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سيا: ويکي ليکس با روسيه در ارتباط است
س��ازمان هاي اطالعاتي آمريکا اين بار مدعي 
وجود رابطه ميان س��ايت افشاگر ويکي ليکس 
و مس��کو ش��دند.به گ��زارش پاي��گاه خب��ري 
کنگره امري��کا، مقام ه��اي اطالعاتي آمريکا از 
کش��ف واس��طه هايي که روس��يه براي انتقال 

ايميل هاي ربوده ش��ده به دس��ت ويکي ليکس اس��تفاده کرده است، خبر 
دادند.مقام هاي آمريکايي به سي ان ان اعالم کردند شبکه اينترنتي کشف 
شده به شکل گزارشي محرمانه به »باراک اوباما« رييس جمهوري آمريکا 
ارائه ش��د.»جوليان آس��انژ« بنيانگذار س��ايت افشاگر ويکي ليکس پيشتر 
ادعاي آمريکا مبني بر اينکه روسيه ايميل هاي حزب دموکرات را در اختيار 

ويکي ليکس قرار داده است، را رد کرده بود.

اقتصاد جهاني روبه بي نظمي و آشفتگي
ادامه از صفحه 1

... اي��ن درس ه��ا را فراموش کرده اس��ت. ما ب��اري ديگر در دوره اي از 
ناسيوناليس��م افراطي و بيگانه هراس��ي زندگي مي کنيم. اميد جهاني 
تازه، هارموني و دموکراس��ي که توس��ط بازارها در دهه 80 شکل گرفت 
به خاکس��تر تبديل ش��ده اس��ت. آنچه در روبروي آمريکا ، قدرت ليبرال 
پس از جنگ قراردارد توس��ط رئيس جمهوري کنترل خواهد ش��د که 
طرفدار حمايتگري از توليد داخلي و تحس��ين افراد مس��تبد است. آنچه 
در روبروي اتحاديه اروپا قراردارد رشد مخالفان ليبرال ها در شرق اروپا 
، برگزيت و احتمال رياست جمهوري مارين لوپن است. آنچه در پيش 
روي والديمير پوتين اس��ت افزايش تاثيرگذاري برجهان بوده و چين 
نيز ش��ي جين پينگ را به عنوان رهبر اصلي خودبراي س��الهاي آينده 
برميگزيند. سيس��تم سياس��ت و اقتصاد معاصر جهان از عکس العمل 
دربرابر فاجعه جنگ جهاني اول و دوم و رکود بزرگ در اوايل قرن بيستم 
ش��کل گرفت. با پايان جنگ جهاني دوم جهان بين دو کمپ تقس��يم 
شد:دموکراس��ي ليبرال و کمونيس��م. با تشويق آمريکا امپراتوري هاي 
اروپايي ازهم پاش��يده کش��ورهاي تازه "جهان س��وم" را تشکيل دادند. 
ب��ا توج��ه به تخريب تمدن اروپايي و تهديد کمونيس��م، آمريکا يکي از 
اقتصادهاي ش��کوفاي جهان نه تنها از ثروت به عنوان نمونه اي براي 
تشکيل قدرت دموکراتيک استفاده کرد بلکه باعث الهام به کشورهاي 

غربي در ترانس آتالنتيک شد.
 با اينکار رهبران اين کشورها از اشتباهات سياسي اقتصادي گذشتگان 
خود در س��ال 1917 درس گرفتند. در س��طح جهاني موسس��ات تازه اي 
چون صندوق بين المللي پول، بانک جهاني، س��ازمان تجارت جهاني 
شکل گرفتند که شاهد بازسازي اروپا و توسعه اقتصاد جهاني بودند ناتو 
پايه اتحاد ميان کشورهاي اروپايي در 1949 تشکيل شد و عهدنامه رم 
توس��ط جامعه اقتصادي اروپايي امضا ش��د شروعي براي اتحاديه اروپا 
بود. اين فعاليت پاسخي به بدبختي هاي اقتصادي پس از جنگ اروپا و 
تهديد اتحاد جماهير شوروي بود اما منعکس کننده ديدگاهي به جهان 
با تعاون و همکاري بيش��تر بود. از نظر اقتصادي دوره پس از جنگ به 
دو دوره تقسيم مي شود. دوره کينزي که اقتصاد اروپا و ژاپن بايکديگر 
وارد رابطه شدند و درنهايت بازارهاي جهاني شکل گرفت که در دوره 
اصالحات دنگ ش��ائوپينگ در چين و روي کار آمدن مارگارت تاچر و 
رونالد ريگان رخ داد. دوره دوم با تاس��يس س��ازمان تجارت جهاني در 
س��ال 1995 و ورود چين به اين س��ازمان و گس��ترش اتحاديه اروپا بود. 
دوره اول اقتص��ادي ب��ا ت��ورم دهه 70 پيان ياف��ت. دوره دوم با بحران 
مالي سال 2007- 2009 . بين اين دو دوره زماني از آشوب اقتصادي 

و بي اطميناني وجود داشت که اکنون نيز وجود دارد. 
تهدي��د اصل��ي اقتص��ادي در دوره اول افزايش ت��ورم بود اينبار کاهش 
تورم است. امروز غرب با نا اميدي ژئوپوليتيکي و اقتصادي روبروست. 
خاورميانه در آشفتگي است و مهاجرت هاي گسترده تهديدي بر ثبات 
اروپا تبديل ش��ده ، پوتين در روس��يه قدرت گرفته و ش��ي جين پينگ در 
چين قاطع تر ش��ده اس��ت.اين تغييرات ژئو پوليتيکي نش��انگر تمايل به 
تغيير و گس��ترش توس��عه اقتصادي فراتر از غرب به خصوص در ميان 
غول هاي آسيايي چون هند و چين است. افزايش نرخ بيکاري در اقتصاد 
کش��ورهاي پيش��رفته پيش درآمد بحران هستند.پاسخ به بحران باعث 
زيرس��ئوال رفتن منصافانه بودن سيس��تم اقتصادي براي عامه مردم 
بوده اس��ت.امري که باعث ازبين بردن اطمينان به قابليت اقتصادي و 
سياستگذاري نخبگان شده است که به طور کلي شوک بحران اقتصادي 
سال 2007 به ترس و خشم تبديل شده است.با انتخاب ترامپ حفره اي 
در رهبري آمريکا پديد آمده است و ما در پايان دوره اقتصادي رهبري 
غرب در جهاني س��ازي اس��ت.با تس��ليم ش��دن به راهکارهاي اشتباه و 
توهم ، غرب ممکن است بنيان هاي فکري و موسسات را نابود کند و 

غرب نمي تواند با بي توجهي به گذشته خود را شفا دهد.
ترجمه: فاطمه مهتدي

دريچه سرمايه گذاري چين در انرژي تجديدپذير روبه افزايش استافزايش رشد در بخش خدمات انگليس  
فعاليتهاي بخش خدمات در بريتانيا در ماه دسامبر گذشته به باالترين 
ميزان رش��د خود طي 17 ماه اخير رس��يده اس��ت.به گزارش گاردين 
، ش��اخص موسس��ه مطالعات اقتصادي مارکيت از اين بخش 5۶.2 
واحد گزارش ش��ده که نس��بت به ماه نوامبر رش��د يک واحدي دارد. 
ش��اخص باالي رقم 50 نش��انه گر رونق باالي فعاليتهاي اين بخش 
اس��ت.جيمز بيون، کارش��ناس از شرکت مديريت سرمايه گذاري سي 
س��ي ال اي اعتق��اد دارد: »موضوعي ک��ه به نظر مي آيد بهبود اوضاع 
پس از روزهاي س��خت برکس��يت، يعني زماني که همه بدبين بودند 
اس��ت. اکنون مي توان بصورت منطقي تصور کرد که رس��يدن به امار 
و ارقام مثبت در فضاي پس از برکس��يت هنوز ممکن اس��ت.«کاهش 
ارزش پوند يکي از تبعات برکس��يت بود. با اين وجود بخش صادرات 
و ش��رکتهاي خدماتي وابس��ته به آن از اين روند نزولي بهره برده اند. 

پويايي بخش خدمات در تقويت روند رشد اقتتصادي بريتانيا نقش داشته و پيش بيني کارشناسان مبني بر کندي 
رشد فعاليتهاي اقتصادي در کشور را زير سئوال برده است.

بزرگترين بازار انرژي ذغال سنگ در جهان به سوي انرژي هاي تجديد 
پذي��ر حرک��ت مي کن��د . چين از پروژه س��رمايه گ��ذاري خود در بخش 
انرژيهاي تجديدپذير پرده برداش��ت. براس��اس اين طرح 5 ساله سرمايه 
گذاري معادل ۳۳4 ميليارد يورو برابر با 2.5 تريليون يوآن، براي گسترش 
اس��تفاده از انرژي هاي تجديدپذير و کاهش وابس��تگي به ذغال س��نگ 

اختصاص خواهد يافت.
 ب��ه گ��زارش نيوي��ورک تايمز، لي يانگژي، مع��اون آژانس انرژي چين 
گفت: »تا س��ال 2020 حجم اس��تفاده از انرژي هاي تجديدپذير معادل 
580 ميليون تن ذغال سنگ خواهد بود. هدف اينست که 15 درصد از 
انرژيهاي مصرفي از بخش انرژيهاي تجديد پذير باش��د.«اين س��رمايه 
گذاري از نقطه نظر اش��تغالزايي نيز براي کش��ور س��ودمند ارزيابي شده 
اس��ت. با اجراي پروژه، حدود 1۳ ميليون فرصت ش��غلي ايجاد خواهد 

ش��د.حدود ۶0 درصد برق توليدي در چين از ذغال س��نگ بدس��ت مي آيد. امري که در باالبردن ميزان آلودگي هوا 
بويژه در شهرهايي چون پکن نقش موثري داشته است.

گ�روه بي�ن المل�ل- فاطم�ه مهت�دي: ايتاليا از روز 
يکش��نبه اول ماه ژانويه 2017 ميالدي، رياست 
دوره اي گروه هفت کش��ور اول صنعتي جهان با 
اقتصادي پيش��رفته را عهده دار ش��د. اين کشور 
همچنين از روز دوش��نبه دوم ژانويه در ش��وراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد نيز حضور يافته و در 
ش��ش ماه آينده يکي از کرس��ي هاي اين شورا را 
در اختيار خواهد داشت. ايتاليا که اخيرا با بحران 
سياس��ي ش��اهد کناره گيري متئو رنتس��ي بود ، 
عالوه بر بدهي هاي باال و اقتصاد ضعيف به دنبال 
بهبود وضعيت و اس��تفاده از رياس��ت خود بر يکي 
از قدرتمندتري��ن گروههاي اقتصادي سياس��ي 

جهان است. 
ميانجيگري ايتاليا براي برداشتن تحريم هاي  ���

روسيه
پائولو جنتيلوني نخست وزير ايتاليا در اين ارتباط 
در توييترخود نوش��ت: صداي ايتاليا با حضور در 
شوراي امنيت در مسير رسيدن به توسعه پايدار، 
صل��ح، و تعه��د جهاني در م��ورد مهاجران قوي 
ت��ر خواه��د بود. به گزارش اس��پوتنيک ، ايتاليا به 
دنبال ميانجيگري براي برداشته شدن تحريم ها 
عليه روسيه است. اين کشور با استفاده از سمت 
رياست اجالس جي 7 براي بهبود روابط با روسيه 

استفاده خواهد کرد. 
پيشتر نيز ايتاليا نسبت به تحريم هاي روسيه ابراز 
نگراني کرده بود و از تاثير بد آن بر تجارت محلي 

ايتاليا و روسيه ابراز نارضايتي کرده بود. 

از س��ال 1998 ال��ي 2014 ميالدي روس��يه نيز 
در گروه هفت که امروز ش��امل کشورهاي ايتاليا، 
فرانس��ه، آلمان، ژاپن، انگلي��س، کانادا و آمريکا 

اس��ت حض��ور داش��ته و نام گ��روه در آن مقطع 
زماني گروه هش��ت بوده اس��ت. مسکو به دنبال 
تحريم هاي اعمالي بابت الحاق کريمه که منجر 

ب��ه بح��ران اوکراين گردي��ده و از نقطه نظر اروپا 
و آمريکا نامش��روع تلقي مي ش��د، از گروه مذکور 

کنار گذاشته شد.

تقويت روابط اقصادي با ژاپن ���
بر طبق گزارش��ات نخس��ت وزير ژاپن و ايتاليا از 
اهمي��ت اقتص��اد آزاد حمايت کرده و نس��بت به 
رش��د احساس��ات ضدجهاني سازي ابراز نگراني 
کرده اند. به گزارش NHK ،ش��ينزو ابه نخس��ت 
وزير ژاپن در کنفرانس تلفني با همتاي ايتاليايي 
خ��ود درب��اره نياز گروه 7 ب��ه تقويت اقتصاد آزاد 
و اتح��اد تاکي��د کرد و اين ام��ر را پيامي به جهان 
 درب��اره حف��ظ بنيان ه��اي صلح و اقتص��اد آزاد 

خواند. 
ابه با اش��اره به بيانيه س��ال گذشته اجالس که در 
ژاپن برگزار شد به تمرکز بر سياست هاي مالي و 
اصالحات ساختاري براي تقويت اقتصاد جهاني 
اش��اره کرد. بر اس��اس زمانبندي اعالم ش��ده از 
س��وي دولت ايتاليا، نشس��ت هاي گروه هفت به 
رياست اين کشور تا ماه نوامبر سال جاري ادامه 

خواهد داشت. 
در اي��ن مي��ان مهمترين نشس��ت گروه هفت در 
روزهاي 2۶ و 27 ماه مه با حضور سران کشورها 
و دولت هاي کش��ورهاي عضو در ش��هر تائورمينا 
در جن��وب ايتالي��ا برگزار مي شود.نشس��ت مهم 
ديگ��ر اي��ن گروه با حضور وزراي اقتصاد و دارايي 
در روزه��اي 11 ال��ي 1۳ ماه مه در ش��هر جنوبي 
باري برگزار مي ش��ود و در آن روساي بانک هاي 
مرکزي کشورهاي عضو به همراه 'ماريو دراگي' 
 رئي��س بان��ک مرکزي اروپا نيز ش��رکت خواهند

 داشت.

گزارش تجارت از سياست هاي احتمالي ايتاليا در اجالس اقتصادي جي 7  

»رم« ميانجي کاهش تنش های اروپا با مسکو می شود

عكس  روز

AFP – نمايشگاه مجسمه هاي يخي در چين AP – پاپ فرانسيس در ميدان واتيکانAFP – بازي سنتي مردم ژاپن با پوشش کيمونو در معبد شيموگامو

وزير دادگس��تري ترکيه اعالم کرد: در ارتباط با حمله ازمير 18 نفر بازداش��ت 
ش��دند. هيچ ترديدي وجود ندارد که اين حمله توس��ط پ.ک.ک انجام گرفته 
است. به گزارش خبرگزاري آناتولي، بکر بوزداغ با اشاره به حمله روز پنجشنبه 
در مقابل ساختمان دادگستري ازمير گفت: 18 نفر در اين باره بازداشت شدند. 
هويت تروريس��ت ها شناس��ايي شده اس��ت اما به داليل امنيتي نمي توانيم آن 
را بيان کنيم اما هيچ ش��کي وجود ندارد که اين حمله توس��ط پ.ک.ک انجام 
ش��ده اس��ت.بوزداغ اعالم کرد: اينگونه اقدامات نمي تواند حقوق برادري ما را 

از بين ببرد.
 مبارزات ما عليه تروريس��م عميق تر خواهد ش��د و با عزم راس��خ تر به راه خود 
ادامه خواهيم داد. در حال حاضر ترکيه با حدود 10 گروه تروريس��تي در حال 
مبارزه اس��ت و تنها کش��وري اس��ت که به طور همزمان با اين گروه ها مبارزه 
مي کند.اين حمله توس��ط س��ه فرد مس��لح در مقابل دادگاه ازمير رخ داد که 
پلي��س توانس��ته دو عام��ل اين حمله را از پ��اي درآورد.پيش از آغاز تيراندازي 
به وس��يله مهاجمان، يک خودروي بمب گذاري ش��ده نيز منفجر ش��د. آنگونه 
که پليس ترکيه مي گويد هدف مهاجمان ورود به ساختمان دادگاه و احتماال 
گروگان گيري يا به رگبار بس��تن مردم بوده اس��ت.جز کش��ته شدن دو مهاجم، 
کش��ته ش��دن کس ديگري تاييد نش��ده اس��ت اما برخي رس��انه هاي ترکيه از 
کشته شدن يک پليس خبر داده اند. در پي اين انفجار، جمعي از مردم در محل 
حادثه تجمع کردند و ش��عارهايي عليه پ کا کا س��ر دادند.ترکيه در ش��ب سال 
نو ميالدي نيز شاهد يک حمله تروريستي بود که ۳9 کشته بر جاي گذاشت. 
ترکيه عضو ناتو و بخش��ي از ائتالف به رهبري آمريکا در مبارزه با داعش در 
س��وريه اس��ت. اين کش��ور همچنين با نيروهاي پ کا کا در مناطق مرزي خود 

با سوريه و عراق مي جنگد.

بازداشت 18 نفر در ارتباط با حمله ازمير 

تن��ش مي��ان مقامات اطالعات آمريکا و دونالد ترامپ افزايش يافته اس��ت در 
آخري��ن تنش ه��ا ، ريي��س جمهوري منتخب آمري��کا "دن کوتس"را که يک 
س��ناتور س��ابق جمهوري خواه اس��ت، براي تصدي پس��ت اطالعات ملي اين 
کش��ور انتخاب کرده اس��ت. انتظار مي رود که بيانيه رس��مي انتخاب اين فرد 
براي پس��ت مديريت اطالعات ملي آمريکا در هفته آتي در حالي اعالم ش��ود 
که ترامپ بايد براي پس��ت هاي اصلي دولت تصميم گيري کند چون در 20 
ژانويه مراس��م ايراد س��وگند به عنوان رييس جمهوري جديد آمريکا برگزار 
مي شود. رياست اين پست در حال حاضر در اختيار جيمز کالپر است. »دونالد 
ترامپ« رييس جمهوري منتخب آمريکا همچنين از س��فراي »باراک اوباما« 
رئيس جمهوري اين کشور خواست در روز 20 ژانويه و پس از مراسم تحليف، 
استعفاي خود را ارائه کرده و سفارتخانه ها را ترک کنند. اين در حالي است که 
مديران آژانس ها و نهادهاي اطالعاتي و امنيتي آمريکا پنجش��نبه در نشس��ت 
مجلس سنا براي بررسي اتهامات وارده به روسيه در پرونده افشاي ايميل هاي 
حزب دمکرات، مقام هاي ارش��د روس��ي را به اخالل در روند انتخابات آمريکا 
متهم کردند. جيمز کالپر رييس سازمان اطالعات ملي آمريکا مي گويد، مداخله 
دولت روسيه در انتخابات رياست جمهوري 201۶ آمريکا چيزي فراتر از يک 
اقدام هکري بوده اس��ت. کالپر در جلس��ه اي که درارتباط با دخالت روس��يه 
در انتخابات تش��کيل ش��ده بود گفت: روس��يه از هر وسيله اي براي بر هم زدن 
تماميت و اعتبار ما اس��تفاده مي کند. روس��يه از طريق رس��انه هاي اجتماعي، 
اخبار جعلي و تبليغات مخرب درباره حقوق بش��ر در آمريکا مطالبي را منتش��ر 
مي کند. در بخش ديگري از اين بيانيه ادعا ش��ده اس��ت: روس��يه يک بازيگر 
فعال در عرصه س��ايبري و خطري جدي عليه دولت، ارتش و زيرس��اخت هاي 

ديپلماتيک، تجاري و حياتي آمريکاست.

ادامه تنش ميان وزارت اطالعات آمريکا و ترامپ

اپوزيسيون ونزوئال مي خواهد با اعالم اينکه نيکوالس مادورو "پست خود را ترک 
کرده است"، انتخاب زودهنگام در اين کشور برگزار کند. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، اپوزيسيون ونزوئال که اکثريت پارلمان را براي دومين سال در دست دارد، 
رييس جديد پارلمان را انتخاب کرد.خوليو بورخس 47 ساله به عنوان رييس جديد 
پارلمان ونزوئال اعالم کرد: در روزهاي آينده ما بيانيه اي را تصويب خواهيم که 
نيکوالس مادورو، رييس جمهور ونزوئال پست خود را ترک کرده است.براساس 
قانون اساسي اين کشور پارلمان ملي مي تواند با صدور چنين بيانيه اي جايگزيني 
براي رييس جمهور انتخاب کند.با اين حال مادورو اعالم کرده است که اقدامات 
اپوزيسيون عليه وي بيهوده است. در اين ميان چند روز قبل، رئيس جمهور ونزوئال 
در جريان ترميم کابينه وزير کشور تندروي سابقش را به عنوان معاون جديد خود 
انتخاب کرد. مخالفان مادورو که دولت او را عامل مشکالت شديد اقتصادي و 
اجتماعي در ونزوئال مي دانند در س��ال 201۶ ميالدي تالش کردند با برگزاري 
يک همه پرسي زمينه تغيير رئيس جمهوري را فراهم کنند اما درنهايت با مانع 

تراشي هاي دولت، موفق به برگزاري اين همه پرسي نشدند.

اپوزيسيون ونزوئال خواستار برکناري مادورو 
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تفالي به حافظ

مابیغمانمستدلازدستدادهایم
همرازعشقوهمنفسجامبادهایم 

برمابسیکمانمالمتکشیدهاند
تاکارخودزابرویجانانگشادهایم 

حديث روز

اقتصاد از نگاه بزرگان

امام علي )ع(:
با دانشمندان همنشيني کن تا سعادتمند شوي.

من دستمزد خوب نمی دهم چون پول زيادی دارم، اما چون دستمزد های خوبی 
روبرت بوش می دهم پول زيادی دارم!  

مديريت روابط عمومی و آموزش همگانی

))آب ضرورت امروز، ضمانت فردا((

آگهی مناقصه شماره ب/95/7-52
نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان کرمان

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان کرمان در نظر دارد، يکدس�تگاه پکيج تصفيه 
فاض�الب ب�ا ظرفي�ت 800 مترمکع�ب در روز مورد نياز خود را از طريق توليد 
کنندگان خريداری نمائيد. لذا واجدين شرايط ميتوانند با ارائه معرفی نامه از 
تاريخ 95/10/20 لغايت تاريخ 95/10/29 جهت دريافت اسناد مناقصه به 
آدرس کرمان انتهای بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان – مديريت 

بازرگانی مراجعه نمايند.
مبلغ اوليه برآورد: 12/400/000/000 ريال

مبلغ تضمين ش�رکت در مناقصه: 620/000/000 ريال به صورت ضمانت 

نامه بانکی، با چک تضمين شده در وجه شرکت آب وفاضالب
آخري�ن مهلت تس�ليم پاکتهای حاوی م�دارک ارزيابی پيمانکاران، تصمين 
ش�رکت در مناقصه و پيش�نهاد قيمت به دبيرخانه ش�رکت: تا س�اعت 14 

مورخ 95/11/9
افتتاح پاکتهای الف و ب : ساعت 9 مورخ 95/11/10

افتتاح پاکتهای ج: بعد از ارزيابی در همان روز
مدت اعتبار پيشنهاد قيمت 3 ماه از تاريخ بازگشايی پاکات پيشنهاد قيمت 

تا زمان انعقاد قرارداد ميباشد. 


