هر بامداد در سراسر ایران

مشکل75درصدواحدهایصنعتیکشورنقدینگیاست

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور نیازمند
سرمایه گذاری داخلی و خارجی است ،پیشنهاد کرد که ستادی با عنوان
«جذب و ساماندهی سرمایه گذاری» تشکیل و فعال شود.به گزارش ایرنا،
محمد شریعتمداری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران
تصریح کرد :بررسی های انجام شده نشان می دهد که مشکل  75درصد
واحدهای صنعتی کشور ،کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.

 ۱۳۶هزارمیلیاردتومانمعوقاتبانکیدرکشور
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رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس ،گفت :بیش از  ۸۵درصد
معوقات بانکی  ۱۳۶هزار میلیارد تومانی در دستان حدود  ۷۰۰نفر بوده که
اسامی آنها در کمیسیون اصل  ۹۰مجلس موجود است.به گزارش آنا ،بهرام
پارسایی ادامه داد :بدون شک این موضوع در کمیسیون اصل  90پیگیری
می شود که در درجه نخست جلو ادامه این روند گرفته شود و دوم اینکه
بانک ها باید مکلف شوند که این معوقات و سرمایه های ملی را بازگردانند.

جوالن 400صرافیغیرمجاز
آفتاب اقتصادی گزارش میدهد

آفتاب اقتصادی -گروه صفحه اول :تا چند ماه
پیش نرخ  4000تومان برای دالر تابو محســوب
میشد که بسیاری از صاحبنظران معتقد بودند
که حتماً با تزریقهای پر فشــار ارز و تشــکیل
صفهای خرید در صرافیهای مشهور وابسته به
چند بانک اصلــی ارز به زیر کانال  4000تومان
نزول خواهد کرد ،اما ظاهرا ً خواســت دولتمردان
بر تغییر رویه کاهش دستوری و سرکوب نرخ ارز
براســاس فرمول قبلی بــود .دالر در حال حاضر
به نــرخ  4380تومان نیز رســیده اســت و آن
شــوک تورمی اولیه نیز که پیشبینی میشد رخ
نداده است.پس از برچیدن بساط غیرمجازها در
سیســتم بانکی اکنون توجهها به غیر مجازها در
یک بازار تأثیرگذار دیگر جلب شــده است .بیش
از  400صرافــی غیر مجاز در بــازار ارز جوالن
میدهنــد و برچیدن آنها نیز به نظر نمیرســد
که به این سادگیها باشد .بانک مرکزی تاکنون
اســامی قریب بــه  600صرافی مجــاز را اعالم
کرده اســت که قادر به ثبت عملیات روزانهشان
در سامانه سنا هســتند ،با این همه تعداد باالی
غیر مجازها در بازار ارز واکنش بسیاری از جمله
مجلس شــورای اســامی را در پی داشته است.
پس از نشســتهای متعدد ،کمیسیون اقتصادی
مجلــس در تذکری کتبی درخواســت کرد که
فکــری عاجل به حال این موسســات غیر مجاز
انجام گیرد .قدرت باالی صرافیهای غیر مجاز و
معافیت عملی آنها از پرداخت مالیات و همچنین
عدم وجود نظارت بر آنها باعث شده است تا این
موسســات به معضلی بدل شوند که همگان را به
فکر راه چاره انداخته اســت .بزرگ ترین نگرانی
این است که این موسسات در مواقع بحرانی چه
نقشــی ایفا میکنند .برخی کارشناسان ،آنها را
به بمبهای ساعتی تشبیه کردهاند که پتانسیل
ایجاد یک ســونامی تورمی تمام عیار را خواهند
داشت.
راه مجاز شدن

یکی از اقدامــات مثبت بانک مرکزی توجه ویژه
ایــن نهاد به صرافیها و بــازار ارز بود ،قریب به
دو دهــه بود که انــدک ارتباطــی در نهادهای
مالی میتوانســت شــما را به مجوز تقریباً سهل
الوصــول یک صرافی برســاند .پیــش آمدهایی
همچون تحویل چمدانی پول و حادثه مشــهور
به «جمشــید بسم اهلل» باعث شــد تا مدیریت
جدیــد به اصطالح کمی شــرایط را ســخت تر
کند تــا آنها که قصد مانــدگاری در این بازار را
دارنــد بیاینــد و عرصه برای ســفته بازها کمی
تنگ تر شــود .شــرکت صرافی فالنی و شرکا با
مسئولیت تضامنی تابلو آشنایی است که بسیاری
از شــهروندان در باالی صرافیهــا دیدهاند .در
مراجعه به ســایت بانک مرکــزی قریب به 600
صرافی به صورت تضامنی و ســهامی خاص ثبت
شدهاند که ظاهرا ً توانستهاند تا  4میلیارد تومان
مد نظر بانک مرکــزی را تأمین نمایند و خود را
در تیم مجازهــا ثبت نمایند .بانک مرکزی اعالم
کرده اســت که قریب به  427صرافی غیر مجاز
را در تهران و شهرســتان شناســایی کرده است
که مشخصات آنها به مراجع ذیصالح اعالم شده
اســت .این بانک همچنین اعالم کرده است که:
« از تاریخ  ۲۸مرداد ماه سال  ۱۳۹۳یعنی از زمان
تصویب دســتورالعمل اجرایی تأسیس ،فعالیت و
نظارت بر صرافیها توســط شورای پول و اعتبار

تاکنون تعداد  2897درخواست تأسیس صرافی
در سامانه بازار غیر متشکل پولی به ثبت رسیده
اســت که از این تعداد ۳۳۲ ،متقاضــی با ارائه
مدارک اولیه نســبت به تشکیل پرونده در اداره
مجوزهای بانکی اقدام کرده اند .البته اجازه نامه
فعالیت صرافی برای آن دســته از متقاضیانی که
پس از تشکیل پرونده نسبت به تکمیل مدارک،
مســتندات و اقدامــات الزم مطابــق فرآینــد
فوق الذکر اقدام نمایند صادر خواهد شد ».مهمترین
شرطی که بانک مرکزی در شرایط جدیدش قید
کرده اســت واریز دو میلیارد تومان به حســاب
مــورد نظر بانــک و همچنین تهیــه دو میلیارد
تومان ضمانت بانکی است که برخی از صرافیها
اعالم کردند که قادر به تأمین این مبلغ نیستند.
البته در کنار اینها باید شــرایط کلی و صالحیت
صاحب صرافی و شــرکای وی نیــز مورد تایید
قرار گیرد که این نیز پروســهای است که ممکن
اســت برخی نتوانند شــرایط الزم در آن را اخذ
نمایند ،نداشتن سابقه کیفری و به ویژه نداشتن
سوء سابقه در مســائل مالی از الزاماتی است که
اعالم شده است .همچنین با توجه به بدهیهای
ســنگین مالیاتی برخی صرافیها ،بانک مرکزی
شــرط کرد تا آنها این بدهیهــا را که در برخی
موارد به میلیاردها تومان هم میرســد ،پرداخت
نمایند و یا الاقــل یک تعیین تکلیف منطقی در
اینباره صورت دهند.
غیر مجازها و نظارت

بانــک مرکزی درباره نظارتهــای دورهای خود
در مــورد صرافیهــا به مهــر گفته اســت «:با
برنامهریزیهای قبلی ،از صرافیهای دارای مجوز
فعالیت بانک مرکزی ،بازرسی حضوری ،دورهای
و یا موردی انجام شــده و نتیجه بازرســیها در
پرونــده صرافــی ،درج و در صورتی که عملیات
صرافی دارای مغایرتهایی بــا مقررات مربوطه
باشــد ،بانک مرکــزی اقدام به صــدور تذکر یا
اخطار به صرافی میکنــد ».این بانک همچنین
گفته اســت که اگر این موارد تخلف زیاد شــود
صرافی به کمیسیون مقررات و نظارت موسسات
اعتباری معرفی خواهد شــد تا بــه این تخلفات
رســیدگی شــود .همچنین بانک مرکزی اعالم

کرده اســت که «:براساس ماده  ۴۲دستورالعمل
اجرایی تاســیس ،فعالیت و نظارت بر صرافیها،
صدور تذکر ،اخطار ،تعلیــق فعالیت و در موارد
تخلفهای متعدد و شــدید ،ابطال مجوز فعالیت
است».
تذکر کتبی دادهایم

ســید ناصر موســوی الرکانی عضو کمیســیون
اقتصادی مجلس شــورای اســامی در رابطه با
موضوع صرافیهای غیرمجاز به آفتاب اقتصادی
گفت :واقعیت آن اســت که بــا توجه به اهمیت
موضوع کمیســیون اقتصــادی مجلس پیش از
این رســماً با ارسال نامه به هیئت رئیسه مجلس
خواســتار تذکر کتبی قوه مقننــه در این زمینه
شــدیم تا از بروز بحرانی جدیــد در این زمینه
جلوگیری شود .وی این مسئله را شایسته توجه
جدی مســئولین دانســت و گفت نبایــد مانند
موضوع موسســات مالی غیر مجاز منتظر بمانیم
تا مســئله به یک بحران تبدیل شده و بعد به آن
رسیدگی شــود .این نماینده از پیگیری موضوع
در کمیســیون اقتصادی مجلس به ویژه پس از
فارغ شدن از بحث بودجه خبر داد.
غیرمجازها معاف از مالیات

میثــم راد پور کارشــناس بازار ارز در پاســخ به
ســوالی در مورد ساز و کارهای بازار ارز به آفتاب
اقتصادی گفت :مــا در کل دو جنس بازار داریم؛
یک بازار به نــام  exchangeیا بازار متمرکز
مانند بازار بورس و دیگری بازار موســوم به otg
یا بازار غیــر متمرکز که بازارهــای ارز و طال از
آن جمله هســتند .در بورس تمام سفارشهای
خرید و فروش در یک ســرور مرکزی به صورت
متمرکز انجام میگیرد .در آنجا نمیشود هرکس
یک قیمت بدهد ،شما تنها میتوانید یک قیمت
بدهیــد ،مدیریت بــازار بورس هــم میتواند هر
قانونی که تشــخیص داد برای کنترل بازار وضع
کنــد .اما بــازار ارز و طــا اینچنین نیســت و
به شدت غیرمتمرکز است ،به اصطالح بازار چهل
تیکه اســت .بازار از محــل خرید و فروش در هر
نقطهای که معاملهای بین دو نفر انجام گیرد آغاز
میگردد .اگر بنده با شما تماس بگیرم و خرید و

دبیر کانون سراسری انبوهسازان:

نرخ سود تسهیالت مسکن سنگین و گران است

دبیر کانون سراســری انبوهســازان با تأکید بر اینکه معاونت
مســکن راه و شهرسازی بخشــی از گزارش انبوهسازان مبنی
بر باال بودن نرخ ســود اوراق مســکن را پذیرفته است ،گفت:
در عین حال هنوز وزیر راه و شهرسازی به این گزارش جوابی

فروش دالر بین ما صورت گیرد ،ما بخشی از این
بازار هســتیم .جنس بازار ارز ذاتاً اینگونه است و
اینطور نیست که ما تصور کنیم به همان راحتی
که میتوانیم بورس را کنترل نماییم ،بتوانیم بازار

ارز را نیز کنترل کنیم ،این کارشناس در پاسخ به
سوالی در مورد عدم تمکین صرافیها به بخشنامه
ارائه تضمین مالی گفت :بخشــنامه ابتدایی  ،اول
 200میلیون تومان بود و بعد به  4میلیارد تومان
رســید ،از این مبلغ دو میلیارد تومان نقد بود و
دو میلیارد هم ضمانت بانکــی بود ،برای همین
بســیاری از صرافیها برایشان صرف نمیکرد که
چنیــن مبلغی را صرف ادامه کار نمایند و بالطبع
از درجه اعتبار صراف بودن ســاقط شــدند .در
این فرآیند بســیاری از صرافیها یا از دور خارج
شــدند و یا به صورت غیر مجــاز به فعالیت خود
ادامه میدهنــد .بانک مرکزی هــم طبیعتاً ارز
در اختیار غیر مجازها قــرار نمیدهد .همچنین
ســامانهای وجود دارد به نام سنا که صرافیهای
مجاز موظف هســتند که معامالت خود را در آن
ثبت نمایند .غیر مجازها طبیعتاً در این ســامانه
ثبتــی انجام نمیدهند ،اگــر بانک مرکزی نیز از
طریق صرافیهای وابســته به بانکها ارز تقسیم
کند طبیعتــاً ایــن ارز در اختیــار صرافیهای
غیــر مجاز قرار نمیگیــرد .در واقع باید ارز را به
صرافی بفروشــد که ســامانه ســنا داشته باشد،
هر چند صرافــی غیر مجاز مالیــات نمیدهد و
از حســابهای بانکی شــخصی برای معامالتش
اســتفاده میکند ،با این همه صرافی غیر مجاز،
طبیعتاً از اعتبار کمتری هم بر خوردار است.

نداده است.فرشــید پورحاجت در گفتگو با فارس با اشــاره به
اینکه نرخ ســود اوراق مســکن به صورت اسمی  ۱۷.۵درصد
اما در عمل نرخ سود آن  ۲۴تا  ۲۵درصد است ،اظهار داشت:
دریافت تســهیالت گران قیمت باعث شده تا بخش خصوصی

نامه تدکر کتبی مجلس به دولت در مورد صرافی های غیر مجاز

رغبتــی برای ورود به ســاخت و ســاز از خود نشــان ندهد.
دبیر کانون سراســری انبوهســازان ادامه داد :در گزارشی که
انبوهسازان به درخواست شــخص آخوندی آن را تهیه کردند
به طور مشخص اعالم شــده است ،نرخ سود تسهیالت حوزه
مســکن بسیار سنگین اســت و باید نرخ سود متناسب با نرخ
تورم کاهش یابد.وی اظهار داشــت :متأســفانه در  ۲۰ســال
گذشته حتی در دورهای که بازار مسکن رونق داشته است این
همه تفاوت بین نرخ سود تسهیالت از محل صندوق پسانداز

با تصویب کمیسیون تلفیق؛

افزایشحقوقمقامات
در سال  ۹۷ممنوع شد

سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال  ۹۷از
مصوبه این کمیسیون در مورد ممنوعیت افزایش حقوق
مقامات در ســال  ۹۷خبر داد.علیاصغر یوسف نژاد در
گفتگو با ایســنا اظهار کرد :براساس مصوبه کمیسیون
تلفیــق ،دولت مکلف اســت حقوق و مزایای مســتمر
گروههای مختلف حقــوق بگیر دســتگاههای اجرایی
موضوع ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کشــوری و ماده
 ۲۹قانون برنامه ششــم توسعه و اعضای هیئت علمی و
قضات رابه گونهای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق
و مزایای مســتمر کارکنانی که در سال  ۹۶کمتر از ۵۰
میلیون ریال اســت ،به صورت پلکانی نزولی ،به میزان

 ۱۰درصــد باشــد .حداکثر میزان افزایــش  ۱۸درصد
خواهــد بود.به گفته وی ،به موجب مصوبه کمیســیون
تلفیق ،حقوق و مزایای مســتمر کارکنانی که در سال
 ۹۶بیــش از  ۵۰میلیون ریال اســت و حقوق و مزایای
مستمر مقامات موضوع ماده  ۷۱قانون مدیریت خدمات
کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره ،روسای
دســتگاههای اجرایی موضوع مــاده  ۵قانون مدیریت
خدمات کشــوری و ماده  ۲۹قانون برنامه ششم توسعه
و شهرداران مراکز اســتانها و دریافتی اعضای شوراهای
اسالمی شهر مراکز استانها در سال  ۹۶افزایش نمی یابد
و هرگونــه افزایش حقوق و مزایا ،فوق العاده ها و کمک
هزینــه ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و
از هر محل ،ممنوع و تصرف غیرقانونی دراموال محسوب
و مرتکبین مشــمول مجازات مقرر در ماده  ۵۹۸قانون
مجازات اسالمی (تعزیرات) خواهند بود.به گزارش ایسنا،
رؤســای سه قوه ،معاون اول رئیس جمهور ،نواب رئیس
مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای نگهبان ،وزرا،

با ســایر وامهای غیرصندوقی وجود نداشت.به گفته وی ،سود
صندوقهای پسانداز مسکن در حال حاضر  ۹.۵درصد است،
در حالیکه نرخ ســود اوراق مســکن به صورت اسمی ۱۷.۵
درصد و به صورت واقعی  ۲۴درصد اســت.پورحاجت تصریح
کرد :کانال تأمین منابع مالی برای تولید مسکن از محل اوراق
شرایط بسیار سختی دارد ،بنابراین یکی از عوامل اصلی کاهش
صدور پروانه ســاختمانی و عدم رغبت بخش خصوصی برای
ورود به بازار مسکن همین موضوع می تواند باشد.
نمایندگان مجلس شــورای اســامی و معاونین رئیس
جمهور ،استانداران و ســفرا ،معاونین وزرا مشمول این
مصوبه میشــوند .این نماینده مجلس همچنین یادآور
شــد :طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق پاداش ،پایان
خدمت موضوع قانون پرداخــت پاداش پایان خدمت و
بخشی از هزینههای ضروری کارکنان دولت و پاداشهای
مشــابه به مقامــات ،روســا ،مدیــران و کارکنان کلیه
دستگاههای اجرایی موضوع ماده  ۲۹قانون برنامه ششم
از جمله وزارت اطالعات ،نیروهای مسلح و سازمان انرژی
اتمی ایران حداکثر معــادل هفت برابر حداقل حقوق و
مزایای موضوع قانون  ۷۶قانون مدیریت خدمات کشوری
در ازای هر سال خدمت ( تا سقف  ۳۰سال) که از لحاظ
بازنشســتگی و وظیفه مالک محاســبه قرار می گیرد،
خواهد بود.براین اساس هرگونه پرداخت خارج از ضوابط
این بند تحت هر عنــوان در حکم تصرف غیرقانونی در
اموال عمومی محسوب و مرتکب ،مشمول مجازات مقرر
در ماده  ۵۹۸قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) میشود.

یادداشت

استراتژی دولت
برای خودروسازان داخلی

مجید سلیم یبروجنی

اقتصاددان

بازار خودرو ایران چند ماهی اســت که با ابهام و
عالمت سوالهای بسیاری گره خودرو و خریداران
ایرانی ناامیدانه تنها نظارهگر رشد قیمتها هستند.
خودرو در کشــور ما برعکس ســایر نقاط جهان،
کاالیی سرمایهای شناخته شده و به جرات میتوان
گفت محاســبات خریداران به نوعــی متفاوت و
منحصربه فــرد اســت.خودروهای خارجی که تا
همین دو ســه ماه گذشــته در دســترس طیف
وسیعتری از جامعه قرار داشتند ،بدون هیچ دلیل
قانعکنندهای کمیاب و گران شدهاند تا رکود قبلی
بازار خودرو باز هم تشــدید شــود .قصه نوسانات
قیمتی بازار خودرو به دهه  60و ســالهای جنگ
با عراق بازمیگردد .روزگاری که صنایع کشور در
خدمت تولیدات جنگی بود و تولید و واردات خودرو
تقریبا به صفر رسیده بود.گاهی برای دسترسی به
یک پیکان صفر کیلومتر ،میبایســت دو تا ســه
سال انتظار میکشیدیم .در آن هیاهو نیز گروهی
سودجو با خرید و فروش حوالهها ،سودهای کالنی
را به جیب زدند .تقریبا تا اواسط دهه  ،70ثبتنام
و تحویل یک خــودرو صفر کیلومتر به مثابه یک
گوهر باارزش بود و روز به روز به گســترش داللی
میانجامیــد .به بیان ســاده ،عرضه و تقاضا با هم
همخوانینداشتندوهمینبهترینبهانهبرایداغشدن
بــازار دالالن بود.در دهــه  80همزمان با افزایش
سرمایهگذاریها در صنعت خودرو ،تولید افزایش
چشــمگیری پیدا کرد و تحویل خودروها تقریبا
به روز شد .بازار تقریبا ثبات نسبی پیدا کرد و افزایش
قیمت چندان محسوس نبود و داللی کاهش یافت.
اما به یکباره با تشدید محدودیتهای بینالمللی و
چند برابر شدن نرخ ارز ،بازار خودرو دوباره درگیر
شــوک و افزایش قیمتها شد .خریداران پراید در
طول کمتر از یکســال ،قیت  8میلیونی پراید را
فراموش کرده و به قیمتهای جدید  20میلیونی
خیلی زود عادت کردنــد .با روی کار آمدن دولت
یازدهم ،بازار خودرو بار دیگر آرامش را به خود دید
تا اینکه ســال  96فرا رسید .سال  96را میتوان
به ســال جنجالی و پر از ابهام بازار خودرو نامید.
این بار دیگر بهانهای به نام صعود قیمت ارز وجود
نداشت .با بسته شدن سایت ثبتسفارش ،شرایط
برای سوءاســتفاده گروهی مهیا شد و قیمتها تا
 30درصد و حتی بیشتر افزایش یافت.صنعت خودرو
ایران که پــس از توافق برجام و عقد چند قرارداد
با خودروســازان بزرگ جهانی در رویای آیندهای
درخشــان بود ،این روزها انگار کــه رویاهایش را
بر باد رفته میبیند .اســتدالل دولت برای آوردن
نمایندگیهای رســمی خودروســازان بزرگ دنیا
به ایران درســت بود ،ولی به دلیل فراهم نشــدن
شرایط مناســب برای اجرای این پروژه ،نهتنها به
استانداردهای جهانی نزدیک نشدیم که این روزها
شــاهد بازاری پر از تالطم و ابهام هســتیم.عامل
دیگری که آینده بازار خودرو را متحول خواهد کرد،
میزان داخلیســازی خودروهای خارجی اســت
که با ابالغ قوانین جدید تفاوت قیمتی بســیاری
میان نمونه فول CKDبا نمونه  20درصد ساخت
داخل یا  40درصد ســاخت داخل وجود دارد .در
حقیقت هر چه میزان داخلیســازی یک خودرو
افزایش یابد ،خودرو مذکور با کاهش قیمت تمام
شــده روبهرو شده و میتواند دست تولیدکننده را
برای مانور در بازار بازتر کند.
هم اینک که انتقاداتی به قیمت باالی محصوالت
پسابرجامی میشود ،دلیلی جز داخلیسازی پایین
ایــن محصوالت ندارد و متاســفانه به دلیل آنکه
شــبکه یا زنجیره تامین قطعات در ایران نیازمند
بازســازی و ســرمایهگذاری برای همگام شــدن
با شــرایط جدید اســت ،احتمــاال کاهش قیمت
خودروهای جدید پژو یا هیوندای و رنو در ایران به
این زودیها روی نخواهد داد.
نظــام تعرفهای جدید با تغییر به وجود آمده ،حال
و هــوای بازار را به کلــی میتواند دگرگون کند و
به احتمال زیاد خودروهای کرهای و ژاپنی احتماال
بیشــترین تغییر را تجربه خواهند کرد .این نظام
تعرفهای جدید در واقع مسیر را به سمتی خواهد
برد که محصــوالت اقتصادی بــا افزایش قیمت
چشمگیر به محصوالت نیمهلوکس نزدیک شده که
این مسئله میتواند به عدم عالقهمندی خریداران
ایرانــی به خرید این محصــوالت در این محدوده
قیمت منجر شود.
به نظر میرسد با تعرفههای جدید ،بازار به سمت
خودروهای کوچکتــر و اقتصادیتر خواهد رفت
و شــاید شــاهد ورود کراساورهای متوســط با
موتورهای توربوی کمحجم باشیم .به نظر میرسد
دولت در چارچوب یک استراتژی مخفی میخواهد
خودروســازان داخلی را به ســمت همــکاری با
خودروسازان بزرگ دنیا و تولید خودروهای مدرن
و به روز دنیا بکشاند.
اما این اصل را نباید فراموش کنیم که شرایط اصلی
حضور خودروسازان بزرگ جهانی در ایران ،بهبود
شــرایط فضای کسبوکار ،شفافیت قوانین بانکی،
گمرکی ،مالیاتی و توســعه روابط بینالملل با دنیا
خواهد بود /.منبع :خبرآنالین

