
نقشهفقرراچهكسيميكشد؟
مطالعات كم��ي و كيفي درباره 
فقر كاري پرهزين��ه و تعهدآور 
براي دولت هاس��ت. پرهزينه از 
اين لحاظ كه تكرار و اس��تمرار 
اين مطالع��ات و به روزرس��اني 
اطالعات از يك سو و تحليل اين 
داده ها از س��وي ديگر مستلزم 
اختصاص بودجه اي درخور است تا آنچه بيرون مي آيد 
بتواند نقشه اي واقعي از وضعيت و كيفيت فقر در يك 
جامعه يا گس��تره جغرافيايي مورد مطالعه را نش��ان 
دهد. تعهدآور است چون با انتشار گزارش هاي مربوط 
به آن افكار عمومي و نهادهاي مدني مطالبه گر خواهند 
شد و عملكرد سياستگذار را در رابطه با بهبود كيفيت 
زندگي م��ردم و كاهش فق��ر رصد خواهن��د كرد كه 

معموال تبعات سياسي و اجتماعي به همراه دارد. 
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امير جديدي / اعتماد

دول��ت دوازدهم خوش��بختانه از 
انس��جام خوبي برخوردار اس��ت. 
اينكه فكر كني��م كه مجموعه اي 
مي ت��وان ياف��ت كه هم��ه با هم 
هماهنگ باش��ند و ب��دون هيچ 
دردس��ري بتوانن��د كار كنن��د، 
چندان شدني نيس��ت. در عرصه 
سياس��ت در جريان انجام مس��ووليت باالخره اختالف 
نظر ها و اختالف س��اليقي پيش مي آيد. اف��راد وقتي در 
كار كنار هم قرار مي گيرند، اختالف ديدگاه ها برجسته تر 
مي شود و امكان بروز اختالف وجود دارد. به همين دليل 
هم هست كه دولت ها در ميانه راه شان ترميم و تغيير در 
تركيب كابينه ايج��اد مي كنند. به نظر نمي رس��د كه نا 
هماهنگي غيرع��ادي و نامتعارفي در كابين��ه دوازدهم 
وجود داشته باشد. با اين حال برخي چهره هاي دولت در 
گذشته درخشش بيشتري داش��تند و امروز برجستگي 

قبل را ندارند. اين امر طبيعي اس��ت. غالبا دوره هاي اول 
رياست جمهوري نس��بت به دوره هاي دوم پرهيجان تر 
است. در دور اول معموال تغيير و تحول هايي اتفاق مي افتد 
و چهره ها و سياست هاي جديدي به كار گرفته مي شوند. 
همين امر باعث مي ش��ود كه تحوالت بيش��تر به چشم 
مردم بيايد. چون يك رييس جمه��ور در دوره دوم ادامه 
سياست هايش را پيگيري مي كند و گاه به گاه تغييراتي 
ايجاد مي كند، هيجانات كمتري را نيز به جامعه منتقل 
مي كند. دوره تحوالت چشمگير در مورد آقاي ظريف در 
وزارت خارجه يا آقاي زنگنه در وزارت نفت نيز همان دوره 
اول بود. آقاي ظريف در دوره اول با مس��اله برجام رو به رو 
بود اما االن دغدغه اش حفظ برجام اس��ت. طي مذاكرات 

هسته اي هر روز آقاي ظريف به اقتضاي 
شرايط سرتيتر رس��انه ها بود و چهره اش 

به طور مكرر از تمام ش��بكه هاي مهم خبري دنيا پخش 
مي شد. االن شرايط تغيير كرده است. 

هيجانخبريوزارتخانههاكمشدهاست
نگاه روز
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احمد  شيرزاد

اه��داي »ش��اخه زيت��ون«، در 
ادبيات سياسي و نشانه شناسي 
اجتماعي و ديپلماتيك، معنايي 
جز طلب صلح و دوس��تي ندارد 
و مع��ادل دراز ك��ردن دس��ت 
دوستي و س��الم است. بنابراين، 
طنز تلخي اس��ت كه تركيه، نام 
عمليات نظامي خود براي درهم كوبيدن مسلحين كرد 
عفرين سوريه را با اين عبارت نامنطبق نامگذاري كرده 
اس��ت. براي پرداختن به چرايي انجام اين اقدام آنكارا 
و روندي كه اردوغان را به ايس��تگاه كنوني رساند، بايد 
اندكي به عقب بازگرديم. اختالف نظر جدي واشنگتن 
و آنكارا در مورد س��ناريوهاي مرتبط با آينده سوريه، 
در دوران رياست جمهوري اوباما، قابل درك بود و تيم 
اردوغان انتظار داش��ت كه در دوران ترامپ، دست كم 
براي برخي از اين اختالف نظرها - از جمله آينده بشار 

اسد و جايگاه مخالفين او- تدابيري انديشيده شود. اما 
ترامپ نش��ان داد كه فعال برنامه مدون و روشني براي 
س��وريه و ديگر بحران هاي خاورميانه ن��دارد و به اين 
ترتيب، تركيه و امريكا، هنوز هم در مورد س��وريه، در 
بسياري جهات، همراه و همفكر نيستند. تعلل ترامپ و 
نگرش خاص او نسبت به عربستان سعودي و همچنين 
مسائل داخلي امريكا، ش��رايط را به نفع روسيه پيش 
برد و روسيه توانست در آن خأل جدي، جايگاه خود را 
تثبيت كرده و در كنار دو قدرت مهم منطقه يعني ايران 
و تركيه، نه تنها در مذاكرات آستانه قزاقستان، بلكه روي 
ارض واقع نيز بازي را به نفع خود پيش برد. در اين ميان، 
رجب طيب اردوغ��ان، رييس جمهور تركي��ه و رهبر 

حزب آكپارتي از اع��اده فتح اهلل گولن 
از پنسيلوانيا به آنكارا نااميد شده و به او 

اطمينان داده بودند كه قرار نيست با گولن، مانند عبداهلل 
اوجاالن معامله شود و ...

تركيهوحرصنفوذدرسوريه
جهان
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محمدعلي  دستمالي

افزايش قيم��ت ارز آن هم به اين 
شكل كه امكان هر پيش بيني از 
آينده بازار را ناممكن كرده است، 
آس��يبي جدي به توليد و اقتصاد 
كشور خواهد زد. در اين وضعيت 
دولت باي��د با دخالت در ب��ازار در 
مقابل اين روند افزايشي بايستد. با 
اين همه به نظر مي رسد با وجود بهبود وضعيت اقتصادي 
دولت و افزايش فروش نفت، اسكناس كافي براي سرازير 
ش��دن به بازار وجود ندارد و ش��ايد اين دليل اصلي عدم 
دخالت فعاالنه دولت در بازار ارز باشد. اين روزهاي كشور 
مشابه روزهاي پاياني سال دهه 80 شده است. آن زمان 
در حالي كه فشارهاي بين المللي بر دولت افزايش يافته 
بود، ناگهان بازار ارز ب��ه يكي از جذاب ترين بازارها تبديل 
شد و سرمايه هاي بس��ياري در اين بخش آمدند و دولت 
براي كنترل قيمت مجبور ش��د تا تمام ذخاير ارزي را به 

بازار سرازير كند ولي نهايتا موفق نشد تا در مقابل سيل 
افزايش قيمت بايس��تد. با اين همه دولت هنوز به شكل 
فعاالنه با اين مس��اله برخورد نكرده است. در طرف ديگر 
بسياري از افرادي كه س��رمايه هاي خرد و كمتر از 100 
ميليون تومان دارند با وارد شدن به اين بازار مي خواهند 
از دارايي خود محافظت كنند و هيچ ب��ازاري هم اكنون 
به اندازه بازار ارز براي اين دس��ت از سرمايه گذاران جاذبه 
ايجاد نكرده است. افزايش قيمت ارز اگر به شكل تدريجي 
و با برنامه انجام ش��ود ش��ايد بتواند به بهب��ود وضعيت 
صادراتي كشور منجر ش��ود، اما هنگامي كه اين روند با 
نوسانات پي در پي همراه است، طبيعتا صادرات هم ضربه 
مي بيند. اين طور نيست كه مثال يك صادر كننده فرش 

با افزايش س��ود خود لزوما ب��ه افزايش 
س��رمايه گذاري و گس��ترش بنگاه خود 

دس��ت بزند، زيرا اگر بازار ارز جذاب باش��د، ممكن است 
برخي از صادركنندگان هم به اين بازار وارد شوند و ...

حددخالتدولتدربازارارز
اقتصاد
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زهرا  كريمي

8 و 9

وزير ارشاد  در  اختتاميه سي و سومين جشنواره موسيقي فجر: 

از ضعف ها و قوت ها بگوييد تا استوارتر شويم

رجوع به صفحه  15 

شركت خدمات مسافرتي پرسپوليس

اليت گشت
8305

88402080

  با کمال تأسف درگذشت سركار

انا لهلِ واّنا إلیه راجعون 

محسن رهامی

حاجیه خانم منور حبیبي
خواهر گرامي  همكار ارجمند جناب آقای دکتر نجفقلي حبيبي، 
عضو محترم شوراي مركزي انجمن اسالمي مدرسين دانشگاهها

را به اطالع دوس�تان و همکاران گرامی می رس�اند. ضمن عرض 
تس�ليت خدمت ايش�ان وکليه خانواده ه�اي محترم مصيبت 
ديده، به استحضار ميرساند مجلس بزرگداشت آن مرحومه روز 
دوشنبه 96/11/2 از  ساعت ١٥ تا 16/30 در مسجد  الرسول )ص( 

واقع در ميدان رسالت تهران برگزار مي گردد.

رخوت »اميد«

 آيا برخي وزرا
 در دولت دوازدهم نااميد 
و بي انگيزه شده اند؟

2

   دولت بايد اين
 بقچه غم را كنار بگذارد
  غالمعلي جعفرزاده-3

   چرا نيستي، همان 
لحظه كه بايد باشي؟

  احمد پورنجاتي-16


