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اقتصاد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه بعید میدانم پراید تا آخر امسال از رده خارج شود ،گفت :در حال تدوین لیست حدود  700قلم کاال هستیم که در داخل کشور به اندازه کافی تولید میشود و حتی
پراید تا
بخشی از آن صادر میشود؛ بنابراین قصد ممنوعیت واردات این اقالم را داریم .محمدرضا نعمتزاده گفت :در رابطه با فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری واردات کاالهایی که میتواند به
آخر سال از رده بخش تولید و اشــتغال داخلی ضربه وارد کند ،از ســوی وزارت صنعت پیشــنهادی درخصوص احکام دائمی برنامه ششم به مجلس ارائه شد که به دولت اختیار داده شود در موارد خاص بتواند مانع از واردات
برخی اقالم به کشــور شــود .وي ادامه داد :قانونی که در رابطه با موضوع مذکور تصویب شــد به دولت اختیاری در خصوص ایجاد ممنوعیت برای واردات نداد اما لیستی براساس تأکید مقام معظم رهبری
خارج نمیشود درخصوص ممنوعیت واردات کاالهایی که به تولید زیان وارد میکنند ،تهیه شد و به دولت ارائه شد .نعمتزاده اضافه کرد :پیشنهادی از طریق الیحه به مجلس ارائه شود تا به دولت این اختیار تفویض شود
تا از واردات برخی کاالها جلوگیری کند.

پس از رئيس بانك مركزي نوبت به دفاع وزير اقتصاد از آمارها رسيد

دفاع طیبنیا از آمارهای دولتی

هــم زمان با رونمايي علي طيبنيا ،وزير اقتصاد از بانك
دادههاي اقتصادي و مالي از آمارهاي دولتي دفاع كرد .طي
هفتههاي گذشته اين چندمين بار است كه يك چهره دولتي
به دفاع از آمارهاي منتشــر شــده از سوي دولت ميپردازد.
طي روزهاي گذشته و با نزديك شدن به روزهاي منتهي به
انتخابات گروهي از منتقدان عملكرد دولت يازدهم در صحت
آمارهاي ارائه شده از سوي چهرههاي دولتي تشكيك ايجاد
كردهاند.
هرچند اين اولين بار نيست كه منتقدان عملكرد اقتصادي
دولــت به اظهار نظر درباره آمارها و كارنامه اقتصادي دولت
يازدهم پرداخته و از آن انتقاد ميكنند ،اما پاســخهاي متعدد
مطرح از سوي دولتمردان همه و همه بر يك نكته تاكيد دارد
و آن اينكه اختالف نظرهاي سياسي نبايد موجب بداخالقي
در مورد آمارهاي علمي و اقتصادي كشــور شــود .چند روز
پيش از طيبنيا ،ولياهلل ســيف ،رئيــس كل بانك مركزي
نيز در اظهار نظري مشــابه ضمن دفاع از آمار ارائه شــده از
ســوي دولت و بانك مركزي با بیان اینکه در همه کشورها
شــاخصهای متعددی ،از قبیل رشد اقتصادی ،نرخ تورم و
نرخ بیکاری ،برای بررسی تحوالت اقتصادی ،تولید و منتشر
میشود ،بر لزوم صیانت از سرمایههای اجتماعی و پرهیز از
استفاده سیاسی از آمار تاکید کرد.
در هميــن حال وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن دفاع
از آمارهای اقتصادی دولت گفــت :برای اولین بار در تاریخ
برنامهریزی ایران سیســتم برنامهریزی عملیاتی جامع برای
اســتقرار اقتصاد مقاومتی ایجاد شد .علی طیبنیا در مراسم
رونمایی از بانک دادههــای اقتصادی و مالی و درگاه پایش
دادههای اقتصادی کشور ،با بیان اینکه امروزه اطالعات منبع
ارزشمندی است ،گفت :در جلسات مختلف به ویژه با بخش
خصوصــی ضرورت ایجاد چنین بانکی مطرح بود .وزیر امور
اقتصادی و دارایی اظهارداشت :از زمانی که ضرورت مداخله
دولتها در بازار احساس شــد بحث دسترسی به اطالعات
مطرح شد .تا قبل از دهه  ۶۰تورم به مفهوم امروزی نبود که
ناشــی از عملکرد دولت باشد .البته مداخله دولت برای مهار
تورم نیازمند آمار و اطالعات بــود و بدون اطالعات امکان
دستیابی به اهداف وجود ندارد.
طيبنيا اضافه کرد :در کشورهای در حال توسعه ضرورت
استفاده از اطالعات بعد از جنگ جهانی دوم احساس شد که
البته اصالحات ساختاری نیازمند اطالعات اقتصادی بود .نیاز
به آمار باعث ایجاد نهادهای بینالمللی شــد و امروز بدون
اطالعات قدرت سیاســتگذاری برای دولتها وجود ندارد.
وزیر اقتصــاد گفت :در اقتصاد خرد هــم اطالعات اهمیت
باالیی دارد و در ایران که به سمت خصوصی سازی رفتهایم
اطالعات پایهای بدون پیش بینی صحیح آینده امکان پذیر

نیســت .بنابراین نیازمند قوانین و مقرراتی هستیم که بتوان
آن را با اطالعات در اخنیار داشــت ولی در ایران با انبوهی از
اطالعات مواجه هستیم .وی اضافه کرد :اخیرا در بررسیها
مشاهده شد برای یک موضوع مالیاتی  ۴۶دستورالعمل وجود
داشت و اینها به یک دستورالعمل تبدیل شد .مجموع قوانین
و دستورالعملها هم بسیار مهم است و باید اصالح مقررات
و شناسایی قوانین مخل را دنبال کنیم.
وزیر اقتصاد اظهارداشــت :قوانین باید در نهایت در اختیار
مردم و فعاالن اقتصادی قرار بگیرد و سیاســتهای دولت
درباره تعرفهها و واردات مشــخص باشــد .دولــت باید از
تصمیمات متفاوت پرهیز کند تــا امکان پیشبینی آینده از
بین نرود .رفتار دولت باید ثبات داشتهباشــد و اطالعات در
اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.طیبنیا با بیان اینکه وقتی
کسب و کاری قرار است ایجاد شود به اطالعات بستگی دارد،
تصریح کرد :از سویی با پرورش اطالعات نیز سر و کار داریم
و اطالعات باید در اختیار فعاالن اقتصادی قرار بگیرد .البته
پیشبینیها دقیق و بدون خطا نیســت و در تمام محاسبات
نیز اختالف وجود دارد ولی مهم این اســت که روندها یکی
باشــد .وی عنوان کرد :اختالف محاســبات در مرکز آمار و
بانک مرکزی اشــکالی ندارد و مهم این است که محاسبه
شــاخص ها از یک مرجع خاص نباشد ولی روند محاسبات
در سالهای اخیر نشان دهنده مســیر درست است .باید از
جدیدترین اســتانداردهای جهانی استفاده شود و این کار در
حال انجام است و با مراکز بین المللی ارتباط داریم .وی ادامه
داد :هزینه جمع آوری اطالعات باید باال نباشــد و به صرفه
نباشد و بانک مرکزی و مرکز آمار با گرایش فنی و تخصصی
در حال تهیه آمار هستند .یکی از ساختارهای آماری پیشرفته

در ایران وجود دارد و در بانک مرکزی و مرکز آمار شیوههای
ارائه آمار مرتبا بهبود مییابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی
دنبال رشد پایین نیست ،گفت :در سال  ۹۲رشد کشور پایین
بود و این رشــد عزت و شــرف و اعتــای زندگی مردم را
باال نمی برد .طیبنیا عنوان کــرد :برای اولین بار در تاریخ
برنامهریزی ایران سیستم برنامه ریزی عملیاتی جامع برای
اســتقرار اقتصاد مقاومتی داریم .وی با بیان اینکه امروز در
شرایطی هستیم که آرمانها را به صورت اهداف کمی دیدیم
و روشــن است که به کجا قرار است برسیم ،گفت :در طرح
جامع مالیاتی معلوم اســت به کجا باید برسیم و اقدامات آن
نیز مشــخص اســت .اینگونه کار کردن نقاط ضعف را هم
نشان میدهد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه رشــد اقتصــادی در ایران
بســیار پرنوســان اســت ،عنوان کرد :امروز شاخص های
اقتصاد مقاومتی هم طراحی شــده است و هر کدام به لحاظ
کمی قابل بررسی است و میتوان دالیل عدم توفیق را نیز
مشخص کرد .وی بیان کرد :امروز سامانه ای داریم که تمام
اطالعات مربوط به کســب و کار در آن وجود دارد و فرآیند
صدور مجوزها مشخص است و امروز  ۲هزار مجوز در کشور
داریم و بین دســتگاه ها تبادل اطالعــات وجود دارد .وزیر
اقتصاد مطرح کرد :من در مجلس خبرگان عدد بدهی دولت
را  ۱۵۰هزار میلیارد تومان اعالم کرده بودم و نگران درستی
آن بــودم ولی در دولت قبل اطالعاتی از بدهی ها نبود ،ولی
امروز دفتر بدهی های دولت ایجاد و  ۵گزارش با رســیدگی
سازمان حسابرسی ارائه شد .عمده بدهیهای دولت مربوط
به دولتهای قبل و در دوره  ۸ساله گذشته بود .وی با بیان

اینکه در فروردین ماه امسال  ۳۲۰۰میلیارد تومان ارز یارانه
دار از محل بودجه پرداخت شــد؛ در حالی که قرار بود یارانه
به بودجه دولت کمک کند ،گفت :بانک مرکزی در گذشــته
برای مســکن مهر اسکناس چاپ کرد و مالیات آن به مردم
تحمیل شد.
پيــش از طيبنيا نيز ولیاهلل ســیف ،رئيــس كل بانك
مركزي در یادداشتی در کانال خود در شبکه اجتماعی تلگرام
نوشــت :بعض ًا مشاهده میشــود که رقبای سیاسی و برخی
رســانهها در منازعات و مجادالت فیمابین ،حمالت خود را
کیفیت اطالعات منتشــره توسط نهادهای
متوجه ّ
صحت و ّ
رســمی آماری می کنند که این امــر میتواند آثار منفی و
جبرانناپذیری را به همراه داشــته باشــد .وی تاکید کرد:
واقعیت این اســت که اساس و شــاکله نظامهای آماری در
دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد
عمومی استوار اســت و لذا خدشه به اعتماد مردم نسبت به
روشهای آماری ،در عمل به بیاعتباری آن منجر میشود.
بر این اساس جناحهای سیاسی رقیب باید توجه داشته باشند
که هر چند خدشــه به نظا م آماری کشور ممکن است منافع
سیاسی کوتاهمدتی را برای آنها به همراه داشته باشد ،لیکن
افت اعتماد عمومی نســبت به آمارهای رسمی تبعات منفی
بلندمدتی را متوجه نظام سیاســی و اقتصادی کشور خواهد
کرد .در حالی که بدیلی برای آمارهای معتبر رســمی کشور
در ســطح ملی و بین المللی وجود ندارد.رییس شورای پول
و اعتبار خاطرنشــان کرد :متاسفانه علیرغم اهمیت موضوع،
مشاهده شده که برخی رسانههای خبری با طرح سئواالتی از
مردم در خصوص تغییر قیمتها و یا وضعیت رونق اقتصادی
در جامعه ،شــبهاتی را در خصوص کیفیت آمارهای منتشره
در خصوص نرخ تورم و رشــد اقتصادی مطرح ســاختهاند.
لیکن باید توجه داشــت که بسیاری از متغیرهای اقتصادی
از جمله نرخ تورم و رشــد اقتصادی شاخصهای عمومی و
معدلی از وضعیت اقتصادی کشــورها به شمار میآیند و لذا
تغییرات این شــاخصها و آمارها لزوم ًا واجد آثاری یکسان
برای تمامی طبقات و گروههای اجتماعی و اقتصادی نیستند.
ســيف همچنين در پایان یادداشت خود تاکید کرد :آمارهای
اقتصــادی با صرف هزینههای مادی و انســانی قابل توجه
و جمــعآوری آمارهای رســمی از مراجع مختلف مســئول
در کشور و بر اساس اســتانداردهای معتبر بینالمللی تهیه
میشوند .استفاده از این آمارها بدون توجه به چارچوب تهیه
آنها میتواند باعث انتقال اطالعات نادرســت به مخاطبین
شود .بنابراین الزم است ضمن دقت در بکارگیری آمارهای
اقتصادی ،از این ســرمایههای اجتماعی حفاظت کرد .این
ســرمایه اجتماعی به یک طبقه ،دولت یا بخش خاص تعلق
ندارد که مورد سوء استفادههای جناحی قرار گیرد.

تغییر عملکرد مالی دولتها در بحرانهای بانکی

مداخــات فوری دولتها در بحرانهای بانکی هرچند در
ابتدا بســیار هزینهبر هستند ،اما میتوانند عملکرد بهتری در
بعد کالن داشته و بدهیهای عمومی را کمتر افزایش دهند.
مدیریت بحرانهای بانکی به دلیل سرعت باالی انتقال اثر
بحران از طریق شــبکه بانکی به بخــش حقیقی اقتصاد از
اهمیت باالیی برخوردار است و دولتها عموم ًا برای جلوگیری
از شدت باالی اثر سیستمی این بحرانها مجبور به حمایت
از شبکه بانکی میشــوند .تجربه جهانی بحرانهای بانکی
نشان میدهد اقدامات مداخلهای دولتها جهت بازگرداندن
شــرایط با ثبات به اقتصاد و حفظ انعطافپذیری و مقاومت
آن ،هزینههای مالی باالیی دارد .برای مثال در کشــورهای
ایســلند و ایرلند ،این هزینه حتی به بیش از  ۴۰درصد تولید
ناخالص داخلی رسید.
با این حال ،هزینههای مستقیم به طور کامل نشاندهنده
تأثیر بحرانهای بانکی بر تأمین مالی دولتی نیســتند .زیرا
این بخش از هزینهها فقط بر اســاس مداخالت مســتقیم
دولت در بخش بانکی در یک دوره بحرانی ناشی میشوند.
دخالت دولت میتواند به صور مختلف همچون حمایتهای
نقدی ،ســرمایهگذاری مجدد ،خرید دارایی ،تضمین دیون یا
حتی ملی کــردن بانکها تحقق پیدا کنــد .اما دولتها به
واســطه اثرات بحرانهای بانکی بر بخــش واقعی اقتصاد،
هزینههای مالی غیرمستقیمی را نیز متحمل میشوند .زیرا

این نوع بحرانها معمو ًال صرف ریسک را باال برده و ذخیره
اعتباری برای وامگیرنــدگان بانکی را دچار اخالل میکنند.
این وضعیت زمینه کاهش مصرف و سرمایهگذاری را فراهم
میآورد؛ که نتیج ه آن اثرات منفی بر تقاضا ،رشــد و ارزش
داراییها است .ترکیب این اثرات باعث کاهش درآمد دولت و
بهدنبال آن اتخاذ سیاست مالی انقباضی خواهد شد که رکود
اقتصادی را بهدنبال دارد و به طور غیرمستقیم بر تأمین مالی
دولتی تأثیر گذار است.
بنابرایــن ،هزینه کلی بحران میتواند شــامل هزینههای
بودجهای مســتقیم و غیرمســتقیم و هرگونه هزینه بازیابی
باشــد .از این رو ،بسیاری بر این باورند که تغییرات در بدهی
بخش دولتی میتواند نشانگر رقم واقعی هزینه بحرانهای
بانکی باشــد؛ چرا که این افزایش ،اثرات مربوط به ســایر
رویدادهای احتمالی در محدوده زمانی بحران بانکی (از جمله
بحرانهای بدهی حاکمیتی و ارزی) را نیز در نظر میگیرد.
اگر با این رویکرد به مســأله نگاه شــود ،مطالعات تجربی
نشــان میدهند کل هزینههای بحران بانکی متحمل شده
در بازه زمانی  ۲۰۱۱-۱۹۸۰بیش از  ۱۴درصد تولید ناخالص
داخلی اســت که در مورد  ۱۱بحران پرهزینه ،حتی افزایشی
بیش از  ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی مشــاهده میشود.
البته هزینههای مالی مســتقیم دولت در شرایط بحرانی در
اقتصادهــای نوظهور ،به طور متوســط دو برابر اقتصادهای

اختصاص ۵۴۰۰میلیارد تومان برای
بخشودگی جرائم تسهیالت
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اختصاص
 ۵۴۰۰میلیارد تومان برای بخشــودگی جرایم
تسهیالت با اولویت وامهای کمتر از  ۱۰میلیون
تومان و روســتایی،از رفع موانع صدور ضمانت
نامه فاینانس خبرداد .اکبر کمیجانی در جلسه
شــورای گفتگوی دولــت و بخش خصوصی،
گفت :در اجرای تبصره  ۳۵قانون بودجه سال ۹۵
از محل تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی
تا ســقف  ۴۵هزار میلیارد تومان باید برای سه
بخش افزایش سرمایه بانکهای دولتی ،تسویه
بخشــی از بدهی دولت به بانکهای دولتی و
بخشــودگی جرایم وامهای زیر  ۱۰۰میلیون
تومان اختصاص یابد .وی با بیان اینکه البته ما
در مجلس اعالم کردیم که بخشودگی جرایم
وامها باعث میشود ،تمایز فرد خوشحساب و
بدحســاب از بین برود و بــه فردی که تخلف
کرده جایزه داده شود گفت :تا پایان سال قبل
 ۲هزار و  ۲۵۰میلیارد تومان بابت بخشــودگی

جرایم پرداخت شده و با توجه به اختصاص ۳۹
هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان برای افزایش سرمایه
و تسویه بخشــی از بدهی دولت به بانکهای
دولتی ۵ ،هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان دیگر برای
بخشــودگی جرایم باقی مانده است .قائم مقام
بانک مرکــزی افزود :بخش عمده این  ۵هزار
و  ۴۰۰میلیارد تومان در سال  ۹۶به بانکهای
کشاورزی و ملی اختصاص مییابد که این پول
با اولویت بخشــودگی وامهای زیر  ۱۰میلیون
تومان و تســهیالت گیرندگان روستایی انجام
میشــود .کمیجانی با اشاره به اینکه با اجرای
این قانون فقط در بانک کشاورزی هزار میلیارد
تومان از معوقات وامها وصول شد ،از تسهیل
امکان صــدور ضمانتنامه فاینانــس در آینده
نزدیک خبرداد و گفت :برای حل این مشــکل
در حال برنامهریزی هســتیم و به زودی خبر
خوبی در مورد رفــع موانع صدور ضمانتنامه
فاینانس اطالعرسانی میشود.

پیشرفته بوده است.در بازه زمانی آخرین موج از این بحرانها
در سالهای  ،۲۰۱۱-۲۰۰۷که  ۲۵بحران بانکی و عمدت ًا در
اقتصادهای پیشرفته شکل گرفت ،هزینههای مالی مستقیم
به حدود  ۵درصد تولید ناخالص داخلی رسید که در مقایسه
بــا بحرانهای قبلی ،رقم پایینی اســت .با این حال ،در این
دوره بدهــی بخش دولتی به حدود  ۲۰درصد تولید ناخالص
داخلی رســید که رقم باالیی محسوب میشود .البته نقش
محدودتر هزینههای مالی مســتقیم و افزایش بدهی بخش
دولتــی در بحرانهای اخیر ،احتمــا ًال بیانگر ظرفیت باالتر
اقتصادهای پیشــرفته در دنبالهروی از سیاستهای پولی و
مالی پادچرخهای ،نقــش تثبیتکننده خودکار و کارایی آنها
باشد .در اینجا توجه به این نکته ضروری است که در بیشتر
مواقع ،هزینههای مالی مستقیم اولیه ،خالصهای از فشارهای
مالی مســتقیم هســتند که میتوانند هزینههای مالی یک
بحران را بیش از واقع نشــان دهند؛ چرا که دولتها ممکن
است بعضی از هزینههای اولیه خود را بازیابی کنند.بهعنوان
نمونــه ،میانگین نرخ بازیابی (نســبت درآمدهای حاصل از
بازیابی بر هزینه مالی ناخالص مســتقیم برای یک دوره ۵
ساله پس از بحران) در  ۳۸کشور ،تنها  ۷درصد از هزینههای
مالی ناخالص را شامل میشوند .باالترین میزان نرخ بازیابی،
در کشور ســوئد معادل  ۹۴درصد به ثبت رسیده است .البته
حدود یک سوم از هزینههای مالی مستقیم اولیه بحرانهای

بانکی بهوقوع پیوســته نیز بر اساس شواهد موجود بازیابی
نشده اســت .از ســوی دیگر ،از جمله عواملی که میتواند
به وضوح بر هزینههای مالــی احتمالی مداخالت دولت در
بحران بانکی اثرگذار باشد ،شــیوه مقابله دولتها با بحران
است .مطالعات نشــان داده است کشورهایی که بعد از آغاز
بحران ،تضمینهایی را بر بدهیهای بانکی اعمال میکنند یا
بانک مرکزی در امر نظارت بر بانکها مدارا میکند ،به طور
متوسط هزینههای مالی مستقیم بیشتری متحمل میشوند.
در حقیقت تضمینها معمو ًال آنقدرکافی نیســتند که بتوانند
بحران را مهار کنند و این امر منجر به ســرعت بخشــیدن
در اجرای تضمین میشــود .به عالوه ،ممکن است مواردی
وجود داشته باشد که صدور تضمین ،بانکها را برای پذیرش
ریسکهای باالتر حمایت کند که این امر منجر به دامن زدن
به تنش بانکی و افزایش احتمال درخواست تضمین میشود.
مطالعات تجربی نیز نشــان میدهد که صدور تضمینهای
جدید در پی یک بحران بانکی در مقایسه با طرحهای بیمه
سپرد ه قبلی ،برای دولت هزین ه بیشتری در بر خواهد داشت.
در خصــوص اثر مداخله دولت در بحران بانکی ،بر اســاس
بررسیهای صندوق بینالمللی پول در سال  ،۲۰۱۵مشاهده
میشــود که این مداخــات فوری هر چند در ابتدا بســیار
هزینهبر هستند ،اما میتوانند عملکرد بهتری از لحاظ اقتصاد
کالن داشته و بدهیهای عمومی را کمتر افزایش دهند.

واردات قطعات بیکیفیت چینی تأیید شد

مافیایی در صنعت خودروســازی کشــور
شکل گرفته که با واردات قطعات بیکیفیت
چینی و تحویلآن به خودروسازن برای تولید
خودروهای داخلی ،تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه
شهروندان میزند .مدت زمان زیادی است که
برخی فعاالن صنعت قطعهسازی و برخی افراد
مرتبط با صنعت خودرو به صورت غیر رسمی
برخی قطعهســازان بعضا بزرگ داخلی را به
واردات قطعات بیکیفیت چینی و تحویل این
قطعات به عنوان تولید داخل به خودروسازان،
متهم میکنند.با این حال تاکنون خودروسازان
واکنش رسمی و صریحی در این باره نداشته
و این موضوع را نه تایید و نه تکذیب کردهاند
و مســووالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نیز علیرغم مســوولیت قانونی در این زمینه
موضعگیری رسمی و صریحی در این رابطه
نداشــتهاند .در این شــرایط اخیرا یک عضو
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای
اســامی به نقل از خودروســازان ،موضوع
واردات قطعات بیکیفیت چینی از سوی برخی
قطعهســازان داخلی و تحویــل آن به عنوان

قطعه تولید داخل به شرکتهای خودروسازی را
تایید کرده است .در این رابطه حجتاالسالم
و المسلمین سید جواد حسینیکیا از برگزاری
جلسهای با حضور اعضای کمیسیون صنایع
و معادن مجلس ،خودروسازان و قطعهسازان
برای بررسی گالیههای دو طرف از یکدیگر
خبر داده و در بیان جزئیات این جلســه اظهار
کرده است :قطعهسازان معتقدند خودروسازان
به عنوان آقاباالسر عمل میکنند و در مقابل
خودروســازان نیز معتقدند قطعات بیکیفیت
چینی توســط قطعهسازان در بستهبندیهای
شــرکتهای داخلی به خودروسازان فروخته
میشوداین اظهارات صریحترین و شفافترین
موضعگیری رســمی (هر چنــد غیر علنی)
خودروسازان برای تایید وجود جریانی مافیایی
در صنعت خودرو و قطعه اســت که با جعل
عنوان تولید داخل و قطعهسازی ،رفاه و ایمنی
شــهروندان را وجهالمصالحه ســودجویی و
ثروتاندوزی خود قرار دادهاند .به نظر میرسد
در این شرایط بهتر است وزارت صنعت ،معدن
و تجارت هرچه زودتــر به این موضوع ورود

کرده و بررسی و اعالم کند که تحت تاثیر کدام
مشکالت و سوءمدیریتها ،برخی قطعهسازان
داخلی بــا واردات قطعات بیکیفیت چینی به
کشور تیشه بر ریشه کیفیت خودروهای داخلی
و حقوق مصرفکنندگان میزنند.
عالوه بر آن مشخص نیست که مسووالن
شرکتهای خودروســازی که در یک جلسه
رســمی با حضور اعضای کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اســامی به موضوع
واردات قطعــات بیکیفیت چینی از ســوی
برخی قطعهســازان داخلی اعتراف و اعتراض
کردهانــد ،چــرا حاضر نیســتند این موضوع
را به صــورت علنــی اعالم کننــد و فراتر
از آن چــرا با این قطعهســاز نماهــا برخورد
نکردهانــد و اگر کردهانــد نتیجه آن چه بوده
است.
سودجویی و ثروتاندوزی برخی قطعهساز
نماهــای داخلــی از ناحیــه واردات قطعات
بیکیفیــت چینی در حالی اســت که قشــر
بزرگ مصرفکنندگان ایرانی از کیفیت برخی
خودروهای داخلی ناراضی هستند.
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حاشیه بازار

بهار ،بهترین زمان برای خرید مسكن است

بهداد حمیدینژاد ،تحلیلگر بازار مسکن در گفتوگو با ایلنا درخصوص وضعیت کنونی
بازار مســکن گفت :بازار مسکن مانند همه بازارها متاثر از میزان عرضه و تقاضاست و
چون ساخت مسکن و عرضه آن ،کند و زمانبر است خروج از رکود هم به زمان نیاز دارد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن اظهار داشت :در سال  1391و  1392صدور پروانه ساخت
افت کرد اما در ســال  1395شاهد رشد صدور پروانههای ســاختمانی بودیم .در سال
 1395شاهد رشد  5.6درصدی معامالت مسکن بودیم .در شهر تهران قیمت مسکن 5
درصد رشد داشت .این موارد ،سیگنالی برای خروج از رکود است و در واقع االن بهترین
زمان برای ورود سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری است .وي تاکید کرد :تولید مسکن و
رسیدن آن به مرحله عرضه زمانبر است .در واقع با آشکار شدن عالئم خروج از رکود،
تقاضای مسکوت مانده به بازار مراجعه میکند اما محصول کافی وجود ندارد .در نتیجه
توازن عرضه و تقاضا به هم میخورد و تورم مسکن بیشتر از تورم عادی کشور میشود.
این تحلیلگر اقتصاد مسکن تاکید کرد :کسانی که قصد سرمایهگذاری در بخش مسکن
را دارند باید میان واحدهای تجاری و مسکونی تفکیک قائل شوند .حميدينژاد در پایان
تاکید کرد :با توجه به شرایط اقتصادی کشور قطعا فصل بهار ،بهترین فرصت برای خرید
و سرمایهگذاری است.
رخداد

رشد  ۳۱درصدی درآمدهای مالیاتی

دولت در  ۱۱ماهه ابتدای سال گذشته  ۸۵۶,۴هزار میلیارد ریال مالیات ستانی داشته
که نســبت به مدت مشابه سال  ۹۴به میزان  ۳۱.۱درصد رشد نشان میدهد و میزان
رشــد مالیاتهای غیرمستقیم  ۴۰.۳درصد بوده است .بررسی عملکرد  ۱۱ماهه ابتدای
ســال  ۹۵دولت در حوزه مالیات ســتانی از گروه های مختلف مشمول مالیات نشان
میدهد که  ۸۵۶,۴هزار میلیارد ریال مالیات مستقیم و غیرمستقیم وصول شده که این
میزان نسبت به مدت مشابه سال  ۳۱.۱ ،۹۴درصد رشد یافته است.
 بر پایه این گزارش ،وصول مالیات اشخاص حقوقی در  ۱۱ماهه اول سال گذشته به
نسبت مدت مشابه سال قبل از آن به میزان  ۲۱,۹درصد رشد داشته و به  ۲۶۷.۹هزار
میلیارد ریال رســید .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 است .در بخش
وصول مالیات معوقه اشخاص 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 کســب کرده که نســبت به مدت مشابه سال قبلتر از آن ۲۶.۳
درصد رشد نشان میدهد .مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی با  ۳۲,۶درصد 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 رشد است.
بررســی آمارهای ارائه شده بانک مرکزی از وصول درآمدهای مالیاتی دولت در ۱۱
ماهه ابتدای ســال گذشته نشــان میدهد عملکرد درآمدهای مالیاتی در بخشهای
مالیات بر ثروت ،مالیات نقل و انتقال سهام و مالیات نقل و انتقاالت امالک نیز مثبت
بوده اســت .جمع مالیاتهای مستقیم اخذ شــده دولت تا پایان بهمن ماه سال  ۹۵به
میزان  ۴۲۲,۵هزار میلیارد ریال بوده که  ۲۲.۷درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل
از آن رشد یافته است .رقم مصوب شده در دوره مورد بررسی رقم  ۴۶۱.۶هزار میلیارد
ریال بود.
دولت تا پایان بهمن ماه ســال گذشــته  ۱۴۲,۸هزار میلیارد ریال مالیات بر واردات
اخذ کرده که نشــان دهنده  ۶۱درصد رشد نسبت به یازده ماهه ابتدای سال  ۹۴است.
حقوق ورودی ســایر کاالها  ۵۶.۳درصد و مالیات واردات خودرو نیز  ۹۴.۹درصد رشد
یافته اســت .مالیات بر کاالها و خدمات در دوره مورد بررسی  ۲۹۱,۱هزار میلیارد ریال
بوده که  ۳۲درصد رشــد نشان میدهد .دولت در بخش مالیات بر فروش فرآوردههای
نفتی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به نسبت مدت مشابه سال قبل از آن  ۹۶.۷درصد
مالیات ستانی بیشتر داشته است .به صورت کلی جمع کل مالیاتهای غیرمستقیم در
 ۱۱ماهه اول ســال گذشــته  ۴۲۳,۹هزار میلیارد ریال بود که  ۴۰.۳درصد رشد نشان
میدهد .میزان درآمدهای مصوب و پیش بینی شــده دولت در این دوره  ۴۹۴.۱هزار
میلیارد ریال بود.
آخرین خبر

تحويل سایپا و ایرانخودرو با زیان انباشته
به دولت روحانی

سعید لیالز ،كارشناس اقتصادي در گفتوگو با ایلنا در مورد وضعیت کارخانههای
خودروسازی و فعالیت آنها در دولت دهم و یازدهم گفت :تولید ایران خودرو و سایپا
در سال  50 ،92درصد کمتر از بهترین حالت تولید خودروسازی بوده است و با چنین
ظرفیتــی دولت یازدهم این دو کارخانــه را تحویل گرفت .اما از آن بدتر آن بود که
دولت احمدینژاد این دو کارخانه را با  2میلیارد دالر زیان انباشته و به همین مقدار
بدهی انباشــته به دولت یازدهم تحویل داد و از نظر ماده قانون  141قانون تجارت
عمال این دو خودروسازی ورشکست شده بودند .لیالز تصریح کرد :مهمترین علت
در معرض نابودی قرار گرفتن این خودروســازها ســرکوب قیمت فروش و استفاده
ابزاری و پوپولیســتی دولت از این شرکتها بود .با توجه به این که قیمت دالر سه
برابر شده بود دولت اجازه افزایش قیمتها را نداد .یعنی به ازای هر تولید اضافه در
این کارخانجات زیان بیشــتری نصیب سهامداران شد .این تحلیلگر اقتصادی ادامه
داد :در سال  90شاهد رشد  30درصدی تورم بودیم و در سال  91این رقم به بیش
از  40درصد رســید و بهای تمام شده خودرو به شــدت باال رفت همین امر سبب
شــد که در بازه زمانی  90تا  92صنعت خودروســازی کشور تقریبا نابود شود .وی
درخصوص سرمایهگذاری صورت گرفته در خودروسازی گفت :امروز خودروسازهای
اصلی کشور شرکای خود را شناختهاند و شرکتهایی همچون پژو ،رنو ،هوندا رسما
فعالیت خود را آغاز کردهاند.

