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اقتصاد

ی از اقدامات درست بانک مرکزی در جهت شفافسازی
بهگزارش ایلناکامرانندری ،کارشناس ارشد بانکی در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوصصورتهای مالیجدید بانکها و ارائه آنها بر اساس IFRSاظهار داشت :یک 
صورتهای مالی بانکها بود که از سالهای پیش هم مطرح شد .وی افزود :در روشهای حسابداری پیشین که بانکها شناسایی میکردند سودها و درآمدها واقعینبودند و دستاندرکاران صورتهای مالی سودهای موهومی را در نظر
ی افزود:
میگرفتند .ندری خاطر نشان کرد :با شفاف و دقیقتر شدن ،مشکالت و مسائل بانکها را نیز روشنتر خواهد کرد و میتواند به مررو زمان مورد قبول بانکهای خارجی و نهادهای مالی بین المللی نیز قرار گیرد .این کارشناس بانک 
ی بانکها با استانداردهای بینالمللی فاصله زیادی دارد اما با صدور این بخشنامه از سوی بانک مرکزی که حدود  ۱تا  ۲سال هم از عمر آن میگذرد و هنوز پیادهسازی نشده یک قدم به سمت استانداردهای بینالمللی
ی قدیم 
ی مال 
صورتها 
نزدیکتر خواهیم شد .وی در خصوص  FATFنیز گفت :این موضوع مربوط به الزامات و استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالیتروریسم است و قطعنامههای شورای امنیت از این استانداردها حمایت کرده و تمام کشورهای
دنیا را ملزم به رعایت آن میکند .ندری تصریح کرد :در صورتی که این استانداردها رعایت نشود بستری برای مافیای بینالمللی و تبهکاران مالی برای تطهیر اعما ل نامشروعشان فراهم خواهد شد تا به اهدافشان دست یابند.

 FATFاز
تبهکاری مالی
جلوگیری
میکند

وزير اقتصاد مطرح كرد:

میشد که این درآمد در قالب بودجه نفتی در اقتصاد
تزریق شــد و منشا بســیاری از مشکالت اقتصادی از
جمله رکود و کســادی به نفتی بــودن اقتصاد برمی
گردد ،البته نفت فی نفســه یک مشکل نیست؛ بلکه
نعمت الهی است .طیبنیا گفت :وجوه ناشی از فروش
نفــت ،درآمد نیســت ،بلکه فروش دارایی اســت ،در
حالی که فرد عاقل اگر دارایی خود را بفروشــد آن را
باید تبدیل به احســن کند ،پس نباید درآمد نفتی را
که متعلق به نســلهای بعدی است ،در نسل کنونی
مصــرف کرد؛ همانطور که صندوق توســعه ملی یک
ابزار برای این هدف اســت .بر این اســاس امیدواریم
این سیاست ،اجرایی شده و درآمد نفتی صرف توسعه
اقتصاد کشور و توانمندسازی بخش خصوصی شود.
وزیر اقتصاد افــزود :بدون تنظیم و مدیریت کارآمد
بودجه دولــت که یکــی از الزامــات آن ،ایجاد یک
نظام مالیاتی کارآمد اســت ،نه میتــوان با تورم و نه
با کســادی در بلندمدت مقابله کــرد؛ پس باید ادامه
مســیر دولت یازدهم که نظام مالیاتی در آن مستقر
شــد ،ادامه یابد ،این درحالی اســت که توجه به این
امر ،تکانههای خارجی اقتصاد ایران را کنترل میکند؛
در عیــن حال یکی از مجاری آســیب پذیری اقتصاد
ایران کــه مرتبط با نفت هم هســت ،صادرات باالی
طالی ســیاه و درآمدهای آن در تراز تجاری کشــور
است که برای حل این مشــکل باید به دنبال توسعه
صادرات غیرنفتی باشــیم .طيب نيا خاطرنشان کرد:
باید صــادرات غیرنفتی را توســعه داده و درآمدهای
ارزی حاصل از آن را برای تامین نیاز کشــور استفاده
کنیم ،به این معنا که صادرات غیرنفتی آسیب پذیری
اقتصاد ایران را کاهــش داده و زمینه را برای ارتقای
کیفیــت و کارایی در بخش تولید ،فراهم میکند .وی
نقش صادرات را فراهم سازی زمینه ارتقای کیفیت و

بهره وری دانســت و گفت :همه شعار توسعه صادرات
میدهند ،اما به لوازم آن پایبند نیســتند ،در حالیکه
در سیاستهای ارزی ،پولی و اقتصادی باید صادرات را
مبنا و هدف قرار داد؛ به نحوی که سیاستها بازدارنده
نباشــد؛ این در حالی اســت که هنــوز فضای فکری
کشــور ،سیاســت جایگزینی واردات اســت و اگرچه
اســتراتژی جایگزینی واردات کنار گذاشته شده ،ولی
در فکر مدیران و فعاالن اقتصادی هنوز جای دارد.
طیبنیا مهمترین برنامــه اقتصاد مقاومتی را ایجاد
درآمد سالم و کافی برای دولت از طریق مالیات و نیز
توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت :مشکل دیگر
ما که با اقتصاد نفتی در هم تنیده است ،دولتی بودن
اقتصاد ایران اســت؛ البته به این موضوع توجه شــده
و سیاســتهای ابالغی اصل  ۴۴بــر مبنای آن تدوین
شــده است ،البته قانون اصل  ۴۴قانون کاملی است و
همه موارد ارتقای بخش خصوصی در آن دیده شــده
اســت؛ اما در عمل ،فقط به بخشــی از آن توجه شده
اســت .وی اظهار داشت :توجه نکردیم که اگر محیط
کســب و کار ما ناسالم و نامناسب برای فعالیت بخش
خصوصی باشــد ،صــرف واگذاری مالکیــت بنگاهها
چیزی را حل نمی کند ،پس اول باید محیط کســب
و کار را اصالح کرد و ســپس تالش نمود که واگذاری
را صورت داد.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به اینکه رتبه کسب
و کار کنونی ،شایسته اقتصاد ایران نیست؛ گفت :باید
فشــار خود را بر این متمرکز کنیم که محیط کسب
و کار مســاعد باشــد ،به نحوی که فعاالن اقتصادی
بازدهی مناســبی داشــتهاند؛ در حالی که هزینههای
مبادلهای نیز که به دلیل محیط کســب و کار مناسب
بــر فعاالن اقتصــادی تحمیل میشــود ،باید کاهش
یابد.

طیبنیا گفت :اگر بخواهیم به صورت پایدار تورم را
کنترل کرده و رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم ،باید
مدیریت بودجه دولت و هزینهها را در کنار ایجاد نظام
مالیاتی کارآمد داشــته باشــیم ،به نحوی که استقرار
نظام بودجهریزی عملیاتی هم در دســتور کار باشــد
وی افــزود :اینها کارهای بزرگی اســت که انجام آن
به صورت ســاده امکان پذیر نیست ،وضعیت ما نیز با
وضعیت ده ســال پیش قابل مقایسه نیست .بنابراین
اگر بخواهیم کشــور را در مسیر رشد مستمر هدایت
کنیــم ،نیازمند وفاق ملی هســتیم یعنی همه ارکان
حکومت شــامل دولت ،مجلس و قوه قضاییه بپذیرند
که اصالحات جدی در کشــور را صورت دهند .البته
اصالحات جدی دردآور است.
طیبنیا گفــت :عمل جراحی رنــج و نارضایتی به
دنبال دارد ،ولی تســکین و درمــان آن در بلندمدت
ظاهر میشــود و همه باید با هم عزم مشــترک پیدا
کنند که با دولتی بــودن و نفتی بودن مقابله کرده و
افزایش ســرمایه در بانکها نیز مهمتر از اجرای پروژه
در اســتانها اســت که نمایندگان باید به این موضوع
توجه کنند؛ چراکه اگر بانک راه بیفتد ،اقتصاد کشــور
را با خود به حرکت درمــی آورد؛ تقدم منافع ملی بر
منافع حزبی و گروهی شرط الزم است و باید در دورن
دولت هم انســجام و همبستگی وجود داشته باشد تا
بر اســاس برنامه و فهم مشــترک از مشکالت اقتصاد
کشــور ،پیش رفت .وی ادامه داد :هر کجا باشــیم به
عنوان عالقمندان به کشــور و نظام از همه توان خود
بــرای اجرای موثر و مفید برنامهها اســتفاده خواهیم
کــرد؛ تمام تالش من این بود که در شــورای گفتگو
مشــکالت بخش خصوصی را حل کنیــم ،در حالیکه
تالش ما این بود که از همه توان محدود خود علیرغم
همه فشارها اســتفاده کنم ،البته در دولت نیز سعی
کــردم حامی بخش خصوصی باشــم ،البته گاهی هم
این گالیه را داشــتم که ســرعت من بیشتر از بخش
خصوصی بوده است .طیبنیا گفت :سود سهام عدالت
ماه آینده واریز میشــود .البته قبــل از انتخابات هم
دولت این توانایی را داشــت که سود را پرداخت کند،
اما به دلیل عدم ایجاد شــائبه سیاسی این کار صورت
نگرفت .وی افزود :بیشــترین فشاری که در چهارسال
گذشــته بر وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد شد ،از
حوزه نظام بانکی بود ،این در حالی اســت که تفکری
در ذهن مدیران ایرانی نشســته که کارآمدترین شیوه
مدیریــت و اعمال کنترل ،حتمــا مالکیت و مدیریت
دولتی است؛ این در ذهن بسیاری از مدیران اقتصادی
است.

گل به خودی اوپک در پایبندی به تعهد کاهش تولید
توافق اعضای اوپــک و غیراوپک برای کاهش تولید
نفــت با هدف بهبود قیمت طالی ســیاه در بازارهای
جهانی که در ابتدا گرد و خاک بســیاری به پا کرد و
بســیاری از کارشناسان را انگشــت به دهان گذاشت،
بعد از گذشــت حدود شش ماه از توافق باعث افزایش
پیش بینی نشــده تولید نفت شیل آمریکا و اکنون با
گذشــت  ۹ماه و عدم پایبندی برخی اعضا این توافق
مانند گل به خودی اوپک شده است .به گزارش ایسنا،
پس از آنکه اعضای اوپک و غیراوپک پای میز مذاکره
نشســتند و به تعبیر کارشناسان مهم ترین تصمیم را
در طول سالیان گذشته اخذ کردند ،کمتر کسی گمان
میکرد عمر طالیی این تصمیم تنها  ۹ماه باشد .تعهد
اعضای اوپک و غیراوپک برای کاهش میزان تولید که
برخی آن را بازگشــت قدرت دوباره اوپک میدانستند
اکنون پس از گذشت  ۹ماه با افزایش تولید نفت شیل
آمریکا ،کاهش قیمت نفت و عدم پایبندی برخی اعضا
بــه این توافق گریبان تولید کننــدگان نفت را گرفته
است.

درحالی که اعضای اوپک و غیر اوپک در ابتدا ابتدا
وفــاداری خود را به تعهد کاهش تولید ثابت کردند و
ایــن تعهد حتی تا مــرز  ۱۲۰درصد نیز رفت اکنون
بازارهای جهانی نفت شاهد پشت پا زدن برخی اعضا
به این عهد اســت .به طوری که طبــق آخرین اخبار
اعالم شــده عــراق و امارات متحــده عربی اخیرا از
پایبندی به این توافق جا ماندهاند .این در حالی است
که این دو کشــور همواره به تعهــد خود در زمینهی
توافق کاهــش تولید تاکید میکننــد و براین باورند
کاهش تولید نفت آنها بیشــتر از تعهد این دو کشور
است .به نظر میرســد این موضوع بزرگترین تولید
کننده نفت اوپک را عصبی کرده اســت به طوری که
طبق ادعای برخی از رســانههای خارجی وزیر انرژی
عربســتان ســعودی در نشســت نظارتی اخیر اوپک
عصبانیت خود را از این موضوع نشان داده است.
البتــه در حالی کشــورهایی مانند عــراق و امارات
متحــده عربی به تعهد خود پایبنــد نبودند وزیر نفت
روسیه در آخرین اظهارات خود اعالم کرد :تولید نفت

تشکیل کارگروه مشترک
کاهش نرخ سود بانکی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروهی متشکل
از نمایندگان کمیســیون اقتصادی  ،بانک مرکــزی ،وزارت اقتصاد،
ســندیکاهای بانکهای دولتی و خصوصی و ســازمان برنامه برای
کاهش نرخ سود بانکی خبر داد .به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی،
محمدرضا پورابراهیمی داورانی با تأکید بر متناســب شدن نرخ سود
بانکی با نرخ تورم گفت :افزایش نرخ سود بانکی باعث تخریب اقتصاد
کشور شده و حتی عملکرد بانکها را نیز با چالش روبرو کرده است.
وی درباره نشســت مشترک اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی با مدیران عامل بانکهای دولتی و مسئوالن وزارت
اقتصاد و رئیس شورای هماهنگی بانکهای خصوصی گفت :در این
نشســت موضوعات مهم سیستم بانکی کشور با اولویت کاهش نرخ
سود سپرده بانکی بررسی شــد .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
شــورای اسالمی افزود :در این جلسه تأکید شد که کاهش نرخ سود
سپرده بانکی متناســب با نرخ تورم میتواند آثار مهمی بر روی نرخ
تأمین مالی در اقتصاد کشــور داشته باشــد .پورابراهیمی داورانی با
اشــاره به برگزاری جلسات مستمر بین اعضای کمیسیون اقتصادی
مجلس با مدیران بانکی افزود :در این جلسه همچنین عوامل افزایش
نرخ سود ســپرده بانکی و راهکارهای کاهش این نرخ بررسی شد و
بانکهای مختلف گزارشهای خود را در خصوص عملکرد ارائه دادند.
پورابراهیمی ادامه داد :تالش میشــود یک برنامه زمانبندی برای
کاهش نرخ ســود بانکی تنظیم شود به دلیل اینکه افزایش نرخ سود
ســپرده بانکی یکی از چالشهای اساسی اقتصاد است و به رشد نرخ
سود تسهیالت منجر شده و تأثیرات مخربی در اقتصاد کشور به همراه
داشته است و حتی عملکرد خود بانکها را با چالش روبهرو کرده است.

این کشــور در ماه میالدی گذشــته  ۳۰۷هزار بشکه
در روز در مقایســه با ســطح اکتبر کاهش پیدا کرده
اســت .به گفته الکساندر نوواک کاهش تولید نفت در
پایان ژوپیه ســال  ۲۰۱۷به  ۳۰۷هزار و  ۶۰۰بشکه
در روز در مقایسه با اکتبر سال  ۲۰۱۶رسید .بنابراین
روسیه به تعهداتش برای تولید کمتر عمل کرده است.
از سوی دیگر کشورهای نیجریه و لیبی تولید خود را
افزایــش دادهاند و نیجریه اخیرا اعالم کرده قصد دارد
تولید خود را به  ۱.۸میلیون بشکه در روز برساند.
براســاس این گزارش ،اوپک در نشست رسمی ۳۰
نوامبر  ۱۰( ۲۰۱۶آذرماه) در وین برای نخســتین بار
از ســال  ۲۰۰۸میالدی با کاهش تولید موافقت کرد
تــا با کاهش مازاد عرضه نفــت در بازارها به باالرفتن
ســطح قیمتها کمک کند .براســاس این توافق قرار
شــد اوپک یک میلیون و  ۲۰۰هزار بشــکه در روز از
سطح تولید خود بکاهد .ایران ،نیجریه و لیبی تا زمان
رسیدن به سطح تولید پیش از بحران از برنامه کاهش
تولید اوپک مستثنی شدند .در این توافق غیراوپکیها

نیز به کمک اوپک آمده و کشــورهایی مانند روسیه،
قزاقســتان ،گینه ،جمهوری آذربایجان و غیره متعهد
شــدند  ۶۰۰هــزار بشــکه در روز از تولید نفت خود
بکاهند .وزیران نفت و انرژی کشــورهای عضو اوپک
در چهارم خردادماه امســال مجددا بر توافق خود مهر
تمدید زدند.

صدور دو میلیون کارت اعتباری خرید کاال تا پایان سال

یک مقام مســئول با اشــاره به صــدور دو میلیون کارت
اعتباری خرید کاالی ایرانی با نرخ ســود  ۱۸درصد تا پایان
سال  ۹۷گفت :تا پایان سال  ۹۶حدود  ۶۵۰هزار کارت صادر
میشــود .به گزارش مهر ،عباس هاشمی ،مدیر کل صنایع
فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره
بــه صدور دو میلیون کارت اعتبــاری خرید کاالی ایرانی با
نرخ ســود  ۱۸درصد تا پایان ســال  ۹۷گفت :تا پایان سال
 ۹۶حدود  ۶۵۰هزار کارت صادر میشود و تا پایان سال ۹۷
حدود یک میلیون و  ۳۵۰هزار کارت دیگر به مرحله صدور

خواهد رســید .وي عنوان کــرد :در این طرح در قالب طرح
کارت اعتباری یا فروش کاالهای بــادوام ایرانی دو میلیون
کارت پیشبینی و برای هر کارت پنج میلیون تومان به طور
متوســط سقف تعیین شــد که در مجموع ده هزار میلیارد
تومان میشود .هاشمی نرخ سود تسهیالت این طرح را ۱۸
درصد اعالم کرد و گفــت ۶ :درصد را تولید کننده تخفیف
میدهد و  ۱۲درصد باقیمانــده را خریدار خواهد پرداخت.
البته هر نرخی که شورای پول و اعتبار مصوب کرد به همان
نسبت  ۱۲درصد به  ۶درصد مالک عمل خواهد بود .وی با

تاکید بر اینکه در این طرح پیشنهادی ،جامعه هدف محدود
نشده است و تمامی کارکنان ،کارگران ،بازنشستگان دولت
و مســتمری بگیران صندوق تامین اجتماعی مشمول طرح
خواهند شد ،اظهار کرد :بازپرداخت اقساط تسهیالت طرح
 ۲۴ماهه اســت و مدت طرح را از امســال تا آخر سال ۹۷
اعالم کردیم که طبق پیش بینیها تا آخر ســال  ۹۶حدود
 ۶۵۰هزار کارت صادر میشود و تا پایان سال  ۹۷حدود یک
میلیون و  ۳۵۰هزار کارت دیگر به مرحله صدور خواهد رسید
که در مجموع دو میلیون کارت خواهد شد.

به مرور زمان آثار خروج از رکود را حس میکنید

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک گفت:
آثار خروج از رکود به مرور خود را نشان میدهد؛ بنابراین ممکن است
جامعه حس کند اتفاق خاص و ویــژهای نیفتاده ،اما در طول زمان
خروج از رکود خود را نشان میدهد .محمدحسین مقیسه در گفتگو با
خبرآنالین درباره وضعیت صنایع و به خصوص صنایع کوچک ،اظهار
داشت :صنایع کوچک در قوانین ایران فقط یک جا در قانون استفاده
شده؛ البته امکان دارد در عرف تعاریف مختلفی از آن استفاده کنند،
اما آنچه که در قانون ذکر شده ،فقط قانون تاسیس صندوق ضمانت
سرمایه گذاری صنایع کوچک است .وی افزود :در این قانون صنایع
کوچک را به واحدهایی اطالق کرده که پرسنلی که در آن مجموعه
فعالیت میکنند ،کمتر از  ۵۰نفر باشد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تصریح
کرد :اگر ما با این توصیف بخواهیم صحبت کنیم ،ما شاید بالغ بر ٨۰
هزار واحد صنعتی کوچک داریم که این واحدها یا در شــهرکهای
صنعتی مســتقر هستند و یا در بیرون از شهرکها هستند؛ منتها ما

در کنار این باید بخش اصناف را هم در نظر بگیریم .مقیسه متذکر
شد :براساس آماری که اتاق اصناف ارائه کرده ،نزدیک به  ۳میلیون
واحد صنفی داریم که  ۲میلیون واحد دارای مجوز و یک میلیون واحد
بدون مجوز فعالیت میکنند .همچین  ۲۲درصد اینها صرفا در زمینه
موارد مرتبط با تولید فعالیت میکنند .وی ادامه داد :ما اگر بخواهیم
واحدهایی را که دارای مجوز هســتند ،در نظر بگیریم ،بالغ بر ۴۰۰
هزار واحد تولیدی در کشور فعالیت میکنند که با احتساب واحدهای
صنعتی ،نزدیک به  ۵۰۰هزار بنگاه کوچک در مجموعه استانهای
کشور فعالیت میکنند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک با اشاره
به رکود در کشور ،گفت :اینکه واحدهای صنعتی کوچک در کشور
با مشــکالت زیادی مواجه هستند ،درست اســت و بخشی از این
مشــکالت به تامین مالی برمی گردد .بخشی از مشکالت هم به
تامین مالی برنمی گردد .مقیســه تصریح کرد :در رابطه اینکه گفته
میشود صنایع کوچک هنوز از رکود خارج نشده اند ،ما حداقل روی

حاشیه بازار

بازار خودروهای وارداتی آرام است

بودجه دولتی منشا بیثباتی اقتصاد ایران
وزیر امــور اقتصادی و دارایی با بیــان اینکه گاهی
ســرعتم در دفاع از بخش خصوصــی در دولت ،بیش
از فعاالن اقتصادی بود ،گفت :ســود سهام عدالت ماه
آینده واریز میشــود .علی طیبنیا در جلسه شورای
گفتوگــوی دولت و بخش خصوصــی گفت :اقتصاد
ایران در وضعیت مناســبی به سر نمی برد و به دلیل
تحریمها ،با شــرایط ناپایــداری در بازارهای مختلف
مواجه بودیم ،به نحوی که نوســانات شــدید در کنار
رشــد اقتصادی منفی و تورم لجام گسیخته ،شرایط
ســختی را برای اقتصاد کشــور رقــم زده بود .بر این
اساس به نظر میرســید که شرایط در جهت تخریب
ایران عمل میکند و تحریمهــا روند فزاینده به خود
گرفته اســت .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از مهر،
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود :در این شرایط دولت
یازدهــم کار خود را آغاز کرد و تالش نمود تا ثبات را
بر اقتصاد ایران حاکم کند .البته رســیدن به ســطح
قبلی و قرار گرفتن در مســیر قبل از تحریم ،نیازمند
تالش بســیار بود ،این در حالی است که بازگشت به
وضعیت قبلی ،پاسخگوی نیاز ما نیست؛ این در حالی
است که رشــد ســه تا چهار درصدی به هیچ عنوان
نمی تواند منجر به ایجاد اشــتغال برای جوانان کشور
شود و نیازهای ضروری مردم را پاسخ دهد .به نحوی
که ارتقای رفاه و بهبود معیشــت مــردم را به دنبال
داشته باشــد .وی تصریح کرد :اگر به وضعیت قبل از
تحریم برگردیم ،هنوز در شرایط تاریخی گذشته خود
قرار خواهیــم گرفت ،پس دولت باید برنامه بلندمدت
برای اصالح ســاختارها داشته باشد ،در عین حال که
برنامه کوتاه مدت اجرا میشد ،از اصالحات بلندمدت
نیز غافل نبودیم ،هــر چند که این اقدامات در حدی
نبود که نیازهای جامعه کشــور را پاسخگو باشد ،اما
امروز که ثبات در جامعه حاکم شــده و امید به کشور
برگشته است ،میتوان شرایط را به نحو بهتری پیش
برد.
طیبنیا گفت :اگر دولت اول روحانی وظیفه مقابله
با تحریمهــا و بازگشــت امید و ثبات بــه جامعه را
داشت ،وظیفه دولت دوازدهم این است که اصالحات
ســاختاری و جــدی را در اقتصاد ایــران انجام دهد،
چراکه بدون اجرای یک برنامه اصالح ساختاری نمی
توان مشــکالتی که در فرآیند رشــد اقتصادی با آن
مواجه هســتیم را حل و فصل کنیم .وی دو مشــکل
عمده اقتصاد ایران را رشد پایین و سهم کم بهره وری
دانســت و خاطرنشان کرد :دولتی بودن و نفتی بودن
اقتصاد ایران عامل اصلی این مشکالت است ،در حالی
که در کشــور عمده درآمد دولت از محل نفت حاصل
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آن بخشی که مشتریان صندوق هستند ،بررسی دقیق میدانی انجام
دادیم .وی عنوان کرد :آمارها نشــان میدهد که بالغ بر  ٨۰درصد
واحدهــای صنعتی که از خدمات ما اســتفاده کردند ،هم در میزان
ســرمایه گذاری و هم در میزان اشتغال یک روندی رو به رشدی را
داشته اند .مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک
متذکر شد :این آمارها نشــان میدهد که تسهیالتی که گرفتند و
پشتوانه ضمانت صندوق را داشته ،بخش عمدهای از آن در راستای
اهداف اولیه مصرف شــده اســت و چرخهای واحدهای تولیدی را
به حرکت در آورده اســت .مقیسه خاطرنشــان کرد :براساس آمار
و اطالعات مرکز آمار و بانک مرکزی ،ما از رکود خارج شــده ایم.
همانطور که ورود به پرســه زمانی چند ساله داشته باشد ،آثار خروج
از رکود طی زمان خود را نشــان میدهد و البته در تمام متغیرهای
اقتصادی این اتفاق میافتد ،بنابراین ممکن است جامعه حس کند
اتفاق خاص و ویژهای نیفتاده ،اما در طول زمان خروج از رکود خود
را نشان میدهد.

در حالی که در چند هفته اخیر برخی واردکنندگان خودرو به بهانه توقف
ثبت ســفارش واردات این محصوالت از افزایش نــرخ خودروهای وارداتی
ســخن میگویند اما گزارشهای رسیده از بازار از آرامش و ثبات در قیمت
این محصوالت حکایت دارد .به گزارش ایسنا ،واردات خودرو در چند ماهه
نخســت امسال رشد شــدیدی داشــت بهگونهای که در سه ماهه نخست
امســال واردات انواع خودرو رشــد بیش از  ۱۳۰درصــدی را تجربه کرد.
افزایش شدید واردات خودرو موجب شد وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
هدف مدیریت واردات ،ثبت ســفارش واردات این محصوالت را برای مدتی
متوقف کند .به دنبال این اقدام اما برخی واردکنندگان خودرو سعی کردند
از این نمد کالهی برای خود ببافند و عنوان کردند که توقف ثبت سفارش
واردات خــودرو باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمتها خواهد
شد .این در حالی است که فعاالن و کارشناسان بازار خودروهای وارداتی از
ثبات در این بازار خبر داده و میگویند با توجه به رشد شدید واردات و در
نتیجه افزایش عرضه ،نه تنها افزایشی در نرخ خودروهای وارداتی نخواهیم
داشت بلکه کاهش قیمتها نیز محتمل خواهد بود.

رخداد

همکاری سایپا با رنو فعال ادامه دارد

مدیرعامل سایپا با بیان اینکه همکاری ما با رنو فعال ادامه دارد ،گفت :پراید زودتر از
موعد مقرر برای اجرای استانداردهای  ٨٣گانه از رده خارج میشود .به گزارش اقتصاد
آنالین ،مهدی جمالی در مراســم رونمایی از خودروی برلیانس  ،C3با اشاره به اینکه
قیمت نهایی این خودرو  ٥٧.٥میلیون تومان تعیین شده است ،گفت:در پی تبلیغات انجام
شــده تقاضاهای زیادی برای این خودرو مطرح شده در این راستا از واحد تولید تقاضا
کرده ام که به گونهای عمل کنند که پاسخگوی تقاضا باشند و شاهد تشکیل صف برای
این محصول مانند سایر محصوالت نباشیم.
مدیرعامل ســایپا با بیان اینکه به زودی و حداکثر تا اوایل شهریور ماه پیش فروش
خودروی کوییک را آغاز خواهیم کرد ،تصریح کرد :این خودرو آبان ماه وارد بازار میشود
و مطالعات در زمینه قیمت گذاری در حال انجام اســت به طوری که هم زمان با آغاز
پیش فروش قیمت را به صورت قطعی اعالم میکنیم تا مشتریان بتوانند به راحتی خرید
کنند .وی در ادامه درباره مسائل مطرح شده در زمینه تحقیق و تفحص مجلس شورای
اسالمی درباره قیمت پراید ،گفت:به رغم میل باطنی خودم به دلیل اینکه پراید متعلق به
اقشار کم درآمد است و بخشی از درآمد خانوارهای ایرانی را تامین میکند ،قصد دارم به
صورت خودجوش و پیش از اینکه زمان اجرای استانداردهای اجباری  ٨٣گانه در تاریخ
اول دی ماه  ٩٧برسد ،این خودرو را از بازار خارج کنیم.
جمالی درباره نگرانی مردم نســبت به جایگزینی پراید با یک محصول دیگر اظهار
کرد:در گروه ســایپا مطالعات خوبی انجام شــده و محصوالتی طراحی شده تا بتواند
پاسخگوی نیاز این اقشار باشد .مدیرعامل گروه سایپا در ادامه در پاسخ به سوالی درباره
وضعیت قرارداد رنو خاطرنشــان کرد:قرارداد جدید رنو ارتباطی به سایپا ندارد ،البته تا
زمانی که محصوالت ال  ٩٠و بی  ٩٠تولید شــود همکاری ما با رنو ادامه دارد .وی با
بیان اینکه رنو از شرکای خوب ما است و اگر بتواند شرایط ما را بپذیرد همکاری ما در
آینده با این خودروســاز ادامه پیدا خواهد کرد ،تاکید کرد:صادرات  ٣٠درصدی ،داخلی
سازی  ٧٠درصدی از جمله شروط ما است.
جمالی در پاسخ به سوالی درباره افزایش سهم چینیها در خودروهای سایپا ،تصریح
کرد:با پلت فرم جدیدی ()SP0که در گروه خودروسازی سایپا طراحی شده و قول دادم
که محصول آن تا پایان سال عرضه شود ،خواهیم دید که ما خودروسازی هستیم که
اصل کارمان بر مبنای اقتصاد مقاومتی است .مدیرعامل سایپا با بیان اینکه خودروسازی
هستیم که میتوانیم محصول تولید و به بازار عرضه کنیم ،اظهار کرد :این خودرو که
اوایل اسفند ماه معرفی میشود ،کامال ایرانی بوده و همه سالیق را تامین خواهد کرد.
به گفته او بر روی این مگا پلت فرم ســالیانه حداقل دو خودرو طراحی میشود که از
افتخارات صنعت خودرو خواهد بود.
جمالی ادامه داد ٤:مدل خودرو بر روی این پلت فرم تولید میشــود که در حوزههای
قیمتــی متفاوت خواهد بود اما با توجه به کیفیت و همچنین به دلیل اینکه غرور ملی
خودروساز کشور را پاس میدارد،می تواند آینده خوبی را برای صنعت خودرو کشور رقم
بزند .وی درباره سرنوشت پروژههای ســایپا در دولت دوازدهم در صورت تغییرات در
کابینه ،خاطرنشان کرد:ما یک بنگاه مستقل خصوصی هستیم و فعالیت هایمان مورد
حمایــت دولت بوده به گونهای که بســیاری از دولتمردان و مرکز تحقیقات ما بازدید
کردند و با توجه به اینکه تولید این حمایت ادامه خواهد داشت .جمالی با اشاره به اینکه
مذاکرات با نیسان ادامه دارد ،تاکید کرد:شرایط را اعالم کردیم و نیسان تا حدودی این
شرایط را پذیرفته و امیدواریم که زودتر به نتیجه برسد .مدیرعامل گروه سایپا در پاسخ
به سوالی درباره دلیل بسته بودن نماد سایپا گفت :ما مجمع خوبی برگزار کردیم و طی
کمتر از دوسال انقالبی در ترازنامه و صورتهای سود و زیان خود ایجاد کرد ،اکنون هم
از نظر من نماد سایپا باید باز میشد.

آخرین خبر

كاهش درآمد مالیات بر ارزش افزوده  ۲ماهه
براســاس آمار بانک مرکزی درآمدهای مالیات ارزش افزوده ۲ماهه امسال
۲۱درصد کاهش یافته است .به گزارش فارس ،براساس گزارش بانک مرکزی
مالیات اشخاص حقوقی تا اردیبهشت ماه امسال بالغ بر  3هزار و  270میلیارد
تومان محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش  7.9درصدی
روبهرو بوده است .براین اساس 880 ،میلیارد تومان از مالیات معوقه اشخاص
حقوقی دولتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  54درصد رشد
دارد .ســهم مالیات بر درآمد در این مدت  2هزار و  120میلیارد تومان بوده
که نسبت به مدت مشابه ســال قبل  15.8درصد رشد دارد .کارکنان بخش
عمومی بالغ بــر  900میلیارد تومان و کارکنان بخش خصوصی 850میلیارد
تومان مالیات پرداخت کردهاند که به ترتیب  18.5و  38.9درصد رشــد کرده
است .در این مدت مالیات مشاغل با رقمی بالغ بر  260میلیارد تومان کاهش
منفی  30.3درصدی را تجربه کرده اســت .در بخش مالیات بر ثروت درآمد
 370میلیارد تومانی وصول شــده که نســبت به مدت مشابه سال قبل خود
تغییری نداشــته است .جمع مالیاتهای مستقیم در این مدت 5هزار و 750
میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  0.1درصد رشد کرده
است .همچنین در بخش مالیاتهای غیرمستقیم سهم مالیات بر واردات هزار
و  10میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود با رشد 43
درصدی روبهرو است .براین اساس 4 ،هزار و  800میلیارد تومان نیز مالیات بر
کاال و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود  11درصد
نزول کرده است.

