هر بامداد در سراسر ایران

ترافیک در ثبت شفارش واردات

عضوهیئتنمایندگاناتاقتهرانگفت:آمارهانشانمیدهدکهباسیل
ثبت سفارشها روبروشده ایم و تقاضای واردات در حال انفجار است.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما ،علیرضا کالهی افزود :البتهبخشی از
ثبت سفارشها ،کاذب است و سود جویی محسوب میشود زیرا افراد
به دنبال آن هستند که کاالها را با ارز 4200تومانی وارد کنند و با قیمت بیشتر در بازار
بفروشبرسانند.

یادداشت1-

جهشدرقیمتخودرو
از کجا شروع شد؟

فربد زاوه *

آشــفتگیها به بازار خودرو هم رســید .موج
افزایــش ناگهانی و شــدید قیمــت خودروها
در بــازار خصوصا در چنــد روز اخیر به مرزی
نزدیک میشــود که خریــد خــودرو را برای
اکثر مصرفکنندگان غیرممکن کرده اســت.
هر چند قیمتهای پیشنهادی این روزها از لحاظ
قدرت خریــد عمومینمیتواند پایدار باشــد و
ســرمایهگذاران بیشــتر بر روی قطع یا کاهش
شــدید تولید و واردات در ماههای آتی خصوصا
از مرداد سالجاری همزمان با شروع تحریمهای
یکجانبه آمریکا حساب کردهاند .محاسبهای که
متناسب با برنامهریزی شرکتهای خودروسازی و
تغییر یا تثبیت رویه دولت در مدیریت بازار خودرو
میتواند درست یا کامال غلط از آب در آید.
واقعیت این اســت ریشــه این جهشها را در
همزمانی فشــار غیرمنطقــی متولی صنعت و
تجارت در دولت یازدهم برای کاهش رقابت در
بازار خودرو با انحصــاری کردن واردات و توقف
چند ماهــه آن و نهایتا افزایش شــدید تعرفه
واردات با نگرانیهای سیاسی اخیر باید جستجو
کرد .همچنین نقش سازمانهایی مانند استاندارد
بــا پروســههای ســختگیرانه و برخوردهای
غیرحرفهای با متقاضیان واردات و تولید خودرو
و مشــکالت مکرر آنها در پروسههای طوالنی و
وقتگیر اخذ مجوزها نباید نادیده گرفت که در
کنار کاهش شدید امنیت سرمایهگذاری در این
حوزه با قطع و وصل کردنهای بیپاسخ مجوز
واردات ،نوســانات ارزی و تغییر سیاســتهای
تخصیــص و ناتوانــی دولت در بازگــردان ارز
حاصــل از صادرات غیرنفتی بــه چرخه پولی،
قیمتگذاریدستوریبرمبنایدستورالعملهای
غیرمنطقی و غیرقابل اجرا ،در نهایت شرایطی
را ایجاد کرده اســت که کوچکترین سیگنالی
توانسته است بازار را به وضعیت هشدار برساند.
هرچند بهزودی شاهد ورود مجدد سازمانهای
نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرفکننده
برای تثبیــت قیمتها خواهیم بود ،ولی تجربه
شــفاف چند دهه اخیر نشــان داده است این
ابزار اصوال کارایی نداشــته و نمیتوان تورم را با
ســرکوب قیمتها کنترل کرد و تنها منجر به
فشار شــدید روحی روانی به پرسنل و مدیران
این سازمانها ،شرکتها و بهخصوص مشتریان
و مصرفکنندگان نهایی شده و نهایتا با افزایش
عدم شفافیت عملکرد شرکتهای فعال ،قیمتها
تنها روی کاغذ تثبیت میشــود .این وضعیت
پیچیده در بازارهای خودرو ،مســکن و ســکه
بهزودی در بازار سایر کاالهای فسادناپذیر بادوام
و قابل معامله مانند صنایع الکترونیک مصرفی
هم بروز خواهد کــرد و در نهایت کنترل همه
ارکان بازار را غیرممکن میســازد و به دستاورد
قابل تقدیر تورم تکرقمیپایدار سالهای اخیر
آسیب جدی وارد میکند .برای حل مشکالت
موجود باید سیاستگذاری اصولی اتخاذ شود.
تالش برای تثبیت قیمت در مبدا توزیع ،مشکلی
را حل نمیکند و حتی آزادسازی قیمتگذاری
برای واردکننــدگان و تولیدکنندگان میتواند
التهابهایبازاررابهشدتکاهشدهد.درعینحال،
کاهش تعرفه و مالیاتهای غیرمستقیم و حذف
محدودیتهــای قانونــی واردات برخی کاالها
ماننــد خودرو و قطعات در کنار تعریف مالیاتی
سنگین بر معامالت مکرر کاالهای قابل ردیابی
مانند خــودرو میتواند التهــاب را از این بازار
دور سازد؛ هرچند ممکن است به بازارهای دیگر
منتقل کند .بــا توجه به دورنمای مشــکالت
احتمالی تحریمهای آمریکا از مرداد سال جاری،
به نظر میرســد تیم اقتصادی دولت خصوصا
متولی تجارت و تولید ،نیازمند بازنگری اساسی
در نوع نگرش خود به موضوع بازار خودرو است و
اصرار بر ادامه رویه قبلی میتواند حجم مشکالت
را به حــدی افزایش دهد که حل آنها بهراحتی
میسر نباشد / .منبع :خبرآنالین
* کارشناس صنعت خودرو

میزخبر

تكذيب انتقال آب کارون
به بصره

وزیر نیرو گفت:هیچ طرح و برنامه ای برای انتقال
آب به خارج از مرزهای کشور نداریم .به گزارش
ایسنا ،اردکانیان در حاشیه جلسه هیات دولت
درباره شایعه انتقال آب کارون به بصره اظهار کرد:
رسما اعالم میکنم هیچ برنامه ای برای انتقال
آب به بیرون مرزها تحت هیچ شرایطی نداریم .
چنین مباحثی در دهه هشتاد هم مطرح  ،ولی
منتفی شد و االن هم این بحثها منتفی است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد گرانی قبضهای
برق تصریــح کرد :طبق مصوبه دولــت از اول
اردیبهشــت قبضهای برق افزایش  7درصدی
داشته اســت.اردکانیان درباره اظهارات نتانیاهو
نیز خاطر نشان کرد :ایران سابقه چند هزار ساله
در مدیریت آب دارد و ما میتوانیم منبعی برای
سایرین برای ارائه شــیوههای سازگاری با آب
باشیم ،البته مشکالتی هم داریم و به فناوریهای
جدید نیازمندیم ،اما به همه ابزارها و فناوریها
دسترسی کامل داریم .

کاهش تولید بنزین سوپر موقتی است

www.aftabeghtesadi.com

فاطمهکاهی،سخنگویشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیایراندرجدیدترین
اظهاراتخوددرراستایتولیدوعرضهبنزینسوپرگفت:کاهشمیزانتولید
بنزینسوپردرپاالیشگاهامامخمینی(ره)شازندبهدلیلاورهالسببکاهش
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یک تحلیلگر مسائل اقتصادی :

سرمايههايكالنبهسمتدالليرفتهاست

مهدی پازوکی اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه در
خصوص افزایش قیمتها در بازار ارز و سکه عنوان
کرد« :یکی از دالیلی که موجب این نوسانات در بازار
میشود و قیمتها سیر صعودی به خود میگیرند،
حجم باالی نقدینگی در اقتصاد ایران است که طی
سالهای گذشته ،رشــد فزایندهای داشته است .به
عنوان مثال میانگین رشد نقدینگی در دولت فعلی
حدود  ۳۰درصد بود ،این در حالی است که تورم زیر
 ۱۰درصد است .این نشان میدهد میان نقدینگی
و تورم تناســب الزم وجود ندارد و اگر به درســتی
هدایت نشــود  ،میتواند حوادث ناگــواری را برای
اقتصاد ملی کشــور رقم بزند .عــاوه بر این میزان
تولید ناخالص داخلی رقم بزرگی اســت ،ولی با این
وجود میزان نقدینگی از این میزان بیشــتر است و
این مانند ســیلی میماند که اگر به سمت فعالیت
تولیدی هدایت نشــود ،خرابیهای زیــادی به بار
میآورد».وی طی گفتگو با فرارو ادامه داد« :بنابراین
اگر در خصوص میزان نقدینگی سیاست بخردانهای
در کشور حاکم باشد و حمایت از تولید را در اولویت
قرار دهند و به نوعی تبدیل به استراتژی حاکمیت
شــود ،نه تنها اثر تورمینخواهد داشت بلکه باعث
افزایش سرمایهگذاری و افزایش تولید ملی میشود
و سطح رفاه در جامعه را افزایش میدهد .اینجا منظور
من از حاکمیت صرفا دولت نیست .باید تمام نهادها و
قوای سهگانه با یکدیگر هماهنگ عمل کنند و این
مسئله را در دســتور کار خود قرار دهند».او افزود:
«طبق گزارش رسمیبانک مرکزی میزان نقدینگی
در حال حاضر بیش از  ۱۵۰۰میلیارد تریلیون تومان
است حاال اگر  ۱۰درصد از این میزان وارد زمینههای
داللی و واسطهگری مانند بازار سکه و ارز و مسکن
شــود ،تمام بازارهای کشور را دچار تالطم میکند
این همان اتفاقی است که امروزه در کشور رخ داده
است .جالب است که به این نکته اشاره کنم که وقتی
آقای رئیس جمهور بودجه سال  ۹۷را تقدیم مجلس
کردنــد گفتند که حدود  ۲۵درصد از این نقدینگی
در اختیار موسسات اعتباری و پولی است که خیلی
از آنها حتی مجوز هم نداشتند .خب این زمینهساز
برهم خوردن بازار مثل بازار ارز میشود و کاری هم
از دولت برنمیآید».
باید سالمت را به اقتصاد ایران برگردانیم

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد« :به عبارت
سادهتر ما باید سالمت را به اقتصاد ایران برگردانیم.
این ســامت شامل سیاستهای بخردانه در زمینه
حمایت از تولید ملی ،سیاســت بخردانه در جهت
حمایت از ســرمایهگذاری ،سیاستهای منطقی و
علمیدر جهت هدایت نقدینگی به سمت تولیدات
داخلی و جلوگیــری از فعالیتهای ســفته بازی
تقریباً یک سال از محاصره اقتصادی قطر توسط
عربســتان و کشــورهای هم ســو با او میگذرد.
آمارهای اقتصادی نشــان میدهنــد که در یک
سال گذشــته اقتصاد قطر رشد بیشتری داشته و
این کشــور گامهایی را برای مقاوم سازی اقتصاد
خود برداشته است .قطر این کشور کوچک عربی
میتواند الگوی مناسبی برای ایران جهت مقابله با
تحریمها باشد.به گزارش تابناک اقتصادی ،حاال
در یک ســالگی تحریم و محاصره اقتصادی قطر،
آمارهای اقتصادی این کشــور نشان میدهد که
نه تنها این تحریمها بر روی اقتصاد این کشــور
کوچک اثر نگذاشــته اســت بلکه با تدابیری که
مسئولین این کشور اندیشیده اند ،اوضاع اقتصادی
این کشــور بهتر هم شده اســت .طبق آخرین
آمار موجود ،نرخ رشــد اقتصادی قطر در جوالی

در اقتصاد ایران اســت .مســئله ســفته بازی در
اقتصاد به طبقه نوکیسهای برمیگردد که به واسطه
عملکرد و سیاستهای غلط دولتهای نهم و دهم
و رانت اقتصادی ،به ثروتهای نجومیدســت پیدا
کردند .حاال اشــکالی که به حاکمیت وارد میشود
این اســت که به جای آنکه عرصه را برای این افراد
تنگ کند ،با سیاســتهای اشتباه موجب افزایش
قدرت این افراد شده اند که حتی بنا برگفته رئیس
بانک مرکزی ،یکی از این افراد با اسلحه وی را تهدید
کرده است».پازوکی با اشاره به افزایش قیمتها طی
روزهای اخیر عنوان کرد« :شــما فکر میکنید چه
اتفاقی رخ داده است که صرفا طی یک روز به قیمت
ســکه  100هزارتومان اضافه میشود؟ دلیلش این
است که وقتی ســرمایههای کالن به سمت داللی
و ســفتهبازی میرود ،باید هــم چنین اتفاقاتی در
بازارهای مختلف رخ بدهد».
چرا دولت در برابر صعود شتابان قیمتها
منفعل است؟

مهدی پازوکی در ادامه گفت :نباید صرفا از دولت
انتظار داشته باشیم .چه دولت آقای روحانی بر سر
کار باشــد و چه هر دولت دیگری ،آنها نمیتوانند
به تنهایی مشــکالت اقتصادی ایران را حل کنند.
او تاکید کرد« :همچنین ما کشــور را بسیار گران
اداره میکنیم .عالوه بر این اقتصاد ایران به شــدت
از جهالــت رنج میبرد .ما در بســیاری از مســائل
از جملــه ارتباط اقتصادی بــا جامعه بینالمللی و
افزایش شــفافیت سیســتم پولی و مالی به دلیل
همیــن سیاســتها و نگاههای غیرکارشناســی و

دوحه چگونه با تحریمها مقابله کرد

اقتصاد مقاومتی در قطر معنا پیدا کرد

( 2017ماه بعد از تحریم) 0.3 ،درصد بوده است
که این نرخ با رشــدی  1.5درصــدی در ژانویه
 2018به  1.8درصد رســیده اســت .همچنین
نــرخ بیکاری در قطر در همین مدت بر روی 0.1
درصد ثابت باقی مانده اســت .البته نرخ تورم این
کشــور در مدت مذکور اندکی افزایش یافته و از
 0.2درصــد در جــوالی  2017به  0.9درصد در
ژانویه  2018رسیده است.راز این موفقیت قطر در
مقاوم سازی اقتصاد این کشور و قطع وابستگی به
کشورهای تامین کننده ،نهفته است .موضوعی که
سالهاســت در ایران جهت مقابله با تحریمها به
آن اشاره میشود.به عنوان نمونه در زمان تحریم

دستور رئیس جمهور:

اجناس داخل انبارها به سرعت روانه بازار شوند

رئیس دفتر رئیس جمهــوری موضوع گرانی را از
مهمترین موضوعات مطرح شده در نشست دیروز
هیات دولت عنوان کرد و گفت  :رییس جمهوری
بر این مسئله تاکید کردند و دستور دادند برای مهار
گرانی همه دستگاههای ذیربط ورود کنند و اجناس
داخل انبارها به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد.
به گزارش ایرنا« ،محمود واعظی» روز چهارشنبه در
پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود:
در حال حاضر شــاهد هستیم حتی بخشهایی
که ارز چهارهزار و  200تومانی دریافت میکنند،
محاســباتی که برای فروش میکنند با ارز باالتر
است و رییس جمهوری خواست ،تمام دستگاههای
ذیربط به این موضوع رسیدگی کنند .از طرف دیگر،
اجناسی که در انبارها هست باید به سرعت روانه
بازار شود و در اختیار مردم قرار گیرد.رئیس دفتر
رئیس جمهوری دربــاره گرانی خودرو گفت :طی
چند روز گذشــته ،فضای روانی و احساسی ایجاد

صرفا احساســاتی که منشا علمیو منطقی ندارند،
دچار مشــکالت بسیاری هســتیم .ما برای خروج
از بن بســت فعلی که مداوم در برهههای مختلف
بازارهــای متعدد ما را تحت تاثیــر قرار میدهند،
باید به ســمت عقالنیت و اصول علمیپیش برویم.
سیســتم فعلی تا امروز هیچ دستاورد قابل توجهی
برای ما نداشته است ،اما اینکه چرا همچنان مقامات
کشور اصرار به ادامه این ساختار دارند برای من هم
عجیب اســت».وی در پاســخ به این سوال که چرا
این روزها در قبــال افزایش قیمتها دولت موضع
منفعالنهای اتخاذ کرده اســت ،گفت« :این را باید
مســئوالن دولتی پاســخ دهند .زیرا اگر قرار باشد
ایــن روند به همین روال ادامه پیدا کند ،کشــور با
مشــکالت بســیار شــدیدتری مواجه خواهد شد.
ما باید به سمت شفافیت حرکت کنیم یعنی االن
زمانش رسیده که تمام حاکمیت وارد میدان شوند
زمینه را برای افزایش شــفافیت و کنترل و هدایت
نقدینگی در کشــور فراهم کنند .ما نباید صرفا از
دولت انتظار داشته باشیم .چه دولت آقای روحانی
بر سر کار باشد و چه هر دولت دیگری ،آنها نمیتوانند
به تنهایی مشــکالت اقتصادی ایران را حل کنند؛
لذا تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد ،کنترل و ثبات
بازارهای ما تاحدود زیادی غیرممکن میشود».
این اســتاد اقتصاد تصریح کــرد« :وقتی صحبت
از شــفافیت میکنم به معنی شــفافیت در تمام
حوزههــای اقتصادی اســت .همیــن االن که من
خدمت شــما هستم بخشی از سیستم بانکی ما در
حال پولشویی است .این را من نمیگویم و این دقیقا
اظهارات مقامات ارشد بانک مرکزی است.

شد و در جلسه دیروز خواسته شد که خودروسازان
باقیمتهایمصوب،خودرورادراختیارمردمقراردهند.
واعظی با بیان اینکــه موضوع گرانی از موضوعات
جدی است ،گفت :رییس جمهوری دیروز بر این
مسئله تاکید و همه وزیران و دستگاهها را مسئول
کردند و قرار شــد روز دوشنبه هفته آینده ایشان
جلسه ای برای تصمیم گیری نهایی داشته باشند.
رئیس دفتر رئیس جمهــوری ادامه داد :در رابطه
با ارز هم مواردی که ثبت ســفارش میکنیم ،ارز
 4هزار و  200تومانی در اختیار آنها قرار میدهیم
و مشکلی در این زمینه نداریم.وی در پاسخ به اینکه
آیا دستورالعمل خاصی هم در باره این موضوع تهیه
شده است ،اظهار داشت :در جلسه دیروز اولویتها
تعیین شــد اما باید توجه داشــت که این مسائل
موضوعاتی است که باید با اصناف ،تولید کنندگان،
اتاق بازرگانی و بخش خصوصی مشــورت شود تا
برای اجرای آن اقناع صورت گیرد.

اقتصادی قطر ،ده درصد از میزان کل واردات قطر
را مواد غذایی و حیوانات تامین کننده گوشــت و
لبنیــات تشــکیل میدادند .امارات و عربســتان
 28درصد از واردات مواد غذایی به قطر را تامین
میکردند که محصوالت لبنی بخش عمده ای از
این مواد غذایی بود .قطر برای قطع وابستگی به
کشورهای تحریم کننده درست پنج هفته بعد از
تحریمهــا 165 ،راس گاو از نژاد هولشــتاین را
از طریق هوایی از کشــورهای اروپایی و استرالیا
وارد کرد .شــایان ذکر اســت که این  165راس
گاو اولین محموله از  4هــزار راس گاوی بود که
قرار بود قطر تا مــاه اوت  2017وارد کند .عالوه

نقدینگی در حــال حاضر بیش از
 ۱۵۰۰میلیارد تریلیون تومان است
حاال اگر  ۱۰درصد از این میزان وارد
زمینههای داللی و واســطهگری
مانند بازار ســکه و ارز و مســکن
شود ،تمام بازارهای کشور را دچار
تالطم میکند .ایــن همان اتفاقی
اســت که امروزه در کشــور رخ
داده اســت .جالب اســت که به
این نکته اشاره کنم که وقتی آقای
رئیس جمهــور بودجه ســال ۹۷
را تقدیم مجلس کردند گفتند که
حدود  ۲۵درصــد از این نقدینگی
در اختیار موسسات اعتباری و پولی
است که خیلی از آنها حتی مجوز
هم نداشــتند .خب این زمینهساز
برهم خوردن بازار مثــل بازار ارز
میشــود و کاری هــم از دولت
برنمیآید

رقم کل نقدینگی کشور

بنا بر گفته شخص آقای رئیس جمهور  ۲۵درصد از
کل نقدینگی کشور که حدود  ۱۵۰۰تریلیون تومان
است در اختیار موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری
قرار دارد .عالوه براین حدود  ۱۲هزارمیلیارد میزان
قاچاق در کشور است .خب این قاچاقچیان با همین
پولهای کثیف در سیســتم بانکی کشور پولشویی
میکنند.
عجیب اســت که با وجود همه این مســائل برخی
نمایندگان به گونهای عمــل میکنند که از داخل
قوه مقننه کشــور این ســیگنال به دنیا فرستاده
میشــود که ما از تروریســت حمایت میکنیم».
پازوکی در پایان گفت« :مردم و حاکمیت باید بدانند
که به عنوان مثال وقتی در بازار ارز دولت نرخ ۴۲۰۰
تومانی تعییــن میکند این قیمت کامال غیرواقعی
است و دیر یا زود مجددا از کنترل خارج میشود .به
نظر من در این باره باید دولت اعتراف به اشتباه کند
و هیچ ایرادی هم ندارد ۴۲۰۰ .تومان قیمت واقعی
ارز نیســت و این موجب تشــدید واردات میشود.
اینگونه تولید داخلی آســیب میبیند .واقعیت این
اســت که اقتصاد ما مانند دومینویی است که اگر
یک جا اشــتباه کنیم تمام بازارهــا را تحت تاثیر
قرار خواهیم داد .با سیاســت ســرکوب قیمتها
نمیشود استقالل اقتصادی به دست آورد .ما قیمت
واقعی ارز را باید ثابت نگه داریم ،نه قیمت ظاهری
آن را .اشــتباه دولتها این است که میخواهند با
ثابت نگه داشتن قیمت اسمیبا تورم مبارزه کنند
که این کامال ضد تولید و منافع ملی است».
بر این اقدام ،قطر اقدامات دیگری از جمله ساخت
کارخانههای غذایی و اصالحات در زمینه قوانین
اقامت دائمی(برای جذب آسان تر سرمایه گذاران
و کارگران) را در دستور کار قرار داد .همچنین این
کشــور کوچک برای تامین امنیت خود به تازگی
تصمیم گرفته اســت که از روسیه سامانه دفاعی
اس  400را خریداری کند.قطر این کشور کوچک
عربی بــا اتکا به تــوان داخلی خــود و اقدامات
دور اندیشانه توانسته است ،تحریمهای اقتصادی
علیــه خود را تا حدودی خنثــی کند و حتی در
دوران تحریــم اوضاع اقتصادی این کشــور بهتر
نیز شــده اســت .به همین خاطر میتوان گفت
قطر با پیاده سازی اقتصاد مقاومتی توانسته است
تحریمها را دور بزند و از این جهت میتواند الگوی
مناسبی برای ایران باشد.

وزیر سابق صنعت ،معدن و تجارت:

ایجاد اشتغال امروز واجب کفایی است

وزیر ســابق صنعت ،معدن و تجارت خطاب به
مدیرانعامل برندهای برتــر افزود :امروز واجب
کفایی بر شــما ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار
اســت.به گزارش فــارس ،محمدرضا نعمتزاده
در مورد اهمیت مقوله برندســازی گفت :ما هنر
اســتفاده از توانمندیهای داخلــی را بایگانی و
فراموش کردهایــم و در اداره کشــور ،صنعت،
بازرگانی ،روابط بینالملل و روابط داخلی ضعیف
هستیم.وزیر سابق صنعت معدن و تجارت افزود:
بحث برند یکی از موارد مغفول در کشور است،
در حالی که کشــورها را امروز بــا برند ارزیابی
میکنند.وی با اشــاره به برخی تولیدکنندگان
موفق در کشــور گفت :لیست  100تولیدکننده
را در کشــور دارم که اگر کشور را به دست این
افراد بدهیم ،آباد میشــود ،زیرا افرادی در میان
آنها وجود دارند که با توجه به موفقیتها نشان
دادهاند که دارای قابلیت هستند.وی افزود :یک
زمانی در روز تعطیل مأمور گمرکی را برای اینکه
دموراژ(هزینــه تاخیر کشــتی) پرداخت نکنیم
آوردیم و بابت پولــی که برای جابهجایی به آن
مأمور پرداخت شــد ،من را به دیوان محاسبات
بردند ،اما من در مقابل قاضی گفتم این کار برای
من افتخار اســت که به جــای پرداخت  5هزار
دالر دموراژ مبلغ کمیبه مأمور گمرک پرداخت

کــردم و کارمان انجــام شــد.نعمتزاده اظهار
داشــت :برند نیک مجموعه کیفیت ،مدیریت،
لیاقت ،وطندوســتی و مردمدوستی است.وزیر
ســابق صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشــت:
 800کیلومتر سواحل مکران خالی است ،واجب
کفایی این اســت که آن جا را آباد کنیم و حتی
طرحی آماده کردهایم و برای مطرح کردن آن از
معاون اول رئیسجمهــور و وزیر وقت گرفتهام،
تــا موضوع این طرح مطرح شــود.وی افزود :ما
حاضریم با دعوت از بخش خصوصی این سواحل
را آبــاد کنیم.نعمــتزاده با بیــان اینکه برخی
کشــورها برای  10کیلومتر ســاحل با یکدیگر
میجنگند ،گفت :این در حالی است که ساحل
 800کیلومتری بالتکلیــف مانده ،در حالی که
قابلیتهای خوبی برای ایجاد صنعت ،گردشگری
و صادرات دارد.

یادداشت2-

مسیر حرکت

چرخ اقتصاد کشور

عل یاصغر سمیعی *

بنده در جوانی دوچرخه سواری میکردم ،عضو
تیم ملی و قهرمان کشور بودم .آن زمان گاهی از
من راجع به نتیجه مسابقهای سوال میکردند ،و
من چون وضع خودم و سایر رقبا و جاده و مسیر
را میدانستم ،حدسهای اغلب درستی میزدم.
پیشبینی راجع به مسیر حرکت چرخ اقتصاد
کشور ،در شــرایطی که مســئولین هر روز با
تصمیمهای عجیب و اغلب غیرکارشناسی ،مثل
افزایش ناگهانی حداقل سرمایه صرافان و حذف
عده زیادی از آنها ،یا تک نرخی کردنهایی که
با نرخ بازار بیــش از  ۵۰درصد اختالف دارد ،و
یا ممنوعالمعامله کــردن بیش از  ۹۰درصد از
صرافان و  ...ما را حیرتزده میکنند ،واقعا کاری
دشوار است.
ولی همانطور که قبال هم گفته بودم ،تا زمانی
که نرخ تورم و بهره در کشــور ما و کشورهای
حوزه دالر تفاوت داشته باشد ،تغییر نرخ برابری
با دالر هم اتفاق خواهد افتاد و دستور و تزریق
و رفتارهــای امنیتی در درازمدت و حتی میان
مدت اثرگذار نیست و البته کاستن از نرخ تورم
و سامان دادن به اوضاع اقتصادی احتیاج به اراده
و شجاعت و البته زمان دارد.
کاری که در شــرایط حاضر مورد انتظار است و
خیلی هم دشوار نیست ،جلوگیری از ایجاد رانت
و کم کردن و حتی به صفر رســاندن اختالف
قیمت ارز رسمیو آزاد از یک طرف و جلوگیری
از نوسانات و تالطمات در بازار توسط سودجویان
است.
در حال حاضر انتقاد از بســتری است که برای
رانت خواری ایجاد شــده است .در حال حاضر
خریداران فراوانــی در نوبت گرفتن ارز هر روز
بــا پروفرمهای خود به دنبــال اخذ مجوزبرای
گرفتن ارز ارزان هستند ،بنده نمیگویم همه،
ولی خیلی از واردکنندگان ممکن است مقدار
ارز مورد نیاز خود را بسیار بیشتر از آنکه الزم
دارند ،اعالم کننــد و مابقی آن را بدون اینکه
کاالیی وارد کنند ،در بازارهای غیر رســمیبه
فروش برسانند و این کاســبی شاید خیلی از
کار و کاسبی عادی برایشــان سودآورتر باشد.
ولی اگر به هر دلیلی در شــرایط فعلی به دادن
ارز ارزان به شرکتهای واردکننده اصرار هست،
الاقل موقع دادن ارز به هر شرکت سوابق آن را
بررسی کنید ببینید ظرف یکسال گذشته چه
مقدار ارز در ســنا به نام آن شرکت ثبت شده
و نه اینکه شــرکتهایی که در طول یک سال
کمتــر از  200هزار دالر واردات داشــتهاند ،به
ناگهان بعد از اعالم نرخ  4200تومانی در ظرف
 10روز بیش از پنج میلیون دالر ارز دریافت کنند
و تازه این در حالی است که این گونه شرکتها
ســابقه ای داشته باشــند ،وگرنه شرکتهای
خلقالساعه هم هستند که گاهی توسط برخی
از صرافان بزرگوار ایجاد شــدهاند که ارز صراف
راه دوری نرود /.خبرآنالین

* رییس اسبق کانون صرافان

میزخبر

مردم بلیت هواپیما را
از مراکز مجاز خریداری کنند

دبیر انجمــن شــرکتهای هواپیمایی گفت:
لیست سایتهای مجاز فروش بلیت هواپیما در
سایت سازمان هواپیمایی و انجمن شرکتهای
هواپیمایی منتشــر شده است و مردم بلیت را
از مراکز مجاز خریداری کنند .مقصود اسعدی
ســامانی در گفتوگو با میــزان اظهار کرد:
شرکتهای هواپیمایی کالس نرخهای بلیت
هواپیما برای مســیرهای مختلف را تعیین و
اعالم میکننــد که این نرخها با مالحظه ایام
پیک دارای حداقل و حداکثر قیمتها هستند.
وی در ادامه افزود :ممکن اســت یک شرکت
هواپیمایی برای مســیر تهران -مشــهد ۱۵
نرخ متفاوت اعالم کنــد که هر یک از نرخها
براساس روز ،ساعت پرواز و سایر عوامل موثر
در تعیین قیمت ،برآورد شــدهاند.دبیر انجمن
شرکتهای هواپیمایی تصریح کرد :از آنجایی
که استقبال مردم برای خرید بلیت در روزهای
پیک باال اســت ایــن ســایتها از موقعیت
سوء استفاده میکند و بلیتها را بسیار گرانتر
از نرخ واقعــی به فروش میرســانند.وی با
اشــاره به شناســایی ســایتهای غیر مجاز
فــروش بلیــت هواپیمــا اظهــار داشــت:
تا کنون  ۱۲۰سایت غیر مجازفروشبلیتهواپیما
شناسایی شــده است و این فهرست را در اختیار
ســازمان هواپیمایی قرار دادهایم و ســازمان هم
فهرست را در اختیار مقامات قضایی قرار داده است.

