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روزنامهاقتصادیصبح ایران

سخنگوي وزارت امور خارجه:

وزیر خزانهداری ایاالت متحده اعالم کرد

جزئیات دور دوم
تحریمهای آمریکا

كليات سازوكار ويژه مالي اروپا
بهزوديمشخصميشود
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سال پانزدهم شماره  16 4052صفحه قیمت 1000تومان

مقصر اصلی مشکالت اقتصادی به روایت رییس جمهور
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بانک ها به بحران دامن میزنند
خطر نابودی ،صنعت طالی ایران را تهدید میکند

وزیر امور خارجه در گفتو گو با روزنامه یواس تودی:

خداحافظی از بازار جهانی

آمریکا رویکردش را تغییر دهد تا گفتوگو را مدنظر قرار دهیم

مریم بهنامراد -ادامه موج گرانی و کمبود
مواد اولیه مورد نیاز تولید ،امروز به چالش بزرگی
در صنایع کوچک و متوسط کشور تبدیل شده
است .این در حالی است که صنایع خرد و متوسط
حدود  92درصد از کل صنایع را تشکیل داده ولی
به همین اندازه با مشکالت روبهرو هستند و حاصل
این پدیده شــوم در اقتصاد چیزی ج ز تعطیلی
واحدها و ضربه سنگین به اقتصاد ...
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ی های
ه
س�ازمان آگ صنع�ت
جه�ان

تير آمريكا به سنگ خورد

13
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تداوم تاثیر تحریمهای آمریکا بر صنعت گردشگری

سرمايهگذاران خارجي نیامده رفتند

8
جعبه سیاه

اساسنامه جدید دانشگاه آزاد!

16

نگاه نخست

تكنرخي شدن ارز در شرايط کنونی

محمد بابایی  -ایرنا
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گزارش بلومبرگ از افزايش صادرات نفت ايران در آستانه تحريم

تحریم اینترنت شدنی نیست

یادداشت

روزنامه

11

جنگ روانی ایاالت متحده برنده ندارد

شهر مردمان ناصبور

ادامه در صفحه 9

با انتشار جزییات اطالعیه دوم عرضه مشخص شد

افزایش مهلت تسویه خریداران نفت در بورس

روز سرنوشتساز

ریحانهجوالیی-رانندگی،تعامالتاجتماعی،
درگیریهای خیابانی ،باال رفتن برخی جرائم و
صدها مثال دیگر ثابت میکند ایرانیان انسانهای
خشنی هستند و این خشونتهای رفتاری هر روز
بیشتر و بیشتر از قبل میشود .به قول معروف این
موضوع که ایرانیها افراد خشن و عصبی هستند
قضاوتی بیپایه و اساس نیست و ...
14

حميدمطهري*
«كاميابي ملتها
ســاخته ميشود ،به
ارث نميرســد».
ايــن جمله شــايد
كانونيترين نتيجهاي
باشــد كه مايكل پورتر اســتاد استراتژي
دانشگاههاروارد پس از يك تحقيق وسيع
در اقتصاد ملتها به آن دست يافت .چهار
ســال تمركز تحقيقاتي روي  10كشــور
توسعهيافته يا در حال توسعه ،به كمك دهها
محقق خبره و مطالعه روند اقتصادي آنها در
يك بازه  14ساله و زير نظر گرفتن بيش از
 100صنعت يا گروه صنعتي بزرگ در اين
كشورها ،پورتر را به مدلي رساند كه امروز
از آن به مدل الماس ياد ميشــود .وي در
اين مدل تالش ميكند ضمن تعيين عوامل
موثر در توفيق اقتصادي ،نقش صحيحي را
براي دولتها تعريف كند.
پورتر در مورد نقش دولتها نگاه متفاوتي
دارد .نه بازار كامــا آزاد و نه دخالتهاي
مســتقيم دولتي ،او جايي در ميانه اين دو
اســتراتژي ميايستد و معتقد است نقش
دولتهــا جزيي بوده و بايــد معطوف به
تســهيلكنندگي و ترغيبكنندگي باشد.
در نگاه او مهمتريــن وظيفه دولت ايجاد
بسترهايي اســت كه كسبوكارها بتوانند
در آن به توان رقابتي دست پيدا كنند .وي
همچنين هشدار ميدهد كه ايجاد بسترهاي
الزم فرآيندي بسيار زمانبر است؛ چيزي كه
با منطق كوتاهمدت شــرايط سياسي جور
درنميآيــد .در حالي كه يك دهه در عالم
سياست زمان زيادي به حساب ميآيد براي
بلوغ و رقابتپذيري يك صنعت زمان زيادي
نيست .از همينرو است كه سياستمداراني
كه هر چهار ســال در معرض تغييرند ،به
روشهاي زودبازده گرايش پيدا ميكنند .از
سوي ديگر روند چرخش جهاني از اقتصاد
توليدمحور به اقتصاد دانشمحور الجرم به
تفاوت نگرش به نيروهاي كار نيز منتج شده
است تا جايي كه آنچه ديروز «نيروي كار»
ناميده ميشد ،امروز «سرمايههاي انساني»
خوانده ميشــود .نه شــرايط جغرافيايي،
نهتــوان مالــي و نه حتــي منابع طبيعي
كشورها ،آنچه در اقتصاد امروز محوريت پيدا
كرده سرمايههاي انساني است .آنچنان كه
پژوهشها در روند توفيق كشورهايي مانند
ايرلند نشان ميدهد ،شناخت واقعيتهاي
موجــود ،حتي اگر بر وفق مراد نباشــد و
اســتوار كردن سياستهاي كالن بر نقاط
قوت كشورها و نيز تنظيم سياستهايي در
جهت كاهش ضعفها ،يك قدم اساسي در
سياستگذاريهاي كالن و اجرايي است.

رفع تكليف شهرداري و وزارت راه
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برگزاری حساسترین انتخابات مياندورهاي آمریکا

بررسی دالیل خشونتورزی تهرانیها

پيشنيازهاييكاقتصاددانشبنيان
ازمنظرشاخصهايجهاني

امضاي تفاهمنامههاي نمايشي برای توسعه بافت فرسوده

وزیر امور خارجه ایران گفته اســت که اگر
آمریکارویکر د خود را در قبال توافق هستهای
تغییر دهد تهران گفتوگوهای دیپلماتیک با
ایاالت متحده را برای یک توافق جدید مدنظر
قرار میدهد.
محمدجواد ظریف در گفتوگوی اختصاصی

اشکاننظامآبادی
اکبــر ترکان ،مشــاور
رییسجمهــور اخیرا گفته
اســت« :اگر همه چیز را به
بازار بسپاریم و فکر کنیم که
دست نامرئی قیمت بازارها
را میتواند متعادل کند این تفکر و اقدامات مبتنی
بر آن ،موجب از دســت رفتن اقشار ضعیف کشور
میشود ».اگرچه این دست سخنان به اندازه قدمت
تاریخ روشنفکری ایران بارها تکرار شده است اما نشر
آن توسط یکی از سیاستگذاران اقتصادی دولت قابل
تامل است؛ دولتی که حاال به ورشکستگی رسیده و
مدیران آن به اظهارات متناقض روی آوردهاند .اکبر
ترکان پیش از این گفته بود در ایران قابلیت رقابت در
هیچ تکنولوژی و هیچ صنعتی جز آبگوشت بزباش و
قرمهسبزی را نخواهیم داشت .اگر چنین رویکردی
ترامپ روی این نکته قمار کرده که حتی باوجود
آنکه آمریکا به دنبال قطع درآمدهای نفتی ایران
است ،جمهوری اسالمی جرات ازسرگیری برنامه
غنیسازی سوخت هستهای -مسیر دستیابی به
بمب -را نخواهد داشت.
در شــرایطی که ایاالتمتحده تحریمهای
مجــدد علیه ایران را از دیروز آغاز کرده ،دونالد
ترامپ ،رییسجمهوری آمریکا شرط بسته که
نهتنها میتوانــد رفتار ایران را تغییر ده د بلکه
میتواند از قدرت اقتصادی کشورش برای مجبور
کردن متحدان بیمیل آمریکا به پیوستن به او
استفاده کند.
به گزارش جامعه ایرانی به نقل از نیویورکتایمز،
ترامپ روی این نکته قمار کرده که حتی با وجود
آنکه آمریکا به دنبال قطع درآمدهای نفتی ایران
است ،جمهوری اسالمی جرات ازسرگیری برنامه
غنیسازی سوخت هستهای -مسیر دستیابی به
بمب -را نخواهد داشت.
وی همچنین شــرط بسته که با وجود اینکه
کشورهای اروپایی کاخ سفید را به دلیل خروج از
برجام سرزنش میکنند ،بانکها ،تولیدکنندگان و
شــرکتهای نفتی اروپایی این تحریمها را نقض
نخواهند کرد و خطر محروم شــدن از بازار بسیار
بزرگتر آمریکا را به جان نخواهند خرید.
و در نهایت اینک ه او شرط بسته که دولت ایران
بهگونهای ضربه خواهد خورد که راضی به مذاکرات
مجدد در مورد توافق هســتهای بر اساس شروط
ترامپ خواهد ش د یا تحتفشارهای اقتصادی که

ی گفته :ایران
با روزنامه آمریکایــییواستود 
دیپلماسی تازهای را در دستور کار قرار میدهد
در صورتی که «مبناهایــی برای گفتوگوی
ثمربخــش» دربــاره توافق هســتهای وجود
داشته باشد.
دونالد ترامپ ۱۸ ،اردیبهشــت آمریکا را از

توافق هستهای شــش قدرت جهانی با ایران
خارج کــرد و گفت آمــاده مذاکره برای یک
توافق جدید است که نقش منطقهای و برنامه
موشکی ایران را نیز دربر گیرد.
به نوشتهیواستودی ،اظهارات ظریف از معدود
عالئمی است که نشان میدهد جمهوری اسالمی

از تئوری آبگوشت تا بمباران لیبرالیسم!
را از مشاور رییسجمهور بپذیریم مخالفت او با دست
نامرئی بازار چندان هم دور از ذهن نیست؛ چیزی که
ترکان را از «تئوری آبگوشت» به بمباران لیبرالیسم
رسانده است حداقل این حقیقت را برمال میکند که
دولتفعلیکوچکتریناعتقادیبهبازاررقابتیندارد
و در عوض تا دلتان بخواهد به دخالت حداکثری در
بازار اعتقاد دارد.
بمبارانهای خبری ضدلیبرالیستی و سرکوب
حقــوق مالکیتی افراد به بهانــه کمک به ضعفا و
برافراشتن علم حمایت از حقوق طبقات آسیبپذیر
در میان سیاســتمداران کشور چیز تازهای نیست؛
رویکردی که نهایتا به پوپولیسم ختم میشود اما
در این نوشتار قصد بررسی ریشه دشمنی با رقابت،
بازار و مالکیت خصوصی در ایران را ندارم .شاید بتوان

دلیل چنین اظهاراتــی را میان دولتمردان کابینه
روحانی بروز فاجعه اقتصادی فعلی دانست؛ فاجعهای
که اتفاقا در اثر سیاستهای ضدبازار دولت به وجود
آمده است .دولت روحانی از طرفی بر سرمایهگذاری
خارجی ،پیوستن به سازمان تجارت جهانی ،اصالح
بوکار
نظام قیمتگذاری و مالیاتی ،بهبود فضای کس 
و تمام اقداماتی که از اصول و الزامات اولیه ایجاد بازار
رقابتی است تاکید میکند اما از طرف دیگر با اعمال
سیاستهای تعزیراتی و ضد بازار (مخصوصا پس از
بحران اقتصادی اخیر) باعث سرکوب رشد نهادهای
خصوصی در اقتصاد میشود.در باب اینکه وضعیت
فعلی اقتصاد ایران حاصل اعمال کدام مدل اقتصادی
است هیچ پاسخی وجود ندارد چراکه تا زمان خاتمه
جنگ تحمیلی ،اقتصادی مبتنی بر سوسیالیسم در

نیویورکتایمز مطرح کرد

تحریم ایران ،قمار بزرگ ترامپ

صادرات و ارزش پول این کشور را به زوال کشانده،
سقوط خواهد کرد.
بســیاری از کارشناسان خارجی که دههها با
امور ایران آشنا بودهاند میگویند شاید ترامپ در
دو شــرطبندی اول موفقیتهایی کسب کند اما
در ضربه زدن به دولت حســن روحانی شکست
خواهد خورد.
ریچارد هاوس ،رییس اندیشــکده شــورای
روابط خارجی آمریکا و یکی از مقامات ســابق
وزارت خارجه و شــورای امنیت ملی آمریکا در
دوره ریاســت جمهوری چندین رییسجمهور
جمهوریخواه گفــت:تولیدات نفت ایران پایین
آمده ،درآمدهای آن هم پایین آمد ه و این کشور
نســبت به دوره پیش از خروج ترامپ از برجام،
منزویتر شده است.
وی در ادامــه افزود:اما هیچ موردی در تاریخ
تحریمها یافت نمیشود که نشان دهد تحریمها
میتوانند یک کشور را مجبور به انجام کاری بزرگ
و دراماتیــک کنند .و ایران نمیخواهد در جایگاه
مجبور شــدن ،دیده شــود .این مساله برخالف
دیانای انقالبی ایران است.
مسلما اجبار هســته اصلی رویکرد ترامپ در
مقابل دوست و دشمن است .در این مور د تحریمها
نقطه اوج وعــده ترامپ در مبــارزات انتخاباتی
سال ۲۰۱۶است؛ زمانی که او به کرات اعالم کرد

که توافق وحشتناک با ایران را پاره خواهد کرد .امروز
ترامپ این اقدام خود را در فهرست وعدههایی که
به آن عمل کرده ،قرار داده است.
اروپاییان ،چینیها و روسها -سایر طرفهای
امضاکننــده برجام -متعهد شــدهاند که در این
مسیر از آمریکا پیروی نکنند و اروپاییان گفتهاند
به سمت سیستم معامالتیای میروند که آنها را
قــادر به خرید نفت ایران بدون اســتفاده از دالر
و نقض تحریمها میکند.به نظر میرســد یکی
دیگر از شــرطبندیهای ترامپ نتیجه خواهد
داد :در شــرایطی که دولتها اعالم میکنند به
توافق ایران تا زمان پایبندی این کشور ،پایبند
خواهند بود ،شــرکتها در حــال ترک ایران
هستند .بوئینگ قرارداد  ۲۰میلیارد دالری خود
را لغو کرد ،غول نفتی توتال فرانسه قطع همکاری
خود را در توســعه میدانهای نفتی اعالم کرده
و کشتیرانی مرسک در حال متوقف کردن روند
نقلوانتقال کاالهای ایرانی است.با وجود اینکه
این تحریمها دیروز بهطور کامل بازگشتند ،اصال
مشخص نیست که ایران به سمت مذاکره مجدد با
آمریکا حرکت کند .حسن روحانی ،رییسجمهوری
ایران در سفر اخیر خود به نیویورک تاکید کرد که
ایاالتمتحده نخست باید تعهدات خود را به برجام
اجرایی کند.ترامپ در این شرایط باید به نوبه خود
بــه دو مانع اصلی که در مســیرش وجود دارند،

آماده بررسی گفتوگو با آمریکاست در صورتی که
برخی شرایط مشخص دیپلماتیک فراهم شود.
به نوشته این روزنامه وی تصریح کرده است:
اعتماد متقابل الزمه آغاز گفتوگو نیست .الزمه
آن احترام متقابل است.

صفحه  2را هم بخوانید

دیدگاه

ایران پیگیری میشد و پس از مجموعهای از اقدامات
و سیاستگذاریها به وجود آمد که در ظاهر شبیه
آزادسازی اقتصاد و اعمال سیاستهای بازار آزاد بود اما
درعملچیزیجزشکلگیریسرمای هدارینظامیو
دولتی نبود .این مدل توسعه به اصطالح بازارمحور که
ب نهادهای عمومی غیردولتی قدرت
در پس آن اغل 
گرفتندهیچگاهنتوانستباعثرشدوتوسعهبنگاههای
خصوصی شود .در عوض مشتی نهاد دولتی رانتینر
شکل گرفتند که در ضرردهی با هم رقابت میکنند.
ناگفته پیداست که در چنین فضایی ،حواله دادن
ناکامیهای مدیریتی به دست بازار فرافکنی آشکار
است .مخصوصا در مورد دولت فعلی که در میدان
دادن به سوداگران و متخلفان گوی رقابت را از دولت
پیش از خود ربود.
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جمال رازقي* -نرخ ارز به عنوان يكي
از مهمترين مولفههاي تاثيرگذار بر اقتصاد
كشور همواره داراي اهميت ويژهاي در بين
سياستگذاران و اقتصاددانان بوده است .اين
متغير عالوه بر بخش تجارت خارجي ،نرخ
تورم ،بازارهاي موازي نظير مسكن ،طال و
بازارهاي مالي ،بخش پولي و بانكي و مهمتر
از همــه توليد را تحت تاثير قرار ميدهد.
بنابراين وجود يك نظام ارزي مشخص و مقتدر براي پيشگيري از اثرات
نرخ ارز بر اقتصاد كالن كشور ضروري است.
در سالهاي پس از انقالب جز دهه  80شمسي نرخ ارز ايران ثابت
بوده و همين مســاله يكي از داليل بروز بحرانهاي ارزي در كشور
بوده است .زماني كه دولت به بهانههاي مختلف نرخ ارز مرجع را ثابت
اعالم ميكند ،پس از گذشــت چند دوره به دليل پايين نگه داشتن
مصنوعي نرخ ارز ،فنر فشردهشده به يكباره رها شده و باعث افزايش
شــديد نرخ ارز و نوسانات پس از آن ميشود .همچنين تثبيت نرخ
باعث بروز رانت و فســاد شده كه در سالهاي پس از انقالب بسيار
شاهد اين رخداد بودهايم.
تجربه ثابت كرده است كه تثبيت نرخ ارز نه تنها قيمتها را كنترل
نميكند بلكه به يكباره باعث بروز فشار قيمتي شديد ميشود .ارز نيز
مانند هر كاالي ديگر داراي قيمت است و در طول زمان با تغيي ر شرايط
بازار قيمت آن دستخوش تغيير ميشو د بنابراين سياست تثبيت نرخ ارز به
خصوص در كشورهايي كه ثبات اقتصادي ندارند ميتواند منجر به بحران
شود .آخرين بحران ارزي در سالجاري اتفاق افتاد و تاكنون التهاب بازار
ارز به طور كامل از بين نرفته كه مهمترين دليل آن اعمال تحريمهاي
بينالمللي  13آبان عليه ايران و نااطميناني از آينده اســت .در چنين
شرايطي اتخاذ سياست ارزي مناسب بسيار حائز اهميت است.
در چند ماه گذشــته براي كنترل افزايش افسارگســيخته نرخ ارز
سياستهاي مختلفي اتخاذ شد كه بسياري از اين سياستها شرايط را
بحرانيتر كرده ،رانت را افزايش داده و در نهايت موجب سرگرداني فعاالن
اقتصادي شد .اعالم تثبيت نرخ ارز ،ايجاد سامانه نيما ،تشكيل بازار ثانويه
و معافيت صنايع پتروشيمي و فلزي از بازگرداندن نرخ ارز ،پيمانسپاري
ارزي و الزام همه صادركنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ،از
تصميمات چند ماه اخير بود.
بحران ارزي گذشته و تصميمات پيدرپي دولت براي ثبات بازار ارز
نشان داد كه دخالت دولت در هر بازاري به منظور ثبات قيمتها شرايط را
بدتر كرده و حتي دستيابي به هدف را دورتر مينمايد .لذا به نظر ميرسد
حال كه بازار ارز ثبات نسبي پيدا كرده و نرخ ارز تقريبا واقعي شده است
بهتر باشد سياست تكنرخي شدن ارز يا همان شناور در پيش گرفته شود.
البته الزم به ذكر است كه بازار ارز نيز مانند همه بازارها نباید به طور كامل
به حال خود رها شود و نرخ ارز شناور مطلق نباشد بلكه نظارت دولت
الزمه رژيم نرخ ارز شناور مديريت شده است .اين امر باعث ايجاد شفافيت
در اقتصاد و از بين رفتن رانت و فساد در كشور ميشود.

رسیدگی کند؛ نخست توجیه فشارهای روزافزون
بر ایران در شرایطی که متحد اصلی ایاالتمتحده
یعنی عربستان اعتراف میکند که یک تیم ۱۵نفره
ســعودی جمال خاشقجی معترض را کشته و از
متوقف کردن بمباران در یمن نیز امتناع میکند.
پمپئــو وعده داده که پرونده خاشــقجی تا
جای ممکن پیگیری میشود ،اما دیپلماتهای
آمریکایی متذکر شــدند کــه او از اینکه قتل
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خاشــقجی را یک اقدام تروریستی
بخواند ،اجتنــاب میکند .ایران اما
با رفتاری متفاوت روبهرو است :روز
یکشنبه پمپئو ایران را متهم به اقدام
تروریستی در اروپا کرد چراکه مدعی
بود این کشور بزرگترین صادرکننده
تروریسم است.
بزرگترین چالش درازمدت ترامپ
شاید توضیح این مساله باشد که چطور
تحریمهــای تازه را علیــه ایران -که
آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید
کرده به تعهدات خود در برجام پایبند
بوده -اعمال میکند ،درحالیکه تاکید
هوالباقي
دارد کرهشــمالی «دیگر یک تهدید
جنابآقايسيدحسينمرتضوي
هستهای» نیست.
کرهشمالی برخالف ایران ،همین
مدير محترم روابطعمومي شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران با
حاال هم دارای تســلیحات هستهای
غم و اندوه فراوان ،ضايعه درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده
است و بر اساس برآوردهای آژانسهای
محترمتان تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال براي آن
اطالعاتی آمریکا همچنان به تولید آنها
مرحوم مغفرت و براي بازماندگان صبر جزيل مسئلت داريم.
ادامه میدهد.
روزنامه «جهانصنعت»

