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رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا خبر داد:
افزایش ۳۰۰ درصدی اختالس 

نسبت به سال گذشته 
آنا- رئیس پلیس 
امنیت اقتصادی ناجا با 
اشاره به کشفیات جدید 
پلیس گفــت: در زمینه 
اختــاس ۳۰۰ درصد 
افزایش کشف داشته ایم. سردار محمدرضا مقیمی 
درباره میزان اختاس های به وقوع پیوسته در ۶ ماه 
گذشته اظهار کرد: اختاس در نیمه اول امسال از 
جهت پرونده ای ۶۱ درصــد، از جهت تعداد متهم 
۹۴ درصد و از نظر ارزش ریالی ۳۳۳ درصد نسبت 
به شش ماهه سال گذشــته افزایش داشته است. 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجــا با بیان اینکه 
برخورد جدی صورت خواهد گرفت و انتظار داریم 
دستگاه قضایی برای این موضوعات احکام قضایی 
محمی داشته باشد، گفت: همچنین در زمینه رشاء 
و ارتشاء نیز ۳۵۷ درصد نسبت به سال گذشته از نظر 
ارزش ریالی افزایش داشته ایم و این رقم قابل توجهی 
است و ۱۹ درصد هم افزایش پرونده در این زمینه 

داشته ایم.
    

ترکیه می خواهد ایران را دور بزند
ایسنا- رئیس خانه 
اقتصاد ایــران و ترکیه 
می گویــد کــه دولت 
اردوغان بــه دنبال پیدا 
کردن راهی بــرای دور 
زدن مسیر ایران در ترانزیت و حمل و نقل کاالست. 
سید جال ابراهیمی گفت: جایگاه جغرافیایی ایران 
در حوزه ترانزیت و جابجایی کاال، جایگاهی خاص و 
منحصر به فرد است و در طول سال های گذشته با 
وجود تمام موانع هیچکس تردیدی ندارد که برای 
جابجایی بسیاری از محموله های اقتصادی، کشورها 
چاره ای جز استفاده از خاک ایران ندارند. وی با اشاره 
به کریدورهای مهم منطقه ای که بــه ایران ختم 
می شوند، توضیح داد: بسیاری از کامیون هایی که از 
سمت اروپا به سمت کشورهایی چون افغانستان و 
پاکستان تردد می کنند باید از خاک ایران رد شوند. 
از سوی دیگر کامیون هایی که از کشورهای حاشیه 
خلیج فارس مانند امارات متحده عربی بار دارند نیز 
برای رسیدن به اروپا از خاک ایران استفاده می کنند. 
کشورهایی مانند ترکیه و عراق نیز برای ترانزیت به 

مسیرهای ایران وابسته هستند.
    

تراکنش های بانکی مشمول 
مالیات نمی شود

تســنیم - رئیس 
کل سازمان امور مالیاتی 
کشــور گفت: مالیات بر 
تراکنــش بانکی نداریم 
و مواردی مانند حقوق، 
دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر 
و مواردی که جنــس درآمدی ندارند، مشــمول 
اخذ مالیات نیســتند. امیدعلی پارسا با بیان اینکه 
توانسته ایم با جلوگیری از فرارهای مالیاتی به درآمد 
تعیین شــده در بودجه ســال جاری در خصوص 
درآمدهای مالیاتی دست یابیم، افزود: یکی از راه های 
تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنش های بانکی 
افرادی است که دارای گردش مالی باالیی هستند، 
یعنی گردش مالی تراکنش هــای بانکی باالی ۵ 
میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد. رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی کشور ادامه داد: بانک مرکزی تمامی 
اطاعات مربوط به این اشخاص را در اختیار سازمان 
امور مالیاتی قرار می دهد، البته مواردی مانند حقوق، 
دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و 
مواردی که جنس درآمدی ندارند را کنار می گذاریم، 
اما نسبت به موارد دیگر از مودیان سوال می شود که 

آیا فعالیتی بوده که مالیات آن پرداخت نشده باشد.
    

 ایرانی ها 7 میلیارد دالر 
در ترکیه خانه خریدند

عصر ایران- یک 
مجلــس  ه  ینــد نما
شورای اسامی مدعی 
شده ایرانیان در فاصله 
ســال های ۱۳۹۷ تــا 
۱۳۹۹ بیش از ۷ میلیــارد دالر ارز برای خرید 
خانه به ترکیــه برده اند. »مجتبی یوســفی« 
نماینده اهواز و عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اسامی، در توییتی نوشت: »پس از نقش ایران 
در عدم سقوط دولت اردوغان در کودتا، این بار 
ایرانیان با خرید ملک، ترکیه را از ورشکستگی 
نجات دادند. از ۹۷ تا ۹۹ معادل ۷ میلیارد دالر 
ارز برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده 
اســت. هزینه گســتاخی های اخیر را برخی از 

ایرانیان پرداخت کرده اند.«

خبر اقتصادی
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باران زرین قلم

 درست در روزی که رئیس سازمان 
بورس در نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار 
بررســی مجدد موضوع قیمت گذاری 
دســتوری صنعت خودرو و ســاخت 
قطعات شده بود، رئیس جمهور با تاکید 
بر اولویت بندی در برنامه های اقتصادی 
کشور دســتور داد جلســه فوق العاده 
ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت 
قیمت ها و کنترل بازار در حوزه کاالهای 

اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.
اینکه راه رفته بار دیگر در دستور کار 
مقامات ایران برای تورم قرار می گیرد 

اتفاق عجیبی است.
نه فقط صنعت خودرو بلکه ســایر 
صنایع درگیر با قیمت گذاری دستوری 

زیان خود را ناشی از این اتفاق می دانند.
خودروســازان حاال از زیان انباشته 
بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی سخن 
می گویند و بسیاری از صاحبان صنایع 
از مرغداری و دامــداری گرفته تا حتی 

صنایع لبنی و نانوایی سنتی حاال درباره 
زیان های هنگفت سخن می گویند. 

بســیاری از کارشناسان اقتصادی 
معتقدنــد قیمت گذاری دســتوری 
بزرگترین دشمن تولید در میان مدت 
است و در بلندمدت به ابزاری ضد خود 
تبدیل می شود. نکته اینجاست که در 
ایران  از ارز گرفته تا نان ســفره مردم، 
مشمول قیمت گذاری دستوری است 
اما با این وجود تورم سال هاست اقتصاد 
ایران را با بحران روبرو کرده است. ایران 
یکــی از دیرپاترین نرخ هــای تورم در 
جهان را دارد در عین حال سال هاست 
با بحران چند نرخی بودن ارز روبروست 
و حاال در شــرایطی کــه زمزمه حذف 
ارز ۴٢۰۰ تومانی به گوش می رســد، 
دوباره موضوع قیمت گذاری دستوری 
از سوی اولین مقام اجرایی کشور مطرح 
می شــود. الزم به توضیح است که ارز 
۴٢۰۰ تومانی منتقــدان فراوانی را در 
میان نمایندگان مجلس و مســئوالن 
دولتی دارد اما معلوم نیســت چگونه 

دولتی که قصد خروج از پروسه پرداخت 
ارز ۴٢۰۰ تومانی را دارد، قرار است برای 
قیمت گذاری دستوری کاالهای اساسی 

تصمیم گیری کند.
چند روز قبل وقتی تنور مخالفت با 
قیمت گذاری دســتوری داغ شده بود، 
محتشــمی پور، قائم مقام بورس کاال 
نیز در ســخنانی به این سیاست حمله 
کرد و درمورد تبعــات قیمت گذاری 
دستوری گفت: نتیجه این سیاست در 
برهه های مختلفی ایران را از صادرکننده 
محصوالت طیــور بــه واردکننده آن 
تبدیل کرده است. اجرای این سیاست، 
قطعی های مکرر برق را در کشور ایجاد 
و ایران را به برترین کشور از نظر شدت 
مصرف انرژی تبدیل کرده است. اجرای 
این سیاست آســیب جدی به ذخایر 
ارزی و طای بانک مرکزی در ســال 
۱۳۹۷ و در دوره هــای دیگر وارد کرده 
است؛ نمونه های متعددی از شکست این 
سیاست در دهه های اخیر وجود دارد که 
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان با آن ها 

دســت و پنجه نرم کرده اند. وی به این 
سوال که با وجود شکست های متعدد 
قیمتگذاری دســتوری، چرا همچنان 
اجرای این سیاست طرفدار دارد؟ پاسخ 
داد: پاسخ بسیار روشــن است؛ کامًا 
طبیعی است که با انجام قیمت گذاری 
دستوری شکاف قیمتی قابل توجهی 
بین قیمت اعامی و قیمت بازار ســیاه 
شــکل می گیرد که این مابهالتفاوت 
قیمت، عما نصیب گروه هایی می شود 
که هیچ ارتباطی به تولید و تولیدکننده 
ندارند. در این میان برخی دلسوزان نیز 
با تصور حمایــت از مصرف کنندگان و 
جلوگیری از افزایش ظاهری ســطح 
عمومی قیمت ها عمًا آب در آســیاب 

این گروه ها می  ریزند.
 وقتی اصولگرایان 
نیز معترض هستند 

در چنین شرایطی حتی یک عضو 
اصولگرای کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اســامی نیز مخالفت خود را با 
سیاســت اعامی رئیس جمهور اعام 
و تاکید کــرده اســت: قیمت گذاری 
دســتوری و دو نرخی به رانت و فساد 

ختم می شود.
مجتبی توانگر، نماینــده تهران در 
صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی 
توئیتر نوشته است: دولت سیزدهم نباید 

مسیر دولت روحانی را ادامه دهد.
وی تاکید دارد کــه دولت از طریق 
کاهش هزینه ها و کسری بودجه تورم 
فزاینده را کنترل کنــد و از راهکارهای 
دم دستی مثل قیمت گذاری دستوری 

بهره نگیرد.
 تورم یا گران فروشی؟

 مسأله این است 
قیمت گذاری دســتوری ســابقه 

طوالنی در ایران دارد.
ســازمان های متعــددی در ایران 
مسئولیت نظارت و کنترل قیمت ها در 

بازار را عهده دار هستند.

ایران بیش از چهار دهه اســت که با 
تورم دو رقمی و باال رو به روست و همواره 
در شوک های تورمی مسئله ی کنترل 
قیمت ها به دغدغه های اساسی دولت ها 

تبدیل می شود.
مــروری بــر ادبیــات اقتصادی 
دولتمردان نشــان می دهد مسئوالن 
دولتی در رویارویی بــا افزایش قیمت 
کاالها رویه انــکار و تکذیب را در پیش 

می گیرند.
به عنوان مثال وقتــی قیمت ارز در 
زمستان سال ۱۳۹۶ و روندی افزایشی 
را تجربه کرد، مقامات دولتی و مسئوالن 
بانک مرکــزی منکــر افزایش قیمت 
ارز شــده و تقصیر را بر گــردن دالالن 

انداختند.
تاش هــای دولتی بــرای حفظ 
قیمت ارز در بازار به سرکوب قیمت ها 
و ارزپاشی منجر شد، اما در نهایت بهای 
دالر تنها در سه سال افزایشی ۷ برابری را 
تجربه کرد. این وضعیت در مورد سایر 

اقام نیز به چشم می خورد.
در همین دوره وقتی افزایش بهای 
ارز زمینه را برای رشد قیمت خودرو، طا 
و سکه، مسکن و دیگر اقام مهیا کرد، 
تاش های گسترده ای برای سرکوب 

قیمتی و مهار آن در بازار صورت گرفت.
ایــن برخــورد نشــان می دهــد 
دولتمردان ایران هنوز تفاوت گرانی و 
گران فروشــی را درنیافته اند و از مسیر 
قیمت گذاری دســتوری تاش دارند 
نســبت به ایجاد ثبات اقتصادی اقدام 
کنند. معاون کسب و کار اتاق بازرگانی 
نیز معتقد است قیمت گذاری دستوری 

مشکل مهم بخش تولید است.
حاجی پور زنجیره بحران را از مرغ تا 
فوالد اعام کرده و می گوید: تولیدکننده 
بارها به دولــت اعام کرده اســت که 
قیمت های تعیین شده از سوی دولت 
تناســبی با هزینه های تولید ندارد اما 
واکنشی که دولت نشان می دهد در حد 

جنگ است از این رو بحران مهم تولید، 
بحران قیمت گذاری دستوری است.
 دور جدید برخورد قیمتی 

در راه است؟ 
دستور دیروز سید ابراهیم رئیسی 
برای برگزاری جلسه فوق العاده ستاد 
اقتصادی دولــت با موضــوع تثبیت 
قیمت ها و کنترل بازار حاال این سوال 
را در افکار عمومــی ایجاد می کند که با 
توجه به زمزمه های حــذف ارز ۴٢۰۰ 
تومانی آیا دور تازه ای از برخورد تعزیراتی 

در راه است؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفته 
است از اوایل سال ۱۴۰۱ روند مهار تورم 
در کشور اثرات خود را نشان داده و نرخ 

تورم با کاهش مواجه می شود.
آمارها نشان می دهد رشد اقتصادی 
ایــران در دهه ۹۰ در حــد صفر بوده و 
این در حالی اســت که تــورم تنها در 
شــهریور ماه از ۴۵ درصد فراتر رفته و 
پیش بینی می شــود، روند افزایشــی 
تورم در ماه های آتی نیــز ادامه یابد. با 
دســتور اخیر رئیس جمهور مشخص 
است ابزار جنگ با تورم؛ تفنگی خالی 
به نام قیمت گذاری اســت که پیش از 
این امتحان خود را در دوره های مختلف 

پس داده است.

رئیسی فرمان قیمت گذاری دستوری را صادر کرد

ابزاری کهنه برای جنگ با بحرانی فرسایشی 
دستور سیدابراهیم رئیسی 

برای برگزاری جلسه 
فوق العاده ستاد اقتصادی 

دولت با موضوع تثبیت 
قیمت ها و کنترل بازار حاال 

این سوال را در افکار عمومی 
ایجاد می کند که با توجه به 
زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی آیا دور تازه ای از 
برخورد تعزیراتی در راه 

است؟

خبر

رئیس شورای رقابت در پایان حضور خود در این شورا در رابطه 
با قیمت گذاری خودرو که قرار بود در مهرماه انجام شود گفت که 
دیگر قیمت گذاری خودرو به من ارتباطی ندارد و رئیس جدید 
آن را پیگیری می کند که ممکن است بخواهد مدل را تغییر بدهد.
به گزارش ایسنا، رضا شیوا در نشستی خبری پایان دور دوم این 
شورا و حضور خود در آن را اعام کرد و گفت که فردا با حضور وزیر 

اقتصاد ترکیب شورای رقابت دستخوش تغییراتی خواهدشد.
وی در حالی قرار بود در پایان شهریورماه و تعیین تورم بخشی 
شورا نسبت به قیمتگذاری جدید خودرو برای پاییز اعام نظر کند، 
درباره این موضوع گفت: در این مورد از من سوال نکنید و دیگر 
قیمت خودرو ارتباطی با من ندارد و رئیس جدید در این زمینه 

تصمیم گیری خواهد کرد. 
وی افزود: شــاید اصا رئیــس جدید بخواهــد این مدل 
قیمتگذاری را تغییر دهد و برنامه دیگری در این رابطه داشته 
باشد. شیوا یادآور شد که قیمت گذاری با روش فعلی باید براساس 
تورم بخشی که از بانک مرکزی اعام می شود، انجام شود که هنوز 
این بانک تورم را به شــورای رقابت اعام  نکرده و ممکن است تا 

پایان مهر طول بکشد.

اگر ایدهای دیگر غیر از قرعه کشی دارند،بگویند
وی در مورد بحث های که اخیرا برای نحوه قیمتگذاری خودرو 
و یا مخالفت هایی که درباره قرعه کشی برای فروش خودرو مطرح 
است یادآور شد که آنچه مشخص است در قرعه کشی هیچ کس 
دخالت و نفوذی ندارد ولی پیش از این زمانی که فروش خودرو از 
طریق سایت انجام  می شد دائم با شکایت و اعام مشکل از سوی 
مردم مواجه بودیم که می گفتند نفوذ دالالن و ربات ها هستند که 
در این نحوه فروش برد بیشتری دارند، بنابراین از نظر ما بهترین 
راه، قرعه کشی بود ولی اگر منتقدان شیوه جدیدی دارند ارائه 
کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. شیوا در ادامه با اشاره به انتقاداتی 
که مبنی بر عدم رقابتی شدن بازار خودرو با وجود دخالت شورای 
رقابت مطرح  می شود، گفت: این شورا نه جزو وظایفش بود که 
بازار را رقابتی کند و نه امکانش را داشت.اگر قرار است بازار خودرو 
رقابتی شود نیاز به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایهگذاری دارد 
و این وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است.بنابراین اگر 
زمانی بازار رقابتی باشد شــورا نیز از آن خارج می شود و اینکه 
بگویند با حضور شورا ســرمایه گذاران به بازار خودرو نمی آیند 

ادعای بیهوده است.

مردم با شورا بد شدند
شیوا در ادامه با اشــاره به اینکه تمام تاش شورا این بود که 
انحصارگر نتواند قیمت خود را به مــردم تحمیل کنند، گفت: 
به هر صورت در کشوری که تورم تا ۵۰ درصد است و همه چیز 
گران می شود طبیعی است قیمت خودرو افزایش یابد ما همواره 
سعی کردیم که قیمت منصفانه روی خودرو قرار بگیرد اما به هر 
صورت این افزایش قیمت مطلوب مردم نبود و در مواقعی آنها با 
شورای رقابت بد شدند. به گفته وی، از سوی دیگر خودروسازها 
هم راضی نبودند و می گفتند این نحوه قیمت گذاری و نتیجه 
عملکرد شورا به زیان انباشته با رقمهای ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی 
منتهی شده اســت. شــیوا در مورد نحوه قیمتگذاری خودرو 
نیز با اشاره به اینکه این شــیوه هیچ گاه قیمتگذاری بر اساس 
بهای تمام شده را قبول نداشته اســت، افزود: ما نپذیرفتیم که 
انحصارگرا بخواهد هرچه هزینه کرده را به اضافه ســود به آن 
برگردانیم  در حالی که این موجب زیان مصرف کننده می شد. 
وی ادامه داد: متاسفانه مشــکات خودروسازان فراوان است و 
آنها سرمایهگذاری و هزینه های نامربوط زیاد دارند این در حالی 
است که خودروساز فقط در رشته خود فعالیت کند ولی شاهدیم 
آنقدر شرکت های وابسته دارند که زیان ده هستند و می خواهند 
زیان را از طریق مصرف کننده جبران کنند. در ادامه این نشست، 
این موضوع مطرح شد که مصوبه شورای رقابت درباره پیشفروش 
خودرو و تاکید بر مشخص شدن قیمت در ابتدا موجب خودداری 

خودروسازان از پیش فروش شده است بیان کرد: نمی شود که 
خودروی را اکنون برای فروش اعام کرد که قیمت آن مشخص 
نباشد از سوی برخی خودروسازان طوری پیشفروش می کند 
که حتی طرح آن ممکن است دستخوش تغییر شود و این برای 
ما پذیرفته شده نیست خودروسازان در پیش فروش مشکات 
زیادی دارد  و این نوع پیش فروش انجام نشود بهتر است. به گفته 
وی، در صورتی که پیشفروش انجام نشود می تواند مشوقی برای 
افزایش فروش فوق العاده و عرضه بیشتر باشد اینطور تعهدشان 
هم کمتر شده و ظرفیت فروش فوق العاده مطلوب تر خواهد شد. 
رئیس شورای رقابت در پایان با اشاره به پایان حضور خود در شورا 
گفت که تمام سعیمان این بوده تا مردم متضرر نشوند ولی در 
هرصورت می تواند به رضایت آنها منجر نشود که از همه مردم 

حالیت می طلبیم.

رییس شورای رقابت از مردم حاللیت طلبید 

خودروسازان هزینه بی ربط زیاد دارند

معاون فنی گمرک گفت: ثبت آمارهای غیرقابل توضیح 
به عنوان کوله بری و ته لنجی بــرای واردات لوازم خانگی 
مدتهاست که انجام شده و گمرک هم براساس قانون موظف 

به ترخیص آنها بوده است.
به گزارش صدا و ســیما، مهرداد جمال ارونقی معاون 
فنی گمرک گفت: در بحث کاالهای گــروه چهار که لوازم 
خانگی هم جزو آنهاست از سال ۹۷ ممنوعیت هایی وضع 

شده و به همه مراجع ذیربط از جمله گمرک نیز 
اباغ شــده، اما در حال حاضر اخباری مبنی بر 
ترخیص این اقام توســط گمرک پخش شده 
که حاکی از واردات لوازم خانگی به صورت مکرر 

از طریق گمرک است.

وی ادامه داد: این لــوازم خانگی که اخیــراً از گمرک 
ترخیص شده اســت کًا از رویه مرزنشــینی، کوله بری و 
ته لنجی وارد کشور شده اند و با ثبت آماری که در واقع همان 
ثبت در سامانه جامع تجارت از طریق وزارت صنعت است و 
همچنین تعیین منشأ ارز امکان واردات را پیدا کرده است 
و این فرایندی است که اگر انجام شده باشد گمرک موظف 
به ترخیص این کاالهاست. ارونقی افزود: در بین این کاالها 
لوازم خانگی اروپایی و کره ای وجود دارد و علی 
رغم ممنوعیت واردات حجم این کاالها حاکی از 
این است که نه تنها قاچاق نیستند بلکه در واقع 
سهمیه هایی که به مرزنشینان به صورت قانونی 

داده شده است علت واردات این کاالهاست.

معاون فنی گمرک:

ورود لوازم خانگی خارجی در قالب ته لنجی و کوله بری است
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