 ۲.۳میلیون واحد فعال ماشینسازی در کشور

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :بر اساس آخرین آمار
بیش از  ۲هزار و  ۳۰۰واحد در صنعت ماشین سازی در کشور فعال هستند.
س��عید زرندی در نشست ماشین سازی پیشران توس��عه صنعتی اظهار داشت:
اگر تحوالت نوآورانه را در صنعت ماش��ین س��ازی مورد توجه قرار ندهیم از دنیا
عقب خواهیم افتاد.وی افزود :به دلیل افزایش دس��تمزد ،هزینههای حمل و نقل
و ..تولید کارخانه به سمت شرق گسترش یافته و در سال  ۲۰۱۷بیش از  ۴۰درصد
س��هم بازار ماشین سازی در آس��یا بوده است.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت گفت :بر اس��اس آخرین آمار بیش از  ۲هزار و  ۳۰۰واحد در صنعت ماش��ین
سازی در کشور فعال هستند.وی افزود :بیش از  ۱۴۰هزار اشتغال در این صنعت ایجاد
ش��ده است و سهم  ۴.۸درصد ارزش افزوده از کل صنعت متعلق به ماشین سازی است.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت

تهیه الیحه جدید در دولت برای اخذ مالیات از «درآمد بادآورده»

فاصله فاحش کاالهای صادراتی از فناوری روز دنیا

وزی��ر اقتصاد با بیان اینکه این وزارتخان��ه در حال تدوین الیحه مالیات بردرآمد
فعالی��ت های اختالل زا اس��ت گفت :درآمدهای نجومی بادآورده براس��اس این
الیحه مش��مول پرداخت مالیات می ش��وند .فرهاد دژپس��ند با اشاره به مطرح
بودن طرح مالیات بر عایدی س��رمایه در کمیسیون اقتصادی ،گفت :مقرر شده
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی نقطه نظ��رات تکمیلی خود درباره این طرح را به
نماین��دگان ارائ��ه دهد ،اما بحث دیگر موضوع مالیات بر عملکرد و مالیات مس��تقیم
اس��ت که در این راستا قرار ش��ده که در این حوزه تجدید نظر صورت گرفته و برخی از
معافیت ها اصالح شود.
وی افزود :در حال حاضر برخی از این معافیت ها ضرورت خود را از دست داده که باید
اصالح ش��ود ،اما در برخی دیگر از بخش ها باید قانونی همانند مالیات بر عواید سرمایه
یا مالیات بر فعالیت های اختالل زا وضع شود .شادا

سرپرست سازمان توس��عه تجارت ایران معتقد است بخش قابل توجهی از سبد
کااله��ای صادرات��ی ایران از فنآوریهای روز جهانی فاصل��ه دارند و میزان این
فاصله به بیش از  ۲۰س��ال رسیده اس��ت .محمدرضا مودودی اظهار کرد :برای
آنکه بتوان به افزایش میزان کاالهای صادراتی و افزایش تنوع آنها فکر کرد ،باید
به یک س��وال مهم پاس��خ داد که امروز اقتصاد ایران صادرکننده چه نوع کاالیی
اس��ت؟ آیا م��ا کاالهایی را صادر میکنیم ک��ه از فنآوریهای نوی��ن برخوردارند یا
همچنان در سطح پایین و متوسط باقی ماندهایم .متأسفانه بررسیهای ما نشان میدهد
سطح تکنولوژی به کار رفته در کاالهای صادراتی ایران از سطح جهانی سال  ۱۹۹۸نیز
پایینتر اس��ت .وی افزود :برای آنکه بدانیم کاالهای ایرانی تا چه حد در بازار یک کشور
نفوذ کردهاند ،باید ببینیم وقتی کشور مقصد برای تولید همین کاالها برنامهریزی کند،
شاتنا
چقدر زمان نیاز خواهد داشت تا برای کاالی ایرانی ،جایگزین بسازد.
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اخبار

گزارش
سیاست روز رشد لجام گسیخته تورم را بررسی میکند؛

آژیر قرمز نقدینگی برای
برنامه های بانک مرکزی
سارا علیاری
sara.aliyari@gmail.com

طبق آخرین آمار و اطالعات منتشر شده توسط بانک مرکزی
پش�ت باج�ه
نقدینگی سرگردان کشور در پایان سال
 ۱۳۹۷از مرز  ۱,۸۰۰هزار میلیارد تومان
گ��ذر کرده و با این احتس��اب این میزان ،رق��م نقدینگی در
مقایسه با پایان سال  96رشد بیش از  ۲۳درصدی را شاهد
بوده است .آنچه که ازآخرین آمارهای بانک مرکزی از وضعیت
داراییها و بدهیهای سیس��تم بانکی منتشر شده ؛حکایت از
آن دارد ک��ه از مجموع نقدینگی یاد ش��ده بیش از  ۲۸۵هزار
میلیارد تومان پول و حدود  ۱,۵۹۷هزار میلیارد تومان ش��به
پول وعمدتاً س��پردههای بانکی بوده است .براساس آمارهای
موجود از تغییرات نقدینگی نشان از آن دارد که از حدود 5
س��ال پیش تاکنون یعنی از سال  93تاکنون بیش از ۱,۱۰۰
هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده است.
طی این سالها باالترین رشد نقدینگی در سال  ۱۳۹۴نسبت
به سال  ۱۳۹۳با  ۳۰درصد افزایش ثبت شده است.
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کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با اشاره به آمارهای موجود
می گویند؛در مقطع زمانی بین س��الهای  ۱۳۷۷تا  ۱۳۹۳به
عنوان یک��ی از اصلیترین دورههای جه��ش حجم نقدینگی،
حجم نقدینگی رش��د  ۴۱۰۰درص��دی را تجربه کرده که در
آن نقدینگی از  ۱۶.۲هزار میلیارد تومان به  ۶۸۴هزار میلیارد
تومان رس��یده است .از س��وی دیگر بررسی مقطع زمانی در
س��الهای  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۶نیز نش��ان می دهد که در این بازه
زمانی روند رش��د نقدینگی کند اما معنادار میش��ود به این
معنا که از مرداد ماه  ۱۳۹۵تا مرداد ماه  ۱۳۹۶نزدیک به ۶۱
درصد رشد نقدینگی را تجربه شده و این مهم به  ۱,۳۶۶هزار
میلیارد تومان رسیده است.
به باور این کارشناس��ان معنادار ب��ودن ترکیب  ۱,۳۶۶هزار
میلیارد تومان نقدینگی در سال  96به این مفهوم است که از
این میزان حدود  ۱,۲۰۰هزار میلیارد تومان ش��بهپول و ۱۶۶
هزار میلیارد تومان هم پول و دیگر اجزای آن اس��ت .از سوی
دیگر در پایان س��ال  ۱۳۹۶حجم نقدینگی با افزایش��ی ۲۰۰
هزار میلی��ارد تومانی به  ۱,۵۳۰هزار میلیارد تومان رس��یده
ک��ه از پایان مردادماه تا آخر س��ال حدود  ۱۲درصد رش��د را
تجربه کرده اس��ت .این منتقدان با مبنا قرار دادن ناکارآمدی
سیاستهای بانک مرکزی و ملتهب شدن فضای نقدینگی به

واسطه این سیاست ها می گویند؛ در بازه زمانی دیماه ۱۳۹۶
تا چهار ماهه اول س��ال  ۱۳۹۷افزایش نرخ ارز ،دس��تپاچگی
نهاده��ای سیاس��تگذار و بانک مرکزی ،پیشفروش س��که،
دس��تکاری تعرفه واردات خودرو ،بسته ناکارآمد سیاستهای
بانک مرکزی و اظهار نظرهای ضد و نقیض به رش��د نقدینگی
س��رعت بیشتری داد و حال به جایی رسیده ایم که نقدینگی
در حال درنوردیدن مرز 1900میلیارد تومان است اما هنوز که
هنوز متولیان تدبیری کارس��ازی برای این چاه ویل در اقتصاد
کشور نیافته اند .این حجم از نقدینگی در کشور درحالی روز
به روز در حال رش��د است که به اعتقاد متولیان حوزه صنعت
اگر این حجم نقدینگی به س��مت صنایع کش��ور سرازیر شده
و به ش��کل ملموس به دس��ت تولید و صنعت برس��د نه تنها
چرخ کارخانه های کش��ور که چرخ اقتصاد کش��ور به یکباره
به چرخ درآمده و دیگر نیازی نیس��ت که نگران فایناس��ن ها
و یا تامین نقدینگی های کش��ورهای خارجی باش��یم چرا که
این حج��م نقدینگی خود می تواند اقتصاد پر بحران کش��ور
را متحول کند.
داستان دنباله دار
هرچند روند رو به رشد نقدینگی مساله ای نیست که مربوط
به دیروز یا امروز باش��د و سالهای سال است که اقتصاد ایران
با این معضل دست و پنجه نرم می کند اما نکته مهم و قابل
توجه آن اس��ت که متولیان بانک مرکزی از جمله رئیس کل
بانک مرکزی مکررا در صحبت های خود به این موضوع تاکید
م��ی کند که برنامههای ویژهای برای هدایت نقدینگی به ویژه
به س��مت بازارهای مولد در بانک مرکزی وجود دارد اما اینکه
چطور و چگونه قرار اس��ت این برنامه ه��ا اجرایی و عملیاتی
شود س��والی اس��ت که نه تنها اذهان کارشناسان که دغدغه
مردم نیز شده است.
 8اردیبهش��ت ماه س��الجاری ب��ود که همتی در یادداش��ت
اینستاگرامی خود با بیان اینکه " بانك مركزی برای مدیریت
پایدار تورم برنامه دارد" مدعی ش��د که با وجود نوس��ان های
اقتصادی س��ال  97با اقدام های كنترلی ،رش��د نقدینگی در
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س��ال  97معادل  23درصد ،یك واحد درصد بیش��تر از سال
 96و هفت واحد درصد كمتر از س��ال  94ثبت ش��ده اس��ت.
وی با تاکید براین مس��اله که درشرایط حاضر نباید با تشدید
نااطمینانی ،تقاضای داخلی تش��دید شود اعالم کرد که بانك
مركزی برای برون رفت از ش��رایط خاص اقتصادی كش��ور به
دنب��ال راه حلهای بهینه ،مدرن و ام��كان پذیر برای كنترل
نوس��ان متغیره��ای كالن و به وی��ژه مهار نرخ تورم اس��ت و
براساس ساختار سیاست پولی جدید و به كمك عملیات بازار
باز ،بانك مركزی به دنبال آن اس��ت كه با مدیریت نرخ س��ود
كوتاه مدت و تغییر كانال اثرگذاری سیاست پولی ،نرخ تورم را
به صورت پایدار مدیریت كند.
وی مدعی ش��د ک��ه سیاس��تهای پولی پیش��ین در كنترل
مق��داری « ُكلهای پولی» با س��اختار جدید سیاس��تگذاری
پولی اصالح ش��ده و نااطمینانی كنت��رل تقاضای پول كاهش
پیدا خواهد كرد و ش��رط موفقیت این سیاستهای اصالحی،
انضباط مالی دولت و اصالح ناترازی ترازنامه بانكهاس��ت كه
پیگیری خواهد شد.
تولید راهکار جذب نقدینگی
آنچه مس��لم اس��ت برای رهایی از تبع��ات منفی این حجم
نقدینگی بهتر اس��ت نقدینگی در کش��ور به س��مت تولید و
صنع��ت حرکت کند ،چراکه در این ص��ورت عالوه بر کاهش
آثار تورمی در جامعه می توان شاهد صرف نقدینگی در جایی
باش��یم که بازده مناس��بی دارد و می تواند چ��رخ اقتصاد را
به حرکت درآورد و مش��کالت ناشی از حجم کنونی نقدینگی
ازآنج نشات گرفته که این نقدینگی ها در بخشهای ساختاری
اقتص��اد از جمله عمران��ی ،تولید و صنعت تزریق نش��ده که
اگر می ش��د مش��کالت مربوط به بیکاری و نوسانات بازارهای
اقتصادی به مراتب کمتر از این بود و یا اصال وجود نداشت .با
این وجود جا دارد تا متولیان هر چه زودتر اقدام به عملیاتی
ک��ردن برنامه های خود در این زمین��ه بکنند چراکه هر یک
لحظه تعلل دراین مهم می تواند تبعات جبران ناپذیری را در
اقتصاد کشور پدید آورد که بیان آن قابل تصور نیست.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

خرید  ۳۸هزار سکه توسط یک نفر
رئیس س��ازمان امور مالیاتی ضمن اعالم اخ��ذ مالیات از درآمدهای
خ�ط كــش
بادآورده ،گفت :پارس��ال در طرح پیشفروش سکه  ۴۹۰نفر بیش از
هزار قطعه س��که خریدهاند که  ۳۸نفر از آنها هر کدام بیش از  ۵۰۰۰قطعه سکه خریده
و یک نفر هم به تنهایی  ۳۸هزار س��که تمام بهار آزادی خریده اس��ت که از آنها مالیات
گرفته میشود.
امیدعلی پارسا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد :سال گذشته بیش از پنج
میلیون و  ۸۹۰هزار قطعه س��که بهار آزادی فروخته ش��د که  ۱۰۲هزار نفر در کشور این
سکهها را خریدند .به گفته وی ۵۸ ،هزار نفر از این افراد کمتر از  ۲۰قطعه سکه خریدند
که طبق قانون مشمول مالیات نمیشوند اما  ۴۹۰نفر بیش از هزار قطعه سکه خریدهاند
ک��ه  ۳۸نفر هر کدام بیش از  ۵۰۰۰قطعه س��که خریدهان��د و یک نفر هم به تنهایی ۳۸
هزار سکه بهار آزادی خریده است.
پارس��ا گفت :قیمت س��که خریده شده توس��ط این افراد حدود یک میلیون و  ۳۰۰هزار
تومان بوده درحالیکه امروز قیمت س��که بیش از چهار و نیم میلیون تومان است و ثروت
و س��ود ب��ادآوردهای را برای این افراد ایجاد کرده که س��ازمان ام��ور مالیاتی باید از آنها
مالی��ات دریافت کند در صورتیکه این افراد در فضای مجازی ش��روع به مقابله با مالیات
بر سکه کردهاند.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود :طرح مالیات بر عایدی ثروت که شامل امالک ،خودرو،
سکه و ارز میشود نیز در الیحه وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی شده و برای تصویب
به هیأت دولت ارائه شده است .او تاکید کرد :قرار نیست از کسی که ملکی برای زندگی
دارد ،یا کس��ی که تعداد زیادی خانه برای مردم تولی��د میکند مالیات آنچنانی بگیریم،
بلکه کس��انی که روی مس��کن و امالک خرید و فروش س��فتهبازی و س��وداگری انجام
میدهند ،باید مالیات بدهند .ایسنا

این هفته

شاهکار جدید فروش نفت ایران عملیاتی
میشود

"تهات��ر نفت در برابر اج��را" یا "تهاتر نفت در برابر س��رمایهگذاری"
طلاي س�ياه
راهکار جدیدی اس��ت که مجوز آن در قالب قانون بودجه س��ال ۹۸
صادر شده و نخستین قرارداد در این زمینه بهمنظور احداث نیروگاه جدید ری در جنوب
ش��هر تهران در هفته پیشِرو امضا میش��ود .اردیبهشتماه س��ال جاری بود که مسعود
کرباسیان ،مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران در تشریح راهکار جدید ایران برای فروش
نف��ت ،عن��وان کرد که میتوان بهجای پول نقد ،فروش نفت به ش��رکتها (ش��رکتهای
سرمایهگذار در پروژهها یا فروشنده کاال به ایران) انجام شود .این راهکار ،ابزاری است که
در قانون بودجه سال جاری دیده شده؛ در بند ی تبصره یک قانون بودجه آمده" :به دولت
اجازه داده میشود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ
چهارصد هزار میلیارد ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اش��خاص حقیقی ،حقوقی،
تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان س��ال  1397ایجاد ش��ده و
همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اش��خاص بر اساس
قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقهای تس��ویه کند" .برایناساس ،نخستین قرارداد نفت
در برابر اجرا ،در هفته پیشِرو به امضا میرسد .این قرارداد مربوط به نوسازی نیروگاه ری
است که ارزش کلی آن  500میلیون یورو تعیین شده و قرار است بهازای سرمایه گذاری
یک شرکت ایرانی در اجرای این پروژه ،بهمیزان اصل و سود این سرمایه گذاری ،نفت خام
در اختیار این شرکت داخلی قرار گیرد .محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت تولید نیروی
برق حرارتی در این خصوص گفت 3000 :مگاوات نیروگاه فرس��وده در کش��ور داریم که
بهدنبال آن هستیم بتوانیم رفته رفته با احداث واحدهای جدید ،این نیروگاههای فرسوده
را از مدار خارج کنیم .تسنیم

پول خرید تضمینی گندم نقد
پرداخت میشود

معاون ش��رکت بازرگانی دولتی ایران از تس��ویه پول
خرید تضمینی گندم کش��اورزان به صورت نقدی در
س��ال جاری خبر داد و گفت :قاچاق گندم به خارج از
کشور شایعه است و مسئولین ذیربط تا به امروز حتی
یک مورد از قاچاق گندم را گزارش ندادهاند.
حس��ن حنان درباره میزان خری��د تضمینی گندم در
س��ال جاری اظهار ک��رد :با توجه ب��ه اینکه هنوز 50
درصد از کل خرید تضمینی گندم صورت نگرفته است
نمیتوانی��م برآورد دقیقی از میزان خرید تضمینی در
سالجاری داشته باش��یم .اوج خرید تضمینی گندم از
 20تیرماه تا  15مرداد انجام میشود و در صورتی که
در این مدت میزان خرید مناس��ب نباشد باید فکری
برای جایگزینی آن داشته باشیم.
حنان گفت :هنوز درباره واردات گندم تصمیمی گرفته
نش��ده اس��ت زیرا میزان خرید داخلی و مصرف گندم
در کشورمان هنوز به طور دقیق مشخص نیست و اگر
الزم باشد برای واردات نیز اقدام میشود .فارس

زمان واریز یارانه تیر ماه مشخص شد

یارانه نقدی تیر  ۹۸از بامداد روز دوشنبه  ۲۷تیرماه
قابل برداشت است.
پیش بینی می ش��ود صد و یکمین مرحله از پرداخت
یاران��ه نقدی تیرماه  ۹۸یکش��نبه  ۲۶تی��ر ماه  ۹۸به
حس��اب سرپرستان خانوار واریز میشود.بر اساس این
گزارش طب��ق آخرین خبرها یاران��ه نقدی تیر  ۹۸از
بامداد روز دوشنبه  ۲۷تیرماه قابل برداشت است.
مبل��غ یارانه خرداد  ۹۸هر یک از مش��موالن همانند
میزان
ماههای گذشته  ۴۵.۵۰۰تومان است.

افت  ۷۳درصدی صادرات پسته
ایران به اروپا

صادرات پسته ایران به اروپا در  ۴ماهه نخست ۲۰۱۹
با افت  ۷۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به
 ۲۵.۴میلیون یورو رسید.
صادرات پس��ته ای��ران ب��ه اتحادیه اروپ��ا در  4ماهه
نخس��ت س��ال جاری میالدی با اف��ت قابل توجه 73
درصدی نس��بت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده
اس��ت .ایران در  4ماهه نخس��ت س��ال  2018بالغ بر
 94.5میلیون یورو پسته به اروپا صادر کرده بود.
صادارت پس��ته با پوس��ت ایران به اروپ��ا در  4ماهه
نخس��ت  2019با افت  83درصدی نس��بت به مدت
مش��ابه سال قبل مواجه ش��ده و به  9.6میلیون یورو
رسیده اس��ت .ایران در  4ماهه نخست  2018بالغ بر
 58میلیون یورو پس��ته با پوس��ت به اروپا صادر کرده
بود.صادرات مغز پس��ته ایران ب��ه اروپا در این دوره با
افت  56درصدی نس��بت به مدت مشابه سال قبل به
تسنیم
 15.8میلیون یورو رسیده است.

مصرف آب تهرانیها  ۴۰لیتر بیشتر
از سرانه مصرف کشور

آمار و ارقام حاکی از آن اس��ت که مردم شهر تهران
در مقایس��ه با بقیه ش��هرهای کش��ور  ۲۰درصد و در
مقایس��ه با برخی ش��هر کش��ورهای اروپای��ی همتراز
تهران ۳۰ ،درصد بیش��تر آب شرب مصرف میکنند.
این درحالی اس��ت که هزینه تمام شده هر مترمکعب
آب شرب در تهران  ۲,۵۰۰تومان است درحالی که به
ازای هر مترمکعب  ۶۰۰تومان از مش��ترکین دریافت
میشود.
به گفته بختیاری مدیر عامل شرکت آبفا استان تهران
تهرانیه��ا روزانه به اندازه حج��م دریاچه چیتگر آب
ش��رب مصرف میکنند ۲۰ .درصد از کل آب ش��رب
مصرفی در کش��ور در تهران مصرف میش��ود که این
میزان در شهر تهران معادل یک میلیارد و  ۶۰میلیون
مترمکع��ب و در اس��تان تهران یک میلی��ارد و ۴۵۰
میلیون مترمکعب است.
وی با بیان اینکه تهرانیها  ۴۰لیتر بیش��تر از س��رانه
مصرف آب شرب مصرف میکنند افزود :سرانه مصرف
روزانه آب ش��رب در کش��ور به ازای هر نفر  ۲۱۰لیتر
اس��ت که این میزان در تهران معادل  ۲۵۰لیتر است.
روابط عمومی آبفای تهران

واردات بیش از  ۱۷۴تن انواع شمع

به کشور

آم��ار مقدماتی گمرک از تج��ارت خارجی  ۱۲ماهه
س��ال  ،۹۷حاکی از آن است که در این مدت بیش از
 ۱۷۴تن انواع ش��مع و اش��یا همانند وارد کشور شده
است.بر اساس این آمار ارزش واردات این حجم شمع
و اش��یا همانند به کشور یک میلیارد و  ۵۶۸میلیون و
 ۷۹هزار و  ۹۸۵تومان به ثبت رس��یده که این میزان
معادل  ۳۷۸هزار و  ۶۱۰دالر محاسبه شده است.
آمار گمرک نش��ان میدهد این حجم شمع و اشیا از
کش��ورهایی مانند چین ،امارات متحده عربی ،آلمان،
ترکیه ،هند و هنگ کنگ وارد کش��ور ش��ده است.بر
اساس آمار بیش��ترین حجم واردات از کشور چین به
می��زان بیش از  ۱۵۶تن و به ارزش  ۳۳۹هزار و ۴۲۳
دالر صورت گرفته است .میزان

