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ضرورت قدرتمندی در عصر
اجالس های بی نتیجه

اجــــاس اخــیــر «  »G7چــنــدمــیــن نشست
کشورهای غربی بــود که با عبارت تکراری
«پایان بدون نتیجه» خاتمه یافت؟ به جرئت
مــی تــوان گفت ،در ســال هــای اخیر تقریبا
اکثر نشست ها و اجالس هایی از این دست
در حــوزه های مختلف سیاسی ،اقتصادی،
نظامی و حتی محیط زیستی بدون دست یابی
به نتایج مد نظر به پایان رسیده است .جالب
این جاست حل این اختالف ها ،فلسفه شکل
گیری این اجالس ها و نشست هابوده است.
اجالس «  »G20تشکیل شد تا  20اقتصاد برتر
دنیا را باهم همگراتر کند اما نشست آخر آن
با وجود اختالفات پایان یافت .اجالس « »G8
تشکیل شده بود تا هشت کشور صنعتی جهان
را ساالنه گردهم جمع کند و به حل و فصل
اختالفات بپردازند امــا پنج ســال اســت که
حتی نام این اجالس به «  »G7تغییر کرده چرا
که اختالف میان روسیه و آمریکا و کشورهای
اروپایی ،مسکو را از این نشست کنار گذاشته
است .اجالس های آب و هوایی ،نشست های
شورای امنیت و  ...دیگر ساختارهای مشابه

است که در برهه های مختلف و برسر بروز
مشکالت در حوزه های مختلف تشکیل شده
اند تا زمینه حل مشکالت و اختالفات و دور
نگه داشتن کشورها از درگیری های سخت را
فراهم کنند .کارکردی که ظاهرا این نشست
ها دیگر ندارند و چنین نشست هایی بیشتر
محفلی برای عرض اندام کشورها مقابل هم
و در نهایت یک عکس یادگاری شده است.
به بیان دیگر ،جهان در آستانه پوست اندازی
اســت و نظمی که پس از جنگ جهانی دوم
براساس قدرت های اتمی و نظامی در جهان
بناگذاشته شد ،خواسته یا ناخواسته به تدریج
درحال فروریختن است .این فروریزش البته
یک شبه نیست و فرایندی مدت دار است.
فرایندی که باید آن را دید و باور کرد .در عصر
جدید دیگر چند کشور انگشت شمار نخواهند
بود که برای مناسبات دیگر کشورها در جهان
تعیین تکلیف کنند .نشانه های این اتفاق البته
االن هم وجود دارد .جایی که مثال آمریکا یا
فرانسه و انگلیس که همیشه برای غرب آسیا
تعیین تکلیف می کردند ،حاال در حل مسائل
مربوط به امنیت نیروهای خود در این منطقه
مانده اند .دیگر زمانی که آمریکا به اصطالح با
یک ناو هواپیمابر دولت یک کشور را تغییر می
داد ،گذشته است و این کشور اگر در تحوالت
و اتفاقاتی که رخ می دهد بازنده نباشد ،قطعا
مانند دهه های گذشته برنده بالمنازع نیز
نیست.
همزمان با افول نظم سابق جهانی ،هندسه
جدید نظام بین الملل درحــال شکل گیری

چهارشنبه  6شهریور 1398
 26ذیالحجه .1440شماره 20182

اســت .قــدرت هــای جدید جهانی همچون
هند و روسیه ای که از غرب جدا شده است و
همچنین قدرت های منطقه ای نظیر ایران،
ترکیه ،آفریقای جنوبی و  ...شکل دهندگان
این هندسه جدید نظام بین المللی هستند.
در این دوره احتماال باید شاهد جنگ های
قدرت برسر جایگاه کشورها باشیم .در چنین
شرایطی که دوره گذار به بی نظمی و سپس
شکل گیری نظم نوین خواهد بود ،مهم است
کــه بــرای تثبیت جایگاه خــود چطور نقش
آفرینی کنیم .آیا یک کشور با اقتصادی وابسته
و ضعیف خواهیم بود که جایگاهی ندارد .آیا
یک کشور با دانشی قوی و جهنده خواهیم بود
که بر مرزهای دانش جهان حرکت می کند؟
آیا یک کشور با فرهنگ و اجتماعی ضعیف
خواهیم بود؟ آیا یک کشور با ثبات سیاسی باال
خواهیم بود که می تواند با اتکا به آرای مردم
بر ناامنی هایی که از سوی دشمنان تحمیل
می شود غلبه کند و از این پیچ تاریخی با قدرت
عبور کند؟ آیا یک کشور با قدرت نظامی قوی
و بازدارنده خواهیم بود؟ دراین میان بی شک
اقتصاد قوی و درون زا و نیز ثبات سیاسی از
جمله مهم ترین مولفه های موثر خواهد بود
و مردم و مسئوالن هردو نقشی مشترک در
تثبیت جایگاه ایران در هندسه جدید نظام بین
المللی خواهند داشت .آیا نسل های بعدی،
وقتی جایگاه جمهوری اسالمی در نظام آینده
بین المللی را می بینند ،از ما و نقش آفرینی
ما در قدرت افزایی و استقالل ایران رضایت
خواهند داشت؟

تجارتایرانواتحادیهاروپادرمدارمنفی
تراز مثبت 1.5میلیارد یورویی ایران در تجارت با اروپا به منفی 1.7میلیارد یورو تبدیل شد
اتـاق بازرگانـی تهـران در جدیدتریـن گـزارش
خـود اعلام کـرده کـه ایـران و اتحادیـه اروپـا در
نیمـه نخسـت سـال  ۲۰۱۹میلادی حـدود دو
میلیـارد و  ۶۰۰میلیـون یـورو تجارت مشـترک
داشـتهاند.
بـه گـزارش ایسـنا ،در نیمـه نخسـت ایـن سـال
اتحادیه اروپـا حدود دو میلیـارد و  ۱۴۰میلیون
یورو صادرات به ایـران داشـته و در مقابل ایران
نیـز  ۴۸۰میلیـون یـورو بـه اتحادیـه اروپـا صادر
کرده اسـت.

زمین لرزه  3.8ریشتری
قوچان را لرزاند
ایشان زاده -ساعت  18:25روز گذشته
زمین لرزه  3.8ریشتری قوچان را به لرزه
درآورد .به گزارش شبکه لرزه نگاری قوچان
وابستهبهموسسهژئوفیزیکدانشگاهتهران،
این زمین لــرزه درعمق هشت کیلومتری
زمین ومرکزآن در۹کیلومتری شمال غرب
قوچان بود .کارشناس شبکه لرزه نگاری
قوچان اعالم کرد ،خسارت مالی وجانی
دراین زمین لرزه گزارش نشده است.
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آمـار امسـال در حالـی بـه ثبـت رسـیده کـه در
مـدت مشـابه سـال  ۲۰۱۸میـزان تجـارت
مشـترک دو طرف رقم بسـیار باالتـری بـوده و
صـادرات ایـران بـه اتحادیـه اروپـا در ایـن مـدت
کاهـش  ۹۳درصـدی داشـته اسـت.
در عـدد کل نیـز میـزان تجـارت میـان دو طـرف
از حـدود  10/5میلیارد یـورو بـه  2/6میلیارد
یـورو کاهـش یافتـه و بـه ایـن ترتیـب افـت ۷۶
درصـدی را نشـان میدهـد .این کاهـش چه در
حوزه صادرات به اتحادیـه اروپا و چه در واردات

از ایـن اتحادیـه خـود را نشـان میدهـد.
نکتـه مهـم دیگری کـه در ایـن آمـار وجـود دارد،
منفـی شـدن تـراز تجـاری ایـران در تعامـل بـا
اروپاسـت ،بـه ایـن ترتیـب کـه در نیمـه نخسـت
سـال  ۲۰۱۸تراز تجاری ایران بـا اتحادیه اروپا
 1/5میلیارد یورو مثبت بوده اسـت اما امسـال
بـه  1/7میلیـارد یـورو منفـی رسـیده اسـت
بـه ایـن ترتیـب در کنـار کاهـش  ۹۳درصـدی
صـادرات ایـران بـه اروپـا ،واردات ایـران از ایـن
اتحادیه نیز کاهش  ۵۳درصدی داشـته اسـت.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• چرا بیشتر جوانان تحصیل کرده بیکارند و
بیهدف ؟ ولی عده ای با سن باال هنوز جا خوش
کردهاند و انگار نه انگار؟
•• این آمار متوسط درآمد  4.5میلیون را از کجا
آورده اید؟ ما و هزاران خانواده که  1.5یا خیلی
هم کمتر درآمد داریم و اجاره خانه هم می دهیم
شهروند این کشور نیستیم؟
•• مشکل مردم حذف صفر از پول ملی نیست
اگرنمیتوانید کــاری بــرای کم کــردن فشار
اقتصادی بر مــردم بکنید خود را به زحمت
نیندازید.
•• استقاللی ها باید بدونن ستاره های روی
لوگوی تیم شون این جوری به دست اومده که
سال 86یک شب خوابیدن و صبح بیدار شدن،
دیدن لوگو ستاره دار شده .کنفدراسیون آسیا
همون سال به تمام باشگاه ها اعالم می کنه
لوگوی رسمی هر باشگاه رو برای  AFCارسال
کنن و آقای فتح ا ...زاده که تبحر زیــادی تو
فتوشاپ داره لوگوی استقالل رو ستاره دار
کرد .اونم برای مسابقات چهارجانبه.
•• بانک مهر اقتصاد برای استخدامی از هر نفر
50هزار تومان می گیرد .انگار به همین روش
کاسبی راه انداخته.
•• آقایی که نوشتید امالکی ها نمی گذارند
قیمت مسکن منطقی بشه پنج یا شش سال
پیش کجا بودید؟ وقتی قیمت ها راکد بود اونم
به مدت پنج سال چرا اون موقع کسی نیومد
بگه کار بنگاهی یا امالکی هاست .حاال که توی
این یک سال و اندی همه چی گرون شده همه
تقصیرها افتاده گردن بنگاهی ها؟ اصال قیمت
چه چیزی تو این مملکت منطقیه که قیمت
مسکن منطقی باشه؟ اونم وقتی هر کسی هر
قیمتی دوست داره ،می ذاره روی ملکش؟
•• موندم مرکز آمــار افزایش درآمــد رو چطور
محاسبه کرده که درآمد یه خانواده بیشتر از
خرجش میشه و حتی اضافه هم میاره! احتماال
فقط کارمندان رو در نظر گرفته!
•• لطفا ازدولتمردان و آقای نوبخت سوال کنید
چرا حق التدریس معوقه هفت ماه مانده از سال
گذشته فرهنگیان را پرداخت نمی کنند؟ آیا

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

حضرات دربــاره حقوق نجومی خودشان هم
همین گونه عمل می کنند؟ آیا می توانند یک
ماه به سبک ژاپنی ها بدون حقوق وبه سبک
چینی ها یک وعده غذابخورند!
•• من وهمسرم درتــاریــخ  15تیر  97برای
کارت ملی ثبت نام کردیم ولی متاسفانه هربار
به دفتر پیشخوان محل ثبت نام کــارت ملی
مراجعه کردم ،می گویند دردست چاپ است.
••در صفحه اقتصاد روز یک شنبه ،دخــل و
خرج خانواده رو از سال  91تا  97مقایسه
کردین .خب چطور محاسبه شده که درآمد یه
خانواده بیشتر از خرجش شده و حتی اضافه
هم میاره؟! اگر آمار دولتی باشه مطمئنا دروغه
و اگر از طرف شما باشه باز هم دروغه .یه سری
بین مردم بزنین و با آن ها درباره دخل و خرج
خواهش ًا مصاحبه کنید تا ببینید چقدر در فشار
اقتصادی هستند.
•• اگر می خواهید مــردم را تشویق به فرزند
آوری کنید روش درستی را انتخاب کنید نه این
که یک خانواده آمریکایی را مثال بزنید .خوب
است وضعیت زندگی مردم را در ایران و آمریکا
با هم مقایسه کنید.
•• من نه مسئول هستم ونه پزشک ولی توهین
به همه اقشارو اصناف حالم را بد می کند اگر
یک فرد خطا کرد نباید به همه توهین شود.
••خودرویی خریدم که هفت سال ازعمرش
گذشته و سند هم زدم .امسال می خواستم آن
را بفروشم اما چون فیش های مبالغ پرداخت
عوارض را نگه نداشتم شهرداری این مبلغ را
از من گرفت .این کار را باید چه نامید؟ پس
سیستم آنالین برای چیست؟
••چرا مجوز داروخانه دام پزشکی رو فقط به
پیرمردها میدن؟ پس جوان ها چکار کنند؟
••حق بیمه اختیاری تامین اجتماعی را از
423تومان به 465تومان افزایش دادند .مگر
حقوق بازنشسته ها زیاد شده؟
•• لطفا اسم روزنامه تونوعوض کنید بذارین
استقالل و پرسپولیس چــون یــادتــون رفته
کـــه شــهــرتــون یـــک تــیــم خـــوب داره مثل
شهرخودروی مشهد همش تیتراول روزنامه

نمابر05137009129 :

تون ازپرسپولیس و استقالله.
•• نصب کارت خوان برای جلوگیری از فرار
مالیاتی راه حل مناسبی نیست .باید مثل
قدیم ماموران مالیاتی هر از گاهی به مطب ها
سربزنند و با منشی و دکتر صحبت و دفاتر آن
ها را بررسی کنند .من خودم  45سال است
پزشک هستم  .برای روزی  3یا  4تا بیمار فکر
می کنید الزم باشد کارت خوان نصب کنم؟
••لطفا به مشکالت نگهبانان مسلح بانک ها
رسیدگی کنید .نه بیمه دارند نه سنوات و نه
مرخصی .بیشتر نگهبانان با کمترین حقوق آن
هم به صورت ساعتی کار می کنند.
••چرامراکزمعاینه فنی هزینه هــای گزاف
معاینه تست چشمی وهیدرو استاتیک را به
جیب صاحبان خودروی سواری تحمیل می
کنند؟ درصورتی که باید رایگان باشد.
••با توجه به این که دیروزروز تولد جهان پهلوان
تختی است بهتر نبود عکس ایشان را در صفحه
اول کار می کردید؟
••بارها با شماره  129ازطریق تلفن همراهم
تماس گرفتم ولی کسی پاسخ گو نبود.
••
جــوابــیــه شــرکــت ت ــوزی ــع ن ــی ــروی بــرق
شهرستان مشهد
با توجه به درج مطلبی در تاریخ  5شهریور ماه
 98با موضوع «در سیستم جدید اعالم پیامکی
قبض برق جزئیات آن مشاهده نمی گردد و»...
به استحضار می رساند:
ضمن تشکر و قدردانی از همیاری و همکاری
شهروندان محترم در خصوص ثبت شماره
تلفن همراه برای دریافت قبض پیامکی برق،
تمامی قــبــوض بــرق کــه بــه ص ــورت پیامکی
برای شهروندان و مشترکین محترم از سوی
این شرکت ارســال می گــردد ،دارای لینک
مشخصات قبض واقعی برق مصرفی است.
بدین منظور که در انتهای متن پیامک قبض
برق ،لینک مد نظر وجود دارد و شهروندان
محترم می توانند با وارد شدن به لینک فوق
الذکر قبض واقعی خود را مشاهده فرمایند.
علیرضا کاشی -مدیر دفتر روابط عمومی

