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دیدگاه دولتی

دستور ویژه رئیسجمهور برای ذخیرهسازی کاالهای اساسی

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران از دستور ویژه رئیسجمهور
برای ذخیرهسازی کاال و تامین مایحتاج ضروری مردم خبر داد.
ی��داهلل صادقی با بیان اینکه با مصوبه س��ران س��ه ق��وه ،تصمیماتی اتخاذ
ش��ده است که صادرکنندگان مواد پتروش��یمی و محصوالت فوالدی ،موظف به
پیمانسپاری ارزی باشند ،گفت :بر این اساس این امیدواری وجود دارد که منابع
ارزی حاصل از صادرات به طور ش��فاف و براس��اس پیمانسپاری ارزی ،تامینکننده
مواد اولیه و ماشینآالت و نیازمندیهای واحدهای تولیدی باشد.
وی افزود :این یک مصوبه محکم برای تولیدکنندگانی است که نیاز به مواد اولیه دارند؛ ضمن
اینکه صادرکنندگانی نیز که باید ارز خود را به چرخه اقتصاد آورده و به نرخ دولتی به سامانه نیما
تحویل دهند ،معموال شرکتهای غیردولتی بخش عمومی هستند که مکلف بوده صادرات خود را
براساس پیمانسپاری ارزی انجام دهند و همین امر ،پشتوانه تزریق ارز خواهد بود .مهر

خطکش

هشدار درباره سوءاستفاده از کارتهای اجارهای برای صادرات

نرخ پایه برای دالر توافقی حذف شد

رئیس کل گمرک ضمن هش��دار در مورد سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی
اجارهای ،گفت :تاکنون از این کارتها در واردات اس��تفاده میش��د اما احتمال
استفاده از کارتهای اجارهای در صادرات نیز وجود دارد.
فرود عس��گری در مورد سواس��تفاده از کارتهای اجارهای نیز هشدار داد و
گفت :احتمال اس��تفاده از کارتهای اجارهای در صادرات نیز وجود دارد ،تاکنون
از این کارتها در واردات اس��تفاده میشد اما اکنون احتمال استفاده در صادرات نیز
وجود دارد .البته خوش��بختانه وزارت صنعت در حال کنترل و بررس��ی همه کارتهای
اجارهای است تا جلوی تخلفات ناشی از این کار گرفته شود.
وی افزود :در س��ال گذشته  ۴۷میلیارد دالر صادرات با رشد  ۶.۵درصد ۵۴،میلیارد
دالر واردات با رش��د  ۲۴.۳درصد و حدود  ۱۰میلیون تن ترانزیت با رش��د  ۲۸درصدی
گمرک
داشتیم و توانستیم یکی از دستگاههای پیشتاز باشیم.

نای��ب رئیس اتاق بازرگانی ایران از حذف نرخ پایه برای دالر توافقی در واردات کاال
خبر داد و گفت :مقرر ش��ده نرخ پایهای در این زمینه تعریف نش��ود و صادرکنندگان و
واردکنندگان با یکدیگر توافق کنند .اما عرضه این نوع دالر در بورس بهتر و شفافتر بود.
عالء میرمحمد صادقی گفت :براس��اس آخرین اطالعات و اخبار به دست آمده
تعیین نرخ پایه برای دالر توافقی منتفی و مقرر ش��د این دالر بین صادرکنندگان و
واردکنندگان به صورت توافقی مبادله شود و عرضه و تقاضا در این میان حکمفرما باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اینگونه سیاستگذاری باعث ایجاد نوسان و بر هم
خوردن تعادل نمیشود؟ گفت :به هیچوجه اینگونه نیست ،چراکه صادرکنندگان نمیتوانند به هر
نرخی که بخواهند ارز خود را بفروشند .همچنین واردکنندگان باید با قیمتی این ارز را خریداری
کنند که عرضه کاالی وارداتیش��ان در بازار به قیمت مناسب و منطقی تمام شود .در غیر این
صورت برای آنها صرفه نخواهد داشت و ارز صادرکننده روی دستش میماند .ایسنا
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گروه معیشت

همیشه پای یک نقدینگی در
میان اس��ت .وجود  1600میلیارد تومان نقدینگی
افس��ار گس��یخته در کش��ور به قدری هولناک و
خطرناک اس��ت که اکثر متولی��ان و افراد بیش از
آنکه به این مساله بپردازند که این حجم نقدینگی
از کج��ا آم��ده و چرا ام��روز به چنی��ن جایگاهی
رس��یدهایم درصدد این هس��تند تا بکوشند؛ سیل
خانمانسوز این حجم نقدینگی را به نوعی کنترل
و شاید هدایت کنند.
کارشناس��ان و تحلیلگران در واکاوی دالیل این
مساله نکات و مسائل قابل توجهی را مطرح میکنند که
بخش عمدهای از آن از عملکرد ضعیف و سوءمدیریت
متولیان بخشهای اقتصادی و همچنین بانک مرکزی
نس��بت داده و از این مس��اله پرده ب��ر میدارند که
تصمیمات یک شبه ،اقدامات غیرکارشناسانه و بعضا
نبود نظارت کافی و ناهماهنگیها منجر به آن شده
تا تمام بازارهای اقتصادی کشور دستخوش نوسان و
بحران قرار گیرند.
سکههای پرماجرا
تحلیلگ��ران اقتصادی در ارزیابی این مس��اله،
ن��کات قابل تامل��ی را در رابطه ب��ا اقدامات بانک
مرکزی در زمینه پیشفروش س��که عنوان کرده و
میگویند؛ در شرایطی که بر اثر تهدیدات سیاسی
همگان اذعان داش��تند که قیمت سکه از این رقم
که هست باالتر خواهد رفت؛ متولیان بانک مرکزی
اقدام به عرضه س��که پیش فروش با نرخ پایینتر
از ن��رخ بازار کردن��د و این در حالی ب��ود که این
متولیان میدانس��تند اگر کل طالی خزانه کشور

را هم پیشفروش کنن��د عطش مردم برای خرید
آن سیراب نخواهد ش��د و همچنان خریدارند؛ اما
نکت��ه اصلی در این زمان آن ب��ود که هیچ نهاد یا
ارگان نظارتی نس��بت به مطرح کردن این پرسش
اقدام نکرد که یانک مرکزی و دس��تاندرکاران آن
با چه اس��تداللی نسبت به این مساله اقدام کرده و
همچنان به ثروت ملی چوب حراج میزنند.
در حدود بهمنماه سال گذشته بود که بانک
مرک��زی این قبیل اقدامات خ��ود را پررنگ کرد و
هر چند در آن زمان منتقدان اعالم کردند "قیمت
فعلی بازار س��که حباب چندانی ندارد و در صورتی
که بانک مرکزی بخواهد سکههای پیشفروش را با
قیمتهای پایینتر یا قیمتهای روز به پیشفروش
بگذارد ،با تقاضای کاذب زیادی مواجه خواهد شد"
اما گوش کسی بدهکار نبود .در آن زمان و درست
در ش��رایطی که بازار سکه در وضعیت نیمه آرامی
ق��رار داش��ت و میزان حب��اب نیز به می��زان قابل
توجهی کاه��ش یافته بود با وجود آنکه بس��یاری
از کارشناس��ان ضرورت پیشفروش س��که را مورد
پرس��ش قرار میدادند اما بانک مرکزی نس��بت به
این مهم اق��دام کردند و مدعی بودند این اقدام در
راس��تای جمع کردن نقدینگی از بازار است اما نه
تنها چنین نشد بلکه اکثر بازارها از جمله بازار سکه
دستخوش نوسان شدید قیمت شدند.
سرکوب ارزی
این منتقدان در نگاهی دیگر اقدام بانک مرکزی
به س��رکوب ارزی را مدنظر قرار داده و میگویند؛
پایین نگه داشتن نرخ ارز برای مدتهای متمادی
از یکطرف وبرخی اقدامات نابهجا بانک مرکزی در

سیاست روز دالیل بروز مشکالت اقتصادی را بررسی میکند؛

چوب حراج به ثروت ملی

تغییر نرخ س��ود بانکی از سوی دیگر منجر به آن
ش��د تا به ناگاه تورم این پشت سبز کاغذی بپرد و
ماحصل آن این آش��فته بازاری است که این روزها
با آن درگیر هستیم.
در این بین سواالت قابل توجهی مدنظر است
از جمله اینک��ه این نرخ  4200تومانی که مصوب
دولت است اما به هیچ ثباتی برای آن وجود ندارد
برچه مبنا محاس��به ش��ده اس��ت .هرچند برخی
متولیان مدعی بودند که نرخ تورم مبنای محاسبه
نرخ دالر اس��ت و این رقم بر مبنای اختالف تورم
حاصل شده اس��ت اما کارشناسان با عنوان کردن
این نکته که چنین نگاهی اساسا فلسفه شکلگیری
بازاره��ای ارزی را زیر س��وال میبرد؛ اعالم کردند
که این سیاس��تهای غلط ب��ه هیچوجه نمیتواند
مشکالت پدید آمده را رفع کند اما متاسفانه گوش
هیچ ارگان و متولی به این هشدارها بدهکار نبود.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی
مسائل و مش��کالت پدیدآمده درخصوص بازار ارز
و با مدنظر قرار دادن این مس��اله که بانک مرکزی
تنها مقصر اوضاع کنونی بازار ارز نیست میگویند؛
پس از اقدامات غیرکارشناسانه بانک مرکزی و بروز
بحران در بازار ارز تصمیمگیران دولتی در اقدامی
یکش��به نرخ  4200تومان را برای دالر برگزیدند
اما همی��ن نرخ زمینه رانت و داللی را وارد مرحله

قائممقام بانک مرکزی خبر داد

با توجه به چهار برابر ش��دن
مسیر توسعه
میزان نقدینگی در ایران طی
سالهای اخیر و همچنین اضافه شدن روزانه هزار
میلی��ارد تومان به آن ،باید زمینههای س��ودآور و
جذاب برای جذب این پولهای س��رگردان فراهم
ش��ود؛ اما ب��ه گفته رئیس س��ابق ات��اق بازرگانی
تهران ،تاکنون الگوهای اقتصادی مناسبی تعریف
نش��ده و واحده��ای بزرگ و پیش��ران مالک قرار
گرفتهان��د و واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط
در حاشیه بودهاند.
آخری��ن آمارها از ای��ن حکایت دارد که حجم
نقدینگی در پایان س��ال گذش��ته به  ۱۵۳۰هزار
میلیارد تومان رس��یده که افزای��ش بیش از ۲۸۰
هزار میلیارد تومانی نقدینگی را نس��بت به ابتدای
همان سال نشان میدهد.
رون��د رو ب��ه رش��د نقدینگی طی س��الهای
گذش��ته و البت��ه س��رگردانی آن در برخی مواقع
موجب س��رازیر ش��دن آن به بازارهای��ی از جمله
مسکن ،ارز و طال میشود؛ اتفاقی که اخیرا در بازار
ارز و طال افتاد و باعث برهم زدن عرضه و تقاضا در
این بخشها و نهایتا افزایش کاذب قیمتها ش��ده

 ۴۰درصد یارانه مردم از طریق فروش گاز تامین میشود

شده و ظرف چند روز آینده برنامه و سیاست بانک مرکزی
در این زمینه اعالم خواهد شد.
قائممق��ام بانک مرک��زی گفت :تخصیص بخش��ی از توان
تس��هیالتدهی پرداختی بانکها به صنایع کوچک و متوس��ط
( )SMEو همچنین اشتغالزایی به دنبال سیاستهای اجرایی در
سال  95و  ،96از جمله برنامهها و اولویتهای بانک مرکزی است.
در چند س��ال اخیر ،با روی کار آمدن موسس��ات مالی
غیرمجاز ،مسابقهای با نام نرخ سود در سیستم بانکی کشور
ایجاد شد و حتی نرخ سپردهها به مرز  30درصد هم رسید
ک��ه با هرج مرج و آش��فتگی که در بازار ایجاد ش��د ،بانک
مرکزی وارد عمل ش��د و اقدام به تغییر و کاهش نرخ سود
س��پردههای بانکی کرد .در همین جه��ت بانک مرکزی به
دفع��ات نرخ س��ود را از حدود  30درص��د کاهش داد و در
آخرین مرحله ش��هریور  96تاکنون ،نرخ سود سپردهها 15
درصد اعالم ش��د .اما با نزدیک ش��دن به شهریور امسال و
سررس��ید اوراق مشارکت ریالی با نرخ  20درصدی شایعات
و اظهارنظرهای متفاوتی درباره تغییر نرخ س��ود سپردهای
پژوهشکده پولی بانکی
بانکی به گوش میرسد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت:
مش�عــــل
تامین  ۴۰درصد از یارانه نقدی مردم،
ارزآوری و حف��ظ محیطزیس��ت از جمل��ه نقشهای مهم
صنعت گاز در کشور است.
حمیدرض��ا عراقی درباره جایگاه صنعت گاز در کش��ور
گف��ت :اکنون به طور میانگین بی��ش از  ۴۰درصد از یارانه
مردم از طریق فروش گاز تامین میشود ،همچنین استفاده
از گاز به جای س��وختهای میان تقطیر که س��بب افزایش
حجم صادرات بنزین ،گازوئیل و مازوت میشود و نیز کمک
به کاه��ش آلودگی محیط زیس��ت ،همه بیانگ��ر موقعیت
راهبردی گاز در کشور است.
وی تامین گاز مس��تمر ،پایدار و ایمن را وظیفه اصلی این
شرکت برشمرد و افزود :توانمندسازی و فرایندسازی ۲ ،محور
اساسی است که در این شرکت باید به آن توجه شود .همچنین
ماموریت دیگر ش��رکت ملی گاز ،حضور فعال در فرصتهای
مناس��ب تجارت جهانی گاز اس��ت و باید تالش کنیم با ایجاد
فرصتهای رقابتی ،حضور فعالی در این بازار داشته باشیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز با اش��اره به اینکه س��ال

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

بیبرنامهای در جذب نقدینگی

اس��ت .پولهایی که اکنون برای ایران دردسرساز
شدهاند؛ به گونهای که رئیس اتاق بازرگانی تهران
ب��زرگ ترین بح��ران فعلی را نقدینگی دانس��ته و
اع�لام کرده که روزانه حدود ه��زار میلیارد تومان
به این نقدینگی اضافه میشود.
یحیی آلاسحاق رئیس س��ابق اتاق بازرگانی
تهران گفت :از مش��کالت حال حاضر اقتصاد ایران
و افزای��ش نقدینگ��ی را ،نبود تع��ادل بین گردش
اقتصاد و حجم پول دانس��ت و اظهار کرد :بهترین
راه ب��رای ایجاد تعادل در این بخش ،جهت گیری
به س��مت تولید است ،چراکه اگر این حجم از پول
به س��مت تولید برود ،باعث اش��تغال و رشد تولید
میش��ود که اجرای این راهکار نیازمند توجه ویژه
دولت است.
به گفته وی ،در ح��ال حاضر حجم نقدینگی
و درصد رش��د آن نس��بت به چند سال گذشته و

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

اجرای سامانه جامع روابط کار
به تعویق افتاد
معاون وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
كس�ب و كار
گفت :س��امانه جامع روابط کار برای ثبت
ق��رارداد که قرار بود از دیروز (چهارش��نبه  20تیر) به صورت
آزمایش��ی در استان تهران اجرایی شود به دلیل تعیین نشدن
نرخ دس��تمزد دفاتر پیش��خوان دولت از سوی سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی متوقف شد.
هدف از س��امانه ثبت قراردادهای کار که به عنوان هسته

نسبت به رش��د تورم ،باالست .این در حالی است
که در ماههای اخیر نیز با ش��دت گرفتن نوسانات
بازار ارز ،س��رگردانی نقدینگ��ی و حجم باالی آن
موجب شد تقاضا برای ورود به بازار ارز برای خرید
دالر باال رود و اقتصاد کش��ور در س��مت وس��ویی
نامناسب قرار گیرد.
رئیس س��ابق اتاق بازرگان��ی تهران با بیان
اینک��ه یک��ی از پایههای حوزهه��ای مختلف
اقتصاد ،نقدینگی است ،اظهار کرد :طی چند
س��ال گذش��ته نقدینگی چند برابر شده و از
حدود  ۵۶۰هزار میلیارد تومان به ۱۵۰۰
ه��زار میلی��ارد تومان رس��یده
است.
ای��ن عض��و هی��ات
نماین��دگان ات��اق بازرگانی
ایران تاکید کرد :این حجم

اصلی س��امانه جامع روابط کار محسوب میشود« ،مدیریت و
نظ��ارت بر تنظیم روابط کار ،تعیی��ن و بازتعریف مقررات کار
حاکم بر جامعه کار» است.
مردادماه پارسال در مراسم رونمایی این سامانه اعالم شد،
قرار اس��ت این سامانه «امنیت ،ایجاد روابط سالم بین کارگر و
کارفرما ،تسهیل سیاستهای تنظیمی بازارکار ،بهینهسازی و
ارتقای نظام اجرایی حوزه کار ،ارتقای نظام مبتنی بر خدمات
الکترونیک و بسترس��ازی جمعآوری اطالعات آماری دقیق و
به روز به عنوان مبنای هرگونه سیاس��تگذاری و برنامهریزی،
نظارت بر عملکرد واحدها و س��ازمانهای ارایهدهنده خدمات،
وجود رویه یکس��ان در ارایه خدمات به مردم ،امکان تشخیص
درص��د مش��کالت در مناطق جغرافیایی کش��ور ب��رای ارائه
راهکارهای درست و عملی» را فراهم کند.

نهادهای غیرمسئول
پ��س از ارایه ارز  4200تومانی هر روز س��یل
گس��تردهای از اخب��ار تیت��ر ی��ک خبرگزاریها و
رسانهها ش��دند مبنی بر اینکه دالر  4200تومانی
ک��ه برای دارو اختصاص یافت��ه بود صرف وارداتی
همچون موبایل ،موز ،لوازم خانگی و ...ش��د .تمام
مشکالت به اینجا ختم نشد و نقطه عطف داستان
آنجایی بود که وزیر ارتباطات با تایید این موضوع
که یکی از ش��رکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون
کار و رف��اه اجتماعی با دالر  4200تومانی واردات
داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت و
معدن و تجارت حذف ولی در لیست بانک مرکزی
بوده اس��ت؛ پرون��ده رانتبازیه��ا را وارد مرحله
تازهای کرد.
رانتی که پ��ای متولیان وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت را هم درگیر بازی دالری کرد و هرچند
اعالم میش��ود که با متخلف��ان برخورد و یا اینکه
اسامی آنها منتش��ر میشود اما هنوز که هنوزه نه
خبری از این اس��امی به گوش رس��یده و نه هنوز

مدیرعامل شرکت ملی گاز اعالم کرد

تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی
قائممق��ام بان��ک مرک��زی از احتمال
پش�ت باج�ه
بازنگری نرخ سود سپردهها خبر داد و
گفت :با مطالعاتی که در جریان اس��ت نرخهای سود بانکی
مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
اکب��ر کمیجانی درباره احتمال تغییر نرخ س��ود بانکی،
افزود :با مطالعاتی که در جریان اس��ت نرخهای سود بانکی
م��ورد بازنگری قرار خواهد گرفت .البته بررس��ی متغیرهای
پول��ی و به خصوص نرخهای س��ود هم��واره از اولویتهای
مطالعات��ی و سیاس��تگذاری بان��ک مرکزی اس��ت و بنا به
شرایط در اینباره تصمیمگیری خواهد شد.
وی درب��اره حمایت بانک مرکزی و سیس��تم بانکی از
بخش تولید و اش��تغال کشور ،اظهار داشت :بخشی از منابع
پیشبینی ش��ده برای تسهیالتدهی بانکها طی سالهای
 95و  ،96ب��ه بح��ث حمایت از تولید و اش��تغال بنگاههای
کوچک و متوسط اختصاص یافت.
کمیجانی افزود :خوش��بختانه با توجه به بررس��یهای
ص��ورت گرفته موارد اثر بخش بوده و با توجه به تمامی این
اقدامات و بررسیهای صورت گرفته ،جمعبندی الزم انجام

تازهای ک��رد و از آنجایی که نظارتها آن طور که
باید نبود منجر به آن ش��د تا مش��کالت دوچندان
ش��ود اما باز هم گوش و چشم هیچ نهادی به این
تخلفات بدهکار نبود.

اعالم ش��ده که قرار اس��ت با متخلفان این مساله
برخورد کنند.
در کنار ای��ن حجم دالره��ای  4200تومانی
ک��ه قرار بود ب��ه واردات کاالهای اساس��ی و دارو
اختص��اص یاب��د اما ن��وع نگاه متولی��ان گمرک و
بینظارتیه��ا به این حج��م واردات خود حکایت
دیگری دارد وصفناش��دنی .وارداتی که هر روز بر
حجم آن افزوده میشود و در حالی مجوز ورود به
کش��ور را دریافت میکند که توانایی تولید آن در
داخل وجود دارد اما دستاندرکاران با باز گذاشتن
دروازهه��ای وارداتی بیش از آنکه مس��یر تولید را
تس��هیل کنند تالش میکنند تا پول بیشتری در
جیب تولید کنندگان خارجی ریخته شود.
واردات��ی که مربوط به قش��ر خاص��ی بوده و
درآمد قابل توجهی را ش��امل ح��ال افراد خاص و
بعضا وابس��ته میکند اما کس��ی پیدا نمیشود که
در این زمنیه شفافس��ازی کند که چه کس��ی یا
چه کسانی با رانت دالر  4200تومانی را گرفتند تا
کاالی مورد نیاز مردم را وارد کنند اما همان ارز را
به کاالهای بیارزش اختصا دادند و برخی هم این
ارز را از مملکت خارج کردند تا در آن سوی مرزها
درآمد بیشتری کسب کنند.
آنچه مس��لم اس��ت ش��رایطی که امروز درآن
غوطهور شدیم نه تنها مربوط به عملکرد نهادهایی
همچون بانک مرکزی اس��ت بلکه تمام ارگانها و
نهاده��ای مرتبط را در بر میگرد چراکه اقتصاد یه
زنجیره به همه وابسته است که اگر یکی از حلقهها
تعللی در انجام کارهای خود داشته باشد ماحصل
آن ای��ن میش��ود که کل ش��یرازه اقتص��اد از هم
پاشیده و در نهایت ثروت ملی بر باد میرود.

گذشته با وجود سرمای ش��دید در همه استانهای کشور،
گاز هیچ ش��هری قطع نش��د و خدمترسانی این شرکت به
طور مس��تمر ادامه یاف��ت ،افزود :این ش��رکت با تمهیدات
ویژهای که برای جلوگیری از قطعی گاز اندیش��ید ،با وجود
همه مشکالت توانست رضایت مردم را جلب کند.
عراق��ی با تاکید بر مدیریت تجدید س��اختار صنعت گاز
اظهار کرد :در افق  ۱۴۰۴صنعت گاز کش��ور باید به صنعتی
رقابتی که الزمه آن ،مشارکت با بخش خصوصی است ،تبدیل
شود .همچنین کیفیت بسیار حائز اهمیت است ،زیرا ما تنها به
دنبال تولید پایدار نیستیم و باید تولید براساس ارزش افزوده
باشد .باید به دانش فنی نیز توجه کنیم و دانش فعلی خود را
به سطح صدور خدمات فنی به خارج از کشور برسانیم.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز در پایان با اش��اره به برنامه
این ش��رکت بهمنظور خصوصیس��ازی گفت :گام نخس��ت،
برونسپاری فعالیتها به بخش خصوصی است ،به طوری که
مالکیت در اختیار دولت و اجرای کار برعهده بخش خصوصی
باشد که این کار هم اکنون در شرکت ملی گاز در حال انجام
است .وزارت نفت

عظیم از نقدینگی باید در فضای اقتصادی کش��ور
به صورت متعادل در چرخش باش��د و در سمت و
س��ویی مناسب قرار بگیرد .در غیر این صورت این
نقدینگی هر روز به یکسو از جمله بازار ارز ،سکه،
مسکن ،خودرو و ...کشیده میشود که آثار مخرب
برجای میگذارد.
رئیس س��ابق اتاق بازرگان��ی تهران بیان کرد:
از دیگر راهکارهای اساس��ی که باعث هدایت این
حجم از نقدینگیها به س��مت و س��وی درس��ت
میش��ود ،این اس��ت که صنایع کوچک و متوسط
ک��ه در آنها حداکثر  ۵۰نفر اش��تغال
دارند و  ۹۴درصد بخش صنعت را
تش��کیل میدهد مورد توجه قرار
گیرد.
وی اف��زود :ای��ن در
حال��ی اس��ت ک��ه کمترین
حجم نقدینگ��ی در اختیار
واحده��ای کوچ��ک
ق��رار میگیرد؛ چراکه
بانکه��ا  ۸۰درص��د
از حج��م نقدینگی،

پی��ش از این اعالم ش��ده ب��ود در صورت تعیی��ن تعرفه،
عملیات اجرایی  2سامانه «بارگذاری قراردادهای کار» و «ثبت
الکترونیکی دادخواس��ت کارگران» در پایان این هفته ابتدا در
اس��تان تهران و از  2هفته آینده در چهار استان البرز ،قزوین،
اردبیل و سمنان به طور آزمایشی آغاز میشود.
س��امانه ثبت دادخواس��ت یکی از مجموعه  30زیرسامانه
جامع روابط کار است و با این هدف طراحی شده که کارگران
و کارفرمای��ان با ص��رف هزینه به مراتب کمت��ر ،از یک نظام
رس��یدگی الکترونیکی سالم و عادالنه روابط کار در هر شرایط
و هر مکانی بدون مراجعه حضوری برخوردار شوند.
احمد مش��یریان معاون وزیر کار اظهار کرد :قیمت نهایی
هزینه ثبت نام کارگران و کارفرمایان در س��امانه جامع روابط
کار قرار بود دوش��نبه این هفته تعیین ش��ود که این اتفاق رخ

اعتبارات و تسهیالتش��ان را ب��ه واحدهای بزرگ
ارائ��ه میکنن��د و ای��ن واحدها عمدتا با مش��کل
سرمایه در گردش روبرو هستند.
آلاس��حاق تصریح کرد :اگر سیاستهای کلی
به س��مت تولید نباشد ،پولها یا به ارز تبدیل و از
کش��ور خارج میش��وند که خروج سرمایه است یا
وارد بازارهای سکه ،مسکن و  ...میشود که فاجعه
بار اس��ت .همچنین ممکن اس��ت حجم نقدینگی
وارد کاره��ای خدمات��ی ش��ود که کش��ش ندارد؛
بنابراین بهترین راهکار این اس��ت که نظام پولی و
بانکی برای واحدهای کوچک و متوس��ط صنعتی،
فرصت و امکان استفاده بیشتر قائل شود.
رئیس س��ابق اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد:
م��ردم ب��ه دنبال این هس��تند که پولش��ان را به
گونهای س��رمایهگذاری کنند که ارزش��ش حفظ
شود؛ لذا دولت باید زمینههایی از تولید و اشتغال
فراهم کند که س��ودآور و جذاب باشد؛ اما تاکنون
الگوهایی که در مدل اقتصادی کش��ور اعمالشده
واحدهای بزرگ و پیش��ران همچون پتروش��یمی
و خودروس��ازی مالک ق��رار گرفتهاند و واحدهای
ایسنا
کوچک و متوسط در حاشیه بودهاند.

نداد و در نتیجه دیروز اجرای آن آغاز نشد.
وی ادامه داد :در مذاکرات با مس��ئوالن س��ازمان تنظیم
مقررات ،آنها اع�لام کردند برای اجرای تفاهمنامهای که میان
وزارت تعاون با س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیویی
منعقد ش��ده باید امضاء و تایید محمدجواد آذریجهرمی وزیر
ارتباطات را داشته باشیم.
به گفته مش��یریان ،قرار است نرخ هزینه ثبتنام کارگران
و کارفرمای��ان در هیات دول��ت مطرح و پس از تایید و امضای
وزیر ارتباطات اجرایی شود.
مع��اون وزیر تع��اون ،کار و رف��اه اجتماع��ی اضافه کرد:
پیش��نهاد ما برای میزان هزینه ثب��ت قراردادهای کاری برای
کارگران  2500تومان اس��ت اما سازمان تنظیم مقررات مبلغ
پنج هزار تومان را برای کارگران پیشنهاد داده است .ایرنا
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اخبار
ضرایب جدید مالیات بر ارزش افزوده
فروشندگان خودرو و بنکداران

براساس بخشنامه سازمان مالیاتی ،ضرایب جدید
تعیین ماخذ ش��مول مالیات ب��ر ارزش افزوده برخی
فعالیته��ا از جمل��ه بنک��داری ،فروش��ندگان آهن و
نمایشگاههای خودرو مشخص شد.
معاونت مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان مالیاتی
در بخش��نامهای نح��وه اجرای بند و تبص��ره  6قانون
بودجه س��ال  97در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده
مالیاتی برای برخی فعالیتها را مشخص کرد.
به موجب قانون بودجه ،س��ازمان مالیاتی میتواند
مالی��ات ارزش افزوده گروههایی از مودیان مش��مول
قانون مالیات ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی
ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید.
در ادامه بخشنامه سازمان مالیاتی ضرایب جدید
ارزش اف��زوده ب��رای برخی فعالیتها قابل مش��اهده
میباشد .ضریب مزبور صرفا برای تعیین ماخذ مشمول
مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر
تسنیم
در انتهای زنجیره مشمولیت است.

فراهم شدن امکان کشت آناناس در کشور

وزی��ر جهاد کش��اورزی با اش��اره به اینک��ه امکان
اس��تفاده از آب در س��واحل برای ایجاد ش��هرکهای
گلخان��های از جمله پرورش آنان��اس وجود دارد ،گفت:
بخش کش��اورزی در شرایط تحریم ،کمترین مشکالت
را خواهد داشت.
محمود حجتی بر ضرورت س��اماندهی نظام تولید
و عرضه محصوالت کشاورزی تاکید و خاطرنشان کرد:
تعاونیها و تش��کلهای تولیدی با حمایت و مشارکت
صندوقهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی باید فرآیند
تولید از مرحله تامین نهادهها تا بازاررسانی و دسترسی
مردم به تولیدات کشاورزی را برعهده بگیرند.
وزیر جهاد کشاورزی ،ایجاد ساختار و توانمندسازی
تعاونیها و تش��کلهای تولیدی بخش کش��اورزی را
الزمه پذیرش این مس��ئولیت مهم برش��مرد و یادآور
شد:باید به گونهای اقدام کنیم که دیگر افرادی به نام
سلطان واردات شکر در کشور نداشته باشیم.
وی ادامه داد:با برنامهریزیها و اقدامات فنی صورت
گرفته در دولت تدبیر و امید ،امسال به رکورد بیش از ۲
میلیون تن شکر در کشور دست یافتهایم و با راهاندازی
کارخانهای در دزفول ،گامی دیگر به خودکفایی کشور
در تولید شکر نزدیکتر خواهیم شد.
حجتی با اش��اره ب��ه صرفه جوی��ی  ۹۰درصدی
مصرف آب در گلخانه ها ،افزایش س��طح گلخانههای
کش��ور از ح��دود  ۸۰۰۰هکتار در س��ال  ۹۲به بیش
از  ۱۲ه��زار هکتار در س��ال  ۹۶را قاب��ل توجه ،ولی
ناکافی دانست و خطاب به مدیران استانی بر ضرورت
رفع موانع و تسهیل فرآیند احداث گلخانهها در کشور
وزارت جهاد و کشاورزی
تاکید کرد.

پروژههای کاهش تلفات شبکه برق
روی زمین ماند

عض��و هیات مدیره س��ندیکای صنعت برق ایران
با اش��اره به غفلت از اج��رای پروژههای کاهش تلفات
در شبکه برق گفت :طی س��الهای ۸۰تا  ۹۲باید در
زیرس��اختهای ش��بکه برق  ١٥ه��زار میلیارد تومان
سرمایهگذاری میشد.
علیرضا کاله��ی با بیان اینک��ه تاکنون در بخش
مدیریت خاموش��یهای برق ،تکیه ب��ر بخش تولید و
البته مصرف بوده اس��ت ،گفت :یکی از عوامل پرتاثیر
در بخش خاموش��یها به ویژه در تهران ،قدیمی بودن
س��اختار شبکه انتقال و فوق توزیع است .شبکهای که
بخش��ی از آن مربوط به سال  ١٣٥٢و زمانی است که
جمعیت تهران حدود  ٣-٤میلیون نفر بوده است.
وی ب��ا اش��اره به مص��رف  ٨-٩م��گاوات برق در
مناطق شمال تهران ،ادامه داد:این میزان برق معادل،
ب��رق مصرفی نقاطی از پاریس و لندن اس��ت .به طور
کلی بای��د گفت با وج��ود اینکه ش��رایط مصرفی در
تمامی بخشهای صنعتی،کش��اورزی و خانگی تغییر
کرده است اما هنوز شرایط تولید و توزیع برق همانند
گذشته صورت میگیرد.
این کارش��ناس حوزه برق در ادامه خاطرنش��ان
کرد :در س��الهایی که درآمد سرشار نفتی داشتیم از
بخش س��رمایهگذاری در برخی زیرساختها همانند
برق غفلت کردیم .البته ریش��ه اصلی مش��کالت این
ح��وزه را میت��وان در تصمیم مجلس هفتم ش��ورای
اسالمی مبنی بر تثبیت قیمت انرژی جستوجو کرد.
به گفته عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق
ایران ،برق به عنوان یکی از زیرساختهای کشور پایه
و اس��اس بس��یاری از بخشها اس��ت .عدم توسعه آن
موجب کاهش رش��د اقتصادی میشود .البته توجه به
این نکته ضروری اس��ت که گرچه خصوصیسازی در
بخش تولید برق مثمرثمر است اما در حوزه توزیع آن
نه تنها صحیح نیست بلکه شدنی نیز نیست.
وی قص��ور دولت یازده��م و دوازده��م در بخش
س��رمایهگذاری در ح��وزه کاهش تلفات مورد اش��اره
قرار داد و اظهار کرد  :مواردی وجود داش��ت که بخش
خصوص��ی آماده س��رمایهگذاری در این ح��وزه بود اما
بروکراسی و محدودیت هایی اجازه این امر را نداد .البته
نظام قیمتگذاری نیز مشکالت فراوانی دارد .مهر

