امیدواری بازار جهانی برای بازگشت نفت ایران

قیمت نفت
به کمترین میزان خود رسید
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آمریکا هم خبر از رفع موانع اصلی اختالف با ایران داد

چراغ سبز واشنگتن برای توافق احیای برجام

صفحه3

بیماری جدید در هیچ جای دنیا به صورت پاندمیدر نیامده است

آبله میمونی به ایران رسید
اما جای نگرانی نیست
صفحه4

جلسه غیر علنی مجلس درباره مذاکرات برجامی

بازه زمانی برای راستیآزمایی
رفع تحریمها در نظر گرفته شده است
جلســه غیر علنی دو ساعته مجلس درباره مذاکرات برجامی روز گذشته برگزار شد .عباس مقتدایی
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در جلسه
غیر علنی علی شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ،حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ،علی باقری
رئیس تیم مذاکره کننده هستهای...،
صفحه2

خانم منتقد در حزب جمهوریخواه متحمل شکست شد

انتقام ترامپ از چنی
صفحه11

رئیس پلیس پایتخت خبر داد

جمعآوری لباسهای نامتعارف
از واحدهای صنفی
 انهدام هفت باند حرفهای پولشویی
صفحه6

سرمقاله

رابطه دالر ،طال و بورس با احیای برجام

چرا بازارهای مالی به اخبار توافق روی خوش نشان ندادند؟
یادداشت

اصالح الگوی مصرف برق ،چرا و چگونه
زهرا تاجیک

این روزهــا یکبار دیگر مصرف برق در کشــور
به طور بیســابقهای باال رفته اســت ،به طوری که
براســاس اعالم مقامات وزارت نیرو ،مصرف برق در
منطقه تهران شامل استان تهران ،البرز و قم به بیش
از  ۱۱هزار و  ۸۰۰مگاوات رســید که مصرف بسیار
باالیی است .همچنین مصرف برق در تهران بزرگ
نیز تا  ۳۰۰مگاوات بیشتر از الگوی مجازی شد که
برای این کالنشهر در نظر گرفته شده است .از سوی
دیگر چند روز پیش مصرف برق کل کشــور از مرز
 ۶۷هزار مگاوات گذشــت و به عدد  ۶۷هزار و ۳۱۸
رسید که این میزان مصرف رکورد پارسال را شکست
و رکورد امسال نیز همین عدد است .اگر چه بخشی
از این افزایش مصرف برق ،ناشی از گرمای کم سابقه
هوا است و بررسیها نشــانگر آن است که به ازای
هر یک درجه افزایش دمای هوا ،بین  ۵۰۰تا ۷۰۰
مگاوات به میزان مصرف برق افزوده میشــود اما از
این واقعیت هم نباید چشم پوشی کرد که بخشی از
مصرف بیرویه و بیش از حد برق در کشور ناشی از
فقدان فرهنگ و الگوی مصرف در کشور است .این
موضوع باعث شده که در زمینههای مختلف ،میزان
مصرف بعضی کاالها در کشــور باالتر از حد جهانی
باشــد :باال بودن دور ریز نــان ،مصرف بیش از حد

یادداشت

بنزین ،مصرف عجیب و غیر قابل کنترل آب ،مصرف
باالی دارو نســبت به میانگین جهانــی و ....این در
حالی اســت که طی حداقل دو دهه گذشته در این
باره هشدارهای بسیاری داده شده است اما اگر چه
تغییراتی در میزان مصرف این اقالم در کشور صورت
گرفته اما باز هم شاهد این وضعیت هستیم .در این
باره چند نکته است که باید مورد توجه قرار گیرد:
 -1فرهنگ ســازی برای هــر کاری باید دائمی
و بر اساس استراتژی مشــخص و دراز مدت باشد.
مثال این روزها بســیار شاهدیم که به مردم این امر
گوشــزد میشود که در ساعات پیک مصرف برق از
وســایل برقی پرمصرف استفاده نکنند یا قرار دادن
وســایل الکترونیکی در حالــت  standbyدر دراز
مدت درست نیســت و برق زیادی را هدر میدهد؛
این نکات باید همراه با گســترش ،فروش و اشاعه
مصرف لوازم مختلف برقی به مــردم آموزش داده
میشد و ملکه ذهنها بود ،نه اینکه در این روزهای
بحران یکباره سعی شود این موضوع به خورد اذهان
عمومی داده شود!
 -2فرهنگســازی مصرف باید همه جانبه و بر
اســاس نگاه اجتماعی باشد .اگر قرار است به مردم
اصالح فرهنگ مصرف آموزش داده شود تنها اشاره

به برق کافی نیست .باید این آموزش به مردم داده
شــود که اوال منافع عمومی بر منافع فردی ترجیح
دارد ،ثانیــا کال بایــد در مصرف هر نــوع کاالیی،
نگاهمان نگاه ملی باشــد .اینجا اســت که موضوع
«اقتصــاد مقاومتی» هم میتواند یادآوری شــود و
مورد توجه قرار گیــرد .در واقع اینها همان اهدافی
اســت که در اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار
بگیرد و برای عموم مردم کشــورمان تبیین شود.
بیشــک یکی از بــرکات عملیاتی کــردن اقتصاد
مقاومتی ،رسیدن به این نگاه اجتماعی و همه جانبه
نگری در اصالح الگوی مصرف است.
 -3واقعیــت این اســت که بخشــی از مصرف
بی رویه کشور مربوط به ســاختمانها ،امکانات و
مجموعههای دولتی است .طبیعتا در ساعات اداری
مصرف برق بیش از اندازه اســت و الزم اســت که
اصالح الگوی مصــرف از ادارات و نهادهای دولتی
و شــبه دولتی آغاز شــود .اصالح الگوی مصرف و
صرفهجویــی در این مراکز عــاوه بر اینکه به طور
مســتقیم ،مصرف برق را کاهــش میدهد ،باعث
تقویت روحیه همکاری مردم میشود .بدیهی است
که در غیر این صورت ،تاثیرگذاری توصیههای دولت
به مردم کم خواهد بود.

سعید اشتیاقی *

دیروز به جهت قرار مالقات با یکی از دوستان در
مرکز تجارت جهانی راهی خیابان فردوســی تهران
شدم .همان ازدحام همیشگی روزهای قبل و همان
صفهای طوالنی جلوی برخــی مغازهها به جهت
دریافت  ۲۰۰۰دالر با کارت ملی به نام مســافری
برقرار بود و معلوم نیســت این رویه اشــتباه تا کی
میخواهد ادامه پیدا کند .آن هم در کشوری که از
طرفی تحریم هست و مشکل تامین ارز دارد و برای
مصارف با اهمیتتر محدودیت قایل میشــود و از
طرفی دیگر ،ارز خود را روزانه بین مردمی که چهره
آنها به همه چیز میخورد ،اال مسافر ،خیرات میکند.
از هیــن موضوع که بگذریم ،روند اصلی خرید و
فروش ارز نقطه مقابل این صفهای طوالنی بود .به
طور واضح معلوم بود که خبر توافقات سایه سنگینی
بر بازار نقدی ارز گذاشــته بود که فروشندگان این
کاال بر خریداران پیشی گرفته بودند و حجرهداران از
خرید دالر با قیمت تابلو خود بر  ۲۸۷۰۰تومان نیز
امتنــاع میکردند .در بازار حواله نیز وضع بر همین

ریزش حامیان رئیسی
ابراهیم نکو*

عدد دالر پس از توافق وین
منوال است .بیشتر فعالین اقتصادی نیز دست نگه
داشــتند تا خبرهای خوب توافق برای آنها ارمغان
نرخهای بهتری بیاورد.
اگرچه به نظر بنده به عنوان یک فعال اقتصادی
که در یادداشتهای متعدد به آن اشاره کردم ،ثبات
بهترین ارمغانی است که فعالین اقتصادی به دنبال
آن هســتند و روشن ساختن چشماندازی روشن از
آینده اقتصاد برای فعالین بخش خصوصی توســط
حاکمیت تا بتوانند چــراغ راه خود قرار دهند و در
این جنگ اقتصادی فائق آیند.
اگرچه انتظار نرخ ارز پایین عدد  ۲۳هزار تومان
که در بودجه آمده است را باید خوشبینانه دانست،
اما برخی کارشناســان برای مــدت کوتاه محتمل
دانستهاند .اما به نظر میرسد با توجه به ظرفیتهای
اقتصاد ایران عدد نــرخ  ۲۵الی  ۵۰۰/۲۶برای دالر
بــا توجه به واقعیتهای اقتصادی حال حاضر ایران
همخوانی دارد و واقعبینانه است.
اگر توافق تا هفته اول شــهریور نهایی شود ،این

صفحه5

انتظار هست که سیر نزولی به این عدد پیشبینی
شده برسد
اینجاست که باید تدابیر هوشمندانه برای ثبات
نرخ به وجود آمده انجام شود و نه اینکه نرخ بعد از
توافق دوباره سیر صعودی بگیرد.
در پایان باز هم باید تاکید کنم که در شــرایط
فعلی اقتصاد کشــور عامل پیش برنده تولید ثبات
قیمت ارز اســت و نه کاهش آن .در شرایط مذکور
پس از یک دوره ثبات دولت میتواند با مابهالتفاوت
به دســت آمده از بــازار و فــروش ارز برنامههایی
همچون ایجاد رقابت در بخشهای صنعت و تولید،
کاهــش تدریجی رانت ،افزایش شــفافیت ،کاهش
مداخالت در نظام قیمت گــذاری و از همه مهمتر
مبارزه با فســاد مالی و اداری را در دستور کار قرار
دهد .از این مســیر اســت که به تدریج حرکت در
مسیر بهبود کشور آغاز خواهد گشت.
* عضو اتاق بازرگانی ایران و چین
منبع :خبرآنالین

آقای رئیســی در زمان تبلیغات انتخاباتی خود
اعتقاد آنچنانی به کارهای حزبی نداشت و دلیل آن
هم بر میگردد به اینکه ایشان به معنای تعریف شده
کار حزبی را مبتنی بر قواعد حزبی انجام نداده است،
به عبارتی یا به آن اعتقاد نداشــت و یا زیاد به این
موضوع وارد نبود.
اما یک گروه و جناح خاصی پر رنگ از ایشــان
حمایــت کردند که به نظر من ایــن گروه به نوعی
در تالش مصادره ایشــان بودنــد ،این حرکت همه
جناحها را به نوعی مردد کرد که تعدادی از جناحها
مقابل هم از ایشــان حمایت کردند اما بدنه جامعه
با گرایشهای جناحــی و حزبی متعلق به جناحی
که از ایشان حمایت کردند از آقای رئیسی حمایت
آنچنانی نکردند و حمایت آنها در سطح خیلی ضعیف
بود .این مشخص بود که در نهایت آقای رئیسی در
آینده با دو مسیر مواجه خواهد بود؛ یک مسیر این
اســت که همان حزب و جناحی که از ایشــان به
شدت حمایت کرد در تالش و سعی خواهد بود که
ایشان را به مسیری که متناسب با عالیق و سالیق
خودشان است ســوق دهند ،یعنی میخواستند به
نوعی خواستههای خودشان را تامین کنند از جمله
در انتصابات و خواستههای سیاسی خودشان .االن
میبینیم در مجلس صدای حامیان ایشان در آمده و

تعدادی از اعضا مجلس به اقای رئیسی هشدار دادند
مواظب باشید که شــما درچنبره گروههای فکری
دیگر مخالف ما قرار نگیرید .به عبارت دیگر هشدار
دادند شما در مسیر و در جمعی هستید که برخی از
آنها مخالف شما هستند .این یعنی اینکه تعدادی
میخواستند ایشان را در مصادره خود داشته باشند.
مسیر دیگری که آقای رئیسی میخواست در آن
قرار بگیرد مســیر فراجناحی ایشان بود که ایشان
تمایل داشتند در آن چارچوب عمل کنند و به نوعی
خواست قلبی آقای رئیسی این بود که بتواند جمع
کثیری از آحاد جامعه را به سمت خود بکشاند و با
مردمی عمل کردن و ســفرهای خود بتواند از همه
جناحها برای خود حامی درست کند ،ولی چون این
جناحی که از ایشان به شدت حمایت کردند ،مخالف
جذب افراد دیگر از جناحهای دیگر هستند ،این هم
با مشکالتی مواجه شــد .یعنی آقای رئیسی با این
که میتوانست در این دو مسیر قرار گیرد ،نتواسنت
در هیچ کدام از این مســیرها به صورت کامل قرار
گیرد .منظور این اســت که هم در جذب طرفداران
سرســخت خود با چالشهایی مواجه شد که بتواند
رضایتمندی جناح حامی را به دســت بیاورد که به
آن نرسید .و هم از اینکه از این سمت نتوانست سایر
جناحها را به سمت خود بکشاند و بر حامیان خود

بیفزاید.
ســفرهای اســتانی در این باره کفایت نخواهد
کرد  ،چون این سفرها خروجی قابل قبولی ندارد و
رضایتمندی مردم را (با توجه به اقدامات اقتصادی
انجام شــده مثل جراحی اقتصادی که به مشکالت
مردم اضافه کــرد) در پی ندارد ،لذا مردم همچنان
منتظرند که اقدام عملی از سوی دولت صورت گیرد.
نکته ای که باید به آن اشــاره شــود این است که
آقای رئیســی امروز با یک سرسختیهایی از سوی
جناح حامی و مردمی که وی اعتقاد داشت به سمت
وی خواهند آمد مواجه شده که این سرسختیها و
مشــکالت یک تکالیفی را برای احزاب و جناحهای
دیگــر و گروههای مدنی تکلیــف میکند که اینها
چگونه عمل کنند تا بتوانند خودشــان را بازسازی
کنند .بــرای مثال اصالح طلبان باید با تعدیلهایی
در رفتارهای خود و اتخاذ رویکردهای نو ،بتوانند از
موانع تراشی برای دولت خودداری کرده و از سوی
دیگر ســعی کنند با یک بازسازی معمول و معتدل
بــرای انتخابات آتی و مخصوصــا مجلس پیش رو
آمادگی داشته باشــند که بتوانند با برنامه و با یک
رویکرد مردم پسند پای به عرصه انتخابات بگذارند.
* نماینده ادوار مجلس
منبع :خبرآنالین

