روزنامهاقتصادیصبح ایران

رهبرتشکیالتخودگردانفلسطینبرای
کسب حمایت روسیه به دیدار پوتین رفت؛

معاون وزير بهداشت:

ادامه دیپلماسی صلح
در مسکو

مصرف هرويين و شيشه
در حال افزايش است
14
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سال چهاردهم شماره  16 3852صفحه قیمت 1000تومان

سیاستهایناامیدانه
بانك مركزي دالالن ارز را از مالیات میترساند؛

3

پيام رهبر انقالب درپي حماسه ملت
در راهپيمايي  ۲۲بهمن

2

مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد؛

افول صنعت مسکن در سال ۹۶

10

مزاحمت تبليغاتي براي مشتركين تلفنهمراه ادامه دارد؛

تماس بهجای پیامک

9

هشدار کارشناسان در مورد تبعات بیثباتی نرخ ارز؛

بنبست کسب و کار

آمادگی آمریکا برای مذاکره با کرهشمالی بدون پیششرط؛

«جهانصنعت» -همانطور كه كارشناسان
اقتصادي پيش از اين هم پيشبيني كرده بودند،
بازار ارز روزهاي پرالتهاب و ...
12

چرخش در سیاست واشنگتن

انتظار افکار عمومی برای روشن شدن علل خودکشیها؛

قوه قضاییه به چه کسی پاسخگو است

«جه�ان صنع�ت» -اخي��را گس��تردگي
بازداش��تها ،افزايش خودكش��يها و در پي آن
عدم شفافيت در خصوص مرگ ...
2

روند کند و آزاردهنده بهبود وضعیت مناطق زلزلهزده؛

زندگی تعطیل است

14

استقالل و پرسپولیس به دنبال یک آغاز قدرتمند

چرا ابراهیم درآتش میسوزد

محمد تاجالدین
ابراهی��م حاتمیکی��ا
همیش��ه ش��اکی اس��ت.
سالهاس��ت چهره او را با
چش��مان س��بز و صورت
برافروخته دیدهایم و 8 ...

چگونه حاتمیکیا را راضی کنیم؟

جعبه سیاه

پسرخاله بازی ممنوع!
???

تلخند
تنظیف

15
16

نگاه نخست

دولت مقصر اصلي گراني ارز

بودجهبهعنوانموضوعیعمومی

gettyimages

hedayati.mohammad@yahoo.com

 40هزار ميليارد تومان از منابع محقق نشد

3

لیگ قهرمانان فوتبال آسیا 2018؛

یادداشت

محمدهدایتی
آمار و برخی جزییات
منتشرش��ده از بودج��ه
ش��هرداری ته��ران در
چند سال گذشته تعجب
خیلیه��ا را برانگیخ��ت.
برای مثال بودجه مس��ایل فرهنگی شهرداری
ته��ران در س��الهای اخیر پن��ج برابر بودجه
اختصاص دادهش��ده به محیط زیس��ت بوده
ت آن هم در سالهایی
است .باورش سخت اس 
که آلودگی هوا بدون تردید مهمترین چالش
ش��هر تهران بوده اس��ت یا اینکه در ش��هری
همچون تهران که آسیبهای اجتماعی مثل
کارتنخواب��ی بی��داد میکن��د ،بودجه برخی
نهاده��ای مذهبی بیش از پن��ج برابر بودجه
مسایل و آسیبهای اجتماعی بوده است.
این اختصاص بودجه در ش��رایطی اس��ت
که به لحاظ قانونی شهرداری هیچ مسوولیتی
در برابر این نهادها نداش��ته است ،این نهادها
به عرصه عمومی پاس��خگو نیس��تند و درباره
فعالیتهایش��ان شفافیت خاصی وجود ندارد.
طبیعی است بسیاری این سیستم بودجهبندی
را به پرسش بگیرند.
فرات��ر از ارزیابی محتوایی ،یکی از اقدامات
مهم دولت حسن روحانی و همچنین شهرداری
تهران در دوره مدیریت جدید ،انتشار جزییات
بودجه است و توضیح اینکه هزینههای عمومی
به چه صورت اس��ت و صرف چ��ه چیزهایی
میشود .تا پیش از این ،بودجهها مسالهای اغلب
مربوط به نهادها و سیاستمداران قلمداد میشد
و در عرص��ه اجتماعی چن��دان مورد کنکاش
ت در حالی ک��ه بحث از منابع
ق��رار نمیگرف 
مال��ی دولت و چگونگی هزینهکرد آن ش��اید
اصلیترین موضوع در کشورهای توسعهیافته
باشد و تعیینکننده نوع رابطه دولت با جامعه
است .در ش��رایط نرمال ،جامعه مدنی باید بر
نح��وه هزینهکرد بودجه و داراییهای عمومی
نظارت داش��ته باش��د ،با ق��درت و نهادهای
دولتی بر س��ر تعیین اولویتها چانهزنی کند،
گاه اولویتها را یادآوری کند و در صورت لزوم
حتی در برابر آن بایستد و خواهان تغییر الگوی
هزینهها ش��ود .این قاعده کار در سیستمهای
ش��هروندمحور اس��ت .در ایران ام��ا اگرچه با
ت اما عمومی
این ش��رایط فاصله بس��یار اس�� 
ش��دن بودجه و گفتوگ��و پیرامون آن را باید
به فال نیک گرفت .در ش��رایطی که وضعیت
زیس��تمحیطی و اجتماع��ی در حال بحرانی
ش��دن هستند ،ش��اید ضرورت بازاندیشی در
الگوهای هزینه و معطوف کردن بیشتر آن به
سمت نیازهای اجتماعی گریزناپذیر باشد.

آخرين وضعيت مالي دولت؛

4

داوود ابراهیمی -در پي اعتراض شديد سياسي
 اقتصادي مردم ،آن هم بهطور گسترده اوايل ديماههمراه با طغيان عليه نحوه سياستگذاري بينالمللي
و منطق��هاي ،ع��دم رعايت حقوق بش��ر و توجه به
حداقله��اي حقوق ش��هروندي ،قدرتمندان بدون
منازع و اينكه به اقرار خودش��ان  75درصد مردم از
عملكردها ناراضياند و....
مجددا تاكيد بر ضرورت ريش��هكن كردن فساد
اس��ت كه از اي��ن لحاظ نيز همچون ف��رار مغزها،
ميزان تورم و بيارزشي پول رايج ،دعاوي مطرح در
دادگستري ،ش��عار به جاي شعور و ...در رده اولين
جهان قرار داريم.
جالبتر اينكه برطرف كردن ريش��ههاي فساد
را در مقام واعظ غيرمتعظ زمانبر و پنج شش ساله
دانسته و با صراحت در تنگناي قافيه عزم جدي خود
را در مديريت اين ضرورت اعالم و بر آن تاكيد داشته
و ميدارند كه داستان «اي دز د اي دزد» را به اذهان
متبادر ميسازند .در اين مبحث بايد گفت خشكاندن
و محو عوامل فساد با انتقال واقعي قدرت و بركناري
آرام كليه مسووالن صاحب اختياري كه مديريت انان
چنين محصولي را همراه آورده ،عملي است.
همه آناني كه طي بيش از س��ه دهه مس��لط بر

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ایران گفته
است این کمیسیون ابهامها درباره آتشسوزی در
یکی از ساختمانهای وزارت نیرو در مرکز تهران
را بررسی میکند.
اسداهلل قرهخانی به خبرگزاری خانه ملت گفت
که وقوع آتشسوزی «دقیقا در اتاقی که مربوط به
اسناد نیروگاهها و قراردادها بوده» جای ابهام دارد.
به گفته این نماینده مجلس ،اسناد مهمی در این
حادثه از بین رفته است.
وی درباره دلیل اعالمشده برای آتشسوزی هم
ابراز تردید کرد و گفت« :گفته میشود مسبب این
اتفاق کپس��ول اطفای حریق بوده که این موضع
شائبههایی را به وجود آورده است».
ایسنا -مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
گفت :ساختمان جدید شعبه  ٢٣تامین اجتماعی
تهران یکی از امالک بالتکلیف و دارای معارض
بود که با اقدامات انجام شده این ساختمان رفع
معارض شد و برای خدمترسانی به بیمهشدگان
و بازنشستگان در اختیار شعبه  ٢٣قرار گرفت.
دیروز س��یدتقی نوربخش در مراسم افتتاح

زمانبر بودن ريشهكني فساد در كشور
درآمدهاي ارزي ،س��ماوي و قدرت بوده و در همه
اركان كشوردر تمام ابعاد اثربخشي منفي بر مبناي
خودمحوري ،بدون رعايت منافع ملي داش��تهاند ،با
معيارهاي مادي ،انحصارطلبي و مدعي دينداري در
درون تكتك متوليان ريشه دوانده و چون به خلوت
رسيدهاند آن كار ديگر ميكنند.
تص��ور همراه ب��ا تظاهر به تعه��د و ايدئولوژي
دينمداري كه نظام فعلي ميراثي در اختيار ماست
و نوب��ت م��ا آن هم برآمده از الطاف خفيه الهي در
ضمن نبود وحدت مديريت ،نداشتن شرايط احراز
مديريتهاي س��اده چه برس��د ب��ه مملكتداري،
سهمخواهي آنان كه در پشت جبهه حضور داشته
جان به سالمت بردند ،تقسيم قدرت ميان خوديها،
اعطاي امتيازات مادي و معنوي به برخي خانوادهها،
تعيين سهميه تحصيالت عالي بدون داشتن استعداد
كافي ،ارتقاي همين گروه تا تصدي مناصب مديريتي
كالن ،تعيين صالحيتها به وسيله شوراهاي مختلف،
ورود خواص به مجل��س و تصويب افزايش مدرك
تحصيل��ي به ازاي ه��ر دوره نمايندگي ،تخصص را
تعهد ندانستن ،بركناري دلسوزان مام ميهن ،ايجاد

ابهام درباره آتشسوزی ساختمان وزارت نیرو در تهران؛

چرا آتش از اتاق اسناد شروع ش د

آتشسوزی در ساختمان نیروگاه حرارتی وزارت
نیرو در میدان ولیعصر تهران از روز دوش��نبه ۱۶
بهمن آغاز شد و گستردگی و شدت آن باعث شد
عملیات اطفای آن بیش از یک روز طول بکشد.
در طول مدت آتشس��وزی س��اختمانهای
اطراف محل آتشس��وزی تخلیه شد و آب و گاز
منطقه هم قطع ش��د .روز  ۲۰بهمن س��خنگوی
سازمان آتشنش��انی اعالم کرد تا زمانی که نظر
شرکتهای مهندسی درباره ایمنی ساختمان برق
حرارتی وزارت نیرو اعالم نشده« ،همسایههای آن

نمیتوانند برگردند».مس��ووالن در آن زمان علت
آتشسوزی را فعال شدن خودبهخود کپسول اطفای
حریق در طبقه منفی چهار ساختمان اعالم کردند و
گفتند پرتاب پودر اطفای حریق با حرارت باال روی
اسناد و کاغذها باعث مشتعل شدن آنها و شروع
آتشسوزی بوده است.
این واقعه در نزدیکی سالگرد آتشسوزی و فرو
ریختن ساختمان پالسکو در تهران رخ داد و همین
موضوع باعث توجه بیشتر رسانهها به آن و مقایسه
عملکرد مسووالن در این دو واقعه شد .عالوه بر این

ی مستمریبگیران تامیناجتماعی اعالم شد
زمان واریزعید 
ساختمان جدید شعبه  ٢٣تهران اظهارداشت:
در ایاماهلل دهه مبارک فجر بالغ بر  ٥٢٠میلیارد
تومان پروژههای بیم��های ،درمانی و اقتصادی
در س��ازمان تامی��ن اجتماعی ب��ه بهرهبرداری
رسیده است.
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فرصتهاي اشتغال و برخورداري از مزاياي انتصاب
به مص��ادر امور ،س��ازماندهي گروههاي سياس��ي
فرصتخواه با برنامه براي تشكيل مافياي قدرت و
هزاران نكته ديگر از اين قبيل ،همه و همه بس��اط
فعل��ي را در تمام زمينهها كه به فس��اد انجاميده،
گسترده كه داد مقامات باالدستي را هم درآورده و
بايد پرتقالفروش را پيدا كرد.
به يقين تا جنابان در موضع تصميمگيري يا طرف
مش��ورت و حاضر و ناظر در اتاقهاي فكر سيستم
هس��تند كه مبادا شيرازه گسس��ته و از تاك نشان
اثري نماند ،آش و كاسه همين است و نهضت ادامه
دارد .اينكه عزم در اصالح امور جدي باشد و زمانبر
با اين جماعت رانتگير ،گروهگراي مس��لط به زر،
زور و قدرت بيشتر به شوخي ميماند .بهطور نمونه
متوليان موسسات مالي و اعتباري را ميتوان عنوان
كرد كه به اقرار خودش��ان با ورود مسلحانه تسبيح
به دست به بانك مركزي ،ادامه چپاول سرمايههاي
ملت را عملي ساختند و نظام نااليق مديريت مالي
تحميلشده به بودجه بيتالمال تسليم آنان شد و
بخش اعظم سرمايه اعتمادكنندگان به سيستم بانكي

وی بازسازی س��اختمان جدید برای شعبه
 ٢٣تهران را یکی از اقدامات ارزش��مند سازمان
تامین اجتماعی برش��مرد و گفت :ارزش امالک
در اختیار س��ازمان تامی��ن اجتماعی حدود دو
هزار میلیارد تومان اس��ت و در س��الهای اخیر
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دیدگاه

كشور در بالتكليفي مانده و فريادرسي در تامين و
ت و آيا فاجعه از اين بارزتر
تاديه مطالبات آنان نيس 
ميتوان مثال آورد ؟
ديگر عامل اين فس��اد و تباهي ،وفور كارمندان
زائ��د در حك��م مريد و م��راد متولي��ان بانفوذ در
درون دس��تگاههاي دولتي و ش��بهدولتي است كه
مي��زان كارآمدي آنان  47دقيقه روز -نفر اس��ت و
چند روز پيش بود كه اعالم ش��د باالي  30درصد
مراجعهكنن��دگان به ش��هرداريها نمونهاي از كل
سيس��تم اداري به دريافت هديه ح�لال!! مبادرت
ميورزند.
دوس��تي ميگفت آنچ��ه برآم��ده از عرق ملي
ميگوييم ،به خوبي مورد وقوف و آگاهي متصديان
است .اينان نميخواهند ترتيب اثر بدهند چون بساط
نابخردي و چپاول و فساد را گستراندهاند و از منظر
استمرار منافع فردي و گروهي نبايد ترك يار و ديار
كنند .مس��اله اما اين اس��ت كه چاقو دسته خود را
نميبرد كه مبارزه با فساد بريدن دست است...
و غصه س��ر آمدن با اين تعارفها تحققيافتني
نبوده و نيس��ت و درماني اساسي آن هم از ريشه با
اصالحي آرام ميطلبد.
زیر پوست شهر

محمدعلی نجفی ،شهردار تهران هم گفت :سازنده
این س��اختمان همان سازنده ساختمان پالسکو
بوده و این س��اختمان هم ب��ه حبیباهلل القانیان
تعلق داشته است.
س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس دیروز
گف��ت :گزارشهای الزم از دس��تگاههای نظارتی
مانن��د قوه قضاییه و س��ازمان بازرس��ی دریافت
میشود تا مشخص شود چرا اتفاق در اتاق اسناد
افتاده است.
قرهخانی این سوال را مطرح کرده که چرا باید
این اس��ناد در محیطی که هیچ ش��خصی در آن
نبوده از بین برود؟
بس��یاری از امالکی که دارای معارض بالتکلیف
بودند ،تعیینتکلیف شدند.نوربخش با اشاره به
فرارسیدن ایام پایانی سال و زمان پرداخت عیدی
بازنشس��تگان سازمان تامین اجتماعی گفت :با
اقدامات انجامشده و پیشبینیهای صورتگرفته
امیدواریم عیدی بازنشستگان نیمه اول اسفندماه
پرداخت شود.

مهدي تق�وي* -درآم��د ارزي حاصل
از نف��ت كه قبل از اج��راي برنامه جامع اقدام
مشترك عايد اقتصاد كشور ميشد بر اساس
صادرات يك ميليون بش��كهاي در روز بود ،اما
پس از برجام ميزان صادرات نفت كشور به 2/5
ميليون بشكه در روز با قيمت 60دالر رسيد .اين
واقعيت بيان ميكند كه درآمد ارزي كشور پس
ازاجرايبرجامبهمراتبافزايشبيشترينسبت
به قبل از آن داشته است .اين موضوع حكايت از آن دارد كه شوكهاي ارزي كه
اين روزها با آن مواجه ميشويم ،تصنعي بوده و دليل اقتصادي و علمي براي آن
وجود ندارد .زماني كه دولت با كسري بودجه مواجه ميشود ،با چاپ پول سعي
دارد درآمد پولي خود را افزايش دهد كه تبعات تورمي دارد .در چنين شرايطي
به جاي آنكه دست به دامان درآمد پولي براي جبران كسري بودجهاي خود شود
به بازار ارز روي آورده و سعي دارد با افزايش قيمتها به درآمدهاي سرشاري از
اين كانال برسد .يكي از سياستهاي مثبت دولت حسن روحاني كاهش نرخ
تورم از  40به زير  10درصد بوده است اما اگر جوالن قيمتها در بازار ارز ادامه
داشته باشد ميتوانيم به زودي شاهد تبعات تورمي آن نيز باشيم به گونهاي كه
در چنين شرايطي نرخ تورم باز هم به باالي  10درصد و به كانال تورم دو رقمي
بازميگردد .در چنين شرايطي به نظر ميرسد قيمت واقعي دالر بايد بهگونهاي
باشد كه نرخ دالر در بازار آزاد به قيمت اين ارز در بازار مبادلهاي كه پايينتر است
برسد اما در شرايط فعلي گويي بازار روند معكوس به خود گرفته و قيمت مبادلهاي
نيز همگام با قيمتها در بازار آزاد افزايشي شده است .با اين اوصاف آنچه اين روزها
با آن مواجه شديم چيزي نيست جز اينكه دولت تنها به دنبال تامين كسريهاي
بودجهاي خود است كه اين كسري بودجه را با افزايش قيمت دالر در بازار تامين
ميكن��د بنابراين افزايش قيمت دالر تا مرز پنج هزار تومان نيز چندان دور از
دسترس باشد؛ چه آنكه دستيابي به چنين قيمتي تحت تاثير نيروهاي عرضه و
تقاضا نيست و در واقع قيمتي است كه دولت در بازار به آن دامن زده و در يك
كالم بايد گفت مقصر اصلي گراني در بازار ارز دولت است.
*عضوهياتعلميدانشگاهعالمهطباطبايي
ورزش

حضورماموراننیرویانتظامی
در فدراسیون فوتبال

ایس�نا -دو مامور نیروی انتظامی دیروز و پس از حضور علی کریمی
در فدراس��یون فوتبال ،به محل این فدراس��یون آمدند.پس از اینکه علی
کریمی به فدراسیون فوتبال آمد تا در جلسه کمیته انضباطی شرکت کند،
خبرنگاران زیادی برای پوشش این جلسه به فدراسیون آمده بودند که در
ادامه دو مامور نیروی انتظامی به محل فدراس��یون آمدند و از خبرنگاران
خواستند مقابل ساختمان فدراسیون تجمع نکنند.به نظر میرسد ماموران
نیروی انتظامی به دلیل حضور علی کریمی ،نگران حضور هوادارانش مقابل
فدراسیون و تجمع آنها بودند.
آغاز فصل جديد ليگ فوتبال قهرمانان آسيا؛

قلعهنوييباذوبآهننيمهمربيانراباخت

«جهانصنعت» -تيم فوتبال ذوبآهن ايران در اولين بازي ليگ قهرمانان
آسيا در فصل جديد در حالي كه تا پايان نيمه اول با نتيجه يك بر صفر از حريف
قطري خود پيش بود و ميتوانست با امتياز قطر را به سوي ايران ترك كند در
نهايت با شكست  3بر يك مقابل تيم الدحيل قطر در خاك اين كشور به كار
خود پايان داد تا اولين سه امتياز خود را از دست بدهد .شاگردان امير قلعهنويي
در حالي كه نيمه اول را به س��ود خود به پايان رس��انده بودند در نيمه دوم و با
فرصتطلبي مهاجمان حريف و اشتباهات بازيكنان خودي نتيجه نهايي بازي را
از دست دادند .در حالي كه ذوبآهنيها در نيمه اول بازي بابرنامهاي به انجام
رسانده بودند و توانستند به دروازه حريف دست پيدا كنند در نيمه دوم و به دليل
دفاع بيش از حد خود و فشار شديد مهاجمان حريف باالخره تسليم شدند و در
دقايق كوتاهي سه بار دروازه خود را بازشده ديدند تا در نهايت با شكست تلخي
اولين بازي خود را در ليگ قهرمانان به پايان برسانند.

