روزنامهاقتصادیصبح ایران

نامه کانون کارگردانان سینماى ایران
به رییسجمهور برای برداشتن موانع
خروججعفرپناهی؛

گفتوگویتلفنیوزیرخارجه
انگلیسباظریفدربارهحمله
موشکیبهسوریه

اکران «سه رخ» در کن
بدون حضور کارگردان؟
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سال چهاردهم شماره  16 3891صفحه قیمت 1000تومان

راهکارهای  10گانه بخش خصوصی برای رونق تولید داخلی؛

مانیفستحمایتازکاالیایرانی

12

گزارش «جهان صنعت» از چالشهای صنعت کشور:

ضرورت حمایت از قطعهسازی

صنعت قطعهسازی کشور در سالهای تحریم
شرایط دشواری را پشت سر گذاشت اما قرار بود
با اجرای توافق هستهای برجام بار دیگر بارقههای
امید به رونق در این بخش ...

تدوین نظام ارزي جديد

3

پرده برداری مجلس از فساد جدید دولت احمدی نژاد؛

ده ها میلیارد دالر حیف و میل شد

2

تهديد ترامپ به حمله دوباره

4

اینستاگرام محلی برای ایجاد سلبریتیها؛

رفتار دوگانه دولت در بیاطالعی مجلس؛

شبکهای که خودشیفتگی را نشانه می رود

قلع و قمع الیحه تامین امنیت زنان

گروه جامعه -اليحه تامين امنيت زنان هم
براي خودش داســتاني شده است؛ بحثهايي
تمامنشــدني و قوانيني كه موافقان و مخالفان
خودش را دارد و هيچ گروهي هم ...
14

9

 ۹۰درصد كار بازخواني جعبهسياه ATRياسوج انجام شد؛

فرانسويها تا خرداد جواب میدهند

یادداشت

اقتصاد را سانسور نکنیم

تالش خزنده برای نفوذ در حیاط خلوت آمریکا درخاورمیانه ؛

فرهاد آگاهی*
برخالفاقتصادبسیاری
از کشورها که تجربههای
متوالی از شوکهای ارزی
ندارند و ...

پیام دوستی پوتین به سران کشورهای عربی

ادامه در همین صفحه

العالم

محمدهدایتی
سیاستهای اقتصادی
دولتها در ایــران به ویژه
در زمینه مســایل بانکی از
اصلیترین عوامل تشــدید
بحرانهای اقتصادی بودهاند.
چند ســال قبل و پیــش از آغاز بــه کار دولت
اول حسن روحانی ،مســاله ورشکستگی برخی
صندوقها و بانکها به دغدغهای جدی بدل شده
بود .سپردهگذارانی که عموما از قشرهای ضعیف
و میانی جامعه بودند به یکباره ســپردههای خود
را از دست رفته دیدند .در نتیجه دولت ناچار شد
با همراهــی برخی دیگر از بانکها و به تدریج به
 ...ممکن اســت صرفا در هر چند دهه ،فقط
یک بار گرفتار چنین عارضهای شوند ،مروری بر
رویدادهای ارزی شکلگرفته در طول سالهای
گذشــته ،نشــان از آن دارد که اقتصاد ایران ،به
صورت دورهای ،بارها و بارها در معرض جهشهای
ارزی قرار گرفته ،به طوری که در اثر این جهشها،
در عرض چند روز ،ارزش واحد پولمان در برابر
ارزهای جهانی به پایینترین سطح نسبت به تاریخ
پیش از آن رسیده و هر بار دولتها ،با غافلگیری
تمام ،صرفا توانســتهاند پس از اینکه بحران به
حداکثر تاثیرگذاری خود رسیده و اغلب شئون
خرد و کالن اقتصاد را به خود مشــغول ساخته،
با مداخله مستقیم و حداکثری و به دور از لحاظ
قوانین پایهای اقتصادی ،آن را مدیریت کنند.
روایت باال حاکی از این واقعیت اســت که با

عصر شــنبه گذشته رســانههای عربی
و اســراییلی گزارشهایی از شــنیده شدن
صدای انفجاری بزرگ در یک پایگاه نظامی
در جنوب حلب خبر دادند .محل این پایگاه
جبل عزان در جنوب حلب اعالم شد .شبکه
ســیانان ترک اعالم کرده اســت که این
پایگاه متعلق به ایران بوده و دســتکم ۲۰
نفر کشته شدهاند.
گزارشهای رسانههای محلی از حمله
هوایی یک جنگنده ناشناس به این پایگاه
خبر دادند اما هیچ کشوری تاکنون انجام
چنین حملهای را به عهده نگرفته اســت.

بازپرداخت همه یا بخشی از این سپردهها بپردازد.
این سالها اخباری که از وضعیت بانکها منتشر
شده نشانگر بحرانی اساسی بوده است؛ هم به لحاظ
وجود فساد گسترده و هم به دلیل سیاستهای
نادرست .نتیجه همه اینها شده است بیاعتمادی
گسترده به نظام اقتصادی و به ویژه بخش بانکی آن.
بخشی که خیلی بیشتر از آنکه مددکار تولید باشد،
به سوداگریهای مالی پرداخته و واسطهای بوده
برای توزیع رانت .در این شرایط طبیعی است که از
این بخش سلب اعتماد شود .فراموش نکنیم که روند
وضعیت اقتصادی اتفاقا نه نتیجه بازار خودتنظیمگر

اقتصاد را سانسور نکنیم
وجود اینکه مدیریت نــرخ ارز در اقتصاد ایران،
همواره به عنوان یکی از دغدغههای اساسی کلیه
ذینفعان اقتصادی مطرح بوده و وقوع بحران در
این حوزه ،نهتنها به معنای معطل ماندن کسب
و کارهای اقتصادی ،بلکــه به مثابه یک بحران
امنیتی تداعی کرده ،اما بازهم دولتها نتوانستهاند
آنچنان که توقع از یک دولت هوشمند و آیندهنگر
میرود ،پیشبینی درستی از زمان و ریشههای
وقوع بحرانها داشــته و راهکارهای مناسبی را
به منظور جلوگیری از فوران شــعلههای آن در
پیش بگیرند.
س باید اذعان داشت که اقتصاد
بر این اســا 
ایران ،سخت تشنه آیندهنگری و سیاستگذاری

مبتنی بر اصول اقتصاد اســت تا بتواند به طور
کلی از شکلگیری بحرانهای ارزی و شوکهای
متعاقب آن جلوگیــری کند یا اینکه حداقل به
محض روشن شدن سیگنالهای نزدیک شدن
بحران ،آن را پیش از فوران ،کنترل کند.
در واقع بر پایه چنین باوری ،باید اذعان داشت
بهبود وضعیت تولید و تجارت و به دنبال آن تقویت
تراز تجاری کشور ،موفقیت برنامههای اشتغالزایی
و مقابله با ســونامی بیکاری ،ارتقای سطح رفاه
اجتماعی و رضایت عمومی و رهایی از توفانهای
موســمی تورم ،مســتلزم اجــرای مجموعهای
از سیاســتهای مالــی ،پولــی و ارزی مدرن و
قاعدهمندی اســت که نه مبتنــی بر روشهای

اخبار ض دونقیض درباره حمله به یک پایگاه نظامی در حلب
این واقعه از آن جهت خبرســاز شــد که
ســاعاتی بعــد از حمله هوایــی آمریکا و
متحدانش به هدفهایی در غرب ســوریه
منتشــر شد .گرچه در فهرست هدفهای
اعالمشده نامی از این پایگاه نیست.
م بدون ذکر منبع،
بعضی از رسانهها ه 
اسراییل را مســوول بمباران پایگاه ایران
در جبل عزان دانستهاند .اسراییل تاکنون
بارها در خاک سوریه هدفهایی را بمباران
کرده اســت اما مقامهای این کشور انجام
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که نتیجه وجود عوامل غیراقتصادی همچون قدرت
و اعتماد هستند .در اتفاقات دو هفته اخیر ارز ،این
بیاعتمادی به اوج خود رسید .حتی بخشی از مردم
نگران از دست رفتن سپردههایشان شدند .آقای
وحید محمودی ،اقتصاددان ،با ذکر موردی به بیان
1
این بیاعتمادی پرداخته است:
«زمانی که فضاي ملتهب ارز و بازار بود ،فردي
عشاير در يکي از استانها در بانک  ٣٠٠ميليون
تومان ســپردهگذاري کرده بود .يک روز با همان
لباس محلی به بانک رفته و خواهان پولهايش شد.
گفتند ما االن پول نداريم اما اصرار کرد .با کمک

این حملهها را تایید یا تکذیب نمیکنند.
این خبر همچنین در رسانههای اسراییل
بازتاب گستردهای داشت و از محل انفجار با
عنوان پایگاه ایران نام برده شده است.
همزمان با انتشــار خبر انفجار در جبل
م که
عزان ،خبرگزاریهای فارس و تسنی 
به عنوان منابع نزدیک به سپاه پاسداران
شــناخته میشــوند هم به نقل از منابع
محلــی ،این خبــر را منتشــر کردند .اما
ساعتی بعد ،خبرگزاری اسپوتنیک اعالم
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مرتضوی را خودش آزاد کرد!

جعبه سیاه

مرتضوی را شهردار???
تهران کنید!

تلخند
تنظیف

16

افزایش دستمزد؛ افزایش بیکاری؟

4

بحران بیاعتمادی

10

نگاه نخست

ارزيابي سياست ارزي جديد

ادامه در صفحه 3

در جلسه بررسي مسايل اقتصادي و ارزي مطرح شد؛

قطعنامه جديد عليه سوريه را به شوراي امنيت داد؛

غرب پيشنويس

7

علي سرزعيم*
با افزايش شديد نرخ
ارز در هفته گذشــته و
التهاباتي كه رخ داد دولت
مجموعه سياســتهاي
ارزي متفاوتــي را اعالم
كرده است .قبل از هر چيز يك تحليل مختصر
در مورد علت رشــد قيمت ارز داشته باشيم.
ارز نيز مثل هر كااليي ديگر در اقتصاد متاثر
از تحوالت جانب عرضه و تقاضاست .تحوالت
جانب تقاضا را سياستهاي داخلي رقم ميزند.
يكي از مهمترين متغيرهاي تعيينكننده براي
تقاضا مصرف است .مصرف نيز تابعي از درآمد
و همچنين ثروت افراد اســت .وقتي به دليل
مشــكالت بانكي و عدم اصــاح نظام بانكي،
بانكها كماكان نرخ سود باال ميدهند ،مردم
احســاس ميكنند كه ثروتشان زياد شده
و به تبع آن مصرفشــان را بــاال ميبرند و
براي مثال ســفرهاي خارجي خود را افزايش
ميدهند .همچنين كسري بودجه و مطالبات
اجتماعي كه در نهايت دولت را به چاپ پول
ســوق ميدهد موجب ميشود تا تورم داخل
بيشتر از خارج شود و در نهايتا كاالي ايراني
گرانتر شود و تقاضاي كاالي خارجي بيشتر
شود .همه اينها فشاري به جانب تقاضاي بازار
ارز است اما مساله منحصر در اين نيست بلكه
جانب عرضه يعني سازوكار انتقال درآمدهاي
ارزي براي مخارج ارزي نيز اهميت دارد .اين
عامل تحتتاثير متغيرهاي سياســي اســت
و فشــارهاي خارجــي براي محــدود كردن
دسترســي ايران به بازار مالــي جهاني براي
انجام تراكنشهاي مالي موثر هستند .تحوالت
جانب تقاضا در طي زمان پيوسته در كار بودند
و دولت تالش كرد تا با تزريق بيشتر دالر آن
را خنثي كند اما روشــن است كه اين روش
هم درست نيست و هم نهايتا انتهايي خواهد
داشت .آنچه در اين مقطع در جهش نرخ ارز
موثــر بوده تحوالتي بوده كــه در كانالهاي
انتقال ارز رخ داده است.
واكنــش دولت اين بار برخالف نوبت قبل
عدم اصرار بر حفظ نرخ ارز سابق بوده است .آيا
اين سياست صحيح است؟ اگر مشكل عاجل
محدود شدن كانالهاي انتقال ارز باشد تغيير
نرخ در داخل مشكل اصلي را حل نخواهد كرد
اما يك كاركرد مهم خواهد داشــت و آن هم
كاهش تقاضاي داخلي اســت .باال بردن نرخ
دولتي به مهار بخشي از تقاضا كمك خواهد
كرد اما راهحل قطعي نخواهد بود بلكه بايد به
موازات كاهش تقاضا ،به بازگشايي كانالهاي
جديد مراودات ارزي همت گماشت.

ابالغ بخشنامه دستمزد سال  97کارگران

7

دیدگاه

گرفتن از بانکهاي ديگر پولش را تامين کردند .اين
فرد نگاهي به گوني پولهايش کرد و گفت حاال
پولها را برگردانيد؛ ميخواستم مطمئن شوم که
پولهايم در بانک موجود است».
این مورد نشانهای است قاطع بر بیاعتمادی به
سازوکارهای نهادی در ایران امروز .نهادهایی که باید
آرامش را به مردم تزریق کنند خود به اصلیترین
تهدیدکنندگان آنها بدل شدهاند .شاید مهمتر از
بحران اقتصادی در این کشــور ،فروریختن دیوار
اعتماد نگرانکننده باشد.
پینوشت -1 :روزنامه شرق 97/1/25
hedayati.mohammad@yahoo.com
ادامه یادداشت

پرهزینه آزمون و خطایی و شیوههای خودساخته،
ن بلکه مبتنی
آزموده نشده و توهمزای رانتآفری 
بر قوانین اقتصادی و به دور از خودسانسوریها
صورت بگیرد.
باید به طور جدی از رفتارهای فاقد پشتوانه
علمی و متکی به دستورات لحظهای و ناگهانی که
فضای جامعه را غافلگیر ساخته و موقعیت افراد را
به شانس و اقبال گره میزند ،پرهیز کرد و همه
اقتصاد را به صورت یک دانش منسجم بشری که
صدالبته ممکن است خطا و اشتباه نیز در آن راه
داشته باشد ،به رسمیت شناخت و به جای سانسور
و گزینش آن ،خودمان را با آن تطبیق دهیم.
* نایب رییس کمیسیون کشاورزی
اتاق بازرگانی
سوریه

کرد کــه در تماس با حزباهلل لبنان ،این
گروه انفجار یا حمله هوایی به جبل عزان
را «تکذیب» کرده است.
به دنبال انتشار این خبر ،خبرگزاریهای
فارس و تســنیم هم این خبر را به نقل از
همان منبع تکذیب کردند .همزمان شبکه
تلویزیونی المیادین ،انفجار و حمله هوایی
به جبل عزان را رد و اعالم کرد که اتصال
ســیمهای برق در این منطقه باعث ایجاد
جرقههای قوی شــده و اهالی محل را به
اشتباه انداخته است.

مرســل صدیق* -افزایش 19/5
درصدی دستمزد سال  97ابالغ شده .این
موضوع پنجرهای تازه برای مشکالت پیش
روی کارفرمایان بــاز میکند .واحدهای
صنعتی برای ادامــه حیات خود نیازمند
حرکت چرخهایی هســتند که اگر کند
بچرخد به قطع از حرکت خواهند ایستاد.
این توقف و ایستایی منجر به مشکالتی
پیچیده و غیرقابل حل خواهد شد .شرایط کنونی به سمتی پیش میرود
که مشکالت حوزه ارز ،افزایش تعریفنشده دستمزدها و همچنین افزایش
قیمت مواد اولیه ،دست به دست هم دادهاند تا نهتنها سرعت چرخهای
صنعت کاهش پیدا کند بلکه متوقف شود .مشکالت حاصل از این توقف
اما سیستم کلی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار میدهد .شانس بقای
کارفرمــا کاهش پیدا میکند و در صورت تضعیف ،مجبور به تعدیل و
کاهش نیرو خواهد شد .هرچند کارآفرینان هیچ تمایلی به محدود کردن
دایره فعالیت خود ندارند اما گاه به دلیل تنگ شدن دایره تصمیمات خود
تحت اجبار و ناخواسته این روش را اجرایی میکنند.
چالش بر سر دستمزد ،آشفتگی بازار ارز و همچنین افزایش قیمت
مواد اولیه موجب میشود تا در نهایت قیمت تمامشده کاال افزایش پیدا
کند .این افزایش قیمت ،مصرفکننده را تحت تاثیر قرار میدهد و باید
افزایش قیمت را پرداخت کند .چنین شــرایطی در بازار رقابت موجب
خواهد شد تا کاالی با قیمت باالتر حذف شود.
کسانی که تولیداتشان ظرفیت الزم برای افزایش قیمت را داشته
باشد در این عرصه کمتر متضرر میشوند و در بازار رقابت همچنان به
زیست خود ادامه میدهند .این در حالی است که تولیدات ضعیفتر در
کارگاههای تولیدی با پشتوانه اندک کمتر امکان رقابت خواهند داشت و
به نوعی به فعالیت خود پایان خواهند داد.
شرایط کنونی به گونهای است که امکان تصمیمگیری سریع برای
کارفرمــا وجود نــدارد و باید در انتظار مشــاهده اثرگذاریهای بعدی
افزایش غیرمنطقی دســتمزدها باشیم .کارفرما در شرایطی که امکان
پرداخت دستمزد را نداشته باشد بیشک توانایی ادامه کار را نیز ندارد و
ادامه این روند به سویی میرود که سیل عظیمی از کارگران وارد دایره
بیکاران شوند.
از آنجا که وزارت کار تصمیم به افزایش  19/5درصدی دستمزد 97
گرفته منطقی است که باید امکانات کافی برای حمایت تولیدکنندگان را
نیز فراهم کند .این حمایت به طور قطع در چارچوب حمایتها و تامینهای
مالی است ،حال آنکه اگر این امکانات از تولیدکنندگان دریغ شود دور از
ذهن نیست که به دلیل بیکاریهای گسترده مشکالت بیشتری بر سر
راه دولت قرار گیرد.
آسیبهای اقتصادی سال  97اگرچه ساختاری است اما با مدیریت
خردمندانه قابل کنترل خواهد بود .امید است مدیران توانایی تطبیق را
داشته باشند و مجبور به خروج از دایره تولید نشوند.
*کارآفرین
خبر آخر

روحاني در گفتوگوي تلفني با رييسجمهور روسيه:

آمريكا و برخي كشورهاي غربي نميخواهند
سوريه به ثبات برسد

پايگاه اطالعرساني رياستجمهوري -روسايجمهور ايران و روسيه
در گفتوگويي تلفني آخرين تحــوالت بينالمللي ،منطقهاي ،اوضاع
ســوريه و چگونگي همكاريها و روابط دوجانبه تهران -مسكو را مورد
بررســي قرار دادند .حســن روحاني در تماس تلفني والديمير پوتين
رييسجمهور فدراسيون روسيه حمله آمريكا ،فرانسه و انگليس به سوريه
به بهانه اســتفاده از سالح شيميايي را اقدامي تجاوزكارانه و در راستاي
روحيه دادن به تروريستهاي شكستخورده در اين كشور عنوان كرد
و گفت :اگر تجاوز و نقض آشــكار قوانين بينالمللي به سادگي و بدون
پرداخت هيچ هزينهاي از سوي عامالن آن امكانپذير شود ،بايد شاهد
بيثباتيهاي جديدي در نظام بينالملل و منطقه باشيم .رييسجمهور با
اشاره به اينكه آمريكا و برخي كشورهاي غربي نميخواهند اوضاع سوريه به
راحتي به ثبات دائمي برسد ،گفت :بايد براي حل بحران سوريه بر سرعت
عمل در اقدامات خود بيفزاييم و در اين راستا جمهوري اسالمي ايران
آمادگي دارد تا همكاريهاي خود با روسيه را در چارچوبهاي دوجانبه
و سهجانبه افزايش دهد.

