اقتصاد

14

شنبه  28فروردین  8 .1395رجب .1437شماره 19232

تشویق بانک های خارجی به همکاری با ایران؛
یکی از اهداف سفر موگرینی به تهران

عکس و شرح

کمک اروپا برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و تشویق بانک های خارجی به همکاری با ایران از جمله موضوعاتی است که هیئت عالی
رتبه اتحادیه اروپا در سفر به تهران با مقامات ایرانی به بحث خواهد گذاشت .به گزارش تسنیم ،موگرینی ،قرار است امروز در راس هیئتی به ایران
سفر کند.به رغم رفع تحریم های بانکی غرب علیه ایران هنوز بانک های بزرگ از احیای روابط خود با ایران خودداری می کنند.

مشاجره شرکتهایاروپایی با آمریکا درباره تحریمهای ایران
سیف در شورای روابط خارجی آمریکا :موانع بانکی رفع نشود ،توافق شکست میخورد

چرخ های پنهان در خودروی آینده
«بی ام دبلیو»
در مراسم رونمایی از برنامه  100سال آینده بی ام و،
از خودروی مفهومی نکست  100این شرکت رونمایی
شد .ویژگی بارز ظاهری این خودرو ،عدم دیده شدن
چرخ های این خودرو است .فلسفه اصلی بی ام و برای
خودروهای  100سال آینده آن است که خودرو باید
به ان��دازه کافی هوشمند شود تا بسیاری از گرههای
ترافیکی باز شوند و برای این کار نیازی به استفاده بیش
از حد از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده نیست و قرار
هم نیست که لذت رانندگی با خودرو در جادهها به یک
خاطره تبدیل شود( .تصویر :مد آنالین)
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اظهارات وزیر اقتصاد و امیدهای مالیاتی
چرا در حالی که اکثر دولت های دنیا می توانند با مالیات،
اقتصاد خود را خوب بچرخانند ،ما تاکنون نتوانسته ایم؟
این سوالی اساسی است که هر گاه سخن از اصالح اقتصاد
ملی پیش می آید ،در راس همه سواالت خودنمایی می کند.
سوالیکهاگرپاسخصحیحیبداندادهنشود،ممکناستبه
زیر سوال بردن خود ساختارهای اساسی اقتصاد ،مثل قانون
(نظام مالیاتی) بینجامد .اینگونه است که هم اکنون وزیر
اقتصاد با بیان این که آن چه تاکنون در خصوص اخذ مالیات
در کشور گذشته است ،قابل دفاع نیست ،به وجود بی عدالتی
ها در نظام مالیاتی و نارضایتی های بعدی مردم اقرار کرده
است .البته وی نوید تدوین و پیاده سازی نظام جامع مالیاتی
را تا همین یکی دو سال آینده داده است که بر مبنای آن ،قرار
است اهداف عدالتجویانه در این حوزه بیش از پیش پیگیری
شوند .اما بااین حال ،ممکن است این سوال پیش بیاید که
استقرار این نظام جامع ،عالوه بر محاسبه دقیق تر مالیات
ها و کاهش نارضایتی ها ،چه تبعات مثبت دیگری را به همراه
خواهدداشت؟دراینزمینهبهطورکلیمیتوانگفت:دولت
با استقرار این نظام به راحتی و در عمل می تواند پیام های
روشنی برای هدایت اقتصاد به هر که مرتبط با نظام اقتصادی
است صادر کند .در این زمینه چند نکته قابل تامل است:
 -1یکی از مهم ترین مزایای پیاده س��ازی نظام جامع
مالیاتی ،گام نهادن دول��ت در مسیر شناسایی مجموع
درآمدهای اف��راد است .موضوعی که هم اینک حتی در
قانونهموجودنداشتهوبنابهگفتهکارشناسانمیبایست
جزو مطالبات جدی نمایندگان مجلس قرار گیرد .می توان
گفت با وجود چنین سامانه ای از فرارهای مالیاتی افراد با
استفاده از خالءهای قانونی تا حد زیادی جلوگیری شده
و زمینه برای اجرای منعطف سیاست های درآمدی مانند
تخصیص یارانه ها و برنامه ری��زی ب��رای نحوه تخصیص
آن فراهم می آید .معضلی که هم اینک ،مورد انواع سهم
خواهی های اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است.
 -2عدم وجود شفافیت در اخذ مالیات ها ،تاکنون باعث
ش��ده تا فعاالن اقتصادی با ب���رآورد اشتباه درآمدهای
مشاغل ،بعض ًا وارد حرفه هایی شوند که اگر چه به ظاهر
س��ودآور اس��ت ،اما با ایجاد شفافیت های روزاف���زون در
سیستم های اطالعاتی ،در عمل با سودهای بسیار کمتر
مواجه شده و به سوی رکود و کاهش فعالیت گام بردارند که
این موضوع می تواند بر فضای اقتصادی خانوارها اثر منفی
زیادی بگذارد .لذا استقرار نظام مالیاتی می تواند یک گام
پیشگیرانه در این خصوص به شمار آید.
 -3با استقرار نظام جامع مالیاتی ،می ت��وان انتظار
هماهنگی و رفتار عادالنه تری در سیاست های مالیاتی
دولت را هم شاهد بود .می توان هم اینک به راحتی مشاهده
نمود که علیرغم سودآوری برخی مشاغل ،به دلیل اینکه
رسته کلی آن مشاغل با مشکل تولید مواجه هستند ،نرخ
مالیات کل آن رسته ،بسیار پایین و یا صفر محاسبه می شود
که این خود نمونه یک بی عدالتی در بین فعاالن آن رسته
است .البته عکس این موضوع نیز صادق است.
 -4از کارکردهای بارز استقرار نظام جامع مالیاتی می توان
به باالرفتن کنترل بر سپرده های بانکی یاد کرد .موضوعی
کههماینکنبودآنسببفعالیتغیرمجازبرخیموسسات
پولی و هم چنین برخی فعالیت های غیر مجاز در بین بانک
های مجاز شده و انتقاد خود وزیر اقتصاد را نیز برانگیخته
است .بر این اساس ،فعالیت های سوداگرانه پولی که ابعاد
آن می تواند آن قدر گسترده شود که حتی اخالل در نظام
اقتصادی به حساب آید ،کنترل شده و از جنبه کارکردی
نیز ،ورود و فعالیت در این بازار بهینه خواهد شد.
 -5گفته می شود که مسکن ،یکی از کلیدی ترین بخش
های اقتصاد کشور است .حوزه ای که درآمدهای داللی
در آن ،سبب تحمیل هزینه های هنگفت بر درآمد خانوار یا
بنگاه ها به صورت اجاره شده است .و در عین حال ،رکود
آن ،مسبب اصلی بخش زیادی از رکود در سایر بخش های
اقتصادی کشور به شمار می آید .به خاطر داریم که بازار
داللی زمین و مسکن در سال های گذشته ،چگونه سرمایه
هایی را که می توانست به بخش های مولد سوق یابد ،درون
خود بلعید و در ادامه خود را در منازل خالی و ...نشان داد
که تاکنون نیز ادامه یافته است .در این رابطه می توان گفت
مالیات می تواند یک ابزار کنترلی و اصالحی به شمار آید.
به عنوان مثال قطع ًا با اجرایی شدن بخشی از سیاست
های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر خانه های خالی،
رفتار مصرفی و سرمایه ای مالکان واحدهای مسکونی و
نیز سازندگان آن ها دچار تغییرات اساسی خواهد شد.در
پایان می توان نویدهای اخیر وزیر اقتصاد را یک تحول مهم
در عرصه اقتصاد دانست .تحولی که نیازمند عزم و همراهی
همگانی در عرصه اقتصاد است .با این وجود ،عنوان این
موضوع که اطالع یابی از حساب های بانکی ،سرک کشی
به حریم خصوصی مردم است ،توجیه خود را برای همیشه
از دست خواهد داد .هم چنین میخ نهایی بر تابوت امید به
درآمدهای نفتی دولت برای همیشه کوبیده خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی ایران که برای نشست
بانک جهانی به آمریکا سفر ک��رده ،درب��اره
موانع رفع تحریم ها دی��داری با وزی��ر خزانه
داری آمریکاداشت .جک لو در ای��ن دی��دار
گفت « :تا زمانی که ای��ران به تعهدات خود
براساس برجام عمل کند ،آمریکا با حسننیت
به اجرای تعهدات مرتبط با تحریمها ادامه
خواهد داد» .در همین حال سیف در سخنانی
در نشست شورای روابط خارجی آمریکا تاکید
کرد  :اگر اقدامات اخیر علیه ایران منجر به
رویارویی ایران با بانک های بین المللی شود
توافق هسته ای شکست خواهد خورد .البته
این تنها خبر در مورد مشکالت بانکی ایران
در فضای پسا تحریم نیست و نشریه معتبر
فورچون مدعی ش��ده اس��ت که نمایندگان
شرکتهای اروپ��ای��ی در دی��دار با مقامات
دولت آمریکا از تداوم دشواریهای معامالت
تجاری با ایران گالیه کرده اند.اگرچه چند
ماه از برداشته شدن تحریم ها می گذرد ،اما
وجود برخی از موانع در قوانین آمریکا سبب
شده است که آثار این اتفاق نمایان نشود .از
این رو ،ایران و شرکای اروپایی به شدت به این
موضوع معترض شدند .این موضوع سبب شد
تا سیف در حاشیه سفر خود به آمریکا به دیدار
جک لو ،وزیرخزانه داری آمریکا برود .آنطور
که سایت وزارت خزانه داری آمریکا گزارش
داده است ،جک لو در این دیدار گفته است«:
تا وقتیکه ایران به توافقهای اتمی خود در

ارتباط با برنامه جامع اقدام مشترک ،عمل
میکند ،آمریکا هم با حسن نیت به تعهدات
خود در زمینه برداشتن تحریمهای هستهای
عمل خواهد کرد».به گزارش مهر ،دیدار جک
لو و «ولی ا ...سیف» در حاشیه نشست بانک
جهانی در واشنگتن آمریکا انجام شدهاست.
این گفتگوها پشت درهای بسته صورت گرفته
و جزئیات بیشتری از این دیدار با خبرنگاران
در میان گذاشته ن��ش��د هاس��ت.ب��ه گ��زارش
اقتصادنیوز ،بیبیسی که خبر این دیدار را
منتشر کرده ،نوشت :این مالقات در حالی
انجام شد که مخالفتها در کنگره با احتمال
تسهیل انجام معامالت دالری موسسات
و شرکتهای خارجی با ای��ران ادام��ه دارد.
گفته می شود که دولت آمریکا ،زیر نظر وزارت
خزانهداری ،درحال طراحی شیوهای است
که به موسسات مالی در خارج از آمریکا اجازه
میدهد برای تجارت مشروع با ایران به دالر
دسترسی پیدا کنند.آدام زوبین ،مسئول دفتر
تحریمهای وزارت خزانهداری ،روز پنجشنبه
در «بنیاد دفاع از دموکراسی» در واشنگتن
گفت « :به نفع ما نیست که موانع تصنعی در
سر راه معامالتی که براساس توافق اتمی
ممکن شده ایجاد کنیم .بنابراین آمریکا با
سازمانهای دولتی ناظر بر مقررات در سایر
کشورها و همچنین ای��ران کار خواهد کرد
تا اطمینان حاصل شود ایران به پو لهایش
دسترسی پیدا میکند».

▪ ▪هشدار سیف

به گزارش گروه فارس ،ولی ا ...سیف رئیس
بانک مرکزی ایران که به واشنگتن سفر کرده
است در شورای روابط خارجی آمریکا حضور
یافتودربارهمسائلاقتصادیمربوطبهتوافق
هسته ای سخنرانی ک��رد.وی در سخنرانی
خود تاکید کرد که آمریکا و اتحادیه اروپا باید
به تعهدات خود براساس توافق هستهای عمل
کنند و اقدامات الزم را برای رفع تحریم ها در
چارچوب این توافق انجام دهند .سیف تاکید
کرد که باید به ایران اجازه استفاده از سیستم
مالی آمریکا و امکان لمس تراکنش های
مالی ایران به سیستم مالی آمریکا()UTurn
داده شود.وی افزود :اگر اقدامات اخیر علیه

نفت

ایران منجر به رویارویی ایران با بانک های
بین المللی شود توافق هسته ای شکست
خواهد خ��ورد .در همین حال ،نشریه معتبر
ف��ورچ��ون به گ��زارش نشستی پ��رداخ��ت که
در آن نمایندگان شرکتهای اروپ��ای��ی به
انتقاد و گالیه از مقامات آمریکایی پرداختند.
ب��ه گ���زارش ف���ارس ،روز پنجشنبه دو مقام
وزارت خارجه آمریکا و دو مقام دفتر کنترل
دارای�یه��ای وزارت خزانه داری آمریکا در
نشستی که برای توضیح نحوه سرمایهگذاری
در ای��ران در پاریس داشتند ،با انبوهی از
س���واالت و بدبینی مسئوالن شرکتهای
بزرگ اروپایی از جمله ایرباس ،لورال ،تالیس
و پژو-سیتروئن مواجه شدند .اف��راد حاضر

مالیات

در این نشست غیرعلنی به فورچون گفتهاند
این دیدار قرار بود یک «میزگرد دوستانه» با
هدف رفع نگرانی شرکتهای اروپایی باشد،
ام��ا در ع��وض به محلی ب��رای گله و شکایت
اروپاییهایی بدل شد که از پیچیدگی قوانین
آمریکا ناخرسند هستند.به عنوان نمونه،
نماینده شرکت ایرباس در این نشست گفته
است که این شرکت در اجرایی کردن قرارداد
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فروند هواپیمای جدید به ای��ران ،با مشکل
مواجهشدهاست،چراکهبرخیازشرکتهای
دخیل در اجرای این ق��رارداد از تحریمهای
یکجانبه ایاالت متحده نگران هستند.پیشتر
نیز جان ک��ری ،وزی��ر خارجه آمریکا با بیان
اینکه «آمریکا به سختی تالش می کند تا در
م��ورد ای��ران جانب انصاف را رعایت کند»،
تصریح کرده بود« :باید به ایران اجازه داده
شود به آنچه که در چارچوب برجام مستحق
آن است ،دست یابد و این حرفی است که هم
رئیسجمهور آمریکا زده و هم من و هم وزیر
خزانهداری آمریکا».به گفته او «دولت آمریکا
ت�لاش میکند زمینه الزم را فراهم کند تا
بانکهای آمریکایی بتوانند در زمینه هایی
که پس از توافق هستهای ممنوعیتی برای
آنها وجود ندارد ،با ایران مبادالت مالی داشته
باشند».حال باید منتظر بود و دید که آیا موانع
بانکی مبادالت تجاری ای��ران با کشورهای
اروپایی برطرف می شود یا خیر.

نفت

زنگنه به نشست دوحه نمی رود

اذعان وزیر اقتصاد بر بی عدالتی در اخذ مالیات

حمل رایگان نفت ایران متوقف شد

طبق اعالم روابط عمومی وزارت نفت وزیر نفت به نشست فریز نفتی
دوحه نخواهد رفت و نماینده ایران در اوپک به نیابت از بیژن زنگنه،
شرکت می کند.نعمت الهی ،مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت
با اعالم این خبر به شانا گفت :ایران پیش از این اعالم کرده بود که
تا پیش از بازگشت تولید و صادرات نفت خام این کشور به سطوح
پیش از تحریم ها نمی تواند به برنامه تثبیت تولید نفت بپیوندد ،اما
جمهوری اسالمی ایران از هر گونه تالش کشورهای عضو و غیرعضو
اوپک برای بازگرداندن ثبات به بازار و قیمت های جهانی نفت خام
حمایت می کند.

وزی��ر اقتصاد اذع��ان کرد که اخذ مالیات تاکنون قابل دف��اع نبوده است.
به گ��زارش ف��ارس ،وی گفت :ف��روش ،مبنای ما ب��رای اخ��ذ مالیات است
و به همین علت شاید جایی نتوانیم مالیات به حق را دریافت کنیم و در
ج��ای دیگر بیش از حد انصاف و ع��دل وص��ول کنیم که ای��ن بیعدالتی
است و م��ردم از بیعدالتی در اخذ مالیات ناراحت هستند .به گزارش
خبرگزاری ص��دا و سیما ،وی در عین ح��ال از تهیه ط��رح جامع مالیاتی
کشور با همکاری یک مشاور خارجی خبر داد و گفت :با اجرای این طرح
اخذ مالیات ب��دون دخالت انسان ص��ورت خواهد گرفت .بدین ترتیب با
اجرای آن جلوی بی عدالتی ها و وصول اضافی مالیات گرفته می شود.

شرکت ملی نفت حمل رایگان محموله های نفتی را که به عنوان امتیازی
در شرایط تحریم به خریداران اعطا شده بود متوقف کرد .البته همچنان
تخفیف هایی برای ارسال محموله های نفتی در نظر گرفته می شود.به
گزارشفارسمنابعهندیاعالمکردندممکناستموجبتغییردرتصمیم
پاالیشگاههایهندیبرایخریدبیشترنفتازایرانشوند.بهنوشتهروزنامه
هندیتلگراف،هزینهارسالمحمولههاازایرانبههنداکنونکمترازنصف
خواهدبود.یکمقامآگاهگفت«:ممکناستاینتخفیف50درصدیادامه
یابد».گفتنیاستایرانبعدازشدتتحریمها درنوامبر2013بهپاالیشگاه
هایهندیحملونقلرایگانمحمولههاینفتیپیشنهادداد.

بازار خبر
کاهش  34درصدی صادرات پسته
ایسنا -ص���ادرات پسته در سالی که
گذشت با کاهش 34درصدی مواجه شد
کهبهنظرمیرسدافزایشقیمتآنعامل
کاهش ص��ادرات این محصول باشد که
البته برخالف ادعای برخی کشورهای اروپایی مبنی بر
وجود «آفالتوکسین» در پسته ایرانی ،این محصول در سال
گذشته به بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا از جمله آلمان،
فرانسه ،انگلیس ،ایتالیا و غیره صادر شده است.

مغولستان مشتری جدید نفت ایران
مهر -مدیر امور بینالملل شرکت نفت با
اش��اره به ازسرگیری مذاکرات ای��ران و
مغولستان برای فروش نفت ،گفت :در
صورت توافق ،ایران آماده صادرات نفت
به مغولستان از مسیر چین است.

شاخص

قیمت موز سوار بر امواج روانی
اواخ��ر سال گذشته بود که اخباری از افزایش 6
برابری تعرفه واردات موز به گوش رسید .این خبر
اوایل امسال با اعالم تعرفه های گمرکی تایید شد.
همین خبر کافی بود تا قیمت موز روند صعودی
بگیرد و از حدود  3هزار تومان در سال قبل به بیش
از  5هزار تومان برسد .فارغ از اینکه قانون جدید
از ابتدای امسال اجرایی شده و بسیاری از میوه
های عرضه شده با قیمت باال ،سال قبل خریداری
شده است باید توجه کرد که با افزایش تعرفه از 4
به  26درصد ،قیمت یک کیلوگرم موز از  3هزار
به  3700تومان افزایش می یابد اما امواج روانی
این خبر کافی بود تا شاهد جهش قیمتی این میوه
عمدتا وارداتی باشیم.

وزیر صنعت خبر داد:

سرعت اجرای برجام راضیکننده نیست ،اما نباید عجله کرد

تهیه فهرست جدید کاالهای تولید داخل برای توقف واردات
وزیر صنعت با اعالم اینکه از سرعت عمل اجرای برجام
راضی نیستیم اما عجله هم می تواند به ضرر کشور تمام
شود ،گفت :لیست کاالهایی که در داخل توان تولید
آن وجود دارد تهیه شده و این هفته به ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی ارسال می شود تا توقف واردات آن
تصویب شود.به گزارش تسنیم ،نعمت زاده وزیر صنعت
در برنامه تلویزیونی با بیان این که از سرعت اجرای برجام
راضی نیستیم ،اظهار داشت که عجله کردن دراین زمینه
می تواند به ضرر کشور تمام شود.نعمت زاده هم چنین
با تاکید بر این که کاالهایی که در داخل توان تولید آن
وجود دارد را نباید از خارج تأمین کنیم ،از احتمال ارائه
پیشنهاد به دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
برای ممنوع کردن واردات کاالهایی که در داخل تولید
می شود ،خبر داد و گفت :لیست این کاالها تهیه شده و
هفته آینده لیست این کاالها به ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی ارسال می شود.وزیر صنعت با اشاره به سفر
اخیر هیات ایتالیایی به تهران ،گفت :نخست وزیر ایتالیا
هیئت هایی از بانک های مختلف را همراه خود آورده بود
و رئیس بیمه های صادراتی «ساچه» هم آمده بود و این
ها نشان می دهد که آنها برای همکاری جدی هستند.
وی اف��زود :آنها اعالم کردند چهار میلیارد یورو بیمه

صادراتی برای فعالیت در ایران و  800میلیون یورو هم
جداگانه برای فعالیت های کوچکتر تصویب کردند .وزیر
صنعت ادامه داد :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
هم بدهی های معوق کشورمان را که امکان پرداخت آن
در دوران تحریم نبود ،با بیمه صادراتی ایتالیا تقسیط
و قسط نخست را هم پرداخت کرد.نعمت زاده ،تعیین
شریک اول تجاری ای��ران در برهه کنونی را منوط به
سفر دیگر هیات های تجاری به ایران دانست و گفت:
رئیس جمهور کره جنوبی با هیئت بزرگ اقتصادی در
روزهای آینده و شنبه هم خانم موگرینی با حدود هفت
نفر از رؤسای کمیسیون های مختلف اتحادیه اروپا به
کشورمان سفر می کنند.همکاری صنعت با شرکای
خارجی ،محور دیگر سخنان وزیر صنعت بود .نعمت زاده
گفت :در زمینه همکاری با شرکت پژو از اسفند کار را
آغاز کردیم و تیم فرانسوی اکنون در حال همکاری با ما
است و شرکت مشترک نیز به صورت  50به  50در حال
ثبت است.وی ادامه داد :برای ارتقای توان بازرسی فنی
خودرو با یک گروه متخصص اتریشی توافق نامه امضاء
کردیم تا تجاربشان را به کشورمان منتقل و اطالعاتمان
را به روز کنیم .هم چنین در این زمینه توافقی با شرکت
ایتالیایی امضاء شده است.

علیلو :وزیر صنعت به متخلفان پست جدید می دهد!
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه
چطورکسیکهپروندهقضاییداردبایدبهعنوانعضوهیأت
مدیره یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی انتخاب
شود،گفت:اینگونهحرکتهاآنهمازسویوزیرصنعت
هیچ سنخیتی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ندارد.
علیعلیلودرگفتوگوباتسنیم ،افزود:متأسفانهدربرخی
موارد عزل و نصبهایی در بخشهای مختلف اقتصادی
اتفاق میافتد که مبارزه با معضل مفاسد اقتصادی را
با موانعی روب��هرو م �یس��ازد.وی اضافه ک��رد :بهعنوان
نمونه اخیر ًا فردی که در مشکالت مالی گذشته یکی از
شرکتهای خودروسازی نقش پررنگی داشته و پرونده
او در محاکم قضائی در حال بررسی است ،بهپیشنهاد
وزیر صنعت بهعنوان عضو هیأت مدیره در یکی دیگر از

شرکتهای خودروسازی انتخاب شده است.وی با طرح
این پرسش که چطور کسی که پرونده قضایی دارد باید
بهعنوان عضو هیأت مدیره یکی از شرکتهای بزرگ
خودروسازیکشورانتخابشود،گفت:اینگونهحرکتها
آن هم از سوی وزیر صنعت هیچ سنخیتی با سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ن���دارد .دول��ت چگونه میخواهد با
مفاسد اقتصادی مقابله کند در حالی که متخلفان را
بهجای م��ج��ازات در سمتهای جدید ق��رار میدهد؟

 /٩٥٠٢٠٤٥٤ف

 /٩٤٥١١٨٢٤ت
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