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هشدار وزارت اقتصاد به بانک های متخلف
در شــرایطی که برخی بانک ها برای پرداخت وام بدون ضامن شــروطی 
متفاوت از بخشنامه وزارت اقتصاد مطرح می کنند، معاون امور بانکی وزارت 
اقتصــاد با تاکید بر اینکه کلیه بانک های دولتی باید مفاد بخشــنامه رعایت 
کنند و با بانک های متخلف برخورد قانونی می شود.به گزارش ایسنا، بررسی  
وضعیــت پرداخــت وام بدون ضامن در بانک ها نشــان می دهد که برخی از 
بانک ها شــرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه وزارت اقتصاد در این 

زمینه اعالم می کنند. 
اینگونه که برخی بانک ها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک مربوطه 
طی سه تا شش ماه مورد بررسی قرار می گیرد.  حتی یک بانک می گوید که 
کارکنان دولت می توانند معادل ۱۰ برابر میانگین حساب جاری  و شش برابر 
معادل حســاب کوتاه مدت خود بدون ضامــن وام بگیرند.عالوه بر این، یک 
بانک دیگر شــرط اصلی پرداخت وام بدون ضامن را بررسی گردش حساب 
می داند و اینکه آن فرد در بانک مربوطه مانده حســاب داشــته باشد، حائز 
اهمیت بیان کرد.این در حالی است که شروط اعالمی از سوی برخی بانک ها 
خالف مفاد بخشــنامه اعالمی وزارت اقتصاد اســت و در این زمینه، عباس 
حســینی- معاون امور بانکی وزارت اقتصاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
کلیه بانک های دولتی مکلف هســتند کلیه مفاد بخشنامه وزارت اقتصاد را 
رعایت کنند و هر بانکی که مغایر با 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 انجام می شود.
وی همچنین با بیان اینکه تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰۰ هزار نفر 
به مبلغ بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت طبق بخشنامه وزارت اقتصاد 
پرداخت شــده است، تاکید کرد: الزم به ذکر است که پرداخت تسهیالت در 
نظام بانکی متناســب با منابع و مصارف بانک ها انجام خواهد شد.طبق این 
گزارش، وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک های دولتی را مکلف کرد که به 
متقاضیان وام های خرد تا ســقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون 
دریافت ضامن، تسهیالت بدهند و در مرحله اول مشموالن آن، حقوق بگیران 
دولتی و خصوصی و بازنشسته ها اعالم شد که قرار بود در مراحل بعدی همه 
مردم مشمول این طرح شوند که تاکنون وضعیت این موضوع مشخص نشده 
و بر اساس اعالم مسئوالن با متنوع ســازی تضامین بانکی، دریافت وام های 

خرد تسهیل شده است.
ضوابط پرداخت تســهیالت به مشــموالن طرح اینگونه اســت که برای 
کارکنان و بازنشســتگان دســتگاه های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر 
دولتی و سایر شرکت های معتبر بخش خصوصی، )صرفاً از همان شعبه بانکی 
که حقوق خود را دریافت می کنند(، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن 
با نامه کســر از حقوق و تا ســقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز بدون نیاز به ارائه 
ضامن و فقط با نامه کســر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.
کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی از کارگاه ها، شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی کوچک گرفته تا متوســط نیز چنانچه نــزد بانک دریافت کننده 
حقوق خود، )به تشــخیص بانک( دارای رتبه اعتباری A و B باشــند، برای 
دریافــت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کســر از 

حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می توانند اقدام کنند. 

۶۰۰ دستگاه خودرو 
راهی بورس کاال می شود

تاالر صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه میزبان 
عرضه ۱۷۵ دســتگاه خودرو فیدلیتی ۵ نفره، ۱۷۵ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره، 
۲۵۰ دستگاه دیگنیتی بوده است. سرپرست مدیریت تسویه و پایاپای بورس 
کاالی ایران گفت: امروز در استقبال مطلوب خریداران خودرو، ۶۰۰ دستگاه 
از محصوالت گروه بهمن در رقابت نفس گیر ۴ ساعته خریداران مورد معامله 
قرار گرفت و نکته حایز اهمیت، شــفافیت کامل همه فرآیندهای معامالتی و 
قابــل نظارت برای عموم بود؛ در این میان خریــداران امروز خودرو از بورس 
کاال باید به نکات زیر توجه کنند. محمد نوروزپور سرپرست مدیریت تسویه و 
پایاپای بورس کاالی ایران در گفت وگو با کاالخبر تصریح کرد: صبح امروز ۳ 
هزار و ۴٨۵ متقاضی خودرو در شرایطی کامال برابر و عادالنه برای خرید ۶۰۰ 
دســتگاه دیگنیتی و فیدلیتی تولیدی گروه بهمــن در بورس کاالی ایران به 
رقابت پرداختند و در روندی شفاف موفق به خرید ۶۰۰ دستگاه خودرو شدند. 
نوروزپور در خصوص اقداماتی کــه خریداران خودرو باید پس از موفقیت 
در خرید انجام دهند، افزود: تمام افرادی که در تاالر حراج باز موفق به خرید 
خودرو شده اند، سه روز کاری زمان برای تسویه معامله دارند و پرداخت مابقی 
وجه معامله را باید به اضافه کارمزدها برای تســویه انجام بدهند. در صورتی 
که تا ساعت ۱۵ روز ســوم تسویه انجام نشود، خریداران برای تسویه در روز 
چهارم باید جریمه پرداخت کنند.به گفته نوروزپور، در صورتی که تا روز ششم 
)یعنی سه روز تسویه و سه روز جریمه( تسویه معامله صورت نگیرد، مشتری 
باید مبلغ بیشــتری را به عنوان جریمه ابطال معامله پرداخت کند و طبیعتا 

نمی توانند پس از ابطال، خودرو را تحویل بگیرد.
سرپرســت مدیریت تســویه و پایاپای بورس کاالی ایران در ادامه عنوان 
کرد: خریداری که تســویه را انجام می دهــد، بعد از پرداخت وجوه مالیات بر 
ارزش افزوده و سایر هزینه ها )همچون هزینه مالیات و عوارض شماره گذاری، 
هوشمندســازی کارت خودرو، خدمات پست، تولید پالک و شماره گذاری و 
بیمه شــخص ثالث( وارد فرآیند تحویل می شود که با ارایه مستندات مربوط 
به واریز وجوه فوق و انتخاب نمایندگی، فرآیند تحویل شروع می شود که هم 
می توانند به صورت حضوری و هــم به صورت برخط آن را به کارگزار اطالع 
دهند.نوروزپــور در پایان گفت: به این ترتیب بــا طی مراحل فوق، خریدار و 
کارگــزار خریدار، اطالعات مربوط به تحویل را در اختیار کارگزار فروشــنده 
و فروشــنده خودرو قرار می دهند و با طی مراحل مربوطه، در نهایت فرآیند 
تحویل انجام می شود. در این میان باید توجه شود که در تمام طول بازه زمانی 
تحویل،کارگزاران موظف به ارایه خدمات و اطالع رسانی چگونگی طی شدن 

مراحل تحویل به مشتریان خود هستند.

شکست قیمت دالالن 
در بازار به دنبال همکاری گروه بهمن و بورس کاال 

پس از چند مدت کشمکش و باطل شدن عرضه خودرو در بورس و دخالت 
نابجا دولــت در عرضه خودروهای گروه بهمن که بــه قیمت منصفانه ای در 
بازار عرضه میشد، امروز چهارشنبه ۲۶ مرداد تعداد ۶۰۰ دستگاه فیدلیتی و 
دیگنیتی در بازار بورس کاال معامله شــد. فروش خودروهای بهمن با حداقل 
۳۰ درصد زیر قیمت بازار هرچند بــه مذاق دالالن خودرو خوش نیامد ولی 
عرضه محصوالت بهمن در بازار ســبب شکست قیمت های آنان در بازار آزاد 

شد. 
عرضه خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کاال اگرچه با اســتقبال 
خوب متقضایان روبرو شــد اما اگر قیمت گذاری دستوری نبود، مکانیزم بازار 
خود می توانست وضعیت را به تعادل برساند و نیازی به بورس کاال نبود.عرضه 
خودرو در بــورس راه میانبری برای حذف دخالــت دولت در قیمت گذاری 
دســتوری و رفع نگرانی انحصار در بازار خودرو است، هر چه دولت بیشتر در 

بازار خودرو دخالت کند وضعیت بدتر می شود. 
در مجموع باید گفت که این دخالت ها در بازار باعث ســردرگرمی در بازار 
خودرو و افزایش قیمت ها بوده اســت. عرضــه خودرو در بورس به معنای آن 
اســت که باید به خودروســازان اجازه داده شــود تا در تعیین قیمت واقعی 
محصوالتشــان آزاد باشــند و تعادل بازار را مانند دیگر حوزه های مانند لوازم 
خانگی، فرش، لبنیات و ...  بدست آورندچه آنکه قوانین عرضه و تقاضا بهترین 
راه برای توســعه بازار و افزایش کیفیت محصول است. وظیفه ذاتی یک بنگاه 
اقتصادی تولید و فروش کاال مطابق با قیمت تمام شــده و سود معقول است 
بر این اساس دولت نباید با قیمت گذاری دستوری اختیار فروش محصوالت 

را از خودروسازان بگیرد.
 البتــه باید حرکت بهمن در ارائه قیمت منصفانه را نیز در نظر بگیریم در 
حالی که می توانست مانند بعضی از شرکت ها با قیمت های گران خودروها را 
عرضه کند و از خال بازار ســوء استفاده نماید ولی همیشه گروه بهمن بر این 
باور است که آرزوی ما تولید به میزان تقاضا و عرضه با قیمت منصفانه است.
اقدام گروه بهمن در راه اندازی ســاخت بدنه خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی 
در کشــور عالوه بر باالرفتن نرخ اشتغال توانسته نقش بسزایی در جلوگیری 
از خروج ارز از کشــور ایفا کند و این موارد می تواند بر توسعه این خودرو اثر 

بگذارد.

بانک و بیمه

خودرو

قیمت نفت نزدیک به ۳ درصد کاهش یافت 
و به پایین ترین ســطح خــود از قبل از حمله 
روسیه به اوکراین رســید.این اتفاق در حالی 
رخ داده اســت که داده های اقتصادی نشــان 
از نگرانی هــای رکود احتمالی جهانی می دهد.
قراردادهای معیــار بین المللی نفت خام برنت 
تا نزدیک ترین سررســید، معامالت را با ۲.۷۶ 
دالر یا ۲.۹ درصد به پایان رســاند و به ۹۲.۳۴ 
دالر در هر بشــکه رســید. در این جلسه، این 
قرارداد به ۹۱.۷۱ دالر در هر بشــکه رسید که 

پایین ترین رقم از ۱٨ فوریه بود.
قراردادهــای نفــت خــام وســت تگزاس 
اینترمدیــت آمریــکا ۲.٨٨ دالر یا ۳.۲ درصد 
کاهــش یافت و به ٨۶.۵۳ دالر در هر بشــکه 
رسید، پس از آن که در طول جلسه به ٨۵.۷۳ 
دالر در هر بشــکه رسید که پایین ترین رقم از 
۲۶ ژانویه بود.هر دو قرارداد معیار در جلســه 
قبل حــدود ۳ درصــد کاهش یافتــه بودند.
ســخنگوی اتحادیه اروپا روز سه شنبه گفت، 
اتحادیــه اروپا در حال ارزیابی واکنش ایران به 
آنچه اتحادیه آن را »آخرین« پیشنهاد آن برای 
نجات توافق هسته ای ۲۰۱۵ خواند و در حال 
رایزنی با ایاالت متحده اســت.ایران اواخر روز 
دوشنبه به این پیشنهاد پاسخ داد، اما هیچ یک 
از طرفین جزئیاتی ارائه نکردند.قیمت نفت نیز 
تحت تأثیر آمار ضعیف اقتصادی ایاالت متحده 

و چین قرار گرفت.
بارکلیز پیش بینی خود را برای قیمت برنت 
٨ دالر در هر بشــکه در ســال جاری و سال 
آینده کاهش داد، در حالی که انتظار داشــت 
در کوتاه مــدت مازاد نفت خام زیادی به دلیل 
عرضه های »مقاوم« روسیه وجود داشته باشد.
تالش اخیر اروپا برای احیای توافق هســته ای 
ایــران، این گمانــه را ایجاد کرده اســت که 
میلیون ها بشکه نفت ممکن است به بازارهای 
جهانی سرازیر  شــوند.آژانس بین المللی انرژی 
اعالم کرده اســت اگر توافق هسته ای حاصل 
شود، ایران می تواند در مدت چند ماه، فروش 
نفــت را افزایش دهد و میــزان تولید را پیش 
از پایان ســال، چند صد هزار بشــکه در روز 
افزایش دهد. چنین اتفاقــی می تواند کمبود 

عرضه شــدیدی که در بازار بــه دنبال حمله 
نظامی روســیه به اوکراین ایجاد شده است را 
برطرف کند.هنگامی که تحریمها پس از توافق 
هســته ای سال ۲۰۱۵ تســهیل شدند، تولید 
نفت ایران ســریع تر از آنچه تحلیلگران پیش 
بینی کرده بودند، احیا شد. با توجه به این که 
شواهدی از آسیب دیدن میادین یا تاسیسات 
نفتــی وجود ندارد، بهبود ســریع تولید ایران 
ممکن اســت تکرار شود. برآورد می شود ایران 
۱۰۰ میلیون بشکه نفت و میعانات در مخازنش 
دارد که می تواند تقریبا به شکل فوری به بازار 
عرضه شود.ایران هفته جاری به پیشنهاد نهایی 
برای احیای توافق ۲۰۱۵ پاسخ داد و اتحادیه 
اروپا اکنون سرگرم مشــورت با آمریکا درباره 
مسیر پیش رو است.چشم انداز بازگشت نفت 
ایران، در سقوط نفت برنت به پایین ۱۰۰ دالر 
در هر بشــکه در ماه میالدی جاری، موثر بود. 
نفت برنت از آغاز جنگ اوکراین در اواخر فوریه، 
باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه معامله شده بود.

به گفته ایمان ناصری، مدیرکل شرکت مشاوره 
انرژی FGE در دوبی، از ۱۰۰ میلیون بشــکه 
نفتــی که در ذخایر ایران وجــود دارد، حدود 
۴۰ تا ۴۵ میلیون بشــکه، نفت خام و باقی آن 
میعانات است.بمحض این که نفت ذخیره شده، 
به بازار عرضه شــود، چالــش بزرگتر، احیای 
تولید میادین نفتی و انعقــاد قرارداد و فراهم 
کردن کشــتی و بیمه برای حمل نفت خواهد 
بود. ایران در ســالهای غیبت در بازار جهانی، 
فعالیت بســیاری از میادین نفتی و همچنین 
مشتریان مهم خود را حفظ کرده است.ناصری 
در این باره گفت: ایران می تواند در مدت ســه 
ماه پس از تســهیل تحریم هــا، حداکثر ۹۰۰ 
هزار بشکه در روز به تولیدش اضافه کند و در 
مدت شش ماه، احتماال نزدیک ظرفیت کامل 
حدود ۳.۷ میلیون بشــکه در روز، نفت تولید 
کند.طبق آمار گردآوری شده توسط بلومبرگ، 
ایران در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون بشکه 
در روز نفت تولید می کند. پس از توافق ســال 

۲۰۱۵، سه ماه طول کشید تا ۷۰۰ هزار بشکه 
در روز به تولید ایران اضافه شــود و یک سال 
طول کشــید تا تولید ایران به ظرفیت کامل 
احیا شود. سپس دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
وقت آمریکا در سال ۲۰۱٨ به صورت یکجانبه 
از توافق هســته ای خارج شد و تحریمها علیه 
صــادرات نفت ایران را مجــددا اعمال کرد.بر 
اســاس گزارش بلومبــرگ، همزمان با احیای 
تقاضا برای ســوخت به ســطح پیش از شیوع 
پاندمی کووید، بایکوت نفت روســیه توســط 
خریــداران متعدد و مشــکل تولیدکنندگان 
متعدد در اوپک پالس برای باال بردن ظرفیت 
تولید، روند بازگشت نفت ایران به بازار جهانی 

به دقت دنبال می شود.
درآمد نفتی دولت عربستان 

دو برابر شد
درآمد نفتی عربستان سعودی در سه ماهه 
دوم ســال میالدی جاری، با وجود عدم تغییر 
میزان سود نقدی که آرامکو به دولت پرداخت 

می کند، تقریبا دو برابر شــد.به گزارش ایسنا، 
اظهارنامه های مالی که هفته جاری منتشر شد، 
نشان داد آرامکوی ســعودی به دولت که ۹۴ 
درصد سهم این شرکت را در اختیار دارد، بیش 
از ۶۵ میلیارد دالر پرداخت کرد که باالتر از ۳۵ 
میلیارد دالر در مدت مشابه سال گذشته بود. 
این پرداخت شــامل سود نقدی سهام، مالیات 
بــر درآمد و حق امتیاز تولید نفت بود.با وجود 
تالش ها برای متنوع ســازی اقتصاد عربستان 
ســعودی، نفت خام همچنان بزرگترین منبع 
درآمد این کشــور مانده است. افزایش قیمت 
نفت کمــک کرد عربســتان ســعودی برای 
نخستین بار در حدود یک دهه گذشته بدون 
افزایش میزان پرداخت ســود نقدی از سوی 
آرامکو، به مازاد بودجه دســت پیدا کند.تحت 
سیســتمی که در ژانویه ســال ۲۰۲۰ معرفی 
شــد، آرامکو در قیمت نفت برنت که باالتر از 
۱۰۰ دالر در هر بشــکه است، حق امتیاز ٨۰ 
درصــدی و در قیمت نفت بیــن ۷۰ تا ۱۰۰ 
دالر، ۴۵ درصــد حق امتیاز پرداخت می کند. 
بهای معامالت نفت برنــت، اواخر فوریه پس 
از حمله نظامی روســیه به اوکراین، به بیش از 
۱۰۰ دالر در هر بشــکه صعود کرد و تا اواخر 
ژوییه، در همین حدود ماند.برخالف بعضی از 
بزرگترین شــرکتهای نفتی جهان که در زمان 
ریزش قیمت، پرداخت ســود نقدی ســهام را 
کاهش دادنــد، آرامکو به پرداخت ۷۵ میلیارد 
دالر سود نقدی در سال در زمان سقوط قیمت 
نفت در سال ۲۰۲۰ و متعاقبا بهبود آن، پایبند 
ماند.امیــن ناصر، مدیرعامــل آرامکو، احتمال 
افزایش پرداخت سود نقدی تا پایان سال را رد 
نکرد با ایــن حال بر ضرورت حفظ برنامه های 
هزینه، تاکید کرد و گفت: ما نمی خواهیم ارزش 
بلندمدت را برای ســود کوتاه مدت، به خطر 
بیاندازیم.  هدف ما اجرای یک سیاســت سود 
نقدی مستمر و رو به رشد است و هیچ تغییری 
در این طرح صورت نگرفته است. این شرکت 
بر اساس نتایج مالی کل سال در مارس ۲۰۲۳، 
ســود نقدی را مورد بازبینی قرار می دهد و بر 
اساس نتایج سال ۲۰۲۲، شرایط سود نقدی را 

بررسی می کند.

امیدواری بازار جهانی برای بازگشت نفت ایران

قیمت نفت به کمترین میزان خود رسید

در شــرایطی که صاحبــان خانه های خالــی تا پایان 
مردادمــاه برای پرداخــت مالیات فرصت دارند، بررســی 
عملکرد درآمدهای مالیاتی کشــور تا پایان تیرماه امسال 
حاکی از آن اســت که از این واحدهای مسکونی فقط ۲۲ 

میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات گرفته شده است.
به گزارش ایســنا، سازمان امور مالیاتی اوایل ماه جاری 
در اطالعیــه ای از محاســبه مالیات واحدهای مســکونی 
خالی از ســکنه برای ســال ۱۴۰۰ و اعالم آن به صاحبان 
این خانه ها خبر داد.این ســازمان همچنین اعالم کرد که 
صاحبان خانه های خالــی حداکثر تا پایان مرداد ماه برای 
پرداخــت مالیات فرصت دارند.پیش از این نیز، ســازمان 
امور مالیاتی در دی ماه سال گذشته فهرستی از اطالعات 
خانه های خالی و مالیات آن ها منتشر کرده بود که براساس 

آن معادل ۵۶٨ هزار خانه خالی شناســایی شد.البته این 
تعداد واحد مســکونی خالی از سکنه شناسایی شده فقط 
مربوط به ۹ ماهه ســال گذشــته بود اما فهرســت جدید 

سازمان مالیاتی به کل سال ۱۴۰۰ مربوط می شود.
در این بین، از زمان اجرای قانون مالیات خانه های خالی 
در سال گذشته انتقاداتی به روند اخذ مالیات از خانه های 
خالی از نحوه شناسایی و اخذ مالیات از این خانه ها مطرح 

می شود.
بدین منظور، بررســی عملکرد درآمدهای مالیاتی کل 

کشــور تا پایان تیرماه امسال نشــان می دهد که در این 
مدت ۲۲ میلیــون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات از واحدهای 

مسکونی خالی از سکنه اخذ شده است.
 در ســه ماهه ابتدایی امســال نیــز ۵ میلیون و ٨۰۰ 
هزار تومان مالیات از واحدهای مســکونی خالی از سکنه 
دریافت شــده اســت.  طبق این گزارش، بر اساس قانون 
مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه ســال گذشته، اگر 
واحد مسکونی در شــهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از 
۱۲۰ روز خالی از سکنه باشــد،  مشمول مالیات می شود 

و بــه ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه مشــمول 
مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شــرح ضرایب 
سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 
۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱٨ برابر 

مالیات متعلقه خواهد شد.
در این بین، وظیفه شناســایی خانه های خالی بر عهده 
وزارت راه و شهرســازی از طریق ســامانه امالک و اسکان 
گذاشته شده اســت که این وزارتخانه با راه اندازی سامانه 
امالک و اســکان نســبت به ثبت اطالعات سکونتی افراد 
اقدام کرد و کســانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند 
این اطالعات را ثبت کنند، خانه آن ها به عنوان خاله خالی 
به ســازمان امور مالیاتی از ســوی وزارت راه و شهرسازی 

معرفی شد.  

مدیرکل دفتر مطالعات بخــش عمومی وزارت اقتصاد با 
تشریح وضعیت تحقق درآمدهای دولت در ۴ ماهه نخست 
امســال گفت: دولت به جهت جلوگیری از کســری بودجه 
نیازمند آن اســت که انضباط مالی را از خود شــروع کند.
به گــزارش وزارت اقتصاد، مهدی رعنایــی، مدیرکل دفتر 
مطالعــات بخش عمومی وزارت امور اقتصــادی و دارایی به 
تشــریح آخرین وضعیت تحقق درآمدهای دولت در چهار 
ماهه نخست امسال پرداخت و گفت: درآمدهای نفتی دولت 
در چهار ماهه نخســت امسال حدود ۴٨۰ درصد نسبت به 
مدت مشــابه سال قبل افزایش پیدا کرده و به رقم ۶۵ هزار 
میلیارد تومان رسیده اما علی رغم این افزایش درآمد، نسبت 
به سهم ۴ ماهه از رقم مصوب در بودجه ۱۴۰۱ به طور کامل 
محقق نشده است.وی میزان عدم تحقق درآمد نفتی نسبت 
به درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری را ۶۱ 
درصد عنوان کرد.مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت 
اقتصاد با اشاره به عدم تحقق درآمدهای مصوب در بودجه 
سال جاری علی رغم افزایش درآمدها نسبت به سال گذشته 
تصریــح کرد: در زمینه درآمدهــای مالیاتی هم ۶۹ درصد 

نسبت به مدت مشابه ســال قبل افزایش درآمد داشته ایم 
اما نسبت به سهم چهار ماهه درآمدهای مالیاتی در بودجه 
سال جاری ۱۹ درصد عدم تحقق را شاهد هستیم.رعنایی در 
توضیح علت عدم تحقق ۱۹ درصدی درآمدهای مالیاتی نیز 
توضیح داد: یکی از دالیل، افزایش شدید در رشد درآمدهای 
مالیاتی در بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته است و 
دلیل دیگر این است که در بودجه سال ۱۴۰۰ سهم ارزش 
افزوده متعلق به دولت یک واحد درصد بیشتر بود که امسال 
این یک واحد درصد به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص 

یافته است.
این مقام مســئول در وزارت اقتصاد درباره میزان تحقق 
ســایر منابع عمومی دولت نیز گفــت: درآمدهای مربوط به 
واگذاری شرکت های دولتی تقریباً محقق نشده است که از 
جمله دالیل اصلی آن می توان به عدم ثبات بازار ســرمایه و 
نوســانات شاخص بورس طی ماه های اخیر و کاهش انگیزه 
سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت های دولتی و مقاومت 
برخی از دســتگاه های ذی ربط با واگذاری ها و توثیق سهام 
دولت در برخی از شرکت های مشمول واگذاری و … اشاره 

نمود.رعنایــی از تحقق ۹۴ درصــدی درآمدهای مربوط به 
اوراق مالی و تحقق ۷۹ درصدی درآمدهای حاصل از ســود 
وصولی سهام شــرکت های دولتی در ۴ ماه نخست امسال 
خبر داد و افزود: درآمد مصوب اوراق مالی در بودجه ســال 
جاری ۱۰۳ همت بوده که ۳۳ همت تاکنون محقق شــده 
اســت که از میزان فروش نقدی اوراق مالی در دوره مذکور 
)حدود ۲۳ همت( معادل ۲۷ درصد توســط بانک ها و ۷۳ 
درصد توسط صندوق های ســرمایه گذاری و سایر ذینفعان 

بازار سرمایه خریداری شده است.
وی ادامه داد: ســود سهام شرکت های دولتی ۲۶ همت 
در بودجه ســال جاری مصوب شــده که از این مقدار در ۴ 
ماه نخست ۷ همت محقق شــده است.رعنایی تأکید کرد: 
علی رغم افزایش خوبی که درآمدهای دولت نسبت به سال 
گذشته داشته اما نســبت به رقم مصوب متناسب با چهار 
ماهه نخســت ســال از عدم تحققی به میزان بیش از ۱۵۰ 
همت مواجه شــده اســت که رویکرد دولت در جبران این 
شــکاف معطوف به مدیریت اعتبارات هزینه ای و مدیریت 
تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در چهارماهه 

بوده اســت.این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در عین حال 
اظهار امیدواری کرد که ســیر درآمدها به گونه ای باشد که 
بخشــی از کســری در ماه های بعد جبران شود اما احتمال 
تحقق کامل بودجه کم است و باالخره کسری خواهد داشت.

وی درباره اینکه گفته می شــود درآمدهای دولت باال رفته 
اما آثاری در زندگی مــردم ندارد، توضیح داد: همچنان که 
اشــاره شــد به لحاظ آماری بودجه چهار ماهه )با توجه به 
عدم تخصیص کامل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های 
سرمایه ای( با ۲۰ همت کسری محقق شده روبرو بوده است 
و با لحاظ هزینه های اجتناب ناپذیر این کسری در ماه های 
بعد هم اتفاق می افتد و منطقی اســت که دولت در مصارف 
بودجه مواظبت هایی داشته باشد.وی تأکید کرد: دولت تمام 
تالش خود را برای کاهش کســری بودجه خواهد کرد چرا 
که تامین کسری بودجه از منابع پایه پولی موجبات افزایش 
تورم را فراهم کرده و بالطبع موجب لطمه به وضعیت اقتصاد 
جامعه و معیشت دهک های پایین درآمدی خواهد شد. لذا 
دولت ناچار به کنترل مصارف با توجه به تحقق درآمدهای 

بودجه ای است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید که 
با توجه به شرایطی که در سال های گذشته در بازار خودرو 
به وجود آمده یک حباب قیمتی بزرگ شــکل گرفته برای 
بعضی خودروها به بیش از ۵۰ درصد قیمت نهایی می رسد.

محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
ما در تمام این سال ها بارها اعالم کرده ایم که مدیریت بازار 
خودرو به این شکل نه منطقی است و نه اصولی و همینطور 
که در نتیجه به وجود آمده می بینیم، از شــرایط نه مردم 
راضی هســتند و نه خودروســازان. صرفا این فضا منجر به 
شــکل گیری داللی هایی شــده که حبابی بزرگ را در بازار 

خودرو به وجود آورده است.
وی با بیــان اینکه در روزهای گذشــته دو اتفاق باعث 

شده حباب خودرو تا حدی تخلیه شود، توضیح داد: امروز 
عرضه خودرو گروه بهمن در بورس باعث شــد، قیمت این 
خودرو در بازار کاهشــی قابل توجــه را ثبت کند و این به 
معنای آن اســت که با شفاف شدن فرایند توزیع و حضور 
در عرصه هایی مانند بورس می توان انتظار داشت که قیمت 

خودرو معقول شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: از طرف دیگر با توجه 
به افزایش امیدواری ها به احیای برجام، در روزهای گذشته 

روند کاهشــی قیمت خودرو در بازار آغاز شده که می توان 
انتظار داشت با نهایی شــدن مذاکرات با سرعت بیشتری 
نیز ادامه پیدا کند.نجفی منــش با انتقاد از نحوه مدیریت 
بازار و صنعت خودرو از ســوی دولــت، بیان کرد: در تمام 
سال های گذشته ما اعالم کرده ایم که دولت ها باید دو کار 
را در دســتور کار قرار بدهند. نخست توقف قیمت گذاری 
خــودرو و دیگر خروج از مدیریت خودروســازان بزرگ. تا 
زمانی که این دو اتفاق در دستور کار قرار نگیرد، نمی توان 

انتظار داشت که شــرایط در این بازار آرام شود.وی با بیان 
اینکــه آنچه در بازار خودرو ایــران رخ داده در جهان نظیر 
ندارد، تصریح کرد: ما با بازاری رو به رو هســتیم که حباب 
بســیار بزرگی برای قیمت خودروها به وجود آمده و نرخ ها 
را غیر واقعی کرده است و از سوی دیگر با خودروسازانی رو 
به رو هستیم که با توجه به قیمت گذاری دستوری، خودرو 

تولیدی خود را با زیان به فروش می رسانند. 
این فضا جز برای دالالن برای چه گروهی ســود داشته 
است؟ اگر این رویه تغییر کند و دولت اصالحات اساسی را 
در بازار و صنعت خودرو در دســتور کار قرار دهد، می توان 
انتظار داشــت که از این شرایط عبور کنیم اما در غیر این 

صورت روند زیان دهی خودروسازان ادامه خواهد داشت.

آخرین وضعیت مالیات خانه های خالی

فقط ۲۲ میلیون وصولی در ۴ ماه!

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی  وزارت امور اقتصاد:

کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در ۴ ماه اول امسال 

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد

احیای برجام با قیمت  خودرو چه می کند؟

گزارش

مشــاوران امالک شــهر تهران از کاهش هیجانات بازار مسکن در مردادماه 
خبــر می دهند. پس از یک دوره التهاب در چهار ماهه ابتدای ســال جاری به 
نظر می رسد بازار ملک به ثبات نسبی رسیده و اطالعات غیرسمی نشان می دهد 
ســرعت رشد قیمت نسبت به ماه گذشته نصف شــده است.به گزارش ایسنا، 
انتظارات تورمی در بازار مسکن تا حدودی کاهش یافته و فعاالن بازار می گویند 
که اثر ریســکهای غیراقتصادی در بازار کمرنگ شده است. هردو گروه خریدار 
و فروشــنده تحت تاثیر فضای کنونی از انجــام معامله خودداری می کنند. به 
نظر می رسد بازار مســکن عقب ماندگی یک سال گذشته را جبران کرده و به 
شرایط ایستایی نزدیک شده اســت.بازار ملک در سال گذشته با ثبات قیمت 
همراه بود؛ در حالی که بازارهای خودرو، ارز و طال تا حدودی رونق داشــتند. 
با توجه به ماهیت دیرپذیری بازار مســکن، این بازار، بخشــی از عقب ماندگی 
با بازارهای رقیب را در چهار ماهه ابتدای ســال جاری جبران کرد و ظاهرا از 
ابتدای مردادماه مقداری از تب و تاب افتاده است.بررســی های میدانی نشــان 
می دهد خرید و فروش خانه در شهر تهران از ابتدای مردادماه و در ایام محرم  

در مقایســه با ماه گذشته تقریبا نصف شده است. این مساله در افت انتظارات 
تورمی تاثیرگذار بوده اما به توقف کامل رشد منجر نشده و نرخهای پیشنهادی 
در مقایســه با تیرماه ۳ درصد افزایش نشان می دهد؛ در حالی که ماه گذشته 
این بازار با رشــد ۶ درصدی قیمتهای قطعی مواجه بود.اگرچه آهنگ رشــد 
قیمت در بخش خرید و فروش مســکن ُکند شده، بازار اجاره تحت تاثیر پیک 
جابه جایی مســتاجران در رونق به ســر می برد و به گفته واسطه های ملکی، 
نرخهای پیشنهادی اجاره روند صعودی دارد. تیرماه امسال متوسط رشد سالیانه 
اجاره بها در شهر تهران ۴۷ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود.طبق شاخص 
بانک مرکزی در تیرماه امســال قیمت هر متر خانه در تهران به طور میانگین 
۴۱ میلیــون و ۷۰۰ هزار تومان بوده اســت. هرچند مرکز آمار این عدد را ۴۴ 
میلیون و ٨۰۰ هزار تومان اعالم کرد.ابوالحســن میرعمادی ـ کارشناس بازار 
مســکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار به ایســنا گفت: نوسانات بازار ملک 
در ماههای اخیر دالیل مختلفی دارد که مهمترین آنها به تورم و رشــد قیمت 
نهاده های ســاختمانی برمی گردد. فرهنگ غالب این است که مسکن دارایی با 

ارزشی است و سپری در برابر تورم محسوب می شود. بنابراین مادامی که با رشد 
قیمت کاالها مواجهیم مســکن نیز به تبعیت از آن حرکت می کند.وی با بیان 
اینکه تقاضای واقعی برای خرید مســکن به شــدت کاهش یافته است گفت: 
زمانی که مشتری در بازار نیست، مالکان نرخهای اجاره را افزایش می دهند. به 
همین دلیل مشکل امروز بازار مسکن، حوزه اجاره است که شاهد التهابات این 
بخش هستیم. به دلیل کاهش توان خرید، ساخت و ساز نیز با افت مواجه شده 
و با معضل عدم تولید مســکن روبه رو هستیم.به گفته میرعمادی، فشار تقاضا 
برای مسکن در کالنشــهرها باعث شده تا مسکن به یک کاالی بسیار باارزش 
تبدیل شود. در شرایط فعلی که با انتظارات تورمی مواجهیم کمتر کسی حاضر 
به فروش خانه خود می شود؛ زیرا این تلقی وجود دارد که مسکن ارزش افزوده 
مسکن در مقایسه با دیگر کاالها باال است.این فعال صنعت ساختمان، تولید و 
عرضه مسکن را در کنترل این بازار موثر دانست و گفت: همه جای دنیا دولتها 
برای ساماندهی بازار مسکن، واحدهای استیجاری تولید می کنند و با نرخهای 
کم به اقشــار پایین اجاره می دهند. ولی شهرداریها و دولتهای ما هیچ وقت در 
این حوزه ورود نکردند. به هر ترتیب اگر ریســک های غیراقتصادی محو شود و 
تکنولوژی صنعت ساختمان ارتقا پیدا کند می توان در میان مدت به ثبات بازار 

مسکن امیدوار بود.

از ابتدای مردادماه

بازار مسکن مقداری از تب و تاب افتاد


