2

سیاست

دوشنبه  7مرداد 1398
 26ذی القعده  29 1440جوالی 2019

سال بیست و هفتم
شماره 7080

رئیس جمهوری در دیدار وزیر امور خارجه عمان:

حضور نیروهای خارجی عامل اصلی تنش در منطقه است

رئیس جمهوری گفت:حضور نیروهای خارجی نه تنها کمکی
به امنیت منطقه نمیکند ،بلکه عامل اصلی تنش خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
والمسلمین حسن روحانی امروز -یکشنبه -در دیدار «یوسف

بن علوی» وزیر امور خارجه عمان با بیان اینکه ایران و عمان
همواره برای حل و فصل مسایل و مشکالت منطقه ،گامهای
مثبتی در کنار هم برداشتهاند ،اظهارداشت :جمهوری اسالمی
ایران عالقمند به توسعه مناســبات و همکاریها با عمان در

سطوح مختلف و در راستای منافع متقابل دو ملت است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران و عمان مســئولیت اصلی
تأمیــن امنیت در منطقه تنگه هرمز را بــر عهده دارند ،گفت:
جمهوری اسالمی ایران همواره تالش میکند تا دریای عمان،
خلیج فارس و تنگه هرمز مسیری امن و مطمئن برای کشتیرانی
آزاد بینالمللی باشد.
روحانی تأکید کــرد :حضور نیروهای خارجی نه تنها کمکی
به امنیت منطقه نمیکند ،بلکه عامل اصلی تنش خواهد بود.
رئیس جمهوری بازســازی سوریه و بازگشــت آوارگان به
این کشــور و تالش برای توقف کشتار مردم بیگناه یمن را
از موضوعات حائز اهمیت در تعامالت منطقهای دانســت و
خاطرنشــان کرد :باید با همکاری متقابل در راســتای ارسال
کمکهای انساندوستانه غذایی و دارویی به مردم بیگناه یمن
تالش کنیم.
روحانی تجاوز رژیم صهیونیستی ،کشتار و آواره کردن مردم
فلسطین و تخریب خانههای فلسطینیان را از دیگر موضوعات
حائز اهمیت در منطقه برشمرد و افزود :برنامهریزیهای ناپخته
و خطرناک برای آینده فلســطین تحت عنــوان معامله قرن،
نگرانکننده است.
رئیس جمهــوری با بیان اینکه امروز همه مســایل منطقه به
نوعی به یکدیگر پیوند خورده اند ،تصریح کرد :اگر خواستار
پیشرفت و توســعه منطقه هستیم ،باید همگان برای برقراری
ثبات و امنیت پایدار در سراسر منطقه تالش کنند.
روحانی با اشــاره به اینکه جمهوری اســامی ایران در هیچ
دورهای آغازگر تنش با دیگران نبــوده و نخواهد بود ،یادآور
شد :اتفاقات ناخوشــایند و تنشهای امروز منطقه ،ریشه در

خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام و تصورات واهی دولت
این کشور دارد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه اقدام انگلیس در توقیف نفتکش
ایرانی در جبل الطارق غیرقانونی بوده و هیچ سودی هم برای
آنها نداشته و قطع ًا متضرر خواهند شد ،اضافه کرد :جمهوری
اســامی ایران همچنان با قــدرت در برابر تخلف و هرگونه
تخطی از مقررات که امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس،
تنگه هرمز و دریای عمان را به خطر بیندازد ،خواهد ایستاد.
مناسبات تهران – مسقط در زمینههای مختلف همواره رو
به پیشرفت بوده است
«یوسف بن علوی» وزیر امور خارجه عمان نیز در این دیدار
ضمن ابالغ سالم گرم «سلطان قابوس» پادشاه عمان به رئیس
جمهوری کشورمان ،روابط ایران و عمان را دوستانه و برادرانه
دانست و گفت :مناسبات تهران – مسقط در زمینههای مختلف
بویژه تجاری و ســرمایهگذاری همواره رو به پیشــرفت بوده
است.
وزیر امور خارجه عمان با اشاره به توافقات و برنامهریزیهای
مسئوالن دو کشور برای توسعه روابط تجاری و سرمایهگذاری
فیمابین ،اظهار داشت :دو ملت از توسعه روزافزون روابط و
همکاریهای ایران و عمان استقبال میکنند.
بن علوی خاطر نشــان کــرد :امروز منطقــه در حال گذر از
بحرانهای ساختگی و نیابتی بوده و مطمئن ًا ایجاد امنیت پایدار
و حقیقی در منطقه بدون حضور ایران ،امکانپذیر نخواهد بود.
وی اظهار داشت :ایران و عمان با وجود همه چالشهایی که با
آن روبرو هستند ،باید تمام تالش خود را در راستای برقراری
ثبات و امنیت پایدار در منطقه بکار گیرند.

تاکید دو وزیر جدید انگلیس بر لزوم کاهش تنش با ایران
همزمان با اســتقرار ناو انگلیســی «اچ.ام.اس دانکن» در خلیج فارس برای آنچه که لندن
حفاظت از تردد کشتی های تجاری این کشور در منطقه می خواند ،وزرای دفاع و حمل و
نقل دولت جدید انگلیس بر لزوم کاهش تنش ها با ایران تاکید کردند.
«بن واالس» وزیر دفاع انگلیس با صدور بیانیه ای گفت :دریانوردی آزاد در تنگه هرمز نه
تنها برای انگلیس بلکه برای شرکا و متحدان بین المللی ما حائز اهمیت است و کشتی های
تجاری باید بتوانند آزادانه و قانونی حرکت کنند.
وی افزود :ناو «اچ.ام.اس دانکن» قرار اســت جایگزین ناو «اچ.ام.اس مونتروز» شود که
ماموریت آن ماه آینده میالدی (آگوست) به پایان می رسد.
این مقام نظامی انگلیس که پیشتر رئیس گروه پارلمانی دوستی ایران و انگلیس بود ،افزود :ما
برای حل دیپلماتیک [تنش با ایران] تالش می کنیم تا این امکان دوباره فراهم شود که کشتی
های انگلیسی بدون حفاظت نظامی [در تنگه هرمز] تردد کنند ،اما نیروی دریایی تا تحقق
این شرایط به حفاظت از کشتی های انگلیس ادامه می دهد.
پس از آنکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران کشتی انگلیس «استنا ایمپرو» را به علت
رعایــت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواســت ســازمان بنادر و
دریانوردی استان هرمزگان ،توقیف کرد ،دولت «ترزا می» در نشست اضطراری موسوم به
کمیته کبری تصمیم گرفت تا موقتا تردد کشتی ها از تنگه هرمز را منع کند.
«جرمی هانت» وزیر امور خارجه سابق انگلیس هم از طرح ایجاد ائتالف دریایی اروپا در
منطقه خلیج فارس خبر داد که مأموریت حفاظت از کشــتی های تجاری در این منطقه را

چهارسویسیاست

سرمایه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
افزایش یافت

معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیات وزیران در خصوص مجوز افزایش سرمایه شرکت
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت ،اسحاق جهانگیری امصوبه هیات وزیران
درخصوص مجوز افزایش سرمایه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را
برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابالغ کرد.
بر همین اســاس ،هیات وزیران در جلســه روز چهارشــنبه  ۱۲تیر  ،۱۳۹۸ضمن اصالح
اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ،با افزایش
سرمایه این شرکت موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه ،سرمایه این شرکت مبلغ  ۷۳۴میلیارد و  ۹۹۱میلیون و  ۲۲۰هزار ریال
است که به  ۷۳میلیون و  ۴۹۹هزار و  ۱۲۲سهم  ۱۰هزار ریالی با نام و غیرقابل انتقال تقسیم
میشود و همه سهام متعلق به دولت است.
بر همین اســاس ،این افزایش سرمایه از محل خالص دارایی های انتقالی از معاونت ها و
ادارات منتزع شده از وزارت راه و ترابری سابق و سایر اندوخته ها تامین شده است.
همچنین ،متن این مصوبه به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.
الریجانی در دیدار وزیر خارجه عمان:

راهبرد ایران ،ارتقای امنیت در منطقه است

رییس مجلس شورای اسالمی در دیدار وزیر خارجه عمان گفت :راهبرد جمهوری اسالمی
ایران ،ارتقای امنیت در منطقه است .به گزارش خان ه ملت ،علی الریجانی در دیدار یوسف
بن علوی وزیر خارجه عمان ضمن یادآوری دوستی دیرینه ایران و عمان در شرایط مختلف
و جنگ تحمیلی ،اظهار داشــت :نقش عمان در اوضاع منطقه را مثبت میدانیم ،کما اینکه
عمان در مسئله هستهای ایران نیز نقش مهمی ایفا کرد.
الریجانی افزود :توافق هســتهای در ایران مخالفانی داشــت اما با توجه به مجموع شرایط
پذیرفته شــد ،ولی آمریکا یک ســال پیش از این توافق خارج شــد و این اقدام توهین به
بســیاری از کشــورها از جمله ایران و عمان بود ،با این حال جمهوری اسالمی ایران یک
سال با درخواست روسای جمهور فرانسه و آلمان و البته انگلیسیها ،شرایط را تحمل کرد
و به آنها فرصت جبران داد .رییس مجلس بیان کرد :متاسفانه در این مدت اروپاییها هیچ
اقدامی انجام ندادند و به نظر میآید نتوانستند یا نمیخواستند و خالف گفته بودند ،بنابراین
طبق توافق نامه هســتهای ،ایران عمل متقابل براساس اصل «عمل به تعهدات به میزانی که
طرفهای مقابل به تعهدات عمل کنند» را انجام داد .الریجانی با اشاره به مسائل منطقهای
و نگرانیهای موجود در این خصوص ،گفت :آمریکاییها ،ایران را تحریم کردند ،اما جای
سوال است که چرا انگلیس به این موضوع ورود پیدا کرد ،یا چرا کشتی ایرانی متوقف شد؟
انگلیسیها کشتی ایران را دزدیده اند و ما نمیدانیم این چه فایدهای برای آنها دارد؟
وی یادآور شد :برخی کشورهای منطقه برای دستیابی به امنیت پایدار باید رفتارشان را تغییر
دهند ،زیرا رفتار کنونی منطقه را مختل میکند .ظرفیت منطقه حدی دارد و نمیتوان شاهد
جنگ طوالنی در یمن بود .رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه راهبرد جمهوری
اسالمی ایران ،ارتقای امنیت در منطقه است ،گفت :امنیت به واسطه کشورهای منطقه حاصل
میشود و دخالت کشورهای دیگر موجب بروز خطرات قابل پیش بینی خواهد بود.
یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان نیز در این دیدار ضمن یادآوری همکاری های ایران
و عمان ،گفت :مسیر ما واحد و هدفمان یعنی ثبات امنیت پایدار در منطقه مشخص است.
ما از اینکه ایرانیان افراد عاقل و حکیم هستند ،خیالمان آسوده است و معتقدیم ایران نقش
مهمی در امنیت منطقه داشــته است .وزیر خارجه عمان یادآور شد :متاسفانه مشکل جهان
فقدان حاکمیت عقل و منطق اســت به طوری که ما در دنیا شاهد رشد پوپولیسم و روی
کار آمدن رهبران غیرمنطقی و غیر رشید هستیم ،از این رو باید بین خودمان تعامل و تعاون
داشته باشیم.
بن علوی تاکید کرد :هدف ما اقناع جامعه جهانی در راســتای دیپلماسی و ایجاد این باور
اســت که "رخداد حوادثی که باعث آسیب به امنیت منطقه ما شود به همه کشورها آسیب
میزند.
وزیر خارجه عمان خاطرنشان کرد :تالش زیادی در شورای همکاری خلیج فارس صورت
گرفت اما زمانی که بحران در شــورای همکاری واقع شد ،اولین قربانی همین شورا بود و
اکنون به نظر میرســد که بحران در شورای همکاری خلیج فارس موجب تغییر نگاهها و
تفکرات برخی از کشورهای عضو شده است.

برعهده خواهند گرفت.
با این حال پنجشــنبه گذشته یک ســخنگوی دولت بوریس جانسون نخست وزیر جدید
انگلیس اعالم کرد که ممنوعیت تردد برای کشــتی های انگلیســی در تنگه هرمز برداشته
شده و «نیروی دریایی موظف شده است تا کشتی هایی را که با پرچم این کشور در تنگه
هرمز تردد می کنند به صورت گروهی یا جداگانه ،به شرطی که از قبل اطالع رسانی شود
اسکورت کند».
«گرنت شــاپس» وزیر امور حمل و نقل انگلیس امروز(یکشنبه) گفت:امنیت کشتی های
با پرچم انگلیس برای ما یک اولویت است اما به تالش برای کاهش تنش ها با ایران ادامه
می دهیم.
در همین حال «حمید بعیدی نژاد» ســفیر ایران در انگلیس اعالم کرد :اطالعات جزئی از
تخلفات کشتی انگلیسی استنا ایمپرو در تنگه هرمز به سازمان بین المللی دریانوردی ارائه
شده است.
وی توضیح داد :این کشــتی پس از برخورد با یک لنج در منطقه ،با ورود به تنگ ه هرمز از
مسیر خروجی و خاموش کردن سیستم ارتباطی ،مقررات دریانوردی در منطقه را به مخاطره
انداخت.
توقیف نفتکش انگلیس توسط ایران و توقیف نفتکش حامل سوخت ایران در جبل الطارق
به ادعای نقض قوانین اتحادیه اروپا علیه ســوریه ،روابط ایران و انگلیس را در هفته اخیر
دچار آشفتگی کرده است.

در حالیکه مقامات ایران تاکید دارند مقایســه این دو رویداد خوانش درســتی نیســت اما
سیاستمداران ،رسانه ها و تحلیلگران انگلیسی اصرار دارند که اقدام ایران را تالفی جویانه و
فاقد مبنای حقوق نشان دهند.
«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در حساب توئیتری خود نوشته است :توقیف
(نفتکش حامل) نفت ایران توسط دولت ترزا می و به فرمان ایاالت متحده ،به زبان ساده و
روشن ،دزدی دریایی است.
وی ادامه داد :ایران به دنبال تقابل نیست .ولی ما در خلیج فارس ۱۵۰۰ ،مایل ساحل داریم.
این آبهای ما است و از آن محافظت خواهیم کرد.

سخنگوی دولت ؛

سهم تسهیالت مسکن از  ۱۳درصد به  ۲۰درصد افزایش می یابد
سخنگوی دولت با اشاره به درخواست وزیر خارجهآمریکا
برای گفت و گو با رســانه های ایرانی گفت :خبرنگار ما
خانم مرضیه هاشــمی میتواند با ایشان مصاحبه کند و
چیزی که پمپئو میخواهد ،بیان کند .ما گریزان از شنیدن
حرفهانیستیم.
«علی ربیعی» پیش از ظهر در نشســت خبری با اشاره
به سفر هفته گذشــته محمد جواد ظریف به نیویورک و
کشــورهای آمریکای التین گفت:هر جا آمریکا بخواهد
دیواری بکشد مرزی بسازد و ایران را حذف کند دیپلماسی
فعال ما حرکتی که سربازان ما در جبهه دیپلماسی در مقابل
پل هایی به پا کردنــد .دیپلماتهای ما ارتباط میان افکار
عمومی ملت ایران و افکار عمومی جهان را معماری کردند.
ســخنگوی دولت با اشاره به سخنان رئیس جمهوری که
گفت «ملت ما دیروز در مقطع دفاع مقدس قدرت نظامی
خود را به اثبات رساندند و امروز این قدرت دیپلماسی و
حقوقی و قدرت نرم ما اســت که حرف اول را میزند»
افزود :این سخنان با سفرهایی که محمد جواد ظریف وزیر
خارجه داشت مصداق پیدا کرد.
ربیعی افزود :سفر ظریف به  ۶کشور (از آمریکا تا منطقه
آمریکای التین و آفریقا) و مذاکرات سنگین او طی دو هفته
و حرکات رسانهای بسیار مهم وی در نیویورک ،نکات حائز
اهمیتی بود که هفته گذشته انجام شد.
وی گفت :خوشبختانه گفت و گوهای ظریف با رسانههای
پربیننده ،مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا را مجبور کرد
که درخواست کند در رسانه های ایران با مردم گفت وگو
کند .سخنگوی دولت در پاسخ به ادعای وزیر امور خارجه
آمریکا که «قصــد دارد واقعیت را به مردم ایران بگوید»،
گفت :خبرنگار ما خانم «مرضیه هاشمی» میتواند برود با
او مصاحبه کند و چیزی را که میخواهد بیان کند.
ربیعی تصریح کرد :ما از شنیدن حرف ها گریزان نیستیم،
کاری کــه آنها با خبرنــگاران ما کردنــد و رفتاری که با
خبرنگاران ایرانی در آنجا انجام می دهند نوعی بی احترامی
به فضای رسانه و گفت وگو هم بوده است .وی با اشاره به
ارائه تصویر پویا از جمهوری اسالمی ایران در دنیا از سوی
دیپلماتهای کشورمان اظهارداشت :ادعای آمریکا و اسرائیل
که در دنیا منزوی است ،هفته گذشته در هم شکست و هر
جا که آمریکاییها خواستند مرزی بسازند و دیوار و کروکی
بکشند ،مقامات وزارت خارجه به خصوص دکتر ظریف
در مقابل آن ایستاد و حصر شکنی کرد.
با کسانی که در زمینه ارز دولتی کوتاهی کردهاند مانند
قاچاقچیان برخورد میشود
سخنگوی دولت درباره شرکت ها و افرادی که ارز دولتی
دریافت کرده اند ،به تشکیل یک کمیته اشاره کرد و گفت:
این کمیته فرایندی که تک تک افراد و شرکت هایی که ارز
دریافت کرده اند را بررسی خواهد کرد و اگر کوتاهی در
کار انجام شده باشد را به مقامات قضایی ارجاع میدهد تا
با آنها برخورد شــود و تصمیم گرفته شده است که مانند
قاچاقچیان با این افراد برخورد شود.
ربیعی همچنین به جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و
واردات زیورآالت به کشور اشاره کرد گفت :واردات زیور
آالت به کشــور بسیار زیاد است و به صورت قاچاق هم

وارد میشود ،تصمیم گرفته شد برای واردات طال و نقره
تسهیالتی ایجاد کنیم و ارزش افزوده ای که بخصوص در
شهرهای مذهبی صورت می گیرد در همین جا انجام شود.
سهم تسهیالت مسکن از  ۱۳درصد به  ۲۰ارصد افزایش
می یابد
سخنگوی دولت همچنین به جلسه با مدیران بخش مسکن
کشور اشاره کرد و افزود :در این جلسه تصمیم گرفته شد
سهم مسکن از تسهیالت بانکی از  ۱۳درصد به  ۲۰درصد
افزایش پیدا کند .رئیس کل بانک مرکزی هم موظف شد
این ســهم را در شــورای عالی پول و اعتبار پیگیری و به
تصویببرساند.
ربیعی ادامه داد :در این جلسه پیشنهاد شهردار تهران (پیروز
حناچی) بود که بر این اساس وزارت کشور مامور و مکلف
شــد با شهرداری ها در شــهرهای بزرگ و کالن شهرها
مذاکره کند تا آنها ساخت مسکن اجاره ای با متراژ کم را
برای زندگی افراد برنامه ریزی کند که این وظیفه به وزیر
کشور محول شد .همچنین قرار شد استانداران مشکالت
تعاونی های مســکن و انبوه سازان مسکن را رفع کنند و
مشکالت حقوقی واحدهای مسکن مهر ساخته شده در
سال های اخیر را نیز پیگیری کنند .وی افزود :استانداران
مشکالت مسکن را در سطح استان بررسی کرده و در چهار
جلسه که در زمینه مسکن با موضوعات خاص تا پایان سال
برگزار می شود ،بیان کنند.
طرح مسکن کارمندان و مطالعات بیشتر
سخنگوی دولت بیان کرد :وزارت راه و شهرسازی ،طرح
مسکن برای کارکنان دولت را در دستور کار قرار داده است؛
و درخواست شد در این زمینه مطالعات بیشتری انجام شود.
ربیعی گفت :پیشنهاد اول در طرح مسکن کارکنان این است
که در این صندوقها  ۵سال پول دریافت کنند و مسکن را
 ۲۰ساله به اقساط واگذار کنند .همچنین بحث مکان یابی
زمین های این مسکن ها مطرح شد و قرار شده کمیته ای با
حضور وزارتخانه های راه و شهرسازی ،جهاد کشاورزی،
نیرو و نفت و وزارت کشور و شهرداری ها و بانک مرکزی
برای پرداخت تســهیالت تشکیل شود که تصمیمات آن
اطالع رسانی می شــود .وی اضافه کرد :تصمیم گرفته
شده اســت ۵۰۰هزار مسکن مهر تکمیل شود که بخشی
از آن در پردیس قرار دارد که مسکن بیشتر اصحاب رسانه
در این منطقه واقع شــده است .ربیعی افزود :بنیاد مسکن
ساالنه مسکن  ۷۰هزار مسکن می ســازد که قرار شد با
حمایت های تسهیالتی که از آن صورت می گیرد ظرف
دو ســال  ۴۰۰هزار مسکن یعنی ساالنه  ۲۰۰هزار مسکن
روســتایی را هم تکمیل کند که رئیس بنیاد مسکن برنامه
خود در ارائه کردند.
ســخنگوی دولت افزود :وزیر راه و شهر سازی (محمد
اسالمی) نیز متعهد شــد ۴۰۰هزار واحد مسکونی تا دو
ســال آینده برای اقشار متوسط به پایین با الگوی مصرف
برای اقشار متوسط به پایین دنبال کنند .ضمن اینکه برای
بازسازی و تعمیر مسکن سیلزدگان زمانبندی مشخص شد
و قرار شد طبق آن کار به پایان برسد.
ربیعی همچنین درباره مصوبات جلســه روز چهارشنبه
هیات دولت گفت :در این جلسه ،تمدید استمهال سه ساله

تسهیالت کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت که تا  ۶ماه
دیگر با تخصیص ۲هزار میلیارد تومان پول اضافه از سوی
سازمان برنامه و بودجه باید انجام شود که سازمان برنامه و
بودجه درباره آن توضیح خواهد داد.
مکان های غیرقانونی تولید ارز دیجیتال
جمع آوری میشود
سخنگوی هیات دولت با اشاره به بررسی موضوع ارزهای
دیجیتالی در جلســه دولت گفت :پیچیدگی و دیدگاه ها
درباره این موضوع زیاد بود و بررسی آن به جلسات آینده
احاله شد و باید توجه شود که در دوران پیک مصرف برق،
از ارزانی آن سوءاستفاده نشود.
وی افزود :دولت تصمیم گرفت که مکانهای غیرقانونی
تولید ارز دیجیتالی جمع آوری شده و شهرک هایی پیش
بینی شود تا افرادی که تمایل دارند ،در این شهرک ها با گاز،
نیروگاه ایجاد کنند و با برق تولیدی خود ارز تولید کنند.
ربیعــی با تاکید بر اینکه در شــهرکها نرخ گاز یارانه ای
نخواهد بود ،گفت :نباید خــود را از ارز دیجیتال محروم
کنیم ،اما این ارز باید سامان یافته و نظاممند شود و در این
زمینه چند دستگاه باید به نتیجه برسند.پ
حضور ناوگان اروپایی در خلیج فارس پیام
خصمانه دارد
ربیعی در پاسخ به این سوال که گمانه زنی هایی درخصوص
دیدار ظریف و وزیر خارجه عمان مبنی بر میانجیگری این
کشور برای نفتکش بریتانیایی وجود دارد و اینکه بریتانیا
اعالم کرده اگر ایران نفتکش بریتانیایی را تحویل بدهد اقدام
متقابل اتفاق میافتد و همچنین گمانه زنی ها در خصوص
خانم زاغری اظهار داشت :کشورهای مختلفی برای گفت و
گوها درخصوص امنیت منطقه به جمهوری اسالمی ایران
میآیند و البته پیشنهادهای خیرخواهانه ای هم مطرح می
کنند اما این به معنای قبول میانجیگری نیست؛ بحث گفت
و گو با ســخن گفتن متقابل و انتقال دیدگاهها است و ما
هم به این کشورها که خیرخواهانه به ایران سفر میکنند و
مذاکراتی انجام می دهند احترام میگذاریم.
ســخنگوی دولت بیان کرد :مواضع ایران در زمینه کشتی
ایرانی به ســرقت رفته از سوی دولت انگلستان مشخص
است و براساس یک چارچوب حقوقی اقدام کرده ایم که
آنها باید دست از سرقت بردارند و کشتی را آزاد کنند قطعا
ما هم براساس حسن نیت تصمیم میگیریم و این چیزی
نیست که ابتدا ما بخواهیم آزاد کنیم و یا آنها بخواهد آزاد
کنند .ربیعی عنوان کرد :به ما گفته شده که اعالم کنید که
تضمین میکنید این کشتی نفت برای سوریه نخواهد بود
البتــه ما قبال این را اعالم کردهایم که اصال مقصدی اعالم
نکرده ایم که برای سوریه بوده و یا نبوده و اساسا ما این حق
را برای یک کشور مجاز نمیدانیم تحریمی که یک گروه
اعمال کرده و ســایر کشورها را وادار کند که از آن کشور
تبعیت کنند .سخنگوی دولت تصریح کرد :ما پیش از این
هم اعالم کرده ایم که مقصد ما سوریه نبوده و هیچ دلیلی
نمیبینیم که بخواهیم تضمینی بدهیم .ما قائل به این نیستیم
که سربازان اجرای تحریمهای یک گروه از کشورها هستیم
و همانطور که گفتیم اعتقادی هم به این موضوع نداریم که
هر گروهی بتواند تحریمی بگذارد و همه از آن تبعیت کنند.

سرمقاله

جهاناقتصاد

آغاز پایان بریتانیای کبیر؟!
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

باالخره بوریس جانسون موفق شد در دومین تالش خود در چند سال اخیر بر صندلی نخست
وزیری بریتانیا تکیه بزند .او از نوادگان علی کمال بیگ است که در دوران صدر اعظمی فرید
پاشا در امپراطوری عثمانی به مقام وزارت داخله رسید و به عنوان یکی از اعضاء اصلی جمعیت
محبان انگلیس در فروپاشی امپراطوری عثمانی و سلطه گری بریتانیا در منطقه موثر بود.
آیا تاریخ تکرار خواهد شــد؟ می توان انتظار داشــت که نواده علی کمال بیگ نیز با بیرون
بردن بریتانیا از جامعه اروپا و افزایش نفوذ هر چه بیشتر ایاالت متحده در این کشور ،آنچه از
امپراطوری بریتانیای کبیر مانده را نیز به باد دهد؟
بوریس جانسون سیاستمدار فرصت طلبی است که همواره به دنبال اهداف سیاسی خود بوده
و از هیچ اقدامی در این مسیر روی گردان نیست .او به دیوید کامرون نخست وزیر محافظه
کار بریتانیا قول داده بود که از سیاست وی مبنی بر ماندن در اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد،
لیکن قبل از همه پرسی مربوط به خروج بریتانیا از جامعه اروپا به محض اینکه احساس کرد
شانس آن را دارد که خود را به عنوان رهبر حزب محافظه کار مطرح کند ،تغییر سیاست داده و
در نقش معمار خروج از جامعه اروپا ظاهر شد .بدین ترتیب وی از هیچگونه اعتبار شخصیتی
در میان مردم بریتانیا برخوردار نبوده و بیشتر به عنوان یک سیاستمدار فرصت طلب و فاقد
اصول اخالقی شناخته می شود .این نکته را هم باید مد نظر قرار داد که مردم بریتانیا هیچگونه
نقشی در انتخاب وی به عنوان نخست وزیر نداشته اند زیرا وی در کشوری با جمعیت 66
میلیون نفر ،تنها با آراء  92هزار عضو حزب محافظه کار این کشور به مقام نخست وزیری
رســیده است .در سال  1916نیز در شرایطی که اسکوئیس نخست وزیر وقت با مشکالت
زیادی در جنگ جهانی اول مواجه بود ،به همین روش اعضاء حزب لیبرال دیوید لوید جرج
را به عنوان جایگزین وی انتخاب کردند .مجددا ً در اوایل جنگ جهانی دوم در ســال 1940
نخست وزیر وقت نویل چمبرلین نتوانست در مقابل مخالفت شدید نمایندگان پارلمان بریتانیا
مقاومت کند و در نهایت اعضاء حزب محافظه کار وینستون چرچیل را جایگزین وی کردند.
می توان گفت آخرین ضربه مهلکی که به امپراطوری بریتانیای کبیر وارد آمد استقالل هند در
 15اوت  1947میالدی بود .از آن پس نفوذ امپراطوری رو به کاهش نهاد به طوریکه در حال
حاضر بریتانیا تنها از انگلستان ،اسکاتلند ،ویلز و ایرلند شمالی تشکیل شده است .در پی جنگ
های متعدد بین دو کشور انگلستان و اسکاتلند در نهایت در سال  ،1707این دو کشور با امضاء
توافقی به هم پیوستند .در همین سال نیز منطقه ویلز در غرب انگلستان به این اتحادیه پیوست.
اما ایرلند که جزیره ای واقع در غرب انگلستان است به دو قسمت تفکیک شده است .بخش
جنوبی آن کشوری مستقل و عضو جامعه اروپاست و بخش شمالی آن با جمعیتی کمتر از
 2میلیون نفر که اکثریت آن پروتستان هستند از سال  1922بخشی از بریتانیا می باشد .البته
اقلیت کاتولیک مردم ایرلند شمالی اعتقاد دارند که بریتانیا بخش شمالی ایرلند را به اشغال خود
درآورده است .در چند دهه اخیر اختالفات تاریخی و فرهنگی بین مردم انگلستان و اسکاتلند
موجب شده است که احساسات ناسیونالیستی در این کشور تقویت شده و صحبت جدایی
آن از بریتانیا مطرح شده است .در نهایت در  14سپتامبر  2014علیرغم مخالفت شدید لندن،
حزب ملی اسکاتلند اقدام به برگزاری همه پرسی در مورد جدایی این کشور از بریتانیا کرد که
45درصد شرکت کنندگان رای به جدایی دادند و این موضوع مسکوت ماند .در پی برگزاری
همه پرسی در مورد خروج بریتانیا از جامعه اروپا در حالی که بالغ بر 53درصد مردم انگلستان
رای به جدایی از اروپا دادند62 ،درصد مردم اسکاتلند خواهان ماندن در جامعه اروپا شدند و از
آنجا که مردم بریتانیا با اکثریت کمی رای به جدایی از جامعه اروپا دادند ،حال شرایط به گونه
ای است که در صورت اجرای نظر اکثریت مردم بریتانیا و جدایی از جامعه اروپا ،یعنی سیاستی
که بوریس جانسون را به نخست وزیری رساند ،علیرغم اینکه نزدیک دو سوم مردم اسکاتلند
رای به ماندن داده اند باید از جامعه اروپا جدا شوند و این موضوع احساسات ناسیونالیستی
مردم اسکاتلند را به شدت تحریک خواهد کرد .این احساسات می تواند توسط سیاستمداران
ملی گرای اسکاتلند مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت منجر به جدایی این کشور از بریتانیا
شــود .در ایرلند شمالی نیز شرایط مشابهی حاکم است و با توجه به اینکه 56درصد از مردم
خواهان ماندن در جامعه اروپا می باشند ،عم ً
ال و علیرغم خواست مردم آن باید از جامعه اروپا
جدا شوند .مساله ای که به دلیل پیچیدگی های مرز فیزیکی بین دو بخش ایرلند در صورت
جدایــی بریتانیا از جامعه اروپا ،هم اکنون به یکی از چالش های اصلی بین بریتانیا و جامعه
اروپا تبدیل شده است.
بدین ترتیب با آغاز صدارت بوریس جانســون و سیاست اعالم شده وی مبنی بر خروج از
جامعه اروپا حتی بدون توافق تا پایان ماه اکتبر ،مردم اســکاتلند و ایرلند شــمالی ،دو بخش
اصلی تشکیل دهنده بریتانیا ،احســاس خواهند کرد که علیرغم خواست اکثریت ،در عمل
مردم انگلستان رای به خروج آنان از جامعه اروپا داده اند! تحریک حس ناسیونالیستی مردم
اســکاتلند و ایرلند شمالی در مساله برکزیت از یک طرف و چرخش سیاست های لندن به
سمت واشنگتن از طرف دیگر می تواند منجر به آغازی بر پایان بریتانیای کبیر باشد .شاید شاهد
آن باشیم که همان طور که علی کمال بیگ در فروپاشی امپراطوری عثمانی تاثیر گذار بود ،نواده
او بوریس جانسون نیز موجبات فروپاشی بریتانیای کبیر را فراهم آورد.

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
ی
• مدیر مسئول:فرزانه خرقان 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار سرمایه(بورس ،بانک و بیمه) :حامد هدائی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015
• گواهینامه  isoتوسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
farzaneh.kharaghani@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

