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ترامپ در تنگنای تعرفه
فرانسوی
جنگتجاریکهدونالدترامپعلیهشرکایآمریکا
راهانداختهاست،بعدازکانادا،مکزیک،چینوکره
جنوبی  ،اکنون به فرانسه رسیده است  .این جنگ
نیز با توهینی کم سابقه شروع شد  :دونالد ترامپ
 ،رئیس جمهوری آمریکا ،اقدام امانوئل ماکرون،
همتایفرانسویخودرااحمقانهخواند.
ماجرا زمانی آغــاز شد که دولــت فرانسه تصمیم
گرفت بر فعالیت غول های فناوری اطالعاتی
آمریکایی مالیات وضع کند  .فرانسویان اعالم
کردند ،شرکتهای فناوری اطالعات آمریکایی
کهدرآمدسالیانهجهانیبیشاز 750میلیونیورو
و در فرانسه نیز دست کم  25میلیون یورو فروش
داشته باشند  ،باید معادل سه درصــد از عایدی
فعالیتهای شان در فرانسه را به عنوان مالیات
پرداختکنند.
این تصمیم پاریس موجب خشم واشنگتن شد و
دونالد ترامپ با سالح توئیتر به ماکرون تاخت.
رئیس جمهوری آمریکا نوشت" :حماقت ماکرون"
اقدامات متقابل علیه فرانسه را به همراه خواهد
داشت.
دولتآمریکاتهدیدکرددربارهتبعیضعلیهشرکت
های مستقر در آمریکا ساکت نخواهد نشست  .با
این حال  ،وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه هشدار
داد پاریس از موضع خود برای دریافت مالیات از
شرکت های فناوری اطالعات آمریکا چشم پوشی
نخواهدکرد.
شرکتهایبزرگفناوریاطالعاتاغلبباارزش
ترین شرکت های جهان هستند .به عنوان مثال
 ،شرکت آمازون با  315.5میلیارد دالرعنوان با
ارزشترینبرندجهانرادرسال 2019ازآنخود
کردودررتبهبعدی،شرکتگوگلبا 309میلیارد
دالر قرار گرفت  .با این حال  ،اتحادیه اروپا برآورد
کردهاستکهکسبوکارهایدیگردرایناتحادیه
نرخ مالیاتی حدود  23درصد دارند  ،اما صنایع
اینترنتی و فناوری اطالعات فقط  8تا  9درصد
مالیات میدهند .با توجه به این تبعیض آشکار،
فرانسه گام اول را برداشته و با وضع مالیات سه
درصدی ،در صدد است تا مالیات عادالنه را از این
شرکت ها دریافت کند ،اقدامی که خشم ترامپ را
برانگیختهاست.
دولتآمریکانگراناستاقدامفرانسهازسویدیگر
اعضایاتحادیهاروپاتکرارشودوغولهایفناوری
اطالعاتی آمریکا برای ادامه فعالیت های تجاری
خود در حوزه اتحادیه ،سالیانه ده ها میلیارد دالر
مالیاتبهکشورهایاروپاییپرداختکنند.ایندر
حالیاستکهاغلبهمینشرکتهابهویژهشرکت
اپل به دلیل ادامه جنگ تجاری میان آمریکا و چین
بهشدتتحتفشارهستندوباخطرازدسترفتن
فرصتهایشغلیوسودهایکالنمواجهشدهاند
 .این وضعیت می تواند بر شاخص های اقتصادی
در آمریکا تاثیر منفی به جا گذارد و روند رو به بهبود
اقتصادآمریکارادرماههاینزدیکبهزمانبرگزاری
انتخابات ریاست جمهوری ُکند کند  .به همین
دلیل  ،ترامپ در نقش مدافع شرکت های فناوری
اطالعاتی آمریکا ظاهر شده و رئیس جمهوری
فرانسهرابهبادحمالتلفظیگرفتهاست.
با این حال  ،به نظر نمی رسد موجی که دونالد
ترامپ با اتخاذ سیاست حمایت گرایانه تجاری به
راه انداخته است  ،به زودی در جهان فروکش کند
 .رئیس جمهوری کنونی آمریکا بارها به قواعد
تجارت جهانی از جمله جهانی شدن اقتصاد و
رفع تعرفه ها تاخته و این اقدامات را مغایر منافع
کارگران آمریکایی خوانده است  .ترامپ در قالب
شعار " اول آمریکا " اعالم کرده است که فقط منافع
ملیاینکشوررامدنظرقرارمیدهدوبههمکاری
هایتجاریمنطقهایوبینالمللیتوجهچندانی
ندارد  .در این زمینه ،ترامپ در هفته های نخست
آغــاز ریاست جمهوری  ،خــروج آمریکا از پیمان
ترانس – پاسیفیک را اعالم کرد و هشدار داد بدون
تغییرات اساسی در پیمان تجارت آزاد آمریکای
شمالی – نفتا  ،از این پیمان نیز خارج خواهد شد .
ایناقداماترئیسجمهوریآمریکاسپسگریبان
توافقهایتجاریباچینراگرفتوبهگستردهترین
جنگتجاریتاریخمیاندوغولاقتصادیآمریکاو
چینانجامید.
بهنظرمیرسدنظریه"اولآمریکا"درنظریات"اول
چین""،اولکرهجنوبی""،اولفرانسه"و"اولاروپا"
در حال بازتولید است  .به عبارت دیگر  ،ملی گرایی
اقتصادی آمریکا با عبور از دو اقیانوس آتالنتیک
و پاسیفیک ،به اروپا و آسیا راه یافته و نگرش های
مشارکتجویانهتجاریرابهحاشیهراندهاست.در
چنینمحیطی،هرکشورتالشمیکندمیزانبهره
برداری از فرصت های موجود را به حداکثر برساند
و منافع دیگر کشورها حتی شرکا و متحدان دیرینه
رانیزنادیدهبگیرد.ملیگراییاقتصادییکباردر
نیمه نخست قرن گذشته فجایع انسانی همچون
جنگجهانیاولودومرارقمزدوایننگرشقابلیت
آن را دارد که در نیمه نخست قرن کنونی نیز بحران
هایاقتصادیشدیدیراخلقکند.
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آغازبازپسگیری اموالوامالکمستضعفان
فتاح  ،رئیس جدید بنیاد مستضعفان 5روز بعد از معارفه
بازپس گیری اموال و امالک بنیاد را آغاز کرد
محمد جــواد رنجبر /پرویز فتاح که به
تازگی سکان مدیریت بنیاد مستضعفان
را برعهده گرفته ،دیروز در توئیتی با اشاره
به پلمب و فک پلمب دانشکده خبر ،تاکید
کرد که اموال مستضعفان دست هر مقام و
منصبی باشد باید برگردد.او در زمان معارفه
خود هم به همه افراد و سازمان هایی که این
اموال و امالک را در اختیار گرفته اند ضرب
االجل داد« :آن هایی که مالی دستشان
است باید تخلیه کنند و به بنیاد برگردانند،
با زبان خوش بیاورند تا ما به زبان ناخوش
متوسل نشویم».
به گزارش خراسان ،فتاح چهارشنبه گذشته
در مراسم معارفه خــود به عنوان رئیس
جدید بنیاد مستضعفان با تاکید بر این که
به طور حتم با دولت فعلی و بعدی هماهنگ
عمل خواهد کرد ،خواستار تخلیه اموال و
امالک این بنیاد توسط اشخاصی شد که
این امالک را در اختیار گرفتهاند .او تصریح
کرده بود :آن هایی که مالی دستشان است
باید تخلیه کنند و به بنیاد برگردانند ،با زبان
خوش بیاورند تا ما به زبان ناخوش متوسل
نشویم.سود فعالیت های بنیاد باید معطوف
به محرومان و مستضعفان باشد و هیچ چیز
پنهان در بنیاد مستضعفان نخواهیم داشت.
حال دیروز و پس از گذشت پنج روز از آغاز به
کار رسمی وی در بنیاد مستضعفان ،اولین
اقدام عملی خود در بازپس گیری اموال و
امالک این بنیاد را انجام داد.
صبح دیروز به دلیل نپرداختن اجاره بهای
ساختمان دانشکده خبر تهران وابسته به
خبرگزاری جمهوی اسالمی (ایــرنــا) که
متعلق به بنیاد مستضعفان است ،ضابطان
به پلمب این ساختمان اقدام کردند.هرچند
برخی حساب هــای توئیتری و همچنین
ســایــت عــصــر ایــــران بــا   انــتــشــار فیلمی
مــدعــی بــرخــورد خشن بــا دانــشــجــویــان و
کــارمــنــدان شدند امــا ساعتی بعد بــرای
رعایت حال دانشجویان ،با دستور فتاح
رئیس بنیاد مستضعفان دانشکده خبر
موقتا فک پلمب شــد ،امــا همان طــور که
رئیس این بنیاد در توئیتر اعالم کرد ،این فک
پلمب موقتی است و این بار بنیاد مالحظه
هیچ کس و سازمانی را نمی کند و اموال
مستضعفان دست هر مقام و منصبی باشد
باید برگردد.
فــتــاح در ایـــن تــوئــیــت همچنین تاکید
کرد «عمد ًا از دانشکده خبر شروع کردیم
تاخبرش به گــوش همه برسد عــزم جدی
اســت .امــوال مستضعفان دست
هــر مقام و منصبی باشد باید
بــرگــردد .مخلص و ارادتمند
اهالی رسانه و دانشجویان عزیز
هستیم .گفتیم فعال مالحظه
و فک پلمب کنند ،ولی مهلت تا
پایان مرداد خواهد بود .این بار
را مالحظه کردیم ،ولی بعدا
مالحظهای در کار
نیست».

آمارو اطالعات دقیقی از میزان امالک بنیاد
مستضعفان که در اختیار افراد و نهادهای
دیگر است ،در دست نیست ،اما طی سال
های گذشته چند پرونده اختالف بنیاد برای
بازپس گیری اموال خود از برخی نهادها و
سازمان های دیگر همچون میراث فرهنگی
و برخی مقام ها و شخصیت ها رسانه ای
شده بود.
تــمــاس خــبــرنــگــار مــا بــامــســئــوالن بنیاد
مستضعفان دربــاره کم و کیف این مسئله
و چشم انــداز آینده سیاست هــای رئیس
جدید بی پاسخ ماند اماچند روز قبل سایت
الف نزدیک به احمد توکلی در گزارشی
بااشاره به این که عملکرد و مدیریت فتاح
در کمیته امداد امام خمینی(ره) ،انتظار
تحول در بنیاد مستضعفان را پدیده آورده
است ،نوشت:
حدود  ۴۰سال از تشکیل و فعالیت بنیاد
مستضعفان میگذرد .گفته میشود پس
از شرکت ملی نفت ایران ،دومین موسسه
اقتصادی بزرگ کشور بنیاد مستضعفان
است .بنیاد ابتدا خود را نهادی اجتماعی
میداند که فعالیتهای اقتصادی به منظور
محرومیت زدایی دارد و سپس اقتصادی.
اگرچه در چند سال گذشته اقداماتی مانند
پروژه قلعه گنج در جنوبی ترین نقطه کرمان
باهدفتوانمندسازیومعیشتپایدارانجام
شده است اما کارشناسان سال هاست که
به عملکرد بنیاد مستضعفان و شرکتهای
تابعه آن انتقاد دارند و معتقدند این مجموعه
بزرگ اقتصادی به رغم توانمندی ،از همه
ظرفیت خود برای عمل به رسالتهایش
استفاده نمیکند .براساس آمارها حدود
 ۳۰تا ۴۰درصد سود حاصل از فعالیتهای
اقتصادیشرکتهاوبنگاههایزیرمجموعه
بنیاد ب ــرای فقر زدایـــی اســتــفــاده صرف
میشود و بقیه برای سرپا نگه داشتن و ادامه
فعالیتهای اقتصادی استفاده می شود.
اکنون به نظر می رسد پرویز فتاح قصد دارد
عالوهبرپیگیریماجرایبازپسگیریاموال
و امالک بنیاد با هدف صرف عایدات آن در
جهت هدف اصلی بنیاد؛ یعنی محرومیت
زدایــی ،اصــاحــات جــدی در رویکردهای
ایــن بنیاد نیز انــجــام دهــد اصالحاتی که
چند روز قبل از این که حکم رئیس جدید
بنیاد مستضعفان صــادر شــود ،حجت ا...
عبدالملکی معاون وی در کمیته امداد امام
خمینی(ره)درتوئیتی اینگونهازآنرونمایی
کرد « :فتاح در حال تنظیم پیشنهاد خود
بـــرای اصـــاح اســاســنــامــه بنیاد
مستضعفان اســــت ،بــه ویــژه
بخش وظایف اقتصادی بنیاد
را دغدغهمندانه ،با نگاهی ویژه
و انقالبی بازنویسی کردهاست.
در دوره جدید به فضل الهی بنیاد
مستضعفان جدیدی ظهور خواهد
کرد ،نهادی برای مستضعفین و
انقالباسالمی».

فرمانده نیروی دریایی ارتش از توافق مهم دفاعی
با مسکو خبرداد

توافقایرانوروسیهبرایبرگزاریرزمایشمشترک
درخلیجفارس
فرمانده نیروی دریایی کشورمان که در
صدر یک هیئت بلند پایه نظامی ،به سن
پترزبورگ روسیه سفر کرده است با فرمانده
نیروی دریایی ارتش روسیه دیــدار و گفت
و گو کرد .وی پس از این دیــدار تاکید کرد
که «توافق دریایی مهمی» در حوزه توسعه
همکاری هــای دفاعی ایــران و روسیه در
دریــای خزر ،اقیانوس هند و آب های آزاد
انجام شد .دریادار حسین خانزادی بخش
هایی از توافق دفاعی دو کشور را دارای
«طبقه بندی» دانست اما به ایرنا گفت :بر
اســاس توافق هــای صــورت گرفته ایــران و
روسیه در آینده نزدیک در منطقه اقیانوس
هند (دریای مکران ،تنگه هرمز و همین طور
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خلیج فارس) رزمایش برگزار می کنند.وی
افزود :به زودی جلسات هماهنگی و طرح
ریزی این رزمایش آغاز خواهد شد و پیش
بینی می شــود رزمایش مشترک ایــران و
روسیه در اقیانوس هند برگزار شود.
دریادار خانزادی در تشریح دستاوردهای
سفر خود به روسیه اعالم کرد :به نمایندگی
از نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران،
موافقت نامه ای میان ستاد کل نیروهای
مسلح ایــران و وزارت دفــاع روسیه امضا
شــد.بــرای نخستین بــار اســت کــه چنین
توافقی بین دو کشور صــورت مــی گیرد
که نقطه عطفی در همکاری های نظامی
تهران و مسکو به حساب می آید.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• شما را به خدا اگه عرضه یا تخصص در کارتان
ندارید ،بروید کنار تا کسی که می تونه ،بیاد و
این بازار به هم ریخته مرغ وگوشت و ...را سر و
سامانبده.
•• مردم را چه فرض کرده اید؟ یک سال است که
منوخانوادهامبرایکارتملیثبتنامکردهایم
ولی خبری نیست .چــرا؟ اگه پول الزم دارید
بگویید .اول همان کارت ملی مارا بدهید .بعد
مجدد اعالم کنید که کارت ملی اجباری شده و
همهبایدثبتنامکنند.
•• دالر گران شد بعد همه اجناس گران شد،
ولیبعدازپایینآمدندالرقیمتهاکاهشپیدا
نکرد! اگردولت قانونی اجباری برای کاهش
قیمت بعد از هرگونه بحرانی را عملی کند،
دیگرهیچ کسی به فکر احتکار و گران فروشی
نمیافتد،بلکهخودعواملدرمقابلگرانشدن
اجناسمقاومتمیکنندوگرنهنهچیزیگرانو
نه کمیاب می شود!
•• امــروز رفتم یکی از نانوایی هایی که سهمیه
آرد دولتی داره ،سه تا نون ازش گرفتم دو هزار
تومن دادم 500بهم داده بهش میگم بقیه پولم
چی شد؟ میگه نون دونه ای  500تومنه .بهش
میگم دوست عزیز این نون دونه ای 440تومنه.
چرا  500حساب می کنی؟ پولم رو پرت کرده
طرفم،نونروهمازمگرفتهوعلنیمیگهبروهرجا
دوست داری شکایت کن .بعضی کاسب ها هر
کاری دوست دارن ،انجام میدن .مسئوالن هم
حرفاشونالکیهوهیچنظارتیندارن.
•• آقای  ...یه کاری واسه ما کارگران کافه ها
بکنید .من دو ساله بیکارم .صاحبخانه هم
بیرونم کرده ،شما که میگی توی مشهد نباید
کافه ای باشه ،اول فکر کن شش هزار کارگر
به چه روزی میفتن بعد دستور بده که کافه ها
رو جمع کنن.
•• چرانیرویانتظامیفکریبرایترافیکجاده
زشکبهابردهنمیکنه؟مردمروستاچهگناهی
کرده اند که خسته از باغ برمی گردند و3ساعت
هم در ترافیک رستوران های ابــرده باید گیر
کنند؟لطفادرصورتامکانازیکساعتیبهبعد
جادهیکطرفهبشه.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• دیـــروز ســاعــت  ۵وقــت دکــتــر داشــتــم ولی
درکمال ناباوری منشی دکتر ،مسافران عرب
را بدون نوبت و دریافت انعام ،سریع می فرستاد
داخل مطب .من هم اعتراض کردم ،گفت اینا
بلیت هواپیما دارند و . ...بعد هم که کلی معطل
شدم با رفتار بدی پول من را برگرداند و از مطب
بیرونم کرد!
•• از زمانی که قوه قضاییه اعالم کرد که سایت
دیوار نباید قیمت خانه ها را بزند قیمت ها بسیار
پایین آمد و بازار ثبات پیدا کرد اما چند روز است
دوبــاره قیمت خانه ها در دیــوار ثبت می شود و
اوضاعدوبارهبههمریخته.
•• چرا باید در همه شهرها گران فروشی باشد؟
چرامامورانتعزیراتنظارتیندارند؟چرامغازه
داراناحساسآزادیدرقیمتدارند؟چرامردم
این قدر گرانی ها را با 124در میان گذاشته اند
اما بی فایده بوده .این اوضاع گرانی گلوی مردم
را گرفته و آن ها را خفه می کند .آقایان مسئوالن
باید بدانید که چرا نام شما را در کشور مسئول
صدامیزنند؟چوندرپیشگاهخدامسئولایدو
بایددربرابرعملکردتانپاسخگوباشید.
•• چــرا هزینه هنگفت اجــاره بهای کــادر فنی
استقاللروتوصفحهاولتیترنمیزنی؟باباحالم
دیگه به هم خورد از طرفداری تون از استقالل و
ایجاد حاشیه توسط شما برای تیم محبوب مان
با  40میلیون هوادار .نابود شین با این حاشیه
سازیتونانشاءا....
پاسخ :مخاطب گرامی! ضمن تشکر از توجه
شما ،به استحضار می رساند که دقیقا  5روز
قبل از انــتــشــار مطلب مــربــوط بــه پــرداخــت
هــزیــنــه هــای ســنــگــیــن اجـــاره خـــانـــه ک ــادر
فنی پرسپولیس ،گزارشی با تیتر «اجاره خانه
 600میلیونی برای استراماچونی!» کار کردیم
که با واکنش طرفداران استقالل نیز همراه بود.
بنابراین تالش می کنیم در حمایت از تیم های
ورزشی بی طرف باشیم.
•• آقای محترمی که میگی چرا ادارات نیروی
مجرد خانم می گیرند؟ خب بــرادر من شاید
اون خانم نان آور خونه اش باشه .درس خونده
که حاال استفاده اش رو ببره ،کمی واقــع بین

نمابر05137009129 :

باشید،شرایط بد اقتصادی زن و مرد و مجرد و
متاهلنمیشناسه.
•• در بین قشر بازنشسته ،بازنشسته های تأمین
اجتماعی سرشون بی کاله موند خصوصا ما
حداقلبگیران.
•• در مسیر مشهد به یزد و برعکس فقط یک روز
درمیانوفقطیکقطارحرکتمیکند.ظرفیت
آن یک قطار هم در اکثر زمان ها تکمیل است!
لطفا تعداد روزهای حرکت قطار و تعداد قطار را
افزایشبدهید.
•• این دزدان خشن وحشی بی وجدان بی سواد
اگر انسان بودند و اگر عرضه داشتند می رفتند
دست فروشی یا کارگری می کردند و ناموس
مردمرابرایگرفتنیکگوشینمیزدند.مردم
چهگناهیکردند؟
•• چرا سازمان بازنشستگی حق عائله مندی
بازنشستگان این ماه را با توجه به احکام صادر
شده  98کمتر پرداخت کرده است؟ باید به کی
وکجاشکایتکنیم؟
•• لطفا درباره کنکور نظام قدیم و نظام جدید و
نحوهقضاوتبیندوگروهدرتعیینرشتهوسهم
هر کدام در انتخاب رشته توضیح و کارشناسی
فرمایید و بچه های نظام قدیم را از ناراحتی و
استرسنجاتدهید.
•• برقمنطقه 1چراجوابگویمشترکینبرای
صدور قبض نیست؟ سه روز است که با شماره
تلفنیتماسمیگیرماماکسیگوشیرابرنمی
دارد .با هر قسمت تماس می گیرم می گویند با
همانشمارهتماسبگیر.
•• از پلیس مقتدر تقاضا دارم هرچه زودتر دست
بند عدالت را بر دستان این دزدان سنگدل و بی
رحم بزند تا اندکی دلمان از فوت جوان بی گناه
آرامبگیرد.
••مستأجران اگــراز عهده پرداخت اجــاره بها
بر نیایند ضمن آن که پیشرفت اقتصادی به
سراغ شان نخواهدآمد ،به مرورزمان پس رفت
خواهندداشت.پسدراینشرایطبحرانیگرانی
تعدادزیادیازاینقشرنیازبهتوجهویژهوحمایت
های همه جانبه دولت ومسئوالن دارندتااوضاع
شانوخیمترنشود.

