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ایران آماده برقراری سیستم
تهاتر کاال با قزاقستان

سرمقاله

بحران تقاضای نامشروع ارزی
مجیدرض�ا حریری-ریی�س ات�اق بازرگان�ی

ایران و چین

رؤسای جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان ،روابط دو کشور را به عنوان
دو دوست ،همسایه و برادر ،رو به توسعه دانستند و بر آمادگی برای سیستم تهاتر
کاال با قزاقس��تان تاکید کردند .به نقل از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری،
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور و...
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گزارش«اسکناس» از روشهای غیر موثر در مدیریت بازار

آدرس غلط احتکار خودرو

تیترهایمهم

بهره برداری از  9سد بزرگ
تا پایان سال
4

خسارت کسب و کارهای
اینترنتی از کرونا

گروه تجارت -محمد خادمی :در ایام کرونا بس��یاری
از هموطنان مان برای اینکه زنجیره انتقال ویروس
کرونا را از بین ببرند ،به توسعه پزشکان توجه کردند و
خانه نشینی را اولویت قرار دادند ،به طوری که ایرانی
ها در آخرین ماه سال و عید نوروز به مراکز تجاری
مراجعه نکردند و کسب و کار بسیاری متاثر از این بی
بازاری شد .به گزارش«اسکناس» ،در این میان به واسطه این ویروس ناشناخته
کسب و کار های اینترنتی بر عکس دیگر محیط های تجاری بازارشان...

گروه صنعت :برخی براین باور هستند که در التهابات قیمت بازار
خودروعده ای دست به کار شده اند و خودروهای صفر کیلومتر
را از سطح بازار جمع آوری و به محیط های پنهان انتقال داده اند
تا با کمبود خودرو در بازار مجددا قیمت خودرو افزایش پیدا کند

و آن ها از س��ود باال برخوردار ش��وند .به گزارش«اسکناس» ،اما
به راستی دالالن مگر چه میزان خودرو دارند و اینکه چه مقدار
پارکینگ برای دپو خودرو در اختیار دارند ،به طور نمونه سلطان
خودرو کشور تنها 6هزار و  700خودرو داشته است ،در حالی که

روزانهتولیداتخودروس��ازانکش��ور2هزار 700دستگاهاستو
این حجم خودرو در  24ساعت مستقیما در اختیار دالالن قرار
نمی گیرد و نمی توان بازار عظیم کشور را در  100تا  200خودرو
دپو شده در یک پارکینگ مختص کنیم...
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در خصوص نحوه بازگشت
ارز حاصل از صادرات سال
جاری باید گفتمس��ئله اول
در این خصوص این است
ک��ه نباید برای ارز برخی از
صادرکنن��دگان قیمت نه��اد و صادرکنندگان باید
اختیار ارز خود را داشته باشد تا ارز خود را به باالترین
قیمت به فروش برسانند و به وسیله آن بتوانند کاال
وارد کنند.توجه شود که این مسئله نباید برای همه
صادرکنن��دگان اتف��اق بیفت��د و در صادراتی که در
نهادهای تولیدی آن دارای سوبس��ید ارزان قیمت
هستند نباید از این امتیاز برخوردار باشند .برای مثال:
نمیتوان با سوبسید گندم وارد کرد و ارز حاصل از
صادرات محصول تولیدی آن مانند بیسکوییت را به
هر قیمتی به فروش رساند.از همان ابتدا نباید نرخ
ارز چند قیمتی میشد،چرا که بسیاری از کاالهای
مواد غذایی و...
ادامه در همین صفحه


گالیههای الریجانی در آخرین جلسه :مجلس دهم مظلوم بود!

«فساد فساد» کردن ورژن جدید «بگم بگم»

یادداشت

استفاده از شبکههای مجازی
برای روز قدس

حس�ن هانــ�ی زاده  -کارش�ناس مس�ائل

بینالملل

6

ضرورت تقویت روابط
اقتصادیباهمسایگان
3

بیشترین دستمزد کشاورزی
در دست نشاکاران
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بورس باز هم نزولی شد

متاسفانه به دلیل گسترش
وی��روس کرونا در جهان و
هم��ه گیری ای��ن بیماری
نمی توان به ش��کل سنتی
راهپیمای��ی روز ق��دس را
داش��ته باشیم .این ش��رایط نه تنها این مساله بلکه
تمامی امورات را در دنیا تحت الشعاع قرار داده است.
اما در محکومیت رژیم صهیونیس��تی و اقدامات و
جنایات آن در اراضی اشغالی و برای زنده نگه داشتن
روز قدس و آرمان فلسطین می توان ساز و کارهایی
را در نظر گرفت از جمله برگزاری س��خنرانی های
انفرادی مقامات عالی و ارشد فلسطینی و برگزاری
میزگردهای سیاسی که از طریق فضای مجازی در
اختیار همگان قرار گیرد.هم چنین می توان در این
روز از طریق شبکه های مجازی پیام های زیادی را
به زبان های مختلف در حمایت از این روز و...
ادامه در همین صفحه
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ارتش آمریکا:

مقام مسئول وزارت اقتصاد خبر داد

شناورها فاصله  ۱۰۰متری را با ناوهای ما رعایت کنند!

راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار تا ۱۰روز آینده
گ�روه اقتص�اد کالن:رئیس مرک��ز ملی مطالعات،
پای��ش و بهب��ود محیط کس��ب و کار وزارت امور
اقتص��ادی و دارای��ی از راه ان��دازی پنج��ره واحد
فیزیکی ش��روع کس��ب و کار در  ۷تا  ۱۰روز آینده
در تهران خبرداد .علی فیروزی رئیس مرکز ملی
مطالعات ،پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت
ام��ور اقتص��ادی و دارایی از راه اندازی پنجره واحد
فیزیکی ش��روع کس��ب و کار  ۷تا  ۱۰روز آینده در
تهران خبرداد .فیروزی در گفتگو با «برنامه روی
خط بازار» رادیو اقتصاد افزود :این پنجره در هم کف
اتاق بازرگانی تهران مستقر خواهد شد تا متقاضیان
بتواند در مدت دو روز شرکت خود را ثبت و روز سوم
دفاتر پلمپ شده مالیاتی خود را تحول گیرند .پنجره
واحد فیزیکی ابتدا برای ثبت شرکت ها با مسئولیت
محدود و در صورت اس��تقبال این کار برای ثبت
همه نوع ش��رکتی توس��عه پیدا خواهد کرد .رئیس
مرکز ملی مطالعات ،پایش و بهبود محیط کسب و
کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت :بطورکلی
ش��اخصی وجود دارد به عنوان ش��اخص سهولت
انجام کس��ب و کار که هر س��اله از س��وی بانک
جهانی کش��ور ها بر اس��اس این شاخص ارزیابی
می شوند .شاخص شروع کسب و کار در ایران به
نام ثبت ش��رکت ها مصطلح ش��ده که یکی از ۱۰
نماگر اصلی شاخص سنجش سالیانه بهبود محیط
کسب و کار کشورها از سوی بانک جهانی است.

بانک جهانی برای ش��روع کس��ب و کار یکسری
مفروضاتی دارد و می گوید اگر کسی بخواهد یک
شرکتی را ثبت کند باید فرآیندی همچون دریافت
ک��د اقتصادی ،گواهی ارزش افزوده ،کدکارگاهی
تامین اجتماعی و چاپ آگهی ش��رکت در روزنامه
رسمی و کثیر االنتشار را طی و در نهایت بتواند دفاتر
پلمپ شده مالیاتی خود را تحویل گیرد .فیروزی
ادامه داد :بر اساس گزارش بانک جهانی در ایران
 ۷۲,۵روز کاری طول می کشد تا این مراحل طی
ش��ود.این  ۷۲,۵روز کاری باعث ش��ده رتبه ایران
در نماگر شروع کسب و کار از بین  ۱۹۰کشور دنیا
 ۱۷۸باشد.این رتبه بسیار بد و به هیچ وجه زیبنده
نظام جمهوری اسالمی ایران نیست .وی به رادیو
اقتصاد گفت :حال سئوال اینکه کشورهای جهان
برای بهینه کردن این رتبه چه اقداماتی انجام داده
ان��د؟ رئی��س مرکز مل��ی مطالعات ،پایش و بهبود
محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی
گفت :ایجاد پنجره واحد فیزیکی از جمله اقدامات
مهم این کشورها بوده است .اگر این پنجره واحد
فیزیکی در کش��ور ایجاد ش��ود قطع به یقین این
 ۷۲,۵روز کاری می تواند به سه تا چهار روز تقلیل
پیدا کند .بطورکلی  ۵۵روز از این  ۷۲,۵روز کاری
مربوط به س��ازمان امور مالیاتی برای دریافت کد
اقتصادی و گواهی ثبت نام ارزش افزوده اس��ت.
وی ادام��ه داد« :فرهاد دژپس��ند» وزیر اقتصاد به

مناس��بت میالد امام حس��ن (ع) دو بخشنامه یکی
راجع به کد اقتصادی و دیگری مربوط به ثبت نام
گواه��ی ارزش افزوده صادر کرد .خوش��بختانه با
صدور بخشنامه اول دیگر الزم نیست مردم پس
از ثبت ش��رکت برای کد اقتصادی ثبت نام کنند
همین که ش��رکت را ثبت و ش��نامه ملی ش��رکت
خود را دریافت کردند همان شناسه ملی به عنوان
کد اقتصادی محسوب می شود .وزیر اقتصاد طی
بخش��نامه دیگر گواهی ثبت نام ارزش افزوده را
حذف و به عبارتی متقاضیان ثبت ش��رکت از این
پس دیگر نیازی به دریافت گواهی ارزش افزوده
هم ندارند .خوشبختانه با ابالغ این دو بخشنامه ۵۵
روز از  ۷۲,۵روز کاری در کشور برای ثبت شرکت
ها کاهش یافته است .فیروزی اضافه کرد :جدا از
این متقاضی ثبت ش��رکت به محض دریافت کد
شناسه ملی از اداره ثبت شرکت ها اگر اعالم کرده
باشدکارگاهیهستومیخواهدفعالیتاقتصادی
انجام دهد دو ساعت بعد هم کد کارگاهی به وی
پیامک می ش��ود .بقیه موارد از قبیل دریافت تمبر
نیم درصدی مالیاتی ،انتخاب نام ش��رکت ،پروسه
ثبت شرکت ها و غیره در قالب ایجاد پنجره واحد
فیزیکی انجام خواهد شد .وی در پایان تاکید کرد:
تهران نخستین استان در کشور خواهد بود که این
پنجره در آن ایجاد می شود چون بانک جهانی قبل
از همه تهران را رصد می کند.

بحرانتقاضاینامشروعارزی
ادامه از همین صفحه


...نهادهه��ای دامی ب��ا ارز  4200تومانی
وارد کش��ور میش��ود درحال��ی ک��ه
فرآوردهه��ای حاص��ل از آن مش��خص
نیس��ت با چه قیمتی به فروش میرس��د.
بنابراین در این خصوص نمیتوان گفت
ک��ه تعیین قیم��ت ارز حاصل از صادرات
با باید ش��خص صادرکننده باشد.فارغ از
قیمت ارزهای وارد ش��ده باید مش��خص
ش��ود که برای این ارزها چه اتفاقاتی رخ
داده است.درس��ال گذش��ته توسط بانک
مرکزی مق��رر کرد تا صادرکنندگان 80
درصد ارز وارداتی خود را به بانک مرکزی
تحوی��ل دهن��د و فقط  20درصد آن را به
منظور تولید و واردات حفظ کنند .که این
مس��ئله موجب گلهمندی صادرکنندگان

به دلیل باال بودن ارز صادراتی کاالهای
خود در گمرک شده است .اما برخی موارد
دیگ��ر مانن��د صادرات م��واد خام عرضه
نش��ده معدنی و مس که قیمتهای آنها
به طور جهانی محاسبه میشود و ربطی
به ارزش گمرکی ندارد نمیتوانند گلهای
کنند.درواقع مقاومتی در همه بنگاههای
صادرات��ی اع��م از دولت��ی ،خصوصی و
خصولتی در برابر شفافیت وجود دارد و ما
باید به دنبال تحقق این شفافیتها باشیم
تا مش��خص ش��ود که صادرکنندگان ارز
حاصل از صادرات خود را در چه مسیری
مصرف میکنند.براساس آمارهای ستاد
مل��ی مبارزه با قاچاق کاال درحال حاضر
حدود  12تا  13میلیارد دالر قاچاق کاال و
حدود  4تا  6میلیون دالر خروج سرمایه از

کش��ور اتفاق میافتد،برای مثال مشخص
نیس��ت امالک��ی که به وس��یله ایرانیان
در کش��ورهای خارجی مانند اس��تانبول،
دبی و غیره خریداری میش��ود ارز مورد
نی��از خری��د آن را از چ��ه منبعی در داخل
کشور تامین میکنند .بنابراین نیاز است
که مش��خص ش��ود که این ارزها از چه
منبعی تامین شدهاند.به همین دلیل همه
صادرکنن��دگان باید تن به ش��فافیت در
مص��رف ارزی خود دهند و منش��ا و مبدا
خرید و فروش ارز آنها در س��امانه رسمی
قابل نظارت و ش��فاف ش��ود.درخصوص
اس��تفاده از ارز اش��خاص ب��رای واردات
برخ��ی از کاالها چنین چیزی منطقی به
نظر نمیرس��د .چراباید ش��خصی که در
کش��ورهای خارجی کس��ب و کاری دارد

ک��ه تولی��د ثروت میکن��د ارز خود را به
کشور وارد کند؟ تمام کاالهای دارای ارز
متقاضی از بازار داخلی تامین میش��ود و
این مسئله موجب ایجاد تقاضاهای جدید
در بازار س��یاه ارز ش��ده و در نتیجه موجب
افزای��ش قیم��ت ارز خواهد ش��د.بانک
مرکزی در گذش��ته اختیارات بیش��تری
داش��ت و همواره چن��د صد میلیون دالر
ارز را به منظورحفظ تعادل و ثبات قیمت
وارد ب��ازار ارز میک��رد اما درحال حاضر
قدرت عرضه بانک مرکزی کاهش یافته
است و تنها راهی که میتواند انجام دهد
از بین بردن تقاضاهای نامشروع در بازار
اس��ت ،یک��ی از مواردی ک��ه میتواند به
تقاضاهای نامش��روع دامن بزند تقاضای
واردات کاال بدون انتقال ارز است.

گروه سیاسی:ارتش آمریکا در بیانیهای بامداد چهارشنبه
گفته ناوهای این کشور نزدیک شدن شناورهای خارجی
ب��ه آنه��ا در کمت��ر از فاصله  ۱۰۰مت��ری را تهدید تلقی
خواهند کرد .نیروی دریایی آمریکا بامداد چهارشنبه (به
وقت تهران) در بیانیهای از شناورهای خارجی خواسته
فاصل��ه  ۱۰۰مت��ری را ب��ا ناوهای این کش��ور رعایت
کنند .خبرگزاری آسوش��یتدپرس نوشته نیروی دریایی
آمریکا در بیانیهای گفته در برابر شناورهایی در خاورمیانه
که به شعاع  ۱۰۰متری از ناوهای جنگی آمریکا نزدیک
شوند «تدابیر دفاعی قانونی» اتخاذ خواهد کرد .رسانه
آمریکایی نوشته نیروی دریایی آمریکا این دستورالعمل
را پس از رویارویی اخیر ناوهای آمریکا با ش��ناورهای
ایران��ی در خلیج فارس صادر کرده اس��ت .خبرگزاری
آسوش��یتدپرس نوشته تدابیر دفاعی ناوهای آمریکایی
عموم ًا دور کردن کشتی از شناور مورد نظر ،شلیک منور
و در نهایت شلیک اخطار برای منحرف کردن شناور را
شامل میشوند ،اما مشخص کردن فاصله اقدامی تازه
از سوی نیروی دریایی آمریکا است.
«رب��کا رباریش» ،س��خنگوی ن��اوگان پنجم نیروی
دریایی آمریکا مس��تقر در بحرین گفت« :کش��تیهای
م��ا در ح��ال انجام مأموریتهای ع��ادی در مناطقی از
آبه��ای بینالمللی هس��تند ک��ه در قوانین بینالمللی
مجاز ش��دهاند و دنبال درگیری نیس��تند».وی در ادامه

دنبالدرگیرینیستیم

گف��ت« :ب��ا وجود این ،فرمانده��ان ما حق دفاع از خود
را در مواقعی که ضرورت وجود داش��ته باش��د محفوظ
میدانند».خبرگ��زاری رویت��رز هم به نقل از یک مقام
آمریکای��ی ک��ه اش��ارهای ب��ه نامش نش��ده گفته این
دس��تورالعمل ب��ه معنای تغییر در قوانی��ن قبلی ارتش
آمریکا در زمینه درگیری نیس��ت .دولت آمریکا بعد از
خروج از توافق هس��تهای برجام در اردیبهشتماه سال
 ۱۳۹۷به اقداماتی تحریکآمیز مانند قرار دادن س��پاه
پاس��داران انقالب اس�لامی در فهرس��ت سازمانهای
اصطالح�� ًا «تروریس��تی» و ی��ا ترور س��ردار «قاس��م
س��لیمانی» ،فرمان��ده نیروی قدس س��پاه روی آورده
اس��ت .با ای��ن وجود ،دونالد ترام��پ که وعده میداد با
اجرای سیاستهای سختگیرانه علیه ایران میتواند این
کشور را برای عقد توافقی بهتر پای میز مذاکره بیاورد به
دلیل ناکام ماندن برنامههایش در قبال ایران علیرغم
تشدید تنشها ،در آمریکا تحت فشار قرار گرفته است.
ترام��پ چن��د هفت��ه پیش در توئیتر نوش��ت به نیروی
دریایی آمریکا دس��تور داده قایقهای ایرانی که «قصد
مزاحمت» برای کشتیهای آمریکا را دارند ،هدف قرار
دهند.توئیت ترامپ چند روز بعد از آن منتش��ر میش��د
ک��ه نی��روی دریایی آمریکا مدعی ش��ده بود قایقهای
س��پاه پاسداران انقالب اس�لامی به ناوهای آمریکایی
نزدیک ش��دهاند  .روابط عمومی نیروی دریایی س��پاه

در اطالعیهای ادع��ای ایجاد مزاحمت  ۱۱قایق س��پاه
در  ۲۷فروردی��ن  ۱۵( ۹۹آوری��ل  )۲۰۲۰برای ناوهای
آمریکای��ی در ش��مال خلی��ج فارس و عب��ور نزدیک و
بس��یار س��ریع آنها از مقابل دماغه و انتهای ناوها که
درحال عملیات مشترک بودند را «روایتی هالیوودی»
خوان��د .در این اطالعیه ،ب��ا هالیوودی خواندن روایت
تروریستهای آمریکایی از این ماجرا ،تاکید شده است:
«ب��ه آمریکاییها توصیه میکنیم مقررات بینالمللی و
پروتکلهای دریانوردی را در خلیج فارس و دریای عمان
تمکی��ن و از هرگون��ه ماجراجوی��ی و روایتهای جعلی
و دروغ پرهیز کنند».همچنین «س��ردار تنگس��یری»
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
نیز هش��دار داد که هر جا آمریکاییها حضور داش��تهاند،
ناامن��ی بوج��ود آمده و جایی نیس��ت ک��ه وجود آمریکا
باعث امنیت ش��ده باش��د.فرمانده نیروی دریایی س��پاه
اف��زود« :م��ا بارها به کش��ورهای عربی اعالم کردهایم
که خلیج فارس دریایی بسته با  ۲۵۰هزار کیلومتر مربع
است و اگر اتفاقی برای ناوهای سوخت هستهای بیفتد
حداقل  ۱۰تا  ۱۲س��ال هیچ موجود زنده و آب پاکی در
منطقه نخواهیم داش��ت و برای ش��ما که از آب ش��یرین
کن استفاده میکنید ،بسیار خطرناک خواهد بود و باید
مراقب باشید ،در حالی که ایران به علت وسعت ،دارای
منابع داخلی زیادی است».

روسیه به دالر زدایی ادامه می دهد

سهم اوراق دالری از سبد ارزی روسیه بار دیگر کاهش
یافت .به نقل از اسپوتنیک ،روند فاصله گرفتن روسیه
از دالر در ماه های اخیر بار دیگر تش��دید ش��ده است تا
جای��ی ک��ه طبق اع�لام وزارت خزانه داری آمریکا ،تا
پایان ماه مارس روسیه  ۳.۸میلیارد دالر اوراق قرضه
این وزارت خانه را در اختیار داش��ته اس��ت که این رقم
در مقایس��ه با ماه قبل  ۸.۸میلیارد دالر کاهش یافته

است.س��ه سال پیش روس��یه با در اختیار داشتن ۱۰۵
میلی��ارد دالر اوراق قرض��ه وزارت خزان��ه داری یکی
از ب��زرگ تری��ن دارندگان ای��ن اوراق در جهان بود اما
از آن زم��ان تاکن��ون حدود  ۹۶درص��د از این اوراق را
واگذار کرده اس��ت.ژاپن و چین بزرگ ترین دارندگان
اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا هس��تند و هر
ک��دام بال��غ ب��ر ی��ک تریلیون دالر از ای��ن اوراق را در

اختیار دارند .انگلیس نیز س��ومین کش��ور از این نظر
اس��ت.اولگ کوزیمین -کارشناس ارشد اقتصادی در
مؤسس��ه رنس��انس کپیتال  -در همین رابطه گفت :با
ه��دف تقویت ذخایر ط�لا ،فکر میکنم بانک مرکزی
دس��ت به واردات طال بزند .تداوم تنش��ها با واش��نگتن
بدان معنا خواهد بود که میلیاردها دالر دیگر از ذخایر
ارزی روسیه با طال جایگزین خواهند شد.

استفاده از شبکههای مجازی برای روز قدس
ادامه از همین صفحه


...مردم فلس��طین داش��ت .در عین حال باید امس��ال
بهترین اس��تفاده را برای زنده نگه داش��تن روز قدس
از طریق ش��بکه های مجازی داشت.متاسفانه در یکی
دو س��ال گذش��ته اتفاقات زیادی برای اراضی اش��غالی
افتاده اس��ت که مس��اله فلس��طین را تحت الشعاع قرار
داده است از جمله معامله قرن و انتخاب قدس شریف
برای پایتختی رژیم اسراییل و پیوست بخشی از کرانه

غربی و دره اردن به اراضی اش��غالی .باید دنیا و افکار
عمومی را نسبت به اقدامات این رژیم با حمایت آمریکا
آگاه ک��رد و فض��ای مج��ازی در حالی که رس��انه های
دنیا در اختیار آنهاس��ت می تواند بس��یار راهگشا باشد.
خوش��بختانه ملت فلس��طین در اراضی اش��غالی بسیار
آگاهن��د و از طری��ق انتفاضه بازگش��ت تالش دارند تا
رژیم صهیونیستی را منزوی سازند در عین حال آنها به
همراهی و حمایت مردم دنیا و سران کشورهای حامی

فلس��طین نیاز دارند و نباید آنها را تنها گذاش��ت همان
طور که در این س��الهای اش��غال تنها نبوده اند.در این
میان حمایت برخی کش��ورهای عربی منطقه از جمله
عربس��تان ،امارات متحده عربی و بحرین از اس��راییل و
حمایت مالی آنها از طرح ها و برنامههای اش��غالگرانه
ای��ن رژی��م نگران کننده اس��ت و باید از فرصت هایی
چون روز قدس برای افش��ای اقدامات و حمایتهای
آنها برای آگاهی مردمشان استفاده کرد.

