هر بامداد در سراسر ایران

حدود  ۷۸۰هزار اظهارنامه مالیاتی ارائه شده است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت :در کمتر از یک ماه و تا ۲۰خرداد،
 ۷۸۱هزار و ۷۷۲اظهارنامه مالیاتی در سامانهها ثبت شده است.
به گزارشخبرگزاری صداوسیما؛ کاملتقوینژادبابیان اینکه امسال
صددرصداظهارنامههابهصورتالکترونیکیتسلیموبررسیمیشود،
افزود :پارسال این شاخص ۹۹درصد بود و امروز در الکترونیکی کردن
امورمالیاتیدردنیاپیشتازیم.

یادداشت1-

بودجه حمل و نقل
و یک پرسش
سیدهادی بهادری *
پیش زمینه ذهنی اینگونه است که پروژههای
عمرانــی خصوصــاً در زمینه حمــل و نقل و
زیر ساختهای ریلی و جاده ای باید بر اساس
اولویت سنجیها و برآوردهای دقیق صورت گیرد ،
با این همه متاســفانه بر اســاس یک ســنت
دیریــن مبحث البی و اعمال نفوذ گاهی اوقات
تاثیر بســیاری در تعیین اولویتهــا مییابد.
بدیهی اســت که میزان بودجه برای رسیدگی
به تمام نواقص محدود اســت و به همین دلیل
باید اولویتها بــا دقت انتخاب گردد  .در زمان
آمدن بودجه به مجلس این یک واقعیت است
که برخی نمایندگان ســعی در اعمال نفوذ و
جذب محلی بودجه دارنــد ،در حوزه انتخابیه
بنده (ارومیه) خوشبختانه اتفاقات بالنسبه خوبی
در حال رخ دادن است ،راه آهن مراغه به ارومیه
پس از  16ســال توقف در حال اتمام است  ،اما
این تنها ارومیه است و شامل تمام مناطق کشور
نمیشود  .هستند راهها و جادههای ناهمواری
در شــهر و اســتان ما و در سراســر کشور که
نسبت به دیگر راهها برای تعمیر از اولویت بسیار
بیشــتری برخوردارند  ،اما این آنها نیستند که
بودجه بیشتر را دریافت میکنند ،بلکه راهها و
جادههای کمتر صدمه دیده به دلیل اعمال نفوذ
گاهی موفق میشوند بیشترین مبالغ را جذب
کنند .یک معاونت در وزارت راه و شهرســازی
مسئولیت این اولویت بندیها را برعهده دارد.
به نظر میرســد باید با تشکیل کار گروهی فرا
وزارتخانهای متشکل از کارشناسان و نمایندگان
مجلس ،ســاز و کاری جدید با انطباق بیشتر با
عدالت جهت تعیین اولویت تخصیص بودجه به
راههای کشور ایجاد کرد .این موثر ترین راهکار
و تصمیمیعقالنی است.
* عضو کمیسیون عمران مجلس

میزخبر

دو چالش عمده
بنگاههایصنعتی

نماینــدگان بخش خصوصی در کمیســیون
صنعت و معدن اتاق تهــران،بهرهوری پایین
نیــروی کار و ضعــف مدیریــت را دو چالش
عمده بنگاههای صنعتی دانستند.در هفدهمین
نشست کمیســیون صنعت ،حســین حقگو
کارشناس این کمیسیون گفت :یکی از عوامل
مهم در بخش صنعت کشــور ،کیفیت نیروی
کار آن اســت .به گونهای که رشد قابلیتهای
فردی نیروی کار و افزایشبهرهوری آن نقش
بهسزایی در رشد صنعتی ایفامیکند .اما عدم
تناســب کمیت فارغالتحصیالن دانشــگاهی،
تحقیقــات و مقــاالت و تعداد دانشــگاهها و
فضاهای آموزشــی با رشــد اقتصادی ،رشــد
صنعتی ،رشــد فناوری ،رشد اشــتغال ،رشد
صادرات صنعتی به یک مســئله تبدیل شده
اســت .وی افزود :ورشکســتگی شرکتها و
کارخانهها در کشــور متاثــر از دالئل مختلف
از جمله بــه کارگیری مدیران غیرمتخصص،
ضعف مدیریتی و مصادیقی از این نوع اســت.
حال آنکه تزریق مالی ،تنها راه نجات واحدهای
تولیدی دچار مشــکل نیست و رفع مشکالت
حوزه مدیریتی بنگاههای اقتصادی در کشــور
اصلی ضروری است.

فعالیت  ۱۸هزار بنگاه امالک
درپایتخت!

رییس اتــاق اصنــاف ایران ،دستفروشــی و
شغلســازی نامناســب که بر اســاس نیاز و
شــاخصهای اقتصادی نیســت را مهمترین
دالیل رکود در بازار دانســت و گفت :به عنوان
مثال در تهران بیش از  ۱۸هزار بنگاه معامالت
ملکی وجود دارد که باید پرسید آیا حضور همه
آنها ضروری است!؟علی فاضلی در گفت و گو
با ایســنا ،اظهار کرد :در بخشــی از بــازار با
رکود مواجه هســتیم که رکود به وجود آمده
چنــد عامل دارد .یکی از آنها این اســت که
طی دهههای اخیر ایجاد شــغل بر اساس نیاز
در کشور انجام شده ،نه براساس شاخصهای
اقتصــادی .یعنی فعاالن اقتصــادی از آنجاکه
به کار احتیاج داشتند وارد این مشاغل شدند.وی
افزود :از سوی دیگر نیز تعدد بنگاههای صنفی
خود به معضلی برای ایجاد رکود تبدیل شــده
است .مشاهده میکنید که پدیده دستفروشی
نیز روز به روز بیشتر میشود و مقابل مغازهها
و بنگاههــای صنفی ســازمان یافته که حق و
حقوق دولت را میپردازند چگونه چنین خالف
روشــن و آشــکاری صورت میگیرد.فاضلی
ادامه داد :نظام دستفروشی واقعیتی از جامعه
است که نمیشــود آن را کتمان کرد .بخشی
که نمیتواند مستقیما به مصرف کننده وصل
شــود ،خطر ایجاد میکند .قانون کسب و کار
این معضل را حل کرده اســت و شهرداریها
و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند اماکن
معینی برای این نوع فعالیتها و مشاغل خانگی
در نظر بگیرند.

تفحص از مسکن مهر به صحن علنی ارجاع شد

www.aftabeghtesadi.com

رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارجاع تحقیق و تفحص از مسکن مهر
به هیات رئیسه مجلس خبر داد و گفت :این گزارش به زودی در
نوبت رسیدگی در صحن قرار میگیرد.محمدرضا رضایی در گفت وگو
با خانه ملت ،افزود :در حدود  400هزار واحد مسکن مهر اکنون
ساخته شده اما به علت آماده نبودن زیرساختها امکان بهره برداری
از آنها وجود ندارد.
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اتفاقیکهدرسکوتمسئوالنمیتواندرخبدهد
«کرمان موتور» پول را شش ماه پیش گرفته؛ حاال به مشتریانش خودرو هم نمیدهد!

پس از انعقاد برجام بود که برخی شــرکتها در بوق
و کرنا کردند که فالن خودروســاز کــره ای یا فالن
خودروساز اروپایی یا فالن خودروساز ژاپنی ،قرار است
به ایران بیاید و نه تنها به مانند قبل خودروهای خود
را در بازار به فروش برســانند ،بلکه با همکاری برخی
خودروسازان یا شــرکتهای داخلی قرار است خط
مونتاژ تولید این خودروها در ایران دایر و پس از این
خودروهای مونتاژی به مردم عرضه شود .به گزارش
«تابناک»؛ با گذشت سه سال از این وعده و وعیدها،
نه تنها خط مونتاژ تولید خودروهای مذکور در ایران
راه اندازی نشد یا ناقص ایجاد شد ،بلکه با اولین اخم
آمریکاییها و خروج آنها از برجام ،خودروسازان مشهور
دنیا که برای همکاری به ایران پس از برجام بازگشته
بودند ،بالفاصله نظرشان برای همکاری تغییر کرد و
ســاز رفتن را کوک کردند.جالب اینجاست که شاید
این خودروسازان بدون کوچکترین و کمترین هزینه
ممکن هم کشور را ترک کردند و انگار دولتمردان و
خودروسازانی که مدعی بودند ،به زودی خط مونتاژ
تولید خودروهای روز دنیا را در ایران دایر خواهند کرد،
انگار نه انگار که اتفاقی افتاده باشد ،یکی پس از دیگری
درحالاعالمخروجهمکارانخارجیخودومنتفیشدن
مونتاژ خودروهای خارجی در کشــور هســتند.گویا
آنها از اتفاقاتی که قبال افتاده بود و به واسطه تحریم
شاهد خروج خودروســازان خارجی از کشور بودیم،
درس نگرفته اند و علیرغم اینکه در زمان انعقاد قرارداد
کارشناســان و رســانهها تأکیدات زیادی بر گرفتن
تضامین سنگین که از طریق آن امکان برهم خوردن
قراردادها به راحتی گذشــته نباشد ،انگار که چنین
تضامینی اخذ نشده و لذا به راحتی از یک سوراخ دو بار
گزیده شدیم.اما جالب اینجاست که این شرکتها در
بستن قرارداد سفت و محکم با مشتریان وطنی خود
به اصطالح «مو را از ماست بیرون کشیده اند» و چنان
قرارداد ترکمنچایی ـ در درحالی که مشتریان چاره ای
جز خرید خودرو و امضای مفاد مورد اشاره توسط این
شرکتها نداشته اند ـ منعقد کرده اند که انگار جای
خارجیها و داخلیها عوض شده و ما به آنها راحت تر
میگیریم تا هم وطنان خودمان.به هر روی پیش فروش
(قــرارداد خریــد) خودروهــای مونتاژی توســط
برخی شرکتها نظیر کرمان موتور و ایران خودرو سال
گذشته تحت عنوان چیدن «اولین گالبیهای برجام»
یعنی خودروهای مونتاژی پسابرجامیبا دریافت ارقام و
مقادیر قابل توجهی از مردم انجام شد و حاال که موعد
تحویل خودرو شده است ،این خودروسازان با بهانههایی
نظیــر بندهایی که تحــت عنوان «فــورس ماژور»
در قراردادهای فروش ذکر کرده اند ،از تحویل خودرو
خودداری کرده و مشــتریان را به خرید محصوالتی
دیگر تشــویق میکنند.برای نمونه« ،شرکت کرمان
موتور» چندی پیش از «توقف تولید هیوندای النترا
مونتاژی» خبر داد و به مشتریان خود اعالم کرد ،چند
محصول خود را جایگزین النترا کرده و مشــتریانی
که درخواســت خرید این خودرو را داشــته اند و در
بهمن ماه در طرحی بــا نام «فروش ویژه دهه فجر»
با قیمت قطعی ثبت نام کرده اند ،میتوانند یا ســود
انصراف دریافت کنند یا خودروهای مذکور را بخرند.
از قرار معلوم« ،کرمان موتور» قصد دارد سه محصول
که یکی کره ای و دو تا دیگر چینی هســتند ،یعنی
«سانتافه ،جک  S5و جک  » S3را به جای هیوندای
النترا و با قیمت روز به مشتریان تحویل دهد .اتفاقی

اگر ایــن تصمیــم «کرمان
موتور» بر مبنای «تأثیر فورس
ماژور» بر قراردادهای منعقد
شده خود با مشــتریانش و
به دلیــل موضوعی که به آن
صراحتا اشــاره کــرده یعنی
«تحریم» اســت ،باید گفت
هنــوز تحریمیعلیه جمهوری
اسالمیایران نشده و اروپاییها
هم تصمیم به تــرک برجام
ندارند .از طرفی تحریمهای
آمریکا حداقــل پنج ماه دیگر
اعمال خواهد شــد ،اما اولین
موعد تحویل خودروی النترای
مونتاژی تیرماه امسال است
و به نظر میرســد تا تحویل
آخرین خودرو هم شاهد تالقی
زمان با اعمال تحریمها نباشیم

که فقط میتــوان در ایران آن را دید و در هیچ جای
ماه دیگر اعمال خواهد شــد ،اما اولین موعد تحویل
دنیا تقریبا نمیتوان شاهد چنین رویه ای بود که شما
خودروی النترای مونتاژی تیرماه امســال است و به
شش ماه پیش پول مشتری را دریافت کنید و پس از
نظر میرسد تا تحویل آخرین خودرو هم شاهد تالقی
آن بگوییــد خودرویی که با قیمت قبلی فروخته اید
زمان با اعمال تحریمها نباشیم.نکته دیگر آنکه به فرض
را نمیتوانید تأمین کنید؛ پس مشتریان یا باید سود
پذیرش برخی مشــتریان برای دریافت خودروهای
انصراف بگیرند یا خودروی جایگزین را!چند نکته بسیار
جایگزین« ،کرمان موتور» نباید خودروهای جایگزین
عجیبی در این تصمیم شرکت «کرمان موتور» وجود
را با قیمت روز (این روزها) محاســبه کند ،بلکه باید
دارد که میتوان در جهت حمایت از حقوق مشتریان
خودروهــای جایگزین را به قیمت روز زمان ثبت نام
به آن پرداخت و دستگاههای ناظر را وادار کرد که برای
النتراهای مونتاژی در بهمن ماه سال  96به مشتریان
یک بار هم که شــده جلوی زورگویی را گرفته و به
عرضه کند .مثال خودرویی نظیر «ســانتافه» که در
تأمین حقوق مصرف کنندگان فکر کنند( .البته منظور
زمان ثبتنام (بهمن ماه  )96با قیمت  335میلیون
ما دالالنی نیست که هر یک چندین خودرو ثبت نام
تومان و  7میلیون هم تخفیف یعنی  328تومان بوده
کرده اند و میخواهند سودهای عجیب از این کارزار
را هم اکنون  357میلیون برای مشــتریان محاسبه
به دست بیاورند .برای جلوگیری از این اقدام ،شرکت
کرده اســت .معلوم نیســت کرمان موتور این بازی
مزبور و دســتگاههای ناظر میتوانند فقط به هر یک
دو ســر برد را با طراحی چه دانشــمندی در مقابل
مشتریان خود قرار داده است.
از ثبــت نــام کننــدگان یــک خــودرو واگــذار
کننــد و از عرضــه
از طرفــی چطور خودروی ســانتافه
بیش از یک خودرو
مربــوط به شــرکت
بــه هــر کــدام از
هیوندایــی را «کرمان
مشتریانجلوگیری
موتور» میتواند عرضه
کنند).نکتــه اول
کند ،اما خودروی النترا
ایــن اســت که
مربوط به همین شرکت
اگر ایــن تصمیم
کره ای را ،نه و مشتریان
«کرمــان موتور»
باید بیــن انتخابهای
بر مبنای «تأثیر
محدود یا یک خودروی
فورس مــاژور»
گران قیمت را برگزیده و
بــر قراردادهای
یا بــه «تولید ملی چین»
منعقد شــده
کمک کرده و خودروهای
خــود بــا
چینی را خریداری کرده و
مشــتر یا نش
سوار شوند؟!
و بــه دلیــل
این رویه ای مرســوم و نوع
موضوعی که
جدیدی از کالهبرداری بین
به آن صراحتا
بســیاری از دالالن خودرو و
اشــاره کرده
برخی فروشــندگان خودرو
تص
ویر قرارداد یک
یعنی«تحریم»
بوده کــه به جــای دریافت
ی از مشتریان
اســت ،باید گفت هنــوز تحریمیعلیــه جمهوری
«وام بانکــی» وعــده فروش
اســامیایران نشده و اروپاییها هم تصمیم به ترک
خــودروی خارجــی با قیمتــی پایینتــر از آنچه
برجام ندارند .از طرفی تحریمهای آمریکا حداقل پنج
در بازار اســت ،بدهند و از این طریق پولهای مردم

بلومبرگ :

روسیه اوپک را دور میزند

با وجــودی که پیش بینیها حکایــت از افزایش
قیمت نفت در بازار جهانی داشــت،قیمت نفت به
حدود  65دالر در هر بشکه کاهش یافت.به گزارش
خبرآنالین به نقل از بلومبرگ ،قیمت نفت امروز در
معامالت آتی نیویورک  4صدم درصد کاهش یافت.
این کاهش در حالی اتفاق افتاده که پیش بینیها
حکایــت از محدودیت در تولید نفت اوپک دارد ،با
این حال گزارشها نشان میدهد که میزان چاههای
حفاری در ایاالت متحده رو به افزایش است و این
موضوع عالمتهایی را به بــازار در جهت افزایش
عرضه داده است.روسیه و عربستان سعوی در تالش
هستند که طرح افزایش تولید را دنبال کنند ،این
درحالی است که گزارشها نشان میدهد که تولید
نفت خــام در اوایل ماه جاری به باالترین ســطح

رسیده است.پس از آنکه عربستان سعودی و روسیه
اعالم کردند که آمــاده افزایش تولید و جایگزین
شدن تولید ایران و ونزوئال در سهمیه اوپک در نیمه
دوم سال جاری میالدی هستند ،قیمت نفت در ماه
مارس به پایین ترین سطح در دوماه گذشته رسید .
هرچند که نشانهها حکایت از آن دارد که روسیه
اخیرا نسبت به مواضع ماه قبل یعنی افزایش تولید
در جایگزینی نفــت ایران،عــراق و ونزوئال کمی
عقب نشینی کرده است،اما مواضع این کشور تمایل
افزایش تولید در نشست ماه آتی اوپک در وین دارد.
اینترفاکس گزارش داده که روسیه در هفته اول ماه
ژوئن تولید نفت خود را به  11.1میلیون بشکه در
روز افزایش داده است.این کشور پیش از این 10.95
میلیون بشکه در روز تولید داشته است.

وزیر انرژی قطر :

اوپک ثبات بازار را در نظر میگیرد

وزیر انرژی قطر اعالم کرد که اوپک در نشســت
آینده خود ،ثبات کوتاهمدت و بلندمدت بازار نفت
را در نظر خواهد گرفت.به گزارش پایگاه خبری
پالتس  ،محمد بن صالح الســاده ،اعالم کرد :با
وجــود کاهش عرضه نفت در بازار و رشــد اخیر
قیمت نفت به دلیل تحوالت ژئوپولیتیک ،همچنان
ممکن است سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) توسعه همکاری با شرکای غیر اوپک خود
درباره مدیریت عرضه را در نظر بگیرد.وی اعالم
کرد :ســرمایهگذاری جهانی در بخش باالدستی
نفت همچنان کمتر از حد مطلوب اســت و برای
تأمین تقاضای پیشبینی شــده نفت در آینده،
ناکافی خواهد بود.وزیر صنعت و انرژی قطر گفت:
میتوان بــا اطمینان گفت که جدا از میدانهای

ربیعی :

 ۱۲۰هزارشغلروستاییوعشایریایجادمیشود

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :ایجاد ۱۲۰
هزار شغل در طرح اشــتغال روستایی و عشایری
هدفگذاری شده که مقدمات اجرای آن آغاز شده
است .علی ربیعی در حاشیه نشست بررسی گزارش
عملکرد اشــتغال روستایی و عشــایری در جمع
خبرنگاران افزود :بــرای اجرای این طرح  12هزار
میلیارد تومان منابع دیده شــده که برای هر طرح
تسهیالت از  50میلیون تومان و بیشتر اختصاص
مییابــد ضمن اینکه متوســط این تســهیالت
 100میلیون تومان خواهد بود .وی با اشــاره به
تجربه طرحهای اینچنینی که به اشتغال نینجامید،

گفــت  :کار ما جدید بوده و نخواســتیم منجر به
پول پاشــی و یا دادن وام شــود بلکه معیار ما در
این طرح میزان اشتغال است و در این باره استانها
را بر اساس رسته فعالیت آنها دسته بندی و دراین باره
نهادها و انســتیتوهای الزم را ایجاد کردیم بطور
نمونه در مشهد انســتیتوی چرم و در کردستان
انســتیتوی نرم افزار ایجاد شــده و انستیتوهای
باغداریها و زنبور عسل نیز در استانهای با ظرفیت
همین فعالیتها ایجاد شده است .ربیعی اتصال به
بازار را مهم ترین اولویت در اجرای طرح اشــتغال
روستاییوعشایریدانستوگفت:بدوندرنظرگرفتن

را خیلــی زود جمع آوری کنند .پس از آن از تحویل
خودرو طفره بروند و شرایط را به گونه ای پیش ببرند
که یا مشتری به سمت خواسته آنها پیش برود یا اینکه
عطای خرید را به لقایش بخشــیده و با راضی شدن
به دریافت سود اندک ،حداقل پول خود را زنده کند.
در این شرایط ،افراد و شرکتهای سودجو نه در گیر و
دار و پروسه طوالنی مدت دریافت وام قرار میگیرند،
نه نیاز به تأمین وثایق ســنگین برای دریافت مبلغ
موردنظر خود در قالب وام دارند و نه ســود آنچنانی
بابت دریافت پولهای کالن پرداخت میکنند ،چون
حداکثر ســود انصراف در قراردادهای خرید این نوع
خودروها ،چندین درصد پایین تر از ســود وام بانکی
و حدود ارقامیبین  12تا  15درصد است .متأسفانه
این رویه اشتباه که میتوان آن را نوعی کالهبرداری
دانســت ،در بین برخی شرکتهای بزرگتر هم باب
شــده و مردم زیادی از این ناحیه در حال خســارت
دیدن هستند .دولت ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و دســتگاههای نظارتی هم انــگار نه انگار که اتفاقی
افتاده و گویا کارهای مهمتری از رسیدگی به امورات و
مشکالت مردم جامعه دارند.
شاید هم هرچه ما بیشتر بنویسیم« ،سکوت آنها» و
«بی عملی شــان» بیشتر میشود؛ کما اینکه معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت امروز گفته بود« :هنوز
فرصت نکرده وضعیت بازار خودرو و قیمتها را بررسی
کند».روز گذشــته یکی از کاربران «تابناک» در پی
نوسانات شدید نرخ ارز ،سکه و خودرو نوشته بود که
«اینها هیچ کدام کاالهای ضروری نیستند .پس حاال
که شاهد بی عملی و بی تفاوتی مسئوالن نسبت به
این وضعیت هستیم ،مدتی را خودمان همت کنیم ،نه
سراغ سکه و ارز برویم و نه خودرو بخریم .خواهید دید
که اگر درست نشود ،شرایط بهتر خواهد شد ».شاید
حاال که هیچ مسئولی بنا ندارد ،از قیمتهایی که هر
روز قشــرهای ضعیف جامعه را زیر چرخهای مرکب
پر قدرت خود لــه میکند ،حرفی بزند ،نوبت همت
خود مردم است .همین خودروها را چند وقت نخرید،
وضعیت بهتر میشود یا نه؟ یک بار امتحان کرده اید
و جــواب گرفته اید .بار دیگــر امتحان کنید؛ این بار
پر قدرت تر و استوارتر؛ حتما نتیجه میدهد.

اتصــال بــه بــازار  ،وارد مقوله بدهــکار کردن
روستائیان نمیشویم بلکه طرح به سمتی میرود
که محصوالت کشاورزی  ،باغی  ،صنایع دستی و
گردشگری و فناوری اطالعات هر کدام به بازارهای
مرتبط با خود متصل شــود.وی با اشاره به اجرای
خوشه بندی روستاها در این طرح گفت  :از  44هزار
روستا در کشــور  4 ،هزار و  900روستای کانونی
را استخراج کردیم که در مرحله اول هزار روستای
کانونی اجرا میشــود .هم اکنون  150روســتای
کانونی اجرایی شده است که این روستاها  ،کشانه
ســایر روســتاها خواهد بود یعنی با تقسیم کار و

نفت شیل در آمریکا ،به طور کلی برای تخصیص
منابع به اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی ،تردید
وجود دارد .باید ســرمایهگذاری را تشویق کرد تا
دسترســی به عرضه کافی برای تأمین تقاضای
روزافزون و جبــران کاهش تولید در بخشهایی
از جهان ،تضمین شود.الساده از اظهارنظر درباره
لزوم خروج تدریجی اوپک از توافق جهانی کاهش
تولید نفت ،خودداری کرد ،اما یادآور شد که این
توافق در زدودن ذخیرهســازی بیش از حد نفت
در جهان موفق بوده اســت .وی گفت :این توافق
کارایی خوبی داشــته و بیگمان برای توسعه و
ارتقای همکاری با کشورهایی که به ثبات بازار در
جهت منافع همگانی و اقتصاد جهانی به طور کلی
کمک کردهاند ،فرصت خوبی وجود دارد.

خوشــه بندیهای انجام شــده محصوالت تولید
شده در این روستاها  ،قیمت تمام شده پایین تری
خواهند داشت .

یادداشت2-

چند نکته
در باب ارز
عباس آرگون *
بازار ارز ایران مدتی است از وضعیت عادی خارج
شده است  .اعمال محدودیت بر خرید و فروش
ارز در بازار آزاد از یک ســو و اعالم نرخ 4200
تومان برای هر دالر از ســوی دیگر مهمترین
اقداماتی بود که با هدف بازگشت آرامش و ایجاد
شرایطی نسبتا عادی در دستور کار قرار گرفت
اما امروز با دو ماه شــدن تک نرخی شــدن ارز
میتوان دالیل بروز این بحران را مورد بررســی
قرار داد.
نکته اول :ایران در شرایط کنونی با محدودیت
ارزی خاصی روبرو نیســت  .شاید اگر در چهار
سال گذشته نرخ دالر متناسب با تورم افزایش
مییافت ،بحران ارزی این گونه اقتصاد را تحت
تاثیر خود قرار نمیداد  .تالش دولتها برای عدم
تاثیرگذاری نرخ تورم بر دالر ســبب میشود،
ریــال در مقابله با دالر قــدرت رقابت خود را
از دست بدهد و از سوی دیگر در دورههای بحران
ارزی نیز به واســطه ریزش ارزش ریال در برابر
دالر ،مشکالت خود را نشان میدهد .اگر قیمت
ارز در آذر مــاه ســال  ۱۳۹۶را مبنا قرار دهیم
میبینیم که طی  ۴ســال گذشــته قیمت آن
افزایش چندانی پیدا نکرده است،به عبارت دیگر
در شــرایطی که قیمت ارز در سالهای ۱۳۹۱
و  ۹۲بیــن کانال  ۳تا  ۴هزار تومان در حرکت
بود،در سال  ۱۳۹۶نیز همین وضعیت را داشت.
در چنین شــرایطی ساالنه تورمیبین  ۹تا ۱۰
درصد در اقتصاد ایران وجود داشت .با این وصف
تاثیر تورم بر دالر  ،قیمت را به حدود شش هزار
تومان میرساند.
نکته دوم :تک نرخی شدن ارز یکی از مهمترین
مطالبههای فعاالن اقتصادی اســت .باید توجه
داشت تک نرخی شدن ارز در شرایطی میتواند
پاسخگو باشد که اقتصاد با ثبات باشد .این اقدام
میتواند زمینه فعالیت دالالن را از میان ببرد اما
چرا دالالن به یک بازار هجوم میآورند و شرایط
را دســتخوش تغییر میکننــد؟ وقتی قیمت
کاالیی کمتر از ارزش واقعی اش باشد ،دالالن
این بازار را زیر نظر میگیرند تا در موقع مقتضی
برای کسب ســود راهی آن شوند  .بازار ارز نیز
دقیقا در این شــرایط به سر میبرد  .احتماالت
نشــان میداد که ارز در کمین جهش است و
اجرای قانون کاهش سود ســپردههای بانکی
خود زمینه را برای بروز این اتفاق بیش از پیش
فراهم کرد.
نکته ســوم :و اما قیمت  ۴۲۰۰تومان برای
هر دالر؛ به نظر میرســد در شــرایط کنونی
قیمت دالر اهمیت کمتری را نسبت به اجرای
یکســان ســازی نرخ ارز داشته باشــد  .آنچه
اهمیــت دارد شــیوه اجرایی این طرح اســت
و بی تردید در طــول زمان این قیمت تعدیل
خواهد شد/ .منبع :خبرآنالین
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

میزخبر

حذف 260هزارمجوززائد
در مسیر کسب و کار

وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی از هفت
ســامانه الکترونیک رونمایی کــرد تا ضمن
شفافیت در عملکرد ،رسیدگی به امور مردم
هم تسهیل شود«.مســعود کرباسیان» وزیر
امور اقتصــادی و دارایی در آیین رونمایی از
این ســامانهها تاکید کرد که این سامانهها با
هدف اســتقرار دولت الکترونیک و تســهیل
امور طراحی و اجرایی شــده اند.وی با بیان
اینکــه طبق قانــون باید همــه پرداختها
متمرکز باشــد ،گفت :با راه اندازی ســامانه
درخواســت وجه الکترونیک 60 ،هزار دسته
چک دستگاههای اجرایی جمع آوری میشد
و با اســتاده از ســامانههای بانــک مرکزی
ازجملهنسیم،پرداختهاالکترونیکیخواهدبود.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی ســامانههای
دادور و یــاور را گامیبــرای تســهیل صدور
مجوزهای کســب و کار متقاضیان دانســت.
وی گفــت :معاونت اقتصادی تاکنون بیش از
 260هزار مجوز زائد در مســیر ایجاد کسب
و کار را شناسایی و حذف کرده است و سایر
مجوزهای غیرضروری نیز باید شناســایی و
رفع شوند تا فضای کسب و کار بهبود یابد.

کدامکشورهالوازمخانگیایرانی
مصرفمیکنند؟

ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان ایران گفت:
مقصــد اصلی صــادرات لوازم خانگــی ایران،
کشورهای افغانستان و پاکستان است که عمده
کاالی صادراتی کولرآبی است.حمیدرضا غزنوی
با اشاره به ظرفیت تولید لوازم خانگی در کشور
اظهــار کرد :ظرفیت تولید یخچــال فریزر در
کشور حدود  ۳میلیون دستگاه است حال آنکه
نیــاز بازار داخلی حدود  ۱میلیون و  ۵۰۰هزار
دستگاه در سال است.

