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برنامه وزارت صمت برای مقابله با
بازار سیاه قطعات یدکی خودرو
حسین بردبار :معاون صنایع حمل و نقل وزیر
صمت از طرح این وزارتخانه برای تامین سالم و
بدون مشکل قطعات یدکی خودروهای داخلی
و خارجی خبر داد که بر اساس آن هر شرکتی که
بخواهد محصولی را تولید یا وارد کند ،باید شبکه
خدمات پس از فروش و تجهیزات و آموزش های
مرتبط با آن را نیز بیاورد ،در غیر این صورت مجوز
نخواهد داشت.
منوچهر منطقی در رویداد روایت برنامه تحولی
صنعت خودرو در پاسخ به پرسش خراسان مبنی
بر این که چه نظارتی برای جلوگیری از ایجاد
بازار سیاه در تامین قطعات یدکی خودروها به
ویــژه از نوع وارداتــی و خارجی آن وجــود دارد،
گفت :در زمینه تامین قطعات یدکی خودروها دو
مشکل داریم  ،یکی این که هر شرکت خارجی که
محصول بیرون می آورد باید شبکه خدمات پس
از فروش آن را نیز به وجود بیاورد که پیشتر این
الزام نبوده است.
وی با بیان این که هر کشور خارجی قبل از این
که خودرویی را وارد کند،خدمات شبکه قطعات
یدکی آن را نیز وارد می کند ،به طوری که مطمئن
شود مقدمات کار وجود دارد و بعد اجازه واردات
خودرو را می دهند ،افزود :متاسفانه این شرایط
در کشورمان حاکم نبوده است که این موضوع
را به تازگی در آیین نامه جدید واردات خودرو
گذاشته ایم و هر شرکتی که بخواهد محصولی را
بیاورد شبکه خدمات پس از فروش و تجهیزات و
آموزش های مرتبط با آن را نیز باید بیاورد ،ما می
خواهیم این موضوع را از این به بعد اجرایی کنیم.
منطقی ادامه داد :نکته دوم این که در تمام دنیا
بیشترین سود را خــودروســاز از قطعات یدکی
می برد ،یعنی به جای آن که وقت خودش را روی
افزایش تیراژ بگذارد ،تالش می کند شبکه و
نظارت بهتری داشته باشد و موجب می شود
سودآوری باالتر شود ،گاهی سود شبکه پنج برابر
سود تیراژ است ،بنابراین کار بعدی که ما می
کنیم آن است که همه خودروسازها کل قطعاتی
را که دارنــد با تست و گواهی (سرتیفیکیت)
مشخص وارد شبکه بازار کنند.

هشدار وزارت اقتصاد به
بانک های متخلف درپرداخت وام
بدونضامن
در شرایطی که برخی بانکها بــرای پرداخت
وام بــدون ضامن شروطی متفاوت از بخشنامه
وزارت اقتصاد مطرح میکنند ،معاون امور بانکی
وزارت اقتصاد گفت :با بانکهای متخلف برخورد
قانونیمیشود.بهگزارشایسنا ،بررسی وضعیت
پرداختوامبدونضامندربانکهانشانمیدهد
کهبرخیازبانکهاشرایطمتفاوتوعجیبینسبت
به بخشنامه وزارت اقتصاد در این زمینه اعالم
میکنند.برخی بانکها میانگین مانده حساب
متقاضیدربانکمربوطهراطیسهتاششماهمورد
بررسیقرارمیدهند.حتییکبانکمیگویدکه
کارکناندولتمیتوانندمعادل ۱۰برابرمیانگین
حساب جاری و شش برابر معادل حساب کوتاه
مدت خود بدون ضامن وام بگیرند.این در حالی
است که شروط اعالمی از سوی برخی بانکها
خالفمفادبخشنامهاعالمیوزارتاقتصاداست
و در این زمینه ،عباس حسینی ،معاون امور بانکی
وزارتاقتصاددرگفتوگوباایسنااظهارکرد:کلیه
بانکهایدولتیمکلفهستندکلیهمفادبخشنامه
وزارتاقتصادرارعایتکنندوهربانکیکهمغایربا
بخشنامه فوق عمل کند با توجه به اعالم متقاضی
در سایت شکایت وزارت اقتصاد پیگیری الزم از
طریق بخش نظارت وزارت اقتصاد انجام خواهد
شد و برخورد قانونی با متخلف صورت می گیرد.
وی افزود :تا پایان تیر ۱۴۰۱به بیش از ۵۰۰هزار
نفر مبلغبیشاز ۱۵هزارمیلیاردتومانتسهیالت
طبقبخشنامهوزارتاقتصادپرداختشدهاست.

ادامه افت تدریجی قیمت ارز و طال
با تداوم خوش بینی درباره نهایی شدن توافق
هسته ای پیش رو روز گذشته روند نزولی قیمت
ارز و طال ادامه یافت و قیمت دالر بازار آزاد به زیر
 30هزار تومان رسید و سکه نیز  600هزار تومان
ارزان شد.محمد کشتیآرای رئیس اتحادیه طال
و جواهر در گفت و گو با تسنیم با بیان «قیمت
سکه نسبت به پایان وقت دیروز ۶۰۰هزار تومان
کاهش یافته است»،اظهار کرد :احتمال بازگشت
قیمت سکه به مرز ۱۳میلیون تومان وجود دارد.
وی با بیان این که علت کاهش قیمت طال و ارز
بهخاطر اخبار جدیدی اســت که از مذاکرات
بیرون آمــده اســت ،تصریح کــرد :طی روزهــای
اخیر قیمت اونس طال تغییر خاصی نداشته
ولی بهدلیل کاهش چشمگیر قیمت ارز ،قیمت
طال و سکه نیز در بازار با کاهش همراه شده است.
همزمان قیمت ارز نیز به روند نزولی روزهای
اخیر خود ادامــه داد .دالر بــازار آزاد با افت به
کانال  29هزار تومان 29800 ،تومان معامله
شد .همچنین دالر توافقی نیز  28700تومان
معامله شد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

پنج شنبه  27مرداد 1401
 20محرم .1444شماره ۲1011

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

) 81(280,626

289,963

346,948

42,275

78,143

12,821,400

) 5,500,000(136,000,000

76,000,000

46,000,000

415,001

-
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شاخص
تفاوتقیمتدوخودروی عرضه
شده در بورس با بازار

ستاد اقتصادی دولت تصمیماتی برای مهار خروج ارز از کشور که در قالب هایی نظیر خرید منزل در کشورهای همسایه انجام
می شود ،گرفت تا روند خروج سرمایه که در سال گذشته بیش از  9میلیارد دالر بود مهار شود
وزیر اقتصاد از تصویب بسته  ۱۰بندی مبارزه
بــا خــروج غیر رسمی ارز از کشور در ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد و گفت:
درخصوص خرید ملک در خــارج از کشور از
سوی ایرانیان نیز تصمیماتی اتخاذ شد که
گزارش مقدماتی دستگاههای مربوط اواخر
پاییز به مردم اعالم خواهد شد.
به گزارش خراسان ،از نرخ ارز به عنوان یکی از
مهم ترین لنگرهای تورم در کشور یاد می شود.
در سال های اخیر ،شرایط اقتصادی کشور
نظیر تورم و تحریم که جریان ورود ارز و کاالها
به کشور را سخت تر کرده و از سوی دیگر افت
ارزش پول ملی را رقم زده است ،موجب شده
تا انگیزه برای برخی فعالیت های اقتصادی
که نتیجه آن خــروج غیر رسمی ارز از کشور
است ،افزایش یابد .یکی از اشکال این خروج
سرمایه ،خرید کاالهایی نظیر ملک در خارج از
کشور است یا در مثالی دیگر یک صادر کننده
که حاضر نشده ارز صادراتی خود را در داخل
عرضه کند نیز عم ً
ال موجب خروج سرمایه ارزی
از کشور می شود.
با این اوصاف و در شرایطی که کارشناسان نیز

در سال های اخیر بر اتخاذ راهکارهایی برای
جلوگیری از خــروج غیر رسمی ارز از کشور
تاکید کرده اند ،دیروز وزیر اقتصاد از تصویب
بسته  10بندی مبارزه با خروج غیر رسمی ارز
از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
خبر داد.
به گزارش مهر ،احسان خاندوزی با اشاره به
جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
و گزارشی که در آن از بــرآورد خروج سرمایه

با تشریح عملکرد بودجه در  4ماه نخست سال مشخص شد:

کسری 150هزارمیلیاردیمنابعبهنسبتمصارفبودجه

مدیر کل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت
اقتصاد با تشریح وضعیت تحقق درآمدهای
دولت در چهار ماه نخست امسال از کسری
 150هزار میلیاردی منابع به نسبت مصارف
و کسری بودجه  20هزار میلیاردی در چهار
ماه نخست سال خبر داد.
به گــزارش وزارت اقتصاد ،مهدی رعنایی
به تشریح آخرین وضعیت تحقق درآمدهای
دولت در چهار ماه نخست امسال پرداخت
و گفت :درآمدهای نفتی دولت در چهار ماه
نخست امسال حدود  ۴۸۰درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به رقم
 ۶۵هزار میلیارد تومان رسیده اما به رغم این
افزایش درآمد ،نسبت به سهم چهار ماهه از
رقم مصوب در بودجه  ۱۴۰۱فقط ۶۱درصد
محقق شده است.
وی تحقق درآمدهای مالیاتی را نیز با وجود
رشد  ۶۹درصد نسبت به مدت مشابه سال
قبل ،در حد  81درصــد ،تحقق درآمدهای
نــاشــی از فـــروش اوراق مــالــی را ۹۴
درص ــد و درآمــدهــای حــاصــل از سود
وصولی سهام شرکتهای دولتی را
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افزایش خوبی که درآمدهای دولت نسبت
بــه ســال گذشته داشــتــه امــا نسبت بــه رقم
مصوب متناسب با چهار ماه نخست سال از
تحقق نیافتن به میزان بیش از  ۱۵۰همت
مواجه شده است که رویکرد دولت در جبران
ایــن شکاف معطوف به مدیریت اعتبارات
هزینهای و مدیریت تخصیص اعتبارات تملک
دارای ـیهــای سرمایهای در چهار مــاه بوده
است.رعنایی دربــاره این که گفته میشود
درآمدهای دولت افزایش یافته اما آثاری در
زندگی مردم ندارد ،توضیح داد:همچنان که
اشاره شد به لحاظ آماری بودجه چهار ماهه
(با توجه به تخصیص نیافتن کامل اعتبارات
هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای) با
 ۲۰همت کسری محقق شده روبه رو بوده
است و با لحاظ هزینههای اجتناب ناپذیر این
کسری در ما ههای بعد هم اتفاق میافتد و
منطقی است که دولــت در مصارف بودجه
مواظبتهایی داشته باشد.

از کشور در سال  1400و ماه های اخیر ارائه
شد ،گفت :در این گزارش اعالم شد برخی از
مجاری خروج ارز مانند خرید ملک در خارج
از کشور از سوی ایرانیان افزایش یافته است.
همچنین در این گزارش آمده بر اساس رشد
طبیعی تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰
میزان خروج غیررسمی ارز هم افزایشی بوده
است.
وزیر اقتصاد ادامه داد :کسری حساب سرمایه

کشور نیز از منفی  ۶به منفی  ۷.۵میلیارد دالر
در سال  ۱۴۰۰افزایش یافت .این وضعیت
بر اساس سیاستهای ارزی کشور مطلوب
نیست و باید تجارت غیررسمی ارز در کشور
به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان
صادرات و واردات است.
به گفته خاندوزی ،سه عامل قاچاق ورودی،
قــاچــاق خــروجــی و خــروج سرمایه از کشور
در شکل خرید ملک و امثال آن از مهم ترین
عوامل خروج غیررسمی ارز از کشور محسوب
میشود.
وی تاکید کرد :در این نشست پیشنهادهایی
ارائه و بستهای در  10بند تصویب شد که بر
اساس آن دستگاههای متولی موظف شدند
ظــرف زمــان بندی دو تا سه ماهه اقداماتی
انجام دهند که شامل مواردی از جمله مهار کم
اظهاری صادراتی و بیش برآوردی وارداتی،
تصمیم گیری درخــصــوص کاهش قاچاق
سوخت ،تصمیم گیری درزمینه شرکتهای
کاغذی و کــارتهــای بازرگانی اجـــارهای و
تصمیم گیری دربــاره تراکنشهای منجر به
خروج پول از کشور به شکل ارزی است.
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ابزار جدید بانک مرکزی برای مقابله با بی انضباطی بانک ها و
مهار رشد نقدینگی وارد فاز اجرایی شد
مدیر ارزیابی سالمت بانکی بانک مرکزی
گفت :طبق بررسیهای انجام شده شش
بانک در مــاه گذشته و تاکنون  ۹بانک و
موسسه اعتباری ،سپرده قانونی خــود را
افزایش دادهاند .به این ترتیب برای نخستین
بار ابزار جدید بانک مرکزی برای مهار خلق
نقدینگی بانک ها که افزایش نرخ سپرده
قانونی بانک های ناتراز است ،مورد استفاده
قرار گرفت.به گزارش تسنیم ،میرعمادی
گفت :سیاست کنترل دارایی شبکه بانکی
از سال  99به تصویب رسیده است .هدف
اصلی این سیاست کنترل خلق نقدینگی
بانکهاازطریقرشدترازنامهاست.همچنین
میزان تورم در کشور هم تاکنون از این طریق
کنترل م ـیشــود .مــدیــر ارزیــابــی سالمت
بانکی بانک مرکزی گفت :بانک مرکزی در
بخشنامهای کنترل مقداری از داراییهای

شبکه بانکی متناسب با امتیاز احصا شده بر
مبنای شاخصهای سالمت بانکی و براساس
نقدینگی هدفگذاری شده را تعیین و ابالغ
کــرد.وی گفت :اجــرای این طرح در زمینه
اقتصاد باعث جلوگیری از خلق نقدینگی
و مهار تورم است .طبق بررسیهای انجام
شــده تاکنون شش بانک در مــاه گذشته و
تاکنون  9بانک و موسسه اعتباری ،سپرده
قانونی خود را افزایش دادهانــد .اوایــل ماه
جــاری ،رئیس کل بانک مرکزی از مصوبه
جدید شورای پول و اعتبار خبر داد .براساس
این مصوبه نرخ سپرده قانونی بانکها که
در گذشته حداکثر بین  ۱۰تا ۱۳درصد بود
اکنون دربــاره بانکها و موسسههای مالی
که مقررات بانک مرکزی بهویژه در کنترل
ترازنامه را رعایت نمیکنند ،به  15درصد
افزایش یافته است.

پس از مــاه ها انتظار ،قفل عرضه خــودرو
در بــورس کاال باالخره باز شد و در جریان
معامالت دیـــروز بـــورس 600 ،خـــودرو از
نوع دیگنیتی و فیدلیتی به فــروش رسید.
قیمت معامالتی این خودروها با احتساب
 9درصد مالیات ارزش افــزوده و نیز قیمت
میانگین (برای رنگ های مختلف از دو مدل
فیدلیتی) ،بین  130تا  150هزار تومان
ارزان تر از قیمت بازار بود( .منابع آمار اولیه:
خبرگزاری فارس ،ایران جیب)

بازار خبر

سازمان مالیاتی میزان بخشودگی
مالیاتی را اعالم کرد
ایسنا  -سازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای
اعالم کرد :به مناسبت گرامی داشت هفته دولت
و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی ،بخشودگی
جرایم مالیات و عــوارض هر س ــال/دوره برای
مؤدیانی که تا تاریخ  1401/۶/10درخصوص
پرداخت بدهی مالیاتی سال یا دوره مربوطه
اقــدام کنند ،دربــاره اشخاص حقیقی تا سقف
 ۲۰۰میلیون تــومــان و درخــصــوص اشخاص
حقوقی تا سقف  ۳۰۰میلیون تومان بدون پیش
شرط به مدیران کل امــور مالیاتی تفویض می
شود.

جریمه کم بود هزینه اجراییه
هم اضافه شد!
تسنیم  -بانک مسکن به تازگی در تماس با
مشتریانی که اقساط عقب افتاده دارند اعالم
می کند که برای هر قسط عقبافتاده  ۸۰۰هزار
تومان اجراییه صادر کرده؛ فرقی هم نمی کند
مبلغ قسط چقدر باشد!

