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ورود نخستین

هواپیمای ای تی آر

اقتصاد

به کشور تا

دو هفته دیگر

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از ورود نخستین فروند از هواپیماهای ای تی آر تا دو هفته آینده خبرداد .فرهاد پرورش در گفتگو با ایرنا افزود :طبق برنامهریزیهای انجام شده قرار است هر
 4فروند از این هواپیماها به تدریج وارد ناوگان هوایی ایران شود تا در مسیرهای کوتاه هوایی از این هواپیماها استفاده شود .وی بیان اینکه این هواپیماها برای پروازهای کوتاه برد به مراکز استانها و جزایر جنوب
ایران میتواند مورد استفاده قرار گیرد ،گفت :این هواپیماها میتواند از جنوب ایران به دبی و یا از تبریز و یا ارومیه به باکو پرواز کنند .پرورش با اشاره به سفر خلبانان ایرانی ایر برای انتقال این هواپیماها به کشور بیان
کرد :با توجه به اینکه قرارداد خرید  20فروند ای تی آر دیر منعقد شد لذا کادر پروازی برای انجام آموزشهای مورد نیاز دیر به فرانسه اعزام شد .مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران یادآورشد :هم
اکنون خلبانان و کادر پروازی ایران ایر در فرانسه هستند تا با برگزاری دورههای آموزشی به همراه خلبانان فرانسوی این هواپیماها را به ایران منتقل کنند و نخستین فروند آن نیز تا دو هفته دیگر وارد ایران میشود.

کاهش وابستگی به نفت و تنوع منابع درآمدی دولت ایران

درآمد مالیاتی بر درآمد نفتی پیشی گرفت

دولت در  ۱۱ماهه ابتدای سال گذشته  ۸۵۶,۴هزار میلیارد
ریال مالیات ســتانی داشته که نســبت به مدت مشابه سال
 ۹۴به میزان  ۳۱.۱درصد رشــد نشان میدهد و میزان رشد
مالیاتهای غیرمســتقیم  ۴۰.۳درصد بوده اســت .بررسی
عملکرد  ۱۱ماهه ابتدای ســال  ۹۵دولــت در حوزه مالیات
ســتانی از گروه های مختلف مشمول مالیات نشان می دهد
که  ۸۵۶,۴هزار میلیارد ریال مالیات مســتقیم و غیرمستقیم
وصول شــده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ،۹۴
 ۳۱.۱درصد رشــد یافته اســت .بر پایه این گزارش ،وصول
مالیات اشــخاص حقوقی در  ۱۱ماهه اول ســال گذشته به
نســبت مدت مشابه ســال قبل از آن به میزان  ۲۱,۹درصد
رشد داشته و به  ۲۶۷.۹هزار میلیارد ریال رسید .میزان درآمد
مالیاتی مصوب شده در این بخش  ۳۰۹هزار میلیارد ریال بود.
مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی در دوره مورد
بررسی به میزان  ۱۲۳,۴درصد رشد نشان میدهد و رقم آن
نیز  ۱۶۵.۱هزار میلیارد ریال اســت .در بخش وصول مالیات
معوقه اشــخاص حقوقی دولتی نیز  ۶۱.۵درصد رشد حاصل
شد .این گزارش حاکی است ،دولت در  ۱۱ماهه ابتدای سال
گذشته  ۱۳۰,۹هزار میلیارد ریال مالیات بر درآمد کسب کرده
که نسبت به مدت مشابه سال قبلتر از آن  ۲۶.۳درصد رشد
نشان میدهد .مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی با ۳۲,۶
درصد رشد به  ۴۷.۴هزار میلیارد ریال رسید و مالیات حقوق
کارکنان بخش خصوصی نیز  ۲۶.۷درصد رشــد یافته است.
مالیات وصولی مشاغل  ۳۵.۲هزار میلیارد ریال بوده که نشان
دهنده  ۱۸.۱درصد رشــد است .بررســی آمارهای ارائه شده
بانک مرکزی از وصول درآمدهای مالیاتی دولت در  ۱۱ماهه
ابتدای سال گذشته نشان میدهد عملکرد درآمدهای مالیاتی
در بخشهای مالیات بر ثروت ،مالیات نقل و انتقال ســهام و
مالیات نقل و انتقاالت امالک نیز مثبت بوده است.
جمع مالیاتهای مســتقیم اخذ شده دولت تا پایان بهمن
ماه ســال  ۹۵به میزان  ۴۲۲,۵هزار میلیــارد ریال بوده که
 ۲۲.۷درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد یافته
اســت .رقم مصوب شــده در دوره مورد بررسی رقم ۴۶۱.۶
هزار میلیارد ریال بود .دولت تا پایان بهمن ماه ســال گذشته
 ۱۴۲,۸هــزار میلیارد ریال مالیات بــر واردات اخذ کرده که
نشان دهنده  ۶۱درصد رشد نسبت به یازده ماهه ابتدای سال

 ۹۴اســت .حقوق ورودی سایر کاالها  ۵۶.۳درصد و مالیات
واردات خودرو نیز  ۹۴.۹درصد رشــد یافته اســت .مالیات بر
کاالها و خدمات در دوره مورد بررســی  ۲۹۱,۱هزار میلیارد
ریال بوده که  ۳۲درصد رشد نشان می دهد .دولت در بخش
مالیات بر فروش فرآورده های نفتی تا پایان بهمن ماه سال
گذشته به نسبت مدت مشابه ســال قبل از آن  ۹۶.۷درصد
مالیات ستانی بیشــتر داشته است .به صورت کلی جمع کل
مالیاتهای غیرمستقیم در  ۱۱ماهه اول سال گذشته ۴۲۳,۹
هزار میلیارد ریال بود که  ۴۰.۳درصد رشــد نشــان میدهد.
میزان درآمدهای مصوب و پیش بینی شده دولت در این دوره
 ۴۹۴.۱هزار میلیارد ریال بود.
در همين حــال وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران کاهش
وابســتگی به درآمدهای نفتی ،متنوع کردن منابع درآمدی و
پایداری بودجه دولت را از برنامه های اساســی دولت یازدهم
برشــمرد و گفت:برای نخستین بار در  ۵دهه اخیر سهم نفت
در درآمدهای دولت کمتر از ســهم مالیات شــده است .علی
طیبنیا در سخنانی در چهارمین اجالس تامین مالی توسعه
آسیا و اقیانوسیه در شهر بانکوک پایتخت تایلند ،برگزاری این
نشست را فرصتی برای تبادل نظر بین مسئوالن اقتصادی و
مالی دولتی ،بین المللی و بخش خصوصی به منظور یافتن راه
حل های ممکن برای یکی از مهمترین چالش های کنونی
منطقه فراهم دانســت .وی اظهار داشــت :براساس گزارش
منتشره صندوق بینالمللی پول در سال  2016درباره پایداری

مالی جهانی ،ریســک های کوتاه مدت برای این پایداری از
آوریل سال  2016کاهش یافته است ولی ریسک های میان
مدت پابرجا هستند.
طیبنیا افزود :به عالوه ،ناپایدار بودن فضای سیاســی در
برخی کشــورها ،نبود رشــد اقتصادی و درآمد و نابرابری و
تبعیض فزاینده زمینه را برای ایجاد مشــکالت جدی فراهم
کرده است .وی با بیان اینکه ظهور پوپولیسم و سیاستهای
حمایتی تجاری ،در نقطــه مقابل همکاریهای منطقهای و
بینالمللی ،در همین راستا ارزیابی میشود ،گفت :تحول منفی
دیگر ،شکل گیری گروههای تروریستی مانند داعش است که
به رغم ماهیت غیرانسانی و ددمنشانه آن متأسفانه هنوز توسط
برخی از دولت ها حمایت میشــود .وزیر اقتصاد ايران گفت:
بانکهای توســعهای بینالمللی نظیر بانک ســرمایهگذاری
زیرساخت آسیا و بانک توسعه آسیایی به منظور ترویج توسعه
اقتصادی پایدار ،ایجاد ثروت و بهبود ارتباط زیرســاختها در
آســیا و اقیانوسیه از طریق ســرمایهگذاری تأسیس شدهاند.
هدف دیگر آنها تسهیل همکاری و ارتباطات منطقهای است
و این اهــداف در صورتی محقق خواهند شــد که نیازهای
اساسی تک تک کشورهای عضو شناسایی شده و مورد توجه
و عنایت جدی قرار گیرند.
طیبنیا ادامه داد :به اشــتراک گذاشــتن تجارب در حوزه
اعمــال قدرت مالــی و پولی ،هدایــت صحیح و تخصیص
بهینه منابع مالی ،مشــارکت موثر و بر پایه اعتماد کشــورها

در نهادهای مالی قدم های ضروری برای رســیدن به تأمین
مالی پایدار برای توســعه است و از این رو اجتناب از تبعیض
و ممانعت نکردن برای عضویت دیگر کشورها در موسسات
مالی نیز بسیار حائز اهمیت است .وزیر امور اقتصادی و دارایی
افزود :در ســطح ملی دولتها نمیتوانند این مسئولیت را به
تنهایی به عهده گیرند ،این کار نه شــدنی اســت و نه پایدار
خواهد بود .تالش جمعی در ســطح منطقهای و دسترسی به
منابع مالی بینالمللی مورد نیاز است و بخشهای غیردولتی
و خصوصی نیز باید در فرایند تصمیمســازی نقش داشــته
باشند .وی افزود :همینطور در سطح منطقهای ،منطقه آسیا
و اقیانوسیه به شدت نیازمند به کارگیری راهکار پایدار برای
تأمین مالی توسعه از طریق طیف وسیعی از اقدامات ،ابزارها
و نهادهای مالی مورد نیاز است.
طیبنیا در ادامه گفت :جمهوری اسالمی ایران در چند سال
اخیر و به منظور اعاده رشد و ثبات اقتصادی گامهای بلندی
برداشته که عالئم آن مشهود است .دولت یازدهم موفق شده
رشد اقتصادی منفی  6.8درصد در سال  2014را به رشد6.4
درصد در ســال  2016برساند ،همزمان تورم را از بیش از 40
درصد در ســال  2014به  8درصد در سال قبل کاهش دهد.
وی تصریح کرد :برای نخستین بار در  5دهه اخیر سهم نفت
در درآمدهای دولت کمتر از سهم مالیات شده است .در واقع
سهم نفت در بودجه دولت  70درصد سهم مالیات در بودجه
بوده که موفقیت بزرگی اســت .طیبنیــا افزود :این مهم از
طریق گسترش پایه مالیاتی ،معافیت های هدفمند مالیاتی،
جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اصالحات نظام مالیاتی
صورت پذیرفته است .وی گفت :از سوی دیگر ،تراز تجاری
غیرنفتی کشور مثبت شده ،به عبارت دیگر برای نخستین بار
در 50سال گذشته صادرات کشور بدون احتساب نفت از کل
واردات پیشی گرفته است.
وزیر امــور اقتصادی و دارایی تصریح کــرد :این اقدامات
همراه با برنامه مقررات زدایی و خصوصی سازی در راستای
سیاست های دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
و متنوع کــردن منابع درآمدی و پایداری بودجه دولت انجام
شده اســت .طیبنیا در پایان ابراز امیدواری کرد کمیسیون
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه
نقش موثر و مهمتری را در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
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حاشیه بازار

سهم یک درصدی ایران در تجارت جهانی مرغ

معاون وزیر جهاد کشــاورزی از بهبود بیش از پنج میلیارد دالری تراز تجاری بخش
کشاورزی در چهار سال گذشته خبر داد و گفت :ایران با صادرات حدود  ۱۰۰هزار تنی
گوشــت مرغ ســهمی حدود یک درصد در بازار و تجارت جهانی گوشت مرغ دارد .به
گزارش ایســنا ،حســن رکنی اظهار کرد :ایران تا دیروز وارد کننده گوشت مرغ بود اما
اکنون به صادرکننده تبدیل شده است؛ بنابراین ادبیات در این صنعت تغییر کرده است.
وی افزود :پتانســیل صنعت جوجهکشی را در ایران داریم که دو برابر از ظرفیت مورد
نیاز در داخل است اما دستگاه های مورد نیاز به روز نیستند که باید تغییر کنند .اتفاقات
بســیاری میتوانند کیفیــت تولید را در این صنعت افزایش دهنــد .با امکانات موجود
میتوانیم از طریق بهبود شرایط تولید تا  ۵۰۰هزار تن میزان تولید را افزایش دهیم اما
برای افزایش قدرت رقابت پذیری باید بازنگری اساســی در تولید صورت گیرد که از
نظر کیفی و استاندارد سازی مطابق بازارهای جهانی باشد .معاون وزیر جهاد کشاورزی
ادامه داد :مجموع گوشت مرغی که در دنیا تولید می شود حدود  ۱۰۸میلیون تن است
که از این میزان حدود  ۱۰میلیون تن در تجارت جهانی قرار میگیرد .حدود سه میلیون
تن در کشــورهای همسایه ایران مبادله میشود که یک موقعیت بسیار ارزشمند برای
کشورمان به شمار می رود.

رخداد

کاهش  ۴۰درصدی صف وام ازدواج

وزیر نفت اعالم کرد:

ایران آماده همراهی برای تمدید توافق اوپک است
وزیر نفت گفت :اگر اکثریت اعضای اوپک از تمدید توافق
کشورهای عضو و غیر عضو اوپک برای کاهش عرضه نفت
حمایت کنند ،ایران هم مانند گذشــته با دیگر اعضای این
سازمان همراه میشود .به گزارش شانا ،بیژن زنگنه پس از
دیدار با میگل آریاس کانته ،کمیســیونر انرژی اتحادیه اروپا
درباره اینکه آیا ایران مانند عربستان و دیگر اعضای سازمان
کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای تمدید توافق ٦
ماهه کاهش عرضه نفت خام ازســوی کشــورهای عضو و
غیرعضو اوپک حمایت میکند و این که شانس تمدید این
توافق چه اندازه است ،گفت :ما در روزهای اخیر سیگنالهای
مثبتی ازســوی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به منظور
تمدید این توافق  ٦ماهه برای نیمه دوم سال  ٢٠١٧میالدی
دریافــت کردهایم ،اگر اعضای اصلی اوپــک از تمدید این
توافق حمایت کنند ،ایران هم مانند گذشته با دیگر اعضای
اوپک همراه میشــود .وی افزود :سطح کنونی تولید نفت
خام ایران بر اساس منابع ثانویه اوپک نزدیک به روزانه سه
میلیون و  ٨٠٠هزار بشکه است و ما در بازه زمانی تعیین شده
برای توافق اوپک به تعهد خود پایبند بودهایم اگرچه تصمیم

داریم تولید نفت خود را افزایش دهیم .وزیر نفت در باره این
که آیا شــما فکر می کنید که در نشست آتی وزیران نفت و
انرژی اوپک در وین بر ســر تمدید توافق کاهش عرضه به
توافق میرســند ،تصریح کرد :ما سیگنالهای مثبتی برای
حصول این توافق دریافت کرده ایم.
ادامه مذاکرات جدی با توتال
زنگنه دربــاره اینکه چه زمانی نخســتین مناقصه برای
امضای قراردادهای جدید نفتی با شــرکتهای بین المللی
برگزار میشود و این که هدف شما همکاری با شرکتهای
آســیایی و روس خواهد بود یا با شرکت توتال هم قراردادی
امضا خواهید کرد ،گفت :ما به طور جدی در حال مذاکره با
توتال و دیگر شــرکتها مانند مرسک دانمارک ،لوک اویل
روســیه ،پرتامینای اندونزی ،وینترســهال آلمان ،او ام وی
اتریش هســتیم .وی افزود :در مرحله نخست ما برای ارائه
طرح جامع توســعه میدانهای نفت و گاز با شــرکتهای
بین المللی تفاهمنامه امضا کردیم ،سپس به مذاکره درباره
مسائل مالی و قراردادی خواهیم پرداخت و این روند به زمان
دارد ،اما ما در حال گذراندن این مراحل هســتیم و پیشرفت
آن قابل قبول اســت .وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره
این که به نظر شــما نخستین پروژه چه میدانی خواهد بود،
عنوان کرد :شــاید فاز  ١١میدان گازی پارس جنوبی باشد.
زنگنه در باره اینکه آیا به نظر شما مانعی برای سرمایهگذاری
شرکتهای اروپایی در ایران وجود دارد ،گفت :این موضوع
به خود آنها و خواست اتحادیه اروپا بستگی دارد ،در گذشته
زمانی که ازسوی آمریکا محدودیتهایی برای شرکتهای
اروپایی وجود داشــت ،این شرکتها می توانستند با حمایت

صادرکنندگان محصوالت
پتروشیمی هماهنگ میشوند

مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی
گفت:حــدود  ۳۵تا  ۴۵درصــد از صادرات
محصوالت پتروشــیمی ایران به آســیای
جنوبی و آســیا دور ۲۰،درصد کشــورهای
آفریقایــی و ۲۰درصد به قاره ســبز صادر
میشود .علی محمد بســاقزاده در گفتگو
با مهــر با اعــام اینکه حــدود  ۳۵تا ۴۵
درصد از صادرات محصوالت پتروشــیمی
ایران به آســیا جنوبی و آسیا دور مثل چین
و هند روانه میشــود ،گفــت :حدود  ۱۵تا
 ۲۰درصد فرآورده های پتروشیمی به مقصد
کشــور آفریقایی و  ۱۵تا  ۲۰درصد هم به
کشــورهای اروپایی صادر می شــود .این
درحالی اســت که تالش شده تا حد ممکن
مقاصد صادراتی خود را تنوع ببخشیم .او با
اشاره به اینکه تالش می کنیم تا بازارهای
صادراتــی را از نظر نــوع و حجم تقاضا به
دقت بررسی کرده تا بتوانیم قیمت را بهینه
مطرح کنیم ،ادامه داد :هر چه بازار صادراتی
مقصد به محل تولید فــرآورده ها نزدیکتر
باشــد ،قیمت محصول باال تر است چرا که

هزینه حمل کمتری دارد .به این ترتیب باید
شرایط بازارهای هدف را سنجیده تا نسبت
به رقبا نرخ مناســب تری را ارائه دهیم .در
این میان باید رقبــای داخلی نیز برای ارائه
محصــوالت خود به بازارهــای بین المللی
هماهنگی داشــته باشــند تا با عرضه یک
محصول مشابه ،موجب شکسته شدن قیمت
آن و در نتیجه برهم خوردن نظم بازارهای
بین المللی نشــویم .البته این مشکل تا حد
زیادی میان تولیدکنندگان و هلدینگ های
داخلی برطرف شده است .به همین موازات
تالش شده است تا هماهنگی های الزم با
شرکت های تولیدکننده بزرگ نیز در عرضه
محصوالت انجام شــود .به گفته این مقام
مسوول  ۵۰تا  ۶۰درصد از پروژه پتروشیمی
کاویان ۲در دولت گذشته انجام شده است.
البته این پتروشــیمی حدود یک سال و نیم
پیش رشــد  ۹۵درصد را تجربه کرد که به
دلیل مشکالت موجود در تامین خوراک این
پتروشیمی از فعالیت دست کشید و اکنون با
حل این مشکل به تولید می پردازد.

اتحادیه اروپا وارد صنعت نفت و گاز ایران شوند .وی تصریح
کرد :امیدواریم که اتحادیه اروپا از شرکتهای اروپایی برای
همــکاری در صنعت نفت و گاز و مشــارکت در پروژههای
ایران حمایت کند و بســیار روشن است که  ١٥سال پیش
زمانی که ما توسعه  ٦تا هفت فاز پارس جنوبی را آغاز کردیم
سیگنالهای مهمی به بازارهای بین المللی فرستادیم.وزیر
نفــت ادامه داد :ما فازهای پارس جنوبی را در دوران تحریم
توســعه دادیم و این بــه معنای این اســت که هیچ کس
نمیتواند توسعه صنعت نفت و گاز ایران را متوقف کند ،شاید
تنها بتوانند روند سرعت فعالیتهای توسعهای ما را کند کنند.
زنگنه تاکید کرد :من فکر می کنم مشکل مسائل اعتباری و
مالی نیست بلکه سیاسی است ،زیرا با توجه به فعالیتهایی
که شــرکتهای بین المللی در ایاالت متحده آمریکا دارند،
ازســوی دولت این کشــور با محدودیتها و فشــارهایی
روبهرو میشــوند .وی گفت :من امیدوارم که اتحادیه اروپا
از شــرکتهای اروپایی برای حضور و مشارکت در کشوری
که بــزرگ ترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان اســت ،به
منظــور تضمین عرضه امنیت انرژی نــه تنها در اروپا بلکه
همه جهان ،حمایت کند.وزیر نفت در واکنش به این پرسش
که شرکت شلمبرژه گفته اســت تصمیمی برای همکاری
با ایران ندارد آیا این موضــوع به تحریمها و محدودیتها
مربوط میشــود ،گفت :ایــن موضوع به خود شــرکتها
بســتگی دارد اگر بیایند می توانند از فرصت خوب همکاری
با صنعت نفت و گاز ایران استفاده کنند و اگر امتناع کنند ما
با شــرکتهای دیگری همکاری خواهیم کرد .زنگنه درباره
مذاکــرات با اتحادیه اروپا در حوزه انرژی هم گفت :اتحادیه

اروپا با وزارتخانههای نیرو ،نفت و سازمان حفاظت محیط
زیست مذاکراتی دارد ،ما از گسترش همکاریها و مذاکرات
اســتقبال میکنیم و محورهای مذاکره درباره مسائلی مانند
بهینه ســازی مصرف انرژی در صنایع ،انرژیهای تجدید
پذیر ،مســائل زیســت محیطی و جلوگیری از ســوزاندن
گازهای مشعل اســت .وی افزود :ما درباره ادامه مذاکرات
در این حوزهها و پیدا کردن راهی برای توســعه همکاریها
با مقامهای اتحادیه اروپا گفتوگــو کردیم و اتحادیه اروپا
خواهان مشارکت در صنعت نفت و گاز ایران هستند و ما نه
تنها از حضور شرکتهای بزرگ اروپایی بلکه از همکاری با
شرکتهای متوسط این قاره نیز استقبال میکنیم.وزیر نفت
درباره آمادگی ایران برای صــادرات گاز به قاره اروپا گفت:
ما حجــم باالیی گاز داریم و در دولــت یازدهم ما بیش از
 ٣٠٠میلیــون مترمکعب گاز با وارد مدار کردن  ١١فاز جدید
پارس جنوبی به تولید گاز شیرین خود اضافه کردیم .زنگنه
تصریــح کرد :اولویت ما برای آینده صادرات گاز با خط لوله
به کشورهای همسایه ایران است و ما فکر می کنیم بهترین
راه بــرای عرضه گاز به اروپا صادرات به صورت گاز طبیعی
مایع شــده (ال ان جی) اســت ،زیرا ما برای صادرات گاز از
طریق خط لوله به این قاره با دشواریهای روبهرو هستیم،
اما مشکل اصلی موضوع اختالف قیمت ال ان جی در اروپا
و آسیای شرقی اســت .وی همچنین در پاسخ به پرسشی
درباره ین که آیــا مذاکره با توتال برای اجرای پروژه ال ان
جی در ایران ادامه خواهد داشت ،گفت :ما این موضوع را رد
نمیکنیم اما در عین حال نمی توانیم برای یک بازه نامحدود
منتظر سرمایه گذاران باشیم.

صنعت خودروسازی از حمایت یکطرفه دولت خارج شود

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد :صنعت خودروسازی از حمایت
یکطرفه دولت خارج شــود .مجید کیانپور در گفتگو با ایسنا اظهار کرد :به
نظرم یک بار برای همیشه باید حمایت دولت از شرکتهای خودروساز قطع
شــود تا این شــرکتها ارتقای خدمات و محصوالت را در دستور کار قرار
دهند .وی ادامه داد :باید صنعت خودروسازی از این حمایت یک طرفه دولت،
خارج و اجازه دهیم که بخش خصوصی هم وارد این عرصه شــود و رقابت
کند .کیانپور تأکید کرد :عدم رقابت و انحصارگرایی در صنعت خودروسازی
باعث شده که عمدت ًا خودروهایی بیکیفیت و با تکنولوژی پایین تولید شود و

این کار عم ً
ال هدررفت سرمایه است .عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:
باید تالش کنیم خودروهای تولیدی داخل کشور با تکنولوژی روز دنیا همراه
باشــد .خودروهای باکیفیت در ســطح جهانی از لحاظ ایمنی و فنی شرایط
بسیار بهتری نسبت به تولیدات داخل دارند .وی با بیان اینکه بحث اشتغال
شرکتهای خودروساز هم مطرح است ،افزود :میطلبد که با درنظر گرفتن
تمام جوانب یک بار درخصوص صنعت خودروسازی تصمیمی اتخاذ شود که
به نفع همگان باشــد تا هم مردم از تکنولوژی روز استفاده کنند و هم اینکه
در بحث اشتغال به کسی لطمه وارد نشود.

مركز آمار نرخ تورم فروردین را اعالم كرد

مرکز آمار ایران نرخ تورم فروردین ماه سال  ۹۶را  ۶.۹درصد و تورم نقطه به
نقطه را  ۹.۴درصد اعالم کرد .گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی
خانوارهای شــهری کشور در فروردین ماه ســال  1396منتشر شد .شاخص
کل (بر مبنای )1390=100در فروردین ماه ســال  1396عدد  244.9را نشان
میدهد که نسبت به ماه قبل  1.8درصد افزایش داشته است .افزایش شاخص
کل نســبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه )  9.4درصد میباشد
که نســبت به همین اطالع در ماه قبل ( 8.0درصد) 1.4 ،واحد درصد افزایش
یافته است .درصد تغییرات شــاخص کل (نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی
خانوارهای شــهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ســال  96نسبت به
دوره مشابه سال قبل  6.9درصد است که نسبت به همین اطالع در اسفند ماه
 6.8( 1395درصد) 0.1 ،واحد درصد افزایش یافته اســت .شاخص گروه عمده
«خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» در این ماه به رقم  303.1رسید که نسبت
به ماه قبل  3.9درصد افزایش نشان میدهد .شاخص گروه عمده «خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات» نســبت به ماه مشابه سال قبل  16.1درصد افزایش

نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه
 1396نسبت به دوره مشابه سال قبل  8.5درصد است که نسبت به تورم دوازده
ماهه منتهی به اســفند ماه  7.6( 1395درصد) 0.9 ،واحد درصد افزایش یافته
اســت .شــاخص گروه اصلی «خوراکیها» در ماه مورد بررسی به عدد 301.9
رسید که نســبت به ماه قبل  4.1درصد افزایش نشان میدهد .شاخص گروه
اصلی «خوراکیها» نســبت به ماه مشابه سال قبل  16.5درصد افزایش نشان
میدهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه  8.4درصد است .شاخص گروه عمده
«کاالهای غیر خوراکی و خدمات» در فروردین ماه  1396به رقم  224.9رسید
که نســبت به ماه قبل  0.8درصد افزایش داشته است .میزان افزایش شاخص
گروه عمده «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» نســبت به ماه مشابه سال قبل
 6.6درصد بوده اســت و نرخ تورم دوازده ماه منتهی بــه فروردین ماه 1396
نسبت به دوره مشــابه سال قبل این گروه  6.2درصد است که نسبت به تورم
دوازده ماهه منتهی به اســفند ماه  6.4( 1395درصد) 0.2 ،واحد درصد کاهش
یافته است.

بانک مرکزی اعالم کرد که از ابتدای ســال  ۹۲تا پایان سال  ۹۵بیش از  ۱۹۰هزار
میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شد که نشان می دهد در دولت
یازدهم در مقایســه با دوره قبل بیش از  ۷۰درصد رشد داشته است .میزان تسهیالت
پرداختی شبکه بانکی در دوره  4ساله از ابتدای سال  1388تا پایان سال  1391حدود
 110هزار میلیارد ریال ( 11هزار میلیارد تومان) بوده اســت .از این رو با وجود افزایش
مبلغ وام ازدواج در سال  1395از  30میلیون ریال به  100میلیون ریال ،تعداد  1میلیون
و  18هزار و  10نفر در این سال از تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بهره مند شدند .این
تعداد تقریب ًا معادل میانگین تعداد افراد دریافت کننده وام ازدواج در ســال های 1388
تا  1394است.
براساس آمار در پایان سال  ،1391بیش از  837هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج
بودند اما در پایان سال  1395تنها  483هزار و  885نفر منتظر دریافت این تسهیالت
بودند که کاهش چشــگیر بیش از  40درصدی داشته است .البته از تعداد منتظران در
صــف ،تعداد  167هزار و  15نفر در مراحل تکمیل پرونــده و انعقاد قرارداد برای اخذ
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج قرار دارند.
باتوجه به تاکید مســئوالن کشــور مبنی بر اعطای تسهیالت قرضالحسنه و ارزان
قیمت برای جوانان و همچنین بســط و گســترش نظام بانکداری نوین ،برای نیل به
اهداف عالیه خدمترســانی به آحاد مردم ،بانک مرکزی از سال  1388برای متمرکز
کردن اعطای تســهیالت قرضالحســنه ازدواج ،اقدام به راهاندازی و طراحی پایگاه
اینترنتی ثبتنام تســهیالت قرضالحسنه ازدواج کرد .براساس پیگیری های به عمل
آمده از سوی بانک مرکزی و با تشویق و ترغیب سیستم بانکی ،بانکهای عضو سامانه
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج از  12بانک در پایان خرداد ماه سال  1392به  31بانک
و موسسه اعتباری تا پایان اسفند ماه سال  1395افزایش یافته است.
از ابتدای ســال  1388تا پایان ســال  1391تعداد  4میلیون  545هزار و  931فقره
وام ازدواج با رقمی بالغ بر مبلغ  111.350میلیارد ریال پرداخت شده است .همچنین از
ابتدای سال  1392تا پایان سال  1395تعداد  4میلیون و  69هزار و  189فقره وام ازدواج
با رقمی بالغ بر  191.322میلیاردریال به متقاضیان پرداخت شــده است .یادآوری این
نکته ضروری اســت که طبق ماده  50قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ،سقف
فردی تسهیالت قرض الحسنه ازدواج ایثارگران از تیر ماه سال  1394به میزان  2برابر
تســهیالت افراد عادی افزایش یافت و از این رو در سالهای  1394و  1395تعداد 32
هزار و  35نفر در مجموع مبلغی برابر  6.407میلیاردریال از تسهیالت ازدواج ایثارگران
بهره مند شدند.

آخرین خبر

افزایش درآمد رنو با صادرات خودرو
به ایران

شرکت خودروسازی رنو اعالم کرد :مدلهای جدید تولیدی این کشور و صادرات آن به
کشــورهایی مثل ایران موجب افزایش فروش و باال رفتن قیمت خودروهای این شرکت
شده است .به گزارش خبرآنالین ،این شــرکت فرانسوی خودروساز اعالم کرده که توليد
خودرو براي شرکاي صنعتي رنو از جمله ايران افزايش يافته است ،ميزان درآمد اين شرکت
در سه ماهه نخست سال  2017رشد داشته است .ميزان درآمد سه ماهه شرکت رنو نسبت
به  10.49ميليارد يوروي مدت مشــابه سال گذشته افزايش يافته و به  13.13ميليارد يورو
( 14.27ميليارد دالر) رســيده است .اين در حالي است که بر اساس برآورد  10تحليلگري
که در نظرســنجي شرکت کرده بودند انتظار مي رفت ميزان درآمد شرکت رنو در اين بازه
ســه ماهه به  12.49ميليارد يورو برسد که درآمد محقق شده فعلي بيش از اين رقم است.
افزايــش تقريبا  16درصدي در تحويل خودروهاي جديد مهمترين عامل در رشــد درآمد
شرکت رنو بوده و درآمد اين شرکت را به ميزان  9.2درصد افزايش داده است .ميزان فروش
خودروهاي شرکت رنو به شرکاي صنعتي از جمله خودروي ميکراس توليدي در فرانسه به
شرکت نيسان و همچنين خودروهاي نيمه مونتاژ شده رنو به ايران ميزان درآمد اين شرکت
فرانسوي را  3.5درصد افزايش داده است.

