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نگاه روزرخداد اقتصاد خودرو

محيط اقتصادي كشور ناامن است

هنگامي كه صحبت از ورود سرمايه و سرمايه گذاري 
مي ش��ود بايد ديد كه اين فعاليت تاب��ع چه عواملي 
است. س��رمايه گذار براي فعاليت هاي خود به تحليل 
ريس��ك و بازده مي پردازد. مس��لما هرچقدر هزينه 
ريس��ك باال باش��د او انگيزه كمتري خواهد داش��ت 
تا س��رمايه گذاري كند. حال س��وال اين اس��ت كه 
چه عواملي هزين��ه ريس��ك را افزاي��ش مي دهند. 
مهم ترين ريس��ك، ريسك سيس��تماتيك حاكم در 
اقتصاد كشور است؛ به عبارت ديگر ثبات اقتصادي- 
سياسي از مهم ترين عواملي است كه بر تصميم گيري 
س��رمايه گذاران اثر مي گذارد. نهاده��اي بين المللي 
براس��اس برخي ش��اخص ها ريس��ك حاك��م بر هر 
كشور را محاسبه مي كنند. ريسك اقتصاد-سياسي 
هر كش��وري در واقع ميزان امنيت س��رمايه را نشان 
مي دهد. هرچقدر اين ريسك باال باشد، سرمايه گذار 
احساس خطر بيشتري خواهد كرد. سرمايه گذار در 
محيط ناامن سرمايه گذاري نخواهد كرد. طي ساليان 
گذشته براساس گزارش هاي نهادهاي رسمي، كشور 
ايران ثبات سياسي-اقتصادي مناسبي نداشته  است. 
در نتيجه ريسك سيستماتيك آن باال بوده كه هزينه 

ورود سرمايه را افزايش داده است. 
از طرفي نباي��د از نقش تحريم ها گذش��ت. كش��ور 
امريكا همواره اقتصاد كشور را تهديد كرده كه برخي 
محدوديت ها بر آن وضع خواهد كرد. در اين ش��رايط 
بيشتر ش��ركت هاي خارجي به دليل ترس از دست 
دادن سرمايه شان، دليلي براي ورود به ايران نخواهند 
داش��ت. همين موضوع خود با مح��دود كردن نقل و 
انتقال منابع از طريق قطع ارتباط نظام پولي كشور با 
نظام بين المللي، ريسك اقتصاد را بيش از پيش كرده 

است. 
حال اگر به داخل كش��ور نيز نگاه��ي بيندازيم حتي 
اگر تحريمي وجود نداش��ته باش��د، مجموع��ه اي از 
پيش شرط ها و بسترها الزم اس��ت تا سرمايه گذاري 

صورت بگيرد. 
از نظام هاي مختلف ارزي گرفته تا سياستگذاري هاي 
پولي، همه اين ش��اخص ها بايد از وضعيت مناسبي 
برخوردار باشند تا بلكه سرمايه گذاري صورت بگيرد. 
بطور مثال قيمت ارز و بي ثباتي ارزش پول ملي نيز از 
موانع اصلي ورود سرمايه به كشور بوده است. به دليل 
كاهش ارزش پول ملي، ارز تبديل شده به ريال ارزش 
خود را به شدت از دست داده است. همين خود باعث 
شده تا بسياري از سرمايه گذاري ها توجيه اقتصادي 
خود را ازدس��ت بدهند و ش��ركت هايي هم كه وارد 
ش��ده اند و پول خود را به ريال تبديل كرده اند، قدرت 
خريد پول ش��ان نس��بت به ارزها ديگر كمتر شود و 
در نتيجه انگيزه  الزم براي ادامه فعاليت را از دس��ت 
بدهند. طي س��اليان گذشته بحث س��رمايه گذراي 
با ريس��ك باال مطرح شد. اين س��رمايه گذاري ها در 
محيط هايي با ريس��ك باال صورت مي گيرد چرا كه 
انتظار افزايش عاي��دي در آنها باال اس��ت. ولي آنقدر 
ريسك س��رمايه گذاري در كش��ور باال بوده است كه 
حتي نتوانسته ايم اين سرمايه گذاران را قانع كنيم در 

كشور سرمايه گذاري كنند. 
بنابراين پيش زمينه الزم براي جذب سرمايه گذاري 
در كشور وجود ندارد. ايجاد چنين پيش زمينه هايي 
نيازمند هماهنگي در سطح قوا و نهادهاي تصميم گير 
رده باالي كشور اس��ت. در ادوار گذشته در اين راستا 
به هماهنگي مناس��بي نرسيده ايم. س��رمايه گذاران 
خارجي براي انتقال منابع شان به ديگر كشورها تابع 
برخي استانداردها هستند كه براس��اس آنها انگيزه 
ورود پي��دا مي كنند؛ اس��تانداردهايي ك��ه قوانين و 
س��اختار حقوق مالكيت و نقل و انتق��ال دارايي ها از 
مهم ترين آنها است. نهادهاي تصميم ساز كشور بهتر 
است با سياس��ت هاي مناس��ب هزينه ريسك ورود 
سرمايه را كاهش دهند. تا وقتي نظام هماهنگ جامع 
سرمايه گذاري تدوين و اجرا نشود و پيش زمينه هاي 
الزم در سطح كالن تامين نشود نمي توان انتقال ورود 
س��رمايه چه از جانب خارجيان و چ��ه ايرانيان مقيم 

خارج داشت. 
كارشناس بورس

»اگ��ر ب��ا كف��ش خودروس��ازان ايراني اندك��ي قدم 
برداريم، ش��ايد بدانيم چرا لنگان است.« آري صنعت 
خودروسازي ايران در تمامي اين س��ال ها، همواره در 
تيررس انتق��ادات قرار گرفته و هميش��ه متهم رديف 
اول بوده كه چ��را از حمايت دولتي برخوردار اس��ت. 
گويا مخالفان توس��عه صنعت خودروس��ازي داخلي 
با زدن عينك بدبيني، تنها نيم��ه پرليوان را مي بينند 
و به موانع و محدوديت هايي كه بر س��ر راه اعتالي اين 
صنعت وجود دارد، وقعي نمي گذارند.اما بد نيست براي 
يكبار هم شده، از دريچه صاحبان صنعت خودروسازي 
به معضالت ش��ان نگاه كنيم؛ بلكه دريابي��م راه رفتن 
در اين مسير پرتالطم توس��عه، چقدر سخت و دشوار 
است. بگذاريد از نخستين مانعي بگوييم كه سد راه شان 

شده؛ يعني همان االكلنگ تعرفه واردات.
وقتي دولتي مي خواه��د صنايع نوپاي خ��ود را مورد 
حمايت قرار ده��د، از ابزار تعرفه اي به��ره مي برد، اما 
غاف��ل از اينكه برخ��ي قوانين خلق الس��اعه در حوزه 
تجارت خارجي، بارها دست و دل خودروسازان ايراني 
را لرزانده است.نمونه آن را هم مي توان در بحث تعرفه 
واردات خودروهاي خارجي ديد. البته در مورد خاص و 
مهم دو ديدگاه وجود دارد؛ برخی کارشناسان، واردات 
اين کاال را به  عنوان واردات کاالی لوکس و غيرضروری 
تلقی کرده و آن را عاملی مخ��رب برای توليد داخلی و 
خروج ارز قلمداد می کنند.براساس چنين ديدگاهي، 
تعرفه واردات خودروهاي خارجي در راستاي حمايت 
از خودروسازان داخلي بايد افزايش يابد.موضوعي كه 
باعث شد، در چند سال اخير، خودروسازان در معرض 
انتقادات مبنی بر حمايت بی اندازه دولت از اين صنعت 
قرار بگيرند و از طرفي، حاش��يه های زي��ادی را برای 
نهادهاي تصميم گير و اتهاماتی همچون فضای رانتی 

در واردات خودرو به وجود آورد.
اما در مقابل اين ديدگاه، برخی ديگ��ر به اين موضوع 
به عنوان عاملی ب��رای ايجاد رقابت در ب��ازار خودرو و 
افزايش کيفيت توليد داخل نگاه می کنند و آن را يک 
ضرورت برای پاسخ دهی به تقاضای داخلی می دانند. 
بنابراين معتقدند، تعرفه واردات خودروهاي خارجي 
بايد كاهش يابد تا س��طح رقابت در عرص��ه توليدات 
داخلي افزايش يابد.به همين دليل اختالف نظرهايی 
درخصوص ميزان نرخ حقوق ورودی اين کاال و اعمال 
محدوديت های مقداری و توقف وجود دارد. اما نكته اي 
كه نبايد از نظر دور داشت اينكه در کشورهای در حال 
توس��عه و بعضا پيش��رفته، تعرفه واردات ابزاري است 
در دس��ت دولت ها براي حمايت از صنايع و توليدات 
داخلي ش��ان تا از طريق آن منافع اقتصادی عايدشان 
ش��ود.از اين منظر، دولت بايد با اب��زار تعرفه اي كه در 
اختيار دارد به گونه اي بازي كن��د، كه بازيگران عرصه 

صنعت خودروسازي كشور لطمه نبينند.
اما »موانع گمركي«، را مي توان ديگر چالش پيش روي 
خودروس��ازان داخلي دانس��ت؛ چراكه در حال حاضر 

حجم زي��ادی از م��واد اولي��ه و قطعات نيم س��اخته 
قطعه س��ازان در گمرک مانده و ام��کان ترخيص آنها 
وج��ود ندارد.وضعيت��ي كه باع��ث ايجاد مش��کل در 
فرآيند توليد قطعه س��ازان و در نتيجه خودروس��ازان 
مي ش��ود.به طوري كه به گفته برخي از قطعه سازان، 
قبل از تک نرخی ش��دن ارز قطعه س��ازان م��واد اوليه 
وارداتی را با پرداخت حدود 30 درص��د ارزش کاال به 
عنوان پيش پرداخت، خري��داری و وارد کرده و مابقی 
پول را بعدا پرداخت می کردند.ام��ا از زمان تک نرخی 
شدن ارز، امکان دريافت ارز برای پرداخت مابقی پول 
مواد اوليه وارداتی در گذش��ته، وجود ندارد.همين امر 
باعث رس��وب حجم قابل توجهی از مواد اوليه صنعت 
قطعه سازی در گمرک ش��ده که امکان ترخيص آنها 
به دليل عدم تخصيص ارز و ارائه مدارک، وجود ندارد. 
از آن س��و، با توجه به اينكه برای مقابله با تحريم های 
آتی آمريکا، در چند م��اه اخير فعالي��ت صنايع برای 
واردات و دپوی مواد اوليه افزايش يافته اس��ت، در اين 
شرايط ش��اهد انباش��تگی کاال در گمرکات هستيم و 
گويا آمادگی الزم از س��وی گمرک برای ترخيص اين 
حجم واردات وجود ندارد. در چنين ش��رايطي  به نظر 
مي رسد، باز شدن گره بخشي از اين مشكل به دستان 
متوليان گمركي باش��د، ک��ه با بازنگ��ری در قوانين و 
مقررات داخلی خود، سهولت و سرعت عمل بيشتری 

در ترخيص مواد اوليه صنايع ايجاد کند.
اما بحث »اجراي اس��تانداردهاي 85گانه«، س��ومين 
مانعي است كه اين روزها صاحبان صنعت خودروسازي 

كش��ور را آزرده خاطر س��اخته است.ش��ايد در اينجا 
يادآوري اين ضرب المثل بد نباش��د كه گفته مي شود: 
»سنگ بزرگ نش��انه نزدن اس��ت.« به نظر مي رسد، 
الزام خودروس��ازان به اجراي اس��تانداردهاي 85گانه، 
همان سنگ بزرگي باش��د، كه نتوان خيلي به اجراي 
آن از سوي خودروس��ازان به داليل معضالتي كه با آن 
روبرو هستند، اميد داشت.اما گويا مرغ رييس سازمان 
ملي اس��تاندارد، يك پا دارد و  بارها در اين خصوص به 
خودروس��ازان اولتيمات��وم داده اس��ت.بنابه اظهارات 
نيره پيروزبخت، »از ابتدای دی ماه س��ال 139۶ تعداد 
55 اس��تاندارد خودرويی به ۶1 مورد افزايش يافت و از 
يکم تيرماه س��ال 97 به ۶3 مورد و در فاز سوم و پايانی 
اجرای اين طرح که يکم دی ماه سال جاري است، تعداد 
استانداردهای خودرويی به 85 مورد افزايش می يابد و 
هر خودرويی بتواند اين استانداردها را در آن زمان پاس 
کند ادامه فعاليتش در س��ازمان ملی استاندارد تاييد 
می ش��ود. در غير اين صورت توليدش متوقف خواهد 

شد و اين موضوع مطالبه دولت و مردم است.«
اي��ن اولتيمات��وم البته واكن��ش خودروس��ازان را در 
پي داش��ت. آنها در اعتراض ب��ه اقدام س��ازمان ملي 
استاندارد، مي گويند: اين گونه نيست كه خودروسازان 
كاري براي محقق ك��ردن اين اس��تانداردها در مورد 
توليدات ش��ان نكرده باش��ند؛ چراكه خودروس��ازان 
داخلي س��ال ها اس��ت كه به دنب��ال افزايش كيفيت 
خودروهاي ش��ان هس��تند و با اين همه رس��يدن به 
نقطه موردنظر سازمان ملي استاندارد همچنان براي 

آنها دش��وار اس��ت. البته يكي از داليل اعت��راض آنها 
به چنين بخش��نامه اي اين اس��ت كه افزايش سطح 
اس��تاندارد توليد خودروهاي داخلي، ممكن است به 
افزايش قيمت اين خودروها در بازار داخلي بينجامد.

به طوري كه حتي برخي از كارشناس��ان، نسبت اجبار 
خودروس��ازان به اعمال اس��تانداردهاي 85گانه بارها 
هشدار دادند.از آن سو، همزمان با تالطم ها در بازار ارز و 
افزايش تقاضاي سوداگرانه در بازار خودرو، يك فوريت 
طرح »س��اماندهي بازار خودرو« در مجلس ش��وراي 
اسالمي به تصويب رس��يد. در اين طرح، لزوم اجراي 
اس��تانداردهاي 85گانه در كنار كاهش قابل مالحظه 
تعرف��ه واردات خودرو مطرح ش��ده، ك��ه اين موضوع 
مي تواند در آين��ده اي نه چندان دور، به تندتر ش��دن 
ش��يب افزايش قيمت خودروهاي داخلي منجر شود، 

كه اين هم در جاي خود نگران كننده است.
البته افزايش س��طح اس��تاندارد تولي��د خودروها، دو 
راه پيش پاي خودروس��ازان ق��رار مي دهد؛ يكي آنكه 
تولي��د خودروهاي فاقد اي��ن اس��تانداردها به تدريج 
كنار گذاش��ته ش��ود و خودروس��ازان به سمت توليد 
خودرو در پلتفرم هاي جديد برون��د.راه دوم، افزايش 
سطح استانداردهاي توليد، همزمان با افزايش قيمت 
توليدات است، اما در اين حالت افزايش قيمت ناگزير 
اس��ت. با چنين موانع و دس��ت اندازهايي كه در مسير 
حركت خودروس��ازان وجود دارد، آي��ا نبايد قوانين و 
مقررات کسب وکار در کشور به نفع واحدهای صنعتی 

و توليدی تسهيل و برخی موانع داخلی برطرف شود؟

خودروسازانداخليازسهمانعبزرگرنجميبرند

سرعت گير خودروسازان

ويژه

تازه ترين گزارش بانك مرك��زي از گزيده هاي اقتصادي 
سال 9۶ كه شامل خالصه دارايي ها و بدهي هاي سيستم 
بانكي اعم از بانك مركزي، بانك ها و موسس��ات اعتباري 
غيربانك��ي، بانك هاي تج��اري، بانك ه��اي تخصصي و 
بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي و نيز 
ش��امل ارقام عمده پولي و اعتباري و تسهيالت اعتباري 
بانك ها و موسس��ات اعتباري به تفكيك عقود اس��المي 
منتشر شده نشان مي دهد كه در سال گذشته، درآمدهاي 
مالياتي 99.5 درصد محقق شده و نسبت پرداخت هاي 

عمراني به هزينه هاي جاري 18 درصد شد. 
جديدترين جزييات بودجه عمومي دولت در س��ال 9۶ 
نش��ان مي دهد تراز عملياتي بودجه از رقم مصوب منفي 
79720 ميليارد تومان در س��ال 95 ب��ه منفي 75370 
ميليارد تومان رس��يده كه رو به بهبود اس��ت. بر اساس 
جديدترين آمارهاي بانك مركزي درآمدهاي بودجه بالغ 
بر 1۶7 هزار و 570 ميليارد تومان ب��وده كه از اين ميزان 
سهم درآمدهاي مالياتي 115 هزار و 840 ميليارد تومان 
و س��اير درآمدها 51 هزار 730 ميليارد تومان بوده است. 
اين آمار نش��ان مي دهد كه كل درآمدها در سال گذشته 
14.7 درصد نس��بت به عملكرد 95 رش��د يافته و 99.5 
درصد درآمدهاي مالياتي محقق ش��ده است. همچنين 
ساير درآمدها از 44 هزار و ۶00 ميليارد تومان سال 95، 
هفت هزار ميليارد تومان در سال 9۶ افزايش يافته است. 
در مقابل پرداخت هاي جاري دولت نسبت به سال 95 بالغ 
بر 17.2 درصد رشد داشت و از 207 هزار و 230 ميليارد 
تومان به 242 ه��زار و 920 ميليارد تومان رس��يد. رقم 
مصوب س��ال 9۶ بالغ بر 253 هزار و 820 ميليارد تومان 
بوده است. هزينه هاي دولت در سال گذشته بيش از رقم 
تورم 9.2 درصدي رش��د كرد. بنابراين لزوم صرفه جويي 
و كاهش هزينه  دستگاه ها از سوي مسووالن به خصوص 
س��ازمان برنامه بودجه ضروري تلقي مي شود. در بخش 
دارايي هاي س��رمايه اي بيش از 92 ه��زار و 290 ميليارد 
تومان نفت، فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي فروخته 
ش��ده كه رقم مصوب آن در بودجه 9۶ بالغ بر 118 هزار 
و 950 ميليارد تومان بوده اس��ت. با اي��ن وجود واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي 24.2 درصد نس��بت به 95 رشد 
نشان مي دهد. همچنين پرداخت هاي عمراني يا همان 
تملك دارايي سرمايه اي سال 9۶ نسبت به سال 95 بالغ 
بر 13.۶ درصد رشد نشان مي دهد اما با اين وجود نتوانسته 
رقم مصوب 71 هزار و 370 ميليارد توماني را محقق كند 
و حدود 43 هزار و 920 ميليارد توم��ان پرداختي وجود 
دارد و س��هم ۶1.5 درصدي از رقم مصوب را پوشش داده 
است. يعني حدود 38.5 درصد عدم تحقق در اين بخش 

مشاهده مي شود.

گ�روه اقتصادي| مس��عود كرباس��يان، وزير امور روايت بانك مركزي از اقتصاد 96
اقتصادي و دارايي و محمد شريعتمداري هركدام در 
گزارش��ي جداگانه موضوع تخلف در واردات خودرو 
را مورد بررس��ي قرار دادند. ش��ريعتمداري گزارشي 
مبس��وط در اين زمينه به رييس جمهور ارسال كرد 
و وزير اقتصاد نيز در تازه ترين پست اينستاگرام خود 
به واردكنندگان متخلف اش��اره كرد و نوشت: »حق 

مردم را ريال به ريال از متخلفان مي گيريم.«
او در پست اينستاگرامي خود نوشته است: »ريال به 
ريال از درآمدهاي اين سرزمين كه با سختي، تالش 
ش��بانه روزي و كار بي وقفه فعاالن بخش خصوصي و 
شهروندان به دس��ت آمده، نه سهم و نه حق گروهي 
خاص نيس��ت بلكه بايد عادالنه و برنامه ريزي شده 
صرف توسعه ملي شود. برهمين اساس سازمان امور 
مالياتي پس از برگزاري جلسات كارشناسي، مكلف 
شده تا با دقت و حساسيت به بررسي وضعيت پرونده 
مالياتي افراد يا شركت هايي بپردازد كه با ارز 4200 
توماني اقدام به واردات خودرو كرده اند.« كرباس��يان 
در عين حال كه زمان اجراي اين دستور را يك هفته 
اعالم كرده، تاكيد داشته اس��ت: »دولت در راستاي 
تامين منافع ملي، حركت در مس��ير توسعه و حفظ 
منافع ش��هروندان و كارآفرينان و با تكيه بر »قدرت 

حكمراني« خود از منابع كشور پاسداري مي كند.«
وزي��ر امور اقتص��اد و دارايي بر همين اس��اس س��ه 
فرم��ان هفته ج��اري خ��ود را اعالم و عن��وان كرده 
اس��ت: »اول: گمرك و وزارت صنعت ليست تمامي 
شركت ها و اش��خاص واردكننده را در اختيار وزارت 
امور اقتصادي و دارايي و س��ازمان امور مالياتي قرار 
داده تا بررسي هاي دقيق در مورد سوابق مالياتي آنها 
صورت گيرد. همچنين براي شفافيت هرچه بيشتر، 
ليست مورد نظر به زودي در اختيار افكار عمومي هم 
قرار خواهد گرفت. دوم: در صورتي كه واردكنندگان 
خ��ودرو ب��ا ارز 4200 تومان��ي، اق��دام ب��ه فروش 
محصوالت با قيمت باالتر در بازار كرده باش��ند و اين 
درآمد را »ابراز كنند« ماليات آنها براس��اس قانون و 
برمبناي كارشناسي دقيق س��ازمان امورمالياتي تا 
ريال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده كاالي 
وارداتي آنها و قيم��ت فروش نهايي ب��ا نهايت دقت 
مورد بررسي قرار مي گيرد. البته سازمان هاي نظارتي 
مانند تعزيرات، بازرسي كل كشور و سازمان حمايت 
از توليدكنندگان و مصرف كنن��دگان هم با گروهي 
كه كااله��اي وارداتي با ارز رس��مي را با قيمت باالتر 
فروخته باش��ند، در نهايت جديت برخورد خواهند 
كرد. س��وم: در صورتي كه اين گروه از واردكنندگان 
ب��ا ارز 4200 توماني اقدام به واردات كرده باش��ند و 
درآمدي بيش��تر از آنكه ابراز مي كنند، كسب كرده 
باشند س��ازمان مالياتي ضمن شناسايي درآمدهاي 
آنها با اين گروه به مثابه افرادي ك��ه »فرار مالياتي« 
انجام داده اند، براس��اس نص صريح قان��ون و بدون 
اغماض برخ��ورد خواهد كرد.« كرباس��يان در عين 

حال در مورد رس��يدگي به وضعي��ت واردكنندگان 
خودرو ب��ا ارز 4200 تومان��ي خ��ارج از روال اداري 
و بررس��ي پرونده مالياتي خريداران عمده س��كه و 
ارز خارج از روال اداري براي تش��خيص پولشويي يا 
فرار مالياتي را نيز صادر كرده اس��ت.  او خاطرنشان 
كرده است: همچنين با توجه به حساسيت موضوع، 
كارگروه��ي تخصص��ي در س��ازمان ام��ور مالياتي 
تشكيل شده و بررسي س��وابق مالياتي افراد حقيقي 
و حقوقي فعال در بازار ارز و س��كه از حيث اطمينان 
از عدم پولش��ويي و فرارهاي مالياتي در دس��تور كار 
قرار گرفته و به منظور تسهيل و تسريع فرآيندهاي 
اجرايي مرتبط با رس��يدگي و تشخيص پرونده هاي 
مالياتي اين افراد گروه هاي اجرايي و تخصصي خاص 
تعريف ش��ده تا رس��يدگي به اين ن��وع پرونده هاي 

خارج از روال مرسوم اداري صورت پذيرد.  وزير امور 
اقتصادي تاكيد كرد: در وزارت اقتصاد از جانب مردم 
و كارآفريناني كه سختكوش��انه چرخه هاي توليد را 
به گردش درمي آورند، ب��ا برهم زنندگان نظم و ثبات 
اقتص��ادي از طريق ابزاره��اي حكمران��ي و قانوني 
برخورد ج��دي خواهيم ك��رد. وزارت اقتصاد حامي 
بخش خصوصي مولد و متعهدي است كه نفسش در 
پس اقدامات منفعت طلبانه عده  اي به شماره افتاده 
اما همچنان در عرصه باقي مانده تا براي اين كش��ور 
اش��تغال خلق كند. دولت در خط مقدم مبارزه با هر 
نوع رانت و فساد از مسووليت هاي قانوني خود كوتاه 
نخواهد آمد.  انتشار دس��تورات سه گانه وزير اقتصاد 
در صفحه اينستاگرامش در شرايطي است كه هنوز 
ماجراي ثبت سفارش غيرقانوني خودروهاي وارداتي 

دستوراينستاگراميوزيراقتصاددربارهوارداتخودرو

شفاف سازي در واردات خودرو

سال گذشته مفتوح است و هر روز جزييات جديدي 
از تخلفات اين ثبت سفارش ها رو مي شود. به تازگي 
خبره��ا حكايت از نام��ه دستنويس��ي دارد كه وزير 
اسبق صنعت، معدن و تجارت در روزهاي بسته بودن 

سايت ثبت سفارش صادر كرده است. 
ي��ك س��ال پي��ش و زمان��ي ك��ه ماج��راي ثب��ت 
سفارش هاي غيرقانوني آغاز ش��د حتي دليل بسته 
شدن سامانه ثبت س��فارش در هاله اي از ابهام بود و 
همه تعدد واردات خودرو را دليل اين امر مي دانستند 
اما ب��ا ثبت س��فارش تع��داد زي��ادي از خودروهاي 
خارج��ي اين دليل هم كمرنگ ش��د تا دس��ت هاي 
پش��ت پرده واردات خودرو مشخص ش��وند.  البته 
زماني عامل اين ثبت س��فارش هكرها خوانده شدند 
اما با تكذيب وزارت صمت و فش��ار سازمان بازرسي 
كش��ور باالخره اظه��ارات مجتبي خس��روتاج روي 
ديگر تخلفات روي داده را روش��ن كرد.  خسروتاج، 
معاون شريعتمداري گفت كه »افراد متخلف از درون 
وزارت بوده اند و شرح ماجرا به مراجع ذي ربط اعالم 
شده و در حال پيگيري اس��ت.« اما ماجرا از اين قرار 
بوده كه وزارت صمت پيش از اعالم سازمان بازرسي 
كل كش��ور، موضوع را با سازمان حراست كل كشور، 
گمرك، ناج��ا و وزارت اطالعات در ميان گذاش��ته 
است.  اطالعات تازه به دس��ت آمده از سوي رويداد 
24 نش��ان مي دهد ك��ه محمدرضا نعم��ت زاده در 
تاري��خ 9۶/4/24 در نامه اي غيررس��مي و به صورت 
دست نوشت، دستور عدم ثبت سفارش خودرو را به 
قائم مقام خود مجتبي خس��روتاج اب��الغ مي كند، با 
اين وجود در چند دوره خاص، سامانه ثبت سفارش 
خودرو توسط فردي كه با معرفي شخص خسروتاج 
به اين كار گمارده ش��ده ب��ود، باز مي ش��ود تا چند 
ش��ركت بزرگ واردات خودرو، در اقدامي غيرقانوني 
اقدام به ثبت سفارش كنند و سودهاي كالني از اين 
انحصار به دس��ت بياورند. بعد از تغيي��ر دولت و آغاز 
وزارت محمد شريعتمداري، درست چندماه پس از 
استقرار، از اين تخلف مطلع مي ش��ود و بالفاصله به 
حس��يني، رييس مركز حراس��ت وزارتخانه دستور 
صريح براي پيگيري موضوع مي دهد و براي اولين بار 
طي نامه اي در تاريخ 9۶/10/25 ماجرا را به سازمان 
حراست كل كش��ور ش��رح مي دهد.  همچنين طي 
سه نامه جداگانه با گمرك، مركز شماره گذاري ناجا 
و وزارت اطالع��ات، مكاتبه مي كند. ش��ريعتمداري 
در نامه به گمرك دس��تور عدم ترخيص خودروها را 
مي دهد و در نامه بعدي به مراكز شماره گذاري عدم 
پالك ش��دن خودروها را ابالغ مي كند و طي نامه اي 
از وزارت اطالعات درخواست پيگيري دقيق و فوري 
ماجرا را خواستار مي ش��ود و در نهايت در نامه اي 20 
صفحه  اي به رييس جمه��ور توضيحات كامل را ارايه 
مي دهد تا مشخص شود چه كس��اني در بدنه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با تخلف سازماندهي شده به 

سودهاي كالني رسيدند. 

حميد   مير معيني

فشارهاي مالياتي بر 
توليدكنندگان حداقل شود

توقف همكاري بزرگ ترين بانك 
ژاپن با ايران

محمد ش��ريعتمداري، وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
خواستار حداقل شدن فشارهاي مالياتي بر توليدكنندگان 
ش��د و با بيان اينكه حدود 1400 كاال ممنوعيت واردات 
گرفته ان��د، گفت: محص��والت م��واد غذاي��ي از جمله 
محصوالتي هس��تند، كه ورود آن به داخل كشور ممنوع 
است. او اين ممنوعيت را فرصت بزرگ واحدهاي غذايي 
داخلي دانس��ت و اف��زود: در حال حاضر فش��ارهاي زياد 
حاصل از خروج امريكا از برجام بر اقتصاد كشور وارد شده 
اس��ت. وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار به حداقل 
رساندن فشارهايي مانند ماليات به توليدكنندگان شد و 
گفت: بايد در اين شرايط فش��ارها را به حداقل برسانيم تا 
مشكالت موجود سبب توقف توليد نشود. شريعتمداري 
پمپاژ نا اميدي در كشور را از توطئه هاي دشمنان دانست و 
گفت: مشكالت داريم اما قابل حل است، نبايد نااميد شويم 
كه در اين صورت دشمن به هدف خود رسيده است. وي از 
رفع مشكل برق در كشور تا 15 مرداد خبر داد و گفت: بايد 
صنعتگران و توليدكنندگان مانند قبل با اميد و نشاط به 

فعاليت خود ادامه دهند. 

گروه مالي »ميتسوبيشي يو اف جي« كه بزرگ ترين 
بانك ژاپن اس��ت، در پي بازگشت مجدد تحريم هاي 
امريكا عليه تهران، مبادالت مرتبط با ايران را متوقف 
خواهد كرد. طبق ادعاي رويترز، اق��دام واحد بانكي 
گروه »ام يو اف جي« احتماال مش��تريان اين بانك را 
ناچار خواهد كرد معامالت ش��ان با اي��ران را متوقف 
كنند زيرا عمده تجارت بين المللي مستلزم تسويه از 
طريق موسسات مالي است.  ژاپن يكي از بزرگ ترين 
خريداران نفت ايران اس��ت و بانك »ام يو اف جي«، 
عمده مب��ادالت مالي مربوط به اي��ن واردات را انجام 
مي دهد.  با توجه به اينكه همكاري با موسسات مالي 
ايران پس از مهل��ت 180 روزه امري��كا كه در چهارم 
نوامبر به پايان مي رسد، ممنوع خواهد شد اين بانك 
ژاپني به مش��تريانش درباره اين تصميم اطالع داده 
است.  اين بانك در سند مشاهده شده از سوي رويترز 
اعالم كرده در صورت دس��تورالعمل جديد از س��وي 

امريكا، ممكن است در سياست خود بازنگري كند.

۷ اقتصاد برتر جهان معرفي شدند
هند موفق ش��د با پش��ت س��ر گذاش��تن فرانسه به 
شش��مين اقتصاد بزرگ جهان تا پايان س��ال 2017 
تبديل ش��ود. طبق تازه ترين بازبين��ي بانك جهاني، 
توليد ناخالص داخل��ي هند تا پايان س��ال 2017 با 
رس��يدن به 2.597 تريليون دالر از فرانسه با 2.582 
تريليون دالر پيشي گرفته است. رتبه هاي اول تا پنجم 
بزرگ ترين اقتصادهاي جهان تغييري نكرده اس��ت. 
اقتصاد هند از جوالي 2017 تاكنون رش��د سريعي 
را تجربه كرده اس��ت. هند با جمعيتي معادل 1.34 
ميليارد نفر پرجمعيت ترين كش��ور جهان محسوب 
مي شود در حالي كه فرانسه ۶7 ميليون نفر جمعيت 
دارد. اين بدان معناس��ت كه متوسط درآمد هند يك 
بيستم متوسط درآمد س��رانه فرانسه است. توليدات 
صنعتي و غيرصنعت��ي و مخ��ارج مصرف كنندگان 
هندي بزرگ ترين محركه هاي رش��د اقتصادي هند 
بوده اند. تنها در يك دهه، هند موفق شده است اندازه 
اقتصاد خود رادو برابر كند و انتظار مي رود با توجه به 
كند شدن نرخ رش��د اقتصادي چين، هند به عنوان 
موتور رش��د قاره آس��يا عمل كند. اين كشور در نظر 
دارد با اصالح قوانين مالياتي و تقويت مخارج خانوارها 
رشد اقتصادي امسال خود را به 7.4 درصد و در سال 

آينده به 7.8 درصد برساند. 
مركز مطالعات اقتصاد و بازرگان��ي لندن اخيرا اعالم 
كرد تا پايان امس��ال، هند عالوه بر پيش��ي گرفتن از 
فرانس��ه، جايگاه انگليس را نيز در بي��ن اقتصادهاي 
بزرگ جه��ان تصاح��ب خواهد كرد و ب��ه پنجمين 

اقتصاد بزرگ جهان مبدل خواهد شد. 
امريكا، چين، ژاپن، آلمان، انگليس، هند و فرانسه، 7 

اقتصاد بزرگ جهان را تشكيل مي دهند.  ايسنا

خبر بين الملل

ايران چقدر فوالد توليد مي كند؟ 
»محمود اس��الميان« رييس انجمن توليدكنندگان 
فوالد ايران، گفت: امروز اولويت در صنعت فوالد تامين 
نياز بازار داخلي است و مازاد آن به صادرات اختصاص 
مي يابد؛ همان گونه كه پارس��ال ركورد صدور هشت 
ميليون تن رقم خورد. او تصريح كرد: پارس��ال توليد 
فوالد خام به 21.8 ميليون تن رس��يد و براي امس��ال 
برنامه 24 ميليون تن هدفگذاري شده است. اسالميان 
يادآوري كرد: ظرفي��ت توليد فوالد كش��ور به حدود 
32 ميليون تن رس��يده اس��ت و انتظار مي رود در افق 
چشم انداز 1404 به هدف 55 ميليون تن دست يابيم 
كه اكنون نزديك به ۶0 درصد راه، پيموده شده است. 
او تصريح كرد: اكنون اين ادعا وج��ود دارد كه صنعت 
فوالد كشور خودكفاست، اما در مسير هدف چشم انداز 
1404بايد تالش هاي بيشتري صورت گيرد تا اين امر 

محقق شود. ايرنا

گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو و فساد زنجيره اي به جا مانده از قبل، به 
رييس جمهوري تقديم شد. »محمد شريعتمداري« وزير صنعت، معدن و تجارت در اين باره گفت: در 
راستاي شفافيت، گزارش اين وزارتخانه درباره واردات خودرو و فساد زنجيره اي به جا مانده از قبل، به 
رييس جمهوري تقديم شد. وي افزود: براي ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتكار كاالهايي كه با ارز 
دولتي وارد شده اند، از روز شنبه ستاد مبارزه با احتكار و اختفا به طور ويژه آغاز به كار مي كند. پيش از 
اين وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرده بود: فهرست اطالعات ارز تخصيص يافته به نرخ رسمي 
در اختيار بانك مركزي بوده و نسبت به انتشار اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده است. وي 
ادامه داد: با تقاضاي بانك مركزي، كدهاي اچ.اس )HS( مربوط به نظام هماهنگ شده گمركي مربوط 
به خودرو را در فهرستي با بانك مركزي اعالم كرديم تا اسامي دريافت كنندگان ارز 4200 توماني براي 

واردات مجاز خودرو اطالع رساني شود. وزارت صنعت

گزارش واردات خودرو به پاستور رفت


