریم و حرم دادند تا این اش��راف زادگان تازه 
به دوران رس��یده، باستی هیلز بسازند، درش را هم 
ببنند و یک تابلو ورود ممنوع و عکاس��ی ممنوع و 
خالصه هر چه که باعث آزرده خاطری تبع نازک و 
لطیف این خوش نشین ها می شود ممنوع، بچسبد 
ب��ر در و دیوارهای بلند این ش��هر ممنوعه تا مبادا 
دیگ��ران از آن بگذرند و چش��م بزنند آن ویالهای 

اعیانی را!!!
این باس��تی هیل��ز آدم را یاد ش��هر ممنوعه چین 
می اندازد! خوب! این ک��ه قرارمان نبود، یعنی قرار 
انقالب نبود، درس��ت! یک گافی دادند برخی رفت، 
اشتباهی شد، نباید می شد، اما شد. سهل و سهوش 

هم بماند. اکنون چه باید کرد؟
اکنون که مدام در باره این ش��هرک ش��اه نش��ین 
گزارش مینویسند و عکس چاپ می کنند و منتشر 
ک��ه چه؟ دل مردم را آب کنن��د با این عکس ها و 
گ��زارش ها یا این که برخ��ی را بیدار کنند تا برای 

چنین معضالت بزرگ کشور، فکری عاجل کنند.
در این اتفاقات ناگوار که تلخ و است و زهر مار، همه 
مقصرند، از دولت گرفته تا مجلس و قوه قضاییه، از 
ابتدا تاکنون و اگر هم اکنون دس��تگاهی پیدا شده 
تا تکلیف باس��تی هیلز و باستی هیلزهای مشابه را 
روش��ن کند، به ویران کردن یک در و دیوار ورودی 
بس��نده نباید بکند. از کج��ا آورده اند پس چه می 
ش��ود اینجا؟! آیا نباید رفت سراغشان و یک به یک 
استنطاقشان کرد که آهای! این همه اختیار و امتیاز 
و مال و منال را از کجا آورده ای که اکنون اینگون 
تافته جدا بافته ش��ده و بر کرسی زر و زور و تزویر 
نشسته ای؟ نشسته اید؟! مردم بی تفاوت نیستند که 
اگر صدایشان هم در نمی آید، این بی تفاوتی عین 
با تفاوت بودن اس��ت، منتهی حجب و حیا به خرج 
می دهند، انقالبش��ان را دوست دارند؛ اصاًل این بی 

تفاوت بودن از صد بار با تفاوت بودن بدتر است.
یک وقتی می بینید زخم خورده ای به زخم زننده، 
چیزی نمی گوید، منتظر اس��ت ها! اما دم بر نمی 

آورد و به خدا و آخرت حواله می دهد.
دان��ه دانه اینها را باید پرس و ج��و کرد، تحقیق و 
تفحص کرد، از کجا آورده اند که اینگونه از سر شکم 
سیری ویال میسازند در منطقه ممنوعه و آن منطقه 

را هم دو قبضه می کنند ممنوعه؟!
که اگر این از کجا آورده ای ثابت کند که مال کسب 
و کار حرام بوده است باید آن ویال را بر سرش ویران 
کرد و آوار! می دانی��د برای آن که چنین آدمی به 
این آالف و الوف برس��د، چه مردمانی زیر پای او له 

شده اند؟
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انگلیس در ایران
به ذلت افتاد         

قرارمان نبود، 
اما چه باید کرد؟

انگلیس با قرارداد فروش تانک چیفتن 
به ایران دست به دامان گروکشی شد
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سیاست روز اما و اگرهای صنعت ارزهای 
مجازی را بررسی می کند؛

–

دهیارى سربندان درنظر دارد اجراى پروژه زیر را به پیمانکار واجدشرایط ( رتبه 5 راه و باند یا ابنیه و عضو ساجات) واگذار نماید؛
جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد پس از چاپ آگهى به دهیارى سربندان واقع در شهرستان دماوند، روستاى سربندان مراجعه نموده 

و نیز در صورت نیاز جهت کسب اطالعات با شماره تماس 76392010 – 021 تماس حاصل نمایید.
شرکت در مناقصه بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 12 آئین نامه مالى دهیارى ها از سوى مناقصه گر مى باشد.

هزینه درج آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.
دهیارى در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار مى باشد.

مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر هفت روز پس از چاپ این آگهى مى باشد.
سایراطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

بخ��ش بزرگ��ی از تجارت بین دو کش��ور ایران و هن��د از طریق 
واس��طه هایی صورت می گیرد که تحت تحریم های آمریکا قرار 
ندارند. ولی اس��تفاده از این واسطه ها هزینه ها را ۳۸ درصد باال 
می برد. نش��ریه ونتج آسیا گزارش داد، هند و ایران هزاران سال 
است با هم روابط تجاری دارند. صادرات اصلی ایران به هند نفت، 
کودهای ش��یمیایی و مواد شیمیایی است و از هند غالت، چای، 

قهوه، ادویه و مواد شیمیایی آلی وارد می کند .
نفت ایران برای پاالیش��گاه های هند جذاب اس��ت چون شرکت 
های ایرانی یک اعتبار 6۰ روزه برای این خرید فراهم می کنند، 
چیزی که سایر تامین کنندگان نفت خام مثل عربستان، کویت، 

عراق، نیجریه و آمریکا در اختیار هند قرار نمی دهند .
با خارج ش��دن آمریکا از معاه��ده برجام و وضع دوباره تحریم ها 
علی��ه ای��ران در نوامبر 2۰1۸، هند تحت فش��ار توقف تجارت با 

ایران قرار گرفت .
 هند در ش��رایط س��خت انتخاب بین ایران و آمریکا قرار گرفته 
است. از دست دادن آمریکا به عنوان یک شریک تجاری غیرقابل 
باور اس��ت و ترک ایران یعنی از دست دادن یک شریک تجاری 
س��نتی و یک منبع غنی نفت و کود شیمیایی . هند در هر دوی 

این بخش ها دچار کمبود است.
آمریکا یک معافیت 6 ماهه ب��ه بزرگ ترین خریداران نفت ایران 
چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، ایتالیا و یونان داده 
بود که طبق آن اجازه داش��تند مقادیر محدودی از نفت ایران را 
وارد کنن��د و فرصت پی��دا می کردند مناب��ع جایگزینی برای آن 
بیابند . آمریکا به این دولت ها فش��ار م��ی آورد تا خرید نفت از 
ای��ران را کاهش دهند و به صفر برس��انند تا بهترین منبع درآمد 
ای��ران را از بین ببرد. مهلت اولین دور معافیت ها در ۴ می پایان 
یافت و حاال این کشورها در معرض تحریم های آمریکا قرار دارند. 
در ای��ن بین، ایران به خوبی از پس تحری��م های آمریکا برآمده 
است . ایران عالوه بر نفت و محصوالت کشاورزی، سرمایه گذاری 
عظیمی در علم و تکنولوژی طی دو دهه گذشته داشته است که 
این کش��ور را در جایگاه برتر نانوتکنولوژی و تجهیزات پزشکی و 

سایر زمینه های مربوط به تکنولوژی باال قرار داده است .

ایران تحت راهنمایی ش��ورای نوآوری نان��و تکنولوژی، در زمینه 
های دارو س��ازی، تجهیزات پزش��کی، منس��وجات، بسته بندی 
و تصفیه آب و هوا پیش��رفت های بس��یاری داشته است . ایران 
توانس��ته این تکنولوژی طبیعی خود را به کشورهایی مثل چین 
، مالزی، اندونزی و عراق بفروشد و حاال رتبه چهارم را در جهان 
در تحقیق��ات نانوتکنولوژی دارد . هند کار خود را در دسترس��ی 
ب��ه تکنولوژی ای��ران به خوبی انجام داده و ش��یوه ای برای ادامه 
تجارت با ایران یافته اس��ت. بزرگتری��ن مانع تجارت بین ایران و 

هند فروپاشی سیستم بانکی ایران بود.
بانک یو س��ی اُ و آی دی بی آی هند تنه��ا بانک هایی بودند که 
تجارت با ایران را با روپیه ممکن می س��اختند. به نظر می رس��د 
تج��ارت پایاپای تنها راه ممکن تحت ش��رایط تحریم های فعلی 
باش��د. اگر قراردادهای تجارت ترجیحی اجرایی ش��وند، صادرات 
هند به ایران از طریق پایاپای بسیار برایشان سودمند خواهد بود.  
بن��در چابهار یکی از بزرگترین کمک ها در روابط تجاری ایران و 
هند است چون از تحریم های آمریکا معاف شده است. صادرات و 

واردات هند از یک کشور سوم بسیار کمک می کند.
 بن��در چابهار در س��احل جنوبی ایران از س��احل غربی هند به 
راحت��ی قابل دسترس��ی اس��ت و راه جایگزینی ب��رای تجارت با 
افغانس��تان است. بنابراین این پروژه نه تنها از نظر اقتصادی بلکه 

از نظر امنیتی هم اهمیت دارد.
تحت ش��رایط فعلی، بهترین راه حل ب��رای ادامه تجارت کاهش 
موان��ع تج��اری و گمرکی و تش��ویق هر دو طرف به اس��تفاده از 
معامل��ه پایاپای به عنوان یک مکانیزم تج��ارت و تقویت تجارت 
بین دو کش��ور اس��ت. بخش بزرگی از تجارت بین دو کش��ور از 
طریق واسطه هایی صورت می گیرد که تحت تحریم های آمریکا 
قرار ندارند. ولی اس��تفاده از این واسطه ها هزینه ها را ۳۸ درصد 
باال می ب��رد. در حالیکه ایران تحت ای��ن تحریم های غیرقانونی 
س��عی می کند به جامعه بین الملل دس��ت پیدا کن��د و امیدوار 
اس��ت اروپایی ها بتوانند فشارهای آمریکا را کنار بزنند، هند می 
تواند از گزینه های مختلفی برای تجارت با این کشور بهره ببرد. 
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