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روند کاهش

درآمد خانوارها

اقتصاد

از سال 1386

یک اقتصاددان با بیان اینکه دولت یازدهم در افشای کیفیت میراثی که تحویل گرفت ،نجابت به خرج داد ،گفت :روند کاهش درآمد خانوارها از سال  1386آغاز شد و اگر نرخ رشد  5.3درصدی دولت اصالحات تداوم
مییافت ،درآمد سرانه امروز ایرانیان  60درصد باالتر بود .حسین عبده تبریزی افزود :دولت یازدهم در آغاز دورهی فعالیت خود باید برای مردم افشا میکرد که چه وضعیت اقتصادی دشواری را به ارث برده است و به
مردم میگفت وضع بانکها ،صندوقهای بازنشستگی ،بودجهی دولت ،بدهیهای دولت و نابسامانی و سالم نبودن اقتصاد در دولتهای نهم و دهم تا چه حد وخیم بوده است .وی اظهار داشت :اشتباه دولت یازدهم
این بود که با نجابت تمام اوضاع اقتصادی کشور را در زمان روی کارآمدن ،برای مردم روشن نکرد ،در حالی که میباید نرخ منفی رشد اقتصادی و بدهیهای دولتی سنگین به جایمانده از دولت قبل را برای مردم
روشن میکرد .عبده تبریزی گفت :اگر نرخ رشد اقتصادی  5.3درصدی دولت اصالحات تداوم مییافت ،درآمد سرانه امروز ایرانیان  60درصد باالتر بود و بسیاری از مشکالت جاری کمتر میشد و متأسفانه کسانی
که جمهوری اسالمی ایران را از کانال رشد اقتصادی  5.6درصد به کانال رشد منفی سوق دادند ،امروز خود از دولت یازدهم طلبکار شدهاند.

ایرانیها سال گذشته چقدر مالیات دادند؟

تحقق صد در صدی درآمدهای مالیاتی

برآوردها نشــان میدهد نزدیک به صد در صد درآمدهای
مالیاتی پیشبینی شــده از محل حقــوق پرداختی کارکنان
بخش عمومی و خصوصی محقق شــده است .میزان تحقق
درآمدهای مالیاتی در سال جاری از  90درصد فراتر رفته و این
امر نشان میدهد دولت در تحقق درآمدهایی که از بخشهایی
جز فروش نفت به دســت میآورد توفیق الزم را داشته است.
دولت یازدهم در سالهای اخیر تالش کرده با پیشبینیهای
دقیق درخصوص میزان درآمدهای مالیاتی و افزایش درآمدها
از طریق شناسایی مودیان جدید ،شرایطی را برای رهایی بودجه
ایران از درآمدهای فروش نفت ایجاد کند.
بر این اساس لوایج بودجه تدوینی در سالهای گذشته نیز بر
محوریت مالیات از سوی دولت تنظیم و به مجلس ارائه شد.
تبدیل شــدن مالیات به محور تامین درآمدهای دولتی آرزوی
دیرینــه دولتها در ایران بوده با ایــن حال همواره دورههای
افزایش قیمت نفت ،سیاســتگذاران را از دشــواریهایی طی
این مســیر باز داشته است .سهم درآمدهای مالیاتی در تامین
بودجه عمومی  72.7درصد برآورد شــده که نسبت به اولین
سال فعالیت دولت افزایشی برابر با  3.8درصد را نشان میدهد.
آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشانگر آن
اســت که از ابتدای فروردین سال گذشته تا پایان بهمن ماه
ایرانیها  117هزار و  760میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند.
مالیات پرداختی در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال
قبل رشدی برابر با  31.1درصد را نشان میدهد .در این میان
سهم اشخاص حقوقی (شامل شرکتهای دولتی و غیردولتی
و بدهیهای معوقــه) در این مقطع زمانی به  26هزار و 790
میلیارد تومان میرسد .بر این اساس کارکنان بخش عمومی
و خصوصــی نیز در این دوره زمانی بــه ترتیب چهار هزار و
 740میلیــارد تومان و جهار هزار و  140میلیارد تومان مالیات
پرداخت کردند .مالیات دریافتی از سرفصل مالیات بر درآمد در
این گزارش برابر با  13هزار میلیارد تومان براورد شــده است.
دولــت در این دوره زمانی  2هزار و  360میلیارد تومان تحت
عنوان مالیات بر ثروت دریافت کرده است .مالیات بر واردات نیز
برابر با  14هزار  280میلیارد تومان و مالیات بر کاال و خدمات
برابر با  29هزار و  110میلیارد تومان براورد شده است.
رشد سهم تهرانيها از پرداخت ماليات
درآمدهای عمومی استان تهران در ۱۱ماهه سال  ،۱۳۹۵با
 ۱۸.۵درصد افزایش نســبت به مدت مشابه سال قبل به رقم
 ۲۹۰هزار و  ۸۹۱میلیارد ریال رســیده است .اهللمحمد آقائی،
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران،

گفت :در  ۱۱ماهه ســال جــاری ۸۲.۹ ،درصد از درآمدهای
پیشبینی شده اســتان تهران محقق گردید .وی با اشاره به
میزان درآمدهای عمومی استان تهران به تفکیک مالیاتهای
مستقیم ،غیرمستقیم و سایر درآمدها در  ۱۱ماهه سال جاری
افزود :سهم مالیات مستقیم از کل درآمدهای عمومی استان
در این مــدت ۱۵۳ ،هزار و  ۴۱۲میلیــارد ریال ،مالیاتهای
غیرمســتقیم  ۱۲۳هزار و  ۳۰۷میلیارد ریال بوده و مابقی به
سایر درآمدها اختصاص داشته است .به گزارش ادارهکل امور
اقتصادی و دارایی استان تهران ،نماینده وزیر و مدیرکل امور
اقتصادی و دارایی اســتان تهران گفت :درآمد مصوب استان
در ســال  ۱۳۹۵رقم  ۳۸۲هزار و  ۷۶۴میلیارد ریال پیش بینی
شده است.
عملکرد مثبت سازمان مالیات در بودجه ۹۵
با وجود تمام مخالفتهای درست و نادرست با الیحه بودجه
ســال  ۹۵و بخش مالیاتی آن اما سازمان امور مالیاتی در ۱۱
ماهه ســال  ۹۵در دو حوزه مالیاتهای مستقیم و مالیات بر
ارزش افزوده ،در مجموع بیش از  713هزار میلیارد ریال مالیات
وصــول کرد که  90درصد تحقق در پیشبینی بودجه ســال
 95را نشان میدهد .این میزان وصولی نسبت به دوره مشابه
سال گذشته  ۲۶درصد رشد داشته است .در بخش مالیاتهای
مســتقیم حدود  423هزار میلیارد ریال وصول شــده که 92
درصد تحقق نســبت به پیشبینی در بودجه را نشان میدهد
و  ۲۳درصد نیز نســبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته
است.

در بخش مالیات بــر ارزش افزوده نیز بالــغ بر  ۲۹۱هزار
میلیارد ریال مالیات (بر کاال و خدمات) وصول شــده که 86
درصد تحقق و  32درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل
داشته است .مجموع مالیات و عوارض استرداد شده به مودیان
مالیاتی از ابتدای اجرای قانون مالیت بر ارزش افزوده (مهرماه
 )1387تا پایان ســال  94رقمی معادل  13هزار میلیارد ریال
میباشــد .گفتنی است در سال  1395از مبلغ مالیات وصولی
رقمی معادل  34هزار میلیارد ریال به بخش سالمت اختصاص
یافته است.
افزایش درآمد مالیاتی دولت در سال 95
در همين حال مدتي قبل بود كه رئیس کل ســازمان امور
مالیاتی با اعالم شناسایی  ۳۰۰هزار مودی جدید مالیاتی گفت:
درآمدهای مالیاتی در ســال آینده افزایش مییابد .سیدکامل
تقوینژاد با اشــاره به مالیات اصناف گفت :در سال  ۹۵میزان
درآمدهای مالیاتی نسبت به سالهای گذشته پیشی گرفته و
در سال  ۹۶نیز این روند به همین شکل خواهد بود .وي با بیان
این مطلب اظهار داشت :درآمدهای مالیاتی در سال  ۹۶نسبت
به ســال  ۹۵افزایش مییابد .درآمدهای مالیاتی و عوارض در
قانون بودجه ســال آینده ۱۱۵ ،هزار میلیارد تومان پیش بینی
شــده که امیدواریم تحقق پیدا کند .تقوینژاد درباره مدیریت
فضای جامعــه و عدم تاثیرپذیری افــکار عمومی از افزایش
درآمدهــای مالیاتی تاکید کرد :ما همواره اعالم کردهایم و در
سال  ۹۵نیز این شعار را اجرایی کردیم که افزایش درآمدهای
مالیاتی تحت هیچ شرایطی مبنایی بر فشار بر مودیان موجود

نیســت .وی خاطرنشان کرد :ســعی کرده ایم از چند طریق
افزایــش درآمدهای مالیاتی را تامین کنیم که یکی از این راه
ها وصول مطالبات اســت که بخش عمده ای از آنها امسال
وصول شده و در سال آینده نیز  ۱۳هزار میلیارد تومان که رقم
قابل توجهی است که باید روی آن متمرکز شویم .معاون وزیر
اقتصاد با بیان اینکــه روش دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی
واحدیابی است که به صورت دستی و مکانیزه در سازمان دنبال
می شــود ،افزود :مبارزه قاطع ،جدی و دائمی با فرار مالیاتی
نیز جزء برنامههای اصلی ما است که امسال نیز موفقیتهایی
در این زمینه به دست آوردهایم؛ بهطوریکه میتوان گفت ۴
هزار میلیارد تومان از درآمدهای ســالجاری از طریق مبارزه
با فرار مالیاتی ،شناســایی مودیان جدید و تکمیل بانکهای
اطالعاتی است .رئیس کل ســازمان امور مالیاتی با اشاره به
افزایش میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده خاطرنشان کرد:
در طرح جامعی که از سال  ۹۵آغاز شده و آثار اولیه بهرهبرداری
را مالحظه میکنیم  ۳۰۰هزار مودی جدید مالیاتی شناسایی
شده است.
اهميت شفافيت درآمدهاي مالياتي
در اين ميان به اعتقاد كارشناســان بحث شــفافیت در مورد
درآمدهاي مالياتي از دیگر موضوعات حائز اهمیت است .بخش
عمده اقتصاد ايران زیرزمین اســت که یا بــه دلیل فرار مالیاتی
نمیتوان از بخش عمدهای از فعاالن اقتصادی مالیات وصول کرد،
با اين حساب اقتصاد كشور باید به سمت شفافیت حركت كند.
همچنین بحث سالمت در نظام مالیاتی کشور موضوع مهمي
خواهد بود .بحث ســامت هم در ارتباط بــا کارکنان و هم در
ارتباط با مؤدیان مطرح میشــود ،بحــث دیگر نیز بحث عدالت
اســت که هم در زمینه وصــول و هم در زمینه خرج مالیات باید
رعایت شــود و بایــد این تلقی در اذهان ایجاد شــود که از دانه
درشــتها که درآمد کالن دارند نیز مالیات گرفته میشــود .در
کشور ما براساس برخي گزارشها در حال حاضر مجموع مالیات
و عــوارض  ۷,۳درصــد از تولید ناخالص داخلی ما را تشــکیل
میدهد که این رقم در افق برنامه ششم باید به حدود  ۱۱درصد
برسد.
همچنين ســهم مالیات در درآمدهای دولــت رو به افزایش
اســت و در سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی که رهبری به
دولت ابالغ فرمودند باید میزان اتکای دولت به درآمدهای نفتی
کاهش پیدا کند و باید به ســمت درآمدهایی برویم که بتواند از
اقتصاد داخلی ما نشأت بگیرد و اقتصاد کشور را از تکانهها حفظ
کند.

همكاري قطعهسازان ايراني و خودروساز فرانسوي

دعوت  50قطعهساز ايراني از سوی رنو

گروه خودروســازی رنو از  50قطعهساز برتر ایرانی برای
حضور در همایش بین المللی قطعهســازان رنو  -نیسان که
قرار اســت هفته آینده در الجزایر برگزار شــود دعوت کرده
است .با گذشــت یک ســال از اجرای برجام ،فعالیتهای
اقتصادی کشــور در برخی زمینهها از جمله صادرات نفت،
خرید هواپیمای نو و همکاریهــای خودرویی با خارجیها
پیشرفت خوبی داشته است .در این مدت ،برخی خودروسازان
داخلی مذاکرات خود با همکاران خارجی را کلید زدند؛ برخی
به مرحله امضای تفاهمنامه و قرارداد رســیدند؛ حتی برخی
شرکتها به تفاهم تولید خودروی مشترک دست یافتند.
در این شرایط رنو آستینها را باال زد و برای عقب نماندن
از رقیب دیرینه خود یعنی پژو ،مذاکره با خودروسازان ایرانی
را آغاز کرد .همکاری رنو در ایران پیچیدگیهای خاص خود
را دارد؛ ســابقه رنو در ایران به همکاری با هر دو خودروساز
بزرگ ایران برمیگردد؛ زمانی که ســکوی خودروی ال 90
(پلتفرم) برای تولید در اختیار هر دو شــرکت ســایپا و ایران
خودرو قرار گرفت .این شــرکت از طرفــی با پارسخودرو
(شــرکت زیرمجموعه سایپا) از گذشــته همکاری داشته و
عالوه بر تولید خودروهای مگان ،اکنون پارس تندر ،کولیوس
و ســاندرو را در تولید مشــترک خود دارند و از طرفی چند

شبکه شتاب
به مسترکارت
متصل میشود

محصول خــود از جمله تندر  90و تندر پیــکاپ را با ایران
خودرو تولیــد و به بازار عرضه میکند .مدیران عامل هر دو
خودروسازی بزرگ ایران ،در آن زمان خود را شریک قدیمی
رنو و محق برای ادامه همکاری می دانستند؛ این روند ادامه
یافت اما رنو با هیچ کدام از دو شــرکت قرارداد امضا نکرد و
ســرانجام امضای قرارداد با شرکت ایدرو (سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران) را پذیرفت.دور جدید همکاریهای
خودرویی ایران و فرانسه با امضای توافقنامه ایدرو و رنودر
دومین روز از نمایشگاه خودرو پاریس ،بین «منصور معظمی»
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
(ایدرو) و «تیری بلوره» قائم مقام مدیرعامل رنو و با حضور
محمدرضــا نعمــت زاده وزیر صنعت ،معــدن و تجارت و
«کارلوس گون» مدیرعامل رنو آغاز شد .البته رنو عالوه بر
اینکه در دوران تحریم مانند رقیبش پژو ،ایران را ترک نکرد
و محصوالتی دیگری همچون تندر  ،90پارس تندر و ساندرو
هاچ بک و استپ وی را به بازار ایران آورد .دور تازه همکاری
خودرویی رنو در ایران ،یک مرکز مهندســی و خرید جدید
برای حمایت از قطعهسازان داخلی و یک کارخانه تولیدی با
ظرفیت اولیه  150هزار دســتگاه در سال را شامل می شود.
همچنين براساس توافقنامه رنو و ایدرو ،دو خودرو «سیمبل

و داســتر جدید» نخستین تولیدات این همکاری خواهد بود
که از سال  2018آغاز خواهد شد .براساس این توافقنامه ،رنو
برای نخســتین بار در ایران ،مراکز توزیع ،فروش و خدمات
پــس از فروش خود را خواهد داشــت و همچنین همکاری
های کنونی رنو با  2شــریک خود ســایپا و ایران خودرو در
قالب «همکاری مشــترک رنوپارس» ادامه خواهد داشت.در
همين حال آنطور كه روابط عمومی شرکت رنو گزارش داده
گروه خودروسازی رنو از  50قطعهساز برتر ایرانی برای حضور
در همایش بین المللی قطعهســازان رنو  -نیســان که قرار
اســت هفته آینده در الجزایر برگزار شود دعوت کرده است.
این همایش فرصتی طالیی برای قطعهســازان ایرانی برای
امکانسنجی صادرات و مذاکره با قطعهسازان جهانی رنو -
نیسان برای سرمایهگذاری مشترک است .در این همایش که
بــا حضور بیش از یک هزار تامین کننده داخلی و خارجی از
منطقه آفریقا ،خاورمیانه و هند ،در شهر صنعتی اوران الجزایر
برگزار میشود ،وزیر صنایع الجزایر و همچنین مدیران ارشد
واحد خرید رنو  -نیســان نیز حضور دارنــد .اریک لگراند،
معاون خرید رنو در ایران در این باره گفت :قطعهسازان ایرانی
نســبت به سایر کشورها تجربه بیشــتری در تولید قطعات
پلتفــرم ایکس  90دارند و از ایــن فرصت میتوانند برای

ناتوانی اتاق بازرگانی در جلوگیری از
فشار مالیاتی

محمدرضا بهزادیان گفت :اگر اتاق بازرگانی که نماینده بخش خصوصی اســت به درستی وظیفه
خود را انجام می داد و هیات رئیسه یکدست بود می توانست از فشار بر بخش خصوصی بکاهد.
رئیس ســابق اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با ایلنا ،در خصوص عملکرد اتاق بازرگانی و میزان
تاثیرگذاری اتاق بر تصمیمگیریهای اقتصادی گفت :متاسفانه اتاق نتوانسته تاثیر مثبت و ملموسی
داشته باشد و حتی به اندازه اختیاراتی که قانون برای آن در نظر گرفته هم نتوانسته مثمر ثمر باشد.
محمدرضا بهزادیان ادامه داد :امروز در حالی که بخش خصوصی زیر بی عدالتی و فشارهای مالیاتی
در حال له شدن است ،عدم مدیریت قوی و منسجم در پارلمان بخش خصوصی کشور بیشتر نمود
عینی پیدا کرده اســت .وی افزود :نحوه برخورد بدنه اقتصــادی دولت با بخش خصوصی خارج از
هرگونه آینده نگری است .به سبب کاهش درآمد نفت ،نظام اقتصادی کشور مهمترین درآمد خود را
از دست داد و بر همین اساس مدیران اقتصادی دولت تصمیم گرفتند از طریق فشار مالیاتی کسری
خود را تامین کنند .نحوه رفتار مالیاتی در سال  95یادآور خراج گرفتن دوران قاجار است .بهزادیان در
پایان تصریح کرد :اگر اتاق بازرگانی که نماینده بخش خصوصی است به درستی وظیفه خود را انجام
می داد و هیئت رئیسه یکدست بود می توانست از فشار بر بخش خصوصی بکاهد.

رونق توليد داخلي كليد اشتغالزایی
امير افسردير

توسعه اشــتغال و رونق بازار کار در سال اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال
الزاماتــي دارد .پیــش از هر چیز باید تاکید کرد که افزایش یا کاهش نرخ اشــتغال در
کشورها به شــدت متاثر از متغیرهای اقتصادی به ویژه نرخ رشد است که متاسفانه در
برههای از زمان اقتصاد ایران نرخ رشد منفی  ۶درصد را تجربه کرد و این آسیب جدی
به تولید ،اقتصاد و بازار کار کشور زد .در حال حاضر به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی
شــاهد ریزش بخشی از نیروی کار در فعالیتهای اقتصادی هستيم ،البته هر دولتی که
بخواهد در جهت اشتغال مولد حرکت کند ،گام نخست باید تمرکز بر افزایش نرخ رشد
باشد که نقش قابل توجهی در افزایش نرخ اشتغال دارد.
عدم ایجاد اشتغال متناسب با نیروی ورودی به بازار کار از حدود  ۱۰سال گذشته منجر
به انباشت نیروی بیکار شد ،بنابراین امروز عالوه بر نیروهای جدیدالورود متقاضی شغل
همواره با حجم نیروی بیکار از سالهای گذشته مواجه هستیم و این یکی از مشکالت
امروز بازار کار است .در کنار افزایش نرخ رشد اقتصادی ،سیاستهای مکمل اشتغالزایی
نیز باید به صورت مدون مدنظر باشد چراکه که صرفا با رشد متغیرهای اقتصادی ،فقط
میتوان به بخشی از نیاز بازار کار پاسخ داد .در عین حال عدم تناسب بین عرضه نیروی
کار و تقاضا را میتوان یکی از عوامل بروز بحران بیکاری اعالم کرد.
هر سیاســت غلط اقتصادی میتواند پیامدهایی چون افزایش بیکاری داشته باشد .در
اين ميان بیکاری فارغ التحصیالن دانشــگاهی نيز تبديل به يك معضل شــده است.
امروز بیکاری بخش زیادی از فارغ التحصیالن دانشــگاهی یک تهدید اســت که باید
اقداماتی برای ساماندهی اشــتغال با اولویت دانش آموختگان دانشگاهی انجام داد .به
رغم اینکه خوشــبختانه امروز در دانشگاهها مشاهده میشود سطح علمی جوانان ارتقا
پیدا کرده اما یکی از چالشهای نظام آموزش عالی وجود برخی رشــتههای دانشگاهی
فاقد بازار کار است.
در اين ميان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری باید با هدف تربیت نیروی آماده به کار
توســط دانشگاهها ،به گونهای برنامه ریزی کند تا پس از شناسایی دقیق وضعیت بازار
کار ،رشــتههای متناسب با نیاز بازار کار را گســترش دهد چراکه در حال حاضر برخی
دانشگاهها در رشتههایی نسبت به پذیرش دانشجو اقدام میکنند که ظرفیت اشتغالزایی
آنها بسیار پایین اســت .در مقابل بخشهایی از اقتصاد کشور نیازمند نیروی کار ماهر
اســت اما افراد دارای مهارت متناســب با آن وجود ندارد .بنابراین در این بخش وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری باید به گونهای برنامه ریزی کند تا رشــتههای مرتبط با نیاز
بازار کار را افزایش دهد.
از طرف ديگر عالوه بر نرخ رشد اقتصادی بهعنوان یکی از متغیرهای موثر در اشتغال،
نرخ رشد ســرمایهگذاری نیز بهعنوان یک شاخص مهم برای اشتغالزایی تلقی میشود
که وجود موانع ســرمایهگذاری و قوانین دســت و پاگیر منجر به از دست رفتن انگیزه
ســرمایهگذاران و در نهایت کاهش نرخ جذب سرمایهگذاری خواهد شد؛ این در حالی
است که شاخص نرخ رشد سرمایهگذاری به تنهایی میتواند حجم زیادی از ظرفیتهای
اشتغال را در اقتصاد فعال کند و این هدف جز با رفع موانع بوروکراتیک سرمایه گذاری
محقق نمیشود.
بدون تردید تولید بخشــی مهمی از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل اشــتغال را در اختیار
دارد که در این بخش دولتها ناگزیر به حمایت هســتند .امروز تولیدکننده باید سرمایه
در گردش و نقدینگی داشــته باشــد تا بتواند ضمن ایجاد ارزش افزوده و توان رقابت با
رقبای خارجی خود ،برای نیروی کار خود نیز انگیزه ایجاد کند که در این بخش پرداخت
تسهیالت بانکی به تولید کننده با سودهای منطقی باید مورد توجه باشد .امروز باید برای
مقابله با بحران بیکاری تمام دســتگاهها خود را دخیل بدانند چراکه اشــتغالزایی یک
فرآیند است و این فرآیند زمانی نتیجه مطلوب دارد که ظرفیتهای اشتغالزایی در تمام
بخشها شناسایی شوند.

افزایش قیمت آبهای بستهبندی

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد :در رابطه با کارتهایی که با آمریکا ارتباط دارند محدودیتهایی داریم که در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم در آینده این مشکالت را برطرف کنیم.
ولیاهلل سیف در گفتگو با ایلنا درباره گشايشهاي صورت گرفته در مسير اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه بینالمللی مسترکارت و ویزا کارت ،گفت :ما دو کار را به صورت همزمان انجام میدهیم؛
اول اینکه به صرافیها اجازه میدهیم تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی از کارتهای بینالمللی اســتفاده کنند و بهجای ارز به آنها بفروشــند در کنار آن بانک مرکزی درصدد اســت با ایجاد زیرساخت
الزم ،زمین ه اتصال کارتهای بینالمللی را به سوئیچ ملی کارت ما ایجاد کند .او افزود :برخی از این کشورها مثل ژاپن ،چین و روسیه آمادگی بیشتری در این زمینه دارند البته در رابطه با کارتهایی که با
آمریکا ارتباط دارند محدودیتهایی داریم که در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم در آینده این مشکالت را برطرف کنیم .سیف گفت :عالوه بر این برخی کشورهای همسایه در حال گفتگو هستیم تا بتوانیم
سوییچ ملی کارتهای خود را به یکدیگر متصل کنیم به گونهای که کارتهای عادی بانکهای ما بتواند در آن کشورها مورد استفاده قرار گیرد و برعکس .رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد :این کار در
شرف انجام است و در همین راستا مذاکراتی با کشور آذربایجان داشتیم .همچنین با ترکیه هم رایزنیهایی داشتهایم که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود و امیدواریم در امسال این مهم عملیاتی شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای آشــامیدنی و معدنی با اشــاره به درخواست این
انجمــن از واحدهای تولیدی مبنی بر عدم افزایش قیمت تا پس از برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری ،اعالم کرد :معدل افزایش قیمت محصوالت آب آشامیدنی و معدنی
در ســال جاری حدود  ۱۰تا  ۱۵درصد خواهد بود .پیمان فروهر در گفتگو با ایسنا ،در
مورد وضعیت قیمت آبهای آشــامیدنی و معدنی در ســالجاری اظهار کرد :از سال
گذشــته قیمتگذاری محصوالت آب بســتهبندی به واحدهای تولیدی واگذار شده و
در این رابطه خود واحدها هســتند که باید پاســخگو باشند .وی افزود :از سال گذشته
روال تغییر کرد و قیمتگذاری محصــوالت بر عهده واحدهای تولیدی قرار گرفت و
در این راســتا هر گونه شــکایتی در مورد افزایش قیمتها وجود داشته باشد باید خود
واحدها در این خصوص پاسخگو باشند .دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای آشامیدنی
و معدنی با بیان اینکه حدود  ۱۴۰شــرکت تولیدکننده آبهای آشامیدنی و معدنی در
کشور وجود دارد ،خاطرنشان کرد :در حال حاضر تنها یک شرکت افزایش قیمت داشته
و سایر شــرکتها در این راستا اقدامی نکردهاند .فروهر در مورد میزان افزایش قیمت
محصوالت آب آشامیدنی و معدنی در سال جاری اعالم کرد :بر اساس هزینههایی که
به تولید محصوالت این صنعت تحمیل میشود و با توجه به نرخ دستمزدها ،حاملهای
انــرژی و هزینههای حمل و نقل معدل افزایش قیمت محصوالت آب آشــامیدنی و
معدنی در سال  ۱۳۹۶حدود  ۱۰تا  ۱۵درصد خواهد بود.
آخرین خبر

طالی جهانی به مرز ۱۳۰۰
دالر نزدیک شد

طــای جهانــی در معامــات تحــت
ف شــدن ارزش دالر و تقاضای
تاثیر ضعیــ 
سرمایهگذاران برای خرید این فلز ارزشمند به
عنوان دارایی امن در برابر تنشهای ژئوپلتیکی
فزاینــده ،به باالترین قیمــت در پنج ماه اخیر
صعــود کرد .هــر اونس طال بــرای تحویل
فوری در معامالت ديروز بازار ســنگاپور ۰.۵
درصد افزایش یافت و به  ۱۲۹۱دالر رســید.
در حالی که اوایل معامالت تا سطح ۱۲۹۵.۴۲
دالر صعود کرده بود .بهای معامالت این بازار
هفته گذشــته  ۲.۵درصد افزایش داشــت که
بزرگترین رشد هفتگی از ژوئن سال گذشته
بــود .در بازار نیویورک ،هــر اونس طال برای
تحویل در ژوئن  ۰.۴درصــد افزایش یافت و
به  ۱۲۹۳.۳۰دالر رسید .دالر در معامالت روز
دوشنبه بازار آسیا به پایینترین سطح پنج ماه

یادداشت

حاشیه بازار

امکانسنجی صادرات استفاده کنند .این همایش همچنین
میتواند باب همکاری تامین کنندگان ایرانی با قطعهسازان
بینالمللــی را برای تولید قطعات پلتفرمهای دیگر باز کند.
برگزاری این همایش ،در راستای استراتژی جهانی رنو برای
توانمندســازی تامین کنندگان است .سال گذشته نیز رنو با
برگزاری همایش مشابهی در مرکز توسعه و تحقیقات خود
در پاریس ،فرصت آشــنایی و مذاکره قطعهسازان ایرانی با
تامین کنندگان جهانی را فراهم کرده بود .دعوتنامه رسمی
این همایش برای حدود  50گروه قطعهســازی برتر ایرانی
از جمله شــرکتهای کروز ،عظام و جمعساز ارسال شده و
عالقمندان میتوانند با استفاده از لینک ثبتنام برای شرکت
در این همایش اعالم حضور کنند.

اخیر در برابر ین سقوط کرد.
براســاس گزارش رویترز ،کره شــمالی روز
یکشــنبه یک آزمایش موشکی ناموفق داشت
که ریســکهای ژئوپلتیکــی را افزایش داد.
تنشهای منطقهای در هفتههای اخیر در پی
اتخاذ موضع خصمانه از ســوی دولت آمریکا
علیه پیویانگ افزایش یافته است.
به گفتــه ادوارد مایر ،تحلیلگر طال احتماال
تا زمان ریاست جمهوری فرانسه قوی خواهد
ماند ،در حالی که تنشها در کره شــمالی هم
بازارها را مضطرب نگه خواهد داشت.
خوشبینی سرمایهگذاران به طال
در آمد رسمی منعکس شده که نشان میدهد
شمار قراردادهای خرید طال در بازار معامالت
آتی نیویورک برای دومین هفته متوالی افزایش
یافته اســت .همچنین ذخایر طال در صندوق

سه شنبه  29فروردین شماره 123

رشد اقتصادی چین  ۷درصد شد

"اس پی دی آر گولد شــیرز" که بزرگترین
صندوق ســرمایهگذاری تحت حمایت طال در
جهان است ،روز پنجشــنبه بیش از شش تن
افزایش داشــت که بزرگتریــن افزایش یک
روزه در یک ماه اخیر بود.
در بازار سایر فلزات ارزشمند ،هر اونس نقره
برای تحویل فوری  ۰.۴درصد افزایش یافت و
به  ۱۸.۵۹دالر رسید.
هر اونــس پالتین برای تحویــل فوری با
 ۰.۵درصد افزایش ،به  ۹۷۵.۸۰دالر رســید و
هر اونس پاالدیوم بــا  ۰.۲درصد کاهش ،در
 ۷۹۳.۴۰دالر ایستاد.

آمار منتشــر شده از رشد بیش از انتظار اقتصاد چین در سه ماه نخست سال جاری
میالدی و رسیدن آن به رقم  ۶.۹درصد حکایت دارد .به گزارش رویترز ،رشد اقتصادی
چین در سه ماه نخست سال جاری میالدی بیشتر از پیش بینیهای انجام گرفته به
کار خود ادامه داد و تمرکز دولت بر روی زیرســاخت ها و همچنین شــکوفایی بازار
مســکن موجب شد تا بیشترین میزان تولیدات صنعتی این کشور در بیش از دو سال
اخیر رقم زده شــود .در همین حال رشــد اقتصادی این کشور با سریع ترین روند در
یک ســال و نیم اخیر به  ۶.۹درصد رســید؛ پیش از این بــه دلیل پیش بینی درباره
کاهش ســرمایه گذاری ،روند نزولی صادرات و خرده فروشــی انتظار رشد اقتصادی
کمتر از این برای چین در بهار متصور می شــد .همچنین روند فعلی اقتصاد چین از
داغ شدن بیش از حد بازار مسکن و صنعت فوالد این کشور حکایت دارد و به گفته
برخی از کارشناســان اقتصادی ممکن اســت که این روند رو به رشد در سال جاری
میالدی تداوم داشــته باشد .دولت چین تمایل دارد تا بر روی توسعه زیرساخت ها به
منظور رشد پایدار در بلند مدت تمرکز داشته باشد .آمار منتشر شده نشان می دهد که
مجموع ســرمایهگذاری های داخلی ،اعتبار بخشی و نقدینگی در اقتصاد چین در سه
ماه نخســت سال جاری میالدی به رکورد یک تریلیون دالر رسیده که تقریبا معادل
اقتصاد مکزیک است .این در حالی است که میزان هزینه های دولت چین در مقایسه
با مدت مشــابه سال قبل  ۲۱درصد افزایش نشان می دهد و حاکی از رشد اقتصادی
مطلوب چین در سال  ۲۰۱۷میالدی است.

