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افزایش  50درصدی واردات خودرو
در  10ماهه نخس�ت امس�ال  79هزار و  210دستگاه خودروی س�واری وارد کشور شده است که ارزش
آن به یک میلیارد و  625میلیون دالر میرسد .اما تعداد خودروهای سواری وارداتی که پارسال وارد کشور
شده بود رقمی معادل  52هزار و  363دستگاه به ارزش یک میلیارد و  79میلیون دالر بوده است .به این
ترتیب واردات خودروی سواری در  10ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر تعداد  51درصد
و از لحاظ ارزش  50درصد رشد داشته است .میزان واردات خودروی سواری در دی ماه امسال  9هزار و
 400دستگاه به ارزش  194میلیون دالر بوده است .در دی ماه پارسال هفت هزار و  608دستگاه خودروی
سواری وارد کشور شده بود.
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دریچه

نفت به  60دالر نزدیک شد
فرهیختگان| بهای نف��ت در بازارهای
جهانی در ادام��ه افزایش چهار روزه
خود بیش از س��ه دالر دیگر افزایش
یافت و به مرز  58دالر در هر بش��که
رسید تا با روزهای افول قیمت کمی
فاصل��ه بگیرد .با این ح��ال و با توجه
به این می��زان افزای��ش قیمت نفت،
برخی کارشناس��ان ورود دوباره این
کاال ب��ه ب��ازار  100دالری را حداقل
تا یکس��ال آینده دور از ذهن عنوان
میکنن��د .قیمت نف��ت در بازارهای
جهان��ی در یک دهه اخی��ر تاکنون به
کمترین میزان خود رسیده است.
قیمت نفت از پنجشنبه گذشته زمانی
که آمارها نش��ان داد تعداد دکلهای
حفاری نفتی آمریکا به کمترین میزان
خود طی  30س��ال گذش��ته رسیده
است 15 ،درصد افزایش یافت.
از س��وی دیگر و براساس تازهترین
گزارش خبرگزاری رویترز ،برخالف
عالئم��ی مبنیبر ثبت ی��ک افزایش
شدید در ذخایر نفت آمریکا در هفته
گذش��ته ،س��رمایهگذاران بازار نفت
تقریبا به یقین رسیدهاند که قیمتهای
نفت پس از هفتماه کاهش به کف
بازار رسیده است.
فعاالن بازار معتقدن��د افزایش اخیر
قیمته��ا ناش��ی از برنام��ه بریتیش
پترولیوم برای کاه��ش  13درصدی
س��رمایهگذاریهای خود در س��ال
 2015ب��وده اس��ت .ای��ن اع�لام
بریتیش پترولیوم پس از اعالم دیگر
ش��رکتهای بزرگ ان��رژی مبنیبر
کاهش س��رمایهگذاریهای خود در
سال جاری رخ میدهد.
به��ای نفت برنت دریای ش��مال در
معامالت دی��روز با س��ه دالر و 16
سنت افزایش (حدود  6درصد به 57
دالر و  91سنت) در هر بشکه رسید.
برای نخستینبار از پایان ماه دسامبر
معامالت نفت برن��ت در معامالت
دیروز به  59دالر در هر بشکه نیز تنه
زد .همچنین نفت سبک آمریکا نیز با
س��ه دالر و  48سنت (هفت درصد)
افزایش  53دالر و پنج س��نت در هر
بشکه معامله ش��د .نفت آمریکا نیز
در معامالت دیروز تا  54دالر و 24
سنت در هر بشکه باال آمد.
نفت برن��ت و نفت س��بک آمریکا
در پی انتش��ار برآورد موسسه نفتی
آمریکا مبنیبر افزایش بیش از شش
میلیون بش��کهای ذخای��ر نفتی این
کشور در هفته گذش��ته حدود یک
دالر در هر بشکه کاهش یافت .این
پنجمین هفته متوالی است که ذخایر
نفت آمریکا افزایش پیدا میکند.
نگرانیها درباره عرضه بیش از حد
نفت در بازارهای جهانی در ماههای
ژوئن ت��ا اواخر ژانویه به کاهش 60
درصدی قیمت نفت منجر ش��د .اما
در معامالت پنج روز گذش��ته نفت
برنت و نفت آمری��کا حدود  9دالر
( 19درصد) افزایش قیمت داشتهاند.
این افزای��ش از روز جمع��ه زمانی
که ش��رکت خدمات نفتی باکرهیوز
اعالم کرد تعداد س��کوهای حفاری
نفت آمریکا بیشترین کاهش هفتگی
را طی  30سال گذشته داشته است،
شروع شد.
برخالف افزایش بهای نفت در پنج
روز گذش��ته برخی فعاالن نس��بت
به پایان س��قوط آزاد قیمت نفت
تردید دارند و ب��ه افزایش ذخایر
نفت خام آمریکا در هفته گذش��ته
استناد میکنند.

از سوی رئیس سازمان حسابرسی مطرح شد

جزئیات جدید از فساد 12هزار میلیارد تومانی

فرهیختگان| نیمه آذرماه امس��ال علی طیبنیا،
وزی��ر اقتص��اد از فس��ادی به می��زان  12هزار
میلیارد تومان در سیس��تم بانکی کشور خبر داد
س از اعالم آن خبر ولیاهلل سیف،
که س��اعتی پ 
رئیس کل بانک مرکزی رقم صحیح این تخلف
مال��ی را  70میلی��ارد تومان اعالم ک��رد .حاال
مهدی س��هیلیپور ،رئیس سازمان حسابرسی
رقم جدیدی از این فس��اد عن��وان کرده و گفته
اس��ت« :رقم صحیح این میزان هف��ت میلیارد
تومان بوده اس��ت که در مراحل مختلف از یک
حفره اطالعاتی کوچک استفاده شده است».
آنطور ک��ه مس��ئوالن بانک مرک��زی اعالم
کردن��د ،این تخلف از س��ال  ۱۳۸۵تا اوایل
س��ال  ۱۳۹۱ش��کل گرفته اس��ت .در اواخر
شش ماهه پارسال این موضوع کشف شد و

نوع ارز

برابری

یورو به دالر

1/14

پوند به دالر

1/52

دالر به یوآن

6/24

دالر به درهم

3/76

دالر به ین

117/47

دالر به روپیه

61/78

اس��ت «در حال حاضر  20هزار شعبه بانکی
در سراس��ر کش��ور وجود دارد که هر شعبه
بهطور متوس��ط دارای پنج کارمند است که
مجموعا  100هزار نفر را ش��امل میش��وند
که این پن��ج نفر در هر ش��عبه با حفرههای
اطالعاتی بانکی کامال آش��نا هستند ،بنابراین
بای��د مکانیس��می طراح��ی ش��ود ک��ه این
حفرهها پوش��ش داده ش��ود تا سوء جریانی
اتف��اق نیفت��د ».نوزده��م آذرماه نی��ز یداهلل
موحد رئیسکل دادگس��تری کرمان جزئیات
جدیدتری از پرونده فساد  12هزار میلیاردی
عنوان کرد .براساس گفتههای او این پرونده
مربوط به یکی از ش��عب بانک تجارت بود
که بهعنوان فس��اد بانکی  12هزار میلیاردی
مطرح شد.

از آن به بعد در هیات نظارت مورد پیگیری
ب��وده و گزارش مفصلی ب��ه مراجع قضایی
ارائه و بررسی ش��د ۱۲ .هزار میلیارد تومان
همه حجم سوءاستفاده از شبکه بانکی نیست
و کل مبلغ مورد نظر در باالترین سطحی که
در اختیار سوءاستفادهکنندگان بوده ،به گفته
سیف  ۷۰میلیارد تومان بوده است.
اما س��هیلیپور نیز دی��روز اعالم کرد که «با
توجه به اینکه زمان رفت و برگش��ت چک
بانکی دو هفته به ط��ول میانجامد ،بنابراین
سوءاس��تفادهکنندگان از ای��ن فرص��ت 15
روزه اس��تفاده کردند .از سوی دیگر تمامی
این س��وء جریان به حفره اطالعاتی مربوط
بوده است».
آنطور که رئیس س��ازمان حسابرسی گفته

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد خبر داد

بهبود 22پلهای رتبه ایران درفضایکسبوکار

فرهیختگان|مع��اون اقتص��ادی وزیر امور
اقتصادی و دارایی با اس��تناد ب��ه آمارهای
ارائهش��ده از س��وی بانک جهانی از بهبود
رتبه ایران درفضای کس��بوکار خبرداده
است .آنطور که شاپور محمدی میگوید:
«وزارت اقتصاد از طریق مکاتبات صورت
گرفته با بانک جهانی مطلع ش��ده که رتبه
ایران در کس��ب وکار از  152به  130بهبود
پیدا کرده اس��ت ».بانک جهانی پیش از این
در گزارش خود که براس��اس ارزیابی پایه
آمار مربوط به یک س��ال منته��ی به ژوئن
(2014خرداد )93تهیه شده بود ،از صعود
دوپلهای ایران در بهبود فضای کسبوکار
خبر داده و اعالم کرده بود« :ایران رتبه ۱۳۰
را بین  ۱۸۹کشور به دست آورده است».

جايگاه ايران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
شاخص

رتبه ايران

بهترين رتبه

پايين ترين رتبه

رتبه سهولت کسب و کار

14

عربستان

جیبوتی

تاسيس و راه اندازي يک شرکت

6

رژیم صهیونیستی

یمن

اخذ مجوز

17

یمن

ایران

استخدام و اخراج

16

عمان

مراکش

ثبت مالکيت

15

عربستان

الجزاير

اخذ اعتبار

4

رژیم صهیونیستی

سوريه

امنيت سرمايه گذاري

15

رژیم صهیونیستی

جيبوتي

پرداخت ماليات

12

امارات

الجزاير

تجارت برون مرزي

16

رژیم صهیونیستی

عراق

اجراي قراردادها

٢

یمن

سوريه

انحالل يک فعاليت

12

تونس

عراق

شاخص
فضای کسبوکار چیست؟

ش��اخص کلی فضای کس��بوکار بر
پایه  10ش��اخص کوچکتر با عناوین
آغاز کس��ب وکار ،کسب مجوز ،ثبت
داراییها ،کس��ب اعتب��ارات ،حمایت
از س��رمایهگذاری ،مالی��ات ،تجارت،
اج��رای قراردادها و ورشکس��تگی و
دریافت انرژی برق محاس��به میشود.
این ش��اخص نش��اندهنده سهولت و
مناس��ب بودن هرکش��ور ب��رای انجام
فعالیته��ای اقتص��ادی و تج��اری
اس��ت .اما تحلیلهای موجود نش��ان
میدهد طی س��الهای گذشته بهدلیل
نامناس��ب ب��ودن فض��ای اقتصادی و
تج��اری ،تصمیمگیریهای س��ریع و
آنی و غیرکارشناس��ی ،ش��فاف نبودن
فعالیتهای اقتصادی و عدم دسترسی
ب��ه اطالعات مناس��ب ،این ش��اخص
را ب��ا موان��ع زیادی همراه ک��رد اما با
اقداماتی که از سوی دولت یازدهم در
حال انجام است ،میتوان شاهد بهبود
فضای کسبوکار بود.

برنامههای دولت
برای ارتقای کسبوکار

ب��ا توجه به صعود فضای کس��بوکار
در ای��ران ،دول��ت نی��ز برنامههای��ی
ب��رای ارتق��ای ای��ن ش��رایط دارد.
شاپورمحمدی ،معاون وزیر اقتصاد که
در یک نشست خبری صحبت میکرد،
در این باره از دو مصوبه هیات وزیران
برای بهبود فضای کسبوکار خبر داده

منبع:اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی

طبق گفتهه��ای معاون وزیر اقتصاد ،با
و اضافه کرده اس��ت« :یکی از بدترین
توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی
رتبهها مربوط به مجوز ساختوس��از
متولی عملیاتیش��دن این حوزه ش��ده
اس��ت که خوش��بختانه در این مصوبه
اس��ت ،این مورد نیز میتواند در بهبود
هیات وزیران ش��هرداریها را مکلف
فضای کسبوکار موثر واقع شود.
کرده اس��ت ظ��رف مدت ی��ک هفته
البته درمی��ان این برنامهه��ا ،اقدامات
مجوزهای الزم را برای ساختوس��از
دیگ��ری ه��م ب��رای بهب��ود فض��ای
صادر کنند».
کسبوکار شده است که
آن ط��ور که مع��اون وزیر
تس��هیل صدور مجوزها
اقتص��اد میگوی��د صدور
ازجمل��ه ای��ن اقدام��ات
مج��وز ساختوس��ازها،
است.
نقش بسیار موثری در رتبه
آنطور که محمدی گفته
کس��بوکار ایران خواهد
اس��ت« :بیش از دو هزار
داشت.
درخواس��ت ب��رای ثبت
براس��اس گ��زارش قبلی
مجوز وجود داشت که از
بانک جهانی ،رتب��ه ایران
این تعداد در سایت ایران
از نظر دریافت مجوزهای
مجوز بی��ش از 1200
س��اختمانی از  161ب��ه
مجوز احصا شد و بعد
 172افزای��ش یافت��ه
از آن ب��ا کم��ک دیگر
ب��ود .یک��ی دیگ��ر از
شاور محمدی :وزارت
دس��تگاهها مجوزهای
ش��اخصهای م��ورد
اقتصاد از طریق مکاتبات
صورت گرفته با بانک جهانی
غیرضروری حذف شد
بررس��ی نهاده��ای
مطلع شده که رتبه ایران در
که ای��ن کار نیز کمک
ب��رای
بینالملل��ی
کسب وکار از  152به 130
قاب��ل توجهی ب��ه این
فضای
رتب��ه
محاس��به
بهبود پیدا کرده است
مساله کرد».
کس��بوکار ،ح��وزه
باطل ش��دن مجوزهای
اس��تعالمات اس��ت که

غیرضروری نیز یکی از مواردی است
که در صورت عملیاتی شدن میتواند
بهبود فض��ای کس��بوکار را بهدنبال
داشته باشد.

معافیت بانکها
از مالیات بر ارزش افزوده

محم��دی در بخ��ش دیگ��ری از
صحبتهایش به اصالح قانون مالیات
ب��رارزش افزوده پرداخ��ت و گفت:
«جلسات متعددی با بخش خصوصی
گذاش��ته شده اس��ت که هماکنون در
کمیس��یون اقتصادی دول��ت مراحل
نهای��ی خ��ود را طی میکن��د که در
صورت تصوی��ب بخش مالی اقتصاد
از مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده معاف
خواهند شد».
وی بانک ،بیمه و لیزینگها را ازجمله
این بخشها برشمرد و تاکید کرد« :در
این اصالحیه فرصت بیشتری به دادن
اظهارنامهها در نظر گرفته ش��ده است.
بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده
و اس��ترداد حقوق ورودی نیز از دیگر
مباحثی اس��ت که در این اصالحیه مد
نظر قرار گرفته است».

کــه و ارز

ابری ارزها
بر
نرخها تا ساعت  17روز قبل در تهران

بایدهاونبایدهای
تعیینخطدرآمدی 2/5میلیونی

نماگر

مرکز آمار ایران برای سال 91گزارش داد

کاهش  1/2درصدی
تعدادکارگاههای صنعتی

فرهیختگان| مرکز آمار ایران از کاهش  1/2درصدی تعداد کارگاههای صنعتی کشور
در س��ال  91نسبت به سال  90خبر داده است .براساس ارقامی که این مرکز منتشر
کرده ،تعداد کارگاههای صنعتی با  10نفر کارکن و بیشتر ،در سال  91بالغ بر  14هزار
و  784نفر بوده که در مجموع یک میلیون و  204هزار و  699نفر در این کارگاهها
مش��غول به کار بودهاند .اما همین آمار تایید میکند که تعداد شاغالن نیز نسبت به
س��ال  ،90بالغ بر  3/1درصد کاهش پیدا کرده اس��ت .آنگونه که مرکز آمار ایران
گزارش داده ،حجم باالیی از فعالیتهای صنعتی ایران در سه استان تهران ،اصفهان
و خراسان رضوی متمرکز شده بهگونهای که  36درصد از کل فعالیتهای صنعتی
کش��ور در این سه استان بوده است .استان تهران به تنهایی با دو هزار و  441واحد
فعال صنعتی با  10نفر کارکن و بیشتر ،فاصله زیادی با استانهای اصفهان و خراسان
رضوی دارد که به ترتیب هزار و  794و هزار و  19کارگاه صنعتی در آنها قرار دارد.
مرکز آمار ایران در تعریف خود از یک «کارگاه صنعتی» آورده است« :کارگاه صنعتی
مکان ثابتی است که در آن مجموعهای از سرمایه و نیروی کار بهمنظور تولید یک یا
چند محصول صـنعتی بـه کـار گرفته شده است ».این مرکز برای استخراج آمارهای
موجود ،از اطالعات مربوط به  14هزار و  50کارگاه صنعتی استفاده کرده است.

رشد ارزش تولید

مرک��ز آمار ایران در ادامه اضافه کرده که ارزش تولید کارگاههای صنعتی با  10نفر
کارکن و بیشتر در سال  91نسبت به سال  90بالغ بر  20/3درصد رشد داشته است.
این رش��د ارزش تولید ،میتواند دالیلی همچون افزای��ش قیمت دالر و به تبع آن
افزایش قیمت کاالها در بازار را داش��ته باش��د و بهنوبه خود سهم باالیی از افزایش
ارزش تولیدات صنعتی کش��ور در کارگاههای کوچک را به دنبال داشته است .اگر
آمار صادرات این کارگاهها مورد توجه قرار گیرد؛ این موضوع روش��ن میشود که
به دلیل افزایش قیمت دالر و پایین آمدن سطح رقابتپذیری کاالهای تولید داخل
با کاالهای خارجی که به دلیل قیمت تمام ش��ده باالی کاالهای ایرانی بوده ،ارزش
صادرات کاالها از این کارگاههای صنعتی در سال  91نیز نزدیک به  41درصد کاهش
پیدا کرده است.

ــــتاپـــــ

سـ
قیمتها تا ساعت  17روز قبل در تهران

اینکه باالخره موضوع یارانه نقدی و هدفمندی یارانهها
ت��ا حدودی بی��ن دولت و مجلس ب��ه تفاهم و توافق
رسید ،خود گام مثبتی است .اما در این میان مشکالت
آماری و شناس��ایی افراد پردرآمد وجود دارد .درواقع
ممکن است عدهای که باید یارانه بگیرند حذف شوند
و برعکس .اما زمانی که غربال کردن از دهکهای باال
علی دینیترکمانی
انجام ش��ود ،شدت نارضایتی اجتماعی میتواند کمتر
باشد .از س��وی دیگر هیچ مکانیسمی برای شناسایی
عضوهیاتعلمی
موسسه مطالعات و
دقیق افراد وجود ن��دارد .حتی با حذف افراد پردرآمد
پژوهشهای بازرگانی
هم مساله شناسایی غیردقیق سرجای خود باقی خواهد
ماند و مطمئنا مق��داری نقد و اعتراض وجود خواهد
داشت.درست آن است که یارانه نقدی به گروههای هدف ،یعنی کسانی که به این
کمک مالی نیاز دارند پرداخت ش��ود .غربال کردن افراد از دهکهای باال هم روش
مناسبتری نسبت به شناسایی  20تا  30درصدی دهکهای پایین است .اگر دولت
یا مجلس از دهکهای پایین درآمدی اقدام به شناس��ایی افراد کند ،ممکن اس��ت
عدهای که باید یارانه بگیرند به دلیل مشکالت آماری حذف شوند .بنابراین غربال
مردم از دهکهای باالتر روش مناسبتری است .هرچند باز هم امکان وقوع خطا
وجود دارد اما هزینههای کمتری نسبت به شناسایی دهکهای کمدرآمد دارد .با این
حال اگر اطالعات وجود نداش��ته باشد ،شرایط سختتر و تصمیمگیری مشکلتر
میش��ود .ممکن اس��ت افرادی وجود داشته باشند که اطالعات دقیقی از خودشان
ابالغ نکردهاند و جوری اطالع دادهاند که درآمدشان زیر  2/5میلیون قرار میگیرد و
مرز  2/5میلیون تومانی همان خطکشی است که عدهای را
یارانه خواهند گرفت .این 
غربال میکند .درصورتی که افراد آن طرف و این طرف خطکش خیلی شبیه به هم
هستند .مگر اینکه خطوط فقر مختلفی تعیین کنیم .مثال بگوییم کسانی که بین  2تا
 2/5میلیون یا  1/5تا  2میلیون درآمد دارند که این مرز را بشکنیم که کار طراحی و
عملیاتی کردن این سیاست را سخت میکند.

دوربین

لپـ
قیمتهابر اساس بازار پایتخت

نفت

قیمتهابر اساس بازار پایتخت

سکه

قیمت (تومان)

ارز

قیمت (تومان)

مدل لپتاپ

قیمت (تومان)

بهار آزادی

1013000

دالر

3449

Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk

1182000

امامی

1018000

یورو

3984

Acer Aspire E5-571G-35LJ

1430000

نیم

512000

پوند

5262

Acer TravelMate TMP255-MG-74506G75Mnkk

2210000

ربع

268000

دالر کانادا

2831

Apple MacBook Air MD760

3150000

گرمی

172000

ین ژاپن

30

Apple MacBook Air 2014 - MD761B

4049000

مدل

قیمت

1050000 Canon EOS 1100D
)(Rebel T3

390000 Canon Ixus 140 HS
770000 Canon PowerShot
D20

Fujifilm FinePix
JV300

179000

955000 Nikon Coolpix P510

گرم طالی  18عیار

103554

درهم امارات

945

Apple MacBook Pro MD101

3620000

یک مثقال طالی  17عیار

448700

لیر ترکیه

1466

Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME294

7200000

Nikon Coolpix
S3500

280000

گرم طالی  24عیار

138110

رینگیت مالزی

1000

ASUS K451LN - A

1899000

Samsung ES95

281000

انس جهانی طال

 1265دالر

یوآن چین

568

ASUS K451LB - C

2260000

Sony Cyber-Shot
DSC-HX5

443000

قیمتها تا ساعت  17روز قبل
کاال

واحد

   قیمت

نفت خام
برنت

دالر/
بشکه

56/77

نفت خام
اوپک

دالر/
بشکه

نفت خام

دالر/
بشکه

WTI

51/77

51/5

ین/
نفت خام
43/820
(بورس توکیو) کیلولیتر

