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خبر اقتصادی
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 بودجهای وزارت
ارتباطات به موضوع فضایی اختصاص دادهشــده
است .به گزارش وزارت ارتباطات ،مرتضی براری،
گزارشــی از برنامههای وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات در توســعه صنعت فضایی که امروزه در
جهان بهعنوان پیشران توسعه محسوب میشود
ارائهکردودرحسابکاربریخوددر توییترنوشت:
در سه سال اخیر ،بیشترین سهم بودجهای وزارت
ارتباطات به موضوع فضایی اختصاص دادهشــده
که در تاریخ بینظیر بوده است .او ادامه داد :ساخت
ایستگاههایزمینیدریافتاطالعات،ساختمرکز
ذخیره و پردازش داده ،هزینه ســاخت و پژوهش
پرتابگر و درنهایت هزینه ساخت ماهوارهها بخشی
از سرمایهگذاری انجامشده است .رئیس سازمان
فضایی پیشازاین نیز در توییتی از تحقق وعدهها
برایتوسعهزیرساختهایصنعتفضاییخبرداده
بود نوشت« :در راستای توسعه زیرساختها و ارائه
خدمات به کســبوکارهای حوزه فضایی ،احداث
مرکز آرشــیو و پردازش دادههای ماهوارهای آغاز
شد .در هفته پیش رو تجهیزات سختافزاری این
مرکز نصب و راهاندازی میشود .وعده عملی :ظرف
یک ماه و نیم آینده این مرکز آماده ارائه سرویس و
خدمترسانی است ».در روزهای اخیر تحرک دو
چندانی را در صنعت فضایی کشور شاهد هستیم
چرا که قرار است بهزودی ماهواره تمام ایرانی ظفر
به همراه ماهوارهبر بومی سیمرغ بر مدار زمین قرار
گیرد.اینماهوارهدرارتفاع ۵۳۰کیلومترمدارزمین
قرارمیگیرد.عملکردماهوارهظفرحداقلبراییک
وسالنیمدرنظرگرفتهشدهوباوزن ۱۱۳کیلوگرم
درمدارلئو(مدارپایینیزمین)قرارمیگیرد.مدت
گردش این ماهواره در شیب  ۵۶درجه مدار زمین
حدود ۹۴دقیقهطولخواهدکشید.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد:

صرفهجویی  ۱میلیارد دالری با
افزایش تولید داخلی شکر

سرپرستوزارتجهادکشاورزیگفت:درهفت
سال گذشته با تالشهای انجام شده برای افزایش
تولید،میزانوارداتشکربسیارکاهشپیداکردهو
حدود یک میلیارد دالر صرفهجویی ارزی در کشور
داشتهایم.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،
عباسکشاورزسرپرستوزارتجهادکشاورزیدر
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی کشت چغندرقند
بهاره اظهار کرد :در ســال  ۹۷تغییرات نرخ ارز در
بخش صنعت و کشاورزی تاثیرگذار و این تغییرات
ازنظراقتصادیبهنفعتولیدداخلبودهاست.
کشاورزبااشارهبهاینکهرقابتدرتولیدکنندگان
و مداخالت دولت در مورد تغییر قیمت ها شفافتر
شدهاست،ادامهداد:رغبتچغندرکارانبرایتولید
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 میتوانیم 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
داخلیرافراهممیکند.کشاورزبااشارهبهاینکهدر
سال ۹۸به خاطر عواقب سیل در تولید چغندر قند
دچار مشکل شدیم ،ادامه داد :این مساله باعث شد
قیمتشکرافزایشپیداکند.ویدرزمینهپرداخت
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
همکاریوهمیاریکارخانجاتوانجمنهاهمنیاز
داریم.سرپرستوزارتجهادکشاورزیاذعانکرد:
در هفت سال گذشته با تالش های انجام شده برای
افزایشتولید،میزانوارداتشکربسیارکاهشپیدا
کردهوحدودیکمیلیارددالرصرفهجوییارزیدر
کشورداشتهایم.ویتأکیدکرد:چغندرقندمحصول
استراتژیکمحسوبمیشودودرتولیدشکر،علوفه
ودرپایداریتولیدبرخیمحصوالتنقشدارد.

چرتکه 3

دولت در تکاپوی تأدیه بدهی  30هزارمیلیارد تومانی ایرانخودرو و سایپاست

تزریق 7200میلیارد تومانی منابع مالی به صنعت ضایعهساز

محمود نوروزیه

اعطای 5هزارمیلیاردتوماناعتباربه
دو خودروساز مراحل نهایی خود را طی
میکندواینبهمعنایآناستکهفشار
تورمی افزایش یافته و در آینده نزدیک
اینرقمبهصورتمالیاتبرتورمازجیب
مردمپرداختخواهدشد.
سال گذشــته بانک مرکزی 4هزار
میلیارد تومان تســهیالت با سود 18
درصدیبهخودروسازاناختصاصداد.
با محاسبه سود یکساله این میزان وام،
خودروسازانساالنهحدود 8هزارو600
میلیاردتومانسودبانکیمیپردازندکه
اگر بخواهیم این میزان سود را بر تعداد
خودروهای تولید شــده در یکسال
گذشتهتقسیمکنیم،سهمهرمشتری
خودروی صفر از سود وام خودروسازان
حدود 10میلیــون و  800هزار تومان
برآوردمیشود.
در این زمینه جواد حســینی کیا،
عضوکمیسیون صنایع مجلس یادآور
شده است« :متاســفانه خودروسازان
وامهایــی از بانکهــا گرفتهاند که به
دلیلآنکه نتوانســتهاند 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 یکمیلیــون تومان هم
بابت سود وامهای معوق خودروسازان
میپردازد کــه بهایــن ترتیب حدود
12میلیون تومان از قیمت خودرو خود
رابابت سودبانکی خودروسازان زیانده
پرداختمیکند».
از ســوی دیگر به گفته نایب رئیس
کمیسیوناصل۹۰مجلسشرکتهای
سایپا و ایران خودرو هم اکنون  ۳۰هزار
میلیاردتومانبهبانکهابدهیدارند.به

عبارت دیگر پروسه وامدهی به صنعت
خودرو در نهایت به جیب بانکها ختم
میشود زیرا بخش زیادی از این وام به
عنوان ســود بازپرداخت وام به سمت
بانکها هدایت خواهد شــد و درصد
دیگرنیزصرفپرداختمطالباتمعوق
قطعهسازانخواهدشد.
خودروسازهان؛دریافتکنندگان
کمکهایبیشائبهدولت
طبــق مصوبــه شــورای پــول و
اعتبار مقرر شده اســت که از مجموع
7200میلیــارد تومانــی کــه بــه
خودروســازان داده میشــود5000،
میلیارد تومان آن به صــورت ریالی و
2200میلیاردتومانآنبهصورتاوراق
پرداخت شود .مبلغ وام به خودروسازان
درحالیپرداختمیشودکهدرصورت
دیرکردباید ۶درصداضافهتربرگردانند.
بهرهبانکیاینوامبرایخودروسازان۱۸
درصد است که با دیرکرد آن این میزان
 ۲۴درصدخواهدشد.
به گفته مدیرعامل ایــران خودرو،
در مجموع بدهی گــروه صنعتی ایران
خودرو  ۹هزار میلیارد تومان است که
باید تا پایان ســال آینده این بدهی به
صفربرسد.
براســاس اطالعات ارائه شده سال
تخودروسازکشور،
گذشتههردوشرک 
حدود  ۸هزار میلیارد تومان ضرر کرده
وامسالنیزدر ۶ماههنخست سالبنابر
اعالم بــورس هرکدام حــدود  ۵هزار
و ۲۰۰میلیارد تومان ضــرر را به ثبت
رساندهاند که در این زمینه شرکتهای
خودروییتنهاعلتآنرادستوریبودن
قیمتخودروتوسطوزارتصمتاعالم
میکنند.
اما براســاس اطالعات و آمار ارایه
شــده خودروســازان بیــش از تمام

صنایع در ایران طی ســالهای اخیر
تسهیالت گرفتهاند .به عنوان مثال کل
مبلغ اختصاص داده شــده برای طرح
رونق تولید در ســال جــاری 3هزار و
 600میلیارد تومانی اعالم شده که در
مقایسه با تسهیالت دریافتی از سوی
دو خودروســاز به این نتیجه میرسیم
که صنعت رانتی خودروســازان ،بیش
از تمام بخشهای تولیدی ایران کمک
دولتیدریافتکردهاست.
بدهی 57هزارمیلیاردتومانیدو
خودروساز
صورتهــای مالی ارائ ه شــده به
بورس نشــان میدهد دو خودروساز
بزرگ کشور شامل ایرانخودرو و سایپا
در مجمــوع زیانانباشــتهای حدود
14هزارمیلیارد تومان درســال  97از
خود ب ه جا گذاشتهاند .زیان انباشته آنها
بهعددیمعادل13هزارو732میلیارد
و 479میلیون تومان رسیده است که
در مقایسه با ســال  96رشدی تقریبا
20برابریرانشانمیدهد.
در حالــت تفکیکــیایرانخودرو
بهعنــوان بزرگتریــن خودروســاز
داخلی زیان انباشتهای بالغ بر 7هزار و
752میلیارد تومان درسال  97از خود
ب ه جا گذاشــته و این درحالی اســت
که این شــرکت درســال  96سودی
442میلیاردتومانیبهثبترساندهبود.
زیان انباشته ســایپا نیزطیسال
 97به 5هــزار و 980میلیــارد تومان
رسیده و این یعنی دومین خودروساز
بزرگ کشور نسبت بهســال  ،96رشد
424درصــدی را در زیاندهی تجربه
کردهاست.
اختصاص 10هزارمیلیاردتومان
برایکنترلقیمتخودرو
با تصمیم مجلس و در صورت تایید

خودروسازان ساالنه حدود
 8هزار و600میلیارد تومان
سود بانکی میپردازند که
باتقسیماینمیزانسود
بر تعداد خودروهای تولید
شده در یکسال ،سهم
هرمشتری خودروی صفر
از سود وام خودروسازان
حدود10میلیون و 800هزار
تومان برآورد میشود
شورایپولواعتبار؛دولتباردیگردست
درجیبمردممیکندتابرایجلوگیری
از افزایش قیمت دو برابری خودروهای
تولید داخل در روزهای پایانی ســال
هزینه کند تا شــاید بتواند از نوسانات
پیشروجلوگیریکند.
رئیس کمیته صنعت کمیســیون
صنایع و معادن مجلس ،در این زمینه
میگوید مشــکل کمبود نقدینگی در
شرکتهای قطعهساز وجود دارد ،که با
توجهبهتصمیماینکمیته،بایدبانکها
برای اختصاص  ۱۰هزار میلیارد تومان
بهشرکتهایقطعهسازتصمیمگیری
کنند زیرا در غیر ایــن صورت ،قیمت
خودروها در آستانه عید نوروز دو برابر
خواهدشد.
ولی ملک در گفتگو با تابناک عنوان
کرده است در حال حاضر شرکتهای
ایرانخودروو سایپاـکههرکدام تقریبا
 ۲هزار خودرو تولید میکنند ـ چیزی
برای تولید ندارند؛ آن هم در شرایطی
کهدرآستانهعیدنوروزتقاضابرایخرید
خودرو زیاد میشود لذا اگر در این ایام با
افزایش تقاضا ،تولیدات این دو شرکت
کاهش پیدا کند ،شاهد افزایش تورم و

گرانیخودروهاخواهیمبود.
در این وضعیت ،اگر قطعهسازان به
شرکتهای خودروساز قطعه ندهند،
تولید کاهش پیــدا میکند؛ این یعنی
توان نقدینگی خودروســازان پایین
آمده،تولیدکمترشدهوتورموقیمتها
افزایــش مییابد و آنهــا نمیتوانند
تعهداتخودرابه قطعهسازانپرداخت
کنند .در نتیجه میزان مطالبات آنها
روز به روز بیشــتر و توان قطعهسازان
کمترشدهوآنهاهمنمیتوانندقطعات
الزمرابدهندودرنهایتدیگرخودرویی
تولید نمیشــود .با این وضعیت تا عید
نوروز قیمتخودروها تادوبرابر افزایش
پیدا میکند؛ یعنی اگــر قیمت پراید
 ۴۰میلیون تومان است به  ۸۰میلیون
تومانمیرسد.
214هزارمیلیاردتومانیارانه
پنهاندربخشبنزین،گازوییل
وCNG
میانگینسوختخودروهایداخلی
در هر  100کیلومتر حــدود  7٫5لیتر
بنزین اعالم شده اســت و این در حالی
است که متوسط جهانی مصرف بنزین
 5٫5لیتر برآورد میشــود .زیان باالی
مصرفسوختخودروهایتولیدداخل
عالوهبربارمالیویارانهپیداوپنهانآن،
بنابراطالعاتارایهشدهازسویمعاونت
حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران
ساالنه خســارت آلودگی هوا را نیز به
میــزان  2.6میلیــارددالر به پایتخت
تحمیلمیکند.
در همیــن زمینه گــزارش مرکز
پژوهشهای مجلس نشــان میدهد
کهدولتسالگذشته214هزارمیلیارد
تومان یارانه پنهــان در بخش بنزین،
گازوییل وCNG پرداخت کرده است.
کارشناســان می گویند اضافه مصرف
دو خودروی پراید و پــژو  405بیش از
قاچاقسوختاست،اماباوجوددریافت
تسهیالت باال ،هیچ ارادهای برای ارتقا
سیستماینخودورهادیدهنمیشود.
چندی پیش رئیس بانک مرکزی از
خودروسازی کشور به عنوان صنعتی
فشل یاد کرد و از اختصاص کمکهای
بانکیبهاینصنعتنیمقرنیانتقادکرد
و گفت «به شــخصه قبول نداشتم که
نقدینگی در اختیار قطعهســازان قرار
گیرد ،زیرا همچون سالهای گذشته
آن را هدر میدهنــد ،بارها گفتند تا ۶
ماه دیگر وضعیت درست میشود ،اما
نشــد .صنعت خودروسازی کشور چه
زمانی میخواهد اصالح شــود و تا کی
میخواهید به این خودروسازی فشل
ادامهبدهیدومازیانآنرابپردازیم؟»
در مقابل نیز داوودرشــتی خانی،
مشــاور انجمــن خودروســازان از
سیاســتگذاریهای پولی و مالی گله
کرد و تاکید داشــت که بانک مرکزی
نتوانسته نرخ تورمو نقدینگی را کنترل
کندومدیریتآنفشلاست.
اماکارشناسانمیگویندهردونهاد

 5هزار میلیارد تومان اعتبار
به دو خودروساز مراحل
نهایی خود راطی میکند
و این به معنای آن است که
فشارتورمی افزایشیافته
و در آینده نزدیک این رقم
به صورت مالیات بر تورم از
جیب مردم پرداخت خواهد
شد
بهیکاندازهناکارآمدیمدیریتیدارند،
از یک سو خودروســازان محصوالت از
رده خارج شــدهرا با میلیاردها تومان
ضرر به مشتریان خود میفروشند و از
سوی دیگر سیاستگذاریهای پولی و
مالی غلط نیز منجر به خلق نقدینگی و
موج تورمی میشود که درنهایت مردم
باید تاوان آن را در هر دو زمینه پرداخت
کنند.
چرخهمعیوبوامدهیوضرر
خودروسازان
اصراربرادامهحیاتصنعترانتزای
خودروسازی با شعار خودکفایی ،بدون
در نظر گرفتن جنبههای اقتصادی آن
سببشدهاستهزینههایگزافتولید
داخلی در بســیاری از قطعات مقرون
به صرفه نبوده و بازگشت مالی نداشته
باشد.ایندرحالیاستکهبرایگردش
چرخهای این صنعت خلق نقدینگی
بسیاری شــکل میگیرد ضمن اینکه
انحصارگراییعمدهاینسرمایهگذاری
توسط خلق نقدینگی شــبکه بانکی
اتفاقمیافتدضمناینکهانحصارگرایی
شدیدراهمدراین بازاررقممیزند.
بــه گفتــه کارشناســان عــدم
بازگشــت تســهیالت چه بــه دلیل
تیــراژ غیراقتصــادی ،چه بــه دلیل
قیمتگذاری دســتوری ،در نهایت
زیان شرکتهای خودرویی را به دنبال
دارد که در صورت عــدم بازپرداخت
تســهیالت زیان انباشته شده نه فقط
گریبانگیر شرکتها خواهد شد بلکه
به بانکها و بنگاههای پولی نیز سرایت
خواهد کرد .در واقع عدم شناسایی این
مطالبات به عنوان ضرر واقعی در شبکه
بانکی ،خود سبب مشــکالت تورمی
میشــود که در قــدم اول بانکها به
راحتی تقاضای اضافه برداشت و تولید
نقدینگی مجعول دارند و بانک مرکزی
بنا به فشــار دولت نمیتواند مخالفت
کند .در مرحله بعد نیــز صورتهای
مالی غیرشفافتر میشــود و فساد را
عمیقترمیکند.
اما سوال اینجاست که چرا با وجود
پرداخت این حجم از تسهیالت درسال
گذشته ،بازهم خودروسازان از کمبود
نقدینگیمیگوینــد و ضمن افزایش
چشــمگیر قیمت خودروهای داخلی
همچنان قادر به تحویل معوقات خود
نشدهاند؟

خبر
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کرد:

سهم  ۸درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت۸ :
درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان
مالیات در اختیار دولت قرار میگیرد که با این
رقم نمیتوان وظایف حاکمیتی را انجام داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،امیدعلی پارسا ،در
نشست صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی
ایران و روسای انجمنها و اتحادیهها گفت۸ :
درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان
مالیات در اختیار دولت قرار میگیرد که با این
رقم نمیتوان وظایف حاکمیتی را انجام داد .
وی افزود :ما در حوزه اخذ مالیات بر روی ۳۰
کشوردنیاتحقیقکردیمومتوجهشدیمکه۹۵
درصد مردم اظهارنامههای مالیاتی را صادقانه
پر میکنند پس عدالت مالیاتی هم متناسب با
درآمد هزینه میشود.
پارسا با اشــاره به تامین درآمدها و بودجه

کشــور از طریق نفت گفت ۳۵ :تا  ۴۰درصد از
بودجه کل کشــور از طریق نفت ۴۵ ،درصد از
طریق مالیات و باقیمانده آن از طریق استقراض
و چاپ پول تامین میشود این در حالی است که
در کشورهای پیشرفته سهم مالیات در تامین
بودجه از همه حوزهها بیشتر است از طرف دیگر
باید این به توجه کرد که هرچه قدر سمت چاپ
پول برویــم فقیرتر میشــویم و اغنیا قویتر
میشوند.
پارسا ادامه داد :در دنیا همه اطالعات مربوط
به معامالت ،امالک ،صادرات و واردات در اختیار
سازمانمالیاتیآنکشورقرارمیگیرداماوقتی
ما این اطالعــات را در اختیــار نداریم چگونه
باید عدالــت مالیاتی و تفاوت بیــن مودیان را
تشخیصبدهیم،هرچنددرطرحجامعمالیاتی
فعالیتهایبسیاریانجامشدهوتمامفرایندها

را الکترونیکی کردیم اما باید گفت که هنوز این
فرایندهاهوشمندنیست.
وی ادامه داد :ما به ســمت هوشمندسازی
حرکت کردهایم که براساس آن اگر هر شرکت
یا دستگاه دولتی اطالعات خود را ارائه نکند این
اقدام به عنوان معاونت در جــرم فرار مالیاتی
محسوب میشود.
پارســا در خصوص معافیتهای 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  ۱۰درصد از افراد میتوانند
مالیات پرداخت کنند و از درآمدهای میلیاردی
برخوردار هستند.
وی تصریح کرد :وضعیت اکنون به گونهای
است که فعاالن زیر پلهای در مقایسه با فعاالن

شناسنامهدار 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 بخشنامهای صادر شده
که ۱۰۰درصد مالیاتها 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  ۳۵۰هــزار نفر از
این بخشنامه اســتفاده کردند که بیشتر آنها
تولیدکنندگان پوشاک و متوســط بودند .ما
توانستیمبااجرایاینبخشنامهازبخشبزرگی
از فعالیتهای مالیات و سوءاستفاده مالیاتی در
اخذ مالیات جلوگیری کنیم.

