روزنامهاقتصادیصبح ایران

رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز:

دادستان کل کشور:

قاچاق يك ميليارد ليتر
سوخت در فصل تابستان

هیچ مدیر خائنی معرفی
نشده است
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سال پانزدهم شماره  16 4031صفحه قیمت 1000تومان

چالشهای اقتصادی کشور زیر ذرهبین «جهان صنعت»

افزایشبدهیهایخارجیدولت

بنگاههای مشکلدار کی به چرخه تولید بازمیگردند

معیشت کارگران در تنگنا

3

ضد و نقیض گوییهای معاون رییس جمهور درباره «روز کوروش»

گروه صنعت -سالهاســت كه جامعه ما از
بيكاري جوانان رنج ميبرد و هر روز بيش از پيش
تاوان سنگين اين بيكاري را ميپردازيم ،اما همچنان
مشكل حل نشــده و بيكاري جوانان مشكالت
گوناگون اقتصادي و اجتماعي را متوجه جامعه كرده
است .از سوي ديگر يكي از معضالت امروز اقتصادي
لدار است كه
كشور ،وجود بنگاههاي اقتصادي مشك 
در عمده فعاليتهاي اقتصادي از جمله صنعتي،
خدماتي و كشاورزي ديده ميشوند.
7

تصمیمات لحظهای چالش بزرگ صنعت گردشگری

انتقاد مجلس از نحوه کنترل بازار

قیمتها منصفانه نیست

12

وقايعنگار تاالر شیشهای

5

تشدید گرانی از جهش قیمت نفت
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ابتکار موسسه «طلوع بینشانها»

ایجاد پناهگاه برای نگهداری از کودکان
مادران معتاد
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طالي بيستوششم در رقابتهاي پاراآسيايي جاكارتا؛

ن طالي شاهين ايزديار در شنا
چهارمي 

صبا رضایی -در ايران خريد از فروشگاههاي
آنالين به شدت رواج يافته و از سوي ديگر برخي
از فروشگاههاي آنالين مرجع قيمتگذاري در
بازار و فروشگاههاي فيزيكي شدهاند .اين امر زماني
نگراني مشتريان را برانگيخته كه قيمت برخي از
كاالها در فروشــگاههاي آنالين و استارتآپها
گرانتر از ارزش اصلي آن تعيين شده است .در
اين ميان دو نوع تفكر وجود دارد...
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جعبه سیاه

روز ملی واژگونی اتوبوس و مینیبوس! 16
نگاه نخست

ترمیم اقتصاد کشور با بازگشت کوپن

یادداشت

محمود حسینی  -تسنیم

hedayati.mohammad@yahoo.com
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آژانس بينالمللي انرژي دست به دامن اوپك شد

گرانفروشي را متوقف کنید

محمدهدايتي
وضعيــت چند ماه
پيشراتصوركنيد؛پيش
از خروج آمريكا از برجام
و متعاقبا جهش دالر .آن
روزها دولت روحاني در
آستانهيكسالگيدوميندورهاشزيرشديدترين
فشارها قرار داشت .محافظهكاران در حال ادامه
سياست پيشين بودند ،هدف ،زمينگيري دولت
بود و حتي ســاقط كردن آن .اصالحطلبان و
نيروهاي خواهان تحول از پيمانشكني روحاني
ميگفتندواينكهسياستهاورفتارهايروحاني
به ويژه در دوره دوم نسبتي با قول و قرارهايش
ندارد .در چنين فضايي دولت هم نزد حاكميت و
نهادهايقدرتبياعتبارشدهبودوهممشروعيت
و محبوبيت اجتماعياش را در مخاطره ميديد.
اما در شرايطي اوضاع نابسامان و به ويژه تهديد
خارجي به مددش آمد.
ظهور ترامپ و سياست خارجي خصمانهاش
شايدبيشازهرچيزبهدولتروحانيكمككرد.
خروج آمريكا از برجام و انتقادات محافظهكاران از
وي ثابــت كرد كه برجام به هيچ روي معاهده
كمارزشي نبوده و دستاوردي به راستي بزرگ
براي اقتصاد در ايران بهشــمار ميآيد .از سوي
ديگر با افزايش فشــارهاي اقتصادي بر مردم،
اعتراضات خياباني درگرفت؛ اعتراضاتي كه گاه
كليت سازوكارهاي موجود را نفي ميكرد .در
چنين شرايطي گروههاي ساكن در بلوك قدرت
دريافتند كه بايد براي چندصباحي هم كه شده
يدانيم كه
اختالفات خود را كمتر آشكار كنند .م 
ترس همواره مهمترين عامل براي يكپارچگي در
بلوكقدرتبودهاست.درنتيجهازحجمانتقادها
و فشارها بر دولت روحاني تا حدي كاسته شد.
در مواجهه با چنين شرايطي ،ظريف و دستگاه
ديپلماسييكبارديگرازسايهبيرونآوردهشدند.
دولت كه در نوعي انفعال فرو رفته بود اعتماد به
نفسدوبارهاييافتوحاالبهحاكميتنزديكتر
شدهوتوانستهاعتراضاتاجتماعيراكنترلكند.
نتيجه آشفتگيهاي اقتصادي و فشار خارجي به
شكل عجيبي به نفع دولت حسن روحاني تمام
شد .دولتي كه خيلي زود داشت از صحنه خارج
ميشد كنترل حداقل ظاهري اوضاع را دوباره در
دستگرفتهاست.دولتكماكاندرعرصهداخلي
حرف چنداني براي گفتن ندارد و در اين شرايط
همه تمركزش را گذاشته است روي سياست
خارجي و ديپلماسي .از شانس شايد خوب ايران،
حريف ترامپي است كه اگرچه براي ضربه زدن
بسيارجديوباانگيزهاستامايارايايجاداجماعي
بينالمللي را ندارد .دولت با موفقيت در عرصه
سياست خارجي ميتواند حداقل در كوتاهمدت
بر كاستيهاي داخلياش سرپوش بگذارد.

ریزش بازار مسکن در سایه انتظارات تورمی

بازگشت تعادل به بورس

انحصارگرايي در بازار تجارت الكترونيك ايران

توفيق اجباري براي دولت روحاني

کاهش 30درصدی معامالت امالک در نیمه اول مهر نسبت به سال گذشته
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محمد تاجالدین
اظهارنظــر مونســان
در مورد برگــزاری رویداد
گردشگری هفتم آبانماه به
عنوان روز کوروش تنها یک
روز دوام آورد .در همیــن
رابطه روابط عمومی ســازمان میراث فرهنگی و
گردشــگری در بیانیهای اعالم کرد این سازمان
هیچ برنامهای برای برگــزاری روز کوروش ندارد
چون برگزاری این رویداد موجب خسارت به میراث
تاریخی کشور خواهد شد!
جدا از لزوم برگزاری چنین روزی و ورود آن به
تقویم ،چرا باید حرف معاون رییسجمهور و مدیر
سازمانی که متولی صنعت گردشگری و حراست از
تاریخ کشور است ،تنها یک روز دوام آورد؟
مونسان مهمان ناخواندهای است که از مدیریت
مناطق آزاد کیش و قشم به سازمان میراث فرهنگی
آمد .در روزهایی کــه فعاالن این حوزه نامههای
عریض و طویلی را برای رییسجمهور فرستادند و

اگر ترامپ از اســتعفاي هيلي و شايد ساير
مقامات اســتفاده كند تا تيم خــود را مملو از
مشاوراني كند كه با ديدگاههاي او در مورد مسائل
كليدي همراه باشند ،رويكرد دولت در مورد فرآيند
صلح خاورميانه ،تقابل با ايران ،روابط با متحدان و
بهطور كلي سازمانهاي بينالمللي حتي سختتر
از امروز خواهد شد.
نيكي هيلي ،ســفير آمريكا در سازمان ملل
جديدترين مقام ارشد سياست خارجي اين كشور
خواهد بود كه پس از مايك فلين و مكمســتر
مشاوران امنيت ملي سابق؛ ركس تيلرسون ،وزير
خارجه و گري كوهن ،مشــاور ارشد اقتصادي،
دولت ترامپ را ترك ميكند .اين احتمال وجود
دارد كه در آستانه انتخابات مياندورهاي كنگره
در ماه نوامبر ،تعداد بيشتري از مقامات اقدام به
خروج از دولت كنند.
به گزارش جامعه ايراني به نقل از بلومبرگ،
خروج هيلي كه در پايان سالجاري ميالدي انجام
شد ،دو پيامد مهم براي سياست خارجي آمريكا
خواهد داشت؛ يك پيامد كوتاهمدت و يك پيامد
طوالنيتر .نخست ،اين اقدام فرصت ديگري را در
اختيار ترامپ قرار ميدهد كه تيم خود را آنطور
كه ميخواهد بازسازي كند .دوم ،سواالتي را در

مدیر بیبرنامه
عاجزانه طلب کردند مدیری باتجربه به این سازمان
وارد شود ،نام علیاصغر مونسان همه را شوکه کرد.
حتی عدهای این بحث را مطرح کردند که او از اقوام
رییسجمهور است وگرنه هیچ دلیل دیگری برای
سپردن سکان سازمان به او وجود ندارد.عملکرد
مونســان در این دو سال قابل دفاع نیست .پس
گرفتن حرف رییس ســازمان میراث فرهنگی و
گردشگری در برگزاری روز کوروش به عنوان رویداد
گردشگری مشتی نمونه خروار است .پیش از این نیز
بارها حرفهای مونسان تنها پس از چند روز نقض
شده بود مثال در زمینه واگذاری ارز گردشگری به
تورهای مسافرتی حرفهای او تنها چند هفته دوام
آورد یا او به عنوان متولی سازمان صنعت گردشگری
خودش را مخالف افزایش عوارض خروج اعالم کرد
اما خبر آمد خود مونسان دستورش را امضا کرده
است .حتی معاونان مونسان نیز تنها پس از یک سال
تغییر کردن د یا بدتر از همه چند روز پیش الیحهای

بلومبرگ مطرح كرد

استعفاي هيلي شرايط را براي ايران سختتر ميكند

مورد اينكه جمهوريخواهــان پس از ترامپ در
حوزه سياست خارجي به كدام سمت خواهند
رفت ،ايجاد ميكند.
هيلي طي حدود دو ســالي كه در سازمان
ملل فعاليت كــرد ،مهارت خود را هم در روابط
بينالمللي و هم سياســت داخلي نشــان داد.
او همانطوري در ســازمان ملل عمل كرد كه
رييسجمهور آمريكا ميخواســت ،او شــرايط
خروج از توافق هســتهاي را فراهم كرد ،رياست
خروج آمريكا از شــوراي حقوق بشر و يونسكو،
قطع بودجهاي كه آمريكا به صندوق حافظ صلح
سازمان ملل ميداد و حمايت از تصميم ترامپ
براي خــروج از پيمان تغييرات جوي پاريس را
ن حال او توانست جايگاهي
برعهده داشت .با اي 
كسب كند كه او را به دستگاه سياست خارجي
سنتيتر جمهوريخواهان نزديك ميكند .او در
مورد رويكرد تهاجمي روسيه و جنگ اطالعاتي
آن و همينطور بشار اسد ،رييسجمهور سوريه
مواضع جنگطلبانهاي گرفت و شرايط رهبري
اصولي آمريكا كه اغلب خوشــايند ترامپ نبوده

www.jahanesanat.ir
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از هیات دولت به مجلس رفت برای تغییر اساسنامه
ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری؛ الیحهای
که به تایید هیات دولت رسیده بود .اما در کمال
تعجب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پس
از ارســال الیحه به مجلس خواستار استرداد آن
شد و اعالم کرد مخالف تغییر اساسنامه است در
صورتی که مونسان به عنوان معاون رییسجمهور
در جلسات تدوین الیحه حضور داشته است.این
موارد تنها بخشی از بیبرنامگیهای سازمانی است
که در شعارهای رییسجمهور قرار بود مولد اشتغال
باشــد .اما این روند نهتنها گردشگری را به عنوان
صنعتی پرسود مطرح نمیکند بلکه آنچه تا به امروز
وجود داشته را نیز ویران خواهد کرد .بارها مطرح
شده است که زیرساختهای مورد نیاز درصنعت
گردشگری و حفظ و حراست از میراث تاریخی فقط
مختصسازمانمیراثفرهنگیوگردشگرینیست
بلکه ارگانهای مختلفی در این زمینه نقش دارند.

را فراهم ميكرد.
اين موضعگيريها اغلب او را مقابل ديدگاههاي
رييسجمهور آمريكا قرار داده است .با اينحال
هيلي بهطوركلي ســعي كرد اعتبار موجود در
ميان مخالفان ترامپ را كه بخش عمده نخبگان
سياست خارجي جمهوريخواه را تشكيل ميدهند
حفــظ كند و از وصل كردن مســتقيم خود به
رييسجمهور اجتناب كند.
شايد در كوتاهمدت ،رفتن هيلي به ترامپ
اجازه دهد رويكرد متفاوت خود در سياســت
خارجي را دنبال كند .اگر به نظر ميرســيد
سال نخست رياســتجمهوري ترامپ مملو
از داســتانهايي در مورد احاطه شــدن وي
توســط مشــاوراني با رويكرد «جهانگرايي»
بود ،سال دوم شاهد رييسجمهوري بوديم كه
ديدگاههاي خود را در مورد مسائل مختلف از
تجارت تا ايران و كره شمالي ،اعمال كرد و اگر
ترامپ از استعفاي هيلي و شايد ساير مقامات
استفاده كند تا تيم خود را مملو از مشاوراني
كند كه بــا ديدگاههاي او در مورد مســائل
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دیدگاه

هرچند اگر نقش این سازمان در مدیریت امور کم
باشد ،اما همان نقش کم نیز با مدیریت فعلی به
سرانجام نخواهد رسید .مونسان نشان داده توقع از
داشتن برنامهای بلندمدت در سازمان تحت امرش
به شوخی شبیه است .سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری در این دو سال هر روز تصمیمی جدید
را به خود دیده است .طرح جامع گردشگری که
روزی قرار بود نقشه راه سازمان باشد در راهروهای
این ارگان خاک میخورد و هیچکس عزم تغییر
اوضاع را ندارد .مونسان که این روزها خبر میرسد
برای رسیدن به صندلی وزارت راه تالش میکند
از روز نخســت نیز متعلق به این ســازمان نبود.
ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری تبدیل به
توآمد مدیران بیتجربهای شــده
مکانی برای رف 
است که الفبای اولیه کار در این ارگان را نمیدانند
و صرفا برای حضور در پســتی دولتی به کار فرا
خوانده میشوند.
mohamad.taj70@gmail.com1

كليدي همراه باشــند ،رويكرد دولت در مورد
فرآيند صلح خاورميانه ،تقابل با ايران ،روابط با
متحدان و بهطوركلي سازمانهاي بينالمللي
حتي سختتر از امروز خواهد شد.
آينــده هيلــي بــه مــا خواهــد گفت كه
جمهوريخواهــان به كــدام ســمت ميروند.
مدتهاســت كه گمانهزنيهايــي در مورد به
چالش كشيده شــدن ترامپ توسط او در سال
 ۲۰۲۰به گوش ميرسد .چنين اقدامي بهشدت
ســخت خواهد بود .اين مساله مستلزم ترغيب
رايدهندگان جمهوريخواهي كه عموما از ترامپ
حمايت ميكنند به اين مســاله اســت كه اين
رييسجمهور مناسب ادامه كار نيست.
گرچــه هيلــي هرگونــه تصميمــي براي
رياســتجمهوري را رد كرده اما ممكن اســت
درنهايت به اين نتيجه برسد كه رياست جمهوري
ترامپ بهواســطه گزارش مولر در مورد مداخله
روسيه در انتخابات ،۲۰۱۶نتايج فاجعهبار انتخابات
مياندورهاي يا حتي آشوبهايي كه خود ترامپ
به راه مياندازد ،محكوم به نابودي است و شايد
خود حزب جمهوريخواه در آن زمان به ســمت
كسي متمايل شود كه باثباتتر از ترامپ باشد اما
با حاميانش بيگانه نشده باشد.

مسعود دانشمند*
یکی از مشــکالت اقتصاد کشور
به عدم ســرمایهگذاری مناســب در
تولید برمیگردد که یکی از نتایج آن
کاهش تولید ناخالص ملی و در نتیجه
تعطیلی شرکتهای کوچک و متوسط
خواهد بود که افزایش نرخ بیکاری و
چرخهای کامل از مشــکالت اجتماعی را رقم میزند .ادامه این
روند به ســمتی میرود که دولت با حجم قابل توجهی از دالر
حاصــل از فروش نفت وارد بازار شــده ،این دالر را به بانکها
تزریق میکند که منجر به افزایش حجم ریال در سطح اقتصاد
جامعه یا همان افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم و تکرار دوباره
بیکاری میشود.
اولین راهکاری که در پی این مســائل دولت به کار بســت
افزایش نرخ ارز بود تا با این شــیوه به صادرات و درآمدهایش
کمک کند .مشکالت اما حل نشد و در ادامه مسیر با عدم تولید
و همچنیــن افزایش بیکاری روزافزون مواجه شــدیم .هرچند
درآمدزایــی دولت به دلیل افزایش نــرخ ارز افزایش یافت اما
قدرت خرید مردم هر روز کاهش یافت و از دیگر ســو افزایش
قیمتها نیز روندی رو به رشــد را طی کردند .حال آنکه دولت
در این میان به دلیل افزایش نرخ ارز توان بیشــتری به منظور
تامین بودجههای پیشبینی شده پیدا کرد.
از دیگر ســو دولت به منظور ایجاد فضای مناســبتر برای
معیشــت جامعه اقدام به پوشش کاالهای اساسی با ارز 4200
تومانی کرد و سبد  70قلمی را تحت پوشش قرار داد .این حمایت
از محــل منابع نفتی اما بیش از آنکه جامعه ایران را پوشــش
دهد ،کشورهای همسایه را مورد حمایت قرار میدهد .کاهش
قیمت کاالهای اساســی و سوخت در داخل کشور در مقایسه
با کشــورهای همســایه منجر به هجوم همسایههایی همچون
شــهروندان عراق ،افغانستان ،پاکستان و هند به داخل مرزها و
تامین مایحتاج زندگیشــان از ایران میشود .در نتیجه حاصل
فروش منابع نفتی به منظور حمایت از مردم کشور بیثمر و ابتر
باقی مانده و همسایهها بیشترین منفعت را به دست میآورند.این
چالش اما به طور قطع راهکاری دارد که با توجه به آن میتوان
موقعیت را بهبود بخشــید .تخصیص کوپن به کاالهای اساسی
و تنظیم نرخ ارز حوالی هشــت هزار تومان میتواند شرایط را
تحت کنترل قرار دهد .دولت اگر ارز دولتی را در راستای تامین
کاالهای کوپنی هزینه و پسانداز باقی مانده را در مسیر تولید
سرمایهگذاری کند مدیریت این روش طی مدت زمان مشخص
دو تا سه سال و در راه بازگشت حذف آرامآرام کوپن و بازگشت
به شرایط عادی و همچنین توسعه اشتغال موقعیت مناسبی در
اقتصاد ایجاد خواهد کرد.
این شیوه نهتنها منجر به آن خواهد شد که مردم توان خرید
کاالهای اساســی را داشته باشند بلکه میزان مصرف را کنترل
کرده ،هزینههای غیرمعقول را حذف و مهمتر از آن دست قاچاق
کشــورهای همسایه از مرزهای کشور را نیز کوتاه میکند .این
فرصت دو تا ســه ساله شرایط ترمیم اقتصاد کشور و همچنین
بازگشت ارزش واقعی پول ملی را فراهم میکند .نباید این نکته
مهــم را فراموش کرد که این دوران ترمیم نیاز توجه جدی به
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را فراموش کرد.
*دبیرکل خانه اقتصاد

