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اول خ��رداد روز به��ره وري و مص��رف 
بهينه بود. متاس��فانه در جامعه ما اهميت 
به��ره وري ب��ه عن��وان يك��ي از مهم ترين 
ش��اخص ها براي ارزيابي عملكرد دولت ها 
مغفول واقع مي ش��ود. هر دولت��ي كه روي 
كار مي آي��د، حتم��ا مق��داري كار انج��ام 
مي دهد؛ راه مي س��ازد، مدرس��ه درس��ت 
مي كند، س��د احداث مي كن��د و الي آخر، 

ولي اينه��ا هيچ كدام معيار موفقيت يا شكس��ت يك دولت نيس��ت، 
زيرا دريافتي هاي آنها با يكديگر فرق مي كند. براي نمونه اگر كس��ي 
ساختماني را با يك قيمت بسازد و ديگري دو برابر آن ساختمان را با 
همان كيفيت و در شرايط يكس��ان با سه برابر قيمت بسازد، موفقيت 
اولي بيش از دومي اس��ت، هرچند دومي دو ساختمان ساخته است. 
اين ويژگي را همان بهره وري مي نامند؛ به عب��ارت ديگر، اينكه براي 
توليد مقدار معيني از كاال با كيفيت مشخص، چه مقدار از منابع خود 
را صرف كنيم. نمونه ديگر اينكه براي توليد يك كيلو گندم يا يك كيلو 
گوجه چه مقدار آب مصرف مي كنيم؟ هرچه كمتر باشد، بهره وري ما 
در مصرف آب بيشتر است. از س��وي ديگر ممكن است مصرف كردن 
مقداري آب براي توليد گندم به لحاظ اقتص��ادي مقرون به صرفه تر 
از مصرف آن براي توليد گوجه باش��د يا برعكس. همه اينها در نهايت 
منجر به ش��اخص هاي قابل سنجشي مي ش��وند. براي نمونه مطابق 
گزارش بانك مركزي ايران در سال 2009، ش��دت مصرف انرژي در 
ايران به ازاي هر هزار دالر توليد ناخالص داخلي، 4/2 بشكه نفت خام 
بوده، و اين رقم در تركيه برابر 1/0 ،در ژاپن 0/8 و در اتحاديه اروپا 1/7 
و در كل جهان 1/4 بوده است.  ادامه در صفحه 15

هرچه قطار مذاكرات اي��ران با 5+1 
به ايس��تگاه نهايي نزديك تر مي ش��ود 
حساس��يت نس��بت ب��ه تحريم ه��ا و 
چگونگي برخورد با آنها نيز حس��اس تر 
مي شود. هس��تند عده اي كه در ايران و 
امريكا نمي خواهند مش��كالت ايران با 
جهان پيراموني حل شود؛ از نتانياهوي 
صهيونيست كه با نقاشي كودكانه خود 

در شوراي امنيت سازمان ملل نقشه بمب در حال تكميل را كشيد 
كه ضامن آن ظرف چن��د ماه آينده آماده انفجار ب��ود ولي هنوز آن 
چند ماه نرسيده اس��ت!!!؟؟؟ تا تعدادي از سناتورهاي امريكايي كه 
با خط و نشان كشيدن براي رييس جمهور امريكا دست به تهديد 
زدند و نامه اي به ايران ارسال داش��تند كه ما در مقابل هرنوع تعهد 
رييس جمهور امريكا خواهيم ايستاد. در ايران هم جماعت دلواپس 
تا مرز جعل امضا و متن طرح س��ه فوريتي ب��راي توقف مذاكرات 
پيش رفتند. مذاكره اما در دو مس��ير پيش مي رود؛ نخست قول و 
قرار و درنهايت توافق راجع به چگونگي برنامه اتم��ي ايران و تداوم 
غني سازي اورانيوم در مراكز اتمي كشور. دومين مساله برمي گردد 
به تحريم ها و چگونگي برداشتن تحريم ها كه نفسگيرترين بخش 
مذاكرات 1+5 را به خود اختصاص داده اس��ت، در نوش��ته حاضر 
به صورت گذرا به تعداد تحريم ها و مراجع تحريم كننده مي پردازم 
تا در فرصت مناسب به بررسي موردي تحريم هاي اعمال شده عليه 
كش��ورمان بپردازم. در جمع 36 تحريم ش��امل بخش هاي انرژي، 
تسليحات هسته اي و موشكي، مسدود كردن دارايي ها، ممنوعيت 
سفر، ممنوعيت تجارت و ممنوعيت هاي مالي و ديگر ممنوعيت ها 

عليه كشورمان صادر شده است ...
ادامه در صفحه 12

نگاه  ديپلماسي

نعمت احمدي

نگاهي به تحريم ها عليه ايران
از  يك��ي   
بنيادي  موضوعات 
پيرامون دانش��گاه 
اس��المي،  آزاد 
نهاد  اي��ن  نق��ش 
كالن  توس��عه  در 
كش��ور ظرف سه 
دهه گذشته است. 

آنقدر درخص��وص اين دانش��گاه ظرف يك 
دهه گذش��ته يعني از زم��ان روي كار آمدن 
دولت اول آقاي احمدي نژاد در س��ال 1384 
برخوردها و ح��رف و حديث هاي سياس��ي 
مطرح ش��ده كه موضوع��ات بنيادي تر اين 
دانش��گاه از جمله نقش، كاركرد و تاثير اين 
نهاد آموزش��ي در فرآيند توسعه كالن كشور 
كمتر مورد توجه قرار گرفته است.  فراموش 
نكرده ايم كه در فاصله 92-84 چطور دولت 
وقت و ش��ماري از نزديكان آن، دانشگاه آزاد 
را مورد غيظ و غضب و حمالت گسترده قرار 
داده بودند. البته همه ما مي دانستيم كه ريشه 
يا انگيزه همه آن حم��الت و انتقاداتي كه به 
دانشگاه آزاد اسالمي وارد مي شد، به واسطه 
حضور آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني در رأس 
هيات امنا و هيات موس��س آن بود. واقعيت 
آن است كه نام ايشان با دانشگاه آزاداسالمي 

ظرف سه دهه گذشته پيوند خورده است. 
ادامه در صفحه 6 

نگاه  فرهنگي

صادق زيباكالم

دانشگاه آزاد و توسعه كشور
حرف روز

عباس عبدي

نه چپم
 نه راست

با محسن هاشمي درباره 
خودش، پدرش و نقش 
هاشمي ها در سياست:

تهديد كردند آبرويم را مي برند
پدر، انقالب را از ما بيشتر دوست دارد

هاشمي اسرارش را براي خودش نوشته است
اصالح طلبان جدي تر بودند، شهردار مي شدم
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خبرهاي هسته اي وين و سخنراني هاي پي درپي دو طرف 
بيانگر وضعيت خطير مذاكرات هسته اي ا ست

يك منبع آگاه : ايستادگي مذاكره كنندگان در برابر  
زياده خواهي هاي طرف مقابل باعث كندي مذاكرات شده است 

گروه ديپلماسي|مذاكرات هسته اي ميان ايران و 5+1 
در چندس��طح ادامه دارد. اگر بناي تيم هاي مذاكره كننده 
ايران و ش��ش كش��ور مقابل آن از نخس��تين روزهاي آغاز 
دور جديد مذاكرات در س��ايه دولت يازدهم در س��پتامبر 
2013 در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل، عدم وسعت 
بخشيدن به دامنه اين مذاكرات تا سطح رسانه ها بود، امروز 
ديگر در حال��ي كه كمت��ر از 40 روز تا پاي��ان ضرب االجل 
زماني 30 ژوئن باقي مانده است، رس��انه ها به ميداني براي 
دوئل ه��اي مذاكراتي تبدي��ل ش��ده اند. مذاكره كنندگان 
ايراني شايد به نس��بت همتاهاي خود در شش كشور ديگر 
كمترين هياهوهاي رسانه اي را براي حفظ ماهيت مذاكرات 
به راه انداخته اند اما فضاسازي هاي رس��انه اي طرف مقابل 
به خصوص اياالت متحده گاه ايران را ه��م به واكنش وادار 
مي س��ازد. گاه توپ از زمين ط��رف مقابل به زمي��ن ايران 
پرتاب مي ش��ود و گاه اين ايران اس��ت كه بازي را به زمين 
امريكا مي كشاند. در حالي كه مذاكرات هسته اي ميان ايران 
و 1+5 از روز چهارش��نبه صبح در وين از س��رگرفته شده و 
صبح امروز نيز معاونان وزير امور خارجه به ايران بازگشته اند 
اما به نظر مي رس��د تمام گره هاي موج��ود در پيش نويس 

متن برنامه جام��ع اقدام مش��ترك به انضم��ام ضمايم آن 
هنوز باز نشده اند. به نظر مي رسد تمام طرفين در مذاكرات 
هس��ته اي به اين نتيجه قطعي رس��يده اند كه مي توانند تا 
پايان ماه ژوئن به توافق هسته اي دس��ت پيدا كنند. در اين 
فضا بحث بر سر ماهيت توافق احتمالي و برنده و بازنده اين 
مذاكرات است كه به سرفصل اظهارنظرهاي مقام هاي هفت 
كشور تبديل ش��ده است. در چند روز گذش��ته عالوه بر دو 
س��خنگوي وزير امور خارجه اياالت متح��ده كه هركدام به 
نوعي دس��تاوردهاي امريكا در اين مذاكرات را برشمرده اند 
و انتشار تازه ترين سخنان لوران فابيوس، وزير امور خارجه 
فرانسه در خصوص مذاكرات هسته اي ايران، مصاحبه اي از 
باراك اوباما، رييس جمهور اياالت متحده هم منتش��ر شده 
است؛ مصاحبه اي با جفري گلدبرگ از خبرنگاران جنجالي 
نش��ريه آتالنتيك كه به مواضع ضد ايراني شهرت دارد. وي 
در اين مصاحبه نيز با طرح سوال هاي بي شمار در خصوص 
مذاكرات هسته اي چند جمله جنجالي از باراك اوباما شنيد 
كه در 24 ساعت گذشته بسياري از تحليلگران به تفسير اين 

اظهارنظرهاي آقاي رييس جمهور پرداخته اند.
صفحه 12 را بخوانيد

توقف پيشرفت ها
دوئل تريبون ها

13

 براي 175 غواص
 شهيد دست بسته 

سوگواري 
كاربران 

شبكه هاي 
 اجتماعي 

جهان
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احزاب

حمله به نمازگزاران 
شيعه عربستان

 نزديك به 15 نفر در اين 
حمله تروريستي به شهادت رسيدند

7

سياست

دولت به تذكرها 
گوش نمي دهد

 هشدارها و انتقادهاي
 رييس مجلس خبرگان رهبري

2

گزارش »اعتماد« از برگزاري مجمع  
عمومي خانه احزاب در وزارت كشور

»بيكاري« زير ذره بين »اعتماد«

 بازگشت 
احزاب به خانه

هر سال 2/600/000 نفر 
وارد بازار كار مي شوند

   محمد حسين مهرزاد/ باالخره 
پنجشنبه 31 خرداد رسيد و احزاب ايراني پس 
از شش سال راهي وزارت كشور شدند تا مجمع 

عمومي فوق العاده خانه احزاب را رسميت بخشند 
و كاري كنند دوباره خانه شان باز شود. قرار ساعت 

هشت و نيم صبح بود. مدعويني كه از در تاالر 
بزرگ كشور در خيابان شهيد گمنام قصد ورود به 
سالن 600 نفره را داشتند تنها با يك بنر بزرگ كه 

نشان مي داد شب قبل تئاتر كمدي صمد و ممد در 
وزارت كشور اجرا شده مواجه و سپس به در اصلي 

خيابان فاطمي هدايت شدند. چهره هاي آشنا 
يكي يكي از راه مي رسيدند. براي فعالين سياسي 

ديدارها تازه مي شد و ...

گروه اقتصادي|  دقيقه پنج نفر وارد بازار كار 
مي شوند. اين به آن معناست كه در يك روز 

7200 نفر به شمار كساني كه جوياي كار هستند، 
اضافه مي شود.  اين آمار را وزير كار، تعاون و 

رفاه اجتماعي ارايه مي دهد و مي گويد: اين آمار 
نشان از برنامه ريزي غلط اقتصاد ايران دارد. 
به گفته وي اقتصاد ايران ضعيف شده و پول 

فروش نفت كفاف هزينه ها را نمي كند.  بر اساس 
آماري كه علي ربيعي ارايه مي دهد، هر سال دو 

ميليون و 628 هزار نفر جوياي كار وارد بازار كار 
مي شوند حال آنكه ظرفيت كشور در ايجاد شغل 

محدود است، خصوصا آنكه رشد منفي اقتصاد 
در سال هاي 1391 و 1392، تاثير منفي قابل 

توجهي بر وضعيت اشتغال به جا گذاشته است. 
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 انتص�اب ش�ما را ب�ه عن�وان مديرعام�ل ش�ركت
 راه چاران تبريك عرض مي نماييم.

برادر عزيز

جناب آقاي عبدالغفار يوسفي
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شاهپور باقري- محمد نوري هريس- محموديان

سالروز والدت حضرت ابوالفضل )ع( و روز جانباز گرامي باد

تشكل فراگير صنفي 
استادان دانشگاه

 با حضور محمدرضا عارف
 اعالم موجوديت كرد
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