
اكنون كه به لطف اله��ي و تدبير كارگزاران 
و حمايت بي دريغ م��ردم فهيم اي��ران، توافق 
هسته اي به سرانجام رسيده است و تحريم هاي 
ظالمانه برداش��ته مي ش��ود اين نگراني وجود 
دارد كه مب��ادا نتوانيم از اين فرصت اس��تفاده 
كنيم، چراكه تجربه نشان داده است اساسا در 
تبديل فرصت ها به تهديد يد طواليي داريم و در 
گذشته چه فرصت سوزي ها كه نكرديم  ! و چه 
منافعي كه به مضار تبديل نشده است. هرچند 
بايد اين بار به تيم تدبير، اميدوار باش��يم، چون 
ثابت كرده اند كه آرام ولي حساب شده  حركت 
مي كنند وليكن در اين مقال س��عي دارم از سر 
دلسوزي و براساس تجربه نكاتي را عرض كنم 
كه اميدوارم مق��رون به فايده قرار گي��رد. و اما 
اكنون به نظر مي رس��د با رفع تحريم ها فضاي 
جديدي خصوص��ا در حوزه اقتصادي كش��ور 
ايجاد مي ش��ود و پول هاي بلوكه شده به كشور 
برمي گردد. سرمايه گذاران براي برقراري ارتباط 
با ايران صف كش��يده اند. روابط ما با ساير دول 
در حال عادي شدن اس��ت. همه اينها و موارد 
از اين دست مي تواند بس��يار ميمون و مبارك 
باش��د، ولي با كم��ي دقت متوجه مي ش��ويم 
هيچ گاه فقدان سرمايه مش��كل اصلي كشور 
نبوده و نيس��ت، هرچن��د نمي ت��وان اهميت 
سرمايه و س��رمايه گذاري را ناديده گرفت ولي 
به خاطر داش��ته باشيم در هش��ت سال دولت 
احمدي ن��ژاد نزديك ب��ه 700 ميلي��ارد دالر 
درآمد ارزي خصوص��ا از محل باال رفتن قيمت 
نفت نصيب كشور شد وليكن آثار نتايج آن در 
اقتصاد ايران مثبت نبوده است. اولين اثر آن كه 
يك بار پيش تر از اي��ن در تاريخ معاصر ايران در 
اواخر دوران حكومت محمدرضا پهلوي تجربه 
شده بود، ورود پول كالن به بازار بوده كه باعث 
فساد افسارگسيخته، حيف و ميل سرمايه ها، 
گسترش اقتصاد رانتي و افزايش شكاف طبقاتي 
شد و به  جاي نقش س��ازنده نقش تخريبي در 
اقتصاد ايران بازي كرد. همچنين ارتباط با دول 

ديگر نيز فرجامي مش��ابه داشته است. مسلما 
ارتباط با ديگر كش��ورها مي تواند فرصت هاي 
زيادي پي��ش روي ما ق��رار ده��د. مي تواند از 
تنش ها كه تخريب كننده و فرصت سوز هستند 
جلوگيري كن��د، مي تواند حجم مب��ادالت را 
خصوصا در حوزه اقتصادي كشور افزايش دهد، 
مي تواند اقتصاد كشور را شكوفا كند وليكن در 
مقابلش مي توان��د با درك ناصحي��ح از رابطه، 
غيرس��ازنده و مخرب باش��د. همان طور كه در 
گذشته ش��اهد آن بوده ايم، به طور مثال بهبود 
روابط ايران با غرب و اروپ��ا در دوران اصالحات 
كه وقتي به عنوان يك فرصت در اختيار دولت 
بعدي قرار گرفت و زماني كه ثروتي به كش��ور 
تزريق ش��د تنها بازار واردات رونق يافت و ده ها 
و صدها ميلي��ارددالر به حج��م واردات افزوده 
شد خصوصا اقالم غيرضروري و لوكس وايران 
تنها به عنوان يك بازار فروش خوب در اختيار 
كش��ورهاي ديگر قرار گرف��ت ولي م��ا از اين 
ارتباط به��ره چنداني نبرديم و در ت��راز ارتباط 
منفي عم��ل كردي��م.در نتيج��ه كارخانه ها و 
واحدهاي تولي��دي ما به علت ع��دم حمايت 
در يك رقابت نابرابر س��ر تس��ليم فرو آوردند.

سرمايه هاي زيادي از كش��ور از پول هاي نفتي 
توسط سودجويان به خارج از كشور سرازير شد 
و سودجويان به جاي سرمايه گذاري در داخل 
ترجيح دادند در دوبي يا اروپا س��رمايه گذاري 
كنند و اين فرصت هم براي م��ا تبديل به يك 
تهديد ش��د.درخصوص حضورسرمايه گذاران 
خارجي هم بس��ان موضوعات قبلي خير و شر 
آن به نوع عملكرد م��ا برمي گردد. يعني ضمن 
آنكه مي توان آن را به فال نيك گرفت خصوصا 
اگر همراه با ورود تكنولوژي نو و دانش مديريتي 
روز باشد، بسيار موثر است چرا كه اساسا حجم 
باالي مشكالت و كمبود سرمايه داخلي اقتضاي 
حضور سرمايه خارجي را غيرقابل انكار مي كند 
ولي باز بايددقت داشت كه در اين هجوم هر نوع 
سرمايه گذاري نمي تواند مفيد باشد ولي بايد در 

ش��ركاي  انتخاب 
تجاري و اقتصادي 
خود نهاي��ت دقت 
را داش��ته باش��يم. 
صده��ا  گاه��ي 
ش��ركت كوچ��ك 
س��رمايه هاي  ب��ا 
مح��دود از طريق 

ارتباط��ات پنه��ان و زد و بند و حت��ي به اميد 
كسب سود نجومي خود را به بازار ايران تحميل 
مي كنند. ولي بايد دريابيم حضور اين شركت ها 
و سرمايه گذاران نمي تواند كارگشا باشد. بلكه 
برعكس حضور شركت هاي بزرگ و خوشنام با 
برندهاي جهاني است كه مي تواند تغيير ايجاد 
كند. در نگاه به روند جذب سرمايه در كشورهاي 
پيشرو مانند چين، كره، ژاپن و حتي كشورهاي 
اروپاي��ي درمي يابيم، اين ش��ركت هاي معتبر 
جهاني هس��تند كه تغييرات محسوس ايجاد 
مي كنند.البته در ن��وع ق��رارداد و تعامل با اين 
ش��ركت ها هم بايددقت و توج��ه الزم مبذول 
ش��ود. در يك كالم رفع تحريم ها به مثابه يك 
چاقوي دولبه است كه هم  مي تواند مفيد و موثر 
باشد و هم مي تواند مخرب باشد. اما اگر آمادگي 
الزم وجود داش��ته باش��د و برنامه ري��زي الزم 
انجام ش��ود و دغدغه ها و نگراني ها مورد توجه 
قرار گيرد و تجربه هاي گذش��ته به كار گرفته 
شود مسلما بهره گرفتن از اين فرصت مي تواند 
با ش��كوفايي اقتصاد براي كش��ور يك جهش 
اقتصادي را به همراه داش��ته باشد؛جهشي كه 
براي جبران عقب ماندگي گذشته يك ضرورت 
انكارناپذير است.ش��ايد اين فرصت استثنايي 
براي يك تحول تاريخي باشد. شايد بتوانيم به 
روياي خود و پيشينيان جامه عمل بپوشانيم و 
ليكن همه اينها در گرو نوع عملكرد ما اس��ت و 
الزمه اش حداقل چند چيز است. 1- استفاده از 
خرد جمعي و باور اين حقيقت كه همه چيز را 
ادامه در صفحه 2 همگان دانند.  

نگاه  

هرمز رباني

پساتحريم

بعد از حص��ول توافق هس��ته اي بحثي 
كه اين روزها پررنگ و ج��دي ميان فعالين 
سياس��ي مطرح اس��ت موضوع گش��ايش 
سياسي در داخل كشور است. به عقيده من 
واژه گشايش سياسي بسته به اينكه كشور در 
چه شرايطي قرار دارد مي تواند معاني و تعابير 
مختلفي داشته باشد. جناب رييس جمهور و 
دولت محترم شان راه بسيار دشواري را براي 
رسيدن به اين هدف در پيش دارند. در حال 
حاضر ش��رايطي در كش��ور حاكم است كه 
گش��ايش سياس��ي در آزادي عمل دادن به 
احزاب و جريان هاي سياس��ي مختلف از هر 
سليقه و تفكري كه در چارچوب نظام هستند 
معني پي��دا مي كن��د و در كنار آن ش��نيده 
ش��دن صداي منتقدين بدون اينكه خطر و 
محدوديتي آنها را تهديد كند. رييس جمهور 
در روزهاي پس از توافق صحبت از اميدواري 
براي گشايش سياسي را مطرح كرده و بسيار 
اميدوارانه به اين موضوع ن��گاه كرده بودند. 
در ش��رايطي كه دكتر روحاني در اين روزها 
به اين مبح��ث ورود مي كنند انتظار مي رود 
نمودهاي اين گشايش سياس��ي خودش را 
در انتخابات آينده مجلس خبرگان رهبري 
و مجلس شوراي اسالمي نشان دهد. به اين 
معنا كه ساليق مختلف از جريانات سياسي 
بتوانند از س��د بزرگ رد صالحيت بگذرند و 
انتخاباتي رقابتي و عادالنه در كش��ور برگزار 
ش��ود تا مردم بتوانن��د به راحت��ي در ميان 
نامزدهاي مختلف از هر گرايش��ي به راحتي 
ادامه در صفحه 2 انتخاب كنند.  

نگاه روز

محمد علي ابطحي

راه دشوار گشايش سياسي 
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 آگهی  فراخوان پيمانکار   اداره
 امور  شعب بانک ملی استان کردستان  

بازسازی شعبه سقز 
رجوع به صفحه 6

بانک ملی ايران

قيمت  استثنائًا 2000 تومان

گزارش »اعتماد«  از نشست منصوره اتحاديه و حسين آباديان

همراه با گفتارهايي از:  حسن قاضي مرادي ، سيد ناصر سلطاني و بهاء الدين شيخ االسالمي

حقوق شهروندي  درمشروطه  ايراني

 فيل مشروطه 
 در تاريكخانه ذهن  ايراني

ضميمه»اعتماد« امروز منتشر شد

حسن روحاني در گفت و گوي تلويزيوني دستاورد گفتماني توافق را تبيين كرد

 درست گويی  در برابر درشت گويي
    انتخابات 24 خرداد دو سال پيش ، نوعي رفراندوم بود

    مي خواستند شبکه های اجتماعی را تعطيل كنند،   مخالفت كردم 
    به اوباما گفتم شما در این مذاکره جدی هستيد، گفت جدی هستيم

   درپایان این دولت به آرزوي 40 ساله تورم یك رقمي پایدار مي رسيم 
   از این توافق عصبانی هستند؛ کاسبان تحریم در دوبی، تهران و دیگر جاها

»مشايي« 
بازداشتش را 

تكذيب نمي كند

دكل را نگرفتند 
 اما پولش را

 تا دالر آخر دادند

۷0 درصد پيامك 
زنان، درخواست 

وام است

گزارش »اعتماد« از بازي 
جديد »احمدي نژادي ها«

جزييات شگفت انگيز 
پرونده از  زبان وزير نفت:

 سامانه پيامكي 101 
در گفت وگو با  موالوردي

  ناهيد مولوي  / ش��ايد دهمين 
بار بود كه ش��ماره تلفن همراهش 
را مي گرفتم؛ ش��ماره كس��ي را كه 
شايعه بازداشتش يك ماهي است 
دهان ب��ه ده��ان در ش��بكه هاي 
اجتماع��ي و رس��انه ها مي چرخد. 

باالخره جواب داد...

گـروه اقتصـادي |گوي��ا موض��وع 
دكل هاي گم ش��ده ايران پايان��ي ندارد 
و هربار يكي از مس��ووالن كش��ور برگ 
ديگري از اين پرون��ده را ورق مي زند. از 
روزي كه دكل خريداري شده تاسيسات 
دريايي به ج��اي آب هاي خليج فارس به 

مكزيك رفت ...

    فرزان�ه قبادي/  ح��دود يك 
ماه از راه ان��دازي س��امانه پيامكي 
101 مي گذرد؛ امكان��ي كه معاون 
رييس جمه��ور درامور زن��ان براي 
ارتباط مستقيم با زنان در نظر گرفته 
است. قرار است اين س��امانه جايي 

باشد...
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