
تعیین  از رسانه ها  تیتر بسیاری  چهارشنبه گذشته سر 
تکلیف نهایی قیمت خودرو های مشمول قیمت گذاری بود، 
محصوالتی که به نظر می رسد ادامه حیات خودروسازان 

این روز ها به افزایش قیمت آن ها بسته است.
قیمت گذاری،  مشمول  خودرو های  تکلیف  تعیین  خبر  اما 
سه شنبه گذشته با قاطعیت از سوی عباس تابش رئیس سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعالم شد. این سازمان 
در زمان وزارت محمد شریعتمداری و با تقاضای وی از شورای 
هماهنگی سران سه قوه مبنی بر حذف شورای رقابت، تعیین کننده 

اصلی قیمت خودرو ها شد.
کلیه  که  بود  کرده  اعالم  تابش  اقتصاد؛  دنیای  گزارش  به 
سیاست های وزارت صنعت در مورد قیمت خودرو های مشمول 
اعالم  ماه  دی   ۱۳ پنج شنبه،  خودرو ها  سایر  و  قیمت گذاری 
خواهد شد، و در این سیاست گذاری توجه جدی نیزبه حقوق 
مصرف کنندگان شده است. به این ترتیب پنج شنبه گذشته را 
می توان انتظار بی پایان برای اعالم قیمت ها خواند؛ چرا که به رغم 
وعده رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
از  که  تومان  میلیون  زیر ۴۵  برای خودرو های  قیمتی  هم  باز 

محصوالت پرتیراژ خودروسازان است، تعیین نشد.
در این بین بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو معتقدند 
که اختالف نظر در مجموعه دولت و همچنین واهمه از تبعات 
افزایش قیمت ها مانع از اعالم نهایی آن شده است. آن طور که 
مشخص است دولت باید به گونه ای نسبت به افزایش قیمت ها اقدام 

کند که حقوق مصرف کننده و تولید کننده تواما تامین شود.
حال آنکه تولید کننده خواهان افزایش قیمت ها به میزانی است 
که بتواند هزینه های تولید ناشی از اعمال تحریم ها را پوشش دهد 
از دیگر سو مصرف کننده نیز با توجه به سطح درآمدی خود نسبت 
به نرخ تورم خواستار افزایش معقول قیمت ها است. در این بین 
دولت می خواهد که خودروساز را از سراشیبی سقوط نجات دهد، 
اما نمی خواهد که مصرف کننده را نیز از بازار ناامید کند. در هر حال 
آنچه مشخص است اینکه دولت شرایط سختی پیش رو دارد به 
همین خاطر نمی تواند تصمیم قاطع و مصممی در زمینه تعیین 
قیمت خودرو های پرتیراژ کشور بگیرد. ازسوی دیگر مجلس نیز در 
این بین، مسیر های متفاوتی برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و 
ممانعت از افزایش بیش از حد قیمت ها به دولت پیشنهاد می دهد؛ 
مسیر هایی که گاهی برخالف رویه جاری تولید کنندگان و دولت 

است.
در این بین، با هر صدای مخالفی ازسوی دولت، اظهارنظر هایی با 
چاشنی استیضاح وزیر صمت در صورت افزایش قیمت ها به گوش 
می رسد که همین مساله نیز دولت را در اعالم قیمت ها بالتکلیف 
اگرچه  اعالم قیمت ها  امروز و فردا شدن  اما  نگه داشته است. 
مصرف کنندگان خودرو را چه آن هایی که محصوالت مورد نظر 
خود را پیش خرید کردند و چه آن هایی که در انتظار خرید خودرو 
از سوی خودروسازان هستند بالتکلیف کرده، اما بیش از همه 
تولید کنندگان را تحت تاثیر قرار داده است. خودروسازان هم اکنون 
با شرایط نامناسبی به تولید خودرو می پردازند. افت تولید همراه با 
افزایش هزینه های سربار و زیان ۵/ ۵ هزار میلیاردی در حال حاضر 
شرایطی را فراهم کرده که برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو 
و حتی مسووالن دولتی تاکید دارند که سال آینده تولید خودرو 

به طور کل متوقف خواهد شد.
شاید این اظهارنظر به نوعی بزرگ نمایی مشکالت خودروسازی 
کشور باشد، اما آنچه مشخص است با حذف بسیاری از محصوالت 
مونتاژی که بیشتر آن ها چینی هستند، به دلیل عدم همکاری 
چینی ها در نقل و انتقال پول و قطعه و همچنین عدم همکاری با 
دیگر شرکا، سبد محصوالتی خودروسازان به مرور زمان کم خواهد 
شد. از سوی دیگر محصوالت پرتیراژ نیز به دلیل افزایش هزینه 
تولید و با پیش بینی کاهش تقاضا می تواند خودروسازی کشور را 
تحت تاثیر خود قرار دهد؛ بنابراین با این ادله، توقف تولید خودرو 
در کشور شاید زیاده گویی نباشد. اما اینکه چرا دولت با توجه به 
وضعیت خودروسازی کشور دست روی دست گذاشته و اقدامی 
برای اعالم قیمت ها نمی کند می تواند دالیل زیادی داشته باشد. 
دالیلی که هر کدام به تنهایی می تواند دست دولت را برای اعالم 

قیمت ها ببندد.
چرایی طفره دولت از اعالم قیمت ها

در شرایطی که وضعیت زنجیره خودروسازی مساعد نیست و 
دست اندرکاران این صنعت می گویند که نفس شرکت های فعال 
در این زمینه به شماره افتاده است، شاهد هستیم که ستاد تنظیم 
بازار و سازمان حمایت به عنوان دو بازوی اجرایی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در اعالم قیمت ها، براساس مصوبه سران سه قوه، 
همچنان منفعل عمل کرده و قیمت های جدید را اعالم نمی کنند. 
با توجه به این مساله این سوال مطرح است که چرا سازمان حمایت 
و ستاد تنظیم بازار به وظایف محول شده در ارتباط با قیمت گذاری 
محصوالت پرتیراژ عمل نکرده و همچنان باعث گستردگی دامنه 

بالتکلیفی زنجیره خودروسازی و مصرف کنندگان می شوند؟

بی تردید ترس از تبعات این مساله را می توان در سر لیست 
داد.  قرار  جدید  قیمت های  اعالم  در  وزارتخانه  دالیل  فهرست 
در  و چه  تصمیم گیر  در سطح کالن  وزارتخانه، چه  مسووالن 
سطوح پایین تر مثل سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، نگران 
تبعات اعالم قیمت ها هستند. این تبعات می تواند به بخش های 
گوناگون تقسیم شود، از ایجاد نارضایتی اجتماعی در سطح جامعه 

به دلیل افزایش قیمت خودرو گرفته تا استیضاح وزیر در مجلس.
با توجه به اینکه در میان نمایندگان مجلس این ایده مطرح است 
که افزایش قیمت محصوالت تولیدی یکی از شریان های حیاتی 
شرکت های خودروساز در شرایط فعلی است، با این حال شاهد 
هستیم که همزمان جریانی در میان نمایندگان مجلس شکل 
گرفته که به شدت با افزایش قیمت خودرو مخالفند. این دسته 
از نمایندگان می گویند چنانچه افزایش قیمت خودرو ها از سوی 
وزارت صمت اعالم شود، استیضاح رحمانی را کلید خواهد زد. در 
ارتباط با تبعات اجتماعی هم باید گفت که با توجه به ضریب نفوذ 
باالی خودرو در جامعه و قرار داشتن این کاال در سبد خانوار ایرانی، 
هر اقدامی که سبب شود تا وجود خودرو در سبد خرید خانوار ها 
تحت تاثیر قرار بگیرد، با مقاومت و اعتراض گسترده جامعه روبه رو 
خواهد شد؛ بنابراین به نظر می رسد ترس از کلید خوردن استیضاح 
وزیر و همچنین تبعات اجتماعی باعث ایجاد دو دستگی در وزارت 
صمت و زیر مجموعه های آن در ارتباط با اعالم قیمت های جدید 

شده است.
در کنار مساله ترس از تبعات اجتماعی، باید توجه کرد که اعالم 
افزایش قیمت ها، که خواست اصلی خودروسازان در شرایط فعلی 
است، می تواند به جای درمان بیماری آنها، خود به بیماری جدیدی 
که همان کاهش شدید تقاضا و ماندن محصوالت تولید شده روی 
دست آنهاست، منجر شود؛ بنابراین شرکت های خودروساز در عین 
اینکه بر طبل افزایش قیمت ها می کوبند، نیم نگاهی به تبعات این 
موضوع روی عرضه خود دارند و هنوز به جمع بندی مشخصی در 
این زمینه نرسیده اند. همین مساله مسووالن وزارتخانه را در اعالم 
قیمت های جدید مردد کرده است. البته راهکار، تخصیص یارانه 
به محصوالت تولیدی، چه در سطح نمایندگان و چه در سطح 

وزارتخانه، برای حل این معضل مطرح است.
در ارتباط با یارانه خودرو دو دیدگاه عمده وجود دارد. بخشی 
معتقدند چهار محصول پر تیراژ، مانند سمند، پژو ۴۰۵، پراید و 
تیبا از افزایش قیمت مصون باشند و همچنان با قیمت های قبلی 
سایر  قیمت  مقابل  در  گیرند،  قرار  مصرف کنندگان  اختیار  در 
محصوالت افزایش یابد و خودروسازان ضرر ناشی از تولید این 
افزایش قیمت سایر محصوالت  از محل  ۴ محصول پرتیراژ را 
جبران کنند. در حالی این مساله مطرح می شود که با توجه به 
مشکالت ناشی از تحریم و رفتن شرکای خارجی، خودروسازان 
بخش قابل توجهی از محصوالت خود را نمی توانند تولید کنند و 
در این شرایط تنها امکان تولید محصوالت پرتیراژ را دارند، بنابراین 
افزایش قیمت محصوالت دیگر، نمی تواند ضرر تولید با قیمت ثابت 
این ۴محصول را با توجه به حجم تولید آن ها را جبران کند. ایده 
دیگر که در ارتباط با یارانه خودرو در مورد بخشی از سبد تولید 
این شرکت ها مطرح می شود، بحث فروش شرایطی به مشتریان 

در کنار افزایش قیمت ها است.
طرفداران این ایده می گویند قیمت تمام محصوالت افزایش 
یابد، اما بخشی از سبد تولید پرتیراژ ها که با اقبال بیشتری از سوی 

جامعه روبه رو است، با شرایطی خاص در اختیار مصرف کنندگان 
قرار بگیرد. این مساله نیازمند وجود نقدینگی در شرکت های 
خودروساز است که در شرایط فعلی و با توجه به مشکالت آن ها 
منطقی به نظر نمی رسد و این شرکت ها توان انجام فروش شرایطی 
محصوالت خود را ندارند. دو آیتم پایانی در لیست دالیل تردید 
کار  و  ساز  نبود  به  قیمت ها،  اعالم  در  وزارت صمت  مسووالن 
مشخص در ارتباط با خودرو های پیش فروش شده و بالتکلیفی 

وزارتخانه در ارتباط با دور زدن تحریم ها اختصاص دارد.
از  باالیی  حجم  با  خودروساز  شرکت های  حاضر  حال  در 
تعهدات معوقه روبه رو هستند؛ به طوری که از موعد تحویل بخش 
قابل توجهی از این خودرو ها گذشته است. این در شرایطی است 
که خودروسازان با قیمت های گذشته نمی توانند به این بخش 
از تعهدات پاسخ دهند و در مقابل مسووالن ستاد تنظیم بازار و 
سازمان حمایت نمی توانند تا ساز و کاری برای این مساله طراحی 
کنند؛ زیرا چنانچه بخواهند خریداران را مکلف کنند با قیمت های 
جدید محصوالت پیش خرید شده را تحویل بگیرند، عالوه بر 
نارضایتی گسترده، این امکان وجود دارد شرکت های خودروساز 
با سونامی انصراف روبه رو شوند، این در حالی است که منابعی 
که خودروسازان با عنوان پیش پرداخت از مشتریان در ماه های 
گذشته دریافت کرده اند، را خرج کرده و نمی توانند به مشتریان 

بازگردانند و منابع جایگزینی برای این مساله وجود ندارد.
از دیگر سوی، وضعیت زنجیره خودروسازی به حدی بحرانی 
با  تعهدات  از  حجم  این  با  نمی توانند  خودروسازان  که  است 
قیمت های پیشین پاسخ داده و عمال از تولید این تعداد خودرو 
با قیمت های قبلی عاجز هستند. با توجه به پیچیدگی تحریم ها 
در دوره جدید و سیاست یک بام و دو هوایی که شرکای خارجی، 
و  وزارتخانه  به خصوص چینی ها، در پیش گرفته اند، مسووالن 
همچنین دست اندرکاران زنجیره خودروسازی نمی توانند نقشه 
راهی برای برون رفت از حلقه تحریم ها طراحی کنند و همین 
تولیدی  تمام شده محصوالت  قیمت  تا  مساله سبب می شود 
مشخص نباشد. این در حالی است که مسووالن وزارتخانه تا ابعاد 
تاثیر تحریم ها روی قیمت تمام شده، مشخص نشود، به سمت 
اعالم قیمت های جدید نمی روند؛ زیرا به خوبی می دانند که تنها 
یک بار می توانند از این اهرم برای ایجاد ثبات در بازار استفاده 

کنند.
نبود اتاق فکر

همان طور که اشاره شد، ترس از تبعات اجتماعی، سبب شده تا 
مسووالن در تصمیم گیری دچار انفعال شوند و نتوانند تا قیمت های 
جدید را اعالم کنند. این مساله از نظر فربد زاوه، کارشناس خودرو، 
اصلی ترین دلیل برای عدم اعالم قیمت های جدید است. زاوه به 
»دنیای اقتصاد« می گوید: درحالی که از اردیبهشت ماه گذشته و 
به دنبال نوسانات نرخ ارز وضعیت تمام بازار ها از جمله بازار خودرو 
تحت تاثیر قرار گرفت، شاهد بودیم که مسووالن به جای اینکه به 
ابعاد این مساله توجه کنند، به دنبال سرپوش گذاشتن روی این 

نوسانات بودند.
اشاره این کارشناس را می توان به خوبی در قیمت گذاری شورای 
رقابت در خردادماه گذشته مشاهده کرد؛ درحالی که کارشناسان 
در آن زمان هشدار می دانند که بازار خودرو هم به جمع بازار های 
پر نوسان در آینده نزدیک اضافه خواهد شد، شورای رقابت همان 

روالی را که در دوره آرامش در پیش گرفته بود، ادامه داد.

زاوه ادامه می دهد: مسووالن وزارت صمت به جای تغییر روند 
قیمت گذاری، به خودروسازان فشار آوردند تا به کمک پیش فروش 
نقدینگی موجود را جمع کنند و از این طریق بازار را به آرامش 
برسانند. این در شرایطی است که نه تن ها مشکل حل نشد، بلکه 
این پیش فروش ها که موعد تحویل برخی از آن ها در آذر و دی ماه 

سال جاری فرارسیده، بر مشکالت خودروسازان افزوده است.
ترس  با  ارتباط  در  زاوه  فربد  با  هم  کریمی سنجری  حسن 
افزایش قیمت ها موافق  از تبعات احتمالی  مسووالن وزارتخانه 
است. کریمی سنجری به خبرنگار ما می گوید: مسوولیت گریزی 
مسووالن وقت وزارت صنعت سبب شده تا از اعالم قیمت های 
جدید طفره بروند؛ زیرا در صورت انجام این کار باید پاسخگوی 
جامعه و افکار عمومی باشند. این کارشناس تاکید می کند اگر 
امروز فکری به حال مشکالت زنجیره خودروسازی نشود، سال 
آینده شاهد خواهیم بود که زنجیره خودروسازی در تامین حقوق 
پرسنل خود با مشکالت جدی روبه رو شده و همین مساله منجر به 
ایجاد بحران های بزرگ تر، از جمله بیکاری حجم عظیمی از پرسنل 

این شرکت ها خواهد شد.
البته کریم سنجری در کنار مسوولیت گریزی مسووالن، معتقد 
است که مسووالن سازمان حمایت و همچنین ستاد تنظیم بازار، 
بر پارامتر های موثر بر قیمت گذاری خودرو اشراف کامل ندارند و 
همین مساله سبب شده تا در اعالم قیمت های جدید با تردید های 
فراوانی روبه رو شوند. کریمی سنجری نبود اتاق های فکر قوی در 

ستاد تنظیم بازار را عامل تشدید این مساله می داند.
قیمت ها چه زمانی اعالم می شود؟

اعالم  تبعات  از  دولت  واهمه  مورد  در  کارشناسان  اظهارات 
قیمت ها به خوبی نمایانگر آن است که با وجود عجله خودروسازان 
در این زمینه، باز هم اراده ای برای سرعت بخشیدن به تعیین 
تکلیف قیمت ها نیست. حتی چهارشنبه شب گذشته شهرام 
میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با 
بیان اینکه قیمت خودرو باید ازسوی ستاد تنظیم بازار تعیین شود، 
گفته بود این موضوع هنوز در دستور کار ستاد قرار نگرفته است. 
میرآخورلو که با خبرگزاری مهر گفتگو کرده، به این نکته نیز اشاره 
کرده که قرار بود این موضوع در جلسه ستاد تنظیم بازار مورد 
بررسی قرار گیرد که تصمیم گیری در مورد آن صورت نگرفت و 
البته در دستور کار هم نبود. وی در پایان اظهار کرد که اگر تصمیم 
گیری در این رابطه در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد، 

درجلسه بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
به این ترتیب مشخص است که عجله ای برای تعیین تکلیف 
قیمت ها از سوی دولت احساس نمی شود. اما در پاسخ به این سوال 
که زمان اعالم قیمت ها به طور تقریبی کی خواهد بود؟ برخی از 
کارشناسان پاسخ های متفاوتی می دهند حال آنکه همگی آن ها 
متفق القول معتقدند که با وجود دست انداز هایی که هم اکنون بر 
سر راه قیمت گذاری وجود دارد، به طور حتم هفته جاری نیز موعد 
اعالم قیمت ها نخواهد بود. ازسوی دیگر، اما انتشار اخبار ضد و 
نقیض ازسوی مسووالن صنعتی هم اکنون مانع از مشخص شدن 
زمانی قطعی برای اعالم قیمت ها است. در هر صورت آن طور که 
مشخص است سازمان حمایت سازوکار قیمتی خودرو ها را تعیین 
کرده، حال آنکه ستاد تنظیم بازار تصمیم گیر اصلی در این زمینه 
است. طبق گفته میرآخورلو این ستاد نیز هنوز برنامه مشخصی 

برای تعیین قیمت ها اعالم نکرده است.

اقتصادی 5

بازگشت ارز حاصل از صادرات، نیازمند تفاهم دولت و 
بخش خصوصی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
گفت: دولت و بخش خصوصی باید با مذاکره و تفاهم، سازوکاری تعریف 

کنند که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد.
وارداتی  کاالهای  دولت،  ارزی  تغییر سیاست  های  از  ایرنا، پس  گزارش  به 
در چهار گروه ساماندهی و صادرکنندگان غیرنفتی ملزم شدند ارز حاصل از 
صادرات خود را در سامانه ارزی نیما ارائه کنند تا صرف واردات شود .   براساس 
تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، همه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند 
یا  نیما عرضه کرده  را در سامانه  ارز حاصله  از صادرات  بعد  ماه  حداکثر ۳ 
به  ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، آن را به چرخه اقتصادی کشور 
برگردانند؛ صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول 
تشویق های ویژه می شوند، در غیر این صورت با توجه به شرایط ویژه اقتصادی 
کشور، با تشخیص بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفان 

برخورد قضایی می شود.  
در این رابطه محمد امیرزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی دیروز )شنبه( افزود: صادرکنندگان معتقدند دولت باید در 
ارتباط با نرخ ارز و همچنین زمان بازگشت آن، تغییراتی در تصمیم های خود 
اتخاذ کند؛ از طرف دیگر، دولت انتظار دارد صادرکنندگان با بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات، به کنترل بازار ارز کنند. اکنون بخش عمده ای از ارز حاصل 
از صادرات غیرنفتی به کشور باز می گردد زیرا صادرکنندگان برای تداوم فعالیت 
اقتصادی خود مجبورند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. البته در 
انجام می شود، گاهی منابع قفل  شرایط کنونی که مبادالت مالی به سختی 
می شود؛ این مسئله زمان بازگشت ارز را با تاخیرهای ناخواسته مواجه می کند. 
در چنین شرایطی، صادرکننده به رفتار خالف قانون متهم می شود، در حالی که 
شرایط برای مبادالت تجاری روان و جابه جایی ارز مهیا نیست. دولت و بخش 
خصوصی باید به تفاهمی برسند که، نه به صادرکنندگان فشار بیاید و نه بازار 

ارز دچار مشکل شود. 
طبق اعالم بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما 
از ۱6 مرداد امسال تا دهم دیماه به 6.8 میلیارد یورو رسیده است که حدود ۵ 

میلیارد یورو آن را شرکت های پتروشیمی به نیما عرضه کرده اند. 

رونق خرید و فروش در بازار دست دوم
افزایش قابل توجه قیمت خودروهای خارجی و داخلی در ماه های اخیر از 

جمله نتایج نوسانات نرخ ارز از ابتدای سال جاری تاکنون است.
به گزارش ایسنا، اینک با گذشت حدود دو ماه از کاهش نرخ ارز، انتظار می رود 
که نرخ خودرو در بازار کاهش یابد. اما خریداران معتقدند که کاهش نرخ دالر در 
بازار خودرو نمایان نیست و به نظر می رسد شرکت های تولید خودرو بدون اطالع 
از وزارت صنعت و تجارت، به طور سلیقه ای قیمت نهایی محصوالت خود را دوباره 

افزایش داده اند.
حمیدرضا قندی رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل اصفهان ، با بیان اینکه از 
خرداد تا مهرماه امسال افزایش شدیدی در نرخ تمام کاالها ایجاد شد و خودرو 
نیز از آن بی نصیب نماند، اظهار کرد: البته طی دو ماه اخیر باثبات نسبی نرخ دالر، 
شاهد کاهش و ثبات قیمت قابل توجهی در برخی اصناف هستیم. مثالً محصوالت 
پالستیکی و یک بارمصرف حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد و آلومینیوم 2۰ تا ۳۰ درصد و 
همچنین کاغذ و آهن آالت کاهش قیمت داشتند. در دو ماه اخیر خریدوفروش 
خودروهای خارجی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم تا حدود 8۰ درصد افت داشته 

و بازار آن به شدت راکد است. 
وی با بیان اینکه کارخانه های خودروسازی همچون گذشته قادر به فروش اقساطی 
نیستند، اظهار کرد: شرکت سایپا تا یک سال و نیم قبل فروش اقساطی داشت، اما 
اکنون چنین امکانی مهیا نیست، بنابراین بازار خودروی ایرانی و خارجی در رکود 
است. در صورت تداوم نرخ دالر، بازار خودرو با کاهش قیمت و همچنین رکود بیشتر 
مواجه خواهید شد. دالالن در خارج از به دنبال خرید ارزان و فروش باال باشند، اما 

امکان اینکه کارخانه ها خودرو را به صورت آزاد در بازار بفروشند، وجود ندارد.
وی دلیل دیگر رکود بازار خودرو را خریدهای بی رویه مردم در نوسانات نرخ 
ارز برای کسب سرمایه بیشتر اعالم کرد و گفت: در آن زمان سرمایه زیادی برای 
خرید خودروهای خارجی از سوی مردم به بازار سرریز شد تا در وقت گرانی خودرو 
بفروشند. یکی دیگر از دالیل کاهش نرخ خودرو و رکود فعلی بازار این است که 
شرکت سایپا معموالً در اوایل بهمن ماه، محصوالت جدید خود را عرضه می کند و 

مردم منتظر این خودروها هستند.

اعضای جدید هیئت مدیره بیمه آرمان انتخاب شدند
)نوبت دوم(  العاده  به طور فوق  العاده و عادی  در مجامع عمومی فوق 
صاحبان سهام بیمه آرمان که با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان 
بیمه مرکزی و سازمان های بورس اوراق بهادار و حسابرسی تشکیل شد، 
اساسنامه جدید شرکت مطابق با اساسنامه مورد تأیید بیمه مرکزی و 
سازمان بورس به تصویب رسید و اعضای جدید هیئت مدیره نیز تعیین 

و انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، در مجمع عمومی فوق العاده که با حضور 
97.29 درصد سهامداران تشکیل و با حضور سیدمصطفی متولی زاده به عنوان 
رئیس مجمع، حمیدرضا جعفری و پیمان شاهمیرزایی به ترتیب به عنوان ناظر 
اول و دوم و محمدرضا مجدرضایی منشی جلسه برگزار شد، طبق دستور جلسه، 
اساسنامه جدید بیمه آرمان مطابق با الزامات قانونی و نمونه مورد تأیید بیمه 
مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار با اکثریت آراء به تصویب سهامداران رسید.  
در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام بیمه آرمان نیز که با 
حضور98.2۰ درصد سهامداران تشکیل و با حضور مجید شایسته به عنوان رئیس 
مجمع، حمیدرضا جعفری و حسن رضا دلیری به ترتیب به عنوان ناظر اول و 
دوم و محمدرضا مجدرضایی منشی جلسه برگزار شد، آقایان علیرضا بیانیان، 
سیدمحمد آقامیری، مجید قلی پور، کامبیز پیکارجو و رضا آقابابایی به ترتیب آرای 
اخذ شده به عنوان اعضای حقیقی و اصلی هیأت مدیره و حمیدرضا امیرحسنخانی 
و محمدحسین توکلی طبا به عنوان اعضای علی البدل اول و دوم هیأت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.
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بانک ملی ایران، همواره در کنار دولت و مردم است
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: این بانک در همه دوران ها، همواره دوشادوش دولت در کنار مردم بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمود شایان در بازدید از واحدهای بانک در استان قزوین با بیان این که بانک ملی ایران از همه ظرفیت های خود برای رشد و توسعه کشور استفاده خواهد کرد، افزود: کارکنان دلسوز و توانمند این بانک 
همه توان خود را برای پیاده سازی اهداف بلند دولت به کار می گیرند.

با وجود اعالم وزارت صمت برای رونمایی از بسته قیمتی صورت گرفت

خلف وعده در تعیین قیمت  های جدید خودرو
اخبار

پس از 1۰ سال اجرای آزمایشی

طال همچنان غیرکارشناسی مالیات می دهد!
الیحه اصالح مالیات بر ارزش افزوده طال از 9 به سه درصد که ماه هاست از سوی سازمان 
امور مالیاتی به مجلس ارسال شده، هنوز بررسی و تعیین تکلیف نشده است. بر این اساس 
همچون ۱۰ سال اخیر مالیات بر کل قیمت طالی زینتی بسته و در هر چرخه ساخت و 

ذوب طال دوباره برقرار می شود.
به گزارش ایسنا، با شکل گیری تورم فزاینده از ابتدای سال جاری، بازارهای سرمایه ای و 
غیر سرمایه ای مانند بازار کاال تحت تاثیر قرار گرفته اند. یکی از بازارهای سرمایه ای مصرفی، 
بازار طالست و با اینکه به عنوان یک وسیله حفظ ارزش پول همیشه مطرح بوده، یکی 
از اقالم کاربردی و مصرفی نیز بوده است. عالوه بر شرایط تورمی که روی قیمت طال اثر 
گذاشته است، مالیات بر ارزش افزوده نیز یکی از علل باال بودن قیمت این کاالی مصرفی 
- سرمایه ای شده است؛ مالیاتی که بر کل قیمت طال بسته می شود و در هر چرخه ساخت 
و ذوب طال دوباره برقرار است. این مسئله در حالی است که بسیاری از فعاالن این صنعت 
معتقدند که مالیات بر ارزش افزوده نه بر وزن طال بلکه باید بر دستمزد تبدیل آن به اشکال 
مختلف بسته شود؛ چرا که ادامه این روند می تواند به ورشکستگی بازار طال در کشور 
منجر شود. مجموع این مسائل و گالیه طالفروشان باعث شد باالخره سازمان امور مالیاتی 
الیحه ای را برای حذف این نوع مالیات طراحی کند تا نرخ مالیات بر ارزش افزوده طال و 

جواهر از 9 به سه درصد کاهش یابد.
الیحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده طال که از اواخر سال ۱۳96 در دستور جلسه 

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است، در صورت تصویب می تواند 
در کاهش قیمت طال و در نتیجه رونق گرفتن این بازار بسیار اثرگذار باشد و به نفع 
مصرف کننده نیز خواهد بود؛ هرچند این مسئله می تواند باعث افزایش صادرات این کاال به 
خارج از کشور به دلیل به صرفه شدن آن هم شود. اما اکنون که حدود ۱۰ سال از اجرای 
آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده می گذرد و پتانسیل صنعت بزرگ طال و جواهر 
را تحت تاثیر قرار داده، مقرر شده این قانون اصالح شود و الیحه آن در ابتدای سال در 
کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان امور مالیاتی ارسال شده تا طبق آن اصل طال از 
مالیات بر ارزش افزوده معاف شود اما هنوز این الیحه برای تایید نهایی وارد صحن علنی 

مجلس نشده است.
در همین باره نادر بذرافشان، دبیر هیئت مدیره اتحادیه طال و جواهر، با اشاره به مشکالت 
پیش روی صنف طال و جواهر از مجلس خواست اصالح قانون مالیات برارزش افزوده را 

هرچه زودتر در صحن علنی بررسی کند.
او همچنین با انتقاد از صدور دستورالعمل های غیرکارشناسی برای این صنف اظهار کرد 
که قوانین دست و پاگیر و دستورالعمل های آنی صنعت طال و جواهر را در مرز نابودی پیش 
برده است و اگر دولت از این صنف و صنعت حمایت نکند باید منتظر یک بحران جدی در 
این بخش بود. رکود موجود در صنف و صنعت طال و جواهر را بی سابقه است و دولت و 

مجلس باید به کمک اصناف بیایند.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه طال و جواهر با اشاره به عوارض اجرای غیرکارشناسی قانون 
مالیات برارزش افزوده تصریح کرد که با اجرای این قانون خریداران مصنوعات طال به طور 
قابل توجهی کاهش یافتند و رکود موجود در این بازار باعث تعطیلی ۵۰ درصدی صنف 

طال و جواهر و بیکاری خیل وسیعی از کارگران و فعاالن این صنف شده است.
به گزارش ایسنا، با طوالنی شدن اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده به نظر می رسد 
اراده ای برای حل مشکل مالیات برارزش افزوده علی رغم همه جلسات هنوز وجود ندارد 
و با رسیدن به ماه های پایانی سال و موضوع الیحه بودجه سال 98، اصالح این قانون به 

حاشیه رفته است.


