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وزیر نفت :توافقنامه با «توتال» دو ماه دیگر قرارداد میشود

تا ســال های دور به هیچ وجه کمبود گازوئیل و بنزین نخواهیم داشت

ایسنا

گروه اقتصادی  /بر اسـ ــاس برنامه ششـ ــم
توسعه ،ظرفیت روزانه پاالیش نفت خام
کشور به سه میلیون بشـ ــکه خواهد رسید
و این افزایش ظرفیت همسـ ــو با اقتصاد
مقاومتی انجام میشود که ارزش افزوده
باالیی را به همراه خواهد داشت.
وزیر نفـ ــت شـ ــامگاه سهشـ ــنبه در برنامه
توگوی ویژه خبری» از شبکه ٢
زنده «گف 
سـ ــیما با بیان این خبر اظهار کرد :بخشی
از افزایـ ــش برداشـ ــت ایـ ــران از این میدان
مشترک انجام شـ ــده و مقدار برداشت به
قطر خیلی نزدیک شده است که انشاءاهلل
تا آخر سـ ــال خبرهای خوشـ ــی را به مردم
کشور خواهیم داد.
بیژن زنگنه در پاسـ ــخ به پرسشـ ــی درباره
اقدامهایی در میدان گازی پارس شمالی،
توضیحداد:پارسشمالیمیدانمشترک
نیسـ ــت و بـ ــه همیـ ــن دلیل در فهرسـ ــت
فعالیتهای اولویت دار وزارت نفت قرار
نگرفته اسـ ــت اما در مورد برداشت از الیه
نفتی پارس جنوبی خوشبختانه باید این
خبر را بدهم که ان شـ ــاءاهلل پیش از پایان
امسـ ــال ،تولیـ ــد از میدان نفتی مشـ ــترک
پارس جنوبی آغاز میشود.
ëëبرداشـ ــت از الیـ ــه نفتی پـ ــارس جنوبی
تاپایانامسال
وزیـــر نفت با اشـــاره به ورود نخســـتین
پاالیشـــگاه شـــناور خاورمیانه گفت :با
استقرار این شـــناور فرآورشـــی در الیه
نفتی میدان مشـــترک پـــارس جنوبی،
نخســـتین برداشـــت از این میـــدان به
٣٥هزار بشـــکه در روز میرسد که البته
بـــرای افزایش تولیـــد و بازیافت از این
الیـــه نفتی تا روزانه  ١٠٠هزار بشـــکه در
حال مذاکره هستیم.
ëëانجام بخش فنی و قراردادی با توتال
وزیر نفت درباره سرانجام توافقنامه ایران
و شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز
 ١١میـ ــدان گازی پارس جنوبی که آبانماه
امسـ ــال امضا شـ ــد ،افزود :مذاکـ ــرات این

توافقنامه برای تبدیل شدن به قرارداد به
صورت جدی در حال دنبال شدن است و
امیدواریم این قرارداد تا  ٢ماه آینده تمام
شود.
وی با اشـ ــاره به مالحظات سیاسـ ــی که به
تازگی توتال عنوان کرده است ،اظهار کرد:
این موارد به وزارت امورخارجه جمهوری
اسـ ــامی ایران بازتاب داده شده و در حال
پیگیریاست.
زنگنـ ــه با بیـ ــان اینکـ ــه توتال خـ ــود را پیرو
سیاس ـ ـتهای اتحادیه اروپا دانسته است،
ادامه داد :البته رسـ ــانهای کردن این مورد
از سـ ــوی این شرکت برای من قابل توجیه
نیسـ ــت اما بخش فنی و قرارداد بازرگانی
همکاری با توتال از سوی ما در حال انجام
است.
وزیر نفت با اشـ ــاره به اینکـ ــه چند قرارداد
دیگـ ــر به غیر از قـ ــرارداد توتـ ــال در برنامه
وزارت نفـ ــت وجـ ــود دارد ،گفـ ــت :دقـ ــت
زیادی الزم است.
وی دربـ ــاره صحـ ــت تصمیمگیـ ــری ورود
توتـ ــال به طرح پـ ــارس جنوبـ ــی بهعنوان
میـ ــدان مشـ ــترک با قطـ ــر تصریـ ــح کرد:
پارس جنوبی ،میدان بزرگی است که این
شرکت در گذشته مانند انی ایتالیا در این
میدان بسـ ــیار خوب کار کرده است و ما در
مرحل ـ ـهای هسـ ــتیم که بیش از سـ ــرمایه،
نیاز به فناوری داریم و دانشـ ــی که در کنار
این شـ ــرکتها به دسـ ــت آوردیم سـ ــبب
شد بخش بسـ ــیار زیادی از فازهای پارس
جنوبی را با توان داخلی بسـ ــیار قدرتمند
انجامدهیم.
ëëایجاد  ٣میلیون بشکه
 در روز ظرفیت پاالیش نفت
زنگنه با اشـ ــاره به اینکـ ــه ظرفیت پاالیش
نفت خـ ــام هماکنـ ــون حـ ــدود روزانه یک
میلیون و ٧٠٠هزار بشکه است که بر اساس
برنامه ششـ ــم توسـ ــعه این رقم به روزانه
سه میلیون بشـ ــکه خواهد رسـ ــید ،افزود:
حدود یک میلیون بشـ ــکه از این برنامه از

نیم نگاه

ëëان شـــاءاهلل پیش از پایـــان امســـال ،تولید از میـــدان نفتی
مشترک پارس جنوبی آغاز میشود
ëëبخش فنی و قرارداد بازرگانی همکاری با توتال از سوی ما در
حال انجام است
ëëسهم ایران از بازار نفت بسیار مهمتر از قیمت این کاالست
و مســـئولیت درســـت کردن قیمت برعهده کسانی است که
این قیمت را خراب کردهاند

مجموع ٣٦٠هزار بشکه از پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس ٤٨٠ ،هزار بشـ ــکه از هشـ ــت
پاالیشـ ــگاه طرح فراگیر پاالیشـ ــی سیراف،
 ١٢٠هزار بشـ ــکه پاالیشـ ــگاه دوم شـ ــیراز و
همچنینمصرفمجتمعهایپتروشیمی
محقق خواهد شد.
وی ادامه داد :با احتساب روزانه  ٣٠٠هزار
بشـ ــکه از پاالیشـ ــگاه جاسـ ــک و  ١٥٠هزار
بشکه در روز پاالیشگاه آناهیتا ،در مجموع
ظرفیت پاالیشـ ــی کشـ ــور به سـ ــه میلیون
بشـ ــکه میرسد که رقم بسیار خوبی است
که بیشتر این ظرفیت در سواحل به دلیل
کاهش هزینه حمل برای صادرات اسـ ــت
و باالبـ ــردن کیفیت تولیدات بـ ــرای دیگر
پاالیشـ ــگاهها در نظر گرفته شـ ــده اسـ ــت؛
ایـ ــن افزایش ظرفیت همسـ ــو بـ ــا اقتصاد
مقاومتی انجام میشود که ارزش افزوده
باالیی را به همراه دارد.
وزیر نفت با اشاره به آغاز عملیات نوسازی
پاالیشـ ــگاه آبادان در هفته گذشـ ــته ادامه

داد :قـ ــرارداد این عملیات نهایی شـ ــده و
هفته آینده امضا میشود که با اجرای آن
 ٢١٠هزار بشکه ظرفیت جدید با  ١٥٠هزار
بشـ ــکه از واحدهای قدیمی تلفیق شده و
یک پاالیشگاه مدرن  ٣٦٠هزار بشکهای با
کیفیت باال در تولید محصوالت را خواهیم
داشت.
ëëســـهم ایـــران در بازار جهانی بســـیار
مهمتر از قیمت نفت است
زنگنه بازگشـ ــت دوباره ایران به بازارهای
جهانی نفت پس از تحریمهای ظالمانه
علیه کشـ ــور را یکی از موفقیتهای وزارت
نفت عنوان کرد و گفـ ــت :دولت تصمیم
مهمی به منظور حداکثر سرعت بازگشت
به بازار جهانی را بـ ــا وجود مخالفتهای
موجودگرفت.
وی با اشـــاره به اینکه مخالفان ،بازگشت
ســـریع ایران به بازار جهانی را در تخریب
قیمت نفت بســـیار مؤثر میدانســـتند،
ادامه داد :ســـهم ایران از بازار نفت بسیار

مهمتر از قیمت این کاالست و مسئولیت
درســـت کـــردن قیمت برعهده کســـانی
است که این قیمت را خراب کردهاند و ما
نقشیدراینزمینهنداشتیمزیراهنگامی
که ایران یک میلیون بشـــکه نفت صادر
میکـــرد ،دیگر کشـــورها صـــادرات خود
را افزایـــش دادند و براســـاس تحلیلها
قیمت را کاهش دادند.
زنگنه بـ ــه افزایش یک میلیون بشـ ــکهای
ظرفیت تولید ایـ ــران در کمتر از سـ ــه ماه
اشـ ــاره و اظهار کرد :ایـ ــن کار با تالشهای
فراوان همکاران ما در شرکتهای مناطق
نفتخیـ ــز جنوب ،مناطق مرکـ ــزی و فالت
قاره ایران انجام شد.
ëëتمرکزبرتولیدخودرو
باراندمانحرارتیپایینتر
زنگنـ ــه بر تولیـ ــد خودروهایـ ــی با مصرف
بهینه سـ ــوخت تأکید و با اشـ ــاره به قانون
رفع موانع تولید ،تصریح کرد :براسـ ــاس
طرحهای این قانـ ــون ،دولت همه تالش
خود برای جایگزینی خودروهای گازسـ ــوز
اعـ ــم از تاکسـ ــی و اتوبـ ــوس را از محـ ــل
صرفهجویی مصرف سوخت و جلوگیری
از افزایش رشـ ــد مصرف گازوئیل و بنزین
در داخل کشور دارد.
وی گفت :براسـ ــاس پیشبینیهـ ــا ،ایران
برای سـ ــالهای دور و تا سال  ١٤١٠به هیچ
وجه کمبـ ــود بنزیـ ــن و گازوئیـ ــل نخواهد
داشـ ــت و با کنتـ ــرل مصرف ،صـ ــادرات را
همچنان ادامه می دهیم.
وزیـ ــر نفت با اشـ ــاره به طـ ــرح جایگزینی
پنج هزار کامیون با کیفیـ ــت تولید داخل
با کامیونهای فرسـ ــوده افزود :با امضای
قـ ــرارداد جایگزینـ ــی تاکسـ ــی و ونهـ ــای
فرسـ ــوده با تاکس ـ ـیهای پایه گازسـ ــوز به
تازگی ،هماکنون روزانه حدود  ٢٠میلیون
مترمکعب گاز بهعنوان سـ ــوخت خودرو
مصرفمیشود.
وی با اشاره به بزرگترین کاری که در دولت
یازدهم در بخش باالدستی نفت در پارس

جنوبی انجام شد ،ادامه داد :ما تاکنون ١١
فـ ــاز پارس جنوبی را وارد مدار کردهایم که
تا آخر سال آماده افتتاح هستند.
زنگنه با بیان اینکـ ــه در ابتدای آغاز به کار
ایـ ــن دولـ ــت ١٠ ،فاز پـ ــارس جنوبی فعال
بود ،اظهار کـ ــرد :هماکنون ظرفیت تولید
در پـ ــارس جنوبـ ــی بـ ــاالی  ٥٠٠میلیـ ــون
مترمکعب در روز است که در فصل سرما،
جوابگوی نیاز هموطنان عزیز است.
یآید
ëëبهارم 
وزیـ ــر نفت در پاسـ ــخ به اینکه مشـ ــکالت
موجود شـ ــرایط تحریم رفع شـ ــده است،
گفت :این مشـ ــکالت در حال رفع هستند
و یـ ــخ  ٢متری یک شـ ــبه آب نمیشـ ــود و
سرانجام آب میشود و بهار میآید.
زنگنـ ــه دربـ ــاره برنامههـ ــای وزارت نفت
بـ ــرای افزایش کیفیت بنزیـ ــن تولیدی در
کشور اظهار کرد :توزیع روزانه  ٢,١میلیون
لیتر بنزین یـ ــورو  ٤در سـ ــال  ٩٢هماکنون
به  ٢٥میلیون لیتر در روز در کالنشـ ــهرها
رسیده است که با بهرهبرداری از پاالیشگاه
خلیج فارس حدود  ٣٥میلیون لیتر دیگر
نیز اضافه میشـ ــود؛ نوسـ ــازی آبادان نیز
سبب تولید بنزین یورو  ٥خواهد شد.
ëëتنها حفـ ــاری چاه و برداشـ ــت از آن هنر
نیست
وزیر نفـ ــت ذخایـ ــر درجا کشـ ــور را حدود
 ٨٠٠میلیارد بشکه اعالم کرد و ادامه داد:
ضریب برداشـ ــت ما از ایـ ــن میزان حدود
 ٢٨درصد است.
وی افـ ــزود :ضریب برداشـ ــت نفت خام
در کشـ ــور به هیچ وجه خوب نیسـ ــت و در
صنعت نفت ،هنر فقط این نیست که چاه
بزنیم و نفت برداشت کنیم.
به گفته وی ،اگر ضریب بازیافت از میدان
آزادگان از هفت درصد به  ١٧درصد برسد
یعنـ ــی  ٦,٧میلیارد بشـ ــکه نفـ ــت افزوده
میشود که با احتساب قیمت کنونی ٣٤٠
میلیارد دالر میشـ ــود و این رقمی نیست
که کسی بگوید از آن بگذریم.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

مدیرعامل شرکت ملی گاز در گفت وگو با «ایران» خبر داد

اعمال مالیات صفر برای صادرات غیرنفتی ،گردشگری و درمان

تیر  ،96صادرات گاز به همسایگان شمالی ایران

با اجرای این طرح ایران به طور کامل از واردات گاز ترکمنستان بی نیاز می شود

تقوی نژاد :معافیتها و مشوقهای مالیاتی گستردهای برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده است

ســـال آینـــده ایـــران میتوانـــد از شـــمال کشـــور بـــه
همســـایگان شـــمالی گاز صادر کند .اتفاقـــی عجیب اما
واقعـــی کـــه مدیرعامل شـــرکت ملـــی گاز از آن ســـخن
میگوید.
امـــا ایران که واردکننده گاز از ترکمنســـتان بود تا نیاز
شـــهرهای شمالی را پاســـخ دهد چگونه میخواهد این
کار را انجـــام دهـــد .در این بـــاره حمیدرضـــا عراقی در
گفتوگـــو با «ایـــران» اظهار کـــرد :عملیـــات انتقال گاز
دامغان – کیاســـر – ساری – نکا تا پایان تیرماه  ۹۶تمام
خواهد شد .با افتتاح این خط انتقال ایران به طور کامل
از واردات گاز ترکمنستان بینیاز خواهد شد.
وی ادامـــه داد :ایـــن خـــط  ۴۲اینچی امـــکان انتقال 40
میلیـــون متـــر مکعـــب در روز گاز طبیعـــی از دامغـــان به
کیاســـر و در نهایـــت نکا فراهم خواهد کـــرد .این میزان گاز
حتی از حجم واردات گاز از ترکمنســـتان نیز بیشـــتر است.
لذا فرصتی فراهم خواهد شـــد کـــه ضمن تأمین پایدار گاز
شهرهای شمالی به کشورهای همسایه نیز گاز صادر کنیم.
وزیـــر نفت نیـــز اخیراً بـــر اهمیت تکمیـــل این خط
انتقال با توجه به کارشـــکنیهای ترکمنســـتان در زمینه
صـــادرات گاز به ایران تأکیـــد کرده بود .بـــه این ترتیب
کـــه در نامهای به شـــرکت ملـــی گاز به ضـــرورت طرح
اشـــاره و نوشـــته بود:با توجه به امنیـــت تأمین مطمئن
و پایدار گاز مورد نیاز اســـتانهای شـــمالی کشور ،ضمن
تقدیـــر از اتمام بموقع اصالحـــات در خطوط انتقال گاز
منطقـــه گیـــان که ظرفیـــت و قدرت عملیاتی شـــرکت
گاز را در منطقه شـــمال کشـــور ارتقا داده ،الزم است به
نحـــوی برنامهریزی شـــود که خط انتقـــال  ۱۴۶اینچ گاز
دامغان -کیاسر ،ساری -نکا که مقدار اندکی از آن باقی
مانـــده ،در جهت رفاه مردم عزیـــز و تأمین گاز صنایع و
نیروگاههای منطقه ،حداکثر تا پایان تیرماه  ۹۶به اتمام
و بهرهبرداری برســـد.اکنون مدیرعامل شرکت ملی گاز
میگوید :اگر کشـــوری در همســـایگی شـــمال ایران نیاز
به گاز داشـــته باشد از تیرماه ســـال آتی میتوانیم به آن
کشور کمک و گاز ارسال کنیم.
عراقی همچنین توضیح داد :متأســـفانه ترکمنستان
در اول ژانویـــه  2017گاز صادراتـــی خود به ایران را قطع
کرد .درحالی که ما روز قبل از این اتفاق به ترکمنســـتان

گروهاقتصادی/در دولت یازدهم مالیات به جایگاه اصلی خود
در اقتصاد نزدیک شد ،درحالی که در سالهای گذشته حدود
 70درصدبودجههایسنواتیبهنفتوابستهبود ،اینسهمدر
سه سال اخیر به  30درصد کاهش یافت و دخل و خرج دولت
بر درآمدهای مالیاتی استوار شد .با این حال رشد درآمدهای
مالیاتی از طریق افزایش نرخها انجام نشد و پایههای مالیاتی
گسـ ــترش یافت تا ضمن جلوگیری از فرارمالیاتی عدالت نیز
برقرارشود.
درهمین زمینه رئیس سـ ــازمان امور مالیاتی کشـ ــور از اعمال
نرخ صفر مالیاتی برای پنج حوزه صادرات خدمات و کاالهای
غیرنفتی،محصوالتبخشکشاورزی،فعالیتهایتولیدیو
معدنی ،اشخاص حقوقی غیردولتی و بیمارستانها ،هتلها
و مراکز اقامتی گردشـ ــگری خبـ ــر داد .به گـ ــزارش وزارت امور
اقتصادی و دارایی« ،سـ ــیدکامل تقوی نـ ــژاد» افزود :در دولت
یازدهم معافیتها و مشـ ــوقهای مالیاتی گسـ ــتردهای برای
حمایت از تولید و سرمایهگذاری در نظر گرفته شده است .وی
ادامـ ــه داد :در این حـ ــوزه میتوان به اعمال نرخ صفر مالیاتی
نسـ ــبت به  100درصد درآمـ ــد حاصل از صـ ــادرات خدمات و
کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشـ ــاورزی ،اعمال نرخ
صفر مالیات برای فعالیتهای تولیدی و معدنی اشـ ــخاص
حقوقی غیردولتی و همچنین بیمارسـ ــتانها ،هتلها و مراکز
اقامتی گردشگری به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه
یافته به مدت  10سال اشاره کرد.
رئیس سـ ــازمان امور مالیاتی کشـ ــور ،افزایش میزان معافیت
مالیاتیواحدهایصنعتیومعدنیمناطقکمترتوسعهیافته
تا سـ ــقف معافیتهای منظور شـ ــده در مناطق آزاد تجاری و
صنعتی را از دیگر مشـ ــوقهای مالیاتی دولـ ــت یازدهم برای
رونق تولید برشـ ــمرد.وی ،تعدیل معافیت پایه متناسـ ــب با
نرخ تورم سـ ــاالنه و کاهش طبقات مالیات بر درآمد اشخاص
حقیقی از پنج به سـ ــه طبقـ ــه و کاهش نرخ نهایـ ــی آن از 35
درصـ ــد به  25درصد را از دیگر اقدامهای مهم دولت یازدهم
در حوزه تعدیل مالیاتی عنوان کرد .وی خاطرنشـ ــان کرد :در
دولت یازدهم به دلیل اصالح قانون مالیاتهای مسـ ــتقیم،
معافیتها و مشـ ــوقهای مالیاتی گسـ ــتردهای برای حمایت
از تولید و سـ ــرمایهگذاری در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد.
تقوینـ ــژاد افـ ــزود :همچنین براسـ ــاس سیاس ـ ـتهای دولت
یازدهم ،سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامههای مختلف
تـ ــاش کرد برای حمایت از تولید ،گامهـ ــای مؤثری بردارد که

عطیه لباف

رفتـــه بودیـــم و در جلســـهای که بـــا مقامات این کشـــور
داشـــتیم با آنهـــا بر ســـر روش پرداخـــت بدهیمان به
توافق رســـیده بودیم .آنها نیز بســـیار خوشـــحال و با ما
موافـــق بودند .مـــا در آن دیدار به ترکمنهـــا گفتیم که
ایـــران نیازی بـــه گاز ترکمنســـتان ندارد امـــا میخواهد
روابط دوســـتانه میان دو کشـــور را حفظ کند ،لذا تاریخ
را دوبـــاره تکرار و صـــادرات گاز به ایـــران را قطع نکنند.
چراکه جالب نیســـت روابط میان دو همسایه بیجهت
شـــکرآب شـــود.اما ترکمنها با همان ذهنیت قبلی در
اوج زمســـتان شیر گاز را بســـتند تا از آن بهعنوان اهرمی
برای فشـــار به ایـــران و رســـیدن به زیـــاده خواهی خود
استفاده کنند.
وی افـــزود :البتـــه از اینکـــه چرا با وجـــود رایزنیهای
ایـــران بازهـــم ایـــن کار را انجـــام دادند اطـــاع ندارم.
شـــاید دالیـــل اقتصادی و سیاســـی داشـــت .اما ضعف
مدیریتی دولت یازدهم نبود .بلکه ما با مدیریت شبکه
گاز توانســـتیم شـــرایطی را برقرار کنیم که تـــن به زیاده
خواهیهای این کشـــور ندهیـــم و منافع ملـــی را حفظ
کنیم .اکنون حتی به دنبال گرفتن خســـارت از این کشور
بابت قطع گاز هستیم .لذا آنچه برای ما مهم بود حفظ
منافـــع ملت عزیز ایران بود که خوشـــبختانه در این امر
موفق نیز شدیم.
امسال شرکت ملی گاز با کمک خط لولهای که از گیالن
به صورت اضطرار به شـــمال شـــرق کشـــید و همینطور
تمهیداتی نظیر  4توربینه کردن ایستگاههای تقویت فشار
توانســـت بینیازی ایران را به گاز ترکمنســـتان اثبات کند.
اما عراقی میگوید :بابت قطع گاز از ترکمنســـتان غرامت
خواهیـــم گرفت و دوباره روابط گازی با این کشـــور را احیا
خواهیـــم کرد .اما این بـــار رابطه ما بر اســـاس نیازمندی
نیست بلکه از نوع تجاری خواهد بود.

آخوندی :برخی مفهوم مسئولیت اجتماعی را به باجگیری تبدیل کرده اند

وزیـ ــر راه و شهرسـ ــازی گفت :بسـ ــیاری از افراد
مفهوم مسئولیت اجتماعی را به باجگیری از سایر
افراد تبدیل کردهاند و حقوق خصوصی جامعه را
پایمال میکنند.به گزارش دبیرخانه دائمی جایزه
ملی مسـ ــئولیت اجتماعـ ــی ،عبـ ــاس آخوندی در
جلسه شـ ــورای سیاستگذاری نخستین جایزه ملی
مسـ ــئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصـ ــادی افزود:

امروز پیادهسازی و اجرای مسئولیت اجتماعی در
جامعه ضروری است و باید از مفهوم آن مراقبت
شود تا به ابزار ریاکارانهای تبدیل نشود.
به گفته این مقام مسئول ،بیتوجهی به پدیده
اخالق عمومی سـ ــبب شده مسـ ــئولیت اجتماعی
در ایران موضوعی فردی محسـ ــوب شود و از آنجا
که تلقی مـ ــا از بحث اخالق ،اخالق فردی اسـ ــت،

حتی در حوزههای آکادمیک و آموزشی نیز چیزی
بهعنوان اخالق عمومی برای تدریس وجود ندارد.
وی تعـ ــادل بین حقوق خصوصـ ــی و عمومی
را نکت ه بسـ ــیار پیچیدهای برشـ ــمرد و اظهـ ــار کرد:
مفهوم مسئولیت اجتماعی نقطه تعادلی است که
اجازه نمیدهد بنگاه هزینههای خود را به جامعه
تحمیلکند.

تقسیطبدهیهایمالیاتیواحدهایتولیدیکوچکومتوسط
از آن جمله است.
ëëحمایت از تولید ،رویکرد اعمال معافیتها
رئیس سـ ــازمان امور مالیاتی کشـ ــور تأکید کرد :دولت یازدهم
فراهم کردن شـ ــرایط و زمینههای مسـ ــاعد در چارچوب یک
نظامانگیزشیواعطایمعافیتهایمالیاتیبرایحمایتاز
تولید و سرمایهگذاری را به عنوان یکی از سیاستهای کارآمد
و مؤثر نظام مالیاتی کشور برگزید .به گفته این مقام مسئول،
دولـ ــت در ایـ ــن مدت با اعطـ ــای تخفیفهـ ــا و معافیتهای
مالیاتی موفق شد که زمینههای الزم را برای انتقال سرمایهها
به نقاط محروم کشور برای تمرکززدایی فراهم سازد.
تقوینژاد خاطرنشـ ــان کرد :فراهم کردن شرایط برای توسعه
فضای کسب و کار ،رونق تولید و افزایش صادرات و همچنین
سیاس ـ ـتهای خروج از رکود از دیگر اهداف دولت یازدهم بود
که با اصالحقانونمالیاتهایمستقیممحقق شد.
وی یـ ــادآوری کرد :این در حالی اسـ ــت که پیـ ــش از آغاز به کار
دولـ ــت یازدهـ ــم ،اعطـ ــای معافیتهای مالیاتـ ــی به صورت
غیرهدفمند و غیرشفاف ،تبعاتی چون ایجاد زمینههای فساد
تبعیض مالیاتی و فرار مالیاتی را به دنبال داشت.
رئیـ ــس کل سـ ــازمان امور مالیاتی کشـ ــور بیان داشـ ــت :قانون
اصالحیه مالیاتهای مسـ ــتقیم ،از یک سو با ایجاد تغییرات
درمعافیتها و مشوقهای مالیاتی غیرهدفمند و ناکارآمد و
از سـ ــوی دیگر با حذف حمایتهای تبعیض آمیز ،گام مهم
دولت روحانی برای تغییر روند سـ ــابق و از بین بردن تبعیض
و فرار مالیاتی بود.
وی اضافه کرد :در این اصالحیه ،هدفمندسازی معافیتهای
مالیاتـ ــی در بخشهای صـ ــادرات ،تولید ،بورس ،کشـ ــاورزی،
گردشگری ،بهداشـ ــت و درمان ،حقوق کارکنان ،شرکتهای
دانش بنیان ،فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مدنظر قرار
گرفت.

ëëبانک مسکن متعهد به پرداخت وام مسکن
 40میلیونی است
وزیـ ــر راه و شهرسـ ــازی گفـ ــت :بانـ ــک مسـ ــکن
متعهد است تا وام مسکن  40میلیون تومانی را به
تمام پس اندازکنندگان پرداخت کند.
بـ ــه گـ ــزارش ایرنـ ــا ،عبـ ــاس آخوندی پـ ــس از
جلسـ ــه هیأت دولـ ــت در جمع خبرنـ ــگاران گفت:

اگـ ــر پس اندازکنندهای در بانک مسـ ــکن سـ ــپرده
داشـ ــته باشد ،بانک موظف است به آن تسهیالت
پرداخـ ــت کند و اگر موردی غیر از این مسـ ــأله بود،
گزارش کنید.وی در خصوص طرح اسـ ــتیضاحش
در مجلس شورای اسالمی و اینکه چه پاسخهایی
خواهد داد ،گفت :در صورت استیضاح در مجلس
جوابگو خواهم بود.
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رشد کشاورزی کشور به  5.9درصد رسید

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولید دامی گفت:
اخبار
رشد اقتصادی تولیدات کشاورزی کشور در شش ماهه
اول امســـال به  5.9درصد رســـید این در حالی اســـت
که وضعیت بارندگی مطلوب نبـــود .به گزارش ایرنا،
حسن رکنی بیان کرد :میزان تولید گندم کشور در سال
 1392حدود  4.8میلیون تن بود که این میزان در سال  1395از  11.5میلیون تن
گذشـــت .وی یکی از هدفهای اصلی وزارت جهاد کشـــاورزی را صرفهجویی در
مصرف آب دانست و گفت :در ســـال  1392بیش از  6.2میلیون هکتار از اراضی
کشـــاورزی کشـــور به زیر کشـــت گندم رفت اما امســـال  5.8میلیون هکتار از این
اراضی به کشـــت گنـــدم اختصاص یافته که به معنی صرفهجویـــی در آب و نیز
افزایش بهرهوری اســـت .رکنی در ادامه افزود :در ســـال  1392تراز تجاری وزارت
جهاد کشاورزی هشت میلیارد و  100میلیون دالر منفی بود این در حالی است که
سال گذشته این تراز به  3.4میلیارد دالر منفی رسید و در سالجاری بیش از پنج
میلیارد دالر بهبود پیدا کرده است.

تشکر وزیر نیرو از مردم خوزستان

وزیر نیرو از اجـــرای  75درصدی تکالیف ســـتاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتـــی بر وزارت نیرو خبر داد و گفت :امیدوارم در ماههای آینده
اجرای این تکالیف کامل شود .به گزارش ایرنا ،حمید چیتچیان در
رابطه با دالیل قطعی برق خوزســـتان نیز افـــزود :پس از این اتفاق،
صنعت برق در اکثر اســـتانها به طرف خوزســـتان رفتند و اقدامات
توشـــوی تأسیسات انجام دادند که در حال حاضر
الزم را برای شس 
قطعی برق نداریم و اگر اشـــکاالتی وجود داشـــته باشد ،متداول در
صنعت برق اســـت .وی ادامـــه داد :حدود  4هـــزار و  800کیلومتر از
خطوط اتصال فوق توزیع و  105پست از  207پست استان خوزستان
در معرض چنین وضعیتی قرار دارند و نیازمند شست و شو هستند.
وزیر نیرو همچنین از شـــکیبایی و صبر و همراهی مردم خوزســـتان
تشـــکر کرد.چیت چیان گفـــت :در بهمـــن ماه هجوم گـــرد و خاک
بیســـابقه در کنار افزایش رطوبت هوا باعث شد سیستمهای عایق
شـــبکه برق تبدیل به هادی شـــوند و جرقههای زیاد موجب از مدار
خارج شدن تأسیسات و قطع برق در استان خوزستان شد.

بانک مرکزی موظف به تهیه برنامه
افزایش درآمد بانکها از محل کارمزد خدمات شد

شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت برنامه افزایش سهم
درآمـــدی بانکها از محل کارمزد خدمـــات بانکی را تهیه و برای تصمیمگیری
نهایی به این شورا ارائه کند.
به گزارش تارنمای بانک مرکزی ،در جلســـه اخیر این شورا که شامگاه سهشنبه
برگزار شد ،اعضای شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی خواستند نسبت به یافتن
راهکارهای مناسب برای اصالح ساختار ترازنامهای بانکها و تدبیر چالشهای
موجـــود در نظام پولی و بانکی و بهبود روند امور اقدام کند .در این نشســـت که
در محل بانک مرکزی تشـــکیل شـــد ،گزارش آخرین وضعیت شـــبکه بانکی و
س کل بانک
مشـــکالت موجود در نظام پولی کشـــور توسط ولیاهلل ســـیف رئی 
مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار برای اعضای شورا تشریح شد.

طرحهای رفع تنش آبی  7کالنشهر اجرایی میشود

معاون برنامهریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب (آبفا)
کشـــور گفت :تمهیداتی اندیشـــیده شده اســـت تا با اجرای طرحها و
طرحهای کوتاه مدت ،بخشـــی از تبعات بیآبی در هفت کالنشـــهر
و بیش از  300شـــهر دیگر کشـــور در تابســـتان ســـال آینده به شـــکل
توگو با ایرنا با اشاره
اضطراری مهار شود« .علی اصغر قانع» در گف 
برنامهریزیهای انجام شـــده برای رفع تنش آبی در هفت کالنشهر
کشـــور اظهار داشت :این طرحها شامل حفر چاه ،استفاده از خطوط
انتقـــال ،مدیریت مصرف آب ،اجاره چـــاه و خرید آب از بخشهای
مختلف و جایگزینی آن برای شرب است.شهرهای اصفهان ،شیراز،
یزد ،کرمان ،بندرعباس ،بوشـــهر و مشـــهد هفت کالنشـــهر هستند.
معـــاون آبفای کشـــور افـــزود :با وجـــود پایین رفتن ســـطح آبهای
زیرزمینی در سالهای اخیر ،اما اکنون تنها راه مطمئن ،کوتاه مدت و
اضطراری برای حل مقطعی این مشکالت حفر چاه است.

پرداخت تسهیالت رونق تولید
به بیش از  11هزارو  900بنگاه صنعتی

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شـــهرکهای صنعتی از اعطای  85هزار و
 570میلیارد ریال تســـهیالت رونق تولید به صنایع کوچک و متوسط کشور خبر
داد و گفت :این تسهیالت به  11هزار و  963بنگاه اقتصادی پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا ،علی یزدانی با اشاره به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید افزود :از  19هزار و  734بانگاه صنعتی کوچک
و متوســـط ثبتنام شده در ســـامانه بهین یاب 12 ،هزار و 200واحد با بانکهای
عامل قرارداد بســـته که تاکنون  11هزار و  963واحد تسهیالت از بانکها دریافت
کردهاند .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :برای اطمینان از اعمال
این تسهیالت در چرخه تولید و صنعت ،سه مرحله پایش و ارزیابی قبل ،هنگام
و بعد از پرداخت تسهیالت صورت میگیرد.

اختصاص  ۱۰۰میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاها

یکصـــد میلیارد تومان اعتبار برای گازرســـانی به روســـتاهای کشـــور
ص یافته اســـت .به گزارش ایسنا ،مشاور وزیر نفت در امور گاز
اختصا 
در حاشـــیه سفر به بندرعباس در جمع خبرنگاران ،گفت :این اعتبار
سال آینده و برای گازرسانی به روستاهای باالی  ۲۰خانوار اختصاص
مییابد.محمود آستانه افزود :هزینه ایجاد زیرساختهای گازرسانی
به روســـتاها بر عهده دولت و به ازای هر خانوار بیش از چهار میلیون
تومان است.وی تصریح کرد :هدفگذاری شرکت گاز هرمزگان برای
اتمام گازرسانی به شهرهای این استان ،پایان سال  ۱۳۹۷است.

 ۶۹میلیون دالر ،ارزش صادرات مستقیم فرش ایرانی به امریکا

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشـــاره به اینکه در ۱۰ماهه امســـال  ۲۷۵میلیون
دالر صـــادرات فرش ایرانی به  ۸۰کشـــور دنیا انجام شـــده گفـــت که  ۶۹میلیون
دالر صادرات مستقیم فرش به امریکا بوده است.به گزارش ایسنا ،حمید کارگر
در مراسم گشایش نخستین نمایشـــگاه فرش دستبافت و صنایع وابسته آن در
گـــرگان ،با بیان این مطلب اظهـــار کرد :ارزش این میزان صـــادرات فرش ایران
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۹درصد رشد داشته است.وی وزن فرشهای
صادر شده در این مدت را چهار هزار و  ۴۰۰تن عنوان کرد و افزود :این میزان نیز
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۰درصد رشد داشته است.

بیکاری نیمی از خیاطان و تولیدکنندگان پوشاک

رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران تصریح کرد که قاچاق
پوشاک نیمی از خیاطان و تولیدکنندگان را بیکار کرده است و بسیاری
از محصوالت تولید شـــده در انبارها مانده و نمایشگاههای بهاره هم
منفعتـــی برای تولیدکنندگان ندارد.حبیب طهماســـبی در گفتوگو
با ایســـنا درباره بازار شب عید گفت :قدرت مالی مردم کاهش یافته
اســـت و این عامل به عالوه واردات بیرویه قاچاق باعث شده است
کـــه افزایش تقاضا در بازار شـــب عیـــد مورد انتظار ما نباشـــد .وی با
اشـــاره به مشـــکالت تولیدکنندگان و خیاطان گفت :قاچاق بیرویه
پوشاک باعث شده است  ۵۰درصد تولیدکنندگان بیکار و  ۵۰درصد
باقیمانده تنها با  ۲۵درصد ظرفیت خود فعالیت کنند.

