روزنامهاقتصادیصبح ایران

رییس سازمان حفاظت
محیطزیست:

وزیر ارشاد در جمع نمایندگان مجلس:

کاغذمطبوعات
آماده ترخیص است

وضعیت آب کشور از آنچه
گفته میشود ،بسیار بدتر است
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سال پانزدهم شماره  16 3982صفحه قیمت 1000تومان

امید واهی به بسته ارزی
شبهدولتیها ارز را به بازار ثانویه نمیآورند

3

دستورالعمل بانک مرکزی ابالغ شد

سقف ارز مسافرتی  5هزار یورو

8

چالش رابطه عربستان -کانادا باال میگیرد

درخواست كمك اتاوا از متحدان

4

اعتیاد کاربران ایرانی به فضای مجازی

زندگی در اینترنت!

9

وزیری رفت و وزیر دیگری میآید

مغفول ماندن معیشت کارگران

ریزش  ۲۰۰۰واحدی بورس

مبهنامراد -تامینامنیتشغلیکارگران
مری 
که بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید
قرار گرفت ،بزرگترین دغدغه ...
7

پرسپوليس به دنبال سومين برد متوالي

بالتکلیفیمعیشتی

پس از سیف،ربیعی هم قربانی سیاست های روحانی شد

اولین اخراجی کابینه دوازدهم

گروه بازرگانی -در حالی که سیاستهای
نابسامان ارزی دولت طی ماههای اخیر تنشهای
عجیب و غریبی را برای مردم و ...
12

من خبرنگارم؟!

16

نگاه نخست

بازگشت ركود تورمي

تعادل به بازار باز نمی گردد

گروه مسكن -بررســي آمار رسمي نشان
ميدهد تعداد مبايعهنامههاي مسكن تهران طي
تيرماه امسال نسبت به ماه پيش ...

مجيدرضا حريري* -تعادل بازار ارز
با اهرم بسته ارزي اميد واهي بيش نيست
چراكه  80درصد بــازار ثانويه در انحصار
تنها چند درصد كمپاني است و در مقابل
 20درصد آن را چند ده هزار ...

10

یادداشت

3

محمدرضا عباسی  -مهر

hedayati.mohammad@yahoo.com
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جعبه سیاه

كاهش ۱۰درصدي معامالت و
افزايش 7/6درصدي قيمت مسكن تهران در تير 97

محمدهدایتی
پس از یک دوره بحران
اقتصادی و درگرفتن مجدد
اعتراضاتهمهمنتظربودند
ببیننــد کــه روحانی در
گفتوگوی تلویزیونیاش
چه میگوی د که آیا از برنامه یا ایدهای جدید سخن
میگوی د یا اینکه اساسا چه تحلیلی از وضعیت و
شرایط موجود دارد؟ البته شاید عنوان گفتوگو
برای چنین برنامهای چندان درست نباشد .وقتی
یک نفر روبهرو نشسته است و سواالت از پیش
هماهنگ شده را میخواند ،اساسا نمیتوان و نباید
از گفتوگویی صحبت کرد .چالشی درنمیگیرد و
نتیجه میشود آنچه که دیدیم؛ اینکه عمال هیچ
چیز خاصی گفته نمیشود.
احتماال مهمترین کلیدواژه برای فهم سخنان
روحانی «تکرار» است؛ تکرار همان چیزهایی که
تقریبا همیشه گفته است .اینکه دولت دارد کارش
را کمابیش درست انجام میدهد ،اینکه اگر جاهایی
هم ناکارآمدی وجود دارد باید به حساب اخاللگران
نوشت .اینکه مردم پشتیبان دولت هستند و این
دولت مظلوم است .روحانی حتی کدی هم درباره
اخاللگران بازار ارز نداد ،نگفت که چرا دولت او در
برابر سوءاستفادهها از ارز دولتی نمیایستد ،این
حجم باال از اختصاص ارز دولتی بدون هیچگونه
نظارتی؟ نگفت که بانک مرکزی و تیم اقتصادیاش
چه دیدگاه و پیشبینیای از وضعیت داشتهاند؟
وضعیتی که به یکبــاره امکانهای زندگی برای
بخش عمدهای از شهروندان را با چالش مواجه کرده
است .حداقل باید عذرخواهی میکرد ،همچون
سیاستمداری صادق ،اما این کار را هم نکرد .گویا
هرگونه عذرخواهی یا حتی پشیمانی را دلیلی بر
ضعف میداند و این روزها جای ضعف نشان دادن
نیست .روحانی میگوید همان آدم سال 1392
ت اما در روزهایی که بدنه اجتماعیاش بیش از
اس 
پیش از او فاصله میگیرند این سوال پیش میآید
که آیا آنها در شناخت روحانی  1392هم اشتباه
نکردهاند؟ او حاال عمال هیچ برنامه سیاسی ندارد.
مسایلی مثل رفع حصر از برنامهاش خارج شدهاند.
کماکان به دستاوردهای دولتش در زمینه فضای
مجازی و شبکههای اجتماعی مینازد آن هم در
حالیکه نتوانست مانع از فیلترینگ تلگرام شود.
ی و با ندیدن واقعیات یا صحبت
در چنین شرایط 
نکردن مســتقیم از آنها ،روحانی سخت بتواند
اجماعی برای تداوم برنامههایش بیابد یا پشتیبانی
اجتماعی برای پیشبرد اهدافش .او از فرصتهایش
برای صحبت درباره شرایط کشور استفاده نمیکند
و از این رو به جای اینکه اطمینانی به شهروندان
ببخشد ،گاه نگرانیهای آنها را افزون میکند.
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هفته سوم ليگ برتر فوتبال

وعده بهبود وضعیت اقتصادی با بسته جدید ارزی

روحانی حداقل باید
عذرخواهی میکرد

وقايعنگار بورس

ادامه مطالبهگری کارگران

2

سجاد وجدانیان -تحوالت این روزها به ویژه
در عرصه اقتصادی حالت معماگونه پیدا کرده اس 
ت
و در حالــی که همه منتظرند این معماها با یک
دید کالن و لحاظ کردن همه متغیرهای تاثیرگذار
مورد بررسی قرار گیرند ولی این اتفاق نمیافتد و
هر کسی تنها از یک جنبه آن را مورد بررسی قرار
میدهد .این یکسویهنگری سبب به وجود آمدن
قانون نانوشتهای به نام قانون بقای مشکالت شده
است که بر اســاس آن مشکالت اقتصادی حل
نمیشــوند بلکه از جایی به جای دیگری منتقل
میشوند .مثال در جدیدترین اقدام ،بسته جدید
ارزی به منظور صیانت از نظام ارزی تدوین شده
است که این بسته از پیش از شروع ،تاثیر مثبت
خود را در بازار ارز نشان داده است ولی این بسته
ترامپومشاورانشدارایسابقهدائمیتقابلوتهدید
ایران هستند ،بهخصوص با خروج از توافق هستهای .اما
روزسهشنبهرییسجمهورایاالتمتحدهدامنهتهدیدات
خود علیه ایران را به تمام کشورهایی گسترش داد که با
جمهوری اسالمی معامله کنند و تاکید کرد که آمریکا با
آنها معامله نخواهد کرد.
دونالد ترامپ ،رییسجمهــور آمریکا در توئیتی
اعالم کرد کشورهای جهان باید انتخاب کنند؛ ایران
یاآمریکا.
به گزارش جامعه ایرانی به نقل از آتالنتیک ،ترامپ
و مشاورانش دارای سابقه دائمی تقابل و تهدید ایران
هستند ،بهخصوص با خروج از توافق هستهای .اما روز
سهشنبه رییسجمهور ایاالتمتحده دامنه تهدیدات
خود علیه ایران را به تمام کشورهایی گسترش داد که با
جمهوری اسالمی معامله کنند و تاکید کرد که آمریکا
با آنها معامله نخواهد کرد.این توئیت به معنای واقعی
کلمه یعنی یک جبهه جدید در جنگ اقتصادی آمریکا
با اروپاییان که در توافق هستهای ماندهاند و البته نیازی
ميزان -دادســتان تهــران در خصوص وضعيت
رسيدگي به پروندههاي ارجاعي به شعب بازپرسي ويژه
رسيدگي به جرائم حوزه ارز و واردات خودرو و گوشي
تآبادي
تلفنهمراهاطالعرسانيكرد.عباسجعفريدول 
با تاكيد بر اينكه رســيدگي به اين پروندهها در شعب
ويژه دادسرا با ســرعت و دقت در حال انجام است ،از
بازداشت ۶۵نفر و ممنوعالخروجي  ۱۰۶نفر از متهمان
اين پروندهها خبر داد و گفت :از اين تعداد  ۵۳متهم در
پروندههاي ارزي و واردات گوشي تلفنهمراه و  ۱۲نفر
در پرونده واردات اتومبيل بازداشت شدهاند .وي اعالم
كرد :دادستاني تهران در پروندههاي ارزي و تلفن همراه

مات شدن مردم در شطرنج مشکالت
فقط به بازار ارز و طال پرداخته اســت و مشکالت
این بازار را به سمت بازار پول و کاال انتقال خواهد
ِ
حالت اجرا ،به شدت
داد .این بســته در بهترین
تورمزاست و حتی اگر دولت بتواند تا آخر سال هم
تورم را کنترل کند ،سال آینده فنر تورم رها خواهد
شد و به یکباره تورم زیادی ایجاد خواهد شد .این
نوع حل مســاله که در آن همه متغیرها نباشند،
جز اتالف وقت و عوض کردن صورت مساله چیز
دیگری نیست .این روش ناصواب در همین بحران
ارزی که به تازگی رخ داد نیز به کار گرفته شد .دو
پرسش اساسی در این بحران بود که تا االن به آنها
پاسخی داده نشده است؛ یکی اینکه آیا واقعا دولت

نشریه آتالنتیک تشریح کرد

ترامپ از تهدید ایران تا تهدید جهان

به توضیح ندارد که بسیاری از کشورها در سراسر جهان
مصمم به انجام تجارت با ایران هستند.
همین حاال هم میان آمریکا و سایر طرفهای این
توافق -چین ،فرانسه ،آلمان ،روسیه ،انگلیس و اتحادیه
اروپا -بر ســر طیفی از موضوعــات ورای توافق ایران
اختالفنظر وجود دارد .این موضوعات شامل تجارت و
تعرفهها (چین و اتحادیه اروپا) ،مخارج دفاعی (اعضای
ناتوی اتحادیه اروپا) ،تغییرات جوی (چین ،روســیه
و کشــورهای عضو اتحادیه اروپا) و تحریمها (روسیه)
میشــود.درحالیکه دولت ترامپ ممکن اســت این
موضوعات را متفاوت از توافق هستهای ایران بداند ،این
کشورها و مردمانشان این موضوعات را بخشی از یک
تقابلبزرگترباایاالتمتحدهدرمورددیدگاههایترامپ
در قبال جهان میبینند .همچنین مشخص نیست که
آمریکا میتواند سایر کشورها -از جمله متحدانش -را

مجبور به انجام کاری کند .شــرکتهای آمریکایی و
بزرگترین شــرکتهای خارجی ایران را تحت فشار
تحریمها قرار میدهند اما شــرکتهای کوچکتر و
آنهاییکهچندانتحتتاثیرتهدیدهایآمریکانیستند،
میتوانند از فرصتها در ایران اســتفاده کنند تا این
اطمینان حاصل شود که تحریمهای آمریکا تاثیری که
انتظار میرود را نخواهد داشت و مطمئنا «سختترین
تحریمهایی که تاکنون اعمال شده» نخواهند بود.
ریچاردنفیو،معاونسابقهماهنگکنندهسیاستهای
تحریم آمریکا در وزارت خارجه که در تیم مذاکرهکننده
آمریکابود،درکنفرانسیگفت«:بهعقیدهمنآسانترین
راه آنها برای دور زدن تحریمها از همان راهی است که ما
اجرایشانمیکنیمکهشاملایجادشکافدرشراکتهای
ما میشود».
وی در ادامه افزود« :این واقعیت که ما با اروپا همکاری

دادستان تهران اعالم كرد

دستگيري  65متهم در پروندههاي ارزي و واردات گوشي و خودرو

تاكنون ۲۳فقره كيفرخواست صادر كرده كه به موجب
آن ۲۴متهمتحتتعقيبقضاييقرارگرفتندوبهزودي
در دادگاه محاكمه خواهند شد.
همچنين دادستان تهران با هشدار به شركتهاي
تجاري كه در امر واردات كاال ،ارز  ۴۲۰۰توماني از دولت
دريافت كرده و برخالف تعهد خود نسبت به واردات
كاال اقــدام نكرده يا در صورت انجام واردات ،كاالهاي
وارده را به نرخ آزاد به فروش رساندهاند ،اظهار داشت:

www.jahanesanat.ir
س�ازمان
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جه�ان صن ی روزنامه
ع�ت

نمیتوانســت این بحران را پیشبینی کند و دوم
اینکه چرا اینقدر دیر نسبت به آن واکنش نشان
داده میشــود .اگر بپذیریم که دولت از گروهی از
متخصصان زبده اقتصادی استفاده میکند که واقعا
هم همینطور است ،پاسخ پرسش اول این میشود
که این بحران برای دولتیها قابل پیشبینی بوده
اســت .اما پرسش دوم .برای پاسخ به این پرسش
بایــد این فرض را اضافه کرد که  80درصد ارز در
اختیار دولت است و معادل با افزایش قیمت ارز و
مدت زمان آن ،درآمد ریالی بعضا قابل توجهی در
اختیار دولت قرار خواهد گرفت .دولت این درآمد
ریالی را صرف چه کاری کرده است؟ آقای روحانی

تصور مديران اين شركتها مبني بر اينكه ميتوانند به
صرف پرداخت جريمه گرانفروشــي بر اساس قانون
تعزيرات حكومتي از مسووليت خطير خود در ايجاد
وضع بحراني در حوزه ارز واردات كاال شانه خالي كنند،
محكوم به بطالن است و به مديران اين شركت هشدار
داده ميشود كه اقدامات ارتكابي از سوي آنان به موجب
قانونمجازاتاخاللگراندرنظاماقتصاديكشورمصوب
 ۱۳۶۹و اصالحات آن مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت
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دیدگاه

در مصاحبه تلویزیونی خود اشاره گذرایی به تاثیر
مشکالت بانکها و موسسات اعتباری بر نوسانات
ارزی کرد .قبال هم به صراحت اعالم کرده بود که
دولتبرایتسویهبدهیموسساتاعتباریغیرمجاز
پولی ندارد و آن بدهیها را از جیب مردم پرداخت
خواهد کرد .آیا اینبار هم مردم تاوان همین بدهیها
را پس دادهاند؟ دولت باید در این مورد کامال شفاف
عمل کند و به جــای روال معمول و کلیگویی،
حداقل در مجلس هر آنچه الزم است مردم بدانند،
بگوی د همانند همان رویهای که برای الیحه بودجه
در نظر گرفت .در شطرنج مشکالت نباید همیشه
مردم مات شوند.
s.vojdanian@chmail.ir
نمیکنی م بلکه با آن مقابله میکنیم یعنی یک سیستم
تحریمی گسترده در اتحادیه اروپا نخواهیم داشت که با
آنها کار کنیم .در عوض مساله این خواهد بود که چه
کسی در آمریکا مزایا دارد و چه کسی ندارد ،چه کسی
دارای منافع اقتصادی در ایاالتمتحده است و چه کسی
نیست .و این روش بدی برای کار روی تحریمهاست».
دولت باراک اوباما در اعمال تحریمهای بینالمللی
هماهنگ علیه ایران موفق بود .اما مقامات دولت ترامپ
با همتایان خود در بیش از  ۲۰کشور در مورد تحریمها
رایزنی کرده تا ائتالفی علیه ایران ایجاد کنند.
مقامات دولت ترامپ همچنان تاکید میکنند که
هدفشان از این سفرها پایان دادن به تمامی صادرات
نفتی ایران است .یکی از این مقامات طی هفته جاری
به خبرنگاران گفت« :ما استثنا یا چشمپوشی نخواهیم
تاماخوشحالمیشویمکهدرخواستهارابشنویم
داش 
و آنها را مورد به مورد بررسی کنیم ».اما اینکه چنین
رویکردی چطور با توئیت سهشنبه ترامپ هماهنگ
خواهد شد ،اصال مشخص نیست.
خبر آخر

ب ماده يك آن« ،گرانفروشي كالن» و
كه وفق بند 
«احتكار عمده» ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي با
توجه به شاخصهاي «ميزان خسارت وارده»« ،مبالغ
مورد سوءاستفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنانچه
با وصف فوق رخ دهد ،اقدام مجرمانه محسوب شده و
مجازات آن ،پنج تا 20سال حبس ،ضبط اموال حاصل از
اعمال مجرمانه و 20تا 74ضربه شالق در انظار عمومي
است؛ و چنانچه اين اقدامات در چارچوب اتهام افساد
فياالرض باشد ،در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات
اعدام مواجه خواهد شد.

مهدی نجفپور* -اســتیضاح
ربیعی ،استیضاح وزیر کار ،رفاه و تامین
اجتماعی نبود .این استیضاح و برکناری
بر اساس تصمیمات کامال سیاسی انجام
شد و هیچ یک از نشانهها حاکی از آن
نیست که نمایندگان مجلس قصد بررسی آسیبهای وزارت کار را
داشتند .نمایندگان مجلس گویا همه تالش خود را بر آن داشتند
تا وزیر را هرچند بعد از چندین استیضاح که رای اعتماد به دست
آورد این بار با برگه اخراج از دولت او را بدرقه کنند.
ایــن موضوع اما در حالی بود که ربیعی در دوران وزارت خود
به طور کلی خدمات مناسبی به کارگران ارائه داد .دولت روحانی
در حقیقــت تنها دولتی بود که طی آن افزایش حقوق کارگران
همواره بیشتر از نرخ تورم بود و این نشاندهنده نگرانی وزیر درباره
معیشتو زندگی روزمره کارگران بود .از همین رو قطعا میتوان
گفت به عنوان فعاالن حوزه کارگری فارغ از همه مسایل سیاسی،
از نبود ربیعی بر مسند وزارت کار متاسف خواهیم بود.
قصه استیضاح وزیر کار متاسفانه شرایطی را به نمایش میگذارد
که گروکشــیهای سیاسی را نمایندگی میکند چراکه در ذکر
دالیل اســتیضاح به هیچ عنوان حق مطلبی ادا نشــد و انتظار
میرفت با بررسی موقعیت و ضعفهای این وزارتخانه سوالهای
جدیتری از ربیعی پرســیده شود .اما هیچیک از این انتظارات
پاسخ داده نشد.
چند روز گذشــته شــاهد طرح تفکیک چند وزارتخانه در
مجلس بودیم که از سوی دولت مطالبه شده بود .اما در شرایطی
کــه این موضوع به نظر دولت بســیار مهم و جدی مینمود اما
نمایندگان با طرح این مســاله که شرایط کشور در حال حاضر
آمادگــی الزم برای اجرای چنین تصمیماتی را ندارد موضوع را
به تعویق انداختند .حال این سوال مطرح است که اگر تفکیک
وزارتخانهها به نفع شرایط فعلی کشور نبود چگونه ممکن است
برکناری وزیری که در امور اقتصادی کمرنگترین نقش را دارد
به نفع وضعیت فعلی باشد.
بحث اصلی اما بر سر این نکته است که در حال حاضر به طور
قطع کارهای با اولویت بسیار بیشتری وجود دارد .در حال حاضر
به طور قطع نباید شرایط از آنچه هست آشفتهتر شود و اقتصاد
کشور نیازمند آرامش و بررسی است .رفتار نمایندگان مجلس بر
این اســاس که اذهان عمومی را به سمت دیگری منحرف کنند
به هیچ عنوان منطقی نیســت و باید مشکالت را جدی گرفت و
به دنبال حل کردن آن قدم برداشت.
نکته مهم و قابل توجه دیگر اما این است که کارگران هرگز از
مطالبات خود کوتاه نخواهند آمد و در هر شرایطی و با حضور هر
یک از وزرا خواهان بررسی افزایش دستمزدها هستند .این موضوع
هرگز با نبود ربیعی تغییر نخواهد کرد و باید باور کرد احقاق حقوق
کارگران مهمترین مسالهای است که در هیچ شرایطی حاضر به
کوتاه آمدن از آن نیســتند .تاکید فعاالن کارگری همواره بر آن
بوده است که سبقه سیاسی در مقابل مطالبات اجتماعی اهمیت
شایان توجهی ندارد.
*دبیر اتحادیه کارگری و قراردادی و پیمانی ایران

