روزنامهاقتصادیصبح ایران

انتقاد شديد دايي
از فدراسیون فوتبال؛

معاون اقتصادي بانك مركزي:

سهم ايران از بازار نفت
در حال بازگشت است

نميتوانيد خاموشم كنيد
15
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3

بدهی ۲۱۰هزارميلياردتومانيدولتبهبانکها

رشد  22درصدي معامالت مسكن در تابستان 95
نسبت به سال قبل؛

جایگاه خاص برجام

در حالي كه پيش از اين بانك مركزي از رشد
 9/8درصدي نرخ اجارهبها در تابستان  95خبر
داده بود ،مركز آمار نيز با اعالم رشد ...

10

پيشبيني بانك جهاني از بهبود رشد اقتصاد جهان در۲۰۱۷؛

رشد  5/2درصدي اقتصاد ايران

4

روحانی راههاشمی را ادامه میدهد؛

رییس جمهور آمریکا در نطق خداحافظی از عملکرد  8سالهاش دفاع کرد؛

آغاز دوران پيشرونق

مراسم ترحی م هاشمی با حضور رهبر انقالب

2

دنیای آینده ،جای مذاکره است نه مشاجره

2

دبيركل كانون كارگزاران بورس:

ابزار مشتقه بازار سرمايه را متحول میکند

چین جای ایران را در صادرات
سیمان به افغانستان گرفت

تحول تجارت خارجی در  9ماهه امسال؛

واردات گرانتر از صادرات

طی  ۹ماهه امسال تراز بازرگانی ایران به مثبت
 ۱۵میلیارد و  ۴۳۱میلیون و  ۲۰۵هزار و  ۳۰دالر
رسید که در این میان کشورهای ...
12

5

7

قاتل محكوم به اعدام در مرخصي فاجعه آفرید

کشتار در اراك

یادداشت

14

با دستور وزير نفت؛

شركت صادرات گاز منحل شد

تاثير درگذشت آيتاهلل هاشمي
بر نتيجه انتخابات۹۶

درگذش��ت آي��تاهلل اكبر هاشميرفس��نجاني،
رييسجمهور سابق ايران به ويژه غليان غم و اندوه در
مراسم سوگواري او بازتاب ترديد و ...

نگاه نخست

چگونه متهم به مردهپرستی نشویم

همینصفحه

اميدهاي تازه
براي دستيابي به نتايج برجام

AFP

دکتر صالحالدين هرسني*
تازهترين نشست بين
نمايندگان اي��ران و گروه
 5+1سهشنبه گذشته در
وين برگزار شد.

4

صفحه  2را بخوانید

 ...نظام جمهوري اسالمي را مدنظر قرار
داده و تمام تالشش هم بر آن بود كه در خط
امام و رهبري باشد .خطبههاي نماز جمعه
ايش��ان به خصوص در دوران دفاع مقدس
همواره روحيهبخش مردم و مسووالن بود
و در عين حال س��هم موثري در باال بردن
رشادتهاي رزمندگان اسالم داشت .او پس
از جنگ و در دوران تصدي رياستجمهوري
مباحث عدالت اجتماعي را در نظر گرفت.
دوران پس از جنگ ،دوران سختي براي وي
يا هر فردي كه رياستجمهوري را در دست
ميگرفت ،بود .كشور از فضاي تخريبهاي
فيزيك��ي به واس��طه دوران جنگ بايد به
سمت نوسازي حركت داده ميشد .بررسي
عملكرد آيتاهلل هاشميرفسنجاني در اين
دوره نشان ميدهد كه دولت وي در بخش
اقتصاد و به خصوص حوزه صنعت به سوي
نوس��ازي صنايع پيش رفت .طي دو دوره
رياستجمهوري،نوسازيوبازسازيصنايع
اعم از ساخت پااليشگاهها ،پتروشيميها و
سدها آغاز شد.
به عبارتي هاشمي در ساخت بخشي از
زيرساختهاي كشور نقش موثري داشت،
يكي از اقدام��ات مهم او در حوزه خدمات
شهري بحث احداث مترو بود .به خاطر دارم
آنزمانبسياريازكارشناسانمعتقدبودند
شهر تهران به دليل شرايط زمينشناسي،
ظرفيت س��اخت و ايجاد مترو را ندارد .اما
هاشمياصراربرعملياتيشدنمتروداشت
و در زمان وي كلنگ مترو زده شد تا مردم
در سفرهاي درونشهري به آسايش بهتري
برس��ند .نكته ديگر واگذاري امور مردم به
مردم در قالب اصل « »44قانون اساسي و

چگونهمتهمبهمردهپرستینشویم
خصوصيسازي بود .بخشي از صنايع واگذار
شد.اگرچهممكناستدربحثواگذاريها،
كارگزاران اجرايي خطاهايي هم داشتند اما
نكتهمهمآناستكهاينمسالهكليدخورد.
برخيصنايعيراكهميتوانباسرمايهمردم
گرداند ،واگذار كرد .دوران رياستجمهوري
آيتاهلل هاشميرفسنجاني دوران سازندگي
بود .مشكالت ريز و درشت زيادي در اين راه
بود كه هر دولتي هم كه جاي دولت وي بود
بااينمشكالتبهطورطبيعيمواجهميشد.
به عبارتي هر دولتي كه در مقاطع زماني
روي كار ميآيد اگر شرايط و بسترهاي الزم
را براي روابط سياسي با ساير كشورها داشته
باشد بايد از آن استفاده كند و دولت هاشمي
هم از اين بسترها استفاده كرد .فضاي الزم
براي مراودات اقتصادي با س��اير كشورها
فراهم شد .دولت وي ميتوانست متناسب
با شرايط روز آن زمان و هوشمندي دروني
مس��ووالن كشور ،روابط سياسي خود را با
سايركشورهاگسترشدادهوازپتانسيلهاي
اقتصادي حاصل از گسترش اين روابط بهره
يدانيم كه شرايط دنيا همواره متغير
ببرد .م 
است .شرايط امروز ايران با شرايط  25سال
پيش متفاوت بوده و حتي نگاه سياسي هم
نسبت به آن دوران تغيير كرده است .زماني
كه از جنگ خارج ش��ديم ،اين باور در دنيا
ايجاد شد كه شروعكننده جنگ عراق بوده
است .هوشمندي مسووالن نظام باعث شد
از اين فرصت براي گسترش روابط اقتصادي
استفاده كنيم .عراق در انزواي سياسي قرار
گرفت و ما از اين موقعيت در جهت حقانيت

خود اس��تفاده كرديم در عين حالي كه به
دنيا اعالم كرديم ارزشها و باورهاي انقالبي
ما تغييري نكرده و آن را با هيچ چيز عوض
نميكنيم اما در عين حال اين مساله نافي از
دستدادنروابطاقتصاديماباسايركشورها
همنبوده است .توانستيمبر پايه اصل احترام
متقابلپيشرويم.شايدبرخيانتقادهاوجود
داشت و برخيها هم اين سياستها را تاييد
ميكردند اما فضاي آن زمان اقتضا ميكرد
ايران رابطه خود را با برخي كشورها ترميم
كند .با توجه به شرايط فرهنگي و پتانسيل
داخليكشورسعيشدازاقتصادكشورهايي
مثلتركيهياكرهجنوبيالگوبرداريشود.اگر
امروز ميبينيم سياستهاي مدون آن زمان
پيشرفتزيادينداشتبهاينخاطراستكه
نوعنگاهروسايجمهوردرهرزمانسليقهاي
بودهواستراتژيكالنراپيشنميبردند.اين
موضوعچالشهاييراايجادكردكهدربرخي
مقاطعازاهدافتوسعهفاصلهيادرمقاطعياز
آن پيشي گرفتيم .سند چش مانداز 20ساله
يا برنامههاي پنج ساله توسعه ،برنامههاي
مدون خوبي بودند كه به علت سليقه برخي
روساي جمهور در برخي مقاطع كه آنها اين
برنامههاراقبولنداشتند،موجبكندشدن
روندتوسعهشد.هرچنددربخشهاييجلو
رفتيمامادربخشهاييهمبهدليلسليقهاي
رفتاركردنمديراننتوانستيمهمزمانپيش
برويم .به نظر بنده برخي انتقادهايي كه از
عملكرد آيتاهلل هاشمي ميشود ،منصفانه
نيست؛ يا از نگاه سياسي است و بغضآلود
يا غيرسازنده كه اگر اين انتقادات سازنده بود

تحليلگران ارشد آمريكايي مطرح كردند؛

تاثير درگذشت آيتاهلل هاشمي بر نتيجه انتخابات ۹۶

درگذشتآيتاهللاكبرهاشميرفسنجاني،
رييسجمهور سابق ايران به ويژه غليان غم و
اندوه در مراسم سوگواري او بازتاب ترديد و
بالتكليفي است كه اعتدالگرايان ايراني با آن
روبهروهستند.
بهگزارشانپيآرآمريكا،رفسنجانييكي
از شخصيتهاي برجسته انقالب اسالمي
 1979اينكشوراستكهمنجربهسرنگوني
شاهي شد كه از حمايت آمريكا برخوردار بود
اما در سالهاي اخير ،خط عملگراي وي و
جايگاه محترمش او را به صداي پيش��روي
اعتدالگرايان و ميانهروها تبديل كرد.
هاشميرفسنجانييكيازستونهايمهم
درپايگاهقدرتحسنروحاني،رييسجمهور
ايران بود كه در انتخابات سال 2013پس از رد
نامزدي خود هاشمي از سوي شوراي نگهبان
به پيروزي رسيد .يكي ديگر از حاميان مهم و
اصليروحاني،ديگررييسجمهورسابقايران
يعني رييس دولت اصالحات است كه طي
سالهاي اخير بسيار محدود شده است.

13

درگذشت هاشمي تنها چند ماه مانده
به انتخاباتي كه انتظار ميرود روحاني براي
دور دوم در آن پي��روز ش��ود ،جناح ميانهرو
تشكيالت سياسي ايران را با فقدان يكي از
مهمترينصداهايخودروبهروكردهاست.اين
اعتقادروحاني-وهاشميرفسنجاني-مبنيبر
اينكهبهتريناميدايرانبرايآيندهبرنزديكي
به جهان و روابط بهتر با ديگر كشورهاست،
نه نگاه ب��ه درون و خوداتكايي كه اغلب از
س��وي تندروهاي ايراني مطرح ميشود به
خطر افتاده است.

  ميراثرفسنجاني

رابي��ن رايت در ارزيابي كه در نيويوركر
ب��ه چ��اپ رس��يد نوش��ت ك��ه آيتاهلل
هاشميرفسنجانيطرفدارروابطبهترباغرب
از جمله آمريكاست .همين چند وقت پيش
اوتوييتيداشتبااينمضمون«:دنيايآينده
جهان مذاكره است نه موشك».
ميراثسياسيديگرهاشميرفسنجانيو
تاثيرفقدانايشانكهبرعرصهسياسيخواهد

داشت از سوي گري سيك ،محقق ارشد در
برنامهخاورميانهدانشگاهكلمبيامطرحشد.او
در يك پست وبالگي نوشت :برعكس آنچه
بسياري از همراهان من ياد ميكنند ،فكر
ميكنمرفتنهاشميتاثيرعمليبسياراندكي
بر روند پيشرفتها خواهد داشت.
وي در ادامه افزود :اگر جاي روحاني بودم،
مطمئنا از درگذشت متحدي صاحب اعتبار
تمامعيار انقالبي متاسف ميشدم .بههرحال
ميانهروها نيازمند تمام ياراني هس��تند كه
ميتوانند جذب كنن��د .با اينحال نتيجه
انتخابات بعدي ايران به توانايي روحاني در
ترغيبايرانيهابهاينموضوعكهآنهاباتوافق
هستهاي موفقيت بيشتري كسب خواهند
كرد و همچنين توانايي وي در قبوالندن اين
موضوع كه وي در دفاع از منافع ايران بهتر از
هر گزينه ديگري است بستگي دارد.
توافق هستهاي س��ال گذشته يكي از
دستاوردهاي مهم روحاني بود ضمن اينكه
حجم قابل توجه��ي از پول ايران كه خارج

اميررضا واعظيآشتياني*
آي��تاهلل هاشميرفس��نجاني يكي از
اس��توانههاي نظام جمهوري اسالمي بود؛
مردي از نس��ل اول انقالب ك��ه از ابتداي
مبارزات در كنار حضرت امام خميني(ره) در
پيروزي انقالب اسالمي نقش موثري داشت.
پس از انقالب نيز همواره در مسووليتهايي
كه داشت ،منافع ...

ادامه نگاه نخست

فارغ از اينكه چه كسي از وي انتقاد ميكند،
ميتوانست ما را به سمت استفاده بهينه در
مسايل مختلف پيش ببرد .بايد بپذيريم هر
مس��وولي نقاط قوت و ضعفهايي در كار
اجرايي دارد .هيچ مسوولي نميتواند مدعي
باش��د فعاليتهاي اجرايياش عاري از هر
گونه اشتباه است.
دوران فعالي��ت آيتاهلل هاش��مي هم
ميتوانداينگونهباشد.كسيمنكر خدمات
ايشان نيس��ت اما قطعا بدون مشكل هم
نبوده اس��ت ،برخ��ي معتقدن��د در دوره
رياستجمهوريويمابهسمتليبراليسم
اقتصادي يا ولنگاري اقتصادي پيش رفتيم.
هرحركتاقتصاديبزرگمواردريزودرشت
و موانعي هم دارد .چه خوب است زماني كه
مسوولي زنده است براي تقدير از خدمات
شايستهاشفرموليوجودداشتهباشدتاپس
از نبود او به سمت اغراق يا تعريف و تمجيد
افراطي پيش نرويم .بهتر است ياد بگيريم
مديرانموفقرادرحوزهمسووليتشانمورد
تفقدقراردهيمبهعنوانمثالمجلسشوراي
اس�لامي همانطور كه به مديران ناموفق
كارت زرد ميدهد ،مديران موفق را هم در
سطوحمختلفمديريتيتشويقكندومورد
تفقد قرار دهد تا بعد از نبود آن مدير ملت
مهربان ايران را متهم به مردهپرستي نكنيم
يازياديتعريف،تمجيدوغلودرعملكردآن
مسوول نداشته باشيم .مردم نگويند چگونه
است در زمان زندگي آن مسوول رفتار به
شيوهديگريبودوپسازنبودنش اينچنين
از وي تقدير ميشود.
* معاون اسبق وزارت صنعت
یادداشت

از كش��ور مسدود ش��ده بود بهصورت نقد
بازگردانده شد .از زمان اين توافق ،درعينحال
توافقنامههايهواپيماييمهميصورتگرفته
و صادرات نفتي ايران بهصورت قابلتوجهي
افزايش يافته است اما اقتصاددانان ميگويند
مزاياي اين توافق هنوز به خيابانهاي ايران
(مردم)نرسيده؛ جاييكهروحاني بايدنتيجه
اقدامات خود را ببيند.
روحاني تاكنون بهطور رس��مي از نيات
خود براي انتخابات  96صحبتي نكرده اما
حاميانش ميگويند احتماال براي دور دوم
نامزدخواهدشد.تاكنونتنهاچندنفرنامزدي
خودرابراياينانتخاباتاعالمكردهاند.ضمن
اينكه از محمدباقر قاليباف ،شهردار تهران
هم به عنوان يكي از رقباي روحاني نام برده
ميشود ،تندروها ترجيح ميدهند روحاني
رييسجمهوري تكدورهاي باشد.
با درگذش��ت آيتاهلل هاش��مي تعداد
بنيانگذاران انقالب كه هنوز نقش��ي بانفوذ
دارند ،كاهش يافته است .برخي تحليلگران
«تغيير نس��ل» براي جمهوري اسالمي را
بالوقوعميبينند.
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﯾﺪه ﭘﺮدازی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻣﺠﺮی ﭘﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺻﺪاوﺳﯿام
واﺣﺪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﻣﺠﺮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر
واﺣﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺰرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ و رول
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎی منﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﭼﺎپ اﯾﻨﺪور و آوت دور
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