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زنگنه در گفت وگو با ایلنا:
شرکت نفت قصد فروش امالک 

زنجانی را دارد

وزیر نفت از فروش امالک منتقل شــده بابک 
زنجانی به شرکت نفت خبر داد. بیژن نامدار زنگنه در 
گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره این که گفته 
می شود وزارت نفت مانع انتقال اموال بابک زنجانی 
برای پرداخت بدهی های وی می شود،  گفت: یک 
مقداری از امالک زنجانی به وزارت نفت منتقل شده 
که دیگر متعلق به وی نیست و برای شرکت نفت است 
که این شرکت هم قصد فروش آن ها را دارد. وزیر نفت 
درباره این که گفته می شود وزارت خانه متبوعش از 
رسیدگی به این پرونده جلوگیری می کند، تاکید 
کرد: آن ها می گویند ما می خواهیم ۷/۲ میلیون یورو 
پرداخت کنیم اما وزارت نفت حساب اعالم نمی کند 

که این حرف ها یک شوخی است.
    

هلگا اشمید: 
کشورهای غیراروپایی هم به 

اینستکس خواهند پیوست
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 
پنج شنبه گفت روند اجرایی شدن سازوکار مبادله ای 
موسوم به اینستکس، پیشرفت هایی کرده است. به 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هلگا اشمید، 
گفت عالوه بر ۱۰ کشــور اتحادیه اروپا که پیش از 
این برای استفاده از این ساز و کار اعالم آمادگی کرده 
بودند، اکنون ما هفت دولت عضــو دیگر داریم که 
اعالم کرده اند که یا به عنوان سهامدار به اینستکس 
می پیوندند، یا از آن استفاده می کنند. وی افزود: بر 
اساس مشــورت هایی که هفته گذشته داشته ام، 
می توانم این را به شما بگویم که دولت های غیر عضو 
اتحادیه اروپا هم ]به اینستکس[ ملحق خواهند شد.

    
در بیانیه پایانی رؤسای جمهور دو کشور 

تاکید شد؛
روسیه و بولیوی به همکاری  

تجاری با ایران ادامه می دهند

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و مورالس 
رئیس جمهوری بولیوی با محوریت ایران یکدیگر 
دیدار کردند. به گــزارش ایلنا به نقــل از تاس، در 
بیانیه ای که بعــد از این دیدار توســط وزارت امور 
خارجه روسیه منتشر شده آمده است: »ما معتقدیم 
که برجام برای حل مسائل بین المللی کارآمد و بدون 
جایگزین است و بولیوی و روسیه تعهد خود به برجام 
را اعالم می کنند و پایبندی سایر کشورها به تعهدات 
خود در قبال ایــران را الزم می دانند. تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه ایران غیرقابل قبول اســت و 
روسیه و بولیوی به همکاری های تجاری-اقتصادی 

خود با ایران ادامه خواهند داد.«
    

نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی:
عرضه نفت در بورس بزودی 

کاغذی می شود
نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی گفت: 
ما هم باید در آینده به سمت اســتفاده از ابزارهای 
فیوچر و ُفروارد برویم اما باید ابتدا فروش فیزیکی جا 
بیفتد و شرایط فراهم شود که بتوانیم گام های بعدی 
را برداریم. امیر حسین تبیانیان در گفت وگو با ایلنا، 
 )Futures( درباره استفاده از ابزارهایی مثل فیوچرز
و ُفروارد ) Forward( برای فروش نفت در بورس 
انرژی گفت: مجوز این ابزارها در ایران گرفته شده و 
روی محصوالت غیر نفتی استفاده می شود اما چون 
نفت خام به تازگی وارد بورس شده و سرمایه گذاران 
تازه با شاخص ها، قیمت نوسانات و موضوعات آشنا 
می شوند، تصمیم بر این است ابتدا فروش فیزیکی 
راه بیافتد که امکان تحویل وجود داشته باشد. چون 
قراردادهای آتی حتما باید منجر به تحویل شود در 
غیر این صورت مشکل شــرعی پیش می آید. وی 
افزود: ابتدا فروش فیزیکی پایه گذاری شد تا تحویل 
از طریق بورس انجام شود، سپس بر اساس راه اندازی 
فروش فیزیکی سایر ابزارها مجوز گرفته و کار کنند. 
باید توجه داشــت که در عرضه بورسی نفت در پله 
اول هستیم، باید ابتدا فروش فیزیکی را سر و سامان 

دهیم. فعال برای معرفی ابزارهای جدید زود است.

خبر اقتصادی
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وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:  با 
همکاری دستگاه های اجرایی، فاصله 
زمانی ترخیص کاال از گمرکات به یک 

سوم کاهش می یابد.
 به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و 
دارایی ایران )شادا(، فرهاد دژپسند در 
جریان سفر به استان هرمزگان، پس 
از پایان جلسه مشــترک با مسئوالن 
مرتبط با تشــریفات ترخیص کاال در 
گمرکات و بنادر کشور، که صبح دیروز 
در بندر شهید رجایی برگزار شد، افزود: 
همچنین مقرر شد، با همکاری بانک 
مرکزی، تامیــن ارز کاال های وارداتی 
گروه یک و دو، بــا اولویت ویژه صورت 
گیرد و نیز، کاالهای فاقد ثبت سفارش، 
در اســرع وقت، در اختیار ســازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار 
داده شــده و یا جهت صادرات در نظر 

گرفته شود.
وزیر اقتصــاد تصریح کــرد: این 
تصمیمات موجب تسریع روند واردات 
و صادرات و کاهش موجودی و احیاناً 
رســوب کاال در گمرکات شــده و نیز 
دسترسی مردم به کاالهای وارد شده را 

آسان تر از قبل می کند.
وی در بخش دیگری از ســخنان 
خود، ســفر بــه اســتان هرمزگان 
و تصمیمــات جلســه با مســئوالن 
مرتبط با تشــریفات ترخیص کاال در 
گمرکات و بنادر کشــور را، براساس 
جمع بندی هایی عنوان کــرد که در 
سفرهای پیشــین خود با سایر بنادر 
کشور و نیز بندر شهید رجایی داشته 

است.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان این که 
میزان موجودی کاال در بنادر کشــور 

معادل ۱۰ میلیون تــن کاال، از جمله 
چهار میلیون و ۲۰۰ هــزار تن کاالی 
اساسی است، افزود: این موضوع جای 
بسیار خوشحالی دارد که به رغم تالش 
دشمن برای جلوگیری از ورود کاال به 
کشور، چنین وضعیت خوبی به لحاظ 

موجودی کاال در بنادر داریم.
دژپسند گفت: حجم واردات رشد 
خوبی نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل داشــته اســت و یکی از عوامل 
افزایش موجودی و بعضاً رســوب کاال 
در گمرکات کشــور را همین موضوع 

عنوان کرد.
وزیر اقتصاد افــزود: بخش دیگری 
از دالیل این امر به مشــکالت مربوط 
به بحث عدم ثبت ســفارش از سوی 
واردکننــدگان و بخشــی دیگر نیز 
به موضــوع تایید کیفیت و بررســی 
استانداردهای کاالی وارداتی به ویژه 
در خصوص کاالهای اساسی و خوراک 
دام است که باید بپذیریم، قابل چشم 

پوشی نیست. 
 تسهیل و روان سازی 

تجارت خارجی
دژپســند در نشســت با فعاالن 
اقتصادی اســتان هرمزگان نیز گفت: 
وظیفه حاکمیــت و دســتگاه های 
مسئول، تسهیل و روان سازی تجارت 
خارجی کشور در  راستای رونق تولید 
داخلی اســت   وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی  در این نشســت، یادآور شــد: 
فلسفه این ســفر با هیاتی متشکل از 
نمایندگان دستگاه هاي مرتبط، رفع 
موانعی اســت که فعــاالن اقتصادِی 
درگیر تجارت خارجــي و بویژه حوزه 

واردات با آن روبرو هستند.

وی با اشاره به افزایش میزان واردات 
کشــور در چند ماهه ابتدای امسال، 
افزود: در شــرایطی که دشمن با انواع 
ترفندها تالش میکند واردات کشــور 
کم شــود این موضوع را بایــد به فال 

نیک گرفت.
 دژپســند با بیان اینکه مسئوالن 
بنادر اســتان هرمزگان در تالشــند،  
انتقــال کاال از بنادر بــه اقصی نقاط 
کشــور  با ســهولت هرچه بیشــتر 
صــورت گیرد، افــزود: رونــد تخلیه 
 و ترخیــص کاال با حرکتی شــتابان 

در حال انجام است.
 به گفته وی، برخی موارد که در مورد 
کاالهای اساسی، تحت عنوان رسوب 
کاال مورد اشاره قرار می گیرد، مربوط 
به رعایت مسائل ایمني و زیستي است 
که باید با استانداردهای تعیین شده، 
مطابق باشد تا سالمت مردم در خطر 

نیافتد.
 دژپسند با بیان اینکه در این شرایط 
سخت تحریم، تالش ها باید به گونه ای 
باشد که مشــکالت به حداقل برسند، 
گفــت: سیاســت گذاري ها از موضع 
حاکمیــت باید به گونه اي باشــد که 
فعاالن اقتصادی به عنوان بازیگر اصلي 
اقتصاد، بدون دغدغه هاي جانبی، بدنه 

اقتصاد را به نقطه تعالي برسانند.
 وزیر اقتصاد با تاکیــد بر ضرورت 
ایجاد بستر روان براي حرکت بازیگران 
اصلي اقتصاد، یعني فعاالن اقتصادي 
خاطر نشــان کرد: اگر در این شرایط 
سخت، به تصمیمات دولت نگاه کنید 
، عمدتا معطوف به رفع مسائل مشکل 
ساز براي تولید، چه در سطح سرزمین 

اصلي و چه در مناطق آزاد است.

 این مقام مســئول تصریح کرد: به 
همین دلیل بود که سال گذشته دولت 
تصمیم گرفت، فارغ از بخشنامه  هاي 
موجود، براي واردات کاالهای مصرفی 
در هر منطقه،  ســهمیه اي جداگانه 

اختصاص دهد .
 وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، 
واردات به منظور تقویت تولید صورت 
میگیرد، تصریح کرد: ســهم کاالهاي 
وارداتي مصرفی عمدتا زیر۱٥ درصد 
اســت و این به آن معنا اســت که ٨٥ 
درصد واردات کشور، کارکرد تقویت 

و رونق تولید دارد.
 وزیــر امور اقتصــادی و دارایی در 
ادامه از وجود بیــش از چهار میلیون و 

۲۰۰ هزار تن، ذخیره کاالهای اساسی 
در بنادر کشور خبر داد.

 وی افــزود: این نشــانه اهتمام و 
دغدغه جدی دولت در تامین و توزیع 

کاالی اساسی در شرایط فعلی است.
 دژپســند با بیان اینکه، به دالیل 
مختلف، اساساً محل نگهداری برخی 
کاالهای اساسی، بنادر کشور هستند، 
گفت: روغن خوراکــی یکی از این نوع 
کاال ها است که حدود ۷۰۰ هزار تن از 
کل موجودی کاالی اساسی موجود در 

بنادر را به خود اختصاص میدهد.
 وی گفت: این خبــر را باید با خبر 
خوش دیگری تکمیل کرد که همان 
افزایش رشد تولیدات کشاورزی است 
که بخش مهمی از کاالهای اساسی را 

در بر میگیرد.
 وزیــر اقتصاد گفت: رشــد تولید 
کاالهای اساسی در ســال جاری، در 
بخشی از اقالم حتی به ۲۰ درصد هم 

می رسد.
 دژپسند تأکید کرد: با این پدیده هم 
مواجه شــدیم که موجودی کاالها در 
بنادر افزایش پیدا کرده است و رسوب 
کاالها را بررسی کردیم. بخشی از کاالها 
توسط دستگاه های مسئول که شامل 
بررسی استاندارد و قرنطینه بوده است 
با توجه به اهمیتی که داشتند صورت 
گرفته که در همیــن خصوص تعامل 
بسیار خوبی با دستگاه ها صورت گرفته 
اســت که در حداقل زمان این موارد 

بررسی شوند.
وی اضافه کــرد: در بخش تأمین 
ارز نیز بنا شد که کاالهای گروه یک و 
دو که در بنادر هستند با اولویت بانک 
مرکزی نسبت به تأمین ارز اقدام شوند 
و آن دســته از کاالها کــه بدون ثبت 
سفارش در گمرکات هستند، نسبت به 
واگذاری آن ها در داخل یا صادرات برای 
خارج اقدام شــوند. این مقام مسئول 
ابراز امیــدواری کــرد همان طور که 
در جلســات همراهی خوبی صورت 
گرفته اســت در اجرای این مصوبات 
نیز همکاری های خوبی صورت بگیرد.

وی در پرســش خبرنــگاران در 
خصوص صــادرات صوری و همکاری 
عوامل گمرک در قاچاق کاال ابراز کرد: 
پیشنهاد می کنم این سوال را رئیس کل 
گمرک پاسخ دهد اما می توانم بگویم 

در گزارش ها مسائلی مطرح می شود و 
پاسخ در خصوص آن ها نیازمند تبیین 

کارشناسی آن است.
دژپسند گفت: بسیاری از مسائلی 
که مطرح می شــود زمانــی که مورد 
بررسی قرار می گیرند می بینیم که از 
اساس موضوعیت ندارند، البته دلیل 
تغییر مدیریت گمرک پیگیری مواردی 
از جمله الکترونیکی کردن گمرکات 
در جهت ســهولت در مبارزه با قاچاق 
و فســاد، تغییر مدیران گمرکات که 
متأسفانه آلودگی داشتند، بوده است 
که نشان از مبارزه هوشمندانه وزارت 
اقتصاد و دارایی و گمــرک با این گونه 

تخلفات است.
وی افزود: یکی از مــواردی که در 
قانون اساسی ذکر شده است تصویب یا 
معافیت مالیات توسط مجلس شورای 
اسالمی است و بنابراین هر موردی از 
آن باید در مجلس به تصویب برســد و 
در قانون برنامه ششم هر نوع معافیت 
مالیاتی را مجلس ممنوع اعالم کرده 

است.
 مصوبه  جدید برای بیت کوین 

ابالغ می شود
وزیر امور اقتصاد و دارایی در جریان 
این بازدید، با بیان اینکه طبق مصوبه 
شورای پولشــویی در نیمه دوم سال 
۱۳۹۶ رمز ارزها در حال حاضر ممنوع 
هستند، گفت: دولت مصوبه دیگری را 
در این خصوص در حال بررسی دارد که 

ابالغ خواهیم کرد.
دژپسند پس در پاسخ به خبرنگار 
ایسنا درخصوص ساماندهی رمز ارزها 
بیان کرد: در این خصوص باید مصوبات 
دولت صادر شــود و جهت گیری ها و 
خطوط اصلی در آن مصوبه ابالغ شود 
که علت توضیح ندادن بیشــتر در این 
خصوص آن است که در فرآیند بررسی و 
تصمیم گیری قرار دارد و برخی از اظهار 
نظرها که در این خصوص صورت گرفته 
خوب نبوده است، زیرا باعث تالطم در 

جامعه می شود.

وزیر اقتصاد در جریان بازدید از بندر شهید رجایی:

فاصلهزمانیترخیصكاالازگمركاتبهیكسومكاهشمییابد

طبق مصوبه شورای 
پولشویی در نیمه دوم سال 

۱۳۹۶، رمز ارزها در حال 
حاضر ممنوع هستند و 

دولت مصوبه دیگری را در 
این خصوص در حال بررسی 

دارد که ابالغ خواهیم کرد

مسئوالن بنادر استان 
هرمزگان در تالشند،  انتقال 

کاال از بنادر به اقصی نقاط 
کشور  با سهولت هرچه 

بیشتر صورت گیرد و روند 
تخلیه و ترخیص کاال با 

حرکتی شتابان در حال 
انجام است

خبر

رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن اعالم اخذ 
مالیات از درآمدهای بادآورده، گفت: پارسال در 
طرح پیش فروش سکه ۴۹۰ نفر بیش از هزار 
قطعه سکه خریده اند که ۳٨ نفر از آنها هر کدام 
بیش از ٥۰۰۰ قطعه سکه خریده و یک نفر هم 
به تنهایی ۳٨ هزار سکه تمام بهار آزادی خریده 

است که از آنها مالیات گرفته می شود.
به گزارش ایسنا، امیدعلی پارسا دیروز در 
سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 
افزود: سال گذشته بیش از پنج میلیون و ٨۹۰ 
هزار قطعه سکه بهار آزادی فروخته شد که ۱۰۲ 

هزار نفر در کشور این سکه ها را خریدند.
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
٥٨ هزار نفر از ایــن افراد کمتــر از ۲۰ قطعه 
سکه خریدند که طبق قانون مشمول مالیات 
نمی شوند اما ۴۹۰ نفر بیش از هزار قطعه سکه 
خریده اند که ۳٨ نفر هر کــدام بیش از ٥۰۰۰ 

قطعه سکه خریده اند و یک نفر هم به تنهایی ۳٨ 
هزار سکه بهار آزادی خریده است.

پارسا گفت: قیمت سکه خریده شده توسط 
این افراد حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
بوده درحالیکــه امروز قیمت ســکه بیش از 
چهار و نیم میلیون تومان است و ثروت و سود 
بادآورده ای را برای این افــراد ایجاد کرده که 
سازمان امور مالیاتی باید از آنها مالیات دریافت 
کند در صورتیکه این افــراد در فضای مجازی 

شروع به مقابله با مالیات بر سکه کرده اند.
 طرح مالیات بر عائدی سرمایه

 به دولت رفت
رئیس ســازمان امور مالیاتی افزود: طرح 
مالیات بر عایــدی ثروت که شــامل امالک، 
خودرو، سکه و ارز می شود نیز در الیحه وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی نهایی شــده و برای 

تصویب به هیأت دولت ارائه شده است.

او تاکید کرد: قرار نیست از کسی که ملکی 
برای زندگی دارد، یا کســی که تعداد زیادی 
خانه برای مردم تولید می کند مالیات آنچنانی 
بگیریم، بلکه کسانی که روی مسکن و امالک 
خرید و فروش ســفته بازی و سوداگری انجام 

می دهند، باید مالیات بدهند.
۸.۵ درصد از درآمد مردم به عنوان 

مالیات به دولت پرداخت می شود
به گفتــه پارســا، در حالی که 

در همه کشــورهای دنیا 
اداره امــور کشــور با 

مالیات مردم انجام 
می شود، در کشور 
ما ۳۷ درصد بودجه 
دولــت از طریــق 
مالیات و کمتر از ٥۰ 
درصد هزینه جاری 

دولت از مالیات تأمین می شود. در کشورهای 
پیشرفته ۲٥ درصد کل درآمد مردم به عنوان 
مالیات به دولت پرداخت می شود اما این رقم 
در ایران ٨.٥ درصد درآمد مردم است که با این 
عدد نسبتاً پایین، بسیاری از کارهای عمرانی و 

اجرایی دولت نیمه تمام می ماند.

رئیس ســازمان امور مالیاتی بابیان اینکه 
یکی از مشــکالت مالیاتی، فرارهای مالیاتی 
بزرگ اســت، افزود: معضل دیگــر معوقات 
مالیاتی باالست و برنامه های زیادی در سازمان 
امور مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی و کاهش 
معوقات شــروع کرده ایم که مالیات به صورت 
عادالنه و ســالم دریافت کنیــم و مانند همه 
کشــورهای دنیا، ســازمان مالیاتی باید ریز 
داده ها و تراکنش های مالی و امالک را در اختیار 

داشته باشد.
وی گفت: فــرار مالیاتی حتــی در بخش 
دولتــی و بخش های عمومــی غیردولتی نیز 
وجود دارد و کسانی که برای فرارهای مالیاتی 
بزرگ ســفارش و توصیه می کننــد، در واقع 
برای فرار از قانون و حــق مردم اقدام می کنند 
و سازمان امور مالیاتی با قدرت وصول مالیات 
را دنبال می کند و به جای تشخیص علی الراس 
می خواهد تشخیص مبتنی بر اطالعات درست 
را انجام دهد و مدرن سازی سامانه جامع مالیاتی 
و اطالعات مالی را برای دریافت مالیات عادالنه 
و متناســب با ثروت و درآمد و مصرف مردم 

پیگیری می کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

خرید ۳۸ هزار سکه توسط یک نفر!


