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اقتصاد

مزیت ادغام بانکها
در برابر شوکهای
احتمالی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت :تعداد شعبه بانکها نسبت به جمعیت کل متناسب نيست و باید تعداد شعبهها کاهش یابد .عباس آرگون ،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتوگو با
خبرآنالین با اشاره فواید تصمیم بانك مركزي درباره ادغام بانكها گفت :یک سری بانکها هزینههای ثابت باالیی دارند و به نوعی قیمت تمام شده پول را باال میبرند .اگر بتوانیم جذب هزینهها و جذب
منابع بانکها را کاهش دهیم ،به کاهش هزینه این بانکها کمک میکنیم .وی افزود :در حال حاضر خیلی از شعب بانکها کمتر از ظرفیت کار میکنند و تعداد کارکنان آنها هزینهبر است .آرگون ادامه داد:
تعداد شعبه بانکها نسبت به جمعیت کل نیز متناسب نیست .تعداد شعب برخی بانکها بسیار زیاد است و در طرح ادغام بانکها میتوان تعداد شعبات را کاهش داد که این کار موجب افزایش بهرهوری و
هزینه بهای تمام شده پول میشود .این عضو هیات نمایندگان عنوان کرد :طرح ادغام بانکها قدرت بانکها و سرمایه آنها را افزایش داده و اینکار میتواند به اصالح نظام اقتصادی کشور کمک کند .وي
گفت :اگر چند بانک با هم ادغام شوند سرمایه آنها بیشتر میشود و آسیب پذیریشان در برابر شوکها کمتر میشود .در عین حال کارآمدتر نیز میشوند.

آخرین وضعیت سودهای بانکی

رقابت  ۱۵تا  ۲۳درصدی برای جذب سپرده

ایــن روزها کمتر ویترین بانکــی را میتوان یافت که تنها
به ســودهای مصوب شورای پول و اعتبار و مورد توافق خود
برای سپرده بسنده کرده باشد .اکنون به راحتی در بسیاری از
بانکها سودهای متنوع در قالب طرحهای مختلفی که برای
دور زدن سودهای مصوب وجود دارد ،پیشنهاد میشود .حدود
یک سال از آخرین تغییر در سودهای بانکی میگذرد .تیرماه
 ۱۳۹۵بود که با آنچه که توافق بانکها نامیده شــد سودهای
ســپرده ســاالنه از  ۱۸به  ۱۵درصد کاهــش یافته و برای
سودهای کوتاه مدت روزشــمار نیز نرخ حداکثر  ۱۰درصدی
تعیین شــد .نرخ سود تسهیالت نیز با اختالف سه درصدی از
سود سپرده به  ۱۸درصد کاهش یافت.
گرچه در ابتدای امر ســودها به  ۱۵درصد رســید ،چندی
نکشــید که روال بانکها به گونهای دیگر تغییر کرد .با این
که اکنون هم در جواب اول خود در مورد نرخ ســود ســپرده،
میزان ساالنه را  ۱۵درصد اعالم میکنند ،اما در اغلب بانکها
به ویژه بانکهای خصوصی نرخها از جذابیت بیشــتری نیز
برخوردار است.گذری بر شعب بانکها از این حکایت دارد که
وقتی ســپردهگذار تمایلی برای سود  ۱۵درصدی ندارد ،اغلب
با دریافت مبالغی باالتر و یا تعیین کفی برای میزان ســپرده
نرخ ســودها از  ۱۸درصد عبور کرده و گاها  ۲۰تا  ۲۳درصد
را هم در قالب طرحهایی که بانک در نظر گرفته پشــت سر
می گذارد.
در مواردی برخی بانکها اعالم میکنند که هرچقدر مبلغ
شــما باالتر باشد سود بیشتری نیز تعلق خواهد گرفت .جالب
اینجاست که همین مورد از بانکها در حدود یک سال پیش
و در ابتدای کاهش نــرخ به  ۱۵درصد به هیچ عنوان زیر بار
پرداخت ســود باالتر نمیرفتند ،اما اکنون روال آنها در رقابت
با ســایر بانکهایی که از ابتدا هم چندان نســبت به اجرای
ســودهای بانکی منضبط عمل نمیکردند ،تغییر کرده است.
اما در مورد ســودهای روزشمار میتوان گفت عمده بانکها
نسبت به نرخهای مصوب پایبند نیستند و مشاهده میشود که
روزشــمارهای  ۲۲درصد و حتی باالتر در بانکها وجود دارد،
آن هم در شــرایطی که طبق ضوابط باید نرخهای روزشمار
بالفاصله بعد از نرخهای مصوب جدید و ابالغ آن تغییر کند.
در شــرایطی در حدود یک سال گذشــته تصمیم جدیدی

سه درصدی که بین نرخ سود سپرده و تسهیالت وجود دارد،
چندان پاســخگوی نیازها و هزینههای آنها نیست .از سویی
دیگر راه اصلی درآمدزایی بانکهای دنیا یعنی دریافت کارمزد
نیز بر بانکهای ایرانی از جایگاه چندانی برخوردار نبوده و خود
بــر ناتوانی بانکها در تامین هزینه از محلهای دیگر افزوده
است.رئیس کل بانک مرکزی اخیرا موضوع تامین هزینهها
از طریق دریافت کارمزد در بانکها را مورد اشــاره قرار داده و
گفته بود که در صورتی که تمــام هزینههای بانک از محل
کارمزد خدمات بانکی تامین شود میتواند نشان دهنده ثبات
و پایداری آنها باشــد ،اما متاسفانه در ایران نه تنها از ارائهی
خدمات بانکی ســودی به دست نمیآید بلکه زیان نیز ایجاد
میکند .این در حالی اســت که در بانکداری امروز بینالملل
بســیاری از هزینههای موجود از محــل درآمدهای کارمزد
پوشش داده میشود.
در حال حاضر در ایران کسب درآمد از کارمزد محقق نشده و
با وجود این که بانکها در بانکداری الکترونیک سرمایهگذاری
کرده و رو به جلو حرکت میکنند ،اما به اذعان مدیران بانکی
رقابت و فرهنگ نادرســتی ایجاد کردهانــد که خدمات را به
صــورت رایگان و با کمترین هزینه ارائه میکنند که مجموع
این عوامل موجب عدم توازن درآمدها و هزینهها و اثرگذاری
آن بر تعادل نرخ سود بانکی میشود.
تکاپوی بانکها در آستانه تعطیلی صندوقهای
سرمایهگذاری
از طرف ديگر در حالی با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار،
بانکها ملزم به واگذاری صندوقهای سرمایهگذاری و خروج
از این فعالیت بورســی شــدهاند که در آستانه این تغییر ارقام
ســود پرداختی در صندوقها به بیش از  ۲۲درصد میرســد،
نرخی که حدود هفت درصد از ســود مصوب ســپرده بانکی
انحراف دارد .کاهش حد مجاز بانکها برای سرمایهگذاری و
بــه عبارتی بنگاهداری آنها به  ۲۰درصد مصوبهای بود که به
اخطار به بانکها برای کاهش بنگاهداری آنها انجامید و باید
ســقف فعلی  ۴۰درصد را تا نصف کاهش دهند .این در حالی
است که اکنون بر اساس آمار رســمی میزان سرمایهگذاری
بانکها بالغ بر  ۵۴درصد ســرمایه پایه آنها و رقمی حدود 38
هزار میلیارد تومان است.

برای کاهش نرخ سود با وجود تک رقمی شدن تورم از سوی
شبکه بانکی اخذ نشده که مدیران بانکی نیز از شرایط موجود
چندان راضی به نظر نمیرسند و گاها در اظهارات آنها مشاهده
میشود که نسبت به روال کاهش نرخ سود با توجه به شرایط
موجــود بانکها گلهمندند.با این حــال چندی پیش بود که
رئیس کل بانک مرکزی از احتمال کاهش مجدد نرخ ســود
سخن گفته و حتی اعالم کرده بود که گزارشی در این رابطه
به شورای پول و اعتبار ارائه شده است.
پرداخت نرخهای سود باالی بانکی البته در ماههای گذشته
نیز با حواشــی هم همراه شد ،جایی که ولیاله سیف «رئیس
کل بانک مرکزی» به ســپردهگذاران در رابطه با ســودهای
باالیی که به آنها پرداخت میشود هشدار داده و گفته بود که
مبلغ مازادی که به عنوان سود به سپردهگذار پرداخت میشود
بیانگر رقمی اســت که باید از سهم ســهامدار کاسته شده و
به سپردهگذاران منتقل شــود که در این شرایط مسئول این
اضافه پرداخت مدیریت بانکها بوده و سهامداران باید به آنها
بازخواست کنند .در عین حال که پرداخت سودهای باال نشان
دهنده ریسک بیشتر عملیات بانکهاست و سپردهگذاران هم
باید بدانند که این نرخ باالتر بهای ریســکی است که متقبل
شــده و باید پیامدهای آن را بپذیرند.در حال حاضر تنگنای
مالی که بانکها بــا آن مواجه بوده و تا  ۵۰درصد منابع آنها
در دسترس نیست ،خود عاملی شده تا به رقابتی سخت برای
جذب سپرده ورود کنند.
این در حالی اســت که اکنون عمده درآمد بانکها از محل
سود تسهیالت تامین میشــود که با توجه به اختالف حدود

در جریان این مصوبه تاکید شد که سرمایهگذاری بانکها
در اوراق بهادار باید در چارچوب تعاریف انجام شــده از سوی
بانک مرکزی بوده و نبایــد در قالب فعالیت غیربانکی انجام
شــود .بر این اساس اعالم شــده که فعالیت در صندوقهای
ســرمایهگذاری از مصادیق غیربانکی تلقی میشود و شبکه
بانکی باید تمامی ســهم خود در این حوزه را واگذار کند .در
حالی با ابالغ این مصوبه باید بانکها طبق قانون و چارچوب
ضوابط بانــک مرکزی نســبت به واگــذاری صندوقهای
سرمایهگذاری اقدام کنند که در آستانه این تغییر سرکشی به
بازار پول و بانکها از این حکایت داشــت که در حال حاضر
این صندوقها ســودی بالغ بر  ۲۰تا  ۲۲درصد را به مشتریان
خود پرداخت میکنند.
برخی بانکها در ازای گشــایش حســاب در صندوقهای
سرمایهگذاری ســود حدود  ۱۹درصد را به عنوان کف عنوان
کرده که میتواند تا  ۲۱درصد متغیر باشــد .همچنین هستند
بانکهایــی که نرخ  ۲۲و حتی  ۲۳درصد را به عنوان ســود
پرداختی بابت ســرمایهگذاری در صندوق پیشنهاد میکنند.
البتــه در بیــن بانکها کف منابعــی که باید بــرای افتتاح
حســاب صندوق وجود داشته باشد متغیر است به گونهای که
برخــی حدود دو میلیون تومان را برای پرداخت ســود باالتر
دریافــت میکنند و در مواردی هــم هیچ کف نرخی تعریف
نشــده و هر مبلغی میتواند تا ســودهای باالی  ۲۰درصد را
به خود اختصاص دهد .آنطور كه ايســنا گزارش داده اکنون
صندوقهای سرمایهگذاری از رقبای جدی حسابهای سپرده
محسوب شــده و با توجه به تضمینی که بر نرخ سود افتتاح
حســاب آنها در بانکها وجود دارد و اختالف تا حدود هفت
درصدی که با سود ســپرده فعلی  ۱۵درصد در شبکه بانکی
وجود دارد میتواند موجب حرکت این منابع از حســابهای
سپرده به صندوقهای سرمایهگذاری شود.
در این شــرایط بخش قابل توجهی از منابع بانکها درگیر
ســرمایه گذاری در بورس و سودآوری خواهد شد تا بتوانند به
دلیل تنگنای مالــی از این محل حدی ازمنابع مورد نیاز خود
را تامین کنند.
البته در این جریان بخشــی از منابع بانکها درگیر شده و
مانع از پرداخت آنها در تسهیالت رایج بانکی خواهد شد.

تمرکز بر کوچکسازی دولت

بخشخصوصی استارت توسعه را میزند

به اعتقاد برخی اقتصاددان ها مثبت شــدن رشــد اقتصادی
دوفصل پاییز و زمســتان  95به معنای خروج اقتصاد از رکود
است ،با این حال فعاالن اقتصادی چشم به نتیجه شاخصهای
بهار دوخته اند ،تا مشــخص کند آیا اقتصاد ایران واقعا از رکود
جسته است؟ رونق اقتصادی و توسعه کشـــور نیازمند سرمایه
گذاری و به کارگیری ســرمایه است .سرمایه گذاری از محل
داخلی به دلیل مشــکالتی که بانکها با آن دســت به گریبان
هســتند ،تا حدودی محدود بوده اســت .اين يك ادعا نيست،
آمارهاي بانك مركزي از ميزان تشــكيل سرمايه ثابت نشان
مي دهد كه تســهیالت زیــادی از سيســتم بانكي -جز 16
هزارميلياردتوماني كه براي توســعه صنايع كوچك اختصاص
يافت -براي رونق توليد حركت نكرده است.
اين بدان معناســت كه ســرمايه ها در داخــل تقریبا قفل
شــدهاند.از همين رو شايد ،بهترين راه بازگشت اعتماد و رونق
به اقتصاد ســرمايه هاي خارجي باشــد .با عالمتهاي مثبتي
كه اقتصاد ايران با انتخاب حســن روحانــي به عنوان رئيس

منابع بلوکه
ایران زیاد نیست
غالمعلــی کامیاب ،معــاون ارزی بانک مرکزی
درباره منابع آزادســازی شــده ایران در پسابرجام،
گفت :مشــکالت مربــوط به بلوکه شــدن منابع
بیشــتر به روابط کارگــزاری بازمیگردد به عنوان
نمونه ممکن اســت که در کشوری سپردهگذاری
کرده باشــیم ولی هنوز روابط کارگزاری ما برقرار
نشده باشد .به گزارش اقتصاد آنالین ،معاون ارزی
بانک مرکــزی دلیل عمده بلوکه بــودن منابع را
مربوط به نداشــتن روابط سیاسی دانست و افزود:
البته در مواردی که روابط سیاســی نداشتهایم هم
توانستهایم وجوهمان را آزاد کنیم .وی تصریح کرد:
ارقامی که میتوانیم بگوییم به لحاظ تحریمها در
کشــوری مانده و هنوز آزادسازی نشده است؛ رقم
بزرگی نیســت .به عبارت دیگر ارقام بلوکه شــده
داریم ولی بزرگ نیســت .کامیاب با اشاره به اینکه
در کشــورهای غربی فقط  ۱.۵میلیارد دالر اوراق
قرضه مانده است ،اظهارداشت :در مجموع این رقم
 ۳.۷میلیــارد دالر بود که با حکم اخذ شــده فقط
 ۱.۵میلیــارد دالر آن باقی مانده و بقیه آزاد شــده
اســت .منابعی هم در یکی از کشورهای همسایه
داریم .معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد :برخی
از کارگزاران امکان انتقال وجوه را دارند و برخی از
بانکها از این امکان برخوردار نیستند .وی تصریح
کرد :ازکشــوری که میگویند ایــران در آن منابع
بلوکه شــده دارد با توجه به اینکــه امکان انتقال
برایمان وجود داشــت توســط بانکی منابعمان را
منتقل کردیم؛ به این نحــو که به صورت دفتری
از کشور مبدا به کشور دیگری منتقل شد و از آنجا
هم به سایر کشــورها منتقل میشود یعنی انتقال
وجوه از کشور دوم به کشورمان فراهم میشود.

جمهوري  4سال آينده داد ،حاال اعتماد سرمايه گذارن خارجي
براي حضور در بازار ايران بيشــتر شــده است .با اين حال هر
حضوري نيازمند زمينه سازي است.
جاذبه سازي براي سرمايه گذاران
آنچه ســرمايه گذار خارجي را براي حضور در بازاري ترغيب
مي كند ،نخســت امنيت ســرمايه و دوم شفاف بودن فضاي
كسب و كار است .در  4سال گذشته شاخص كسب و كارايران
از رتبه  152به رتبه  118كاهش يافت .در شاخص شفافيت هم
رتبه ايران در بين  176كشــور جهان  131شد.این دو شاخص
قطعا شــاخص های خوبــی برای ایجاد جذابیت در ســرمایه
گذاری نیســت .با این حال اعالم برنامه اصالحات اقتصادي
از ســوي دولت براي چهارسال آينده ،مي تواند شاخص ايران
را در رتبه بندي هاي بعدی جهان بهبود ببخشــد .حتی شاید
نشانههای آن در ســال جاری میالدی هم رخ بدهد .سرمایه
گــذاران خارجی در مالقات هايي كه پــس از توافق برجام با
بخش خصوصی داشــتند ،آمادگی خود را برای سرمایه گذاری
در ایران اعالم کردند؛ اما آنها اين پرسش اساسی را نیز مطرح
مــی كردند که چه تضمینی وجود دارد که ســرمایه های آنها
تضمین شــود؟ در کشوری که شــاخص محیط کسب و کار

نامساعدی دارد ،جاذبه برای سرمایهگذاری کم می شود.
به جز این شــاخص ،عدم شــفافیت هم مســاله ساز است.
سرمایه گذار خارجی به درجه شفافیت و فساد اقتصادی که می
خواهد در آن ســرمایه گذاری کند ،توجه ویژه دارد .کما اینکه
بخش خصوصی ایران هم برای سرمایه گذاری در کشورهای
دیگر به این شــاخص ها توجه می کند و ســرمایه خود را به
کشــوری که محیط اقتصادی ناامن دارد نمی بــرد .البته به
جز این دو شــاخص ســخت گیری در ایجاد کسب وکار تازه،
عدم شفافیت در دســتگاههای دولتی و حاکمیتی و نیز وجود
مجوزهای متعدد هم موانع دیگری است که فعاالن اقتصادی
اصالح آنها را در برنامه اصالحــات اقتصادی دولت دوازدهم
توصیه می کنند.
ِ
دولت کوچک بخش خصوصی بزرگ
اقتصاد ايران برمبناي قانون اساسي و اصل  44ارتقا يافته از
ســه بخش دولتي،خصوصي و تعاوني تشكيل شده است.تاكيد
اقتصاددانان اين اســت كه دولت هرچه چابكتر باشــد ،توسعه
كشور ســريعتر اتفاق مي افتد .نخستين گام در كوچك شدن،
اين است كه دولت پای خود را از تصدی گری ها بيرون بگذارد
و تنها به نقش حاکمیتی خود بپردازد .از همين رو از يك دهه

گذشته سياســت هاي خصوصي سازي به اجرا گذاشته شد تا
دولت كوچك شود .اما اين سياست در ميانه راه با دوربرگردان
در دولت نهم و دهم روبرو شــد و بزرگ شدن دولت از سوي
محمود احمدي نژاد در دستور کار قرار گرفت .نتیجه اینکه بعد
از  8سال دولت بزرگتر شد .دولت يازدهم در چهارسال گذشته
 آنطور كه مســئوالن مي گويند -مشغول اصالح چنین کجراهه هایی در اقتصاد ایران بوده،اینکه مســیر خصوصی سازی
بازسازی شود و تصدی ها از دولت به بخش خصوصی شیفت
کند ،در  4سال قبل طی شده است .اما در اینکه چقدر پیگیری
این هدف منتج به نتیجه شــده ،راه طوالنی در پیش اســت.
آنطور كه خبرآنالين گزارش داده اقتصاددانها میگویند ،هیچ
توسعهای بدون گسترش بازارهای فراملی رخ نمی دهد .یکی
از شــرط های اساسی توســعه اقتصادی هر کشوری ،توسعه
بازارهاســت .بازارها را هم بايد به بخش خصوصي سپرد .زیرا
این بخش خصوصی است که در دنیای تجارت امروز میتواند،
بازارســازی کند .افزایش صــادرات غیرنفتی می تواند یکی از
پایه های خروج از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد.
در صورتــی که کاالهای ایرانی راهی به بازارهای جهانی پیدا
کنند ،ثمره آن هم امنیت می آورد و هم توسعه.

بخشش دیرکرد تسهیالت صندوق امید تمدید شد

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از تمدید طرح بخشش
جریمه  ۶درصدی دیرکرد بازپرداخت تسهیالت این صندوق
در صورت پرداخت اصل تســهیالت تــا اول تیرماه خبرداد.
اصغر نــوراهلل زاده در گفتگو با مهر ،گفت :افرادی که به هر
دلیلی پس از دریافت تســهیالت ایــن صندوق به نوعی در
کســب و کار خود با مشکل مواجه شدند و ناخواسته توانایی
بازپرداخت تســهیالت خود را نداشــتند در صورت پرداخت
اصل تسهیالت خود ،مشــمول بخشش جریمه  ۶درصدی
دیردکرد اقســاط تســهیالت شــدند .وی گفت :با توجه به
نامگذاری سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید  -اشتغال»
از سوی رهبر انقالب ،از روز والدت حضرت علی (ع) صندوق
کارآفرینی امید بخشش جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیالت

وامگیرندگان را در دســتور کار قرار داد .مدیرعامل صندوق
کارآفرینــی امید ،از تمدید مهلت پرداخت اصل تســهیالت
تــا اول تیرماه خبــرداد و گفت :آخرین مهلــت افراد پایان
اردیبهشت بود که این طرح تا اول تیرماه تمدید شد بنابراین
افرادی که تا اول تیر نسبت به پرداخت اصل تسهیالت خود
اقدام کنند مشمول بخشودگی جریمه  ۶درصدی خواهند شد.
پیــش از این نیز نوراهلل زاده به خبرنگار مهر گفته بود :برای
تسهیالت گیرندگانی که در مهلت مقرر نمیتوانند نسبت به
پرداخت اصل تسهیالت خود به منظور بهره مندی از بخشش
جریمه  ۶درصدی اقدام کنند ،شــرایطی را فراهم کردیم تا
اصل تسهیالت و جریمه آنها بین  ۲۴تا  ۳۶ماه تقسیط شود.

دوشنبه
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حاشیه بازار

پیوستن ایران به جمع
تولیدکنندگان عمده فوالد جهان

ایران در  ۴ماه نخســت  ۲۰۱۷میالدی ۶ ،میلیون و  ۳۶۹هزار تن فوالد خام تولید کرد
که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته میالدی ( ۵میلیون و  ۵۷۰هزار تن)۱۴.۳ ،
درصد رشــد نشان میدهد .بر اســاس گزارش انجمن جهانی فوالد ،ایران در ماه آوریل
 ۲۰۱۷میالدی ،یک میلیــون و  ۷۳۵هزار تن فوالد خام تولید کرد که این رقم در مدت
مشــابه سال گذشته میالدی ،یک میلیون و  ۵۰۹هزار تن بود .به گزارش اقتصاد آنالین
به نقل از ایبنا ،میزان تولید  ۶۷کشور تولید کننده فوالد خام در در  ۴ماهه نخست ،۲۰۱۷
 ۵۵۰میلیون و  ۸۴۱هزار تن فوالد تولید کردند که نســبت به مدت مشــابه سال گذشته
میالدی ( ۵۲۳میلیون و  ۷۲۸هزار تن) ۵.۲ ،درصد رشد تولید داشت .در این میان چین با
 ۲۷۳میلیــون و  ۸۷۰هزار تن ،بزرگترین تولید کننده فوالد خام بوده که حدود  ۵۰درصد
تولید فوالد جهانی را به خود اختصاص داده اســت .فوالدسازان بزرگ دیگر جهانی پس
از چین به ترتیب شامل ژاپن ( ۳۴میلیون و  ۹۸۲هزار تن) ،هند ( ۳۳میلیون و  ۱۵۹هزار
تن) ،آمریکا ( ۲۷میلیون و  ۹هزار تن) ،روســیه ( ۲۳میلیون و  ۹۸۹هزار تن) ،کره جنوبی
( ۲۲میلیون و  ۷۵۵هزار تن) و آلمان ( ۱۴میلیون و  ۸۱۸هزار تن) است.

رخداد

امضای توافق
بین ایران و
توتال در انتظار
تابستان نمیماند
پیوند قدیمی نفت ایران با غول نفتی توتال بعد از تحریم ها ،اواسط پاییز سال گذشته
بود با امضای  HOAبین شرکت ملی نفت ایران با شرکت توتال برای توسعه فاز یازدهم
میدان گازی پارس جنوبی مهر تمدید خورد .مهر تمدیدی که هرچند در طول  ۷ماه اخیر
بارها دســتخوش تغییر شده و تا یک قدمی فســخ رفت اما به نظر می رسد انتظار برای
توافق به فصل تابستان نرسد و پیش از تابستان امسال ،قرارداد طرح توسعه فاز  ۱۱میدان
گازی پارس جنوبی نهایی شــود .به گزارش ایسنا ،پس از آنکه شرکت ملی نفت ایران با
شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز یازدهم میدان گازی پارس جنوبی توافقنامه اصول
قراردادی ( )HOAامضاء کردند ،تحوالت سیاسی جهان روی این تعامل اقتصادی سایه
انداخت و توتال بعد از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعالم کرد همکاری خود
را با ایران ادامه نخواهد داد.
خبری که با واکنش های زیادی از سوی مسئوالن نفتی کشور همراه شد و پس از آنکه
توتال اعالم کرد صحبت هایشــان استنباط مطبوعات بوده است .علی کاردر ،مدیرعامل
شرکت ملی نفت در آخرین ماه سال  ۱۳۹۵از حضور تیم توتال در تهران و ادامه مذاکره
با این شــرکت خبر داد و گفت شــرکت توتال بعد تحریم جزو اولین شرکتها بوده که
داخل ایران آمده و این به این معنا اســت که می خواهد یک رفتار مستقالنه انجام دهد.
مدیرعامل این شــرکت اعالم نکرد از قوانین آمریکا تبعیت میکند ،بلکه اعالم کرد اگر
قوانین بین المللی محدودیتهایی اعالم کند مجبور به تبعیت هستیم .توتال قبل از توسعه
فازهای پارس جنوبی ،این میدان را مطالعه کرد و مطالعه فنی نحوه توسعه میدان پارس
جنوبی را حدود  ۱۷یا  ۱۸سال پیش ،توتال انجام داده است.
هرچند طبق گفته های کاردر توافقنامه نهایی بین وزارت نفت و شرکت توتال در زمینه
توســعه فاز  ۱۱پارس جنوبی باید تا آخر فروردین  ۹۶امضا میشد اما این موضوع تحقق
نیافت وامیرحسین زمانی نیا ،معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در اردیبهشت ما
ســال جاری اعالم کرد احتماال امضای تفاهم نامه با توتال بیشتر از یک ماه دیگر طول
نمیکشد .در نهایت بیژن زنگنه ،وزیر نفت کشورمان اواخر هفته گذشته در حاشیه اجالس
اعضای اوپک و غیراوپک اعالم کرد امیدوارم به زودی نخســتین قرارداد نفتی در قالب
الگوی جدید قراردادهای نفتی با شرکت توتال فرانسه به امضا برسد ،دو طرف در مراحل
نهایی مذاکره و توافق قرار دارند و شرکت توتال توانسته است راه حلی برای تأمین مالی
این توافق بیابد.
همچنین پاتریک پویان ،مدیر عامل توتال ،اعالم کرد :این شــرکت فرانسوی امیدوار
است پیش از تابستان امسال ،قرارداد طرح توسعه فاز  ۱۱میدان گازی پارس جنوبی را با
ایران نهایی کند.تمدید تعلیق تحریم های ضد ایرانی از سوی آمریکا ،راه را برای امضای
قرارداد نهایی هموار کرده است .شرکت توتال پیش از این اعالم کرده بود :تصمیم نهایی
درباره توافق با ایران ،به تمدید تعلیق تحریمها از سوی دولت جدید آمریکا بستگی دارد.
پویان همچنین تأیید کرد که در حاشیه صدو هفتاد و دومین نشست عادی وزیران نفت و
انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در وین ،پایتخت اتریش ،با بیژن زنگنه،
وزیر نفت ایران ،دیدار داشته است.

آخرین خبر

مالیات ارزش افزوده علی الحساب سیگار ۴۰
درصد شد

 ۴۸کشور مقصد صادراتی شناسایی شد

رئیس ســازمان توســعه تجارت با اشــاره به بررسی  ۴۸کشور
مقصد صادراتی و شناســایی نیازهای این کشورها ،از بازنگری در
سیاســتهای تجاری خبر داد .مجتبی خسروتاج با تاکید بر تهیه و
تدوین برنامــه اجرایی تولید صادراتگرا گفت :برنامه اجرایی بهبود
کیفیت و اســتانداردهای تولید در صنایع صادراتگرا تهیه شــد به
شکلی که امکان صادرات پایدار این محصوالت به کشورهای هدف
صادراتی در بلندمدت فراهم شــود .به گزارش ایبنا ،رئیس سازمان

توسعه تجارت اظهارداشت ۴۸ :کشور مقصد صادراتی براساس ۵۰
تعرفه اولیه آنها جهت شناسایی نیازهای کشورهای هدف مشخص
شده اســت .خســروتاج ادامه داد :برای میدانی کردن گزارشات و
مطالعات انجام شــده در خصوص  ۴۸کشور مقصد صادراتی از این
جهت که این نیازها ایستاتیک نبود و به مرور زمان ممکن بود دچار
تغییر شود به عنوان یک نیاز دینامیک و پویا ،به طور عمیق در این
پروژه مطالعاتی کار کردیم و تا انتهای ســال میتوانیم بگویم کدام
محصول را تولید کنیم و کدام محصول مزیت صادراتی دارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اهمیت شناخت مزیت های
تولیــد کاال و خدمات صادراتی گفت :در بعضی از این اقالم ممکن
است کشور ما مزیت نداشته باشد و لذا تولید آن محصول در کشور به
صرفه نیست .وی همچنین با اشاره به پروژه بسته مقررات صادرات
و واردات افزود :با ایجاد یک بسته مقرراتی که برای  ۱۰سال ثابت
باشــد (بسته ملی) یعنی مصوب کردن بسته تجارت خارجی کمک
کــرد که صادرکنندگان به عنوان ذینفع اصلی پروژه از آن بهره مند
شوند .خســروتاج تصریح کرد :با همکاری وزارت امور اقتصادی و
دارایی و سایر دستگاه ها با رویکرد حمایت از تولید داخلی و توجه به

رقابتپذیری صنایع نسبت به بازنگری سیاست های تجاری و تعیین
تعرفه گمرکی اقدام نمودیم .رئیس سازمان توسعه تجارت گفت :با
همکاری وزارت جهاد کشاورزی برنامه توسعه صادرات  ۲۰محصول
اصلــی صادراتی غیرنفتی بــدون میعانــات گازی ( ۲۰ردیف اول
صادراتی براساس کدهای گمرکی و مقررات صادراتی) را به صورت
لیســتی تهیه کردیم .وی خاطرنشان کرد :سازمان توسعه تجارت،
برنامــه اجرایی تقویت تشــکلهای صادراتی تخصص ،حمایت از
تشکیل و توسعه شرکتهای بزرگ صادراتی و شرکتهای مدیریت
صادرات را تهیه کرده است.
این مقام مسئول در وزارت صنعت افزود :برنامه اجرای تنوعبخشی
به مبادی واردات با تأکید بر کاالهای واسطهای و سرمایهای صنعتی
و معدنی و تشــویق واردکنندگان کاالهای ســرمایهای به واردات
کاالهای دارای برندهای معتبر جهانی ،لیســتی را تهیه و تا پایان
خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارایه می کنیم.
خسروتاج تصریح کرد :با همکاری دیگر دستگاهها برای توافقات
تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با اولویت کشورهای همسایه اقدام
کردهایم.

براساس بخشــنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی ،مالیات بر ارزش افزوده علی
الحســاب توتون ،تنباکو و سیگار  ۴۰درصد تعیین شد .به گزارش تسنيم؛ براساس
بخشــنامه وزیر امور اقتصادی و داریی در خصوص اجرای تبصره  1ماده  20قانون
مالیات بر ارزش افزوده 40 ،درصد ارزش کاال ،بیمه و کرایه حمل تا بندر به عنوان
مالیات بر ارزش افزوده ســیگار ،توتون و تنباکو به صورت علی الحســاب از وارد
کننده اخذ خواهد شــد .گفتنی اســت در ماده قانون 20مذکور آمده است ،مؤدیان
مکلفند مالیــات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات ،محاســبه و از طرف
دیگــر معامله وصــول نمایند .تبصره -1گمرک جمهوری اســامی ایران مکلف
است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کاال وصول و در
پروانههای گمرکی و یا فرمهای مربوط حســب مورد درج نماید و اطالعات مربوط
به اشــخاص حقیقی و حقوقی مشــمول مقررات این قانــون را حداکثر به صورت
ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان
امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطالعاتی ذیربط را فراهم آورد .گمرک جمهوری
اســامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب
مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی
کشور اعالم میگردد ،واریز نماید.

