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رئیس سازمان فضایی ایران خبر داد: 
تخصیص بیشترین سهم بودجه 

وزارت ارتباطات به فضا 

رئیس ســازمان فضایی ایران تأکید کرد که در 
سه ســال اخیر بیشترین ســهم بودجه ای وزارت 
ارتباطات به موضوع فضایی اختصاص داده شــده 
است.  به گزارش وزارت ارتباطات، مرتضی براری، 
گزارشــی از برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در توســعه صنعت فضایی که امروزه در 
جهان به عنوان پیشران توسعه محسوب می شود 
ارائه کرد و در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: 
در سه سال اخیر، بیشترین سهم بودجه ای وزارت 
ارتباطات به موضوع فضایی اختصاص داده شــده 
که در تاریخ بی نظیر بوده است. او ادامه داد: ساخت 
ایستگاه های زمینی دریافت اطالعات، ساخت مرکز 
ذخیره و پردازش داده، هزینه ســاخت و پژوهش 
پرتابگر و درنهایت هزینه ساخت ماهواره ها بخشی 
از سرمایه گذاری انجام شده است.  رئیس سازمان 
فضایی پیش ازاین نیز در توییتی از تحقق وعده ها 
برای توسعه زیرساخت های صنعت فضایی خبر داده 
بود نوشت: »در راستای توسعه زیرساخت ها و ارائه 
خدمات به کســب وکارهای حوزه فضایی، احداث 
مرکز آرشــیو و پردازش داده های ماهواره ای آغاز 
شد. در هفته پیش رو تجهیزات سخت افزاری این 
مرکز نصب و راه اندازی می شود. وعده عملی: ظرف 
یک ماه و نیم آینده این مرکز آماده ارائه سرویس و 
خدمت رسانی است.« در روزهای اخیر تحرک دو 
چندانی را در صنعت فضایی کشور شاهد هستیم 
چرا که قرار است به زودی ماهواره تمام ایرانی ظفر 
به همراه ماهواره بر بومی سیمرغ بر مدار زمین قرار 
گیرد. این ماهواره در ارتفاع ۵۳۰ کیلومتر مدار زمین 
قرار می گیرد. عملکرد ماهواره ظفر حداقل برای یک 
و سال نیم در نظر گرفته شده و با وزن ۱۱۳ کیلوگرم 
در مدار لئو )مدار پایینی زمین( قرار می گیرد. مدت 
گردش این ماهواره در شیب ۵۶ درجه مدار زمین 

حدود ۹۴ دقیقه طول خواهد کشید.
    

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد:
صرفه جویی ۱ میلیارد دالری با 

افزایش تولید داخلی شکر 

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: در هفت 
سال گذشته با تالش های انجام شده برای افزایش 
تولید، میزان واردات شکر بسیار کاهش پیدا کرده و 
حدود یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی در کشور 

داشته ایم. 
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، 
عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در 
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی کشت چغندرقند 
بهاره اظهار کرد: در ســال ۹۷ تغییرات نرخ ارز در 
بخش صنعت و کشاورزی تاثیرگذار و این تغییرات 

از نظر اقتصادی به نفع تولید داخل بوده است.
کشاورز با اشاره به این که رقابت در تولیدکنندگان 
و مداخالت دولت در مورد تغییر قیمت ها شفاف تر 
شده است، ادامه داد: رغبت چغندرکاران برای تولید 
هم با باال رفتــن قیمت آن افزایــش یافت و باعث 
امید به درآمد بیشتر در کشاورزان شد. سرپرست 
وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشــان کرد: ما باید 
هر چه می توانیم کاالهای نهایی را به قیمت واقعی 
برسانیم، همانطور که با نیمایی شدن ارز اختصاص 
یافته به واردات گوشــت، مشــکالت آن حل شد، 
نیمایی شدن ارز واردات شکر نیز فضای رشد تولید 
داخلی را فراهم می کند. کشاورز با اشاره به این که در 
سال ۹۸ به خاطر عواقب سیل در تولید چغندر قند 
دچار مشکل شدیم، ادامه داد: این مساله باعث شد 
قیمت شکر افزایش پیدا کند. وی در زمینه پرداخت 
به موقع پول کشاورزان ابراز امیدواری کرد: باید از 
بخش کشاورزی و کشاورزان حمایت کنیم تا برای 
کشت مجدد ایجاد انگیزه شود که در این راستا، به 
همکاری و همیاری کارخانجات و انجمن ها هم نیاز 
داریم. سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اذعان کرد: 
در هفت سال گذشته با تالش های انجام شده برای 
افزایش تولید، میزان واردات شکر بسیار کاهش پیدا 
کرده و حدود یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی در 
کشور داشته ایم. وی تأکید کرد: چغندرقند محصول 
استراتژیک محسوب می شود و در تولید شکر، علوفه 

و در پایداری تولید برخی محصوالت نقش دارد.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه

اعطای ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به 
دو خودروساز مراحل نهایی خود را طی 
می کند و این به معنای آن است که فشار 
تورمی افزایش یافته و در آینده نزدیک 
این رقم به صورت مالیات بر تورم از جیب 

مردم پرداخت خواهد شد. 
سال گذشــته بانک مرکزی ۴ هزار  
میلیارد تومان تســهیالت با سود ۱۸  
درصدی به خودروسازان اختصاص داد. 
با محاسبه سود یک ساله این میزان وام، 
خودروسازان ساالنه حدود ۸  هزار و ۶۰۰ 
 میلیارد تومان سود بانکی می پردازند که 
اگر بخواهیم این میزان سود را بر تعداد 
خودروهای تولید شــده در یک  سال 
گذشته تقسیم کنیم، سهم هر  مشتری 
خودروی صفر از سود وام خودروسازان 
حدود ۱۰ میلیــون و ۸۰۰  هزار تومان 

برآورد می شود.
در این زمینه جواد حســینی کیا، 
عضو  کمیسیون صنایع مجلس یادآور 
شده است: »متاســفانه خودروسازان 
وام هایــی از بانک هــا گرفته اند که به 
دلیل  آنکه نتوانســته اند اقساط خود را 
پرداخت کنند و به صورت مستمر آن 
را اســتمهال کرده و معوق شده عمال 
سود آن زیاد شده اســت. براین اساس 
هر مشــتری یک میلیــون تومان هم 
بابت سود وام های معوق خودروسازان 
می پردازد کــه به  ایــن ترتیب حدود 
۱2 میلیون تومان از قیمت خودرو خود 
را بابت سود بانکی خودروسازان زیان ده 

پرداخت می کند.«
از ســوی دیگر به گفته نایب رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شرکت های 
سایپا و ایران خودرو هم اکنون ۳۰ هزار 
میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند. به 

عبارت دیگر پروسه وام دهی به صنعت 
خودرو در نهایت به جیب بانک ها ختم 
می شود زیرا بخش زیادی از این وام  به 
عنوان ســود بازپرداخت وام به سمت 
بانک ها هدایت خواهد شــد و درصد 
دیگر نیز صرف پرداخت مطالبات معوق 

قطعه سازان خواهد شد.
خودروسازهان؛ دریافت کنندگان 

کمک های بی شائبه دولت
طبــق مصوبــه شــورای پــول و 
اعتبار مقرر شده اســت که از مجموع 
۷2۰۰میلیــارد تومانــی کــه بــه 
خودروســازان داده می شــود، ۵۰۰۰ 
میلیارد تومان آن به صــورت ریالی و 
22۰۰میلیارد تومان آن به صورت اوراق 
پرداخت شود. مبلغ وام به خودروسازان 
در حالی پرداخت می شود که در صورت 
دیرکرد باید ۶ درصد اضافه تر برگردانند. 
بهره بانکی این وام برای خودروسازان ۱۸ 
درصد است که با دیرکرد آن این میزان 

2۴ درصد خواهد شد.
به گفته مدیرعامل ایــران خودرو، 
در مجموع بدهی گــروه صنعتی ایران 
خودرو ۹ هزار میلیارد تومان است که 
باید تا پایان ســال آینده این بدهی به 

صفر برسد. 
براســاس اطالعات ارائه شده سال 
گذشته هر دو شرکت  خودروساز کشور، 
حدود ۸ هزار میلیارد تومان ضرر کرده 
و امسال نیز در ۶ ماهه نخست سال بنابر 
اعالم بــورس هرکدام حــدود ۵ هزار 
و 2۰۰میلیارد تومان ضــرر را به ثبت 
رسانده اند که در این زمینه شرکت های 
خودرویی تنها علت آن را دستوری بودن 
قیمت خودرو توسط وزارت صمت اعالم 

می کنند.
اما براســاس اطالعات و آمار ارایه 
شــده خودروســازان بیــش از تمام 

صنایع در ایران طی ســال های اخیر 
تسهیالت گرفته اند. به عنوان مثال کل 
مبلغ اختصاص داده شــده برای طرح 
رونق تولید در ســال جــاری ۳ هزار و 
۶۰۰  میلیارد تومانی اعالم شده که در 
مقایسه با تسهیالت دریافتی از سوی 
دو خودروســاز به این نتیجه می رسیم 
که صنعت رانتی خودروســازان، بیش 
از تمام بخش های تولیدی ایران کمک 

دولتی دریافت کرده  است.
بدهی 57  هزار میلیاردتومانی دو 

خودروساز
 صورت هــای مالی ارائه  شــده به 
بورس نشــان می دهد دو خودروساز 
بزرگ کشور شامل ایران خودرو و سایپا 
در مجمــوع زیان  انباشــته ای حدود 
۱۴ هزار میلیارد تومان در ســال ۹۷ از 
خود به  جا گذاشته اند. زیان انباشته آنها 
به عددی معادل ۱۳ هزار و ۷۳2  میلیارد 
و ۴۷۹ میلیون تومان رسیده است که 
در مقایسه با  ســال ۹۶ رشدی تقریبا 

2۰برابری را نشان می دهد.
 در حالــت تفکیکــی  ایران خودرو 
به عنــوان بزرگتریــن خودروســاز 
داخلی زیان انباشته ای بالغ بر ۷ هزار و 
۷۵2 میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود 
 به  جا گذاشــته و این درحالی اســت 
که این شــرکت در ســال ۹۶ سودی 
۴۴2میلیاردتومانی به ثبت رسانده بود.

 زیان انباشته ســایپا نیز  طی سال 
۹۷ به ۵هــزار و ۹۸۰ میلیــارد تومان 
رسیده و این یعنی دومین خودروساز 
بزرگ کشور نسبت به ســال ۹۶، رشد 
  ۴2۴درصــدی را در زیان دهی تجربه 

کرده است.
اختصاص 10 هزار میلیاردتومان 

برای کنترل قیمت خودرو
با تصمیم مجلس و در صورت تایید 

شورای پول و اعتبار؛ دولت بار دیگر دست 
در جیب مردم می کند تا برای جلوگیری 
از افزایش قیمت دو برابری خودروهای 
تولید داخل در روزهای پایانی ســال 
هزینه کند تا شــاید بتواند از نوسانات 

پیش رو جلوگیری کند.
رئیس کمیته صنعت کمیســیون 
صنایع و معادن مجلس، در این زمینه 
می گوید مشــکل کمبود نقدینگی در 
شرکت های قطعه ساز وجود دارد، که با 
توجه به تصمیم این کمیته، باید بانک ها 
برای اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان 
به شرکت های قطعه ساز تصمیم گیری 
کنند زیرا در غیر ایــن صورت، قیمت 
خودرو ها در آستانه عید نوروز دو برابر 

خواهد شد.
ولی ملک در گفتگو با تابناک عنوان 
کرده است در حال حاضر شرکت های 
ایران خودرو و سایپاـ  که هر کدام تقریبا 
2 هزار خودرو تولید می کنندـ  چیزی 
برای تولید ندارند؛ آن هم در شرایطی 
که در آستانه عید نوروز تقاضا برای خرید 
خودرو زیاد می شود لذا اگر در این ایام با 
افزایش تقاضا، تولیدات این دو شرکت 
کاهش پیدا کند، شاهد افزایش تورم و 

گرانی خودرو ها خواهیم بود.
در این وضعیت، اگر قطعه سازان به 
شرکت های خودروساز قطعه ندهند، 
تولید کاهش پیــدا می کند؛ این یعنی 
توان نقدینگی خودروســازان پایین 
آمده، تولید کمتر شده و تورم و قیمت ها 
افزایــش می یابد و آن هــا نمی توانند 
تعهدات خود را به قطعه سازان پرداخت 
کنند. در نتیجه میزان مطالبات آن ها 
روز به روز بیشــتر و توان قطعه سازان 
کمتر شده و آن ها هم نمی توانند قطعات 
الزم را بدهند و در نهایت دیگر خودرویی 
تولید نمی شــود. با این وضعیت تا عید 
نوروز قیمت خودرو ها تا دو برابر افزایش 
پیدا می کند؛ یعنی اگــر قیمت پراید 
۴۰ میلیون تومان است به ۸۰ میلیون 

تومان می رسد.
214 هزار میلیارد تومان یارانه 

پنهان در بخش بنزین،گازوییل 
 CNG  و

میانگین سوخت خودروهای داخلی 
در هر ۱۰۰ کیلومتر حــدود ۷٫۵ لیتر 
بنزین اعالم شده اســت و این در حالی 
است که متوسط جهانی مصرف بنزین 
۵٫۵ لیتر برآورد می شــود. زیان باالی 
مصرف سوخت خودروهای تولید داخل 
عالوه بر بار مالی و یارانه پیدا و پنهان آن، 
بنا بر اطالعات ارایه شده از سوی معاونت 
حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران 
ساالنه خســارت آلودگی هوا را نیز به 
میــزان 2.۶ میلیــارددالر به پایتخت 

تحمیل می کند.
در همیــن زمینه گــزارش مرکز 
پژوهش های مجلس نشــان می دهد 
که دولت سال گذشته 2۱۴ هزار میلیارد 
تومان یارانه پنهــان در بخش بنزین، 
گازوییل و  CNG  پرداخت کرده است. 
 کارشناســان می گویند اضافه مصرف 
دو خودروی  پراید و پــژو ۴۰۵ بیش از 
قاچاق سوخت است، اما با وجود دریافت 
تسهیالت باال، هیچ اراده ای برای ارتقا 

سیستم این خودورها  دیده نمی شود.
چندی پیش رئیس بانک مرکزی از 
خودروسازی کشور به عنوان صنعتی 
فشل یاد کرد و از اختصاص کمک های 
بانکی به این صنعت نیم قرنی انتقاد کرد 
و گفت »به شــخصه قبول نداشتم که 
نقدینگی در اختیار قطعه ســازان قرار 
گیرد، زیرا همچون سال های گذشته 
آن را هدر می دهنــد، بارها گفتند تا ۶ 
ماه دیگر وضعیت درست می شود، اما 
نشــد. صنعت خودروسازی کشور چه 
زمانی می خواهد اصالح شــود و تا کی 
می خواهید به این خودروسازی فشل 

ادامه بدهید و ما زیان آن را بپردازیم؟«
در مقابل نیز داوود  رشــتی خانی، 
مشــاور انجمــن خودروســازان از 
سیاســت  گذاری های پولی و مالی گله 
کرد و تاکید داشــت که بانک مرکزی 
نتوانسته نرخ تورم  و نقدینگی را کنترل 

کند و مدیریت آن فشل است.
اما کارشناسان می گویند هر دو نهاد 

به یک اندازه ناکارآمدی مدیریتی دارند، 
از یک سو خودروســازان محصوالت از 
رده خارج شــده  را با میلیاردها تومان 
ضرر به مشتریان خود می فروشند و از 
سوی دیگر سیاستگذاری های پولی و 
مالی غلط نیز منجر به خلق نقدینگی و 
موج تورمی می شود که درنهایت مردم 
باید تاوان آن را در هر دو زمینه پرداخت 

کنند.
 چرخه معیوب وام دهی و ضرر 

خودروسازان 
اصرار بر ادامه حیات صنعت رانت زای 
خودروسازی با شعار خودکفایی، بدون 
در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی آن 
سبب شده است هزینه های گزاف تولید 
داخلی در بســیاری از قطعات مقرون 
به صرفه نبوده و بازگشت مالی نداشته 
باشد. این در حالی است که برای گردش 
چرخ های این صنعت خلق نقدینگی 
بسیاری شــکل می گیرد ضمن اینکه 
انحصارگرایی عمده این سرمایه گذاری 
توسط خلق نقدینگی شــبکه بانکی 
اتفاق می افتد ضمن اینکه انحصارگرایی 

شدید را هم در این  بازار رقم می زند.
بــه گفتــه کارشناســان عــدم 
بازگشــت تســهیالت چه بــه دلیل 
تیــراژ غیراقتصــادی، چه بــه دلیل 
قیمت گذاری دســتوری، در نهایت 
زیان شرکت های خودرویی را به دنبال 
دارد که در صورت عــدم بازپرداخت 
تســهیالت زیان انباشته شده نه فقط 
گریبانگیر شرکت ها خواهد شد بلکه 
به بانک ها و بنگاه های پولی نیز سرایت 
خواهد کرد. در واقع عدم شناسایی این 
مطالبات به عنوان ضرر واقعی در شبکه 
بانکی، خود سبب مشــکالت تورمی 
می شــود که در قــدم اول بانک ها به 
راحتی تقاضای اضافه برداشت و تولید 
نقدینگی مجعول دارند و بانک مرکزی 
بنا به فشــار دولت نمی تواند مخالفت 
کند. در مرحله بعد نیــز صورت های 
مالی غیرشفاف تر می شــود و فساد را 

عمیق تر می کند.
اما سوال اینجاست که چرا با وجود 
پرداخت این حجم از تسهیالت در سال 
گذشته، بازهم خودروسازان از کمبود 
نقدینگی  می گوینــد و ضمن افزایش 
چشــمگیر قیمت خودروهای داخلی 
همچنان قادر به تحویل معوقات خود 

نشده اند؟  

دولت در تکاپوی تأدیه بدهی 30 هزارمیلیارد تومانی ایران خودرو و سایپاست 

تزریق 7200میلیارد تومانی منابع مالی به صنعت ضایعه ساز 

خودروسازان ساالنه حدود 
8  هزار و 600  میلیارد تومان 
سود بانکی می پردازند که 
با تقسیم این میزان سود 

بر تعداد خودروهای تولید 
شده در یک  سال، سهم 

هر  مشتری خودروی صفر 
از سود وام خودروسازان 

حدود 10 میلیون و 800  هزار 
تومان برآورد می شود

5 هزار میلیارد تومان اعتبار 
به دو خودروساز مراحل 

نهایی خود را طی می کند 
و این به معنای آن است که 
فشار تورمی افزایش یافته 
و در آینده نزدیک این رقم 
به صورت مالیات بر تورم از 

جیب مردم پرداخت خواهد 
شد 

خبر

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۸ 
درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان 
مالیات در اختیار دولت قرار می گیرد که با این 

رقم نمی توان وظایف حاکمیتی را انجام داد. 
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیدعلی پارسا، در 
نشست صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی 
ایران و روسای انجمن ها و اتحادیه ها گفت: ۸ 
درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان 
مالیات در اختیار دولت قرار می گیرد که با این 

رقم نمی توان وظایف حاکمیتی را انجام داد .
وی افزود: ما در حوزه اخذ مالیات بر روی ۳۰ 
کشور دنیا تحقیق کردیم و متوجه شدیم که ۹۵ 
درصد مردم اظهارنامه های مالیاتی را صادقانه 
پر میکنند پس عدالت مالیاتی هم متناسب با 

درآمد هزینه می شود.
پارسا با اشــاره به تامین درآمدها و بودجه 

کشــور از طریق نفت گفت: ۳۵ تا ۴۰ درصد از 
بودجه کل کشــور از طریق نفت، ۴۵ درصد از 
طریق مالیات و باقیمانده آن از طریق استقراض 
و چاپ پول تامین می شود این در حالی است که 
در کشورهای پیشرفته سهم مالیات در تامین 
بودجه از همه حوزه ها بیشتر است از طرف دیگر 
باید این به توجه کرد که هرچه قدر سمت چاپ 
پول برویــم فقیرتر می شــویم و اغنیا قوی تر 

می شوند.
پارسا ادامه داد: در دنیا همه اطالعات مربوط 
به معامالت، امالک، صادرات و واردات در اختیار 
سازمان مالیاتی آن کشور قرار می گیرد اما وقتی 
ما این اطالعــات را در اختیــار نداریم چگونه 
باید عدالــت مالیاتی و تفاوت بیــن مودیان را 
تشخیص بدهیم، هرچند در طرح جامع مالیاتی 
فعالیت های بسیاری انجام شده و تمام فرایندها 

را الکترونیکی کردیم اما باید گفت که هنوز این 
فرایندها هوشمند نیست.

وی ادامه داد: ما به ســمت هوشمندسازی 
حرکت کرده ایم که براساس آن اگر هر شرکت 
یا دستگاه دولتی اطالعات خود را ارائه نکند این 
اقدام به عنوان معاونت در جــرم فرار مالیاتی 

محسوب می شود.
پارســا در خصوص معافیت های مالیاتی 
گفت: در هیچ کجــای دنیا معافیــت کلی و 
نامحدود برای حوزه فرهنــگ، ورزش و حتی 
کشــاورزی نداریــم در حالی کــه در بخش 
کشاورزی حداقل ۱۰ درصد از افراد می توانند 
مالیات پرداخت کنند و از درآمدهای میلیاردی 

برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: وضعیت اکنون به گونه ای 
است که فعاالن زیر پله ای در مقایسه با فعاالن 

شناسنامه دار با هزینه نسبی کمتری مشغول 
به فعالیت هستند و فضای رقابتی کامال به نفع 

آنها است.
وی در خصوص فساد در روند اخذ مالیات 
گفت: از سال گذشته بخشنامه ای صادر شده 
که ۱۰۰درصد مالیات ها  را تا پایان شــهریور 
اعالم کردیم که هدف آن برداشــتن فشــار از 

تولیــد و به حداقل رســاندن فــرار مالیاتی و 
فســاد اداری بود در نتیجه ۳۵۰ هــزار نفر از 
این بخشنامه اســتفاده کردند که بیشتر آنها 
تولیدکنندگان پوشاک و متوســط بودند. ما 
توانستیم با اجرای این بخشنامه از بخش بزرگی 
از فعالیت های مالیات و سوءاستفاده مالیاتی در 

اخذ مالیات جلوگیری کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کرد:

سهم ۸ درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی 


