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گزارش

افزایش صادرات کاالهای صنعتی
در  5ماه نخست امسال

میزان صادرات  ۲۴کاالی منتخب صنعتی در پنج ماهه نخســت سالجاری در
قیاس با مدت مشابه سال گذشته ،اعالم شد.شرایط صادرات بخش صنعت طی
پنج ماهه نخســت ســال جاری بهگونهای اســت که از  ۲۴قلم کاالی منتخب
صنعتی طی مدت مذکور نســبت به مدت مشــابه سال گذشته ارزش صادرات
 ۱۳قلم کاال با افت روبهرو شــده و صادرات  ۱۱قلم کاالی دیگر نیز رشد مثبت
داشته است.محصوالت غذایی و آشامیدنی ،محصوالت توتون و تنباکو ،چوب و
محصوالت چوبی به استثناء مبل ،کاغذ و محصوالت کاغذی ،کک و فرآوردههای
حاصل از نفت ،مواد و محصوالت شــیمیایی ،محصوالت کانی غیرفلزی ،فلزات
اساســی ،تجهیزات حمل و نقل ،ضایعات و پســماند و فرش و صنایع دســتی
کاالهای صنعتی هســتند که طی پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت
مشابه سال قبل رشد مثبت صادراتی داشتهاند.از سوی دیگر منسوجات ،پوشاک،
محصوالت چرمی و انواع پایپوش و پرداخت چرم ،انتشــار و چاپ ،محصوالت
از الســتیک و پالســتیک ،محصوالت فلزی فابریکی به استثناء ماشینآالت و
تجهیزات ،ماشــینآالت دفتری و حسابداری ،ماشینآالت و دستگاههای برقی،
رادیو و تلویزیون و وســایل ارتباطی ،ابزار پزشــکی و اپتیکــی و دقیق و انواع
ساعت ،وسایل نقلیه موتوری ،مبلمان و سایر مصنوعات ۱۳ ،قلم کاالی صنعتی
هستند که طی  ۱۵۰روزه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶
با افت صادرات روبرو شدهاند.براســاس اطالعاتی که از ســوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت در اختیار ایسنا قرار گرفته ،در  ۵ماهه نخست امسال به ترتیب
محصوالت کانی غیرفلزی با رشــد  ۱۳۸۸درصدی ،کاغذ و محصوالت غذایی با
رشد  ۶۴۷درصدی و تجهیزات حمل و نقل با رشد  ۱۹۲درصدی بیشترین رشد
ارزشی را در بین صادرات محصوالت منتخب صنعتی داشتهاند و به ترتیب ابزار
پزشکی ،اپتیکی ،دقیق و انواع ساعت با افت  ۹۷.۶درصدی ،ماشینآالت دفتری
و حسابداری با افت  ۹۴.۵درصدی و رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی با کاهش
 ۹۰.۵درصدی ،بیشترین میزان افت صادرات کاالهای منتخب صنعتی را طی ۵
ماهه نخســت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خود اختصاص
دادهاند.گفتنی اســت میزان صادرات در بخش صنعت در  ۵ماهه نخست سال
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهگونهای است که این بخش از لحاظ
ارزشــی و وزنی به ترتیب با رشد  ۲۵.۴و  ۱۶.۹درصدی روبرو شده است.میزان
صادرات در بخش صنعت طی  ۱۵۰روز ابتدایی سال جاری معادل  ۸میلیارد و
 ۴۸۷میلیون دالر بوده که در قیاس با صادرات  ۶میلیارد و  ۷۶۹میلیون دالری
این بخش نســبت به مدت مشابه سال گذشــته با رشدی  ۲۵.۴درصدی روبرو
شده است .این در حالی است که میزان صادرات وزنی صنایع طی مدت مذکور
 ۱۹میلیون و  ۴۳۸هزار تن بود که نســبت به صادرات  ۱۶میلیون و  ۶۳۱هزار
تنی در مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۹ ،درصد رشد داشته است.
بازار

کاهش قیمت جهانی نفت
قیمتهای نفت روز دوشــنبه کاهش یافت ،زیرا معافیت هشت خریدار بزرگ
از تحریم خرید نفت ایران از شــدت کاهش صادرات نفت ایران کاست و خیال
واردکنندگان نفت را راحت کرد.بــه گزارش ایرنا به نقل از رویترز ،قیمت نفت
برنت دریای شــمال برای تحویل در ماه نوامبر (آبان-آذر) در روزگذشته با 42
ســنت یا  0.6درصد کاهش نسبت به جمعه گذشته به  72دالر و  41سنت در
هر بشــکه رسید.نفت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز به بهای  62دالر و
 79سنت در هر بشکه معامله شد که نسبت به جمعه گذشته  35سنت یا 0.6
درصد کاهش داشــت.بهای هر دو نفت یاد شــده از اوایل اکتبر (اواسط مهر) تا
کنون بیش از  15درصد کاهش پیدا کرده اســت .گزارشها در جمعه گذشته
نشــان دادند ،احتمال افزایش قیمت نفت از نظر صندوقهای سرمایهگذاری به
کمترین سطح خود در یکســال اخیر رسیده است.آمریکا هفته گذشته هشت
خریدار بزرگ نفت را از تحریم خرید نفت ایران معاف کرد.

ثبات قیمت طالی جهانی
قیمت طال روز دوشــنبه که سرمایهگذاران در آســتانه انتخابات میان دورهای
کنگره آمریکا در روز سهشــنبه جانب احتیاط را برگزیدند ،ثابت بود.به گزارش
ایســنا ،هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز گذشته بازار سنگاپور
ثابت بود و در  ۱۲۳۲.۰۸دالر ایستاد.در بازار آمریکا ،هر اونس طال برای تحویل
در دســامبر تغییر چندانی نداشت و  ۱۲۳۳.۴دالر معامله شد.قیمت طال هفته
گذشــته حدود  ۰.۲درصد کاهش داشت .طال پس از این که سرمایهگذاران در
واکنش به جنگ تجاری آمریکا و چین ،متقاضی خرید دالر شــدند ،از باالترین
رکورد امســال کــه در آوریل به ثبت رســانده بود ،حــدود  ۱۰درصد کاهش
پیدا کردبه گفته اســتفن اینس ،مدیر معامالت منطقه آسیا اقیانوسیه شرکت
 ،OANDAمعاملهگران نمیخواهند به هیچ ریسکی دست بزنند ،زیرا ابهامات
فزایندهای در آســتانه این انتخابات وجود دارد .همچنین احتماال دالر از صعود
بازمیماند که طبیعتا به نفع طال خواهد بود .اگر ریســک سیاسی آمریکا اندکی
تشدید شود ،این مساله بیشتر به افزایش قیمت طال کمک خواهد کرد.
بورس

رشد یک هزار و  241واحدی شاخص بورس

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

اصالح  ۴۰اشکال مربوط به مالیات بر ارزش افزوده

رئیس ســازمان امور مالیاتی ،گفت :اشکاالتی که در قانون
آزمایشــی مالیات بر ارزش افزوده بوده ،شناســایی شده و
حدود  ۴۰بخش در این قانون اصالح خواهد شد.به گزارش
صدا و ســیما ،سیدکامل تقوینژاد اظهار داشت :با توجه به
نامگذاری امســال با عنوانحمایت از کاالی ایرانی و برای
تقویت بخش تولید ،برنامههای مختلفی از جمله تقســیط
بدهیهای مالیاتــی تولید کنندهها ،بخشــودگی مالیاتی
تولید کنندهها ،کاهش ضرایب مربوط به واحدهای تولیدی
و افزایش ضرایــب وارد کنندگان کاالهایــی که به نوعی
کاالهای مشــابه آن در داخل تولید میشــود ،در سازمان
مالیاتی اجرا شده اســت.وی ادامه داد :برای تقویت تولید
و عبور از شــرایط فعلی باید به ســمتی برویم که بتوانیم
مالیات تولید را کاهش دهیــم و در حال حاضر مالیات بر
عملکرد واحدهای تولیدی نســبت به سود آنها  ۲۵درصد
است و مطالعات ما نشان میدهد که ما میتوانیم در شرایط
فعلی ایــن رقم را از  ۲۵درصد به  ۲۰درصد کاهش دهیم.
تقوی نژاد گفــت :حدود  ۶هزار میلیــارد تومان درآمدی
اســت که دولت در سال جاری برای کاهش نرخ مالیات بر
درآمد از دســت میدهد و ما میتوانیم از طریق شناسایی
مودیان جدید و همچنین مبارزه با فرار مالیاتی با توجه به
تکمیل سامانههای اطالعاتی و همچنین موفقیتهایی که
در طرح جامع مالیاتی داشتیم ،میتوانیم مودیان جدید را
با مالیاتهای جدیــد جایگزین این کاهش درآمدها کنیم.
رئیس ســازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه قانون مالیات
بر ارزش افزوده در مجلس در حال رســیدگی است ،گفت:
اشــکاالتی که در قانون آزمایشــی مالیات بر ارزش افزوده
بوده ،شناسایی شده و حدود  ۴۰بخش در این قانون اصالح
خواهد شد.

وی افزود :در بررســیهای مجلس و همکاریهای سازمان
مالیاتی ،ســامانههایی در نظر گرفته شــده و همه خرید و
فروشها در این سامانه ثبت میشــود و امکان اجتناب از
مالیات و فرار مالیاتی به حداقل میرسد یعنی ما هم اکنون
با اخذ صورت مالیات فصلی که از واحدهای مختلف داریم
چه در بخش تولیــد و چه در بخــش بازرگانی میتوانیم
تشــخیص دهیم که اگر یــک فعالیت اقتصــادی صورت
میگیرد طرف دوم معامله چه کسی است.تقوی نژاد اضافه
کرد :راه اندازی صندوقهای مکانیزه فروش نیز در مجلس
در حال نهایی شدن است و این صندوقها با اتصال فروش

رشد  ۲۰درصدی درآمد کشور در هفت ماهه امسال
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تخصیص
اعتبارات عمرانی در نیمه نخســت ۹۷نسبت به سال
گذشته ۲برابر است ،گفت :منابع کشور طی هفت ماهه
نخســت امســال بیش از  ۲۰درصد افزایش پیدا کرد.
بــه گزارش خانه ملت ،محمدباقر نوبخت با اشــاره به
وضعیت تخصیص منابع و اعتبارات در سال  ،۹۷گفت:
از آنجایی که در هشــتمین ماه ســال جاری هستیم
ارزیابــی عملکرد بودجه پس از تصویب آن بیش از هر
چیزی اهمیت دارد .براســاس گزارشات خزانه درباره
نحوه تخصیص بودجه  ،۹۷اگرچه منابع و مصارفی که
در بودجه پیش بینی شده بود تا امروز تحقق پیدا نکرده
اما تمامی این منابع و مصارف نسبت به  ۷ماهه نخست
سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.نوبخت با
بیان اینکه خوشبختانه در  ۷ماهه نخست سال علیرغم
تحریمها منابع بیــش از  ۲۰درصد افزایش پیدا کرد،
افزود :مصارف جاری نیز رشــد داشته اما عمده رشد
کشــور در اعتبارات عمرانی بوده است؛ تا ابتدای آبان
مــاه  ۹۷بالغ بر  ۳۰هزار میلیارد تومان برای اعتبارات
عمرانی پرداخت شــده در حالی که در  ۷ماه نخست
ســال  ۹۶پرداختهــا در این حوزه حــدود  ۱۳هزار

افزایش  ۴۶درصدی تورم تولید در بخش معدن

میلیارد تومان بــود یعنی اعتبارات موردنیاز طرحهای
عمرانی در ســال  ۹۷بیش از  ۲برابر سال  ۹۶پرداخت
شد که اثرات آن در رشــد اقتصادی مشخص خواهد
شد.رییس ســازمان برنامه و بودجه بیان کرد :تمامی
تالش ما این است که برای ماههای باقی مانده سال ۹۷
دقت الزم برای تحصیل منابع و تامین اعتبار موردنیاز
مصارف انجام شــود اگرچه با وجود نابسامانی بازار ارز
تالش زیادی است اما به دنبال آن هستیم که در بازار
مالی به ویژه در منابع و مصارف ،بودجه ،سیاستهای
مالی کنترل و ثبات اقتصــادی الزم را به وجود آوریم
و همه پرداختهای از جمله حقــوق کارکنان ،یارانه
و اعتبارات موردنیاز طرح های عمرانی انجام شود.وی
با بیــان اینکه بیش از  ۳هــزار و  ۶۰۰میلیارد تومان
پاداش بازنشستگی فرهنگیان در نیمه نخست سال ۹۷
پرداخت شد ،اظهار کرد ۱۲ :هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان
خرید تضمینی گندم تا به امروز انجام شده در حالیکه
در سالهای گذشته نمیتوانستیم پول گندمکاران را تا
هشتمین ماه سال نیز تصویه کنیم؛ علیرغم تحریمها
پیــش از پایان مهرماه تمام پول خرید تضمینی گندم
پرداخت شده است.

شــاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در تابستان
امســال به  ٣٢٤,٧رسید که نســبت به شاخص فصل
قبل ( ١٢.٤ ،)٢٨٨.٨و شــاخص فصل مشابه سال قبل
( ٤٦.٢ ،)٢٢٢.٠درصد افزایش داشــته است.شــاخص
قیمت تولیدکننــده معیاری برای اندازهگیری تغییرات
در میانگین قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان،
به ازای تولید کاال و خدمات در داخل کشــور ،نسبت
به یک دوره زمانی معین (سال پایه) است.در حقیقت،
شاخص قیمت تولیدکننده یا تورم تولیدروند تغییرات
میانگین قیمت کاالها و خدمات تولید شــده در داخل
کشــور را از دیدگاه تولیدکنندگان نشان میدهد .این
شــاخص یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی
دولتها اســت و تأثیر قابلتوجهــی بر تصمیمگیری
صاحبان صنایع ،سرمایهگذاران و حتی سیاستمداران
خواهد داشت.براســاس تازهترین گــزارش مرکز آمار
درصد تغییرات میانگین شــاخص کل بخش معدن در
چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال  ١٣٩٧نسبت
به میانگین دوره مشــابه ســال قبل (نرخ تورم تولید
کننده کل بخش معدن)  ٣٠,٨است که نسبت به تورم
چهار فصل منتهی به فصل بهار ٢٢.٠( ،١٣٩٧درصد)،

افزایش داشــته اســت.در فصل مورد بررســی بخش
«اســتخراج کانههای فلــزی» بیشتریــن تاثیر را بر
افزایــش  ١٢,٤درصدی شــاخص قیمت بخش معدن
داشته اســت .همچنین شــاخص قیمت تولیدکننده
در بخش «اســتخراج کانههای فلزی» با  ١٣,٤درصد
افزایش نســبت به فصل قبل از عــدد  ٣٠١.٠به عدد
 ٣٤١.٢رســید .این افزایش بیشتر تحت تاثیر افزایش
ت «اســتخراج سنگهای آهنی»
 ١٧.١درصدی فعالی 
به وجود آمده است.تورم تولیدکننده در فصل تابستان
 ١٣٩٧در فعالیت «استخراج سنگهای آهنی» به رقم
 ٤٥٦,٧رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل ١٧.١
درصد افزایش نشــان داده است ،این در حالی است که
شــاخص قیمت در بخش مورد بررســی در فصل بهار
 ١٣٩٧رقم  ٣٩٠.١بوده و نســبت به فصل قبل از آن
 ٢١.٠درصد افزایش یافته بود .افزایش شاخص قیمت
فعالیت «استخراج سنگهای آهنی» در فصل تابستان
 ١٣٩٧به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی
«کنســانتره آهن» اســت .تغییرات شاخص قیمت در
سایر فعالیتها ،تاثیر بسزایی در تغییر شاخص قیمت
تولیدکننده کل بخش معدن نداشته است.

مستخدمینحسینی مطرح کرد

خصوصیسازی ،راهی پولساز برای دولت
باتوجه به اینکه خصوصیسازی و واگذاری مورد تاکید وزیر
جدید اقتصاد است ،یک اقتصاددان این امر را در مقطع فعلی
عامل آزادسازی بخشی از منابع دولتی دانست و آن را باعث
ایجاد درآمد برای دولت و تامین ردیفهای بودجهای ارزیابی
کرد.مراسم معارفه فرهاد دژپسند به عنوان وزیر جدید امور
اقتصادی و دارایی در حالی برگزار شد که «خصوصیسازی»
و «واگــذاری» دو کلیدواژه مهــم صحبتهای وزیر جدید
بود .او در این مراسم با بیان اینکه شرکتهای دولتی نباید
بنگاهداری را هم به دوش بکشــند گفت که «در این مرحله
دولت آنچه را که میتواند باید واگذار کند».
دژپســند همچنین تاکید کرد که «یک بانک و دو شرکت
بزرگ دولتی را میتوانیــم واگذار کنیم» .این اظهار نظرها
آن هم در روز معارفه نشــان میدهد کــه عزم وزیر جدید
اقتصاد برای خصوصیسازی جدی اســت .اما در شرایطی
که بســیاری از شاخصهای اقتصادی همچون تورم و رشد
اقتصــادی دســتخوش تالطمات ارزی هســتند ،تاکید بر
خصوصیســازی چه ضرورتی میتواند داشته باشد؟ سوالی
که در گفتوگو با یک اقتصاددان پاســخ داده شــد.حیدر

مستخدمین حسینی ،معاون وزیر اسبق اقتصاد در گفتوگو
با ایسنا ،با اشــاره به وعدههای وزیر جدید اقتصاد مبنی بر
خصوصیسازی در اقتصاد ،اظهار کرد :در این مقطع خاص
اقتصاد ،خصوصیســازی به خاطر کسب درآمد برای دولت
است و به نظر نمیآید که توجه ویژ ه به خصوصیسازی در
این مقطع بر فعالیتهای اقتصادی خیلی اثرگذار باشد.او با
بیان این که باید سهم بخش خصوصی در عرصه بانکداری و
تصمیمسازی عملیات بانکی مشخص شود ،گفت :در جایی
که بانک مرکزی حتی صدور ضمانتنامهها را در چارچوب
آییننامههای موجود بر عهده دارد ،نقش این نهاد بیشــتر
از وزارت اقتصاد در خصوصیســازی بســیار پر رنگ است.
مستخدمین حسینی با طرح این پرسش که خصوصیسازی
در بانکهایی که حدود  ۲۰درصد آن در اختیار دولت است،
چه کارایی میتواند برای نظام بانکی داشته باشد؟ ادام ه داد:
ابتدا چارچوب و مقررات نظام بانکی باید اصالح شود و سپس
درباره نقش بخش خصوصی در اقتصاد تصمیمگیری کرد.
او با اشــاره به این که در شــرایط تحریمهــا توجه دولت
باید به هســتههای خرد واحدهای اقتصادی مانند بانکها

توصیه بیمه مرکزی برای افزایش سرمایه در بیمههای بدنه
شــاخص بورس با رشــد یک هزار و  241پله ای به جایگاه  184هزار و 159
واحدی صعود کرد.در معامالت روز دوشــنبه  2میلیارد و  357میلیون سهم،
حــق تقدم و اوراق بهادار به ارزش هفت هــزار و  946میلیارد ریال در 132
هزار و  712نوبت دادوســتد شد.بررسی شاخصهای اصلی بازار سرمایه نشان
میدهد شاخص قیمت (وزنی  -ارزشــی) که در آن ارزش سهام شرکتهای
بزرگ اثر بیشتری بر شــاخص میگذارد 361 ،واحد رشد کرد و شاخص کل
(هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکتهای بزرگ و کوچک در محاسبه
شاخص کل ،یکسان در نظر گرفته میشود 349 ،واحد افزایش یافت.شاخص
قیمت (هم وزن) نیز  246واحد باال رفت؛ این شــاخص بیانگر سطح عمومی
قیمت ســهام شرکتهای پذیرفته شــده در بورس است .شاخص آزاد شناور
یک هزار و  554واحد رشــد کرد؛ این شاخص بخشــی از سهام قابل معامله
شــرکتها در بورس را نشان میدهد.شاخص بازار اول (مربوط به شرکتهای
بهتر از نظر ســرمایه ،سودآوری و درصد سهام آزاد شناور)  872واحد افزایش
یافت و شــاخص بــازار دوم بورس نیــز  2هزار و  674واحــد صعود کرد.در
معامالت روزگذشته نمادهای وبملت (بانک ملت) ،کگل(صنعتی و معدنی گل
گهر) ،وبصادر (بانک صادرات) ،شــتران (پاالیش نفت تهران) ،تاپیکو (سرمایه
گذاری نفت و گاز تامین) ،خســاپا (سایپا) و دعبید (داروسازی دکتر عبیدی)
بیشترین تاثیر مثبت را بر شــاخص داشتند ،در مقابل ،شبهرن (نفت بهران)
و فارس(هلدینگ خلیج فارس) ،بیشــترین فشــار منفی را وارد کرده و مانع
رشــد بیشتر شاخص شــدند.گروه بانک در معامالت دیروز بورس صدرنشین
شــد؛ در این گروه  717میلیون سهم به ارزش یک هزار و  287میلیارد ریال
دادوستد شــد.گروه شــیمیایی به ارزش  536میلیارد ریال و فلزات اساسی
بــه ارزش  503میلیارد ریال جایگاههای بعدی را بــه خود اختصاص دادند.
همچنین گروه خودرو با دادوستدی به ارزش  472میلیارد ریال در رده چهارم
معامالت امروز قرار گرفت.گروه فرآوردههــای نفتی نیز با معامالتی به ارزش
 372میلیارد ریال ،رده پنجم را از آن خود کرد.شــاخص فرابورس (آیفکس)
در معامالت  26واحد رشد کرد و در جایگاه  2هزار و  11واحدی قرار گرفت.
در بازار فرابورس ،بیش از  694میلیون ســهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از
سه هزار و  580میلیارد ریال دادوستد شد.در معامالت دیروز نمادهای زاگرس
(پتروشیمی زاگرس) ،میدکو (هلدینگ معدنی خاورمیانه) ،ذوب (ذوبآهن)،
سمگا (ســرمایهگذاری میراث فرهنگی) ،دماوند (تولید نیروی برق دماوند) و
ارفع (آهن و فوالد ارفع) بیشــترین تاثیر مثبت را بر شــاخص داشته و آن را
باال بردند.

به سیستم بانکی کشور از طریق پوزها ،امکان فرار مالیاتی
را به حداقل میرســانند.وی با بیان اینکــه پرداختهای
مالیــات بر ارزش افزوده به خزانه میرود و به خود مردم بر
میگردد ،گفت :در ســال جاری  ۲۰هزار میلیارد تومان از
محل ارزش افزوده در اختیار دهیاریها و شهرداریها قرار
گرفته و صرف توسعه شهرها و مناطق روستایی و عشایری
میشود.رئیس سازمان مالیاتی افزود :حدود  ۴هزار میلیارد
تومان از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار طرح ســامت و
بیش از هزار میلیارد تومان برای توســعه ورزش در اختیار
بخــش اجتماعی و جوانان قرار میگیــرد و آثار مالیات بر

ارزش افزوده در زندگی شهروندان مشاهده میشود.رئیس
ســازمان مالیاتی در خصوص الکترونیکــی کردن مالیات
گفت :بیش از  ۹۹درصد اظهارنامههای مالیاتی را از طریق
سیستمهای الکترونیکی دریافت کردیم و مودیان میتوانند
پرداخت مالیات را به صورت صد در صد الکترونیکی انجام
دهند.وی افزود :پرونده عتراضاتی که در بخشهای مختلف
دنبال میشــود نیز الکترونیکی شده و قرار شد صددرصد
پروندههای ما در ســامانه طرح جامع مورد رســیدگی و با
تکمیل اطالعاتی که از بخشــهای مختلف هویتی ،مکانی،
ملکی ،پولی ،بانکی و معامالتــی دریافت کردیم این اقدام
صــورت بگیرد.تقوی نژاد گفت :از ســال آینــده با اعمال
مدیریت ریســک تالش میکنیم که رابطــه مودیان را با
ممیزی کم کنیم و مردم دیگر نیاز به مراجعه نداشته باشند
و فقــط حدود  ۲۰درصد پروندهها را در ســازمان مالیاتی
مورد بررســی قرار دهیم و بقیــه را از طریق خود اظهاری
خود مودیــان مورد پذیرش قرار دهیم.وی افزود :امســال
حدود دو میلیون از مودیان ما نیازی به حضور در ســازمان
مالیاتی برای دریافت برگههای تشخیص نداشتند و با توجه
به توافقی که صورت گرفته و مالیات مقطوعی برای آنها در
نظــر گرفته (به خصوص برای اصناف) مالیات آنها کامال به
صورت الکترونیکی مورد محاســبه قرار میگیرد و به جای
برگههای تشــخیص ،برگههای قطعی به محل کسب آنها
ارسال میشود.رئیس سازمان مالیاتی گفت :تالش میکنیم
ارتبــاط با مودیان را به حداقل برســانیم برای همین ،میز
خدمتی که راه اندازی شده در اکثر ادارات ما فعال و پنجره
الکترونیکی برای مودیان در نظر گرفته شــده است و ما از
نظر شــاخصهای الکترونیکی کردن جزو کشورهای قابل
قبول هستیم.

بیمه مرکزی به منظور حمایت از حقوق بیمه گذاران
با توجه به نوســانات اخیر قیمت خودرو ،بر پیشنهاد
خود مبنی بر افزایش سرمایه مورد بیمه آنها در بیمه
بدنه ،تاکید کرد.بیمه مرکــزی در اطالعیه ای اعالم
کرد ،با عنایت به نوســانات قیمت خودرو ،پیشــنهاد
میشــود بیمه گذارانی که دارای بیمه بدنه هستند با
مراجعه به نمایندگیهای شــرکتهای بیمه ،سرمایه
مــورد بیمه خود را افزایش دهند تــا در هنگام بروز
خسارت با مشکالتی چون اعمال ماده  ۱۰قانون بیمه
مواجه نشوند.
در این ماده قانونی آمده اســت :در صورتی که مالی
به کمتر از قیمت واقعی بیمه شــده باشد ،بیمه گر
به تناســب مبلغی که بیمه کــرده  -با قیمت واقعی
مال  -مسئول خســارت خواهد بود.در اطالعیه بیمه
مرکزی بر این نکته تاکید شــده اســت که در بیمه
در حالی بیش از ســه ماه از ایجاد صفهای طوالنی بنزین
در شهرهای سیستان و بلوچســتان میگذرد که با وجود
خلوت شــدن مقطعی و چند روزه جایگاهها همچنان این
کالفگــی و انتظار برای مردم در صفها و ســودهای کالن
کاذب برای قاچاقچیان در مرزها پابرجاست.کشف بیش از
هفت میلیون لیتر مواد سوختی قاچاق ،توقیف بیش از 170
دستگاه کامیون سوخت کش با بارنامه جعلی در سیستان
و بلوچستان و سرازیر شدن هزاران کارت سوخت مهاجر به
این استان از ابتدای ســالجاری آماری است که در آخرین
نشســت کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیستان و
بلوچستان اعالم شد.
این آمار موید افزایش سرســام آور قاچاق سرمایههای ملی
به خارج از کشــور اســت به طوری که به گفته دبیر ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیســتان و بلوچســتان قاچاق
فرآوردههای نفتی در  6ماه نخســت امسال نسبت به مدت
مشابه سال قبل  42درصد رشد داشته است.به گفته معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سیستان
و بلوچســتان قاچاق روزانه سه تا پنج هزار لیتر سوخت از

نامههای خودرو صرفا ابتیاع بیمه نامه خســارات وارد
شده به شــخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل
نقلیــه اجباری بــوده و بیمه نامه بدنــه خودرو و در
صورت لزوم ،اخذ الحاقیه آن اختیاری اســت وتنها
تکلیف شــرکتهای بیمه درموارد قیمت خودرو اطالع
رســانی به بیمه گذاران برای خرید الحاقیه اســت.
بنابراین گزارش فلســفه وضع ماده  ۱۰جلوگیری از
تقلبات بیمه ای در راســتای اصل رعایت حد اعالی
حسن نیت در بیمه اســت و بیمهگذاری که نسبت
به خرید بیمه بدنه براساس قیمت واقعی وسیله نقلیه
خود اقــدام نموده و مرتکب هیچ تقلب و رفتارخالف
قانون نشده و هیچ تکلیف قانونی ندارد که براثر هربار
افزایش قیمت نســبت به خرید الحاقیه اقدام کند و
به لحاظ قانونی شــرکت بیمه مکلف اســت تا سقف
بیمهنامه،خسارت وارده را جبران کند.

و بیمهها بیشتر باشــد ،اظهار کرد :قدرت نظارت دولت بر
این موسسات مالی که مورد تحریم هم قرار گرفتهاند بسیار
مهم است .دولت باید در این وضعیت شرایط ایمنی را برای
این فعالیتهای اقتصادی فراهم کند .خصوصیســازی در
این مقطع میتواند بخشــی از منابع دولتی را آزاد کند ،این
عمل بیشتر باعث ایجاد درآمد برای دولت و ایجاد ردیفهای
بودجهای است.
ایــن اقتصاددان همچنین به حوزههــای دیگری که دولت
میتوانــد در آن جــا هــم خصوصیســازی را ادام ه دهد،
اشــاره کرد و گفت :باشگاههای پرســپولیس و استقالل از
آن حوزههایی هســتند که دولــت میتواند آن را به بخش
خصوصی واگذار کند تا هم طرفداران صاحب ســهام شوند
و هم خود دولت از باشــگاهداری فاصله بگیرد.او هچنین با
تاکید بر این که شرایط فعلی به گونهای نیست که بشود از
خصوصیسازی گسترده استقبال کرد ،گفت :این که دولت
تصمیمســازی و تصمیمگیری در اقتصاد را بر عهده مردم
بگذارد ،امر مثبتی است اما در مقطع حساس کنونی دولت
باید حساسیت بیشتری به خرج دهد.

ارتقای شبکه فروش و خدمات پس از فروش در دستور کار سایپا
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت :ارتقا شبکه
فروش و خدمات پس از فروش در دســتور کار سایپا
قرار دارد.به گزارش روابط عمومی سایپا ،محمدرضا
سروش در مراســم معارفه معاون بازاریابی و فروش
گــروه خودروســازی این گروه گفت :حــوزه فروش
و خدمات پس از فروش ویترین گروه ســایپا اســت
که باید بهترین جلــوه و موقعیت را در تعامل با بازار
و مشــتریان داشــته باشــد .وی افزود :با پشتیبانی
حوزههــای مربوط به تولید محصول از نظر کیفیت و
ویژگیهای فنی ،انتظار داریم که ویترین گروه سایپا
به شایســتگی ایفای نقش کند و در ارتباط با مردم و
مشــتریان و شبکه نمایندگیها به بهترین وجه عمل
شود.ســروش تصریح کرد :انتظار مــیرود با همدلی
حوزه فروش و خدمات پس از فروش ،ساختار شبکه
نمایندگیهای گروه ســایپا ارتقا یابد.وی ســامت و

یارانههای میلیاردی که در جیب قاچاقچیان سوخت سرازیر میشود
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مرزهای این استان سبب شده است تا بعد از سرازیر شدن
کارتهای ســوخت مهاجر به سیستان و بلوچستان اکنون
نوبــت به هجوم خودروهای وانت بار برای انتقال ســوخت
قاچاق به این اســتان برســد به طوری کــه این موضوع
ســبب ازدحام و شلوغی در صفهای تعویض پالک خودرو
شده اســت.این ماجرا از ابتدای سالجاری تا کنون یکی از
مهمترین معضالت مســئوالن در سیســتان و بلوچستان
اســت که با وجود چاره اندیشی و اقدامات مقطعی و بلند
مدت انگیزه فزاینده به قاچاق ســوخت کاهش نمییابد و
این موضوع هم مردم و هم مســئوالن را کالفه کرده است
و در ایــن میان تالش چند روزه خبرنگار ایرنا برای گفت و
گو با برخی مسئوالن بی نتیجه مانده است.اگر چه به گفته
مسئوالن استان نوســانات نرخ ارز میل به قاچاق در دیگر
استانهای مرزی کشور را هم افزایش داده اما این در حالی

کارکرد دولت در واگذاریها مثبت نبوده است
مستخدمین حســینی به مسائل پیرامون میزان موفقیت و
کارایی بخش خصوصی به مثال مناطق آزاد اشــاره کرد و
گفت :باید بررســی کرد که مناطق آزاد که با هدف کارایی
بیشتر ایجاد شدند چقدر توانستند در افزایش اشتغال ،تولید
ملی و صادرات موثر باشــند که حاال خصوصیســازی در
دیگر حوزهها آن خط را دنبال کنند.مســتخدمین حسینی
با بیان این که کارکرد دولت در زمینه حاضر در واگذاریها
مثبت نبوده اســت ،ادام ه داد :دولت نتوانسته کارایی الزم و
ایجاد رشد اقتصادی را داشته باشد .در شرایطی که بانکها
حــال و روز خوبی ندارند و دولت قول اصالح نظام بانکی را
میدهد ،واگذاری یک بانک دولتی یا شرکتهای دولتی در
این شرایط چیزی غیر از پوشش درآمدی نخواهد بود.گفتنی
است ،مراسم معارفه فرهاد دژپسند ،وزیر جدید اقتصاد عصر
شنبه ( ۱۲آبان) با حضور اسحاق جهانگیری در محل وزارت
اقتصاد برگزار شــد .در این مراسم همچنین علی طیبنیا،
وزیر اسبق اقتصاد دولت روحانی هم حضورداشت که برخی
گمانهزنیها درباره نزدیکی او با دژپسند را تقویت کرد.

اســت که در دیگر شهرهای کشور خبری از طوالنی شدن
صفهای بنزین و گازوئیل نیست.نفت گاز یا همان گازوئیل
از جمله اقالمی است که در سالهای گذشته نیز در مرزهای
جنوب شرق کشور به پاکستان قاچاق میشد اما امسال با
بــاال رفتن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ایران برای اولین بار
تمایل به قاچاق بنزین در مرزهای سیســتان و بلوچستان
ایجاد شد که در نتیجه شاهد طوالنی شدن صفهای بنزین
و افزایش قابل توجه تقاضا در جایگاههای سوخت هستیم.
اختالف قیمت خرید و فروش بنزین نیز به اندازه خود جالب
و حیرت انگیز است به طوری که در شهرهای این استان هر
لیتر بنزین تا چهار هزار تومان توسط دالالن و قاچاقچیان
خریداری میشود.عالوه بر بنزین ،این شرایط زمینه قاچاق
نفت ســفید و گازوییل را نیز افزایــش داده به طوری که
سهمیه  200لیتری که با قیمت  35هزار تومان در اختیار

پاکدســتی را موضوع محوری در گروه سایپا دانست
و گفت :کارکنان و مدیران حوزه فروش باید از اخالق
حسنه برخوردار باشــند و دراین صورت سازمان نیز
آراسته و پاک خواهد بود و حسن خلق و شفافیت امور
باعث ایجاد محیط آرام و خالق در چارچوب سازمان
و در نهایت اعتالی گروه سایپا خواهد شد.مدیرعامل
گروه خودروسازی ســایپا گفت :اگر بتوانیم ظرفیت
نیروی انســانی درون سازمان را به درستی بشناسیم
کمک زیادی به توسعه سایپا خواهیم کرد چراکه در
مجموعه  ٤٠هزار نفری گروه ســایپا ،حتما نیروهای
انســانی توانمندی حضور دارند که با کمک یکدیگر
یو
و هم افزایی بیشــتر ،ســازمان ســایپا را به تعال 
پیشرفت خواهند رســاند.گفتنی است در این مراسم
محمدعلی قادری به عنوان معاون بازاریابی و فروش
گروه خودروسازی سایپا معرفی شد.
خانوارهای سیســتان و بلوچســتانی قرار میگیرد در بازار
سیاه تا  700هزار تومان از مردم خریداری شده و با چندین
برابر این قیمت در مرزها معامله میشود.در کنار هدر رفتن
ســرمایههای ملی ،کالفگی و ســرگردانی مردم در تامین
ســوخت از دیگر مشکالتی است که از چند ماه گذشته در
شهرهای سیستان و بلوچستان شاهد آن هستیم .از طرفی
به دلیل وضعیت نامناسب اشــتغال ،حمل سوخت قاچاق
در مناطق مرزی این اســتان به یکی از راههای اصلی امرار
معاش بســیاری از مردم تبدیل شــده است و در این میان
مافیا و سرشاخههای اصلی قاچاق از نیاز اقتصادی این مردم
سواستفاده میکنند.یکی از شهروندان زاهدانی در گفت و
گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :از ابتدای تابستان تاکنون
صفهای دریافت بنزین طوالنی و شلوغ شده به طوری که
گاهی این صفها به خیابانهای مجاور جایگاههای سوخت
میرســید.معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری چابهار
نیز از کمبود جایگاهها و مواد ســوختی به ویژه بنزین در
شــهر گردشــگری و تجاری چابهار انتقاد کرد و خواستار
پاسخگویی مسئوالن شرکت نفت شد.

