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در  س����رمايه گذاري 
صنايع باالدستي بوده است.  در سال هاي 
گذش��ته و همزمان با باال گرفتن دامنه 
تحريم ها اين حتي به يک قاعده تبديل 
ش��د و دولت گذش��ته و تا حدودي دولت 
يازده��م نيز ريل سياس��ت  گذاري هاي 
اقتصادي خود را بر اين اساس چيدند. 
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سرمقاله

ب��اراک اوباما مردي که 
زماني به عنوان "اوباما 
بدون حاش��يه" معروف 
شده بود حال سابقه دولت او در سياست 
خارج��ه و خاورميانه تصويري لرزان را 
نش��ان مي ده��د که به راحت��ي ناپديد 
نخواهد ش��د و بس��ياري او را نخواهند 
بخش��يد. بس��ياري از مخالفان اوباما در 
آمريکا او را مقصر در کاهش تاثير گذاري 

قدرت آمريکا در...

ادامه در همین صفحه

شكست اوباما
در انجام وعده هاي خاورمیانه

ديويد گاردنر
فايننشال تايمز

يادداشت

دکترابراهيمي مديرعام��ل بان��ک انصار ، در نشس��ت 
تخصص��ي شش��مين هماي��ش س��االنه بانک��داري 
الکتروني��ک ونظام ه��اي پرداخ��ت طي س��خناني که 
پيرامون »نقش نظام بانکي در تحقق اقتصادمقاومتي« 
ايرادش��د، ضمن اش��اره به موضوع ض��رورت مراقبت 
ازت��دام فعاليت بانکها وکاهش چش��م گيرس��ودآوري 
 ش��بکه بانک��ي ب��ه عن��وان مهمترين ح��وزه مرتبط با 
اس��تحکام درون��ي بانکه��ا گف��ت: اس��تحکام دروني 
بانکه��ا مس��تلزم برق��راري نظام کارم��زدي به عنوان 
پايه درآمدي، کاهش س��ود س��پرده ها و نرخ س��پرده 
 قانون��ي ن��زد بانک مرکزي، مديريت ريس��ک و اعمال 
نظارت حرفه اي نهادهاي قانوني در راس��تاي مديريت 

دارايي هاست. 
دکتر ابراهيمي با اش��اره به اقدامات مش��ترک و متناظر 
بانک ه��ا با سياس��تهاي اقتصادمقاومت��ي که طراحي 
م��دل ريل گ��ذاري بانک ه��ا ب��راي نق��ش آفريني در 
اقتصادمقاومتي و ابالغ آن ازس��وي رييس کل محترم 
بانک مرکزي نقطه عطف شان به شمارمي آيد، موفقيت 
برنامه ه��اي راهب��ردي و عملياتي ناش��ي از اين مدل را 
منوط به ش��کل گيري جبهه مقاومتي ش��بکه بانکي در 
راستاي استحکام دروني بانکها به عنوان پايه پشتيباني 

از اقتصادمقاومتي دانست .
مديرعامل بانک انصار در بخش��ي ديگري از س��خنان 
خ��ود، احص��اء مضامي��ن و تعيين مصادي��ق اقدامات 
بانکها در راس��تاي پش��تيباني از اقتصاد مقاومتي را يک 
حرک��ت کلي��دي ب��راي هدايت فعاليت ش��بکه بانکي 
در حوزه ه��اي بانک��داري داخلي و بي��ن المللي قلمداد 
کرد و گفت: با همکاري ش��بکه بانکي ش��اخص هايي 
را در ح��وزه اس��تحکام داخل��ي تعيي��ن کردي��م ک��ه 
 اج��راي آن ه��ا متضم��ن اس��تحکام درون��ي و کيفيت

 س��ودآوري بانکهاس��ت. وي افزود: براس��اس بند22 
اين سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي که وظايف دولت 

را مش��خص مي کند، مخاط��رات و اختالالت داخلي و 
خارجي اقتصاد بايد با واکنش هاي هوشمند، فعال، سريع 
و بهن��گام نهاده��اي حاکميتي مديريت ش��ود تا ضمن 
کنترل بحران هاي احتمالي، با تهديدهاي کنوني مقابله 

کرده و عملکرد نظام بانکي را بهبود بخشيد.
ريي��س ش��وراي عالي راهب��ري اقتصادمقاومتي بانک 
انص��ار س��پس با تأکي��د بر لزوم ايفاي نقش برجس��ته 
بان��ک مرکزي در توس��عه درآمده��اي حوزه کارمزدي 
و واس��طه گ��ري مال��ي به تش��ريح س��اختار درآمدي 
بانک ه��ا در وضعي��ت کنوني پرداخت و س��هم کارمزد 
خدم��ات و درآمده��اي غيرمش��اع را ناچي��ز قلمداد و با 
تاکي��د براينکه مس��ابقه براي ع��دم دريافت کارمزد در 
راس��تاي اعم��ال رقابت ه��اي غيرحرف��ه اي ، به زيان 
 اقتصاد واقعي کشور است، افزود: رقابت ناسالم برخي از 
بانکه��ا ب��راي ج��ذب مناب��ع گ��ران قيم��ت ، اج��ازه 
اقتصادمقاومت��ي  سياس��ت هاي   نمي ده��د 
براي اس��تحکام دروني و زمينه س��ازي براي پشتيباني 
مقاومتي محقق ش��ود.  مديرعامل بانک انصار با اش��اره 
به نسبت کارمزد دريافتي به درآمدکل چند بانک بزرگ 
خارجي، گفت: بانک هاي معتبر جهان تا حدود 48 درصد 
از درآمدهايشان را از محل دريافت کارمزد )درآمد غير 
مش��اع( به دس��ت مي آورند، در صورتي که اين عدد در 

شبکه بانکي ايران حدود 17 درصد مي باشد.

ايش��ان در ادامه با توجه به روند فعلي و وضعيت رقابت 
ناس��الم موجود بين بانک ها در حوزه خدمات، رس��يدن 
ب��ه اس��تانداردهاي جهاني در اين ح��وزه را ميان مدت 

بعيد دانست.
 وي ب��ا اش��اره ب��ه نس��بت پوش��ش کارم��زد بانک ها 
ب��ه هزينه ه��اي اداري و عموم��ي و مقايس��ه آن ب��ا 
بانک ه��اي بي��ن المللي، تاس��ف خ��ود را درخصوص 
 ع��دم کفاي��ت درآمد پاي��دار بانکها در اي��ران که فقط 
ح��دود 25 درص��د هزينه ه��اي پايدار آن ها را پوش��ش 

مي دهد، ابراز نمود.
ايشان سپس با اشاره به بازده ناچيز بخش هاي مختلف 
صنعت و حتي رش��د منفي ارزش افزوده در بخش هاي 
مول��د و پيش��ران اقتص��اد اي��ران، پرداخت س��ودهاي 
اس��مي 15، 18 و 20 درصدي را که در واقع با توجه به 
اثر اعمال هزينه هاي عمومي، اثر س��پرده قانوني و اثر 
پرداخت سود ماهيانه معادل نرخ هاي موثر 20.7، 24.8 

و 27.4 درصدي مي باشد، غيرمنطقي دانست.
مديرعام��ل بان��ک انص��ار افزود:پرداخ��ت نرخ ه��اي 
بانک ه��ا  توس��ط  غيرمنطق��ي،  س��پرده  س��ود 
اس��ت  واقع��ي  اقتص��اد  در  منش��اءدرآمدي   فاق��د 
وعالوه بر ابهام شرعي، واجد اشکاالت فراواني از جمله 
ايجاد زيان در حوزه واسطه گري مالي بانک ها است و 
دليل عمده بروز بحران در تداوم فعاليت سيستم بانکي 

به شمارمي آيد.
وي اضاف��ه کردن��د: ب��ا توج��ه ب��ه قيمت تمام ش��ده 
پ��ول در ش��بکه بانک��ي و ب��ازده ديگ��ر بازاره��اي 
 رقي��ب ک��ه خط��ري ب��راي کاه��ش ن��رخ س��ود 
س��پرده ها نمي باشند، کيفيت س��ودآوري و درآمدزايي 
بانک ه��ا از بخ��ش واس��طه گ��ري مالي دس��تخوش 
مخاطرات جدي است و برآيند اين مخاطرات، اثر خود 
را در روند نزولي بازده حقوق صاحبان سهام بانک هاي 

کشور نشان داده است.

دکترابراهیمي: پشتیباني بانک ها از اقتصاد مقاومتي، مستلزم استحکام دروني بانک ها  است

رييس جمهور، امنيت، ثبات سياس��ي و وحدت ملي را پايه هاي اصلي براي روند توس��عه افغانس��تان و رفاه 
مردم اين کشور دانست و تاکيد کرد که جمهوري اسالمي ايران از هيچ تالشي براي کمک به ملت و دولت 
افغانستان دريغ نخواهدکرد. به گزارش ايلنا، حجت االسالم حسن روحاني در ديدار »عبداهلل عبداهلل« رييس 
اجرايي دولت وحدت ملي افغانس��تان که براي ابراز تس��ليت دولت و ملت افغانس��تان به مناس��بت درگذش��ت 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، در صدر هياتي در تهران حضور يافته است، ابراز اميدواري کرد با تقويت ثبات 
سياس��ي و وحدت در افغانس��تان، بتوان پروژه هاي مش��ترک را هر چه س��ريع تر اجرايي نمود. رييس جمهور با 
قدرداني از تس��ليت دولت و ملت افغانس��تان، اظهارداش��ت: حضرت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني از استوانه ها 
و س��تون هاي ايران اس��المي بودند که در مس��ايل منطقه اي و بين المللي و از جمله در موضوع افغانس��تان، 
پيوس��ته براي تقويت صلح و ثبات آن کش��ور تالش مي کردند و اميدوارم همگان بتوانيم   همان مس��ير و راه 

را در تالش فيمابين ادامه دهيم.
 روحاني تصريح کرد: دولت جمهوري اسالمي در کنار مردم و دولت افغانستان بوده و خواهد ماند. رييس جمهور 
با اشاره به چارچوب هاي مناسبي که براي توسعه همکاري هاي دوجانبه ترسيم شده است، گفت: توسعه بندر 
چابهار و تقويت ش��بکه هاي ريلي و از جمله اتصال راه اهن ايران به هرات مي تواند به توس��عه همکاريهاي 
تهران – کابل ش��تاب بيش��تري ببخش��د. روحاني در ادامه تروريس��م را معضلي نه تنها براي افغانستان بلکه 
براي کل جهان برشمرد و بر ضرورت مقابله آن تاکيد کرد.  »عبداهلل عبداهلل« رييس اجرايي دولت وحدت 
ملي افغانستان نيز در اين ديدار با ابالغ پيام تسليت دولت و ملت کشورش به مناسبت درگذشت حضرت آيت 
اهلل هاشمي رفسنجاني گفت: آيت اهلل هاشمي رفسنجاني شخصيتي شناخته شده براي مردم افغانستان است 
و مردم ما هرگز کمکهاي ايش��ان بويژه در دوران س��خت را فراموش نمي کنند. رييس اجرايي دولت وحدت 
ملي افغانستان همچنين با ارائه گزارشي از وضعيت داخلي و روند مذاکرات صلح در کشورش اظهارداشت: 
ايران همواره يار دولت و مردم افغانستان بوده و دولت ما مصمم است که روابط خود را در همه عرصه ها با 

جمهوري اسالمي ايران به عنوان يک کشور دوست و برادر توسعه دهد.

تروريسم، معضلي براي کل جهان
روحاني در ديدار رييس اجرايي دولت افغانستان تاکيد کرد:

مراس��م ترحيم آيت اهلل هاش��مي در مس��جد امام علي)ع( 
دانشگاه علوم تحقيقات برگزار شد. به گزارش ايلنا، در اين 
مراسم اعضاي خانواده آيت اهلل هاشمي و مسئوالن کشوري 
و لشگري حضور داشتند. حجت االسالم سيدحسن خميني، 
حجت االسالم س��يدعلي خميني، حجت االسالم اشرفي 
اصفهاني، مرتضي بانک، دادکان، حجت االسالم منتجب نيا 
و محم��د فرهادي، ناطق نوري، قاضي زاده هاش��مي وزير 
بهداشت، رييس مجلس مالي، عبداهلل نوري، طه هاشمي، 
محمدرضا عارف، محمد هاشمي اس��تاندار تهران، حسين 
کمالي، حجت االسالم اکرمي، محمد شريعتمداري معاون 
اجرايي رييس جمهور، علي اکبر صالحي رييس س��ازمان 
انرژي اتمي و بسياري از شخصيت ها حضور يافتند. در اين 
مراس��م حجت االسالم س��يدرضا اکرمي گفت: اتفاقي که 
ديروز در خيابان انقالب و حرم امام )ره( در تشييع و تدفين 
آيت اهلل هاشمي افتاد بعد از رحلت امام باشکوهترين بدرقه 
بود. وي افزود: اينجا دانش��گاه آزاد اس��ت و توصيه مي کنم 
يکي از پايان نامه ها را براي تحليل تشييع ديروز قرار دهيد 

که چگونه اين جمعيت ميليوني به خيابان آمدند.
همچنين دبير کل حزب کارگزاران سازندگي ايران گفت: 
مردم ثابت کردند معدل فهم ش��ان نس��بت به کس��اني که 
به آن ها وفادار هس��تند، قابل قبول اس��ت. غالمحس��ين 

کرباسچي در حاشيه اين مراسم با بيان اينکه عملکرد صدا 
و س��يما در گذش��ته نسبت به شخصيت آيت اهلل هاشمي به 
گونه اي بوده اس��ت که اقدامات س��ه روز گذش��ته آن براي 
مردم باورکردني نيس��ت ، اظهار کرد: اگر صدا و س��يما قبال 
در مورد شخصيت آيت اهلل هاشمي متعادل تر عمل کرده بود 
بهتر مي شد. وي افزود:  مردم نشان دادند ارادت و وفاداري 
که اين ش��خصيت ها دارند، با توجه به تبليغات منفي صدا 
و س��يما و تبليغات رس��انه هاي خارجي تغييري نمي کند و 
اين تبليغات در رويکرد مردم اثري ندارد. رئيس فراکسيون 
اميد مجلس شوراي اسالمي نيز گفت که مردم قدرشناس 
استوانه هاي اصيل انقالب هستند.محمدرضا عارف گفت:  
نقش ايش��ان در صحنه هاي انقالب بي بديل بود و مردم 
انصاف��ا در چن��د روز گذش��ته نش��ان دادند که قدرش��ناس 
خدمتگزاران و اس��توانه هاي اصيل انقالب هس��تند. در اين 
مراسم محمود واعظي وزير ارتباطات در جمع خبرنگاران با 
تاکيد بر اينکه در يک کالم مي توانم بگويم تاريخ نوين ايران 
را بدون آيت اهلل هاشمي رفسنجاني نمي توان نوشت، گفت: 
آقاي هاشمي شخصيت چندوجهي داشتند. قبل از انقالب با 
توجه به ش��رايط جامعه، ايش��ان به عنوان يک مبارز شجاع 
و جس��ور با رژيم ش��اه مبارزه کردند و همچنين نقش جمع 
کردن مبارزان در داخل و خارج از ايران را ايفا کردند و يک 

ذهنيت تش��کيالتي خيلي قوي براي ساماندهي مخالفان 
داشتند. او افزود: قبل از انقالب 7 بار به زندان رفتند و تقريبا 
همه عمر خود را در آن دوره در مبارزه بودند و شکنجه هايي 
ش��ديد را تحمل کردند. بعداز انقالب در کنار حضرت امام 
نقش ايشان در شکل گيري انقالب بسيار برجسته بود و در 
شوراي انقالب نقش بسيار تعيين کننده اي داشتند. واعظي 
با بيان اينکه آيت اهلل هاشمي بسيار موقعيت شناس بود و در 
مواقعي که کش��ور نياز به ايش��ان و فکر نو و تحول داش��ت 
هميش��ه پيش قدم بود، گفت: 8 س��ال مجلس را به خوبي 
اداره کرد و دوران رياس��ت جمهوري ايش��ان دوران بس��يار 
خوبي بود که باعث توس��عه کش��ور شد. آيت اهلل هاشمي در 
دوران جنگ جانش��يني فرمانده کل قوا را بر عهده داش��ت 
و خيل��ي جن��گ را خ��وب هدايت ک��رد و زماني که رييس 
مجلس خبرگان ش��د و همچنين رييس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بود آثار بسيار مطلوبي داشت. او تاکيد کرد: 
ايشان در همه مقاطع و صحنه ها حضور فعال و تعيين کننده 
داش��ت و انصافا خدمات ايش��ان برجس��ته است.  او افزود: از 
قدر شناس��ي مردم عزيز و فهيم تش��کر و قدرداني مي کنم 
که روز تش��ييع پيکر آيت اهلل هاشمي هم در دانشگاه تهران 
و هم در مرقد حضرت امام س��نگ تمام گذاش��تند و از همه 
اقشار مختلف شهرستان و تهران پير و جوان جمع شدند و 

وداع تاريخي با يار امام و رهبري کردند. وزير ارتباطات بيان 
ک��رد: امي��دوارم اين تجمع عظيم مردم و اين بدرقه بزرگ، 
مايه وحدت براي کشور ملت شود که همه و قواي سه گانه 
تحت زعامت رهبر بزرگ انقالب بتوانيم کش��ور را طوري 
بسازيم که آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به دنبال ساختن ايران 
بود. وزير پيش��ين ارشاد نيز گفت:  آيت اهلل هاشمي در دوران 
مختلف براي همه ما يک الگو بود. علي جنتي افزود: ايشان 
به عنوان يک سياستمدار مي توانست براي همه الگو و راهنما 
باشد و براي همه دولت مردان و سياستمداران در دوران هاي 
مختلف يک الگو به حس��اب مي آيد. وي با بيان اينکه من 
افتخار آشنايي حدود 54 ساله با آيت اهلل هاشمي داشتم، گفت: 
ايشان به عنوان يک شخصيت اسالم شناس و سياست مدار 
هوشمند داراي مطالعه و آشنايي زيادي با دنيا بود و از همان 
روزهاي طلبگي مطالعات مختلفي در زمينه هاي سياسي، 
اجتماعي و مسائل جهاني داشت و شناخت خوبي نسبت به 
جهان پيدا کرده بود. وي افزود:  مرحوم هاشمي در صحنه هاي 
مختلف از ش��وراي انقالب و روزهاي بحران و س��خت آغاز 
انقالب نقش موثري داشت تا در مجلس خبرگان و مجلس 
شوراي اسالمي و به خصوص در مديريت جنگ کار بسيار 
سترگي انجام داد و بعد هم مسئوليت سازندگي پس از جنگ 

را در دوران سازندگي به عهده داشت.

تاريخ نوين ايران را نمي توان بدون هاشمي نوشت
واعظي در مراسم ترحيم آيت اهلل در دانشگاه آزاد:

شكست اوباما در انجام وعده هاي خاورمیانه
ادامه از همین صفحه

...  سراس��ر جه��ان و ب��ه خصوص خاورميانه دانس��تند. جايي ک��ه متحدان آمريکا 
ني��ز شکس��ت خوردن��د و والديمير پوتين رئيس جمهور روس��يه خ��ود را به عنوان 
حامي س��وريه ثابت کرده اس��ت. بس��ياري معتقدند تصميم اوباما در سال 2013 در 
عدم اعمال فش��ار عليه دولت اس��د براي قابليت آمريکا يک فاجعه بود و پوتين به 
خوبي از اين امر استفاده کرد. درعين حال منتقدان اوباما تمايلي به ناديده گرفتن 
اي��ن ام��ر ندارن��د که اوباما با هدف انجام وعده خود در خروج نيروهاي آمريکايي از 
خاورميانه انتخاب شد. او از ديپلماسي استراتژيک صحبت کرد که با کم حوصلگي 

دولت جورج بوش تقابل کامل داشت.
 اوباما صاحب ميراث جنگ عراق و دهه ها سياس��تهاي نادرس��ت آمريکا و غرب 
در منطق��ه بود.تاريخچ��ه طوالن��ي حماي��ت غربي ها از ديکتاتوره��ا از کودتا عليه 
دولت مصدق در 1953 تا حمله اس��رائيل به جمال عبدالناصر بر س��ر کانال س��وئز 
ت��ا دي��روز رخ داده اس��ت. حمل��ه ائت��الف آمري��کا به عراق در س��ال 2003 باعث 
 برهم زدن توازن قدرت بين س��ني ها و ش��يعي ها و تقويت موج گروه هاي جدايي 

طلب افراطي شد. 
در جنگ عراق درسال 1991 جورج بوش پدر و متحدينش با کنار کشيدن و عدم 

دخالت در رويکرد صدام حسين که اعتراضات شيعيان را در خون ساکت کرد نقطه 
اي تاريک بود و باالتراز آن حمايت غرب از صدام درجنگ تحميلي ايران و عراق 
درس��الهاي 1980 تا 1988 بود. عدم اعتماد به غرب به اين معني بود که تهران و 
متحدانش از حمله امريکا به عراق در سال 2003 استفاده مي کنند. حمله به عراق 
همچنين به القاعده و گروه داعش سکويي براي آغاز شد. اوباما با يک تناقض روبرو 
شد عدم دخالت در سوريه و يا حمايت از شورشيان وهابي عربستان و قطر، هر دو 
سياس��ت منجر به ش��عله ور کردن اختالف کهنه ش��يعه و س��ني شد. بنابراين اوباما 
اقدام به ش��روع رويکردي منطقي با ايران کرد. هدف اصلي او خوداري از تقابل با 
بستن توافق هسته اي بود. اوباما متوجه شد که اين هدف دستاوردي بزرگ براي 

دفاع از سياست هاي خارجي اش دربرابر دونالد ترامپ است. 
روابط آمريکا با متحدين سنتي خود در منطقه از جمله ترکيه، عربستان سعودي ، 
مصر و رژيم صهيونيس��تي در زمان اوباما خيلي بدتر ش��د اين درحالي بود که اوباما 
اميد به از س��ر گيري روابط با اين ش��کل نگرفت. با ورود گروع داعش ، آمريکا در 
منطقه گيرافتاد. اوباما ميتواند بگويد که پيدا کردن و کش��تن اوس��امه بن الدن از 
دستاوردهايش است اما نيروهاي القاعده سه سال گذشته وارد عراق و سوريه شدند 
امري که بيانگر آن است که اوباما تنها بخش کمي از نيمه دوم دوره خود را صرف 

جنگ با داعش کرد امري که هرگز با وعده هاي اوليه اش نمي خواند.
ترجمه: فاطمه مهتدي

توانمند سازي صنايع كوچك راهكار خروج از ركود
ادامه از همین صفحه

... تحريم هاي اتحاديه اروپا به تدريج دولت به اين سمت رفت که  مي تواند سرمايه 
گذاري ها را وارد صنايع کوچک نيز بکند تا صنايعي که پيش از رونق گرفتن صنعت 

نفت و گاز در ايران پا گرفته بودند هم نفسي با خيال راحت بکشند. 
در همين راستا دولت اعالم کرده است که پس از انعقاد برجام در ايران 11 ميليارد 
دالر س��رمايه گذاري خارجي ش��ده اس��ت. همچنين قرار ش��ده که بر اساس برنامه 
شش��م توس��عه 25 ميليارد دالر ديگر در ايران س��رمايه گذاري شود. اما مشکلي که 
در اين ميان وجود دارد قانع کردن دولت و س��رمايه گذاران خارجي براي س��رمايه 
گذاري در صنايع کوچک است. صنايع کوچک کشور بيش از هر زماني به سرمايه 
گذاري هاي خارجي نياز دارند از اين رو ابتدا بايد دولت را به سوق دادن سرمايه به 
اين بخش ها واداش��ت تا در گام بعدي س��رمايه گذران خارجي را هم قانع کرد که 
بخش اعظمي از ش��ريان اقتصاد ايران در صنايع کوچک اس��ت.  اما س��رمايه گذاران 
خارجي هم عالقه مند به بازگشت سود سرمايه هاي خود هستند و به همين خاطر 

جذاب ترين بخش براي آنها صننايع باالدس��تي اس��ت اما اين موضوع تا ابد به نفع 
اقتصاد کشور نيست چرا که ورود ارزهاي خارجي حاصل شده از پول نفت اقتصاد 
کش��ور را دچار »بيماري هلندي« مي کند. بيماري هلندي به اين مفهوم اس��ت که 
افزايش درآمد ناشي از منابع طبيعي مي تواند اقتصاد را از حالت صنعتي خارج کند 
اي��ن اتف��اق ب��ه عل��ت کاهش نرخ ارز و يا عدم افزاي��ش آن در حد نرخ تورم صورت 
مي گيرد که بخش صنعت را در رقابت تضعيف مي کند.  به صورت کلي اقتصاددانان 
تاکيد دارند که هر فعاليت توس��عه اي که نتيجه اش ورود بي رويه ارز خارجي باش��د 
اقتصاد کشور را با اين »بيماري مهلک« رو به رو مي کند.  از اين رو ضرورت دارد 
که تحولي شگرف در رويکردهاي اقتصاد کالن دولت ايجاد شود تا ضمن برقراري 
عدالت در س��رمايه گذاري ها به صنايع کوچک را نيز توانمند س��اخت تا اگر روزي 
بازهم قيمت نفت به بشکه اي 40 دالر رسيد مجبور نشويم که »کاسه چه کنم چه 
کنم« به دست بگيريم. در يک کالم بايد اذعان داشت که راه خروج ار رکود فعلي 
توانمند سازي صنايع کوچک است در غير اين صورت بايد تا ابد گرفتار چرخه تورم 

باشيم و منتظر بمانيم که سرمايه گذران خارجي براي ما هم دلي بسوزاند.

تروريسم
معضلي براي کل جهان

گروه اجتماعي: موتورسيکلت هاي پايتخت از اين به بعد ملزم به دريافت آرم طرح 
ترافي��ک س��االنه براي حضور در مناطق ط��رح ترافيک دارند. اين اقدام جديدي 
اس��ت که اعضاي ش��وراي ش��هر تهران در راستاي ساماندهي موتورسيکلت ها و 
ترافيک خيابان هاي پايتخت براي اجراي آن به اجماع رس��يده اند. پليس راهور 
و معاون حمل و نقل ش��هرداري نيز به اين طرح چراغ س��بز نش��ان داده اند و حاال 
موتورس��يکلت هاي پايتخ��ت ع��الوه بر اينکه بايد برگ��ه معاينه فني اخذ کنند و 

عوارض ساليانه را بپردازند بايد براي عبور و مرور به محدوده ...

خط و نشان »بهشت« برای موتور سوارها
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گزارش »تجارت« از آخرين دفاع از برجام و سیاست هاي خارجي در خاورمیانه   

چشمان اشکبار اوباما در شیکاگو

برچسب های ننگ!
سوءاستفاده از نام ايرانی در عرضه کاالی بی کیفیت چینی؛

گ�روه صنع�ت، مع�دن و تجارت: موض��وع واردات کاالهاي بي کيفيت به 
کشور هنوز هم ادامه دارد. در حالي که برخي گزارش ها از بهبود وضعيت 
س��امانه هاي گمرکي کش��ور نشان دارد، خبرهايي مبني بر ورود کاالهاي 
بي کيفيت از ساير کشورها با برچست شرکت هاي توليدکننده داخلي نيز 
در رس��انه ها منتش��ر ش��ده اس��ت. به گزارش تجارت آنالين، پيش از اين 
بيش��ترين انتقادي که درباره ورود بي کيفيت ها به کش��ور مطرح مي ش��د 
مربوط به کاالهايي بود که در داخل کش��ور امکان توليد آنها وجود دارد. 
گران تمام ش��دن توليد برخي محصوالت در داخل کش��ور موجب ش��ده تا 
مش��تري ها به س��مت بازار ساير کشورها تمايل پيدا کنند، کشورهايي که 
در برخي موارد کاالهايي با کيفيت نازل را روانه بازارهاي ايران مي کنند. 
در اين ميان بيش��ترين انتقاد هميش��ه نس��بت به کاالهاي چيني مطرح 
مي شود، کشوري که همچنان شريک اول تجاري ايران به حساب مي آيد. 
بررسي کارنامه تجارت خارجي ايران طي چند سال گذشته نشان مي دهد 
که چين همواره بيش��ترين س��هم را از واردات و صادرات بازارهاي ايراني 
به خود اختصاص داده اس��ت. کارشناس��ان معتقدند که گس��ترش روابط 
سياسي با چين يکي از داليل ديگر است که ما را به سمت کاالي چيني 

ترغيب کرده است. به عبارت ديگر با گسترش روابط سياسي- اقتصادي 
دو کشور هيچ ترديدي وجود ندارد و بايد انجام شود، در اين ميان مساله 
مهم اين اس��ت ما از چين کااليي وارد کنيم که حائز اس��تانداردهاي الزم 
باش��د. تجربه س��ال هاي گذش��ته همواره نشان داده است که متاسفانه به 
دلي��ل ن��وع تقاضايي که در ب��ازار ايران وجود دارد، واردکنندگان داخلي از 
ميان کاالهاي چيني، کاالهايي با نازل ترين کيفيت وارد کشور مي کنند. 
اين در حالي اس��ت که محصوالت توليد ش��ده توس��ط کشور چين داراي 
رتبه بندي هاي مختلفي است و براي بازارهاي اروپايي و آمريکا نيز به توليد 
محصول مي پردازد. در همين حال يکي از انتقاداتي که از س��وي فعاالن 
اقتصادي و کارشناسان مطرح مي شود مربوط به کاالهاي بي کيفيت چيني 
مي شود که با برچسب مرتبط با شرکت هاي داخلي وارد ايران مي شوند. در 
همين حال عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تاکيد کرد: بسياري از 
کاالهايي که از چين وارد کشور مي شوند، قابليت توليد در داخل با کيفيت 
بهتر را دارند. رامين نورقلي پور در گفتگو با خانه ملت با اش��اره به عرضه 
کاالهاي چيني در بازار گفت: امروز شاهد کاالهايي هستيم که کامال در 

کشور توليد شده و يا توان توليد آن وجود دارد ...

گزارش ويژه 

4بورس

9انرژی

5اصناف

بیمه تغییرات قیمتي
با قراردادهاي آتي وآپشن

فروشگاه های مجازي
زير ذره بین قانون

نوسازی ۱۳ نیروگاه حرارتي  
در دستور کار دولت

ويـتـريـن

اشک محسن برای مظلومیت پدر
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مناصب حکومتی چیزی بر دارايی های آيت ا... اضافه نکرد


