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مصرف بنزین به اوج خود رسید

دوازدهم تیرماه نخســتین قــرارداد جدید نفتی 
در پســاتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم 
بین المللی به رهبری شــرکت نفتی توتال فرانسه 
برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد. ارزش 
قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد 
و ٨٠٠ میلیون دالر اســت که با به ثمر رســیدن 
آن، روزانــه 56 میلیــون مترمکعــب )معــادل 2 
میلیارد فوت مکعب( به ظرفیت برداشــت ایران از 
میدان گازی پارس جنوبی مشــترک با قطر افزوده 
می شــود. این قرارداد، نخســتین قرارداد در قالب 
مدل جدید قرادادهای نفتی اســت که پس از لغو 
تحریم ها امضا شــد. بر اســاس این قــرارداد، یک 
کنسرســیوم بین المللی به رهبری توتال فرانســه 
ایجاد شــده اســت که شــاخه بین المللی شرکت 
ملی نفــت چین و پتروپارس ایــران اعضای دیگر 
آن را تشــکیل می دهند. ســهم توتــال به عنوان 
رهبر این کنسرســیوم در این قرارداد 5٠.1 درصد 
است. شــاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و 
پتروپارس ایــران نیز به ترتیب 3٠ و 19.9 درصد 

سهم دارند. 
این طــرح با هــدف تولید حداکثــری و پایدار 
روزانه 2 میلیارد فوت مکعــب )برابر با حدود 56 
میلیون مترمکعــب( گاز غنی ترش از منابع بخش 
فراســاحل فــاز 11 میدان گازی مشــترک پارس 

جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.
وزارت نفت با انتشــار جوابیــه ای در واکنش به 
فاز  قرارداد  برخی رسانه ها درباره  شبهه افکنی های 
11 پارس جنوبی، اعــام کرد: اگر مدیران کیهان 
به هرگونه فسادی پی می برند باید بافاصله اسناد 
و مدارکشــان را به مراجع ذی صاح ارائه کنند و 
از آن به عنوان ابزاری برای گروکشــی و تســویه 
حســاب های سیاســی اســتفاده نکنند به گزارش 
ایرنا به نقل از وزارت نفت، در پی انتشــار پاســخ 
وزارت نفت به شــبهه افکنی  های برخی رسانه ها به 
سرکردگی روزنامه کیهان، این روزنامه در واکنشی 
عصبــی ضمن تکرار مکررات با فــرار به جلو و بنا 
بر شــیوه مالوف با متهم کردن و انگ زدن ســعی 
کرده اســت از پاســخ به اصل موضوع شانه خالی 
کنــد.  در این جوابیه اعام شــده اســت: هرچند 
که دیگر رفتارهای عجیــب و غریب کیهان، برای 
همگان طبیعی شــده اســت اما با توجه به این که 
ســکوت در برابر آن ممکن اســت پرسش هایی را 

برای بخــش کوچکی از جامعه پدیــد آورد، ذکر 
نکاتی را ضروری می دانیم.

روابــط عمومی وزارت نفت تاکیده کرده اســت: 
بنابر وظیفه و مسئولیت ذاتی و سازمانی خود الزم 
دانســته و می داند در قبال ادعاها و شبهه  افکنی ها 
واکنش نشــان دهــد و بداخاقــی و توهین های 
کیهــان و امثــال کیهان هم خللــی در انجام این 
مســئولیت پدید نمــی آورد. در ادامه این گزارش 
آمده اســت: روزنامه کیهــان در روزهای اخیر در 
برابــر برخی شــبهه افکنی های دیگــر خود بر ضد 
وزارت نفــت یــا حاضر به چاپ کامل پاســخ های 
ارســالی ایــن وزارتخانه نشــده، یا در شــیوه  ای 
غیراخاقی تر، پاســخ های دریافتــی را به صورت 
مثله و گزینشــی منتشــر کرده اســت تا شاید با 
رطب و یابس بــرای اثبات ادعاهایش دلیلی جفت 
و جور کند. اداره کل روابــط عمومی وزارت نفت 
در اطاعیــه قبلــی خود از روزنامــه کیهان که با 
انتشــار برگی به نقل از یک دستگاه آمریکایی در 
پی اثبات رشــوه دهی و رشوه گیری توتال در ایران 
بود، دو پرســش ساده مطرح کرد که متاسفانه این 
روزنامه به جای پاســخ گویی، ادعاهای قبلی را به 

همراه توهین و متلک باز نشر کرد.
در این جوابیه آمده است: این بار کیهان برخاف 
گزارش قبلــی  اعتراف کــرده که برگه منتشــره 
ربطی به رشــوه گیری مدیران نفتی دولت یازدهم 
ندارد که این اعتــراف هرچند تلویحی، از روزنامه 
کیهان، در نوع خود مایه شــگفتی اســت. وزارت 
نفت در این جوابیه تصریح کرده است: خوب است 
گزارش نویســان کیهان به این نکته دقت کنند که 
سند مورد اشــاره آن ها در واقع توافقنامه شرکت 
با دادگســتری آمریــکا به منظــور تعویق  توتال 
غیرقانونی  پرداخت های  موضوع  بررســی  سه ساله 

این شــرکت و تخلف از قانون عملکرد فســادآمیز 
خارجی است و در آن هرچند موضوع پرداخت 6٠ 
میلیون دالر در فاصله ســال های 1995 تا 2٠٠4 
ذکر شــده اما هیچ نامی از فرد رشــوه گیرنده در 
ایران ذکر نشده و اکنون این ظن به صورت جدی 
مطرح اســت که برخی مدیران وقت توتال به نام 
پرداخت مبالغی جهت پیشــبرد امور توسعه کسب 
و کار از کانال های غیرقانونی برای مقاصد شخصی 
اقدام کرده و اساســا پولی به طرف ایرانی پرداخت 

نشده است.
در ادامه آمده اســت: چنان که کارگروه تحقیق و 
تفحص از وزارت نفت در مجالس ششم و هفتم که 
گزارش نهایی آن در تاریخ هشــتم آذرماه 13٨5 
در صحن علنی مجلس قرائت شــد وقوع فســاد یا 
پرداخت رشــوه را در هیچ یــک از 22 قرارداد بیع 
متقابل منعقده در فاصله سال های 1374 تا پایان 
13٨3 اعــام نکــرد و به طور صریح بر درســتی 
رعایت تمامی موازیــن و فرآیندهای قانونی آن ها 
صحه گذاشــت. در این جوابیه خاطر نشــان شده 
اســت: موضوع جالب توجه دیگری که خوب است 
نویســندگان کیهان به آن دقت کنند این اســت 
که شــرکت های بزرگ بین المللی بــه قاعده »به 
حســاب خود برســید قبل از اینکه به حساب شما 
برســند«، ســاالنه به منظور شفاف سازی گزارشی 
از فعالیت های خود را برای کشــف فســاد منتشر 
می کنند تا ســهامداران از بابت سامت سیستم و 
جدیت در امر فسادســتیزی اطمینان خاطر داشته 

باشند.  
در این جوابیه افزوده شــده است: این شرکت ها 
چنانچه محکومیتی داشــته باشند نیز جرایم الزم 
را می پردازنــد تا اثبات کنند اســاس کارشــان بر 
مبنای صداقــت و حفاظت از منافع ســهامداران 
است و اگر فسادی باشد بافاصله برخورد می شود.

وزارت نفت تاکید کرده اســت: این رویه موجب 
بنابراین  اعتماد بیشتر به این شــرکت ها می شود. 
تصور اینکه شــرکتی بــا صدها هزار ســهامدار و 
فســادی  از  نظارتی  نظام های  ســخت گیرانه ترین 
آگاه بــوده و بــا آن برخورد نکرده چنــدان قابل 
تصور نیســت؛ چنانچه در وزارت نفــت نیز مطلقا 
هیچ خــط قرمزی در برابر مبارزه با فســاد وجود 
نداشــته و مهندس زنگنــه خود پیشــرو و موید 
فعالیت نهادهــای نظارتی و تابــع محض تصمیم 

محاکم و نهادهای قضایی و قانونی هستند. در این 
جوابیه آمده اســت: اما پرسشی که این روزنامه از 
پاسخ گویی به آن سرباز زده، این بود که باالخره از 
نظر کیهان آیا ادعاهــا و احیانا احکام آمریکایی ها 
علیه ایران قابل قبول اســت یا خیر و اساسا این که 
آیــا ادعاها و احکام آمریکایی ها به شــرایط و میل 
کیهان قابل رد و پذیرش است یا در مجموع نباید 

به ادعای آمریکایی  ها اعتبار داد؟
در ادامــه این جوابیه آمده اســت: نکته دیگری 
که گرداننــدگان محترم و آگاه کیهان ضرورتی به 
پاسخ گویی به آن احساس نکرده اند این بود که آیا 
برای آن ها، رای محاکم آمریکا قابل پذیرش است 
یا محاکم قضایی ایران؟ به عبارت دیگر درحالی که 
حکم محکومیتی از ســوی دســتگاه قضایی ایران 
در این باره صادر نشــده اســت مدیران کیهان چه 
اصراری بر مشــروعیت دادن به حکم آمریکایی ها 
دارنــد؟ در این گزارش تاکید شــده اســت: اگر 
مدیران کیهان به هرگونه فسادی پی می برند باید 
بافاصله اسناد و مدارکشان را به مراجع ذی صاح 
ارائه کنند و از آن به عنوان ابزاری برای گروکشی 
و تســویه حســاب های سیاسی اســتفاده نکنند. 
بنابراین اگر مدیران کیهان از فســاد توتال و رشوه 
دادن بــه مدیــران نفتی ایران در ســال های قبل 
آگاهی یافته بودند باید هرچه ســریع تر اســناد و 
مدارکشان را به دستگاه قضایی جمهوری اسامی 

می کردند.  ارائه 
در این گزارش خاطر نشان شده است: اگر فرض 
کنیم تخلفی صورت گرفته، درآن صورت اگر اصل 
را بر این بگذاریم که فســاد و ایــن تخلف یک یا 
چنــد نفر، دلیل محکمی بــرای حذف دائمی یک 
شــرکت یا پیمانکار از گردونــه تمامی پروژه ها و 
معامات اســت، قطعا آن وقت این شعری خواهد 
شــد که کیهان در جفت و جور کــردن قافیه اش 
خواهــد ماند. وزارت نفت تصریح کرده اســت: به 
نظر می آید این بحث فراتر از یک برگ و شــرکتی 
بــه نام توتال اســت و اصــل موضوع بــه تفاوت 
و اختــاف دو دیــدگاه درباره توســعه و تعامل با 
خارج باز می گردد و بهتر اســت آقایان شــهامت 
داشته باشند و به جای حاشیه پردازی، به صراحت 
بگوینــد که با چه سیاســت و رویکردی مخالف اند 
تا برای مردم ریشــه این جریان ســازی ها بیش از 

پیش آشکار شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایران با اشاره به برخی مسائل در زمینه صادرات خودرو به عراق، تاکید کرد »از دوستان عراقی انتظار داریم این مشکالت را حل کنند«. به گزارش ایدرو منصور معظمی 
در دیدار سرپرست وزارت صنایع و معادن عراق افزود: انتظار ما از عراق پیگیری جدی تر و فعال تر تفاهمنامه های بین 2 کشور است. مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تبریک آزادسازی موصل گفت: 
عراق برای ما یک دوست راهبردی است و عالقه مندیم در حوزه های صنعتی، همکاری و سرمایه گذاری کنیم.  معظمی با اشاره به سابقه 60 ساله سازمان مدیریت صنعتی در آموزش و تربیت مدیران، افزود: این سازمان 
با طراحی دوره های آموزشی برای تربیت و آموزش مدیران عراقی آمادگی دارد. مدیرعامل ایدرو تصریح کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع پایین 
دست پتروشیمی، همچنین صنایع کشتی سازی، خودرو سازی و قطعه سازی و همچنین نوسازی صنایع عراق آمادگی دارد. وی همچنین پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروهی از هر 2طرف ایرانی و عراقی، مسائل مختلف 

همکاری در زمینه های صنعت، تولیدی و سرمایه گذاری بررسی شود.

آخرین خبر 

عراق مشکل 
واردات خودرو 
از ایران را رفع 

کند
حاشیه بازار 

معاون شــرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایــران با بیان اینکه 
مصــرف بنزین در ایران به بیش از ٨3 میلیون لیتر رســیده اســت، اظهار 
کرد: با وجود اینکه مصرف بنزین در کشــور به پیک خود رسیده، مشکلی 
در تامین بنزین وجود ندارد. شــاهرخ خسروانی در گفتگو با ایسنا، با تاکید 
بر اینکه در مورد میزان ذخیره بنزین در کشــور نمی توان آمار دقیقی ارائه 
کرد، افزود: متوسط میزان مصرف بنزین در کشور بعد از ماه مبارک رمضان 
به بیش از ٨3 میلیون لیتر رســیده و کاهش هم پیدا نمی کند که یک امر 
غیرعادی اســت. پیش بینی افزایش مصرف در حــد پنج درصد بود که در 
حال حاضر به باالی 9 درصد رسیده است. وی درمورد دلیل اصلی افزایش 
مصرف بنزین در کشــور توضیح داد: یکی از دالیل افزایش میزان ومصرف 
بنزین در کشــور، تولید بیش از اندازه خودرو است و این که مردم می توانند 
به راحتی صاحب ماشین شوند. معاون شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران با تاکید بر اینکه مصرف بنزین بســیار غیرعادی شــده اســت، 
تصریح کرد: در کشــور 37 منطقه پخش وجــود دارد که ذخایر بنزین در 
این منطقه ها بر اســاس تمرکز مصرف مدیریت می شوند. برای مثال میزان 
ذخایر در استان های تهران، خراسان شمالی نسبت به سایر استان ها بیشتر 
اســت، زیرا تمرکز تردد و مسافرت در این دو استان یا استان های مازندران 
و گیان بیشــتر است. به همین دلیل، تمرکز ذخیره سازی در این استان ها 
بیشــتر و بیش از 6٠ درصد ذخیره سازی بنزین در این چهار استان است. 
خســروانی تاکید کرد: با وجود اینکه در پیک مصرف بنزین به سر می بریم 

ذخایر بنزین در کشور قابل قبول است.

       در صورت وجود فساد، اسناد به مراجع ذی صالح ارائه شود

وزارت نیرو در طول دولت تدبیر دســتاوردهای نسبتا خوبی در حوزه بین الملل 
داشــته که روند افزایشــی صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق و 
اخذ رتبه اول در میان ســایر خدمات طی سنوات اخیر نشانگر این موضوع است. 
به گزارش ایســنا، با توجه به توانمندی ها و ظرفیت های ایجاد شــده در صنعت 
آب و بــرق ایران که در صورت حمایت اصولی و رفع موانع موجود رقمی معادل 
20 میلیارد دالر درآمد ارزی را به خود اختصاص خواهد داد، در راستای انسجام 
بخشی های الزم، مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق در ساختار 

وزارت نیرو ایجاد شد.
با اســتناد به گزارش ســازمان توسعه تجارت، ســهم بخش نیرو در صادرات 
خدمات فنی و مهندســی در ســال های ۱۳۹2 الی ۱۳۹۵ حائز رتبه برتر شده، 
در گزارش های سازمان توســعه تجارت سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی 
صنعت آب و برق در ســال ۱۳۹2 به میزان ۴۷ درصد، ســال ۱۳۹۳ به میزان 
62 درصد، ســال ۱۳۹۴ به میزان ۹۸ درصد و در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به میزان 
۴۸ درصد از کل صادرات خدمات فنی و مهندســی کشور اعالم شده است. این 
عملکرد در ســال ۱۳۹۳ منجر به عضویت وزیر نیرو در شــورای عالی صادرات 
شــد. میزان صدور خدمات فنی و مهندســی صنعت آب برق در طی سال های 
۱۳۹2 تا ۱۳۹۵ در حدود ۴.۵ میلیارد دالر بوده اســت. از ســال ۱۳۹2 تاکنون 
شــرکت های پیمانکار صنعت آب و برق کشــور بــا حمایت های وزارت نیرو در 
کشورهای اتیوپی، آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، آفریقای جنوبی، افغانستان، 
الجزایر، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنســتان، سریالنکا، سوریه، سودان، عراق، 

عمان و کنیا پروژه های مختلفی را اجرا کرده اند.
از مهم تریــن این پروژه ها می توان به پروژه  احداث ســد و نیروگاه اومااویا در 
کشــور سریالنکا، پروژه برق رســانی به ۱000 روستا در کشور سریالنکا، سد و 
نیروگاه ســنگ توده دو در کشــور تاجیکستان، ســد و نیروگاه راغون در کشور 
تاجیکســتان، نیروگاه حیدریه و صدر در کشــور عراق، تصفیــه خانه کربال در 
عراق، نیروگاه تشرین و جندر در سوریه، سد رواندوز در کشور عراق، تصفیه خانه 
کرکوک در عراق و احداث شــش واحد تصفیه خانه در کشور سودان اشاره کرد. 
از ســوی دیگر ایران در شرایط فعلی با کشورهای همجوار خود شامل پاکستان، 
افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق، ارتباط الکترویکی 
دارد. این ارتباطات الکتریکی برون مرزی در آینده نزدیک باز هم تقویت خواهد 
شــد. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم با توجه به این که چشــم انداز وزارت 
نیــرو، تبدیل ایران بــه مرکز راهبردی برق منطقه بــوده، این موضوع در حال 

پیگیری است.
در این راســتا ارتباط با کشــورهای روسیه، تاجیکســتان و کشورهای حوزه 
جنوبی خلیج فارس در دســت بررســی، مطالعه و اقدام اســت. در طول برنامه 
پنج ســاله ششم توسعه کشور، توسعه صادرات برق به کشورهای همجوار مورد 
توجه قرار دارد. در این خصوص میزان صادرات برق از ســال ۱۳۹2 تا پایان ۹ 
ماهه سال ۱۳۹۵ به کشورهای همجوار شامل پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، 
آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق ۳6۵۷۵ میلیون کیلووات ساعت اعالم شده 
که معادل ۳۳۱۸ میلیون دالر درآمد ارزی داشــته اســت. عالوه بر این مبادالت 
بــرق مهم تر از صرف صادرات برق اســت، به این معنی کــه در برخی فصول 
و ســاعات شــبانه روز در کشــورها، واردات برق مقرون به صرفه تر از نصب و 
راه اندازی نیروگاه فقط برای حدود چند صد ســاعت کارکرد در ســال است. در 
این خصوص وزارت نیرو گزارشــی توجیهی در ضرورت تشکیل کمیته مشترک 
صادرات برق و گاز طبیعی در راســتای تبدیل ایران به مرکز مبادالت منطقه ای 
برق تهیه کرده و در کمیســیون اقتصاد هیات دولت و کمیســیون شورای عالی 

انرژی مطرح کرده است.  

رخداد 

صادرات ۴.۵ 
میلیارد دالر 

خدمات فنی و 
مهندسی طی 

سه سال

قیمت صادراتي هرکیلو هندوانه چقدر است؟
براســاس آمار گمرک در سال 95 بیش از 724 هزار و 5٠7 تن هندوانه 
به کشــور های مختلف صادر شده است. ایران در تولید و صادرات برخی از 
صیفی جات به ویژه هندوانه در جهان رتبه خوبی دارد و این درحالی است 
که این محصول از جمله محصوالت آب بر کشاورزی محسوب می شود. به 
طور میانگین برای کشــت و تولید این محصول از ابتدا تا زمان برداشت در 
هرکیلوگرم حدود 3٠٠ تا 5٠٠ لیتر آب مصرف میشــود که بســته به آب 
و هــوای منطقه این میزان ممکن اســت تغییر کند. در این میان برخی از 
کارشناســان معتقدند صادرات محصوالت جالیزی، چون هندوانه به دلیل 
آب بر بودن صادرات آب مجازی محسوب میشود که با درنظرگرفتن منابع 
آبی کم در کشــور و شــرایط اقلیمی صرفه اقتصــادی باالیی در تولید آن 
وجود ندارد و به نوعی هدر رفت آب به حساب می آید. بررسی آمار گمرک 
در سال 95 حاکی ازآن است که بیش از 724 هزار و 5٠7 تن هندوانه به 
کشور های مختلف جهان صادر شده است. در این میان حدود 123 میلیون 
و 753 هــزار و 6 دالر درآمــد ارزی، بالغ بر 3٨2 میلیارد و 616 میلیون و 
672 هزار و 4٨9 تومان در آمار گمرک به ثبت رســیده است. الزم به ذکر 
اســت، هندوانه ایرانی به بیش از 3٠ کشــور جهان از جمله آلمان، نروژ، 
لهستان، اوکراین، انگلستان، عراق، ترکیه، رومانی و فناند صادر شده و در 

این میان عراق بزرگ ترین خریدار بوده است.

انضباط اقتصادی بزرگ ترین چالش نظام اقتصادی

                   واکنش وزارت نفت به شبهه افکنی  های برخی رسانه ها،

نسبت مالیات بر تولید 
ناخالص داخلی ۸ درصد است
رئیس ســازمان امور مالیاتی، در صبحانه کاری کانون 
نهادهــای ســرمایه گذاری و در جمــع مدیــران عامل 
شرکت های بزرگ بورســی کشور برگزارشد گفت: نسبت 
مالیات بــر تولید ناخالص داخلی، ۸ درصد اســت که در 
برنامه ششــم باید به ۱۱ درصد برسد. به گزارش اقتصاد 
آنالین ، سید کامل تقوی نژاد افزود: هم اکنون مالیات ۵0 
درصد از بودجه جاری و ۳۷ درصد از بودجه عمومی کشور 
را پوشــش می دهدو از ۷۷ نفر که فرار مالیاتی داشــتند، 
سال گذشــته ۹۵0 میلیارد تومان مالیات اخذ کردیم. وی 
گفت: ۱میلیون و ۷00 هزار فعاالن صنفی کشور تنها ۸۵0 
میلیــارد تومان مالیات می دهنــد. وی افزود: ۴0درصد از 
تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است. 
مشخص نیســت این معافیت چه اثراتی بر اقتصاد کشور 
داسته است.مشوق های مالیاتی باید مبتنی بر بهینه یابی از 
اثرات این مشــوق ها صورت بگیرد نه بر مبنای البی های 
سیاســی. ما در کارایی بســیاری از مشوق ها و معافیت ها 
ابهام داریم. وی همچنین گفت: سیاســت های تشــویقی 
مالیاتی مناســبی در بخش بورسی کشــور وجود دارد که 
بیشتر از غالب کشــورهای دنیاست. این مشوق ها باید در 
کمیته هایی مورد گفتگوی چندجانبــه قرار بگیرند و باید 
این مشوق ها زمان دار باشند و مبتنی بر طبق تاثیراتشان 
مورد تمدید یا عدم تمدید قرار بگیرند. وی ادامه داد: نظام 
مالیاتی آمادگی دارد تا کارگروه مشــترکی با بازار سرمایه 
شــکل دهد تا در مورد تک تک موارد به درستی تصمیم 
گیری شود. 2۷کشور از ۳0 کشــور مطالعه شده در حال 
دریافت مالیات از سود ســپرده های بانکی هستند. این از 
مواردی اســت که باید به درک مشترکی از آن در کشور 

رسید.

بازنگری تعرفه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برای حمایت از تولید 
داخلی، فهرســت و میزان تجارت ترجیحی میان ایران و 
ترکیه بازنگری می شود. به گزارش مهر، مجتبی خسروتاج 
گفــت: در موافقتنامه تعرفه تجارت ترجیحی میان ایران و 
ترکیه پیش بینی شــده اســت دو طرف پس از یک دوره 
اجرا، حق دارند نسبت به اصالح فهرست ومیزان تعرفه ها، 
طرف مقابل را مطلع کنند و اگر طرف مقابل به هر دلیلی 
نپذیرفت در مدت زمان 6 ماه طرف اول می تواند یک طرفه 
این کار را انجام دهد. وی اضافه کرد: در ســفر اخیری که 
آقای زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه به ایران داشــت یکی از 
موضوعات بحث این بود که اقالم جدیدی را به فهرســت 
اول کــه فقط محصوالت کشــاورزی ایرانی بود ، اضافه 
کنیم. این فهرســت جدید مربــوط به محصوالت صنعتی 
ایرانی است؛ عالوه بر این ســه درخواست ممنوعیت هر 
نوع سهمیه بندی، ممنوعیت وضع عوارض اضافه بر روی 
دیگر کاالها به عنوان عــوارض جبرانی و تغییر در تعرفه 
ترجیحی برخی اقــالم کاالیی از جمله درخواســت های 
ایران اســت زیرا صادرکنندگان ایرانــی گله مند بودند که 
ترکیه بــر روی برخی اقالم صادراتی ما عوارض مضاعف 
وضع کرده اســت در حالی که اصــل بر رفع این عوارض 
بود.  وی افزود: بر اساس موافقتنامه اول، آن ها برای ۱۴0 

قلم کاالی کشاورزی ما تخفیف تعرفه ای می دهند ما هم 
برای ۱2۵ محصول آن ها تخفیف تعرفه ای قائل می شویم 
اما در این دور قرار شــد هر طــرف 60 تعرفه جدید برای 
60 قلــم کاالی جدید تعریف کند که 60 قلم ما این دوره 

عمدتا کاالی صنعتی است. 
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه توافق برای 
اعمال فهرســت جدید تعرفه تجارت ترجیحی میان ایران 
و ترکیه صورت گرفته اســت، گفــت: توافق نهایی برای 
اجرایی شــدن این توافق منوط به این اســت که طرف 
ترکیه ای ســه شــرط دیگر ما را که حذف ســهمیه بندی 
برای صادرات کاال، اصالح فهرست اول ۱۴0 قلم کاالی 
ایرانــی از کشــاورزی به صنعتی و حــذف عوارض مازاد 
اســت، اجرایی کند. خســروتاج افزود: طرف ترک وقت 
خواســت تا این را بررســی کند که اگر تایید کنند توافق 
جدید اجرایی می شــود اما اگر تایید نکنند ممکن اســت 
مذاکرات ادامه یابد. خســروتاج در پاســخ به سوالی مبنی 
بــر اینکه افتتاح مرکز تجارت پوشــاک ترکیه در یکی از 
خیابان های تهران به منزله واردات پوشــاک از این کشور 
است، گفت: پس از مطلع شدن از افتتاح این مرکز تجاری 
پوشــاک پیگیر مسئله شــدیم و نامه ای به سفارت ترکیه 
ارسال و بیان شــد، که اگر قرار است چنین مرکز تجاری 

توســط دولت ترکیه در ایران شــکل بگیرد این موضوع 
باید به صورت متقابل باشــد. ضمن اینکه اگر قرار اســت 
در ایــن مرکز فروش پوشــاک انجام شــود و ما مقررات 
خاص خود را داریم. همچنین تاکنون چنین مجوزی برای 
شــرکت های ترکیه ای که بتوانند واردات رسمی پوشاک 
داشته باشند صادر نشده اســت و اگر چنین اتفاقی افتاده 
باشد خالف مقرارت است و قانونی نیست. وی با اشاره به 
پاسخ مکتوب سفارت ترکیه نیز به سازمان توسعه تجارت 
افــزود: در این نامه آمده بود که طبــق قوانین جمهوری 
اســالمی ایران شــرکت ترکیه ای به ثبت رسیده که کار 

شرکت مذکور بازاریابی برای محصوالت ترکیه است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اساسنامه 
شرکت مذکور نیز برای ما توسط سفارت ترکیه ارسال شد، 
گفت: امروز در جمهوری اسالمی ایران هر فردی می تواند 
شــرکتی به ثبت برساند و قانونا هم می توانند بیایند و کار 
کنند. در این ســاختمان برخی از شرکت های ترکیه ای که 
قبال در ایران حضور داشته اند هم مستقر شده اند. خسروتاج 
با تاکید بر اینکه بازاریابی به معنای واردات نیست، گفت: 
واردات، مقررات و استاندارد خاص خود را دارد. اکنون هم 
هر شــرکت ایرانی می تواند در ترکیه به ثبت برسد و برای 
محصوالت ایرانی بازاریابی کند بنابراین شرکت ترکیه ای 

از لحاظ مقررات جمهوری اســالمی ایــران کار خالفی 
انجام نداده و در چارچوب قوانین عمل کرده است. وی با 
بیان اینکه شــرکت مذکور یک شرکت خصوصی است و 
هیچ کار خالفی انجام نداده اســت، گفت: کار این شرکت 
ترکیه ای در ایران بازاریابی اســت. هر فردی که به عنوان 
واردکننــده بخواهد محصول ترکیه ای وارد ایران کند باید 
ســود و عوارض گمرکی پرداخت کند. هرچند برخی ها در 
فضــای مجازی به این موضوع دامن می زنند هیچ خالفی 
مشــاهده نکردیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
پاسخ به این پرســش که گفته می شود برخی آقازاده ها و 
منتسبان به مســئوالن پشت ماجرای مرکز تجارت ترکیه 

قرار دارند ، گفت: در این باره اطالعی ندارم.

تاکید کرد  دیوان محاســبات  رئیس 
که بزرگترین و جدی ترین چالش نظام 
اقتصادی، انضباط اقتصادی است. عادل 
آذر گفت: یکی از جدی ترین آسیب های 
بودجه ریزی توجــه کمتر برای اجرایی 
کردن نظامات علمــی بودجه ریزی در 

کشور است. 
البته عزم خوبی برای حل این مشکل 
در کشور پدید آمده است و تقریبا همه 

به این اجماع رســیدند که بودجه ریزی 
عملکرد مدرن ترین و بهترین سیســتم 
در استقرار نظام نوین بودجه ریزی است 
که بر مبنای آن می توان به اهداف چشم 
انداز و اهداف میان و بلند مدت رسید. 
به گزارش ایسنا، به گفته وی این راه در 
برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم 
دیده شده است و به نقطه خوبی رسیده 
ایــم. تجربــه  دنیا نیــز می گوید اصل 

نظــارت از اهمیت بســیاری برخوردار 
است و بودجه باید شفاف طراحی شود. 
این وظیفه دستگاه نظارتی است. رئیس 
دیوان محاســبات کشور با اشاره به این 
کنفرانس گفت: این کنفرانس از ســال 
٨5 آغاز شــده که بیش از 12 رســاله 
دکترا و 5٠ پایان نامه ارشــد بر مبنای 
بودجه ریزی عملکرد نوشته شده است. 
ما از ســال ٨5 تاکنون به شبکه 4 هزار 

نفری رســیده ایم که همــه برای نظام 
بودجه ریــزی عملکرد دغدغــه دارند و 
می خواهد اجرایی شوند. حداقل از نظر 
تئوریک و نظریه به بلوغ خوبی رسیدیم 
که باید برای اجرای آن اهتمام داشــته 
باشــیم. چون طبق گزارش ها با اجرایی 
این نظام بودجه ریزی در آمریکا و برخی 
کشورها در هزینه ها صرفه جویی شده 

است.

مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشــاره به 
اینکه از امسال مســکن وارد بورس می شود 
گفت:خودروسازانی که خودروهای خود را در 
بوس کاال عرضه کننــد می توانند از معافیت 
۱0 درصــدی مالیاتــی برخوردار شــوند. به 
گزارش صدا و سیما، حامد سلطانی نژاد گفت: 
ابزارهای مالی بورس در بورس کاالی ایران 
می تواند ســرمایه های ما را در بخش مسکن 
به ســرمایه های مولد تبدیل شــود و از راکد 
بودن ســرمایه ها در بخش مسکن جلوگیری 
می شــود. وی ادامه داد: ایــن روش کمک 
می کند که مســکن از رکود خارج شود، چون 
این ابزارها می تواند کمک کند که هر کسی 
با هر مقــدار پولی که دارد در متراژ معینی در 
مسکن سرمایه گذاری کند و درواقع سرمایه ها 
به ســمت مســکن حرکت می کند و حتی 
سرمایه های خرد هم می تواند به کمک بخش 

مسکن بیاید. 
ایــران گفت:  بــورس کاالی  مدیرعامل 
بــا اتحادیه مشــاورین امــالک و مجموعه 
سرمایه گذاری مســکن مذاکراتی داشتیم تا 
ابزارهای بورســی را با مســکن پیونده داده 
و بدین ترتیب فردی که در کشــور به دنبال 
پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن است یا 
به دنبال تهیه مسکن بلندمدت برای فرزندش 
است غیر از ســاز و کارهای موجودی که در 
بازار مسکن ما وجود دارد می تواند از ابزارهای 
بورسی هم بهره مند شود. مدیر عامل بورس 
کاال افزود: فروش های ســلف، فروش هایی 
هســتند که در قالب اوراق صورت می گیرد و 
هر کســی که اوراق را به تعداد مشخصی در 
سررسید داشته باشد می تواند متراژ معینی از 
یک ملک را تحویل بگیــرد. برای این اقدام 
امیدواریــم با ذینفعان این حــوزه توافقات را 

نهایی کنیم و عرضه های این ابزارهای مالی 
را تا پایان امسال شروع کنیم. 

ســلطانی نژاد بــا بیان اینکــه در صورت 
همکاری فعاالن حوزه مسکن ما شرایط الزم 
را فراهم خواهیم کرد و دوره های آموزشــی 
الزم را بــرای آن ها برگزار می کنیم ادامه داد: 
بازیگران اصلی این بــازار فعاالن فعلی بازار 
مســکن خواهند بــود و فعالیت هایی که در 
قالب سرمایه گذاری یا در قالب پوشش ریسک 
نوسانات قیمت مسکن صورت بگیرد، می تواند 
با کمــک ابزارهای مالی بــورس در بورس 

کاالی ایران اتفاق بیفتد.
مدیرعامل بورس کاال در بخش دیگری از 
اظهاراتش گفت: خودروسازانی که خودروهای 
خود را در بوس کاال عرضه کنند می توانند از 
معافیت ۱0 درصدی مالیاتی برخوردار شوند. 
حامد ســلطانی نژاد افــزود: عرضه کنندگانی 

که به دنبال شــفافیت هستند و محصوالت 
خــود را در بورس کاال عرضه می کنند دارای 
مشــوق هایی، چــون معافیــت ده درصدی 
مالیات هستند که خودروسازانی مشمول این 
امر می شــوند. وی ادامه داد: اگر خودروسازان 
می خواهند از مزایای بورس بهره مند شــوند 
باید استمرار عرضه داشته باشند که خریداران 
بتوانند به این بازار به عنوان یک بازار قابل اتکا 
وارد شوند. مدیر عامل بورس کاال گفت: بازار 
بلندمدت بازار خودرو یا بازار سلف فروشی هم 
به زودی در بورس کاال، راه اندازی می شود تا 
افرادی که می خواهند حواله های اتومبیل خود 

را بازگردانند دچار مشکل نشوند. 
سلطانی نژاد ادامه داد: با این اقدام به راحتی 
افراد دیگری جایگزین این افراد می شــوند و 
مشکالتی که بسیاری از افراد در حال حاضر با 

آن مواجه هستند وجود نخواهد داشت.

مسکن امسال وارد بورس می شود


