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توگو با «ایران»:
معاون وزير نفت در گف 

صادرات روزانه نفت ماه آینده
به دو میلیون بشکه میرسد
بازار
رئيس اتحاديه پرنده و ماهي
توگو با «ايران»:
در گف 

 ۶نوع ماهي در بازار ارزان شد

طــي روزهــاي اخيــر قيمــت
 6نــوع ماهــي در بازار ارزان شــد و
ايــن پيشبيني وجــود دارد كه طي
هفتههاي اخير قيمــت ماهي باز هم
ارزان شود .طبق گفته رئيس اتحاديه
پرنده و ماهي قيمت ماهيهايي چون
قزل آال ،شوريده ،سفيد ،هامور جنوب،
شير جنوب و شير نيزهاي بين هزار تا
3هزار تومان كاهش يافته است .علت
كاهش قيمت توليد بيش از تقاضا بوده
اســت .مهدي يوســف خاني با بيان
اين مطلــب افزود :در حالي كه قيمت
 6ماهي ارزان شــده است ،نرخ ماهي
سنگسر شهري و سالمون نروژ نسبت
به هفته قبل  ۱۰۰۰تومان گران شده
است .البته اين افزايش قيمت موقتي
است و بزودي نرخ ماهي ثابت ميشود.
وي در مــورد قيمــت ماهيهــا
اظهارداشــت :شــيرجنوب ۲۴
هزارتومــان ،كپــور  ۱۴هزارتومــان،
قــزلآال  ۱۱هزارتومان ،شــيرنيزهاي
 ۱۴هزارتومان ،تيالپيا  ۱۹هزارتومان،
آمور جنوب(ســفيد پرورشــي) ۱۵
هزارتومان ،آزاد دزفولي  ۹هزارتومان،
هامــور جنوب  ۱۹هزارتومــان ،حلوا
ســياه  ۱۹هزارتومان ،سفيد دريايي
 ۲۴هزارتومان ،شوريده  ۲۲هزارتومان،
راشگوي جنوب  ۳۷هزارتومان ،سرخو
 ۱۹هزارتومــان و ســالمون نروژ ۳۶
هزارتومان است.
اما رئيس اتحاديــه پرنده و ماهي
از افزايش قيمت مرغ نسبت به هفته
قبل هم خبر داد و گفت :نرخ مرغ زنده
روز شنبه  ۳۸۰۰تومان بود و نرخ اين
كاال در عمده فروشــي ميدان بهمن
 ۵۲۰۰تومــان ،در كشــتارگاه ۵۳۰۰
تومان و توزيــع در واحدهاي صنفي
 ۵۴۰۰تومان است .قيمت مرغ نسبت
به شنبه هفته قبل  ۶۰۰تومان گران
شده است.
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معاون وزير نفت با بيان اينكه ميزان صادرات نفت خام ايران در ارديبهشتماه
(آوريل) به دو ميليون بشكه در روز افزايش مييابد ،اعالم كرد كه صادرات ميعانات
گازي نيز در ماه آينده  10درصد رشد خواهد يافت.
ركنالدين جوادي در پاســخ به «ايران» گفت« :ميزان توليد نفت خام ايران از
مرز روزانه ســه ميليون و  500هزار بشكه فراتر رفته و باتوجه به افزايش صادرات

نفت خام ميزان توليد در ماه آينده افزايش بيشتري خواهد يافت».
مديرعامل شــركت ملي نفت درباره ميزان صادرات نفــت ايران به اروپا گفت:
«ميزان نفت صادراتي به اروپا  30تا  35درصد از مجموع صادرات ايران است».
ايران در دوران تحريم روزانه دو ميليون و  800هزار بشكه توليد و يك ميليون
بشكه صادر ميكرد.

معاون اول رئيس جمهوري با شاهكار خواندن اداره كشور در سال گذشته

جهانگیری :فروشنده نفت باید فقط وزارت نفت باشد
در گذشته ،هیچ نهادی یک دالر از پول فروش نفت را به دولت برنگردانده است

صنعت نفــت ثقل و مركز توســعه
صنعتي ايران به شمار ميرود به طوري
كه توسعه ســاير صنايع كشور ميتواند
حول آن تعريف شــود .با توســعه اين
صنعت بخش اعظمــي از توان ظرفيت
علمي و همچنين اقتصادي كشور رونق
مييابد و اين امــر به معناي ايجاد بازار
بزرگي در توســعه صنعتي كشور است.
بر اين اســاس اگر قرار است كه در سال
«اقتصاد مقاومتي ،اقدام و عمل» اجراي
سياســتهاي اقتصاد مقاومتي سرعت
بگيرد بايد به صنعت نفت توجه ويژهاي
شــود .در همين خصوص روز گذشته
در پژوهشــگاه صنعت نفت همايشــي
تحت عنوان «صنعت نفت دانش بنيان؛
تبلور اجراي اقتصاد مقاومتي» با حضور
معاون اول رئيس جمهوري ،وزير نفت و
مسئوالن صنعت نفت كشور برگزار شد
تا بررسي كنند كه چگونه صنعت نفت
كشــور ميتواند در مسير تحقق اقتصاد
مقاومتي حرکت کند.
به گزارش «ايــران» ،در اين همايش
معاون اول رئيس جمهوري گفت :امروز
اقتصاد كشــور از بيماريهــاي مزمن و
بســيار قديمي رنج ميبــرد كه يكي از
داليل آن دولتي بودن اقتصاد و تكيه بر
درآمدهاي نفتي است كه باعث ماندگاري
چنين بيماري در اقتصاد شده است.
اســحاق جهانگيري افــزود :نماد اين
بيماريها كه در چند ســال گذشته با آن
مواجه بودهايم باعث شد تا رشد پايداري
در اقتصاد نداشــته و بيشتر حركتهاي
اقتصاد كشــور نيز سينوسي باشد به اين
معنا كه گاه شــاخصها باال رفته و گاهي
نــزول كردهاند و تــورم دو رقمي برجاي
گذاشته شده اســت .جهانگيري با بيان
اينكــه بيــكاري ،كاهش رفاه مــردم و...
چالشهاي پيش روي اقتصاد كشــورند،
تصريح كرد :پنج برنامه توسعه اقتصادي

بعد از انقــاب تصويب و اجرا شــدهاند
اما مشكالت اصولي كشــور هنوز پابرجا
هستند و نتوانستهايم از آنها عبور كنيم .اما
اكنون شرايط كشور تغيير كرده؛ به طوري
كــه اتفاق جديدي ميان سياســتمداران
كشــور رخ داده و اين وفاق به وجود آمده
كه اقتصاد اولويت اصلي كشور است.
ëëسال شاهكار اداره كشور
معاون اول رئيس جمهوري خطاب
به افرادي كه ميگويند هيچ فعاليتي در
اين دولت در مورد اقتصاد مقاومتي انجام
نشده اســت ،گفت :سال  ٩٤را با وجود
همه مشكالت و پايين آمدن قيمت نفت
بايد سال شاهكار اداره كشور دانست.
جهانگيري افزود :ما سالهاي  ٨٩و ٩٠
را از ياد نبردهايم .ســالهايي كه صادرات
نفت به دو ميليون بشــكه در روز رسيد
و قيمت آن باالي  ١٠٠دالر بود .در آن
ســالها درآمد ارزي فروش نفت بيش
از  120ميليــارد دالر بود اما قيمت ارز
به طور جهشي افزايش يافت .در حالي
كه در سال  ٩٤درآمد حاصل از فروش
نفت كمتر از  30ميليارد دالر بود و تنها
 20ميليارد دالر آن در اختيار دولت قرار
گرفت اما اقتصاد كشور نه دچار چالش
شد و نه تورم لجام گسيختهاي در كشور

به وجود آمد.
معاون اول رئيــس جمهوري اعالم
كرد :با سياســتهاي مدبرانه توانستيم
با ثبات هرچه بيشــتر اقتصاد  ٩٤را به
جلو پيش ببريم و براي نخستين بار تراز
مثبت تجاري ارزي را بدون نفت در اين
سال ايجاد كنيم.
وي ادامه داد :همين نحوه اداره كشور
بود كه دشــمنان را به پاي ميز مذاكره
كشــاند .آنها اگر ميدانستند كه ركود
اقتصادي در ايران حاكم است حتماً به
ايران فشار وارد ميكردند اما ميدانستند
كه چنين كشــوري در دســت مديران
عاقل و مدبر قرار گرفته كه توانســتهاند
با وجود كاهش قيمت نفت ،كشور خود
را اداره كنند.
ëëوزارت نفت متولي اصلي فروش نفت
جهانگيري به محورهاي سياستهاي
ابالغــي اقتصاد مقاومتي اشــاره كرد و
گفت :در بند  ٢اين سياستها پيشتازي
با اقتصاد دانش بنيان اســت .اين دولت
موضوع دانش بنيــان را موضوع اصلي
خــود ميدانــد .معــاون اول رئيــس
جمهوري تصريــح كــرد :وزارت نفت
از جملــه وزارتخانههايي اســت كه در
ســال  ٩٥براي اقدام و عمل در اقتصاد

مقاومتي برنامههاي خود را طراحي كرده
است و از  ٢٤بند اقتصاد مقاومتي سهبند
آن به وزارت نفت اختصاص يافته است.
جهانگيري با بيان اينكه وزارت نفت
بايد براي فروش نفت مشتريان راهبردي
براي خود انتخاب كند افزود :مهمترين
بخشــي كه در زمان تحريم مورد توجه
دشــمنان واقع شــد نفت بود .يكي از
اهداف اقتصاد مقاومتي اين اســت كه
بخشهايي را مورد توجه قرار دهد كه در
زمان تحريم آسيب كمتري ببيند .بايد
بــه گونهاي عمل كنيم كــه دنيا نتواند
خريد نفت ايران را تحريم كند كه يكي
از آنها ايجاد تنوع در فروش نفت است.
معاون اول رئيس جمهــوري ادامه
داد :متأســفانه زمانــي كــه نفتما را
تحريــم كردند فــروش آن را به برخي
افراد سپردند .در گذشته هر نهادي كه
از وزارت نفت ،نفت گرفت تا بفروشــد
پول را به دولت برنگرداند كه اين روش
فروش ،روش مطلوبــي نبود .بر همين
مبنا معتقديم وزارت نفت بايد خودش
نفت خود را بفروشد.
ëëحقوق ملت ايران در پارس جنوبي
وي افزود :طي هشــت سال گذشته
 ١٠ميليــارد دالر حق ملــت ايران در
پارس جنوبي توســط كشورهاي ديگر
برداشت شــده است از اينرو اين دولت
بايد تمركز خود را در بهرهبرداري بيشتر
از ميدانهاي پارس جنوبي به كار گيرد.
جهانگيــري بــا اشــاره بــه نحــوه
ســپردهگذاري ارزهاي مرتبط با شركت
نفت در بانك مركزي تصريح كرد :هزينه
كرد اين ارزها كه بيش از  ٥٠ميليارد دالر
است بسيار مهم است اما در حال حاضر
بنا ندارم در اين خصوص صحبت كنم.
ëëبرجام تحقق اقتصاد مقاومتي را
تسهيل ميكند
همچنين در اين همايش وزير نفت

بــا بيان اينكــه صنعت نفــت از همان
ابتداي ابالغ سياســتهاي كلي اقتصاد
مقاومتي در جهــت عملياتي كردن آن
حركت كرده و آن را در دستور كار قرار
داده اســت ،افزود :وزارت نفت با جديت
برنامههاي اقتصاد مقاومتي را در صنعت
نفت پس از ابالغ آن پيگيري كرده است.
بیژن زنگنه با اشــاره بــه اينكه اين
همايش در ادامه اقدامهاي مؤثر صنعت
نفــت در اين حــوزه برگزار ميشــود،
تصريح كــرد :الزم اســت در اينجا به
نكتهاي اشاره كنم؛ برخي تصور ميكنند
كه اقتصاد مقاومتي با اجراي برجام و لغو
تحريمها كند ميشود ،در حالي كه اين
موضوع برعكس اســت و سياستهاي
اقتصاد مقاومتي در پســابرجام بيشتر و
زودتر عملياتي خواهد شد.
وزير نفــت در ادامه بــه طرحهاي
پايين دســتي صنعت نفت كه همســو
با سياســتهاي اقتصاد مقاومتي در اين
وزارتخانه دنبال ميشــود اشاره كرد و
گفت :به دنبال امضاي تفاهمنامههايي به
ارزش  ٥٠٠ميليارد تومان با  ١٢دانشگاه
و مركز تحقيقاتي كشــور در حوزههاي
پايين دســتي ،همــكاري مطالعاتي در
زمينه توليد الفينها ،اتيلن و پااليش نفت
و گاز در دســتور كار قرار گرفته است و
بر آن هستيم تا با همكاري مراكز معتبر،
مرزهاي دانش و فناوري را پيش ببريم
و به دانش قابل اســتفاده براي همگان
دستيابيم.
زنگنه در خصوص كســب توانمندي
فناورانه در افزايش بازيافت از مخازن به
امضاي قرارداد با دانشگاهها براي سپردن
مطالعه ميدانهاي نفتي به آنها اشاره كرد
و گفت :نخستين بار در تاريخ صنعت نفت
مطالعه مخازن بزرگ نفتي به دانشگاهها
سپرده شــد و ســپردن اين مخازن در
فضاي كام ً
ال حرفهاي انجام شد.

اقتصادی
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ضرورت ساماندهی نظام مالیاتی
امراهلل اميني استاد دانشگاه

چندي پيش وزير اقتصــاد و دارايي عنوان کرد
که بايــد موضوع دريافت ماليات مورد بازنگري قرار
گيرد.بــه عنوان مثال در گذشــته اکثر بخشهاي
کشــاورزي از پرداخت ماليات معاف شدند يا حتي
افــرادي که پول خــود را در بانکهــا ميگذارند و
بدون هيچ ريســکي سود دريافت ميکنند هم بايد
مشمول پرداخت ماليات شــوند.به اعتقاد من اين
صحبتها کام ً
ال درست اســت ولي بايد با توجه به
شرايط يک کشور و اقتصاد آن باشد.در اينکه ايران
ظرفيت بااليي در دريافت ماليات دارد شکي نيست
و از سويي همه ميدانيم که خيلي از افراد از پرداخت ماليات فرار ميکنند و هيچ
زمــان هم دولت نميتواند از آنها ماليات بگيــرد ولي در مقابل کارمندان دولت و
ساير بخشها که اطالعاتشان شفاف است ماليات پرداخت ميکنند .لذا قبل از آنکه
به صف پرداخت کنندگان ماليات اضافه کنيم بايد وضعيت موجود را ســاماندهي
کنيم.اگر در مورد ماليات دهندگان جديد مطالعه دقيق و شفاف نشود اين احتمال
وجود دارد که اقتصاد با چالش روبهرو شود و اين امر در شرايط فعلي دولت ريسک
بااليي دارد.اگر عنوان ميکنيم از افرادي که در بانکها با ســود  18درصد سپرده
گذاري کردند بايد ماليات گرفته شــود اين امر عواقب زيادي دارد.چرا که ممکن
است سپرده گذاران پولهاي خود را از بانکها خارج کنند.وقتي چنين اتفاقي رخ
دهد بانکها ورشکسته خواهند شد چرا که بانکها با سپردههاي مردم تسهيالت
به توليدکنندگان ميدهند.وقتي چنين توقفي ايجاد شــود قاعدتاً توليدکنندگان
هم با قفل شدن بانکها در تسهيالت روبهرو ميشوند.از سويي فردي که کل پس
اندازش کمتر از  10ميليون تومان است واقعاً چرا بايد ماليات پرداخت کند.لذا وقتي
ميخواهيم موضوع مالياتها را ساماندهي کنيم بايد تمام جوانب امر ديده شود در
غير اينصورت اشتباه بزرگي انجام داديم.
از طرفي ما نبايد مســائل پولي و بانکي ايران را با ســاير کشورها و بخصوص
اروپاييها مقايسه کنيم.وقتي درآمد سرانه اين کشورها  5برابر ما است و نرخ تورم
پاييني دارند قطعاً پرداخت ماليات براي آنها سهل تر خواهد بود ولي در مقابل مردم
ايران در پرداخت ماليات مشکل دارند و آن عدهاي هم که از نظر مالي تمکن خوبي
دارند همواره در فهرست فراريان مالياتي هستند .از اينرو توصيه ميکنم دولت به
سمت دريافت ماليات از واردکنندگان و افرادي که خريد و فروش لوکس ميکنند
برود و اجازه ندهد اين بخشها از ماليات به شــيوههاي مختلف معاف باشــند .بر
اين اســاس دولت ميتواند صادرکنندگان ،توليدکنندگان و بخش کشــاورزي را
از پرداخت ماليات معاف کند.اين امر ميتواند عاملي ترغيب کننده براي توســعه
فعاليتها شود.از اينرو بايد موضوع پرداخت ماليات را تقسيم بندي کرد و بر اساس
اولويتهايي که وجود دارد از گروهها ماليات گرفت .وقتي در کشوري  20ميليارد
دالر قاچاق صورت ميگيرد در حقيقت حجم قابل توجهي فرار مالياتي وجود دارد.
اگــر دولت ميخواهد بدنه اقتصاد را محکــم کند و طبق برنامه دريافت ماليات را
دنبال کند بايد مرزهاي کشــور را کنترل کند و اجازه ندهد براحتي قاچاق صورت
گيرد .وقتي کاالهاي قاچاق بدون پرداخت ماليات وارد کشور ميشود اقتصاد لطمه
ميخورد و دولت همواره در دريافت ماليات ضعيف است.دولتهاي گذشته در مورد
دريافت ماليات صحبتهاي زيادي کردند اما اميدوارم دولت يازدهم با قانون جامع
و همه جانبه بتواند مانع از فرار مالياتي شود و افراد بدون هيچ فشاري قانون را اجرا
کنند .وقتي درآمدهاي مالياتي افزايش پيدا کند و طبق پيشبينيها باشد ميتوان
از درآمد نفتي فاصله گرفت و براي توســعه زيرساختها و اجراي پروژههاي نيمه
تمام فعاليت کرد .کشورهاي پيشرفته با اتکا به درآمدهاي مالياتي زيرساختهاي
خود را اصالح کردند .لذا ما نيز از اين قاعده مستثني نيستيم.اگر تمام بخشها از
قانون پيروي کنند درآمدهاي مالياتي به درستي محقق ميشود و ميتوان به فکر
توسعه همه جانبه بود.

