
معدوم س�ازي 800 كيلوگرم گوش�ت 
ش��بكه  فاسدبلدرچين|سرپرس��ت 
از  بيرجن��د  شهرس��تان  دامپزش��كي 
كيلوگ��رم گوش��ت  معدوم س��ازي ۸۰۰ 
بلدرچي��ن فاس��د خب��ر داد. به گ��زارش 
خبرگزاري تس��نيم از بيرجند و ب��ه نقل از 
روابط عمومي دامپزشكي خراسان جنوبي، 
فردين حسين زاده گفت: اين محموله پس 
از انجام تس��ت هاي تخصصي در آزمايشگاه 
مركزي به علت دارا ب��ودن بار ميكروبي باال، 
غيرقابل مصرف تش��خيص داده شد و پس 
از مراحل قانوني مع��دوم و از چرخه مصرف 

انساني خارج شد. 

افزايش 6 درصدي قيمت شير |رييس 
اتحاديه فروشندگان لبنيات گفت: در سه روز 
اخير قيمت فروش شير در برخي برندها به 
طور ميانگين پنج تا شش درصد افزايش يافته 
و برخي فرآورده ها مث��ل دوغ نيز در بعضي 
برندها ح��دود 2۰۰ توم��ان افزايش قيمت 
داشته اند. علي رجبي بر ارايه يارانه به شير و 
لبنيات تاكيد كرد و گفت: با توجه به باال بودن 
هزينه هاي تمام ش��ده تولي��د و نبود قدرت 
خريد ضروري است يارانه به توليد اختصاص 
يابد. وي با بيان اينكه پرمصرف ترين لبنيات 
شامل شير كم چرب، پنير و ماست مي شود، 
گفت: با وجود اينكه ق��رار ب��ود از دامداران 
حمايت شود اين كار صورت نگرفت؛ بنابراين 
قيمت خريد ش��ير خام از دامداران از 126۰ 

تومان به 145۰ تومان افزايش يافت. 

تابل�و  دالري  ميلي�ون   52 واردات 
انجم��ن  چيني|ريي��س  برق ه�اي 
توليد كنندگان تابلوهاي برق گفت: با وجود 
خالي بودن بي��ش از ۸۰ درص��د از ظرفيت 
واحدهاي توليدي، سال گذشته 52 ميليون 
دالر تابلو برق وارد ش��د و ش��اهد ورود تابلو 
برق هاي چيني هستيم كه به خاطر كيفيت 
پايين گهگاه حادثه آفرين نيز هستند. علي 
كهفي قانع ضمن تاكيد بر حمايت از صنعت 
در پساتحريم گفت: در حال حاضر با وجود 
ظرفيت توليد 25۰ هزار س��لولي در بخش 
تابلوهاي ب��رق 3۰ تا 4۰ هزار س��لول توليد 
مي كنيم و صادرات نيز حدود ۸۰۰۰ سلول 
است، در حالي كه مي توانيم 15۰ هزار سلول 

صادر كنيم. 

و  چين�ي  ماهي ه�اي  داغ  ب�ازار 
كره اي |پرطرفدارترين ماهي هاي وارداتي 
در ايران ماهي ليستائو و تيالپيا است كه به 
طور متوس��ط به ترتيب ب��ا قيمت كيلويي 
6۰۰۰ و حدود 14 ه��زار تومان از جمهوري 
كره و چين به كش��ور وارد مي ش��ود. در سه 
ماهه اول س��ال جاري كمتر از 1۰ هزار تن 
ماهي ليس��تائو و دو هزار تن ماهي تيالپيال 
وارد كشور شده اس��ت و عالوه بر آن ليست 
اقالم وارداتي گمرك نشان مي دهد كه انواع 
ديگر ماهي از جمله س��المو، هيك، قزل آال، 

تن و كاد نيز از هشت كشور وارد شده است. 

آم�ار ماهان�ه ص�ادرات نف�ت م�اك 
نيس�ت|مدير ام��ور بين الملل ش��ركت 
ملي نفت اي��ران گف��ت: قراردادهاي فروش 
نفت خام براساس متوس��ط تحويل ساالنه 
تنظيم و توافق مي شود و افزايش يا كاهش 
برداشت هاي ماهانه كه بنابر داليل عملياتي 
صورت مي گيرد دليلي بر افزايش يا كاهش 
صادرات نيست. سيدمحس��ن قمصري در 
توضيح افزايش يا كاهش صادرات نفت ايران 
كه در بعضي ماه ه��ا از س��وي برخي منابع 
اعالم مي شود، اظهار كرد: به دليل شيوه هاي 
عملياتي برخي پااليش��گران، فروش نفت 
اي��ران در برخي ماه ه��ا افزاي��ش يا كاهش 
مي يابد. برخي پااليش��گران در برخي ماه ها 
به دليل تعميرات و شرايط خاص برداشت را 
كاهش مي دهند و طبيعي است در ماه بعد آن 

را جبران مي كنند. 
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اقتصاد
دريافت گاز تركيه از ايران به دليل انفجار در خط لوله ٤٠ اينچ صادراتي در كيلومتر ٢٠ خط 
لوله صادرات گاز، حد فاصل ش��هر دوبياضيت و پاس��گاه گل بالغ در خاك تركيه متوقف ش��د. 
سخنگوي شركت ملي گاز ايران ديروز اعالم كرد: بر اس��اس گزارش ايستگاه مرزي دريافت گاز 
تركيه از ايران، دريافت گاز اين كشور )تركيه( از س��اعت ٢٠ روز دوشنبه در پي ايجاد مشكل در 
خط لوله ٤٠ اينچ صادراتي، قطع شده است. مجيد بوجارزاده گفت: شركت بوتاش هم اكنون در 
حال بازسازي و رفع ايراد خط لوله دريافت گاز از ايران بوده و شركت ملي گاز ايران نيز در صورت 
نياز و اعالم از س��وي اين ش��ركت آمادگي همكاري براي بازس��ازي و رفع ايراد خط لوله را دارد. 
وي يادآور ش��د: صادرات گاز به تركيه پس از اعالم رفع مشكل از س��وي طرف ترك از سر گرفته 

مي شود. به گزارش آسوش��يتدپرس، وزارت انرژي تركيه از به وجود آمدن آتش سوزي مهيب در 
پي انفجار در خط لوله صادرات گاز ايران خبر داد و اعالم كرد اين آتش سوزي در طول چند ساعت 
مهار شد. اين خط لوله در فاصله 15 كيلومتري مرز دو كشور و در خاك تركيه منفجر شده است. 
تنر ييليز، وزير انرژي تركيه، حزب كارگران كردستان اين كشور را به دست داشتن در اين انفجار 
متهم كرده است. طي روزهاي گذشته تركيه حمالتي را عليه مواضع اين حزب در عراق صورت 
داده و برخي از وابستگان اين حزب را نيز در داخل تركيه دستگير كرده است. بر اين اساس حزب 
كارگران كردستان تركيه، PKK، در راستاي تالش براي ايجاد يك منطقه خودمختار كردنشين 

با دولت تركيه در حالت مخاصمه بوده و دست به اين حمله عليه خط لوله انتقال گاز زده است. 

قاچاق 60 هزار راس گوساله به تركيه  ايسنا

عكس نوشت

اتاق »تصميم ساز« شود
چند وقت پيش در ش��بكه هاي ارتباط��ي كه اين روزه��ا به مدد 
تكنولوژي پيش��رفته، ديگر فراگير ش��ده و همه را به مي��دان اثر خود 
كشانده، متني دست به دست مي شد كه گرچه در نگاه اول، طنزآميز 
بود ام��ا در كنه و بطن خود پ��رده از حكايتي تراژيك بر مي داش��ت. با 
مضمون توضيح تفاوت مفهوم »مش��اور« در كش��ورهاي پيشرفته با 
ايران؛ آن چنان كه در كشورهاي توسعه يافته كسي را كه داراي تجارب 
فراوان اس��ت به اين س��مت و مقام مي گمارند تا از دانش و تجارب وي 
استفاده كنند اما در ايران كس��ي را كه نمي خواهند ديگر از او استفاده 

كنند، مقام مشاوره مي دهند تا زياد جلوي دست و پا نباشد و از ميدان ديد هم خارج شود. عبارتي 
چنان تامل برانگيز كه نمي شود به راحتي از آن عبور كرد و پس از درنگ بسيار سر به تاييد و تاسف 
تكان نداد. ترديدي نيست كه اگر مثال و مصداقي از اين نگرش نادرست پرسيده شود تقريبا همه 
شهروندان و هموطنان موارد بسياري از آستين بيرون كش��يده و بر داريه مي نهند تا فراگيري اين 
پديده ناهنجار بر همگان عيان شود. از اين رو ش��ايد ذكر مثالي ديگر بي فايده نباشد به ويژه آنكه 
اين مورد دامنه تاثيرات بيش��تري دارد و مي تواند در صورت اصالح، تغييرات مطلوبي را در جهت 
رونق و ش��كوفايي اقتصاد اين مرز و بوم رقم بزند. مطابق قس��مت »ب« ماده پنج قانون اتاق ايران 
»ارايه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي، معدني و مانند آن به 
قواي سه گانه«  از وظايف و اختيارات پارلمان بخش است و در تبيين آن تصريح مي شود كه »براي 
تامين شرايط هر چه مساعدتر براي مشاركت مسووليت پذيري بخش غير دولتي در فعاليت هاي 
اقتصادي؛ الف- كليه كميسيون هاي اقتصادي مجلس مي توانند... نظر مشورتي فعاالن اقتصادي را 
كسب و مورد استفاده قرار دهند، ب- كليه كميسيون ها، هيات ها، شوراها و ستادهاي تصميم گيري 
در دولت مجازند... نظر فعاالن اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند... ج- قوه قضاييه موظف 
است با تشويق ارجاع پرونده هاي اقتصادي به داوري... و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي از 
ظرفيت هاي كارشناسي بخش غيردولتي نهايت استفاده را به عمل آورد.« همان طور كه از نص قانون 
و محشاي آن برمي آيد، اتاق ايران در مقام مستشار سه قوه تعريف ش��ده و اين قوا در پاره اي موارد 
اقتصادي مجاز يا موظفند از ظرفيت هاي اين نهاد با سابقه استفاده كنند. با اين حال آنچه عمال رخ 
مي دهد با نيات و مقاصد قانونگذار فاصله دارد كه در چرايي آن مي توان به دو دليل زير اشاره كرد؛اوال 
از آنجا كه مقام مشاوره در ذهن و ضمير بسياري از ما صرفا جايگاهي تشريفاتي دارد و رغبت و تمايل 
چنداني به تسهيل زمينه هاي ورود عقول متعدد به يك مساله و تصميم سازي و تصميم گيري از 
طريق عقل جمعي وجود ندارد آنچنان كه بايد و ش��ايد توجهي به اج��راي اين قانون نمي رود چرا 
كه از يك سو قواي سه گانه صرفا مجاز هس��تند كه نظرات فعاالن اقتصادي را اخذ كنند و تكليف 
و وظيفه اي به اين كار ندارند و از س��وي ديگر ضمانت اجرايي براي اين بندهاي قانوني نيز تعبيه و 
پيش بيني نشده است. به همين دليل عمال اتاق ايران يا »پارلمان بخش خصوصي« بيشتر از آنكه 
درگير كار و ارايه نظرات كارشناسي شود در حصار واژه ها گرفتار آمده و ناگزير است صرفا به پرستيژ 
مستشاري قناعت كند. ثانيا محدود كردن دايره مش��اوره به امور اقتصادي نيز چندان ره به صواب 
نمي برد؛ شايد اين سوال پيش آيد كه مگر اعضاي اتاق فعاالن اقتصادي نيستند پس چرا انتظار است 
در امور غير اقتصادي هم از آنها كسب نظر و راهكار شود. در پاسخ بايد گفت اقتصاد در جهان پيچيده 
و درهم تنيده امروز پديده اي انتزاعي و بي ارتباط به ساير حوزه ها نيست همچنان كه تاثير برخي 
سياست ها و برنامه ها بر اقتصاد و قبض و بسط آن غيرقابل انكار است. به عنوان مثال جهت گيري 
سياست خارجي يك كش��ور بر س��مت و س��وي اقتصاد اثراتي ماندگار دارد. از آن گذشته تدوين 
برنامه هاي اجتماعي نظير حذف يارانه، توسعه رفاه اجتماعي و حمايت از بيكاران نيز از اقتصاد بركنار 
نيست. در كنار آن نحوه دادرسي در پرونده هاي اقتصادي و تجاري و كيفرها و مجازات هاي مربوطه 
نيز مي تواند متاثر از نظرات كارشناسان اقتصادي فعال در بخش خصوصي باشد تا گردش امور به 
رواني صورت پذيرد. گاه ممكن است غير كارشناس��ان با نيت و انگيزه اي صادقانه به اصالح ابرويي 
بپردازند اما نتيجه اي جز نابينا كردن چشم نصيب نبرند، اينجاست كه اخذ نظرات كارشناسي و وجود 
ضمانت هاي قانوني الزم براي اعمال و فرمول بندي آن مي تواند تحميل هزينه هاي غيرضروري را 
به حداقل برساند. به عنوان مثال تصويب و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا با انتقادات 
جدي فعاالن بخش خصوصي مواجه ش��د و دولت دهم ميل و رغبتي به شنيدن صداي منتقدان 
نداشت اما در حال حاضر اثرات ناخوشايند اجراي اين قانون به خصوص بر بخش توليد آشكار شده 
است. همچنين در زمستان گذشته رييس وقت اتاق تهران در نامه اي به دولت و مجلس به روند اخذ 
مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي براي تمديد كارت بازرگاني كه »مانعي بر سر راه بهبود فضاي 
كسب و كار« تلقي مي شد اعتراض كرد و خواستار ارايه تفس��يري جديد از ماده 37 قانون تامين 
اجتماعي شد. نمونه هاي بيشتري از اين موارد مي توان برشمرد كه عدم توجه به نظرات كارشناسي 
فعاالن بخش خصوصي عمال منجر به قفل شدن كارها مي شود. در يك جمع بندي كلي بايد بر اين 
مورد تاكيد شود كه »اتاق ايران« و اتاق هاي سراسر كشور بايد به عنوان بازوي تصميم ساز نهادهاي 
رسمي كشور به رسميت شناخته شوند. در مديريت هاي تخصصي رايج است كه مديران ارشد پس 
از دريافت نظرات كارشناسان و متخصصان نسبت به انتخاب برنامه و سياست اجرايي اقدام مي كنند 
لذا همين مدل را در نسبت ميان اتاق ايران و مراجع رسمي مي توان پياده كرد. يعني قواي سه گانه و 
مراكز تصميم گير پس از اخذ نظرات كارشناسي پارلمان بخش خصوصي نسبت به انتخاب و اجراي 
يكي از آن سياست ها اقدام كنند تا جامعيت و مانعيت الزم براي تدوين ضوابط و مقررات لحاظ شود. 
٭رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي همدان  

زير ذره بين اقتصاد 

گروه اقتصادي | اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي تهران، روز گذشته 
ميزبان سه كارشناس اقتصادي كشور بود. به گزارش »اعتماد« 
در اين نشست كه با حضور محمد طبيبيان، موسي غني نژاد، 
فرهاد نيلي و مسعود خوانساري برگزار ش��د، شرايط ايران در 
دوران جديد مورد بررسي قرار گرفت. غني نژاد در اين نشست 
نقبي به سياست هاي اجرايي دولت گذشته زد و گفت: هر چند 
در هشت س��ال دوره زعامت دولت نهم و دهم، كشور ضربات 
مهمي خورد اما بايد توجه داشت اين ضربه در بستري فراهم 
به كشور وارد شد و اگر اين بستر اصالح نش��ود باز هم امكان 

بازگشت سياست هاي قبل وجود دارد. 
عبور از پنهانكاري به شفافيت 

در اين نشست كه با اس��تقبال قابل توجه اعضاي هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني و فعاالن بخش خصوصي برگزار شد، 
فرهاد نيلي، رييس پژوهشكده پولي و بانكي كشور نيز در اين 
نشست توافق هسته اي ايران با كش��ورهاي 1+5 را يك نقطه 
عطف تاريخي خواند و گفت: در نتيجه صب��وري و پايمردي 
سياس��تمداران به نقطه عطفي رس��يديم كه حاكمان بر سر 
مصالح كش��ور اتفاق نظر دارند. عالوه بر اين اقتصاد كشور به 
عنوان مهم ترين مولفه امنيت ملي ش��ناخته شد. به همين 
خاطر ما در يك دوره انتقال ق��رار داريم. نيلي گفت: اين دوره 
انتقال دوره حركت كشور از انزواي نسبي كه در چند سال اخير 
به ايران تحميل شد، به شرايط بين المللي مطلوب و خروج از 
انزواست. وي اضافه كرد: در اين شرايط طرفين توافق كردند 
و به يك پايبندي مشروط رسيدند. اين پايبندي حاصل درك 
برد- برد و منافع مشترك است. اگر اين نگرش برد- برد ادامه 
داش��ته باش��د، طبيعي اس��ت كه اين دوره از حالت مشروط 
به پايداري خواهد رس��يد. رييس پژوهش��كده پولي و بانكي 
كش��ور، در ادامه صحبت هاي خود اقتضائ��ات دوران جديد 
را دسته بندي كرد و افزود: ش��رايط امروز كشور را مي توان به 
مسابقه دووميداني 4 در 1۰۰ متر تشبيه كرد. در اين مسابقه 
1۰۰ متر اول توس��ط تيم مذاكره كننده طي شد و در شرايط 
فعلي مانند دونده مس��ابقه، چوب را به دس��ت تيم اقتصادي 
مي سپارد تا باقي راه را تيم اقتصادي كشور بپيمايد. به همين 
خاطر بايد چند مس��اله را رعايت كرد. از جمل��ه اينكه بايد از 
دوره اي كه تحريم ه��ا را دور مي زديم گذر كنيم و به تعهدات 
خود پايبند باش��يم، زيرا دور زدن  تعهدات امروز هزينه هاي 
به مراتب سنگيني را به كشور تحميل خواهد كرد. از پنهانكاري 
دوري كرده و به شفافيت برسيم. به جاي بيگانگي با مقررات 
بين المللي، به يادگيري و پايبندي مقررات برسيم. همچنين 
از امساك دادن اطالعات به ارايه حداكثري اطالعات، مقررات 
و سياست ها بايد رسيد. از مديريت اقتصادي به قاعده مندي 
و پيش بيني پذيري اقتص��ادي بايد گذر ك��رد. وي ادامه داد: 
بايد آداب گفت وگو با جهان را كه چند س��ال كنار گذاش��ته 

بوديم تمرين كني��م. همچنين بايد 
به كار كردن دو طرفه با س��ازمان هاي 
بين الملل��ي ت��ن داد. ب��راي رعايت 
تعهداتي ك��ه دادي��م بايد س��رمايه 
اجتماعي ايجاد ش��ود. و س��ر آخر هم 
اينكه بايد پايش تمكين همه بازيگران 
نس��بت به تمكين از مق��ررات مالي 
بين المللي و جست وجوي حداكثري 
منافع مل��ي در حوزه ه��اي فراملي را 
در دس��تور كار ق��رار داد. اين مدرس 
دانش��گاه در ادامه به تبيين اقتضائات 
دوران جديد در داخل كشور پرداخت  
گفت: بايد انتظارات مردم را تعديل كرد. 
به اعتدال يعني پرهيز از ش��تابزدگي 
در عين هوش��مندي براي از دس��ت 
ندادن فرصت ه��ا روي بياوريم. عالوه 
بر اين بايد دايما يادآور شد كه سرعت 
تخري��ب به مرات��ب بيش از س��رعت 

بازسازي است. از تجارب موفق و ناموفق كشورهاي جهان بايد 
درس گرفت به ويژه از كشورهايي اروپاي شرقي. در ضمن الزم 
است در نظر داشته باشيم كه شرايط پيش روي كشور نوپديد 
هستند و در نهايت بايد به رابطه منابع و ساختارهاي جذب و 
تخصيص منابع توجه ويژه كرد. وي گفت: از طرف ديگر بايد 
به تحليل وضعيت اقتصادي كشور و جداسازي تاثير تحريم و 
سوءمديريت پرداخت. همه بخش هاي اقتصاد ايران در نتيجه 
تحريم ها آس��يب ديدند كه اين آسيب بيش از همه به بخش 
نفت وارد شد. همچنين با بررس��ي آمارهاي اقتصادي كشور 
در سال هاي اخير مي توان مشاهده كرد افت توليد ناخالص با 

افزايش تورم همزمان شد. مي توان افت 
توليد را به تحريم ها نسبت داد و عامل 
مه��م آن را تحريم ها دانس��ت اما تورم 
ناشي از س��وءتدبير اس��ت. در دو سال 
گذش��ته هم هرچند توليد از حضيض 
فاصله گرفته اما هنوز به وضعيت قبلي و 

جايگاه اصلي خود نرسيده است. 
هزينه تغيير پارادايم دولت را 

شهروندان بايد بپردازند
در اين نشس��ت موس��ي غني نژاد، 
كارشناس مسائل اقتصادي مهم ترين 
معضل اقتص��ادي كش��ور را كماكان 
دولتي ب��ودن اقتصاد دانس��ت و اعالم 
ك��رد: بايد ب��ه اي��ن مس��اله بپردازيم 
كه چ��را نمي تواني��م اقتصاد خ��ود را 
آزاد كني��م. منظ��ور من از آزادس��ازي 
مش��خصا خصوصي س��ازي اقتص��اد 

است؛ مساله اي كه از حدود 2۰ س��ال پيش و با تصويب اصل 
44 در دستور كار قرار گرفت اما هيچگاه اجرايي نشد. هر چند 
كه در اين سال هاي بارها خصوصي س��ازي انجام شده اما اين 
خصوصي سازي ها غيرواقعي بوده است. وي اضافه كرد: براي 
بررسي اين مس��اله بايد به سه سوال پاس��خ داد. بايد بررسي 
كرد و ديد كه دول��ت جايگاه اقتصادي خ��ود را كجا مي داند. 
بخش خصوصي جايگاه اقتصادي دولت را كجا مي بيند. مردم 
چه نقش اقتصادي براي دولت قايل هستند. متاسفانه از دهه 
5۰ ميالدي دولتمرداني پيدا ش��دند كه دولت را متولي ابعاد 
مختلف زندگي مردم مي دانستند. آنها مدعي بودند دولت نه 
تنها حاضر است بلكه قادر اس��ت كه همه كارها را انجام دهد. 
بخش خصوصي نيز در اين سال ها دايما 
دول��ت را مال��ك و توزيع كنن��ده منابع 
مي داند. اما م��ردم همان تص��وري را از 
دولت دارند كه دولت از خ��ود دارد و اين 
گره كار ما اس��ت. اگر اشتغال كم است يا 
هر مش��كل ديگري وج��ود دارد، مردم 
س��ريعا نس��بت به دولت موضع گيري 
مي كنند و اين مس��اله ناش��ي از دولتي 
بودن اقتصاد ايران است. غني نژاد گفت: 
تصور اينكه دولت قادر مطلق اس��ت در 
حالي در دهه 5۰ شمس��ي به وجود آمد 
كه ناگهان درآمدهاي حاصل از نفت در 
كشور افزايش پيدا كرد و از همان جا يارانه 
دادن دولت به جامعه آغاز شد. دولت در 
ش��رايطي كه درآمدهاي باالتري نسبت 
به قبل داشت و تهديدات مالي كمتري 
داش��ت تصميم گرفت ك��ه متولي امور 
بيش��تري ش��ود. از همان زمان توقعات 
مردم از دولت باال رفت. متاسفانه انقالب اسالمي هم ميراثي 
بد يعني ساختار اقتصاد دولتي را به ارث گرفت. وي ادامه داد: 
حال اگر پرسيده ش��ود كه بايد از كجا ش��روع به اصالح كرد، 
پاسخ اين اس��ت كه دولت به لحاظ اجرايي بايد از خود شروع 
كند و پارادايمي كه ب��راي خود تعريف كرده اس��ت را تغيير 
دهد. البته اين مساله هزينه خواهد داشت كه بايد شهروندان 
آن را بپردازند. عالوه بر اين هرچند من شخصا طرفدار دولت 
تدبير و اميد هس��تم، به آن راي دادم و از آن حمايت مي كنم 
اما نظر ش��ما را به مصوبه اي كه در تاريخ سوم مردادماه، يعني 
چند روز قبل تصويب ش��د جلب مي كنم. عنوان اين مصوبه 

»قيمت گذاري« اس��ت كه از دو بخش 
»الف« و »ب« تش��كيل ش��ده. الف به 
مساله قيمت گذاري كاالهاي ضروري 
مي پردازد و در قس��مت »ب« به نحوه 
قيمت گ��ذاري تم��ام كااله��اي ديگر 
پرداخته است. در قس��مت »الف« كه 
طبيعتا بايد قيمت كاالهاي اساس��ي و 
حياتي گنجانده شود، عالوه بر گندم و 
نان، به مسائلي مانند تمديد گواهينامه، 
گذرنامه و پالك خودرو مي رسيم. اين 
مساله ناراحت كننده اس��ت كه تصور 
كني��م هيات دولت نشس��ته و بر س��ر 
چنين مسائلي بحث مي كند اما مساله 
به همين جا ختم نمي ش��ود. در ادامه 
مي خواني��م كه س��قف افزايش قيمت 
اين كااله��ا و خدم��ات در دولت فعلي 
نهايتا 6 درصد خواهد بود، در حالي كه 
نرخ تورم 15 درصد اس��ت. در قسمت »ب« هم مي بينيم كه 
براي نرخ گذاري ساير كاالها ضمن اشاره به عرضه و تقاضا در 
بازار، مساله سودهاي مصوب تعيين شده است. يعني بنگاه ها 
با ضوابط خودش��ان 15 درصد روي قيمت هاي خود افزايش 
مي دهند. حال اين توليدكننده اگر با شكايت يك نفر روبه رو 
شود، پاي س��ازمان حمايت وس��ط مي آيد و مي تواند كار به 
تعزيرات و جريمه توليدكننده هم برسد. يعني دولت فعلي كه 
تحت حمايت من هم هست، مي گويد من بايد قيمت گذاري 
كنم. وي خاطرنش��ان كرد: همچنين براي تغيير نگاه مردم 
به دولت بايد از رسانه ها به ويژه رسانه ملي كمك خواست. اما 
رسانه ملي همان طور كه همه مي دانند يك رسانه ملي است 

و در آن دايما به فعاالن اقتصادي حمله 
مي ش��ود و در برنام��ه اخب��ار آن همه 
مش��كالت اقتصادي را به گردن دولت 
مي اندازد. حال مس��اله اين اس��ت كه 
نمي دانم انتقاد در اي��ن رابطه را بايد به 

چه كسي گفت. 
برنامه ششم بايد رفرم نظام حقوقي 

–  قضايي كشور باشد
محمد طبيبيان آخرين سخنران 
اين مراسم بود. وي كه در گذشته استاد 
دانش��گاه اصفهان ب��ود، صحبت هاي 
خ��ود را با اش��اره به قيمت گ��ذاري اي 
ك��ه غني نژاد ب��ه آن پرداخت، ش��روع 
ك��رد و گفت: چن��دي قب��ل كتابي را 
مي خواندم كه ب��ه تاريخچه چهار هزار 
س��اله قيمت گ��ذاري در كش��ورهاي 
جهان پرداخت. اين كتاب به بررس��ي 
قيمت گذاري از زمان بابليان و همورابي 

پرداخت و در آخر نتيجه گرفت كه با اين سابقه طوالني هيچگاه 
قيمت گذاري نتيجه نگرفته است، اما در كشور ما باز هم از اين 
روش استفاده مي شود. اميدوارم روزي فرابرسد كه ببينيم اين 
شيوه كنار گذاشته شده اس��ت. وي در رابطه با دوران تحريم 
گفت: يك نكته را بايد در بحث كارشناسي مدنظر داشت و آن 
تبديل سيستم مالي امريكا به سالح اين كشور بوده است. در 
چنين شرايطي اس��ت كه ديگر بحث حمله نظامي كنار رفته 
و س��رمايه هاي مالي جاي آن را گرفته اس��ت. اين تسليحاتي 
شدن نظام مالي چند بخش دارد. امريكا ابتدا بررسي مي كند 
كه چه بايد بشود و چقدر توانسته كه به شكل موثري تحريم ها 

را به ما تحميل كند. از طرف ديگر امريكا بانك ها را به س��مت 
پليسي شدن سوق داد، يعني بررس��ي اهليت مشتريان را به 
خود بانك ها سپرد. يعني اگر مش��تري يك بانكي تصميم به 
دور زدن تحريم ها و كمك به ايران گرفته بود، خود بانك راسا 
به بررسي اهليت مشتري مي پرداخت. همچنين امريكا قوانين 
خود را فراسرزميني كرد. حتما شنيديد سال گذشته يك بانك 
فرانس��وي به دليل همكاري با ايران، كوبا و سودان 9 ميليارد 
دالر، يعني ب��ه اندازه يك س��ال درآمد آن بان��ك را، به عنوان 
جريمه تخلف پرداخت. طبيبيان ضمن اش��اره به شنودهاي 
مخابراتي و ارتباطي جهان توس��ط امري��كا توضيح داد: گفته 
مي ش��ود ميزان اطالعاتي كه ش��ركت مختص اين كار شنود 
كرده اگر روي صفحه A4 بيايد فضاي��ي بين كره زمين تا كره 
ماه را دوبار پر مي كند. در چنين ش��رايطي ايران تحريم ش��د 
و ضعف نظام مالي كش��ور هم مزيد بر علت شد تا مشكالت ما 
افزايش پيدا  كند. كار به جايي رسيد كه يك روز امريكا و غرب 
به دولت گفتند لطفا از ما كاال نخريد، كاالهاي تان را به سمت 
كشورهاي ما نفرس��تيد، از پول و بانك هاي ما استفاده نكنيد. 
حال ما كه هميشه خواهان استقالل بوديم، كشتي اقتصادمان 
به گل نشست. استاد سابق دانشگاه اصفهان در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود گفت: عمق بخشيدن به نظام مالي يعني 
قرارداد. يعني يك نظام اينها را ايجاد و حفظ كند. هر اقتصادي 
هم كه بتواند هزينه مبادله را كاهش دهد، اقتصاد موفقي خواهد 
بود. اهميت اين مساله به اندازه اي اس��ت كه اگر از من در مورد 
برنامه ششم توسعه سوال شود، مي گويم رفرم نظام حقوقي و 
قضايي كشور در دستور كار برنامه قرار بگيرد. اين اقتصاددان 
وضعيت اقتصاد كشور را در شرايط فعلي وضعيتي ديد كه در 
آن مفرهايي ايجاد شده و افزود: اصل مساله لغو تحريم ها، لغو 
تحريم هايي اس��ت كه طي دولت نهم و دهم در رابطه با برنامه 
هسته اي اجرا شده بود. به نتيجه رسيدن توافقات امروز نيازمند 
پيگيري هاي حقوقي و البي گري اس��ت. بسياري از مشكالت 
ما اساسا ربطي به تحريم ها ندارد، بلكه مربوط به قانوني به نام 
وطن خواهي اس��ت كه بعد از حوادث 11 سپتامبر عليه ايران 
تصويب شد. امريكا كشور مهاجران و ش��بيه بازار سهام است 
يعني اگر در آنجا سهام نداش��ته باشي قدرتي نداري به همين 
خاطر قدرت البي گري در آنجا بس��يار مهم اس��ت. مهم ترين 
مخالفان امروز توافقنامه با اي��ران در امريكا، يك البي طرفدار 
اسراييل است كه 3۰ ميليون دالر براي شكست توافق هزينه 
كرده اس��ت اما جالب تر آنكه مهم ترين حامي توافق در امريكا 
يك البي صلح طلب يهودي اس��ت و براي موفقيت توافقنامه 
1۰ ميليون دالر هزينه كرده اس��ت. ولي ما هيچ حضوري در 
اين عرصه نداريم و با ادامه اين روند به جاي نخواهيم رس��يد. 
وي ادامه داد: ما عالوه بر اينكه بايد يك درك درست بين المللي 
داشته باشيم بايد بدانيم كه بعد از توافقات در مشكالت باز شده 
است. شرايط داخل كش��ور همان طور كه آقاي غني نژاد گفت 
مختص��ات خاصي دارد. م��ا درگير يك 
اقتصاد دولتي و حت��ي دو دولتي داريم. 
در حال��ي كه با اين ش��يوه كش��ور اداره 

نمي شود.  
در جست وجوي دورنما 

در اين نشست مس��عود خوانساري 
رييس ات��اق بازرگاني، صناي��ع، معادن 
و كشاورزي تهران، با اش��اره به توافقات 
ص��ورت گرفته بين ايران و كش��ورهاي 
غربي گفت: به دنبال توافقات هسته اي 
وضعيت كش��ور رو به تغيي��ر مي گذارد 
و در نخس��تين گام بايد نسبت به آينده 
دورنما داشت. زيرا كشور ايران در شرايط 
پس از توافق با حجم زي��ادي از توقعات 
روبه رو اس��ت و عمومي تري��ن توقع در 
اين ميان بهبود وضعيت اقتصادي است. 
در همين رابطه به نظر مي رس��د كه اگر 
بخش خصوصي و مولد بتواند دورنماي 
مشخصي داشته باشد تصميم گيري هاي آينده بهتر مي شود. 
خوانس��اري ادامه داد: در چنين ش��رايط دو س��ناريوي مهم 
پيش رو است. يكي از سناريوها اين است كه به واسطه كاهش 
رفاه عمومي در سال هاي گذش��ته، درآمدهايي كه در شرايط 
آتي براي كشور به دست مي آيد را صرف خريد كاالهاي ارزان 
كرد و در كوتاه مدت و به شكل مقطعي تا حدودي رفاه عمومي 
را افزايش داد. سناريوي ديگر استفاده از فرصت اين بزنگاه براي 
اصالح ساختار اقتصادي كشور است. وي اضافه كرد: هر كدام از 
اين سناريوها مسير كشور در آينده را ترسيم مي كند و در اين 

جلسات به اين مسائل پرداخته خواهد شد. 

كالن

فرهاد نيلي، موسي غني نژاد  و محمد طبيبان توضيح دادند

تيم هسته اي  چوب را به دست تيم اقتصادي سپرد
هوادار دولتيم  اما منتقد سياست هاي اقتصادي

آگهي مناقصه عمومي/ دو مرحله اي/ دونوبته 
87540015

موضوع: مناقصه خريد  كولر گازي دوتيكه 
مدت اجرا: 3 ماه شمسي 

مهلت توزيع اسناد: از تاريخ انتشار نوبت دوم آگهي در روزنامه به مدت هفت/ 7 روز كاري 
رشته: ارائه مجوز خريد يا فروش از ارگان هاي ذيصاح در مورد موضوع مناقصه و يا توليدكننده معتبر و يا نمايندگي معتبر و يا پايه 5 رشته برق از استانداري و يا پايه 5 

رشته تاسيسات و تجهيزات از استانداري و يا كد تعمير و نگهداري ساختمان و ماشين آالت از اداره كار و امور اجتماعي 
ضمانتنامه: ضمانتنامه بانكي و يا رسيد وجه نقدي به مبلغ 20/105/000 ريال و به شماره حساب سيبا 2714632211009 و در دوجه شركت انتقال گاز ايران منطقه يك 

واحد قراردادها: 52654511- 061
واحد مجري: 52653728- 061 

جهت كسب اطاعات بيشتر به سايت منطقه 1 عمليات انتقال گاز به آدرس: www.nigc-zonel.ir مراجعه فرمائيد. 
نوبت اول: 94/05/04
نوبت دوم: 94/05/07

نوبت دوم

شركت انتقال گاز ايران
منطقه يك

شماره مجوز: 1394/2300

اصالحيه
در آگهي شركت انتقال گاز ايران- منطقه يك كه در تاريخ 

94/5/4 چاپ گرديدعنوان » آگهي مناقصه عمومي/ 
دو مرحله اي/ دونوبته«  صحيح است

شركت انتقال گاز ايران
منطقه يك

اصالحيه
بدينوس�يله در آگهي ارزياب�ي كيفي پيمانكاران ش�ركت آب و فاضاب ش�هري 
كردستان كه در ش�ماره 3300 اين روزنامه به تاريخ 1394/5/4 چاپ گرديد رشته 
تاسيسات و تجهيزات با پايه 4 صحيح مي باشد كه به اشتباه پايه 5 چاپ شده بود، 

بدين وسيله ضمن پوزش اصاح مي گردد.

شركت آب و فاضاب شهري 
استان كردستان

روابط عمومي شركت آب و فاضاب شهري استان كردستان

علي اصغر زبردست٭ 

درنگ

طرف ونزوئايي اهميتي به بانك ايران و ونزوئا نمي دهد |مديرعامل بانك مشترك ايران و 
ونزوئال تاكيد كرد كه اين بانك به دليل اعمال تحريم ها، در اتاق شيشه اي محبوس نشده و تصريح 
كرد كه فعاليت بانكداري خ��ود را انجام مي دهد، هر چند كه ط��رف ونزوئاليي اهميتي براي اين 
شراكت خود در بانك نمي دهد. داوود بنايي، خبرداد كه با همه اين چالش ها بانك مشترك ايران 
و ونزوئال در سال 93 حدود 36 ميليارد تومان سود خالص داشته كه بخشي از اين سود بابت تامين 
سرمايه بانك و رفع تعهدات سهامداران اختصاص خواهد يافت. وي با بيان اينكه در آينده مجمع 
به طرف خارجي بابت تداوم عدم حضور جدي در جلسات مجمع هشدار خواهد داد، گفت كه اگر 
طرف ونزوئاليي بخواهد در مجامع حضور پررنگ تري نداشته باشد، مجبور خواهد بود كه سهام خود 
را واگذار كند و افزود كه ترجيح در اساس��نامه حضور كشور ثالث بوده كه ممكن است اين موضوع 
به حقيقت هم بپيوندند. وي درباره علت بروز مش��كل بين بانك ايران و ونزوئال و بانك مركزي هم 
گفت كه علت اين امر نداشتن اساسنامه تيپ براي راه اندازي بانك مشترك و عدم معرفي اعضاي 

هيات مديره ونزواليي در بانك مركزي بوده است. 

هدف گذاري مبادالت 60 ميليارد دالري با تركمنستان | وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
براساس تصميمات روساي جمهوري دوكشور، حجم مبادالت دوكشور ايران و تركمنستان طي 1۰ 
سال آينده بايد به 6۰ ميليارد دالر برسد. محمدرضا نعمت زاده در ديدار وزير امور خارجه تركمنستان 
با وي با اشاره به تعلقات فرهنگي و تاريخي ديرينه دو كش��ور ياد آور شد: بايد بتواتيم زمينه هاي 
همكاري بخش هاي خصوصي دو كشور را فراهم كنيم. وي با برشمردن زمينه هاي همكاري دوجانبه 
از جمله گاز طبيعي و نيازمندي هاي فني و زيربنايي و كاال و صنايع، موانع بر س��ر راه را نيز تشريح 
كرد. وي با اشاره به حضور دو سفير در اين نشست افزود: مشكالت مربوط به اخذ رواديد مي تواند 
با پيگيري هاي اين دو سفير رفع شود. شركت هاي فني و مهندسي ما مي توانند در زمينه پروژه هاي 
مربوط به برگزاري بازي هاي آسياسي در تركمنس��تان در دو سال آينده همكاري كنند. كشور ما 
آمادگي دارد كه 7۰۰ دستگاه خودرويي را كه قبال براي صادرات آن به توافق رسيده بوديم با خدمات 

پس از فروش تامين قطعات تحويل دهد. 

دومين گردهمايي ايران- اروپا؛ مهرماه در ژنو | دومين گردهمايي ايران- اروپا به ميزباني 
شهر ژنو سوييس، با تمركز بر خدمات بازار مالي و ارتباط تجاري، هفته اول مهرماه برگزار خواهد 
شد. هدف اين همايش، قدرت بخشيدن به فعاالن بخش خصوصي و شركاي بين المللي آنها با 
ايجاد شبكه هاي ارتباطي و دانش فني الزم براي تنظيم اس��تراتژي هاي كسب و كار است كه 
با حضور جمعي از فعاالن و صاحب نظران اقتصادي از سراسر دنيا برگزار خواهد شد. اسفنديار 
باتمانقليچ، بنيانگذار فروم ايران- اروپا درباره اين رويداد گفت: گردهمايي ايران- اروپا با باور به 
ديپلماسي تجاري تعريف شده است. با توجه به موفقيت حاصل شده در توافق هسته اي ميان 
ايران و گروه 1+5، تبادل نظر درباره شناس��ايي فرصت هاي بازار ايران و تنظيم استراتژي هاي 
قابل اجرا براي سرمايه گذاري و تجارت در ايران، از مباحث مهم براي فعاالن اقتصادي است كه 
موضوع بحث دومين همايش ايران و اروپا نيز خواهد بود. دومين گردهمايي ايران- اروپا در ادامه 
نخستين گردهمايي موفق ايران- اروپا برگزار مي شود كه اكتبر سال 2۰14 ميالدي در لندن 
برپا ش��د و طي آن، بيش از 3۰۰ نفر از فعاالن و بزرگان تج��ارت بين المللي، گردهم آمدند و به 

تبادل اطالعات و تجربيات پيرامون فرصت هاي تجاري در ايران پرداختند. 

قصد هند براي پيوستن دوباره به خط لوله صلح
يك مقام هندي گفت: اين كش��ور قص��د دارد از فرصت پيش آمده ناش��ي از توافق 
هسته اي بين ايران و قدرت هاي جهاني نهايت اس��تفاده را ببرد و به پروژه هفت ميليارد 
دالري انتقال گاز ايران از طريق پاكستان بپيوندد. يك منبع مطلع هند گفت، يك مقام 
ارش��د وزارت نفت هند در آينده نزديك در صدر هياتي متشكل از مديران صنعت نفت 
اين كشور به ايران س��فر خواهد كرد تا تمايل هند براي احياي پروژه اي كه هند سال ها 
قبل آن را كنار گذاشته بود و همچنين توسعه بلوك فرزاد ب  را به طرف ايراني اعالم كند. 
اين منبع آگاه افزود: هند كه به ش��دت نيازمند منابع انرژي است، مي خواهد پروژه هاي 
نفت و گازي را كه قبال با ايران داشت و س��ال ها به دليل فشارهاي امريكا مسكوت مانده 
بود احيا كند. كنسرس��يومي متش��كل از ش��ركت هاي نفتي دولتي هند )اوان جي سي 
ويدش، اويل اينديا و ايندين اويل( در س��ال 2۰۰۸ موفق به كشف گاز در بلوك فرزاد ب 
در ايران شد و متعاقبا يك طرح توسعه اي براي اين ميدان جهت استخراج حدود 12/۸ 
تريليون فوت مكعب گاز از اين مي��دان آماده كرد. اين طرح پ��س از تحريم هاي امريكا 
اجرايي نشد، اما اكنون هند اميدوار است امتياز توسعه اين ميدان را كه 9۰ ميليون دالر 
صرف اكتش��اف آن كرده، مجددا از آن خود كند. اين منبع مطلع كه عضو هيات هندي 
است كه قرار اس��ت در حدود يك هفته آينده به ايران سفر كند، گفت: »ما بايد بفهميم 
كه چه چيزي در ذهن آنها مي گذرد و چگونه مي توانيم به كارها س��رعت ببخشيم... ما 
بايد طرح خودم��ان براي بلوك ف��رزاد ب را ارايه كنيم. ما همچنين باي��د در مورد تمام 
راه هاي احتمالي جهت تخليه گاز از اين ميدان ب��ه نحوي كه بتوان آن را براي مصرف به 
هند انتقال داد، بحث كنيم. اين مذاكرات شامل بحث در مورد امكان لوله گذاري از ايران 
)به هند( از طريق پاكستان خواهد بود.«پس از نشست سه ماه پيش هيات هاي دو طرف 
در خصوص اين موضوع، ايران از هند خواست تا طرحي جديد را براي توسعه اين ميدان 
ارايه كند. به گفته منبع مذكور، هند هم اكنون در حال آماده سازي اين طرح است. طرح 
خط لوله انتقال گاز ايران به پاكس��تان و هند نيز همانند طرح توس��عه بلوك فرزاد ب، 
تحت فشارهاي امريكا از سوي هند رها ش��د. اين خط لوله مي توانست جايگزيني براي 

خط لوله انتقال گاز تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هند )تاپي( باشد.

طيبييان: عمق بخشيدن به 
نظام مالي يعني قرارداد. 
يعني ي�ك نظ�ام اينها را 
ايج�اد و حفظ كن�د. هر 
اقتص�ادي هم ك�ه بتواند 
هزين�ه مبادل�ه را كاهش 
ده�د، اقتص�اد موفق�ي 
خواه�د ب�ود. اهميت اين 
مس�اله به اندازه اي است 
ك�ه اگ�ر از م�ن در مورد 
برنامه شش�م توسعه سوال 
ش�ود مي گويم رفرم نظام 
حقوقي و قضايي كشور در 
دستور كار برنامه قرار بگيرد

نيل�ي: دوره انتق�ال دوره 
حرك�ت كش�ور از انزواي 
نسبي كه در چند سال اخير 
ب�ه اي�ران تحميل ش�د، به 
شرايط بين المللي مطلوب و 
خروج از انزواس�ت. در اين 
شرايط طرفين توافق كردند 
و به يك پايبندي مش�روط 
رس�يدند. اي�ن پايبن�دي 
حاص�ل درك ب�رد- برد و 
منافع مش�ترك اس�ت. اگر 
اين نگرش ب�رد- برد ادامه 
داشته باشد، طبيعي است كه 
اين دوره از حالت مش�روط 
به پاي�داري خواهد رس�يد

غني نژاد: تصور اينكه دولت 
قادر مطلق است در حالي 
در دهه 50 شمسي به وجود 
آمد كه ناگهان درآمدهاي 
حاص�ل از نفت در كش�ور 
افزاي�ش پي�دا ك�رد و از 
همان جا يارانه دادن دولت 
به جامعه آغاز ش�د. دولت 
در شرايطي كه درآمدهاي 
باالتري نسبت به قبل داشت 
و تهدي�دات مالي كمتري 
داش�ت، تصميم گرفت كه 
متولي امور بيشتري شود. 
از هم�ان زم�ان توقعات 
م�ردم از دولت ب�اال رفت

صادرات گاز ايران به تركيه متوقف شد


