روزنامهاقتصادیصبح ایران

س مجلس:
نایب ریی 

رییسکل بانک مرکزی تاکید کرد؛

نبايدازشعار
وتوهينمردمبهمقاماتبترسيم

اطمينان از ثبات مالي ايران
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سال چهاردهم شماره  16 3826صفحه قیمت 1000تومان

تمدید تعلیق تحریم ها

امضای تفاهمنامه خط اعتباری  5میلیارد یورویی ایتالیا با ایران؛

هادی مومنی -هميشه اعداد حقايق را بهتر
و شفافتر از ايدهها و حرفهاي خوشبينانه در
اقتصاد بيان ميكند .در حالي كه ...
5

نتیجه اعتبارسنجی «نوماد کاپیتالیست» در سال 2017؛

ارزیابی «جهان صنعت» از تصمیم جدید آمریکا درباره برجام؛

2

ربیعی سفرای ژاپن و چین را برای مهار آتش سانچی بسیج کرد؛

وقت طاليي نجات هنوز تمام نشده است

در سفر آخوندی به هند اختالفات دو کشور در مورد بندر چابهار حل شد؛

امضای  2میلیارد دالر تفاهمنامه ریلی

اقدام پیشدستانه برای تنظیم بازار عید

بورس در سرازيري

اروپایی ها اعتماد کردند

تحليل اكونوميست از يك سالگي رياستجمهوري ترامپ؛

كودك نوپاي خودخواه

فرصت رو به پایان

گروه صنعت -عراق امسال را سال سازندگی
برای کشــورش نامگذاری کرده است .افزایش
قیمت نفت و رشد بودجه عراق از ...
7

گذرنامه ایرانی در قعر جدول

برخوردبامزاحمتهایخیابانیمسیرپیچیدهایبرایاحقاقحق؛

تنظیف
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آزمون روحانیشناسی!
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نگاه نخست

یادداشت

پیچیدگیاقتصادکشور

امكانناپذيريسياستهاي
برجامي ترامپ

Economist

دكتر صالحالدين هرسني*
ر ييسجمهــو ر
آمريكا ديروز چهارمين
گزارش خــود درباره
برجام را تقديم كنگره
كــرد .آنگونــه كه از
نگرش ترامپ در قبال
برجام پيداست ،آمريكا درصدد اجراييسازي
سياستهاي پيش روي خود در برجام است.
لــذا همين نگرش و نــوع گزارش موجب
گمانهزنیها و احتماالت پيش روي آمريكا
در برجام شــده كه بايــد ديد تا چه اندازه
امكانپذير است؛
با توجه به شــرايط موجــود داخلي و
خارجي ،به نظر ميرســد سه سياست در
ارتباط با چگونگي برخورد آمريكا در آينده
برجام وجود دارد؛ سياســت اول بر خروج
آمريكا از برجام تاكيد ميكند.
سياســت دوم مربوط به شرايطي است
كه آمريــكا از برجام خارج نميشــود اما
پايبندي ايران به برجام را نيز مورد پذيرش
قرار نخواهد داد .سياســت سوم مربوط به
شرايطي است كه كنگره به موازات دولت
از سازوكارهاي محدودكننده در برخورد با
ايران استفاده خواهد كرد .نظر به الگوهاي
رفتاري زمامداران قدرتمحور آمريكا به ويژه
ترامپ به نظر نميرسد سياستهاي پيش
روي كاخ ســفيد در برجام قابليت امكان و
تحقق داشته باشد.
در سياســت اول كه بــر گزينه خروج
تاكيد ميشــود ،آمريكا با توجه به مواضع
ضدبرجامي ترامپبايد تا نوامبر  2017از
برجام خارج ميشــد اما با وجود همه خط
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جعبه سیاه

استاد «بلت» نیست!

ریحانه جوالیی -اگر راستش را بخواهيد
اولينبار را يادم نيست .اما شك ندارم احساس
ناخوشايندي سراغم آمد.
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اولین حضور رسمی زنان عربستان در ورزشگاه

زنان تنها ماندند

10

برنامههای وزارت کشاورزی برای کنترل قیمت مواد پروتئینی؛

مقايسه آمار  ۹ماهه سالجاري با سال  95؛

سازندگی عراق بهترین امتیاز برای صنعت سیمان ایران؛
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دویچ هولــه -گفتوگوهــای
مقدماتی توافق بر ســر تشــکیل
ائتالف بــزرگ دولتی در آلمان به
ثمر نشســت .دور مذاکرات اصلی
بر ســر قرارداد مشــترک احزاب
شــرکتکننده در ائتــاف بزرگ
بهزودی آغاز خواهد شد؛ روندی که
میتواند تا ماه آوریل ادامه یابد.
یک سند  ۲۸صفحهای ،محصول
گفتوگوهای گسترده بین نمایندگان
ســه حــزب دموکراتمســیحی،
و نشانها و تهديدات آمريكا نتوانست
اين كار را انجام دهد.
هــدف آمريكا در سياســت اول
آنگونه كه پيداســت ،نــه خروج از
برجام بلكه فضاسازي براي همراه كردن
ساير بازيگران برجام به ويژه تروئيكاي
اروپايي براي بياعتبارسازي آن است
با اين هدف كه ايران نتواند از مزاياي
پيشبينيشده در برجام استفاده كند.
در ايــن ارتباط اگر ترامــپ از برجام
خارج شود ،در اين شرايط امكان اعاده
ي امنيت عليه ايران
تحريمهاي شورا 

سوسیالمسیحی و سوسیالدموکرات
آلمان اســت؛ ســندی که با توافق
کلی این سه حزب ،میتواند مبنای
مذاکرات آنها بر ســر تهیــه قرارداد
ناظــر بر دولــت ائتالف بــزرگ در
آلمان باشد.
اتحاد دو حزب دموکراتمسیحی
(حزبآنگالمرکل)وسوسیالمسیحی
پیــش از آن ،آمادگی خــود را برای
وجود نخواهد داشت ضمن آنكه خروج
آمريكا از برجام مســووليت حقوقي و
راهبردي براي آمريكا ايجاد خواهد كرد
و نهتنهــا هزينههاي راهبردي آمريكا
بلكــه هزينههاي سياســت و امنيت
جهاني را افزايش خواهد داد.
از طــرف ديگر سياســت خروج
آمريكا از برجام امكان شــكلگيري
سياستهاي تقابلي ايران و زمينهساز
رفتارهاي راديكاليســم ايــران براي
بــه چالش گرفتن منافــع آمريكا در
حوزههايــي تحت نفــوذ آن خواهد

شــد .هدف ترامپ در سياست دوم،
صــرف گزارش عدم پايبنــدي ايران
ت بلكه بهرهگيري از
به برجام نيســ 
الگوي كنش ديپلماتيك براي ناديده
گرفتن حقوق اقتصــادي و راهبردي
ايران است.
اعمال رژيم تحريمهاي ســازمان
يافته از ســوي كنگره و وزارت دارايي
و بهرهگيــري از الگوهايــي همانند
تهديد ،بلوف ،حمايــت از گروههاي
اپوزيسيون در ايران و افزايش ريسك
مهمترين ابزارهاي آمريكا براي تحقق
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فوتبال

جهان

راه تشکیل دولت ائتالف بزرگ در آلمان هموار شد
امضای این ســند اعالم کرده بودند.
این در حالی اســت که نمایندگان
حزب سوســیالدموکرات خواستار
تغییر این یا آن بند سند ۲۸صفحهای
شده بودند.این ســند شامل موارد
بسیار متعددی میشود؛ از سیاست
مالیاتی گرفته تا موضوع پناهجویان
در آلمان .محورهای اصلی این سند
که مورد توافق احزاب شرکتکننده

دكتر بهروز شاهمرادي* -روشهاي متفاوتي براي توصيف رشد و
توسعه اقتصادها وجود دارد .يكي از اين روشها ،پيروي كردن از كتابهاي
سنتي در حوزه اقتصاد كالن و بازطراحي اقتصاد به عوامل توليد از قبيل
سرمايه فيزيكي ،سرمايه انساني و نيروي كار است .روش ديگر ،دنبال كردن
كتابهاي علوم طبيعي و تجزيه كردن اقتصاد به همان نحوي است كه
چيزهاي ديگر را تجزيه ميكنند ،مثل انرژي ،ماده و اطالعات .الزم به
ذكر است اين دو روش تجزيه و تحليل اقتصاد ،مانعالجمع نيستند .در
واقع آگاهي از روش تركيب اين دو رهيافت ميتواند ...

واقع شده است از این قرارند:
 برخــاف تمایــل حــزبسوســیالدموکرات ،مالیــات بــر
درآمدهای کالن افزایش نخواهد یافت.
نمایندگان حزب سوسیالدموکرات
خواستار آن شده بودند که نرخ مالیات
افراد صاحب درآمدهای کالن از ۴۲
به  ۴۵درصد افزایش یابد .این تغییر
براساس توافق بهدست آمده اجرایی
و امكانســازي اين سناريو است .اين
ســناريو از آنجا كه بر اساس نگرش و
حلقههاي نزديك به او تفسير ميشوند،
اساســا غيرحقوقــي و فاقد ضمانت
اجراســت و بيشتر جنبه سمبليك و
نمادين دارد .در سياســت سوم كه بر
نقشيابي كنگره براي تصميمگيري
درباره برجام تاكيد ميشــود ،هدف
ترامپ ناديده گرفتــن كليت برجام
و همچنين ناديــده گرفتن انتظارات
راهبردي و محدودسازي قدرت ايران
اســت .ترامپ تصور ميكند شايد با

نخواهد شــد -.عوارض همبستگی
که پس از وحدت دو آلمان و برای
تامین هزینه بازســازی و نوسازی
زیرساختهای آلمان دموکراتیک
(آلمان شرقی) وضع شده بود ،قرار
است به تدریج کاسته شود .بسیاری
از شــهروندان آلمان با اشــاره به
گذشت نزدیک به  ۳۰سال از وحدت
آلمان ،خواســتار حــذف عوارض
همبستگی شده بودند.
اصرار بر ورود كنگره براي نقشآفريني
درباره برجام ،بهتر و مطمئنتر ميتواند
كليت آن را ناديده بگيرد اما در واقعيت
امر ،برجام مبتني بر توافق دولت ايران
با قوه مجريه آمريكاست و نقشآفريني
كنگره و حتي ساير عوامل بوروكراتيك،
فــردي و نهــادي درباره ايــن توافق
نميتواند اهداف ضدبرجامي ترامپ را
محقق كند.
*مدرس علوم سياسي
و روابط بينالملل
S.Harsani.k@gmail.com

بازیهای هفته نوزدهم لیگ برتر به نفع پرسپولیس تمام شد؛

توقف استقالل ،فوالد و پارس جم

«جهان صنعت» -در روزی که سیدحســین حسینی دروازهبان
اســتقالل توانست رکورد بسته نگه داشتن فوتبال ایران را ارتقا دهد
امــا گل دقیقه  85ســایپا همه رویاهای زیبای دروازهبان مســتعد
اســتقالل را به یک خاطره حسرتبرانگیز تبدیل کرد .با این تساوی
استقالل فرصت طالیی صعود به رتبه چهارم جدول را از دست داد و
به لطف تفاضل بهتر نسبت به تیم پیکان با  28امتیاز در رده پنجم
قــرار گرفت .در دیگر بازیها ،ذوبآهن اصفهان با نتیجه دو بر یک
در دربی اصفهان مقابل ســپاهان به برتری رسید تا زنگ خطر برای
اخراج یا اســتعفای کرانچار به صدا درآید .با این برد ذوبآهن امیر
قلعهنویی با  29امتیاز به رده چهارم جدول صعود کرد .گسترش فوالد
تبریز و فوالد خوزســتان نیز با تســاوی یک -یک به کار خود پایان
دادند .همچنین در یکی از مهمترین دیدارها نیز پارس جم جنوبی با
صنعت نفت آبان به تساوی یک -یک دست پیدا کرد تا تیم مهدی
تارتار با از دست دادن فرصت صعود به رده دوم جدول با  32امتیاز
در رده سوم جدول ردهبندی لیگ برتر باقی بماند و صنعت نفت نیز
با  25امتیاز در رده نهم جدول تکان نخورد .با این نتایج همه بازیها
به نفع پرســپولیس به پایان رسید تا ارزش برد تیم برانکو در مشهد
بیشتر از قبل مشخص شود .این تیم با  44امتیاز در صدر جدول به
یکهتــازی خود ادامه میدهد و فاصله امتیازیاش با تیم دوم جدول
«فوالد خوزستان» به  11و با تیم سوم جدول «پارس جم جنوبی»
به  13امتیاز رسید.

بازگشت همه به سوی اوست

انا هلل و انا الیه راجعون

جنابآقایدکترمحمدرضاسعدی

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت غم انگیز و جانکاه مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و ما را در غم
آن عزیز از دست رفته شریک بدانید.از ایزد منان برای آن فقیده سعیده آمرزش و برای حضرتعالی و دیگر
بازماندگان آن مرحومه صبر آرزومندیم.
همکارانشمادرروزنامه«جهانصنعت»

با نهايت تأثر و تاسف درگذشت مادري مهربان و همسري دلسوز ،مرحومه مغفوره

حاجيه خانم اقدس آقا بابايي(سعدي)

را به اطالع كليه اقوام ،دوستان و آشنايان ميرساند .
به همين مناسبت مجلس ختمي روز چهارشنبه مورخ  96/10/27ساعت  ١٥:٣٠تا  ١٧در مسجد نور
واقع در تهران ،ميدان فاطمي و مراسم ديگري روز پنجشنبه مورخ 96/10/28ساعت ١٤:٣٠تا ١٦در
مسجد امامعلي (ع) واقع در قم ،خيابان باجك ،خيابان شهيد بيطرفان برگزار ميگردد.
تشريففرمايي شما باعث شادي روح آن مرحومه و تسلي خاطر بازماندگان است .
از طرف خانواده سعدي و ساير بستگان

آگهی مزایده عمومی شماره  96/10-106ت

شرکتتهیهوتولیدموادمعدنیایران در نظر دارد مزایدهعمومیفروش 30هزارتنسن 
گ
گآهکپیربکراندر 3پارتیجداگانهبادانهبندیمتفاوت
آهکدانهبندیشدهمجتمعسن 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد  100961028000036و با
جزییات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای کل محموله به مبلغ150/000/000
(صد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10صبح مورخ 96/10/18و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17روز شنبه مورخ
 96/11/14میباشد .عالقهمندان شرکت در مزایده میبایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصدهزارریال به حساب شماره
 0105799359005نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبتنام و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی با شمارههای دفتر ثبتنام 88969737و 021-85193768و مرکز 021-27313131تماس حاصل نمایند
و یا به آدرس اینترنتی www. setadiran. irمراجعه نمایند.

