روزنامهاقتصادیصبح ایران

مسدود کردن فیلترشکنها
در دستور کار وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات؛

وزیر را هوشهرسازی:

وظیفهدولتمدعیتوسعه
توزیعمنصفانهاطالعاتاست

دولت به کجا میرود
9

10

r

i

.

t

a

n

a

s

e

n

a

h

a

j

.

w

w

w

خیزبرایگرانیبیشتر
چهارشنبه  26اردیبهشت  29   1397شعبان  16   1439می 2018

سال پانزدهم     شماره   16     3915صفحه     قیمت 1000تومان

دلمشغولی مردم درباره افزایش قیمت کاالهای پرمصرف ادامه دارد؛
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نماینده مردم تهران:

رییس مجلس به رای گذاشتن فیلترینگ
تلگرام را مصلحت ندانست

2

تظاهرات فلسطينيها علیه اسراییل همزمان با سالروز «نكبت»
ادامه یافت؛

اعتراضات خونین

روشهاي دور زدن تحريمها توسط بخشخصوصي

دعوای دولت و خودروسازها بر سر میزان افزايش قيمت

کیفیتقربانی میشود

4

رييس سازمان ميراثفرهنگي و گردشگری:

نبود بودجه عامل تخریب آثار باستانی

16

بررسی پیامدهای طرح انتقال آب دریای عمان به استانهای شرقی کشور

توازن جمعیتی و توسعه اقتصادی

7

وقتي دولتآبادي تكان ميدهد!

یادداشت

گريه الزمها!

نياز جدي بازار نفت ايران به تعقل

مرتضــي بهروزيفر* -دونالــد ترامپ،
رييسجمهور آمريكا اعالم كرده است وضعيت
بــازار جهاني انرژي بهگونهاي اســت كه امكان
تحريمهاي نفتي ايران را بالقوه باال ميبرد.

???

14
جعبه سیاه
تلخند
تنظیف
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نگاه نخست

مردم حق آگاهي دارند

ادامه در همین صفحه

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر امور خارجه ایران:

برهم خوردن معادالت سیاسی عراق

همه با هم برجام را حفظ می کنیم

AP

مانا اسکویی*
در دوران صدام ،مانند
بســیاری از حکومتهای
اســتبدادی ،از انتخابات
به عنــوان ابــزاری برای
وجاهتبخشی به قدرت
اســتفاده میشــد و به طور معمول مرد همه
کاره عراق با دســتکم  95درصد آرا به عنوان
رییسجمهور برگزیده میشد.
با وجود اینکه همگان میدانســتند چنین
انتخــاب و چنین آرایی ،واقعیــت ندارد و اکثر
قریب به اتفاق کسانی که پای صندوق میرفتند
یا از گماشــتگان درگاه بودند یا از ســر ضرب
و زور و تــرس به چنین کاری تــن داده بودند
اما نهتنها در عراق که در خیلی از کشــورهای
غیردموکراتیک ،این نوع انتخابات رایج بود و به
شدت هم از سوی دستگاههای تبلیغاتی ،در بوق
و کرنا دمیده میشد.
پس از سقوط صدام و به ویژه پس از خروج
آمریکاییها از عراق ،شرایط اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی عراق به گونهای پیش رفت که اختالف
و مرزبندیهای مذهبی -نژادی بر سیاســت و
اقتصاد این کشور سایه انداخت که پیامد آن هم
در انتخابات پارلمانی مشهود بود.
با حضور و ســلطه داعش بر عراق ،اما کار به
جایی رسید که نهتنها از انتخابات خبری نشد
که حاکمیت و اســتقالل سیاسی کشور هم با
خطر نابودی روبهرو شد.در این رهگذر اما پس
از خالصی از دســت داعش ،نقــش بازیگران
منطقهای و جهانی در مبارزه با تروریسم ،توقع
برای مشارکت در آینده عراق را باال برد؛ امری که
حتی نزد سیاستمداران کشور گسترش یافت تا
جایی که العبادی به عنوان سند شایستگی خود،
از تالش در دوران نخستوزیریاش در مبارزه با
ش در انتخابات اخیر مایه میگذاشت.نخستین
داع 
انتخابات پس از داعش در شرایطی در عراق برگزار
شد که معادالت سیاسی -مذهبی کشور در حال
تغییر بود تا جایی که مقتدا صدر ،که روزگاری از
مهرههای مهم گروه سیاسی به حساب میآمد،
بــا  180درج ه چرخید و حزبی راه انداخت که
ی و الئیک و مستقل در کنار شیعیان در
از چپ 
آن قرار گرفتند.عدم شرکت  55درصد واجدین
شرایط در انتخابات اگرچه از نوعی سرخوردگی
سیاسی نزد مردم خبر میده د اما صدرنشینی
حزب صدر و به تبــع آن حضور پرقدرت او در
ق به طور قطع معادالت
صحنه آینده سیاسی عرا 
سیاسی را به هم میریزد که میتواند در چگونگی
قدرتگیری بازیگران داخلی و خارجی در عراق و
منطقه اثرگذار باشد.
*تحلیلگرسیاسی
osk.ma@yahoo. com
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نيويوركتايمزدرواكنشبهانتقالسفارت آمريكابهاورشلیمتصریح کرد؛

اقدام شكست خورده ترامپ

«جهانصنعت» -گرانــي خودرو موضوع
تازه و عجيبي نيست .سالهاست بدون منطق
استاندارد و تنها به دليل گراني ساير كاالها و ارز
اين اتفاق جزو برنامه ســاالنه مردم شده است.
از زمانــي كه نرخ دالر روند صعودي پيدا كرده
همــه كاالها يكي پس از ديگري قيمتشــان
افزايــش مييابد اما در اين ميــان بايد توجه
داشــت برخي كاالها مانند خودروهاي زير 45
ميليون تومان ،نان ،برنج ،مرغ و ...توسط دولت
قيمتگذاري ميشود و هرگونه رشد قيمت به
معناي تخلف است.
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گروه سیاسی -دستگاه دیپلماسی ایران پس
از خروج آمریکا از برجام طی روزهای گذشــته
مذاکرات پرفشاری را با طرفهای اروپایی برای
حفظ توافق هســتهای آغاز کرده اســت .این
مذاکــرات برای ایران با هدف اخذ یک تضمین
قطعی از اروپایی برای ماندن در برجام برگزار شد
و طرفهای اروپای نیز برای حفظ منافع خود در
زمینههای اقتصادی بر سرمیز مذاکره نشستند.
کارشناســان بینالمللی معتقدند که اروپاییها
از وضعیتــی که رییسجمهور آمریکا در فضای
بینالملل ایجاد کرده ناراضی هستند و نه تنها برای
حفظ منافع اقتصادی خود در برجام که برای حفظ
حیثیت بینالمللی که ترامپ به یکباره همه آن را
فروریخته به دنبال راهکاری هستند تا بتوانند مانع
از به جریان افتادن تحریمهای آمریکا علیه ایران
شوند .اروپاییها به ویژه فرانسه در چند روز گذشته
از بسته پیشنهادی به عنوان اهرمی برای فشار بر
آمریکا سخن گفتهاند .به نظرمیرسد برای آنکه

اروپاییها به مقابله با ترامپ دست بزنند دستگاه
دیپلماسی ایران کار سختی پیشرو دارد و باید
همه آنچه در توان دارد را به کار گیرد .از این رو
محمدجوادظریف ،وزیرامورخارجه کشورمان در
صدر هیاتی ،تور گفتوگوهای دیپلماسی خود را
از پکن و مسکو آغاز کرد و روز گذشته در بروکسل
پایتخت بلژیک با وزرای خارجه کشورهای آلمان،
فرانسه و انگلیس و مسوول سیاستهای اتحادیه
اروپــا دیدار و گفتوگو کرد.محمد جواد ظریف
پیش از نشســت رســمی با وزرای خارجه سه
کشورهای اروپایی ،با فدریکا موگرینی مسوول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در محل شورای
اروپا در بروکسل دیدار کرد .وی پس از این دیدار
در جمع خبرنگاران گفت که بحثهای خوبی با
خانم موگرینی داشتیم .برای گام رو به جلو ،در
مسیر درستی قرار داریم تا اطمینان حاصل کنیم
که منافع تمام طرفهای باقیمانده در برجام به
ویژه ایران حفظ شود .در این دیدار ،بر ضرورت

اجرای کامل برجام توســط تمــام طرفهای
باقیمانده ،ارائه تضمین به ایران برای بهرهمندی از
منافع برجام و اینکه تضمینشود این بهرهمندیها
نظر مشترک ایران و اتحادیه اروپاست ،تاکید شد.
ظریف در ادامه اظهار داشت که درباره نحوه اقدام
و چگونگی رسیدن به تضمینها ،کارها شروع شده
است .وزیر امور خارجه ایران گفت :طی روزهای
گذشــته در سطح کارشناسی مالقاتی داشتیم
و همین طــور در طول یکی دو هفته آینده به
صورت مشترک در سطح سیاسی و کارشناسی
اینگونه مالقاتها را ادامه خواهیم داد .در زمینه
روشهایی که هم منافع ایران و ســایر اعضای
باقیمانده برجام تضمین شود ،اقدام خواهد شد.
وی تصریــح کرد :برجام دارای منافع برای تمام
طرفهاست و ما باید اطمینان حاصل کنیم که
یک کشور با خروج غیرقانونیاش نمیتواند از این
اقدام منفعتی ببرد.فدريكا موگريني نيز پس از
ديدار با وزير امور خارجه كشورمان تاكيد كرد:

روند حركت قيمت سكه در سراشيبي ديروز نيز
ادامه يافت و سكه بهار آزادي طرح جديد به كانال
يك ميليون و  ۸۰۰هزار تومان بازگشت .به گزارش
«جهانصنعت» به نقل از تسنيم ،قيمت هر قطعه
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد (امامي) در بازار
تهران با  14هزار و  500تومان كاهش نسبت به
روز گذشته يك ميليون و  913هزار تومان تعيين
شد .همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح

سقوط قيمت سكه به كانال  1/8ميليون تومان

ترامپ در يادداشتي خطاب به وزراي خارجه،
دارايي و انرژي اياالت متحده نوشت كه «شرايط
اقتصاد جهان ،افزايش توليد نفت بعضي كشورها و
مازاد توليد در جهان» او را به اين جمعبندي رسانده
كه كاهش چشمگير فروش نفت ايران در بازارهاي
جهاني امكانپذير است.
همچنين بر اساس تحريمهاي آمريكا ،شش ماه
بعد از خروج اين كشور از برجام ،يعني در نوامبر
ســال  ،۲۰۱۸وزارت دارايي آمريكا بايد عملكرد
كشورهاي خريدار نفت ايران را بررسي كند و در
صورتي كه به قانون تحريم عمل نكرده باشــند،
بانكهايي كه براي خريد نفت به بانك مركزي ايران
پول پرداخت ه باشند (مثال بانكهاي چيني ،كرهاي
يا هندي) مشمول تحريم ميشوند.
در حال حاضر ايران روزانه حدود دو ميليون و

نياز جدي بازار نفت ايران به تعقل

قديم نيز با  44هزار تومان افت در مدت مشابه ،يك
ميليون و  848هزار تومان دادوستد شد.
در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با 25
هزار تومان كاهش قيمت نسبت به روز دوشنبه،
 964هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با
 24هــزار تومان افت در مدت مشــابه  563هزار

 ۲۰۰هزار بشكه نفت خام صادر ميكند كه تقريبا
يك ميليون بشكه بيشتر از زمان تحريم پيش از
برجام اســت .حال آنكه بر اساس توافق اوپك تا
پايان سال  2018يك ميليون و  800هزار بشكه از
توليد نفت اوپك كاهش پيدا ميكند .همين موضوع
بيانگر آن است كه حذف ايران از بازار نفت جهاني
متاسفانه خطري براي ديگر كشورها ايجاد نخواهد
كرد چراكه با بازگشت يك ميليون و هشتصد هزار

بشكه به چرخه توليد اوپك حجم بااليي از نبود
توليدات ايران جبران خواهد شد.
اين اتفاق البته در دوره رياستجمهوري محمود
احمدينژاد نيز مشكالت بسياري را براي اقتصاد
كشــور رقم زد .در آن دوره به دليل تحريمهاي

www.jahanesanat.ir
س�ازمان
آ
گ
ه
ی
ها
جه�ان صن ی روزنامه
ع�ت

تومان معامله شد.
از سوي ديگر هر قطعه سكه گرمي با كاهش 10
هزار توماني نسبت به روز گذشته به قيمت 352
هزار تومان معامله شد .هر گرم طالي  18عيار نيز
با رشد  2هزار و  300توماني به قيمت  185هزار
و  300تومان ارزشگذاري شد .با اين حال بر اساس

شوراي امنيت خريد نفت از ايران حذف شد و اين
موضوع تجربه خوبي براي كشور نبود .اين موضوع
كه نفت تنها منبع تامينكننده نيازهاي ارزي كشور
است و بر اســاس اين پارامتر اقتصاد در معرض
خطرات زيادي قرار ميگيرد .از همينرو است كه
تصميمات دولت بايد بسيار هوشمندانه و بر اساس
عقل و تدبير پيش رود.
با نگاهي به توليدات داخلي كشــور موضوع
مهمي روشن ميشود .بر اين اساس سنتيترين
توليدات كشــور مانند فرش نيز فارغ از توجه به
تواناييهاي داخلي نياز جدي به واردات مواد اوليه
دارد كه اگر اين مهم محقق نشــود ،دستيابي به
خواستههاي اقتصادي ممكن نخواهد بود .شرايط
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بر عهده قدرتهاي اروپايي اســت كه توافق به
دســت آمده با ايران را نگاه دارند .ما همه با هم
آن را حفظ خواهيم كــرد .همچنین وزیر امور
خارجه کشورمان در دیدار با دیدیه ریندرز معاون
نخستوزیر و وزیر خارجه بلژیک با تشریح آخرین
وضعیت رایزنیهای برجامی پس از خروج دولت
آمریکا از آن ،اظهار داشت :آنچه جمهوری اسالمی
ایران انتظار دارد ،تامین منافع ملت ایران از برجام
است .دیدیه ریندرز نیز با اشاره به اهمیت برجام،
لزوم بقا و اجرای آن به عنوان یک توافق جهانی
را مــورد تاکید قرار داد و افزود :اتحادیه اروپا در
حال رایزنی و بررســی راههای حفظ این توافق
بدون حضور آمریکاست.ترامپ با خروج از برجام
بارها در طول هفتههای گذشته اعالم کرده است
که میخواهد با ایران به توافقی جدید برسد که
در آن عالوه بر محدودیت برنامههای هستهای،
برنامههای موشــکی و نفوذ ایران در منطقه هم
محدود شود.
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خبر آخر

اعــام بانك مركزي ،قيمت هر دالر آمريكا بدون
تغيير نسبت به روزهاي گذشته چهار هزار و 200
تومان تعيين شده است .افزون بر اين ،هر يورو با 14
تومان كاهش نسبت به روز گذشته پنج هزار و 11
تومان و هر پوند با چهار تومان افت در مدت مشابه
پنج هزار و  695تومان ارزشگذاري شد.
ادامه یادداشت

فعلي اما بهگونهاي است كه امكان از دست دادن
همه درگاههاي اقتصادي به واســطه تحريمهاي
نفتي وجود دارد.
به واقع هيچ كشوري حتي چين و اياالت متحده
هرچند غولهاي اقتصادي هستند اما با ديواركشي
اطراف خود و عدم برقراري ارتباط با ديگر كشورها
قادر به ادامه حيات نخواهند بود .اين موضوع درباره
ايران نيز صادق است .حال كه روشن است امكان
تحريمهاي نفتي وجود دارد بنابراين بايد بهترين
تصميم را گرفته و با مذاكرات هوشمندانه دشمن
را خلع سالح كرده و پيش از آنكه هر قدمي برداريم
برنامهريزي كنيم و براساس واقعيتهاي اقتصادي
جهان پيش رويم.
* كارشناس انرژي

مجيدرضا حريري*
دولت و تيم اقتصادي آن در تالش
هستند تا جريان اقتصادي كشور را
دگرگونه و برخالف آنچه به واقع در
جامعه ميگذرد به تصوير بكشند .اين
روند اما نهتنها از سوي دولت روحاني
بلكه از ســوي دولتهاي قبل نيز به
كاهش حس اعتماد مردم دامن زده است .اين در حالي است
كه اگر دولتها شفاف و صادقانه بيان كنند همراهي مردم را با
خود خواهند داشت همين موضوع منجر به دستيابي سريعتر
به نتيجه مطلوب خواهد شد.
مردم خواسته و ناخواسته در جريان مسايل مختلف اقتصادي
هستند و اين موضوع را در زندگي روزمره خود تجربه ميكنند.
ساده بگوييم كافي است ســبد كاالي خريداري شده توسط
خانواده هر هفته با هفتهاي قبل مقايســه شود و در اين روند
روشــن خواهد شــد كه هزينهها به گونهاي كامال محسوس
افزايش پيدا كرده است.
چنيــن افزايش قيمتهاي محسوســي معنايي ندارد مگر
وارد شدن به يك بحران اقتصادي كه متاسفانه تيم اقتصادي
دولت سعي در انكار آن دارد ،اين در حالي است كه اين بحران
بايد پذيرفته شــود و دولت به روشني درباره آن به گفتوگو
با جامعه بپردازد.
نكته مهم اما اين اســت كه آنچه بر اقتصاد كشور ميگذرد
اتفاقي آني و ناگهاني نبوده است و دولت پيش از آنكه ترامپ
خروج آمريكا از برجام را اعالم كند براســاس آنچه به وضوح
قابل مشــاهده بود اين امكان را داشت تا مسايل را به سادگي
تحليل كند و دچار شــوكهاي اقتصادي نشــود .از همينرو
اســت كه غافلگير شــدن دولت دور از ذهن به نظر ميرسد.
همچنين آثار آســيبهاي اقتصادي حاصل از مشكالت ارز و
تحريمهاي بينالمللي به صورت آني قابل مشــاهده نيست و
بايد در نيمه دوم ســال منتظر آسيبهاي پيچيدهتر از جمله
تورم دورقمي باشيم.
عالوه بر اين بايد گفت سياســتهاي ارزي دولت در زمان
بحران قابل پذيرش اســت اما ايــن موضوع به معني پذيرش
سياستهاي اقتصادي دولت نيست .اقتصاد كشور صدمهپذير
است و طرف مقابل ايران در مذاكرات به ضعفهاي ما مشرف
است .پنهان كردن اين مشكالت از مردم به بهانه آنكه دشمن از
مشكالت و ضعفهاي ما آگاه نشود كامال دور از منطق است.
بر اســاس گفتههاي ترامپ مبني بــر تحريم دوباره نفت
ايــران بايد در انتظار يك بحران بســيار جدي اقتصادي بود.
اقتصاد ايران بهطور كامل وابســته به نفت است و در صورت
حذف درآمدهاي ناشي از فروش نفت مشكالتي بسيار جدي
گريبان كشــور را خواهد گرفت .در چنين شرايطي بايد مردم
را نســبت به موضوع آگاه كرد و آستانه تحمل مردم را نسبت
به آنچه در پيچوخمهاي اقتصادي ميگذرد باال برد .به هر روي
همانگونه كه تجربه ما نسبت به شيوههاي مختلف تحريم و
دور زدن آنها افزايش پيدا كرده است ،تجربه تحريم كنندگان
نيز افزايش يافته است.
* عضو اتاق بازرگاني ايران و چين

