 11/3ميليارد دالر خرج آب و كشاورزي شد

در كنار منابعي كه از صندوق توس�عه ملي به بخشهاي اقتصادي
پرداخت ش�ده11/3 ،ميليارد دالر نيز براي اعطاي تس�هيالت به
طرحهاي مربوط به حوزه آب ،خاك و كشاورزي اختصاص يافته است.

به گزارش ايسنا ،از ارزهاي نفتي كه ساالنه به حساب صندوق توسعه
ملي واريز ميشود ،بخشي به صورت تسهيالت ارزي و ريالي و به واسطه
بانكهاي عامل در اختيار بخشهاي مختلفي كه در اساسنامه صندوق
تعيين شده قرار ميگيرد.
بررسي آخرين وضعيت تسهيالت ارزي صندوق توسعه ملي در آخرين
گزارش ارائه شده نشان ميدهد كه از ابتداي تأسيس صندوق تا پايان
شهريورماه س��ال گذش��ته حدود  37/5ميليارد دالر براي بخشهاي
مختل��ف از جمله بنگاهه��اي اقتصادي متعلق به مؤسس��ات عمومي
غيردولتي ،طرحهاي تعاوني و بخش خصوصي اختصاص پيدا كرده تا
بهعنوان تسهيالت ارزي پرداخت شود.
اما در كنار اين  37/5ميليارد دالر تعيين شده طبق اساسنامه ،حدود
11/3ميليارد دالر ديگر نيز ب��ا دريافت مجوز مق��ام معظم رهبري و
همچنين قوانين بودجه براي اعطاي تسهيالت جهت اجراي طرحهاي
ملي مربوط به حوزه آب ،خاك و كشاورزي كه براساس قانون اين تكليف
بر عهده صندوق توسعه ملي گذاشته شده اختصاص پيدا كرد.
جزئيات تس��هيالت ارزي اختصاص يافته ب��راي طرحهاي حوزه آب،
خاك و كشاورزي نشان ميدهد كه  8ميليارد دالر براي طرحهاي مهار
و تنظيم آبهاي مرزي كش��ور با مجوز مقام معظم رهبري اختصاص
پيدا كرده است .همچنين طبق مجوز ايش��ان  1/5ميليارد دالر براي
طرحهاي احيا و توسعه ارضي كشاورزي استانهاي خوزستان و ايالم
و  ۵۰۰ميلي��ون دالر براي طرحه��اي انتقال آب به اراضي سيس��تان
تخصيص داده شده است.
از س��وي ديگر طبق قوانين بودجه  ۵۰۰ميليون دالر براي طرحهاي
آبرساني به روستاها ۵۰۰ ،ميليون دالر براي طرحهاي آبياري تحت
فشار ۳۵۰ ،ميليون دالر براي تكميل طرح انتقال آب به اراضي سيستان
بوده اس��ت .همچنين بيش از يك ميلي��ارد دالر ديگر نيز براس��اس
پيشبينيهاي انجام ش��ده در بودجه س��االنه به بخشهاي موردنظر
اختصاص پيدا كرده است.
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آمادگي بغداد براي افزايش توليد نفت و ناتواني در توليد گاز

عراق گاز ایرانی را ميخواهد

در سال  98از منظر وزني

3برابر كاالي وارداتي كاال صادر شد

در ط�ول يكس�ال گذش�ته ح�دود  ۱۳۴ميلي�ون ت�ن
ص�ادرات و  ۳۵ميلي�ون ت�ن واردات انج�ام ش�ده اس�ت.

به گزارش مهر ،براساس آمار تازه وزارت صنعت ،معدن و تجارت از ۸۵
ميليارد دالر تجارت خارجي در سال گذشته 41/3 ،ميليارد دالر مربوط
به صادرات و  43/7ميليارد دالر هم مربوط به واردات بوده است.
بر اين اس��اس حجم صادرات و واردات كش��ور به بيش از  ۱۶۹ميليون
تن در سال  ۹۸رس��يده است و ميزان صادرات كش��ور از لحاظ وزني به
 133/9ميليون تن رسيد كه تقريباً معادل سه برابر ميزان وزني واردات
است .اين افزايش ،ركوردي در تاريخ صادرات غيرنفتي در شاخص وزني
ايران بوده و نسبت به مدت مشابه در س��ال  ،۹۷رشد 13/5درصدي را
تجربه كرده است .اين آمار نشان ميدهد ميزان وزني واردات سال ۹۸
به 35/3ميليون تن رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال 9/3 ،۹۷درصد
افزايش يافته است .در طول يكسال گذشته و با وجود تشديد تحريمها و
محدوديتهاي تجاري ،حدود  ۱۳۴ميليون تن صادرات و  ۳۵ميليون تن
واردات انجام شده است .بيش از  ۸۵درصد كاالهاي وارداتي ،نهادههاي
توليد ،مواداوليه توليد ،ماشينآالت خط توليد و كاالهاي واسطهاي توليد
بوده است .كاالها و فرآوردههاي پتروشيمي داراي بيشترين سهم در
ارزش صادرات كشور بوده كه حاكي از فاصله گرفتن كشور از خامفروشي
و حركت به سمت صادرات و فروش فرآوردههاي نفتي است.
همچنين برآوردها نشان ميدهد نخس��تين شريك تجاري كشور در
سال  ۹۸چين بوده و بيشترين صادرات به چين انجام شده است .پس
از چين كشورهاي عراق با حدود  ۹ميليارد ،تركيه با  ۵ميليارد ،امارات
متحده عربي با  4/5ميليارد و افغانستان با 2/3ميليارد دالر ،پنج مقصد
اوليه صادرات ايران بودند .سال گذشته بيش از 11/2ميليارد دالر كاال
از چين وارد كشور شد تا نام اين كش��ور به عنوان شريك اول ايران در
واردات ثبت شود.

هالك بانك ترکیه  از اتهام نقض تحريم ايران
تبرئهشد

دادگاه منطق�هاي منهتن نيويورك روز گذش�ته ب�ه تبرئه هالك
بان�ك تركي�ه در موض�وع نق�ض تحريمه�اي اي�ران رأي داد.

به گزارش بلومبرگ ،اين بانك پيشتر متهم ش��ده بود كه در راس��تاي
دور زدن تحريم ايران و فروش ميليارده��ا دالر نفت به ايران كمك كرده
است .رسيدگي به اين پرونده ماهها در امريكا طول كشيد و هالك بانك
به كالهبرداري ،پولش��ويي و توطئه متهم ش��ده بود .امريكاييها مدعي
بودند كه هالك بانك در انتقال  20ميليارد دالر از پول نفت صادراتي ايران
مشاركت داشته است و پيش��تر يكي از مقامات ارشد اين بانك در امريكا
دستگير ش��ده بود .رضا ضراب ،تاجر ايراني تبار تركيهاي هم كه در سال
 2018به جرم پولشويي دراينباره دستگير شده بود ،به جرم خود اعتراف
كرد و عليه مديرعامل دستگير ش��ده هالك بانك در امريكا شهادت داد.
پيش از برگزاري دادگاه تركيه حدود يك سال تالش كرد تا امريكاييها را
بر آن دارد كه از ادعاي خود عليه اين بانك دولتي ترك صرفنظر كنند.

ثبتبدترينعملكرد
 2سال اخير در   اقتصاد انگليس

بان�ك مرك�زي انگلي�س پيشبين�ي خ�ود از رش�د
اقتص�ادي اي�ن كش�ور را ب�ار ديگ�ر كاه�ش داد.

به گزارش تريدينگ اكونوميكس ،در س��ه ماهه چهارم سال  ۲۰۱۹رشد
اقتصادي در دومين اقتصاد بزرگ اروپا به 1/1درصد رسيد كه  0/2درصد
كمتر از نرخ رشد پيشبيني شده قبلي و كمترين نرخ رشد فصلي دو سال
اخير اين كشور محسوب ميش��ود .براي مجموع س��ال  ۲۰۱۹نيز رشد
اقتصادي انگليس 1/4درصد اندازهگيري شد كه  0/1درصد بيشتر از رشد
سال  ۲۰۱۸و  0/5درصد كمتر از رشد سال  ۲۰۱۷بوده است .اكنون اندرو
بيلي ،رئيس جديد بانك مركزي انگليس كار بس��يار دشواري درخصوص
تنظيم سياستهاي پولي خواهد داشت و وي بايد بين پايين نگه داشتن
نرخ بهره و اتخاذ سياست انبساطي براي كمك به تحقق وعدههاي دولت
در حوزه رشد دس��ت به انتخاب بزند .وي پيشتر در جمع اعضاي كميته
پولي بانك مركزي گفته بود :بايد يك ش��روع جديد براي اقتصاد انگليس
رقم بخورد هر چند ك��ه ابرهاي تي��ره برگزيت هن��وز روي فعاليتهاي
اقتصادي و تجاري سايه انداخته است .مؤسسه «رزولوشن فانديشن» نيز با
نگرانكننده خواندن شرايط موجود ،هشدار داده است كه باقي ماندن رشد
در سطح بسيار ضعيف ميتواند دستاوردهاي دولت را در حوزه بازار كار بر
باد دهد .تورستن بيل ،رئيس اين مؤسسه گفت :سال  ۲۰۱۹سال بدي براي
اقتصاد بود و به نظر ميرسد تنها كمي تا يك ركود فاصله داريم .با تحقق
رسمي برگزيت در سي و يكم ژانويه ،انگليس به نخستين كشوري تبديل
شد كه اتحاديه اروپا را ترك ميكند .اكنون لندن چهار ماه براي رسيدن به
توافق با اتحاديه اروپا وقت دارد ،اما مقامات دولت بوريس جانسون ،تأكيد
كردهاند كه اين اتحاديه اروپاست كه بايد شرايط انگليس را بپذيرد ،نه آنكه
انگليس شرايط اتحاديه اروپا را قبول كند.

دول�ت ع�راق پ�س از س�ه س�ال اعم�ال
محدودي�ت توليد نفت براس�اس س�هميههاي
اوپ�ك پلاس ،خ�ود را ب�راي افزايش س�ريع
برداش�ت و ص�ادرات نف�ت آم�اده ميكن�د.

عراق در دو س��ال اخي��ر با اعتراضهاي گس��ترده
مردمي ،ترور سردار قاسم سليماني در فرودگاه شهر
بغداد و سقوط دولت عادل عبدالمهدي روبهرو بود،
اما با توس��عه بخش باالدس��تي در چند ميدان اين
كشور ،راه براي افزايش توليد نفت خام هموار شده
است .بغداد كه در سه سال اخير همواره از مخالفان
طرح فريز نفتي ب��ود و تالش كرد تا از س��هميهها
تبعيت نكند ،ميتواند با شكست مذاكرات اوپك به
سرعت بر ميزان صادرات خود بيفزايد.
در س��ال  ۲۰۱۸ميالدي ،مناقصات واگذاري شش
بلوك نفتي برگزار ش��د و با نزديك شدن به مراحل
پاياني توس��عه اين ميادين ،بايد براي فروش نفت
توليدي اي��ن ميدانها اقدام��ات الزم انجام گردد.
شركتهاي مجري اين طرحها ،شركتهايي كوچك
و كمتر شناخته شده هستند و بايد براي فروش نفت
خود تالش بيشتري كنند.
در آوريل س��ال  ۲۰۱۸مي�لادي ،نتاي��ج مناقصه
واگذاري شش بلوك از  ۱۱بلوك عرضه شده ،اعالم
    کوتاه

گرديد .ش��ركتهاي چيني ان��رژي يونايتد انرژي
و ژيوجي��د و ش��ركت اماراتي كرس��نت پتروليوم،
برندگان اين دور از مناقصهه��اي وزارت نفت عراق
بودند .ب��ا وجود پايان جنگ علي��ه داعش ،به دليل
تداوم ناآراميها ،همچنان شركتهاي غربي تمايلي
به س��رمايهگذاري در صنعت نفت عراق ندارند .به
همين دليل ،بغداد وادار ش��ده تا با سرمايهگذاران
كوچك همكاري كند.
در روز  ۴ژوئن  ۲۰۱۸ميالدي ،پيشنويس قرارداد
اوليه با شركتهاي برنده مناقصه به امضا رسيد .نرخ
پاداش اين قراردادها  4/55تا 19/99درصد تعيين
شده است ،اما پس از گذشت  ۲۰ماه ،اين قراردادها
پيشرفت اندكي داشتهاند.
دولت عراق با فش��ار زياد اياالت متحده براي قطع
همكاريهاي انرژي با ايران روبهرو است .اين كشور
روزانه  1/2تا 1/5ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي از
ايران وارد ميكند .خريد برق نيز از ايران ادامه دارد.
عراقيها با مشكالت زيادي در زيرساختهاي توليد
برق خود روبهرو هستند و امريكاييها كمك چنداني
براي تغيير اوضاع اسفناك كنوني نكردهاند.
فشار امريكا
واش��نگتن تاكنون چند معافيت  ۹۰ي��ا  ۱۲۰روزه

رشد 15درصدي مصرف آب در تهران

مدي�ر عام�ل ش�ركت آب و فاضلاب اس�تان ته�ران ب�ا
تأكيد ب�ر اينك�ه بازگذاش�تن آب به م�دت  20ثاني�ه در هنگام
شستش�وي دس�ت يعن�ي ه�درروي  15ليت�ر آب ش�رب
ب�ا كيفي�ت گف�ت :مص�رف آب در ش�هر ته�ران  15درص�د
يعني ب�ه مي�زان  500ه�زار مت�ر مكع�ب افزايش يافته اس�ت.

محمدرضا بختياري در گفتوگو با فارس در پاس��خ به اين سؤال كه
وزير نيرو روز گذشته از افزايش  40درصدي مصرف آب انتقاد كرده
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تحريمي براي خريد گاز و برق از ايران تعيين كرده و
تا پايان آخرين معافيت كاخ سفيد  ۴۰روز باقي مانده
است .عراقيها از سه سال پيش وعده دادهاند كه در
سال  ۲۰۲۰ميالدي ،در دو بخش برق و گاز خودكفا
ميش��وند ،اما خودكفايي عراق در اين بخشها به
تأمين منابع جديد گاز طبيعي نيازمند است.
وزارت انرژي عراق اعالم ك��رده كه با راهاندازي اين
ش��ش بلوك ،روزانه  ۷۵۰ميليون فوت مكعب گاز
توليد خواهد ش��د .اين عدد نص��ف واردات آنها از
همسايه ش��رقي يعني ايران اس��ت ،اما در مورد د و
شركت چيني ژيوجيد و يونايتد انرژي نيز ابهامهايي
وجود دارد .اين شركتها فاقد دانش فني هستند و
توساز با خريد سهام سه پروژه نفتي
از صنعت ساخ 
در قزاقستان وارد صنعت نفت ش��دهاند .به همين
دليل ،رؤياي خودكفايي عراق در بخش گاز طبيعي
در ميانمدت محقق نخواهد شد.
اين كشور نفتخيز فاقد ميادين گازي مستقل بزرگ
است و بايد براي توس��عه شبكه استحصال گازهاي
همراه سرمايهگذاري كند .در پنجمين دور مناقصات
نفتي عراق ،شركت ژيوجيد ميدانهاي نفت خانه و
هويزه از ميادين مش��ترك با ايران را به دست آورد.
گفته ميشود ادامه اين ميادين نفتي در خاك ايران

توس��عه يافتهاند .اين دو ميدان در بخش ايران نيز
داراي نامهاي مشابهي هستند.
از اين ش��ش ميدان ،تنها يك ميدان داراي ذخاير
قابل توجه گاز طبيعي است .در ميدان خشمالعمار
مطالعات گذشته از وجود  2/2تريليون فوت مكعب
گاز و  ۲۵۲ميليون بشكه نفت خبر داده است .به نظر
ميرس��د پاداش 19/9درصدي در نظر گرفته شده
توسط بغداد براي توسعه اين ميدان به دليل اهميت
گاز توليدي آن باشد.
بيشينه پاداش پرداختي به ش��ركتهاي پيمانكار
صنعت نفت عراق  ۲۰درصد تعيين ش��ده است .در
اين ميان ،ش��ركت كرس��نت اعالم كرده ،ميتواند
ميزان توليد گاز از دو ميدان خشمالعمار و گيالبات
را به  ۲۰۰ميليون فوت مكعب در روز افزايش دهد.
اين عدد برابر با  ۲۰درصد گاز خريداري شده از ايران
خواهد بود.
شركت دانا گس از زيرمجموعههاي اين شركت در
اقليم كردستان موفقيتهايي در اجراي پروژههاي
نفتي داشته است .در مجموع ،دولت عراق در بخش
جمعآوري گازهاي فلر و توسعه شبكه گاز طبيعي،
موفقيتهاي اندكي داشته است.
نبود منابع بزرگ
در ساير ميادين واگذار شده ،حجم ذخاير گاز كشف
شده ،اندك است .همچنين به دليل فقدان اطالعات
كافي ،احتمال افزايش توليد از اين ميدانها پايين
خواهد بود .تاكنون هيچ بلوك فراساحلي در آبهاي
خليجفارس تحت حاكميت عراق واگذار نشده است.
يك بلوك فراساحلي در پنجمين دور مناقصات نفتي
عراق معرفي شد ،اما به دليل فقدان اطالعات كافي،
هيچ شركتي تمايل به رقابت براي تصاحب اين بلوك
نداشته است.
در ش��رايط كنوني ،احتمال باال رفت��ن تنشهاي
سياسي ميان بغداد و واش��نگتن وجود دارد .دولت
آينده عراق ممكن اس��ت با حض��ور نظامي اياالت
متحده در خاك عراق مخالفت كند و شرايط كنوني
پيچيدهتر ش��ود .هرچند بغداد باي��د در هر صورت
براي تأمين گاز م��ورد نياز فعاليتهاي بيش��تري
انجام دهد.
در غي��اب ش��ركتهاي غرب��ي توانمن��د و داراي
فناوريه��اي پيش��رفته ،عراقيه��ا ب��راي تحقق
برنامههاي توليد گاز با چالشه��اي زيادي روبهرو
خواهند بود .فقدان ثب��ات در دولتهاي عراق نيز
بر مشكالت كنوني افزوده است .در روزهاي آينده،
پارلمان عراق براي بررس��ي صالحيت نخستوزير
آينده تشكيل جلسه خواهد داد ،هر چند با شرايط
كنوني هيچ دولت��ي نميتواند به س��وي طراحي و
اجراي برنامههاي بلندمدت گام بردارد.
منبعOilprice :

بود ،گفت :مصرف آب در ش��هر تهران در اين روزها 15درصد يعني
 500هزار متر مكعب افزايش يافته است و اين  40درصد براي برخي
مناطق كشور است .وي افزود :مصرف آب شهر تهران اين روزها به 3
ميليون متر مكعب رسيده و در حقيقت رشد 15درصدي رقم بااليي
خواهد بود .بختياري با اشاره به اينكه مصرف آب شرب شهر تهران در
روزهاي پاياني سال به  3/5ميليون متر مكعب هم رسيده بود ،اظهار
داشت :به هر حال بحث فرهنگسازي براي كاهش مصرف آب زمان

بر خواهد بود و به هر حال متأسفانه مردم در مصرف آب شرب رعايت
نميكنند و از آب شرب براي شستوش��وي معابر و خودرو استفاده
ميكنند .مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران تأكيد كرد:
به نظر ميرس��د مصرف آب در تهران تا ش��هريور ماه صعودي باشد؛
چراكه بحث ويروس كرونا و توجه به موارد بهداشتي تا ارديبهشت ماه
به طول بينجامد و سپس ماه رمضان و سپس هم فصل تابستان و ورود
كولرهاي آبي مصرف آب را باال نگه خواهد داشت.

درآمدهاي مالياتي ايران نصف ميانگين جهاني است

درحاليك�ه متوس�ط جهان�ي س�هم مالي�ات
از تولي�د ناخال�ص مل�ي 14درص�د اس�ت،
اي�ن رق�م در اي�ران ح�دود 7درص�د اس�ت.
دلي�ل اصلي اي�ن موض�وع ،فراره�اي مالياتي
فراوان�ي اس�ت ك�ه در كش�ور رخ ميده�د.

به گزارش فارس ،در جهان امروز درآمدهاي مالياتي
يكي از مهمترين منابع درآمدي كشورهاس��ت .در
بيشتر كشورهاي توسعهيافته ماليات قريب به نيمي
از تولي��د ناخالص ملي را تش��كيل ميدهد و نقش
قابلتوجهي در اعمال سياستهاي اقتصادي در اين
كشورها ايفا ميكند .بهعنوان مثال ،سهم ماليات از
توليد ناخالص ملي در كشورهاي سازمان همكاري
و توس��عه اقتصادي ) (OECDبيش از  40درصد
است .فرانسه با س��هم بيش از  46درصدي ماليات
از توليد ناخالص ملي در س��ال  ،2018در صدر اين
كش��ورها قرار دارد .اما در اغلب كشورهاي در حال
توس��عه كه وابس��ته به منابع خام مانند نفت و گاز
هستند و از سوي ديگر ،سيستم مالياتي ناكارآمدي
دارند ،نميتوانند نيازها و منابع مالي موردنياز دولت
را تأمي��ن نمايند و نيز توانايي هداي��ت اقتصادي را
نخواهند داشت .در مجموع ،متوسط سهم ماليات
از توليد ناخال��ص ملي يا همان ت�لاش مالياتي در
جهان 14درصد است ،اما در ايران اين نسبت حتي
از متوسط جهاني نيز پايينتر است .مطابق آمارها و
اظهارات رسمي مسئوالن مالياتي ،سهم ماليات از
توليد ناخالص ملي در اي��ران 7 ،درصد يعني نصف
ميانگين جهاني است .اين در حالي است كه كشور
در حال توسعهاي مانند تركيه كمترين ميزان تالش
مالياتي حدود  9درصد ب��وده و در حال حاضر اين
نسبت  20درصد است.
فرار مالياتي عامل اصلي
يكي از داليل اين موضوع ،سهم باالي وابستگي دولت
به درآمدهاي نفتي است كه دولت را بينياز از ايجاد
نظام ماليات��ي مطابق اس��تانداردهاي جهاني كرده

اس��ت .در واقع ،دولتها بهدليل عدم احساس نياز،
به درآمدهاي ماليات��ي توجهي نكردهاند و به همين
دليل ،درآمدهاي مالياتي سهم كمي از درآمدهاي
دولت را تشكيل ميدهد .بررسيهاي انجام شده از
وضعيت درآمدهاي محقق شده دولت طي سالهاي
 ۱۳۸۶ -۱۳۹۶حاكي از آن است كه متوسط سهم
درآمدهاي نفتي و درآمدهاي مالياتي در درآمدهاي
دولت در بازه زماني ذكر شده ،به ترتيب معادل 34/1
و 34/2درصد بوده است كه تقريباً يكسان هستند.
با اين وجود ،در حال حاضر كه به دليل تحريمهاي
شديد اقتصادي از جمله تحريم نفت بهعنوان يكي
از اصليتري��ن مناب��ع درآمدي دولت ب��راي تأمين
هزينههاي عمومي ،دولت با كس��ري بودجه روبهرو
است ،انتظار ميرود س��هم ماليات از توليد ناخالص
ملي و نيز تأمين بودجه كشور به صورت قابلتوجهي
افزايش يابد ،اما اين هدف با درآمدهاي فعلي مالياتي
كه نصف ميانگين جهاني است امكانپذير نخواهد بود.

حال بايد اين س��ؤال مطرح شود كه چرا درآمدهاي
مالياتي در ايران پايين اس��ت و پاس��خگوي تأمين
كسري بودجه دولت نيست؟ از ديدگاه كارشناسان،
يكي از مهمترين داليل كمبود درآمد مالياتي پديده
فرار مالياتي است .در واقع وجود اقتصاد زيرزميني
گسترده ،قاچاق ،عدم شفافيت اقتصادي و مواردي از
اين قبيل،منجر به بروز فرارهاي مالياتي با ارقام بسيار
باال در كشور شده اس��ت .متوسط ميزان واقعي فرار
مالياتي در كشور مربوط به بازه زماني ۱۳۶۰ -۱۳۹۳
معادل  17/8درصد متوس��ط درآمده��اي مالياتي
دولت بوده است.
از سوي ديگر اگر مطابق شاخص سهم ماليات جهاني
سهم ماليات از توليد ناخالص ملي بخواهيم ميزان
فرار مالياتي در كشور را بسنجيم ،در حال حاضر ما
به همان اندازه كه درآمد مالياتي داريم ،فرار مالياتي
نيز داريم ،زيرا در حال حاضر متوسط سهم ماليات
از توليد ناخالص جهاني 14درصد اس��ت و در ايران

7درصد و در نتيجه ،درآمده��اي مالياتي در ايران
نصف ميزان واقعي اس��ت .از اين رو براي رس��يدن
به استاندارد جهاني و ميزان واقعي درآمد مالياتي،
ميزان درآمدهاي مالياتي ما بايد دو برابر ش��ود كه
اين نيز در گرو حذف فرارهاي مالياتي گسترده در
كشور است .فرارهايي كه بيشتر از سوي پردرآمدها
رخ ميدهد .بهعنوان نمونه ،مطابق اظهارات برخي
كارشناسان و نمايندگان مجلس ،قشر وكال رقمي
بين  6تا  12هزار ميليارد تومان ،فرار مالياتي دارند.
قابل ذكر اس��ت كه اين اختالف در ارق��ام به دليل
شفاف نبودن درآمدهاي وكال است .از سوي ديگر،
مطابق گزارش مركز آم��ار ايران20 ،درصد از توليد
ناخالص ملي كش��ور را اصناف تش��كيل ميدهند،
بنابراين بايد اصناف به مي��زان آن هم ماليات داده
باشند ،اما در عمل اين اتفاق نميافتد .ارزش توليد
ناخالص داخلي ايران در سال  ۲۰۱۸برابر با 418/88
ميليارد دالر اعالم شده اس��ت .پس  20درصد اين
مقدار يعن��ي  84ميليارد دالر آن مرب��وط به گروه
مشاغل و اصناف است ،اگر نرخ دالر را در بازه زماني
مذكور 11/5 ،هزار توم��ان در نظر بگيريم؛ مجموع
درآمد س��االنه اين گروه حدود  966ه��زار ميليارد
تومان محاس��به ميش��ود .اگر اين گروه مش��مول
ماليات 15درصدي نيز شود ،بايد حدود 145هزار
ميليارد تومان ماليات ميدادند كه متأس��فانه تنها
10هزار ميليارد تومان مالي��ات پرداخت كردهاند.
همانطور ك��ه آمارهاي فوق نش��ان ميدهد پديده
فرار مالياتي يكي از داليل اصلي كمبود درآمدهاي
مالياتي در كشور است كه بايد حاكميت با استفاده از
روشهايي مانند ايجاد شفافيت در بستر اقتصاد و نيز
شفافيت تراكنشهاي بانكي مانع فرارهاي مالياتي
و به تبع آن سبب افزايش درآمدهاي مالياتي شود.
اين موضوع عالوه بر تأمين كسري بودجه در كشور
ميتواند در آينده سبب ارائه خدمات رفاهي بيشتري
براي اقشار كمبرخوردار در جامعه شود.

كاهش۲۴درصدي معامالت مسكن

بررس�ي آم�ار رس�مي ب�ازار مس�كن حاك�ي از آن اس�ت ك�ه
طي اس�فند س�ال گذش�ته تعداد معامالت 24/4درص�د كاهش
و قيم�ت مس�كن ح�دود 8/6درص�د افزاي�ش يافت�ه اس�ت.

به گزارش تس��نيم ،بر اس��اس جديدتري��ن آمار رس��مي وزارت راه و
شهرسازي از بازار مسكن طي اسفند ماه سال گذشته متوسط قيمت هر
مترمربع واحد مسكوني در مناطق بيست و دوگانه تهران با رشد حدود
 8/6درصدي به  15ميليون و  568هزار تومان رسيد .در بهمن ماه سال
 98قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در مناطق بيست و دوگانه تهران
 14ميليون و  405هزار تومان بود.
ت شده در سامانه كد رهگيري
اين در حالي است كه تعداد معامالت ثب 
در آخرين ماه سال گذشته نس��بت به ماه پيش از آن (بهمن) كاهش
يافته است .در اس��فند  98بالغ بر  10هزار و  242فقره قرارداد مسكن
ثبت شد كه نسبت به بهمن سال گذش��ته 24/4درصد كاهش يافته
است.
بر اساس آمار بيش��ترين قيمت مس��كن مربوط به منطقه يك با 33
ميليون و  217هزار تومان بوده كه نس��بت به بهمن ماه ( 29ميليون
و  427ه��زار تومان) 12/8درصد افزايش يافته اس��ت .در اس��فندماه
سال گذشته قيمت مسكن در  21منطقه ديگر تهران با وجود كاهش
معامالت افزايش يافته است.
هچنين ارزش معامالت انجامشده مسكن در مناطق بيست و دوگانه
تهران نيز در ماه مورداش��اره به  14هزار و  750ميليارد تومان رسيد.
اين رقم در مقايسه با ارزش معامالت بهمنماه حدود  8درصد كاهش
يافته است.
در بهمن سال گذشته ارزش معامالت  15هزار و  940ميليارد تومان بود
كه بيشترين رقم در  12ماه سال  98بهشمار ميرود .در ارديبهشتماه
س��ال  98نيز ارزش معامالت مس��كن ثبتشده در س��امانه امالك و
مستغالت  13هزار و  300ميليارد تومان بود.
اواخر سال گذشته رئيس اتحاديه مشاوران امالك در گفتوگو با تسنيم
با اشاره به آمار معامالت مسكن از اول تا  26اسفند  98گفته بود :در اين
مدت در شهر تهران  11هزار و  653قرارداد خريد و فروش امضا شد كه
نسبت به ماه قبل (بهمن 24 )98درصد و نسبت به ماه مشابه سال 97
از آن 23درصد كاهش را نشان ميدهد.
وي افزود :در كل كش��ور نيز طي  26روز ابتداي اسفند ماه  98بالغ بر
 50هزار و  803قرارداد خريد و فروش ملك امضا ش��ده كه نسبت به
همين مدت در بهمن امسال و اسفند سال  97بهترتيب  21و  27درصد
كاهش يافته است.
رئيس اتحاديه مشاوران امالك يادآور شد :در بخش اجاره مسكن شهر
تهران طي  26روز ابتداي اسفندماه سال گذشته  7337فقره اجارهنامه
ثبت شده كه نسبت به بهمن امسال 37درصد و نسبت به اسفند سال
 97بالغ بر 32درصد كاهش را نشان ميدهد.

چندنفردرشهركهايصنعتي
مشغولبهكارند؟

جديدترين اطالعاتي كه س�ازمان صنايع كوچك و ش�هركهاي
صنعتي ايران در اختيار ايسنا قرار داده نش�ان ميدهد كه تعداد
واحدهاي به بهرهبرداري رس�يده و س�رمايهگذاري در آنها طي ۹
ماهه اول سال  ۱۳۹۸نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزايش
داشته ،اما تعداد اشتغال واحدها طي اين مدت كاهش يافته است.

به گزارش ايسنا ،طبق اين آمار تعداد شهركها و نواحي صنعتي مصوب
تا پايان آذر ماه سال گذشته به  ۹۹۳شهرك و ناحيه رسيد كه نسبت به
سال  ۱۳۹۷تغييري نداشته است.
همچنين تعداد ش��هركها و نواحي صنعتي در ح��ال بهرهبرداري تا
آذرماه سال  ۱۳۹۸به  ۱۱۸رسيده است .اين در حالي است كه تا پايان
سال  ۱۳۹۷تعداد  ۸۱۲شهرك و نواحي صنعتي در حال بهرهبرداري
مصوب شده بود.
تعداد واحدهاي صنعتي به بهرهبرداري رسيده در شهركها و نواحي
صنعتي در  ۹ماهه س��ال گذش��ته نيز هزار و  610واح��د بوده كه در
مقايسه با هزار و  539واحد به بهرهبرداري رسيده در سال مدت مشابه
سال  ،۱۳۹۷حدود  4/6درصد افزايش داشته است.
تعداد كل واحدهاي صنعتي به بهرهبرداري رس��يده در ش��هركها و
نواحي صنعتي تا پايان آذر ماه سال  ۱۳۹۸نيز به  ۴۴هزار و  ۸۹۹واحد
رسيده اس��ت .اين در حالي اس��ت كه تعداد كل واحدهاي صنعتي به
بهرهبرداري رسيده در شهركها و نواحي صنعتي تا پايان سال ۱۳۹۷
حدود  ۴۳هزار و  ۴۷۳واحد بوده است.
با وجود افزايش تعداد واحدهاي به بهرهبرداري رسيده ،تعداد اشتغال
اين واحدها در  ۹ماهه سال  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸به ترتيب  ۲۵هزار و ۲۷۳
و همچنين  ۲۴هزار و  ۲۱۰نفر بوده و 4/2درصد كاهش يافته اس��ت؛
بنابراين ميانگين اش��تغال هر واحد نيز از  ۱۶نفر در  ۹ماهه اول سال
 ۱۳۹۷به  ۱۵نفر در مدت مشابه سال  ۱۳۹۸رسيده است.
در مجموع تا پايان آذر ماه س��ال گذش��ته  ۹۰۴ه��زار و  ۵۳۷نفر در
واحدهايي كه در ش��هركها و نواحي صنعتي به بهرهبرداري رسيدند
مشغول به كار بودند .البته تا پايان سال  ۱۳۹۷حدود  ۸۷۶هزار و ۶۵۰
نفر در اين واحدها شاغل بودند .به طور كلي ميانگين اشتغال هر واحد
در سالهاي  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸حدود  ۲۰نفر عنوان شده است.

بازگرداندن ۹۱ميليارد تومان پول بليت قطار

مع�اون وزي�ر راه و شهرس�ازي ب�ا اش�اره ب�ه كاه�ش ش�ديد
تقاضاي س�فر ب�ا قط�ار به دلي�ل توج�ه م�ردم ب�ه توصيههاي
س�تاد مقابله با كرون�ا گفت :در كنار ش�ركتهاي ريلي هس�تيم
و پس از عب�ور از كرون�ا حماي�ت دول�ت از آنها انجام ميش�ود.

سعيد رسولي در گفتوگو با فارس در تشريح آخرين اقدامات راهآهن
در ناوگان ريل��ي براي مقابله با كرونا اظهار داش��ت :ش��ركت راهآهن
جمهوري اسالمي ايران همه پروتكلهاي مورد تأكيد وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي را در مورد مقابله با كرونا اجرا كرده است و به
شركتهاي ريلي نيز الزام شد كه همه اين پروتكلها پياده شود كه از
شركتها بابت توجه به اين موضوع قدرداني ميكنيم.
وي افزود :پس از شيوع ويروس كرونا و با دستور وزير راه و شهرسازي
مبني بر استرداد وجه كامل بليت به مسافراني كه قصد كنسل كردن
سفر خود را دارند موضوع استرداد بليت در دس��تور كار قرار گرفت و
شركتهاي ريلي همكاري مناسبي كردند و كل وجه بليت به مسافران
مسترد شد .مديرعامل راهآهن اضافه كرد :با توجه به رعايت توصيههاي
ستاد مقابله با كرونا مبني بر عدم انجام س��فر از سوي مردم و كاهش
شديد تقاضا همه ش��ركتهاي ريلي به س��رعت با كاهش تعداد سفر
مواجه شدند در عين حال همه اقدامات و پروتكلهاي بهداشتي براي
ضدعفوني ايستگاههاي راهآهن و قطارها اجرا شد ضمن آنكه تمهيداتي
هم براي همكاران خود در شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران در
نظر گرفتيم .وي با ابراز اميدواري از عبور موفق كشور از بيماري كرونا
گفت :به هر حال اين بيماري در همه دنيا اثرات مخرب اقتصادي وسيعي
به وجود آورده و حملونقل كشورها هم از آن آسيب ديده و در اين حوزه
حملونقل ريلي هم بيتأثير نبوده است ،اما شركت راهآهن جمهوري
اسالمي ايران و دولت براي حمايت از شركتهاي ريلي در دوران پس از
كرونا قطعاً برنامه خواهد داشت و در كنار شركتهاي ريلي خواهد ماند.
رسولي همچنين در مورد ميزان رقم استرداد پول مسافران بيان كرد:
دراينباره تاكنون بيش از  ۹۱ميليارد تومان پول به مردم و مس��افران
برگردانده شده اس��ت .معاون وزير راه و شهرسازي افزود :حدود 980
هزار بليت قطار در اين مدت استرداد شد.

