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تشکیل تیم مذاکراتی ایران و عراق برای توسعه 
میادین مشترک

رئیس کل بانک مرکزی از اظهارات تندی که درباره عملکرد 
کارکنان بانکی مطرح  می شود انتقاد کرده گفت که نمی دانم 
چه توجیه اعتقادی برای این الفاظ توهین آمیز وجود دارد. وی 
در عین حال خطاب به کســانی کــه ادعای اعطای وام های 
میلیاردی بدون بهره به اشــخاص خــاص را مطرح می کنند 
گفت که این ها اظهارانی ســاده اندیشانه و بی محتواست. به 
گزارش ایسنا موضوعی که از ولی اهلل سیف، مورد پرسش قرار 
گرفت به تغییرات مدیران بانکی در حدود چهار ســال گذشته 
اشاره داشــت.  اینکه آیا تغییرات قابل توجهی که اتفاق افتاد 
خود می توانســت از عواملی باشــد که کاندیداهای ریاست 
جمهوری از آن به عنوان ابزاری برای اعالم تخلف گســترده 
در بین مدیران بانکی استفاده کرده و حتی تاکید کنند که در 
حال حاضر تنها چند نفر خاص هستند که مدیران بانک ها را 
انتخاب می کنند. رئیس کل بانک مرکزی در این باره از روند 

انتصاب گفته و چنین ادهاعایی را رد کرد.
سیف گفت: فرایند انتصاب در بانک ها روشن است و تعیین 
هیات مدیره و مدیرعامل بر عهده مجمع صاحبان سهام است. 
در بانک هــای خصوصی هیات مدیره را مجمع ســهامداران 
تعیین کرده و این هیات مدیره نســبت به انتخاب مدیرعامل 
اقدام می کند. اما طبق دستورالعمل موجود برای بانک ها، مدیر 
پیشــنهادی قبل از شروع به کار باید تایید صالحیت از بانک 
مرکزی وجود داشــته باشد، چرا که بررسی و تایید صالحیت 
حرفــه  ای بانکی بر عهده بانک مرکزی اســت. اما در مورد 
بانک های دولتی، وزیر اقتصاد نماینده دولت در این بانکهاست. 
البته به تنهایی که خیر چون مجمع مرکب از وزرای مختلف 
در بانک های کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن و بانک های 
ملی و سپه است. در مورد بانک های خصوصی که مجمع آنها 
مرکب از بخش خصوصی است، متناسب با ترکیب سهامداران 
خود نمایندگان این ســهامداران در مجمع حضور پیدا کنند. 
بر این اســاس پیشــنهادات به بانک مرکزی اعالم و بعد از 
بررسی و ارزیابی اصول کلی، پیشنهاد مطرح شده را تایید یا رد 

می کند. از این رو وقتی می گویند چند نفر هستند که مدیران 
بانک ها را تعیین می کنند باید بگویم که این چند نفر این افراد 

هستند و تمرکزی در عده ای خاص نمی بینم.
رئیس کل بانک مرکزي ادامه داد: پرداخت وام های کالن 
بدون بهره دیگر موضوعی اســت که این روزها بارها اعالم 
شــده و ذهنیت عموم را به سمتی می کشــاند که ظاهرا در 
بانک هــا عمده منابع به طور رایگان و بدون ســود در اختیار 
تعدادی خاص قرار می گیرد. سیف در این باره نیز توضیحاتی 
داشت. رئیس شوراي پول و اعتبار گفت: در رابطه با وام های 
کالن، حرف هایی زده می شود که به اعتقاد من بی محتواست. 
کســی که این ادعاها را مطرح می کند یــا اطالع ندارد و یا 
می خواهد جوسازی و ایجاد شــبهه کند. اولین باری که این 
حرف ها را شنیدم گزارشــی تهیه کردیم که در آن مشخص 
شد ۲۰۰ مشتری تسهیالت نظام بانکی، ۴۰ درصد تسهیالت 
را دریافت کرده اند. اکنون باید دید آنها چه کســانی هستند. 
ایران خودرو، سایپا، مخابرات، سازمان تامین اجتماعی، شستا 
و...هســتند. مگر این ها اشخاص حقیقی هستند که اصطالح 
عجیب و غریب چهــار درصد و ۹۶ درصد را برای آنها اعالم 
می کنیــم در حالی که ۴۰ درصد ۲۰۰ مشــتری این چنینی 
هستند. باید گفت این تعداد برای کدام گروه است، چهار درصد 
یا ۹۶ درصد؟ ببینید ایران خودرو و یا ساپیا چند کارگر و کارمند 
دارند، تولید کجاست و تولید در کشور چگونه شکل می گیرد؟

سیف گفت: باید توجه داشــت که چه حجم قابل توجهی 
از مشــتریان تســهیالت بگیر بانک ها را اشخاص حقوقی و 
بنگاه های اقتصادی تشــکیل می دهند که عامل ایجاد ارزش 
افزوده در اقتصاد هستند. به طور طبیعی در کنار آنها اشخاص 
حقیقی هم وجود دارند، چه برای فعالیت اقتصادی و کسب و 
کار یا تامین نیاز زندگی مانند وام های قرض الحســنه. الزم 
اســت کمی دقیق تر موضوع را بررسی و بر اساس اصول آن 
را مطرح کنیم که قابل قبول باشــد. رئیس کل بانک مرکزي 
خاطرنشــان کرد: در مجموع با ترکیبی که در ساختارها وجود 

دارد مشخص است که نظام بانکی در حال فعالیت خود است. 
اما بخش عمده ای از تســهیالت بانکی در گذشته و خارج از 
بررسی کارشناسی با تکالیفی که از مجلس، دولت و توصیه های 
خاص در زمان های گذشته به بانکها شده، با معوق و غیرجاری 
شــدن مطالبات مواجه هستند. در نظام بانکی تسهیالتی که 
امروز پرداخت می شود، فردا معوق نمی شد، بلکه زمانی معوق 
می شــود که چهار تا پنج سال از آن بگذرد. پس در سررسید 
است که مشــخص خواهد شد که تســهیالت کالن معوق 
می شوند یا خیر؟. بنابراین با قاطعیت می گویم که کل مطالبات 
 معوق بانکی مربوط به گذشته بوده و به دولت فعلی اختصاص 

ندارد.
ســیف ادامه داد: به هر حال بخشی از مطالبات نظام بانکی 
بنابر توصیه های مصوب مجلس و یا بودجه تکلیف بوده است. 
در این شرایط واکنش های نامناسبی نسبت به کارکنان بانکها 
می بینیم در حالی که همکاران من در نظام بانکی مظلوم واقع 
شده اند و آنها انسان های شــریفی هستند. اما این طبقه را با 
الفاظ توهین آمیز خطاب کردند نمی دانم چه توجیه اعتقادی 
دارد. ولی حداقل این است که نظام بانکی نقش بسیار عمده 
ای در آبادانی شهر تهران داشت از جمله پروژه های زیربنایی 
آن. اگر نظام بانکی ایــن کار را نمی کرد آیا تا به اینجا پیش 
می رفــت؟ از نظر مــن جای تعجــب دارد. رئیس کل بانک 
مرکــزی همچنین درباره جریان تهیه لیســت ۵۷۵ نفری از 
بدهکاران بانکی در ابتــدای دولت فعلی و نتیجه آن توضیح 
داد: لیست ۲۰۰ نفره تســهیالت گیرندگان با آن لیستی که 
قبال تهیه شــد متفاوت است. هدفی از تهیه این لیست وجود 
داشت. در آن زمان در مذاکراتی با قوه قضاییه بودیم که اقدام 
موثری هم بود چون این لیســت مبنای همکاری گسترده ای 
بین بانک مرکزی با دستگاههای دیگر به ویژه دستگاه قضایی 
شــد. بحث این بود که نظام بانکی در جهت وصول مطالبات 
خود چه شکایات و پرونده هایی را فرستاده است. هدف این بود 
که در مســیر مستقل قرار گیرد که به سرعت به نتیجه برسد. 

بنابراین بانک مرکزی بخشنامه ای به بانک ها ابالغ کرده و از 
هر بانکی خواســت تا ۲۰ پرونده درشت مطالبات معوق خود 
که در مرجع قضایی قرار دارد را به بانک مرکزی اعالم کنند. 
تلفیق آن همان لیست ۵۷۵ هزار نفری ایجاد شد که شد مبنای 
پیگیری های بعدی که دادستان و قوه قضاییه با دستورالعمل 
خاصی مطلــب را پیگیری کردند و به مــوازات آن اقدام بر 
اســاس تصمیم ستاد مباره با مفاســد اقتصادی هم کارگروه 
 فرادستگاهی در بانک مرکزی شکل گرفت که موضوع را دنبال 

می کنند. 
سیف در پایان تصریح کرد: اقدامات انجام شده نتایج مثبتی 
هم به همراه داشت. حجم مطالبات معوق وغیر جاری در آخر 
ســال ۱۳۹۵ به ۱۰ درصد رسیده در نتیجه تسویه بوده است. 
اما قدرمطلق این نیســت چون ازمطالبات جاری موجود هم 
ممکن است در زمان سررسید به عدم وصول برخورد کند اما 
مهم نسبت اســت که چند درصد از تسهیالت ما الوصول و 
معوق اســت که در ابتدای دولت یازدهم ۱۵ درصد بوده و به 

۱۰ درصد رسیده است.
 در عین حال که میزان معوقات هم از حدود ۸۴ هزار میلیارد 

به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مهدی پازوکی ، کارشناس اقتصادي در گفتگو با ایلنا درخصوص مشکالت مؤسسات مالی و اعتباری برای نظام بانکی، اظهار داشت: دولت باید جلوی بی انضباطی پولی و مالی را بگیرد. این در حالی است که هم 
اکنون حدود یک پنجم نقدینگی  در اختیار این مؤسسات غیرمجاز است. وی با تاکید بر این که کل مؤسسات پولی و مالی باید ساماندهی شوند افزود: ضروری است بانک مرکزی طی اطالعیه ای اعالم کند کلیه 
مؤسســات برای ادامه فعالیت خود باید از بانک مرکزی مجوز داشــته باشند وجلوی مؤسسات پولی غیر متشکل گرفته شود. پازوکی با بیان اینکه این مؤسسات، اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است تصریح کرد: 
مرکزی باید با اکثر این مؤسسات نظیر ثامن الحجج در مشهد با درایت برخورد کند. وی خاطر نشان کرد: موسسات مالی و اعتباری با نهادهای قدرت ارتباطات گسترده ای دارند. این اقتصاددان افزود: برای راه اندازی 
یک قهوه خانه نیاز به مجوز از سوی اداره اماکن است اما برای تاسیس صندوق  ها و موسسات مالیکه اکثرا در مشهد به راه افتادند، هیچ مجوزی اخذ نشد. در حال حاضر بسیاری از این موسسات ورشکسته هستند. 

بسیاری از اعضای هیئت مدیره این صندوق ها و موسسات هیچ گونه تحصیالت و تجربه ای در حوزه مالی و بانکی ندارند و این خطرناک است.

آخرین خبر 

بسیاری از صندوق ها 
و موسسات مالی 

ورشکسته در مشهد 
ریشه دارند

رخداد 

مدیر امور فنی شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشــاره به تشکیل کمیته فنی 
ایران و عراق برای توسعه میادین مشترک اظهار کرد: اگر عراقی ها ipc را به عنوان 
یک قرارداد بین المللی بپذیرند ممکن اســت توسعه میادین مشترک با این کشور در 
قالب ipc باشد. احمد رجبی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه مذاکره با عراق به دلیل 
بحران داعش حدود چهار ســال قبل متوقف شــده بود، افزود: قرار است فعالیت تیم 
مذاکراتی مجددا از ســر گرفته شود. ابتدا باید با عراق در مورد میدانی به جمع بندی 
برســیم بعد تصمیم بگیریم که برای توســعه میدان مورد نظر از شرکت های خارجی 
اســتفاده کنیم یا خودمان میدان را توسعه دهیم. وی به این سوال که آیا ممکن است 
توسعه میادین مشترک با عراق در قالب IPC صورت گیرد، پاسخ داد: اگر عراقی ها 
ipc را به عنوان یک قرارداد بین المللی بپذیرند ممکن است توسعه میادین مشترک 
با این کشــور در قالب ipc باشــد. مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
درمورد تاثیر تغییر دولت بر روند این مذاکرات توضیح داد: سیاســت در روند اینچنین 
مذاکــرات تاثیر دارد اما هر دولتی روی کار بیاید، اگر بخواهد منافع ملی را حفظ کند 

باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

                رئیس کل بانك مرکزي افشا کرد

پشت پرده وام های میلیاردی بدون بهره
مازاد تراز تجاری یورو در ماه مارس در مقایسه با ماه قبل از آن تقریبا ۲ برابر افزایش 
نشــان می دهد که نشان می دهد سیاســت های حمایتی مانع از پیشرفت و رشد تراز 
تجاری در منطقه یورو نشــده است. به گزارش رویترز، مازاد تراز تجاری منطقه یورو در 
ماه مارس سال جاری میالدی، در دو بخش صادرات و واردات بطرز معناداری با افزایش 
روبرو شد و این مسئله نشان می دهد که تاکنون سیاست های حمایتی راه به جایی نبرده 
و قادر به ایجاد محدودیت در تجارت جهانی نبوده است. گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا 
موســوم به »یوراستات« حاکی از آن است که مازاد تراز تجاری اروپا در ۱۹ منطقه یورو 
در ماه مارس به ۳۰.۹ میلیارد یورو افزایش یافته اســت. این در حالی است که مازاد تراز 
تجاری یورو در ماه مارس در مقایسه با ماه قبل از آن یعنی فوریه زمانی که تزار تجاری 
یورو با رســیدن به ۱۷.۸ میلیارد یورو مثبت اعالم شد، از رشد تقریبا ۲ برابری برخوردار 
است. البته مازاد تراز تجاری اروپا در ماه مارس سال گذشته میالدی ۲۸.۲ میلیارد یورو 
ثبت شــده است. این رشد نشــان می دهد اقدامات اخیر »دونالد ترامپ« - مبنی بر در 
پیش گرفتن سیاســت حمایتی و نیز بر هم زدن برخــی از قوانین تجارت جهانی برای 
تقویت بیشــتر فضای اقتصادی آمریکا- مانع از رشــد اقتصادی در اقتصاد کشورهای 

دیگر نشده است.

تراز تجاری 
منطقه یورو 
جهش کرد

حاشیه بازار 

با تصمیم جدید بانک مرکزی و مراجع قضایی در رابطه با رســیدگی به امور موسســه 
کاســپین قرار بر این شد تا سپرده گذاران تا ۱۰ میلیون تومان تعاونی منحله فرشتگان در 
اولویت نخســت تعیین تکلیف قرار گیرند. با طی ایــن فرایند وضعیت حدود ۸۷ درصد از 
ســپرده گذاران این تعاونی مشخص خواهد شــد. به گزارش ایسنا، آنطور که رئیس کل 
بانک مرکزی اخیرا اعالم کرد ، تعیین تکلیف ســپرده گذاران تعاونی اعتباری فرشتگان 
به عنوان یکی از هشــت تعاونی زیرمجموعه موسسه کاسپین در دستور کار قرار گرفته 
است. بانک مرکزی در جدیدترین اطالعیه ای که در این رابطه منتشر کرد اعالم کرد که 
با اولویت بندی انجام شــده برای رسیدگی به امور کاسپین، در مرحله اول تا ۸۷ درصد از 
سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان که بزرگترین آنها نیز محسوب می شود مورد بررسی 

قرار خواهند گرفت.
در توضیح بانک مرکزی آمده است که پیرو اطالعیه اسفند ۱۳۹۵ و صدور مجوز فعالیت 
اســفند ۱۳۹۴ برای موسسه اعتباری کاســپین که با هدف ساماندهی تعاونی های اعتبار 
منحله هشــت گانه )فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشــاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان 
مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین( انجام شد و از سویی دیگر ارزیابی و نقل 
و انتقال دارایی ها با مسئولیت هیات های تصفیه، موسسه و متناسب با آن حسب موافقت 
مرجع قضایی، انتقال سپرده های تعاونی های منحله هشت گانه به موسسه اعتباری چند 
مورد اعالم می شــود. با توجه به اقدامات بانک مرکزی و مراجع قضایی در این خصوص، 
روند نقل و انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی های منحله در پایان سال ۱۳۹۵ و با توجه 
به انجام بخش قابل قبولی از فرآیند ارزیابی و نقل و انتقال دارایی ها و فراهم آمدن امکان 
انتقال تدریجی ســپرده های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان و از سویی درخواست موسسه 
اعتباری کاســپین به منظور اخذ مجوز تاسیس شعب، مقرر شد؛ با توجه به احراز شرایط 
الزم، مجوز افتتاح ۲۰ شعبه برای موسسه اعتباری کاسپین صادر و بدین ترتیب موسسه 

مجاز شد نسبت به انجام امور بانکی اقدام کنند.
در این مرحله موسسه موظف است حسب نظر مرجع قضایی نخست نسبت به پذیرش 
تعهد و پرداخت سپرده سپرده گذاران تعاونی اعتبار منحله فرشتگان تا مبلغ یکصد میلیون 
ریال برای هریک از مشــتریان این تعاونی منحل شــده، طبق برنامه زمان بندی که در 
پایگاه اطالع رســانی موسسه اعتباری کاســپین به اطالع عموم خواهد رسید اقدام کند. 
برنامه تعیین تکلیف ســپرده های تا ۱۰ میلیون تومان تعاونی اعتبار منحله فرشتگان قدم 
نخســت بوده و موسسه اعتباری کاسپین مکلف است برنامه تعیین تکلیف تدریجی سایر 
ســپرده گذاران محترم با هماهنگی بانک مرکزی و مراجع قضایی را انجام و اخبار آن را 
به اطالع عموم برساند. اما با این اقدام از مجموغ ۴۵۸ هزارو ۸۲۶ نفر سپرده گذار تعاونی 
منحله فرشــتگان وضعیت ۳۹۷ هزارو ۳۹۲ نفر )به میزان ۸۷ درصد( تعیین تکلیف خواهد 

شد.

تعیین تکلیف حدود ٤٠٠ هزار 
سپرده گذار کاسپین

 سوییچ کارت های بانکی ایران
 و روسیه متصل شد

کلید اتصال سوییچ کارت های بانکی ایران و روسیه 
در ادامه گسترش ارتباطات بانکی در سطح بین المللی، 
زده شــد. به گزارش اقتصاد آنالین، هموطنان دارای 
کارت های شتابی و همچنین دارندگان کارت های روسی 
از اواخر مردادماه سال جاری می توانند از خودپردازهای 
دو کشــور و در فاز بعد، از سایر درگاه های پذیرش به 
صورت مشترک استفاده کنند. با توجه به مذاکرات چند 
ماهه اخیر و توافق برای اتصال سامانه کارت جمهوری 
اســالمی ایران با سامانه کارت کشــور روسیه از ۲۵ 
اردیبهشت ماه ســال جاری، ارسال، دریافت و پردازش 
تراکنش های آزمایشی بین دو کشور آغاز شده و مطابق 
با برنامه زمان بندی از اواخر مرداد سال جاری، دارندگان 
کارت های شتابی و همچنین دارندگان کارت های اعتبار 
روسی می توانند در فاز اول، از خودپردازهای دو کشور و 
در فاز بعد، از سایر درگاه های پذیرش به صورت مشاع 
اســتفاده کنند. ارتباط بین ســوئیچ های کارت ایران و 
روسیه عالوه بر توســعه امکانات گردشگری در نقاط 
مختلف کشــور برای گردشــگران روس و همچنین 
کشورهای مشــترک المنافع، تسهیالت قابل توجهی 
را برای مســافران و گردشــگران ایرانی که به مقصد 
این کشورها ســفر می کنند، فراهم می کند. این اقدام 
از مجموعه اتصاالت بین کشــوری است که بالفاصله 
پس از برجام در دســتور کار بانک مرکزی قرار گرفته 
و با توسعه آن به ســایر کشورها، عالوه بر بهره مندی 
هموطنان و گردشگران از امکانات پرداخت، مقدمه ای 
برای استانداردسازی و بین المللی شدن شبکه شتاب در 

سطح جهان محسوب می شود.

حمایت کویت از پیشنهاد تمدید توافق کاهش تولید نفت

فقط با تورم و چاپ پول می توان مبلغ یارانه را زیاد کرد

معافیت های قانون جدید مالیات های مستقیم اعالم شد

برجام صنعت خودرو را زنده کرد

کویت از درخواست عربستان سعودی و روسیه 
بــرای تمدید توافق کاهش تولید به مدت ۹ ماه 
دیگر حمایت کــرد. به گزارش ایســنا، عصام 
المرزوق، وزیر نفت کویــت در بیانیه ای اعالم 
کــرد کویت حمایــت کامل خــود را از موضع 
مشترک عربستان سعودی و روسیه برای تمدید 
توافق کاهش تولید میــان تولیدکنندگان عضو 

اوپک و غیراوپک تا مارس ســال ۲۰۱۸ اعالم 
می کند. روسیه و عربستان سعودی روز دوشنبه 
در آســتانه نشست اوپک در ۲۵ ماه مه خواستار 
تمدید توافق کاهش تولید شــدند. این دو کشور 
که بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان هستند، 
در بیانیه مشــترکی اعالم کردند تمدید توافق 
تا ۳۱ مارس ســال ۲۰۱۸ بــرای تضمین ثبات 

بازار ضروری اســت. قیمتهای نفت جهانی پس 
از توافق روز دوشــنبه میان روسیه و عربستان 
سعودی برای تمدید توافق کاهش تولید، جهش 
یافت و روز سه شنبه روند افزایشی را دنبال کرد. 
اعضای اوپک در نوامبر سال میالدی گذشته 
برای کاهش تولید به میزان ۱.۲ میلیون بشــکه 
در روز به مدت شــش ماه توافق کردند که این 

توافــق از اول ژانویه با هدف مقابله با اشــباع 
جهانی نفت و حمایت از قیمتها به اجرا درآمد. 

بر اســاس گــزارش خبرگــزاری فرانســه، 
تولیدکنندگان غیراوپک که در راس آنها روسیه 
قــرار دارد، بــه این توافق پیوســتند و مجموع 
کاهــش تولید را به ۱.۸ میلیون بشــکه در روز 

رساندند.

محمدرضــا منصوری، رئیس کارگــروه نفت و گاز 
کمیســیون اصل نود با اشاره به این که صنعت نفت 
نیاز به سرمایه گذاری و تکنولوژی باالیی دارد، اظهار 
داشت: نفت و گاز ما را دیگر کشورها استفاده می کنند 
بنا بر این هر قدر بتوانیم برداشــت را سرعت بدهیم 
و ســرمایه گذاری ها با قرارداد برد- برد انجام شــود 
در اقتصاد کشــور موثر واقع می شــود. وی افزود: ما 
منافع مشترکی با عراق، کویت، قطر و عربستان داریم 
کــه وزارت خانه بدنبال جذب ســرمایه گذار و انعقاد 
تفاهمنامــه و قرارداد برای اجرایی شــدن پروژه ها و 
برداشــت از میادین مشترک است. منصوری با اشاره 
به اینکــه اگر قراردادی مطابق با قوانین و منافع ملی 
نباشد قطعا مجلس ورود پیدا می کند، گفت: عالوه بر 
انجام وظیفه نظارتی مجلس ما نیز در کمیسیون اصل 

نود به طور مستقیم درگیر می شویم تا بتوانیم در کنار 
قراردادهای خوبی که بســته می شود نفت را به نحو 
احسنت بفروشیم و صادرات گاز نیز داشته باشیم و به 
این ترتیب همه مردم منتفع شده و درآمد ملی کشور 

نیز افزایش یابد.
رئیس کارگروه نفت و گاز کمیسیون اصل نود ادامه 
داد: در ۵۰ سال گذشته عمده درآمد ما نفت بوده است 
تحریم درآمد ملی ما را کاهش داد و قیمت دالر و طال 
افزایش پیدا کرد به طوری که زمانی که در پایان سال 
۹۰ قیمت نفت به ۱۲۰ دالر رســیده بود قیمت طال 
نســبت به اوایل دهه ۸۰، ۱۰ برابر شــد و این نشان 
می دهد که تحریم اثر گذاشت و درآمدهای ما کاهش 
پیدا کرد. منصوری دربــاره امکان افزایش رقم یارانه 
ها نیز گفت: در صورتی که تحمل تورم را هم داشته 

باشیم حتی با چاپ پول می توانیم یارانه ها را به ۲۵۰، 
۳۰۰ هــزار و تا یک میلیون تومان هم افزایش داد اما 
به همان نســبت نیز تورم افزایش می یابد و تغییری 
نیز در زندگی مردم حاصل نمی شود. رئیس کارگروه 
نفت و گاز کمیسیون اصل نود یاداور شد: در صورتی 
که تورم به همان نســبت افزایش رقم یارانه ها باال 
برود، تغییری در زندگی مردم حاصل نمی شــود. باید 
درآمد ملی را باال ببریــم نه چاپ پول. وی ادامه داد: 
درآمد ملی موقعی باال می رود که بتوانیم نفت بیشتری 

بفروشیم و یا صادرات بیشتر شود.
منصوری خاطرنشــان کرد: اگر کاندیدایی صحبت 
از ۲ یا ۳ برابر شــدن یارانه ها مــی کنند باید برنامه 
هایشــان هم مدون باشــد. اعالم کنند که که با چه 
برنامه ای قرار اســت درآمد کســب کــرده و پولش 

هزینه کنند. این کاندیداها تا کنون در خصوص منابع 
درآمدی الزم، توضیح نداده اند.

 وی افــزود: مثال موضوعاتی که در مورد اشــتغال 
مطرح می شــود مدعیان باید بگویند که با چه برنامه 
ای قرار است که این میزان اشتغال ایجاد کنند. آیا می 
دانند اگر ســاالنه یک میلیون شغل بوجود بیاوریم در 
همان سال یک میلیون شــغل از بین می رود آیا آن 
ســمت ماجرا را که چند میلیون شغل هم از بین می 

رود هم دیده اند؟ 
آیا با لحاظ کردن شغل هایی که از بین می رود یک 

میلیون شغل ایجاد می کنند؟
 این نماینده مجلس گفت: کســانی که وعده ایجاد 
اشتغال و افزایش یارانه با آمار و ارقام باال را می دهند 

اگر انجام نشود مردم به نظام بی اعتماد می شوند.

ســیدکامل تقوی نژاد معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر 
حمایت از تولید، اشــتغال و بهبود فضای کسب و کار 
گفت: اصالحیه جدید قانون مالیات های مستقیم که 
از ابتدای سال ۹۵ به اجرا در آمده، دارای ظرفیت های 
قابل توجهی در زمینه ارایه مشــوق های مالیاتی به 
بخش تولید، بهبود فضای کســب و کار و حمایت از 
اشــتغال اســت. به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از 
ایبنا، رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشور با اشاره 
به برخی از مصادیق قانون مالیات های مســتقیم در 
ارتبــاط با حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشــان کرد: 
براساس ماده ۱۳۲ این قانون، درآمد اشخاص حقوقی 
غیردولتی در واحدهای تولیــدی یا معدنی و تولیدی 

فناوری اطالعات به شــرط دارا بودن مجوز از مراجع 
قانونی، از تاریخ شــروع بهره برداری یا اســتخراج به 
مدت ۵ ســال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 
۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.وی افزود: 
همچنین چنانچه واحدهای اقتصادی مورد اشــاره در 
شــهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، 
به مدت ۲ ســال و در صورت اســتقرار شهرک های 
صنعتی یــا مناطق ویژه اقتصــادی در مناطق کمتر 
توسعه یافته، به مدت ۳ ســال به مشمولیت استفاده 

از نرخ صفر اضافه می شود.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه 
دفاتر گردشــگری و زیارتی از پرداخت مالیات معاف 

هستند، تصریح کرد: درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، 
هتل ها و مراکز گردشــگری نیز به مدت ۵ سال و در 
مناطق کمتر توســعه یافته به مدت ۱۰ ســال با نرخ 

صفر مشمول مالیات هستند.
تقــوی نژاد همچنین به برخی از مصادیق حمایت از 
اشتغال اشــاره کرد و اظهارداشت: در صورتی که یک 
واحد تولیدی و خدماتی، هر سال نسبت به سال قبل 
نیروی کار شــاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش 
دهد، به ازای هر سال افزایش کارکنان، یک سال به 
استفاده از نرخ صفر آن اضافه می شود که این امر در 

راستای ایجاد اشتغال صورت گرفته است.
وی اضافــه کرد: اعطای معافیت مالیاتی گســترده 

به شــرکت های دانش بنیان و شــرکت های مستقر 
در پــارک های علم و فناوری به مدت ۱۵ ســال نیز 
از دیگــر مصادیق حمایت مالیاتــی از بخش تولید و 
اشتغال اســت. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
عنوان داشــت: جهت حمایت از اشــخاصی که برای 
تامین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه های 
تولیدی در قالب عقود مشــارکتی آورده نقدی فراهم 
می نمایند معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب 
شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف 
می شــوند و همچنین به پرداخت کننده ســود نیز 
معادل مبلغ ســود پرداختی به عنــوان هزینه قابل 

قبول مالیاتی منظور می شود.

نخستین فروند از چهار فروند هواپیمای ATR )ای تی آر( 
که روز گذشته وارد ناوگان هوایی کشور شدند. این هواپیماها 
یک روز پیش از این در فرودگاه بالنیاک شــهر تولوز فرانسه 
به شــرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( به طور 
رسمی تحویل داده شــدند. ایران ایر ۲۰ فروند هواپیمای ای 
تی آر ۷۲ نفره خریداری کرده که ۴ فروند آن روز گذشته )۲۷ 
اردیبهشــت ماه( بتدریج وارد ناوگان هوایی ایران ایر می شود. 
سازمان هواپیمایی کشوری روز سه شنبه گواهینامه های این 
هواپیماهای کوچک مســافری را برای پرواز در مســیرهای 
داخلی صــادر کرد. برای انتقال ایــن هواپیماها و انجام روند 
اداری تحویل به ایران ایر، »فرهاد پرورش« مدیرعامل ایران 
ایر ۳ روز پیش و گروه کارشناســی فنی و خلبانی این شرکت 
از چند هفته پیش در شــهر تولوز فرانسه حضور داشته اند. با 
تحویل این ۴ فروند هواپیمای ای تی آر )شرکت زیرمجموعه 
ایرباس( در مجموع پس از اجرایی شــدن برنامه جامع اقدام 
مشترک)برجام( و لغو تحریم های ظالمانه علیه کشورمان که 

بــا تالش دولتمردان دولت تدبیر و امید محقق شــد ۷ فروند 
هواپیمــای نو و با فنــاوری روز از معتبرترین شــرکت های 

هواپیماسازی جهان وارد ناوگان هوایی کشور شد. 
فقــط دو ماه پس از اجرایی شــدن برجام )دی ماه ۱۳۹۴(، 
حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی رئیس جمهوری 
ایران در راس هیاتی سیاســی و اقتصادی در اسفند ماه ۱۳۹۴ 
به کشــور فرانسه رفت و در این سفر پیش قرارداد خرید ۱۰۰ 
فرونــد هواپیمای ایرباس بین شــرکت ایران ایر و شــرکت 
هواپیماسازی ایرباس فرانســه منعقد شد. با نهایی شدن این 
قرارداد، نخســتین فروند از هواپیماهای ۳۲۱ خریداری شده 
از ایرباس در اواخر دی مــاه ۱۳۹۵ وارد ناوگان هوایی ایران 
ایر شــد. پس از آن یک فروند هواپیمای ۳۳۰ در اســفند ماه 
۱۳۹۵ و یــک فروند دیگر از این نــوع در پنجم فروردین ماه 
ســال ۱۳۹۶ وارد کشــور شد تا در مســیرهای داخلی و بین 
المللــی پروازهای خود را آغاز کنند. دیروز با ورود چهار فروند 
هواپیمــای ای تی آر به ناوگان هوایــی ایران ایر، در مدت ۵ 
مــاه هفت فروند هواپیمای نو و مدرن وارد ناوگان هوایی این 
شــرکت شده که جان تازه ای به ناوگان قدیمی هوایی کشور 
بخشــیده است.عالوه بر قراردادهای امضا شده با شرکت های 
ای تی آر و ایرباس، همزمان قرارداد خرید ۸۰ فروند هواپیمای 

بوئینگ با شرکت هواپیماسازی بوئینگ امریکا در تهران منعقد 
شد و نخســتین فروند آن در سال ۲۰۱۸ به ایران ایر تحویل 
داده می شــود. ارزش قرارداد خرید این ۲۰۰ فروند هواپیمای 
نو کمتر از ۱۸ میلیارد دالر اســت که ایران ایر همه آنها را به 
صورت اجاره به شــرط تملیک خریداری کرده اســت تا همه 
آنهــا در مدت ۱۵ ســال آینده به تدریــج وارد ناوگان هوایی 
ایران شــوند. »اصغر فخریه کاشــان« قائم مقــام وزیر راه و 
شهرسازی در امور بین الملل در گفت وگو با ایرنا درباره ورود 
۴ فرونــد هواپیمای ای تی آر گفــت که این چهار فروند وارد 
ناوگان هوایی کشــور می شوند. وی افزود: این چهار فروند با 
ریجسترEP-ITAو BCD وارد کشور می شود که پس از 
ســوختگیری در فرودگاه آتن یونان در فرودگاه مهرآباد تهران 
به زمین می نشینند. وی گفت: تمام پیش پرداخت های مورد 
نیاز این ۴ هواپیما به شــرکت ای تی آر پرداخت شده و ۱۵ تا 
۲۰درصد مبلغ ۴۰۰ میلیون دالری آن توســط ایران و مابقی 
۸۰ تا ۸۵ درصد آن از طریق فاینانس خارجی تامین می شود.

شــرکت ایتالیایی- فرانســوی ATR در سال۱۹۸۱ و در 
مســیر همکاری دو شــرکت بزرگ هواپیماســازی ایرباس 
و Leonardo شــکل گرفت. ای  تــی  آر ۷۲ هواپیما دو 
موتــوره توربوپراپ میان  برد منطقه ای اســت و توانایی طی 

کردن مســافت ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلومتــر را دارد و می تواند 
در پروازهــای داخلی میان فرودگاه هــای کوچک ایران مورد 
اســتفاده قرار گیرند. شــرکت ایران ایر در نظــر دارد از این 
هواپیماها برای پرواز به فرودگاه های نزدیک اســتفاده کند. 
این هواپیماها قرار اســت در خطوط هوایی داخلی جایگزین 
برخی از فرسوده ترین هواپیماهای موجود در جهان نظیر انواع 
فوکر و MD )مکدانل داگالس( شــوند که ســال هاست در 
خطوط پروازی داخلی مشــغول رفت و آمد هســتند. از جمله 
مشخصات عملکردی سری ATR ۶۰۰ می توان به سرعت 
کروز )پیمایش طوالنی( ۵۰۹ کیلومتر در ساعت، بُرد پروازی 
۱۵۰۰ کیلومتر و نیاز به مسافت ۱۳۳۳ متری برای پرواز )طول 
مسیر تیک آف( اشاره کرد. ســری ۶۰۰ ای تی آر از تجهیزات 
امنیتی و رفاهی بیشــتری نســبت به مدل های گذشــته این 
 PW127M شــرکت برخوردار است و به لطف موتورهای
در حدود ۵ درصد توان کششــی بیشتری را در زمان تیک آف 
یا بلند شــدت از روی باند پرواز در اختیار خلبان قرار می دهد. 
موتور هواپیماهای ATR توســط یــک کارخانه کانادایی به 
نــام Pratt and Whitney تولیــد شــده که یکی از 
 مدرن ترین و ایمن ترین موتورهای هواپیماهای دینا را تولید 

می کند.

ورود 7 فروند هواپیمای نو به کشور در 5 ماه

شرط اعمال نرخ مالیاتی صفر به ازاء اشتغال زایی


