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دیپلماسی اقتصادی، نیاز امروز توسعه ایرانی

توس��عه در ایران به جایی رسیده اس��ت که نیاز 
دارد تا دولت به صورت اورژانس��ی اقداماتی را برای 
رهایی از گره ه��ای اقتصادی انجام ده��د. درحال 
حاضر بی��کاری و تورم و رک��ود معجون مصیبت بار 
اقتصاد ایران ش��ده اند که ریشه آن نیز در دور شدن 
از تولی��د و صنعت طی چند س��ال گذش��ته نهفته 
است. ما س��ال های خوبی را به لحاظ دسترسی به 
درآمده��ای ارزی از دس��ت دادیم، س��ال هایی که 
می ش��د در آن یک بار برای همیش��ه تمام گره های 
تولید را باز کرد و صنعت را در نوک پیکان توس��عه 
در ایران قرار داد. این اتفاق رخ نداد و ما در چند  سال 
گذش��ته یکی از بزرگترین غفلت های تاریخی را در 
توس��عه ایران تجربه کردیم. برای جبران این ماجرا 
دیپلماسی اقتصادی می تواند بهترین اهرم باشد. این 
مس��أله را باید از این منظر نگاه کرد که اکنون و در 
اقتصاد ایران جز با اس��تفاده از سرمایه های خارجی 
نمی توان پدیده ای مثل بیکاری )و بس��یاری دیگر 
از معض��ات اقتص��ادی( را به نحواحس��ن برطرف 
کرد. چون چند س��ال به صورت مداوم تولید ضربه 
خورده اس��ت و حاال جانی برای ایستادن در مقابل 
سد بیکاری ندارد پس می توان به صورت اورژانسی 
از س��رمایه های خارجی اس��تفاده کرد. ای��ن کار با 
استفاده از دیپلماسی اقتصادی - عقانی امکان پذیر 
است، مخصوصا حاال که سفیران و راویان کشور نیز 
در مصافی معتبر رودرروی خارجی ها نشسته اند و 
با آنها مذاکره می کنند. در این مذاکرات بس��یاری 
از بنگاه ه��ای ب��زرگ اقتصادی به وض��وح دیده اند 
که ایران در پی چی��زی جز همدلی و صلح و حضور 
در بازارهای جهانی نیس��ت و ب��رای همین از حاال 
می خواهند در بازار ایران حضور داش��ته باش��ند. با 
قرار گرفتن در مدار دیپلماس��ی اقتصادی می توان 
از این موقعیت اس��تفاده کرد و مسیر سرمایه های 
خارجی را هموار س��اخت. البته باید ب��ه این نکته 
توجه داش��ت که برپایی دیپلماس��ی اقتصادی به 
یک پیش نیاز داخلی تکیه دارد. براس��اس تجارب 
اثبات ش��ده، دیپلماس��ی اقتصادی کارآمد متکی 
بر تعامات بازار اس��ت. حرکت به س��مت عملکرد 
بازار، کاهش ماحظه ها و فعالیت هاي دولتي از راه 
اجراي سیاست هاي آزادسازي یعني مقررات زدایي 
و خصوصي س��ازي واقعی می توان��د زمینه خوبی 
برای ش��کل گیری  یا تقویت دیپلماسی اقتصادی 
ایفا کند. س��رمایه گذاران خارجي تمایل دارند که 
در محیط ش��فاف و باثبات س��رمایه گذاري کنند. 
درحالي که بیش��تر فعالیت هاي مهم اقتصادي زیر 
سلطه مس��تقیم دولت قرار دارد. این موضوع باعث 
شده بهره وري اقتصادي در کشور پایین باشد. جدا 
از موانعي که س��اختار دولتي برای اقتصاد ایران در 
جذب س��رمایه گذار خارج��ي به وجود م��ي آورد، 
مداخل��ه نهادهای عمومی در بس��یاری از مراودات 

اقتصادی باعث شده سیس��تم جذب سرمایه هاي 
مستقیم خارجي در ایران با سایر کشورهاي جهان 
بسیار متفاوت باشد. به این معني که در داخل کشور 
باید ش��رایطي فراهم شود تا س��رمایه گذار خارجي 
تمایل داش��ته باش��د به جاي این که در کشور خود 
سرمایه گذاري کند، سرمایه خود را به کشور هدف 
انتقال دهد و با توجه به ضوابط در نظر گرفته ش��ده 
براي سرمایه گذاري خارجي مانند هر فعال اقتصادي 
دیگر به فعالیت آزاد تجاري و اقتص��ادي بپردازند. 
این نقطه پیروزی دیپلماسی اقتصادی است. یعنی 
به گونه ای رفتار ش��ود که س��رمایه گذاران جهانی 
ایران را به کشور خودش��ان برای کوچاندن سرمایه 
ترجیح بدهند. در صورتي که در ایران دولت و نیروی 
صاحب قدرت به عنوان ش��ریک اصلي سرمایه گذار 
خارجي وارد عمل شده و در بیشتر موارد قراردادها 
به شکلي تنظیم مي ش��ود که سرمایه گذار خارجي 
تنها مسئول ساخت و راه اندازي یک پروژه مي شود 
و پ��س از پایان کار پ��روژه به بخش دولت��ي واگذار 
مي ش��ود. چنین فعالی��ت اقتص��ادي را نمي توان 
سرمایه گذاري مستقیم خارجي نامید. چون اساسا 
با ماهیت س��رمایه گذاري خارجي در تضاد اس��ت. 
اکنون که ای��ران نوعی از گفت وگوهای دیپلماتیک 
را تجربه می کند، دس��ت اندرکاران این رویارویی ها 
باید توجه داش��ته باش��ند که روابط خارجي یکي 
از عوام��ل موثر ب��ر عملکرد اقتص��ادي به خصوص 
رشد اقتصادي در بلندمدت اس��ت. روابط خارجي 
صلح آمیز و س��ازنده با کش��ورهاي جهان، یکي از 
مولفه هاي اصلي تأمین امنیت ملي و کاهش ریسک 
و نااطمیناني براي س��رمایه گذاري )اعم از داخلي و 
خارجي( است. سرمایه گذاري خارجي مسیر اصلي 
ورود تکنولوژي هاي جدید از خارج به داخل اس��ت 
که مي تواند موجب افزایش نرخ رش��د اقتصادي را 
فراهم آورد. به همین جهت بای��د بیش از هر زمان 
دیگری از مولفه اقتصاد و اندیش��ه توسعه اقتصادی 
در نوع برقراری دیالوگ های دیپلماتیک بهره ببرند. 
ما باید دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یک اندیشه 
و راهبردی که س��رمایه های جهانی را ب��ه اردوگاه 
توسعه ایرانی می آورد در همه اشکال بهره وری خود 
تزریق کنیم. به عبارتی از فعاالن امور خارجه کشور 
تا طراحان اقتصاد داخلی باید دیپلماسی اقتصادی را 
سرلوحه عمل خود قرار دهند تا به واسطه آن بتوان 
هرچه زودتر از بن بست بحران های اقتصادی خاص 
شد. این مس��أله نیاز دارد تا دولت آنالیز دیپلماسی 
اقتصادی را حتی در رأس برنامه ششم توسعه قرار 
دهد تا به عنوان یک تکلیف در سیستم اجرایی کشور 
قرار بگیرد. فضای کسب و کار ما درهم پیچیده است 
و این پیچیدگی نیاز دارد تا از توان اقتصادی که در 
بازارهای جهانی وجود دارد به نحواحس��ن استفاده 

کنیم. زمان اندک است. 
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آژیر بی آبی در شمال شرقی ایران

5 سد خراسان شمالی خشک شد
شهروند | بی آبی در ایران وارد فاز بحران شده این 
شرایط در کانش��هرها نگران کننده تر است جریمه 
پرمصرف ها و جدا کردن آب ش��رب و بهداشتی هم 
ازجمله روش هایی اس��ت که احتم��اال اتخاذ خواهد 
شد تا بلکه وضع از شرایط هش��دار خارج شود. یکی 
از مناطقی هم ک��ه برای اجرای پایلوت جداس��ازی 
آب مصرفی انتخاب شده خراسان است. مدتی است 
که سه استان خراسان رضوی، ش��مالی و مرکزی با 
کم آبی مواجه هستند ولی ظاهرا شرایط در خراسان 
شمالی دش��وارتر هم ش��ده اس��ت. کاظم طاهریان 
مدیرعامل آب منطقه ای خراس��ان ش��مالی در این 
خصوص به مهر گفت: اندک آب باقی مانده در مخزن 
سد اس��فراین تا پایان همین هفته مصرف می شود و 

تنها یک سد استان آب خواهد داشت. او افزود: مخزن 
س��د چری یکماه پیش خشک ش��ده و حجم آب و 
گل و الی مخزن سد شیروان نیز به مقدار پایین تر از 
حجم ضروری برای ایمنی پایداری سازه سد رسیده 
و آب قابل اس��تفاده ندارد. به گفت��ه وی حجم آب و 
رس��وب باقی مانده در مخزن سد اسفراین نیز کمتر 
از 7 میلیون متر مکعب اس��ت که ای��ن رقم تقریبا به 
نیمه حجم ضروری برای ایمنی پایداری س��ازه سد 
کاهش یافت��ه و 4/5 میلیون متر مکعب آن رس��وب 
است. طاهریان تصریح کرد: با وجوداین، برداشت آب 
از این سد برای مصارف شرب و کشاورزی به مجموع 
روزان��ه 460 لیتر بر ثانیه ادام��ه دارد و تا پایان هفته 
جاری مخزن این س��د نیز خش��ک خواهد شد. وی 

افزود: آمار موجود نشان می دهد که حجم آب مخزن 
سد ش��یرین دره نیز در مقایس��ه با زمان مشابه سال 
گذشته، 50 درصد کاهش یافته است. طاهریان گفت:  
به علت برداشت های غیرمجاز کشاورزان و باغداران 
در باالدست سد شیرین دره، ورودی آب به این سد در 
شرایط کنونی صفر اس��ت. وی خاطرنشان کرد:  این 
درحالی اس��ت که روزانه 2 هزار لیتر برثانیه آب برای 
مصارف کش��اورزی و 300 لیتر برثانیه برای مصرف 
آب ش��رب ش��هر بجنورد از مخزن این سد برداشت 
می شود. او هش��دار داد:  با ادامه روند کنونی، این سد 
نیز ذخیره ای برای سال آینده نخواهد داشت و وضع 
آن در سال آینده بهتر از سایر سدهای استان در  سال 

جاری نخواهد بود. 
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  وزیر امور خارجه: ایران آمادگی اش را برای پذیرش پروتکل الحاقی، در صورت تصویب پارلمان اعالم کرده است

آمادگی مشروط برای امضای پروتکل الحاقی

ش�هروند| مصرف دارو در ایران از کنترل خارج شده، 
حاال وضع پایتخت از همه شهرهای دیگر وخیم تر اعام 
می شود، زمانی که رئیس سازمان غذا و دارو تأکید می کند 
که مصرف دارو در پایتخت بیش از دو برابر جمعیت شهر 
است. یعنی تهران با بیش از 12/5 میلیون نفر جمعیت، 
س��رانه مصرف اش 25 میلیون اس��ت.  پیش از این بارها 
نس��بت به مصرف خودس��رانه دارو هش��دار داده شده، 
در رأس همه این داروها که بی رویه اس��تفاده می ش��ود، 
آنتی بیوتیک ها قرار دارند. اسفندماه  س��ال 91 بود که با 
استناد به گزارش ساالنه مش��اور ارشد دولت انگلیس در 
حوزه بهداشت و درمان، اعام شد که مصرف آنتی بیوتیک 
در ایران 16 برابر اس��تاندارد جهانی اس��ت.  آمارها نشان 
می ده��د ایران جزء 20 کش��ور اول دنی��ا از نظر مصرف 
داروست، حتی اعام می شود پس از چین ایران دومین 
کشور مصرف کننده داروست. این را رئیس سازمان نظام 

پزشکی می گوید.  به گفته علیرضا زالی، ایران در آسیا پس 
از چین، رتبه دوم مصرف خودسرانه دارو را دارد.  آمارها اما 
فراتر از اینهاس��ت، گفته می شود هر ایرانی ساالنه حدود 
340 عدد قرص مص��رف می کند ک��ه در مجموع عدد 
40 درصدی مصرف خودس��رانه دارو را نش��ان می دهد.  
یعنی از ه��ر پنج ایران��ی دو نف��ر خوددرمانی می کنند. 
اس��تامینوفن کدئین و انواع آنتی بیوتیک ها رتبه اول را 
دارند. بررسی ها نشان می دهند، میانگین رشد مصرف دارو 
در ایران 11/5 درصد است که 3/5 درصد باالتر از میانگین 
جهانی اس��ت. آماری که  س��ال 89 گرفته شد هم نشان 
می دهد، پزشکان متخصص در آن سال، به طور متوسط 
برای 48 درصد بیماران شان آنتی بیوتیک تجویز کرده اند، 
زنان اما مش��تریان پر و پا قرص آنتی بیوتیک ها هستند، 
میزان مصرف این دارو در میان زنان، عدد 70 درصدی را 

یمتنها در یکی از استان ها نشان می دهد.  
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پیام شهروند

سامانه پیام کوتاه : 3000097

  یعني چي ک��ه دولت احمدي ن��ژاد یک چهارم 
نقدینگي کشور را به 600 نفر داده است. آخه اینها 
چه کسانی هستند، ش��ما را به خدا چرا هیچ کس 

رسیدگي نمي کند؟
ش�هروند: یعني ه�زار میلیارد توم�ان پول 
بي زبان مل�ت را داده اند به این 600 نفر تا آنها 

حالش را ببرند به همین سادگي!
  اگر راس��ت مي گویند و به خ��دا و آخرتي اعتقاد 
دارند باید بدانند که تاوان این همه چپاول و فساد 
را باید پس دهند. چرا و با چه حقي بیت المال را به 
جیب خودشان سرازیر کرده اند؟ چطور دم از دین 

و آخرت مي زنند؟
شهروند: بي دیناني در لباس دین بیش نبوده 

و نیستند.
  مردیم از گرما، هوا چرا این قدر گرم شده؟

شهروند: عزیزم! االن از من چه کاري برمي آید 
مي خواهید فوتتان کنم؟! بعد هم تصدقت با 
این بالیي که بر س�ر محیط زیست و طبیعت 

آورده ایم مي خواهید هوا چطور باشد؟
  به مسئوالن توصیه مي کنم همه حواسشان را به 
غزه معطوف نکنند، فراموش نکنند که داعش بیخ 

گوش ما دارد چه مي کند اینها یک سناریو هستند.
شهروند: توصیه بجایي است. 

 آقا بگی��د درِ این فوتبال را ببندن��د این قدر پول 
حیف و میل نش��ود به ج��اي اینکه ب��ه این همه 
بازیکن به دردنخور پول بدهند این پول را یا صرف 
رشته هاي ورزش��ي دیگر بکنند یا همان کاري که 
والیبال کرد یعني بروند تعدادي بچه با استعداد پیدا 
کنند روي آنها سرمایه گذاري کنند تا شاید چند 

سال دیگه صاحب فوتبال شویم.
ش�هروند: اینهایي هم که االن این پول هاي 
قلمب�ه را مي گیرن�د و بازده�ي ندارن�د 
خداوکیلي یک روزي بچه هاي بااستعدادي 
بودند ولي ه�در رفتند، منظور ش�ما ظاهرا 
تغییر این مدیران و نگاه حاکم بر مدیریت به 

ویژه در  حوزه فوتبال است.
  مي خوام خونه بخرم پول ندارم، مي خوام ماش��ین 
بخرم پول ندارم، مي خوام لباس ش��یک بپوشم پول 
ندارم، مي خوام ادامه تحصیل بدم پول ندارم، مي خوام 
زن بگیرم پول ندارم، مي خوام بچه دار بشم پول ندارم.

شهروند: پناه بر خدا چي بگم عزیز دل برادر 
که نگفتنم بهتر است.

  پس از ثبت ن��ام دوباره مردم در س��ایت رفاهي 
براي دریافت یارانه، این س��ایت مس��دود ش��ده و 
امکان اضافه کردن فرد دیگري به لیس��ت اعضاي 
خانواده نیست این درحالي است که نوزادان متولد 
فروردین ماه سال جاري هنوز امکان دریافت یارانه 
را پیدا نکرده اند و این مشکل براي خانوارهایي که 
نوزاد متولد فروردین ماه دارند، وج��ود دارد. البته 
شنیده شده که نوزادان اردیبهشت ماه به بعد چنین 
مشکلي ندارند و به صورت خودکار از طریق سامانه 

ثبت احوال به جمع یارانه بگیران اضافه شده اند.

خبرخبر

معاون عملی��ات س��ازمان امداد و نجات هال احم��ر از کاه��ش 7/7 درصدی 
عملیات های امداد و نجات نس��بت به مدت مش��ابه  س��ال قبل خبر داد و گفت: 
»بیش��ترین عملیات امداد جاده ای در سه استان اصفهان، مازندران و تهران انجام 
شده است.«دکتر ناصر چرخ ساز معاون در نشست خبری تشریح فعالیت های طرح 
ملی امداد و نجات تابستانه  سال 93، با اش��اره به 4هزار و 944 عملیات امدادی از 
ابتدای این طرح، گفت: »3هزار و 380 عملیات با اشاره به کمک های درخواستی و  

هزار و 560 عملیات، مناسبتی و براساس مراجعات حضوری صورت گرفته است.«
وی با اش��اره به حادثه دیدن 32هزار و 668نفر افزود: »در ای��ن مدت 32هزار و 
140نفر دچار آسیب شدند که به 27هزار و 377نفر آنان امدادرسانی شد و 4هزار 
و 763نفر نیز از مرگ نجات پیدا کردند.«چرخ ساز با اشاره به مصدومیت 15هزار و 
807نفر بیان داشت: »3هزار و 804نفر از مصدومین به دلیل نیاز به خدمات بیشتر 
به بیمارستان منتقل شدند.«معاون عملیات سازمان امداد و نجات با اشاره به امداد 
هوایی نیز گفت: »در این مدت، امداد هوایی جمعیت هال احمر در 291عملیات، 
185ساعت پرواز امدادی را برای جابه جایی مصدومین، انتقال نیروهای امدادی و 

مواردی چون اطفای حریق انجام داد.«

وزیر امور خارجه جمهوری اس��امی ایران در گفت وگو با همتایان ترکیه ای و 
قطری خود پیشنهاد همکاری س��ازمان های هال احمر ایران، قطر و ترکیه برای 

کمک رسانی فوری به فلسطینیان را مطرح کرد. 
به گزارش ایرنا از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امورخارجه، محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران به طور جداگانه با احمد داود اوغلو 
وزیر امور خارجه ترکیه و شیخ خالد العطیه وزیر امور خارجه قطر گفت وگو و درباره 

آخرین تحوالت غزه تبادل نظر کرد. 
ظریف در این گفت وگوها لزوم فعالیت و تاش این کش��ورها برای تس��هیل و 

تسریع در ورود کمک های انسانی به نوار غزه را یادآور شد. 
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان تأکید کرد:  عاوه بر کمک های دارویی و 
انسانی به باریکه غزه، درخواست های فلسطینیان ازجمله آزادی اسرا و بهبود وضع 

معیشتی ساکنین این منطقه باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.  
ظریف حمایت بیش از پیش این کشورها از گروه های مقاومت به منظور تحقق 
خواسته های مشروع مردم فلس��طین و اقدام الزم برای جلوگیری از سوءاستفاده 

رژیم صهیونیستی از شرایط کنونی را مورد تأکید قرار داد.  

پیشنهاد وزیر امور خارجه برای همکاری هالل احمر 
ایران، قطر و ترکیه برای کمک به فلسطینیان

 امداد رسانی به بیش از ۲7هزار نفر 
در مرحله اول امدادونجات تابستانه هالل احمر

عید سعید فطر مبارک باد


