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پنج ش��نبه 23  دی 1395 | 13 ربیع الثان��ی 1438 || روزنامه جوان |  شماره 5001 كشور بازنشستگان ! )بخش پاياني(  
در يادداشت روز گذشته به اين نتيجه رسيديم كه در يك كشوري كه نگارنده 
دوست ندارد آن را با نام ايران خطاب كند، نيروي مازاد در دولت و سنگيني 
بيش از حد دولت و تمامي دستگاه هاي حقوق بگير وابسته به بودجه ساالنه 
در عمل ايجاد اشتغال و برنامه ريزي در اين باره را به دور باطل وارد كرده است. 
دو سوي اين چرخه باطل نيز چنين است: دولت پول زيادي براي نيروهاي 
مازاد خود مي پردازد پس توان ايجاد شغل با بهره وري باال و بازدهي مناسب 
ندارد و دولت توان ايجاد ش��غل را ندارد چون بيش��تر بودجه خود را صرف 
نيروهاي مازادي مي كند كه به گفته مشاور رئيس جمهوري با پارتي بازي و 

خويشاوند  ساالري با چتر روي ميزهاي مديريتي فرود آمده اند. 
بر اساس آخرين آمار، دولت با مجموع كارمندان بازنشسته و مشغول به كار 
در دستگاه هاي اجرايي كش��ور به 8/5 ميليون نفر حقوق پرداخت مي كند 
كه از اين تعداد 424 هزار 409 نفر آنها باالتر رئيس تر هستند و افراد در حد 
معاونان وزير نيز بيش از 874 نفر هستند )آمار مربوط به سال 93 است( و 
حدود 4 ميليون و 491 هزار نفر بازنشسته نيز به طور مستقيم و غير مستقيم 
از محل بودجه دولت و بودجه هاي عمومي حقوق دريافت مي كنند. به عبارت 
بهتر بر اساس آمارهاي ارائه ش��ده و با همين فربگي تعداد حقوق بگيران از 
تعداد بازنشستگان كمتر است و از آنجا كه عملكرد صندوق هاي بازنشستگي 
با دخالت هاي دولت ها و رد ديون هاي تحميلي )الصاق شركت هاي زيانده 
به صندوق هاي بازنشستگي(، مديران تحميلي و... نيز به گونه اي بوده كه 
صندوق ها را بيش از 80 درصد به بودجه عمومي وابس��ته كرده است، لذا 
مي توان نتيجه گرف��ت كه در صورت جدي نگرفتن اي��ن بحران ها با خطر 
ورشكستگي و در بهترين حالت هدايت تمام درآمد خطوط لوله نفت و گاز به 

سوي صندوق هاي بازنشستگي و بيمه بگيران ختم به خير شود. 
ما بايد پيش از آنكه دير ش��ود و نيروي جوان انگيزه كار را از دست بدهد و 
پيش از اينكه فرصت از دست برود و جامعه به سمت جامعه پير پيش برود 
دست به اقدامات جدي تر و فراتر از تصميمات پوپوليست سياسي بزنيم زيرا 
ساير آمارهاي اقتصادي كه روز گذشته از سوي مراجع منتشر شد نيز نشان 

مي دهد چشم انداز مثبتي در اقتصاد ديده نمي شود. 
بر اساس آمار منتشر ش��ده تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص )سرمايه هاي 
غيرنقدي( به اس��تثناي س��ال 93 در چهار س��ال اخير منفي بوده  است 
در مجموع ميزان س��رمايه گذاري در اقتصاد ايران نس��بت به سال 91 به 
ميزان 26/7 درصد كاهش يافته اس��ت. كاهش س��رمايه گذاري در بخش 
ماش��ين آالت طي چهار س��ال اخير حدود 16/9 درصد بوده كه به معناي 
كاهش سرمايه گذاري در حوزه هاي صنعتي و معدني است و كاهش تشكيل 
سرمايه در ساختمان به ميزان 37/1 درصد نيز گوياي كاهش سرمايه گذاري 
در حوزه ساخت و س��از و ركود عمي��ق در اين بخش بوده اس��ت. اين ارقام 
دورنماي مناسبي از اقتصاد ايران در س��ال هاي آينده را نشان نمي دهد و 
گوياي اين مطلب است كه سياستگذاري هاي انجام شده در حوزه اقتصاد 
نتوانسته س��رمايه گذاران و فعاالن اقتصادي را به س��رمايه گذاري و توليد 

بيشتر ترغيب كند. 
رشد نقدينگي و رسيدن آن به هزار و 160 هزار ميليارد تومان در كنار كاهش 
رشد سرمايه ثابت و آمار بيكاري همه و همه نشانه هايي است كه چشم انداز 
رشد، پيشرفت و توس��عه را تيره و تار مي كند و نش��ان مي دهد برنامه ها به 
هر سويي مي روند اال اينكه اقتصاد را مقاوم نكند  كه نشان مي دهد كارآمدي 
ستاد اقتصاد مقاومتي دولت با نشست هاي مختلف و متعدد تا چه حد است 
و تصميماتي كه بايد در اين ستاد گرفته شود چيزهاي مهم تري است. ما با 
اين تعارفات و مالحظات سياسي كه نتيجه و نمود آن در آمار بيكاري، آمار 
سرمايه هاي ثابت، آمار نقدينگي، دولت بزرگ و بي تناسب كه در آن بهره وري 
كم است، دقيقاً به جاي فاصله گرفتن از وابستگي به درآمدهاي نفتي و گازي 
به سوي عمق بخشي به وابس��تگي هاي نفتي پيش مي رويم و درون زايي و 
بخش مولد را فراموش كرده ايم. ما به سمت كشور بازنشستگان پيش مي رويم 
كه صندوق هايش به جاي كار مولد به شير نفتي وصل است كه قيمت و ميزان 
فروش آن را هم ما تعيين نمي كنيم ،  لذا تا دير نشده بايد از الگوهاي منطقه اي 
و غربي استفاده كنيم. در همين بيخ گوش ما عراق به كارمندان مازادي كه 
حاضر باشند آموزش هاي فني – حرفه اي ببينند و مدرك تحويل بدهند و 
براي خود كسب و كاري دست و پا كنند و از اين طريق نقش خود را در توليد 
ملي بيشتر كنند. حاضرند حدود 10 سال حقوق و مستمري بدهند. تا دير 
نشده است بايد از اين دست ايده ها ال اقل براي بهره وري بيشتر، براي بازدهي و 

نقش آفريني بيشتر نيروي انساني در توليد ملي و توسعه طراحي كنيم.

  تقويت 12 واحدي شاخص كل بورس
  اپليكيشن ساماندهي رديابي دام زنده )اسب( افتتاح شد
  مشاهده 4 كانون بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان

  شركت صادرات گاز رسماً منحل شد
  ورود موقت 9 قلم محصول كشاورزي محدود شد

  توقف دالر در نرخ 3 هزار و 965 توماني/سكه 4 هزار و 700 تومان 
گران شد

  ايران در زمينه توليد نهال خرما، گردو و پسته خودكفاست

مهران ابراهیمیان 

براس�اس محاس�به بان�ك مرك�زي حج�م 
هزينه هاي جاري دولت در هشت ماه ابتدايي 
س�ال 95 درحالي بالغ ب�ر 122ه�زار ميليارد 
تومان بوده اس�ت ك�ه در همين م�دت كمتر 
از 15ه�زار ميلي�ارد توم�ان ص�رف بودج�ه 
عمران�ي كش�ور ش�ده اي�ن در حالي اس�ت 
حجم نقدينگ�ي در پايان آبان ماه امس�ال به 
28 درصد رش�د در مقايس�ه با مدت مش�ابه 
پارسال به هزارو 161 هزار ميليارد تومان رسيد. 
به گزارش »ج��وان« تازه ترين آمارهاي منتش��ر 
ش��ده از س��وي بانك مرك��زي نش��ان مي دهد 
 حجم نقدينگ��ي در پايان آب��ان ماه امس��ال به

1161هزار و 820 ميليارد تومان بالغ شده است، 
اين رقم نسبت به آبان ماه سال گذشته 28 درصد 
و در مقايس��ه با اسفند ماه پارس��ال 14/2 درصد 
افزايش داشته اس��ت. همچنين حجم اسكناس 
و مسكوك در دس��ت اش��خاص 33 هزار و 360 
ميليارد تومان، حجم پول با 27/6  درصد رش��د 
149 ه��زار و 720 ميليارد تومان و حجم ش��به 
پول با 28/1 درصد افزايش هزار و 12 هزار و 100 
ميليارد تومان بوده اس��ت. همچنين هزينه هاي 
جاري دولت در بازه زماني هشت ماهه منتهي به 
آبان 95 بالغ بر 122هزار ميليارد تومان است كه 
نسبت به مدت مشابه سال 94 بيش از 23درصد 
رشد داشته كه اين جهش در هزينه هاي مصرفي 
دولت يازدهم در كنار كاهش بودجه هاي عمراني 
قابل تأسف و تأثر است و به نوعي انعكاس دهنده 

نظام بودجه نويسي معيوب كشور است. 
    افت شديد بودجه عمراني كشور

در شرايطي كه نرخ مصوب پرداخت هاي عمراني 
در قانون بودجه سال جاري بالغ بر 57هزار ميليارد 
تومان بوده است، پرداخت هاي عمراني در هشت 
ماه س��ال 95 نش��ان مي دهد كمت��ر از 15هزار 
ميلي��ارد تومان بودج��ه عمراني عملياتي ش��ده 
اس��ت، در اين بين با اين اوضاع بودجه عملياتي 
بايد ديد چرا دول��ت در اليحه بودجه س��ال 96 
ارقام رويايي 60هزار ميليارد تومان را براي بودجه 
عمراني لحاظ كرده و روي تعيين اين رقم آنقدر 

مانور تبليغي مي دهد. 
   عقب ماندگي بخش ماليات

در حالي ك��ه درآمدهاي دول��ت از محل ماليات 
در بودجه س��ال 95 ح��دود 103ه��زار ميليارد 
تومان لحاظ شده است، درآمدهاي دولت از اين 
محل در هش��ت ماهه س��ال جاري تنها 58هزار 
ميليارد تومان بوده است كه بخش ماليات حدود 
12هزار ميليارد توم��ان از برنامه بودجه اي خود 

عقب ماندگي دارد. 
همچنين در ش��رايطي كه در قانون بودجه سال 

95 از محل واگذاري هاي دارايي هاي سرمايه اي 
) نف��ت گاز و فرآورده هاي آنها ( درآم��دي بالغ بر 
79هزار ميلي��ارد تومان درنظر گرفته ش��ده در 
هشت ماهه ابتدايي س��ال جاري بالغ بر 36هزار 
ميليارد تومان در واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 
صورت گرفته كه اين بخش ني��ز با عقب ماندگي 
حدود 18ه��زار ميليارد تومان نس��بت به برنامه 

بودجه اي روبه رو است. 
در اين ميان در حالي كه در قانون بودجه س��ال 
95مقرر ش��ده 57هزار ميليارد تومان واگذاري 
دارايي هاي مال��ي صورت گيرد در هش��ت ماهه 
ابتدايي اين س��ال تنها حدود 28ه��زار ميليارد 
تومان واگذاري دارايي مالي انجام گرفته است كه 
يك عقب ماندگي 11هزار ميليارد توماني هم در 

اين بخش به چشم مي خورد. 
   بدهي ه�اي خارج�ي دولت ب�ه 8 هزار 

ميليون دالر رسيد
بر اساس جديدترين گزارش بانك مركزي، ميزان 
بدهي هاي خارجي دولت به 8 هزار و يك ميليون 
دالر رسيده است كه سهم بدهي هاي بلندمدت از 

آن، 5 هزار و 232 ميليون دالر است. 
آمارهاي منتش��ر ش��ده از س��وي بانك مركزي 

حكايت از اين دارد كه بدهي هاي خارجي)تعهدات 
بالفعل( كش��ور در پايان آبان ماه به 8 هزار و يك 
ميليون دالر رس��يده كه بر اين اس��اس، س��هم 
بدهي هاي كوتاه مدت 2 هزار و 769 ميليون دالر 
و س��هم بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت نيز 5 

هزار و 232 ميليون دالر است. 
در اين ميان، متوس��ط ماهانه نرخ فروش دالر در 
بازارهاي بين بانك��ي و آزاد در آبان ماه نيز اعالم 
شده است كه بر اين اس��اس، نرخ بازار بين بانكي 
3 ه��زار و 186/4 تومان و در ب��ازار آزاد، 3 هزار و 

642/2 تومان بوده است. 
   دارايي هاي خارجي به 5 هزار و 6۷۳ هزار 

ميليارد ريال رسيد
بر اس��اس اعالم بانك مركزي، ميزان دارايي هاي 
خارجي كشور در آبان ماه س��ال جاري به 5 هزار 
و 673/5 هزار ميليارد ريال رس��يده است. بدهي 
بخش دولتي نيز 2 ه��زار و 90 هزار ميليارد ريال 

را نشان مي دهد. 
جديدتري��ن گزارش بان��ك مرك��زي از خالصه 
دارايي ها و بدهي هاي سيس��تم بانك��ي در پايان 
هشت ماه ابتداي امسال نشانگر آن است كه ميزان 
دارايي هاي خارجي در آبان ماه به 5 هزار و 673/5 

هزار ميليارد ريال رسيده كه نس��بت به آبان ماه 
سال گذشته 0/2 درصد رشد و نسبت به اسفندماه 

سال 94 نيز 2/6 درصد كاهش داشته است. 
بر اين اساس، بدهي بخش دولتي نيز در اين مدت 
به 2 هزار و 90 هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته 26/8 درصد و نسبت به 
اسفندماه همين س��ال 20/2 درصد رشد داشته 
است، در اين ميان سهم دولت يك هزار و 786/8 
هزار ميليارد ريال و س��هم شركت ها و مؤسسات 
دولتي نيز 303 هزار هزار ميلي��ارد ريال به ثبت 

رسيده است. 
در اين مي��ان، بدهي بخش غيردولت��ي 8 هزار و 
572/3 هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به آبان 
ماه سال گذشته 27/2 درصد و نسبت به اسفندماه 

سال 94 نيز 16/4 درصد رشد داشته است. 
بر اين اساس، وام ها و س��پرده هاي بخش دولتي 
به 591/2 هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به 
آبان سال گذشته 5/9 درصد و نسبت به اسفندماه 
همين سال 7 درصد كاهش داشته است. ميزان 
حساب س��رمايه 851 هزار ميليارد ريال بوده كه 
نسبت به آبان ماه س��ال 94 معادل 8/8 درصد و 
نسبت به اسفندماه س��ال گذشته نيز 2/5 درصد 

افزايش داشته است. 
   بانك ها مدعي طلب 21۰ هزار ميلياردي 

از دولت شدند
همچنين سيس��تم بانكي در ترازنامه جديد خود 
رقمي ح��دود 210 ه��زار ميليارد توم��ان را در 
دارايي هاي خود تحت عنوان بدهي بخش دولتي 
ثبت كرده است؛ رقمي كه البته دولت در اين مورد 

چندان با آنها اتفاق نظر ندارد. 
اين در حالي اس��ت كه براس��اس تازه ترين آمار 
منتش��ره بانك مركزي تا پايان آبان ماه امس��ال 
مجموعه بدهي بخش دولتي به سيس��تم بانكي 
تا بيش از 209 هزار ميليارد تومان پيش رفته كه 
نسبت به اسفندماه س��ال گذشته تا 20/2 درصد 

افزايش دارد. 
اين بدهي همچنين نسبت به آبان ماه سال گذشته 
با رشد 26/8 درصدي همراه بوده است. از مجموع 
اين حدود 210 هزار ميليارد طلب ثبت ش��ده تا 
178 هزار ميليارد توم��ان متعلق به خود دولت و 
نزديك به 30 هزار ميليارد تومان ديگر به شركت ها 

و مؤسسات دولتي اختصاص دارد. 
از س��وي ديگر از اي��ن مجموع ح��دود 61 هزار 
ميليارد تومان به عنوان بده��ي بخش دولتي به 
بانك مركزي ثبت ش��ده كه از اين مبلغ 35 هزار 
ميليارد تومان خ��اص خود دولت و ت��ا 26 هزار 
ميليارد ديگر براي بدهي مؤسسات و شركت هاي 

دولتي به بانك مركزي است.

سقوط بودجه عمراني به مرز هشدار
نقدينگي از هزار و 161 هزار ميليارد تومان هم گذشت

 انتقاد آيت اهلل مكارم شيرازي
از عدم رسيدگي به حقوق هاي نجومي 

 عادل آذر: 2 سال قبل
بايد جلوی حقوق های نجومی گرفته می شد  
آي�ت اهلل مكارم ش�يرازي ب�راي چندمين ب�ار از عدم رس�يدگي 
ب�ه پرونده ه�اي حقوق ه�اي نجوم�ي انتق�اد ك�رد، اي�ن 
درحال�ي اس�ت ك�ه رئي�س دي�وان محاس�بات معتق�د اس�ت 
از بين 1۰۰ ه�زار م�ورد در خصوص پرون�ده حقوق ه�اي نجومي 
تنه�ا در ۰/1 درص�د از م�وارد تخل�ف ص�ورت گرفت�ه اس�ت. 
احمد توكلي، نماينده سابق مجلس ش��وراي اسالمي اولين كسي بود 
كه ا ز فساد سيستمي در كشور خبر داد و مسئوالن مربوطه همواره اين 

موضوع را تكذيب و عملكرد خود راتوجيه مي كنند. 
در ماه هاي اخير نيز موضوع حقوق هاي نجومي به موضوع روز رسانه ها 
و محافل خبري تبديل ش��ده اما در اين مدت اقدام مشخصي صورت 
نگرفته است. در اين خصوص روز گذشته آيت اهلل ناصر مكارم شيرازي 
از مراجع عظام تقليد در درس خارج فقه خود كه در مس��جد اعظم قم 
برگزار ش��د، با بيان اينكه برخي افراد هس��تند كه تنبل��ي كرده و كار 
نمي كنند، گفت: هر كسي به اندازه توان بايد در جامعه كار كند، كساني 
كه سربار جامعه مي شوند، افراد مناسبي نيستند، جوانان بدانند كار عار 

نيست، البته مسئوالن نيز بايد كار توليد كنند. 
استاد حوزه علميه قم تصريح كرد: بسياري از پشت ميزنشين ها بيكار 
هس��تند، عده اي بيكارهاي نامرئي در جامعه هستند كه فكر مي كنند 
كار دارند. وي پراكنده كاري را يكي از مشكالت جامعه ذكر كرد و افزود: 
نهادها به ص��ورت جداگانه كار مي كنند، يك��ي از مثال ها حقوق هاي 
نجومي است. دولت، دستگاه هاي اطالعاتي و دادگستري جداگانه كار 
كرده و اين در حالي است كه مسئله حقوق هاي نجومي وجدان جامعه 
را جريحه دار كرده و مردم منتظر هستند به جايي برسد، ولي هنوز به 
جايي نرسيده است. آيت اهلل مكارم شيرازي خاطرنشان كرد: نمايندگاني 
بايد از دستگاه هاي مختلف جمع شوند و مسئله را حل كنند، ولي هنوز 
به جايي نرسيده و ضروري است نمايندگان نهادها در جلساتي مشترك 

مشكل را حل كنند. 
  2 سال قبل بايد جلوي حقوق های نجومي گرفته مي شد

رئيس ديوان محاس��بات كش��ور با رد نظر برخي كه مي گويند فساد 
در كشور سيس��تمي ش��ده، گفت: اگر نظامات هوش��مند نظارتي در 
دستگاه هاي اجرايي مستقر مي شد دو سال پيش از وقوع دريافت هاي 

نجومي بايد هشدارهاي مربوطه به مديران داده مي شد. 
به گزارش تس��نيم، عادل آذر در س��ومين همايش ملي دستاوردهاي 
حسابداري بخش عمومي كه صبح ديروز برگزار شد، گفت: اگر نگاهي 
به هزينه ها و فوايد دس��تگاه هاي نظارتي مانند س��ازمان حسابرسي 
داشته باشيم بر اساس تحقيقات انجام شده در كشورهاي خارجي در 
صورت نبود دستگاه هاي نظارتي ميزان تخلفات تا 200 درصد افزايش 
مي يافت. بر اساس تحقيقاتي كه در داخل كشور انجام شده در صورت 
نبود اين دستگاه ها تخلفات تا 100 برابر افزايش مي يافت. وي افزود: 
سؤال اين است كه چرا با وجود دستگاه هاي متعدد نظارتي فساد با اين 

حجم در كشور وجود دارد. 
رئيس ديوان محاسبات ادامه داد: اين در حالي است كه مديران بسياري 
معتقدند آنها يك ساعت كار انجام مي دهند و 23 ساعت ديگر مشغول 
پاسخگويي به دستگاه هاي نظارتي هستند. وي افزود: متأسفانه امروز در 
گفتار بعضي افراد اينگونه مطرح مي شود كه فساد در كشور سيستمي 
شده است در حالي كه اين موضوع صحيح نيست. آذر افزود: باورم اين 
است كه نظامات كنترل داخلي دس��تگاه هاي اجرايي يا كامل مستقر 
نش��ده يا مديران به اجراي آن باور ندارند، البته دادرس��ي هايي كه در 

ديوان محاسبات انجام شده اين موضوع را تأييد مي كند. 
   انتقاد از كيفيت نظارت ها بر عملكرد دستگاه ها 

وي افزود: متأس��فانه كيفيت نظارتي در دستگاه هاي اجرايي به لحاظ 
جنس و نوع اجرا نيز محل انتقاد است. 

رئيس ديوان محاسبات كش��ور با اش��اره به اينكه يكي از نگراني هاي 
اليحه بودجه سال 96 رقم هزار ميليارد توماني آن است، گفت: اگر نظام 
بودجه ريزي نوين را مس��تقر كنيم حداقل به لحاظ شفافيت گام هاي 
بلندي برداشته شده و موازي كاري تا حد زيادي كاهش پيدا مي كند. 

آذر تأكي��د كرد: ام��روز با پيچيده ش��دن فضا و انبوه ش��دن اطالعات 
نظارت هاي موردي پاس��خگو نيس��ت و تنها بايد مكانيس��م نظارتي 
الكترونيكي مستقر شود. وي با اشاره به اس��تقرار نظارت هوشمند در 
دستگاه هاي اجرايي گفت: امروز بايد هوش ماشيني با هوش انساني در 
حوزه هاي مختلف نظارتي براي كاهش حداكثري تخلفات تلفيق شود. 
رئيس ديوان محاسبات كشور با اش��اره به موضوع حقوق هاي نجومي 
گفت: اگر نظامات هوشمند نظارتي در دس��تگاه هاي اجرايي مستقر 
مي ش��د دو س��ال پيش از وقوع دريافت هاي نجومي بايد هشدارهاي 
مربوطه به مديران داده مي شد. وي افزود: متأسفانه سامانه سنا در ديوان 
محاسبات وجود داشته اما به دليل نرسيدن اطالعات الزم نتوانسته در 

برهه بحراني عملكرد درستي داشته باشد. 
آذر با اشاره به لزوم هماهنگي بين دستگاه هاي نظارتي مختلف گفت: 
يكي از گرفتاري هاي ما درخصوص حقوق هاي نجومي اين اس��ت كه 
هماهنگي در گزارش نهايي اين دستگاه ها وجود ندارد، به عنوان مثال 
مدير مربوطه به هر كدام از دس��تگاه هاي نظارتي ي��ك جواب داده و 
پاسخي كه به ديوان محاسبات قانع كننده است براي ديگر دستگاه های 
نظارتي عين فساد تلقي شده اس��ت. رئيس ديوان محاسبات كشور با 
بيان اينكه بايد يك برنامه جامع نظام حسابرس��ي تعريف شود، گفت: 
بايد كارگروه خاصي براي موضوعات خاصي مانند حقوق هاي نجومي 
تش��كيل ش��ود. وي افزود: بر همين اس��اس بهتر بود درباره موضوع 
حقو ق هاي نجومي يك گزارش مش��ترك با امضاي مسئوالن مرتبط 
از سه قوه ارائه مي شد. آذر ادام��ه داد: از بين 100 هزار مورد در خصوص 
پرونده حقوق هاي نجومي تنها در 0/1 درصد از موارد تخلف صورت گرفته 
است. رئيس ديوان محاسبات كش��ور با بيان اينكه يكسري كميته هاي 
تعاملي با دستگاه هاي اجرايي در ديوان محاسبات ايجاد شده است، گفت: 
به عنوان مثال بايد به آقاي زنگنه هنگام عقد قراردادهاي IPC يك گزارش 

مشاوره اي مشترك از سوي دستگاه هاي نظارتي مختلف ارائه شود.

3 دهه سياست نادرست در بنگاه ها 
 رئيس اتاق اصناف ايران با اش�اره به اينكه سياست هاي نادرست در 
سال هاي گذشته، برخي كارگاه هاي كوچك را تعطيل كرده است، گفت: 
در سه دهه اخير، سياست هاي نامناسبي در اين بخش اجرا شده است. 
علي فاضلي در گفت وگو با مهر در خصوص مشكالت بنگاه هاي كوچك 
و تعطيلي تعداد زيادي از اين واحدها، گفت: در سه دهه گذشته، برخورد 
خوبي با اين بنگاه ها نش��د و به دليل برخي سياستگذاري هاي اشتباه، 
تعداد زيادي از اين بنگاه ها يا تعطيل شدند يا با مشكل مواجه هستند. 
وی با بيان اينكه به همين جهت خيلي از شهرك هايي كه ساخته شده است 
يا حدود 40 درصد تعطيل شده اند يا بخش بزرگي از آنها با ظرفيت كافي كار 
نمي كنند، گفت: اين همان آسيبي اس��ت كه نتوانستيم درست سازماندهي 
كنيم، توليد ما مزيت ندارد، به همين جهت قاچاق هر روز توجيه پذيرتر مي شود 
و راه براي كاالهاي قاچاق حتي چيني و تايواني و تايلندي باز شده است. وي 
يكي از مشكالت را نبود جامعه آماري درستي از واحدهاي صنفي اعالم كرد و 
گفت: يكي از گرفتاري هاي ما در اين كشور اين است كه جامعه آماري درستي 
نداريم و در اين بخش عقب افتاده ايم. ما نمي دانيم كه از 650 هزار بنگاه توليدي 

چقدر از اينها ماشين آالت به روز دارند و چند درصد توليد ندارند. 

پليس بد سود برجام  را به جيب زد  
سود ايرباس و پژو براي فرانسه زودتر از سود طرف هاي ديگر 1+5 محقق شد

تراز بازرگاني مثبت 15 ميليارد دالري در 9 ماه

واردات گران تر و صادرات ارزان شد
ادامه از صفحه اول

مديرعامل منطقه خاورميانه ايرباس، در گفت  وگو 
با خبرگزاري مهر در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا 
در صورت بازگش��ت تحريم هاي اي��ران  موضوع 
»بازگشت مبالغ پرداخت ش��ده از سوي ايران« 
در قرارداد ايرباس مورد توجه است، گفته است: 
ايرباس هماهنگي نزديكي با قانونگذاران اتحاديه 
اروپا و امريكا دارد تا بر اين اساس، درك صحيح و 
مطابق با برجام از قرارداد با ايران اير داشته باشد، 
البته نمي توانم اطالعاتي درباره جزئيات قرارداد در 

زمينه بازگشت تحريم ها ارائه كنم. 
فواد عطار، حتي درباره ش��يوه پرداخت اقس��اط 
ايران اير به ش��ركت ايرباس هم توضيحات كامل 
نداده و فقط گفته اس��ت:  پرداخت ها مشابه همه 
مش��تريان ما بوده و در تطابق كام��ل با قوانين و 
مقررات مربوطه از جمله برجام تنظيم شده است. 
عطار درباره ضمانت ها و روش هاي مقابله اي براي 
عدم بازپرداخت اقس��اط نيز گفته اس��ت: درباره 
جزئيات قرارداد يا مفاد آن نمي توانم نظر يا توضيح 
خاصي ارائه كنم. بنا به گفته عطار  قرارداد با ايران اير 
يك توافق الزام آور اس��ت، دو طرف قرارداد قطعي 
 براي تحويل 100 فروند هواپيم��ا امضا كرده اند.

   پژو سوار بر جام شانس 
روز گذشته شركت پژو سيتروئن اعالم كرد با لغو 
تحريم هاي ايران در سال 2016 بهترين عملكرد 
از سال 2010 را داش��ته و با رشد 5/8 درصدي در 
اين سال مواجه شده است. اين شركت فرانسوي در 
حالي از افزايش فروش خود در ايران خبر مي دهد 
كه به اصطالح در مذاكرات هسته اي نقش پليس 
بد را ايفا ك��رد و در نهايت با روزهاي پس��ا برجام 
خودروسازان اين كشور سراغ شركاي خودروساز 
ايران��ي آمدند و ركورد ف��روش را در اين س��ال ها 
به ثبت رس��اندند. ب��ا توافق هس��ته اي دور جديد 
همكاري فرانسوي ها با خودروسازان ايراني شروع 

شد و آنها براي جبران بدقولي هاي گذشته و كسب 
س��هم زيادي از بازار بكر ايران قول هاي تازه اي در 
قراردادهاي جديد خ��ود با خودروس��ازان ايراني 
داده ان��د.در حال حاضر بيش از 11 م��اه از امضای  
قرارداد جديد خودروس��ازان با شركاي فرانسوي 
مي گذرد اما گويا اين بار ه��م همانند قراردادهاي 
گذش��ته برنده اصلي فرانسوي ها هستند چراكه با 
وجود توافقات انجام شده هنوز روند داخلي سازي 
توليد محصوالت مشترك با مشكالت زياي همراه 
اس��ت. كندي همكاري پژو در ق��رارداد جديد در 
حالي است كه بنا به اعالم رئيس جمهور و مسئوالن 
وزارت صنعت خط توليد 2008 اسفند ماه امسال 
آغاز خواهد شد اما هنوز قطعه ساز داخلي در كش 
و قوس دريافت تأييديه از س��وي شركت پژو براي 
توليد قطعات محصوالت مش��ترك است. در كنار 
اين موضوعات پژو در تعامالت خود با قطعه سازان 
داخلي همچنان تمايلي به توليد مشترك قطعات 
»هاي تك« و استراتژيك ندارد كه اين امر خود اين 
نگراني را به وجود م��ي آورد كه آنها همچنان روال 
گذش��ته را طي كرده و خواس��تار وابستگي توليد 
محصوالت مشترك به زنجيره تأمين قطعات خود 
باشند. در طرف ديگر خودروساز فرانسوي با تعلل 
در اج��راي تعه��دات خ��ود در قراردادهاي جديد 
س��عي در فروش محصوالت در بازار اي��ران دارد. 
گواه اين مطلب اظهارات اخير گروه خودروسازي 
پژو سيتروئن فرانسه است كه اعالم كرده افزايش 
فروش خودروهاي برند پژو در ايران و ادامه ترميم 
بازار خودروي اروپا موجب شد اين شركت بهترين 
عملكرد ساالنه خود از سال 2010 تاكنون را ثبت 
و مرز فروش 3 ميليون دستگاه خودرو عبور كند. به 
گزارش رويترز، اين خودروساز فرانسوي در بيانيه اي 
اعالم كرد ف��روش جهاني پ��ژو از 973/2 ميليون 
خودرو در سال 2015 به 3/146 ميليون خودرو در 

سال 2016 افزايش يافته است.

تراز بازرگاني ايران در 9 ماهه نخست امسال به 
بيش از 15 ميليارد و 4۳1 ميليون و 2۰5 هزار و ۳۰ 
دالر رسيده است اما از سوي ديگر مي توان گفت 
واردات محصوالت مختلف طي 9 ماهه نخست 
امس�ال گران تر و صادرات ارزان تر شده است.

 به گزارش ايسنا، تراز بازرگاني كاالهاي غيرنفتي 
)بدون احتس��اب نفت و تج��ارت چمداني( طي 9 
ماهه امسال تقريباً به صفر رسيده است، در حالي 
كه در 9 ماهه سال گذش��ته همين عدد به حدود 
منفي 2 ميليون دالر رس��يده بود چراكه مقايسه 
اين آمارها نشان مي دهد در اين بازه زماني ميزان 
صادرات قطعي كاالهاي غيرنفتي كشور به بيش از 
91 هزار و 262 تن به ارزش 31 ميليون و 593 دالر 
رسيده و اين در حالي است كه ميزان واردات كشور 
در اين مدت ب��ه 24 هزار و 867 ت��ن به ارزش 31 
ميليون و 538 هزار دالر رس��يده است، البته نكته 
جالب اينكه متوسط قيمت هر تن كاالي صادراتي 

346 دالر بوده است كه در مقايسه با 9 ماهه سال 
گذش��ته 17/81 درصد كاهش مواجه ش��ده و در 
مقابل كاالهاي وارداتي هستند كه از سويي متوسط 
قيمت باالتري مع��ادل 1268 دالر به ازاي هر تن 
دارند و از سوي ديگر 8/19 درصد نسبت به 9 ماهه 
سال گذش��ته افزايش قيمت را تجربه كرده اند كه 
وضعيت نشان مي دهد بازار تجاري انواع محصوالت 
و كاالهاي مختلف بي تأثير از نوسانات نرخ دالر طي 
ماه هاي اخير نيست. گرچه در آمار صادرات قطعي 9 
ماهه امسال محصوالت پتروشيمي، ميعانات گازي 
و گاز طبيعي بيشترين سهم را )معادل( داشته اند و 
ساير كاالها نيز مجموعاً از اين سه دسته محصوالت 
از نظر وزني و ارزشي كمتر بودند اما صادرات همين 
محصوالت س��بب ش��د تا تراز بازرگان��ي ايران به 
سمت مثبت شدن حركت كند و از حدود مثبت 5 
ميليارد دالر در اواسط امسال به مثبت 15 ميليارد 

دالر برسد. 

  خبر

هادی  غالمحسینی
    گزارش  یک

در 8 ماهه سال 95 بودجه جاري 122هزار ميليارد تومان و بودجه عمراني 14ميليارد دالر 

خواهـان رونوشـت حصـر وراثـت خانـم زهـرا حافظـی زاده فرزنـد علـی بـه شـرح دادخواسـت تقدیمـی ثبت شـده رونوشت آگهی حصر وراثت 
بـه کالسـه 951099 از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده که شـادروان علی 
حافظـی زاده فرزنـد اصغـر به شناسـنامه شـماره 245 صـادره از حـوزه 1 شهرسـتان بـم در تاریـخ 1392/5/15 در اقامتگاه دائمـی خود بـدرود حیات گفتـه و ورثه حین 
الفـوت آن مرحـوم منحصر اسـت بـه: 1. متقاضی با مشـخصات فـوق الذکر، فرزنـد متوفی 2. سـمانه حافظـی زاده فرزند علـی ش.ملـی: 3610046384 صـادره از حوزه3 
زاهـدان فرزنـد متوفـی 3. فاطمه حافظـی زاده فرزند علـی ش.ش: 891 صـادره از زاهدان فرزنـد متوفی 4. جالل حافظـی زاده فرزند علـی ش.ش: 1752 صـادره از حوزه2 
زاهـدان فرزنـد متوفـی 5. جواد حافظـی زاده فرزند علـی ش.ش: 22877 صـادره از حوزه1 زاهـدان فرزند متوفـی 6. مجید حافظـی زاده فرزند علـی ش.ش: 400 صادره از 
حـوزه1 زاهـدان فرزنـد متوفـی 7. محمدرضا حافظی زاده فرزنـد علی ش.ش: 106 صـادره از حوزه1 زاهـدان فرزند متوفی 8. صغرا قاسـمی فرزند خان محمـد ش.ش: 2017 
صـادره از حـوزه2 زابـل همسـر متوفـی.  اینک با انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را در یـک نوبت آگهی می نمایـد تا هرکسـی اعتراضی دارد و یـا وصیتنامه 

از متوفـی نـزد او باشـد نشـر نخسـتین آگهی ظـرف یک ماه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد. / م الـف: 3043
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