والدت رسول اکرم(ص) تهنیت باد

روزنامهاقتصادیصبح ایران

فرمان وزیر اقتصاد
خطاب به بیمهگذاران؛

دفاع تقیزاده از گرانشدن سوخت
در پاسخ به «جهان صنعت»؛

ضرورت انتقال
مسافرتهای جادهای
به بخشهای دیگر

افزایش سرمایه
و خصوصیسازی
3

10

شماره بعدی  18آذر

r

سهشنبه  14آذر  16 1396ربیعاالول  5 1439دسامبر 2017

i

.

t

a

n

a

e

s

n

h

a

a

j

.

w

w

w

سال چهاردهم شماره  16 3795صفحه قیمت 1000تومان

جنگ در یمن ادامه دارد؛

3

عليعبداهللصالحکشتهشد

واكنش زنگنه به دستور ديوان عدالت اداري؛

آزمون را منتفي ميكنيم

13

جهرمی از ادامه مخالفت قوه قضاییه خبر داد؛

تماس صوتی تلگرام همچنان ممنوع

9

امضای تفاهمنامه ایران و بوداپست؛

توسعهصنعتکشاورزیباسرمایهگذاریمجارستان

1

آسیبشناسی توسعه صنعتی در ایران؛

بهرهوری ،حلقه مفقوده تولید

حضور قطر در نشست شوراي همكاري خليجفارس

ساراثبات-ارتقایبهرهورییکیازراهکارهای
اثربخشبرایتقویتتوانرقابتپذیریفعالیتهای
صنعتیوشکوفاییبخشصنعتاست.کشورهای
مختلف سرمایهگذاریهای زیادی را برای اجرای
برنامههای بهبود بهرهوری انجام داده و بیش از 50
درصد رش��د تولید را از طریق ارتقای بهرهوری به
دست آوردهاند.
7

به مناسبت روز جهانی معلوالن از سوی توانیابان مطرح شد؛

ت داشته باشد
شهر ،عابر را دوس 

شهال الهيجي با اشاره به تبعات انتخابات ارديبهشتماه؛

روحانی ناامید و ناامیدترمان میکند

حذف رستمی ،قهرمانی مرادی

مصائب  30ساله ،تجار را مایوس کرده است؛

تنظیف

«جهانصنعت» -اگرچه هر سال به مناسبت
روز ملی صادرات وعده وعیدهایی به صادرکنندگان
داده میشود و بالفاصله پس از آن ،این موضوع به
عنوان یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی کشور
به فراموشی سپرده میشود اما واقعیت این است
که وضعیت صادرات بحرانی است و ...
12

بوکا ر و وفور چکهای برگشتی
رکود کس 

مهرداد نيكروان

محم�د تاجالدی�ن  -فاطمه روش�ن -
مصاحبه با شهال الهيجي هميشه جذاب است.
او صحبتهايي كه در ذهن ما ميگذرد را فرياد

ميزند و ترسي ندارد .نام او با سانسور عجين شده
و محال است با او صحبت كنيد و پاي سانسور به
ميان نباشد .عمرش را در ادبيات و صنعت نشر

ﻰ ﻫﺎﻯ
ﻬ
ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔ ﺻﻨﻌـﺖ
ﺟﻬـﺎﻥ

گذرانده اما هم سياست ميداند و هم حقوق .فعال
اجتماعي است و براي تعالي جايگاه زنان ميجنگد.
ميگويد اين روحاني ،روحاني پيش از انتخابات

نيست و روزبهروز همه را نااميدتر ميكند .الهيجي
مهمترين وظيفه روحاني را اجراي قانون اساسي
ميداند و استناد به آن.
8
گزارش ویژه

امضای تفاهمنامه ایران و بوداپست؛

توسعهصنعتکشاورزیباسرمایهگذاریمجارستان
گ�روه اقتصادی  -در ادامه توس��عه
روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای
مختلف این بار نوبت به مجارستان رسید و
هیاتاقتصادیمجارستانیبهمنظورامضای
تفاهمنامههایی در زمینههای مختلف و
در گروههای کاالیی صنایع نیمهسنگین،
نانوتکنولوژی ،نفت و پتروش��یمی ،مواد
غذایی ،دارویی ،کشاورزی و شیالت ،بانک و
ی
بیمه،انفورماتیک،ساختمانیوصنایعدست 
به ایران آمد.
حجممبادالتتجاریایرانومجارستان
تاپیشازتحریمهایبینالمللیحدود350
میلیون دالر بود اما بعد از تحریمها حجم
مبادالت با افت چشمگیری همراه شد و به
کمتر از 30میلیون دالر رسید .حال با بهبود
روابط بینالمللی و در پسابرجام روند این
مبادالت رو به رشد شد .ایران در پنج ماهه
امسال به میزان یک میلیون و  319هزار و
 261دالر به مجارستان صادرات داشت و
درهمینمدتازاینکشورهشتمیلیونو
 657هزار و  934دالر کاال وارد کرد.
حال با ورود هیات اقتصادی مجارستان
به ایران به نظر میرسد چشمانداز روشنی
در انتظ��ار فع��االن اقتص��ادی و تجار دو
کشور است.
بر همین اس��اس وزرای اقتصاد ایران
و جمهوری مجارس��تان س��ه تفاهمنامه
لونقل
همکاری در زمینههای دارویی ،حم 
مس��تقیم

زمینی و ایجاد خطوط هوایی
امضا کردند.
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از
سرمایهگذاری با مجارستان نیز امضا شد که
این رویکرد مثبت و تعامل سازنده ،نشانه
ع��زم جدی برای توس��عه روابط دوجانبه
است.
همچنین ی��ک قرارداد مش��ارکت و
س��رمایهگذاری در حوزههای کشاورزی و

یورو
کشت و صنعت به ارزش یک میلیارد 
بی��ن دو گروه اقتصادی نیکا بصیر پیام و
هلدینگ  LACمجارستان به امضا رسید.
مسعود کرباس��یان در حاشیه مراسم
امض��ای تفاهمنامه دو کش��ور ای��ران و
مجارستان گفت :مجارستان عضو اتحادیه
اروپاس��ت و امضای این موافقتنامهها به
فضای سرمایهگذاری و اقتصادی دو کشور
کمکمیکند.
ویتصریحکرد:امضایاینموافقتنامهها
اطمینان خاطری برای کاهش ریس��ک
سرمایهگذاری فراهم میکند .
در همین ح��ال وزیر امور اقتصادی و
دارایی در حاش��یه این مراسم با اشاره به
لزوم توس��عه روابط تجاری بی��ن ایران و
مجارستان ،به ظرفیت مناسب مناطق آزاد
برای سرمایهگذاریهای خارجی اشاره کرد
و اف��زود :کارهای خوبی در مناطق آزاد در
حال انجام است و میتواند بستر مناسبی
برایتوسعههمکاریهایتجاریواقتصادی
دو کشور باشد.
وی افزود :در زمینه همکاری بانکهای
دو کشور اقدامهای خوبی انجام شده است
که از آن جمله میتوان به تجربههای موفق
بانک توس��عه صادرات ایران با یک بانک
مجارستانی اشاره کرد که کمک میکند
بازرگانان و صنعتگ��ران راحتتر بتوانند
مبادالت تجاری خود را انجام دهند.
کرباسیان همچنین بر لزوم پیگیری
ط��رح همکاریهای بهداش��تی و امنیت
غذایی سهجانبه بین ایران ،مجارستان و
هلند تاکید کرد.
وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی افزود:
هماهنگیه��ای الزم با ات��اق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران به عنوان بزرگترین
متولی بخش خصوصی کشور ،انجام شده
تا هم��کاری الزم را ب��ا بخش خصوصی

سردبير محترم روزنامه «جهانصنعت»

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

قرون وسطا بعد از رنسانس در دانشگاه آزاد!
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نگاه نخست

مرحله تازه رقابت تهران -ریاض

021 -88534773
021 -88534774
021 -88534775

15
جعبه سیاه

خونه مادربزرگه!

یادداشت

دکتر صالحالدین هرسنی

14

مسابقات وزنهبرداری جهان  -آمریکا 2017؛

یکی مشکل صادرات را حل کند

عل��ی عب��داهلل صال��ح
سیاستمدار و رییسجمهور
س��ابق یم��ن دی��روز در
درگیریه��ای این کش��ور
کشته شد .مرگ علی عبداهلل
صالح در شرایطی اتفاق افتاده
است که او در روزهای اخیر علیه دولت وحدت ملی
صنعا شوریده و به عربستان سعودی نزدیک شده بود و
نیروهایتحتفرمانشبهنیروهایمحورمقاومتیمن
حمله کرده بودند .به این ترتیب او را باید در کنار قذافی
در لیبی ،مبارک در مصر و بن علی در تونس ،قربانی
بزرگ دیگر تحوالت موسوم به بهار عربی دانست.
مسلماکشتهشدنعلیعبداهللصالحبدونتبعات
نخواهد بود .در سطح داخلی مهمترین پیامد مرگ وی
گسترش بحران در این کشور خواهد بود .آنگونه که
برخی منابع اعالم کردهاند ،علی عبداهلل صالح به وسیله
حوثیها کشته شده است و مرگ او در حقیقت تاوان
نزدیکیاش در پیوستن به جبهه ائتالف به رهبری
عربستان است .در این ارتباط گسترش و تزاید ابعاد
بحران در یمن قبل از هر چیز متوجه حوثیهای این
کشوراست.درگامنخست،مرگعبداهللصالحموجب
شکاف در وحدت حوثیهای این کشور خواهد شد،
به ویژه آنکه در روزهای اخیر عربستان توانست با جدا
کردن علی عبداهلل صالح و نزدیک کردن به ائتالف،
وضعیت حوثیها را بیثبات و دستخوش ضربهپذیری
و آسیب کند .واقعیت آن است که وجود علی عبداهلل
صالح مایه دلگرمی حوثیهای این کشور در رقابت با
نیروهایائتالفبهرهبریعربستانبود،حالدرفقدان
او تما م امید حوثیها برای تبدیل شدن به بازیگر فعال
در سپهر سیاست یمن رنگ خواهد باخت .از سوی
دیگ ر علی عبداهلل صالح در پرتو بیشتر از دو دهه در
کسوت ریاستجمهوری این کشور ،دارای شخصیتی
قابلنفوذیاهمانکاریزمادرمیاناقواموقبایلیمنبود
و حتی جایگاه خاص در الیت صنعا داشته است .قطعا
این طبقات و هواداران مسوولیت مرگ علی عبداهلل
ح را به پای حوثیها و رهبر تراز اول آن عبدالمالک
صال 
حوثی خواهند نوشت .بنابراین حیات و ادامه فعالیت
سیاسی حوثیها در ساختار شکننده یمن از طرف
طرفداران سنتی علی عبداهلل صالح با چالش مواجه
میش��ود و چه بسا موجب خواهد شد که بخشی از
تداوم بحران در یمن از جدالی و منازعهای باشد که
قرار است از سوی طرفداران علی عبداهلل صالح علیه
حوثیهاپیگیریشود.
اما تبعات مرگ عبداهلل صالح بیش��تر در سطح
منطقهای نمود مییابد .در این ارتباط مرگ عبداهلل
صالح فاز ت��ازهای برای تداوم رقابته��ای ایران و
عربس��تان اس��ت .این وضعیت به معنای آن است
که رقابت منطقهای ریاض و تهران در کنار س��ایر
ی تشدید میشود .به واقع
کانونهای جنگهای نیابت 
تبعات مرگ عبداهلل صالح فرصتی را برای مقامات
ریاض فراهم میکند که آنها بخواهند رقابت با ایران
را از طریق منازعه نظامی پیگیری کنند.
S.Harsani.k@gmail.com
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با سالم
احتراما پيرو درج خبري با عنوان«رانت رسانهاي دولت تدبير» در
صفحه 8آنروزنامهدرمورخ 96/9/12خواهشمنداستدستورفرماييد
وفق قانون مطبوعات موارد زير اصالح گردد.
 -1انتقال مالكيت روزنامه گسترش صنعت با توجه به كارشناسي
رسميدادگستريبهقيمتتعيينشدهبهموسسهمطبوعاتگسترش
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) انتقال يافته است.
 -2ساختمان مربوط به روزنامه طبق قيمت كارشناسي رسمي

مجارس��تان برای توسعه روابط در دستور
کار قرار دهد.
کرباسیان همچنین بر ایجاد سازوکار
مشترک برای اجرای طرح «خانه تجارت
مجارستان» یا اتاق بازرگانی مشترک ایران
و مجارستان تاکید کرد و افزود :باید برای
ایجاد و گسترش روابط بخش خصوصی دو
کشور تسهیالت الزم را فراهم کنیم.
وی با اش��اره به اینکه سابقه همکاری
ایران و مجارس��تان به بیش از  ۶۰س��ال
پیش برمیگردد ،اظهار کرد :دیدار بسیار
س��ودمندی با هیات مجارستانی داشتیم
که بنابر توافقهای انجام شده ،تصمیم بر
انتقال تکنولوژی و همکاری در حوزه تولید
اتوبوس با مشارکت ش��رکت ایکاروس از
جمهوری مجارستان و گروه توسعه صنایع
شهر از ایران شد.کرباسیان یادآور شد :دیگر
تفاهمنامه امضا شده در این دیدار مبنی بر
همکاریهایی در زمینه تجهیزات پزشکی
و داروی��ی بود که هدف س��رمایهگذاری
برای ارتقای سطح امنیت غذایی و دانش

دانشجویان ایرانی را دنبال میکند.
وی با اشاره به اینکه در گذشته خطوط
هوایی مستقیمی برای پرواز به مجارستان
وجود نداشت ،تصریح کرد :آخرین توافقی
ک��ه در مذاکره با هیات مجارس��تانی به
تصویب رس��ید در رابطه با ایجاد خطوط
هوایی مس��تمری از ایران به مجارستان
اس��ت که به زودی آماده خدماتدهی به
شهروندان میشود.
کرباسیان ادامه داد :این اواخر دو هیات
بانکی از مجارستان به ایران آمدند که نتیجه
این سفر ،برقراری دو کارگزاری و همچنین
فراهمآوری یک نوع اعتبار صادراتی بوده
اس��ت که بخش خصوصی هر دو کشور
میتوانندازآنبهرهمندشوندوظرفیتهای
تجاری -صنعتی را گسترش دهند.میهالی
وارگا ،وزیر امور اقتصادی و دارایی مجارستان
هم در ادامه س��خنان کرباسیان در جمع
خبرنگاران نس��بت به تفاهمنامههای به
امضا رس��یده ابراز امیدواری کرد و گفت:
مجارستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران

به مدت  3سال اجاره موسسه مطبوعاتي گسترش صنعت ،معدن و
تجارت (صمت) واگذار شده است.
 -3نامه اشاره شده در مورد ارائه آگهي به روزنامه مذكور مربوط به
ايدرو نيست و به اشتباه نويسنده در متن نام ايدرو را ذكر كرده است.
 -4در م��ورد قرارداد همكاري همانطور كه در متن نيز اش��اره
شده است قرارداد ادعا شده به هيچوجه مربوط به سازمان گسترش
و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) نبوده و در اين قسمت نيز نگارنده به
اشتباه نام ايدرو را برده است ،الزم به توضيح است كه در اين موضوع
ايدرو هيچگونه قراردادي با موسس��ه مطبوعاتي گسترش صنعت،
معدن و تجارت ندارد.

غالمرض�ا کیامهر -بانک مرکزی در
س��الهای اخیر تالش زی��ادی به منظور
بازگشت اعتبار چک به عنوان یک وسیله
معتب��ر در بازار مبادالت کاال و خدمات به
خرج داده و مقررات بسیار سختگیرانهای
برای چکهای برگشتی و صدور دستهچک
برایاشخاصحقیقیوحقوقیکهچکهای
آنها در بانکها برگشت میخورد ،وضع کرده
است .بر اساس این مقررات اشخاصی که چک برگشتی داشته باشند،
جهت دریافت مجدد دستهچک به منظور رفع سوءاثر چک بیمحل باید
معادل رقم چک یا چکهای برگشتی وجه به حساب جاری خود واریز
کند ،این وجه باید به مدت دو سال در حساب فرد مزبور بلوکه شده و
بعد از گذشت دو سال با ارائه رضایتنامه از حامل چک برگشتی از سوی
یکی از محاکم دادگس��تری به ش��عبه بانک مربوطه برایش دستهچک
مجدد صادر خواهد شد .وجه دیگر موضوع سفت و سخت شدن مقررات
مربوط به چکهای برگشتی ،استاندارد شدن دستهچکهای کلیه بانکها
تحت یک کد واحد از س��وی بانک مرکزی است که با اعمال این رویه،
در آینده هیچ شعبه بانکی امکان صدور دستهچک مجدد برای کسانی
که تکلیف چکهای برگشتی قبلی آنها روشن نشده را نخواهد داشت.
یقینا هدف اصلی اقدام بانک مرکزی در اعمال این مقررات سختگیرانه،
باز داشتن اشخاص حقیقی و حقوقی از کشیدن چک بیمحل و تبدیل
چک به یک وسیله مبادالتی معتبر و قابل اعتماد در بازار معامالت کاال و
خدمات است که متاسفانه به دلیل وفور بیش از حد چکهای برگشتی
در سالهای اخیر ،چک در افکار عمومی و در بازار اعتبار خود را تا حدود
نگرانکنندهای از دست داده و امروز کمتر فروشندهای است که حاضر
باشد با دریافت چک حتی چکهای روز ،اقدام به فروش کاال یا خدمات
به خریدار کند .وفور چکهای بیمحل آمار زندانیان مرتبط با چکهای
بیمحل را هم به صورت نگرانکنندهای افزایش داده و امروز چه بسیار
خانوادههایی که سرپرستان آنها به جرم کشیدن چک بیمحل در زندان
به س��ر میبرند .متاس��فانه در ارتباط با موضوع چکهای بیمحل هم
افراد کالهبردار که از چک به عنوان یک وس��یله کالهبرداری استفاده
بوکارهای مختلف که صرفا به دلیل رکود
میکنند و هم صاحبان کس 
و کسادی بازار و به فروش نرسیدن اجناسشان موفق به واریز به موقع
وجه چکهای خود به حسابهایشان نمیشوند ،جزو زندانیان چکهای
برگش��تی هستند .بنابراین مقررات سختگیرانه جدید بانک مرکزی در
اعتبار بخشیدن دوباره به چک تا جایی که موضوع چکهای برگشتی
به کالهبرداران حرفهای مربوط میشود ،اقدامی از هر جهت ستودنی و
ت اما متاسفانه این سختگیریها خشک و تر یعنی هم
درخور تقدیر اس 
کالهبرداران و هم اش��خاص حقیقی و حقوقی معتبر و آبرودار را با هم
میسوزاند .در چنین وضعیتی باید پرسید تکلیف این گروه از دارندگان
چکهای برگشتی در دست مردم چه خواهد شد و آیا محروم کردن آنها
بوکار آنها را بحرانی و محکوم
از دریافت مجدد دستهچک از بانکها کس 
به تعطیلی نخواهد کرد؟

از سال 1939میالدی آغاز کرد و نخستین
سفارتخانه ایران در بوداپست در سال1951
تاسیس شد.وی با اشاره به قدمت  66ساله
همکاری سفارتخانهای مجارستان با ایران
افزود :بعد از برجام ،نخستوزیر مجارستان
همراه هیاتی به ایران سفر کرد که این سفر
برای دو کشور بسیار سودمند بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجارستان
اف��زود :مجارس��تان پذیرای بی��ش از دو
هزار دانش��جوی ایرانی است که با ایجاد
خطوط هوایی مستقیم ،میتوانند از این
ظرفیت بهرهمند ش��وند ،همچنین پس
از فارغالتحصیلی ،امکان س��فری آسوده
به مجارس��تان برای آنها فراهم میشود و
این موضوع اهمیت بس��یاری برای کشور
مجارستان دارد.
میهالی وارگا در پایان گفت :مذاکرات
امروز بس��یار س��ودمند ب��ود و تصمیم
گرفتیم از ارتقای همکاریهای دو کشور
حمایت کنیم.وارگا از آمادگی کشور خود
برای توس��عه همکاری در زمینه ساخت
برجهای خنککننده نیروگاهها ،ساخت
اتوبوسبرقی،داروسازی،تجهیزاتپزشکی،
آزمایشگاههای سیار بیولوژیکی ،خطوط
هوایی ،جهانگ��ردی و بانکی با ایران خبر
داد.در ادامه این مراس��م علی احمدبیگی
مدیرعاملهلدینگنیکابصیرپیام ()mbp
نیزجزییاتتفاهمنامهاینگروهاقتصادیبا
 lacاز مجارستان را تشریح کرد.
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به گفت��ه احمدبیگی این تفاهمنامه
در شش حوزه صورت میگیرد؛
مکانیزاسیون
کشتفراسرزمینی،
دوست و همکار گرامی
صنعت کشاورزی ،تولید بذرهای
جنابآقایمجیدشهریاری
کش��ت و توس��عه

هیبری��دی،
صنع��ت
س��ازی
ن
مکانیزاسیو
با نهایت تاس��ف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض
این
کارون.
صنعت
در
کشاورزی
نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت و برای شما
تفاهمنامه به میزان یک میلیارد
و خانواده محترم صبر مسئلت داریم.
یورو است که باید در طول یک
کوروش کبیری -بابک نوری -احمدرضا اسعدی
سال سرمایهگذاری شود.

پژمان ملک -امیرعلی محمدی -بهروز چاهل

خواهشمند است حسب قانون مطبوعات موارد اشتباه اين گزارش
اصالح و در همان صفحه روزنامه به اطالع خوانندگان رسانده شود.

  توضيح روزنامه «جهانصنعت»

مواردي كه در يادداش��ت روابطعمومي س��ازمان گسترش و
نوسازي صنايع ايران بيان شده ،هيچ يك رانت رسانهاي دولت را
به چالش نميكشد و آن را تكذيب نميكند .در واقع آنچه كارمندان
اين سازمان خواستار اصالح آن شدهاند ،اصالح عبارتهايي است
كه از نظر شكلي ،و نه ماهوي ،مساله را تغيير ميدهد .اتفاقا اين
اصالحيه از يك منظر ميتواند آنچه «جهانصنعت» بر آن تاكيد
كرده را تاييد نمايد.

شركتتوليدنيرويبرقآذربايجان

آگهي فراخوان عمومي
ارزيابي كيفي

(نوبت اول)
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