
همسو هستيم
 نه تابع محض

دوبله در حال 
جان كندن است

روايت حسينعلى اميرى
 از تعامل دولت و مجلس

گفت وگو با منوچهر اسماعيلي

گفت و گو با رئيس اداره سرطان 
وزارت بهداشت همزمان با آغاز 

هفته ملي مبارزه با سرطان

12 | گذر گاه

جوان نسل سوم 
از جوان نسل اول 
اميدبخش تر است

روايت ديدار رهبر معظم انقالب 
با خانواده شهيد ييالقي
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فرهنگ

40تا 50درصد 
سرطان ها قابل 

پيشگيري هستند

اجراي برجام اكنون وارد سومين سال مي شود. 
از ژانويه 2016تاكنون، ايــران گام هاي بلندي 
برداشــته و تجار و بازرگانــان ايراني و خارجي 
اميدوارانه نگاه شان به آينده بوده است. پروژه هاي 
تعريف شــده و توافق هاي حاصل شده مي تواند 
اقتصاد ايران را متحول كند، در مســير رشــد 
پايدار قرار دهد و براي همه مردم ايران موقعيت هاي بهتري را فراهم آورد. اين 
تصويري است كه توافق هسته اي به مردم نشان داد؛ مردمي كه سال ها منتظر 

رفع تحريم ها بوده اند.
اما در ماه هاي اخير، فضاي ابهام فزاينده باعث شده تا تجار و بازرگانان نتوانند 
براي حضور در بازار ايران محكم گام بردارند. اقدام دونالد ترامپ در «عدم تأييد» 
پايبندي ايران به برجام باعث ايجاد اين نگراني شــده كه آمريكا ممكن است 
طي سال جاري ميالدي، بار ديگر به سمت اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران 
حركت كند. با اين حال، برخي چهره هاي حاضر در دولت ترامپ تالش كرده اند 
مانع آن شوند كه به خاطر فضاي ابهام آلود ايجاد شده، تقصيري متوجه آمريكا 
شود. مقام هاي وزارت خارجه و وزارت خزانه داري آمريكا استدالل مي كنند كه 
ريسك هاي تجاري داخلي ايران - مانند فساد اقتصادي و نقش بازيگران دولتي 

در اقتصاد- دليل اصلي روند كند سرمايه گذاري ها پس از لغو تحريم هاست.
بديهي است كه آمريكا نمي خواهد مسئوليت ضربه زدن به روند بهبود وضعيت 
اقتصادي ايران به عنوان يكي از نتايج مهم مورد انتظار از توافق هســته اي را 
بپذيرد، اما به هر حال ورود به بازار ايران اكنون سخت تر شده است. دليل اصلي 

حركت كند شركت هاي خارجي براي ورود به ايران چيست؟
يك مركز رسانه اي تجاري  در اروپا  اخيرا با هدف درك داليل كندي تجارت 
و سرمايه گذاري شــركت هاي خارجي در تعامل با ايران، از بيش از 60مدير 

شركت هاي بين المللي نظرســنجي كرده اســت. اين افراد از ميان مديراني 
انتخاب شده اند كه به طور مستقيم مسئول تعامل شركت هاي اروپايي با ايران 
هستند. اين مديران به طور مشخص تأييد كرده اند كه روند تجارت با ايران كند 
شده است. براساس نتايج اين نظرسنجي، 83درصد پاسخ دهندگان گفته اند 
مي پذيرند كه روند حركت شــركت ها براي حضور در بازار ايران كندتر از آن  
چيزي است كه مي تواند باشد. همچنين، 51درصد از مديران اعالم كرده اند كه 
طرح هاي سرمايه گذاري آنها براي حضور در بازار ايران تحت تأثير اقدام اخير 

ترامپ در عدم تأييد پايبندي ايران به برجام قرار گرفته است.
برخالف آنچه تاكنون از سوي مقام هاي دولت در آمريكا گفته شده، مديران 
شركت هاي اروپايي با اين نگاه كه مانع اصلي بر سر راه سرمايه گذاري خارجي 
در ايران مشــكالت داخلي اين كشور است، موافق نيســتند. در پاسخ به اين 
سؤال كه مانع اصلي بر سر راه گسترش بازار شما در ايران چيست، 32درصد از 
مديران تحريم ها و 20درصد از آنها ريسك هاي سياسي و اعتباري را مانع اصلي 
دانسته اند. همزمان 21درصد نيز دسترسي به فاينانس را مانع عمده حضور 
در بازار ايران اعالم كرده اند. اما همه اين داليل، اشاره به عوامل خارجي دارد. 
مسائل تجاري و عملياتي داخلي از قبيل يافتن شركاي داخلي يا راه اندازي يك 

شركت در داخل ايران، مسائلي اســت كه از سوي اين مديران به عنوان موانع 
كم اهميت تر مورد توجه قرار گرفته اند.

نتايج اين نظرسنجي مشهوداست؛ شركت هاي بين المللي دهه هاست كه در 
ايران حضور دارند و حتي اگر شركتي به تازگي وارد ايران شده باشد، پيش از 
اين در نقاط ديگري از جهان كه داراي شرايط پيچيده مشابهي است، حضور 
داشته اســت. اين شــركت ها مهارت الزم براي مديريت ريسك هاي داخلي 
كشورها مانند فساد و نبود شفافيت مالي را دارند. تنها محيط سياسي و احتمال 

بازگشت تحريم هاست كه از اساس خارج از كنترل آنهاست.
البته اين بدين معني نيست كه دولت ايران و شركت هاي تجاري در اين كشور 
خودشان مسئوليتي در قبال بهبود محيط كسب و كارشان ندارند. 78درصد 
از مديران پاسخ دهنده به سؤال هاي نظرسنجي معتقدند كه دولت ايران براي 
كمك به رفع بخش بزرگي از موانع، اقدام كافي انجام نداده اســت. به عنوان 

مثال، رهبران تجاري بر اهميت انجام اصالحات بيشتر 
در بخش بانكي، سياست هاي پولي و ارزي ايران تأكيد 

دارند. آنها همچنيــن معتقدند دولت ايران بايد در مبارزه با فســاد و كاهش 
تعرفه ها قدم هاي بيشتري بر دارد.
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ريسك سرمايه گذاري درايران كاهش يافت اتمام حجت
 رئيس قوه قضاييه 

با قضات 

رهبري

هيس! 
بي خانمان ها 

خوابند

آيت اهللا صادق 
آملي الريجاني 

به قضات متخلف هشــدار داده كه 
در آينده ، طبق برنامه اي خاص نام 
و تصوير آنان در رســانه ها منتشر 
خواهد شــد. رئيس دســتگاه قضا 
گفته اســت اين هشــدار به معناي 
اتمام حجت به همه قضات اســت. 
به گزارش ميــزان، آملي الريجاني 
كــه در گردهمايــي رؤســاي كل 
دادگستري ها و دادستان هاي مراكز 
استان سراسر كشور سخن مي گفت، 
تأكيد كرد: به همه افراد زيرمجموعه 
خود هشــدار بدهيد كه هيچ گونه 
فسادي از سوي بنده و دستگاه هاي 

نظارتي تحمل نخواهد شد.

پايتخــت در 
مجمــوع 16 

مددسرا دارد كه ظرفيت آنها 1500 
تخت اســت اما تا 3هزار نفر را هم 
مي توان به شكل همان كف خواب 
پوشش داد. بيشــتر مراجعان اين 
مركز ثابت هســتند. بعضى از آنها 
يكى، دو سال است كه هر شب مثال 

در گرمخانه خاوران مى خوابند. 

4براساس اعالم سازمان  توسعه و همكاري اقتصادي، رتبه اعتباري ايران براي دومين سال پياپي پس از اجراي برجام بهبود يافت
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فداكاري يك آتش نشان،اين بار در زابل

آملي الريجاني: اسم و تصوير 
قضات متخلف منتشر مي شود

درياچه اروميه با 3ميليارددالرفاينانس جان مي گيرد
معاون امور تاالب ها: فاينانس خارجي صرف اجراي طرح هاي ستاد احياي درياچه اروميه مي شود

داووس با ترامپ  هم آواز نشد
سخنرانى ترامپ در مجمع جهانى اقتصاد در داووس سوئيس

با واكنش   منفي شركت كنندگان روبه رو شد

يادداشت

خوش بيني رهبران اقتصادي دنيا 
به رابطه با ايران

اسفنديار باتمانقليج، كارشناس ديپلماسي تجاري در لندن

ادامه در 
صفحه31
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رود هاي تهران اگر 
نباشند، طوفان شن 
مهمان شهر مي شود
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آتش نشان جوان بعد از نجات يك زن ازآتش ، به طرز معجزه آسايي نجات يافت


