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اقتصاد

محل تأمین اعطای
تسهیالت به طرح
مسکن اجتماعی
مشخص شد

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت :محل تأمین منابع برای اعطای تسهیالت به طرح مسکن اجتماعی از محل اعتبارات یارانهها تعیین و نهایی شد.
وی افزود :قرار اســت ســازمان برنامه و بودجه برای تسهیالت طرح مسکن اجتماعی یارانه تصویب کند به همین دلیل کمکهای بالعوض برای سال جاری از محل
اعتبارات یارانهها حداقل بنابر پیشبینیهای انجام شده  167میلیارد تومان تا  200میلیارد تومان است که باید منابع مالی تأمین شود تا مسکن اجتماعی اجرایی شود.
حقشناس اظهارداشت :امسال قرار است استارت احداث  100هزار مسکن اجتماعی زده شود تا به نیازمندان و افراد واجد شرایط تحویل شود.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن ادامه داد :سازمان برنامه و بودجه وعده داده است که این روزها این اعتبارات پیشبینی شده تامین و اجرایی شود.
قرار است ساالنه  100هزار مسکن اجتماعی تا  1400تولید و به خانوارهای کمدرآمد با حمایتهای مستقیم دستگاهها و سازما ن های مسئول عرضه شود.
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حاشیه بازار

مخالفت مركز پژوهشهاي مجلس با وعده افزايش يارانهها

تایید کسری  ۷هزار  ۵۰۰میلیارد تومانی منابع یارانههای نقدی

در حالی که محاسبات نشان از کسری بودجه یارانه ها برای
پرداخــت یارانه به بیش از  74میلیون ایرانی در ســال جاری
دارد ،برخی از کاندیداها با مانور بر مساله یارانه در صدد جذب
رای برآمده اند .بررسی های صورت گرفته نشان می دهد مفاد
پیش بینی شــده در قانون بودجه سال جاری امکان پرداخت
یارانــه به  61میلیون ایرانــی را فراهم می کند ،این در حالی
است که به طور مشــخص دو کاندیدای پایگاه اصولگرایان
وعده افزایش یارانه ها را به مردم داده اند .محمدباقر قالیباف
اعالم کرده اســت در صورت کســب رای یارانه را سه برابر
میکند ورئیســی ،دیگر کاندیدای این جنــاح در انتخابات
ریاســت جمهوری نیز ســه برابر کردن یارانه سه دهک اول
درامدی را در سال جاری وعده داده است.
به موجب مصوبه مجلس شورای اسالمی در سال جاری،
سازمان هدفمندی یارانه ها مجاز است تنها  33.5هزار میلیارد
تومان از منابع خود را صــرف پرداخت یارانه نقدی نماید .به
این ترتیب با احتســاب رقم  45هزار و  500تومان برای هر
ایرانی ،این اعتبار تکافوی پرداخــت یارانه  61میلیون نفر را
می دهد .در عین حال باید توجه داشــت که یارانه ها در حال
حاضر به حدود  75میلیون ایرانی پرداخت می شــود ،پس در
آستانه دومین ماه سال ،بررســی ها حاکی از کسری  7هزار
 500میلیارد تومانی اعتبار برای پرداخت یارانه های نقدی به
اتباع ایرانی است .این رقم در حالی محاسبه شده است که اگر
جمعیت یارانه بگیر ،ثابت  75میلیون نفر فرض شــود و زاد و
ولد جدید ،در آمار دریافت یارانه قرار نگیرد.
پرداخت یارانه نقدی از ســال  ،1389با هدف رقابتی شدن
وضعیت تولید و کاهش بار ســنگین یارانه ها در اقتصاد ایران

آغاز شد .مبلغ  45هزار و  500تومان قرار بود در قالب کمک
هزینه ای به مدت  5ســال در اختیار مردم ایران قرار گیرد اما
با این حال عدم تحقق اهداف پیش بینی شده اولیه سبب شد
نه تنها اهداف پیش بینی شده در این حوزه محقق نشود بلکه
وضعیت اقتصاد ایران بغرنج تر از گذشــته شــود .بار سنگین
یارانه های نقدی نیز مشــکلی را به مشکالت متعدد پیشین
اقتصــاد اضافه نمایــد .مرکز پژوهشهای مجلس شــورای
اسالمی در گزارشی تاکید کرده است :موضوع پرداخت يارانه
نقدي ماهیانه به تقريب ًا  99درصد جمعیت كشــور ،آن هم با
حجمی بیش از كل درآمدهــاي حاصله از افزايش قیمت ها
در عمل كل اهداف قانون را تحت الشــعاع قرار داد ،از آسیب
هاي جدي مرحله نخســت بود كه نه تنهــا منابع الزم براي
شــركتهاي تولیدكننده انرژي را محدود كرد ،بلكه موجب
افزايش كسري بودجه دولت شد.
كسريای كه دولت را به سوي استقراض از بانك مركزي
و افزايش پايه پولی و در نتیجه افزايش تورم ســوق داد .اين
رويه زيان بار نه تنها مغاير هدف پرداخت هدفمند بود ،بلكه در
هیچ تجربه اصالح ساختار اقتصادي در جهان ،پرداخت نقدي
به تمام جمعیت صورت نگرفته و نمی گیرد .در چنین فضایی
برخی از کاندیداهای حاضر در انتخابات ریاســت جمهوری و
طرفدارانشان بر این اعتقادند که یارانه ها درگیر کسری نیست
در حالی که مصوبه مجلس کســری  7هــزار و  500میلیارد
تومانی در صــورت تداوم پرداخت یارانه به  75میلیون ایرانی
را گواهــی می دهد .مرکز پژوهشهای مجلس نیز به عنوان
بازوی کارشناســی قوه مقننه این مهم را مورد تایید قرار داده
است.
همچنين مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرد نه تنها در
قالب بودجه ســال  ۹۶امکان افزایش مبلغ یارانه نقدی وجود
ندارد ،بلکه برای فراهم شــدن امکان پرداخت مبلغ ۴۵۵۰۰
تومان فعلی ،باید یارانه  ۱۴میلیون نفر حذف شود .درباره منابع
و مصارف هدفمندی یارانه هــا مقدمه قانون هدفمند کردن
یارانه ها در ســال  ۱۳۸۸با هدف افزایش کارآیی در اقتصاد با
واقعی کردن قیمت انرژی و کاهش شدت مصرف حامل های
انرژی و هدفمندکردن توزیــع یارانه پنهان انرژی در اقتصاد
مصوب و در سال  ۱۳۸۹اجرایی شد .به گزارش اقتصاد آنالین،
اصل ناصحیح بودن عالمت دهــی قیمت انرژی در ایران و

پیامدهای آن بر ضدکارآیی و عدالــت ،از ابتدا مورد پذیرش
اکثر اقتصاددانان کشور بود ،اما در خصوص روش اصالح آن
اختالف نظر وجود داشت .در ماه های نخست اجرای قانون،
تالش خوبی برای تحقق این اهــداف صورت گرفت؛ برای
مثال ،با افزایش قیمت بنزیــن ،مصرف آن کاهش و قاچاق
ســوخت به لحاظ اقتصادی کم صرفه شده و کاهش یافت و
قرار بود تا بســته های اجرایی در بخش های اقتصادی مانند
کشاورزی ،صنعت و ...آثار این سیاست را مدیریت کنند.
موضوع پرداخت یارانه نقــدی ماهیانه به تقریب ًا  ۹۹درصد
جمعیت کشــور ،آن هم با حجمی بیــش از کل درآمدهای
حاصلــه از افزایش قیمت ها در عمل کل اهــداف قانون را
تحت الشــعاع قرار داد ،از آســیب های جدی مرحله نخست
بود که نه تنها منابع الزم برای شرکت های تولیدکننده انرژی
را محدود کرد ،بلکه موجب افزایش کسری بودجه دولت شد.
کســری که دولت را به سوی اســتقراض از بانک مرکزی و
افزایــش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم ســوق داد .این
رویه زیانبار نه تنها مغایر هدف پرداخت هدفمند بود ،بلکه در
هیچ تجربه اصالح ساختار اقتصادی در جهان ،پرداخت نقدی
بــه تمام جمعیت صورت نگرفته و نمی گیــرد .یادآوری این
نکته ضروری اســت که افزایش بهای انرژی در هر اقتصاد،
معادل یک شــوک منفی به طرف عرضه اســت که تولید را
کاهش و قیمت ها را افزایش می دهد .با شدت یافتن تحریم
اقتصادی ،شوک دیگری به طرف عرضه اقتصاد ایران وارد شد
که موجب تشدید نتایج شوک افزایش قیمت انرژی و تشدید
رکود تورمی در آن مقطع شد.
طبــق تبصــره  ۱۴قانون بودجه ســال  ،۱۳۹۶ســازمان
هدفمندسازی یارانه ها مجاز اســت فقط  ۳۳,۵هزار میلیارد
تومــان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند.
به عبارت دیگر ،اگر قرار باشــد در سال  ۱۳۹۶ماهیانه ۴۵.۵
هزار تومان پرداخت شــود ،فقط می توان به  ۶۱میلیون نفر
یارانــه نقدی پرداخت کرد؛ در حالی که در اســفندماه ۱۳۹۵
به بیش از  ۷۵میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده است .به
عبارت دیگر ،اجرای قانون بودجه سال  ،۱۳۹۶بدون هیچگونه
افزایــش یارانه ،نیازمند حــذف  ۱۴میلیون نفــر از دریافت
کنندگان یارانه نقدی از ابتدای ســال  ۱۳۹۶است .در ضمن،
اگر دولت بخواهد در سال  ۱۳۹۶همچنان به  ۷۵میلیون نفر

یارانــه پرداخت کند و زاد و ولد جدیدی نیز صورت نگیرد ،در
کل سال نیازمند حدود  ۴۱هزار میلیارد تومان است .به عبارت
دیگر ،فقط برای پرداخت یارانه نقدی در سال  ۱۳۹۶در حال
حاضر  ۷۵۰۰میلیارد تومان کسری وجود دارد.
ممکن اســت گفته شــود که همه منابع حاصل از افزایش
قیمت حامل های انرژی در محاسبات منظور نشده و در نتیجه
منابــع دیگری برای افزایش یارانه ها وجود دارد .در این مورد
می توان گفت که همه منابــع حاصل از فروش حامل های
انرژی به مصارف مشخصی اختصاص یافته و هرگونه ایجاد
مصرف جدید ،مســتلزم کاهش ســهم آن مصارف است .به
عبارت دیگر ،منابع حاصــل از فروش حامل ها طبق قانون،
به شهرداری ها و دولت بابت ســهم آنها از مالیات بر ارزش
افزوده شــرکت های عرضه کننده انــرژی بابت هزینه های
تولید و توزیع انرژی ،مصوبات مجلس و در نهایت ســازمان
هدفمندســازی یارانه ها بابت پرداخت یارانه نقدی اختصاص
می یابد.
پس از گذشت حدود  ۶سال از اجرای قانون هدفمند کردن
یارانه ها ،می توان گفــت نه تنها اهداف عمده مورد نظر آن
قانون محقق نشــده ،بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی
و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است .انتظار می رفت
دولت که در اجرای قانون مذکور با چالش های فراوانی روبرو
بــوده ،به منظور توقف چرخه معیــوب اجرای هدفمند کردن
یارانه ها ،نسبت به اصالح قانون اقدام کند.
به عــاوه اتمــام دوره قانونی اجرای قانــون هدفمندی
همزمان با اتمام برنامه پنجم ،تأکید سیاست های کلی برنامه
ششــم توسعه بر تحقق کامل هدفمندســازی یارانه ها و نیز
تکلیف دولت بر اســتفاده از ظرفیت اجرای هدفمندســازی
یارانهها در جهت افزایش تولید ،اشتغال و بهره وری ،کاهش
شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی ،ضرورت
پرداختن به موضوع هدفمندکردن یارانه ها را در قالب قانونی
جامع آشکارتر ساخته است.
یکــی از دالیل عدم توفیق در دســتیابی به اهداف قانون
هدفمندکردن یارانه ها را می توان به انحراف عملکرد از قانون
مصوب نســبت داد ،اما دلیل اصلی عدم موفقیت در دستیابی
به اهــداف و بروز چالش های کنونی ،وجود برخی ابهامات و
اشکاالت در منطق خود قانون بوده است.

ن مشترک
سایه سردی روابط ایرانو عربستان بر میادی 

متیندخت والینژاد

میادین مشترک نفتی زندهاند

پس از رســیدن به سقف تولید ۴میلیون بشکه نفت در روز،
حاال وزرات نفت وارد مرحله جدید توســعه میادین مشــترک
شده است،تا ســهم ایران از این میادین را احیا کند .بر روابط
ایران و عربستان از گذشته های دور سایه ای افتاده که اگرچه
به صمیمیت هرگز نرسیده اما در مقاطعی روابط «حسنه» هم
بــوده ،با این حال بیش از آنکه این«حســنه» بودن روابط به
چشــم بیاید ،دو کشور با رعایت حســن همجواری در آبهای
مشترک ،به نحوی با یکدیگر کنار آمدهاند .به عبارتی تنشها
را پنهان کرده اند.ایران و عربســتان به جز مشترکات مذهبی،
اگرچه مرز خاکی مشــترکی ندارنــد ،اما در خلیج فارس در ۵
میدان نفتی و گازی مشترک هستند .میادینی که در همه آنها
ایران در برداشتها عقب افتاده و کشور همسایه پیشتاز است.
سالهاســت که دولت ها برای  ۵میدان اســفندیار ،فروزان،
فرزاد و و آرش نقشــه می کشند که آن را توسعه ببخشند،اما
یا پول نبوده،یا تکنولوژی یا تحریم مانع شــده اســت .دولت
یازدهم اما مصممتر از دولت های پیشین درست فردای روزی
که مستقر شــد ،سخن از برداشــت برابر از میادین مشترک
به میان آورد .پس ازتوافــق برجام اولویت بندی های وزارت
نفت ،ابتدا بر روی بازگشــت تولید به زمان پیش از تحریم ها
متمرکزشــد .ســپس تکمیل فازهای نیمه تمام پارس جنوبی
اولویت شد و حاال در آخرین ماههای دولت،کار توسعه میادین

آخرین وضعیت قرارداد رنو

مشــترک تسریع پیدا کرده است .دوسال پس از رویکار آمدن
دولت یازدهم ،شرکت نروژی برای همکاری و توسعه در این
میدان اشتیاق نشان داد و قرارداد اولیه توسعه میدان مشترک
اســفندیار با یک شرکت نروژی-اتریشــی امضاء شد .این در
حالی اســت که میدان اسفندیار در سال  ۱۳۴۵توسط شرکت
آیپک کشــف شد ،ولی تاکنون عمأل هیچ بهرهبرداری از نفت
آن صــورت نگرفته و همواره بعلــت تحریم و همچنین عدم
تمایل شرکتهای تخصصی نفتی به حضور در ایران و انعقاد
قرارداد با وزارت نفت ،همواره در نیم قرن گذشته ،این میدان
تولیدی نداشته است .بيشترين ميزان برداشت ايران از ميدان
فروزان مربوط به ســال  1366با  180هزار بشکه نفت در روز
بوده اســت؛ اما از اوايل دهه  80ميزان توليد نفت خام از اين
ميدان به حدود  40هزار بشــکه در روز کاهش يافت .مجري
طرح توســعه ميدان نفتي مشــترک فروزان ،از دوبرابر شدن
توليــد نفت در ميدان فروزان تا ســال  95خبــر داده بود .بر
اساس اعالم شرکت نفت فالت قاره ،مجموع نفت تولید شده
در بخش فروزان حدود  763میلیون بشکه بوده و تاکنون 24
درصد از کل نفت تولیدی از سوی ایران و  76درصد از سوی
عربستان برداشت شده اســت؛ موضوعی که با درنظر گرفتن
ســهم  11درصدی ایران از نفت قابل برداشت ،بیانگر تالش
مضاعف شــرکت ملی نفت ایران در میدان فروزان و برداشت
بیش از  2برابری به نسبت سهم از سوی ایران است.
اهمیت میــدان آرش عالوه بر حضور الیــه های نفتی و

رئیس هیات عامل ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران آخرین
وضعیت قرارداد خودرویی رنو را تشریح کرد .منصور معظمی ،معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در گفتگو با ایســنا ،با اشــاره به آخرین وضعیت
قرارداد خودرویی رنو ،اظهار کرد :قرارداد رنو قراردادی پیچیده و بسیار مهم
اســت که چندین وجه دارد و ایدرو ،رنو و سایپا وجههای آن هستند .وی
ادامه داد :ما در این قرارداد به دنبال چند مساله بودیم ،اینکه سهم ساخت
داخل را در این قرارداد بیشتر کنیم ،صادرات با مسئولیت رنو باشد ،مرکز
رنو در ایران واقع شــود و نیز  ۳۰درصد تولید ســالیانه صادر شود.رئیس
هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه قرارداد
رنو با ســختیهایی روبرو و زمانبر بود ،بیان کرد :تقریبا قرارداد ما با رنو
تمام شده است و آخرین گروه این شرکت به هفته آینده به ایران میآیند
و احتماال قرارداد نهایی میشود .معظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر این
که مخالفتهایی در مســیر امضای این قرارداد وجود داشت و نیز شرکت
سایپا عالقهای به امضای این قرارداد ندارد ،عنوان کرد :بنرو تمام شده و
مسالهای در این رابطه وجود ندارد و در ازای بدهیهایی که سایپا به ایدرو
داشــت برداشته شد .وی افزود :بنرو بین رنو و ایدرو مدنظر قرار میگیرد
و ما آن را از ســایپا طلبی که وجود داشت خریداری کردیم .عالوه بر این
بایــد در مورد مخالفتهایی که عنوان میشــود بگویم مخالفت طبیعت
دموکراســی است.رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران با تاکید بر اینکه ایدرو جدی پای قرارداد رنو ایســتاده است ،اظهار
کرد :اگر ما در مورد فعالیتهایمان جدی نبودیم نمیتوانستیم  ۴۰میلیون
تن ظرفیت پتروشیمی در کشور ایجاد کنیم .ما فکر میکنیم هرچه رقابت
بیشتر باشد مردم بیشتر از این مساله استفاده میکنند و بهره خواهند برد،
اما هرقدر انحصار بیشــتر باشد به مردم فشار بیشتری میآید .معظمی با
طرح این پرســش که به چه دلیل مردم باید خودروهایی سوار شوند که
سالهاســت از طول عمر آن میگذرد ،در مورد نهایی شدن قرارداد رنو و
نیز آغاز تولید در این رابطه ،گفت :هفته آینده آخرین گروه این شرکت به
ایران میآیند و امیدواریم که قرارداد نهایی شــود .عالوه بر این از اواسط
سال آینده تولید در بنرو با الیسنس رنو آغاز میشود.

گازی با مقدار زیاد میعانات گازی ،حفظ حاکمیت کشور بر آب
های این منطقه و مناقشه مرزی است .این میدان بین کشور
ایران ،عربســتان و کویت مشترک است.کویت و عربستان از
ســال  ۱۹۷۵در حال بهره برداری از این میدان هســتند .در
ســال  ۹۳با ســفر امیر کویت به ایران ،تفاهم نامههای نفتی
بین این دو کشــور به امضا رســید که به دنبال آن اختالف
دو کشور عربســتان و کویت برای توســعه میادین مشترک
نفتی در خلیج فارس افزایــش یافت ،زیرا پس از تعلیق طرح
توسعه میدان گازی آرش توســط عربستان و کویت به دلیل
اینکه در نحوه انتقال نفت و گاز این میدان اختالف پیدا شــد،
همکاری این دو کشــور نیز کمرنگ تر شد .اما پس از حمله
به سفارت عربستان ،روابط ایران با عربستان به سردی گرایید
و همین عامل ســبب شد تا همکاری هایی که قرار بود ایران
با کشــورهای خلیج فارس برای توســعه میادین نفتی داشته
باشــد ،عقب بیفتد .رضا پدیدار ،عضو هیــات نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرآنالین می گوید« :وزارت
نفت توســعه این میادین را به جد دنبال می کند و از اولویت
های دولت توسعه میادین مشترک نفت و گاز است .برمبنای
مــدل جدید قراردادهای نفتی ،مذاکراتی جدی برای توســعه
میدان آرش صورت گرفته که به امضای قرارداد نزدیک است.
به عنوان مثال یک شــرکت نروژی ابراز تمایل برای سرمایه
گذاری کرده که مذاکره با این شرکت ادامه دارد ».وی افزود:
«مذاکره برای ســرمایه گذاری در برداشت از میدان مشترک

فروزان که بین ایران و عربســتان و کویت مشترک است ،نیز
از اولویت هاست که از آذرماه بحث های آن جدیتر شده ،اما
تا رســیدن به توافق و عقد قرارداد نیاز به بررسی های بیشتر
وجود دارد.
به گفته این فعال صنعت نفت ،این میدان مشترک عربستان
قابلیــت تولید یک تریلیون فوت مکعــب گاز طبیعی و 310
میلیون بشــکه نفت خام دارد که بایــد عملیات بهره برداری
از آن بــرای ایران عملیاتی شــود ».پدیدار ادامه داد« :وزارت
نفت برای افزایــش تولید از میدان اســفندیار که هم اکنون
حدود  12هزار بشــکه تولید نیز طرح های توســعه ای دارد
که باید ســرعت در بهره برداری از آن عملیاتی شــود ».وی
عنوان کرد«:در گذشــته به دلیل اینکــه اولویت وزارت نفت
توســعه میادین پارس جنوبی و میادین مستقل غرب کارون
بــوده کــه تولید نفت کشــور را به  4میلیون بشــکه در روز
برســاند ،با تحقق ایــن هدف حاال تمرکز برای برداشــت از
میادین افزایش یافته اســت تا این میادین از دســت نروند».
پدیــدار بیان کرد« :میادین مشــترک با عربســتان همچنان
زنده هســتند ولی به دلیل تنش های سیاسی که با عربستان
در این مدت گذشــته بوده توســعه آنها کمــی عقب افتاده
است».

طرح جامع مالیاتی در گام آخر

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور با اعالم ثبت  ۹۰۰میلیون رکورد اطالعاتی
از مودیــان مالیاتی در بانک اطالعاتی ،از اجــرای گام آخر طرح جامع مالیاتی خبر داد.
سیدکامل تقوی نژاد با تاکید بر تسهیل خدمت رسانی به مودیان از طریق مکانیزاسیون
فرایندها خاطرنشان کرد :طی سالهای اخیر فرایندهایی از قبیل شناسایی ،تشخیص و
وصول مالیات با هدف تسهیل امور مودیان و کاهش مراجعات آنان به ادارات مالیاتی و
همچنین کاهش ارتباط مستقیم مودیان و ماموران مالیاتی و افزایش کارآیی و شفافیت
فرایندهای عملیاتی مکانیزه شده است .به گزارش اقتصادآنالین،رئیس کل سازمان امور
مالیاتی کشور افزود :در آستانه خردادماه ،موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل،
ت رســانی به مودیان است.
از مکانیزه کردن فرایندهای مالیاتی با هدف تســهیل خدم 
ت ها و فرایندهای مالیاتی افزود :در
وی با اشــاره به ایجاد تحوالت اساسی در زیرساخ 
این رابطه میتوان به این مهم اشــاره کرد کــه مودیان مالیاتی بدون مراجعه به ادارات
مالیاتــی ،اظهارنام ه های مالیاتی خود را ارایه و همچنین مــی توانند مالیات خود را به
صورت الکترونیکی پرداخت نمایند .تقوینژاد با اشــاره بــه اجرای مراحل نهایی طرح
جامــع مالیاتی ،تصریح کرد :این طرح به عنوان کلیدیترین محور اصالح نظام مالیاتی
و عظیمترین پروژه فناوری اطالعات در حوزه اقتصادی مطرح اســت و ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی ،پیادهســازی این طرح را به عنوان یکی از پروژههای اولویتدار وزارت
یودارایی تعیین کرده است .وی ادامه داد :طرح جامع مالیاتی با هدف افزایش
امور اقتصاد 
کارآیی نظام مالیاتی ،کاهش هزینههای وصول مالیات و تسهیل امور مودیان و افزایش
رضایتمندی ایشان مورد بهره برداری قرار گرفته است .تقوینژاد درباره ویژگیهای این
طرح نیز گفت :طرح جامع مالیاتی بر ســه فرایند شناسایی و ردگیری جریان اطالعات
فعالیتهای اقتصادی کشور ،پردازش الکترونیکی اطالعات و تشخیص مالیات براساس
نظام رسیدگی مبتنی بر ریسک مودیان به منظور وصول مالیات حقه و برقراری عدالت
مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد تمرکز دارد.

رخداد

تراز مثبت تجاری ،واقعیتی انکار ناپذیر

با وجود همه نقدهایی که نامزدهای ریاست جمهوری به عملکرد دولت در زمینه تجارت
خارجی و برجام می کنند ،مثبت شــدن تراز تجاری کشور در دو سال اخیر واقعیتی انکار
ناپذیر اســت .به گزارش ایرنا ،از زمان آغاز تبلیغات انتخابات ریاســتجمهوری ،موضوع
واردات به کشور ،قاچاق کاال و افزایش صادرات غیرنفتی به پای ثابت اغلب سخنرانیها
و مناظرههای نامزدها تبدیل شده که گاهی نیز با آمار نادرست به مخاطبان القا میشود.
با این همه مثبت شدن تراز تجاری کشور در دو سال متوالی واقعیتی است که به مدد رفع
تحریمها و توسعه بازارهای هدف و نیز سیاست دولت در کاهش وابستگی به خام فروشی
نفت و گاز به دست آمده است.
در این میان نمیتوان کاهش هزینه تجاری کشور را که در سایه لغو تحریمها و امکان
پهلوگیری کشــتیهای بینالمللی در بنادر ایران و فعال شــدن مجدد ناوگان کشتیرانی
ایران در بنادر و آب های بین المللی میسر شد ،نادیده گرفت .به همین دلیل بهترین تراز
تجاری کشورمان در  2سال اخیر به ثبت رسید و تجار و بازرگانان ایرانی موفق شدند برای
نخستین بار در سال  1394با تراز تجاری مثبت  924میلیون دالر و در سال  1395با مثبت
 246میلیون دالر را در کارنامه تجارت خارجی کشور ثبت کنند .آمارهای گمرک ایران از
مجموع واردات کشورمان در دوره چهارساله دولت یازدهم نشان می دهد که کل واردات
در این دوره به  188میلیارد و  452میلیون دالر رســیده در حالی که در دوره چهارســاله
دولت دهم به میزان  234میلیارد و  996میلیون دالر انواع کاال وارد کشــورمان شده بود؛
بنابرایــن ارزش واردات در دولت یازدهم  20درصد کمتر از ارزش واردات در دولت دهم
بوده است .نکته قابل توجه اینکه بیش از  90درصد از صرفه جویی های دولت یازدهم در
واردات از محل کاالهای مصرفی بوده و این موضوع دستاوردی بزرگ به شمار می رود.
مجمــوع میزان صادرات غیرنفتی در دولــت دهم  144میلیارد و  947میلیون دالر بود
که این رقم به  178میلیارد و  753میلیون دالر در دوره چهارساله دولت یازدهم افزایش
یافته است .بر این اساس صادرات غیر نفتی ایران در دولت یازدهم در مجموع  33میلیارد
و  806میلیون دالر بیشــتر از دوره چهارساله دولت دهم بود .بهترین رکورد در صادرات
غیرنفتی ایران به سال  1395اختصاص دارد و جمهوری اسالمی ایران موفق شد در سال
 1395به میزان  43میلیارد و  930میلیون دالر انواع کاال به سایر کشورها صادر کند که
این رقم در کارنامه تجارت خارجی ایران بی ســابقه بوده اســت .افزایش سهم کاالهای
واســطه ای و سرمایه ای از کل سبد وارداتی کشور ،دستاورد دیگر بخش تجارت خارجی
ایران در دولت تدبیر و امید است .بر اساس آمار گمرک ،در سال  95بالغ بر  28میلیارد و
 28میلیون دالر (  28.028میلیون دالر) کاالی واســطه ای به کشور وارد شد که 64.16
درصد از کل واردات را تشکیل می دهد.
در مجموع پارســال بالغ بر  33میلیون و  399هزار تن (  33.399هزار تن) و به ارزش
 43میلیارد و  684میلیون دالر ( 43.684میلیون دالر) واردات به کشور انجام شد که سهم
کاالهای سرمایه ای از آن هشت میلیارد و  524میلیون دالر(  8.524میلیون دالر) با سهم
ارزشی  19.51درصد بوده است .همچنین حدود هفت میلیارد و  131میلیون دالر (7.131
میلیون دالر) با سهم ارزشی  16.32درصد به کاالهای مصرفی اختصاص داشته است.

آخرین خبر

کشورهای عضو اوپک برای تمدید کاهش تولید
به اجماع رسیدند

پلمب هوشمند کاال در گمرکات اجرا میشود

رئیس کل گمرک ایــران از برنامهریزی
برای ایجاد پنجرههای مشترک گمرکی با
برخی کشور و عملیاتی شدن آن با روسیه،
آذربایجان و کــره جنوبی خبر داد و افزود:
پلمب هوشــمند کاال در گمرکات عملیاتی
میشود .مسعود کرباسیان ،درباره اولویتها
و برنامه های اصلی گمرک در ســال ۹۶
گفت :طبــق زمانبنــدی برنامــه اقتصاد
مقاومتی ،گمرک الکترونیکی و پنجره واحد
کسب و کار باید عملیاتی شود ولی به نظر
می رســد در این زمینه ها اقدامات دیگری
الزم اســت.به گزارش ایبنــا ،رئیس کل
گمرک ایران اظهارداشت :در بخش داخلی

براساس اعالم بانک مرکزی ،قیمت  ۸قلم از
اقالم خوراکی در هفته منتهی به  ۱۵اردیبهشت
ماه افزایش قیمت داشت ،همچنین قیمت مرغ
نیز طــی این مدت ارزان شــد .بانک مرکزی
گزارش خرده فروشــی  ۴۲قلــم کاال در قالب
 ۱۱گروه مواد خوراکی را برای هفته منتهی به
 ۹۶.۲.۱۵را اعالم کرد که بر این اســاس نرخ
 ۸گــروه مواد خوراکی افزایش و قیمت  ۲گروه
دیگر کاهش داشته است؛ البته یک گروه مواد
خوراکی تغییر قیمت نداشت .بر این اساس نرخ
لبنیات ،برنج ،حبوب ،میوههای تازه ،سبزیهای
تازه ،قند و شــکر ،چای و روغن نباتی افزایش
و نرخ گروههایی نظیر تخم مرغ و گوشت مرغ
کاهش داشته است؛ همچنین نرخ گوشت قرمز
نسبت به هفته قبل از آن تغییری نداشت.

کشور ســاماندهی امور گمرکی تا حدودی
انجام شــده و ما باید در بخش خارجی نیز
اقداماتی را داشته باشیم.
به بیان دیگر در داخل کشــور سیستم
کاغذی از پروســه گمرکی حذف شــده و
مردم با شــرایط بهتری مــی توانند امور
گمرکی خود را انجام دهند .کرباســیان با
اشاره به اینکه در سال جاری باید به سمت
ایجاد پنجره های مشــترک با کشورهای
دیگــر حرکت کنیــم افزود :یعنی اســناد
گمرکی الکترونیکی کشــورهای دیگر را
دریافت کنیم و آن مــدارک بتواند مالک
عمل ما در داخل قرار بگیرد و در سیستمها

وارد شــود .معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر
اینکه در ایــن زمینه توافقاتی با روســیه
داشتیم ،بیان داشت :همچنین توافقاتی نیز
با کشور آذربایجان ،کره جنوبی و  ...داشتیم.
آنها به ما می گویند کاال به ســمت ایران
حرکت کرده و گواهی مبدا آن صادر شده و
شرکت حمل آن نیز مشخص است و دیگر
ما نمی توانیم بگوییم واردکننده دیگری آن
کاال را به ما بدهد.
وی خاطرنشــان کرد:بنابراین ما باید به
سمت ایجاد پنجره های مشترک گمرکی با
کشورهای دیگر حرکت کنیم.
در این زمینه اولویت ما همکاری مشترک

قیمت  ۸گروه مواد خوراکی افزایش یافت
در هفته مورد گزارش ،در گروه لبنیات قیمت
ماست غیر پاستوریزه معادل  ۰.۹درصد و کره
پاســتوریزه  ۲.۳درصد افزایش داشت و بهای
سایر اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون
تغییر بود .قیمت تخــم مرغ معادل  ۳.۳درصد
کاهش یافت و شانه ای  ۸۳۰۰۰الی ۱۱۰۰۰۰۰
ریال فروخته شــد .در این هفته در گروه برنج،
قیمــت برنج وارداتی غیرتایلنــدی معادل ۴.۸
درصد و برنــج داخله درجه یــک  ۰.۱درصد
افزایش داشت؛ ولی قیمت برنج داخله درجه دو
 ۰.۷درصد کاهش یافت .در گروه حبوب بهای
نخود ثابت بود و قیمت ســایر اقالم این گروه
بین  ۰.۲درصد تا  ۳.۸درصد افزایش داشت.
در هفتــه مورد بررســی ،در میادین زیر نظر
شــهرداری لیمو شــیرین عرضه کمی داشت

و ســایر اقالم میوه و ســبزی تازه که تعدادی
از آنها از نظر کیفی در مقایســه با سایر میوه
فروشیها متفاوت بودند ،به نرخ مصوب سازمان
میوه و تره بار عرضه شــد .میوه فروشیهای
سطح شــهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه
کردنــد و در گروههای میوههــای تازه بهای
پرتقــال درجه یک معــادل  ۰.۶درصد ،طالبی
 ۵.۵درصــد و کیــوی  ۰.۱درصد کاهش ولی
قیمت ســایر اقالم این گروه بین  ۱.۲درصد تا
 ۱۰.۶درصد افزایش یافت .در گروه سبزیهای
تازه بهای خیار معادل  ۵.۵درصد ،بادنجان ۲.۳
درصد ،لوبیا ســبز  ۴.۳درصد و سبزیهای تازه
برگی  ۱.۱درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم
این گروه بین  ۰.۸درصد تا  ۱۴.۵درصد افزایش
داشت.

گمرکی با کشورهای همسایه است و بعد از
آن به سمت کشــورهای دوردست حرکت
خواهیم کرد.
رئیــس کل گمرک ایران اظهارداشــت:
همچنیــن برنامــه ریزی هایی در ســال
جاری انجام شــده که بر اساس آن پلمب
به صورت هوشــمند عملیاتی می شــود و
یک کــد بر روی کاال قــرار می گیرد که
مشــخصات آن و مســیر را در خود ذخیره
می کند و به صورت هوشمند قابل بررسی
است بنابر این می توان اطالعات عبور کاال
از بخش های مختلف کشــور و رسیدن به
مقصد آن را رصد کرد.

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند
و گوشــت تازه گاو و گوســاله بدون تغییر بود.
قیمت گوشــت مرغ معادل  ۳.۱درصد کاهش
یافت .در این هفته قیمت چای خارجی معادل
 ۳.۹درصد و قند ،شــکر و انــواع روغن نباتی
هریک  ۰.۱درصد افزایش داشــت .بر اساس
گزارش بانک مرکــزی قیمت گروه لبنیات در
یکسال منتهی به هفته مورد گزارش (یکسال
اخیر)  ۷.۴درصد ،تخــم مرغ  ۷.۹درصد ،برنج
 ۲۷.۵درصــد ،حبــوب  ۲۴.۳درصد ،میوههای
تازه  ۳۶.۱درصد ،سبزیهای تازه  ۵۴.۱درصد،
گوشــت قرمز  ۱۱.۶درصد ،گوشت مرغ ۱۵.۷
درصد ،قند و شــکر  ۲۰.۴درصــد ،چای ۱۸.۱
درصــد و روغن نباتی  ۸.۲درصد افزایش یافته
است.

وزرای نفت عراق و الجزایر اعالم کردند که کشــورهای تولیدکننده نفت برای تمدید
کاهش تولید در نیمه دوم ســال جاری میالدی ،به اجماع رســیده اند و این موضوع به
طور رسمی در نشست آتی اوپک اعالم می شود .به گزارش بلومبرگ ،وزرای نفت عراق
و الجزایر گفتند :ســازمان اوپک و دیگر تولیدکنندگان نفتی که در پیمان کاهش تولید
شــرکت کرده اند ،برای توافق کاهش تولید نفت در نیمه دوم ســال جاری میالدی به
اجماع رسیده اند .در همین حال« ،جبار العیبی» وزیر نفت عراق و نیز «نورالدین بوتارفا»
وزیر نفت الجزایر در کنفرانس خبری مشترک اعالم کردند که کشورهای عضور اوپک
و نیز برخی از کشورهای غیر اوپکی که در پیمان کاهش تولید همکاری داشته اند ،برای
توافق کاهش تولید به مدت شش ماه دیگر در سال  ۲۰۱۷میالدی به اجماع رسیده اند.
در همین حال ،وزیر نفت الجزایر گفت :روند کاهش تولید برای شــش ماه آینده ســال
جاری میالدی انجام می گیرد و عراق و الجزایر موضع متحد برای تمدید روند کاهش
تولید دارند و این موضوع به طور رسمی ،در نشست روز بیست و پنجم ماه جاری میالدی
در وین اعالم می شود .بر پایه این گزارش ،در راستای توافق اولیه کاهش تولید نفت از
سوی اوپکی ها و برخی غیراوپکی قرار شد در نیمه نخست سال جاری میالدی عرضه
جهانی نفت از ســوی آنها  ۱.۸میلیون بشکه در روز کاهش یابد که بازار نفت به تعادل
مجدد برسد و خبرها حاکی از ســطح فوق العاده پایبندی کشورها به این پیمان است.
البته پیش از این هم ،وزیر نفت عربســتان و وزیر انرژی روســیه اشتیاق خود را برای
تمدید کاهش تولید نفت در نیمه دوم سال جاری میالدی اعالم کرده بودند و وزیر نفت
عربستان هم گفته بود که مطمئن است که توافق کاهش تولید در نیمه دوم سال ۲۰۱۷
میالدی انجام می پذیرد.

