صفحه ۴
چهارشنبه  ۲۱شهریور ۱۳۹۷
  ۲محرم  - ۱۴۴۰شماره ۲۲۰۰۰

اقتصادی
علیرغم توان تولید روزانه  3هزار خودرو

تولید خودروی سواری
 ۳۸درصد کاهش یافت

علیرغم ادعای خودروسازان درباره توان تولید روزانه  3هزار
خودرو ،تولید انواع خودرو در مرداد ماه امسال به طور میانگین
 ۳۸درصد کاهش یافت.
به گزارش ایســنا ،در مردادماه سال جاری تولید انواع خودرو از ۱۴۴
هزار و  ۳۷۰دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به  ۸۹هزار و  ۴۵۰دستگاه
رسید.
مرداد ماه امسال تولید انواع سواری با افت  38/2درصدی همراه بوده
و از  ۱۳۵هزار و  ۶۸۰دســتگاه در مرداد ماه  ۱۳۹۶به  ۸۳هزار و ۷۸۷
دستگاه کاهش یافت.
برخالف ســواری ،اما تولید انواع ون 184/2درصد افزایش یافته و از
 ۵۷دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به  ۱۶۲دستگاه افزایش یافت.
در ایــن مدت تولید انــواع وانت  37/9درصد کاهش یافته و از هفت
هزار و  79دســتگاه در مرداد ماه  ۱۳۹۶به چهار هزار و  393دســتگاه
رسید.
تولید انواع مینیبوس و میدلباس اما افزایش یافته و با رشــد 96/8
درصدی از  ۹۳دســتگاه در مرداد ماه ســال گذشــته به  ۱۸۳دستگاه
افزایش یافت.
مرداد ماه امســال تولید انواع اتوبوس بــا افت  63/6درصدی همراه
بوده و از  ۱۶۲دستگاه در مرداد ماه  ۱۳۹۶به  ۵۹دستگاه کاهش یافت.
تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده نیز  33/3درصد کاهش یافته
و از هزار و  299دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به  ۸۶۶دستگاه رسید.
در  ۵ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با افت  9/5درصدی
همراه بوده و از  ۵۸۰هزار و  ۷۸۳دستگاه در  ۵ماهه نخست سال گذشته
به  ۵۲۵هزار و  ۵۸۶دستگاه کاهش یافت.
گفتنی است قیمت خودرو در سال جاری افزایش سرسامآوری داشته
است .در پی افزایش قیمت ارز و کاهش شدید ارزش ریال ،سرمایههای
فراوانی به سمت بازارهای مختلف از جمله خودرو سرازیر شد و بخشی از
مردم برای حفظ ارزش پول خود به خرید کاالهای مختلف روی آوردند.
در همین رابطه هفته گذشته سایپا برای تقویت بخش عرضه ،پیش
فروش تنها حدود  50هزار خودرو را ارائه کرد و قرار اســت ایران خودرو
هم طرح مشابهی را اجرا کند.
این حجم از عرضه در شرایطی بود که به تازگی مدیرعامل سایپا گفته
اســت « ۹هزار خودرو تنها تولید سه روز کاری گروه خودروسازی سایپا
اســت» .پس از این اظهارات ،پرسشی مطرح گردید که اگر اینقدر توان
تولید وجود دارد ،چرا فقط  50هزار خودرو (یعنی چیزی کمتر از تولید
 20روز) برای فروش عرضه شده است؟
هر چند کنترل تقاضاهای موجود در بازار خودرو اهمیت زیادی دارد،
اما ظاهرا اقدام خودروســازان در بخش عرضه چندان متناسب با عطش
بازار نبوده است .به این معنی که علیرغم ادعای این خودروسازان درباره
توان تولید خودرو ،حجم عرضه شده قابل توجه نیست و همین موضوع
شائبه دامن زدن خودروسازان به گرانیها را تقویت کرده است.
با انتشار آمار تولید خودرو در مردادماه نیز این احتمال قوت بیشتری
گرفت که با وجود توان باالی تولید خودرو ،عمدا تولید خودرو  -خصوصا
پر مشتریها -کاهش یافته تا قیمتها افزایش یابد.

مدیرعامل اتحادیه دامداران:

کمبود شیرخام
جوسازی است

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت :افزایش قیمت
شیرخام باعث شده عدهای جوسازی کنند این کاال با کمبود مواجه
شده است؛ در حالی که دلیل گرانی شیرخام ،افزایش قیمت تمام
شده تولید است.
علیرضا عزیزالهی در گفتوگو با خبرگزاری مهر درباره مباحث مطرح
شده مبنی بر کمبود شیرخام در کشور ،اظهار کرد :چنین مسئلهای صحت
ندارد .البته باتوجه به اینکه قیمت تمام شــده تولید باال رفته ،شیرخام
نیز گران شده و این مسئله هیچ ربطی به بحث عرضه و تقاضا ندارد ،اما
عدهای میگویند چون عرضه شیر کم شده قیمت آن باال رفته است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران تصریح کرد :سال گذشته دامدار
یونجه را کیلویی  ۸۵۰تومان ،جو را  ۸۵۰تومان و ذرت را نیز  ۸۰۰تومان
خریداری میکرد اما امسال یونجه را  ۱۵۵۰تومان ،ذرت را  ۱۲۰۰تومان
و جو را  ۱۲۵۰تومان خریداری میکند .عالوهبر این ،ســایر هزینههای
تولید نیز افزایش چشمگیری داشته است.
عزیزالهــی با بیان اینکه بر همین مبنا ســتاد تنظیــم بازار قیمت
هرکیلوگرم شیرخام را  ۱۵۷۰تومان تعیین کرد ،گفت :این درحالی است
که وزارت جهاد کشاورزی برای هر کیلوگرم از این محصول عدد ۱۷۵۰
تومان را پیشنهاد کرده بود و نرخ مصوب شده توسط ستاد تنظیم بازار
پاسخگوی هزینههای دامداران نیست.
وی افزود :چطور زمانی که کارخانجات قیمت محصوالتشان را افزایش
میدهند ،نمیگویند که فرآوردههای لبنی با کمبود مواجه شده است؟
مدیرعامل اتحادیه سراســری دامــداران در واکنش به اینکه گفته
میشــود کمبود باعث شــده نرخ شیرخام در کشــور به  ۲۱۰۰تومان
برسد ،گفت :این جوسازی است .قیمت شیر در مناطق مختلف ،تفاوت
دارد.
در برخی مناطق قیمت  ۱۶۰۰تومان و در بعضی نقاط کشور ۱۸۰۰
تومان است اما در برخی مناطق مانند کرمان که با محدودیت جذب مواجه
است قیمت حتی به نرخ مصوب( ۱۵۷۰تومان) هم نمیرسد.
عزیزالهی با تاکید بر اینکه کارخانجات حدود چهار سال شیرخام را
به نرخ مصوب  ۱۴۴۰تومان خریداری نمیکردند ،گفت :اگر قیمت تغییر
نمیکرد دامداریها ورشکسته میشدند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه در شرایط فعلی
صادرات هر کاالیی دارای مزیت است ،اضافه کرد :شیرخشک نیز یکی از
این کاالهاست ،گرچه صادرات این کاالها ممنوع شده اما احتمال خروج
غیررسمی آن از کشور وجود دارد.
این مقام مســئول با بیان اینکه کارخانجات مدعی شــدند بخشی
از شــیرخام به شیرخشک تبدیل میشــود و همین باعث کمبود شده
اســت ،گفت :در حالی که بخش عمده این کار توســط خود آنان انجام
میشــود خواهان توقف آن هســتند و نمیدانم که مبنای حرفشــان
چیست.
عزیزالهی با اشــاره به اینکه این خواســته ،شــدنی نیســت ،افزود:
ممنوعیت صادرات شیرخشــک یکی دیگر از خواستههای آنان بود که
عملیاتی شده است.

جدول نرخ سکه و ارز
نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  18عیار
دالر(سنا)
یورو
پوند
لیر ترکیه
درهم امارات

نوع ارز

قیمت (به تومان)
4/450/000
4/106/000
2/154/000
1/113/000
622/000
375/620
12/102
16/180
18/188
2/156
3/802

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد

 4هزار شرکت کاغذی برای فرار از مالیات

رئیس ســازمان امور مالیاتی کشور بااشاره
به ســودجویی برخی واردکنندگان از کارتهای
بازرگانی یکبار مصرف گفت:این سودجویان برای
فرار از پرداخت مالیات  ،واردات خود را با استفاده
از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف که به نام افراد
ناآگاه و ضعیف گرفته اند انجام می دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان ،سید کامل تقوی
نژاد دیروز در یک نشست خبری اظهار داشت :در راستای
مبارزه با شرکتهای کاغذی و فاکتورهای صوری تا کنون
4هزار شرکت کاغذی شناسایی شده و فقط در یک استان
 3000میلیارد تومان برگ تشــخیص فرار مالیاتی برای
مودیان واقعی صادر شده است.
وی افزود :برخی واردکنندگان برای فرار از پرداخت
مالیات  ،واردات خود را با استفاده از کارت های بازرگانی
یکبار مصرف که بــه نام افراد ناآگاه و ضعیف گرفته اند
انجام می دهند مثال یک سبزی فروش شناسنامه خود
را در ازای مبلغ ناچیز ســه میلیــون تومانی در اختیار
سودجویان قرار داد تا با آن واردات صورت گیرد .و االن
 12میلیارد تومان به نام این ســبزی فروش صادر شده
اســت .یا یک لحافدوز هم بر همین مبنا با مبلغ اندکی
مــدارک هویتی خود را به ســودجویان داد و االن 30
میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد.
رئیس ســازمان امور مالیاتی کشــور به سودجویان
هشدار داد که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده نکنند زیرا در
نهایت سازمان مالیاتی آنها را شناسایی میکند و برخورد
شدیدی با آنها خواهد کرد.
گفتنی است کارشناسان دلسوز معتقدند دولت باید
این سودجویان را از طرق مختلف شناسایی کرده و برخورد
قاطع با آنها نماید.
تقوینژاد همچنین گفت :فردی را شناسایی کردیم
که  880میلیارد تومان سپرده داشت ولی مالیات نمی
داد که از او 230میلیارد تومان مالیات گرفتیم .همچنین
طی یکسال اخیر 22هزار میلیارد تومان برگ تشخیص
فرار مالیاتی صادر شده است.
به گفته رئیس ســازمان امــور مالیاتی 4 ،میلیون و

 863هزار و  113اظهار نامه الکترونیکی در خرداد و تیر
گرفته شــد.همچنین با بررسی  6هزار تراکنش باالی 5
میلیارد تومان  12هزار میلیارد فرار مالیاتی شناسایی شد.
معافیت  ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی
از مالیات
تقوی نژاد با اشــاره به گســترش پایههای مالیاتی،
افزود :در این رابطه مطالعاتــی انجام دادیم ۴۰ ،درصد
تولید ناخالص از پرداخت مالیات معاف است که نیازمند
بازنگری اســت .موافق معافیت در راســتای حمایت از
تولید،عدالت رفع محرومیت و تبعیضها هســتیم ،اما
برخی از معافیتهایی اســتفاده میکنند که باید در آن
بازنگری شود.
رئیسکل ســازمان امور مالیاتی در مورد کارتهای
بازرگانی گفت ۵ :هزار میلیارد تومان درآمدی است که از
محل مؤدیان واقعی کارتهای بازرگانی شناسایی شد که
به دنبال سوءاستفاده بودند و در  ۷استان شورای تأمین و
دستگاههای نظارتی و قضایی همکاری صورت گرفته است.
تقوینژاد به معافیتهای مناطق آزاد اشــاره کرد و
گفت :سال گذشــته ازمحل معافیت صادرات در عرضه
محصوالت پتروشــیمی و معامالت بورس کاال اطالعات
افراد مشــکوک دریافت شد که معلوم شد  ۲۰۵شرکت
فعالیت میکردند که اطالعات آنها به  ۲۳اداره کل داده
شد و در مجموع  ۴هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ناشی از
معافیت صادراتی در این مناطق وجود داشت ،درحالیکه
اطالعات آنها باید در ســامانه ثامن ثبت شود ،اما بازهم
تخلف صورت گرفت.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی به شرکتهای کاغذی
و فاکتورهای صوری هم اشاره کرد و گفت :فرانسویها به
این شرکتها نام ققنوس را دادند که عمر کوتاهی دارند
اما زیبا هســتند،از یک شرکت صوری  ۶۰۰نوع مهر به
دست آمد .سال قبل  ۵۰۰شرکت صوری شناسایی شد
در مجموع از ابتدای اجرای قانون تاکنون  ۴هزار شرکت
شناسایی شدند و اگر کســی با آنها معامله انجام دهد،
متضرر میشود.
تقوینژاد در مورد مودیان جدید گفت ۱۲۰۰ :میلیارد

تومان مالیات از طریق سامانهها شناسایی شد که مودیان
پرونده نداشــتند ،یک میلیون و  ۹۰۰هزار مودی جدید
شناسایی شده و  ۶۰۰هزار مودی نیز در نوبت رسیدگی
هستند.
وی درخصوص دسترسی سازمان مالیاتی به اطالعات
بانکی گفت :هماکنون اطالعات تســهیالت نظام بانکی
دریافت میشــود ،اطالعات مربوط به ســپردهها نیز به
اســتثنای یک بانک و موسسه تمام آنها اطالعات را در
اختیار بانک مرکزی گذاشــته و قرار اســت تا ماه آینده
ایــن اطالعات تجمیعــی از بانک مرکزی به ســازمان
مالیاتی برسد.
وی افزود :بنابراین از اطالعات سپردههای بانکی در
بررسی اظهارنامههای عملکرد مالیاتی سال  ۹۶مودیان
استفاده خواهد شد.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی در مورد اخذ مالیات
از خرید و فروش ســکه ،ارز و خودرو اظهار داشت :برای
این سه موضوع جداولی تنظیم کردیم و در اختیار سران
ســه قوه در شورای هماهنگی قوا قرار دادیم تا بررسی و
در نهایت تصویب شــود .مث ً
ال برای سکه پیشنهاد شده
تا  ۲۵ســکه از مالیات معاف باشــد و باالتر ازآن مالیات
داشته باشــد و از هزار سکه به باال نیزتا نرخ  ۳۵درصد
مالیات اخذ شود .در همین راستا نیز برای یک واردکننده
خودرو830میلیارد تومان مالیات تشخیص دادیم.
تقوینژاد افزود :در راستای ماده  ۱۶۹قانون مالیاتها
به سران سه قوه پیشنهاد دادیم که از درآمد مودیان در
سال گذشته یا جاری که تاکنون فعالیت داشتند مالیات
علیالحساب دریافت شود.
رئیسکل ســازمان امور مالیاتی در مــورد مالیات
پزشکان و رســتورانها افزود :در مورد نصب پوز بانکی
هیچکس الزام قانونی ندارد ،بلکه برای سهولت انجام کار
اســت ،اگر تکلیف شود اطالعات حساب آنها به کاهش
فرار مالیاتی کمک میکند و میتوانیم مث ً
ال از بخشی از
اقشار  ۴تا  ۵برابر مالیات بیشتر دریافت کنیم که از روی
عدالت اســت ولی پزشکانی که پوز نصب نکنند با دقت
بیشتری به حسابهای آنها و اطرافیانش رسیدگی میکنیم.

تقوینژاد در مورد اخذ مالیات از سپرده بانکی گفت:
از  ۳۳کشــور که در این حوزه فعال هســتند  ۲۳کشور
مالیات از سپرده بانکی بگیرند .طرحی را آماده کردیم و
اگر دولت قبول کند اخذ مالیات از سپرده در دست بررسی
و رسیدگی قرار میگیرد .سپردهها نیز قطعاً باید مالیات
بدهند ،همانطور که تولید مالیات میدهد.
 ۱۶صرافی مربوط به یک نفر و خانوادهاش
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه
چرا صنفی مثل طالفروشان و صرافها کمتر از کارمندان
مالیات میدهند ،تصریح کرد :گزارش مالیات صرافیها
مهر خیلی محرمانه داشــته است تعجب میکنم ،شما
چطور به آن دسترسی دارید .روی صرافیها کار شده به
سه دسته تقسیم میشوند و در یک اداره خاص در اداره
کل مودیان تهران بزرگ از اسفند  ۹۶تشکیل شده و به
این موضوع رسیدگی میکنند .مث ً
ال  ۱۶صرافی مربوط به
یک نفر و خانوادهاش بود که مالیات کمی میداد .قبول
دارم برخی اقشــار مانند طال فروشان و صرافان مالیات
کمی میدهند.
رئیسکل ســازمان امور مالیاتی تصریح کرد :بعضی
اقشــار و گروهها مالیات کمی پرداخت میکنند و حتی
مالیات بر ارزش افــزوده را میگیرند و به ما نمیدهند،
بعضــی از گروهها قدرت البی زیادی دارند و زودتر از ما
در جلســات حضور دارند .طالفروشان در الیحه مالیات
ارزش افزوده گفتند ،نرخ  ۹درصد زیاد اســت و از اصل
طال نباید گرفته شود ،به  ۳درصد کاهش یافت بعد گفتند
از مابهالتفاوت خرید و فــروش مالیات بگیرید ،به چند
شرط قبول کردیم؛  -۱نرخ  ۹درصد شود -۲ .سامانهای
تعریف کنیم که تمامی خرید و فروشها در این سامانه
باشد .قبول داریم که برخی با کارت بانکی خواهر و مادر
و بســتگان خود خرید و فروش میکنند اما ما اطالعات
بازیگران اصلی را شناسایی خواهیم کرد.
تقوینــژاد در مورد مالیات بانکهــا گفت :بانکها
مودیان خوشحســاب هستند و ما در زمینه بخشودگی
جرایم هم کمک میکنیم از  ۴۰موسسه و بانک دو بانک
کتمان مالیاتی داشتند که دستور رسیدگی خاص دادند

اقدام جدید دولت برای احیای کارت سوخت پس از  ۲سال تعلل
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از برگزاری
نشســت فوقالعــادهای با حضور معــاون اول
رئیسجمهور ،تعدادی از وزرا و مســئوالن ارشد
اقتصادی کشور به منظور احیای کارتهای هوشمند
سوخت خبر داد.
خبرگزاری فارس ،گــزارش داد :با افزایش نرخ ارز،
قاچاق فرآوردههای نفتی ایران به کشورهای همجوار به
ویژه عراق ،پاکستان و افغانستان شدت گرفته به طوری
که گزارشهای میدانی از مهاجرت گســترده کارتهای
بنزین به مبادی مرزی و ایجاد صفهای کیلومتری پیش
روی جایگاههای سوخت بوده که منجر به افزایش قاچاق
بنزین شده است.
در همین رابطه حســن خسروجردی ،عضو اتحادیه
صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشیمی ایران از قاچاق روزانه
دســتکم  ۲۰میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه
خبرداده و گفته اســت« :بهترین گزینه در حال حاضر
برای مبارزه با قاچاق ســوخت احیای سامانه هوشمند و
کارت سوخت است».
در شرایط فعلی با در نظر گرفتن بنزین لیتری هزار
تومان و احتســاب قیمــت دالر در بازار آزاد قیمت یک
لیتر بنزین در ایران کمتر از  10سنت بوده که این نرخ

حتی هزینههای انتقال ،ذخیرهسازی و توزیع این فرآورده
نفتی را هم پوشش نمیدهد.عالوهبر این با جهش قاچاق
و مصرف بنزین در کشــور ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و
ارز هفته جاری از برگزاری نشست فوقالعادهای با حضور
معاون اول رئیسجمهور ،تعدادی از وزرا و مسئوالن ارشد
اقتصادی کشــور به منظور احیای کارتهای هوشمند
سوخت خبر داده است.در این بین شرکت ملی پاالیش

و پخش فرآوردههای نفتی بااشاره به رهگیری و شناسایی
کارتهای سوخت مهاجر در مناطق مرزی و ابطال آنها از
اعمال محدودیت در تعداد کارتهای سوخت جایگاهداران
خبر داده است.در حال حاضر هر چند ایران آماده تولید
روزانه بیش از  100میلیون لیتر بنزین پس از بهرهبرداری
از فاز ســوم پاالیشگاه ستاره خلیجفارس میشود اما در
شرایط تحریم در کنار افزایش ظرفیت تولید بنزین ،توسعه

نــاوگان حملونقل عمومی به ویژه از محل بند ق قانون
بودجه تبصره  2قانون بودجه سال  ،93افزایش سهم گاز
طبیعی و گازمایع در ســبد ســوخت خودروها ،افزایش
بهرهوری و کاهش شدت مصرف سوخت در خودروهای
تولید داخل ،مدیریت و عدم واردات خودروهای پرمصرف
خارجی و فرهنگســازی میتواند از مهمترین راهکارها
بــرای تحقق برنامه رویایی توقف واردات بنزین در ایران
باشد.گفتنی است دو سال بعد از چشمپوشی وزارت نفت
از منافع کارت ســوخت و زمینهسازی برای حذف آن،
دولت برای استفاده از کارت سوخت به تکاپو افتاده است.
وزارت نفت از بیش از دو سال قبل به طور جدی علیه
کارت سوخت موضعگیری میکرد و همین فشارها باعث
شد با مصوبه مجلس ،کارت سوختی که هزینه بسیاری
برای آن انجام شــده بود ،بیخاصیت شود و پس از آن
میزان مصرف بنزین در کشور رکورد زد.
امــا با وجود لجبازی وزارت نفــت دولت روحانی با
طرح موفق کارت سوخت که از دولت دهم به جای مانده
بود ،چندی قبل از کارتخوانهای جدید در جایگاههای
عرضه بنزین رونمایی شد و مدیرعامل شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی از مردم خواســت از کارت ســوخت
شخصی خود استفاده کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

نیازی به واردات گندم نداریم

معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید
بر اینکه ذخایر کاالهای اساسی کافی است ،گفت:
بنابراین نیاز به واردات گندم نداریم.
به گزارش خبرگزاری فارس ،علیاکبر مهرفرد در
جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید
بر اینکه برای تامین کاالهای اساســی مورد نیاز مردم
نگرانی وجود ندارد ،افزود :در سال جاری تولید گندم
در حالی که میزان بارندگی نســبت به سال گذشته
 30درصد کاهش یافته اســت ،به  9و نیم میلیون تن
رسید و این رقم در حالی است که هیچ افزایش سطح
زیر کشت صورت نگرفته است .بنابراین نیاز به واردات
گندم نداریم.
وی با اشــاره به اینکه ســال گذشته رکورد تولید
شــکر در 120سال گذشته زده شد ،گفت :دو میلیون

و  15هزار تن در کشــور شکر تولید شد ،در حالی که
نیاز کشــور ما به این محصول دو میلیون و  300هزار
تن است و در سال جاری نیاز به واردات شکر نداریم.
معــاون بازرگانی وزیر جهاد کشــاورزی در مورد
ســه کاالی ذرت ،جو و کنجاله ســویا که پایه تولید
شیر،گوشــت ،مرغ و تخم مرغ است؛ اظهار داشت :تا
تاریخ  16شهریور  97میزان واردات ذرت و جو نسبت
به ســال گذشته افزایش داشــته ،اما واردات کنجاله
کاهش داشــت و از آنجا کــه واردات دانههای روغنی
افزایش داشــته ،بنابراین برای تهیه کنجاله با مشکلی
مواجه نیستیم.
همچنین رئیسبنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین
وضعیت اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برای ســال
ی زیادی انجام دادهایم و
 ۹۷-۹۸اظهار داشت :پیگیر 

به نتایجی رسیدهایم که قیمت منصفانه باشد.
ایمانی نرخ کارشناسیشــده برای خرید تضمینی
گندم را کیلویی  ۱۶۰۰تومان اعالم کرد و گفت :البته
این نرخ به شــرطی اســت که شرایط تغییر نکند؛ در
سال  ۹۶-۹۷که نرخ خرید تضمینی تغییر نکرد و ثابت
ماند و سال قبل از آن هم تغییر بسیار ناچیزی داشت،
درحالیکه هزینههای تولید بسیار افزایش یافته بود.
رئیسبنیاد ملی گندمکاران افزود :تقاضای ما این
است که آقای حجتی با شخص رئیسجمهور صحبت
کند تا موضوع افزایش تولید در جامعه کشــاورزی و
افزایش نرخ گندم را در نظر بگیرند.
ایمانی گفت :امســال قیمت بذر گندم  ۱۲درصد
نسبت به سال قبل باال رفته و در سال  ۹۵-۹۶نیز نرخ
بذر  ۱۵درصد افزایش یافته بود که فقط در این دو سال

وزیر نیرو خبر داد

 ۲۷درصد در نرخ بذر افزایش داشتهایم .همچنین پس
از برداشتن یارانه برخی کودها از سال گذشته کیسه ۵۰
کیلویی کود دیآمونیوم فسفات از  ۱۲۰هزار تومان به
 ۲۰۰هزار تومان رسیده و قیمت سموم نیز سرسامآور
باال رفته که از هیچ قاعدهای پیروی نمیکند.
رئیسبنیاد ملی گندمکاران درباره قاچاق گندم به
خارج از کشور هشدار داد و افزود :اکنون قیمت جهانی
گندم  ۲۴۵دالر در هر تن است ،مضاف بر آنکه این رقم
تا مبدأ بوده و  ۳۰درصد هزینه حمل باضافه هزینههای
بازرگانی و گمرکی به این رقم اضافه خواهد شد و اگر
با ارز یارانهای  ۴۲۰۰تومانی حساب کنیم هر کیلوگرم
گنــدم وارداتی کیلویی  ۲۰۰۰تومان برای دولت تمام
میشــود ،درحالیکه اگر بخواهیم نرخ دالر  ۱۰هزار
تومان را محاسبه کنیم ،رقم بیش از اینهاست.

صرفهجویی  2هزار مگاواتی برق در تابستان

وزیر نیرو تابســتان امسال را خشکترین
تابستان پنج دهه اخیر دانست و گفت :علیرغم
افزایش دما در تابستان ،دو هزار مگاوات برق در
دوران اوج مصرف صرفهجویی کردیم.
به گزارش خبرگــزاری مهر ،رضــا اردکانیان در
همایش مبادله قراردادهای شــرکت مهندسی آب و
فاضالب کشــور اظهارداشت :در ده ماه گذشته وزارت
نیرو دورههای موفقی را پشــت سرگذاشــت و امروز
شاهد به ثمر رسیدن تالش هماهنگ قوای مختلف و
سازمانهای متفاوت در امر تحرک بخشیدن به واگذاری
طرحهای تملک ســرمایهای به بخش خصوصی است

که افزایشاشــتغال و توانمندسازی بخش خصوصی
را در پی دارد.
وی افزود :همکاری وزارت نیرو با بخش خصوصی
درخصوص واگذاری این طرحها شــامل  ۴۱پروژه در
صنایع آب ،برق و فاضالب میشود که قرارداد مشارکت
 ۲۳طــرح آب و فاضالب با همکاری بخش خصوصی
منعقد شد.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :این وزارتخانــه در قالب
سیاســتهای دولت دوازدهم دوران مدیریت توامان
عرضــه و تقاضا (تولید و مصرف) را پی گرفته اســت.
از همیــن رو توجه جدی به همه ذینفعان شــامل

مصرفکنندگان بخشهای صنعت ،کشاورزی و خانگی
در دستور کار وزارت نیرو است.
به گفته اردکانیان مرکــز هماهنگی آب و انرژی
وزارت نیــرو برای پیگیری موضــوع مدیریت توامان
عرضه و تقاضا در بخش آب و برق راهاندازی شده است.
وزیر نیرو راهاندازی کارگروه ملی ســازگاری با کم
آبی را در سال گذشته یادآور شد و گفت :این کارگروه
متشکل از چهار وزارت نیرو ،صنعت معدن و تجارت،
جهاد کشاورزی و کشور و دو سازمان برنامه بودجه و
حفاظت محیطزیست شــامل چهار وزیر و دو معاون
رئیسجمهور توانست تابستان امسال را که خشکترین

علیرغم ادعای معاون بانک مرکزی

تابســتان در پنج دهه گذشته است ،با موفقیت پشت
سر بگذارد.
اردکانیان تابســتان امســال را از نظر مصرف برق
پربازدهترین تابســتان سالهای اخیر دانست و افزود:
تابستان امسال علیرغم افزایش دما و افزایش مصرف
پیک برق ،توانستیم دو هزار مگاوات در دوران اوج بار،
صرفهجویی کنیم .در حالی که سالهای متوالی رشد
مصرف برق بیش از پنج درصد بود ،امسال رشد مصرف
برق کمی بیش از ســه درصد بود که خاموشــیهای
برنامهریزی شــده توانست این کمبود را جبران کند.
از بردباری مردم به خاطر این موضوع تشکر میکنم.

عضو اتاق بازرگانی :نرخ ارز آزاد بر قیمت کاالها اثرگذار است

در شــرایطی که معاون بانک مرکزی گفته
است ،چرا ما همه تحلیلها را بر مبنای این ارز
 13و  14هزار تومانی میگذاریم؟ ،یک عضو اتاق
بازرگانی اعالم کرده :مبادله در بازار آزاد بر قیمت
تمام شده کاالها تاثیر دارد.
غالمرضا پناهی ،معاون بانک مرکزی در جلســه
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشــت:
براساس شرایطی که در کشور بوده دولت خود را متعهد
دانسته تا کاالهای اساسی مورد نیاز بر اساس نرخ ثابت
چهار و  200تومان تأمین شود.
وی افزود :نرخ ارز هماکنون در بازار دوم (بازار ثانویه)
بهطور متوسط  ۹هزار تومان است و واردکنندگان نیز
به تناســب نیاز خود ارز مورد نیاز را از این بازار تأمین

میکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،معاون بانک مرکزی
در خصــوص نرخ ارز گفــت :االن با ارز  ۱۳و  ۱۴هزار
تومان که برخی رسانهها آن را اعالم میکنند آیا واردات
توجیــه دارد؟ ایــن ارز  ۱۳و  ۱۴هزار تومانی کمتر از
سه درصد بازار است .چرا ما همه تحلیلها را بر مبنای
این ارز میگذاریم؟
محمد الهوتی ،رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق
بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا ،اظهار
کرد :مبادله در بازار آزاد بسیار ناچیز است اما بر قیمت
تمام شــده کاالها تاثیر دارد لذا تا زمانی که نتواند به
نیما نزدیک شــود یا عددی مث ً
ال بینابین برای دو بازار
پیشبینی شود ،تغییری حاصل نخواهد شد .لذا باید

همچون سامانه سنا که نرخی بین نیما و بازار آزاد دارد،
در نظر گرفته شود و برای عرضه نیز باید به نوعی بانک
مرکزی مدیریت کند تا فاصله سامانه نیما و بازار آزاد
به حداقل برسد.
وی با اشاره به اینکه فاصله قیمت در سامانه نیما
با قیمت آزاد تفاوت بســیار جدی در حدود  ۵۰تا ۶۰
درصد دارد ،بیان کرد :این تفاوت قیمتی عمال قیمت
تمام شده کاالهای تولیدی را افزایش میدهد ،چراکه
تمام کاالها متأثر از بازار آزاد هستند .علیرغم اینکه به
گفته دســتاندرکاران «در بازار آزاد سه درصد بیشتر
تقاضا وجود ندارد» ،اگر بانک مرکزی نتواند همان سه
درصد را مهار کند ،تاثیرش را روی  ۹۷درصد خواهد
گذاشــت؛ بنابراین چون ممکن است صادرکننده را با

ضرر مواجه کند و نتواند کاال و ارزی را که میفروشــد
جایگزین کند ،لذا صادرکننده را مجاب میکند که با
احتیاط بیشتر عمل کند.
این عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران
ادامه داد :به نظر میرسد اگر سیاستهای جدید قادر
باشــد که بازار سه درصدی را مدیریت کند و به نوعی
بازار سه درصدی و سامانه نیما را به هم نزدیک کند،
عرضه منظمتر خواهد شــد و سرعت بیشتری به خود
خواهد گرفت.
بــه گفته الهوتی ،واقعیت مســئله این اســت تا
زمانــی کــه دولت نرخ بــازار آزاد را به ســامانه نیما
نزدیک نکند این مشــکالت کمــاکان وجود خواهد
داشت.

رئیساتاق بازرگانی تهران:

دولت طی  4ماه
 33بخشنامه ارزی صادر کرده است

رئیساتاق بازرگانی تهران با انتقــاد از تصمیمگیریهای متعدد و
متناقض دولت در ماههای اخیر گفت :از  22فروردین تا  22مرداد امسال
بیش از  33بخشنامه از سوی دولت در ارتباط با مسائل ارزی صادر شده
که بهتبع آن نیز گمرک مجبور به صدور حدود  160دستورالعمل شده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ،مسعود خوانســاری دیروز در جلسه هیئت
نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران با انتقاد از باقی ماندن حجم زیادی از کاالهای
وارداتی در گمرک اظهار کرد :از  22فروردین ماه تا  22مرداد سال جاری بیش
از  33بخشــنامه از ســوی دولت در ارتباط با مسائل ارزی صادر شده که بهتبع
آن نیز گمرک مجبور به صدور دســتورالعملهای جدیدی شده که تعداد آن در
حدود  160دستورالعمل است.وی افزود :بر این اساس تولیدکنندگان و تجار در
سردرگمی خاصی بهسر میبرند و عدمقطعیت و بیاعتمادی میان آنها نسبت به
تصمیمات دولت ایجاد شــده است.رئیساتاق بازرگانی تهران ادامه داد :در هفته
گذشته بیش از  200فعال اقتصادی به اتاق بازرگانی تهران مراجعه کردند و اعتراض
داشتند که بانک مرکزی با بخشنامه  16مرداد پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز را برای
واردکنندگان تکلیف کرده در حالی که همین امر عامل بروز مشکالتی جدی شده
است.خوانساری با بیان اینکه این تصمیم دولت جوانمردانه نبود گفت :فروردین ماه
سال جاری دولت بهصورت قاطعانه نرخ ارز را چهار هزار و  200تومان اعالم کرد و
براساس آن همه گشایش اعتبار کردند و دولت اعالم کرد که بدون محدودیت به
تمام متقاضیان ،ارز اختصاص میدهد اما بعد از گذشت چند ماه تصمیمش عوض
شد و خواستار دریافت مابهالتفاوت از واردکنندگان شد که این امر حساب و کتاب
آنها را به هم ریخته اســت.وی ابراز کرد که در سرمایهگذاریها توجیه اقتصادی
ریالــی و ارزی صورت میگیرد برخی از این تجار مواد اولیه خود را پیشفروش
کردهاند اما اکنون ملزم به پرداخت مابهالتفاوت شــدهاند که این امر آنها را دچار
کالفی سردرگم کرده است .دریافت این مابهالتفاوت از آن کار سادهای نیست.
این فعال اقتصادی ادامه داد :تعدادی از اقالمی که هماینک در گمرک باقی
مانده اســت از سال گذشته ثبت سفارش شدهاند و در سال جاری بهدلیل اینکه
بخشی از آنها وارداتشان ممنوع شده اجازه ترخیص نمییابند.
خوانســاری افزود :برخی از تولیدکنندگان به همین دلیل دچار سردرگمی
شــدهاند و  139هزار کانتینر در بنادر کشــور رسوب کرده که شامل  7میلیون
تن کاالســت که از این میزان  2/5میلیون تن آن کاالی اساسی است.وی گفت:
هزینه انبارداری ،دموراژ و موارد دیگر ناشی از تغییرات دستورالعملهای دولتی
است که امروز تولیدکنندگان را نیز دچار مشکل کرده و منجر شده که کارخانهها
یکی پس از دیگری تعطیل شوند یا مجبور باشند نیروهای خود را تعدیلکنند.

پس از عبور نقدینگی از یک تریلیون و  600هزار میلیارد تومان

رئیس بانک مرکزی:
آماده مهار نقدینگی هستیم!

در شرایطی که نقدینگی کشور در تیر ماه از یک تریلیون و  600هزار
میلیارد تومان گذشــته و نسبت به ابتدای دولت 3/3 ،برابر شده است،
عبدالناصر همتی اعالم کرده بانک مرکزی برای مهار نقدینگی آماده است!
روز گذشته در مطلبی به عبور نقدینگی از یک تریلیون و  600هزار میلیارد
تومان اشاره کردیم و نوشتیم میزان نقدینگی نسبت به سال گذشته بیش از 20
درصد افزایش داشته که با توجه به رشد باالیی که داشته به نظر می رسد تحول
مثبتی برای مهار نقدینگی رخ نداده است.
بــا این حال ،عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با مدیران
عامل بانکها ،با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقالب در مورد کنترل و هدایت
نقدینگی ،بر عزم نظام در کنترل نقدینگی و حمایت از سیاستهای بانک مرکزی
در این زمینه تاکید کرده است.
وی در مورد درآمدهای ارزی کشور گفت :علیرغم 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 اساسی و نیز مواد اولیه و
کاالهای واسطهای کارخانجات و نیازهای واقعی مردم را تأمین میکند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به اینکه تالش دولت بر این اســت که در
این جنگ اقتصادی کمترین فشار ممکن به مردم وارد شود ،ابراز امیدواری کرد؛
روند جاری حداقل منجر به اصالح الگوی مصرف و واردات کشــور شود و کشور
در مسیر تعمیق تولید ملی و توسعه صادرات قرار گیرد.
در این جلســه بانکهای کشور آمادگی خود برای همراهی و کمک به بانک
مرکزی در کنترل و مهارنقدینگی و نیز پشتیبانی از فعالین اقتصادی اعالم و مقرر
شد در کنترل بازار ارز نیز با سیاستهای بانک مرکزی همراهی نمایند.همانطور
که اشاره شد نقدینگی کشور در دوره حسن روحانی از  490هزار میلیارد تومان
به یک تریلیون و  600هزار میلیارد تومان ارتقا یافته و تقریبا  3/3برابر شده که
نشان دهنده عملکرد نا مناسب این دولت در حوزه مهار نقدینگی میباشد ،هرچند
اذعان رئیس جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی ،دیرهنگام بوده و به موقع
نمی باشد ولی باید منتظر ماند و دید رئیس کل بانک مرکزی چقدر میتواند در
مهار نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید موفق بشود.
گفتنی اســت چندی پیش ،همتی اتفاق بازار ارز را اگرچه محصول رشــد
نقدینگی و اصرار بر افزایش نقدینگی دانســته بود اما با بیان این جمله که «من
حرکتی در جهت کاهش نقدینگی نمیبینم و تا زمانی که این روال ادامه داشته
باشــد بازار ارز به همین صورت خواهد بود» این طور در جامعه برداشت شد که
ارادهای برای کنترل نقدینگی و حل مساله ارزی در کشور وجود ندارد .فعاالن بازار
معتقدند صحبتهای وی ،سیگنالی مبنی بر احتمال بالقوه افزایش قیمت دالر از
دیدگاه بازار ساز داشت تا مخاطب هوشمند بازاری ،آن را سریعا به این برداشت
برســاند که قیمت دالراز دید بانــک مرکزی بازهم افزایش مییابد .همین نقطه
نظرات و ســیگنالهای منفی از سخنان ارزی همتی موجب شد تا در یادداشتی
به ارائه توضیحاتی درباره خالصه پخش شــدن این قســمت از سخنرانیاش در
رسانهها بپردازد« :در همایش بانکداری اسالمی بحث مفصلی در مورد دالیل رشد
نقدینگی داشتم و اینکه عمده عامل رشد نقدینگی را رفتار بانکهای مشکلدار در
ارائه سودهای باال برخالف سیاست اعالم شده و تحمیل بیکفایتی مدیریتشان از
طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی دانستم و تاکید کردم ارادهای برای کنترل
نقدینگی وجود ندارد که در واقع به تداوم رفتار بانکها اشاره داشتم و تاکید کردم
این روند را تحمل نخواهیم کرد .متاسفانه به علت پخش تقطیع و خالصه شده
اظهارات من ،این برداشت اشتباه از صحبتهای من شده است که گویا دولت یا
بانک مرکزی این اراده را ندارد».

قیمت خودروهای داخلی 1397/6/۲۰
ردیف
1
2

نوع خودرو
پژو SLX 405
پژو GLX405
پژو پارس LX
کالس13
پژو  206تیپ 2
پژو  206وی 8
سمند EF7
سمند LX
پراید 131
پراید 111

11

رنو ساندرو اتوماتیک
رنو استپ وی
اتوماتیک
ساینا اتوماتیک
دنا پالس
پژو 2008
 207اتوماتیک
 207دنده
هایما S7
هایما S5
مزدا 3

3
4
5
6
7
8
9

10

12
13
14
15
16
17
18
19
20

تیبا SX

قیمت کارخانه (ریال) قیمت بازار(ریال)
570/000/000
351/500/000
510/000/000
329/440/000
426/620/000

770/000/000

362/860/000
427/630/000
343/380/000
335/350/000
227/090/000
213/240/000

630/000/000
700/000/000
535/000/000
540/000/000
350/000/000
370/000/000

275/700/000

430/000/000

610/000/000

1/280/000/000

421/200/000
532/680/000
1/149/940/000
543/640/000
471/283/000
1/043/130/000
986/402/000
1/397/600/000

580/000/000
1/000/000/000
2/350/000/000
1/110/000/000
900/000/000
2/020/000/000
1/720/000/000
2/750/000/000

546/440/000

1/150/000/000

