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سهشنبه  15آبان 1397

سال چهارم شماره 1011

حکایت مرکز آمار از افزایش  17،7شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در مقایسه با فصل گذشته

خبر

تولید گران شد

مشاور انجمن خودروسازان ایران
خبر داد:
احتمال توقف تولید خودرو بهدلیل
ورشکستگی قطعهسازان

مشاور انجمن خودروســازان ایران گفت :تعیین
قیمتهای نادرســت و غیرواقعی از ســوی شورای
رقابت باعث شــده کــه تولید قطعه و خــودرو با
زیان همراه باشــد و در صورت ادامــه این روند با
ورشکســتگی قطعهسازان ،تولید خودرو نیز متوقف
خواهد شد.
به گزارش خودرونویس ،داوود میرخانی رشــتی،
اظهار کرد :بزرگترین مشــکل خودروسازان ،تولید
توام با زیان هنگفت است .قیمتگذاری تحمیلی و
غیرواقعی که چند سالی است توسط شورای رقابت
صورت میگیرد ،بسیار زیانبخش بوده و باعث شده
دو شرکت بزرگ خودروســازی در شش ماهه اول
سال جاری پنج هزار میلیارد تومان زیان کنند .لذا
به نظر میرســد اولین قدم وزیر جدید صمت این
باشد که جلوی تداوم این ضرر و زیانها گرفته شود.
او ادامــه داد :بایــد به طور کلــی قیمتگذاری
دســتوری و ســرکوب قیمتهــا متوقف شــود و
خودروســازان بتوانند در حاشیه بازار فروش خود را
ت حاشــیه بازار باالتر از
انجام دهند و چنانچه قیم 
قیمت واقعی بود ،مابهالتفــاوت آن به خزانه دولت
پرداخت شــود .در دو ماه گذشته سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مســئول بررسی
قیمت تمام شــده انواع خودروها بود که این کار به
اتمام رسیده و قیمتها را به ستاد تنظیم بازار جهت
تصویب نهایی ،ابالغ کردهاند.
میرخانی رشــتی اظهار کرد :حق بر این بود که
وزیر ســابق صنعت ،معدن و تجارت که خود شروع
کننده این پروژه بوده و پیشــرفت کارها را پیگیری
میکــرد ،کار را تمام کــرده و در آخرین روزهای
فعالیت خود ،مصوبه ستاد تنظیم بازار را امضا و ابالغ
میکرد تا این امر بســیار مهــم به تعویق نمیافتاد
اما متاســفانه قدم آخر را برنداشتند و آنرا بر عهده
وزیر بعدی گذاشت .وزیر جدید هم که طی یک ماه
اخیر درگیر مسایل مربوط به رای اعتماد مجلس و
غیره بود.
وی به علت تعدد و پیچیدگی مشــکالت فراروی
بخش صنعت و تجارت و غیره ،آنقدر مسایل داشته
اســت که هنوز موقعیتی برای ابالغ مصوبه ســتاد
تنظیم بازار پیش نیامده است .او با اشاره به سخنان
وزیر جدید صمت در حاشــیه جلســه اخیر هیات
دولت مبنی بر اتخاذ سیاست تثبیت قیمتها ،اظهار
کرد :اگر قرار باشد قیمتها تثبیت شده و شرکتها
کماکان متحمل ضرر و زیان باشند ،مشکالت بسیار
زیادی به وجود خواهد آمد چرا که قطعهسازان قادر
به تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان نخواهند بود
و تولید خودرو کال متوقف میشود.
با تجارب قبلی «رضا رحمانی» از جمله دو ســال
تجربه کار مستقیم در وزارت صمت ،ایشان مطلعند
که تمام مــواد اولیه مورد نیاز قطعهســازان اعم از
داخلی یا وارداتی ،در یک سال و نیم گذشته عموما
بیش از  ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشــتهاند لذا
قطعهساز نمیتواند با قیمتهای سرکوب شده قبلی،
قطعه تولید کند.
مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد :اگر
شــرایط همینگونه پیش برود و گشایشی صورت
نگیرد ،قطعهسازان یکی پس از دیگری متوقف شده
و به تعطیلی کشانده میشــوند .بنابراین چنانچه
وزیر جدید صنعت ،معدن و تجارت هرچه سریعتر
فکری برای حل مشــکل قیمتگذاری دستوری و
غیرواقعی خودرو نکند ،خودروسازان و شرکتهای
قطعهسازی رو به ورشکســتگی میروند که اثرات
بسیار بد اجتماعی در پی خواهد داشت.

رئیس سازمان مالیاتی خبر داد:
کاهش  ۵درصدی مالیات تولید

رئیس سازمان مالیاتی گفت :برای تقویت تولید و
عبور از شرایط فعلی و با توجه به مطالعاتی که انجام
شده ،میتوانیم مالیات تولید را از  ۲۵درصد به ۲۰
درصد کاهش دهیم.
ســید کامل تقوی نژاد در جمع خبرنگارانافزود:
با توجه به نامگذاری امســال با عنــوانحمایت از
کاالی ایرانی و برای تقویت بخش تولید ،برنامههای
مختلفی از جمله تقسیط بدهی های مالیاتی تولید
کننده ها ،بخشودگی مالیاتی تولید کنندهها ،کاهش
ضرایــب مربوط بــه واحدهای تولیــدی و افزایش
ضرایب واردکنندگان کاالهایی که به نوعی کاالهای
مشــابه آن در داخل تولید می شــود ،در سازمان
مالیاتی اجرا شده است.
به گــزارش اقتصادآنالین به نقــل از خبرگزاری
صداوسیما ،وی ادامه داد :برای تقویت تولید و عبور
از شــرایط فعلی باید به ســمتی برویم که بتوانیم
مالیــات تولیــد را کاهش دهیــم و در حال حاضر
مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی نسبت به سود
آنها  25درصد اســت و مطالعات ما نشان می دهد
که ما می توانیم در شــرایط فعلی این رقم را از 25
درصد به  20درصد کاهش دهیم.
تقوی نــژاد گفت :حدود  6هــزار میلیارد تومان
درآمدی است کهدولت در سال جاری برای کاهش
نرخ از دســت مــی دهد و ما مــی توانیم از طریق
شناســایی مودیان جدید و همچنین مبارزه با فرار
مالیاتی با توجه به تکمیل ســامانه های اطالعاتی و
همچنین موفقیت هایی که در طرح جامع مالیاتی
داشتیم ،می توانیم مودیان جدید را با مالیات های
جدید جایگزین این کاهش درآمدها کنیم.

اقتصاد
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همدلی| دیروز مرکز آمار گزارشــی را منتشر کرد
مبنی بر اینکه قیمت تولید در بخش صنعت در مقایسه
با یکسال گذشته ،گرانتر شده است .طبق اعالم مرکز
آمار ،شــاخص قیمت تولیدکننــده بخش صنعت در
فصل تابستان  ۱۳۹۷به عدد  ۳۴۰.۳رسید که نسبت
به شــاخص فصل قبل ،حدود  ۱۷.۷درصد و شاخص
فصل مشــابه ســال قبل ،حدود  ۵۲.۸درصد افزایش
داشته اســت .با یک نگاه کلی به این آمار شاید بتوان
تحلیلهای زیادی را مطرح کرد .در سادهترین حالت
میتوان گفت که کالف رکود پیچیدهتر شده است .چرا
که با افزایش تورم تولید توان مردم برای خرید نسبت
به گذشته کمتر شده است .به باور برخی از کارشناسان
اقتصادی افزایش هزینههای تولید نشاندهنده شکسته
شدن قفل رکود و کاهش میزان بیکاری و البته رکود
تورمی است.
هر چند آنچه که بسیاری از تحلیلگران بر آن اتفاق
نظر دارند نشان میدهد که باال رفتن هزینههای تولید
تنها پیام مهمی که به اقتصاد دارد این است که قیمت
محصــول برای مصرفکننده نهایی افزایش یافته و به
طور خالصه تورم باال رفته اســت .کامران ندری ،یکی
از کارشناسان اقتصادی ،در گفتوگو با «همدلی»،این
اتفــاق را اینطور تحلیل میکند« :افزایش شــاخص
قیمت تولید کننده پیــام مهمی به اقتصاد دارد که از
باالر فتن هزینههای تولیدکنندگان حکایت میکند».
ندری در ادامه تحلیلهــای خود به این نکته مهم
اشاره میکند« :افزایش هزینههای تولید به معنای باال
رفتن متوسط قیمت مواد اولیه یا نهادههایی است که
هر یک از تولید کنندهها برای عرضه محصول خود به
بازار به آنها نیاز دارند ».ندری معتقد است« :افزایش
هزینه تولید به معنای رونق و رفع بیکاری نیست ،بلکه
این موضوع نشان میدهد که هزینه تولید بیشتر شده
و در ادامه باید منتظر باال رفتن  CPIیا همان شاخص
قیمــت مصرفکننده نیز بود ».بر اســاس گزارشها،
شاخص قیمت مصرف کنند ،تغییرات در سطح قیمت
ســبد بازار کاالهای مصرفی و خدمات خریداری شده
توسط خانوارها را نشان میدهد.
نــدری اظهارات خــود را اینطور ادامــه میدهد:
«افزایش هزینه تولید یعنی تولید کننده قیمتها را باال
برده اســت .زیرا در یک فضای غیر رقابتی قرار گرفته
که این فضا باعث شــده تا تولید کننده به ناچار سود
بیشتری را از قیمت تمام شده محصول خود دریافت
کند».
به باور ایــن تحلیلگر اقتصــادی« :تنها در صورتی
افزایــش هزینه تولید منجر به باال رفتن قیمت نهایی
محصول در بازار نخواهد شــد که تولید کننده قدرت
بازاریابی خوبی را داشته باشد و تقاضا این اجازه را به او
بدهد تا قیمتها را افزایش ندهد».
ندری این اظهــارات را در حالی مطرح میکند که
معتقد اســت« :در مجموع باال رفتن هزینه تولید به
معنای باال رفتن هزینههای زندگی و در نهایت افزایش
تورم مصرفکننده است ،تورم نیز اگر افزایش یابد باید
به دنبال این بود تا بدانیم که چه عواملی باعث شــده
تا قیمتها باال بروند ».به باور بســیاری از کارشناسان
اقتصادی دو عامل در رشــد تورم و در نتیجه افزایش
هزینههــای تولید و قیمت محصــوالت در بازار نقش
اصلی دارند.
یکی از مهمترین این عوامل نیز رشد نقدینگی است
که حاال بر اســاس گزارشها در مرداد ماه امســال به
 1650هزار میلیارد تومان رسیده است .نکته قابلتوجه
اینکه بر اســاس برآوردهای کارشناسی در طول بیش
از ســه دهه ،حجم نقدینگی بیش از  ۱۱۰۰برابر باال
رفته است.
حاال گزارشهای رســمی از بــاال رفتن هزینههای
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افزایش  ۴۶درصدی تورم تولید در بخش معدن

کامران ندری ،کارشناس اقتصادی:
افزایش هزینههــای تولید به معنای
باال رفتن متوسط قیمت مواد اولیه یا
نهادههایی اســت که هر یک از تولید
کنندهها برای عرضه محصول خود به
بازار به آنها نیاز دارند

تولید خبر میدهند تا تورم ناشی از افزایش هزینههای
تولید اولین تاثیر خود را در بازار گذاشته باشد و قیمت
محصوالت باالتــر برود .چرا که هر بار با افزایش تورم،
بایــد منتظر کاهش تقاضا بود؛ چیــزی که در نهایت
موجب رکود در بخشهای تولیدی میشود.
به بــاور برخی دیگر از کارشناســان ،یکی از دالیل
اصلی رکود تولید و در نتیجه افزایش بیکاری در ایران،
بیتوجهی دولتها به رونق در بخش صنعت و وابستگی
عمیق به درآمدهای نفتی اســت .چرا که به باور این
لالوصول بودن این درآمدها باعث شده
کارشناسان ،سه 
تا تمامی توجه دولتها از بخش تولید صنعتی به فروش
نفت و واردات کاالها از کشورهای دیگر معطوف شود.
هر چه که هســت ،به باور بســیاری از کارشناسان
اقتصادی ،آنچه که بــه تولید کمک میکند ،حمایت
مســتقیم دولت از تولید نیست ،بلکه دولت باید ثبات
را در اقتصاد ایجاد کند ،چرا که با سیاســتهایی مثل
افزایش تعرفههــای گمرکی ،نمیتوان به تولید واقعی

ی

شــاخص قیمت تولیدکننده بخــش معدن در
تابستان امسال به  ٣٢٤,٧رسید که نسبت به شاخص
فصل قبل ( ١٢.٤ ،)٢٨٨.٨و شــاخص فصل مشابه
سال قبل ( ٤٦.٢ ،)٢٢٢.٠درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایســنا ،شــاخص قیمت تولیدکننده
معیاری برای اندازهگیری تغییرات در میانگین قیمت
دریافت شــده توسط تولیدکنندگان ،به ازای تولید
کاال و خدمات در داخل کشــور ،نسبت به یک دوره
زمانی معین (سال پایه) است.
در حقیقت ،شــاخص قیمت تولیدکننده یا تورم
تولیدروند تغییرات میانگین قیمت کاالها و خدمات
تولید شده در داخل کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان
نشان میدهد .این شاخص یکی از معیارهای سنجش
عملکرد اقتصادی دولتها است و تأثیر قابلتوجهی
بر تصمیمگیری صاحبان صنایع ،ســرمایهگذاران و
حتی سیاستمداران خواهد داشت.
براســاس تازهتریــن گزارش مرکز آمــار درصد
کمک کرد و باید مقررات به گونهای تنظیم شــوند تا
دولتها از مداخله مستقیم در نرخها خودداری کنند و
شرایط را برای تولیدکننده سخت نکنند.
حال و روز تولید به روایت آمار
به گزارش مرکز آمار ایران ،گزارش شــاخص قیمت
تولید کننده بخش صنعت فصل تابســتان ( ۱۳۹۷بر
مبنای ســال پایه  )۱۳۹۰منتشر شد که بر این اساس
درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در
چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال جاری نسبت به
متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل تابستان
ســال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت)
معادل  ۳۲.۹درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل
منتهی به فصل زمستان ســال  ۲۲.۷( ۱۳۹۶درصد)،

تغییرات میانگین شاخص کل بخش معدن در چهار
فصل منتهی به فصل تابستان سال  ١٣٩٧نسبت به
میانگین دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده
کل بخش معدن)  ٣٠,٨است که نسبت به تورم چهار
فصل منتهی به فصل بهــار ٢٢.٠( ،١٣٩٧درصد)،
افزایش داشته است.
در فصل مورد بررسی بخش "استخراج کانههای
فلزی " بیشترین تاثیر را بر افزایش  ١٢,٤درصدی
شاخص قیمت بخش معدن داشته است .همچنین
شــاخص قیمت تولیدکننده در بخش "استخراج
کانههای فلزی" با  ١٣,٤درصد افزایش نســبت به
فصــل قبل از عدد  ٣٠١.٠به عدد  ٣٤١.٢رســید.
این افزایش بیشتر تحت تاثیر افزایش  ١٧.١درصدی
ت "اســتخراج سنگهای آهنی" به وجود آمده
فعالی 
است.
تــورم تولیدکننده در فصل تابســتان  ١٣٩٧در
فعالیت "استخراج سنگهای آهنی" به رقم ٤٥٦,٧
افزایش داشته است.
شــاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل
تابســتان  ۱۳۹۷به عدد  ۳۴۰.۳رســید که نسبت به
شــاخص فصل قبل ( ۱۷.۷ ،)۲۸۹.۰درصد و شاخص
فصل مشابه ســال قبل ( ۵۲.۸ ،)۲۲۲.۸درصد افزایش
داشته است .درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش
صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابســتان سال
 ۱۳۹۷نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی
به فصل تابســتان سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل
بخش صنعت) معادل  ۳۲.۹درصد بوده که نســبت به
تورم چهار فصل منتهی به فصل زمســتان سال ۱۳۹۶
( ۲۲.۷درصد) ،افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده در زیر بخش "تولید فلزات

اساسی" با  ۲۹.۸درصد افزایش نسبت به فصل قبل از
عدد ۳۱۳.۹به ۴۰۷.۵رسید و بیشترین تاثیر را در افزایش
شاخص کل فصل تابستان داشته است .شاخص قیمت
تولیدکننده "صنایع تولید زغال سنگ  -پاالیشگاههای
نفت" با  ۷.۵درصد" ،صنایع مواد غذایی و آشامیدنی"
با  ۲۱.۸درصد" ،صنایع محصوالت شیمیایی" با ۲۳.۷
درصد" ،تولید محصوالت الســتیکی و پالستیکی" با
 ۵۵.۶درصد" ،ماشینآالت و دستگاههای مولد وانتقال
برق" با  ۴۵.۵درصد و "تولید وسایل نقلیه موتوری ،تریلر
و نیم تریلر" با  ۶.۲درصد افزایش نسبت به فصل قبل،
بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص صنعت داشتهاند.
شــاخص قیمت تولیدکننده در تمامی زیربخش های
صنعتی نسبت به فصل قبل با افزایش روبرو بوده است.

رئیس انجمن علمی انرژی بادی خبر داد:

هدر رفت  ۸۰درصدی تولید نیروگاههای حرارتی
رئیــس انجمن علمــی انرژی بــادی گفــت :راندمان
نیروگاههای حرارتــی در دنیا  ۶۲درصــد و در ایران ۳۸
درصد ،که نشــان میدهد  ۸۰درصد تولید این نیروگاهها
دود و حرارت است.
هاشــم اورعی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و ســیما،
افزود :این نیروگاه ها را بــه واقع می توان کارخانه تولید
دود و حرارت نامید ،زیرا تنها  20درصد از انرژی مصرفی
را بــه برق و  80درصد دیگر را بــه دود و حرارت تبدیل
می کنند.
او اضافه کرد :حتی در این بحران آبی برای خنک کردن
این نیروگاه ها از آب اســتفاده می کنند در حالی که اگر
از نیروگاه های  CHPبهره برداری می شد حرارت تولید
شده هم قابل استفاده بود.
اورعی با بیان اینکه نیروگاه های حرارتی راندمان بسیار
باالیی دارد ،گفت :در مقابل ایــن نیروگاه ها ،انرژی های
تجدیدپذیــر به ویژه انرژی های بــادی وجود دارد که در
سالهای اخیر استفاده آن در دنیا رشد قابل توجهی داشته
تاجایی که براساس برنامه جامع اروپا تا سال  2030حدود
 32درصــد از کل برق مصرفی در این قاره از نیروگاههای
بادی تامین خواهد شــد ،این درحالی اســت که ضریب
ظرفیت باد به طور متوســط در دنیا  22درصد و در ایران
بیش از  50درصد است.
او افزود :به دلیل اینکه اقتصاد برق درســت و مناســب
تنظیم نشــده اســت از ظرفیت های انرژی بادی در ایران

رســید و به این ترتیب نســبت به فصل قبل ١٧.١
درصد افزایش نشــان داده است ،این در حالی است
که شــاخص قیمت در بخش مورد بررسی در فصل
بهار  ١٣٩٧رقم  ٣٩٠.١بوده و نسبت به فصل قبل
از آن  ٢١.٠درصد افزایش یافته بود .افزایش شاخص
قیمت فعالیت "اســتخراج ســنگهای آهنی" در
فصل تابستان  ١٣٩٧به طور عمده ناشی از افزایش
قیمت ماده معدنی "کنسانتره آهن" است .تغییرات
شاخص قیمت در سایر فعالیتها ،تاثیر بسزایی در
تغییر شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش معدن
نداشته است.
گفتنی است ،درصد تغییرات شاخص کل در چهار
فصل منتهی به فصل بهار سال  ١٣٩٦نسبت به دوره
مشابه سال ( ۱۳۹۵نرخ تورم تولید کننده کل بخش
معدن)  ٢,٧بود که نسبت به تورم چهار فصل منتهی
به فصل زمســتان  -٤,١( ١٣٩٥درصد) افزایش را
تجربه کرد.

درســت استفاده نمی شود و ســعی و تالشی برای گذر از
ســوخت فســیلی و ورود به صنعت انرژی تجدیدپذیر در
کشور اتفاق نیافتاده است.
رئیــس انجمن علمی انرژی بادی بــا بیان اینکه فرمول
محاســبه قیمت تمام شده در تولید انرژی از نیروگاه های
حرارتی و نیروگاه های تجدیدپذیر غلط اســت گفت :می
گویند قیمت تمام شــده انرژی تجدیدپذیــر  4برابر برق
حرارتی است در حالی که این مقایسه غلط است زیرا برای

بــرق حرارتی  ،گاز را تقریبا با قیمــت صفر به نیروگاه ها
تحویل می دهند ،اما از نظر اقتصادی باید شــرایط رقابتی
سالم شود  ،تنها در این صورت است که انرژی بادی ارزان
ت ر از انرژی حرارتی می شود.
اورعــی با بیان اینکه  20درصد از آالیندگی در کشــور
تنها ناشی از نیروگاه های حرارتی است گفت :عالوه بر این
مشکل ،ساالن ه  220میلیارد لیتر آب برای خنک کردن این
نیروگاه های حرارتی مصرف می شود.

ظرفیت باالی انرژی های تجدیدپذیر در تامین برق
اعضای انجمن علمی انرژی بادی ایران در نشست خبری بر
استفاده از ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی بادی
در تامین برق مصرفی کشور تاکید کردند.
همچنین هاشم اورعی در این نشســت با انتقاد از وجود
تعدد مجوزهای احداث نیروگاه انرژی های تجیدپذیر  ،گفت:
با وجود نیاز کشور به این انرژی ها ،مجوزهای حتی متناقض
یکدیگر وجود دارد که کار را برای فعاالن این عرصه ســخت
کرده است یعنی در بدو امر ،شرکت آب و فاضالب از متقاضی
تعهد می گیرد که برای نیروگاه تجدیدپذیر ،آب درخواست
نکند اما ســازمان حفاظت محیط زیست از متقاضی تعهد
مــی گیرد که  10درصد از زمین نیروگاه را به فضای ســبز
اختصاص دهد که در تناقض با یکدیگر است.
او افزود :در توســعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به
ویژه انرژی بادی ،تقریبا هیچ دســتگاهی تسهیل کننده و
همراه نیست.
بهزاد آسائی عضو هیئت مدیره انجمن علمی انرژی بادی
ایران هم در این نشست با بیان اینکه در حالیکه در کشوری
مانند چین در یکسال اخیر بیش از  110هزار مگاوات نیروگاه
بادی احداث شده در ایران به علت محدودیت های بودجه ای
این رقم از  500مگاوات ساالنه هم عبور نمی کند.
در این نشست خبری همچنین فعاالن حوزه انرژی های
بادی ،دغدغه ها و مشــکالت توسعه این صنعت را در کشور
بیان کردند.

