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شماره 4291

  اقتصادی  

رییس سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد

شناسایی 22هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

چهره ها

نقدینگی مهار میشود
عبدالناصر همت��ی ،رئیس کل بانک
مرکزی در جلس��ه ب��ا مدیران عامل
بانکها بااشاره به رهنمودهای مقام
معظم رهبری درمورد کنترل وهدایت
نقدینگی و جلسه اخیر شورای عالی
هماهنگی اقتصادی درحضور سران
قوا بر ع��زم نظام در کنترل نقدینگی
وحمایت ازسیاستهای بانک مرکزی دراینزمینه تأکید کرد.
وی درمورد درآمدهای ارزی کشور تاکید کرد باوجود تالش دولت ترامپ
برای قطع درآمدهای ارزی کشور تدابیر مختلفی برای خنثیسازی آن انجام
گرفته و بانک مرکزی با قدرت ارز موردنیاز کاالهای ضروری و اساس��ی
و نیز مواد اولیه و کاالهای واس��طهای کارخانجات و نیازهای واقعی مردم
را تأمین میکند .وی با اشاره به اینکه تالش دولت بر این است که در این
جنگ اقتصادی کمترین فشار ممکن به مردم واردشود ،ابراز امیدواری کرد
که روند جاری حداقل منجر به اصالح الگوی مصرف و واردات کشور بشود
و کشور در مسیر تعمیق تولید ملی و توسعه صادرات قرارگیرد.

زیر میزی عربستان برای افزایش
سقف تولید در بازار نفت
بهروزنعمتی،سخنگویهیئترییسه
مجلس ،گفت:مبنا وس��قف تولیدات
نفت در بیانیه اوپک  ۲۰۱۶حدود ۳۰
میلیون بش��که در روز بوده که سهم
عربستان نیز حدود  ۱۰میلیون بشکه
است.
وی با اشاره به سفر وزیر انرژی آمریکا
به روسیه و عربس��تان ،گفت :انجام این سفرها از سوی مقامات آمریکایی
طبیعی اس��ت و وزرای ایران به ویژه وزیر نفت نیز در این زمینه سفرهایی
خواهند داشت .س��خنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی ،افزود:
این موضوع که آمریکایی ها بخواهند سهم صادرات و بازار نفت ایران را به
صفر برس��انند عمال غیرممکن است و امکان اجرایی برای آن وجود ندارد
که نمونه آن س��فر اخیر پمپئو به هندوستان و جواب صریح و روشنی است
که هندی ها برای خرید نفت به پمپئو دادند .وی با بیان اینکه اگر قرار باشد
عربستانی ها تولیدات نفتی خود را افزایش دهند نمی توانند فراتر از سهمیه
ای که اوپک برای آنها قائل شده اقدامی انجام دهند،ادامه داد :مبنا وسقف
تولیدات نفت در بیانیه اوپک  2016حدود  30میلیون بشکه در روز بوده که
سهم عربستان نیز حدود  10میلیون بشکه است و در اجالس اخیر اوپک به
شفافیت و روشنی تاکید شده که اوپک همان مصوبه  2016را اجرایی کند.
نماینده مردم تهران ،ری ،ش��میرانات ،اسالمش��هر و پردیس در مجلس
شورای اس�لامی ،با بیان اینکه عربستانی ها نمی توانند خالف معاهدات
و جریان اوپک س��قف تولیدات خود را افزایش دهند ،اظهار داشت :گرچه
گاهی شنیده می شود که عربستانی ها به صورت زیرمیزی اقداماتی برای
افزایش تولید انجام می دهند ،اما اعتقاد بر این است که این افزایش تولیدی
که از سوی عربستانی ها انجام می شود با نهایت فشاری بوده که روی تولید
انجام شده است و بیش از این میزان افزایش تولید برای عربستان متصور
نیست .وی افزود :کشور روسیه که در بسیاری از موضوعات با ایران شریک
استراتژیک اس��ت در این حوزه بی معرفت نیست که تولید نفت خود را در
بین غیراوپکی ها افزایش دهد .س��خنگوی هیئت رییسه مجلس شورای
اسالمی ،با بیان اینکه وزارت نفت و کمیسیون انرژی باید دیپلماسی نفتی
خود را افزایش دهند ،تصریح کرد :موضوع دیپلماسی نفتی باید در کمیسیون
انرژی ساماندهی پیدا کند تا بتوان به کشورهایی که با آنها ارتباط داشته و
سال های متمادی با آنها تجارت برقرار شده فروش نفت ادامه یابد.

قانون بانک مرکزی
بعد از حدود  ۵دهه انتظار اصالح شد
محمدرض��ا پورابراهیم��ی ،رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی از پایان رسیدگی به اصالح
قانون بانک مرکزی بعد از حدود ۵۰
سال در کمیسیون متبوعش خبر داد.
وی در خصوص مصوبات کمیسیون
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی
در هفته جاری گفت:جلس��ات مستمر کمیس��یون اقتصادی در دو شیفت
کاری صبح و عصر در هفته تعطیالت مجلس برگزار شدو بعد از حدود 100
ساعت جلسه تخصصی ،اعضای کمیس��یون مواد مربوط به طرح اصالح
قانون بانک مرکزی را مصوب کردند .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی با اش��اره به اینکه اصالح قانون بانک مرکزی حدود یک
س��ال و نیم در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار
گرفته اس��ت ،افزود :با توجه به اینکه از س��ال  51اصالحاتی درخصوص
قانون بانک مرکزی انجام نشده بود ،ضرورت انجام این مهم باعث شد که
کمیسیون اقتصادی اصالح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد.
وی با اشاره به این نکته که بحث اصالح نظام بانکی از ابتدای شروع به کار
مجلس دهم مدنظر کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است ،افزود :اصالح
ساختار ،اهداف ،وظایف و ماموریت های بانک مرکزی از محورهای مهم
اصالح قانون بانک مرکزی است ،همچنین در اصالح قانون به تشکیل یک
سازمان نظارتی قدرتمند در بانک مرکزی برای تغییر نظارت سنتی توجه
شده است ،همچنین هیات عالی در بانک مرکزی براساس قانون تشکیل
شده تا با استفاده از ظرفیت افراد متخصص و اقتصاددان عملیات تصمیم
گیری در بانک مرکزی به صورت حرفه ای دنبال شود.
پورابراهیمی تصریح کرد :اصالح ساختار بانک مرکزی در راستای کاهش
وابستگی این بانک به دولت و همچنین تقویت استقالل بانک مرکزی بوده
و کمک می کند که خروجی اثرگذاری در افزایش انتقاع بانک مرکزی در
سیاست های ارزی و پولی حاصل شود.
وی ادامه داد :تش��کیل کمیته های تخصصی در بانک مرکزی ،تقس��یم
وظایف و همچنین تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر انطباق تصمیمات
این بانک با موضوعات شرعی و دینی از دیگر نکات مهمی بوده که در اصالح
قانون بانک مرکزی لحاظ ش��ده است .امکان به کارگیری ابزارهای نوین
و اختی��ارات جدید بانک مرکزی برای مدیریت تورم در متن اصالح قانون
بانک مرکزی لحاظ شده ،همچنین ضابطه مندی نظام های تصمیم گیری
در ارتباط با سیاست های پولی با استفاده از جایگاه بانک مرکزی مدنظر قرار
گرفته شده اس��ت .نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی
بیان کرد :تشکیل سازمان نظارتی در بانک مرکزی و اصالح رابطه این بانک
با سایر ارکان نظام مانند دولت و نهادهای عمومی غیردولتی ،مجلس و سایر
مجموعه ها از دیگر نکات مهم در اصالح قانون بانک مرکزی بوده که مورد
توجه قرار گرفته است و با توجه به عمده مباحث ،بانک مرکزی مستقل از
دولت می تواند ماموریت ها و وظایف تخصصی خود را مانند بانک مرکزی
سایر کشورها به صورت صحیح انجام دهد.

مالیات تنها درآمد تجدید پذیر و پاک دولت ها و بهترین جایگزین درآمدهای نفتی اس�ت .با این وجود به دلیل
گروه
ناقص بودن بانک های اطالعاتی ،فرار مالیاتی در کشورمان رقم باالیی است و تنها راهکار مقابله با این وضعیت
اقتصادی
شفافیت درآمدها و تکمیل بانک های اطالعاتی است که به دلیل مدیریت ناهمگون دستگاه ها در ارائه درآمدهای
افراد و گروه های اقتصادی تاکنون به درس�تی محقق نشده است .ماحصل این شرایط باعث شده تا کارکنان
دولت همواره دقیق ترین مالیات ها را پرداخت و در مقابل بسیاری  دیگر از مودیان از پرداخت مالیات فرار کنند  .رییس سازمان
امور مالیاتی روز گذش�ته از صدور برگ تش�خیص ۲۲هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و شناسایی  ۶۰۰۰مورد شرکت صوری
خبر داده است.
فرار مالیات��ی یکی از چالش ه��ای اقتصادی و
اجتماعی کش��ور اس��ت و کمتر اتفاق افتاده که
افرادی مایل باش��ند همه دارای��ی ها و امالک
خ��ود را به صورت دقیق و ش��فاف به س��ازمان
امور مالیات��ی اعالم کنن��د تا مالی��ات بردرآمد
دریافت ش��ود .در حال حاضر بسیاری از هزینه
های جاری در کش��ور از محل درآمد نفت تامین
می ش��ود در قانون بودجه امس��ال 32درصد ارز
حاصله از فروش نفت ب��ه صندوق ذخیره ارزی
واریز می شود.
نادر جنتی ،معاون س��ازمان امور مالیاتی در این
باره گفت« :بدون دسترسی به اطالعات صحیح
و متقن از سطح درآمدها نمی توان از فرار مالیاتی
در کشور که نگران کننده و ابعاد بزرگ و پیچیده
ای دارد جلوگیری ک��رد ».وی اظهار کرد« :در
س��ال های اخیر برای جلوگیری از فرار مالیاتی،
بارها ب��ا اصناف ،اتحادیه های صنفی ،اس��ناد و
امالک ،ات��اق های بازرگان��ی ،صنعت و معدن
و تجارت و دیگر ارگانها ب��رای ارائه درآمدهای
افراد و گروه های اقتصادی مکاتبه شده ولی هیچ
کدام به صورت متقن آمار قابل اتکا برای وصول
مالیات بردرآمد ارائه نکرده اند ».وی ش��فافیت

درآمده��ا را تنه��ا راهکار مه��م در جلوگیری از
فرار مالیاتی در کش��ور بیان کرد و افزود« :تا این
اطالعات ش��فاف و متقن قابل دسترسی نباشد
نباید انتظار داش��ت فرار مالیاتی در کشور وجود
نداشته باشد».
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی
کش��ور با بیان اینکه کارکنان دولت دقیق ترین
مالیات ه��ا را پرداخت می کنند چون درآمدهای
آنان دقیق و شفاف اس��ت افزود« :همه مودیان
مالیاتی ما باید مثل کارکنان دولت درآمد خود را
به صورت شفاف در اظهارنامه ها بیان کنند».
    سهم کم مالیات از درآمدهای دولتی
بر اساس گزارش ها تا پایان مرداد ماه سال جاری
 ۳۶هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان مالیات وصول شده
اس��ت که اگرچه افزایش جزئی داشته است ،اما
همچنان س��هم کمی از درآمدهای دولتی دارد.
البته این مس��اله به معنای افزای��ش مالیات در
شرایط فشار اقتصادی نیست؛ اما ضروری است
تا پایه های مالیاتی افزایش و فرارهای مالیاتی از
بین رود .کارشناسان با اشاره به اینکه در شرایطی
که بانک های اطالعاتی کامل نیست افرادی که

به صورت شفاف عمل می کنند متضرر می شوند
می گویند این روند ضروری است تا اصالح شود.
رییس س��ازمان مالیاتی روز گذشته در نشست
خبری با خبرنگاران اگرچه از برنامه های سازمان
تحت مدیریتش برای افزایش درآمدهای مالیاتی
خبر داد ،ام��ا مجموع اظهاراتش نش��ان دهنده
همکاری کمرنگ دس��تگاه های مسئول برای
ارائه اطالعات است.
تقوی نژاد در م��ورد اخذ مالیات از واردکنندگان
خودرو گفت« :در مورد خودرو مشخص نبود که
ردیف درآمدی برای مالیات اخذ شده مربوط به
کدام سازمان است چرا که در بودجه ،گمرک به
عنوان س��ازمان اخذ کننده مالیات ذکر شده بود
که ما در این خصوص به دولت نامه نوشتیم که
در صورتی که ما به عنوان س��ازمان اخذ کننده
مالیات شناسایی شویم ،میتوانیم مالیات خودرو
را نیز دریافت کنیم».
به گزارش خبرگزاری ها ،وی در بخش دیگری
از اظهاراتش به موضوع اخذ مالیات از خانه های
خالی اشاره کرد و گفت« :مالکان خانههای خالی
و سازندگان ملک باید مالیات بدهند.وزارت راه
و شهرسازی مکلف اس��ت که سامانه امالک را

تهیه کرده و اطالعات مربوط به منازل مسکونی
خالی را در اختیار ما قرار دهد که تاکنون این کار
انجام نشده اس��ت ».وی افزود« :افرادی که در
حوزه مسکن سرمایهگذاری میکنند و به نوعی
در ساخت و ساز دس��ت دارند ،باید مانند صنعت
همان  ۲۵درصد مالیات را پرداخت کنند».
وی همچنین درباره اخذ مالیات از س��پردههای
بانکی نیز تصریح کرد« :در بسیاری از کشورهای
دنیا از سپردههای بانکی مالیات اخذ میشود و ما
نیز به دنبال این هستیم که اگر دولت این موضوع
را بپذیرد از سپردههای بانکی از طریق اطالعاتی
که از بانک مرکزی دریافت میکنیم مالیات اخذ
کنیم ».این در شرایطی است که موضوع اخذ از
سپرده های بانکی در سال های اخیر بارها مطرح
شده و به نتیجه نرسیده است.
تقوین��ژاد درباره دریافت مالی��ات از واحدهای
پتروش��یمی نیز گفت« :برنام��های را به رئیس
جمهوری ارائه دادهایم که پتروش��یمیهایی که
پس از صادرات ،ارز خود را از طریق سامانههای
مشخص نمیفروش��ند ،مالیات بر ارزش افزوده
آنها پس از صادرات مسترد نمیشود و در واقع
از معافیت ملغی میشوند».
   لزوم مقابله با فرار مالیاتی
کارشناس��ان بر لزوم جایگزین شدن درآمدهای
مالیاتی ب��ه جای نفت تاکید دارن��د و می گویند
افزایش درآمدهای مالیاتی انگیزه برای فعالیت
س��وداگرانه را خواه��د گرف��ت .تقوی ن��ژاد در
خصوص برنامه های سازمان امور مالیاتی برای
دریافت مالیات از دارندگان سکه و ارز گفت« :هر
ش��خص حقیقی که بیش از  ۵هزار دالر خرید و
فروش ارز داش��ته باشد ،اطالعاتش در اختیار ما
قرار میگی��رد و باید ب��رای آن مالیات پرداخت
کند ».رییس س��ازمان امور مالیاتی افزود« :در
مورد سکه تا  ۲۵س��که معافیت مالیاتی در نظر
گرفته ش��ده اس��ت و بیش از آن بر اساس یک
جدول میزان مالیات آنها مشخص شده است،
ب��ه طوریکه برای  ۱۰۰۰س��که میتوانیم تا ۳۵
درصد مالیات بگیریم».
در حال حاضر در بس��یاری از کش��ورها س��هم
درآمدهای مالیاتی برای هزینه های جاری بین
103تا 108درصد است و این در حالی است که
در کش��ورمان از درآمدهای نفت��ی برای هزینه
های جاری استفاده می شود و این روش از نظر
اقتصادی نادرس��ت اس��ت .در این شرایط همه
بخ��ش ها و قوای حاکمیت بای��د تالش کنند تا
درآمد نفتی که یک س��رمایه و ثروت ملی است
را از هزینههای دولت جدا و مالیات را جایگزین
آن کنند.

جبران کاهش قدرت خرید با بن کارت

افزایش  ۸۰۰هزار تومانی حقوق کارگران منتفی است
باافزایشگرانیهاموضوعبازنگریدردستمزدکارگرانمطرح
شد و روز دوشنبه جلسه ای دیگر به این موضوع اختصاص داده
ش�د و  خبرها حاکی از این اس�ت که موضوع افزایش دستمزد
منتفی و قرار است تا از طرق دیگر همچون بن کارت از کارگران
حمایتشود.

نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار روز گذش��ته با اشاره به کاهش ۵۲
درصدی قدرت خرید کارگران گفت« :قرار نیست مزد کارگران هشتصد
هزار تومان افزایش داده شود،قرار است دولت و کارفرما از طریق تزریق ارز
دولتی به تولید کنندگان ،ارزاق کارگران را تأمین کنند».
روز دوشنبه جلسه کمیته مزد با دستور کار ترمیم مزد  97برگزار شد و سه
گروه کارگری و کارفرمایی و دولت بر سر افزایش 800هزار تومانی و تورم
 31درصدی هزینه های معیشت کارگران توافق کرده اند.
تا قبل از برگزاری جلس��ه ،نمایندگان کارفرمایان مصر بودند که کاهش
قدرت خرید حداکثر  13درصد است ولی تصمیم مهم جلسه روز دوشنبه
کمیتهمزداینبودکههزینههایسبدمعیشتتا 31درصدافزایشیافته،و
این یعنی کاهش بیش از 50درصدی قدرت خرید خانواده هاست.
نهایت ًا کمیته مزد به این نتیجه رسید که به شورای عالی کار پیشنهاد دهد
که مزد کارگران تا حدی که این کاهش قدرت خرید را جبران کند افزایش
داده شود  .بنابراین قرار نیست مزد کارگران هشتصد هزار تومان افزایش

دادهشودبلکهموضوعاینهستکهکمیته بهاینجمعبندیرسیدهاندکه
قدرت خرید خانواده ها هشتصد هزار تومان کاهش یافته است.
طبق تصمیم کمیته مزد  ،قرار بر این شد که او ًال دولت و کارفرمایان نسبت
به تامین این مبلغ اقدام کنند .بخش دیگر این “کاهش قدرت خرید “ نیز
از طری��ق تزریق ارز دولتی به تولید کنندگانی که در تأمین ارزاق کارگران
ایفای نقش می کنند جبران شود .البته این مبلغ جزئی از مزد خواهد بود و به
آنکسورتأمیناجتماعیتعلقمیگیردوطبیعت ًادرمستمریبازنشستگی،
غرامت ایام بیکاری و بیماری ،عیدی و سنوات موثر خواهد بود .گروههای
کارفرمایی پیشنهاد دادند تا ستاد بن از سوی دولت احیا شود اما گروههای
کارگریپوششتوأمانتهیهاقالمضروریخانوادهکارگریازسویدولت
وکارفرمایانرامطرحکردند.کمیتهمزد”پیشنهاددهنده”است .نکتهبسیار
مهمایناستکهتصمیمکمیتهمزدتنهایکپیشنهاداستوتازمانیکهبه
تصویب شورایعالی کار نرسیده باشد  ،الزام قانونی نخواهد داشت.
فرامرز توفیقی ،نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم،
با اش��اره به اتفاق نظر اعضای کارگروه دستمزد به کاهش سطح معیشت
کارگران با توجه به افزایش قیمت ها در ش��رایط ویژه اقتصادی کشور ،از
افزایشهزینهمعیشتماهیانهکارگراناز 2میلیونو670هزارتوماناسفند
 96به  3میلیون و  450هزار تومان در شهریورماه 97خبرداد و گفت :طبق
محاسبات مورد تأیید کارگروه دستمزد ،هزینه اقالم خوراکی سبد معیشت
کارگرانبامبناقراردادنروزهجدهمشهریورماه،نسبتاسفند 96بهمیزان

انرژی

31درصد کاهش پیدا کرده است.
توفیقی با بیان اینکه مطابق این محاس��بات هزینه اقالم خوراکی س��بد
معیش��ت حدود  212هزار و 600تومان و کل هزینه سبد معیشت جامعه
کارگری نیز در این بازه زمانی 6ماهه حدود800هزار تومان افزایش داشته
اس��ت ،ادامه داد« :نظر جامعه کارگری این اس��ت که به دلیل آثار تورمی
افزایش حداقل مزد ،قدرت خرید کارگران از محل تأمین س��بد کاالهای
اساسی و به صورت غیرنقدی افزایش یابد».
این فعال کارفرمایی ادامه داد« :با توج��ه به پیش بینی ارز  3500تومانی
در بودجه  97درآمد ارزی دولت به ازای هر دالر  700تومان ناش��ی از مابه
التفاوت نرخ ارز  3500تا  4200تومان افزایش یافته اس��ت بنابراین دولت
می تواند از محل این منابع کاالهای اساسی سبد معیشت جامعه کارگری
را تامین کند ».وی ادامه داد« :در نهایت پیشنهاد مشخص کارگروه این بود
که با مشارکت دولت و کارفرمایان هزینه جبرانی کاهش800هزار تومانی
قدرتخریدکارگرانبهازایهرماهگذشتهبهکارتهایبانکیسرپرستان
کارگربیمه(بن کارت)شدهکه 9.5میلیون نفربرآورد می شوند،واریزشودتا
از محل این کارتها کاالهای اساسی خود را تامین کنند».
این عضو کارگری شورای عالی کار گفت« :در نهایت با توجه به اینکه این
پیشنهاد باید در شورای عالی کار تصویب شود ،قرار شد در اسرع وقت این
شورا با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری
تشکیلجلسهدهد».

خودرو

احتمال احیای کارت سوخت قوت گرفت

موافقت با ترخیص خودروهای متوقف در گمرک

در طول حدود یک دهه گذش��ته درحالی نزدیک به  ۳۰۰میلیارد لیتر بنزین در کشور مصرف شده که با جهش
بیسابقه مصرف این فرآورده نفتی در سال جاری ،دولت و ستاد مبارزه با قاچاق برای احیای کارتهای سوخت
نشستمشترکبرگزارمیکنند.
گزارش ها نشان می دهد در حدفاصل سال های  1395تا پایان سال گذشته در مجموع بالغ بر  54میلیارد و 540
میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده که باالترین میزان واردات بنزین با ورود روزانه 27.5میلیون لیتر بنزین به سال
 1385اختصاص داشته و کمترین میزان واردات بنزین هم در سال  91اتفاق افتاده که با اعمال تحریم بنزینی
ایران در مجموع روزانه حدود 1.8میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است.
متوسطوارداتبنزینایرانسال گذشته حدود 12.6میلیونلیتردرروزووارداتتجمعیحدودچهارمیلیاردو600
میلیون لیتر بوده که پیش بینی می شود با بهره برداری از فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس متوسط واردات
بنزین ایران امسال متوقف شود .فارس در گزارشی نوشت :با افزایش نرخ ارز ،قاچاق و انحراف فرآورده های نفتی
ایران به کشورهای همجوار به ویژه عراق ،پاکستان و افغانستان شدت گرفته به طوری که گزارش های میدانی از
مهاجرتگستردهکارتهایبنزینبهمبادیمرزیوایجادصفهایکیلومتریپیشرویجایگاههایسوخت
بوده که منجر به افزایش قاچاق بنزین شده است .در شرایط فعلی با در نظر گرفتن بنزین لیتری  1000تومان و
احتساب قیمت دالر در بازار آزاد قیمت یک لیتر بنزین در ایران کمتر از 10سنت بوده که این نرخ حتی هزینه های
انتقال،ذخیرهسازیوتوزیعاینفرآوردهنفتیراهمپوششنمیدهد.عالوهبراینباجهشقاچاقومصرفبنزین
در کشور ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هفته جاری از برگزاری نشست فوق العاده ای با حضور معاون اول رئیس
جمهور ،تعدادی از وزرا و مسئوالن ارشد اقتصادی کشور به منظور احیای کارت های هوشمند سوخت خبر داده
است.دراینبینشرکتملیپاالیشوپخشفرآوردههاینفتیبااشارهبهرهگیریوشناساییکارتهایسوخت
مهاجر در مناطق مرزی و ابطال آنها از اعمال محدودیت در تعداد کارت های سوخت جایگاه داران خبر داده است.
درحالحاضرهرچندایرانآمادهتولیدروزانهبیشاز 100میلیونلیتربنزینپسازبهرهبرداریازفازسومپاالیشگاه
ستاره خلیج فارس می شود اما در شرایط تحریم در کنار افزایش ظرفیت تولید بنزین ،توسعه ناوگان حمل و نقل
عمومی به ویژه از محل بند ق قانون بودجه تبصره 2قانون بودجه سال ،93افزایش سهم گاز طبیعی و گازمایع در
سبد سوخت خودروها ،افزایش بهره وری و کاهش شدت مصرف سوخت در خودروهای تولید داخل ،مدیریت و
عدم واردات خودروهای پرمصرف خارجی و فرهنگ سازی می تواند از مهمترین راهکارها برای تحقق برنامه
رویایی توقف واردات بنزین در ایران باشد.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو از موافقت دولت با ترخیص خودروهای متوقف در گمرک خبر داد .کوروش
مرشدس��لوک اظهار کرد« :از ابتدای تیر ماه با مصوبه دولت واردات بی��ش از  ۱۴۰۰قلم کاال از جمله خودرو
ممنوع شد ».وی با بیان اینکه به دنبال ممنوع شدن واردات ،از آن زمان تاکنون از ترخیص خودروهای وارد
شده به گمرک جلوگیری شد ،خاطرنشان کرد« :در این رابطه اخیرا طرحی به دولت ارائه شد که براساس آن
خودروهایی که پول آنها پرداخت شده و وارد گمرک شدهاند ترخیص شود».
رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد« :براس��اس جدیدترین اخبار به دس��ت آمده دولت با ترخیص
خودروهایمتوقفدرگمرکموافقتکردهاستکهامیدواریمدستورالعملمربوطههرچهزودتربهدستگاههای
ذیربط ابالغ و اجرایی ش��ود ».وی به ایسنا افزود« :در این ش��رایط امیدواریم در قدم بعدی دولت با واردات
خودروهایی که پیش از ممنوع شدن واردات ،ثبت سفارش شده و پول آنها نیز پرداخت شده است اما به دلیل
ممنوعیت واردات وارد کشور نشدهاند نیز موافقت کند».
مرشدسلوکبابیاناینکهتعدادقابلتوجهیخودرودرانبارتولیدکنندگانخارجیوهمچنیندربندرجبلعلی
اماراتدپوشدهاست،تصریحکرد«:باتوجهبهآنکهازیکسوپولاینخودروهابهخودروسازانخارجیپرداخت
شده و از س��وی دیگر این خودروها به صورت پیشفروش به خریداران داخلی واگذار شده است امیدواریم با
واردات و ترخیص این خودروها نیز موافقت شود».
وی خاطرنشان کرد« :موافقت دولت با واردات خودروهای متوقف در گمرک و همچنین موافقت با ورود باقی
خودروهایثبتسفارشوخریداریشدهتاثیرمثبتی بربازارخودروهایوارداتیداشتهوباعثتعدیلنرخهای
فعلی در بازار خواهد شد ».در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی دارای ۲۰تا ۳۰درصد حباب است و باید دید
یا ترخیض خودروها این بازار ساماندهی می شود یا خیر.
مرشدس��لوک گفت« :یکی از راهکارهای اساسی برای ترکیدن این حباب و کاهش قیمتها در بازار اجازه
واردات ۲۰هزار دستگاه خودرو است که پیش فروش شده و در حال حاضر شرکتها برای عرضه خودروهای
پیش فروش ش��ده مشکل دارند .این شرکتها قبل از ممنوعیت اقدام به پیش فروش و ثبت سفارش کرده
بودند و مراحل مختف آن را طی کرده بودند ولی دولت با ممنوعیت واردات به طور کلی قراردادهای قبلی را نیز
ملغی کرد و عمال با مشکل تامین خودرو مواجه شدیم ».وی گفت« :ما با رایزنیهایی که انجام دادیم وزارت
صنعت نظر مس��اعد خود را برای اخذ اجازه واردات نش��ان داده است و به نظر میرسد که با افزایش عرضه از
این طریق یعنی واردات ۲۰هزار دستگاه خودروی خارجی میتوان شاهد کاهش قیمت خودروها باشیم».

طال و ارز
بازار

هرگر م طالی 18عیار
هر مثقال طال
اونس جهانی
سک ه تما م طر ح جدید
سک ه تما م طر ح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
یک گرمی
دالر آمریکا
یورو
پوند انگلیس
درهم امارات

 374هزار تومان
یک میلیون و  622هزار تومان
 1188دالر
چهار میلیون و  438هزار تومان
چهار میلیون و  101هزار تومان
دو میلیون و  130هزار تومان
یک میلیون و  120هزار تومان
 620هزار تومان
 13640تومان
 16162تومان
 18135تومان
 3801تومان

اخبار کوتاه

کاهش  ۱۰هزار میلیارد تومانی
حجم سپردههای بلند مدت

در  4ماه امس��ال  9600میلیارد تومان از حجم سپردههای بلند مدت
کاسته شده و در مقابل به حجم سپردههای کوتاه مدت 57هزار و180
میلیاردوبهسپردههایدیداری 22هزارو 950میلیاردتومانافزودهشد.
به نظر میرسد تحوالت بازار ارز در چند ماه گذشته تا حدی بر ترکیب
س��پردههای بانکی اثرگذار بوده است .ارقام سپردههای بانکی نشان
میدهد ،نسبت سپردههای بلند مدت به کل سپردهها در تیر ماه امسال
نسبت به پایان اسفند ماه سال گذش��ته از  53.6درصد به  50.5درصد
کاهش یافته است .از طرف دیگر نسبت سپردههای کوتاهمدت از52.1
درصد به  27.4درصد افزایش یافته است .همچنین حجم سپردههای
دیداری از  9.6درصد به  10.5درصد رشد کرده است.

تولید خودرو  ۳۸درصد کاهش یافت

براساس جدیدترین آمارهای رس��می تولید انواع خودرو در مرداد ماه
امس��ال به طور میانگین  ۳۸درصد کاهش یاف��ت .در این مدت تولید
انواع خودرو از  ۱۴۴هزار و  ۳۷۰دس��تگاه در مرداد ماه سال گذشته به
 ۸۹هزار و  ۴۵۰دستگاه رس��ید .مرداد ماه امسال تولید انواع سواری با
افت  ۳۸.۲درصدی همراه بوده و از  ۱۳۵هزار و  ۶۸۰دستگاه در مرداد
ماه  ۱۳۹۶به  ۸۳هزار و  ۷۸۷دس��تگاه کاهش یافت .برخالف سواری
اما تولید انواع ون  ۱۸۴.۲درصد افزایش یافته و از  ۵۷دستگاه در مرداد
ماه سال گذشته به ۱۶۲دستگاه افزایش یافت .در این مدت تولید انواع
وانت  ۳۷.۹درصد کاهش یافته و از  ۷۰۷۹دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۶
به  ۴۳۹۳دستگاه رسید .تولید انواع مینیبوس و میدلباس اما افزایش
یافته و با رشد  ۹۶.۸درصدی از  ۹۳دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به
 ۱۸۳دستگاه افزایش یافت .مرداد ماه امسال تولید انواع اتوبوس با افت
 ۶۳.۶درصدی همراه بوده و از  ۱۶۲دستگاه در مرداد ماه  ۱۳۹۶به ۵۹
دستگاه کاهش یافت .تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده نیز۳۳.۳
درصد کاهش یافته و از ۱۲۹۹دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به۸۶۶
دستگاه رسید .در ۵ماهه نخستامسال نیز تولید انواع خودرو با افت۹.۵
درصدی همراه بوده و از  ۵۸۰هزار و  ۷۸۳دس��تگاه در  ۵ماهه نخست
سال گذشته به ۵۲۵هزار و ۵۸۶دستگاه کاهش یافت.

واردات  ۶۰۱میلیون دالر گوشی
از ابتدای رجیستری

پس از اجرای طرح رجیستری ،تلفنهای وارد شده از مبادی گمرکی در
سال ۱۳۹۶به دو میلیون افزایش یافته و این عدد در سال ۱۳۹۷تاکنون
 ۱.۶میلیون بوده که حجم ارزی گوشیهای واردشده از ابتدای اجرای
طرح را به  ۶۰۱میلیون دالر میرساند .یکی از بازارهای مهم مورد نیاز
مردم که هر روز بر اهمیت آن افزوده میشود ،بازار تلفنهای همراه با
توجه به ضریب نفوذ بیش از  ۱۱۰درصدی آن و ارزش باالی چندین
میلیارد دالری آن است که نیازمند نظارت جهت پیشگیری و مقابله با
فساددر آناست.درگذشته،بیشاز ۹۵درصداینبازاربهصورت قاچاق
تأمین میش��د که از حدود دو سال گذشته با همکاری وزارتخانههای
اطالعات ،صنعت ،معدن و تجارت و س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
س��اماندهی این حوزه و مبارزه با قاچاق در قالب طرح ثبت تلفنهای
همراه (رجیستری) در مهر ۱۳۹۶به بهرهبرداری رسید.
با اجرای طرح رجیستری (ثبت شماره گوشیهای همراه) و مشمول
ش��دن تمامی برندهای گوش��ی از ابت��دای اردیبهش��تماه ،صرفا
گوشیهایی که از مبادی قانونی وارد کشور شدهاند ،در شبکه اپراتوری
کشور فعال خواهند شد .طبق اعالم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی در راستای اجرای آخرین مرحله طرح احراز اصالت تجهیزات
دارای سیمکارت (رجیستری) تمامی گوشیهایی که پیامک مبنی بر
غیرقانونی بودن گوشی دریافت کردند ۳۱،روز مهلت استفاده داشتند و
پس از آن از شبکه سرویس نخواهند گرفت.

مرغ در سراشیبی قیمت

بررسی بازار گوشت مرغ نشان از آن دارد که قیمت مرغ زنده و گوشت
گرم روند نزولی روزهای گذشته خود را ادامه داده و هر کیلوگرم گوشت
مرغ به ۹۰۰۰تومان در سطح شهر کاهش یافته است .البته این قیمت
هنوز ۸۰۰تومان با نرخ مصوب فاصله دارد.
به دلیل نزدیکی به ماه محرم ،شرکت پشتیبانی امور دام قرار شده نیاز
گوشتقرمزوسفیدهیاتهایعزاداریراباگوشتمنجمدتامینکند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در چند وقت گذشته قیمت گوشت
و مرغ روند صعودی به خود گرفته و قدرت خرید گوش��ت قرمز برای
برخی از خانوادهها کاهش یافته که امید است اثرگذاری مناسب در بازار
محصوالت پروتئینی داشته باش��د .البته ناگفته نماند که در روزهای
گذش��ته قیمت مرغ زنده روند نزولی به خود گرف��ت و این موضوع تا
حدودی بر قیمت مرغ تازه نیز تاثیرگذار بوده است.

هند نفت آمریکا را جایگزین نفت
ایران نکرده است

یکمقامارشددولتهندگفتدهلینودروارداتنفتازآمریکامسائل
اقتصادی را در نظر دارد نه موضوعات سیاس��ی و واردات نفت آمریکا
از سوی دهلی نو نباید به عنوان جایگزینی برای نفت ایران دیده شود.
پایگاه خبری بیزینس الین هند به نقل از یک مقام ارش��د دولت هند
نوشت دهلی نو در واردات نفت از آمریکا مسائل اقتصادی را در نظر دارد
نه موضوعات سیاسی و واردات نفت آمریکا از سوی دهلی نو نباید به
عنوان جایگزینی برای نفت ایران دیده شود .مایک پامپئو ،وزیر خارجه
آمریکا که هفته گذشته با مقامات ارشد هند دیدار و در مورد نفت ایران
گفتگو کرد ،گفت آمریکا هر جا که مناسب باشد معافیت در نظر خواهد
گرفت اما آمریکا انتظار دارد صادرات نفت ایران به صفر برسد.
هند ،دومین مشتری بزرگ نفت ایران اس��ت و انتظار میرود واردات
نفت از ایران را کاهش دهد اما بعید است که به طور کامل خرید نفت از
این کشور را متوقف کند چراکه نفت ارزان ایران برای پاالیشگاههای
هندمناسباست.
طی ماههای گذشته ،افزایش قیمت نفت و تضعیف ارزش پول هند،
طوفانی در هند ایجاد کرد به طوریکه تقاضا برای نفت افزایش یافته اما
قیمت باالی نفت هزینههای این کشور برای واردات را باال برده است.
هند 80درصد نفت مورد نیاز خود را وارد میکند.

