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گامی دیگر در راستای تحقق
اقتصاد مقاومتی و رونق اشتغال؛
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یادداشت

یارانه انرژی؛ قرارداد نانوشته
 بین دولت و ملت

مهدی ناجی

بدون برنامههای جبرانی مناسب و بدون ایجاد ظرفیت
موثر برای ایجاد خدمات عمومی مانند شــبکه حمل و
نقل و رفاه اجتماعی برای طبقه آسیبپذیر ،اصالحات
نظام یارانهای با مقاومت اجتماعی روبرو خواهد بود.
یارانه انرژی در اغلب کشــورهای نفتخیز خاورمیانه
بخش جدی و جداییناپذیری از سیاست مالی دولتها
است به طوری که میتوان گفت این سیاست به عنوان
مکملی بر نظام تامین اجتماعی در اغلب این کشورها
قلمداد میشود .با وجود عدم کارایی و هزینه باالی این
سیاست ،به نظر میرسد اصالح نظام یارانههای انرژی
در این کشــورها به هیچ وجه کار سرراست و سادهای
نیست.
گویی قیمت پایین انرژی در این کشــورها به قرارداد
نانوشتهای بین دولت و ملت بدل شده که هرگونه تغییر
و تعدیل آن میتواند با مقاومتهای جدی روبرو شود.
بنابراین دولتها با وجود وقوف بــه این واقعیت که از
طریق اعطای یارانــه انرژی چه فرصــت بزرگی برای
سرمایهگذاریهای زیرساختی را از دست میدهند و از
چه امکان ارزشمندی برای بازتوزیع موثر و بهینه منابع
محدو ِد در دسترس چشم میپوشــند ،عزمی به آغاز
اصالحات از خود نشان نمیدهند .در چنین شرایطی
برندگان اصلی وضع موجــود تولیدکنندگان بزرگ و
متوســط صنایع انرژیبر و خانوارهــای طبقه مرفه و
متوسط هستند که توان داشــتن الاقل یک خودرو را
دارند...
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بررسی «اقتصادسرآمد» از بازار عسل ایران؛

عسلایرانی
بهکامدیگران!
زیر وبم آشفته بازارکاغذ مطبوعات؛

تولیدکنندهکاغذ
ارزبرایواردات
میگیرد!

درپی تغییرات اساسی در روند معامالت بورس انرژی؛

بله به بورس انرژی

طبق پیش بینی مسئوالن  ،خریداران نفتی در بورس افزایش می یابند

اتصال مستقیم به تلگرام
از پوستههای فارسی امنتر است

چرا عمان به ایران
نیازمند است؟

مدیرعامل شــرکت ارتباطات
زیرساخت با بیان اینکه همواره
اتصال مستقیم به تلگرام امنتر
از اتصال از طریق پوستههاست،
گفت :اینکه تلگرامهای فارسی
جاسوسافزار باشند ،ثابتشده
نیســت و اقدام گــوگل برای
حذف اپلیکیشــنهای ایرانی
تروریسم اقتصادی است.
حمیــد فتاحــی در جمــع
خبرنگاران درباره برنامههای خود برای شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح
داد :اهداف ما با محوریت کاهش انحصار است .یکی از پروژههای بزرگی که
سال گذشته مصوب و امسال عملیاتی خواهد شد ،موضوع واگذاری صوت
بینالملل است تا تصدیگری حاکمیتی را کاهش دهد .همچنین افزایش
کیفیت ارتباطات چه در حوزه بینالملل و چه شبکه ملی اطالعات که هسته
اصلی آن بر عهده شــرکت ارتباطات زیرساخت اســت و توسعه خدمات و
سرویسهای جدید جزو برنامههای ماست .همچنین برای توزیع ترانزیت
بینالملل هم برنامههایــی داریم برای اینکه ایــران بتواند هاب منطقهای
ترانزیت دیتا شود .وی با اشاره به نقش وزارت ارتباطات در بروز نسخههای
فارسی تلگرام ،گفت :ما در دی ماه  ۱۳۹۶درباره ناامن بودن کل پوستههای
تلگرام بیانیه دادیم .منطقی است که اتصال مستقیم به تلگرام امنتر از اتصال
از طریق پوستهها و نه فقط کالینتهایی است که فراگیر شده بود .اما اینکه
گوگل به بهانه جاسوسی بودن تلگرامهای فارسی ،آنها را حذف کرده ،ادعای
گوگل است که باید از مرکز ملی فضای مجازی پیگیر شد ،زیرا رئیس مرکز
درباره این پیامرسانها و مجوزهایی که داشتند ،اظهار نظر کرده و دربارهی
شایعات و اخبار نسبت به اینکه وزارت ارتباطات در اختیار آنها سرور گذاشته و
امکانات ترجیحی داده ،شفاف توضیح داده است .مدیرعامل شرکت ارتباطات
زیرساخت با بیان اینکه گوگل با قدرتی که داشته ،نه فقط پوستههای تلگرام،
بلکه اپلیکیشــنهای دیگری را هم حذف کرده ،افزود :گوگل حتی تهدید
کرده که ممکن اســت اپهای دیگری را هم حذف کند .ما به این اقدامات،
تروریسم اقتصادی در حوزه فناوری اطالعات میگوئیم ،یعنی ورود یکطرفه
و چون مالکیت پلتفرم را در اختیار دارد ،بــه کاربر زور بگوید و هر اتفاقی
را رقم بزنــد .کاری که اپل کرد هم همینطور بود و این شــرکت هر کاری
از دستش برآمد برای ضربه زدن به کســب و کارهای ایرانی انجام داد و این
تروریسم اقتصادی است.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به
احتمال جاسوسافزار بودن تلگرامهای فارسی ،بیان کرد :اینکه این نسخهها
جاسوسافزار باشند ثابتشده نیست و اقدام گوگل برای حذف اپلیکیشنهای
ایرانی هم معطوف به دو پوسته پیامرسان نیست و اپلیکیشنهای دیگری را
هم در حوزه تجاری و بانکی دچار آسیب کرده است .البته ما در مرکز ماهر
بیانیه دادیم که ارتباط از طریق کالینتها ناامنتر از اتصال خود تلگرام است،
اما وقتی تلگرام  APIباز میگذارد ،حتماً تدابیر حریم خصوصی را هم برای
کاربر دیده که این حریم خدشهدار نشود و سیاست کاربری که نسخههای
فارسی تلگرام بعدا ًمنتشر کردند هم نشان میداد که اینها برایشان مهم است.

یــک کارشــناس مســائل
خاورمیانه با بیان اینکه عمان
با توجه به شرایط جغرافیایی و
اقتصادیاش در منطقه نیازمند
ایران است ،اظهار کرد :عمانیها
در برابر فشــارهای آمریکا در
ارتباط با تهران ،به صورت کج
دار و مریز عمــل میکنند که
البته این نــوع رفتار در کل به
نفع ایران است.میرجواد گلوی
بیات ،در یادداشتی با عنوان «چرا عمان به ایران نیاز دارد؟» نوشت :کشور
عمان در جهان عرب از نظر جغرافیایی در انزوا به سر میبرد .این کشور در
شرقیترین قسمت جهان عرب قرار دارد و با کشورهایی همچون یمن ،امارت
و عربستان همسایه است ،کشور سلطنتی عمان همچنین دارای مذهبی
متفاوت با کشورهای همسایه خود است و این امر بر انزوای هر چه بیشتر این
کشور در این منطقه افزوده است .مشکالت مرزی حل نشده با عربستان و
امارات نیز مزید بر علت شده که عمان از این انزوا رنج بیشتری ببرد.
این کشــور عربی علیرغم این انزوا با دو کشور همسایهاش یعنی عربستان
ســعودی و امارات متحده دارای رقابت جدی است و همین موضوع باعث
شده که به دنبال متحدی منطقهای و فرامنطقهای بگردد ،عمان به خوبی
از تمامیتطلبی عربستان در شبه جزیره مطلع است و از آنجایی که علمای
وهابی «اباضیه» را همسنگ شیعه تکفیر میکنند این نیز سبب بی اعتمادی
بیشتر عمان به عربستان شده است ،از سوی دیگر عربستان از دیر باز برای
دسترسی به آبهای اقیانوس هند و دسترسی به دریاهای جنوبی به استان
«ظفار» که استان سنی نشین عمان است چشم طمع داشته و این مهم در
بحران ظفار خود را نشان داد .در این راستا این کشور در جریان این رقابتها
و موارد دیگری که در اینجا ذکر نشــده اســت همواره ایران را متحد خود
دانسته و از زمان سلطنت ســلطان قابوس اتحاد استراتژیک ایران و عمان
نمود عینیتری پیدا کرده اســت .با توجه به روابط حسنه ایران و عمان ،در
حال حاضر شاهد تشدید فشــارهای آمریکا بر این کشور هستیم تا دولت
مسقط میزان تعامالت خود با ایران را کاهش دهد و در این چارچوب باید به
این موضوع توجه داشت که عمان از اراده و توان الزم برخوردار نیست که به
صورت کامل در برابر این فشارها بایستد و در نتیجه در برابر این فشارها به
صورت کج دار و مریز عمل میکند که البته این نوع رفتار در کل به نفع ایران
است .درواقع عمان نمیخواهد رابطه خود با آمریکا را قربانی رابطه با ایران
بکند ولی این طور هم نیست که بخواهد ایران را به کلی فراموش کند .از زمان
تحریمهای جدید آمریکا ،عمان روابط تجاری خود با ایران را تقریباً به بیش
از دو برابر رسانده است ،خطوط کشتیرانی و هواپیمایی جدید بین دو کشور
افتتاح شده است ،عمان تسهیالت بیشتری را برای سفر ایرانیان به این کشور
فراهم کرده و با نیروهای مسلح ایران (ارتش و سپاه) مانور نظامی مشترک
برگزار کرده است ،هر کدام از این وقایع مهم ،درست زمانی اجرایی شده که
مقامات این کشور ،سفری دیپلماتیک به رژیم صهیونیستی و آمریکا داشتهاند
و یا اینکه قراردادی با این کشورها امضا کردهاند.

روزانهماقتصادسرآمد
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دالیل افت
بهای ارز
در روزهای اخیر
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