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رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون 
مالیات های مستقیم در سال جاری

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی گفت: در 
سال جاری، برنامه هایی همچون تکمیل پایگاه 
اطالعات مودیان مالیاتی از طریق جلب همکاری 
همه دســتگاه های ذیربط و اجرای پروژه های 
اولویت دار و کلیدی همچون نصب، راه اندازی و 
اســتفاده از پایانه های فروشگاهی و همچنین 
اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم 

در دستور کار سازمان قرار دارد.
به گزارش رســانه مالیاتی ایران، ابوالحسن 
فیروز آبادی، دبیر شــورای عالی فضای مجازی 
و هیات همراه، از نمایشگاه دستاوردهای طرح 
جامع مالیاتــی بازدید کردند. فیــروز آبادی در 
این بازدید، ضمن قدردانی از تالش های صورت 
گرفته بخصوص در عرصه پیاده سازی سامانه های 
دیجیتالی، خاطرنشان کرد: تالش عظیمی صورت 
گرفته که نویــد از معماری هوشــمند در نظام 

مالیاتی کشور در آینده نزدیک می دهد.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور نیز 
در این بازدید، بر ضرورت توسعه کشور از طریق 
اتکا به درآمدهای مالیاتی تاکید کرد و گفت: در 
کشورهای توسعه یافته، مالیات متناسب با درآمد، 
ثروت و مصرف افراد و براساس اطالعات واقعی و 
اسناد و مدارک قطعی و غیرقابل کتمان تشخیص 

داده می شود.
امید علی پارسا خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی 
کشــور برای گذار از وضعیت سنتی به وضعیت 
مدرن مالیاتــی، دو گام اساســی را در پیش رو 
داشته است. گام اول، اجرای طرح جامع مالیاتی 
و گام دوم نیز پیاده سازی نظام مدرن و هوشمند 

مالیاتی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه 
کرد: در خصوص گام نخســت که به نوعی بستر 
مورد نیاز ایجاد نظام مدرن مالیاتی است، پس از 
یک دهه تالش مدیران و کارکنان سازمان امور 
مالیاتی کشــور، طرح جامع مالیاتی به صورت 
سراسری در کشور به اجرا در آمده و بعبارتی تمامی 
فرایندهای مالیاتی و خدمات قابل ارایه به مودیان 

به صورت الکترونیکی درآمده است.
وی تصریح کرد: گام دوم که هم اکنون نظام 
مالیاتی در حال برداشتن آن است، مدرن سازی 
و هوشمند سازی نظام مالیاتی است به گونه ای 
که تمامی اطالعات مورد نیاز طرح جامع مالیاتی 
از دســتگاه های ذیربط دریافت و در بانک های 
اطالعاتی این طرح ذخیره شود و هر آنچه نظام 
مالیاتی در قالب ریزداده های اطالعات اقتصادی 

افراد نیاز دارد را به دست آورد.
وی عنوان کرد: با عملیاتی شدن این دو گام، 
شاهد حذف کامل شیوه علی الراس از نظام مالیاتی 
و تشخیص مالیات براساس اطالعات واقعی افراد 
خواهیم بود که در این صورت، شفافیت اقتصادی 
و عدالت مالیاتی بیش از هر زمان محقق خواهد 
شد. پارسا با بیان اینکه هدف نظام مالیاتی صرفا 
مالیات ستانی نیست، اظهار داشت: هدف اصلی 
نظام مالیاتی، شفاف سازی و سالمت اقتصادی 
کشور اســت و در یک کالم می توان گفت هدف 
اصلی نظام مالیاتی، ریل گذاری برای توسعه پایدار 
کشور است. وی همچنین گفت: مقابله یکپارچه و 
سیستمی با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید 
و وصول مالیات حقه از دیگر سیاست های کلیدی 

این سازمان به شمار می رود.
    

تراکنش های بانکی مچ ۲۴ هزار 
میلیارد فرار مالیاتی را گرفت!

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی 
و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 
۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و صدور برگ 
تشخیص با رصد تراکنش های بانکی خبر داده 
است؛ امری که می تواند راهی به تحقق فرارهای 

مالیاتی ۴۰ هزار میلیارد تومانی باشد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، هادی خانی 
گفته که طی سه سال گذشته، اقدامات الزم به 
منظور اخذ صورتحساب های بانکی حدود 1۷ 
هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین 
تفکیک و ارســال اطالعات به ادارات کل جهت 
شناســایی مودیان و مطالبه و وصــول مالیات 
متعلقه انجام شده و در حال حاضر هم بالغ بر ۴۲۲ 
میلیون رکورد اطالعــات تراکنش های بانکی 
افراد مشــکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، 

در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه

بیش از یک قرن از کشــف نفت در 
ایران می گذرد، اما خام فروشــی تنها 
گزینه ای بود که در دستور کار دولت ها 
قرار داشت تا اینکه به واسطه تحریم ها 
تدابیر جدیدی درقالب صادرات بنزین 

در نظر گرفته شد.
عملیاتی شدن این گزینه از یک سو با 
توجه به تحریم های نفتی و از منظر دیگر 
با تاکید براینکه صــادرات فرآورده ها 
ارزش افزوده  و ارزآوری بیشتری ایجاد 
خواهد کرد، در دســتور کار دولت قرار 
گرفت تــا به واســطه آن بحث فروش 
بنزین عملیاتی شــود تا ایــران برای 
نخســتین بار در هفته گذشته 3 هزار 
تن بنزین را در کنار عرضه های متنوع 
دیگر در رینگ بین الملل بورس انرژی 

ایران صادر کند. 
به گفته مدیرعامل شــرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس، این محموله ۲۰ 
دالر به ازای هر بشــکه گران تر از نرخ 
نشــریه »پلتس« به فــروش رفت که 
نشان دهنده  عملکرد صحیح در ورود 

به بازارهای جهانی است.
اولین محموله بنزین سوپر صادراتی 
با اکتان 91 و اســتاندارد یورو 5 که در 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس تولید 
شده به مقصد کشور افغانستان ارسال 
می شــود. اما در این زمینه 8 کشــور 
همســایه دیگر ازجمله عراق، منطقه 
اقلیم کردســتان، ترکیه، آذربایجان، 
ارمنســتان، پاکســتان، عمــان و 
ترکمنستان نیز از طریق کارگزاری های 
بورسی خود در ایران، در کنار افغانستان 

خواستار خرید بنزین ایرانی هستند. 
درحال حاضــر ایران حــدود ۷۴ 
میلیون لیتر بنزین یورو5 تولید می کند. 

رضا پدیدار، رئیس کمیســیون انرژی 
اتاق بازرگانی تهران در مورد مشخصات 
این بنزین می گوید: »بنزین صادراتی 
ایران، بنزینی با کیفیت یورو 5 اســت 
کــه دو نوع عــدد اکتــان 91 و 95 را 
دربرمی گیرد. بنزین یورو 5 با اکتان 91، 
بنزین بدون ســرب است و بنزین یورو 
5 با اکتان 95، بنزین ســوپر محسوب 

می شود«.
همچنین دادور، مدیرعامل شرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس اعالم کرده 
است » بنزین یورو5 ستاره خلیج فارس 
از نظر زیســت محیطی از اســتاندارد 
یورو5 جهانی پاک تر است، چراکه بنزنی 
که در بنزین یورو5 باید زیر یک درصد 
باشد، در این پاالیشگاه در محدوده ۰.5 

تا ۰.۷ درصد است.«
صادرات بنزین استارت خورد

اواخر سال گذشته بود که با افتتاح 
فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
ایران در تولید بنزین خودکفا شــد و 
توانست برای نخستین بار به واردات این 
فرآورده استراتژیک به کشور پایان دهد. 
اما در ادامه با افزایش تولید این فرآورده 
برای اولین بار در هفته های گذشــته 
باالترین رقــم تاریخی تولید بنزین در 

ایران ثبت شد.
فاز ســوم عملیات بنزین ســازی 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس، در 
اســفندماه9۷ به بهره برداری رسید و 
در ســاخت و طراحی کل پاالیشگاه، 
سهم کشورهای خارجی تنها ۲۰درصد 
و سهم مهندسان ایرانی 8۰درصد بود. 

خودکفایی در تولید بنزین به عنوان 
یکی از اهداف بلندمــدت وزارت نفت 
از ســال 5۷ با تولید میانگیــن روزانه 
1۴میلیون لیتر بنزین در کشور شروع 
شد تا در فاصله ســال های 96 تا 9۷ با 

افزایش 5.9 برابری به میانگین روزانه 
83 میلیون لیتر افزایش یابد. واردات 
بنزین اما در این سال ها روندی متغیر 
داشــت. در ســال های 5۷ تا 59 صفر 
بود ولی به تدریج با گســترش زندگی 
شهرنشینی در دهه 8۰میزان واردات 
در باالترین حد خود به 16/8 میلیون 
لیتر در روز رســید اما پــس از آن در 
روندی کاهشــی در دهه 9۰ واردات 
بنزین به مــرز ۷/6 میلیون لیتر در روز 
بازگشت تا جایی که در فاصله سال های 
96 تــا 9۷ میــزان واردات بنزین 5.9 
میلیون لیتر ثبت شد و از ابتدای مهرماه 
9۷ به صفر رســید و دیگر بنزینی وارد 
کشور نشد. پس از آن برنامه ریزی برای 
صادرات بنزین ازدی ماه سال گذشته 
کلید خورد. هوشنگ فالحتیان، معاون 
برنامه ریزی وزیر نفــت در آن زمان با 
اشاره به این که میانگین کنونی مصرف 
بنزین در کشور روزانه 88 میلیون لیتر 
و تولید اندکی بیش از 1۰۰ میلیون در 
روز اســت، عنوان کرد که در شــرایط 
کنونی ظرفیت صادرات بنزین را داریم. 
چندی بعد علیرضــا صادق آبادی، 
مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی با بیان این که 
در کشور مازاد بنزین داریم، اعالم کرد 
که به سمت صادرات حرکت می کنیم 
و این اتفاق یــا از طریق قرارداد صورت 
می گیرد یــا در رینگ بــورس عرضه 

خواهد شد.
امــا در آخریــن اظهارنظر رئیس 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران 
با اشــاره به اینکــه بورس انــرژی در 
نوبت های گذشــته، نفت خام را برای 
فروش عرضه می کرد که بعضا مشتری 
نداشــت؛ عنوان کرد » حدود دو تا سه 
ماه اســت که ایران توانمندی افزایش 

تولید بنزیــن، گازوئیل و فرآورده های 
هیدروکربوری را بیــش از نیاز مصرف 
داخلی پیدا کرده و بر این اســاس اتاق 
بازرگانی تهــران در کنار بورس انرژی 
و وزارت نفت، این موضوع را به فعاالن 
اقتصــادی اعالم کرده تا بــرای خرید 
این محصوالت در بورس انرژی آماده 
باشــند. براین اســاس فرآورده های 
هیدروکربــوری و مشــتقات نفتی را 
پیشــنهاد داده که در قالب آن، بنزین، 
گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره، یک 
بار در هفته عرضه شده و بر اساس آن، 
سه شــنبه هر هفته نیز کارگزاری ها 
می توانند وارد رقابت شوند. البته پیش 
از اینکه رقابت شــروع شده و پیشنهاد 
قیمت مطرح شــود، خریــداران باید 
سپرده ای را به بورس بسپارند و قیمت 
مدنظر خود را پس از آن اعالم کنند؛ در 
این صورت اگر در رقابت برنده شدند، 
محموله آنها حداکثر ظــرف یک ماه 

تحویل داده می شود.«
 3 پاالیشگاه 

آماده صادرات شده اند
پیش از این وزیــر نفت اعالم کرده 

بود که صادرات بنزین قرار است از محل 
مازاد بنزین تولیدی کشور رقم بخورد و 
میزان مازاد بنزین هم با احتساب 115 
لیتر تولید در هر روز، حدود 15 میلیون 
لیتر برآورد می شود. اما اکنون رئیس 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران 
یادآورشده اســت که »قرار است مازاد 
بنزین تولیدی پاالیشــگاه های ستاره 
خلیج فارس، تبریز و اراک صادر شود. 
بنزین با کیفیت باال عرضه بورسی آن 
سه شــنبه هر هفته رقم خواهد خورد 
و کارگزاران بر اســاس قراردادی که با 
شرکت های نفتی کشورهای همسایه 

دارند، اقدام به صادرات خواهند کرد.«
دورنمای مثبت برای رشد 
مشتریان بنزین صادراتی

بیژن زنگنه وزیر نفــت درآخرین 
اظهارنظر خود دربــاره وضعیت تولید 
بنزین در کشــور اعالم کرد که مقدار 
تولیــد بنزین کشــور از 11۰ میلیون 
لیتر در روز عبور کرده که این شــرایط 
باالترین رقم تاریخی است که تاکنون 
داشته ایم. براین اساس از آنجا که همه 
فرآورده ها از جمله بنزین و گازوئیل، گاز 
مایع، نفت کوره و سوخت جت در کشور 
به صورت مازاد برای صــادرات وجود 
دارد، برنامه ریزی جدی برای صادرات 
این فرآورده ها از طریق خشکی و دریا 

اجرایی می شود.
پس از اولین عرضه بنزین در رینگ 
بین المللی بورس انــرژی، مدیرعامل 
شرکت نفت ســتاره خلیج فارس نیز 
عنوان کرد که »تجربه فروش گاز مایع 
در رینگ بین المللی به ما این موضوع را 
متذکر می شود که متقاضیان دریافت 
بنزین صادراتــی ایــران مطمئنا در 
معامالت بعدی بیشتر خواهند شد و این 
مساله باعث جلب خریداران و باال رفتن 
قیمت ها خواهد شد. ارزیابی می شود 
که افزایش تعداد خریداران سبب ورود 
بنزین ایران به بازارهای هدف شــود. 
امروز در صادرات فرآورده ها سهم خوبی 
را از بازار افغانستان و پاکستان داریم و 
کشورهای آفریقایی، ارمنستان و عراق 
نیز به تازگی به مشــتریان مــا افزوده 

شد ه اند«. 
رئیس کمیســیون انــرژی اتاق 
بازرگانــی تهــران نیز در ایــن مورد 
علت فروش بنزین در ایــن مرحله به 
کشورهای همسایه را نخست، امکان 
مبادله آسان و حمل زمینی؛ و در مرحله 
بعد امــکان دریافت پــول محموله با 
استفاده از ارزهای محلی و تهاتر اعالم 

کرده است.
 قدم نخست دولت 
برای صادرات بنزین

دولت از سال گذشــته با به جریان 
انداختن بحث احیــای مجدد کارت 
ســوخت، دورنمایی را ترسیم کرد که 
براساس آن مصرف این فرآورده کنترل 
و زمینه حذف قاچاقچیان فراهم شود. 
این اقدام در راستای تعدیل مصرف بی 

رویه بنزین از یک ســو و آماده سازی 
خطوط تولید پاالیشــگاه ها به جهت 

صادرات این فراورده نفتی بود.
به همین منظور شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران چندی پیش 
در اطالعیه ای اعالم کرد که در راستای 
اجرای سیاســت های دولت و مجلس 
شــورای اســالمی، عرضه بنزین در 
جایگاه های عرضه ســوخت سراســر 
کشور از تاریخ ۲۰ مردادماه سال جاری 
فقط با ارائه کارت هوشــمند سوخت، 

امکان پذیر خواهد بود.
در این زمینه برخی کارشناســان 
حوزه نفت و انــرژی معتقدند، احیای 
کارت ســوخت می توانــد در قدم اول 
موجب کنترل مصرف بنزین و کاهش 
قاچاق سوخت شود، اما به شرط آن که 
دیگر خبری از کارت جایگاه ســوخت 
نباشــد. زیرا اگر کارت جایگاه سوخت 
مانند گذشــته وجود داشــه باشــد، 
نمی تواند انتظار داشــت که صاحبان 
خودرو تنها با کارت ســوخت شخصی 

اقدام به سوخت گیری کنند.
در حال حاضر به گفته کارشناسان 
حدود 1۰ تا 1۲ میلیون لیتر بنزین به 
صورت روزانه قاچاق می شــود که اگر 
کارت های سوخت دوباره فعال شود، 
می توان انتظار داشــت که این میزان 
کاهش یابد و مصرف ســوخت واقعی 
شود. البته بســیاری معتقدند که در 
کنار استفاده از کارت های سوخت باید 
سیاست افزایش قیمت و سهمیه بندی 
نیز اعمال شود تا اثر بخشی آن بیشتر 

باشد.
ســال گذشــته با وجود موافقان و 
مخالفان افزایش قیمت بنزین، تصمیم 
نهایی دولت براین امــر قرار گرفت که 
در سال جاری هیچ گونه اعمال تغییر 
قیمت و ســهمیه بندی انجام نشود و 
فقط از کارت سوخت اســتفاده شود 
هرچند که توزیع هدفمند سوخت در 
شرایط سخت تحریمی و اقتصادی در 
کشورضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما 
همین تصمیم دولت گام های نخست 
برای تعدیل مصرف را رقم زد و زمینه 
را برای خودکفایــی در تولید بنزین و 

صادرات آن مهیا کرد.

اتفاقی تاریخی که از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس کلید خورد

پایان خام فروشی نفت

ایران برای نخستین بار 
3هزار تن بنزین را در کنار 

عرضه های متنوع دیگر 
در رینگ بین الملل بورس 

انرژی ایران صادر کرد. این 
محموله ۲0 دالر به ازای هر 

بشکه گران تر از نرخ نشریه 
»پلتس« به فروش رفت 

که نشان دهنده  عملکرد 
صحیح در ورود به بازارهای 

جهانی است

مدیرعامل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس: ارزیابی 

می شود که افزایش تعداد 
خریداران سبب ورود بنزین 

ایران به بازارهای هدف 
شود. امروز در صادرات 

فرآورده ها سهم خوبی را از 
بازار افغانستان و پاکستان 

داریم و کشورهای 
آفریقایی، ارمنستان 
و عراق نیز به تازگی به 

مشتریان ما افزوده شده اند

گزارش ویژه

مدیرعامل شرکت توســعه ومدیریت بنادر وفرودگاه های 
منطقه آزاد کیش از ارتقای امکانات وزیرساخت های بندرصیادی 
کیش در جهت تامین مطالبات صیادان خبرداد . به گزارش ایلنا 
به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل ســازمان منطقه آزاد 
کیش در نشستی با حضور شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل 
سنت کیش، علی عرب مدیرعامل شــرکت توسعه و مدیریت 
بنادر وفرودگاه های منطقه آزاد کیش و رییس شــورای شهر 
کیش موضوعات مربوط به بندر صیادی جزیره کیش بررسی 
شد. دراین نشست  شیخ یعقوب شمس با تقدیر از تالش های 
علی عرب در تامین مطالبات صیادان گفت: با اجرای طرح های 
عمرانی و توسعه ای متعدد ، بندر صیادی کیش نسبت به گذشته 
از امکانات بهتری برخوردار اســت و بخش زیادی از مطالبات 
صیادان درخصوص امکانات سخت افزاری وخدمات تامین شده 
است. وی ضمن ابراز خرسندی از روند توسعه این بندر که برای 
کسب رزق صیادان وخانواده هایشان اهمیت زیادی دارد افزود: 

اقدامات عمرانی و تالش انجام شــده، آینده خوبی را برای بندر 
صیادی کیش رقم خواهد زد . وی با اشاره به بیانات رهبرمعظم 
انقالب درخصوص بهره گیری از ظرفیت های دریایی در جهت 
دستیابی به اقتصاد پایدار تاکید کرد: توسعه بندرصیادی کیش 
می تواند ضمن اشتغال زایی برای ســاکنان کیش، با صادرات 
محصوالت و فرآورده های دریایی به داخل کشــور، زمینه ساز 
رونق اقتصادی این جزیره باشد. عبدالنبی شرفی رییس شورای 
شهر کیش هم دراین نشست با بیان اینکه ارتقاء وضعیت بندر 
صیادی کیش هدف اصلی برگزاری این نشست است گفت: نصب 
امکانات آتش نشانی روی اسکله، اختصاص زمین برای سردخانه 
و فروشگاه، افزایش پارکینگ های شناوربرای قایق ها، تجهیز 
پارکینگ خشکی به امکانات شستشوی قایق ها، تخلیه اسکله 
از شناورهای توقیفی و اختصاص انشــعاب برق برای شناورها 
از جمله مطالبات تعاونی صیادان کیش بود که درجلســاتی با 
شورای شهر مطرح شده است . وی افزود: تعیین تکلیف وضعیت 

دفتر تعاونی صیادان نیز ازدیگر مواردی است که تعاونی صیادان 
پیگیری می کند و با توجه به رویکرد مثبت تیم مدیریتی شرکت 
توســعه ومدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش این 
مطالبات دردست بررسی است. رییس تعاونی صیادان کیش هم 
دراین نشست با تقدیر از اقدامات انجام شده، درگزارشی نیازهای 
بندر صیادی رامطرح کرد.  درادامه علی عرب مدیرعامل شرکت 
توسعه ومدیریت بنادر وفرودگاه های منطقه آزاد کیش با تشریح 
بخش هایی از اقدامات انجام شده درسال گذشته گفت: تامین 
مطالبات صیادان یکی از برنامه های اصلی این شــرکت است و 
درجهت رفع مشکالت وکمبودهای این حوزه در بازدیدی که بعد 
از عید نوروز از اسکله صیادی انجام شد، آسفالت بازوهای بندر ، 
تعویض سایبان اسکله ، ساخت پارکینگ خشکی ، ارتقاء سیستم 
سوخت رسانی و نصب تجهیزات آتش نشانی واطفاء حریق برای 
طراحی و اجرا دردستور کار قرار گرفت . وی درخصوص افزایش 
زیرساخت های بندر صیادی و تکمیل امکانات این حوزه، برنامه 

های آتی خود را اعالم و تصریح کرد: شرکت توسعه و مدیریت 
بنادر وفرودگاه ها آمادگی الزم را دارد تا درصورت درخواســت 
سرمایه گذار برای ساخت کارخانه یخ سازی ، زمین دراختیار 
وی قرار دهد. علی عرب درخصوص دیگر موارد مطرح شده اظهار 
داشت: درخصوص انتقال شناورهای توقیفی موضوع دردست 
اقدام است و  اجرای طرح تردد با کارت شناسایی داخل اسکله با 
هدف ایجاد امنیت بیشتر درحال بررسی است. وی افزود: درحال 
تامین اعتبار الزم برای پارکینگ شناور هستیم و در خصوص 
ساختمان اداری تعاونی صیادان نیز برای ادامه فعالیت با حداقل 

هزینه با این تعاونی قرارداد بسته می شود.

 رضایتمندی جامعه صیادی از اقدامات شرکت توسعه و مدیریت 
بنادر و   فرودگاه های کیش


