روزنامهاقتصادیصبح ایران

وزیر خارجه در سفر به الجزایر
تاکید کرد؛

نگرانی ایران
از تشديد بحران
ميان قطر و همسايگان

تاکید دولت بر تهیه
«طرح جامع الگوي كشت»؛

راهکار مقابله با کمآبی

2
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سال چهاردهم شماره 16 3659صفحه قیمت 1000تومان

کسبوکارهایمشکوک
کاهش کیفیت کاالها و تخفیفهای نجومی در فروشگاههای زنجیرهای؛

12

رشد  12/5درصدی در سال  ۹۵به ثبت رسید؛

آغاز اصالحات اقتصادي

3

آمار  4سال اخير نشان ميدهد؛

رشد  172درصدي ارزش بازار سهام

5

ترزا ميبه دنبال حفظ حيات سياسي در آستانه مذاكرات برگزيت؛

خانم نخستوزير در منگنه حزب محافظهكار

مصوبه جدید سنای آمریکا زیرذره بین «جهان صنعت»؛

تحریم ها ناقض برجام نیست

اول و سوم تيرماه صورت ميگيرد؛

آغاز پيشفروش  3محصول جديد
ايرانخودرو

ملیحه اس�ناوندی ،سبا محسنی نژاد-
 25خرداد سناي آمريكا طرح تحريمهاي جديد
عليه ايران و روسيه و ...
2

7

خط و نشان انبوهسازان در واكنش به افزايش ماليات؛

افزايش  25درصدي قيمت مسكن

نابرابری جنسیتی در بازار کار؛

مشکالت خاص زنان مجرد دائم

10

سكه تخت گاز باال ميرود

سمانهخادمی* -بنا بر آمار رسمی اعالمشده
تنها حدود  12درصد زنان ایران شاغل هستند و
آمار تخمینزده شده از اشتغال ...

14

3
تنظیف

آقای روحانی والیبالمان هم که میبازد!

توهین سینما گران به خبرنگاران ادامه دارد؛

ما را به خیر ،شما را به سالمت

محمد تاجالدین -توهین به روزنامهنگاران
بین اهالی س��ینما تبدیل به رویهای ثابت شده
است .چند وقتی است که بازیگران و 16 ...

مرکل رهبر اروپا

نقش سرمايهگذاري خارجي
در توسعه فرودگاههاي كشور

لزوم تغيير نوع مداخله دولت در اقتصاد

AP

آنگال مركل در مراسم درگذشت صدراعظم
پيشين آلمان ،هلموت كهل با ستايش از اقدامات
او در راه وح��دت دو آلم��ان و همچنين تالش
مشتركش با فرانسوا ميتران براي استحكامبخشي

دویچهوله-نيروهايعراقيديروزعملياتنهايي
برايبازپسگيريشهرقديمموصلازدستنيروهاي
حكومت اسالمي (داعش) را آغاز كردند.
مقامهاي ارتش عراق خبر ميدهند اين حمله با
حضورمشتركنيروهايارتش،نيروهايضدتروريستي
و پليس اين كشور انجام ميشود .موصل كه دومين
ش��هر بزرگ عراق است ،از حدود سه سال قبل به
تصرف گروه داعش درآمد و اين گروه در اين ش��هر
اعالم ايجاد خالفت كرد.
بيش��تر محالت شهر موصل هماينك از داعش
بازپس گرفته شده اما بازپسگيري شهر قديم كه
منطق��هاي پرازدحام با كوچههايي باريك اس��ت و
ديگ��ر اينكه تقريبا در تمام م��وارد باال روندي
نس��بتا معكوس در كش��ور و موانع بسياري روي
فعاليتهاي اقتصادي وجود دارد؛ از موانع قانوني
گرفته تا روالهاي بوروكراتيك .قوانين مشخص و
اجرايي براي حمايت از فعاليتهاي اقتصادي به ويژه
در براب��ر نهادهاي قدرت وجود ندارد .رابطه دولت
(اينجا منظور از دولت صرفا قدرت اجرايي نيست) با
خاصي روبهرو نيست ،چه لزومي ندارد كه شركت پروژه براي
مدت محدود تشكيل شود يا از قالب قراردادي خاصي پيروي
كند .خطرات ،تعهدات و شرايط قرارداد برحسب آنكه به چه
نحو ميان طرفين تقسيم و توافق شوند ،قالب قراردادي را
مختلف ميكنند .همچنين به نظر ميرسد قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه ،مشاركت سازمان بنادر و دريانوري
با شركتهاي خارجي را محدود به بنادر اصلي با كاركرد
نالمللي ساخته اما شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
بي 
را با محدوديت مشاركت در فرودگاههاي بينالمللي مواجه
نكرده است در نتيجه سرمايهگذاري خارجي در چارچوب
سياست قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به نحو يكسان
نسبت به فرودگاههاي داخلي و بينالمللي ،جريان خواهد
داشت .اين امر به نيكي نشان ميدهد كه دولت ،ضرورت
سرمايهگذاري و توسعه در بخش فرودگاهي را فارغ از داخلي
نالملليبودنكاركردفرودگاه،احساسكردهاست.بااين
يابي 
حال ميزان و موضوع مشاركت شركت بينالمللي خارجي
با شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران با محدوديتها و
نالملليخارجيبيشاز49
موانعيروبهرواست؛-1شركتبي 
درصدسهمنخواهدداشت،چهبهموجبقانونمذكور،سهم
شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و بخش خصوصي
داخلي بايد حداقل  51درصد باشد .البته به نظر ميرسد از
لزوم تعلق حداقل  51درصد سهم به شركت فرودگاهها و
ناوبريهواييايرانوبخشخصوصينبايدضرورتمشاركت
و دخالت بخش خصوصي داخلي را برداشت كرد .حداقل
سهمطرفايرانيميتواندتمامامتعلقبهشركتفرودگاههاو

به اتحاديه اروپا ،زندگي سياسي خود را مديون اين
مرد بزرگ دانست.پس از دو شوك بزرگ ،برگزيت
و روي كار آمدن ترامپ كه ميتوانست آينده ناتو و
به طور خاص اتحاديه اروپا را با خطر جدي روبهرو

سازد ،پیروزی ماكرون در كنار ناكامي ترزا مي در
انتخابات پارلمانی بريتانيا از يكسو و سياستهاي
راهبردي مركل از سوي ديگر آغاز عصر تازهاي در
اروپا را نوید میداد.

آخرين سنگر مهم داعش در موصل بهشمار ميآيد،
با دشواري روبهرو بوده است.بنا بر گزارشها ،ائتالف
بهرهبري آمريكا بمبارانه��اي هوايي خود را براي
پشتيباني اين عمليات از نيمهشب شنبه گذشته
آغاز كرده و حمله نيروهاي زميني عراقي در ش��هر
قديم موصل از بامداد ديروز شروع شده است.شهر
قديم موصل در غرب رودخانه دجله واقع شده و به
گزارش خبرگزاري فرانسه در حالي كه در محالت
موصل در شرق دجله زندگي شهروندان كمابيش
به حالت عادي بازگشته ،از غرب دجله صداي ممتد

رگبار مسلسل شنيده و دود ناشي از بمبارانها ديده
ميشود.سازمان ملل متحد جمعه گذشته اعالم كرد
بيش از ۱۰۰هزار نفر از اهالي همچنان در شهر قديم
موصل بهسر ميبرند و گروه داعش ممكن است از آنها
به عنوان سپر انساني استفاده كند.برونو گِدو ،نماينده
آژانس پناهندگان سازمان ملل ميگويد افراد داعش
غيرنظاميان را دستگير و آنها را به اجبار راهي شهر
قديم ميكنند .اين نماينده سازمان ملل افزود در اين
منطقه تقريبا ديگر نه غذايي باقي مانده و نه آب و
ن��ه برق و غيرنظاميان در وضعيت رو به وخامتي از

ميگيرد .ديگر با وجود اينكه هزينههاي بسياري
صرف سياستهاي اجتماعي و حمايتي ميشود
اما اين سياستها در عمل نتوانستهاند از گروههاي
اجتماعي و اقشار آسيبپذير حمايت جدي كنند
و آنها را توانمند سازند .در خدماترساني مشكالتي

ناوبريهواييايرانباشديامياناينشركتوبخشخصوصي
داخلي به نحو مساوي يا غير آن ،تقسيم شود .همچنين
پيشبينيامكانمشاركتودخالتبخشخصوصيداخلي،
نافي امكان مشاركت و دخالت بخش دولتي داخلي نخواهد
بود .با اين تفسير ،شركتهاي هواپيمايي ايراني دولتي نيز
ميتوانند به همراه شركتهاي هواپيمايي خصوصي ايراني
در توسعه فرودگاههاي كشور مشاركت كنند.
 -2موضوع مش��اركت ،ميتواند اح��داث يك فرودگاه
ناموجود (پروژههاي سبز فرودگاهي) يا تجهيز و مدرنسازي
فرودگاه موجود يا حتي تبديل فرودگاه نظامي به فرودگاه
كش��وري (پروژههاي قهوهاي فرودگاهي) باش��د .شركت
فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به اين منظور مجاز است
در تمام وظايف و اختيارات قانوني و مقرراتي خود با شركت
بينالمللي خارجي نسبت به سرمايهگذاري و بهرهبرداري،
مشاركت كند .با اين حال اگرچه شركت به موجب مقررات،
ارائهدهنده خدمات كنترل ترافي��ك هوايي فرودگاهي و
منطقهاي است اما از مشاركت با شركت بينالمللي خارجي
در بخش خدمات يادشده ممنوع است .بنابراين ارائه خدمات
كنترل ترافيك هوايي به عنوان فعاليتي رزرو شده بر دوش
شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران باقي خواهد ماند و
نالملليخارجيدرجهتسرمايهگذاري
مشاركتشركتبي 
و بهرهبرداري از خدمات كمك ناوبري و نشست و برخاست
هواپيماشكلنخواهدگرفت.
*پژوهشگرحقوقهوافضا
sadeghi.md@ut.ac.ir

شرکت فوالد زرند ایرانیان

صفحه  4را بخوانید

تنگدستي و وحشت بهسر ميبرند.از  ۹ماه قبل كه
عمليات بازپسگيري موصل آغاز شده ،نزديك۸۶۲
هزار نفر از اهالي اين شهر آواره شدند اما طي اين مدت
 ۱۹۵هزار نفر از آنها موفق شدهاند به خانههاي خود در
محالت آزادشده بازگردند.گروه حكومت اسالمي در
سال ۲۰۱۴موصل را تصرف كرد كه اين ،سختترين
شكست نيروهاي عراقي در نبردهاي خود عليه گروه
داعش بهشمار ميآيد .عمليات بازپسگيري موصل
از ماه اكتبر آغاز شده و نيمه شرقي شهر در ماه ژانويه
آزاد شد .يك ماه پس از آن نيز عمليات بازپسگيري
غرب موصل كليد خورد.
ادامه نگاه نخست

لزوم تغيير نوع مداخله دولت در اقتصاد
گروههاي مختلف ،رابطهاي است از نوع حاميپروري.
در واقع در غالب موارد روابط از مجراي شفاف خود
دور ميشود .تصميمات بدون اثرگذاري اين بخشها
اتخاذ ميشود يا اينكه نوعي جانبداري در آنها به
نف��ع گروههايي كامال خاص و مش��خص صورت

ش��اگرد خل��ف هلموت كه��ل اي��ن روزها
در راه��ي قدم برم��يدارد كه به رهب��ري اروپا
ختم ميشود.

جهان

آغاز عمليات بازپسگيري شهر قديم موصل

جدي ديده ميشود .همه اينها نشان ميدهد كه
نوع نگاه دولت و حضورش در اقتصاد و جامعه بايد
تغيير كند؛ تغيير از حضوري در ظاهر همهجانبه
س و كارا،
اما بدون كارايي ،به تغييري كمتر محسو 
حضوري كه معطوف به توسعه باشد.
hedayati.mohammad@yahoo.com

مناقصه عمومی

نام شرکت مناقصهگزار :شرکت فوالد زرند ایرانیان
موض�وع مناقص�ه :خرید دس��تگاههای تجهیزات
کالیبراسیون و اندازهگیری
متقاضیان محترم جهت کسب اطالع از شرایط مناقصه
میبایست به نشانی اینترنتی zisco.midhco.com
مراجعه و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تماس
 034-32468710-17داخلی  148آقای اوجی تماس
حاصل نمایند.

روابط عمومی و امور بینالملل شرکت فوالد زرند ایرانیان
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نگاه نخست

دیدار رهبر کاتولیکهای جهان با صدر اعظم آلمان

یادداشت

ميالد صادقي*
صنعت هوانوردي
ايران چند سالي بيش
نيس��ت كه ض��رورت
توس��عه فرودگاهها را
احساس كرده است .مكانگزيني نامناسب،
مشكالت زيستمحيطي و دشواري تملك
زمينهاي اطراف برخي از فرودگاههاي كنوني،
قابليت انتساب جزئي تاخير پروازها و افزايش
مصرف سوخت هواپيماها به ترافيك و تراكم
بخش هوايي فرودگاه ،نياز هواپيماهاي مدرن
و جديد به زيرساختها و تجهيزات فرودگاهي
متناسب و ايجاد رقابت در بخش فرودگاهي
مانند رقابت در بخش خطوط هواپيمايي ،از
جمله داليل ضرورت مذكور است .از سويي نيز
دولتها به عنوان قيم و زعيم تاريخي و سنتي
در امور هوانوردي به دليل برخوردار نبودن از
منابع مالي كافي ،دانش ،تخصص و تجربه الزم
ومشكالتمربوطبهپيشبينيناپذيريبودجه
مملكت -بيشتر به دليل متغير بودن قيمت
نفت -قادر نيستند به نحو يكجانبه ،ضرورت
توسعه فرودگاهها را پاسخ دهند .در اين وضع
ناچار ميشوند به منابع بيروني روي آورند .گاه
نالمللي استقراض
از نهادهاي مالي داخلي و بي 
ميكنند و گاه با دادن امتياز به نهادهاي داراي
سرمايه و تخصص باال ،نيازهاي تعطيلناپذير
عمومي را مرتفع ميسازند .در اين ميان روش
استقراض ،آنها را متعهد ميكند و تخصصي را
ني��ز به ارمغان نميآورد اما دادن امتياز پروژه
ب��ه نهادهاي خارج��ي ،موجب انتقال خطر،
نالمللي و صرف
بهرهمندي از دانش و تجربه بي 
منابع ذخيرهشده در اولويتهاي ديگر ميشود.
اما سياستهاي كلي و قوانين دولتها ،موانع و
محدوديتهايي را در راستاي روش اخير كه از
مزيت و مطلوبيت نسبي برخوردار است ،وارد
كردهاند .اين موانع و محدوديتها در سادهترين
شكلخود،باتعيينحداكثرمدتقراردادايجاد
ميشودودريكيازسختترينوپيچيدهترين
اشكال خود ،با درگير كردن دولت ميزبان در
فرآيند سرمايهگذاري ،ساخت و بهرهبرداري
پروژه پديد ميآيد .در ايران آخرين سياستها
در راستاي سرمايهگذاري خارجي در بخش
فرودگاهي در «قانون برنامه پنجساله ششم
توسعهاقتصادي،اجتماعيوفرهنگيجمهوري
اسالمي ايران» ( ،)1396-1400تجلي يافته
است .قانون يادشده در ماده « »51به شركت
فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اجازه داده است
با رعايت سياستهاي كلي اصل « »44قانون
اساسي و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل
« »44و الحاقات بعدي آن ،نسبت به مشاركت
با ش��ركتهاي معتبر بينالمللي (داخلي و
خارجي) براي تش��كيل شركتهايي جهت
سرمايهگذاري و بهرهبرداري فرودگاهي اقدام
كند .بنابراين با سياست مقرر در قانون برنامه
پنجساله ششم ،توسعه فرودگاههاي كشور در
چارچوب يك كار جمعي و اشتراكي ،بياشكال
و از خشكي اصل « »81قانون اساسي ايران به
دور خواهد بود .در اجراي اين سياست به نظر
ميرسد مدت و مدل مشاركت با محدوديت
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محمد هدایتی -مجادله اقتصادي
اصلي در كش��ور پ��س از انقالب همواره
حول نقش دولت در اقتصاد بوده اس��ت.
اينك��ه دولت تا چه ميزان بايد به تنظيم
مناسبات اقتصادي بپردازد ،تا چه ميزان
بايد به سياستهاي اجتماعي و حمايتي
بودجه اختصاص دهد و در چه حوزههايي
چون يك بازيگر و گاه حتي يك مشتري
در كن��ار ب��ازار فعاليت كند .برخالف س��نتهاي چپ و راس��ت در
كشورهاي اروپايي كه به مسايلي بسيار فراتر از اين موضوع پرداختهاند،
چپ و راست به ويژه حكومتي در ايران حول اين موضوع شكل گرفته
اس��ت .در تمام اين سالها آنچه كمتر بها يافته است ،بررسي نظري
و عملي مس��اله «نوع» دخالت دولت است .تحوالت چند دهه اخير
در اقتصاد كش��ورهاي حتي سرمايهداري نشان ميدهد كه نميتوان
از كنارهگيري دولت صحبت كرد .براي مثال اگر نس��بت هزينههاي
اجتماعي به توليد ناخالص داخلي را بهعنوان شاخصي براي مداخله
دولتي بگيريم ،اين نس��بت تقريبا در تمام كش��ورها همواره افزايش
يافته اس��ت يا مثال در مواردي چون بحران س��ال  2007اين دولت
بود كه به حمايت از بانكها و نهادهاي اقتصادي پرداخت .از اين رو
دخالت دولت مفروض اس��ت .مساله نه دخالت يا عدم دخالت دولت
بلكه نوع دخالت است.
پيتر اوانز آمريكايي و استاد اقتصاد سياسي توسعه در كتاب «توسعه
و چپاول :نقش دولت در تحول صنعتي» به بررس��ي رشد اقتصادي در
كشورهاي جنوب شرقي آسيا ميپردازد و نشان ميدهد برخالف باورهاي
ليبرالي در اينباره كه مداخله دولت مانع از رشد ميشود ،رشد اقتصادي
در اين كش��ورها محصول مداخله آگاهانه عامالن دولتي است .عامالن
دولتي در اينجا مجموعه سياستهايي در پيش ميگيرند كه پيشنيازهاي
بوكارهاي اقتصادي را فراهم ميكند ،در
قانوني و نهادي الزم براي كس 
قوانين و روندها شفافيت ايجاد ميكند ،چشماندازي اطمينانبخش براي
فعاليت اقتصادي عرضه ميكند ،در عين استقالل با گروههاي اقتصادي
و نخبگان حوزههاي مختلف مدام در حال گفتوگو و چانهزني است و در
نهايت ميتواند خدمات عمومي الزم براي شهروندان را فراهم كند .اين
روالي است كه با تفاوتي در درجات در همه دولتهاي توسعهگرا نهادينه
شده است .اما ما كماكان از اين نكته صحبت ميكنيم كه آيا دولت بايد
در اقتصاد مداخله كند يا نه.
ادامه در همین صفحه

پدر بزرگوار ،همسر بیتراز و انسان شریف
بالهای پرتوانی که حس تنگی زندگی را برایت
چند چندان کرده بود امروز گشوده شده و پروازی
در خور همه موجودیت وزین و حجیمت را ترجمان
گردید.
از اینراه خبر حزن انگیز پرواز همیشگی

هوشنگهاشمیکهنزاد

را به آگاهی همه کسانی که حضور متینش را در
زندگی تجربه کرده بودند ،میرسانیم.
حضورتان را برای تخفیف س��ترگی درد نبودش
ارج خواهیم گذاشت.
سهشنبه سیام خرداد نود و شش1396/03/30-
بیمارستانپارسبلوارکشاورز-ساعت ۲بعدازظهر

خاندان های کهن زاد ،پروران ،مشتاقی ،کریمی،
مدیری ،داوری ،دولتشاهی ،یاوری و نخستین پور

