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براي خروج از ركود ايران يا ايتاليا؟!   

هنوز وضعيت اقتصادي ايتاليا بعد از بحران قبل به حالت مناسب نرسيده 
و همين چند وقت پيش بود كه دولت ايتاليا در جريان اجراي عمليات 
نجات چهار بانك محلي اين كش��ور تخصيص پ��ول و اعتباري معادل 
۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو در نظ��ر گرفت. مقامات وزارت دارايي و 
اقتصاد ايتاليا اجراي اين عمليات نجات بانك ها از ورشكستگي را براي 
حفظ منافع بيش از يك ميليون مشتري و حدود ۲۰۰ هزار شركت و از 
بين نرفتن ۷ هزار پست در اين نهادها ضروري و اجتناب ناپذير خوانده 
بودند اما اين تمام ماجراي اقتصاد ايتاليا نيست زيرا بدهي هاي دولت 
ايتاليا هم اكنون بيش از 1۳۲ درصد توليد ناخالص داخلي كشورشان 
است و به شدت نيازمند ايجاد تحرك در اقتصاد خود هستند؛ اقتصادي 
كه ش��اكله اصلي آن مبتني بر بنگاه هاي خرد )ميكرو( است و تقريباً 
درصد ايتاليايي ها در اين بنگاه ها فعال هستند و سيستم اقتصادي   8۶

آن نيز با فسادبه شدت آشناست. 
با اين حال رئيس جمهور كشورمان در اولين سفر خود به اروپا پس از 1۶ 
سال به اين كشور رفت و با آنها قراردادهايي معادل 18 ميلياردي دالري 
بست. آن هم در زير پاي مجسمه اسب ماركوس آئورليوس آنتونيوس! 
هيئت همراه رئيس جمهوري متأسفانه حتي موفق نشدند با مسئوالن 
بانك هاي ورشكسته ايتاليايي ديدار كنند ولي قراردادهايي امضا شد 
كه دسترسي آسان ايتاليايي ها به مواد خام و نفت و پتروشيمي تضمين 
مي شود. همچنين سرمايه گذاري در صنايع فوالد و كشتي سازي نيز از 
مهم ترين مواردي است كه ظاهراً در اين قراردادها روي آن تأكيد شده و 

به اين ترتيب منفعت ها به سوي ايتاليايي ها شيب پيدا كرده است.
همچنين اين گونه به نظر مي رسد كه با يك قرارداد نفتي و در اختيار 
قراردادن دو پااليش��گاه ايتاليايي،  قرار اس��ت نفت ما در قالب قيمتي 
نامعلوم و سهم مش��اركت نامعلوم در آنجا پااليش و مانند سنگ هاي 

معدني فرآوري شده دوباره با قيمت باال به ايران فروخته شود. 
 اين در حالي است كه اجراي برجام در ميان فعاالن بخش خصوصي 
اين اميد را فراهم كرده بود كه براساس وعده هاي دولت امكان جذب 
سرمايه گذاري همراه با ورود تكنولوژي فراهم خواهد شد و كشور از 
وضعيت تحريم خارج شده و توليد در اقتصاد ايران تقويت مي شود. 
دولت وعده داده بود شرايطي را فراهم خواهد كرد تا توليد با شرط 
صادرات محصوالت مشترك بين ايران و كشورهاي ديگر به بازارهاي 
منطقه اي گسيل خواهد شد اما آنچه در ظاهر نشست هاي اقتصادي 
هيئت ايراني و ايتاليايي ها برمي آيد، ظاهراً بيش از آنكه سفر اروپايي 
براي خروج از ركود اقتصاد ايران باشد، بيش��تر معطوف و ناظر به 
خروج از ركود كش��ورهايي اس��ت كه رئيس جمهور كشورمان در 
رأس هيئتي 1۲۰ نفره به آنجا سفر كرده است و در حالي كه انتظار 
مي رود با قراردادهاي جديد افق جديدي در عرصه تجارت خارجي 
و رسوخ به بازارهاي منطقه اي فراهم شود، نتيجه اين سفرها چيزي 
غير از اين باشد، به نحوي كه اروپايي ها بيشتر به ايران به چشم يك 
بازار مصرفي 8۰ ميليون نفري براي محص��والت خود مي  نگرند و 
بيش از آنكه تمايل به توسعه همكاري با بخش هاي خصوصي داشته 
باش��ند ترجيح مي دهند در بخش هاي بزرگ تر وابسته به اقتصاد 
دولتي ورود كنند يا به بخش هايي تمايل دارن��د كه بتوانند از اين 
طريق به مواد خام و اوليه راحت تر و تضمين شده دسترسي داشته 
باش��ند، البته در اين ميان برخي بر اين باورند كه اين نوع تعامل با 
اروپا و سفرهاي انجام شده بيشتر از جنبه هاي اقتصادي، ارتباطات 
و تعامالت سياسي براي دولتمردان مهم است، بنابراين آنها خيلي 
به دنبال معامله برد - برد اقتصادي نيستند و موفقيت در اين حوزه 
را نيز يك گام به جلو مي دانند، اما قضاوت درباره اين گام به جلو در 

درازمدت همين معني را خواهد داشت؟

»برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه نشده است 
بلكه اليحه ارائه شده فقط احكام مورد نياز براي 
يك برنامه است« اين كوتاه ترين تعريفي است 
كه نمايندگان مجلس از اليحه اي كه دولت آن 
را برنامه شش�م مي نامد، ارائه داده اند و به رغم 
آنكه رئيس سازمان مديريت ارائه احكام برنامه 
شش�م به جاي كل برنامه به مجل�س را نوآوري 
مي داند و ارائه ه�زار و300 صفح�ه از برنامه را 
به بعد ها موكول كرده اس�ت، نماين�دگان اين 
بدعت و ارائ�ه يك مقاله به جاي برنامه شش�م 
را غيرقانوني به ش�مار آورده و طرح دوفوريتي 
تمديد يك ساله برنامه پنجم توسعه را قرار است 
هفته آتي به هيئت رئيس�ه مجلس ارائه دهند. 
به گزارش »جوان«،  برنامه هاي توسعه اقتصادي، 
سياس��ي و اجتماع��ي به عنوان مهم ترين اس��ناد 
باالدس��تي مي باش��ند و نقش بس��يار مهمي در 
هدايت و تبيين راهبردهاي نظام براي دس��تيابي 
به اهداف سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران 
در افق 14۰4 دارند، اين در حالي است كه برخي 
از كارشناسان اقتصادي برنامه هاي توسعه اي را به 
مثابه ميزان و خط كش معرفي مي كنند كه حركت 
دولت ها در حوزه هاي مختلف بايد براس��اس اين 
برنامه باشد. در اين بين در حالي كه رئيس سازمان 
مديريت اقدام دولت در ارائه احكام برنامه شش��م 
به جاي كل برنامه به مجلس را ن��وآوري مي داند، 
احمد توكلي عضو كميسيون تلفيق معتقد است اين 
كار دولت بدعت و غيرقانوني است. مصباحي مقدم 
عضو ديگر كميسيون تلفيق ضمن كتابچه خواندن 
اليحه اي كه دولت آن را برنامه توسعه ششم نوآوري 
ش��ده مي داند مدعي است نرخ س��رمايه گذاري، 
تورم، بيكاري، بهره وري و ش��اخص هاي كالن در 
حوزه ه��اي مختلف در اليح��ه مدنظر پيش بيني 
نشده است. از س��وي ديگر اسماعيل جليلي عضو 
ديگر كميسيون تلفيق اليحه برنامه ششم مدعي 
است دولت اليحه  برنامه توسعه ششم را به مجلس 
نداده است بلكه اليحه اي كه به مجلس داده، احكام 
مورد نياز براي اجراي برنامه ششم است و دست آخر 
پورابراهيمي سخنگوي كميسيون تلفيق از تقديم 
طرح دوفوريتي نمايندگان براي تمديد يك ساله 
برنامه پنجم توسعه در س��ال 95 به هيئت رئيسه 
مجلس طي هفته آينده خبر داد ك��ه اين خبر به 
معني مردود خواندن اليحه اي است كه دولت تحت 

عنوان برنامه ششم به مجلس فرستاده است. 
   نوآوری كرديم

محمدباقر نوبخ��ت در گفت وگوي وي��ژه خبري 
سه شنبه شب با اشاره به اينكه برنامه ششم توسعه 
در چارچوب رسيدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ 
ساله كشور تنظيم شده است، گفت: در برنامه ششم 
به گونه اي اهداف را انتخاب كرده ايم كه در پايان آن 
ايران كشوري توس��عه يافته باشد. رئيس سازمان 

مديريت و برنامه ريزي كشور با يادآوري تقديم دو 
اليحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 به طور 
همزمان به مجلس شوراي اسالمي گفت: طبيعي 
اس��ت كه از نظر ما اولويت در مجلس بايد تصويب 
اليحه بودجه سال آينده باش��د، هرچند براساس 
آيين نامه مجلس نمايندگان امكان بررسي موازي 

هر دو اليحه را هم دارند. 
نوبخت با بيان اينكه ۲8 موضوع بخشي و فرابخشي 
به تفكيك سال هاي اجراي برنامه ششم از 95 تا 99، 
اهداف كمي، راهبردها و سياست ها به طور كامل و 
شفاف در اليحه تنظيم شده ديده شده است، افزود: 
دولت در تدوين اين اليحه نوآوري كرده و تا سطح 
اقدامات اساسي هم به طور جزئي ديده شده است. 
وي تصريح كرد: بخش قابل توجهي از اين برنامه 
براي اجرا در حيطه اختيارات دولت است و قابليت 
اجرا دارد و بخش��ي ديگر نيازمند تصويب مجلس 
شوراي اس��المي است. رئيس س��ازمان مديريت 
و برنامه ريزي كش��ور با ابراز اينك��ه تدوين برنامه 
شش��م در اجراي اصل 1۳4 قانون اساسي است، 
گفت: دولت اين برنامه را بر اين اساس تدوين كرده 
و اليحه اجراي احكام آن را به مجلس تقديم كرده 
است، به محض تشكيل كميسيون تخصصي دولت 
تمام برنامه ششم را كه هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ 
صفحه است به نمايندگان مجلس تقديم مي كند. 

وي افزود: اين حق مجلس اس��ت كه اين اسناد را 
ببيند و جمع بندي كند و نمايندگان به هر تصميمي 
برسند براي دولت محترم و قابل اجرا خواهد بود. 
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ادامه 
داد: در برنامه ملزومات رسيدن به رشد 8 درصدي 
به طور شفاف در نظر گرفته شده است و ما موظف 
هستيم براساس ابالغيه مقام معظم رهبري در سند 

چشم انداز به اين رشد برسيم. 
   توكلي: برنامه اي نديده ايم

از سوي ديگر عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم 
توسعه مجلس شوراي اسالمي نيز در ارتباط تلفني 
با اين برنامه با بيان اينكه هي��چ نماينده اي برنامه 
ششم را نديده است، گفت: اين اقدام دولت بدعت 
و كار جديدي است و دولت مي خواهد در حالي كه 
نمايندگان برنامه را نديده اند اليحه اجراي احكام آن 
را تصويب كنند. احمد توكلي افزود: اين نخستين 
بار است كه چنين مي ش��ود و اين امر با آيين نامه 
داخلي مجلس و قان��ون برنامه و بودج��ه مغاير و 
ناسازگار است. وي تصريح كرد: طبق قانون مجلس 
بايد برنامه توسعه را بررسي و تصويب كند و سپس 

آن را براي اجرا به دولت بدهد. 
عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه توضيح 
داد: دولت برنامه شش��م توس��عه را بر اساس اصل 
1۳4 قانون اساس��ي كه ناظر بر اج��راي قوانين و 
دستورالعمل ها و بخشنامه هاست تنظيم كرده در 
حالي كه برنامه هاي توس��عه اي بر اساس اصل 4۳ 

قانون اساسي بايد تدوين و به مجلس تقديم شود. 
توكلي افزود: دولت اليحه اجراي احكام مورد نياز 
برنامه ششم توسعه را نه براي تصويب كه براي صرفاً 
مطالعه به مجلس داده است. اين عضو كميسيون 
تلفيق برنامه ششم توسعه با تأكيد بر اينكه دولت 
بايد اصل اليحه برنامه شش��م را به مجلس تقديم 
كند، اضافه كرد: اين رفتار دولت غيرقانوني است 
و كميس��يون نمي تواند صرفاً اليحه اجراي احكام 
برنامه ششم را بررسي كند. وي گفت: نبايد دولت 
توپ را در بررسي برنامه شش��م توسعه به ميدان 
مجلس بيندازد، چون مجل��س ظرفيت اين كار را 

ندارد بلكه بايد به قواعد بازي و قوانين عمل كند. 
   بررسي طرح دوفوريتي تمديد يك  ساله 

برنامه پنجم توسعه 
از سوي ديگر روز گذشته سخنگوي كميسيون 
تلفيق بودجه 95 در گفت وگو با تسنيم از تقديم 
طرح دوفوريت��ي نمايندگان ب��راي تمديد يك  
ساله برنامه پنجم توس��عه در سال 95 به هيئت 
رئيسه مجلس طي هفته آينده خبر داد و گفت: 
برخي نمايندگان مجلس معتقدند اليحه برنامه 
ششم توسعه كه از س��وي دولت به مجلس ارائه 
شده، كامل نيس��ت و بايد براي تكميل و اصالح 
بخش هاي��ي از آن به دول��ت برگردانده ش��ود. 
محمدرضا پورابراهيمي افزود: ۳۰ تن از نمايندگان 
مجلس اين طرح را امضا كرده و خواستار تمديد 

قانون برنامه پنجم توسعه شده اند. 
   جليلي: اليحه دولت احكام است نه برنامه

در اين بين عضو كميس��يون تلفيق اليحه برنامه 
شش��م گفت: دولت اليحه  برنامه توسعه ششم را 
به مجلس نداده است بلكه اليحه اي كه به مجلس 
داده، اح��كام مورد نياز براي اجراي برنامه شش��م 
است. اس��ماعيل جليلي در گفت وگو با تسنيم با 
اشاره به روند بررسي لوايح بودجه 95 و برنامه ششم 
اظهار داشت: دولت اليحه دوازده دوازدهم بودجه را 
تقديم مجلس كرد و مجلس مي تواند براساس آن 

بودجه دو دوازدهم تصويب كند. 
وي ادامه داد: مجلس اين اختيار را دارد تا با توجه 
به اليحه بودجه موجود، بخش��ي از آن را به عنوان 
دو دوازدهم در نظر بگيرد تا در سال جديد دولت 

با محدوديت منابع يا مجوز براي انجام مصارف در 
بخش جاري و تملك دارايي ها مواجه نشود. 

اين نماينده مجلس همچنين گفت: كميس��يون 
تلفيق اليحه بودجه تا ۲۷ اسفند ماه گزارش خود 
را آماده مي كند و بررسي بودجه در صحن علني به 
بعد از عيد موكول خواهد شد، البته قاعده ايجاب 
مي كند كه در ابتدا اليحه برنامه مورد رسيدگي قرار 

گيرد و بعد اليحه بودجه تصويب شود. 
   مجلس نمي تواند در اسناد برنامه ششم 

دست ببرد
در اين بين رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم 
مجلس با اع��الم اينك��ه دولت در تدوي��ن برنامه 
ششم به تكليف و رويه معروف عمل نكرده است، 
گفت: مجلس نمي تواند در اسناد پشتيبان برنامه 
ششم دست ببرد، با توجه به شرايط كنوني ناگزير 
هستيم برنامه پنجم توسعه را يكسال تمديد كنيم. 
حجت االسالم والمسلمين غالمرضا مصباحي مقدم 
گفت: اكنون مش��خص نيس��ت در كدام برنامه با 
توجه به اسناد اقتصاد مقاومتي و سند چشم انداز 

مي خواهيم بودجه را از نفت جدا كنيم. 
مصباحي مقدم گفت: اينكه دولت مي گويد احكام 
دائمي را از برنامه ششم توسعه كم كرده است براي 
مجلس مهم نيست بلكه در كتابچه اي كه با عنوان 
اليحه احكام مورد نياز برنامه شش��م توس��عه به 
مجلس ارائه شده است نرخ سرمايه گذاري، تورم، 
بيكاري، بهره وري و شاخص هاي كالن در حوزه هاي 

مختلف پيش بيني نشده است. 
وي افزود: براس��اس قانون برنامه ش��امل اهداف، 
الزامات، راهكاره��ا، ش��اخص ها و مجموعه اي از 
موضوعات هدف گذاري پنج ساله كشور است كه 

دولت مي خواهد آن را انجام دهد.
مصباحي مقدم گف��ت: با توجه به تأخي��ر در ارائه 
سند برنامه ششم توس��عه بودجه 95 بدون برنامه 
باالدستي است زيرا برنامه هاي پنج ساله به بودجه 
جه��ت مي دهن��د. مصباحي مقدم گف��ت: دولت 
بايد هر س��ال درباره اجراي برنامه توسعه گزارش 
دهد، اما اكنون چيزي مش��خص نش��ده است كه 
دولت بخواهد درباره آن گ��زارش دهد. وي گفت: 
اولويت هاي سرمايه گذاري در اليحه برنامه ششم 
توسعه مشخص نيست و س��رمايه گذار نمي داند 
در كدام حوزه بايد سرمايه گذاري كند. وي گفت: 
اگر الزامات اليحه برنامه شش��م توسعه در اسناد 
پشتيبان بيايد ديگر قانون نيست و كسي به اسناد 

پشتيبان مراجعه نمي كند، چون مقاله است.
   نظر رئيس جمهور چه بود؟

از س��وي ديگر عض��و كميس��يون تلفيق مجلس 
مي گويد: رئيس جمهور در يكي از جلسات مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفته است نيازي به ارائه 
برنامه ششم به مجلس نيست و ارائه اليحه احكام در 
اين باره كفايت مي كند. جعفر قادري در گفت وگو با 
مهر گفت: اكثر كميسيون هاي مجلس كه بررسي 
برنامه ششم به آنها ارجاع داده شده است، به سمت 
رد برنامه رفته اند. وي ادامه داد: احتمال دارد اليحه 
ارائه ش��ده از س��وي دولت، اليحه برنامه نباشد و 
دولت قصد داشته باشد اليحه برنامه را به مجلس 
بعد ارائه دهد. قادري گفت: اگر اليحه ارائه ش��ده 
احكام مقدماتي براي ارائه برنامه ششم است، نيازي 
به تشكيل كميس��يون تلفيق برنامه نيست و بايد 

كميسيون مشترك آن را بررسي كند. 
وي با تأكيد ب��ر اينكه اعضاي كميس��يون تلفيق 
معتقدند دولت بايد به صورت كتبي نظر اصلي خود 
را در مورد اليحه برنامه به مجلس ارائه دهد، گفت: 
رئيس جمهور در يكي از جلسات مجمع تشخيص 
مصلحت نظام گفته اس��ت نيازي ب��ه ارائه برنامه 
ششم به مجلس نيست و ارائه اليحه احكام در اين 
باره كفايت مي كند. بر همين اساس، برنامه ششم 
توسعه بايد توس��ط دولت تهيه و در هيئت دولت 
تصويب ش��ود. قادري اين نظرات رئيس جمهور را 
استنباط شخصي وي مي دانست و گفت: در جلسه 
مجمع نيز تأكيد شده طبق قانون بايد قانون برنامه 
به تصويب مجلس برسد و دولت نيز بايد مر قانون 
را تصويب كند و نمي تواند نگاه هاي شخصي خود 
را مبنا قرار دهد. اگر هم چني��ن نظري دارد، بايد 

اليحه اي در خصوص اصالح قانون ارائه دهد.

مجلس:برنامهراباكتابچهومقالهاشتباهگرفتهاند
نوبخت: در ارائه برنامه نوآوري كرديم، 1300 صفحه ديگر را هم بعداً مي دهيم

احتمال تمديد برنامه پنجم براي يك سال ديگر قوت گرفت

 ابهام در تعيين تکليفمهران  ابراهیمیان
 خودروهای لوكس قاچاق 

مديرعام�ل س�ازمان جم�ع آوري و ف�روش ام�وال تمليك�ي 
از عرض�ه ۸۸ ميلي�ارد ري�ال ط�ا و جواه�ر در ب�ورس كاال 
خب�ر داد و گف�ت: در 10 ماه�ه اول امس�ال 361 ميلي�ارد تومان 
ام�وال منق�ول و غيرمنق�ول به نف�ع دول�ت فروخت�ه ش�ده كه 
95 درص�د افزاي�ش نس�بت به س�ال گذش�ته داش�ته اس�ت.  
امين دليري در نشس��ت خبري ديروز با اش��اره به برنامه اين سازمان 
براي عرضه در بورس كاال اظهار داش��ت: در گام اول 88 ميليارد ريال 
طال و جواهر در بورس كاال عرضه خواهد ش��د. دليري در مورد ميزان 
فروش اموال منقول در 1۰ ماهه ابتداي سال جاري گفت: ميزان فروش 
اموال منقول با ۶۳ درصد افزايش ۲ ه��زار و ۳۳۷ ميليارد ريال و اموال 
غيرمنقول با ۲۰۰ درصد رشد هزار و ۲94 ميليارد ريال افزايش داشته 
است. وي درباره واردات خودروهاي لوكس اظهار داشت: خودروهاي 
لوكسي كه به صورت قاچاق وارد مي ش��وند هنوز تعيين تكليف نشده  
و در انبارهاي ما باقي مانده اند. دلي��ري افزود: طبق قانون خودروهاي 

لوكس ۲ هزار و 5۰۰ سي سي به باال بايد برگشت داده شود. 
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي با بيان اينكه بايد 
قوانين مربوط به اين خودروها در كشور اصالح شود، گفت: خودروهاي 
خيلي لوكس قاچاق به شرط اينكه از كشور خارج شود، به صورت مذاكره 
يا مزايده مرجوع مي شود يا اينكه در مناطق آزاد داخل كشور مي تواند 
تردد كنند. وي تأكيد كرد: تا زماني كه مصوبه مربوط به اين خودروها 

اصالح نشود نمي توانيم كاري انجام دهيم. 
---------------------------------------------------- 

 تعطيلي بانك مشترك »فيوچر« 
تحت فشار سياسي 

مديرعامل بانك ملي با اش�اره به مكاتبات متعدد با بانك مركزي 
بحرين براي اجازه ادامه فعاليت بانك مشترك فيوچر بحرين گفت: 
متأسفانه بانك مركزي بحرين به سمت تسويه بانك گام برداشته 
كه در اين صورت، مس�ئله را از طريق حقوق�ي پيگيري مي كنيم. 
عبدالناصر همتي در گفت وگو با فارس در واكنش به تصميم بانك مركزي 
بحرين براي تعطيل كردن شعب بانك فيوچر اظهار داشت: حدود يك 
س��ال بود كه دولت بحرين به ما اعالم كرده بود اين بانك نقض تحريم 
كرده و به همين دليل به يكباره بانك مركزي اين كشور اعضاي هيئت 
مديره بانك فيوچر را خلع كرد و بانك را تحت مديريت قرار داد. وي افزود: 
ما به اين كار اعتراض و اع��الم كرديم اين بانك تحريم ها را نقض نكرده 
و گزارش سه ماهه بانك توسط حسابرس بين الملل ارائه شد كه در آن 
هيچ اثري از نقض تحريم ها وجود نداشت. مديرعامل بانك ملي تصريح 
كرد: برداشت ما اين است كه اين اقدام به دليل فشار هاي سياسي انجام 
شده، زيرا دولت بحرين همزمان نمايندگي بيمه ايران در اين كشور را 
تعطيل كرد. اين نشان مي دهد اين كار به دليل نگاه هاي سياسي بوده 
اس��ت. همتي با بيان اينكه اعتراض به اين اقدام به صورت مكتوب ارائه 
شد، گفت: من به عنوان رئيس هيئت مديره بانك دو، سه بار به رئيس 
كل بانك مركزي نامه نوشتم ولي متأسفانه آنها در مسير تسويه بانك 
قدم برداشتند. وي با بيان اينكه در زمان اتخاذ اين تصميم توسط بانك 
مركزي بحرين، ارزش دارايي بانك فيوچر 1/5 ميليارد دالر بود، گفت: 
بانك ملي، بانك صادرات و بانك االهلي بحرين هر كدام يك سوم سهام 
بانك فيوچر را در اختيار دارند. همتي اضافه كرد: به دنبال اين هستيم 
اين بانك كه در بحرين مورد اقبال عمومي قرار گرفته و رشد خوبي داشته 
است، بتواند به فعاليت خود ادامه دهد. اگر تصميم تعطيل كردن بانك 

عملياتي شود، مسئله را از طريق حقوقي پيگيري مي كنيم. 
----------------------------------------------------

ارائه رايگان صندوق هاي مکانيزه به اصناف  
براس�اس ط�رح تجهي�ز راي�گان اصن�اف ب�ه صندوق ه�اي 
مكانيزه ف�روش، تأمي�ن، راه ان�دازي، نص�ب و تجهيز تا س�قف 
500 ه�زار واح�د صنفي ت�ا پاي�ان س�ال 95 ص�ورت مي گيرد. 
به گزارش »ج��وان« در متن كامل طرح تجهي��ز رايگان صندوق هاي 

مكانيزه فروش كه از سوي اتاق اصناف منتشر شده، آمده است: 
به جرئت مي ت��وان گفت، كس��ب و كارهايي كه از ابزاره��اي فناوري 
اطالعات اس��تفاده نمي كنند، در آينده اي نزديك محكوم به حذف از 
عرصه تجارت و رقابت خواهند بود. دراين طرح آمده است: با توجه به 
ضرورت اجراي برنامه اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد مقام معظم رهبري 
و با توجه به افزايش اتكاي بودجه عمومي دولت به درآمدهاي مالياتي 
تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق هاي مكانيزه فروش در دستور كار 
قرار گرفته است. اين صندوق  ها در راستاي شفاف سازي عملكرد مالي 
اصناف، دريافت ماليات عادالنه و مس��تند به عمليات مالي و براساس 
ابالغ هيئت دولت، در اج��راي ماده 1۲1 قانون برنامه پنجم توس��عه 

جمهوري اسالمي ايران نصب خواهد شد. 
در اين طرح ب��ا اذعان به اين نكت��ه كه اجراي طرح مذك��ور به عنوان 
يكي از بزرگ ترين و مهم ترين گام ها در جهت شفاف س��ازي اقتصاد با 
چالش هاي اساسي مواجه شده آمده است: بي توجهي يا كم توجهي به 
آنها مي تواند روند اجراي اين قانون را با موانع متعدد مواجه س��اخته و 
هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي آن را به شدت افزايش دهد. در ادامه 
اين طرح با تأكيد به نقش بي بديل ات��اق اصناف در اجراي اين قانون و 
تأكيد بر فرهنگ س��ازي به گام هاي اجرايي پيشنهادي توسط مجري 

طرح چنين اشاره شده است:
 1- تأمين س��رمايه اوليه خريد صندوق هاي مكاني��زه فروش و توليد 
نرم افزار مربوطه براس��اس طرح كس��ب و كار باران با انعقاد قرارداد با 

بانك ها و سرمايه گذاران 
۲- طراحي نرم افزار مناسب جهت نصب و راه اندازي روي صندوق هاي 

مكانيزه
 ۳- توليد و تأمين سخت افزار صندوق هاي مكانيزه فروش

4- انتش��ار فراخوان و ثبت نام اولي��ه از متصدي��ان واحدهاي صنفي 
داراي پروانه كس��ب كه متقاض��ي دريافت صن��دوق مكانيزه فروش 
رايگان مي باشند از دهه فجر شروع ش��ده و از ابتداي اسفند واگذاري 

صندوق هاي مكانيزه فروش به واحدهاي صنفي آغاز خواهد شد. 
۶- نصب و تجهيز تعداد محدود ۲۰۰ هزار واح��د صنفي متقاضي به 

صندوق هاي مكانيزه فروش تا پايان سال 94 صورت خواهد گرفت. 
۷- در صورتي كه تع��داد متقاضيان بيش از ۲۰۰ ه��زار واحد صنفي 
در كشور باش��د، فرآيند تأمين، آماده سازي، راه اندازي، نصب و تجهيز 
واحدهاي صنفي متقاضي تا سقف 5۰۰ هزار صندوق مكانيزه فروش 
تا پايان س��ال 95 صورت خواهد گرفت. اتاق اصن��اف ايران به منظور 
عملياتي نمودن برنامه هاي دولت و در راستاي حمايت از اصناف كشور، 
با نظارت بر تمامي فازهاي اجرايي طرح، افتخار دارد با تجهيز رايگان 
واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش، بس��تر الزم جهت اجراي 
قوانين مرتبط با ماليات هاي مس��تقيم و ارزش افزوده اصناف را مهيا 
كرده و با حمايت از اصناف و مردم، زمينه ها و زيرساخت هاي الزم براي 
پرداخت عادالنه ماليات، شفاف سازي و در نتيجه تحقق درآمد پايدار 

دولت در اداره بهينه كشور را فراهم نمايد.

با امضاي قرارداد همكاري سه جانبه صورت گرفت
 توليد محصوالت ايران خودرو

بدون سرمايه گذاري نقدي در عمان 

نمايش�گاه اختصاصي جمهوري اس�امي ايران در مسقط كه روز 
چهارشنبه توسط علي الس�نيدي، وزير صنعت و تجارت عمان و 
با حضور مجتبي خس�روتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
كش�ورمان گش�ايش يافت، ش�اهد امضاي قرارداد مهم نيز بود. 
 به گ��زارش ايكوپرس، براس��اس ق��راردادي ك��ه ميان گ��روه صنعتي 
ايران خودرو، دولت عمان و بخش خصوصي اين كشور در غرفه ايران خودرو 
به امضا رسيد، طرفين متعهد شدند نسبت به ايجاد يك شركت با هدف 
سرمايه گذاري مشترك سه جانبه اقدام كنند. بر همين اساس، طرف هاي 
عماني ش��امل دولت و بخش خصوصي، با تأمي��ن 8۰ درصد از مبلغ كل 
سرمايه گذاري و ايران خودرو با آورده۲۰ درصدي به صورت غيرنقدي در 
قالب خدمات فني و مهندسي و تكنولوژي توليد، خط توليد محصوالت دنا 

و رانا را در منطقه آزاد »دقم« راه اندازي خواهند كرد. 
خودروهاي توليد ش��ده در اين كارخانه در مرحله نخس��ت به صورت 
قطعات نيمه منفصله)اس. كي. دي( ارسالي از ايران مونتاژ خواهند شد. 
مطابق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، قرار است مراحل بعدي توسعه اين 
كارخانه با ايجاد خطوط رنگ و سپس بدنه سازي تكميل و اين كارخانه 
به پايگاه منطقه اي توليد محصوالت ايران خودرو در حوزه خليج فارس و 
نيز شمال آفريقا تبديل شود. السنيدي پيش از امضاي قرارداد ايجاد خط 
توليد، از محصوالت حاضر در غرفه گروه صنعتي ايران خودرو بازديد كرد 
و توانمندي ايران در توليد كاالهاي پيچيده صنعتي را ستود. براساس اين 
گزارش، گروه صنعتي ايران خودرو با نمايش هشت دستگاه از محصوالت 
خود، در سومين نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسالمي ايران در شهر 

مسقط مشاركت فعال دارد. 
دنا، رانا، سورن ايي ال ايكس جديد و سمند ال ايكس با پيشرانه EF۷ در غرفه 
ايران خودرو در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفت. محصوالت تجاري 
شركت ايران خودروديزل نيز ش��امل ميني بوس آرين، كاميونت آرنا و وانت 
دوكابينه تونلند در اين رويداد تجاري-صنعت��ي به معرض ديد بازرگانان و 
عموم مردم قرار داده شد. شركت هاي ايساكو و تام ايران خودرو نيز با نمايش 
قطعات يدكي خودروها و نيز يك دستگاه روبات جوش CO۲  در اين رويداد 
حضور دارند. عمان دروازه ورود به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج 
فارس است و با توجه به پيمان منطقه اي بين اين كشورها، دريافت مجوز ورود 
و فروش كاال در اين كش��ور به معني انجام اين كار در تمام كشورهاي عضو 
است. عمان عضو سازمان جهاني تجارت نيز است و بنا بر مقررات اين سازمان، 
تعرفه 5 درصدي براي واردات خودرو وضع كرده است، از همين رو در بازار 
خودروي عمان فضاي رقابتي حاكم است. با توجه به اندك بودن مسافت ميان 
دو كشور و اشتراكات ديگر از جمله در حوزه فرهنگي، شركت ايران خودرو از 

مزيت رقابتي مناسبي براي حضور در اين كشور برخوردار است.

هادی غالمحسینی
  گزارش   يك

ورود ۱۰ فروند ايرباس و بوئينگ دست دوم تا پايان سال
  گزارش   2

معاون س�ازمان هواپيمايي كش�وري از ورود 
10 فروند هواپيماي ايرباس و بوئينگ دس�ت 
دوم تا پايان س�ال خب�ر داد و گف�ت: تاكنون 
شركت هاي ايراني با فاينانس�ورهاي اروپايي 
ب�راي خري�د هواپيما ب�ه توافق رس�يده اند. 
محمدجواد تقوي در گفت وگو با مهر با اشاره به روند 
ورود هواپيما به كشور، گفت: خريد هواپيما در تمام 
دنيا با استفاده از اعتبارات مالي و سرمايه گذاري 
نهادهاي مالي به صورت فاينانس انجام مي  ش��ود 
كه اين فاينانس ها بلندمدت بوده و حتي ۲۰ ساله 
است، زيرا وقتي موضوع خريد 1۰۰ يا ۲۰۰ فروند 
هواپيما مطرح مي ش��ود، به اين معنا نيس��ت كه 
چندين ميليارد دالر بايد به صورت نقد پرداخت 
شود. وي با بيان اينكه خريد اين تعداد هواپيما با 
استفاده از س��رمايه هاي خارجي و فاينانس انجام 
مي شود، افزود: امروزه در صنعت هوانوردي موضوع 
فاينانس مطرح اس��ت، ضمن آنكه ش��ركت هاي 
خارجي هم تمايل زيادي به حضور در بازار ايران 
دارند چراكه بازار ايران از نظر ارزش افزوده بسيار 

براي آنها جذاب اس��ت. معاون اس��تاندارد پرواز 
سازمان هواپيمايي كش��وري با اش��اره به اينكه 
هيئت ايراني در ايتاليا مشغول مذاكره است، اظهار 
داشت: شركت هاي هواپيمايي هم در حال مذاكره 
براي خريد هواپيما هستند و شركت هاي خارجي 
هم تمايل زيادي براي ورود به ب��ازار ايران دارند. 
تقوي در پاسخ به اين پرس��ش كه در حال حاضر 
فاينانس��ورهاي كدام كش��ورها براي همكاري با 
شركت هاي ايراني اعالم آمادگي كرده اند؟ گفت: 
فاينانس��ورهاي اروپايي و امريكايي اظهار تمايل 
براي همكاري با شركت هاي ايراني داشته اند اما در 
حال حاضر توافقات با شركت هاي اروپايي حاصل 
شده است، هرچند امريكايي ها هم در حال تالش 

هستند سهمي را از بازار به دست بياورند. 
وي ادامه داد: اين ش��ركت ها از چند ماه پيش در 
حال تالش و مذاكره با مسئوالن كشور ما هستند 
و دول��ت هم به ش��دت از خريد هواپيم��ا و ورود 
به بحث هاي اعتباري از ش��ركت هاي خصوصي 
حمايت مي كند، بنابراين اي��ن مذاكرات در حال 

انجام است. معاون سازمان هواپيمايي كشوري با 
اعالم اينكه شركت هاي سازنده به خصوص ايرباس 
رقابت زيادي براي ورود به بازار ايران دارند، گفت: 
اينكه تا پايان سال، هواپيماي نو وارد كشور شود، 
بعيد به نظر مي رسد چرا كه ساخت و توليد هواپيما 
پروس��ه خاصي دارد و به اين سرعت هواپيمايي 
وارد كش��ور نمي ش��ود. تقوي با بيان اينكه 114 
فروند هواپيماي ايرباس در يك فرآيند چهار تا پنج 
ساله وارد كشور مي شود، افزود: اينطور نيست كه 

اين تعداد هواپيما با سرعت وارد كشور شود بلكه 
ورود آنها تدريجي است و شايد در چند ماه آينده 
تعدادي از اين هواپيماها وارد كش��ور شوند. وي 
با تأكيد بر اينكه تعامالت بايد از س��وي دو طرف 
باشد، ادامه داد: ايرباس در حال حاضر نسبت به 
سفارشات موجود خود هم عقب تر است، زيرا تقاضا 
در جهان باالست اما به دليل موضوع رقابت ممكن 
است ش��ركت ايرباس زودتر از موعد چند فروند 

هواپيما را به ايران تحويل دهد.

بدیــن وســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت مهندســى و تحقیقاتــى فلــزات غیرآهنــى (ســهامى خــاص) بــه شــماره ثبــت 7130  دعــوت 
ــم  ــان قائ ــا در جلســه مجمــع عمومــى فــوق العــاده کــه رأس ســاعت 14 روز دوشــنبه 94/11/19 در تهــران خیاب ــد ت ــه عمــل مى آی ب
مقــام فراهانــى کوچــه هشــتم پــالك 13 طبقــه ســوم شــرکت توســعه معــادن روى ایــران تشــکیل مــى گــردد حضــور بــه هــم رســانند.

دستور جلسه: 1- افزایش سرمایه شرکت   2- سایر موارد در صالحیت مجمع فوق الذکر
هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومى فوق العاده شرکت مهندسى و تحقیقاتى فلزات غیرآهنى
(سهامى خاص) به شماره ثبت: 7130

دولت برنامه ششم توسعه 
را بر اساس اصل 134 قانون 
اساس�ي كه ناظر بر اجراي 
قواني�ن و دس�تورالعمل ها 
و بخشنامه هاس�ت تنظيم 
كرده در حالي كه برنامه هاي 
توسعه اي بر اساس اصل 43 
قانون اساس�ي بايد تدوين 
و به مجل�س تقديم ش�ود


