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رییسجمهوربااشارهبهانتخاباتپیشرو:

دبیرکلانجمنصنفیصنعتپتروشیمی
درباره عرضه داخلی محصوالت:

تخریب دولت
برای کسی رای نمی آورد

رانت از بورس کاال حذف شود
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تشدیدصادراتقاچاق
هشدار رییس اتاق ایران به اجرای طرح برونسپاری ارزی؛

تصمیمات دستوری و حمایتهای شعاری دولت از تولید
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گزارش وضعیت تامین و امنیت غذا در 2017

بازی دادن صنعت

 800میلیون گرسنه در جهان

گروه صنعت -این روزها تولید با مشــکالت
زیادی دست و پنجه نرم میکند .واردات کاالهای
مشابه ،گرانی محصوالت ،کمبود مواد اولیه ،گرانی
نیروی کار ،مالیات ،بیمه و دهها مورد دیگر عرصه را
است تا جایی که امروز
بر تولیدکنندگان تنگ کرده 
رمقی برای ادامه فعالیت برخی واحدهای تولیدی
باقی نمانده است.حمایت از تولید ملی در بیان بسیار
یاد میشود ولی هیچ حمایت کارآمدی از محصوالت
ایرانی دیده نمیشود .جا ماندن تولیدات داخل از بازار
جهانی از یک سو و ترغیب مصرفکننده به استفاده
از برندهای خارجی از سوی دیگر...
7

اخراج تحريريه مجله داستان و دانستنيها

8

رواج دورههای آموزشی استارتآپها در کشور

از کاسبی تا ارتقای مهارت

9

خداحافظي با دوبلور همفري بوگارت

حسين عرفاني درگذشت

16

16

ممنوعيت صادرات و كمبود ساختگی شيرخشك در بازار

تبانی براي واردات

گروه بازرگاني -در حالي كه طي روزهاي اخير شاهد ايجاد موجي
از نگراني در مورد كمبود شــير خشك در كشور بوديم ،شواهد حاكي از
آن اســت که كمبود شير خشك از جاي ديگري آب ميخورد .به گفته
رييس انجمن صنفي گاوداران كشور ،مباحث مطرحشده مبني بر كمبود
شيرخشك در كشور بهانهاي از سوي كارخانههاي لبني است كه12 ...

فاطمهرحيمي
عبورازگذرگاهپرسپوليس
و رفتن به تيمهاي نهچندان
مطرح باشــگاهي در اروپا و
حاشيه خليج فارس ...

نگاه نخست

نابودی اقتصاد با حذف بخش خصوصی
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insightsonindia

hedayati.mohammad@yahoo.com

عوارض واگذاري رانتي گروه مجالت همشهري؛

من تشك ميخوام!

ازپرسپوليسنميتوانبهتيممليرسيد!

محمد هدایتی
این روزها عملکرد و
سرنوشت دولت حسن
روحانــی از مهمترین
پرســشهای جامعه
ماست .روحانی بسیاری
از حامیانش را ناامید کرده است و امروز با نوعی
جنبش پشیمانی مواجه است؛ پشیمانی از رای
دادن به او .در مقابل کســانی که هنوز حامی
روحانی هستند ،عموما به ساختار سیاسی در
ایران اشاره میکنند و از این نکته میگویند
که اختیارات رییس جمهور نسبت چندانی
با مســوولیتهایش ندارد .البته در این رابطه
ت اما تا چه حد میتوان با
حقیقتی نهفته اس 
آن موافق بود؟
حسن روحانی مرد کمتجربهای در فضای
سیاسی ایران نیست .او از همان آغاز انقالب
جزو چهرههای مورد وثوق بخش تاثیرگذار
حاکمیت بوده اســت .چند دوره نمایندگی
مجلس،عضویتدرمجمعتشخیصمصلحت
نظام و مجلس خبرگان و شاید مهمتر سالها
دبیر شورای عالی امنیت ملی از او چهرهای
آشــنا با زیر و بمهای قــدرت در جمهوری
اسالمی ساخته است .از این رو او بیتردید از
مقاومتهای پیش روی برنامههایش شناخت
داشته است ،ساختار قدرت و شبکههای تو
در توی آن را در نظر داشته و با علم به این
مسائل وارد کارزار ریاستجمهوری شده است.
فراموش نکردهایم آن شبی را که با کلیدی
در دســت و اعتماد به نفسی مجابکننده،
قولهایی بزرگ داد .حل مســاله هستهای
را تنها بخش کوچکی از پروژههایش معرفی
کرد و برنامه بلندپروازانهای برای اقتصاد در
نظر داشت .از این رو منتقدان روحانی احتماال
برحقاند آنجا که میگویند نمیشود همه چیز
را به قدرت مخالفان روحانی تقلیل داد و او
مسیری اشتباه را برگزیده است .روحانی با
این فضا بیگانه نبو د اما مسیرها و انتخابهای
درستی برای رسیدن به آنها نداشت .شاید
برآورد صحیحی هم از وضعیت نداشته است.
اما این مساله برآورد نادرست وضعیت ،شاید
به عارضهای کالنتر در سیاست ایران اشاره
داشته باشد.
برای افراد و گروههای سیاســی در ایران،
رسیدن به قدرت خود تمام داستان است .فکر
میکنند اگر قدرت را در اختیار داشته باشند
میتوانند هر کار و تغییری که خواستند انجام
دهند .در این تصور که ســابقهاش به پیش از
انقالب هم بازمیگردد دولت یعنی همه چیز
که اگر آن را داشــته باشید هر کاری شدنی
است .دولت جایی است که پول و قدرت و نفوذ
در آن ،تجمیع شده است و از این رو میشود
با اتکا به آن کارها و برنامهها را پیش برد .شاید
این تصور باشد که تا حد زیادی مساله داشتن
برنامه و استراتژی را از اولویت گروههای سیاسی
در ایران خارج کرده است .اعتماد به نفس آن
شب روحانی در سال 1392تا حد زیادی ناشی
از این تصور بود و حاال در شرایطی مانده که برای
تغییر آن کاری از دستش برنمیآید.

آسمان ایران در خطرحصر
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جعبه سیاه

یادداشت

خیال خام قدرت

تهدیدهای آمریکا درآمدهای ارزی حاصل از پروازهای عبوری را کاهش میدهد؟
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ســجاد وجدانیان -محرم ،ماهی است که
یادآور تکلیف اســت .مسلمانان هر سال در این
ماه با بازخوانی حوادث کربال ،تکالیف خود را مرور
میکنند .برای درک تکلیفهای برآمده از قیام،
باید گفت که هدف برای همه کامال مشــخص
بود و هیچ جای ابهامی برای هیچکس نداشــت.
ترجمه امروزی این پیام قیام ،شــفاف بودن امور
است .مواجهه اقتصاد کشور با بحرانهای نوظهور،
لزوم و اهمیت شفافیت را بیش از هر زمان دیگری
برجسته ساخته است .در واقع شفافیت یک تکلیف
است که چارهای جز عمل به آن نداریم و هیچکس
هم از آن مستثنی نیســت .یکی از مراکزی که
الزم است فعالیتهایش شفافسازی شود ،رسانه
ملی اســت :چقدر بودجه و درآمــد دارد ،اینها
چگونه هزینه میشوند ،جایگاه نظارت مردمی در
صداوسیما کجاست و اینکه اصال فعالیت رسانه ملی
با این همه شبکه ،توجیه اقتصادی دارد یا ندارد.
سوالنا در پاسخ به این سوال که اگر اروپاییها
اقدامی برای دور زدن تحریمها انجام دهند ،موفق
خواهند شــد یا خیر ،گفت« :کاش میتوانستم
بگوی م بله».
به گفته خاویر ســوالنا ،دبیرکل اسبق ناتو و
مسوول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا
که از نخستین حامیان توافقی بود که از سوی
دونالد ترامپ رها شــد ،معتقد است اروپا هیچ
انتخابی جــز پیروی از تحریمهای آمریکا علیه
ایران نخواهد داشت.
به گزارش جامعه ایرانی به نقل از بلومبرگ،
ســوالنا که مدتها بهعنوان نماینده سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در جهت بهبود دیپلماسی
بــا ایران فعالیــت میکرد ،گفــت :نفوذ مالی
بینالمللی آمریکا بدان معناست که تالشهای
یورونیوز -نماینــدگان پارلمان اروپا دیروز
به اجرای ماده  ۷معاهده اتحادیه اروپا ،مادهای
تنبیهی ،علیه مجارســتان رای موافق دادند .از
 ۶۹۳نماینده حاضر در پارلمان  ۴۴۸تن به این
ماده رای موافق دادند.
ن این پارلمان باید
بیشتر از دوسوم نمایندگا 
با طرح توبیخ مجارســتان موافقت میکردند و
دیروز این اتفاق عملی شد .به این ترتیب راه برای
تحریمهایی مانند تعلیق حق رای مجارســتان

زمانی برای شفاف شدن رسانه ملی
شفافسازی همه موارد مربوط به صداوسیما ،نیاز
به تغییر در ساختار قانونی و مدیریتی آن دارد .با
این حال برخی موارد قابل نظر دادن است .به عنوان
مثال وقتی برنامههای صداوسیما را مرور میکنیم،
با انبوهی از برنامههای تکراری مواجه میشویم.
برخی از این برنامهها به قدری تکرار شده که شاید
اگر به جای آنها ،صدای بوق ممتد پخش شــود،
مناسبتر و قابل تحملتر باشد .صداوسیما پخش
این برنامهها را به درخواست مردم نسبت میدهد
ولی آیا واقعا چنین است؟ برنامههای پرمخاطبی
مانند نود ،شفافیت مناسبی در این خصوص دارند
و آمار میدهند .میتوان همین الگو را برای سایر
برنامهها هم به کار بست یعنی سامانهای تشکیل
شود که در آن درخواستهای مردمی نسبت به
پخش برنامههای تکراری ثبت شود و این سامانه

برای عموم قابل دسترسی باشد .تشکیل چنین
ســامانهای حداقل این حســن را دارد که تعداد
درخواستها برای هر برنامه را مشخص میکند و
دیگر نمیتوان چیز نامعقولی مانند تعداد دفعات
پخش برخی از ســریالها را به مردم نسبت داد.
نتیجه دیگری که به دنبال این به دست میآید،
این است که اگر تعداد مخاطبان یک شبکه از تعداد
انگشتان دست هم کمتر باشد ،آیا ادامه فعالیت
آن شــبکه مقرون به صرفه هست به ویژه اینکه
هزینه پخش آن ازجیب مرد م تامین میشــود.
شفافســازی کمک زیادی به برنامهریزی برای
شبکهها (بودن یا نبودن) و برنامهها (پخش یا عدم
پخش) خواهد کرد .هرچند موضوع پخش فقط
به برنامهها محدود نمیشود بلکه شامل تبلیغات
هم میشود .بعضا تبلیغاتی پخش میشود که با

سوالنا ،دیپلمات حامی توافق هستهای:

اروپا علیه ایران با آمریکا متحد میشود

اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریمها محکوم به
شکست است.
سوالنا در پاسخ به این سوال که اگر اروپاییها
اقدامی برای دور زدن تحریمها انجام دهند ،موفق
خواهند شــد یا خیر ،گفت« :کاش میتوانستم
بگوی م بله ».وی در ادامه افزود که توانایی وزارت
خزانهداری آمریــکا در تحریم مبادالت مبتنی
بر دالر ،برنامههای اروپا را به شــکی موثر نابود
خواهد کرد.
سوالنای  ۷۶ساله که در حال حاضر رییس
مرکز اقتصاد جهانی و ژئوپلیتیک در مدرســه
اقتصاد  ESADEاســت ،گفت« :قدرت امروز

آمریکا نظامی نیست ،دالر است .آنها میتوانند
شما را له کنند».
فرانسه و آلمان در حال بررسی راههایی برای
گریز از اقدامات تنبیهی آمریکا هستند و برونو
لومر ،وزیر دارایی و اقتصاد فرانسه نیز ماه گذشته
به کار روی «یک ابزار مالی مســتقل اروپایی یا
فرانسوی-آلمانی» برای امتناع از درگیر شدن با
اقدامات تنبیهی آمریکا اشاره کرد.
فشارها روی اروپا برای اجرایی کردن اقدامی
در جهت حفظ توافق هســتهای رو به افزایش
است این در حالی است که تحریمهای آمریکا
علیه صنعت نفت ایــران چهارم نوامبر اجرایی

پارلمان اروپا مجارستان را توبیخ کرد
در اتحادیه اروپا باز شد .رای موافق نمایندگان
پارلمان اروپا به این ماده به دلیل سیاستهای
خودسرانه مجارستان در راستای استراتژیهای
اروپا خصوصا در زمینه سیاستهای مهاجرتی
ن پیش
بود.ویکتور اوربان ،نخستوزیر مجارستا 
از رایگیری ،سهشــنبه گذشــته بــه پارلمان
اروپــا دعوت شــد .اوربان در ســخنانی که در

پارلمان اروپا داشت ،گفت که رایگیری دیروز
اقدامی تالفیجویانه در مقابل امتناع وی برای
پذیرش پناهجویان اســت .وی که رهبر حزب
راستگرای افراطی «فیدش» است ،اعالم کرده
بود :مجارستان به این باجخواهی تن نخواهد داد
و در مقابل آن میایستد.
کمیسیون اروپا پیش از این اقدامات تنبیهی
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بزرگنمایی برخی ویژگیها یک کاال ،بینندگان را
نسبت به خرید آن به شدت ترغیب میکنند .در
این تبلیغات همه چیز و به ویژه چهرههای خندان
افرادی که از آن محصول استفاده کردهاند ،نشان
داده میشــود و تنها چیزی که اصال نشان داده
نمیشود ،کارخانه ســازنده است .خیلی راحت
میتــوان به این نتیجه رســید که کاالی تبلیغ
شــده ،یک کاالی وارداتی است و آنقدر هم برای
واردکننده سود دارد که حاضر شده هزینه سنگین
تبلیغ در رسانه ملی را بپردازد ولی کاالیش را در هر
حال به فروش برساند .احتمال اینکه فسادی در این
نهفته باشد ،بسیار باالست .شفافسازی مناسب،
راه را برای اینگونه تبلیغات میبندد .امید است
که پیام شفافسازی محرم به خوبی شنیده شده
و به کار گرفته شود.
s.vojdanian@chmail.ir
میشود و ایران از طرفهای دیگر توافق هستهای
خواسته راههایی را برای جبران تاثیرات اقتصادی
آن ارائه کنند.
سوالنا تصمیم توتال ،غول نفتی فرانسه برای
خروج از پروژه میدان گازی پارسجنوبی پس از
آنکه نتوانست معافیت از تحریمها را تضمین کند
را مدرکی دال بر قدرت آمریکا در اجرایی کردن
ت و گفت« :شما باید
اقدامات فراسرازمینی دانس 
روابطتان را با آمریکا قطع کنی د چرا که او اجازه
استفاده شما از دالر را نخواهد داد».
وی با اشــاره به اینکه توتال تالش بسیاری
داشــت تا بتواند پس از لغو تحریمها در ایران
باشــد ،گفت« :بنابراین اگر توتال ایران را ترک
میکند ،تصور کنید شرایط بازیگران کوچکتر
چطور است».
خبر آخر

مشــابهی را برای دولت لهستان در نظر گرفته
بو د اما این نخســتین بار است که پارلمان اروپا
تصمیم گرفته با اعمال قدرت در چارچوب «ماده
 »۷علیه یک کشــور اتحادیه اقدام کند .ماده ۷
پیماننامــه اروپا به پارلمان اجــازه میدهد تا
علیه یک کشور عضو که مفاد اساسنامه تشکیل
اتحادیه را نقض کرده ،تصمیم بگیرد .این تصمیم
صرفا سیاسی است و ارزش حقوقی ندارد.
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عباس آرگون* -آسیبها و مشکالت
اقتصاد کشور مدتهاست که از پشت درهای
بســته تصمیمگیری بیرون خزیــده و در
مسیر زندگی روزمره مردم قرار گرفته است.
ترکشهای حاصل از تصمیمات خلقالساعه
و ناگهانی دیگر فقط تجار و تولیدکنندگان را
مورد آسیب قرار نمیدهد و مردم در بطن
جامعه این بینظمــی در تصمیمگیری را
احساس میکنند .بهای این احساس ناخوشایند اما بحرانی مهمتر از مسائل
اقتصادی است؛ بحران عدم اعتماد .این نکته مهم که به نظر میرسد از چشم
مســووالن دور مانده است و نسبت به آن واکنش جدی و عملیاتی نشان
نمیدهند.برخیبرایناعتقادندکهروندتغییراتبازاروعرضهکاالدستخوش
تصمیمات پشت پرده شده است .این موضوع اما قابل پذیرش نیست .این
گمانهزنیها در شرایطی که مسووالن و تیم اقتصادی دولت هر روز تصمیم
تازهای میگیرند قابل باور نیست .موضوع این است که شرایط فعلی ما به
قدری پیدرپی و لحظهای تغییر میکنند که پذیرش برنامهریزیهای پشت
پرده ممکن نیست .در این روند اما نبود اعتماد عمومی در جامعه منجر به
واکنشهای نادرست از سوی فعاالن اقتصادی خرد و کالن میشود.
متاسفانه فضای حاصل از بیثباتی منجر به آن شده است که افراد بر
اساس میزان بهرهمندی اقتصادی خود به شیوههای متفاوت ایجاد امنیت
اقتصادی برای خود متوسل شوند .گروهی که نقدینگی بیشتری در اختیار
دارند با هجوم به بازار ارز ،سکه و طال نقدینگی خود را به سرمایه امنتری
تبدیل کرده و اقشار متوسط که نقدینگی کمتری در اختیار دارند با خرید
کاالهای اساسی سعی در ایجاد احساس امنیت برای خود دارند .این روند
هرچند احساس امنیت فردی در جامعه ایجاد میکند اما به طور طبیعی
آغازگر بحران خواهد شد.بدیهی است که هیچ کشوری قادر نیست به ناگاه
حجم باالیی از کاال در طیف گسترده را برای جامعه تامین کند و همین
امر منجر به آغاز چالش و آشفتگی در بازار خواهد شد .در همین راستا
این وظیفه مستقیم مسووالن در همه سطوح کشور است که احساس
امنیت اقتصادی را به جامعه بازگردانند .این احساس امنیت و اعتماد است
که در نهایت شرایط عمومی اقتصاد را بهبود میبخشد و باید نسبت به
آن توجهی جدی داشت.جامعه نیازی اساسی به چشمانداز روشن برای
تصمیمگیریهای اقتصادی خود دارد .در شرایط کنونی بازرگان هر روز
با قوانین جدید روبهرو میشود ،تولیدکننده توان برنامهریزی ندارد و در
نهایت مصرفکننده به دلیل عدم امنیت اقتصادی وارد چرخه نگرانی و
بیاعتمادی میشود که نتیجه آن ،ادامه آشفتگی اقتصادی خواهد شد.
چگونه میتوان انتظار داشت با وجود بخشنامههای پیدرپی و متناقض،
شاهد ثبات و امنیت اقتصادی در کشور باشیم!
بر اساس تعاریف اقتصادی نرخ کاال بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت
میشود اما مسووالن اقتصادی با ورود به سیستم عرضه کشور خود منجر
به ازهمگسیختگی زنجیره نظم اقتصاد میشوند .یکی از راهکارهای کنترل
این روند اما به طور قطع تعامل دوسویه دولت و بخش خصوصی است .زمان
گیریپشتدرهایبستهباعدمحضورذینفعانوبخشخصوصیبه
تصمیم 
پایانرسیدهودولتبایدبپذیردکهاقتصادهیچکشوریباحذفوبیتوجهی
به بخش خصوصی به نتیجه نخواهد رسید.
آنچه بازار کشور در چند هفته اخیر با عنوان کمبود برخی کاالهای خاص
با آن مواجه شد ،مهر تاییدی بر سیستم هیجانی کشور به طور عمومی بود.
تصمیماتهیجانی،خریدوفروشهایهیجانیوارزشگذاریهایهیجانیبه
طوریکپارچهمنجربهروندنادرستیخواهدشدکهبراساسآنهیچتوسعهای
را در جامعه شاهد نخواهیم بود .توجه به تناسب بین امکان و واقعیت ،حلقه
مفقودهای است که سالها نسبت به آن بیتوجهی شد و بر همین اساس به
ضعفها و مزیتهای صنعت کشور هیچ توجهی نشد .مسیر بهبود اقتصاد
کشور فقط در شرایطی ممکن خواهد شد که به ضعفها و مزیتهای تجاری
و صنعتی خود واقف شویم.
*عضو اتاق بازرگانی

