
اقتصادی
صفحه 4

یک شنبه ۲۹  شهریور ۱۳۹4 
۶ ذیحجه۱4۳۶ - شماره ۲۱۱۶۲
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تسلیت
بسمه تعالی

ربانی  عالــم  ملکوتی  ارتحــال 
حافظ کل قــرآن، نهج البالغه و 
نماینده  صحیفه ســجادیه و 
مقام معظــم رهبری در 
حضرت  نهج البالغه  بنیاد 
آیت  اهلل خزعلی را به محضر 
مبــارک حضــرت امــام زمان 
ارواحنا فداه و رهبر معظم انقالب 
اسالمی تسلیت عرض می نماید.
بنیاد نهج البالغه

قیمت سکه و ارز ) به تومان(

افزایش صادرات آب در شرایط کم آبی!
جوان

این روزنامه با انتقاد از افزایش صادرات محصوالت کشــاورزي »آب بر« 
در شرایطی که کشور با کمبود آب مواجه است، نوشت: صادرات محصوالت 
کشــاورزي در ســال 93 در حالي از نظر وزني با رشد 8/4  درصدي مواجه 
شده است که اغلب محصوالت صادراتي در بخش کشاورزي آب بر به شمار 
مي رود و روند رو به رشــد صادرات محصوالت کشاورزي در سال جاري نیز 
ادامه یافته است. در این بین به نظر مي رسد در اثر سیاست گذاري هاي اشتباه 
در بخش کشــاورزي و بازرگاني این منابع آبي ایران است که به سایر نقاط 

دنیا صادر مي شود و نه محصوالت کشاورزي...
سیاست غلط رشد صادرات محصوالت کشاورزي آب بر در حالي در دولت 
یازدهم در حال دنبال شــدن است که افزایش قیمت ارز در داخل کشور به 
سود صادر کنندگان به شمار مي رود، از همین رو صادرکنندگان محصوالت 
کشــاورزي نیز به دلیل رشد نرخ برابري ارز با ریال پیوسته با نادیده گرفتن 
مسئله خشکسالي در ایران در پي رشد صادرات محصوالت کشاورزي به سایر 
نقاط دنیا هستند.  در این بین در حالي مقوله ارز آوري صادرات محصوالت 
کشاورزي به عنوان بهانه اي براي رشد صادرات این محصوالت عنوان مي شود 
که به دلیل افت منابع آبي کشــور، صادرات محصوالت کشــاورزي آب بر با 
هر میزان ارز آوري نه تنها ســودي به حال کشور ندارد بلکه امکان دارد این 
سیاست اشتباه ایران را مجبور به واردات آب در سال هاي پیش رو کند. بدین 
ترتیب همیشــه افزایش صادرات به معني رشد، توسعه و ترقي نیست. براي 
مثال زماني که کشور با مشکالتي از جمله کمبود آب مواجه است، صادرات 

بیشتر محصوالت کشاورزي به معناي صادرات بیشتر آب است.
خودروی 130 میلیونی برای مدیران استانی سازمان مدیریت

رسالت
این روزنامه در واکنش به خرید خودروهای گران قیمت توسط دستگاه های 
دولتی نوشته است: نیم نگاهي به مصوبات متعدد دولت در صدور جواز خرید 
خودروي خارجي به دستگاهها هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ تخریب مباني 
اقتصاد مقاومتــي و عدم توجه به توان تولید در داخل اقدامي ضد و نقیض 
محسوب مي شود که فقط به دو نمونه از دهها مورد به شرح زیر اشاره مي شود.

الــف: هیئت وزیــران در جلســه 1394/6/11 به پیشــنهاد شــماره 
22342/100/02 مورخ 1394/4/29 وزارت راه و شهرســازي و به اســتناد 
اصل یکصد و سي و هشــتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران تصویب 
کرد: وزارت راه و شهرسازي مجاز است نسبت به خرید دو دستگاه خودروي 
خارجــي ون براي نصب دائم تجهیزات مربوط به ارزیابي، مطالعه و مدیریت 
روسازي راه ها، نیروگاه ها و راه آهن از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت 

سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
ب: هیئت وزیران در جلســه 1394/6/11 به پیشــنهاد شماره 82443 
مورخ 1394/5/13 ســازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و به استناد اصل 
یکصد و ســي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران تصویب کرد:  
سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ها مجازند نسبت به خرید 31 دستگاه 
خودروي سواري سوزوکي گرندویتارا و شصت و دو دستگاه خودروي سواري 
پژو پارس )ELX( از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت ســایر قوانین و 
مقررات اقدام نمایند. سهمیه هر یك از سازمان هاي مدیریت و برنامه ریزي 
استان ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تعیین مي گردد.... آیا 
با توجه به شــرایط موجود تحریم اگر مدیران 31 اســتان خودروي سواري 
گرندویتارا 130 میلیون توماني ســوار نشوند اشکالي پیش مي آید و چنین 
مدیري نمي تواند با ماشــین پژو پارس 30 میلیون توماني رفت و آمد کند؟ 
آیا باید دولت در یك طرف ســتون تراز عملکرد خود یارانه 45 هزار توماني 
فالن بازنشســته را به دلیل آنکه مثال 2/5 میلیون تومان دریافتي دارد قطع 
کند و در طرف دیگر تراز ماشیني 130 میلیون توماني زیر پاي مدیران خود 
بیندازد؟... اگر دولت در تامین منابع بودجه در شرایط تحریم واقعا در تنگنا 
قرار دارد پس این گشــاده دســتي ها براي چیست؟ اگر خزانه خالي است و 
دولت شــرمنده حق التدریسي ها و بازنشستگان و اقشار آسیب پذیر جامعه 
اســت پس این خاصه خرجي ها از کــدام خزانه پر دولت تامین و تخصیص 
مي یابد؟ چطور مي تــوان پذیرفت که خزانه براي برخي از گروه هاي هدف 
جامعه خالي است اما براي برخي از مدیران که به پژو پارس قانع نیستند و 

ماشین گرندویتارا را مي طلبند، خالي نیست؟
دولت، بازیگر اصلی بازار ارز است!

جام جم 
این روزنامه در یادداشــتی درباره بازار ارز نوشت: واقعیت بازار ارز ایران 
در این کالم ساده خالصه می شود که بازیگر اصلی، بزرگ و انحصاری بازار، 

دولت است.
لــذا این بازیگر اکنون هر کاری که بخواهد با قیمت ارز کرده، می کند و 
خواهد کرد. رفتارهایی هم که معموال از سوی بازار به چشم می خورد، معموال 
تحت نظر یا به اراده این بازیگر بزرگ رخ می دهد و اثر دیگر عوامل در آن خیلی 
تاثیرگذار نیست. دلیل این موضوع هم روشن است؛ اقتصاد ایران نفتی است 
و حجم بزرگی از ارز نفتی در اختیار دولت و بانك مرکزی قرار دارد... از یك 
سو دولت همیشه زیر بار این پرسش و ابهام است که قیمت ارز برای تامین 
درآمدها و پوشــانیدن کسر بودجه اش بطور مصنوعی افزایش یافته است. از 
سوی دیگر، قیمت ارز کشف شده نیز کمتر مورد قبول و اعتماد بازار به عنوان 
یك نرخ واقعی و تمام عیار قرار می گیرد. این چنین اســت که راه حل تمام و 
کمال کنترل قیمت ارز در بازار، ایجاد شفافیت ارزی در دولت است. اگر دولت 
بتواند مقدار و کانال های عرضه ارز در بازار را شفاف کند، هم نوسانات قیمت 
ارز کنترل و هم جلوی توطئه های شایعه ساز در بازار گرفته خواهد شد... راه 
ایجاد شفافیت هم متعدد است. از راه اندازی بورس ارز گرفته تا حراج مستقیم 
ارزی که در برخی کشورهای نفتخیز سابقه دارد. اما صرف نظر از روش، همین 
باز شدن تاریکخانه ارزی دولت به روی عامه و این که ساز و کار مشخص و قابل 
محاســبه و مشاهده ای برای عرضه ارز به بازار و رقابت واقعی عرضه و تقاضا 
برای تعیین قیمت آن وجود داشته باشد، یك متغیر کنترل کننده بسیار مهم 
در بازار ارز اســت. لذا بهترین پیشــنهاد به بانك مرکزی در دوره کنونی این 
است که همپای تالش برای یکسان سازی نرخ ارز، راه های شفافیت در عرضه 

ارز به بازار را نیز بررسی و مدلی جدید برای آن ایجاد کنند.
فرار مالیاتی دانه درشت ها!

شرق
این روزنامه اصالح طلب نوشــت:  فرار مالیاتی به عوامل مختلفی بستگی 
دارد، اما آنچه در میان ســه علت اصلی وجود فساد، قدرت چانه زنی مؤدیان 
مالیاتی دانه درشــت و نادرست بودن نرخ های مالیاتی به تفکیك بخش های 
مختلف، اصلی ترین علت محسوب می شود، قدرت مؤدیان مالیاتی دانه درشت 

و پیوندهایی است که با مراکز قدرت دارند.
به گفته علی دینی ترکمانی، عضو هیأت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی، 
مسئله نظام مالیاتی ضعیف، مسئله ای در حوزه اقتصاد سیاسی است و باید با 
رویکرد اقتصاد سیاسی آن را تبیین کرد.  از این منظر، قدرت مؤدیان مالیاتی 
دانه درشت و پیوندهایی که با مراکز قدرت دارند را باید علت اصلی دانست.  به 
گفته رئیس بانك مرکزی، 300 میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که 
38 میلیون آن بدون شــماره شناسه و کد ملی تطبیق داده شده است. از این 
تعداد، 30 میلیون حساب راکد و هشت میلیون حساب فعال است که ارقام آن 
کوچك اســت و هنوز شناسایی نشده اند. اگر در شبکه بانکی که گرفتن چکی 
بدون شناسنامه و کارت ملی امکان ناپذیر است چرا چند میلیون حساب بدون 
هویت و چرا چندین هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی باید وجود داشته باشد؟...

روسیه  انرژی  وزیر  معاون 
گفت: اگــر قیمت نفت به زیر 
40 دالر در هر بشــکه برسد، 
ممکن اســت تولید نفت این 

کشور کاهش پیدا کند.
به گزارش ایســنا بــه نقل از 
رویتــرز، این اولین بار اســت که 
روسیه به عنوان یکی از بزرگترین 

تولیدکننــدگان نفت جهان تأیید 
کرده که قیمت پایین نفت می تواند 
به عرضه نفت این کشور لطمه بزند.

وزیر  معاون  تکســلر  آلکسی 
انرژی روســیه گفت: اگر قیمت ها 
به کمتر از 40 دالر در هر بشــکه 
ســقوط کند، آن گاه بــه احتمال 
زیاد ما با یك کاهش  تولید مواجه 

خواهیم شد.
وی افــزود: هرگونــه کاهش 
عرضــه به این دلیــل رخ خواهد 
داد چــرا که شــرکت های انرژی 
مجبور به تغییر رویکرد هســتند 
و اگر قیمت دائماً زیر 45 دالر در 
هر بشــکه معامله شود، شرکت ها 
شروع به بازبینی الگوهای تجاری 

خود خواهند کرد.
تکسلر خاطرنشــان کرد: اگر 
قیمت نفت بــرای مدت طوالنی 
در محدوده 40 تا 45 دالر در هر 
بشکه بماند، شــرکت ها الگوهای 
خود را تغییر خواهند داد. الگوهایی 
که قباًل پذیرفته شده بودند دیگر 

کارایی نخواهند داشت.

روز  درآخریــن  برنــت  نفت 
معامــالت هفتــه گذشــته پس 
از هشــدار بانك مرکــزی آمریکا 
درباره ســالمت اقتصاد جهانی و 
عالئمی مبنی بر اینکه بزرگترین 
تولیدکننــدگان نفت جهان برای 
حفظ سهم بازار به تولید در سطوح 
باال ادامه خواهند داد، به کمتر از 

49 دالر در هر بشکه تنزل کرد.
ســخنان معاون وزیــر انرژی 
روســیه را هنوز نمی توان در حد 
یك عالمت از سوی این کشور به 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپك( مبنی بر موافقت مسکو با 
همــکاری در زمینه کاهش تولید 

نفت تلقی کرد.

قمصر  در  کارآفرین  یک 
اندک  سرمایه  با  که  کاشان 
کار خود را شروع کرده بود، 
موفق  گالب گیری  فصل  در 
لیتر گالب  تولید 5 هزار  به 

شده است.
مهدی مزروعی در گفت وگو 
با خبرنــگار اقتصادی کیهان با 
اشاره به شرایط آغاز به کار خود 
در زمینــه تولیــد گالب اظهار 
داشــت: از بچگی با این حرفه 
آشــنا بودم و پدر و پدر بزرگم 
در این حرفه کار می کردند، اما 
سرمایه اولیه من به صورت ریالی 

5 میلیون تومان بود.

وی با اشاره به مزایای حرفه 
خود و موفقیت هایی که در این 
زمینه کسب کرده است، گفت: 
از جملــه موفقیت هایی که در 
این حرفه کسب کرده ام، جذب 
توریست، نقدینگی و در وهله اول 
داشتن یك کسب و کار و منبع 

درآمد بود.
این کارآفریــن فعال درباره 
کمك هــای ســازمان بســیج 
سازندگی، بیان داشت: سازمان 
بســیج ســازندگی در زمینــه 
تســهیالت به ما کمك کرد و 
روی توسعه و شرایط دیگر کار 

نیز تاثیرگذار بود.

وی با اشاره به تولید حدود 
20 نــوع از عرقیجــات و تولید 
5 هــزار لیتــر گالب در فصل 
گالب گیری،گفت: درآمد متوسط 

ماهیانــه فقــط از تولید گالب 
حدود 1/5 میلیون تومان است.

مزروعی با اشــاره به اینکه 
دولــت نقــش مســتقیمی در 

راه اندازی این کسب و کار نداشته 
و فقط به صورت غیرمســتقیم 
تاثیرگذار بوده اســت ادامه داد: 
نقش دولت بصورت غیرمستقیم 
و از طریق گازرســانی به قمصر 
در 10 سال گذشته بوده است.

وی درباره توصیه به جوانان 
در راســتای اشتغال زایی گفت: 
به نظر من ســرمایه ایران همه 
نیروهــای جوانی هســتند که 
بیشتر آنها نیز تحصیل کرده اند، 
لــذا باید خودشــان را به تکاپو 
بیاندازند و با همت و ســرمایه 
و دیــد واقع گرایانه به ســمت 

کارآفرینی بروند.

این کارآفرین در پایان با ذکر 
برخی از مشکالت  در این عرصه، 
گفت: با توجه به رشد اقتصادی 
کشــور و گســترش بازارهای 
اقتصادی در سالهای قبل، قیمت 
مواد اولیه باال رفته و روی قیمت 
نهایی محصــول تاثیرگذار بوده 
است متاسفانه این شرایط باعث 
شــده قدرت فروش ما و قدرت 
خرید مصرف کننده کاهش پیدا 
کند، نمایشــگاه ها و غرفه های 
بین المللی با بی اهمیتی رو به رو 
و از سوی دیگر نقش پردازش بر 
روی داروهای گیاهی و عرقیجات 

کمرنگ می شود.

قیمت بازارنوع سکه
917000سکه تمام طرح جدید
916000سکه تمام طرح قدیم

464000نیم سکه
256000ربع سکه

170000گرمی
93914هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3424دالر
3905یورو
5315پوند

942درهم
1165لیر ترکیه

یک کارآفرین در گفت وگو با کیهان اعالم کرد

تولید 5 هزار لیتر گالب طی 2 ماه با سرمایه اندک

روسیه: قیمت نفت زیر 40 دالر شود تولید خود را کاهش می دهیم

اقتصــاددان گفت:  یــک 
دولتمردان  آنچــه  برخــالف 
ادعا می کنند، برخوردشــان با 
هیئت های اروپایی که می آیند، 

هوشمندانه نیست.
مهدی حنطــه در گفت وگو با 
نسیم درباره موج ورود هیئت های 
سیاسی و اقتصادی اروپایی به کشور 
اظهار کرد: دولتمردان ادعا می کنند 
که با سیاســت های هوشمندانه ای 
اروپایی  کشــورهای  هیئت های  با 
برخورد می کنند اما این سیاست ها 

به طور کامل مشخص نیست.
وی ادامــه داد: مثال مشــخص 

نیســت در مواجهه با بخش خودرو 
واقعا اســتراتژي دولت چیست؟ در 
صنایع غیر از خودرو چه استراتژی 
را دارند و در خدمات قرار است چه 

برنامه ای را دنبال کنند.
این عضو هیئت  علمی دانشگاه 
آزاد تصریح کرد: اگر موج حضور 
کشــورهای اروپایــی در ایــران 
مدیریت نشود، ایران و کشورهای 
همســایه تبدیل به بازار مصرفی 
برای کاالهای اروپایی می شــوند. 
اگــر این روند ادامه پیدا کند یك 
سلطه گری جدید در قالب استعمار 
شد.  خواهد  ایجاد  غیرمســتقیم 

نفــوذی که رهبــر معظم انقالب 
استعمار  همین  فرمودند  اسالمی 

غیرمستقیم است.
اگر ایشــان از اســتعمار فرانو 
صحبت می کنند یکی از شاخه هایش، 

استعمار اقتصادی است.
یعنی در قالــب روابط تجاری، 
بــه وجود  اقتصــادی  وابســتگی 
می آورند. اگر ایــن جریان هدایت 
نشــود ســبك زندگی مردم ایران 
تغییــر پیدا می کنــد و تبعات این 
مسئله در نسل های آینده خودش 

را نشان خواهد داد.
حنطه با اشاره به اینکه اروپایی ها 

صرفا به دنبال منافع خود هســتند 
افــزود: دلیــل شــتابزدگی ورود 
خارجی هــا به کشــورمان هم این 
اســت که هر کدام، بخش هایی از 
اقتصاد کشــور را به دست بگیرند. 
بنابرایــن آنها بیــش از این که به 
دنبــال منافع ما باشــند، به دنبال 

منافع خودشان هستند.
وی با تاکید بــر بدهکار بودن 
کشورهایی که بعد از برجام به ایران 
آمدند، ادامه داد: در این کشــورها 
نسبت بدهی به GDP )تولید ناخالص 
داخلی( بسیار باالست و هر کدام با 
بحران های مختلفی مواجه هستند، 

مثال در این کشورها سن بازنشستگی 
باال رفته است و صندوق های بیمه ای 
با مشکل مواجه هستند، زیرا نیروی 
کار کمتــری وارد ایــن صندوق ها 
شــده اند. بنابراین این کشــورها از 
ورود به ایران به دنبال حل مشکل 

خودشان هستند.
این استاد دانشــگاه با انتقاد از 
برنامه نداشــتن دولت برای اقتصاد 
مقاومتی تصریح کرد: اگر دولت در 
حوزه اقتصاد مقاومتی برنامه آماده ای 
داشت، در برابر این پولهایی که آزاد 
می شــود و این ســفرهای تجاری، 
عمل  هوشــمندانه تر  می توانستیم 

کنیــم. آن زمان اگر طرف خارجی 
می آمد دســتش را می فشردیم اما 
برنامه مشخصی هم برایش داشتیم.
حنطه خاطرنشان کرد: اگر در 
مذاکرات هســته ای بازی برد برد را 
مطرح کردیم، در عرصه اقتصاد هم 
باید به دنبال بازی برد برد باشــیم. 
در اوایــل دهه 70 بحث فاینانس و 
سرمایه گذاری های مستقیم خارجی 
تحت عنوان سیاست های بایبك و 
بیع متقابل مطــرح بود و آن زمان 
ایراد اصلی این بود که تکنولوژی های 
قدیمی را تحت عنوان بیع متقابل به 

ما می دادند.

هشدار یک اقتصاددان نسبت به پذیرش بی برنامه غربی ها در بازار ایران

صنایع  کمیســیون  عضو 
مجلس گفــت: افزایش قیمت 
فعلی  کیفیت های  بــا  خودرو 

قابل قبول نیست.
حســین فتاحی در گفت وگو با 
فارس اظهار داشت: بحث پرداخت 
هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
به دو خودروساز بزرگ کشور مطرح 
شده و جلساتی با این موضوع برگزار 

شده است.
وی ادامــه داد: اگر قرار باشــد 
این تسهیالت به خودروسازان داده 

شود باید به شرط افزایش بهره وری 
و کیفیــت خودرو صــورت گیرد و 
وزارت صنعت در این مورد نظارت 

الزم را داشته باشد.
وی با بیــان اینکه همه صنایع 
کشــور نیازمند دریافت تسهیالت 
بانکی هستند، گفت: این تسهیالت 
باید به صنایعی داده شود که دارای 

بهره وری و کیفیت مناسب باشند.
فتاحــی در ادامه با اشــاره به 
بحث های مطرح شــده از ســوی 
خودروســازان برای افزایش قیمت 

خودرو، گفت: کمیســیون صنایع 
مجلــس با افزایــش قیمت خودرو 
موافق نیست و اگر کیفیت خودروها 

در حــد فعلی باشــد، قیمت نباید 
افزایش یابد.

وی تاکیــد کــرد: خودروهای 

داخلــی باید با طراحــی جدید و 
کیفیت مناسب به مردم عرضه شوند 
تا جلوی یکه تازی شرکت های چینی 
و کره ای در بازار ایران گرفته شود.

وی اظهار داشت: اگر قرار باشد 
با کیفیت فعلــی، قیمت خودروها 
افزایش یابد این مسئله مورد پذیرش 
مردم نخواهد بود و خریداران حاضر 
به پرداخت پول برای خرید چنین 

خودروهایی نخواهند بود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس 
ادامــه داد: در حال حاضر با وجود 

اینکه خودروهای چینی از کیفیت 
الزم برخوردار نیستند ولی به دلیل 
طراحی مناسب برای مردم جذاب 
نیز  ایرانی  خودروســازان  هستند. 
باید به سمت خودروهای با طراحی 

جدید و کیفیت باال حرکت کنند.
بــه گفته وی، بــازار خودروی 
ایران محل تردد شرکت های چینی 
و کره ای شده است و این شرکت ها 
در حــال گرفتــن بــازار داخلی از 
خودروسازان ایرانی هستند که دولت 

باید فکری برای این مسئله کند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس:

سخنگوی کمیسیون برنامه 
و بودجه گفــت: اگر دولت به 
دنبال یکسان ســازی نرخ ارز 
به  قیمت  کاهش  با  باید  است، 

دنبال آن باشد و نه افزایش.
غالمرضا کاتب در گفت وگو با 
فارس، درمورد نــرخ دالر 3 هزار 
و 100 تومانی در بودجه سال95، 
اظهار داشت: این رقم پیشنهادی 
دولت برای بودجه سال آینده بوده 
و البته علت چرایــی افزایش آن، 
احتماالً از رئیس سازمان مدیریت 

پرسیده خواهد شد.
برنامه  کمیســیون  سخنگوی 
و بودجه مجلــس ادامه داد: آنچه 
مسلم اســت دولت باید به دنبال 
کاهش نرخ ارز باشد، تا ارزش پول 
ملی حفظ شــده و همچنین نرخ 
ارز باید طبق برنامه پنجم توســعه 
توسط بازار مشــخص شود و این 

قیمت محاسباتی خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه قیمت 
محاســباتی دالر در بودجه نباید 
افزایش یابد، گفت: این نرخ می تواند 

در قیمت ارز در بازار تأثیرگذار باشد 
و اگر دولت به دنبال یکسان سازی 
نرخ ارز است، باید با کاهش قیمت 

به دنبال آن باشد و نه افزایش.
ایــن نماینده مجلــس با بیان 
اینکه طبق قانون برنامه پنجم نباید 
قیمت ارز دو نرخی باشد، تصریح 
کرد: اینکه گفته می شود دولت به 
دنبال کسب درآمد بیشتر از محل 
افزایش نرخ دالر، در بودجه است، 
بعید می دانم مسئوالن سیاست های 
کالن را به مباحث فرعی گره بزنند، 

بلکه باید مســائلی ماننــد تورم، 
حمایت از تولید محور قرار دارد.

کاتــب عنــوان کــرد: دولت 
صددرصد به دنبال یکسان ســازی 
نرخ ارز بوده و قیمت تعیین شــده 
دالر به منظور کسب درآمد نیست.

برنامه  کمیســیون  سخنگوی 
و بودجــه مجلس رویکرد دولت را 
در بحث افزایش نرخ ارز، توســعه 
صادرات دانســت و گفت: ارزهای 
صادراتی می تواند در داخل موجب 
رونق تولید شــود، امــا اگر با نگاه 

افزایش هزینه های تولید، تکنولوژی 
و ماشین آالت باشد، منجر به کاهش 

تولید خواهد شد.
این نماینده مجلس یادآور شد: 
در بودجه ســال جــاری 54 هزار 
میلیارد تومان از محل درآمدهای 
نفتی پیش بینی شده و در صورتی 
که سناریوهای نفتی سال آینده بین 
40 تا 50 دالر باشــد، باید میزان 
صادرات نفت افزایش داشته باشد.

وی درمورد اینکه سهم صندوق 
توسعه ملی فقط برای بودجه سال 

94 به 20 درصد کاهش یافته است، 
گفت: این حکم برای بودجه سال 
جــاری بوده که طبق برنامه پنجم 
حداقل ورودی به صندوق توسعه 
ملی 20 درصد درنظر گرفته شده 
است و هنوز برای بودجه سال95 

تصمیمی گرفته نشده است.
کاتب درمورد زمان ارائه الیحه 
برنامه ششم توسعه بیان داشت: به 
نظر می رسد با شرایط کنونی بودجه 
سال 95 نیز براساس برنامه پنجم 

تهیه خواهد شد.

افزایش قیمت خودرو با کیفیت فعلی قابل قبول نیست

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

دالر 3100 تومانی با یکسان سازی نرخ ارز تناقض دارد

معاون وزیر اقتصاد روسیه 
اعالم کرد برزیل و روســیه 
در حال مذاکــره برای انجام 
مبادالت دو کشــور براساس 

ارزهای ملی هستند.
به گــزارش فارس، الکســی 
لیخایــوف، معاون وزیــر اقتصاد 
روســیه اعالم کــرد مقامات این 
کشــور و برزیل در حال مذاکره 
از مبادالت  بــرای حــذف دالر 

دوجانبه خود هستند.
لیخایوف تأکید کرد دو کشور 
قصد دارند تا براساس یك توافق 
دوجانبه بین دولتی همکاری های 
مالــی و بانکی خــود برای ایجاد 
بسترهای استفاده از ارزهای ملی 
دو کشــور در مبــادالت تجاری 

دوجانبه را گسترش دهند.
این مقام روس تأکید کرد دو 
کشــور در حال حاضر در مراحل 

ابتدایی این توافق هستند.
لیخایوف تأکیــد کرد نیاز به 
استفاده از ارزهای ملی در مبادالت 
بین کشورها روز به روز شفاف تر 

می شود.
روســیه  اقتصاد  وزیر  معاون 
تأکید کرد به دلیل تحریم ها علیه 
برخی شرکت های روس در کنار 
بی ثباتی ارزهای دو کشور در برابر 
دالر، عدم تعادل و ریســك های 

مضاعفی در مبادالت خارجی دو 
کشور ایجاد شده است.

لیخایــوف تأکید کــرد این 
مذاکرات به سرپرســتی رؤسای 
بانك های مرکزی دو کشــور در 
حــال برگزاری اســت و هدف از 
این مذاکرات ایجاد یك همکاری 
مناســب بانکی بین دو کشــور 

براساس ارزهای دوجانبه است.
این مقام روس تأکید کرد این 

احتمال وجود دارد که نخســت 
وزیران دو کشــور نیز طی دیدار 
خود در این باره گفت وگوهایی را 

صورت دهند.
برزیل رتبه هفتم و روســیه 
رتبه دهم در تولید ناخالص داخلی 
را دارا هســتند. مجمــوع حجم 
اقتصاد دو کشور 4/2 هزار میلیارد 
دالر است، بنابراین خروج آنها از 
سنگینی  ضربه  دالری،  مبادالت 

به پول آمریکا وارد کرده اســت. 
خــروج چین و چندین کشــور 
دیگر از مبادالت دالری که بعضاً 
جــزو اقتصادهــای معتبر جهان 
هستند، دالر را در آستانه نابودی 
قرار داده، با این حال، دولتمردان 
کشور ما به دنبال افزایش قیمت 
دالر در بودجه ســال آینده و باال 
بردن نقش آفرینی پول آمریکا در 

ایران هستند.

اقتصادهای هفتم و دهم جهان از پول ملی برای مبادالت استفاده می کنند

ضربه سنگین روسیه و برزیل به پول آمریکا

رئیس اتاق اصنــاف ایران از 
ســهم اندک بخش خصوصی در 

اقتصاد کشور انتقاد کرد.
بــه گزارش فــارس، علی فاضلی 
دیروز در نشســت خبری رؤسای سه 
اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی ایران به 
سهم اندک بخش غیردولتی در نظام 
اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: هر 
وقت خواستیم در کارها جلو برویم و 
به بحث پیشرفت رسیدیم نام آلمان یا 
مالزی از کشورهای اسالمی را به میان 
نمی آوردیم اما این را به مردم نگفتیم 
که 92 درصــد از اقتصاد آلمان و 72 
درصد از اقتصاد مالزی دســت بخش 
غیردولتی است. در حالی که این رقم 
در اقتصاد ما بیشتر از 17 درصد نیست 

و ما انتظار معجزه هم داریم.

وی تصریح کرد: یك سفره عظیمی 
توسط دولت مثل کمیته امداد پهن شد 
و خیلی هــا از آن ارتزاق می کنند و ما 
هنوز نتوانسته ایم حتی بخش بانکیمان 
را از بنــگاه داری خــالص کنیم یا در 
بخش های دیگر هم این گالیه وجود 
دارد که باید برای آن چاره ای اندیشید.
وی بــا تاکید بر اینکــه به عنوان 
بخش غیردولتی نتوانسته ایم استراتژی 
معینی را در تعامل بین صنایع بزرگ 
و خرد تعریف کنیم اضافه کرد: حتی 
در حــوزه تدوین قوانیــن و تصویب 
آیین نامه ها حضــور کمرنگی داریم یا 
اصال حضور نداریم در حالی که دولت 
در تدویــن برخی لوایــح باید خود را 
مکلــف به گرفتن کار کارشناســی از 
بخش غیردولتی کند در حالی که خود 

را مکلف نمی داند.
فاضلــی ادامــه داد: 94 درصــد 
بنگاه های حاضــر در بخش صنایع و 
بنگاه های کوچك و متوسط قرار دارند 
در حالی که شــاهد تعارض بین سه 
اتاق و قانون غیرتوسعه محور در بخش 

اصناف بوده ایم.
رئیس اتاق اصناف ایران در بخش 
دیگری از ســخنان خود نوک پیکان 
انتقاداتش را به ســمت سازمان امور 
مالیاتی نشانه رفت و گفت: متاسفانه 
فرافکنی هایی از سوی این سازمان در 
بحــث مالیات در مورد اصناف صورت 
گرفت و در حالی که از سال 90 تاکنون 
شاهد رکود در ساختار اقتصادی کشور 
افزایش مالیاتی  هســتیم 48 درصد 

داشته ایم.

وی با انتقــاد از اینکه می گویند 
سهم اصناف در حوزه مالیات کم است 
گفت:  آمار رسمی مالیات دریافتی در 
حوزه های مختلف کشــور را بررسی 
کنید و ببینید ســهم اصناف کجا کم 
است شما اگر نمی توانید مالیات دولت 
را از بخش هــای مختلف احصا کنید 
چرا توپ را در زمین اصناف می اندازید. 
نمی توانم بگویــم اصناف از اظهارنامه 
حقیقی مالیاتی فرار می کنند اگر چه 

شاید کتمان مالیاتی اتفاق بیفتد.
وی خاطرنشــان کرد: باید پرسید 
در راستای سر و سامان دادن وضعیت 
مالیات شــما چه کرده اید فقط نباید 
بنگاه هــای آشــکار را دیــد و هر روز 
فشارهای مختلف را بر اصناف وارد آورد 
باید پرســید شما چه کرده اید اصناف 

بدون هیچ هزینه ای اشتغال ایجاد کرده 
در حالی که دولت باید به ازای هر شغل 
150 تا 160 میلیون تومان هزینه کند.
فاضلــی ایــن را هــم گفت که 
نمی گوییم احتیاج به ســرمایه گذاری 
خارجــی نداریم ولی حفظ شــرایط 
موجود برای بنگاه ها از واجبات است.

وی در پاســخ به اینکه شــما در 
کشــاکش مالیاتی اخیر دو سه مرتبه 
برنامه هــای انتقادآمیــزی خطاب به 
رئیس سازمان امور مالیاتی نوشته اید 
و نتیجــه آن به کجا رســید اینگونه 
واکنــش داد کــه در بحــث مالیات 
خیلــی از معضالت حل شــده و نگاه 
ســازمان امور مالیاتی تا حدی تعدیل 
شده و قرار است سازمان های مالیاتی 
مستقر در استان ها با اصناف همکاری 

بیشتری کنند.
وی ادامه داد: نامه ای که به رئیس 
ســازمان امور مالیاتی دادیم منجر به 
ایجاد نشست هایی شد که بخش هایی 
از آن حل شد اما بخشی از مشکالت به 
سال های قبل برمی گردد که هنوز مفاصا 
حساب سال 92 صادر نشده و سعی بر 
این است که تا پایان شهریور حل شود.

فاضلی همچنیــن در مورد ورود 
ســرمایه گذاران خارجی به کشــور و 
توجــه به ظرفیت داخلــی هم گفت: 
همیــن االن بســیاری از خارجی ها 
نگاهشان این اســت که کاال به ایران 
صادر کنند نه آنکه تکنولوژی بیاورند 
و سرمایه گذاری کنند و اتاق بازرگانی 
می تواند واردات کاال را در جهت تولید 

هدفمند سوق دهد.

رئیس اتاق اصناف ایران:

سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور فقط 17 درصد است

تأثیرگذارتریــن مرحله در یك فرآیند همکاری اقتصادی و تجاری، نقطه آغاز 
آن یعنی مذاکره است و مهم ترین عامل دستیابی به موفقیت در مذاکره شناسایی 
شرایط و نقاط ضعف طرف مقابل و حضور پرقدرت با تکیه بر نقاط قوت خود است؛ 
حال آنکه به نظر می رســد این اصل اساســی در شرایط پساتوافق مورد غفلت قرار 

گرفته و لذا منافع کشور تضییع شود.
فارغ از احتمال تعلیق تحریم ها و امکان حضور سرمایه گذاران خارجی، با مداقه 
در وضعیــت اقتصادی طرفین ذی نفع در مذاکرات ایران-هیات های اروپایی نکاتی 
مهم به دســت می آید که اهمال در توجه به آن ها می تواند منجر به فرصت سوزی 

برای کشور شود.
بر اســاس گزارش دفتر آمار اتحادیه اروپا، رشــد اقتصادی در منطقه یورو در 
سه ماهه دوم سال میالدی جاری با کاهش 0/1 درصدی مواجه شده است. براساس 
این گزارش، رکود در کشورهایی همچون فرانسه و ایتالیا در شکل گیری این روند 

نقشی مؤثر ایفا کرده است.
»رویترز« در بررســی اوضاع اقتصادی کشورهای 19 گانه عضو اتحادیه اروپا، 
در گزارش 14 اوت خود، شــرایط آلمان را به عنوان بزرگ ترین اقتصاد این منطقه 
موردتوجه قرار داد و نوشــت: در آلمان هرچند رشــد اقتصادی به ســختی از 0/3 
درصد در ســه ماهه نخست به 0/4 درصد رســید، اما نتوانست رشد 0/5 درصدی 

پیش بینی شده را محقق سازد.
کاهش رشد اقتصادی آلمان به ابتدای 2015 بازمی گردد؛ آن زمان که آهنگ 
رشد اقتصادی آلمان از 0/7 درصد در سه ماهه آخر سال 2014 به رقم 0/3 درصد 

در سه ماهه اول سال 2015 رسید.
ادامــه این روند نزولی، انتظارات نســبت به آینده اقتصــاد اروپا و به خصوص 
کشورهای متکی بر صادرات را با ابهام مواجه ساخته است. »رویترز« از قول »فیدل 
هلمر« کارگزار امور مالی در یك شــرکت مدیریت ســرمایه آلمانی نوشت: درست 
است که چین یکی از شرکای تجاری بسیار مهم ماست، اما ما محصوالت و خدمات 
خود را به تمام نقاط جهان صادر می کنیم؛ بنابراین اکنون که امکان صادرات بیشتر 
به چین وجود ندارد، برای تقویت رشد اقتصادی آلمان باید به فکر افزایش صادرات 

به دیگر مناطق جهان باشیم.
آنچه از بررســی اوضاع اقتصاد جهانی حاصل می شــود از این واقعیت حکایت 
می کند که در پی بروز مشکالت اقتصادی در کشورهای سرمایه پذیر و اشباع بازارهای 
مالی کشــورهای توسعه یافته، مکان یابی زمین بکر و حاصل خیز برای اروپایی ها از 

اهمیت حیاتی برخوردار است.
پیش ازایــن در یادداشــتی با عنوان »تعلیق تحریم نفت بــه نام ایران و به کام 
غرب« یکی از ابعاد استفاده غرب از شرایط پساتوافق برای گذر از شرایط بحران مورد 
موشکافی قرار گرفت و این نکته موردبررسی قرار گرفت که  از سویی بازگشت کامل 
ایران به بازار جهانی می تواند قیمت هر بشــکه نفت را در سال آینده میالدی تا 10 
دالر کاهش دهد و از سوی دیگر این میزان کاهش قیمت نفت، نیم درصد رشد تولید 
ناخالص ملی را از کشورهای صادرکننده به سوی کشورهای واردکننده منتقل می کند.

عالوه بر این، همان گونه که اشــاره شد کشــورهای غربی با توجه به از دست 
رفتن موقعیت تجاری شرکایی همچون چین، فراتر از اینکه کاهش هزینه تولید را 
پیگیری کنند به دنبال یافتن شــریك اقتصادی جدید هستند و در بزنگاه تشدید 

این نیاز، توافق وین به یاری آن ها رسید.
نمونه های فراوانی برای اثبات این گزاره در دســت است. به عنوان مثال، نشریه 
آمریکایی »گلوبالیست« در گزارش دهم آوریل خود با عنوان »آیا ایران تبدیل به بازار 
نوظهور موفق خواهد شد« به بررسی ظرفیت های ایران برای دوران پساتوافق پرداخت.

عضو کمیته روابط خارجی سنای فرانسه، ناتالی گولت، در گفتگوی 2 مه خود 
بــا  خبرگزاری »ترند« جمهوری آذربایجان گفت: ایران برای دوران پس از تحریم 
طرح های توســعه ایران عظیمی در نظر گرفته اســت و این ظرفیت بالقوه ای برای 

رشد اقتصادی اروپا و دیگر کشورها فراهم خواهد کرد.
»اوری دادوش« کارشــناس ارشد موسسه تحقیقاتی کارنگی که پیش تر از او 
به عنوان کارشــناس برجســته بانك جهانی نام برده می شد در جریان نشستی در 
کارنگی گفت: اقتصاد ایران بزرگ و پیچیده است. ایران جمعیتی شبیه ترکیه دارد. 
درآمد سرانه مردم ایران چهل درصد بیشتر از مصری ها است. اقتصاد ایران چیزی 
بیشتر از اقتصاد نفتی است. در دوران پیش از تحریم ها ایران ساالنه یك میلیون و 
ششصد هزار دستگاه خودرو تولید می کرد که این رقم، سه برابر میزان خودروهای 

تولیدشده در ایتالیای امروزی است.
وی در ادامــه اظهارات خود به این واقعیت اشــاره کرد که باز شــدن فضای 
اقتصادی ایران تأثیر زنجیره ای بر ســرمایه گذاری و تجارت جهانی خواهد گذاشت 
آن هم درحالی که تجارت جهانی با مشکالتی مواجه است. باید توجه داشت که حجم 
اقتصاد کشورهای درحال توسعه در حال حاضر در مقایسه با دوران پیش از بحران 
اقتصادی سال 2007، بیست وپنج تا سی درصد بزرگ تر شده است اما وضع اقتصاد 

ایران در مقایسه با آن زمان، تغییر چندانی نکرده است.
قطعاً ظرفیت های بالاســتفاده در ایران تنها محرک غرب برای برقراری رابطه 
اقتصادی با تهران نیســت. آمار رسمی صندوق بین المللی پول که در ابتدای سال 
1394 منتشــر شــد از این واقعیت پرده برمی دارد که ایران اسالمی حتی باوجود 
تحریم های ظالمانه موفق به تثبیت جایگاه خود در اقتصاد جهانی شــده است. بر 
این اساس، ایران باوجود تحریم ها توانسته است جایگاه سال 2013 خود را به عنوان 

هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2014 نیز حفظ کند.
اما به نظر می رســد علیرغم تأکید دولت بر اهمیت توافق هسته ای و مشروط 
کردن تمام امور کشــور ازجمله آب خوردن و ازدواج جوانان به گشایش سیاسی و 
اقتصادی، فراهم آوردن بسترهای الزم برای انتفاع از شرایط پساتوافق مورد اهمال 
قرار گرفته است؛ تا جایی که مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و 
برق که حتی در شرایط تحریم در 8 کشور، پروژه های مختلف انرژی در دست اجرا 
داشته است نابسامانی موجود در مذاکره با هیئت های خارجی را باعث سلب فرصت 
بهره مندی از ظرفیت های در دست، تفسیر کرده و نسبت به توان شرکت های ایرانی 
در برقراری روابط دیپلماسی اقتصادی با هیئت های تجاری خارجی ابراز نگرانی کند.

از ســوی دیگر و باوجود تأکید شفاف، صریح و مکرر غربی ها بر ارزش حیاتی 
کشــورمان برای همکاری های اقتصادی، برخی دولت مردان در ســخنانی سخیف، 

ظرفیت کشور را تا حد رقابت در تولید آبگوشت بزباش تنزل داده اند.
چنین اظهاراتی، این نگرانی را در دلسوزان داخلی ایجاد می کند که خدای ناکرده 
از خودباختگی برخی تصمیم سازان و تصمیم گیران، شرایطی را فراهم نکند که حتی 
باوجود نیاز مفرط طرف غربی به استفاده از شرایط پساتوافق و دست باالی طرف ایرانی 
با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور، نه تنها بیشترین عایدی نصیب بیگانگان شده و 
اقتصاد ملی کمترین بهره را از آن خود کند، بلکه منت سرمایه گذاری بر سر کشور بماند.

امــا درنهایت امید اســت تا دولت با اصالح رویه و اعمــال دقت نظر افزون تر، 
نیاز غربی ها را غنیمت شمرده و با شناسایی اولویت ها، نیازها و ترجیح های کشور، 
ترافیك رفت وآمد هیئت های خارجی را به عقد قرارداد های بلندمدت و راهبردی با 
پشتوانه های محکم حقوقی منتهی کند؛ قراردادهایی که احتمال شانه خالی کردن 
طرف مقابل یا تبدیل کشور به جوالنگاه کاالهای مصرفی غربی را به خوبی پیش بینی 

کرده و تمهیدات الزم را درباره مواردی ازاین دست شامل شود.

اروپا و ترجمه نیاز به منت

نگاه اقتصادی


