
وصله پينه كردن 

هادی  غالمحسینی
بودجه كشور با   گزارش   یک

حذف چند قلم 
از يارانه هاي پنهان جهت پوشش درآمدهاي 
نفتي يا پرداخت بدهي هاي تلنبار شده نه تنها 
مشكل بنيادين بودجه ريزي غير عملياتي در 
كشور را حل نمي كند، بلكه هزينه فرصت از 
دست رفته براي اصالح نظام بودجه ريزي را 
نيز به كشور تحميل مي كند، از اين رو انتظار 
مي رود دولت طي فراخواني از تمامي مراكز 
دانشگاهي و پژوهشي و اساتيد و كارشناسان 
اقتصادي براي اصالح نظام بودجه ريزي كشور 
اعم از بخ�ش بودج�ه عموم�ي و بنگاه ها و 
شركت ها و مؤسس�ات وابسته كمك بگيرد. 
به گزارش »جوان«، با توجه ب��ه اينكه رد پاي 
بودجه ريزي غلط در بسياري از مشكالت اقتصاد 
ايران اعم ازپول و بانك، ت��ورم، افزايش حجم 
نقدينگي، افزايش كسري بودجه دولت، جهش 
اس��تقراض هاي بودجه اي و بالطبع بدهي هاي 
مل��ي، كاه��ش بودج��ه عمراني، صفر ش��دن 
سرمايه گذاري ثابت، بيكاري، ركود، مطالبات 
مع��وق بانكي، كفاي��ت س��رمايه پايين بخش 
توليد، ضعف نظام تأمي��ن مالي و صندوق هاي 
بازنشس��تگي ديده مي ش��ود، از اين رو انتظار 
مي رود مقوله اصالح مالي��ه و بودجه ريزي در 
س��ال هايي كه در جنگ اقتصادي قرار داريم، 
توسط تمامي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي مورد 
بحث و گفت وگو قرار گيرد و بهترين و برترين 
نظرات براي اصالح بودجه ايران در اختيار قواي 
سه گانه و بزرگان كشور قرار گيرد تا زمينه براي 
اصالح يك��ي از مهم ترين بخش ه��اي اقتصاد 

ايران فراهم آيد. 

از آنجاي��ي ك��ه بودجه ريزي غل��ط و مبتني بر 
نفت و تكانه ه��اي جهاني نفت ريش��ه اي صد 
س��اله در اقتصاد ايران دارد و ب��ه دليل جنگ 
تحميلي و اس��تقرار آرام��ش و امنيت و تقويت 
نهادهاي مختلف پيوسته زمان الزم براي اصالح 
بودجه ريزي در چند دهه گذشته از كشور سلب 
شد، به نظر مي رسد زمان اصالح بخش بودجه در 
ايران فرا رسيده است، به ويژه اينكه امريكايي ها 
هر بار كه رفت��ار خصمانه اي را علي��ه ايران به 
منصه ظه��ور مي گذارند تحريم نف��ت را مورد 
توجه قرار مي دهند تا در رهگذر بودجه كش��ور 

دچار تنگنا شود. 
با توجه ب��ه دولتي و نفتي ب��ودن اقتصاد ايران 
بايد پذيرفت كه اص��الح نظامات بودجه ريزي 
در ايران كه بس��ياري از امور دولتي و عمومي 
هستند،  بسيار سخت و پيچيده است به حدي 
كه دولت به تنهايي ت��وان و انرژي الزم و كافي 
را براي اين كار ندارد، از اي��ن رو انتظار مي رود 
دولت با انتش��ار فراخواني از تمامي دانشگاه ها 
و مراكز پژوهشي كشور و اساتيد و كارشناسان 
اقتصادي )معتقد به هر يك از مكاتب اقتصادي( 
جهت مش��اركت در بحث اصالح بودجه كشور 
كمك بگيرد تا از اين رهگذر برترين و بهترين 
راهكارها و نظريات براي اصالح بودجه كش��ور 
چه در بخش عمومي و چه در بخش بنگاه ها و 
شركت هاي دولتي و وابسته به دولت استخراج 
و در اختيار قواي س��ه گانه و بزرگان نظام قرار 
گيرد و زمينه براي عملياتي شدن اصالح بودجه 

كشور فراهم آيد. 
  نگاه هاي باالنس�ي به بودجه كارس�از 

نيست
اشخاصي كه بدون اعتقاد به بنيان و پايه هاي 

اصلي مكتب بازار آزاد در عمل صرفاً به شكل 
گزينشي برخي از نظريات اين مكتب را كه 
عموماً روي آزاد سازي قيمت ها و تأمين منافع 
حداكثري س��رمايه قبول دارند، متأس��فانه 
اصالح نظام بودجه ريزي را گويي امري بسيار 
س��اده و پيش پا افتاده حسابداري و باالنس 
كردن درآمد و هزينه تصور كرده اند و بدون 
در نظر گرفت��ن آثار تبعي تغيي��ر قيمت ها، 
قصد دارن��د با حذف يارانه پنه��ان چند قلم 
كاال، منابع الزم برا پوش��ش كسري بودجه 
دول��ت را فراهم آورند ت��ا روي كاغذ بودجه 

باالنس و تراز شود. 
در اين ميان، افزايش بهره وري و كارايي بخش 
دولت اعم از مديريت، داراي��ي، نيروي كار چه 
خواهد شد همانند هميشه گويي قرار است در 
قالب يك سؤال باقي بماند، اين در شرايطي است 
كه توجه دش��من به تحريم نفتي ايران نشان از 
آن دارد كه دشمن نقاط ضعف اقتصاد ايران را 
شناسايي كرده اس��ت و بايد اين نقاط از طريق 
اصالحات هوشمندانه تقويت ش��وند تا هر روز 
يك بخش از اقتصاد ايران كه ضعف دارد مورد 

تحريم قرار نگيرد. 
  زرنگی دولت در  استفاده

 از جلسات سران قوا
نماينده ادوار مجلس در گفت وگو با »فارس«، 
در رابطه با تصويب اصالح س��اختار بودجه در 
جلسات سران قوا و نقش مجلس در اين زمينه 
اظهار داش��ت: همان طور كه از اس��م اين شورا 
مشخص است »شوراي هماهنگي سه قوه« است 
و به اين مفهوم نيست كه ساختارهاي قانوني و 

تعريف شده در كشور تعطيل شود. 
جعفر قادري با بيان اينكه مجلس، قوه قضائيه 

و دولت بايد جايگاه خود را داشته باشند، بيان 
داش��ت: هدف اين بود كه شورا براي هماهنگي 
ايجاد شود تا اگر كاري قرار است صورت بگيرد 
با سرعت مصوب و پيگيري شود. رئيس مجلس 

نمي تواند براي كل نمايندگان تصميم بگيرد. 
وي با اشاره به اينكه برخي برنامه ها و پيشنهادات 
در شرايط اضطرار نياز به سرعت، دقت و جديت 
دارد، عنوان كرد: اگر بنا باشد جلسات سران قوا 
فعاليت جاري و عادي مجلس و ساير دستگاه ها 
را تعطيل كند، مجلس موضوعيت ندارد. اگر بنا 
باشد در پختگي و كارشناسي مباحث دستگاه ها 
و مجلس نقش و سهم ايفا نكنند. جلسات هيئت 

دولت و نظير آن چه مفهومي دارد. 
قادري تأكيد كرد: متأسفانه به نظر مي آيد دولت 
در برخي موارد زرنگي مي كند و از ساختار ايجاد 
شده س��ران قوا به جاي اس��تفاده، سوءاستفاده 
مي كند. اين مس��ير درست نيس��ت و مجموعه 
حاكميت را زير س��ؤال مي برد. اموري كه با قيد 
فوريت و ضرورت و با ضرب االجل همراه است بايد 
در جلسات سران قوا مطرح و نهايي شود. برخي 
امور به جاي آنكه از مسير عادي و اداري برود در 
جلسات شوراي هماهنگي سران مطرح مي شود. 
اي��ن اقتصاددان ب��ا بيان اينك��ه در اصالح 
س��اختار بودج��ه چني��ن ضرب االجل��ی 
مشاهده نمي شود، يادآور ش��د: اينكه يك 
تيم محدود كارشناس��ي در مجموعه آقاي 
نوبخت بررس��ي كننده باش��د و مهر تأييد 
سران قوا روي آن بخورد، در اجرا با مشكالت 

عديده اي همراه است. 
وي ادامه داد: مجلس بايد از حقوق و جايگاه خود 
دفاع كند و در عين حال به بررسي كارشناسي 

سرعت بدهد. 
متأسفانه اين اشكال در مجلس وجود دارد كه 
بايد فرايندها اصالح ش��ود. با توج��ه به ابالغيه 
مقام معظ��م رهبري در رابطه با سياس��ت هاي 
قانون گذاري، دليلي ندارد مسائل به اين شكل 
بررسي و تصويب ش��ود. مثاًل قانون تجارت نياز 
به چهار تا پنج ماه زمان براي بررسي و تصويب 
دارد و حتي نياز به كميس��يون تلفيق شبيه به 
كميس��يون تلفيق بودجه براي بررسي طرح و 
لوايح ويژه دارد كه از هر كميسيون نمايندگاني 

داشته باشد. 
وي در پاس��خ ب��ه اين س��ؤال كه چ��را وزارت 
اقتصاد اليح��ه مديريت دارايي ه��اي دولت و 
اليحه ماليات بر عايدي س��رمايه را به مجلس 
نمی دهد و هماهنگي و اهتمام براي ارائه لوايح 
در دستگاه هاي دولتي مشاهده نمي شود، بيان 
داشت: متأس��فانه بدنه دولت س��نگين است و 

كشش انجام اين كار را ندارد. 
وی خاطر نش��ان كرد: دولت موارد را گزينشي 
از طري��ق فراين��د مصوبه گيري در س��ران قوا 
حل مي كن��د و اين مصوبات عماًل پش��تيباني 
كارشناس��ي ندارد. بالفاصله تناقضات در اجرا 
مش��كالتي را به وجود مي آورد. دولت به جاي 
دور زدن قانون، به كارها س��رعت ببخش��د و با 
همكاري مجلس مصوبات با پش��توانه  تدوين 
كند تا در اج��را همراه��ي و هماهنگي وجود 

داشته باشد.
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 درآمد دولت ها از ماليات و صادرات تش��كيل مي شود. ماليات يكي از 
مؤلفه هاي اصلي و پايدار درآمد دولت است. موارد استفاده ماليات در 
هزينه هاي دولت شامل پرداخت هزينه هايی كه جنبه عمومي دارند، 
هزينه هاي عمراني، پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت و. . . است 
به صورت خالصه ماليات منبع عمده تشكيل دهنده بودجه دولت است. 
به عبارت ديگر هر چه ميزان ماليات بيش��تر باشد ارائه خدمات دولت 
بيش��تر و متنوع تر خواهد بود. يكي از انواع مالي��ات، ماليات بر ارزش 
افزوده است. ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غير مستقيم است كه 
از مرحله توليد تا توزيع، دريافت مي شود به نوعي كه ميزان ارزش افزوده  
تغيير شكل يافته، مشمول دريافت ماليات قرار مي گيرد. اين نوع ماليات، 
تفاوت بين ارزش كاال يا خدمت عرضه ش��ده ب��ا ارزش كاال يا خدمت 

خريداري شده در يك بازه زماني مشخص است. 
در حال حاضر اليحه بخش��ودگي ماليات ب��ر ارزش افزوده در مجلس 
شوراي اس��المي در حال بررسي اس��ت. يكي از بندهاي تأمل برانگيز 
معافيت هاي مالياتي، معافيت ماليات ب��ر ارزش افزوده در مناطق آزاد 
تجاري است. آنچه   در مقوله مناطق آزاد و ماليات اين مناطق بايد مورد 
توجه قرار گيرد تفكيك دو نوع ماليات است؛ ماليات بر توليد و ماليات بر 
ارزش افزوده. ماليات بر توليد آن دسته از ماليات است كه از توليد كننده 
در چارچوب قوانين مالياتي اخذ مي گ��ردد و با توجه به حجم توليد و 
ساير شرايط مشمول دريافت ماليات مي گردد و ماليات بر ارزش افزوده 
آن دسته از ماليات است كه به واسطه مصرف و از مصرف كننده نه لزوماً 
مصرف كننده نهايي، دريافت مي گردد. در حال حاضر توليد در مناطق 
آزاد، معاف از ماليات اس��ت و اين موضوع خود انگيزاننده مناسبي در 
جهت تشويق به توليد در اين مناطق است. اما ماليات بر ارزش افزوده را 
مصرف كننده پرداخت مي كند و توليد كننده آن را به دولت مي دهد. در 
واقع در اين فعل و انفعال توليد كننده تنها واسطه دريافت ماليات است و 
نه پرداخت كننده آن. اين معافيت بيشتر از آنكه براي توليد كننده باشد 

براي مصرف كننده است. 
البته عده اي معتقدند معافيت ماليات بر ارزش افزوده باعث رونق توليد 
خواهد شد. در حالي كه قبل از معافيت ماليات بر ارزش افزوده، معافيت 
ماليات بر توليد اس��ت كه باعث رونق توليد خواهد ش��د. شركت هاي 
توليدي از بهاي تمام شده محصوالت در جهت قيمت گذاري استفاده 
مي كنند. در بهاي تمام شده كاال يا خدمات تمامي هزينه هاي موجود 
در جهت توليد يك محصول يا خدمت محاسبه مي شود و سپس سود 
مورد نظر را به بهاي تمام ش��ده اضافه خواهند كرد و قيمت نهايي كاال 
مشخص مي شود. واضح اس��ت كه ماليات بر درآمد يكي از مؤلفه هاي 
بهاي تمام شده است و اگر اين ماليات صفر باشد بالطبع بهاي تمام شده 
كاال پايين ت��ر خواهد بود و طبيعت��اً قيمت نهايي تولي��د نيز پايين تر 
خواهد بود، اما پس از توليد اوليه محصول و فروش آن، ماليات ديگري 
تحت عنوان ماليات ب��ر ارزش افزوده بر محصول اعمال مي ش��ود كه 
مصرف كننده بايد آن را پرداخت نمايد. پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 

مربوط به مرحله بعد از توليد تا توزيع است. 
معافيت ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ساير معافيت هاي آن، 
باعث افزايش ابهام و عدم ش��فافيت در نظام مالياتي و حتي ابهام د ر 
معامالت و توليد و به طور كلي ابزاري در جهت ايجاد رانت و فرار مالياتي 
در آينده خواهد بود. الزم است در جهت شفافيت و فرار مالياتي، از وضع 
قوانين معافيت جديد مالياتي احتراز ش��ود و معافيت هاي گذشته نيز 
مورد بازبيني قرار گيرد. يكي از اشكاالت عمده نظام مالياتي اين است كه 
عده اي ماليات دسته ديگر را پرداخت مي كند، به عبارت ديگر دسته اي 
از افراد قبل از اينكه درآمدي داشته باشند، ابتدا ماليات آن را پرداخت 
مي كنند مانند كارگران و كارمندان و عمدتاً اين پرداخت ها، هزينه هاي 
ماليات برخي اقشار ديگری كه عمدتاً اقشار پردرآمد هستند، مي پردازد 
و اين به دليل ضعف قانوني و ضعف سازو كار اجراي قانون است كه از 
پرداخت ماليات منصفانه فرار كرده ي��ا بعضاً اصاًل پرداخت نمي كنند. 
متواريان مالياتي در دريافت خدمات عمومي )كه مهم ترين منبع تأمين 
هزينه خدمات عمومي ماليات است( از سايرين حريص ترند. از طرفي 
معافيت هاي مالياتي باعث مي شود بسياري با تدوين ساز و كار صوري 
به نحوي كه مطابق قانون مشمول معافيت مالياتي شوند و در واقع خارج 
از منظور قانون فعاليت نمايند، گسترش يابند و اين موضوع باعث ايجاد 
فساد خواهد شد. شايد يكي از بزرگ ترين اشتباهات دولت در چند سال 
اخير دو نرخي كردن ارز بود. سياستي كه باعث ايجاد رانت باالي شد 
بسياري از فرصت طلبان، نرخ دولتي براي خريد كاالي اساسي دريافت 
كردند و در بازار مورد عالقه خود هزين��ه  كردند. عدم نظارت دولت بر 
اين سياست ميزان انحراف آن را چند برابر كرد. افزايش معافيت هاي 

مالياتي مانند اشتباه در دو نرخي كردن ارز است. 
دولت در سال آينده با توجه به ش��رايط موجود، نياز به منابع جديد و 
بيشتر مالياتي دارد. در سالي كه صادرات نفت به كمترين مقدار ممكن 
خواهد رسيد و الزم است قسمت عمده  بودجه كشور از ماليات تأمين 
شود. افزايش بي رويه معافيت مالياتي، دولت را در تأمين اعتبار بودجه 

با مخاطره مواجه خواهد ساخت. 
بي توجهي به وضع قوانين مالياتي موجب كسري بودجه و به تبع آن 
برداشت از صندوق ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي يا چاپ اسكناس 
خواهد ش��د كه همگي در اقتصاد كالن مطرود است. وضع كنندگان 
چنين قوانيني مسئوليت دست درازي به سهم آيندگان و ايجاد تورم 

در كشور را به عهده دارند.

ايجاد تعارض منافع با انتصاب مدير دولتي 
در ايران خودرو 

دبي�ر اول كميس�يون صناي�ع درب�اره انتخ�اب فرش�اد مقيمي 
ب�ه س�مت مديرعام�ل اي�ران خ�ودرو گف�ت: انتخ�اب مدي�ر 
دولت�ي در صنع�ت خ�ودرو را درس�ت و اصول�ي ندانس�ت 
و گف�ت: اي�ن انتص�اب تع�ارض مناف�ع ايج�اد مي كن�د. 
به گزارش »پايگاه خبري تحليلي خط بازار«حميده زرآبادي گفت: در 
صنعت خودرو با تعدادي از افراد متخلف در اين زمينه برخورد شد كه 
اين موضوع جاي تشكر دارد، اما موضوع اصلي وجود بسترهايي است كه 
به اين افراد اجازه تخلف داده و براي اين مسئله كاري صورت نگرفته و 
برخوردي انجام نشده به همين خاطر ممكن است دوباره شاهد چنين 
تخلفاتي باش��يم تا زماني كه مسير اصالح نش��ود ممكن است تعداد 

ديگري از افراد تخلف كنند. 
دبير اول كميس��يون صنايع درباره انتخاب فرش��اد مقيمي به سمت 
مديرعامل ايران خودرو اظهار كرد: اين يكي از موضوعاتي اس��ت كه 
به نظر مي رسد كار اصولي و درستي نبوده چون تعارض منافع ايجاد 
مي كند. آقاي رحماني هميشه در صحبت هاي خودشان بيان مي كنند 
كه در حال طي روندي هس��تند كه در آن خودروس��ازي خصوصي 
ش��ود، ولي وقتي يك مدير دولتي مدير يك خودروسازي مي شود به 
نظر مي آيد كه هم با مسيري كه وزارت صنايع مي گويد تناقض دارد 
و هم تعارض مناف��ع به وجود مي آورد و در نهايت اتفاقات خوش��ي را 

رقم نخواهد زد. 
زرآب��ادي درباره خصوصي ش��دن خودروس��ازي در كش��ور گفت: 
دولت بايد تنظيم گر باش��د و نباي��د بنگاهداري كن��د، اما به خاطر 
پيچيدگي هاي س��هامداري در صنعت خودرو اين اتفاق خيلي زود 

براي خودروسازان نخواهد افتاد.

اصالح بودجه با وصله پينه كردن بودجه تفاوت دارد 
نماينده ادوار مجلس: دولت از جلسه سران 3 قوه با زرنگی به جای استفاده سوءاستفاده كرد

خانوارهاي جديد مشمول قطع يارانه 
شناسايي شدند

۱4قان�ون بودج�ه، از  س�خنگوي س�تاد اجراي�ي تبص�ره 
شناس�ايي خانواره�اي جدي�د مش�مول قط�ع ياران�ه نق�دي 
خب�ر داد و گف�ت: يارانه نق�دي خانوارهاي�ي كه به اش�تباه قطع 
ش�ده بود، ب�ه ص�ورت يكج�ا ب�ه حساب ش�ان واريز مي ش�ود. 
حسين ميرزايي در گفت وگو با »مهر« گفت: با توجه به اينكه در دقت 
شناسايي وضعيت مالي خانوارها، حساسيت ويژه اي وجود دارد، عالوه 
بر استفاده از پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان، در حال تالش براي توسعه 
شناسايي وسع مالي اشخاص حقيقي از طريق دسترسي به سامانه هاي 

مرتبط با اشخاص حقوقي در وزارت صمت هستيم. 
وي ادامه داد: در همين زمين��ه، تفاهمنامه اي با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نهايي ش��ده تا پس از انعقاد آن، از ظرفيت سامانه رتبه بندي 
اش��خاص حقوقي اس��تفاده كنيم؛ طبيعتاً ممكن اس��ت يك شخص 
حقيقي، به عنوان عضو هيئت مديره در ش��ركتي فعاليت داشته باشد 
كه اين اطالعات از طريق اين س��امانه قابل احصا خواهد بود، بنابراين 
براي اينكه بتوانيم وسع مالي اشخاص حقيقي را با دقت باالتر شناسايي 

كنيم، اطالعات اين سامانه مي تواند بسيار مؤثر واقع شود. 
سخنگوي س��تاد اجرايي تبصره ۱۴ بودجه، با بيان اينكه اين آمادگي 
براي انعقاد هر چه س��ريعتر تفاهمنامه با وزارت صنع��ت وجود دارد 
و به زودي اجرايي خواهد ش��د، درباره آخرين وضعيت رس��يدگي به 
اعتراضات قطع يارانه نقدي در ش��هريورماه گفت: بر اس��اس آمار، از 
كل خانوارهايي كه يارانه آنها قطع ش��ده فقط 6/7صد پس از مراجعه 
به دفتر پيشخوان و سپس ورود به س��امانه »يارانه ۱۰« اعتراض خود 
را ثبت كردند كه اين درصد پايين، نش��ان هنده دقت باال در شناسايي 

خانوارهاي پردرآمد است. 
ميرزايي با تأكيد بر اينكه اعتراضات به قطع يارانه نقدي شهريورماه، 
تقريباً به پايان رسيده ست، درباره وضعيت برقراري يارانه خانوارهايي 
كه به دليل مش��كل حس��اب بانكي آنها، يارانه ان توس��ط س��ازمان 
هدفمندي واريز نشده بود نيز گفت: به شدت پيگير برقراري يارانه اين 
خانوارها هستيم؛  چراكه اين گروه اغلب جزو دهك هاي پايين درآمدي 
قرار داشتند و بيش از ۸۰ درصد از تماس هايي كه با سامانه تلفن گوياي 

ستاد اجرايي گرفته شود، مربوط به اين افراد بود. 
ميرزايي با اشاره به اينكه س��ازمان هدفمندي با ارسال پيامك به اين 
خانوارها اعالم كرده بود كه ب��ه بانك مراجعه و حس��اب خود را اعالم 
كنند، گفت: س��تاد اجرايي تبصره ۱۴ پيگير اين امر بود كه بالفاصله 
پس از مراجعه سرپرست اين خانوارها به بانك و اعالم حساب، يارانه به 
حسابشان واريز شود كه در نهايت، قرار شد سازمان هدفمندي، يارانه 

شهريورماه و مهرماه آنها را به صورت يكجا، به حسابشان واريز كند. 
وي درباره دور جديد قطع يارانه نقدي دهك هاي درآمدي باال گفت: در 
اين خصوص خانوارها شناسايي شدند و آمادگي قطع يارانه نقدي آنها 
وجود دارد،اما منتظر تصميم گيري و اعالم دولت در اين زمينه هستيم 

و پس از فراهم شدن شرايط اطالع رساني خواهد شد. 
سخنگوي ستاد اجرايي تبصره ۱۴ بودجه تأكيد كرد: به رغم آماده بودن 
همه شرايط براي اجراي تكليف قانوني مجلس و حذف يارانه سه دهك 
باالي درآمدي، به جهت حساس��يت هاي موجود در جامعه، باال بردن 
دائمي دقت شناسايي و جلب نظر موافق دستگاه هاي مختلف از جمله 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نس��بت به باالبودن دقت، فعاًل به 
صورت »صدك« يارانه نقدي خانوارهاي مش��مول حذف يارانه نقدي 

را حذف خواهيم كرد. 
..............................................................................................

شاخص بورس ۴۱۳۰ واحد رشد كرد
شاخص بورس در جريان معامالت ديروز بازار سرمايه 4۱3۰ واحد 

رشد كرد. 
به گزارش »تسنيم«، در جريان دادوستدهاي ديروز بازار سرمايه تعداد 
3ميليارد و ۴۱7ميليون سهم و حق تقدم به  ارزش ۱76۴ميليارد تومان 
در ۴۰۰هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 

۴۱3۰واحدي در ارتفاع 326هزار و ۱9۰واحد قرار گرفت. 
بيشترين اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار س��هام در روز گذشته به نام 
نمادهاي معامالتي صنايع پتروشيمي خليج فارس، ملي صنايع مس 
ايران و پتروش��يمي پارس ش��د و در مقابل نمادهاي معامالتي ايران 
خودرو، گروه مپنا و بانك پارس��يان با افت خود مانع افزايش بيش��تر 

شاخص بورس شدند. 
بر اس��اس اين گ��زارش، در بازارهاي فراب��ورس ايران هم ب��ا معامله 
۱65۱ميليون ورقه به ارزش 967ميليارد توم��ان در 35۱هزار نوبت، 

آيفكس 6واحد رشد كرد و در ارتفاع ۴۱6۱واحد قرار گرفت. 
..............................................................................................

چرا وزير صنعت گزارشي از اجراي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي ارائه نمي كند؟
عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اس�المي گفت: با گذشت 
چندين س�ال از ابالغ سياس�ت هاي كلي اقتص�اد مقاومتي هنوز 
وزي�ر صنعت�ي به ص�ورت روش�ن گ�زارش كاري از اج�راي اين 
سياست گذاري ها در بخش مديريتي اين وزارتخانه ارائه نكرده است. 
اواخر بهمن سال 92 سياست هاي بيست و چهارگانه اقتصاد مقاومتي از 
سوي رهبر انقالب به رؤساي قواي سه گانه و مجمع تشخيص مصلحت 

نظام ابالغ شد. 
در اين سياست ها به رش��د بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، 
افزايش توليد داخلي نهاده ها و كاالهاي اساس��ي، حمايت همه جانبه  
هدفمند از صادرات كاالها، گس��ترش و تس��هيل توليد و صادرات در 
مناطق آزاد، شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن، تبيين ابعاد اقتصاد 
مقاومتي و گفتمان سازي آن، روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار 

تأكيد شده است. 
با وجود اين، با گذش��ت بيش از پنج ماه از ابالغ اين سياس��ت ها هنوز 
بخش صنعت كشور شاهد اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيست و 
همين موضوع عاملي شده تا نقاط ضعف اين بخش در مقابل تحريم هاي 
بين المللي بسيار محسوس باشد. البته هرساله تأكيدات زيادي بر اجراي 
اين سياس��ت ها مي ش��ود، اما عماًل در مقام اجرا خبري از پياده سازي 

اقتصاد مقاومتي نيست. 
محمدرضا منصوري به عنوان يكي از اعضاي كميسيون صنايع مجلس 
شوراي اس��المي در همين ارتباط به »تس��نيم« مي گويد: با گذشت 
چندين س��ال از ابالغ سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي هنوز وزير 
صنعتي به صورت روشن گزارش كاري از اجراي اين سياستگذاري ها در 
بخش مديريتي اين وزارتخانه ارائه نكرده است. دولت بايد در اين رابطه 
با اعمال اهرم هاي فشار نظارت خود را در اجراي سياست هاي مقاومتي 
بيشتر كند؛ چراكه مجلس در نهايت اهرم استيضاح را در اختيار دارد. 

وي با گاليه از اينكه براساس سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي قرار 
بود بهره وري صنايع افزايش پيدا كند، افزود: متأسفانه اين موضوع 
همچنان در صنايع مختل��ف از جمله خودروس��ازي با بي توجهي 
روبه رو است و هر مدير جديدي كه به اين بخش ورود پيدا مي كند 
به جاي ارتقاي بهره وري نيروي انس��اني بيش��تري را به مجموعه 

تحميل مي كند. 
اين عضو كميسيون صنايع مجلس تصريح كرد: در حال حاضر صنعت 
خودروسازي با بدهي ۸۰ هزار ميليارد توماني روبه رو است، اين در حالي 
است كه اگر آمار درس��تي در مورد وضعيت اين صنعت اعالم مي شد 
بدهي اين بخش به اين حد نمي رسيد. آقايان مدام از توليد خودروهاي 
به روز و ارتقاي تكنول��وژي صحبت كردند، ام��ا در نهايت فقط بدهي 

سنگين عايد اين صنعت شد.

با نگاهي به قيمت انواع موتورسيكلت وارداتي 
در سايت هاي مختلف فروش درمي يابيم كه 
قيمت برخي از برندها كه وارداتشان در اختيار 
فقط ي�ك ش�ركت توليد كننده اس�ت از ۶۵ 
ميليون تا ۱۷۰ ميليون تومان است. اين درحالي 
است كه قيمت واقعي آن بسيار كمتر مي باشد. 
توليدكنندگ��ان موتور س��يكلت در دهه ۸۰ به 
چنان خودكفايي رسيده بودند كه بيش از 3۰۰ 
هزار دس��تگاه به كش��ورهاي اطراف مثل عراق 
صادر مي كردند، اما امروز كش��ورهاي همسايه 
ما موتورسيكلت هاي خود را تنها از خاك ايران 

ترانزيت مي كنند. 
متأسفانه ازأن زمان تاكنون ساالنه ميزان توليد 
كاهش يافت به ط��وري كه در س��ال 96 توليد 
موتورسيكلت در كشور بعد از 2۰ سال به صدهزار 
دستگاه رسيد و اين كاهش توليد باعث از دست 
دادن حدود ۱۰ هزار اشتغال در اين صنعت شد. 
براساس آمار، از ابتداي سال 97 تا پايان تير ماه، 
حدود 32 هزار موتورسيكلت شماره گذاري شده 
و توليد موتورس��يكلت در چهار ماه ابتداي سال 
97 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۰ تا 
5۰ درصد كاهش يافته است. به گفته فعاالن اين 
صنعت، بيشترين مشكل صنعت موتورسيكلت 
قدرت خريد مردم است. پيش از اين، قشر ضعيف 
جامع��ه كه قدرت خري��د اتومبيل را نداش��تند 
خريدار موتورس��يكلت بودند، اما متأس��فانه از 
آنجا كه در ح��ال حاضر قيمت موتورس��يكلت 
در كمتري��ن حالت بي��ش از ۸ ميلي��ون تومان 
است، قدرت خريد اين قشر از جامعه براي خريد 

موتورسيكلت به شدت كاهش يافته است. 
عضو هيئت مديره انجمن صنعت موتورسيكلت 
ايران معتقد اس��ت ك��ه اس��تانداردهاي توليد 
موتور سيكلت در كشور طوري طراحي مي شود 
كه تولي��د آن در داخل به صرفه نباش��د و حاال 
توليدكننده هاي بزرگ اين حوزه كه شايد بيش 

از 5۰ سال در آن فعاليت كرده بودند يا خانه نشين 
شده اند يا به واردات موتورسيكلت هاي كامل و 

سي كي دي روي آوردند. 
حجازي به مشكالت توليد دركشور اشاره كرده 
و مي گويد: موتورس��يكلت ت��ا ۱5۰۰ دالر ارز از 
كش��ور خارج مي كند، اما براي واردات بعضي از 
قطعات و تولي��د آن در داخل كش��ور تنها 2۰۰ 
دالر ارز خارج مي شود، سياستگذاران اقتصادي 
به راحتي ارز در اختيار واردكنندگان اين حوزه 
مي گذارند، اما توليد كنندگان بايد ارز خود را از 

بازار آزاد تهيه كنند. 
وي مي افزايد: مشكل دوم ترخيص سريع و بدون 
مشكل موتورسيكلت هاي كامل از گمرك است 
در حالي كه توليدكنندگان گاه��ي تا چهار ماه 
مجبورند هزينه هاي انبارداري گمرك را پرداخت 
كنند تا قطعاتي را كه براي توليد موتور سيكلت 
بايد از كشورهاي ديگر وارد شود، تحويل گرفته 
و كارگاه توليدي خود را سرپا نگه دارند. عالوه بر 

اين در دوسال اخير به تدريج واردات جايگزين 
توليد داخل ش��ده و قيمت ها به ش��دت افزايش 
يافته است. در اين ميان برخي از توليد كنندگان 
موتور س��يكلت ك��ه بيش��تر مونتاژكارن��د ت��ا 
توليدكننده، با در دست داشتن انحصار واردات 
بيش از توليد در داخل كشور سود مي برند. اين 
شركت ها با واردات چندين برند بازار را به دست 
گرفته و قيمت ها را خودشان تعيين مي كنند و 
دستگاه هاي مسئول از جمله تعزيرات، سازمان 
حمايت و حتي س��ازمان امور مالياتي نسبت به 
فعاليت هاي پشت پرده اين شركت ها و پولي كه 

به جيب مي زنند، بي تفاوت هستند. 
  سود 2 تا 3 برابری

 در واردات موتورسيكلت
به گفته يك منبع آگاه يكي از شركت هاي معروف 
با نام )ك( انحصار بيشتر برندهاي موجود در بازار 
موتور را در دست دارد. با بررسي مبلغ اظهار شده 
به گمرك و مبلغ فروش ش��ركت يا سايت هاي 

مشابه »باما«درمي يابيم كه اين شركت در برخي 
برندها تا 9۰ درصد در يك دستگاه موتور سيكلت 
س��ود مي برد و از آنجايي كه انحصار 9۰ درصد 

برند ها دراختيار يك نفر است. 
وي به استناد اسناد گمركي ثبت شده معتقد است: 
قيمت گذاري آن نيز درانحصار است. مردم تصور 
مي كنند كه قيمت موتور خارجي بين 3۰تا 2۰۰ 
ميليون تومان اس��ت؛ در حالي كه به عنوان مثال 
موتور وس��پا ۱2۰ تا 2۰۰ ميليوني به گمرك 2تا 
3 هزار يورو اعالم مي ش��ود كه برابر قيمت جهاني 
آن اس��ت، اما براس��اس ارز مبادله اي با احتساب 
گمرك و كرايه بين 25ت��ا 3۸ ميليون تومان تمام 
مي شود و سود حاصله با توجه به تعداد موتور هاي 
شماره گذاري شده براي هر سال چند هزار ميليارد 
تومان مي ش��ود. نكته جالب تر آنكه اين شركت تا 

چندي قبل ارز دولتي نيز مي گرفته است. 
به گفته اي��ن منبع آگاه، اين ش��ركت به منظور 
گمراه كردن دستگاه هاي نظارتي از جمله سازمان 
امور مالياتي، يك سوله مونتاژ با نام توليد يكي از 
قطعات موتور راه اندازي كرده كه با يدك كشيدن 
نام توليد كننده و ب��ا اس��تفاده از امتياز مناطق 
محروم، ساالنه س��ود هنگفتي به جيب مي زند. 
وي با اشاره به جدول قيمت اعالمي در دو سايت 
گمرك و فروش شركت مذكور مي گويد: تفاوت 
قيمت ها به وضوح مي تواند يا نشانه فرار مالياتي يا 
گرانفروشي و سوء استفاده از تخصيص ارز دولتي 

براي واردات موتور سيكلت باشد. 
 گفتني اس��ت: بررس��ي تع��داد كارخانه هاي 
تولي��دي تعطي��ل ش��ده و مي��زان واردات و 
ش��ماره گذاري موتورس��يكلت ها در سال هاي 
اخي��ر نش��ان دهنده حجم س��ود چن��د هزار 
ميلياردي يك ش��ركت دارد كه ضروري است 
دس��تگاه هاي نظارتي با دقت بيشتري در اين 
حوزه و به خصوص در ب��اره قيمت گذاري هاي 

موتورسيكلت هاي وارداتي ورود كنند.

سود ۹۰ ميليوني براي واردات هر موتورسيكلت! 
ركود عميق در توليد با انحصار در بازار واردات موتورسيكلت

حامد آزادي
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