فرارسیدن ماه مبارک رمضان تهنیت باد

روزنامهاقتصادیصبح ایران

وزیرامورخارجه
پسازشرکتدرکمیسیونمشترکاروپا:

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات:

ن مقابل دستور
كاربرا 
قضاييفیلترینگ
مقاومت ميكنند

اقدامات الزم
فهرست شده است
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سال پانزدهم شماره  16 3916صفحه قیمت 1000تومان

مطالبات معوق حیات بانکها را تهدید میکند؛

3

با پیشنهاد بخش خصوصی و تصویب دولت صورت گرفت؛

افزایش۲۰درصدی عوارض آزادراههای کشور
تازهترين آمارها نشان ميدهد:

صدور بيش از  ۱۰ميليون كد سهامداري

5

پیونگیانگ به مانور نظامی واشنگتن  -سئول واکنش نشان داد؛

دیدار ترامپ و كيم جونگ اون زیر سوال

پیامد حمایت از تولید ملی یا گرانی دالر!

حلقهوارداتکاالکوچکترمیشود

«جهان صنعت» -این روزها به دلیل گرانی
و نبود ارز سوداگران و دالالن بیشترین سود را
از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود
کردند اما باید گفت که ...
7

جزییات پرداخت ریالی هزینه صدور ویزا
به سفارتخانهها
قاسم افشار گوینده سالهای دور تلویزیون
درگذشت

بررسی بیانیه مجلس خبرگان خطاب به دولت؛

فرافکنینکنید
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واکنش فاضلی به افزایش قیمت کاالهای اساسی در ماه رمضان؛

اصناف مقصر نیستند

ملیحه اسناوندی -اظهارنظر مسووالن
درباره هر آنچه در حیطه وظایف و اختیاراتشان
نیست به موضوعی عادی در دولت ...

2

یادداشت

ضرورت افزایش سرمایه بانکها

عارف جان کمی ???
استراحت کن!

تلخند
تنظیف

16

سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بر باد رفته

3

مردم تاوان ناکارآمدی
مسووالن را میدهند

رهبران روسیه و آلمان در سوچی دیدار میکنند؛

توگوها
اوکراین و برجام محور گف 

AP

v.ashtiani37@yahoo.com

فیلتر فیلترشکنها!

جعبه سیاه

نگاه نخست

مهــدی رییسزاده* -زمانــی که برای
تسهیالتپرداختیبانکهابرگشتیمتصورنیست
و این تسهیالت اعطایی از ...

امیرواعظیآشتیانی*
جای تعجب است که چرا
در گامهای نخستین برجام
هیچ ضمانــت اجرایی برای
نقضکنندگاناینمعاهدهدر
نظر گرفته نشده بود تا حاال
ظریف در پی کسب آن نباشد .این در حالی است که
نالمللیازمنظرحقوقیتمامی
انتظارمیرودمعاهداتبی 
وجوه را در نظر بگیرند تا هیچ آسیبی متوجه طرفین
حاضر در معاهده نشود.
ایاالت متحده آمریکا اما از برجام خارج شد و هیچ
نالمللیبرایاینعملکرددرنظرگرفتهنشده
تنبیهبی 
است .نکته نگرانکننده در شرایط فعلی فقط آمریکا
نیست بلکه این احتمال وجود دارد که هر یک از دیگر
اعضایبرجامبههردلیلمنطقییاغیرمنطقیتصمیم
به خروج از این معاهده بگیرند و این روند مسایل حقوق
بینالملل را دچار تزلزل میکند .همچنین سفرهای
اروپاییان به آمریکا به روشنی نشاندهنده این موضوع
نالمللهمچنان
استکهنگرانیدربارهتضعیفحقوقبی 
در اروپا وجود دارد.
از همین رو است که تالش جامعه جهانی به سویی
نالمللیراحفظکردهودرراستای
میرودکهتوافقاتبی 
نالمللیقدمبرداشتهشود.امانکته
توجهبهمعاهداتبی 
قابل توجه و مهم در حال حاضر موقعیت ایران پس از
برجام است؛ این موضوع که آیا برجام به قوت خود باقی
خواهد ماند یا مسایل بینالمللی منجر به آن خواهد
شد که اقتصاد ایران دچار چالشهای جدی شود یا
ایستادگی خود را حفظ میکند.
نقطه حیاتــی در پی تحریمهــای بینالمللی
توانمندیهای داخلی هر کشور و میزان وابستگی آن
به کشورهای بینالمللی است .خودکفایی در عرصه
کاالهای اساسی و استراتژیک منجر به آن خواهد شد
کهتحریمهاکمترینآسیبرابهکشورواردکندوتولید
واشتغالداخلیمیزانامیدوآرامشاقتصادیجامعهرا
حفظ کند و حتی باال ببرد.
به هر روی نمیتوان منکر این موضوع شد که هیچ
کشوری نمیتواند اطراف خود دیوار کشیده و رابطهاش
را با جهانیان به کمترین میزان کاهش دهد اما این روند
ناقضاهمیتخودکفاییداخلیکشورهانیست.ایاالت
متحده و چین نیز به عنوان اقتصادهای بزرگ جهان
از این موضوع به ســادگی گذر نکرده و با وجود همه
تواناییهای خود در مبادالت بینالمللی ،خودکفایی
داخلی را در مسیر اشتغال و تولید اجرایی میکنند.
توجهبهتواناییهایداخلیاماسالیانسالاستکه
به دلیل بیتوجهی مدیران و دولتهای مختلف نادیده
گرفته میشود و هر روز امکانات بالقوه کشور هدر رفته
و علفهای هرز نادانی و بیتوجهی به توسعه بیشتر و
بیشتر میشوند .در طول چهار دهه گذشته به دلیل
ناکارآمدی برخی مدیران فرصتهای طالیی از دست
رفتهاندوحاصلآنموضوعینبودهاستمگروابستگی
بیشتر به کشورهای دیگر .اگر در ارتباط با تولید داخلی
برنامهریزیهایکافیانجاممیشدامروزتحریمهاکشور
را دچار آسیبهای جدی نمیکرد و مردم تاوان عدم
برنامهریزی مدیران را پرداخت نمیکردند .متاسفانه
برنامههایاقتصادیکشوربهشکلروزمرهارائهمیشود
و ایــن روزمرگی موجب افزایش چالشهای داخلی
میشود .مردم مطالبات برحقی دارند که نادیده گرفته
میشود و حال بعد از چالشهای برجام باید در انتظار
تبعات بعدی عدم برنامهریزی در سیاستهای دولتها
یکی بعد از دیگری باشیم.
*مدیرعاملاسبقشرکتشهرکهای
صنعتیایران
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والدیمیر پوتین ،رییسجمهو ر روسیه و
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان فردا در سوچی
روسیه با یکدیگر دیدار و گفتوگو میکنند.
به گزارش یورونیوز ،اوکراین و مساله توافق
هستهای ایران دو موضوع اصلی گفتوگوهای
این رهبران سیاسی اروپاست که هردو مجددا
بــرای ســکانداری دولت کشــورهای خود
انتخاب شدهاند.
پس از اعالم تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر
خروج از برجام ،دیگر کشورهای امضاکننده
این توافق ،از کشــورهای اروپایی تا چین و
روســیه ،متحدان اصلی ایران از این حرکت
واشــنگتن انتقاد کرده و بارها بر لزوم حفظ
توافق هستهای با ایران تاکید کردند.
این در حالی اســت که ایــاالت متحده
شرکای اروپایی خود را به اقدامات تنبیهی در
صورت تجارت با ایران تهدید کرده و این خطر
وجود دارد که فشــار واشنگتن و خزانهداری
آمریکا ،شرکتهای طرف قرارداد ایران را از
تجارت با این کشور منصرف کند.
آنگال مرکل چهارشنبه گذشته در پارلمان

آلمان ضمن تاکید بر حفظ روابط کشورهای
دو ســوی اقیانوس اطلس با پذیرش تفاوت
دیــدگاه اروپا و آمریکا از جمله درباره برنامه
هستهای ایران گفت« :باید بتوان در این رابطه
دو ســوی اقیانوس اطلس تفاوت دیدگاه را
لحاظ کر د به خصــوص در زمانهایی مثل
اکنون که ایاالت متحده از توافق هستهای با
ایران کنار کشیده است».
از ســوی دیگــر از زمان اعــام تصمیم
رییسجمهو ر ایــاالت متحده درباره برجام،
روســیه در ســطوح مختلــف دیپلماتیک
تالش خــود را برای حفظ ایــن توافق آغاز
کرده است.
نقش روسیه در موضوع برجام حتی برای
خود این کشور اهمیت بسزایی دارد .با وجود
تنش دیپلماتیک ماههای اخیر میان مسکو و
کشورهای اروپایی در موضوع ترور جاسوس
سابق روس ،توافق نظر این کشور با کشورهای
اروپایی و چین در زمینه حفظ برجام باعث
بــه کار افتادن مجدد کانالهای دیپلماتیک
شده است.

یکی دیگر از مســایل مهم دیدار فردای
والدیمیــر پوتین و صدراعظم آلمان موضوع
مناقشــه اوکراین بین دولت طرفدار غرب و
روسیه است.
با ادامه درگیریها در اوکراین ،توافق صلح
سال  ۲۰۱۵مینیســک با ضمانت فرانسه و
آلمان به بن بست رسیده است.
به گفته کرملین ،والدیمیر پوتین و مرکل
قرار اســت درباره دیدارهــای چهارجانبه با
حضور رییسجمهو ر فرانسه و پترو پروشنکو،
رییسجمهــو ر اوکراین برای ادامه ماموریت
صلح سازمان ملل گفتوگو کنند.
موضوع دیگر این دیدار دومین خط لوله
انتقال نفت اســت که با عبــور از اوکراین و
دریای بالتیک از روسیه به آلمان میرسد.
از طرفی رییس جمهور روســیه دیروز با
رانندگی روی یک کامیون ،پل عظیم کریمه
به روسیه را افتتاح و اعالم کرد مطمئن است
کهمردم عاشق این پل خواهند شد .به گزارش
ایسنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت ،این پل در
حالی افتتاح شد که نگرانیهایی درباره حمله

تبریک رییسجمهور به مناسبت حلول ماه رمضان به سران کشورهای اسالمی
رییسجمهور حلول ماه رمضان را به سران
کشورهای اسالمی تبریک گفت.
حســن روحانی در این پیام تصریح کرده
است :امروزه نقش سران کشورهای اسالمی
بیش از هر زمان دیگر برای پاسداری از هویت
اسالم اعتدالی و همنوایی در مبارزه با خشونت
این نوشــتار به این واقعیت توجه دارد که
چگونه افزایش برابری ارز در مقابل پول ملی
ریال موجب از بین رفتن سرمایه در گردش
واحدهای تولیدی شــده که نتیجه آن توقف
تدریجی و ورشکستگی آن میشود و به تبع
آن اشتغال موجود از بین میرود.
تصــور کنید یک واحــد تولیدی کوچک
ســاالنه پنج میلیون دالر ارز بــرای واردات
قطعات نیاز دارد که در چرخه تولید محصول
خــود را تکمیل و به بــازار عرضه کند و در

و افراطیگری پررنگتر اســت تــا در برابر
زیادهخواهیها و عهدشکنیهای سلطهگران
ایستاده و براساس آموزههای دینی و انسانی
گامی در جهت تحقق صلح ،عدالت و آرامش
برای همه انســانها به ویژه مسلمانان جهان
برداریم.رییسجمهور افزوده است :امیدوارم

با وزیدن نفحات الهی و گشوده شدن درهای
رحمت و مغفرت خداوندی در این ماه پرفیض،
جان تــازهای در کالبد تمامی انســانهای
نیکاندیش دمیده شــود و بتوانیم با تمسک
به حقیقت و ماهیت روحپرور این ماه نورانی،
پیوند عمیقی را با خالق یکتا برقرار کرده و در

سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بر باد رفته
ضمن اشتغال نیروهای کار خود را حفظ کند.
ض ســه هزار تومان
در دورهای که دالر بر فر 
باشد  15میلیارد تومان سرمایه در گردش در
بخش واردات نیاز دارد و وقتی دالر به 4200
تومان میرســد تفاوت آن  1200تومان در
پنج میلیون دالر شــش میلیارد تومان کسر
میآورد .سوال این است که این کسری از کجا
باید تامین شــود؟ موسسه تولیدی بخشی از

داراییهای خود را بفروشد یا از بانک وام بگیرد
یا سطح کار خود را کاهش دهد و اشتغال را
از بین ببرد یا شریک بگیرد و ...
این همان بحران ســال  2008در آمریکا
و اروپاســت که دولتهــا وارد صحنه عمل
میشوند کمکهای مالی به واحدهای تولیدی
تزریق و اشتغال را حفظ میکنند.
چنانچــه دولت آقــای روحانــی به این
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از ســوی ناسیونالیستهای افراطی اوکراین
وجود داشت.والدیمیر پوتین در مراسم افتتاح
این پل اعالم کرد که ساخت چنین پلی رویای
تزار و رهبران شوروی سابق از جمله جوزف
اســتالین بوده که اکنون تحت ریاست وی
افتتاح میشود .وی همچنین با یک کامیون
روی پل کریمه رانندگی کرد .این پل عظیم
به طول  ۱۹کیلومتر است که جنوب روسیه
را به شبهجزیره کریمه متصل میکند.
الحاق شبهجزیره کریمه به روسیه در سال
 ۲۰۱۴باعث شد تا دولتهای غربی و کییف
به شدت به انتقاد از دولت مسکو بپردازند و
روســیه را در معرض تحریمهای خود قرار
دهند .در حال حاضر دسترسی به شبهجزیره
کریمه برای ســاکنان جنوبی روسیه تقریبا
دشوار است و بهترین راه دسترسی به آن از
طریق هوایی است .پیشنهاد ساخت چنین
پلی برای دسترسی به شبهجزیره کریمه در
دوران نیکوالس دوم ،آخرین تزار روس و پیش
از جنگ جهانی اول مطرح شــد اما با شروع
جنگ ساخت آن متوقف شد.
خبر

جهت کسب رضایت حضرت حق و دستیابی
به کمال انســانی ،گامهای محکمی برداریم.
روحانی در پایان این پیام از خداوند متعال،
سالمتی و توفیق روزافزون در انجام عبادات
در این ماه شــریف برای ســران کشورهای
اسالمی و رفاه و سعادت برای مسلمانان آرزو
کرده است.
ادامه نگاه نخست

معادالت ساده که سنگهای کوچک زیربنای
ساختمانهای بلند کشور هستند توجه کافی
مبذول دارد آنگاه همانند ســایر کشورهای
جهــان برای نجات اشــتغال از طریق حفظ
واحدهــای تولیدی همت خواهــد گمارد و
چنانچه مثل گذشته همه را به حال خود رها
کند بیکاری و گرانی و بحرانهای اجتماعی
ایشان و دولت ایشان را رها نخواهد کرد.
* کارآفرین
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دکتر مرسل صدیق* -اشتغال در
بستر تولید ایجاد میشود .اشتغال نیاز و
ت تمام آحاد جامعه است .افرادی که
خواس 
شاغل هستند عالقهمند به ادامه آن و افرادی
که بیکار هستند و خیل عظیم جوانهایی
که بــه تدریج به بازار کار میرســند در
آرزوی به دست آوردن شغل هستند .حفظ
شغلهای موجود همکاری تنگاتنگ دولت و
کارآفرینان را میطلبد .ایجاد شغلهای جدید بیشتر به شرایط اجتماعی،
مساعدتهای دولت و روحیه کارآفرینی بستگی دارد.
یک واحد تولیدی در حقیقت یک واحد اقتصادی است که ورودی و
خروجی آن تابع یک فرآیند عملیاتی واقعگرایانه است که در دورههای
عملیاتی برنامهریزی و اجرا و کنترل میشود .الزمه این فرآیند ثبات نسبی
شرایط حاکم بر فرآیندهای عملیاتی چون حوزه مالی و حوزه خرید و حوزه
فروش و حوزه برنامهریزی است .در شرایط بحرانی بنگاههای اقتصادی
کوچک همانند واحدهای تولیدی قادر به تحمل تبعات بحران نبوده و
واکنش آنها به شکل کاهش تولید یا توقف موقتی یا توقف دائمی یا اعالم
ورشکستگی است که بتوانند تعهدات انباشته خود را پرداخت و باقیمانده
سرمایه خود را حفظ کنند و مفلس نشوند.
در چنین شرایطی است که دولتها وارد عمل شده و با حمایت مالی
یا مشــورتی به کمک واحدهای بحرانزده میشتابند و آنها را از بحران
خارج و به ادامه فعالیت و تولید و خدمات تشویق میکنند.
محــور اصلی در اداره جامعه ،حکومت اســت کــه از یک طرف
دارای قدرت اجرایی و نظارتی است و از طرف دیگر در مقابل جامعه
مسوولیت دارد .چنانچه در بحرانها اقدام موثر انجام ندهد و جامعه
را از بحران خارج نکند روزی در مقابل تاریخ پاسخگو خواهد بود که
آن روز خیلی دیر اســت ...بحران مالی  2008از آمریکا شروع شد و
آلن گرین اسپن رییس پیشین فدرالرزرو گفته بود :از آن رخدادهایی
است که ممکن است هر  100سال یک بار رخ دهد .با ورود دولت به
صحنه و تزریق نقدینگی کافی واحدهای اقتصادی و تولیدی بحرانزده
و در نتیجه اشتغال را نجات دادند .چین هم با اتکا به دولت متمرکز و
حامی تولید و صادرات برای یک جمعیت یک میلیارد و  600میلیون
نفری تولید و اشــتغال الزم ایجاد کرده است .ما چه طرفدار اقتصاد
سیاسی باشیم و چه تظاهر به مشوق سیاست اقتصادی باشیم سرانجام
اشــتغال مساله اصلی ماست و از یک طرف به معنی انجام کار است
و از طرف دیگر تامین مالی .هر آن کس که به دنبال حفظ اشــتغال
و ایجاد اشــتغال باشد مساله نخست تامین مالی سالم است؛ تامین
مالی برمبنای عقالنیت نسبت به جامعه که در آن هستیم و همسو و
همشرایط با جهانی که در آن زندگی میکنیم .مرکز مالی هر کشوری
بانک مرکزی و سیاستهای آن است که اختیار و کلید صندوقهای
آن در دســت دولت است .دولت چنانچه با عقالنیت و در مقایسه با
اقتصاد سایر کشورها سیاست مالی را تعیین و عمل کند بحرانهای
جانبی کمترین اثر را بر جامعه خواهند داشت اما چنانچه دولت عقل
خود را به کار نیندازد یا از عقل خالی باشــد خود عامل بحران شده
و جامعه را به بحران و تباهی میکشاند .این مصداق واقعی عملکرد
سیستم بانکی است که با ایجاد بحرانهای مصنوعی بهره بانکی را تا
مرز  30درصد افزایش دادند و قوانین و مقررات مالی را خود بانکها
تهیه و به جامعه دیکته کردند که هر چه بیشتر بهره بگیرند و جامعه
را به سوی بحران مالی و گرانی و کاهش سرمایهگذاری و از بین بردن
اشــتغال ببرند .سیستم بانکی خارج از قدرت و کنترل دولت اقتصاد
پرتوان جامعه را به نابودی کشاند.
آخرین پرده از نمایش مدیریت مالی کشــور افزایش قیمت ارز بوده
که طی یک دهه ســه تا چهار برابر افزایش یافته و ارزش پول ملی را
نابود کرد.
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