
بيست ونهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با 
محوريت «تورم و چالش هاى آن» برگزار و بر بازبينى 
و بازنگرى عملكرد دولت در هشت سال گذشته تاكيد 
ــد. در ابتداى اين نشست يحيى آل اسحاق - رييس  ش
ــران - با تاكيد بر  ــاق بازرگانى، صنايع و معادن ته ات
اين كه عملكرد هشت سال گذشته در راستاى بررسى 
ــى و  ــاى آن به بازبينى، حسابرس قوت ها و ضعف ه
ــت: بحث هاى كالن اقتصادى  بازنگرى نياز دارد، گف
در زمينه  رشد اقتصادى، تورم، اشتغال، مسائل ارزى، 
ــورد ارزيابى قرار  ــاخص ها بايد م ــاير ش بودجه و س
گيرد. به گزارش ايسنا، وى با بيان اين كه در بعد كالن 
اقتصادى، ايران دچار چالش شده است، تصريح كرد: 
مباحث متعددى در اين زمينه مطرح و راه حل هايى نيز 
ــده است.آل اسحاق ادامه داد: در حال حاضر  اتخاذ ش
ــا در حوزه هاى اقتصادى هزينه هاى زيادى را  تهديد ه
ــور تحميل مى كند. به طور مثال نيروى انسانى  به كش
ــاد ما به دليل  ــك فرصت در اختيار اقتص ــه عنوان ي ب
ــت.به گفته  ــده اس عدم بهره گيرى تبديل به تهديد ش
ــادن تهران اگر  ــى، صنايع و مع ــاق بازرگان رييس ات
بخواهيم تمام تهديد ها را به فرصت تبديل كنيم، بايد 
ــكل بگيرد.وى با تاكيد بر اين كه  در كشور توسعه  ش
درحال حاضر رشد فعلى توسعه در كشور منفى يك 
درصد است اظهار كرد: براى رسيدن به اهداف فوق و 
استفاده از فرصت ها بايد رشد توسعه به چهار، پنج و يا 
شش درصد برسد، زيرا تنها در اين شرايط مى توان از 
امكانات استفاده بهينه كرد.آل اسحاق با تاكيد بر اين كه 
ــد و توسعه اقتصادى را فراهم  اگر بتوانيم الزامات رش
كنيم همه مشكالت راه حل كلى خواهد داشت، گفت: 
ــى دارد كه بايد آنها را فراهم  تمام اين مباحث الزامات
ــخص كرده اند و  كرد. صاحب نظران چالش ها را مش
بايد اين نكته را تاكيد كرد كه ما اولين كشورى نيستيم 

كه گرفتار چنين مشكالتى شده باشيم.
رشد اقتصادى ايران نزديك صفر شده است

ــى و صنايع و معادن تهران گفت:  رئيس اتاق بازرگان
ــد اقتصادى ايران كه االن نزديك  به منظور اينكه رش
صفر شده است، به 4 تا 5 درصد افزايش يابد، بايد به 
الزاماتى چون تدابير ويژه در اقتصاد كالن، فعال سازى 
ديپلماسى خارجى، تسهيل فضاى كسب و كار كشور 
ــيم.وى تصريح كرد: اكنون  ــته باش توجه خاص داش
شاخص هاى مختلف اقتصاد كالن مثل رشد اقتصادى، 

ــتغال و بودجه به طور مجزا بايد مورد بحث  تورم، اش
ــى  ــى قرار بگيرد و در مورد آنها آسيب شناس و بررس
انجام شود تا اشكاالت و در مقابل آن اقدامات خوب 
صورت گرفته مشخص شود. همان طور كه مثال دكتر 
مسعود نيلى در يك برنامه تلويزيونى به مساله اشتغال 
پرداختند كه بازخوردها و انعكاس آن در جامعه هم به 
خوبى قابل مشاهده بود.آل اسحاق با اشاره به اين نكته 
كه در حال حاضر كشور در شاخص هاى كالن اقتصاد 
دچار مشكل است، افزود: اين مشكالت داليل متعدد 
ــى تحليل هاى صورت  ــكار و نهان دارد كه در ط آش
ــگاهيان،  ــوى دانش ــه راه حل هاى مختلفى از س گرفت
صاحب نظران و فعاالن اقتصادى براى آن مطرح شده 
كه مى توان با بررسى هاى جامع به بهترين تركيب براى 

حل اين مسايل دست يافت.
رئيس اتاق تهران با تاكيد بر اين كه نبايد اجازه دهيم 

ــتغال  ــود به موضوع اش فرصت ها به تهديد تبديل ش
ــور  و جمعيت قابل توجه جوانان تحصيلكرده در كش
ــاره كرد و گفت: براى همه روشن است كه اكنون  اش
ــانى متخصص و داراى  ــور ما از منظر نيروى انس كش
ــه اول را دارد اما اين  ــالت عالى در منطقه رتب تحصي
ــيار خوب در حال تبديل شدن به تهديد  فرصت بس
ــانى،  ــت، چرا كه براى اين خيل عظيم نيروى انس اس
ظرفيت متناسبى در بازار كار ايجاد نشده است.يحيى 
ــحاق با بيان اين پرسش كه حال چه بايد كرد؟  آل اس
ــد وضعيت فعلى و داليل به وجود آمدن  تحليل و نق
آن را مرحله اصلى و پايه كار دانست.وى گفت: براى 
ــعه  تبديل كردن تهديدها به فرصت بايد به دنبال توس
ــيم و در يك نگاه كلى اين توسعه اتفاق  ــور باش كش
ــد اقتصادى كشور كه اكنون  نمى افتد مگر اين كه رش
ــر و و پايين تر از صفر درصد  در محدوده كمى باالت

ــت را به حداقل 4 تا 5 درصد افزايش دهيم و البته  اس
براى رسيدن به اين رشد در نگاه كلى بايد الزامات آن 

را در بخش هاى مختلف ايجاد كنيم. 
ــى  ــازى ديپلماس تدابير ويژه در اقتصاد كالن، فعال س
ــهيل فضاى كسب و كار كشور از جمله  خارجى، تس
ــت كه آل اسحاق به آن ها اشاره كرد.رئيس  الزاماتى اس
اتاق تهران با تاكيد بر شناخت مسايل به عنوان اولين 
قدم اشاره داشت كه ما اولين كشورى نيستيم كه دچار 
چنين مشكالتى در اقتصاد شده ايم و همه اين مسايل 
ــت تصميم ها و  ــى درس ــا ارزيابى دقيق و حسابرس ب
ــت ها قابل حل شدن است. يحيى آل اسحاق در  سياس
پايان سخنان خود ابراز اميدوارى كرد كه در پايان، اين 
ارزيابى ها بتواند به مردم كمك كند تا در انتخابات آتى 
كشور بهترين انتخاب را براى آينده سياسى- اقتصادى 

كشور داشته باشند.

در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگانى تهران مطرح شد

 حـركت منفـى توسـعه در كشـور 

مدير كل فن آورى اطالعات و ارتباطات بانك مركزى 
ــتور كار بانك  گفت: الكترونيكى كردن چك در دس
ــيم اين كار را تا پايان  ــت بنابراين درتالش مركزى اس
ــنا،ناصر حكيمى با  ــال انجام دهيم.به گزارش ايس س
ــاره به ارائه گزارش بانك مركزى در جلسه ديروز  اش
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى كه در بانك مركزى به 
ــت معاون اول رييس جمهورى و اعضاى ستاد  رياس
ــد اقتصادى و دكتر بهمنى برگزار شد،  مبارزه با مفاس
اظهار كرد: در اين جلسه بانك مركزى در چهار حوزه 
ــن چهار حوزه نظام  ــود را ارائه داد كه اي گزارش خ
مالى كشور مستعد بروز فساد اقتصادى است كه بايد 
مورد بررسى قرار گيرد.وى با بيان اين كه در اين زمينه 
ــزى انجام داده به اين محورها  اقداماتى را بانك مرك
اشاره كرد و گفت: عدم شفافيت به ويژه در مراودات 
مالى، نظارت و تقويت آن، بازار غير متشكل پولى و 
ــد اقتصادى كه ساماندهى  اهميت آن در حوزه مفاس
اين بازار يكى از چالش هاى مهم بانك مركزى است 
ــتم هاى اطالعاتى  ــدى ناكارآمدى سيس ــث بع و بح
ــتم هاى اطالعاتى بين دستگاهى است. به ويژه سيس

حكيمى با بيان اين كه اقداماتى كه بانك مركزى انجام 
ــت كه به لحاظ  ــاختى اس ــى بر ايجاد زيرس داده مبتن
مقرراتى، سامانه ها و سيستم هايى كه بايد اين مقررات 
ــده گفت: در حوزه شفافيت  پشتيبانى كنند تنظيم ش
13 دستورالعمل در رابطه با پولشويى در ماه هاى اخير 
تصويب شده كه بحث سهامدارى بانك ها و شناسايى 

ــخاص مرتبط و شناسايى نقاطى كه با مقررات در  اش
تناقض بوده از جمله فعاليت هايى كه انجام شده است.

مدير كل فن آورى اطالعات و ارتباطات بانك مركزى 
ــان اين كه در بحث نظارت اقدامات مهمى انجام  با بي
شده و به لحاظ ميدانى اين نظارت را تقويت كرديم، 
ــايى هاى  ــت: در كنار اين موضوع برخى از نارس گف
مقرراتى كه ممكن بود وجود داشته باشد با بازنگرى 
و روزآورى مقررات در دستور كار بانك مركزى قرار 
ــن خصوص انجام و ابالغ  گرفت و اصالحاتى دراي
ــفانه در حوزه بازار غير  ــت.وى افزود: متاس شده اس
ــد قارچ گونه اى داشتيم كه يكى از  متشكل پولى رش
مظاهر فساد گونه اى است كه در اين بازار موسساتى 
ــرمايه اى نداشته و با پول مردم  فعاليت مى كنند كه س
فعاليت مى كنند و با اين كار در جهت تخريب اقتصاد 
ــزى با همكارى نهادها   گام برمى دارند كه بانك مرك
ــاماندهى  ــتگاه هاى مرتبط اقداماتى درجهت س و دس
ــان اين كه  ــا بي ــت.حكيمى ب ــام داده اس ــا انج آن ه
ــتم هاى اطالعاتى بحث ديگرى بود  ناكارآمدى سيس
ــتورالعمل ها بايد توسط اطالعات  كه تمامى اين دس
ــود، گفت: حجم مبادالت و ميزان  به روز بررسى ش
ــانى خارج  ــه از توان نيروى انس ــاى باال ك تراكنش ه

ــتمى داشت كه راهبرد  ــت نياز به رويكردى سيس اس
ــر نظارت ميدانى  ــزى اين بود كه عالوه ب بانك مرك
نظارت داده محور براساس سامانه هاى اطالعاتى كه 
بانك ها توليد مى كنند نيز در دستور كار بانك مركزى 
ــبختانه به تدريج اين سامانه هاى  قرار بگيرد كه خوش
اطالعاتى فعال مى شوند.مدير كل فن آورى اطالعات 
ــامانه هايى  و ارتباطات بانك مركزى با بيان اين كه س
ــنه تحت عنوان  ــه صندوق هاى قرض الحس مربوط ب
ــفق راه اندازى شده و سامانه نظارت ارزى مربوط  ش
ــته راه اندازى شد كه  ــال گذش به صرافى ها نيز در س
امسال هم توسعه مى يابد كه مبادالتى كه درخصوص 
ارز انجام مى شود به دقت مورد بررسى قرار مى گيرد.

ــارت الكترونيكى  ــامانه نظ ــن از طرح س وى همچني
ــال  ــى ديگر از برنامه هاى مهم در س ــا كه يك بانك ه
جارى است اشاره كرد و گفت: به واسطه اين سامانه 
براساس داده هاى تراكنشى بانك ها مى توانيم وضعيت 
ــرعت استخراج كنيم كه طرح بزرگى  بانك ها را به س
ــت و اميدواريم اقدامات مورد نياز را دراين زمينه  اس
ــال و يا اوايل سال آينده آن را  انجام دهيم تا پايان س
عملياتى كنيم.حكيمى همچنين از ارائه ريزتراكنش ها 
ــاپرك خبر داد و گفت: در حوزه  به پذيرندگان در ش

سامانه هاى بانكدارى الكترونيكى و نظام هاى پرداخت 
طرح هاى مهمى را در دست داريم و آن ها را عملياتى 
ــات و ارتباطات  ــر كل فن آورى اطالع مى كنيم.مدي
بانك مركزى با اشاره به سامانه مديريت اسناد بانكى 
كه مصوب شوراى پول واعتبار هم شده گفت: بخش 
ــى از تراكنش هاى ما از طريق الكترونيكى انجام  مهم
ــود ولى چك هنوز ابزار كاغذى مطلوب است  مى ش
كه قابل حذف نيست كه الكترونيكى كردن چك در 
دستور كار ما قرار دارد.وى گفت:  همچنين در رابطه 
با چك هاى جعلى ساختارى را ايجاد خواهيم كرد كه 
بعد از درخواست مشترى براى دسته چك و بررسى 
درخواست او و احراز اين موضوع كه مشترى مشكل 
خاصى ندارد دستور صدور دسته چك براى او صادر 
ــعبه به شخص متقاضى به  ــده و دسته چك در ش ش
ــود كه ما نيز مطمئن شويم كسى  آدرس او ارسال ش
دسته چك دارد آدرس مشخصى نيز دارد كه درتالشيم 
ــال  ــال انجام دهيم و از اوايل س اين كار را تا پايان س
ــود. ــدور چك در بانك ها آغاز ش ــده تحويل ص آين

ــى از سخنان خود با بيان  حكيمى همچنين در بخش
ــكالتى كه ما داريم بحث متفاوت  اين كه يكى از مش
بودن چك ها در رنگ ها و شكل هاى مختلف توسط 
ــه استاندارد  ــت گفت: با همكارى موسس بانك ها اس
ــاس  ــت داريم كه صدور چك براس اقدامى را در دس
استاندارد مشخص و واحدى باشد و از شاخصه هاى 

امنيتى در رابطه با نوع كاغذ چك نيز انجام شود.

مدير كل فن آورى اطالعات بانك مركزى خبر داد: 
چك ها الكترونيكى مى شوند 

یادداشت چهارشنبه  ١١ اردیبهشت -٢٠مجادی الثانی  ١٤٣٤ -١ می ٢٠١٣ - سال دوازدهم - مشاره  ٣١٨٢اخبار کوتاه  ٤   اقتصادی
چالش هاى پيش روى كسب وكار 
در ايران از منظر فعاالن اقتصادى 

بهاره عريانى* 

با توجه به نوسانات نرخ ارز در سال 2012 بر تعداد 
ــى كه مقررات ارزى را عامل بازدارنده فعاليت  فعاالن
ــت (از5/8 درصد در  ــده اس ــته اند افزوده ش مى دانس
سال 2011 به10/3 درصد در سال 2012) اين عامل 
ــور و در نتيجه  بر قدرت رقابت پذيرى صادراتى كش

رتبه رقابت پذيرى كلى كشور اثر خواهد داشت. 
ورود به فضاى نظم نوين اقتصادى، حركت به سمت 
بازآرايى ساختار بازارها در راستاى ارتقاى توليدات 
صادرات  محور و قابل عرضه در بازارهاى بين المللى 
افزايش رقابت پذيرى را بيش از پيش ضرورى ساخته 
ــت. در اين ارتباط، رقابت پذيرى معيارى كليدى  اس
ــورها، صنايع و  ــى درجه موفقيت كش ــت ارزياب جه
ــى، اقتصادى  ــاى رقابتى، سياس ــا در عرصه ه بنگاه ه
ــتلزم افزايش كيفيت  ــت و بهبود آن مس و تجارى اس
ــده  محصول در چرخة توليد و كاهش قيمت تمام ش
ــد، اين امر محقق نخواهد شد مگر  محصول مى باش
در ساية برخوردارى از فضاى كسب وكار مناسب. به 
ــد  طور دقيق تر، بخش قابل توجهى از مقتضيات رش
اقتصادى هر كشور در گرو فضاى كسب وكار مناسب 
است كه اين مهم نيز محقق نخواهد شد مگر در سايه 
ــتاى رفع موانع  برنامه ريزى صحيح و اصولى در راس
توليد و سرمايه گذارى، كاهش ريسك سرمايه گذارى 
از طريق تامين امنيت اقتصادى و سياسى، ساماندهى 
وضعيت بازار كار و اشتغال از طريق  هماهنگى ميان 
نظام آموزشى و نيازهاى بازار كار. در چنين شرايطى 
اصالح فضاى كسب وكار و بهبود شاخص هاى مزبور 
ــى در  ــه جهانى نه تنها گامى مثبت و اساس در عرص
ــاركت بخش خصوصى در  ــت تقويت جنبه مش جه
ــتغال و توليد در  ــطح اش ــه اقتصاد، ارتقاى س عرص
ــود، بلكه نمادى مهم براى  ــوب مى ش ــور محس كش
استقبال سرمايه گذاران خارجى جهت ورود به كشور 
ــهيل جريان ورود فناورى به كشور نيز به شمار  و تس

مى رود.
ــود فضاى  ــه بهب ــه ب ــا توج ــوام ب ــاى ت ضرورت ه
كسب وكار در اقتصاد ايران پس از ابالغ سياست هاى 
كلى اصل 44 قانون اساسى با مضمون كاهش حوزه 
فعاليت هاى اقتصادى دولت و افزايش مشاركت گيرى 
ــادى از قبيل  ــى در عرصه هاى اقتص بخش خصوص
ــديد تحريم هاى  ــرمايه گذارى، توليد و توزيع، تش س
اقتصادى عليه كشور و اهميت دستيابى به خودكفايى 
ــاد در چنين  ــتر عرصه اقتص ــرى بيش و انعطا ف پذي
شرايطى اهميتى مضاعف يافته است. در اين ارتباط، 
ــاى رقابت پذيرى جهانى كه به صورت  در گزارش ه
ــط مجمع جهانى اقتصاد تدوين و منتشر  ساالنه توس
ــب وكار  ــود، چالش هاى پيش روى فضاى كس مى ش
ــود. وجود  ــر فعاالن اقتصادى رتبه بندى مى ش از منظ
ــتگذاران اين امكان  چنين اولويت بندى هايى به سياس
ــام برنامه ريزى هاى خود اين  ــه در انج را مى دهد ك
ــكالت را در اولويت قرار دهند. به طور دقيق تر،  مش
ــى، طى  ــرى جهان ــاخص رقابت پذي ــبه ش در محاس
نظرسنجى از فعاالن اقتصادى خواسته مى شود از ميان 
ــخص شده شامل: 1. دسترسى به منابع  16 مورد مش
ــت هاى دولت، 3. تورم،  مالى، 2. عدم ثبات در سياس
4. مقررات ارزى، 5. ديوانساالرى در دولت، 6. عدم 
وجود زيرساخت هاى كافى، 7. مقررات دست وپاگير 
ــوى  نيروى كار، 8. عدم رعايت اصول اخالقى از س
ــاد، 10. نرخ ماليات، 11. مقررات  نيروى كار، 9. فس
مالياتى، 12. كمبود نيروى كار تحصيلكرده، 13. فقدان 
ظرفيت كافى جهت نوآورى، 14. عدم ثبات در دولت، 
15. دزدى و جنايت و 16. سالمت عمومى پايين،  5 
ــب وكار را  ــكالت فراروى كس مورد از مهمترين مش
ــد. نتايج حاصل از اين  ــه ترتيب اهميت تعيين كنن ب
ــد؛ به  ــخ ها مى باش ــنجى مجموع موزون پاس نظرس
گونه اى كه، وزن هر پاسخ متناسب با ترتيب اهميت 
ــنامه، تعيين  ــده براى آن در هر پرسش ــخص ش مش
مى شود. بر اين اساس، بررسى چالش هاى پيش روى 
ــب وكار در ايران از منظر فعاالن اقتصادى  فضاى كس
در سال هاى 2011 و 2012 نشان مى دهد كه در سال 
2011، معادل44/2 درصد فعاالن اقتصادى، دسترسى 
ــعه ناقص بازار مالى؛ عدم  به منابع مالى به دليل توس
ــل با افزايش  ــت هاى دولت اين عام ثبات در سياس
نااطمينانى در سطح جامعه مى تواند زمينه ساز تشديد 
ــارى، كاهش  ــكل گيرى تورم انتظ ــطه ش تورم بواس
انگيزه هاى الزم جهت سرمايه گذارى ها اعم از داخلى 
و خارجى باشد كه ماحصل تمامى اين موارد كاهش 
قدرت رقابت پذيرى كشور است و تورم را مهمترين 
مشكالت پيش روى فضاى كسب وكار عنوان كرده اند. 
ــال 2012، معادل48/3 درصد فعاالن  حال آنكه در س
ــه عامل مذكور را با همان اولويت بندى  اقتصادى س
مشكل اصلى فضاى كسب وكار عنوان كرده اند. داليل 

اين تغيير را مى توان به صورت زير عنوان كرد:
ــه عدم ثبات در  ــش تعداد فعالين اقتصادى ك • افزاي
سياست هاى دولت را دومين مشكل پيش روى فضاى 
ــد به15/4  ــته اند از13/7 درص ــب وكار مى دانس كس

درصد؛
ــومين  • افزايش تعداد فعالين اقتصادى كه تورم را س
عامل بازدارنده فعاليت عنوان كرده اند از11/1 درصد 

به14/2 درصد؛
• كاهش تعداد فعالين اقتصادى كه دسترسى به منابع 
مالى را اولين مشكل فعاليت در ايران عنوان داشته اند 
ــى از داليل اين  ــه18/7 درصد. يك از19/4 درصد ب
ــامانه اعتبارسنجى  كاهش را مى توان به راه اندازى س
ــتراك گذارى اطالعات  ــاز فرآيند به اش ــى و آغ بانك

بانكى نسبت داد.
با توجه به نوسانات نرخ ارز در سال 2012 بر تعداد 
ــى كه مقررات ارزى را عامل بازدارنده فعاليت  فعاالن
ــت (از5/8 درصد در  ــده اس ــته اند افزوده ش مى دانس
سال 2011 به10/3 درصد در سال 2012) اين عامل 
ــور و در نتيجه  بر قدرت رقابت پذيرى صادراتى كش

رتبه رقابت پذيرى كلى كشور اثر خواهد داشت.
ــتاى رفع مشكالت  در مجموع مى توان گفت در راس
پيش روى فضاى كسب وكار در كشور و قرار گرفتن 
ــم انداز، ضرورى است  ــند چش ــير اهداف س در مس
ــرايط دسترسى  ــهيل ش ــعه بازارهاى مالى (تس توس
ــاى آن)، افزايش ثبات در  ــى و هزينه ه ــه منابع مال ب
سياست هاى دولت، رفع تنگناهاى ساختارى موجود 
ــده اند، اتخاذ  ــديد تورم ش ــبب تش ــور كه س در كش
ــت هاى ارزى مناسب جهت ممانعت از اشاعه  سياس
ــاى داخلى در  ــرخ ارز در قيمت ه ــانات ن كامل نوس

راس توجه مسووالن قرار گيرد.
*عضو هيات علمى موسسه مطالعات و 
پژوهش هاى بازرگانى

22 درصد جايگاه هاى سوخت 
فاقد درجه كيفى 

ــالم كرد كه  ــركت ملى پخش اع ــى از مديران ش يك
ــوخت كشور فاقد  22 درصد از جايگاه هاى عرضه س
درجه كيفى هستند. محمدرضا مظلومى در گفت وگو 
ــركت ملى پخش  ــنا، با اعالم اين كه هدف ش با ايس
ــود روند كيفى  ــال92 بهب ــاى ايران در س فرآورده ه
ــت گفت: در حال حاضر  فعاليت مجارى عرضه اس
ــر  ــوخت سراس ــد از جايگاه هاى عرضه  س 20 درص
ــتند كه تالش مى شود  ــور فاقد درجه كيفى هس كش
ــطح كيفى  ــداد از جايگاه  نيز به س ــرور اين تع ــه م ب
ــاى اين كه كيفيت  ــاء يابد.وى با ادع ــورد نظر ارتق م
ــور به استاندارد هاى  فعاليت هاى مجارى عرضه كش
ــى مى توان  ــت، افزود: حت ــده اس جهانى نزديك ش
ــده  گفت كه كيفيت خدمات و فعاليت هاى عرضه ش
ــوى جايگاه داران كشور با استاندارد هاى جهانى  از س
ــاره به اين كه در گذشته  برابرى مى كند.مظلومى با اش
بالغ بر 50 درصد از جايگاه هاى سوخت كشور فاقد 
ــه كيفى بود، گفت: در حال حاضر 18 درصد از  درج
ــوخت درجه ممتاز، 25 درصد درجه  جايگاه هاى س
ــه  ــه دو و 20درصد درجه س ــك، 15 درصد درج ي

است. 

بازار 2000 ميليارد تومانى سيگار 
در اختيار خارجى ها 

ــركت دخانيات از افزايش 66 درصدى  مديرعامل ش
ــور در نخستين ماه سال جارى  ــيگار در كش توليد س
خبر داد. به گزارش ايسنا، نجفيان افزود: در فروردين 
ــال يك ميليارد و 243 ميليون نخ سيگار داخلى  امس
ــد كه نسبت به مدت  ــركت دخانيات توليد ش در ش
مشابه در سال 1391 و رقم 750 ميليون نخ، افزايش 
ــان مى دهد.وى گفت: در  بيش از 66 درصدى را نش
حال حاضر از ميزان مصرف 61 ميليارد نخ سيگار در 
ــركت دخانيات  ــور فقط نيمى از آن در اختيار ش كش
ــازار از طريق قاچاق  ــرار دارد و مابقى نياز ب ايران ق
يا واردات تامين مى شود. هرگونه كم كارى از سوى 
ــود تا رقم بيشترى از  ــركت دخانيات باعث مى ش ش
ــركت هاى خارجى قرار  ــرف در اختيار ش بازار مص
ــود برنامه ريزى و برخى  ــه دليل نب بگيرد، چنانچه ب
ــازار بيش از 2000  ــرات غيراقتصادى به راحتى ب نظ

ميلياردى تومانى را در اختيار رقبا قرار داده ايم. 

كاهش مطالبات معوق بانك ها 
به14/7 درصد 

ــد اقتصادى گفت: با  ــخنگوى ستاد مبارزه با مفاس س
ــال  ــتاد در هفت س ــات متعدد اين س برگزارى جلس
ــزى، مطالبات معوق  ــر و پيگيرى هاى بانك مرك اخي
ــيده  ــه 14,7 درصد رس ــد ب ــا از 18,2 درص بانك ه
ــالم والمسلمين  ــت.به گزارش ايسنا، حجت االس اس
ميرتاج الدينى در پايان نشست اعضاى ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادى، با اشاره به دهم ارديبهشت سالروز 
ــام معظم رهبرى در  ــت ماده اى مق صدور فرمان هش
ــزى از محورهاى اصلى  ــال 80 گفت: بانك مرك س
مبارزه با مفاسد اقتصادى است.وى با اشاره به اينكه 
«در اين نشست، بانك مركزى گزارش جامعى درباره 
ــد در حوزه بانكها ارائه كرد»،  اقدامات مبارزه با مفاس
ــامل سه محور اصلى شناسايى  گفت: اين گزارش ش
ــيب پذير در فعاليت هاى اقتصادى و گردش  نقاط آس
ــيب پذير در فعاليت هاى  ــر نقاط آس مالى، نظارت ب
ــيب پذير در مراكز  ــارت بر نقاط آس ــادى و نظ اقتص
تصميم گيرى اقتصادى و مالى است. سخنگوى ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادى، عوامل عمده تأثيرگذار در 
ــاد اقتصادى را از ديگر محورهاى گزارش  بروز فس

بانك مركزى برشمرد. 

تامين برق 107 روستاى كشور 
از طريق انرژى خورشيدى 

مديرعامل شركت توانير گفت: در حال حاضر تعداد 
ــتا  ــور به مرز 55 هزار روس ــتاهاى برق دار كش روس
ــنا، همايون حائرى در  ــيده است. به گزارش ايس رس
ــبكه هاى توزيع برق سراسر  هجدهمين كنفرانس ش
كشور گفت: در دنيايى كه1/5 ميليارد نفر از جميعت 
آن از نعمت برق محروم هستند پوشش برق در كشور 
ما وضعيت مناسبى دارد و عالوه بر جمعيت شهرى، 
اكثر روستاها نيز از اين نعمت برخوردار هستند.وى 
ــتا در كشور  ادامه داد: در حال حاضر برق 107 روس
از طريق انرژى خورشيدى تامين مى شود. مديرعامل 
شركت توانير معتقد است صنعت برق كشور همواره 
ــى و موضوعات و  ــاى علمى اين چنين از كنفرانس ه
ــتاوردهاى آن ها را  مقاالت آن ها تاثير مى پذيرد و دس
ــيوه عملى به كار مى بندد كه مى توان اثر مستقيم  به ش

آنها را بر فعاليت صنعت برق كشور ديد. 

توقف برخى پروژه هاى عمرانى
به دليل عدم طراحى مناسب 

ــى از طرح ها در وزارت نيرو و  ــال حاضر برخ در ح
ــاماندهى و شيوه طراحى  وزارت راه به دليل عدم س
ــت.معاون وزير  ــا ناتمام مانده اس ــى متوقف و ي مال
اقتصاد با اعالم اينكه سهم نفت در اجراى پروژه هاى 
ــال گذشته تقريبا به كمتر  عمرانى و ملى در طى 4 س
از 50 درصد رسيده است،گفت: تغيير در شيوه تامين 
منابع مالى پروژه ها و سوق دادن تامين مالى براساس 
ــى از مهم ترين  ــش خصوص ــن رفتارهاى بخ قواني
ــت. بهروز على شيرى در  داليل اين موضوع بوده اس
ــو با ايلنا تصريح كرد: علت توقف برخى از  گفت وگ
ــته به دليل نبود  ــال گذش پروژه ها طى دوران چند س
ــا و تطبيق آنها با  ــب در انجام پروژه ه طراحى مناس
زنجيره عملياتى پروژه هاى عمرانى بوده است.معاون 
ــال حاضر برخى از  ــاد اذعان كرد: در ح وزير اقتص
ــرو و وزارت راه به دليل عدم  ــا در وزارت ني طرح ه
ــيوه طراحى مالى متوقف و يا ناتمام  ساماندهى و ش

مانده است.

بورس
ــن ركورد به كار  ــته بار ديگر بورس با چندي روزگذش
خود پايان داد كه مهم ترين آنها رسيدن شاخص كل به 
43 هزار و 994 واحد با افزايش بى نظير 801 واحدى 
ــت  ــك روز و افزايش ارزش بازار بود. گفتنى اس در ي
نمادهاى شبريز، شبندر و شپنا روزگذشته بيشترين تأثير 
ــد شاخص داشتند .روزگذشته به جز پااليش  را در رش
ــيراز نيز  نفت تبريز، نمادهاى پااليش نفت تهران و ش
ــايى شدند كه جملگى با رشد قيمت و استقبال  بازگش
ــدند. پااليشگاهى  ــرمايه مواجه ش باالى فعاالن بازارس
نفت تهران نيز روزگذشته با معامله كمتر از يك ميليون 

سهم رشد 677 درصدى قيمت را به ثبت رساند كه به 
اين ترتيب آن دسته از سهامداران بورسى كه اين سهم را 
در پرتفوى خود ذخيره كرده بودند روز رويايى را تجربه 
ــگاهى روزگذشته  كردند. نمادهايى كه از گروه پااليش
ــدند گزارش بسيار مناسبى را ارائه نموده  بازگشايى ش
ــز بتواند روند  ــى رود از روز آتى ني ــد كه انتظار م بودن
ــود را در روال طبيعى بازار ادامه دهند. در  صعودى خ

گروه خدمات مهندسى و به صورت واضح شاهد ايجاد 
تعادل در نماد مپنا بوديم. گفتنى است مپنا در روزهاى 
گذشته با تحركات برخى از حقيقى و حقوقى ها به مدد 
شايعات توانسته بود رشد قيمت را تجربه نمايند اما بايد 
توجه داشت در مجموع اوضاع صنعت پيمانكارى در 
ــور به دليل افت پروژه ها و بدهى هايى كه همچنان  كش
ــود دارد ،  ــوى دولت ابهام وج ــت آن از س در پرداخ

خوب نيست. گفتنى است بانكى ها و خودرو يى ها نيز 
همچنان تمايل به رشد از خودنشان مى دهند اما حركت 
ــد كه اين آهستگى در گروه  ــيار آهسته مى باش آنها بس
بانكى ملموس تر است. برخى از مقامات گروه بانكى از 
عدم تغيير در نرخ سود سپرده هاى بانكى خبر داده اند. 
ــت جمعى را  گروه قندى و دارويى نيز ديروز افت دس
تجربه كردند. درپايان گفتنى است بيش از 364 سهم در 
بورس و 40 ميليون سهم در فرابورس مورد معامله قرار 
گرفت. بيشترين حجم معامالت نيز به نمادهاى پااليش 

نفت بندرعباس ، مپنا و «وپترو» اختصاص يافت.

روز رويايى بورس رقم خورد
مريم نجفيان

دبير انجمن خودروسازان از زيان 4 هزار ميليارد تومانى 
ــازان درسال 91 خبرداد و گفت: ايران خودرو  خودروس
2 هزار ميليارد تومان، سايپا 1600 ميليارد تومان و ساير 
خودروسازان 400 ميليارد تومان در يكسال گذشته ضرر 
و زيان كردند؛ بنابراين هم اكنون زمان رونق بازار است و 
بايد فروش را رونق داد.احمد نعمت بخش در گفت وگو 
با مهر با ابراز نارضايتى از سردرگمى مردم و توليدكنندگان 
ــى  ــفاف بودن و كارشناس در بازار خودرو گفت: غير ش
نبودن تصميمات در بازار خودرو، بيش از اين به صالح 
ــت.دبير انجمن خودروسازان افزود: قيمت هايى كه  نيس
ــفند 90 براى خودرو تعيين كردند، موجب ضرر  در اس
ــازان شده  و زيان 4 هزار ميليارد تومانى براى خودروس
است.اين در حالى است كه چند ماهى است كه شوراى 
ــت نيز به بهانه تعيين فرمول قيمت گذارى خودرو،  رقاب
ــده تا خريد و فروش در بازار صورت نگيرد  ــبب ش س
ــردرگمى به سر ببرد. وى تصريح كرد:  و توليد نيز در س
ــئوالن تذكر داده بوديم كه اگر ضرر و زيان  بارها به مس
خودروسازان جبران نشود، آنها ورشكست خواهند شد؛ 
ــازان به دليل  ــور كه هم اكنون 30 درصد قطعه س همانط
عدم دريافت مطالبات خود از خودروسازان ورشكست 
شده اند و همين امر، كاهش قطعه رسانى به خطوط توليد 
خودرو را در پى داشته و در نهايت، توليد خودرو كاهش 
يافته است.نعمت بخش با تاكيد بر ضرورت جبران افت 
توليد خودرو در كشور، گفت: ادامه روند مذكور در سال 
جارى به خصوص همزمان با ورود افراد غيركارشناس از 
شوراى رقابت به صنعت خودرو به صالح نيست و بايد 

ــت: متاسفانه  براى اصالح آن فكرى كرد.وى اظهار داش
افرادى غيرمسئول و غيركارشناس با اظهارنظرهاى خود 
ــد و مردم خودرو  مبنى بر اينكه خودرو ارزان خواهد ش
نخرند؛ سبب شدند تا بازار در بهمن، اسفند و فروردين 
ــود و همين امر، بين  ــال جارى با ركود مواجه ش ماه س
ــازان را  45 تا 50 ميليارد تومان فروش روزانه خودروس
ــت كه ادامه  به كمتر از 10 ميليارد تومان كاهش داده اس
ــن روند منجر به تعطيلى كارخانجات خودرو خواهد  اي
شد.به اعتقاد نعمت بخش، چنانچه توليد خودرو متوقف 
ــده و يا كاهش شديدى يابد، باز هم با برهم خوردن  ش
عرضه و تقاضا، پرايد 17 ميليون تومانى كه مردم به قيمت 
ــتند، به باالى 30 ميليون تومان خواهد  آن معترض هس

رسيد. 
پرايد 14 ميليون شد 

براساس تدوين دستورالعمل نهايى قيمت گذارى خودرو 
ــط شوراى رقابت، قيمت جديد پرايد 14 ميليون و  توس
357 هزار تومان، پژو 405 معادل 20 ميليون و 415 هزار 
ــمند ال  ــان، تيبا 16 ميليون و 200 هزار تومان و س توم

ايكس 20 ميليون و 869 هزار تومان تعيين شد.
ــاس، قيمت جديد سايپا 131  به گزارش ايلنا، بر اين اس
ــه هوا 14  ــان هيدروليك و بدون كيس ــدل SX با فرم م
ــت. ــده اس ــون و 357 هزار و 456 تومان تعيين ش ميلي
همچنين قيمت تيبا با فرمان هيدروليك و كيسه هوا 16 
ميليون و 201 هزار و 958 تومان، سمند ال ايكس بنزينى 
ــان و پژو 405 اس  ــون و 869 هزار و 377 توم 20 ميلي
ــه هوا  ال ايكس با موتور TU5 و ترمز ضد قفل و كيس

ــده  معادل 20 ميليون و 415 هزار و 743 تومان تعيين ش
ــاس، قيمت جديد پرايد نسبت به نرخ  است.بر اين اس
ــون و 700 هزار تومان، قيمت  قبلى آن حدود يك ميلي
سمند حدود 6 ميليون تومان، پژو 405 حدود 2 ميليون 
ــان و قيمت تيبا حدود 3 ميليون و 600 هزار تومان  توم

كاهش يافته است. 
سايپا دستورالعمل را رد كرد

ــازى سايپا  در پى درج قيمت 2 خودروگروه خودروس
ــتباه محاسباتى  ــايت مركز ملى رقابت، بدليل اش در س
ــركت، قيمت اين  ــت نهائى خودروهاى اين ش در قيم
محصوالت از سوى سايپا نادرست و فاقد ارزش قانونى 
قلمداد مى شود. به گزارش ايلنا، قيمت هاى اعالم شده در 
ــايت مركز ملى رقابت در فرآيند احتساب متغيرهاى  س
دستورالعمل تعيين شده توسط شوراى رقابت،  در متغير   
p t-1  فرمول تعيين شده، قيمت نهائى منظورشده براى 
تيبا و پرايد 131sx  با اشتباه محاسباتى در ستون قيمت 

سال پايه مواجه گرديده است. 
كارگروه ويژه تشكيل شد

ــه قيمت هاى  ــت با بيان اينك ــوراى رقاب عضو ناظر ش
ــوى مركز ملى رقابت مورد قبول همه  ــده از س اعالم ش
اعضاى شورا نيست،گفت: يك كارگروه ويژه متشكل از 
نمايندگان ديوان محاسبات و كارشناسان اقتصادى براى 
تعيين نرخ واقعى تورم بخش خودرو تشكيل شد.  عيسى 
ــت:  امامى در گفت وگو با خبرگزارى فارس، اظهار داش
ــاس نرخ تورم اعالم شده از سوى بانك  قيمتى كه بر اس
ــط مركز ملى رقابت براى چهار خودروى  مركزى، توس

پرتيراژ اعالم شده است مورد قبول همه اعضاى شوراى 
رقابت نيست و برخى از اعضاى با آنها مخالف هستند.

وى تصريح كرد: قيمت هاى اعالم شده نه مصرف كننده 
را راضى كرده است و نه خودرو ساز را.امامى با بيان اينكه 
ــده از سوى بانك مركزى جهش  در نرخ تورم اعالم ش
ــال 91  ــود، گفت: نرخ تورم اواخر س بااليى ديده مى ش
ــت و در اين شرايط، تورم 52  معادل 21 درصد بوده اس
درصدى اعالم شده از سوى بانك مركزى جهش بااليى 
را نشان مى دهد.امامى با تأكيد بر اينكه كارشناسان بانك 
مركزى بايد در مورد اعالم نرخ تورم براى اعضاى شوراى 
رقابت شفاف سازى كنند، افزود: يك تيم كارشناسى براى 
ــى دقيق نرخ تورم تشكيل شده است و طى دو تا  بررس

سه روز آينده نتيجه را مشخص خواهد كرد.
به گفته وى، نرخ تورم اعالم شده از سوى بانك مركزى، 
در بخش هاى خدماتى نيز تأثير مى گذارد و ممكن است 
نظم اقتصادى كشور را به هم بزند و بسيارى از بخش ها 
مدعى خواهند بود.عضو ناظر شوراى رقابت تأكيد كرد: 
بايد روشن شود كه نرخ تورم چطور به دست آمده و پس 
از آن، قيمت هاى اعالمى از سوى مركز ملى رقابت و يا 
شوراى رقابت رسميت خواهد داشت. همچنين با نهايى 
ــدن فرمول قيمت گذارى و ورود مركز ملى رقابت به  ش
تعيين قيمت خودروها، قيمت رسمى انواع خودرو كه تا 
پيش از اين بر روى پايگاه اطالع رسانى قيمت كاالها و 
ــد،  خدمات .ir124 براى اطالع عموم مردم درج مى ش
اكنون حذف شده است تا قيمتهاى جديد براساس فرمول 

جديد محاسبه و بر روى اين سامانه قرار گيرد. 

اختالف نظر شوراى رقابت بر سر قيمت جديد خودروها
كارگروه ويژه تشكيل شد


