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دعوت از
میانجی

الف

ارتباط

شورای سردبیری جامعه فردا

جوانه زدن درخت گفتوگو بین اجزای ناهمسوی
عرصه سیاس��ت بر سر سمت و س��وی تداوم حیات
ملتها ،حاوی کارکردی عظیم اس��ت .درک واقعی
از دیگ��ری ،هنگام��ی رخ میده��د ک��ه در روبهرو
ش��دنهایی محفوظ و دور از فالش دوربین ،آدمها
آرزوها ،برنامهها و خواس��تهای خود را بهراحتی بر
زبان بیاورند و بدون لکنت ،دالیل خویش را در عادالنه
بودن آن خواس��تها و نیات مطرح کنند .هم از این
رو ،در عرصه سیاست که میدانی برای مبارزه بر سر
قدرت و در نتیجه ذاتا مس��تعد بروز خشونت است،
وجود امکانی برای گفتوگ��و و باز بودن کانالهای
مطمئ��ن ارتباطی ،نقش��ی حیاتی ب��ازی میکند.
هنگامی که این امکان از بازیگران عرصه سیاس��ت
دریغ ش��ود ،شک و س��وءظن باید مانع بروز چنین
وضعیتی شود .بدبینی و کجفهمی ،خصمپنداری و
میل به اقدام علیه دیگری ،فرصت نشو و نما مییابند.
از بروز چنین وضعیتی باید جلوگیری کرد .در دوران
جنگ سرد و صلح مس��لح بین دو ابرقدرت در نیمه
دوم قرن پیش ،خطی مستقیم میان کرملین و کاخ
سفید برقرار ش��د و موجب آن ،این اطمینان بود که
طرفین درباره نیات یکدیگر دچار توهم و سوءتفاهم
نمیش��وند .قطع بودن ارتباط بین دو بال سیاست
ایران که اخیرا توسط یک فعال سیاسی مطرح شده،
ما را دوباره به اندیشه در این مورد وامیدارد:
چه شده و چه باید شود تا آنچه نباید نشود؟
واقعیتی که اخیرا بیان ش��ده ،کامال آش��کار است.
بین نیروه��ای درون نظام و باورمندان به جمهوری
اسالمی ارتباط وثیقی وجود ندارد و اگر هم کسانی
در گذشته خواستهاند چنین خطی حتی نه به منظور
تفاهم ،بلکه برای جلوگیری از سوءتفاهم برقرار کنند،
بهطریقی کنار رفتهاند .اکن��ون ،در جهانی که با ما
چندان دوستانه رفتار نمیکند و خصومتش بیش از
نرمخوییاش به چشم میآید ،بین دو جناح سیاسی
عمده کشور هیچگونه دیالوگ رسمی یا غیررسمی
وجود ندارد.
تا زمانی که باالخره کس��انی را از دو سو بیابیم که با
واقعبینی پاسخ سالم دیگری را با روی گشاده بدهند،
باید در این اندیشه به سر برد که سود این ارتباط قطع
شده را ،کدام راهزن عرصه سیاست و چگونه و به چه
مقدار میبرد.
خبر

فرمانده کل سپاه پاسداران اسالمی:

افزایشبردموشکهایمان
به بیش از 2هزار کیلومتر
غیرضروریاست
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی گفت:
بیتردید درگرفتن هیچ جنگی بی��ن ایران و آمریکا
محتمل نیس��ت ،چرا که آنان به شدت از عواقب این
جنگ در هراساند و به یقین میدانند در صورت آغاز
چنین جنگی بازنده اصلی خواهند بود.
به گزارش «تابناک» ،سردار محمدعلی جعفری در
حاشیه همایش جهان بدون ترور در جمع خبرنگاران
اظهارکرد:وقتیآمریکاوغربنظامجمهوریاسالمی
را با وجود تحریمها و فش��ارهای متعدد همچنان در
مسیر گذش��ته خود دیدند ،بر آن شدند با استفاده از
تجربههای گذشته و موفقیتهای نسبی که به خیال
خودشان در برجام به دست آوردند مجددا تحریمهای
اقتصادی را ،البته این بار به بهانه تحریم توان دفاعی و
موشکی ،علیه ایران اعمال کنند.
وی ادام��ه داد :م��ردم ای��ران ،آمری��کا را ب��ه خوبی
میشناسند و اگر هم طی چهار سال گذشته به بهانه
توافق برجام اعتمادی نسبی به آنان پیدا کرده بودند،
به دلیل بدعهدیها و فریبکاریهای آنان اعتمادشان
را به کلی نسبت به آمریکا از دست دادند.
جعفری گفت :فشارهای آمریکا بر ای کشاندن ایران
به پای میز مذاکره یا واداش��تن ایرانیان به س��ازش
موجب فریب خ��وردن ملت نمیش��ود .ملت ایران
ملتی غیرتمند اس��ت که اگر خونشان به جوش آید
به بدترین نحو ممکن از متجاوزان انتقام میگیرند و
امروز توان موشکی و دفاعی ایران همچون ناموسشان
برایشان ارزشمند است .فرمانده کل سپاه افزایش برد
موشکهای جمهوری اسالمی را غیرضروری دانست
و در عین حال متذکر شد :برد موشکهایمان  2هزار
کیلومتراستکهالبتهقابلافزایشاست،امااینتوانو
برد موشکی را برای جمهوری اسالمی کافی میدانیم؛
چون اکثر منافع و نیروهای آمریکایی در شعاع همین
برد موشکی قرار دارند .جعفری سیاست آمریکا بر ضد
جمهوری اسالمی را تداوم جنگهای نیابتی و تشدید
تحریمهای اقتصادی به جای درگیری مستقیم بین
ایران و آمریکا اعالم کرد.

بعد از تاجزاده ،باهنر هم
به ناطقنوری پیشنهاد
میانجیگری داد

وضعیت هوا از عراق تا سنندج بحرانی شد

زائران با وجود گرد و غبار در راه زیارت کربال هستند

ويژه

سایه رفراندوم کردستان
بر اقتصاد ایران

عکس :صدیقه زمانیان  /تسنیم

شروع دوباره قدرتنمایی ریزگردها
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صدور کاال به اقلیم کردستان عراق
71درصد کاهش یافت
10

گزارش نهمین نمایشگاه کیش اینوکس

مناطق آزاد ،پیشران توسعه اقتصادی کشور
نهمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور و چهارمین
نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیسازی در کیش با
عنوان کیش اینوکس  2017گشایش یافت.
مرتضی بانک ،مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ،در
این نشست گفت :مناطق آزاد پیشران توسعه اقتصادی کشور هستند.
این مناطق به مدد مزایای قانونی و قابلیتهای جذب سرمایه میتوانند
در موضوع مهم تامین سرمایه موثر و راهگشا باشند.
وی افزود :در  4س��ال گذش��ته در این مناطق  51هزار میلیارد تومان
سرمایه جذب شده است و توافقات داخلی و خارجی متعددی در زمینه
جذب سرمایه در حال انجام است.
به گفت��ه این مقام ،مناطق آزاد قابلیت کمنظی��ری در زمینه فعالیت
بخش خصوصی و جذب س��رمایه خارجی دارند و باید تالش ش��ود با
بهینهس��ازی تولید در این مناطق ،کاالهای قابل رقابت در بازارهای
جهانی تولید کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در مراسم گشایش نمایشگاه کیش
اینوکس  2017گفت :خوش��بختانه دولت تدبیر و امید با امضای سند
جامع بینالمللی برجام و علیرغم شیطنتها و کارشکنیهای دشمنان
خارجی و گاهی بدفهمیها و انتقادات داخلی توانس��ت با ش��جاعت و
صداقت تمام با حمایتها و هدایتهای رهبری و همراهی ملت بزرگ
ایران راه درست را انتخاب کند و ما امروز در آغاز این راه هستیم.
ایران در مسیر تعامل سازنده با جهان
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد کیش ،ایران را به لطف امضای توافق
برجام در مسیر تعامل سازنده با جهان دانست.
محمدابراهی��م انصاری الری برگزاری دو نمایش��گاه مه��م را توأم با
دس��تاوردهای پربار برای اقتصاد رو به رش��د ایران و این نقطه ممتاز،
یعنی جزیره امن و آرام کیش ،عنوان کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درباره اهمیت و ارزش برگزاری
چنین نمایشگاهها و همایشهایی گفت :بیتردید ساعتها میتوان در
خصوص ارزشهای برگزاری این رویداد مهم سخن گفت؛ بهخصوص
برای کش��ور ما که بعد از س��الها انفکاک و انفصال از اقتصاد جهانی،
امروز به یمن امضای یک توافق بینالمللی جامع ،در مسیری جدید و
راهی نو مبتنی بر تعامل سازنده با جهان قرار دارد.
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد :خوشبختانه دولت
تدبی��ر و امید با امضای س��ند جام��ع بینالمللی برج��ام و علیرغم
شیطنتها و کارش��کنیهای دش��منان خارجی و گاهی بدفهمیها
و انتقادات داخلی توانست با ش��جاعت و صداقت تمام با حمایتها و
هدایتهای رهبری و همراهی ملت بزرگ ایران راه درست را انتخاب
کند و ما امروز در آغاز این راه هستیم.

وی ادامه داد :در این راستا مذاکرات خوبی را با ده شرکت برتر بیمهی
جهان داریم .آنها نیز آمادگی خوبی برای همکاری و س��رمایهگذاری
دارند ،به نحوی که برای اولین بار در س��ال گذشته پوشش بیمه عمر
را از یک شرکت اتکایی بزرگ آلمانی برای یک شرکت ایرانی دریافت
کردیم.
همتی تصریح کرد :از شرکتهای فرانس��وی نیز پوششهای خوبی
دریافت کردهایم و البته کش��ورهای اروپایی نیز روابط خوبی را برای
اقتصاد ایران فراهم آوردهاند.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه این مراسم گفت :بازارهای مالی جزو
لوازم توسعه پایدار کشور است و نمیتوان بازار توسعهنیافته داشت و
گامهای پرصالبتی در اقتصاد برداشت .این بازارهای مالی با سه ضلع
اصلی بانک ،بورس و بیمه فعالیت میکنند.
وی افزود :زمینه خوبی برای س��رمایهگذاری خارجی در کشور فراهم
شده است تا در صنعت بیمه ایران س��رمایهگذاری کنند .در مجموع
باید ش��ورای ثبات بازارهای مالی با حضور وزیر اقتصاد ،روسای بانک
مرکزی و بیمه مرکزی و سازمان بورس تشکیل شود و آنها نیز تحوالت
بازار را رصد خواهند کرد.

ورود سرمایهگذاران خارجی به صنعت بیمه
رئیس کل بیمه مرکزی گفت :تصمیم دولت بر این اس��ت که س��هم
خود در بیمه آسیا و دانا را به سرمایهگذاران خارجی آلمانی و ایتالیایی
بفروشد.
عبدالناصر همتی گفت :ظرف دو س��ال گذش��ته  70درصد رشد در
بیمههای عمر داش��تیم .این در حالی اس��ت که نفوذ بیمه  4.5برابر
رش��د تولید ناخالص داخلی بوده است که نش��اندهندهی ظرفیتی
بسیار باال است؛ پس باید رشد صنعت بیمه را حفظ و صنعتی بکر برای
سرمایهگذار فراهم کرد.

سرمایهگذار خارجی و نیاز به کاهش ریسک
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه امروزه حرکت سرمایه
در داخل کش��ورها نتیجه ورود سرمایههای خارجی است ،به اهمیت
بازار سرمایه به عنوان یکی از دروازههای ورود به عرصه جهانی اقتصاد
و جذب سرمایهگذار خارجی اشاره کرد وگفت :چشمانداز آتی اقتصاد
ایران در مسیر پیش��رفت قرار دارد و فعالیت و قراردادهای تجاری در
کشور ایران در حال افزایش است.
شاپور محمدی در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه بورس ،بانک،
بیمه و خصوصیسازی افزود :چنانچه اس��تانداردهای بینالمللی در

اقتصاد ایران جاری ش��ود ،میتوان شاهد افزایش روابط تجاری ایران
با سایر کشورها بود.
وی ب��ا بی��ان اینکه ش��اخصهای اقتص��اد کالن ایران طی دوس��ال
گذشته با رشد مس��تمر همراه بوده است گفت :اقتصاد ایران در سال
گذش��ته باالترین نرخ رشد جهانی را تجربه کرده است که نشانهای از
عالقهمندی بازارهای بینالمللی نسبت به س��رمایهگذاری در ایران
است.
وی در ادامه افزود :مزایای بس��یاری برای سرمایهگذاری خارجی در
ایران وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به کمک به فرآیند رشد
اقتصادی کشور پذیرنده س��رمایهگذاری از طریق انباشت سرمایه و
افزایش ظرفیت تولی��د ،تولید وانتقال دان��ش و فناوریهای جدید،
کمک به بهبود تعادل تراز پرداختها ،افزایش میزان فروش وتوسعه
تکنیکهای بازاریابی و افزایش سطح رفاه عمومی اشاره کرد.
رییس س��ازمان بورس و اورق به��ادار به دونکت��ه حائزاهمیت برای
سرمایهگذاران خارجی در بازار سرمایه ایران اشاره کرد و گفت :پایین
آوردن ریسک سرمایهگذاری وهمچنین اطمینان از حمایت دولت از
طرحهای س��رمایهگذاری دو نکته قابل اهمیت برای سرمایه گذاران
اس��ت .چنانچه دولت بتواند ضمانتهای دولتی برای سرمایهگذاران
خارجی ایجاد کن��د و برخی مقررات و رویهه��ا را اصالح کند ،زمینه
ورود سرمایهگذاران خارجی به ایران تسهیل میشود.
دبیر ش��ورای عالی بورس به اهمیت نزدیک کردن مقررات داخلی به
اس��تانداردهای بینالمللی از طریق ابزارهای مدیریت ریسک اشاره
کرد و گفت :تاکید بازار س��رمایه و س��ازمان بورس برای پیادهسازی
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،IFRS ،نخستین قدمی
است که شانس ورود سرمایهگذار خارجی را افزایش خواهد داد.
وی در ادامه به عملياتی کردن اعطای مجوز به مؤسس��ات رتبهبندی
اعتباری اشاره کرد و گفت :مؤسسات رتبهبندی اعتباری با فراهم کردن

رتبههای اعتباری اوراق با درآمد ثابت و سایر ابزارهای مشابه آن ،نقشی
کلیدی در بازاره��ای مالی جهان ایفا میکنند ،به گونهای که در حال
حاضر کمتر شخص حقیقی و حقوقی اس��ت که با عدم اطالع از رتبه
اعتباری ش��رکتها ،اقدام به معامله اوراق کند .البته در بازار سرمایه
ایران ،جای این نهاد خالی است و همواره یکی از خواستههای بهحق
سرمایهگذاران بوده است.
دکتر محمدی یکی از دغدغههای مطرحشده توسط سرمایهگذاران
خارجی را عدم وجود مؤسسات رتبهبندی اعتباری در بازار مالی ایران
خواند و گفت :در حال حاضر دس��تورالعمل اعطای مجوز مؤسس��ات
رتبهبندی اعتباری تدوین ش��ده و به بازار اعالم شده است و عملياتي
کردن اعطاي مجوز به موسس��ات رتبهبندی اعتباري نیز انجام شده
است .هماکنون درخواس��تهای متقاضیان بررسی شده و امتیازات
مربوطه محاسبه شده ،که نهایتاً منجر به صدور موافقت اصولی برای
 3موسسه رتبهبندی شده اس��ت .در بخش دیگری از این سخنرانی
دکتر ش��اپور محمدی به ارائه آماری در خصوص ورود سرمایهگذاری
خارجی اشاره کرد و گفت :ارزش سبد سرمایهگذاران خارجی شامل
سرمایهگذاران خارجی حقیقی و حقوقی با 33.4درصد رشد طی هفت
ماه اخیر ،از  12.538میلیارد ریال در پایان س��ال  1395به 16.727
میلیارد ریال در پایان مهرماه  1396رسیده است.
دکترمحمدی همچنین بیان کرد :باید توجه داشت که علیرغم اینکه
شاهد رشد بس��یار باالی 18.5درصدی ارزش س��بد سرمایهگذاران
خارجی نس��بت به ابتدای س��ال ( 1392با ارزش سبد  878میلیارد
ریال) هس��تیم ،بازار سرمایه ایران دارای ظرفیتهای بسیار بیشتری
نسبت به حجم سرمایهگذاری فعلی است.
آغاز به کار معاونت اقتصادی وزارت خارجه در آینده نزدیک
قائممق��ام وزیر امور خارج��ه از آغاز ب��ه کار معاون��ت اقتصادی این
وزارتخان��ه در هفتههای آینده خبر داد و گفت :این معاونت در مرکز و
نمایندگیهای ایران در خارج از کشور تشکیل خواهد شد.
مرتضی س��رمدی گفت :وزارت خارجه تالش کرد ت��ا عالوه بر توافق
برجام و عملیاتی شدن آن ،طی روندی تمامی طرفین به تعهدات خود
عمل کنند؛ ضمن اینکه از ابتدای دولت دوازدهم قرار بر این ش��د که
معاونت اقتصادی در این وزارتخانه تاس��یس شود که این مهم ظرف
چند ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
وی افزود :در دورانی که ایران تحریم بود ،در حوزه بانکداری بینالمللی
تغییرات اساس��ی صورت گرفته و این س��بب ش��د که برج��ام و رفع
تحریمهای هستهای ،آثار مناس��بی را در بخش بانکی نداشته باشد،
پس نظام بانکی باید خود را با استانداردها تطبیق دهد ،اگرچه ظرف
دو سال اخیر در جهت از بین بردن نگرانیهایی که ریسک بانکهای
ایرانی میتوانست ایجاد کند ،کار گس��تردهای میان وزارت خارجه و
اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفته و تالش ش��ده تا موضوع تحریم
گروه ویژه اقدام مالی با نزدیک ش��دن اس��تانداردهای ایران به سطح
بینالمللی ،از بین برود.
قائممقام وزیر امور خارجه گفت :به همه نمایندگیهای ایران در خارج
از کشور گفته شده که باید شش هدف را دنبال کرده و سه چیز را باید به
ایران بیاورید که شامل سرمایه ،تکنولوژی و گردشگر است و سه چیز،
یعنی صادرات کاالهای غیرنفتی ،خدمات فنی و مهندس��ی و نیروی
کار ماهر و نیمهماهر مازاد را از ایران ببرند .این هدفگذاریای اس��ت
که برای نمایندگان وزارت خارجه تدوین شده است.

