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ترمیم دستمزد براي جبران گرانيها پیشنهاد شد

ﺧﺒﺮ

ایران در بازسازي سوریه
مشارکت کند؟

خوراکيهاي ارزبگیر در صدر گرانشدهها

تصمیم چین براي وضع تعرفه
بر نفت آمریکا

فقط در دوره رونق نازیسم در آلمان بود که به دلیل
رابطه نزدیک رضاشاه با آن کشور حرکات ضدیهودي
در شــهرهاي ایران به راه افتاده بود» .جدیداالسالم«
به یهودیاني ميگفتند که از ترس نازیسم -نه از ترس
ایرانیان -مســلمان شــدند .حقوق یهودیان در قانون
اساسي جمهوري اســالمي ایران تضمین شده است.
اما غرب بدجنس همه کاســهکوزههاي یهودستیزي
خــود را بر ســر ایران ميشــکند و یهودســتیزي را با
اسرائیلستیزي یکسان نشان ميدهد و با نهایت توان
خــود این یکســاني را از راه رســانههاي عمومي القا
ميکند .درحاليکه بیشــتر دولتهاي اروپاي شرقي
و آلمان در گذشــته ضدیهود بودند .هماکنون روحیه
و رفتار یهودســتیزي که  -مدتي پس از جنگ جهاني
دوم پنهان شده بود  -دارد در اروپا رو ميشود .تشکیل
اسرائیل موجب شد که یهودیان ساکن در اروپا و آفریقا
بتوانند به سرزمیني که اجداد آنها در کنار مسیحیان و
مســلمانان در آن زندگي ميکردهاند ،پناه ببرند .غرب
با استفاده از همین حربه یهودستیزي/اسرائیلستیزي
چند هــدف را دنبال ميکنــد .اول اینکه مانع تفاهم
کشــورهاي خاورمیانه با هم شود .دوم اینکه غرب با
حمایت از اسرائیل آن را بهصورت ابزاري براي پیشبرد
هدفهاي خود در ســلطه بر خاورمیانه به کار گیرد.
نوآم چامسکي در کتاب »فهم قدرت« به این موضوع
تأکید دارد .سوم اینکه ایران را از گروه بازسازي سوریه
کنــار بگذارد .شــاید شــرکتهاي ایرانــي بهصورت
دســتدوم براي شــرکتهاي غربي کار کنند که یک
حالت »نیابتي« دارد و سود اصلي را شرکتهاي غربي
خواهند برد اما نميگذارند ایرانيها با غربيها رقابت
کنند .چهارم اینکه با ریختن کاسهکوزه یهودستیزي بر
ســر ایران ،اصل قضیه را که یهودستیزي غرب است
که منجر به تشکیل اســرائیل شده ،از روي تخته پاک
کنند .جمهوري اســالمي ایران هم با سکوت خود در
این زمینه مهم فرهنگي عمال به این سوءتفاهم بسیار
اساسي دامن زده اســت .جمهوري اسالمي ميتواند
براي رفع این سوءتفاهم اقدام کند.

دوباره کاسبان تحریم؟
دولت باید بهروشــنی تأمیــن دارو و دیگــر کاالهای
اساســی مورد نیاز مردم را در اولویت قــرار داده و از
طریق همکاری گســترده با ســازمانهای مردمنهاد
و مطبوعات و رســانهها برای انتشــار اخبار واردات و
تخصیص ارز و البته کمبودهای مردم ،مانع از آن شود
که »کاسبان تحریم« از شــرایط کنونی و نگرانیهای
بحق مردم سوءاستفاده کنند.

شکست برجام
تکرار تجربه جامعه ملل
چراکه نقض از ســوی یکي از متولیان کلید خورده
و ایــن تجربه ،همان شکســت حقــوق بینالملل در
ســاختار جامعه ملل اســت .نقض برجام از ســوی
اعضاي شوراي امنیت ،فقط شکست  ۱۲سال مذاکرات
دیپلماتیــک در روابط بینالملل نیســت ،بلکه حقوق
بینالملــل را نیز هم از منظر فلســفه حقوق و هم از
منظر حقــوق موضوعه دچار شکســت خواهد کرد؛
چراکه نظام حقوقي شکستخورده ،نظام حقوقیاي
اســت که فاقد قدرت ضمانت اجرا بــوده یا ضمانت
اجــراي خود را از دســت داده اســت .گاهي متولیان
یک سیســتم حقوقي قدرت کافــي را براي حمایت از
نظــام حقوقي ندارند و گاهي متولیان و مبتکران نظام
حقوقي ،به نقــض آن ميپردازند که بيشــک چنین
وضعیتي بغرنجتر خواهد بود .این وضعیت جدید در
تجربه برجام ،به شــکل سخن از تمدید یا تمدیدنشدن
یا خروج از برجام از ســوی ترامپ ایجاد شده است و
یادآور تجربه جامعه ملل است.

ﮔﺬر

کارتخوانهای جدید سوخت
رونمایی شد
 کارتخوانهای جدید عرضه ســوخت در یکی از
جایگاههای عرضه بنزین کالنشهر تهران رونمایی شد
تا به مرور زمان ،تمامی نازلها در سراســر کشــور به
این سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز
شوند .به گزارش تسنیم ،بیش از  ۱۱سال از آغاز نصب
تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاههای
عرضه میگــذرد و اکنون بــا تجهیز این ســامانه به
کارتخوانهای جدید ،گامی در جهت ارتقا و تسهیل
سیستم عرضه سوخت کشور برداشته خواهد شد.

قیمت انواع سکه نزولی شد
 در جریان معامالت بــازار آزاد تهران ،قیمت انواع
ســکه با کاهش مواجه شــد؛ بهنحویکه هر قطعه
ســکه تمامبهار آزادی طرح جدیــد با  ۲۵هزار تومان
کاهش بــه دو میلیون و  ۸۳۱هزار تومان رســید .به
گزارش مهر ،در جریان معامالت دیروز بازار آزاد تهران،
قیمت هر قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح جدید با
 ۲۵هزار تومان کاهش ،دو میلیون و  ۸۳۱هزار تومان،
سکه طرح قدیم با  ۱۰هزار تومان کاهش ،دو میلیون
و  ۶۵۴هزار تومان ،نیمســکه با دو هزار تومان کاهش
بــه یک میلیون و  ۳۸۳هزار تومان ،ربع ســکه با پنج
هزار تومان کاهش به  ۷۱۷هزار تومان رســید و سکه
یکگرمی بدون تغییر نرخ ۳۹۶ ،هزار تومان است.

میانگین قیمت  ۵قلم کاالي حیاتي در سفره مردم ،بیش از ۳۰درصد افزایش پیدا کرد
شرق :با یک چرخیدن در بازار متوجه افزایش قیمتها
ميشویم ،بهاي کاالهاي مصرفي که در چهار سال اخیر
تقریبــا در مداري ثابت حرکــت ميکردند ،حاال روندی
افزایشــي را طــي ميکننــد .مســئوالن ميگویند تورم
انتظاري اســت و بعد از افزایش نرخ ارز طبیعي است
که بهاي کاالها واکنش آني نشــان دهــد اما ادامهدار
نخواهد بود .از ســوي دیگر کارشناســان اقتصادي در
تحلیل بازار ميگویند دولت باید جهش قیمت را بپذیرد
و به جنگ با واقعیت نرود .اما حد واســط این طرف و
آن طرف آمارهاي رسمي قیمت کاالهاي اساسي نشان
ميدهــد که خانوارها امــروز باید تقریبا دوبرابر ســال
گذشته هزینه کنند تا بتوانند همان سبد کاالیي را داشته
باشند .بهطور میانگین قیمت پنج خوراکي اساسي سبد
مصرفي مردم شــامل لبنیات ،تخممرغ ،گوشــت قرمز،
میوه و چاي بیش از  ۳۰درصد افزایش پیدا کرد .در پي
همین گرانشدن کاالهاي سبد مصرفي خانوارها ،یکي
از نمایندگان شــوراي عالــي کار موضوع ترمیم حداقل
دســتمزد در نیمه دوم ســال را مطرح کرده است .این
پیشــنهاد چه عملي بشــود و چه در حد یک پیشنهاد
باقــي بماند ،گواه این واقعیت اســت که در شــرایطي
که دســتمزد مزدبگیران افزایشي نداشــته ،گرانشدن
کاالهاي اساسي یعني کوچکشــدن سفرههاي آنها و
ازدســترفتن قدرت خرید؛ همچنان که نمود آن را در
میزان مصرف کاالهایي ماننــد لبنیات در ماههاي اخیر
ميتوانیم مشــاهده کنیم؛ شرایطي که اقتصاد ایران در
اواخر دهه  ۸۰و اوایل دهه  ۹۰تجربه کرد.
جنگ قیمت با معیشت
به گزارش »شرق« ،بعد از تکنرخيشدن ارز ،تعیین
قیمت چهارهزارو  ۲۰۰تومان از ســوي دولت براي هر
یــک دالر و ممنوعیــت هرگونه خرید و فــروش ارز در
صرافيهــا ،بــازار آزاد ارز به شــکل مهارناپذیري روند
قیمــت ارز را صعودي کرد .تا جایي کــه مابهالتفاوت
قیمت ارز دولتي و آزاد به بیش از صددرصد رســید .در
جریان همین باالرفتن قیمــت ارز بود که قیمت کاالها
در بازار به طور ناگهاني وارد خیز افزایشــي شــد .حتي
در بــازه زماني یک تا دو هفتــهاي قیمت برخي کاالها
در طول روز تغییــر ميکرد ،فروشــندگان صبح کاالي
خود را بــا یک قیمت و غروب همــان روز آن کاال را با
قیمــت باالتري ميفروختند .بخشــي از ایــن افزایش
قیمــت را ميتوان ناشــي از هیجانات بازار دانســت و
در تأیید آن هم فروکشکــردن افزایش قیمت ناگهاني
روزانــه را مثال زد .اما درباره قاعده کلي روند صعودي
قیمتهــا دیگر نميتوان به هیجانات و حباب اســتناد
کرد؛ آمارهاي رســمي هم به ما اجازه اینگونه تحلیل

را نميدهد .طبق آخرین اعالم بانک مرکزي که مربوط
به هفتــه منتهي بــه پانزدهم تیرماه اســت ،کاالهاي
اساسي که شــامل لبنیات ،برنج ،حبوب ،میوههاي تازه،
ســبزيهاي تازه ،گوشت قرمز ،گوشت مرغ ،قند و شکر،
چاي و روغن نباتي ميشــوند ،نســبت به مدت مشابه
سال قبل افزایش قیمت چشمگیري را تجربه کردهاند.
کاالهاي ارزبگیر دولتي در صدر گرانشدهها
در گروه لبنیات کره پاســتوریزه با بیشــترین افزایش
قیمت همراه بوده و نســبت به بهاي آن در ســال قبل
 ۵۲٫۲درصد گرانتر شده است .کره جزء همان کاالهایي
بود که طبق اطالعات فهرســت ارزي واردکنندگان ،ارز
دولتي معــادل  ۶۵میلیون یــورو را به خود اختصاص
داده بــود امــا با وجــود این میــزان ارز که نســبت به
سال قبل  ۲۵میلیون یورو بیشــتر بوده ،امسال بیش از

 ۵۰درصد افزایش قیمت داشــته اســت .برنج وارداتي
غیرتایلنــدي هم با افزایش قیمــت ۴۵درصدي همراه
بوده و هر خانوار براي یک شــانه تخم مرغ امسال باید
 ۴۷درصد بیشتر از پارســال هزینه کند .لوبیاچیتي یکي
دیگــر از کاالهایي که ارز دولتــي باالیي دریافت کرده و
اکنون در جدول قیمت عرضه کاالهاي اساســي بانک
مرکــزي جــزء خوراکيهاي گرانشــده اســت .کاالیي
که واردات آن مورد اســتقبال بســیاري از شرکتهاي
نامربوط قرار گرفت؛ براي مثال دو شــرکتي که یک ماه
قبــل از تعیین نرخ ارز دولتي اساســنامه خود را تغییر
دادنــد و واردات دام و خــوراک را اضافــه کردند ،پس
از تغییر اساســنامه خود به میــزان  ۱۲۰هزار یورو لوبیا
چیتي وارد کردهاند یا شرکت رهروان خودرو پیشگامان
نگین جنوب هم در کنار خودرو ،ارز دولتي براي واردات

لوبیــا چیتــي دریافت کرد .امــا گویا تمامــي این ارزها
تبدیل به لوبیاچیتي نشــده و قیمت این کاال درحاليکه
در سال گذشــته تقریبا روند ثابتي در قیمت داشته ،در
نیمــه اول تیرماه افزایش قیمت بیــش از  ۲۰درصدي
داشــته اســت .میوههاي تازه اما در گراني دست باال را
میان دیگر کاالها دارند و امســال در مجموع  ۵۲درصد
نسبت به ســال پیش گرانتر شدهاند و میوههایي مانند
هندوانه افزایش قیمت ۱۴۸درصدي را تجربه کردهاند.
گیالس هم امسال به قیمتي دوبرابر سال پیش فروخته
ميشود.
در میان کاالهاي خوراکي قیمت گوشت مرغ تقریبا
ثابت مانده بود که دیروز مدیرعامل اتحادیه سراســري
تعاونيهــاي کشــاورزي مرغــداران اعالم کرد ســتاد
تنظیم بازار با متوســط قیمت ۹هزارو  ۲۵۰توماني مرغ
موافقت کرده اســت .این به معنــاي افزایش بیش از
۳۰درصدي قیمت مرغ اســت و هر کیلو گوشــت مرغ
از هفتهــزار تومــان به ۹هزارو  ۲۵۰تومان ميرســد.
گوشــت قرمز هم بیــش از  ۲۰درصــد افزایش قیمت
داشــته و ســبزيهاي تازه هم ۱۵درصد گرانتر از قبل
شــدهاند .نکتــه جالب توجه این اســت کــه در حالي
بانک مرکــزي قیمت کاالهاي اساســي را رو به گراني
توصیف کمي کرده اســت که نرخ تورم خوراکي طبق
آخرین اعالن )اردیبهشــتماه(  ۸٫۴درصد است .البته
گرانشدن قیمت کاالهاي مصرفي در بازار همواره خود
را با وقفه روي شاخص متوسط بهاي کاالهاي مصرفي
خانوارهاي شــهري نشــان ميدهد اما شیب افزایشي
قیمت کاالها تاکنون آثار تورمي چنداني را در نرخ تورم
رسمي نشان نداده است.
ارقام باال فقط تصویري جزئــي از بهاي کاالهایي
بود که اقالم حیاتي در ســبد مصرفي خانوار بهشمار
ميرود امــا همین ریز قیمتهــا و روند صعودي آن
نشــان ميدهد معیشــت عموم مــردم در میان این
گرانيها دشــوارتر از قبل شده و با همان درآمد قبلي
بایــد مبالغي بیش از دو برابــر قبل صرف هزینههاي
خوراکي کنند .علي خدایي ،نماینده کارگران در شوراي
عالي کار گفته است :متأســفانه شرایط اقتصادي که
در ســال  ۹۷به وجود آمد ،شــرایط بدي را هم براي
حقوقبگیــران و هم براي تولیدکننــدگان ایجاد کرد؛
بهنحويکــه عمال تعدیل دســتمزد و افزایشــي که
براي ســال  ۹۷در نظر گرفته شد ،از بین رفت و شاهد
سقوط ارزش دســتمزد در مقابل هزینهها هستیم .او
اعالم کرده گروههاي کارگري در چنین شــرایطي یک
درخواست مشخص از شوراي عالي کار دارند» :ترمیم
دستمزد براي نیمه دوم سال«.

پاالیشگاه خلیج فارس هم به سرنوشت نیروگاههاي برق دچار خواهد شد؟

ﺧﻮدزﻧﻰ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺑﻮرس
شرق ،شــکوفه حبیبزاده :برق ،فراوردههاي نفتــي ،نفت و حاال هم بنزین؛
این خالصهاي از محصوالتي اســت که مقرر بود وارد بورس انرژي شــوند.
از این چهار محصول ،برق به گواه فعاالن حوزه ،بهواســطه انحصاريبودن
خریدار ،با آسیب جمعي تولیدکنندگان بيپول همراه بود و شاید فقط بتوان
گفت مورد دوم )فراوردههــاي نفتي( اندکي روي خوش بورس انرژي را به
خــود دید .هرچند عرضه محصول اندك بــود و جاي کار هنوز هم دارد .اما
در دو مورد دیگر که اولي در قالب ســخني از زبان معاون اول رئیسجمهور
طرح شــد و دیگري در قالب دستور روحاني مطرح شده ،اما و اگرها فراوان
اســت .حاال محمود مخدومی ،مدیرعامل شرکت ســرمایهگذاری نفتوگاز
تأمین )زیرمجموعه شســتا( در آخرین اظهارنظــر در این زمینه خبر داده که
به دســتور رئیسجمهوری در حال آمادهســازی براي ورود پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس به بورس هستند .اما کارشناسان بر این عقیده هستند که شرایط
براي عرضه این دو محصول در بورس فراهم نیســت .ميگویند بورس ایران
بینالمللي نیســت که به فکر عرضه محصوالتي با فروشــنده واحد در آن،
چشــم به صادرات انرژي در این بخش بدوزیم .اگر مشــتري داخلي اســت
کــه عرضه آن در بورس چه معنایي دارد؟ اما نکته شــایان توجه در تمامي
ایــن حرفوحدیثهــا ،بيتوجهي به حاکمیتيبودن محصوالتي اســت که
در بــورس عرضه ميشــود و صاحبان پرشــمار پیدا ميکند .امــا نتیجه در
هالهاي از ابهام اســت ،بازار انحصاري است ،برق در بورس عرضه ميشود،
خاموشيهاي گســترده کشور را در برميگیرد .این طیف خطي آیا سرنوشت
محصوالتي چون نفت و بنزین نخواهد بود؟ این پرســش را با کارشناســان
مطرح کردیم .برخي موافق و برخي مخالفاند.
عبدهتبریزي :زمینه برای ایجاد بورس نفت فراهم نیست
حسین عبدهتبریزي ،اقتصاددان و عضو شورایعالی بورس در این زمینه
در تحلیلــي گفته :بورس نفــت و انرژی ماهیت بینالمللــی دارد و اصوال
هــم در بورسهای کاالیی مانند بورس نفــت ،بورس انرژی ،فوالد ،برق و ...
مــردم عادی نمیتوانند ورود کنند .در بازارهایی مانند بورس انرژی و بورس
کاال معموال کســانی درگیر میشــوند که در این کسبوکارها حضور دارند و
رقمهای باالیی در اختیار آنها است.
تبریزی در ادامه گفت :مردم عادی شــناختی از بورسهای کاالیی ندارند
و بیشتر درگیر بورس اوراق بهادار میشوند و ما هم به سرمایهگذاران عادی
توصیــه نمیکنیم کــه وارد بــورس کاال و بورس انرژی شــوند ،حتی ما به
تازهواردان توصیه میکنیم از طریق صندوقها به بازار سرمایه وارد شوند تا
در وضع نوسانهای بازار دچار زیان نشوند.
عضو شــورایعالی بورس در قالب پیشنهادي ادامه داد :معتقدم بورس
نفت را باید در یکی از مناطق آزاد با دسترسی به مقررات وسیعتر نسبت به
مقررات جاری کشــور راهاندازی کنیم و طبیعی اســت که بورس نفتی باید
در وضع اقتصادی و روابط بینالمللی مناســبتر ایجاد شــود .او با تأکید بر
اینکه امــروز بهترین زمان برای ایجاد بورس نفت نیســت ،گفت :بههرحال
تشخیص دولت این است که شــاید راهاندازی بورس نفت بتواند در فروش
نفت کشورمان مؤثر باشد اما برای فروش نفت از طریق بازار سرمایه حداقل
باید بازار منطقهای برای آن ایجاد کنیم که عدهای از خارج از کشــور بتوانند
نفت ایران را خریداری کنند.

اما و اگر فراوان است
جواد نوفرســتي ،کارشــناس اقتصاد انرژي نیز در گفتوگو با »شــرق«
ميگویــد :امروز بــراي ورود نفت و بنزین به بورس بســیار زود اســت ،زیرا
شــرایط براي آن فراهم نیســت .او هم ســخنان عبدهتبریزي را تأیید کرده و
ميگوید :نفت کاالیي اســت کــه بازار آن بینالمللي و مشــتري آن جهاني
اســت .کاالهایي که در بورس عرضه ميکنیم ،بــازار داخلي دارد .عالوه بر
آنکه چندان بستر را آماده و فراهم نميدانم؛ بهویژه آنکه بخش خصوصي
واقعي توانمند فعالي هم نداریم و اکثرا شبهدولتي و خصولتيها هستند.
نوفرستي با بیان اینکه پیشنهادي که از سوي معاون اول مطرح شد ،اما و
اگر فراوان دارد ،ادامه ميدهد :امیدوارم بهسرعت اتفاق نیفتد.
به گفته او مبناي پیشــنهاد بورس نفت ،تحریمها بــود .عرضه نفت در
بــورس ،راهکاري براي دورزدن تحریمهاســت اما باید شــرکت خصوصي
توانمنــد ،نفت را تحویل بگیــرد و در بازار جهاني بفروشــد ،ولی کدام بازار
جهاني؟ بنزین هم اگر هدف صادراتي دارد ،همین موضوع درباره آن مطرح
است .در ابتدا باید بسترهاي آن فراهم شود و بعد دست به کار شد.
او ادامه ميدهــد :اگر بازار داخلي مطرح اســت ،ورود بنزین در بورس
بيمعناست .اکنون قیمت بنزین مشخص است ،جایگاه خاصي نداریم که با
کیفیت خاص بنزین عرضه کند و کیفیت هم تقریبا در همه بخشها یکسان
است ،دیگر در این مورد عرضه بنزین در بورس ،موضوعیتي ندارد؛ مگر اینکه
به سمت صادرات برویم که با افتتاح فاز سوم پاالیشگاه خلیج فارس ممکن
ميشود ،زیرا فراتر از نیاز داخل خواهد بود اما حجم آن قابل توجه نخواهد
بود .حداقل در شــروع چندان قابل توجه نخواهــد بود .در بازار داخل معنا
نــدارد که بخش خصوصي در بورس بخرد و بعد به جایگاهها بفروشــد که
مکانیسم آن فراهم نیست.
خودکشي در بورس
از ابراهیــم خوشگفتار ،عضو هیئتمدیره ســندیکاي تولیدکنندگان برق
درباره تجربه ورود برق به بورس انرژي ميپرسم .او مختصر توضیح ميدهد
که عرضه برق در بورس چرا و چگونه ،انحصار را شکل داد و تجربه ناموفقي
در کارنامه بورس شد .خوشگفتار به »شرق« ميگوید :پروژه بورس برق ،پروژه
ناموفقي بود .پروژه انحصاري که اســمش بورس نیست .خریدار ،شرکتهاي
تورزیع برق با دستور توانیر بودند .کل معاملهاي که انجام ميشود ،دست باال
دو درصد بازار برق کشور است .ازآنجاکه وزارت نیرو پول برق را با تأخیر تقریبا
یكســاله پرداخت ميکند ،نقدینگي بازار بورس سبب شد هر تولیدکنندهاي
وارد شده و خودکشي کند.
ميپرســم چرا از لفظ خودکشــي اســتفاده ميکند و او پاســخ ميدهد:
تولیدکنندگان برق حدود ۱۷هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکارند و چون
براي ادامه حیات به پول احتیاج دارند ،وارد بورس ميشــوند .اگر قیمت بازار
برق در بورس را ببینید ،شاهدید که  ۲۹تومان در هر کیلووات هم فروش رفته؛
درحاليکه قیمت تمامشــده برق چیزي بیش از  ۶۰تومان است .بنابراین این
اقدام چیزي جز خودکشــي این صنعت نبود .مدیرعامل برق و انرژي سابق با
بیان اینکه تا سوبسید هست ،بورس یك بازي است ،در تحلیلي توضیح ميدهد
که چرا این پروژه موفقیتآمیز نبود :تا وقتي که به قیمتهاي واقعي محصول
را در بورس عرضه نکنیم ،بورس موفق نميشــود اما اگر قیمت را آزادسازي

 رسانههاي چیني اعالم کردند یک پاالیشگاه بخش
خصوصي چین ،خریــد نفت آمریکا را متوقف کرده و
به نفت ایران روي آورده اســت .بــه گزارش مهر ،به
نقل از اویلپرایس ،رسانههاي چیني با اشاره به گفته
یکي از مقامات گروه پتروشــیمي دانگمینگ ،گزارش
دادند این پاالیشگاه مستقل چیني ،خرید نفت آمریکا
را متوقف کرده و به نفت ایران روي آورده اســت .این
مقام مسئول همچنین گفت :پکن در حال برنامهریزي
براي وضع تعرفه بر واردات نفت خام از آمریکاست و
در نظر دارد نفت غرب آفریقا و خاورمیانه ،شامل نفت
ایران را جایگزین آن کند .چین پیش از این اعالم کرده
بود به تحریمهاي آمریکا علیــه ایران پایبند نخواهد
بود و به نظر ميرسد فعال تنها کشوري باشد که چنین
کرده است.

جزئیات اعزام  ۵هزار
نیروي کار ماهر به آلمان
 رئیس ســازمان آموزش فنيوحرفهاي کشــور با
اشــاره به هدفگذاري براي اعزام ســه تا پنج هزار
نیروي کار به آلمان ،از نهایيشدن این تفاهمنامه بین
دو کشور در شــهریور خبر داد .سلیمان پاکسرشت
در گفتوگو با مهر ،با اشاره به فراهمشدن مقدمات
اعزام نیروي کار ماهر ایراني به آلمان گفت :در سفر
اخیر به کشــور آلمان ،موضوع اعزام نیروي کار ماهر
یکي از مباحث مذاکرهشــده بود که این گفتوگوها
با بخش دولتي و تشــکلهاي بخش خصوصي این
کشــور که متقاضي اصلي نیروي کار هستند ،انجام
گرفت .معــاون وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعي
بــا بیان اینکه در کشــور آلمان فرصتهاي شــغلي
زیــادي وجــود دارد که این ظرفیتهاي شــغلي در
حال گســترش هســتند ،افزود :بنابراین کشور آلمان
از متقاضیان بالقوه نیروي کار اســت ،اما این کشــور
ســاختار و اســتانداردهایي براي جــذب نیروي کار
خارجــي دارد کــه در قالب یک سیســتم پیشــرفته
آمــوزش مهارتي تعریف و نظارت ميشــود؛ به این
ترتیــب که بعضا نیروهاي خارجــي متقاضي کار در
آلمان ،باید پیش از ورود به بازار کار مهارتهاي الزم
را در قالب دورههایي در این کشور بگذرانند.

ورود نرخ رسمي دالر به دامنه
۴۳۰۰تومان
 روز گذشته نرخ رسمي دالر با رشد هشتتوماني
به چهارهزارو  ۳۰۱تومان رســید .به گزارش فارس،
بانک مرکزي نرخ رســمي ارزها براي روز سهشــنبه
را درج کرد .بر این اســاس ،بهاي رســمي دالر با ۸۰
ریال افزایش ۴۳۰۰٫۱ ،تومان ،پوند با  ۵۴ریال کاهش،
 ۵۷۰۰٫۷تومان و یورو بــا  ۹۹ریال افزایش۵۰۵۶٫۲ ،
تومان ارزشگذاري شد .روز گذشته نرخ رسمي پنج
ارز کاهــش و  ۳۳ارز افزایش یافــت و یک ارز بدون
تغییر ماند.
سفیر واشنگتن در برلین:

کــرده و اگر براي آن ســازوکاري تعریف و اعالم کنیم کــه قیمت فراورده را با
درنظرگرفتن اندکي سوبسید و باقي را با توان خریدار عرضه ميکنیم ،ميتواند
موفقیتآمیز باشــد .به گفته او اگر قرار باشد در بورس براي هر محصولي که
هســت ،خریدار یك جاي مشخص باشد ،این اتفاق قابل تعمیم به آن بخش
هم خواهد بود .اگر خریدار بنزین پاالیشــگاه ستارخ خلیج فارس ،وزارت نفت
باشد تا در جایگاهها عرضه کند ،هیچ فرقي نخواهد کرد که محصول برق باشد
یا بنزین .انحصار باز هم شکل ميگیرد و تولیدکننده ضرر ميکند.
شرایط مهیاست ،عزم کافي وجود ندارد
بااینحــال ،مدیرعامل بورس انرژي ایران نظر دیگري دارد .علي حســیني
معتقد است که شــرایط براي ورود انرژي به بورس فراهم است و در گذشته
هم فراهم بوده ،اما عزم و اراده جدي براي ایجاد آن فراهم نبود.
حسیني در گفتوگو با »شرق« ميگوید :در گذشته هم ماده  ۴قانون برنامه
ششم به صراحت تکلیف شــده که ابزارهاي مهندسي مالي در بورس انرژي
تقویت شــود و عرضه نفت خام و فراوردههاي نفتي در بورس انجام شــود.
این موضوع از ســال  ۸۱در دولت وقت مطرح شــد و مــورد حمایت دولت
وقــت قرار گرفت ،منتهاي مراتب در افتوخیزهــاي زمان ،توجه کافي به آن
نشده است .او با اشــاره به تجربه به گفته او موفق عرضه فراوردههاي نفتي
در بــورس ميگوید :معامالت قابلتوجهي در زمینــه صادرات محمولههاي
کوچــك ،دریایي و زمیني در بورس انرژي انجام شــده و این مورد ميتواند در
زمینه بنزین و نفت هم ایجاد شود .نقد بینالمللينبودن بورس ایران را در این
گفتوگو مطرح ميکنم ،حسیني پاسخ ميدهد :بورس چگونه باید بینالمللي
شــود؟ وقتي که در زمینههایي که پتانســیل بینالملليشدن داریم ،مسئوالن
ذيربط فعالیت کنند .وقتي فراوردههاي صادراتي در بورس عرضه نشــوند،
بینالملليشــدن معنا ندارد .باید در این راستا فعالیتهایي انجام دهیم و اگر
موفقیت نداشت ،عدم موفقیت را مطرح کنیم .او که حاضر نیست اشارهاي به
پروژه ناموفق عرضه برق در بورس داشته باشد ،ادامه ميدهد :به عقیده من
این کار شــدني است و سخت نیست .شرایط حاکم بر اقتصاد خوب نیست .با
توجه به این بحث عمومي اگر شــرایط سخت براي همه بخشهاست ،براي
این بخش هم همینطور است .حسیني با اشاره به تجربه موفق بورس DNE
دوبي ميگوید :در همسایگي ما کشورهایي که توانمنديشان کمتر از ماست،
اما عزم و اراده جدي داشتند ،این کار را انجام دادند و موفقیت هم داشتند.
با او مثال نقض این مسئله را طرح ميکنم .دکتر فریدون فشارکي ،کارشناس
برجسته و بینالمللي حوزه انرژي که خود نیز عضو هیئتمدیره بورس DNE
دوبي است ،در تحلیلي درباره ورود نفت به بورس ،از ناموفقبودن این بورس
گفته بود ،اما مدیرعامل بورس انرژي ایران معتقد اســت نظر این کارشــناس
با موضوع دیگري مطرح ميشــود .ایران مستقل اســت و توانایي زیادي هم
دارد و باید به این توانمنديها و قانون توجه شود .او به دادهها استناد کرده و
ميافزاید :اگر بورس دوبي موفق نبوده ،چرا شــرکت »سومو«ی عراق از چند
ماه پیش نفت خام ســبك بصره را در آنجا عرضه ميکند؟ قیمت معامالتي
در اکثر موارد بیشــتر از قیمتهایي است که بهصورت رسمي در مذاکرات به
خریداران پیشنهاد داده ميشد.
به گفته او ،برخي از کشورهاي بزرگ تولیدکننده نفت بهتدریج دارند از این
سازوکار استفاده ميکنند و ما نیز باید در این راستا گام برداریم.

جلوي انتقال  ۳۰۰میلیون یورو به
ایران را بگیرید
 ســفیر آمریکا در آلمــان در گفتوگو بــا یکي از
روزنامههاي این کشــور گفت واشــنگتن در باالترین
ســطح از برلین ميخواهد مانع انتقال پول به ایران
شــود .به گــزارش فــارس» ،ریچارد گرنل« ،ســفیر
آمریــکا در آلمان ،از دولت این کشــور خواســت از
انتقــال  ۳۰۰میلیون یورو به ایران جلوگیري کند .این
مقام آمریکایي که از زمان آغــاز مأموریت در آلمان
همواره خبرساز بوده و دولت آلمان از مداخله او در
مسائل مختلف انتقاد کرده است ،درباره انتقال مبلغ
یادشده به ایران به روزنامه آلماني »بیلد« گفت» :ما
در باالترین سطح از دولت آلمان ميخواهیم ضمن
مداخله در این زمینــه ،چنین اقدامي را متوقف کند.
ما از گزارشها درباره اینکه رژیم ایران تالش ميکند
صدها میلیون یورو را از بانک آلماني به ایران منتقل
کند ،بسیار نگرانیم« .روزنامه بیلد آلمان روز دوشنبه
اعالم کرد دولت آلمان در حال بررســي درخواست
ایران براي بازگردانــدن  ۳۰۰میلیون یورو پول نقد از
این کشور به تهران است.

 ۷۶هزار طرح نیمهتمام نیازمند
 ۵۰۰هزار میلیارد تومان بودجه
 معاون منطقهاي انجمــن بینالمللي مردمنهاد
مهندســي هزینه گفت ۷۶ :هزار طرح ملي و استاني
نیمهتمام در کشــور وجود دارد که براي تکمیل آنها
 ۱۳ســال زمان و  ۵۰۰هــزار میلیــارد تومان بودجه
نیاز اســت .به گزارش مهر ،صــادق یزداني ،معاون
منطقــهاي انجمــن بینالمللــي مهندســي هزینه
) ،(AACEدر نشستي خبري اظهار کرد AACE :در
 ۱۴۰کشــور فعال بوده و نزدیک بــه  ۱۵۰هزار عضو
دارد که درگیر مســائل مهندسي هزینه در چارچوب
مدیریت هزینه هســتند .او افزود AACE :با استفاده
از تجارب همه کشــورها ،راهکارهایــي براي کنترل
کسبوکارها در شــرایط بحراني ،مراقبت از هزینهها
و صیانــت از ثــروت و دارایيهاي اســتراتژیک ارائه
میدهــد .بخش ایــران این کانون هشــت ماه پیش
دفتر خود را در ایران افتتاح کرد .یزداني با بیان اینکه
دولت توان اتمام همه طرحها را ندارد ،افزود :دولت
نیازمنــد ارگانهایي مردمنهاد اســت تــا بتوانند به
حاکمیت براي اتمام این طرحها کمک کنند.

