
 از به��زاد نب��وي ت��ا احمد 
منوچه��ر  از  قلعه بان��ي، 
سميعي پور، س��يد مصطفي هاشمي طبا تا 
سيدابوالحسن خاموشي. مديران سال هاي 
اول پي��روزي انق��اب تا مدي��ران همين 
س��ال هاي اخير همه به جشن 50 سالگي 
سازمان گسترش و نوس��ازي صنايع ايران 
آمده بودند، اما اين مراسم دو غايب داشت، 
رضا ويسه و اسحاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور.  هفته پيش كه جش��ن روز 
صنعت و معدن با ي��ك هفته تاخير برگزار 
شد، رييس جمهور نيامد، ديروز هم معاون 
اول او در پنجاهمين سال سازمان گسترش 
و نوسازي صنايع حضور نداشت؛ درحالي كه 
براي هر دو برنامه حضور آنها اعام شده بود. 
اگرچه گفته شد كه روحاني به دليل كسالت 
در جشن روز صنعت و معدن حضور نيافته، 
اما براي شركت نكردن اسحاق جهانگيري 
معاون اول در مراس��م توليد 50 س��الگي 
سازمان گسترش و نوس��ازي صنايع ايران 
هيچ دليلي ارايه نشد. او كه خود از مدافعان 
و حاميان صنعت و معدن كشور است، انتظار 
مي رفت در كنار 9 رييس سابق اين سازمان 
كه زماني پيش��روترين سازمان كشور بود، 
حاضر ش��ود.  ديروز جش��ن پنجاه سالگي 
سازمان گسترش و نوس��ازي صنايع ايران 
با حض��ور 9 رييس اين س��ازمان از ابتداي 
تاس��يس تاكنون و البته مش��اور اقتصادي 
رييس جمهور و نه معاون اول وي برگزار شد 
تا مسعود نيلي كه خود خالق سند استراتژي 
صنعتي است از نبود سند راهبردي صنعتي 
بگويد و تاكيد كند: »با وجود تدوين س��ند 
توسعه صنعتي در س��ال ۱۳۸0، همچنان 
سند راهبردي دقيقي براي توسعه صنعت 
نداريم.«مشاور اقتصادي رييس جمهور با 
بيان اينكه صنعت كشور در سال هاي 9۱ و 

92 حدود ۱7 درصد كوچك تر شد، تصريح 
كرد: »صنعت كش��ور االن 2 برابر اندازه اش 
در س��ال ۸۱ اس��ت اما تقاضا ب��راي خريد 
محصوالت صنعتي به اندازه سال ۸۱ است 
و شكاف بزرگي بين ظرفيت صنعت و ميزان 
تقاضا وج��ود دارد و بس��ياري از واحدهاي 
توليدي با مش��كل روبرو هستند. اگر براي 
حل مش��كات صنعت كه با كمبود تقاضا 
روبرو است، فكري نشود طبق روند طبيعي 
صنعت كوچك خواهد شد مانند فردي كه 
رژيم غذايي مي گي��رد و معده اش كوچك 
مي ش��ود. اگر بازاري براي فروش توليدات 
صنعتي پيدا نشود به تدريج حذف مي شود 
و مش��كاتي مانند بي��كاري در پي خواهد 
داشت. تنها راه نجات صنعت اين است كه 
صادركننده باشيم، زيرا بازار داخلي كفاف 
نمي دهد. صنعتي كه بازار مطمئن داخلي 
داشته، نمي تواند به راحتي وارد بازارهايي 
ش��ود كه رقباي قدري دارد و فاصله زيادي 

در تكنولوژي و شيوه مديريت رقبا دارد.«
يك دوره گذار مي خواهيم 

وي با بيان اينكه تركيب تقاضا تغيير كرده 
است، گفت: »بخش بزرگي از صنعت كشور 
كه در دهه ۸0 ايجاد ش��د صنايع معطوف 
به س��اختمان بود كه حاال چند سالي است 
بخش مس��كن با ركود روبرو است. در حال 
حاضر هم كشور نياز ندارد كه مقدار زيادي 
در مسكن س��رمايه گذاري شود البته براي 
زوج ه��اي جوان و بافت هاي فرس��وده بايد 
فكري ش��ود. نيازمند يك دوره گذار براي 
حركت صنايع كشور از بازار داخل به سمت 
صادرات هستيم، انتقال از اين وضعيت بطور 
طبيعي و خود به خود اتفاق نمي افتد بلكه 
نيازمند اتفاقاتي مانند ديپلماسي هستيم. 
براي جذب س��رمايه خارجي بايد يك نهاد 
متولي داش��ته باشيم كه سازمان گسترش 
مي تواند در اين زمين��ه نقش آفريني كند. 
سازمان س��رمايه گذاري خارجي در وزارت 

اقتصاد وجود دارد كه يك س��ازمان كان 
است اما صنعت نيازمند وجود يك سازمان 
در اين زمينه اس��ت. بايد از سرمايه گذاري 
خارجي ب��راي اص��اح بنگاه هاي صنعتي 
استفاده شود، كوچك شدن تقاضا در اقتصاد 
كشور، صنعت را كوچك تر خواهد كرد. اگر 
اين اقدامات انجام نشود واحدهاي توليدي 
نمي توانند وام هاي خود را بازپرداخت كنند 
و اين موضوع ب��ه بانك ها فش��ار مي آورد، 

چيزي كه االن با آن مواجه هستيم.«
 وي ب��ا بي��ان اينكه صنعت كش��ور عمدتا 
پاس��خگوي نياز داخل بوده اس��ت، افزود: 
»صنع��ت هم��واره در دامن��ه اس��تراتژي 
جايگزين��ي واردات و خودكفايي نوس��ان 
داشته و صنعت برونگرا و پاسخگو به نيازهاي 
جهاني به عنوان مبناي عمومي براي صنعت 
كشور نبوده است. در حال حاضر صنايعي 
صادرات دارند كه از منابع طبيعي استفاده 

مي كنند، نه تكنولوژي.«
  رقابت با بخش خصوصي 

را كنار بگذاريم
 محمدرضا نعم��ت زاده كهنه كار صنعتي 
دولت يازدهم هم البته از زمان كنار گذاشتن 
رقاب��ت با بخش خصوص��ي صحبت كرد و 
گفت: »زماني گفتم بايد مدير صادراتي به 
كش��ور وارد كنيم اما ايراد گرفتند و برخي 
نيز براي اس��تفاده از مدي��ران صادراتي در 
خودروس��ازي ها پنبه در گوش گذاشتند. 
اتفاق بدي در س��ال هاي گذش��ته افتاده و 
چهره س��ازمان گس��ترش سياس��ي شده 
است. بايد اجازه دهيم تا اين سازمان وظيفه 
خود را ايفا كند. در قانون رفع موانع توليد، 
رقابت پذيري به تصويب رسيد كه سازمان 
توسعه اي در قالب اساس��نامه قانوني خود 
انج��ام وظيفه كنن��د. به مدي��ران توصيه 
مي كنم كه وظيفه اصلي را فراموش نكنيم. 
قوانين براي اين است كه مسووالن بتوانند 
به وظيفه شان عمل كنند. در سال 9۳ حدود 

۳5 مورد از مصوبات دول��ت قبل را اصاح 
يا لغ��و كرديم كه مانع كس��ب و كار بخش 
خصوص��ي و دولت بود و در قالب رفع موانع 
توليد نيز مواردي را اضافه كرديم و مجلس 
نيز برخي موارد را اضافه كرد كه بعضي از آنها 
مفيد بود و بعضي نيز مفيد نبود. از مجلس 
مي خواهيم كه در قالب  اقتصاد مقاومتي اگر 
موانعي براي كسب و كار مردم وجود دارد، 
آن را برط��رف كند.«وي ب��ا تاكيد بر اينكه 
بخش خصوصي بايد توانمند باشد، گفت: 
»ما باي��د مكمل بخش خصوصي باش��يم 
ولي به عنوان دستگاه دولتي نيز بايد كمك 
كنيم ك��ه بخش خصوصي توانمند ش��ود. 
ديدگاه رقابت با بخش خصوصي يا كار كردن 
موازي با اين بخش را بايد كنار بگذاريم. چند 
وقت پيش نيز رهبري در جلس��ه اي باز هم 
بر استفاده بخش خصوصي از تسهيات اين 
صندوق تاكيد كردند. گاهي با عوض كردن 
يك كلمه مي تواني��م كارها را پيش ببريم؛ 
مثًا در گذش��ته با تغيير كلمه »كمك به 
بخش خصوصي« به »پش��تيباني از بخش 
خصوصي« توانستيم كارها را جلو ببريم و 
مديران كش��ور بايد راهي براي انجام كارها 
پيدا كنند.« نعمت زاده همچنين با اشاره به 
انتقادات مطرح شده از سوي رييس سازمان 
گس��ترش مبني بر وجود برخي انتقادات 
و ايجاد مانع براي انجام بخش��ي از كارهاي 
سازمان گس��ترش، گفت: »اينكه بگوييم 
فاني ايراد گرفته و ما نيز كار نكنيم، درست 
نيست. بايد كار كنيم واال بايد ميز و صندلي 
خود را به ديگران بس��پاريم. صنعتي كه با 
خارجي ها رقابت كند نداريم، در سال هاي 
پيش عنوان كرديم كه با روش هاي سنتي 
نمي توانيم صنعت را رشد دهيم، به همين 
دليل با دانش��گاه هاروارد صحبت كرديم و 
پس از آن موسسه اي براي پرورش مديران 
آينده بخ��ش خصوصي ايجاد ش��د. فقط 
كتاب خوان��دن، انس��ان را مدير نمي كند. 

موافقت  اصولي   تاسيس ايرالين  ها طبق دستورالعمل كفايت سرمايه است
علي عابدزاده، معاون وزير راه و شهرسازي، اظهار داشت: موافقت اصولي هايي كه سازمان هواپيمايي كشوري براي تاسيس شركت هاي هواپيمايي صادر كرده است، بر اساس كفايت سرمايه و تامين حداقل رقم مذكور 
است كه تعداد هواپيماها نيز مشمول همين كفايت سرمايه است. فعاليت شركت  هاي هواپيمايي در ناوگان هوايي كشور منوط به آن است كه راهكار الزم براي انجام عمليات پرواز داشته باشند و كفايت سرمايه را تامين 
كنند. هيچ گذشتي در اين باره نخواهيم داشت، شركت هواپيمايي جديدي كه بخواهد فعاليت خود را در ايران آغاز كند، حتماً بايد رقم كفايت سرمايه را تامين و به تعداد هواپيماي موردنظر برسد.
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بدهكاران بانكي تا ۴۰ 
ميليون از سود معاف شدند

در ادامه اجراي طرح بخشودگي سود 
تس��هيات بدهكاران بانكي كمتر از 
۱00 ميلي��ون تومان، بر اس��اس اولويت بندي انجام 
ش��ده اين بار بخش��ودگي س��ود و جرايم بدهكاران 
بانكي تا سقف 40 ميليون تومان در دستور كار قرار 

گرفته است. 
طرح بخش��ودگي سود تس��هيات بدهكاران بانكي 
تا س��قف ۱00 ميليون تومان از اواخر بهمن ماه سال 
گذشته و براساس تبصره )۳5( قانون بودجه ۱۳95 
به اجرا درآمد. بر اين اساس دولت داراي اين اختيار 
بود تا بتواند تا سقف ۱0 هزار ميليارد تومان از 45 هزار 
ميليارد تومان منابع ناشي از درآمد تسعيرنرخ ارز را 
براي بخشودگي در اين بخش مورد استفاده قرار دهد. 
طبق دستورالعمل تعيين شده بدهكاران بانكي كه در 
اولويت اين طرح قرار مي گيرند، در صورت پرداخت 
يكجاي اصل تسهيات بطور نقدي مشمول بخشش 
سود خواهند شد. اين سود از محل ۱0 هزار ميليارد 
تومان تعيين شده در قانون بودجه و از طريق دولت 
به بانك ها پرداخت مي ش��ود. از سوي ديگر بانك ها 
موظف شدند جرايم متعلقه به تسهيات بدهكاران 
بانكي از جمله جريمه وجه التزام را بخشيده و بدهكار 

از اين سود و جريمه معاف شود. 
اما با توجه به اينكه تع��داد پرونده هاي بدهكاران تا 
سقف ۱00 ميليون تومان بسيار باالتر از حد ۱0 هزار 
ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود، بانك مركزي 
تصميم به اولويت بندي بخشودگي حساب بدهكاران 
بانكي گرف��ت. بنابراين در مرحل��ه اول بدهكاران تا 
س��قف ۱0 ميليون تومان در دستور كار قرار گرفتند 
كه براس��اس آنچه كه مقامات بان��ك مركزي اعام 
كرده اند، تا پايان سال گذشته حدود 2250 ميليارد 
تومان براي بخش��ودگي جرايم تسهيات بدهكاران 
زير ۱0 ميليون پرداخت و پرونده اين گروه بسته شد. 
در ادامه و در نيمه ارديبهش��ت ماه امس��ال بود كه با 
اعام رييس كل بانك مركزي مرحله دوم بخشودگي 
س��ود تا س��قف 25 ميليون تومان افزايش يافت و به 
شبكه بانكي اباغ شد. اين در حالي است كه در پايان 
اين مرحله ني��ز در مجموع ۳۸ هزار و 44۳ پرونده از 

بدهكاران بانكي تعيين تكليف شد. 
اما در تازه ترين تصميم بانك مركزي قرار بر اين شده 
تا سقف بخش��ودگي بدهكاران تا 40 ميليون تومان 
افزايش يابد. اين دس��تورالعمل به شبكه بانكي اباغ 
شده و بدهكاران تا اين سقف مي توانند با مراجعه به 

چند بانك خاص در اين رابطه اقدام كنند. 
بخش��ودگي س��ود و جرايم بده��كاران بانكي فقط 
مشمول بدهكاران بانك هاي ملي، سپه، كشاورزي، 
تجارت، صادرات، ملت و رفاه كارگران مي شود و تنها 
براي »مانده مطالبات تسهيات اعطايي يارانه اي مورد 
حمايت، حوادث غيرمترقبه و مس��كن روستايي« و 
»مانده مطالبات امحا ش��ده آسيب ديدگان ناشي از 
حوادث غيرمترقبه ك��ه در بندهاي )د( تبصره)۱۱( 
قان��ون بودج��ه ۱۳9۳ و ۱۳94 و همچنين بند)و( 
تبصره)۱۳( قانون بودج��ه ۱۳95 مورد تاكيد بوده 
است، مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت. بانك هاي 
تعيين شده حداكثر تا ۳۱ مردادماه بايد در اين رابطه 
اقدام كرده و پس از پايان مهلت تعيين شده و ارزيابي 
عملكرد آنها و با توجه به امكان تامين منابع در مراحله 
بعدي نس��بت به تغيير اولويت ها براي بخشش سود 

تسهيات تصميم گيري خواهد شد. 

   تفاهمنامه خدمات نوسازي تاسيسات و افزايش 
توليد گاز ميدان سلمان امضا شد. پتروپارس 

  يك شش�م خانوارهاي ايراني در اس�تان تهران 
زندگي مي كنند. مركز آمار 

  واردات كنترل نش�ده، شناسايي بيوتروريسم را 
سخت كرده است. وزارت جهاد كشاورزي 

  چالش دولت در ايجاد فضاي جديد كسب وكار در 
كشور. صندوق كار آفريني 

  بر اساس مصوبه جديد دولت سقف حقوق مديران 
دولتي و شبه دولتي  حذف شد. هيات دولت 

  جايگزيني واگن هاي قطار تهران-زنجان-تهران 
با ريل باس رجا. روابط عمومي رجا 

  تقاضاي جهاني نفت ۸ ميليون بشكه تا سال ۲۰۴۰ 
كاهش مي يابد/ خودروهاي برقي تهديدي بر بازار 

نفت. بلومبرگ
  پروازهاي حج اين هفته نهايي مي شود. ايسنا

عددنوشت

سرخط خبرها پرگار  صنعت

صنعتي كه هم استراتژي دارد و هم ندارد
برگزاري جشن نيم قرن با ايدرو با دو غايب بزرگ

انتقاد از انتقادها
هن�وز قل�م را روي كاغذ 
س�وال  نگذاش�ته ايم 
مي پرس�ند. نمي شود كه 
كار كني�م و فح�ش ه�م 
بخوري�م! نباي�د آنق�در 
دست و پاي ما را ببندند، 
س�ازمان هاي  ام�روز 
توس�عه اي وارث بده�ي 
شركت هاي خود هستند 
ك�ه در اي�ن رابط�ه بايد 
ايج�اد  گش�ايش هايي 
شود. در س�ال هاي ۸۰ به 
بعد س�ازمان هاي دولتي 
به جاي خصوصي س�ازي 
ي�ا  ش�به دولتي ها  ب�ه 
خصولتي ها واگذار شدند.

قيمت هر اونس طا در بهار امس��ال نس��بت به بهار 
س��ال گذشته نوسان چنداني نداش��ته و در مجموع 
چه��ار دالر افزايش قيمت را تجربه كرده اس��ت. هر 
اونس طا در بازارهاي جهاني در فروردين ۱۳95 با 
قيمت ۱244 دالر حركت خود را آغاز كرد و در ادامه 
با روند نزولي قيمت به ۱2۱7 دالر رسيد. همچنين 
در ميانه هاي ماه به ۱2۳9 دالر رس��يد و در روزهاي 
بعد حركت آن معكوس و ۱25۸ دالر عرضه شد. در 
نهايت در روزهاي پاياني ماه نرخ ۱2۳4 دالر را تجربه 
كرد. هر اونس طا براي معامات در بازارهاي جهاني 
در دومين ماه سال گذشته و در نخستين روزهاي آن 
۱252 دالر فروخته شد. در ادامه قيمت اين نوع طا 
به ۱267 دالر رسيد و در روزهاي بعد با ادامه حركت 
افزايشي به ۱2۸0 دالر رسيد. همچنين در اواخر ماه با 
نزولي شدن روند خود ۱252 دالر عرضه شد. اين نوع 
طا در خرداد ماه سال قبل در نخستين روزها ۱229 
دالر عرضه شد.  در ادامه ماه به ۱229 دالر رسيد و در 
روزهاي بعد با حركت صعودي ۱24۳ دالر فروخته 
شد. در اواخر ماه به باالترين نرخ خود در اين فصل از 
سال گذشته رسيد و ۱2۸9 دالر در بازار فروخته شد. 

عبداهلل محمد ولي، ريي��س اتحاديه توليدكنندگان 
و صادركنندگان طا و جواهر گفت: طي س��ال هاي 
گذش��ته صنف ما دچار آس��يب هاي بس��يار شده و 
اكنون صادرات طا به رقمي نزديك به صفر رسيده 
اس��ت؛ درحالي كه تايلند 26 ميلي��ارد دالر و تركيه 
حدود ۱7 ميليارد دالر درآمد از طريق صادرات طا و 
جواهر دارند. طي سال هاي گذشته هزينه هاي سربار 
موجب شده كه شرايط توليد طا و جواهر در كشور 
مناسب نباشد و همكاران ما با 0/۱ ظرفيت خود كار 
كنند. وي ادامه داد: هزينه هاي متعددي مانند بيمه 
و عوارض مختلفي كه از سوي شهرداري اخذ مي شود 
و همچنين ماليات بر ارزش افزوده و ش��يوه دريافت 
آن در مجموع شرايطي ايجاد كرده كه توليد طا در 
كشور گران تمام مي شود. بر همين اساس عده اي به 
فكر واردات طا افتاده و برخي هم سوءاستفاده كرده و 
اين كار را به شيوه قاچاق انجام مي دهند كه در نهايت 
اين موضوع هم تاثي��رات خاص خود را روي فعاليت  
صنف ما بر جاي گذاش��ته و موجب مي شود در عمل 

بازار طا بي رونق شود. 

معاون ش��ركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
اي��ران با بيان اينكه مصرف بنزي��ن در ايران به بيش 
از ۸۳ ميليون ليتر رسيده است، اظهار كرد: با وجود 
اينكه مصرف بنزين در كش��ور به پيك خود رسيده، 
مش��كلي در تامي��ن بنزين وج��ود ندارد. ش��اهرخ 
خس��رواني با تاكيد بر اينكه درم��ورد ميزان ذخيره 
بنزين در كش��ور نمي ت��وان آمار دقيق��ي ارايه كرد، 
افزود: متوس��ط ميزان مصرف بنزين در كشور بعد از 
ماه مبارك رمضان به بيش از ۸۳ ميليون ليتر رسيده 
و كاهش هم پيدا نمي كند كه يك امر غيرعادي است. 
پيش بيني افزايش مصرف در حد پنج درصد بود كه 
در حال حاضر به باالي 9 درصد رس��يده اس��ت. وي 
درمورد دليل اصلي افزايش مصرف بنزين در كشور 
توضيح داد: يكي از دالي��ل افزايش ميزان و مصرف 
بنزين در كش��ور، توليد بيش از اندازه خودرو است و 
اينكه مردم مي توانند به راحتي صاحب ماشين شوند. 

 بهم��ن عبدالله��ي، ريي��س ات��اق تعاون اي��ران از 
هدفگذاري سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد 
ملي براي 5 سال آينده خبر داد و گفت: براساس قانون 
اساس��ي، اقتصاد ايران بر سه بخش اصلي خصوصي، 
دولتي و تعاوني تقسيم مي شود و سهم بخش تعاون 
از اقتصاد 25 درصد هدف گذاري شده است. به گفته 
رييس اتاق تعاون ايران، در حال حاضر بيش از ۱00 
هزار تعاوني ثبت ش��ده با عضويت مردم در كش��ور 
مشغول فعاليت هستند و بر اساس آمارها بيش از ۱2 
ميليون نفر عضو ش��بكه تعاوني ها بوده و بيش از 40 
ميليون نفر از خدمات تعاوني ها اس��تفاده مي كنند. 
تعاوني ها در بيش از ۱20 رشته از جمله كشاورزي، 
صنعتي، خدماتي و حمل و نقل فعاليت دارند و جزو 

فعال ترين بخش هاي كشور به شمار مي روند. 

افزايش قيمت هر اونس طال

صادرات طالي ايراني

مصرف بنزين روزانه

اعضاي شبكه تعاون كشور

۴ دالر

صفر

83 ميليون ليتر

۱۲ ميليون نفر
معامله گران بورس تهران در حالي معامات پرحجم را به نظاره نشستند كه گروه  فلزات اساسي و شوينده ها با وجود غلبه عرضه 
بر تقاضاي س��هام همچنان در دامنه صعودي نوسان قيمت ها معامله شدند. شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار 
تهران در پايان معامات روز دوش��نبه 25 تير ماه 96 با افزايش 72 واحدي روي رقم 79 هزار و 692 واحد ايس��تاد. شاخص كل 
هم  وزن اما با كاهش ۱۱ واحدي عدد ۱7 هزار و ۳55 واحد را به نمايش گذاش��ت. ش��اخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش ۱7۸ 

واحدي به رقم ۸7 هزار و 472 واحد دست يافت. 
ش��اخص بازار اول اما در حالي با افزايش ۱25 واحدي به رقم 55 هزار و ۱۸6 واحد دس��ت يافت كه ش��اخص بازار دوم با كاهش 
27۱ واحدي عدد ۱77 هزار و ۳02 واحد را به نمايش گذاش��ت. همچنين شاخص كل فرابورس )آيفكس( بدون تغيير چنداني 

به 9۱0 واحد رضايت داد. 
براس��اس اين گزارش، معامات سهام در نماد معاماتي ش��ركت هاي فوالد مباركه با 72 واحد، پتروشيمي خوزستان با 45 واحد و 
س��رمايه گذاري گروه توسعه ملي با 2۸ واحد افزايش بيش��ترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. 

در مقاب��ل، معامات س��هام در نم��اد معاماتي 
شركت هاي خدمات انفورماتيك با 20 واحد، آسان 
پرداخت پرشين با ۱۸ واحد و پتروشيمي پرديس با 
۱۳ واحد كاهش بيشترين تاثير منفي را در برآورد 
اين نماگر به دوش كشيدند. ارزش كل معامات 
امروز بورس تهران به بيش از 22۸ ميليارد تومان 
نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست شدن 
بيش از يك ميليارد سهم و اوراق مالي قابل معامله 

طي 5۱ هزار و 7۱5 نوبت داد و ستد بود. 

شوراي حمل و نقل جهاني اعام كرد: متوسط شمار كانتينرهاي به آب افتاده از سال 20۱4 تاكنون كاهش 4۸ درصدي داشته 
اس��ت. آخرين تحقيقات از به آب افتادن 56۸ كانتينر به طور ساالنه خبر دادند كه شامل غرق كشتي ها نمي شود. بر اساس اين 
گزارش، با احتساب حوادث غرق كشتي ها، متوسط شمار كانتينرهاي به آب افتاده دو برابر شده و به رقم يك هزار و 5۸2 كانتينر 

مي رسد كه اين ميزان در سال 20۱4 دو هزار و 6۸۳ كانتينر ثبت شده است. 
بس��ياري از كانتينرهاي به آب افتاده در س��ال 20۱4 مربوط به فاجعه غرق كش��تي Comfort متعلق به شركت كشتيراني 
MOL در اقيانوس هند بود كه منجر به از بين رفتن چهار هزار و 29۳ كانتينر ش��د. در س��ال 20۱۱ نيز به گل نشستن كشتي 
M/V Rena در نيوزيلند منجر به از دست رفتن 900 كانتينر موجود در آن شد. شوراي حمل و نقل جهاني WSC در اين باره 
اعام كرد: آمار منتش��ره نشان مي دهد ازبين رفتن كانتينرها در برخي سال هاي خاص به تفاوت هاي آب و هوايي و وقوع برخي 

اتفاقات غيرمعمول بستگي دارد. 
اين آمار همچنين نشان مي دهد به آب افتادن اغلب كانتينرها، نتيجه وقايع بزرگ از جمله غرق كشتي است. بطور مثال در سال 

20۱۳، در مجموع پنج ه��زار و 57۸ كانتينر به آب افتادند 
كه 77 درصد آنها به غرق كانتينربر Comfort در اقيانوس 
هند مربوط مي ش��د. در نتيجه با غرق كشتي El Faro در 
س��ال 20۱5 تمامي كانتينرهاي اين كشتي از بين رفت كه 
اين اتفاق به تنهايي 4۳ درصد از كل كانتينرهاي به آب افتاده 
در اين سال را تش��كيل مي دهد. در سال 20۱6 نيز صنعت 
كش��تيراني موفق به جابه جايي ۱۳0 ميليون كانتينر پر از 
كاال ش��د كه تخمين زده مي شود ارزشي معادل جمعا چهار 

تريليون دالر داشته باشد. 

كانتينرهاي به آب افتاده دو برابر شدند بازگشت خون تازه به بازار سهام با عرضه اوليه
به روايت آماربورس

درصدتغييرمقدارعنوان شاخص 
7969۲/9۰7۲/1۴۰/۰9شاخص كل

۲6۴6۸/6۰۲3/91۰/۰9شاخص قيمت )وزني-   ارزشي(
۰/۰7-11/5۰-17355/7۰شاخص كل )هم وزن(

۰/۰7-۸/۸۰-13۲7۰/9۰شاخص قيمت )هم وزن(
۸7۴7۲/3۰17۸/7۸۰/۲۰شاخص آزاد شناور

551۸6/۴۰1۲5/۸1۰/۲3شاخص بازار اول
۰/15-۲71/33-1773۰۲/7۰شاخص بازار دوم

گروه اقتصادي

نرخ اشتغال 6/۴ برابر 
ميانگين دولت دهم

دولت يازدهم در اشتغالزايي به عنوان 
يكي از بخش هاي اصلي تحقق اقتصاد 
مقاومتي، فعاليت س��ازنده اي داشته است. براساس 
آمار نرخ اش��تغال از س��ال ۱۳92 تا ۱۳95 در دولت 
يازدهم 6/4 برابر ميانگين دوره دولت پيش��ين است. 
در ۱2 س��ال گذش��ته، ۳ دولت نهم، دهم و يازدهم 
مديريت اجرايي كش��ور را در دس��ت داشتند و اين 
مدت، در سه بازه زماني سال هاي ۸4 تا ۸۸ )مديريت 
دولت نهم(، سال هاي ۸۸ تا 92 )مديريت دولت دهم( 
و س��ال هاي92 تا 96 )مديريت دولت يازدهم( قابل 
تقس��يم بندي است. بر اين اس��اس، نرخ بيكاري كل 
كش��ور در دولت نهم، از ۱۱/5 درصد در سال ۸4 آغاز 
ش��د و در س��ال ۸5، به ۱۱/۳ درصد، در سال ۸6 به 
۱0/5 درصد و در س��ال ۸7 نيز به ۱0/4 درصد رسيد 
تا اينكه نرخ بيكاري ۱۱/5 درصدي در ابتداي دولت 
نهم به ۱0/4 درصد در س��ال پاياني اين دولت برسد. 
نوك پيكان ش��اخص بيكاري در س��ال ۸۸ به عنوان 
نخستين س��ال ابتداي دولت دهم، صعودي شد و با 
افزايش ۱/5 درصدي به ۱۱/9 درصد رسيد؛ اما روند 
افزايش نرخ بيكاري ادامه داشت تا اينكه اين نرخ در 
سال ۸9 به ۱۳/5 درصد رسيد و ركورد باالترين نرخ 
بيكاري در۱۱ س��ال گذشته را به خود اختصاص داد. 
پس از آن، از س��ال 90 مجدد ش��اخص نرخ بيكاري 
روند نزولي به خ��ود گرفت تا از ۱2/۳ درصد به ۱2/۱ 
درصد در س��ال 9۱ و س��ال پاياني دولت دهم رسيد. 
نرخ بيكاري جمعيت با تحصيات عالي در دولت دهم 
در فاصله س��ال هاي ۸4 تا ۸۸ دول��ت نهم، به ترتيب 
۱5/5 درصد، ۱5/7 درصد، ۱5/9 و ۱6/5 بوده اس��ت 
اين ن��رخ در دوره دولت دهم )۸۸ ت��ا 92( به ترتيب 
۱۸/6، 20/۳، ۱9/4، 20/9 رسيد. در سال 92 حدود 
7۱2 هزار ش��غل، در س��ال 94 حدود 667 هزار و در 
سال 95 حدود 6۱6 هزار اش��تغال خالص در كشور 
ايجاد شد كه در مقايسه با دوره هاي قبل و با توجه به 
قرار داش��تن در دوره ركود و پس از ركود، اين ميزان 
اش��تغال در دولت يازدهم قابل توجه است. بر اساس 
برنامه ششم توسعه و بودجه 96 و ظرفيت اقتصادي 
كشور، هدفگذاري ايجاد 950 هزار شغل تعيين شده 
است. اين نكته نيز قابل توجه است كه عملياتي سازي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي از زمان روي كارآمدن 
دولت يازدهم، در زمره مهم ترين عناصر برنامه ريزي 
و تصميم گيري مس��ووالن اجرايي بوده است. يكي از 
موضوع هايي كه همواره در مباحث اقتصادي مطرح 
مي شود، نرخ بيكاري و اش��تغال است. در اين زمينه 
دولت ها س��عي مي كنند با ارايه برنامه هايي از ميزان 

بيكاري كاسته و اشتغال را افزايش دهند. 

دريچه 

قبا گفتيم ك��ه بايد مدي��ر صادراتي وارد 
كشور كنيم، اما عده اي انتقاد كردند. مثاً در 
رشته هاي پيشرفته اي مانند خودروسازي، 
مدير صادراتي نداريم كه اين مساله را عنوان 
كردي��م ولي ع��ده اي پنبه در گوش ش��ان 
گذاشتند و نمي شنوند. جايي كه بلد نيستيم 

بايد براي يادگيري تاش كنيم.«

نمي شود هم كار كرد، هم فحش خورد
در ادام��ه منص��ور معظمي، مع��اون وزير 
صنعت و رييس سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع كه كمي بي پرده تر از ساير معاونين 
وزير صحب��ت مي كند ب��ا صراحت گفت: 
»هنوز قلم را روي كاغذ نگذاشته ايم سوال 
مي پرسند؛ نمي شود كه كار كنيم و فحش 
هم بخوريم! نبايد آنقدر دس��ت و پاي ما را 
ببندند، امروز سازمان هاي توسعه اي وارث 
بدهي شركت هاي خود هستند كه در اين 
رابطه بايد گش��ايش هايي ايجاد ش��ود. در 
سال هاي ۸0 به بعد س��ازمان هاي دولتي 
به جاي خصوصي سازي به شبه دولتي ها يا 

خصولتي ها واگذار شدند.«
وي با گايه از محدوديت هاي اين سازمان 
در اجراي وظايف ادام��ه داد: »اجازه دهيد 
كه سازمان هاي توسعه اي بيشتر كار كنند. 
آنقدر دست و پاي ما را نبنديد. امروز چيزي 
كه اتفاق مي افتد نظارت نيست. به قول يكي 
نمي ش��ود هم كار كرد هم فحش خورد. ما 
نمي خواهيم از منابع دولتي استفاده كنيم 
اما بايد بگويم ميلياردها تومان طلب داريم 
ك��ه اميدواريم به زودي پرداخت ش��ود. از 
دولت و مجلس مي خواهيم در ماموريت هاي 
جديد سازمان هاي توسعه اي كه پيشنهاد 
كردي��م همكاري الزم را داش��ته باش��د ما 
ديگر به س��مت ايجاد واحدها نبايد برويم 
بلكه مدل مشاركتي را دنبال مي كنيم. در 
اين مدل سهم مديريتي هم با شركت هاي 

خصوصي است.«
  از سرزنش نهادهاي نظارتي 

نبايد ترسيد 
رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
ايران با طرح اين سوال كه آيا تزريق 2 هزار 
ميليارد دالر منابع مالي به اقتصاد كش��ور 
طي 50 سال گذش��ته به معني توانمندتر 
شدن بخش خصوصي است، از وجود برخي 
محدوديت ها از س��وي نهاده��اي نظارتي 
انتق��اد ك��رد و اظهار داش��ت: »طي پنجاه 
س��ال گذش��ته حدود 250 طرح صنعتي 
توس��ط اين س��ازمان اجرا ش��ده و حاال در 
مرحله دوم عمر اي��درو نيازمند بازتعريف 
در وظايف سازمان هستيم.«وي با اشاره به 
واگذاري برخي شركت هاي دولتي به بخش 
ش��به دولتي، خصولتي ها يا نهادهاي ديگر 
تصريح كرد: س��ازمان هاي توسعه اي وارث 
بدهي شركت هاي شان هستند و مطالبات و 
تعهداتي به آنها منتقل شده است. ما دنبال 
اس��تفاده از منابع دولتي در ايدرو نيستيم 
بلكه مي خواهيم كه ضوابط دست و پاگيري 
كه حوزه مسووليت سازمان ها را محدودتر 
مي كند، برطرف ش��ود. هم اكنون ۱۸ طرح 
با بودجه 6 ه��زار و ۱00 ميلي��ارد تومان و 
اشتغال زايي مستقيم ۳7۱۱ نفري در ايدرو 
در حال اجرا است، تا امروز نه تنها يك ريال 
از منابع دولتي استفاده نكرديم بلكه طلب 
هم داريم. بع��د از برجام، 2۸ موافقتنامه در 
سازمان گسترش به امضا رسيده كه 7 مورد 

به قرارداد تبديل شده است.« 
معظمي با بي��ان اينكه آنچه ام��روز اتفاق 
مي افتد نظارت نيست بلكه محدوديت هاي 
زيادي وجود دارد، افزود: »هنوز قلم را روي 
كاغذ نگذاشته ايم سوال مي پرسند؛ نمي شود 

كه كار كنيم و فحش هم بخوريم!«

بهزاد نبوي؛ مردي از جنس صنعت 
ش�ايد در ميان همه مديراني كه ديروز از دست وزير و معاون 
وي لوح تقدير و يادبود 5۰ سالگي سازمان گسترش و نوسازي 
را براي تكي�ه زدن بر صندلي رياس�ت بزرگ ترين س�ازمان 
صنعتي كش�ور گرفتند كمتر كس�ي قد خميده بهزاد نبوي را 
مي تواند از نظر دور كند؛ مردي كه به مدد سابقه پر و پيمانش 
در انقالب ايران و مديريتش بر بدنه صنعتي كش�ور از مديران 
نام آشنايي است كه نمي توان از كنار نام او به آساني گذشت. 
موضوعي كه در تصوير ثبت ش�ده 9 مدي�ر صنعتي ايدور در 
5۰ ساله گذش�ته به خوبي مشهود است. مردي قد خميده كه 
حتي در تمامي عكس هاي ثبت ش�ده در جشن پنجاه سالگي 
سازمان گسترش نيز قد وي راست نشد.  نبوي زماني سكاندار 
وزارت صنايع سنگين شد كه كشور سال هاي جنگ را سپري 
مي كرد و كشور بايد در كنار دفاع از كشور به فكر سازندگي و 
توس�عه هم مي بود. در آن زمان بهزاد نبوي براي پاسخگويي 
به نحوه توزيع خودروهاي ثبت نام شده جاده مخصوصي ها به 

مجلس فراخوانده ش�د و به دفاع تمام قد از صنعتي برخاست 
كه هنوز هم گام هاي خودكفايي اش را به آهستگي برمي دارد و 
حتي بارها خطاب به نمايندگان مجلس اعالم كرد كه اگر كسي 
سوالي در مورد خودرو دارد حاضر به پاسخگويي هستم سوال 
بپرسيد.  روحيه جسور و پاس�خگو و البته متعهد وي موجب 
شد تا حتي زماني حجت االسالم هاشمي رفسنجاني در جمعي 
اعالم كند كه كش�ور را بايد امثال به�زاد نبوي ها اداره كنند. 
بهزاد نب�وي )زاده 13۲1 تهران( از پدري س�بزواري و مادري 
تبريزي، از اعضاي ارشد س�ازمان مجاهدين انقالب اسالمي 
و از فعاالن سياس�ي قبل و بعد از انقالب به ش�مار مي رود. در 
كارنامه فعاليت هاي اجرايي خود معاون نخس�ت وزير در امور 
اجرايي در دولت محمدعلي رجايي، محمدرضا مهدوي كني و 
ميرحسين موسوي، وزير صنايع سنگين در دولت ميرحسين 
موسوي، نماينده و نايب رييس مجلس در دوره ششم مجلس 
ش�وراي اسالمي و رياست س�تاد بس�يج اقتصادي در دوران 

جنگ ايران و عراق را داشته است. بهزاد نبوي از بهمن 1357 
تا مرداد 135۸ عضو كميته مركزي انقالب اس�المي بود. پس 
از آن تا آبان 135۸ به صورت تمام وقت در سازمان مجاهدين 
انقالب اسالمي به فعاليت مي پرداخت. در آبان 135۸ با حكم 
شوراي انقالب اس�المي به عضويت شوراي سرپرستي صدا و 
سيما درآمد. در شهريور 1359 و با انتخاب محمدعلي رجايي 
به عنوان نخست وزير، به س�مت وزير مشاور در امور اجرايي 
منص�وب ش�د. همچني�ن وي در دول�ت محمدعل�ي رجايي 
مسووليت س�خنگوي دولت و رييس ستاد بسيج اقتصادي را 
نيز بر عهده داش�ت. از ديگر فعاليت هاي مهم او در اين دوره، 
مديريت مذاكرات مربوط به آزادسازي گروگان هاي امريكايي 
بود كه به بيانيه الجزاير منتهي ش�د. بهزاد نبوي در دو دولت 
ميرحسين موسوي وزير صنايع سنگين بود. وي در اواخر دوره 
جنگ با معرف�ي دولت و حكم هاشمي رفس�نجاني به عنوان 
مسوول پش�تيباني ستاد فرماندهي كل قوا منصوب شد. پس 

از وزارت صنايع س�نگين تا خرداد 1376 مش�اور مديرعامل 
ش�ركت مپنا و عضو هيات مديره ش�ركت پتروپ�ارس بود. از 
سال 1379 به مدت چهار س�ال نماينده و نايب رييس مجلس 
ششم بود كه در اعتراض به »نظارت استصوابي« به همراه 13۸ 

نماينده ديگر استعفا داد. 

خبرگزاري ايرنا


