
انتظار نامعقول از صداوسيما
1- نه كس��ي مي داند صداوسيما 
چه تعداد بيننده دارد، نه خودش. 
آمارهايي هم كه از نظرسنجي هاي 
خود صداوسيما در مورد خودش 
منتشر مي شود چون توسط نهادي 
بي طرف انجام نمي ش��ود قاعدتا 

نمي تواند اعتمادآفرين    باشد. 
درآمدها و هزينه هاي صداوسيما هم همين جور است. نه 
كسي در بيرون صداوسيما از آن خبر دارد، نه خودش از آن 
مطلع است. هفته پيش خبري منتشر شد از درآمد نجومي 
كه صداوس��يما در قالب برنامه س��ازي براي سازمان هاي 
مختلف دريافت مي كند و معلوم نيست به جيب چه كسي 

مي رود و حساب و كتابش با كيست؟
2- صداوس��يما به لطف قانون اساسي رقابت ناپذير است. 
امكانات فني همه رسانه هاي كشور اعم از خبرگزاري ها، 

مطبوعات، سايت ها و ...
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جمهوری اسالمی ايران
وزارت نيرو

سازمان آب و برق خوزستان

تجديد آگهی
) شماره فراخوان 96/227 ( 

فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه گران و تأمين کنندگان مالی
 EPC+F احداث تصفيه خانه های آب اهواز )کوت امير،کيان آباد و شيبان( به روش
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مصيب وارده را تسليت گفته، براي آن عزيز از دست رفته  غفران 
و آمرزش الهي و براي ش�ما و خانواده محترمتان صبر و سالمتي 

آرزومندم.

 جناب آقاي سعيدي

اسماعيل خليل زاده نايب رييس اتاق تعاون ورييس اتاق تعاون تهران

 مديرعامل محترم  كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

اعتراضات دي ماه س��ال ج��اري واقعيت هاي 
مهمي را براي بس��ياري از افراد آشكار كرد كه 
از جهت شناخت جامعه به نوعي اتمام حجت 
تلقي مي ش��ود. به تعبير ديگر از اين ساده تر و 
كم هزينه تر نمي شد كه واقعيت اجتماعي بروز 
يافته و به ص��ورت عريان خود را نش��ان دهد. 
واقعيتي كه اگر پي��ش از اين نيز اج��ازه بروز 
داشت، كم كم خود را آش��كار مي كرد. يكي از موارد پيش آمده در اين 
اعتراضات آتش زدن پرچم كش��ور بود كه واكنش و تاسف بسياري را 
برانگيخت، به طوري كه مقام رهبري نيز به آن اشاره كردند. در آخرين 
واكنش ها نيز فيلمي از سردار محترم قاسم سليماني منتشر شد كه در 
آن اظهار شده: »صحنه هاي عجيبي بود كربالي 5. ما براي دفاع از هر 

متر كشورمان، خصوصا در آن منطقه شهيد داديم. من 
همين جا بگويم وقتي صحنه نابخردانه آن نادان را در 

آتش زدن پرچم ايران ديدم خيلي دلم سوخت. گفتم اي كاش به جاي 
پرچم، من را ده بار آتش مي زدند، به جاي تصوير من. 

درخواستي از جناب سردار سليماني 
نگاه روز
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عباس  عبدي

هرگاه در جامعه اي دستان ش��ماري افراد 
بر اموال خصوصي و اموال عمومي باز باشد، 
راه فس��اد و انحطاط هموار مي شود. در اين 
باره، وضع ايران بسيار ناگوار است. ايران در 
زمره كشورهايي اس��ت كه در بعد وقاحت 
دس��ت اندازان به اموال مردم و بيت المال با 

كمتر كشوري در دنيا قابل مقايسه است. 
دزدي از اموال م��ردم چنان قبحي دارد ك��ه خداوند در كتابش، 
قرآن، امر به بريدن دس��ت س��ارق كرده اس��ت. از س��وي ديگر، 
دس��ت اندازي به بيت المال چنان مذموم اس��ت كه علي)ع( در 
نهج البالغه تندترين مالمت ها و سخت ترين عقوبت ها را متوجه 
متجاوزان به آن مي كند. او در نكوهش خيانتكاران به بيت المال 

مي فرمايد: » اي كس��ي كه نزد ما از خردمندان به 
ش��مار مي آمدي، چگونه نوش��يدن و خ��وردن را 

بر خود گوارا كردي در حالي كه مي دان��ي حرام مي خوري! حرام 
مي نوشي!...« و سپس بر حذر مي دارد و ...

در ضرورت قطع يد
سياست - 1
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مجيد  وحيد

بودجه س��ال 97 بيشتر از هر س��ال ديگري 
دچار حاش��يه ش��د و انتظ��ار م��ي رود اين 
حاش��يه ها ن��ه تنها آس��يبي ب��ه آن نزند كه 
برشفافيت و كار آمدي و راهگشايي آن بيفزايد. 
واقعيت آن است كه بودجه هاي ساالنه هرچه 
فارغ از مس��ائل سياس��ي و نيازهاي روزمره 
بسته ش��وند و در عوض بر اساس كارشناسي 
اقتصادي و نگاه بلندمدت توسعه گرا تنظيم شوند هم نفع جامعه را 
در بر خواهد داش��ت و هم آينده با ثباتي را به ارمغ��ان مي آورند. اين 
طبيعي اس��ت كه بخش هاي مختل��ف از دولتي گرفت��ه تا عمومي 
تقاضاي افزايش بودجه داشته باشند ولي نيازهاي ملي، مصالح مردم، 
رسيدگي به اقش��ار ضعيف جامعه قطعا مقدم بر هر مطالبه درست 

و غلط ديگر هس��تند و دولت و مجلس��ي كه بتوانند 
در مقابل فش��ارهاي بودجه اي مقاومت خردمندانه 

بكنند پيروز ميدان خواهند بود و مردم و نخبگان و اقتصاد دانان هم 
در نهايت مدافع و قدردان شان خواهند بود. 

ضرورت هاي سخن گفتن با مردم 
سياست - 2
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محمد  كاظمي

از روز پنجشنبه نيروهاي تركيه عملياتي را 
در عفرين سوريه عليه كردهاي اين كشور 
آغاز كردن��د. نيروهايي ك��ه پيش تر تحت 
حمايت امريكا در مبارزه با داعش بودند. اما 
در حال حاضر اين س��وال مطرح است كه 
تركيه با آغاز حمله به خاك س��وريه عليه 
نيروهاي كرد چه هدفي را دنبال مي كند؟ 
ريشه هاي اين جريان به تحوالت چند سال گذشته در سوريه باز 
مي گردد. حساسيت ها بر سر نيروهاي كرد در طول اين مدت از 
سوي تركيه كم و زياد بوده است وبا توجه به اينكه اكثر نيروهاي 
حاضر در صحنه سوريه به سمت مبارزه با داعش سوق پيدا كردند 
توجه ها به س��مت نيروهاي كرد كمتر بود. اما حاال با شكس��ت 

داعش صحنه نبرد در سوريه شفاف تر شده است. 
تركيه همواره به دنبال اين بوده است كه نيروهاي 

دموكراتيك سوريه تهديدي براي تركيه در نزديكي مرزهاي اين 
كشور نباشند. 

دغدغه هاي تركيه از حمله به عفرين
جهان
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افشار  سليماني

مس��اله اصلي اقتصادي كشور، بي شك فقدان 
سرمايه كافي براي سرمايه گذاري جديد براي 
رشد و اشتغال است و يكي از موانع جدي ذهني 
مواجهه با اين مساله اصلي در نظر و عمل، توهم 
قابليت سوق دادن نقدينگي مثبوت در بانك ها 
به سمت سرمايه گذاري اس��ت. طبق آخرين 
گزارش بان��ك مركزي، آم��ار حجم نقدينگي 
در انتهاي آبان 1396، بيش از 1424 هزار ميليارد تومان اعالم ش��ده 
است. بدون كمترين ترديد يكي از مشكالت كشور اعالم آماره اي تحت 
عنوان آمار حجم نقدينگي توسط بانك مركزي است. زيرا با توجه به 
فقدان درك معناي اين آماره و دنيايي از توهم كه حول آن، به خصوص 
در درجه اول در ذهن مقام��ات در نهادهاي مختلف و در اذهان برخي 

ناظران اقتصادي شكل گرفته است، اعالم آماره فوق 
همواره با توهمات تكرار   ش��ونده اي همراه اس��ت، به 

نحوي كه به نظر مي رس��د تنها چاره رفع اين توهمات، عدم اعالم اين 
آماره يا اعالم آن تحت عنوان درست و علمي آن يعني آماره M2 است. 

توهم سرمايه گذاري با نقدينگي
اقتصاد
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شهرام    معيني

عقالنيت سياسي 
يا سالخي 
اصالح طلبي

انتقاد محمدرضا تاجيك
 از راهبرد برخي اصالح طلبان

2

تك صدايي
 وضعيت  صدا و سيما  
در گفت و گو با محمد هاشمي

گزارش بانك مركزي از شاخص هاي كالن اقتصادي
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