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چارچوب سخن با مردم
حس��ن روحان��ي ب��ا 
ش��روع س��ال جديد، 
رويكرده��اي جديدي 
را در برنامه هاي دولت 
به نمايش گذاشته كه 
ماحصل تجاربي است 
كه از گذشته به دست 
آمده است. به خصوص اينكه نارضايتي هاي 
مردم در دي ماه سال گذش��ته هشداري به 
مجموعه حاكميت ارزيابي ش��د و پيام هاي 
روشني را به همراه داشت تا مسووالن توجه 
بيش��تري را ب��راي افزايش ضري��ب رضايت 

توده هاي اجتماعي داشته باشند. 

سرمقاله

مرتضي  مبلغ
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راستهكفاشها
حسن روحاني سرزده از بازار تبريز ديدار كرد

محمد بابايي / ايرنا

اي��ن روزها هرجا گعده سياس��ي 
اس��ت، بح��ث انتخاب ش��هردار 
پايتخت داغ اس��ت. از راهروهاي 
مجلس تا گوشه و اطراف اتاق هاي 
دولت، از دفاتر اح��زاب كوچك و 
ب��زرگ اصالح طل��ب و اصولگرا تا 
صحن سبز و عسلي شوراي شهر 
پايتخت و حتي ساختمان هاي اصلي و فرعي شهرداري 
تهران بزرگ همه جا بحث از اين اس��ت كه باالخره پس 
از اين همه ماج��راي پرماجرا، كليد اين ش��هر بزرگ به 
دست چه كسي خواهد رس��يد و شخصا به عنوان يكي از 
نمايندگان مردم اين شهر بزرگ، فكر مي كنم مهم ترين 
مس��اله در اين انتخاب كليدي، همچون هر قول و فعلي، 
عمل به قانون اس��ت و پايبن��دي به آن. قانون��ي كه اين 
مسووليت خطير را برعهده 21 عضو شريف شوراي شهر 
تهران گذاشته و همچنين مسووليت نظارت بر عملكرد 
فرداي آقاي ش��هردار را.  ب��ا اين همه به عن��وان نماينده 
شهروندان پايتخت در مجلس، يادآوري برخي ويژگي ها 
و معياره��اي عمومي ش��هردار آينده را بر خ��ود وظيفه 
مي دانم. ويژگي هايي كه معتق��دم نه تنها گزينه نهايي و 
منتخب شوراي شهر، بلكه تمام نامزدهاي اوليه نيز بايد 
حائز آن مي بودند و حال در آستانه انتخاب نهايي، اميدوارم 
به اين چند ويژگي مهم توجه كنند. شهردار تهران نبايد 
بازنشس��ته باشد. ش��هردار ش��هري با جمعيتي جوان و 
پويا نبايد از ميان بازنشس��تگان انتخاب شود. مديري كه 
هم اكنون در س��ن بازنشستگي اس��ت يا ممكن است در 

س��ال هاي خدمت خود در مقام شهردار 
تهران از مرز بازنشستگي بگذرد، نمي تواند 

اين ش��هر پويا و فعال را اداره كند و پاسخگوي مطالبات 
شهروندان جوان و پرجوش و خروش آن باشد. 

شهردار تهران كيست؟!
نگاه روز
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پروانه   سلحشوري

در زمين��ه ماموري��ت امانوئ��ل 
ماكرون، رييس جمهور فرانسه در 
سفر به واشنگتن، براي قانع كردن 
همتاي امريكايي اش براي ماندن 
در برجام بسيار گفته و نوشته شده 
اس��ت. مذاك��رات رييس جمهور 
فرانس��ه و رييس جمه��ور امريكا 
ابعاد و زمينه هاي مختلفي داشت. شايد از ديد پاريس اين 
ديدار رسمي، ماموريت موفقي بود، اما نمي توان گفت كه 
ماكرون موفق شده است در تمام زمينه هاي مورد نظرش 
ترامپ را قانع كند. ماكرون خودش پيش از سفر به امريكا 
پيش بيني كرده بود كه نتواند در برخي از مسائل ترامپ را 
قانع كند. امروز كه كره شمالي بعد از نزديك به يك سال 
درشت گويي و ژست هاي قلدرمآبانه از سوي رييس جمهور 
امريكا، دس��ت كم در ظاهر با خواس��ته ترامپ كنار آمده 
است، باعث شده تا رييس جمهور امريكا اعتماد به نفس 
بيشتري در رفتار و رويه خود پيدا كند. مشخص است كه 
ترامپ تصميم خود را گرفته اس��ت، تغييرات و تحوالت 
دولت امريكا و انتصاب افراد تندرو و افراطي در پست هاي 
حساس سياست خارجي نشان مي دهد كه او مصمم است 
كه برنامه مورد نظر خود را اجرايي كند. مشخص نيست 
كه سياست ترامپ در برابر پيونگ يانگ تا چه اندازه موفق 
بوده و اعتماد ب��ه نفس تازه بازيافته ترام��پ، تا چه اندازه 
كاذب باش��د. اما او بر اساس احس��اس موفقيت خود در 
سياست خارجي برابر كره شمالي، احتماال تصور مي كند 
كه مي تواند با ايران نيز از موضع زور سخن بگويد و ايران را 

در تنگنا قرار دهد. آنچه تا به امروز از سوي 
طرف اروپايي در مورد برجام شاهد بوديم 

اين بود كه سلسله اقدامات و موضع گيري هايي انجام دهند 
كه به ترامپ نشان بدهند در حال همكاري با او هستند. 

سقوط اروپا در آغوش ترامپ
جهان
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سيد علي خرم

در ح��وزه گردش��گري، هم��ه 
رويدادها س��بب مي ش��وند تا به 
صورت زنجي��ره اي باورهاي ملي 
براي اج��راي برنامه ه��ا افزايش 
پيدا كنند و اي��ن باوره��ا به نوبه 
خود تبديل بشوند به برنامه هايي 
ك��ه قابلي��ت ثب��ت در تقوي��م 
كشور و تقويم هاي جهاني را داش��ته باشند. اين زنجيره 
پروسه خوبي را ش��كل مي دهد. در تبديل پتانسيل ها و 
جاذبه هاي گردش��گري ما به محصول، مهم ترين پارامتر 
رويدادمح��وري اس��ت. رويدادهاي مختل��ف مي توانند 
ظرفيت هاي گردش��گري را تبديل كنند به محصوالت 
گردشگري. مثالش نوروز اس��ت، رويداد ملي نوروز باعث 
مي ش��ود كه افراد براس��اس س��اليق مختلف، از مقاصد 
مختلف گردشگري كشور )و بر اساس جاذبه هاي مختلفي 
كه در قالب محصول خود را نشان مي دهند( ديدن كنند. 
در شيراز افراد عالقه دارند به سراغ تجربه تاريخ و فرهنگ 
بروند، مسافران به چهارمحال و بختياري طبعيت گردي را 
در اولويت قرار مي دهند و در جنوب كشور، كيش و قشم 
پذيراي كساني اس��ت كه قصد گردشگري دريايي دارند. 
اين حركت و موج سفر در همه اين شكل ها بسيار وابسته 
است به رويداد ملي نوروز. اين رويدادها خودشان هزاران 
رويداد را در دل خود ش��كل مي دهند و كمك مي كنند 
تا برنامه هاي متعددي در طول س��ال تعريف شوند. اين 
برنامه ها در نهايت منجر به بهره بردن از ظرفيت ها و توسعه 
گردشگري كشور مي ش��وند. در طول س��ال اگر بتوانيم 

رويدادهاي مختلف داشته باشيم كه در 
آنها برنامه هاي متنوعي شكل بگيرد، اين 

برنامه ها تداوم پيدا مي كنند و هزينه جذب گردشگري ما 
را به خصوص براي گردشگران خارجي پايين مي آورد. 

رويداد؛ نبض گردشگري
جامعه
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محمد   محب خدايي

يادم مي آيد در سال 1374 حدود 
32 ميلي��ارد دالر از بدهي ه��اي 
ايران سررسيد ش��ده بود و دولت 
منابع الزم را ب��راي پرداخت اين 
بدهي ه��ا نداش��ت. آن موقع در 
وزارت نف��ت بودم قصد داش��تيم 
زيرس��اخت هاي الزم براي ايجاد 
پارس جنوبي را ايجاد كنيم. بديهي است در شرايطي كه 
كشوري بدهكار باشد، اعتبار بين المللي او نيز خدشه دار 
مي شود اما با توجه به برندي كه شركت ملي نفت داشت 
توانس��تيم با وجود اين بدهي بزرگ ح��دود 30 ميليارد 
دالر فاينانس براي ايجاد پارس جنوبي جذب كنيم. اين 
ميزان فاينانس بعدها پلت فورمي را ساخت كه بر اساس 
آن دولت آقاي خاتمي توانس��ت پارس جنوبي را توسعه 
داده و عمال آن نقطه از كش��ور را به كارگاهي عظيم براي 
سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز تبديل كند. حال كه 
نزديك به 20 س��ال از آن روزها مي گذرد. خب��ري از آن 
سرمايه گذاري ها و ارتباطات بين المللي نيست. شركت 
نفت ايران عمال به يكي از بدهكارترين ش��ركت هاي دنيا 
تبديل شده و قدرت س��رمايه گذاري خود را از دست داده 
است. اين بدان خاطر اس��ت كه در فاصله سال هاي 84 تا 
92 تقريبا پ��ارس جنوبي به حال��ت نيمه تعطيل درآمد 
و سرمايه گذاري ها به نتيجه اي نرس��يد. با روي كار آمدن 
دولت آقاي روحاني كميته تدوين مدل جديد قراردادهاي 
نفتي را تشكيل داديم و بر اساس آن مدل جديد قراردادها 
ش��كل گرفت تا ش��ركت هاي بزرگ دنيا ب��راي ورود به 

ايران خ��ود را تجهيز ك��رده و جذابيتي 
براي سرمايه گذاري ش��ان ايجاد شود. اما 

متاسفانه ديده شد كه انگار برخي از درون مايل نيستند تا 
سرمايه اي وارد كشور شود و ...

راه رسيدن به رشد 8 درصدي
اقتصاد
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سيدمهدي حسيني

فلسفه و علوم 
عقلي در حوزه 
علميه قم و تهران 
رواج پيدا كند 

رهبر انقالب:

2

روحاني 
 بازاري هاي 

تبريز را غافلگير كرد
13

سلفي با آقاي  رييس جمهور

 ســازمــان آگــهـي هــاي
 روزنــامه  اعتــمــاد
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 پرونده اي ويژه  
دو مرد بزرگ سينماي جهان
لورل و هاردي + فضيلت فلسفيدن

هشتادو دومين شماره كرگدن منتشر شد

ETEMAADONLINE.IR
خبر   و   بيشتر | ويديوها   و گفت و گوهاي متفاوت

»اعتماد« بررسي كرد 
 تورم در سايه

5 انتظارات قيمتي

 آيت  اهلل آملي الريجاني
  با اشاره به بررسي
 پرونده هاي  قضايي:

آيا دستگاه قضايي با اصحاب 
قدرت در نيفتاده است؟ 3

جناب آقاي 
 مهرداد احمدي شيخاني 

الياس حضرتي-بهروز بهزادي- سيدعلي ميرفتاح -  نازنين متين نيا- صدف فاطمي

 مصيبت وارده را به شما تسليت عرض مي كنيم.
 ما را در غم خود شريك بدانيد.

درگذشت مادر گرامی را به جنابعالی و خانواده محترم تسليت می گوييم. 
برای آن مرحومه غفران و آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و شکيب 

از خدای رحمان مسألت داريم.

اّناهلل و انا اليه راجعون

 محمدعلی اکبری، رضا تهرانی، سعيدحجاريان، مهرداد حجتی، هادی خانيکی
  عبدالعلی رضايی، محمدشامخی، کاظم شکری، مجيدصيادی، عباس عبدی

 عليرضا علوی تبار، محمدجواد غالمرضاکاشی، بهروزگرانپايه، محسن گودرزی، کامبيزنوروزی

آقای مهرداد احمدی شيخانی

 » اعتماد« از آخرين 
مواضع مقامات ارشد نظامي 

كشور گزارش مي دهد
 آماده باش اميران 

2و سرداران

گزارش سياسي


