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اقتصاد

نرخ سود
بانکی
کاهش
مییابد

رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی از عزم این بانکها برای کاهش نرخ سود همسو با سیاستهای دولت خبر داد و گفت :تالش میکنیم در این فرآیند سپرده گذاران متضرر نشوند .محمدرضا حسینزاده ،درباره انتظار دولت
از بانکهای دولتی برای کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیالت بانکی برای کمک به تولید اظهار داشت :بانکهای دولتی تصمیم گرفتند که همسو با سیاستهای دولت نرخها را پایین بیاورند .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از مهر،
حسین زاده ،با یاد آوری اینکه هدف ،همراهی با دولت در کاهش نرخ سود است ،گفت :قرار است نرخ سود بانکی به تدریج کاهش یابد .وی در پاسخ به اینکه برخی گمانهزنیها از برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت فعلی نرخ سود
بنا دارد تا در آینده آن را کاهش دهد ،گفت :نظر شورای پول و اعتبار تثبیت نیست بلکه نرخها باید کاهش یابد .حسین زاده گفت :بانکها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعالم کند و ممکن است نرخ پایینتر از نرخ کنونی
بیاید .وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه برخی گمانه زنیها از نرخ سود  12درصدی برای سپردههای یکساله حکایت دارد ،اظهار داشت :پیشنهاد این است که نرخ سود به کمتر از  15درصد و نرخهای مطرح شده کاهش یابد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی بدون اعالم نرخ مدنظر بانکها ابراز امیدواری کرد که شورای پول و اعتبار هرچه سریعتر در این زمینه تعیین تکلیف کند.

                   واکنش بخش خصوصی به تفکیک وزارتخانهها

ابر-وزارتخانهها اقتصاد ایران را در تنگنا قراردادهاند

اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران در
خصوص ضرورت اســتمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی
بیانیهای منتشــر کرد .متن خواســته بخش خصوصی به
مجلس و دولت به شرح زیر است« :دولت محترم الیحه
اصالح بخشــی از ســاختار دولت را در تاریخ  17خرداد
 1396به مجلس شورای اسالمی ارسال کرده است .این
الیحه به تفکیک وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت،
راه و شهرسازی و ورزش و جوانان ،اختصاص یافته است.
اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران با
توجه به اهمیت تغییرســاختار ،ازحیــث نحوه اثر گذاري
بر فعالیتهاي بخش خصوصی ،از ســه منظر ذیل لزوم
ممانعت از تعجیل در تفکیک وزارتخانهها و تأمل بیشــتر
در این خصــوص را از دولت و نمایندگان محترم مجلس
شــورای اسالمی خواســتار اســت- :در مقدمه توجیحی
الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت ،به اهـدافی ازجمله
رعایت اصول ارتباط و همبسـتگی ،ضـرورت چابکسازي
و افزایش تحرك دسـتگاههاي مسـئول درحوزه اقتصادي
و تحقق سیاســتهاي اقتصاد مقاومتی اشاره شده است،
درحالی که بهنظر میرســد تفکیک وزارتخانهها ،نه تنها
اهداف مذکور را تأمین نخواهد نمود ،بلکه در مسـیرخالف
تقویــت ایجاد پیوســتگی و چابک ســازي حرکت کرده
وضمن افزودن بر تعداد فرآیندها و سطوح اداري ،احتم ًال
ناکارآمدي و افزایش هزینههاي جاري دولت را نیز تقویت
میکند- .بعد از بارها تغییر ســاختار ،در نهایت در ســال
 1390موضــوع ادغام دو وزارت صنعت و معدن و وزارت
بازرگانی تصویب و مجدداً در خرداد ســال جاری الیحه
انتزاع این وزارت و بازگشت به حالت قبل طرح شده است.
بررســی تحوالت صورت گرفته در زمینه تجدید ساختار
این وزارتخانهها نشان میدهد که در هر دو مورد بررسی
کارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار،
تعریف مأموریتهای دستگاه یا دستگاههای جدید و نحوه

اجرا و پایش تحوالت و عملکرد آنها انجام نشده است به
نحــوی که عدم توجه کافی به این موضوع موجب تزلزل
و عــدم ثبات در تصمیمات اقتصــادی دولت و به تبع آن
پیامدهــای ناپایدار و ضعیف بر توســعه صنعتی و تجاری
اقتصاد کشور شده است-.سوابق مطالعات و بررسـیهاي
اقتصــادي متعــدد جهانی گویــاي ارتبــاط تنگاتنگ و
همبســتگی باال بین سیاستهای تجاري و صنعتی است.
در ســال  1390به دلیل عدم توجه به الزامات وشـــرایط
مــورد نیاز ،ادغام دو وزارت صنعــت و معدن و بازرگانی،
محدود به تجمیع صـرف دو وزارت شد و عم ً
ال نتیجهاي
از اتخاذ سیاســت ادغــام در زمینه اصالح و تســـهیل
فرآیندها ،کاهش بوروکراســی و ایجــاد هماهنگی براي
تنظیم سیاستهاي تجاري وصنعتی ،حاصل نشد.
با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح ،ضمن
برقراري هماهنگی بین سیاستهاي مختلف اقتصادی و
اجتماعی و پیشبینی ســاختار اداري مناسب براي ایفاي
وظایف حاکمیتی دولت ،همراه باحـــذف تصـديگريها
و رفــع دخالتهاي زائد ،این اتــاق ضمن تاکید مجدد بر
ضرورت اتخاذ تصـمیمات مهم اقتصادي بر پایه استدالل،
تدبیر و مبانی کارشناســـی دقیــق ،از نمایندگان محترم
مجلس و دولت تقاضــــا مینماید تا از هر گونه تصـمیم
عاجل که منتهی به تضعیف محیط کسب و کار و کاهش
رقابت پذیري اقتصاد کشــور گــردد ،جلوگیري و با دقت
نظر و دوري ازشـــتاب زدگی ،با اولویت دهی به تعریف
دقیق مأموریتهای دستگاههای مشمول تغییر و تحول و
نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها ،فضاي مناسـب جهت
دســتیابی به اهداف کالن اقتصادي کشــور و با رعایت
منویات اســـناد قانونی موجود ،نظیر برنامه ششم توسعه
و چشــم انداز ایران در افق  1404و نیز سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی را فراهم نمایند».
عضو هیأت نمایندگان اتــاق بازرگانی و صنایع معادن
تهران گفت« :منظور از احیــای وزارت بازرگانی تفکیک
مجدد باقیمانده مضمحل شــده وزارت بازرگانی ســابق
در صنعت ،معدن و تجارت نیســت،بلکه دولت حتم ًا یک
جراحی مناســب برای اصالح ســاختارها به عمل خواهد
آورد ».محسن بهرامیارضاقدس ،عضو هیأت نمایندگان
اتاق بازرگانی تهــران در گفتگو با خبرآنالین در رابطه با
تفکیک وزارتخانهها گفت«:ابتدا باید به  ۲۴میلیون رأیی
کــه مردم به دولت آقای روحانی دادنــد ،احترام بگذاریم
کــه این امر حاکی از ابراز رضایت و اعتماد بیشــتر مردم
از دوره قبل به این دولت و شــخص رئیس جمهور است.

حاال که مــردم در یک انتخاب آگاهانه و شــکوهمند به
آقای روحانی برای دوره دوم و ادامه سیاســتهای قبلی
رأی اعتمــاد دادند ،مــا نیز به عنــوان نمابندگان بخش
خصوصی باید همگام با مردم ،به تصمیمات دولت اعتماد
کنیم و اجازه بدهیم که دولت در دوره دوم با اســتفاده از
پشــتوانه تجربی عملکردش در دوره اول و آسیبشناسی
که داشــته برای اصالح ســاختار گام بردارد ».وی افزود:
«دولــت در زمینه حمایت از حقوق مصــرف کنندگان و
تالش برای بهبود معیشــت مردم ،به این نتیجه رســیده
کــه فعالیت یک وزارتخانه فرابخشــی که هم در خدمت
تولید باشــد و همزمان بتواند از مصرف کنندگان حمایت
کند ،درست است .ما به عنوان بخشخصوصی باید حامی
این سیاســتها باشــیم .در نتیجه به دولت اعتماد کرده
و از الیحــهای که دولت به مجلــس ارایه کرده،حمایت
کنیم ».بهرامی ارض اقدس عنوان کرد« :از سویی نتیجه
بحثهای بخش خصوصی این روزها مطرح میکند ،نیز
نشــان میدهد که نگاه بخشی که دولت نگران آن است،
همچنان وجود دارد .دوســتانی که از کمیسیون صنایع با
این تفکیک مخالفت میکنند یا نمایندگان دولت از وزارت
صنایع نظر مخالف دارند ،حکایت از نگاه بخشــی دارد».
وی ادامه داد« :یا فعاالن حوزه کشاورزی وقتی با الیحه
دولت مخالفت میکنند ،معلوم میشود در حوزه کشاورزی
نیز نگاه بخشــی که ما نگران هستیم و دولت نیز نگران
است ،حاکم است.
ایــن اتفاق خیلی بدی اســت .با وجــودی که دولت
 ۲۰نماینــده در ترکیب هیأت نماینــدگان اتاق دارد ،ولی
یازده رأی مخالف با صدور بیانیه مطرح شــده اســت .در
هیج جای دنیا زمانی کــه دولت تصمیم میگیرد افرادی
در زیــر مجموعه خود دولت مخالفــت نمیکنند یا بعد از
تصمیــم دولت ،اعضای دولت با مصوبه دولت به مخالفت
برنمیخیزند ».این عضو هیأت نمانیدگان اتاق تهران بیان
کرد« :درحالی که اگر در خود دولت نظری وجود دارد ،باید
همان جا بحث شــود و تصمیم جمعی گرفته شود.پس از
تصمیم هم همه ارکان و اجزای دولت مکلف و موظف به
تبعیت از تصمیم هستند».
تأثیر اقتصادی تفکیک
بهرامــی ارض اقدس با بیان اینکه پس از لغو تحریمها
مهمترین دغدغه کشــور رونق تجــارت و افزایش جذب
سرمایه خارجی است ،تصریح کرد« :امروز بحران اشتغال
بــه گرفتاری برای ملت و دولت تبدیل شــده و مبارزه با
بیکاری و توسعه اشــتغال بیش از هرچیزی نیاز به جذب

ســرمایه خارجی دارد ».وی ادامه داد« :لذا داشــتن یک
وزارتخانه تخصصی فرابخشــی که بتواند زنجیره تجارت
فرامرزی را که حلقههای پیشــین و پسین تولید هستند،
پوشش دهد ،میتواند به جذب ســرمایهگذار خارجی نیز
کمــک کند .به ویژه در موضوع صــادرات غیر نفتی این
وزارتخانه میتواند تمرکز ویژهای داشته باشد و همچنین
در جهــت جذب ســرمایهگذار خارجــی اقدامات اصولی
و متمرکــز را انجام دهد ».او تأکید کرد« :داشــتن یک
وزارتخانه مانند وزارت بازرگانی که این اهداف را در صدر
فعالیتهای خود قرار دهد،از این نظر راهگشاست .در کنار
آن حمایــت از حقوق مصرف کننده ،تنظیم بازار کاالهای
اساســی و تنظیم مقررات تجاری ،موضوع پیوســتن یه
سازمان تجارت جهانی و اقداماتی از این قبیل میتواند به
رونق اقتصاد کشور بیانجامد .بنابراین الزم است در جهت
احیای وزارت بازرگانی قدم برداریم».
این فعــال بخش خصوصی خاطرنشــان کرد« :منظور
از احیــای وزارت بازرگانــی تفکیــک مجــدد باقیمانده
مضمحل شده وزارت بازرگانی ســابق در صنعت ،معدن
و تجارت نیست،بلکه اعتقاد دارم که اتفاق ًا دولت میتواند
ایــن موضوع را در قالب اصالح ســاختار مطرح کند و با
اســتفاده از اختیاری که از مجلــس میگیرد،یک جراحی
مناسب برای اصالح ساختارها به عمل آورد .یعنی وظایف
حاکمیتی را از وظایف تصدیگری جدا کند».
وی بیــان کرد« :بعد از تعیین وظایف حاکمیتی ،دولت
باید به دنبال تصویب بهترین و چابکترین ســاختار برای
این وزارتخانه جدید باشــد .به طور مثال امروز وزارتخانه
مانند وزارت اقتصاد و دارایی تبدیل به یک ابر -وزارتخانه
شــده اســت .در کنار آن یک وزارتخانه دیگر هم مانند
وزارت ارتباطــات وجود دارد که تنها یک اداره کل تنظیم
مقررات دارد .از ســویی وزارتخانــهای مانند وزارت راه و
شهرســازی هم داریم که امروز  ۱۷سازمان بزرگ را در
زیرمجموعــه خود دارد .طبیعت ًا در توزیع عادالنه و متوازن
این وظایف مشکل رخ میدهد».
رئیس کمیســیون تســهیل تجارت و توسعه صادرات
اتاق تهران گفت« :بنابراین دولت میتواند یا ســرعت و
با اســتفاده از پشتوانه تجربی  ۴ســال گذشته به سرعت
به اصالح ساختاری رســیده و توزیع متوازن فعالیتها را
سامان ببخشد.
حتم ًا در جهت کوچکسازی و چابکسازی باید حرکت
کرد که نتیجه اینــکار تقویت جایگاه بخش خصوصی در
اقتصاد خواهد بود».

برای وصول مالیات خط قرمزی وجود ندارد

بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم بهترین مودیان مالیاتی

معــاون وزیر اقتصاد با اعالم فــرار مالیاتی  ۱۳تا  ۳۰هزار
میلیارد تومانی ،گفت :از مؤسسات غیر مجاز مالیات دریافت
میکنیم و برای وصول مالیات خط قرمزی نداریم .سیدکامل
تقــوی نژاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری ســیما با معرفی
 ۳مجموعه برتر مودیان مالیاتی کشــور ،افزود :ستاد اجرایی
فرمان امام ،بنیاد مســتضعفان و قــرارگاه خاتم االنبیا جزو
بهترین مودیان کشــور به حساب میآیند .به گزارش اقتصاد
آنالین به نقل از ایبنا ،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
افزود :سال گذشــته حدود  ۲میلیون و  ۹۰۰هزار اظهارنامه
اشــخاص حقیقی ،بیش از  ۳۲۰هزار اظهارنامه اشــخاص
حقوقــی و حــدود  ۳۸۰هزار اظهارنامــه در بخش امالک
اجارهای دریافت شد .وی اضافه کرد :امسال رشد  ۴درصدی
را برای بخش مشاغل در خرداد داشتیم و بر این اساس حدود
 ۶۰هزار مودی جدید به مؤدیان مالیاتی اضافه شــدند و این
تعداد عالوه بر  ۳۰۰هزار مودی جدیدی است که سال گذشته
شناسایی کردیم؛ همچنین در بخش امالک اجارهای بیش از
 ۲۵۰هزار اظهارنامه دریافت کردیم.
تقوی نژاد گفت :باید در کشور روی مسئله فرهنگ مالیاتی
بیشتر کار شود و این فرهنگ در جامعه گسترش پیدا کند به
این معنی که مردم هم باید تعریف دقیقی از مالیات بدانند ،هم

تولید نفت ایران به
 4میلیون بشکه در روز
میرسد
رویتــرز به نقل از معاون وزیر نفت کشــورمان
خبــر داد که ایران انتظار دارد تولید نفت خود را تا
پایان سال به 4میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
امیرحســین زمانینیا افزود :ایران به عنوان عضو
سازمان اوپک ســعی دارد پس از سالها تحریم
بینالمللی تولید خود را تقویت کند .معاون تجارت
و روابط بین الملل وزیر نفت گفت :در ماههای اخیر
ایران حدود  3.8ملیون بشــکه در روز نفت تولید
میکند .به گفته زمانینیا ،تولید گاز ایران از 800
میلیون متر مکعب در روز در شرایط کنونی تا پایان
ســال به یک میلیارد متر مکعب افزایش خواهد
یافــت .وی افزود :حجم گاز موجود برای صادرات
باید تا  2021بــه  365میلیون متر مکعب در روز
برسد که از صادرات برترین تولیدکننده گاز طبیعی
مایع جهان یعنی قطر هم بیشــتر اســت .میزان
تولید نفت خام ایران اکنون به حدود چهار میلیون
بشکه در روز رسیده است که حدود یک میلیوین
و  500هزار تا یک میلیون و  700هزار بشــکه در
پاالیشگاههای داخل مصرف و بقیه صادر میشود.
ایران عالوه بر نفت خام ،روزانه  500تا  700هزار
بشکه میعانات گازی صادر میکند .میزان صادرات
نفت خــام ایران در زمان تحریم روزانه نزدیک به
یک میلیون بشــکه بود که پس از اجرای برجام
(برنامه جامع اقدام مشترک) و رفع تحریمها ،رو به
افزایش گذاشته است.

آثار پرداخت مالیات را ببینند .وی افزود :سال گذشته توافقی با
اتاق اصناف داشتیم و بر مبنای امضای اتاق اصناف توانستیم
این توافق را در سراســر کشور ادامه دهیم ،به این شکل که
برای مودیان بند (ج) که عمده افراد جامعه هســتند (از حدود
 ۳میلیون مــودی که داریم  ۱میلیون و  ۷۰۰هزار نفر از این
افراد هســتند) تعیین کردیم که این افراد مالیات سال  ۹۴را
بر مبنای مالیات قطعی شده سال  ۹۳و بدون حتی یک ریال
افزایش پرداخت کنند .تقوی نژاد ادامه داد :برای سال  ۹۶این
موضوع را توسعه دادیم و البته قانون تغییراتی کرده است .لذا
دیگر بحث توافق مطرح نیست اما با برگزاری جلساتی با اتاق
اصناف به این نتیجه رسیدیم که حتی برخی مودیان را از ارایه
اظهارنامه معاف کنیم و بر این اســاس االن حدود  ۶۷۰هزار
نفر از کسانی که هستند در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور
حضــور و اعالم کردند که این توافــق را قبول دارند؛ بخش
عمدهای از این افراد کسانی هستند که در سال  ۹۵زیر ۱۶۵
میلیون تومان درآمد داشتند؛ بنابراین معاف از مالیات هستند
و مابقی بر اساس عملکرد سال  ۹۳باید مالیات پرداخت کنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در نظام
جدید مالیاتی به دنبال عدالت مالیاتی هم در مرحله تشخیص
و هــم در مرحله وصول مالیات هســتیم اضافه کرد کرد :در

بحث مالیات بــر ارزش افزوده ،بیــش از  ۸۰درصد مالیات
بر ارزش افزوده را بر اســاس خــود اظهاری مودیان دریافت
میکنیم .تقوی نژاد با اشــاره به اینکه  ۵۰درصد مالیاتها از
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض اســت گفت ۳۰ :درصد از
جمع مالیاتها از مالیات بر درآمد شرکتها اعم از خصوصی
و دولت است ،مالیات اشخاصی که در بورس پذیرفته شدهاند
از  ۲۵درصد به  ۱۹.۹درصد موثر تبدیل شــده اســت .وی با
بیان اینکه سال گذشته مالیات  ۷هزار و  ۵۰۰بنگاه کوچک و
متوسط را تقسیط کردیم اظهارداشت :امسال براساس ابالغیه
ستاد اقتصاد مقاومتی مالیات بنگاههای کوچک و متوسط را
براســاس خوداظهاری دریافت خواهیــم کرد .باید به نحوی
حرکت کرد که وضع مردم خوب شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه مالیات را
هدف قرار نمیدهیم ،بلکه مالک اشتغال ،صادرات و توسعه
اقتصادی کشور اســت و در مرحله بعدی مالیات مورد توجه
قرار میگیرد گفت :به اســتناد ماده  ۱۸۶قانون کســی که
میخواهد کارت بازرگانی داشته باشــد ابتدا از نظام مالیاتی
در خصوص آن فرد اســتعالم گرفته میشــود ،کارتهای
بازرگانی غیــر ،حدود  ۳هزار و  ۲۰۰میلیــارد تومان مالیات
بر روی دســت افراد ضعیف و فقیر جامعه گذاشــت که البته

با احتســاب جریمه این رقم به  ۸هزار میلیارد تومان رسیده
اســت .تقوی نژاد با اشاره به اینکه ســال  ۹۱تا  ۳ ،۹۴هزار
و  ۵۰۰نفر بــا کارت بازرگانی خود واردات انجام دادند اما در
مبادی ورودی مالیات اخذ نشــد افزود :ماده  ۱۸۶قانون۴۰ ،
بخشنامه راهگشا دارد که سال گذشته آن را به یک بخشنامه
تبدیل کردیم .وی گفت :باید حسابهای مردم را شفاف کرد
زیرا فرار مالیاتی در اقشــار مختلف  ۱۳تــا  ۳۰هزار میلیارد
تشخیص داده شده اســت .رئیس کل سازمان امور مالیاتی
کشــور با اشاره به اینکه برای رســیدگی به وضعیت مالیات
باشگاههای ورزشــی اداره کل جداگانهای ایجاد شده است،
اظهار داشت :به جز ایام بازیهای جهانی و آسیایی در دیگر
موارد با آنها مماشات کردهایم .وی با اشاره به اینکه امسال
 ۹۰۰هزار رکورد اطالعاتی داشتیم افزود ۴۰ :درصد از مالیات
معاف هستند ،یعنی  ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی معاف
از مالیات هستند .رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور با
بیان اینکه از مؤسســات غیر مجاز مالیات دریافت میکنیم،
گفت :برای وصول مالیات خط قرمز نداریم .با بررســیهای
انجام شده ۲۷ ،کشور از  ۳۰کشور از سپرده خود مالیات اخذ
میکنند؛ بنابراین اگر به سپردهگذار فشاری وارد نشود میتوان
از آنان مالیات اخذ کرد.

امضای قرارداد محرمانگی با شرکت گازپروم نفت

مجری طرح میدان گازی کیش از مذاکره
شــرکت اویک ،پیمانکار این میدان با شرکت
گازپروم نفت روسیه برای توسعه میدان گازی
کیش خبر داد .کیــوان یاراحمدی در گفتگو
با ایسنا ،با اشــاره به تولید  ۳۰هزار بشکهای
از میدان کیش ،اظهار کرد :براســاس شــرح
کار مصــوب تولید از میــدان گازی کیش در
مرحلهی زودهنگام باید به  ۳۰هزار بشــکه

میرســید که اکنــون این میــزان تولید به
صورت مستمر در جریان است .تا پایان سال
نیز همین میزان از تولید حفظ خواهد شد .وی
بــا بیان این که تولیــد از میدان گازی کیش
در مرحلهی نهایی به  ۶۵هزار بشــکه خواهد
رســید ،افزود :فکر میکنم در اواخر سال بعد
این میــزان از تولید تحقق یابد .مجری طرح
میدان گازی کیــش در مورد ضریب بازیافت

این میدان نیز ،گفت :براساس مطالعات انجام
شده ضریب بازیافت میدان در بازده زمانی ۱۵
ســال ۱۲ ،درصد و در بازده زمانی  ۴۰ساله،
 ۱۶درصد پیش بینی شــده است .یاراحمدی
از فعالیت یک مشــاور انگلیسی برای طراحی
چاههای میدان گازی کیش خبر داد و گفت:
در راســتای حداکثر ســازی از میدان گازی
کیــش و چاههــای این میــدان از نظر یک

مشاور انگلیسی اســتفاده میشود .همچنین
شرکتهای خارجی در قالب بیع متقابل برای
توسعه این میدان اعالم آمادگی کردهاند.
وی ادامه داد :در این راستا شرکت گازپروم
نفت روســیه با شــرکت اویک که پیمانکار
میدان گازی کیش اســت قرارداد محرمانگی
برای تبادل اطالعات امضاء کرده است.

سهم  ٢٢درصدی ارزش افزوده از درآمدهای مالیاتی

طبق اطالعات منتشــر شده از سوی بانک
مرکزی ایران درآمد مالیاتی سال  ۱۳۹۵معادل
 ۱۰۱هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت
به کل درآمد مالیاتی ســال  ۷۹( ۱۳۹۴هزار
و  ۱۰۰میلیارد تومان)  ۲۸درصد رشد داشته
است .سهم درآمد مالیاتی در درآمدهای کشور
نیز معادل  ۶۹.۵درصد بوده است .به گزارش
ایسنا ،براســاس اطالعات منتشر شده درباره
وضعیت بودجه عمومی دولت که توسط بانک
مرکزی ارائه شــده است ،مجموع درآمدهای
مالیاتی دولت در سال  ،۱۳۹۵معادل  ۱۰۱هزار
و  ۴۰۰میلیارد تومان بوده است که سهم ۶۹.۵
نیم درصدی از درآمدهای کشــور را به خود
اختصاص داده است .گفتنی است درآمدهای
مالیاتی سال  ،۱۳۹۵نسبت به سال قبل ۲۸.۱
درصد افزایش یافته اســت .براساس اطالعات
بانک مرکزی ایران جمع مالیاتهای مستقیم
در سال  ١٣٩٥معادل  ۴۹هزار میلیارد تومان
بوده است و سهم آن در کل درآمدهای مالیاتی

معادل  ۴۸درصد برآورد شده است .مالیاتهای
مستقیم نسبت به سال  ۱۵ ،۹۴درصد افزایش
یافته است.
در گــروه مالیاتهــای مســتقیم ،مالیات
اشخاص حقوقی در ســال  ۱۳۹۵معادل ۳۱
هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان بوده است که سهم
 ۳۱.۳درصدی در کل درآمد مالیاتی را به خود
اختصاص داده است .درآمد اشخاص حقوقی در
سال  ۱۰ ،۹۵درصد نسبت به سال  ۹۴افزایش
یافته است .همچنین مالیات بر درآمد در سال
 ۱۳۹۵معادل  ۱۴هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان
اســت که سهم آن در کل درآمدهای مالیاتی
معادل  ۱۴درصد بوده و نسبت به سال گذشته
 ۲۷درصد افزایش یافته است .مالیات بر درآمد
نیز معادل  ١٤هزار میلیارد تومان بوده است که
سهم  ١٤درصدی در درآمدهای مالیاتی داشته
است و نسبت به سال گذشته  ٢٧درصد رشد
کرده است .مالیات بر ثروت نیز معادل ۲۶۰۰
میلیارد تومان اخذ شــده است و سهم آن در

کل درآمدهای مالیاتی معادل  ۲.۶درصد بوده
است .گفتنی است مالیات بر ثروت نیز نسبت
به سال گذشته  ۱۰درصد رشد داشته است.
همچنیــن در مجموع جمــع مالیاتهای
غیرمستقیم در ســال  ۱۳۹۵معادل  ۵۲هزار
میلیارد تومان بوده است که سهم  ۵۱درصدی
از کل مالیاتهای اخذ شده به خود اختصاص
داده اســت و نسبت به ســال گذشت ۴۳.۸
درصد رشد داشته است .در این گروه مالیات
بر واردات هم در سال  ۱۳۹۵معادل  ۱۸هزار
و  ۲۰۰میلیارد تومان اخذ شده است که سهم
 ۱۸درصدی از کل مالیات اخذ شده را به دوش
کشیده است .گفتنی است مالیات این بخش
نسبت به سال گذشته  ۵۸درصد رشد داشته
اســت .در میان گروههای مربوط به مالیات بر
واردات مالیات بر واردات خودرو ،معادل ۲۶۶۰
میلیارد تومان بوده است که سهم  ۲.۶درصدی
از مالیات کل را بر عهده داشــت .این بخش
نسبت به سال گذشــته با رشد  ۶۰درصدی

روبرو شــده است .مالیات بر کاالها و خدمات
نیز در ســال  ۱۳۹۵معادل  ۳۳هزار میلیارد
تومان بوده اســت که سهم  ۳۳درصدی را در
کل درآمدهای مالیاتی به خود اختصاص داده
است.
مالیات این گروه نیز نسبت به سال گذشته
 ۳۶.۹درصد افزایش یافتهاند .همچنین در سال
 ١٣٩٥حدود  ٢٢هزار میلیارد تومان مالیات بر
ارزش افزوده أخذ شــده است که سهم آن در
درآمد مالیاتی  ٢٢درصد بوده و نسبت به سال
گذشته  ١٣.٩درصد رشد کرده است.
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حاشیه بازار

انعقاد قرارداد رنو و ایدرو تا دو ماه آینده

معاون برنامهریزی ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران در ارتباط با علت
طوالنی شــدن روند مذاکرات ایدرو و رنو جهت عقد قرارداد توضیح داد و از نتیجه
نهایی پرونده مذکور تا پایان دولت یازدهم خبر داد .ابوالفضل کیانی در گفتگو با ایسنا
در ارتباط با علت طوالنی شــدن روند مذاکرات قرارداد خودرویی ایدرو و رنو اظهار
کرد :در زمینه قرارداد با رنو ســرمایهگذاری مشترک ایدرو با رنو مدنظر قرار گرفته و
مذاکرات طوالنی انجام شده است که با نزدیک شدن به مراحل پایانی کار پیشبینی
میکنیم قرارداد همکاری مشترک به زودی منعقد شود .وی ادامه داد :اولین بار است
که ایدرو به صورت مستقیم با یک بنگاه خودروسازی وارد همکاری شده و هدفهای
مختلفی از جمله توسعه کیفیت و رقابتپذیری از جمله مسائل مورد نظر ماست که
امیدواریم در آستانه پنجاهمین سالگرد تأسیس ایدرو به توافق نهایی برسیم .معاون
برنامهریزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه طبیعی است
طرفین قرارداد به دنبال منافع حداکثری خود هســتند ،خاطرنشان کرد :ما به دنبال
این هستیم که خود را تبدیل به یک بازار صنف برای محصوالت رنو نکنیم و از ابتدا
تأکید داشتیم داخلیسازی تکنولوژی و بومیسازی مدنظر قرار گیرد و عالوه بر این
با صادرات  ۳۰درصدی برند مشترک در بازارهای بینالمللی به عرضه درآید .وی با
تأکید بر اینکه ایدرو در روند مذاکرات خود با رنو به صورت قوی ورود پیدا کرده و به
جد خواستار تولید مشترک سرمایهگذاری مشترک و صادرات مشترک است ،عنوان
کرد :مذاکرات ایدرو برای ما در شرف نهایی شدن است و اگر همین گونه پیش برود،
تا پایان دولت یازدهم به طور حتم شاهد امضای قرارداد خواهیم بود.

رخداد

تکان ههایی مثبت در بخش مسکن

مریم فکری
براساس گزارش اخیر بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی ،در سال  1395حدود
 113هزار فقره پروانه ســاختمانی در کل مناطق شهری ایران صادر شده که نسبت
به سال  ،1394تقریبا  12.2درصد رشد داشته است .از این تعداد ،حدود  8هزار فقره
مربوط به شــهر تهران بوده است .نگاهی به تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده
در کل مناطق شــهری و شــهر تهران در طول عمر دولت یازدهم ،از سال  1392تا
 1395نشــان میدهد که اگرچه روند تعداد صدور پروانههای ساختمانی منفی بوده،
اما در ســال  1395این رویه منفی معکوس و مثبت شده است .این نشان از آن دارد
که احتما ًال بخش مســکن در حال عبور از شرایط عمیق رکودی است و تکانههایی
در بخش ســاختمان مشاهده میشــود .روند صدور پروانههای ساختمانی ،یکی از
مؤلفههای پیشنگر رونق بازار مســکن است ،بر این اساس ،با توجه به رکود عمیق
حاکم بر بازار مســکن در طول سالهای گذشته ،افزایش محدود صدور پروانههای
ساختمانی ،نشانههای مثبتی را در ذهن ایجاد میکند.
به این ترتیب ،در حالی در ســال  1392حدود  172هزار فقره پروانه ســاختمانی
صادر شــده بود که این تعداد در ســال  1393به  117هزار فقره و در سال  1394به
 101هزار فقره کاهش یافت ،اما در ســال  1395تعداد پروانههای ساختماعی صادر
شــده در کل مناطق شهری به  113هزار فقره افزایش پیدا کرد .در تهران نیز تعداد
پروانههای ساختمانی از  21هزار فقره در سال  1392به  8.1هزار فقره در سال 1394
افت پیدا کرده است .اگرچه این روند نزولی در سال بعد ،یعنی سال  1395بهبود پیدا
کرد .آمارها نشان میدهد که در سال  1395در تهران  8.7هزار فقره پروانه ساختمانی
صادر شده است .بررسی فصلی تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در کل مناطق
شهری نیز نشان میدهد که در کل مناطق شهری طی این مدت ،هر ساله در فصل
زمستان صدور پروانههای ساختمانی با رشد تقریبا قابل توجهی روبهرو بوده است .بر
این اساس ،در زمستان سال  1392بیشترین تعداد پروانه ساختمانی صادر شده است.
در زمســتان سال  1395تعداد پروانهها ســاختمانی نسبت به فصل پاییز رشدی
حدود  50.6درصدی داشــته است .در زمســتان سال گذشته  35.4هزار فقره پروانه
ســاختمانی در کل مناطق شهری صادر شــده؛ این در حالی است که این تعداد در
فصل پاییز  23.5هزار فقره ،تابســتان  27.4هــزار فقره و بهار  27.5هزار فقره بوده
است .از ســوی دیگر ،طبق آمارهای بانک مرکزی ،در سال گذشته سطح زیربنای
طبقات ســاختمانها در کل مناطق شهری ایران  63.9میلیون مترمربع برآورد شده
که نســبت به سال  1394با افزایش  3.2درصدی روبهرو بوده است .میزان برآوردی
سطح زیربنای طبقات ســاختمانها در شهر تهران نیز حدود  13.4میلیون مترمربع
بوده است .بر این اساس ،با توجه به صدور حدود  8.7هزار پروانه ساختمانی در طول
این ســال در شهر تهران ،به طور متوسط زیربنای مربوط به هر پروانه ساختمانی در
شهر تهران حدود یکهزار و  540مترمربع بوده است.
طی سالهای  1392تا  1395بیشترین میزان برآوردی از سطح زیربنای طبقات
ســاختمانها در کل مناطق شــهری کشور مربوط به ســال  1394با میزان برآورد
 61.9میلیون مترمربع بوده اســت .در سال  1392نیز برآورد سطح زیربنای طبقات
ســاختمانها براساس پروانههای ســاختمانی در کل مناطق شهری  120.6میلیون
مترمربع و در سال  1393حدود  72.1میلیون مترمربع گزارش شده بود .این وضعیت
در تهران نیز اینگونه بود که در ســال  1392حدود  32.5میلیون مترمربع ،در سال
 1393حــدود  16.4میلیون مترمربع و در ســال  1394حدود  12.4میلیون مترمربع
سطح زیربنای طبقات ساختمانها برآورد شده بود .نگاهی به آمارهای فصلی از برآورد
سطح زیربنای طبقات ساختمانها در کل مناطق شهری و شهر تهران در سال 1395
نیز نشان میدهد که بیشــترین میزان برآوردی در کل مناطق شهری در چهارمین
فصل سال و در تهران در اولین فصل سال رقم خورده است.

آخرین خبر

بازار افغانستان برای ایرانیان گرمتر م یشود؟

طبــق اظهارات مســئوالن ،در حال حاضــر حدود  ۳۰درصــد از کل بازار
وارداتی کشوری چون افغانســتان در اختیار ایران قرار دارد .به گزارش ایسنا،
صحبتهای برخی مقامات افغان گویای آن است که طی سه سال گذشته و به
ویژه بعد از توافق هستهای غرب با ایران ،حجم روابط تجاری ایران و افغانستان
افزایشــی دو برابری داشته است ،به گونهای که حجم آن از حدود یک میلیارد
دالر در ســه سال گذشــته به نزدیک دو میلیارد دالر در سال  ۱۳۹۵رسیده
است .این آمارها در شــرایطی ارائه میشود که حجم تجارت غیررسمی میان
دو کشور باالتر از این ارقام ارزیابی میشود اما رقم ثبت شده تجارت میان دو
کشور در سال گذشته نسبت به سال  ۱۳۹۲رشدی دو برابری را نشان میدهد.
به گفته مدیرکل دفتر بازرگانی کشــورهای آســیا و اقیانوسیه سازمان توسعه
تجارت قاره آســیا ،در حال حاضر بازار واردات کشوری چون افغانستان حدود
 ۷.۵میلیارد دالر است که از این رقم حدود  ۲.۵میلیارد دالر سهم کشور ایران
بــوده و به عبارتی میتوان گفت که  ۳۰درصد از واردات این کشــور از طریق
ایران تأمین میشــود .در این زمینه محصوالت غذایی ،کشــاورزی و مصالح
ســاختمانی بخش قابل توجهی از اقالم صادراتی ایران به افغانستان را تشکیل
میدهند .اما به تازگی نیز اعالم شــده است با تعیین ساختارهای هدفمند به
منظور تســهیل روابط تجاری بین دو کشور ایران و افغانستان از این پس تجار
میتوانند با سهولت بیشتری به بازارهای هدف خود دسترسی داشته باشند.

