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رویداد

به مــوازات به هم ریختــن وضعیــت اقتصادى 
واکنش هاى تند به مســائل مختلف داغ مى شــود. 
در همین ماه هاى اخیر نمونه هاى زیادى از این نوع 
واکنش ها دیده ایم؛ مثال قرارداد بهره بردارى از منابع 
دریاى خزر که تبدیل شــد با غائله واگذارى دریا به 
روسیه یا سرمایه گذارى یک شرکت هندى در بندر 
چابهار که فروش بندر به هندوســتان لقب گرفت! 
حاال هم مدتى اســت که همیــن به هم ریختگى به 
همراه میل عده اى براى تفت دادن خصومت با اعراب 
به ویژه عراقى ها باعث شــده هر خبرى که ردى از 
اعراب در آن باشد به ســرعت دست به دست شود و 
واکنش هاى تندى هم دریافت کند. موضوع اخیر به 

حرف هاى فرماندار مریوان برمى گردد.
محمد شــفیعى در کارگروه توســعه صادرات و 
شــوراى ســاماندهى مبادالت ارزى به ورود تعداد 
زیادى مسافر عراقى از مرز باشماق به مریوان اشاره 
کرده و گفته بــود: «در چند هفته گذشــته روزانه 
2هزار و 300 نفر از کشور عراق وارد مریوان شده اند. 
با خریدهاى زیاد روزانه این مســافران و بازگشــت 
دوباره به عراق، کاالهاى اساســى زندگى در مریوان 
نایاب شــده و بحــران جدى در حال شــکل گیرى 

است.»
همان طور که پیش بینى مى شد، حساسیت هایى 
که اخیــرا پیش آمــده باعث شــد ایــن حرف ها 
به سرعت تبدیل به خبرى داغ شــود و با تیترهایى 
مثل «غارت شهرهاى مرزى» در شبکه هاى مجازى 
دست به دســت بچرخد. اقتصاددان هــا اما نظرات 
متفاوتى در این مورد دارند. عــده اى فکر مى کنند 
حضور همسایه ها در شــهرهاى مرزى براى خرید 
کاالها، آسیب زاســت و باید بــراى آن فکرى کرد. 
عده اى هم معتقدند اتفاقا این حضور مى تواند رونق 
منطقه اى به همراه داشته باشد. محمد تقوى، استاد 
بازنشسته اقتصاد جزو دســته دوم است و مى گوید: 
«کاهش ارزش پولمان اتفاق خوبى نیســت، آن هم 
براى کشورى مانند ما که تقریبا مصرف کننده است 
و غیر از نفت، تولید قابل توجه دیگرى ندارد اما این 
موضوع همواره باعث رونق در بازارهاى مرزى شده 
اســت. به هر حال باید به این نکتــه توجه کنیم که 
خریداران خارجى از هر جایى که باشند براى دزدى 
که نمى آیند بلکه براى خرید مى آیند و خرید یعنى 

ارزآورى و رونق.»
او ادامه مى دهد: «هر کدام از کسانى که براى خرید 
مى آیند از خدمات آن منطقه هم استفاده مى کنند، 
یعنى هم از طریــق خرید به رونــق منطقه کمک 

مى کنند و هم از طریق دریافت خدمات مختلف.»
تقوى در جواب اینکــه آیا فواید حضور خارجى ها 
بر مضرات آن ماننــد کمبــود کاال مى چربد یا نه، 
مى گوید: «اگــر این وضعیت موقتى باشــد، یعنى 
تعــادل ظرف چنــد ماه آینــده به بــازار برگردد، 

مى توان گفت که مشــکالت با فوایــد به یک اندازه 
خواهند بود، یعنى مردم به همــان اندازه که براى 
تامین کاالهایشان در فشــار قرار مى گیرند، درآمد 
هم کســب مى کنند اما اگــر قرار باشــد این روند 
طوالنى شــود کم کم منطقه رونــق خواهد گرفت. 
تولیدکننده هــاى داخلــى منطقه مــورد نظر را 
پوشــش خواهند داد و خدمات هم به ســمت آنجا 
ســرازیر خواهد شــد. البته تجربه ثابــت کرده که 
چنین وضعیت هایى موقتى اســت، اما به هر حال 
فکر نمى کنم موضوع به انــدازه جنجال هایى که به 
راه افتاده، بد باشد. باید قسمت هاى خوب ماجرا را 
هم دید. عده اى مى گویند مردم در فشــار هستند 
و فروشنده هاى کاال و خدمات ســود مى برند. مگر 
فروشنده ها جزو مردم نیستند؟ چند درصد از مردم 
منطقه حقوق بگیر دولت هســتند؟ مــردم همان 
کسانى هستند که از رونق خرید و فروش در شرایط 

رکود بازار منفعت مى برند.»
در مقابــل چنین تحلیلــى، کســى مانند احمد 
روســتا، استاد دانشــگاه شهید بهشــتى قرار دارد 
که حرف هایش را با درخواســت از مســئوالن براى 
تشکیل هرچه سریع تر کارگروه تنظیم بازار استانى 
شروع مى کند. او به «شــهروند» مى گوید: «حضور 
خارجى ها را در شــهرهاى مرزى آن هم در شرایط 
فعلى بــه هیچ وجه نمى تــوان با مفاهیمــى مانند 
ارزآورى، صادرات، رونــق منطقه اى و... توجیه کرد. 

این وضعیت حاصل آشــفتگى اقتصادى اســت، نه 
برنامه ریزى اقتصادى سودآور.»

روســتا ادامه مى دهد: «این شرایط موقتى است و 
طوالنى مدت نیســت. اگر طوالنى مدت بود، مى شد 
گفت که باید منتظر رونق باشــیم، اما در شرایطى 
که مى دانیــم همه چیز موقتى اســت، ادامه هجوم 
خارجى ها براى خرید مى توانــد مردم را از کاالهاى 
اساسى شــان محروم کنــد و آنها را بــه نارضایتى 
بکشاند. تنها کسانى که از این شرایط سود مى برند، 

دالل ها هستند.»
او مى گوید: «قطعا دولت، متولیان و مسئوالن باید 
هرچه سریع تر نســبت به ادامه این حرکت حساس 
شــوند و از این گونه حرکات که جز آسیب بلندمدت 
نتیجــه اى نخواهد داشــت، جلوگیــرى کنند. اگر 
خارجى ها عالقه مند به محصوالت ایرانى هســتند، 
راه هاى درســتى براى صــادرات ایــن محصوالت 
یــا مناطقى تحت عنــوان منطقه آزاد بــراى خرید 
محصوالت وجــود دارد. موضوع اصــال عالقه مندى 
آنها به محصوالت ما نیســت؛ موضوع تفاوت فاحش 
قیمت هاســت و این مردم منطقه را در موضع پایین 
نســبت به خارجى ها قرار مى دهــد و قدرت خرید 
آنهــا را در منطقه پاییــن مى آورد. فــروش کاال به 
خارجى ها اصولى دارد و این اصول موجب سودآورى 
مى شود، اما در شرایط فعلى شاهد رعایت این اصول

 نیستیم.» 

در حاشیه سخنرانى وزیر راه وشهرسازى
در روز جهانى دریانوردى

سرمایه گذارى هاى نامرئى
محمدعلى عسگرى - کارشــناس بنادر | روز 
جهانى دریانوردى امســال بــا دو تفــاوت در هفدهم 
شهریور ماه براى سى امین  سال پیاپى برگزار شد؛ یکى 
حضور دبیرکل ســازمان بین المللى دریانوردى یا همان

IMO  در مراســم و دیگرى به جهت زمــان برگزارى 
که به دلیل نزدیکى ماه محرم زودتر از موعد انجام شــد. 
درحالى که انتظار مى رفت تفاوت اصلى این مراســم با 
سایر گردهمایى هاى مشــابه در سال هاى قبل، توجه به 
موضوع تحریم هاى بین المللى باشد که نوك پیکان آن 
قلب حمل ونقل دریایى و خدمات بندرى کشور را نشانه 

رفته است. 
در همایــش روز جهانــى دریانوردى امســال، وزیر 
راه وشهرسازى در جمع فعاالن دریایى و بندرى کشور به 
فرصت هایى اشاره کردند که در دوره ایشان فراهم شده 
است که تعجب خیلى از حضار را به دنبال داشت. شاید 
اگر ایشان در مورد فرصت هایى که در بنادر شهیدرجایى 
و بهشــتى به وجود آورده اند، تاکید نمى کردند، باورش 
براى دست اندرکاران این حوزه آســان تر بود. اما اشاره 
به ســرمایه گذارى خارجــى در بنادر شــهیدرجایى و 
بهشــتى واقعا جاى تامل زیاد داشت. مخصوصا آنجا که 
گفتند واگذارى پایانه هاى کانتینرى شــهیدرجایى به 
شرکت هاى ذیربط در  سال 96 با همکارى شرکت هاى 
خارجى و بین المللى صورت گرفته است. ادعایى که در 
آن هیچ اشاره اى به نام شرکت هاى خارجى نشد و معلوم 
نشد که این ســرمایه گذارى ها دقیقا در کدام بخش و به 
چه منظورى صورت گرفته است. به دیگر سخن، چنانچه 
این سرمایه گذارى پنهانى صورت گرفته، طى یک سال 
گذشته چه تحولى در این دو پایانه رخ داده است؟ یا چه 
ســهمى از بازار کانتینرى منطقه به دست آمده؟ نکته 
مهمتر اینکه پیش از این، ایــن دو پایانه در اختیار کدام 
شرکت ها بوده که ایشان به شــرکت هایى که نام بردند، 
واگذار کرده اند؟ مگر غیر از این بود که همین شرکت ها 
در همه سال هاى گذشــته در بندر شهیدرجایى حضور 

داشته اند؟
وزیر راه وشهرسازى در بخش دیگرى از سخنان خود 
به سرمایه گذار خارجى طرح توسعه بندر شهید بهشتى 
چابهار اشــاره کردند که مربوط به شرکتIPGL  هند 
بود، اما هیچ اشــاره اى نکردند که طى یک سال گذشته 
همین شــرکت براى انجام و اتمام مراحــل ادارى یک 
ضمانتنامــه بانکى چه روند دشــوارى را در ســازمان 
بنــادر و دریانــوردى، بانک مرکــزى و بانک هاى تابعه 
طى کرده و چه موانعى بر ســر راه آن ایجاد شده است. 
بیهوده نیســت که ایــن روزها هندى ها بیــش از آنکه 
از اعمال تحریم و جرایم آن هراس داشــته باشــند، از 
محدودیت هــا و ادعاهاى خــارج از عرف نظــام بانکى 
ایران نگران بوده اند. این درحالى اســت که تاکنون این 
شــرکت همان 85 میلیون دالر ادعایى را هم در چابهار 
ســرمایه گذارى نکرده و معادل همین تعهد تاکنون از 
سوى صندوق توسعه ملى ایران پرداخت شده است. به 
واقع اگر هندى ها با مشکالت واردات نفت از ایران مواجه 

نمى شدند، شاید همین فرصت هم شکل نمى گرفت. 
وزیــر راه در بخش دیگــرى از گزارش خود اشــاره 
کرده اند که ناوگان تجارى ایــران داراى رتبه 31 جهان 
با بیش از 6,5 میلیون تن ظرفیت ناخالص در  سال 2017 
میالدى بوده است، اما باز هم اشاره نکرده اند که براساس 
این ظرفیت، ایران چه ســهمى از حمل ونقل جهانى را 

برعهده دارد؟ 
البته سرمایه گذارى هایى از این دست، فقط منوط به 
حوزه دریایى و بندرى کشور نیست و مصادیق متعدد و 
مشــابهى از آنها را مى توان در حوزه حمل ونقل هوایى، 
ریلى وجاده اى نیز برشــمرد که در مجال این یادداشت 

نمى گنجد.

یادداشت

ابعاد تازه خودسوزى
در مقابل شهردارى

زهرا نژادبهرام، عضو کميسيون معماری 
و شهرســازی شورای شــهر درباره پرونده 
خودسوزی يک شهروند در مقابل شهرداری 
تهران، گفــت: پرونده اين فــرد مربوط به 
دوره مديريت شــهری قبلی است. اين فرد 
پارکينگ ملک مســکونی خود را با توافق 
همســايه ها به کاربری تجاری تغيير داده و 
عوارض خود را برای شــهرداری واريز کرده 
بود. سوال اساسی اين اســت که چرا سند 

همان موقع صادر نشد؟»
او ادامــه داد: «اين فرد زمانــی که برای 
دريافت ســند اقدام می کنــد به علت فوت 
يکی از همســايگان و عــدم موافقت ورثه 
او، شــهرداری برای تغييرکاربــری از خود 
تمايل نشــان نمی دهد و شهرداری منطقه 
هم در حــد يک ابالغيه؛ موضــوع را به وی 
اطــالع می دهد اما اين فرد تــاب نياورده و 

خودسوزی می کند.

فرصت رونق یا تهدید کمبود؟

هفته هـاى  در   شـهروند  روزنامـه 
اخیـر در شـکل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
انتقـادات خـود بى نصیـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پیامـک 

باشـید تمـاس  در   5000262662

 
در پی انتشار يادداشت رضا اميرخانی با تيتر «به عنوان 
فرماندهی محترم نيروی هوايی نويسندگان اعالم می کنم» 
ياسر احمدوند، موسس و عضو هيأت مديره ترنج، متن زير 
را با زيرتيتر «تأملی در نوشته رضا اميرخانی درباره برخی 
تشکل های انقالبی» نوشته که بخش هايی از آن را در ادامه 

می خوانيد:
 مجمع ناشران تشکلی سياسی نيست، مواضع سياسی 
ابراز نمی کند و در سياست دخالت ندارد. اگر ترکيب اعضای 
آن را ببينيد از سيدمحمود دعايی، مدير موسسه اطالعات 
تا مرتضــی آخوندی، مدير دارالکتب اســالميه عضو اين 
مجمع اند. البد اين افراد که سن کار فرهنگی  و سياسی شان 
بيش از عمر جنابعالی است، آن قدر از اوضاع نشر و فرهنگ 
و نيز سياست سر درمی آورده اند که تشخيص بدهند عضو 

مجمع ناشران انقالب اسالمی بشوند يا خير.
 ســوابق حقير را جناب آقای کريمی پخش گزيده و 
جناب طوســی مدير پخش آثار نيز نيک می دانند و اين 
فهرست چندان کوتاه نيست. اگر نام های ته چک هايم را 
پيش از راه اندازی شرکت ترنج ليست کنم، می بينيد صدها 
ناشر و موزع جزو طرف های تجاری سال های فعاليت من 
در کار کتاب بوده اند. هنوز در نرم افزار ناشران و کتابفروشان 
بســياری، نام من به عنوان فروشنده يا خريدار ثبت است. 
ازجمله کتابفروشی های خوارزمی، مولی، جيحون، نيک، 

چهر، طهوری، به نشر، ســروش، مرجع، شهر کتاب ها در 
شهرهای مختلف و… البته متأسفم که بايد خودم را برای 

شما اثبات کنم ولی چاره ای نيست در اين شهر غريبيد. 
 بله! من معتقدم بدون دخالــت و حمايت حاکميت 
(دولت يا هر نهادی که پول داشته باشد و امکانات) نمی توان 
مشکالت زيرساختی حوزه توزيع و رسانش کاالی فرهنگی 
را برطرف کــرد. البته حمايت فقــط در تأمين امکانات و 
پشتيبانی بايد باشد بدون دخالت در محتوا و روش کار. در 
ترنج نيز چنين بوده اســت. از قضا در کشورهای موفق در 
کار کتاب بيشترين يارانه به بخش توزيع اختصاص می يابد 
نه به ناشر نه به خريدار، بلکه به  موزع و کتابفروش. صحيح 

هم همين است.
اينها را البتــه قبال هم به عرضتان رســانده ام . يک بار 
در صف ســفارت آلمان که هر دو برای ويزای نمايشــگاه 
فرانکفورت ايســتاده بوديم خودم را و ســوابقم را به شما 
معرفی کردم، چون همان وقت هــم همين  حرف ها را در 
مصاحبه با نشريه ای گفته بوديد. صحبتمان کوتاه شد، شما 
را کارکنان سفارت آلمان شناختند و بيرون از صف دعوتتان 

کردند از در ديگر برويد داخل برای احترام و ويزا. من را اما 
نمی شناختند و يک ساعت بعد که همچنان در صف بودم 
و به بی ادبی و رفتار تحقيرآميز کارمند ســفارت آلمان با 
ايرانيان متقاضی ويزا اعتراض کردم، از سفارت با عصبانيت 

بيرون آمدم و هيچ گاه فرانکفورت نرفتم. 
 مجمع ناشران، نه ارشــاد جديد است، نه موازی هيچ 
نهاد فرهنگی ديگر. شهرســتان ادب مظلــوم هم موازی 
حوزه هنری نيست. عمار هم موازی فجر نيست. چه کسی 
چنين ادعايی داشته است. خودتان اتهام می زنيد، خودتان 
مدرک جور می کنيد، خودتان حکم صادر می کنيد. مجمع 
ناشران يکی از تشکل های حوزه نشر است. چنان که انجمن 
قلم را موازی ارشاد نبايد دانست. چنان که انجمن ناشران 
دانشگاهی، انجمن ناشران کودک، انجمن اسالمی ناشران، 
انجمن ناشران آموزشی، انجمن ناشــران دفاع مقدس را 
اگر کسی موازی ارشاد بداند حتما ادعای مضحکی کرده 
است. خير برادر، مجمع نه مجوز کتاب می دهد، نه مجوز 
فروشگاه. نه کاغذ و فيلم و زينک می دهد و نه هيچ امکان 
خدماتی ديگر. اصوال هيچ يک از وظايف حاکميتی ارشاد 
قابل  واگذاری نيست، نه به مجمع و نه به هيچ جای ديگر. 
مجمع يکی از فراگيرترين تشکل های حوزه نشر است و به 
لطف خدا و همت بچه های کاردان و تدبير ناشران باتجربه 

نشر کشور را توسعه داده است.

نقش رستم بر شکم پهلوان 
 پاسخ یاسر احمدوند به رضا امیرخانى

حضور اهالى کشورهاى همسایه براى خرید از شهرهاى مرزى واکنش هاى متفاوتى به دنبال داشته است
ون
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رئیس مجلس در ســفر خود به شهرستان الرستان با بیان اینکه شــرایط ما در ایران متفاوت شده و 
زورگویى هاى غربى ها براى ایجاد شکست در انقالب است، گفت: «اما آنها اشتباه مى کنند و ملت ایران 
در مقابل ترامپ یزیدى ایستادگى مى کند.» او در ادامه عنوان کرد: «همه افرادى که اختالف نظر  دارند، 
باید بدانند که امروز، روز اختالف نظر نیست و باید روى اصل والیت، تفکر امام خمینى (ره) و مقام معظم 
رهبرى ایستادگى کنند.» در پایان سفر از خیرین حسینى توسط رئیس مجلس شوراى اسالمى تجلیل 

به عمل آمد.

على الریجانى:   

امروز، روز 
اختالف نظر 
نیست 
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مهریه، پنجمین خواسته قضائى 
در کشور

رئیــس مرکز آمار و فنــاورى اطالعات 
قوه قضائیــه، 10 اتهام اول کشــور را بر 
حســب پرونده هاى تشکیل شده، اعالم 
کرد. به گزارش مهر، حجت االسالم حمید 
شهریارى در جمع خبرنگاران به تشریح 
10 عنوان اتهامى اول کشــور پرداخت و 
گفت: «سرقت مســتوجب تعزیر، ضرب 
و جــرح عمــدى و توهین به اشــخاص 
عادى ســه عنوان اتهامى اول در کشــور

هستند.» 
او درباره رتبه هاى بعدى اتهامات عنوان 
کرد: «ایراد صدمه بدنى ناشى از تصادفات 
بدنى، تهدید و تخریب در رتبه هاى بعدى 

قرار دارد.»
معاون رئیــس قوه قضائیــه ادامه داد: 
«کالهبــردارى، رانندگى بــدون مجوز، 
خیانــت در امانت و نگهــدارى و مالکیت 
موادمخــدر هم در رتبه هــاى بعدى قرار 

دارند.»
طالق توافقى در رتبه چهارم

درخصوص  شــهریارى  حجت االسالم 
10 خواســته قضائى اول کشــور گفت: 
«مطالبه وجه بابت امور مختلف، مطالبه 
وجه چــک و اعســار از محکوم به ســه 
درخواست قضائى اول در کشور محسوب 

مى شوند.» 
شــهریارى با بیان اینکه طالق توافقى 
چهارمین دادخواســت قضائى محسوب 
مى شــود، گفت: «در رتبه بعدى مطالبه 
مهریه، مطالبه خسارت و الزام به تمکین 
وجود دارد.» او افزود:   «درخواست اجراى 
حل اختالف مربوط بــه کارگر و کارفرما، 
طالق بــه درخواســت زوجه و الــزام به 
تنظیم ســند به ترتیب رتبه هاى هشتم 
تا دهم این لیســت را بــه خود اختصاص 

داده اند.»
ناتوانى در پرداخت مهریه

شــهریارى درخصــوص افزایــش یا 
کاهش مطالبه مهریه در کشــور توضیح 
داد: «تــا پایان  ســال 96 در مقایســه با 
 سال گذشته کاهشى را شــاهد بودیم اما 
امســال و با توجه به مشکالت و نوسانات 
اقتصادى اخیر شــاهد افزایش محکومان 
ناشــى از ناتوانــى در پرداخــت مهریه 

بوده  ایم.»


