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چرا سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برای مردم مهم بود

عضویت کیش در سازمان مناطق آزاد جهان

منصــور بیطــرف /لودویــگ ویتگنشــتاین،
فیلســوف اتریشــی کــه مبــدع فلســفه زبــان
هم اســت ،میگوید ،پاســخ درست همیشه
در ســؤال درســت وجــود دارد .ســؤال را اگــر
درست بپرســیم ،بدون شــک پاسخ درست
را هــم دریافت خواهیم کرد .شــاید مشــکل
اکثر ما این باشد که نمیدانیم سؤال درست
در کجاســت .بــرای مثــال اگــر دعوایــی را در
خیابان ببینیم بدون شــک ظاهــر دعوا ما را
به این نتیجه میرســاند که دو فرد عصبانی
با هم گالویز شــدهاند اما اینکه چرا عصبانی
هســتند و چــه عواملی آنها را به این ســمت
کشــانده ،مدنظــر مــا قــرار نمیگیــرد .بنا بر
آخریــن تحقیقاتی که صــورت گرفته ،مردم
ایــران جــزو ســه کشــور اول عصبانــی جهان
هســتند که دالیل آن را میتــوان در خیلی از
عوامــل از جمله مســائل اقتصادی و کاهش
درآمدهــا و افزایــش هزینههــا جســتوجو
کــرد .یــک فرد سرپرســت خانوار بــرای آنکه
بتوانــد حداقلهــای ســفره خانــواده را نگــه
دارد مجبور اســت چند شــغل داشــته باشد.
از ایــنرو از ایــن فــرد نمیتوان بــه هیچوجه
انتظار داشــت که آرامش خود را در شــرایط
چالشــی حفظ کند و اگر در خانواده این فرد،
فــرد بیمــاری هــم باشــد کــه قیمــت داروی
آن سرســامآور باشــد ،دیگر اصــاً نمیتوان
انتظــار بــروز خشــونت از او را نداشــت .لــذا
شــاید بــه خاطــر همیــن مســائل باشــد کــه
کوچکتریــن تحوالتی که در عرصه سیاســت،
اعــم از داخلــی یــا خارجــی ،رخ دهــد که بر
اقتصاد خانوارها تأثیر بسزایی بگذارد ،مورد

در پــی گرفته بــود .این ماجرا تا ســال 1384
همینگونــه ادامه یافــت .اما از ســال 1384
ورقهــا بــه گونــهای دیگــر برگشــت و همین
برگشــتن ورقهــا سرنوشــت ایــران را هم به
مسیری کشاند که اکنون شاهد آن هستیم.
بهتر است برای تبیین این ماجرا به سال
 1384برگردیم ،ســالی که انتخابات نهمین
ریاســت جمهــوری ایران برگزار شــد و در آن
کارزار انتخاباتــی ،محمــود احمدینــژاد بــه
ریاســت جمهــوری ایــران رســید .انتخــاب
محمود احمدینژاد عمالً بســیاری از اصول
و رفتارهــای پیشــین دولتمــردان ایــران را
تغییــر داد .تــا پیــش از این ،ایــران برای حل
مســأله هســتهای خود که از ســال  1382زیر
ذره بیــن قدرتهای اروپایی قــرار گرفته بود
با تروئیکا (بریتانیا ،آلمان و فرانسه) مذاکره
میکــرد و آن قدرتهــا داشــتند بــه نیابــت
از دیگــر قدرتهــا مســائل فیمابیــن را حل
میکردنــد ،اما بــا راه یافتــن احمدینژاد به

 ۴تا  ۵میلیارد دالر پول بلوکه شده ایران در ایتالیا
رئیــس اتــاق بازرگانی ایــران و ایتالیــا اظهار
کــرد :سیاســتگذاران و نخبــگان مــا بداننــد
کــه حتــی اگــر تحریمها برداشــته شــود ولی
نتوانیــم ارتبــاط ســوئیفت را برقــرار کنیــم و
بــه  FATFنپیوندیم هیچ فایــدهای نخواهد
داشــت .چــون اگــر نتوانیــم پــول را جابجــا
کنیم ،برداشتن تحریمها چه سودی خواهد
داشت؟

احمــد پورفالح در مورد وضعیت تجاری
ایــران بــا ایتالیــا اظهــار داشــت :ســالهای
طوالنــی بخصــوص در دهههــای بعــد از
انقــاب ،ایتالیــا شــریک اول تجــاری ایــران
بــود ،تــا جایــی کــه تــا  10ســال پیــش رکورد
یــک میلیــارد و  800-700میلیــون یــورو در
معامالتمــان بــا ایتالیــا را تجربــه کردیــم،
ایتالیــا تقریباً همه نیاز پاالیشــگاههایش را از

ایران تأمین میکرد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و ایتالیــا
تصریــح کــرد :آخریــن آمــاری که مــا قبل از
کرونا داشــتیم نشــان مــیداد کــه معامالت
ایــران و ایتالیا بــه حــدود  700-600میلیون
دالر رســیده کــه بســیار ناچیــز اســت ولی به
نســبت ارتباط با بقیه کشــورها ،ارتبــاط ما با
ایتالیا هنوز قطع نشــده و به صورت مویرگی

ســازمان منطقه آزاد کیش بهعنوان نخســتین منطقه آزاد ایران به عضویت ســازمان
مناطــق آزاد جهــان کــه بیــش از  620عضــو دارد و یکــی از ســازمانهای جهانــی غیر
انتفاعــی اســت درآمد .بهگــزارش روابــط عمومی و امــور بینالملل ســازمان منطقه
آزاد کیــش ،مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیــش با بیــان این که ســازمان مناطق
آزاد جهان ( )WFZOمتشــکل از مناطق سراســر جهان و نماینده منافع این اجتماع
معتبــر در ژنــو ثبت جهانی شــده اســت و دفتــر مرکــزی آن در دبی فعالیــت میکند
گفــت :ســازمان مناطق آزاد جهــان ،تنها ســازمان بینالمللــی و چند جانبــه مناطق
آزاد در جهان اســت و نقش مهمی در رونق اقتصادی بســیاری از کشورهای عضو این
ســازمان ایفا میکند .غالمحســین مظفری بر لزوم اهمیت نقش حمایتی «ســازمان
مناطــق آزاد جهــان» اشــاره داشــت و افــزود :ایــن ســازمان در قالب انجمــن جهانی
و مدیریــت یکپارچــه از منافــع مناطــق آزاد عضــو این ســازمان حمایــت میکند و با
اشــتراک گذاشتن دســتاوردهای آنها با هدف پیشرفت و توسعه و ارتقای سطح کیفی
خدمات و استانداردســازی در حوزههای مختلف گامهای مؤثری برداشــته است .وی
هدف از تشــکیل ســازمان مناطق آزاد جهان را «ایجاد انجمن واحد جهت یادگیری،
یکپارچه شــدن تمام مناطق آزاد جهان و رشــد و پیشــرفت آنها ،جمعآوری و انتشــار
اخبار مناطق در سطح جهانی ،معرفی مناطق آزاد در جهان و ارائه خدمات مختلف
بــه اعضــا از طریــق آموزشها ،منابــع فیزیکی و الکترونیکی» برشــمرد .غالمحســین
مظفــری عضویــت ســازمان منطقــه آزاد کیــش بهعنــوان یک عضــو رأی دهنــده در
ســازمان مناطــق آزاد جهان که میتوانــد به «خدمات ،تحقیقــات هدفمند ،خدمات
پشــتیبانی عملیاتــی و اداری ،آمــوزش ســطح بــاال ،خدمات شــبکه و رویــداد و امتیاز
شــرکت در مجمــع عمومی بــا حق رأی کــه بهصورت کنفرانــس و نمایشــگاه» برگزار
میشــود دسترســی کامل داشــته باشد اظهار داشــت :با ایجاد دسترســی اعضای این
ســازمان به پورتالهای آنالین ،آخرین مطالعات در خصوص مناطق آزاد در سراسر
جهان و همچنین خبرنامههای ماهانه و یک بولتن دائمی برای آشنایی با فرصتها
و چالشهای کلیدی این صنعت فراهم میشود.

بنگاه

انتخابات امریکا و اقتصاد ایران
توجــه همگان قرار گیــرد حتی اگر این تحول
اتفــاق مهمی مانند انتخابات امریکا باشــد.
انتخاباتی که به گفته خود آنها تاریخیترین
انتخابــات آن کشــور بــود چــون بــرای اولین
بــار در آن کشــور مســائل سیاســی دوقطبــی
شــده بــود و همین کافی بود کــه بیش از 140
میلیــون نفر به خط شــوند تــا رئیس جمهور
منتخــب خود را انتخــاب کنند .جــدا از خود
امریکا ،فضای سیاسی ایران هم به نوعی به
ایــن انتخابات گره خــورده بود و از یک هفته
قبل از انتخابات بحث آن آنچنان در فضای
سیاســی ایران داغ بود کــه اکثر مردم از افراد
عادی گرفته تا نخبگان دانشگاهی این سؤال
را مطــرح میکردنــد کــه« ،چــه کســی برنده
میشــود؛ ترامــپ یــا بایدن ».چــون هرکدام
که انتخاب میشــدند به هر حال سرنوشــت
آینده کشــور ما هــم از آن بیتأثیــر نمیبود.
امــا بــه هر روی شــاید برای اولین بــار بود که
انتظارات اقتصــادی مردم ایران ناخواســته
بــه سرنوشــت انتخابــات امریکا گــره خورده
بــود .اتفاقــی که پیش از این مــا در دورههای
گذشته به هیچ وجه شاهد آن نبودیم.
بنابرایــن ،ســؤال ایــن اســت کــه چــرا
انتخابــات امریکا برای ایــران یا بهتر بگوییم
برای مردم ایران ،اهمیت یافته و مهم شده
بود؟ پیش از این برای مردم کوچه و خیابان
ایــران مهــم نبــود که بــوش رئیــس جمهور
امریــکا شــود یــا بیــل کلینتــون ،اوباما باشــد
یــا مــک کین ،زیــرا هرکــدام از آنها سیاســت
مشــخصی را در قبــال ایران داشــتند و ایران
هم در مقابل ،سیاســت تعریف شده خود را

اقتصادی

سه شنبه  20آبان 1399
سال بیست و ششم
شماره 7487

کاخ ریاســت جمهوری این رونــد به گونهای
دیگــر تغییــر یافــت و عاقبــت کار بــه جایــی
رسید که مسأله ایران به یک معضل جهانی
تبدیــل و حل آن به شــورای امنیت ســازمان
ملل محول شــد .یادمان نمــیرود زمانی که
شورای امنیت ســازمان ملل قطعنامههایی
علیــه ایران صــادر میکــرد ،رئیــس جمهور
وقــت آن قطعنامــه را «کاغذ پــاره» نامید و
با ادبیات سخیف با آنها برخورد میکرد .در
آن مراحــل بود که پای ایــاالت متحده برای
اولیــن بار بــه مذاکــرات هســتهای ایــران باز
شــد و گــروه  5+1برای حل آن شــکل گرفت.
در واقــع در ایــن گروه ،مابقی  5کشــور تحت
سلطه امریکا قرار داشتند و معتقد بودند که
ایــران باید مشــکلش را با امریــکا حل کند تا
آنها هم بــه نوبه خود وارد مــدار قرار گیرند.
یعنی معضلی که در سال  1382یا  1383با
ســه کشــور اروپایی حل میشد و همه جهان
هم متفق بودنــد ،رئیس جمهور وقت آن را

هنــوز ادامــه دارد ،به خصوص شــرکتهای
کوچــک و متوســط به دلیــل عدم ارتبــاط با
امریکا ،از این نظر مشکلی ندارند.
عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران تصریــح
کــرد :ایتالیا هنوز پــای کار ایســتاده و متأثر از
هیجانهای خاص نشــده و ارتباطاتمان را
در حد مویرگی با ایتالیا حفظ کردیم .ارتباط
بــا ســفارت ،کنســولگری و بخــش بازرگانــی

به مســیری کشاند که ابتدا آن را یک معضل
جهانــی کــرد و ســپس پــای امریــکا را به میز
مذاکــره کشــاند و توافــق تروئیــکا بــه توافــق
غیرمســتقیم ایران و امریکا بدل شــد؛ توافق
و مذاکراتی که با انتخاب روحانی به ریاســت
جمهوری به «برجام» منتهی شــد .ما اکنون
در پی بررســی نقــاط ضعف یا قــوت برجام
نیســتیم امــا آنچه که مهم اســت این اســت
که اشــتباهات گذشــته دولتمــردان ما باعث
تغییر مســیری شــد کــه اکنون نتیجــه نهایی
انتخابــات امریــکا بــرای سرنوشــت اقتصــاد
ایــران آنقــدر اهمیــت پیــدا کــرده اســت که
نمود آن را میتوان در بازار ارز مشاهده کرد.
فیالواقع اگر تاریخ محکمهای میداشــت و
اگر وجدان تاریخی روشن میبود میبایست
گذشــته مان و رئیس جمهــور وقتمان را به
زیــر ســؤال میبردیــم .در آن صــورت شــاید
میتوانستیم پاسخ مناسبی را برای آیندگان
دریافت کنیم.

ایتالیــا در تهــران بصــورت منظــم وجــود
دارد .ارتباطــات اقتصــادی حتــی میتوانــد
در فعالیتهــای سیاســی هــم تأثیــر بگذارد
و تأثیــر آن هم قابل مشــاهده اســت .ســعی
کردیــم که ارتبــاط را حفظ کنیم تا ریشــه آن
خشــک نشــود بــه امیــد آنکــه روزی اتفاقــی
بیفتــد تا ایتالیا دوباره شــریک اول تجاری ما
شود/.ایلنا

برگزاری هفدهمین کنگره بینالمللی ام اس

انجمن ام اس ایران اعالم کرد علی رغم پاندمی کرونا ،هفدهمین کنگره ام اس
از تاریــخ یک تا ســوم بهمن ماه امســال به صــورت مجازی با همکاری دانشــگاه
تهــران و ســایر دانشــگاههای علــوم پزشــکی در تهــران برگــزار میشــود .در ایــن
اطالعیه آمده اســت :متأسفانه در سال اخیر ،پاندمى کووید  19منجر به صدمات
وخســارات فراوان در دنیا و تأثیرات جدى بر ســامت جامعه انسانى شده است.
مــا قــرار اســت در بطن ایــن تحول بســیار مهم قرن بیســت و یکم ،ایــن همایش
وخیزش علمى را برگزار کنیم .پیشاپیش قدردان همراهى شما و پذیراى هرگونه
پیشنهاد ارسالى به دبیرخانه کنگره براى بهتر برگزار شدن آن هستیم.

کسب رتبه «بانک برتر» برای بانک مسکن

بــر اســاس تصویب ســتاد جشــنواره وزارت امــور اقتصــادی و دارایی و بخشــنامه
جشنواره شهید رجایی سال ( 99نتایج ارزیابی عملکرد سال  )98بانک مسکن به
عنوان «بانک برتر» در مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی برگزیده شد.
بر این اساس وزیر اقتصاد و امور دارایی با ارائه لوح تقدیر به محمود شایان مدیر
عامل بانک مســکن ،این موفقیت را بــه او و همه مدیران و کارکنان بانک تبریک
گفت .همچنین محمود شــایان ،مدیر عامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه کسب
رتبــه «بانک برتر» از ســوی بانک مســکن و تقدیر وزیر امور اقتصــادی و دارایی را
باید مرهون تالشهای تمام مجموعه بانک مســکن دانست گفت :بانک مسکن
با کســب این رتبه تالش خواهد کرد تا در ســال جاری و نیز با همت تمام عوامل
کسب این گونه رتبهها را ادامه دهد.

