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قیمت سبد نفتی اوپک در مرز ۴۷ دالر
قیمت سبد نفتی سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( روز جمعه 
بــا افزایش قیمت مــرز 48 دالر را رد کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
دبیرخانه سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک(، قیمت سبد نفتی این 
سازمان روز قبل از آن 4۶ دالر و ۹۱ سنت ثبت شد، در حالی که روز سه شنبه 
)چهارم آذرماه( 4۵ دالر و ۵۱ ســنت بود.سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت 
خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگوال، سبک رابی 
گابن، میناس اندونزی، ســنگین ایران، ســبک بصره، صادراتی کویت، السدر 
لیبی، ســبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئال 
و جنو کنگوست.قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت )WTI( نیز 
به ترتیب 48 دالر و 2۵ سنت و 4۵ دالر و 40 سنت به ازای هر بشکه بود. در 
فاصله چند روز تا زمان برگزاری نشســت وزیران اوپک و اوپک پالس، افزایش 
اخیر قیمتهای نفت دلیل خوبی برای تولیدکنندگانی که موافق افزایش تولید 

این گروه در سال آینده هستند، فراهم کرده است.
به گزارش ایسنا، قیمتهای نفت در روزهای اخیر تحت تاثیر خوش بینی به 
ساخت واکسنهای موفق کووید ۱۹ که چشم انداز بهبود تقاضا را تقویت کرده 
اســت، صعود کرده اند. شرکت داروسازی استرازنکا دوشنبه هفته جاری اعالم 
کرد که واکسن کووید ۱۹ این شرکت می تواند تا ۹0 درصد نتیجه بخش باشد. 
این ســومین واکسنی اســت که نتایج موفقیت آمیزی داشته است و می تواند 
ارزانتر ســاخته و راحتتر از رقیبانش توزیع شود. پیش از این شرکتهای فایزر 
و بایو ان تک و ُمدرنا از ســاخت واکســنهای موفق کووید ۱۹ خبر داده بودند.

وزیران نفت اوپک و اوپک پالس قرار اســت دوشــنبه و سه شنبه هفته آینده 
)روزهای ۱0 و ۱۱ آذر( نشست مجازی داشته باشند و انتظار می رود در جریان 
ایــن دیدار درباره به تاخیر انداختن برنامه افزایش تولید با در نظر گرفتن موج 
جدید شــیوع ویروس کرونا و محدود شدن بیشــتر تقاضا برای انرژی مذاکره 
کنند.قرار بود محدودیت عرضه فعلی ۷.۷ میلیون بشکه در روز اوپک پالس از 
ژانویه تسهیل شده و به ۵.8 میلیون بشکه در روز برسد اما وزیران این گروه به 
ابهامات پیرامون سطح تقاضای جهانی برای نفت اشاره کردند که آنها را مجبور 

می کند افزایش برنامه ریزی شده تولید را به تاخیر بیاندازند.
این گروه با وضعیت بازار دشــواری روبرو هســتند. تقاضا برای نفت بسیار 
نوســان داشته و اشباع عرضه که در پی شــیوع ویروس کرونا و سقوط تقاضا 
ایجاد شــد، اندکی کاسته شــده اما همچنان وجود دارد. افزایش تولید اوپک 
پالس در ژانویه معکوس شــدن روند بهبود قیمتها در هفته های اخیر را تهدید 

می کند. 
بر اساس گزارش بلومبرگ، اما بهبود چشم انداز قیمت نفت برنت در سالهای 
202۱ و 2022 به منزله چالش دیگری برای این گروه اســت و به معنای آن 
اســت که تولیدکنندگان خارج از این گروه می توانند ماهها از قیمتهای باالتر 
نفت ســود ببرند. هر چه محدودیت عرضه اوپک پالس طوالنیتر شود، شرکتها 
و کشــورهای تولیدکننده خارج از این گروه بیشتر تقویت خواهند شد.رویترز 
روز چهارشــنبه به نقل از ســه منبع آگاه در اوپک پالس نوشته بود این گروه 
مایل اســت برای حمایت از بازار در طول موج دوم شیوع کووید ۱۹ و افزایش 
تولید نفت لیبی، افزایش برنامه ریزی شــده تولیدش را بــه تاخیر بیاندازد و 
صعود قیمت هر بشکه نفت برنت تا مرز 4۹ دالر تصمیم این گروه در خصوص 
تمدید محدودیت عرضه را تغییر نداده اســت.با این حال اشتیاق برای تمدید 
محدودیت عرضه فراگیر نیست. طبق گزارش هفته جاری بانک گلدمن ساکس، 
یک مشکل احتمالی تمایل امارات متحده عربی برای داشتن سهم تولید باالتر 
است. نیجریه هم سهم تولید باالتری می خواهد و عراق درباره معافیت از کاهش 
تولید در سال 202۱ صحبت کرده است.پیش از نشست وزیران اوپک و اوپک 
پالس چندین نشســت فنی برگزار می شــود که به دلیل همه گیری ویروس 

کرونا، همگی به صورت مجازی خواهند بود.
کریســتین مالک، مدیر تحقیقات نفت و گاز در بانک جی پی مورگان پیش 
بینی کرد اوپک پالس با وجود صعود قیمت نفت، افزایش تولیدش را به مدت 
شش ماه به تاخیر خواهد انداخت و احتماال عربستان سعودی داوطلب کاهش 
تولید بیشــتری تا مارس خواهد شد. ســطح ذخایر نفت به سرعتی که انتظار 
می رفت، کاهش پیدا نکرده و قرنطینه از شــرق به غرب گسترش پیدا کرده و 

انتظار می رود قرنطینه های بیشتری در آمریکا وضع شود.

بازار انرژی

وزیر نفت بــا بیان اینکه با تکمیل طرح های جهش دوم 
صنعت پتروشــیمی در ســال ۱400، ظرفیت تولید ساالنه 
محصوالت پتروشیمی کشور به ۱00 میلیون تن می رسد که 
نسبت به ســال ۹2 افزایش 80 درصدی دارد، گفت: ارزش 
تولید محصوالت نهایی این طرح ها در مجموع به 2۵ میلیارد 
دالر می رسد.بیژن زنگنه در آیین افتتاح سه طرح ملی نفت 
از پتروشیمی لردگان به عنوان نخستین طرح نام برد و با اشاره 
به افزایش تولید محصوالت پتروشیمی در هفت سال اخیر، 
گفت: هدف اصلی وزارت نفت و دولت در صنعت پتروشیمی، 
گذر از خام فروشــی، تکمیل زنجیره ارزش و رفع نیاز داخل 
بوده است.وی  با اشاره به اینکه بیشتر طرح های جهش سوم 
صنعت پتروشیمی با هدف تولید ساالنه ۱۳۳ میلیون تن و با 
ارزش ۳۷ میلیارد دالر نیز در حال اجراست، افزود: همانطور 
که پیش تر وعده دادیم، ۱۹ طرح پتروشیمی در جهش دوم با 
ارزش ۱۱.4 میلیارد دالر سرمایه گذاری و تولید 2۵ میلیون 
تن امسال به بهره برداری می رسد.به گفته زنگنه، از ابتدای 
امســال تاکنون پنج طرح پتروشیمی با ســرمایه گذاری ۳ 
میلیارد دالر ازسوی رئیس جمهوری افتتاح شده و طرح اوره 
و آمونیاک لردگان ششمین طرح پتروشیمی است که امسال 
به بهره برداری می رسد.وزیر نفت مجموع سرمایه گذاری در 
سه طرح ملی وزارت نفت در لردگان، خوزستان و بوشهر را 
بیش از یک میلیارد دالر عنوان کرد و گفت: طرح هایی که 
امروز افتتاح می شــود همسو با برنامه های اقتصاد مقاومتی 
اســت که درون زایی و برون گرایی دو مولفه اصلی آنهاست.

وی با بیــان اینکه پتروشــیمی لردگان در منطقه ای کمتر 
توســعه یافته و با هدف محرومیت زدایی بــه بهره برداری 
رســیده است، تصریح کرد: این طرح ازسوی شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )هلدینگ خلیج فارس( اجرا شده 
است که روزانه ۳ هزار تن و ساالنه بیش از یک میلیون تن 

اوره تولید می کند.
محرومیت زدایی و ریل گذاری برای آینده

وزیــر نفــت ظرفیت تولیــد کنونی اوره کشــور را ۶.۵ 
میلیــون تن عنوان کرد و گفت: ظرفیت تولید اوره کشــور 

با بهره برداری از طرح اوره و آمونیاک لردگان و بهره برداری 
از طرح های مسجدســلیمان و هنگام، ساالنه ۳ میلیون تن 
دیگــر افزایش می یابد و د حالی کــه مصرف داخلی اوره 2 
میلیون تن است، مازاد آن می تواند صادر شود.زنگنه با بیان 
اینکه در اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی با توجه به 
تنوع محصوالت پتروشیمی در باالدست، یکی از اولویت های 
راهبردی این وزارتخانه توسعه صنایع پیشران و پایین دستی 
این صنعت است، اظهار کرد: به همین منظور واحد کریستال 
مالمین پتروشــیمی لردگان با 2۵ درصد پیشرفت در حال 
اجراســت و کار دو پارک کریســتال مالمین و اوره رزینی 
که ارزش افزوده قابل توجهی دارند آغاز می شــود.وی ادامه 
داد: افــزون بر این مجموعه ها، با توجه به خوراک تخصیص 
یافته برای صنایع پیشــران و صنایع پایین دســتی با هدف  
اشــتغالزایی و بر اساس طرح آمایش سرزمینی، ریل گذاری 
مناســبی برای آینده هم انجام دادیم، طرح پروپیلن مرکز 
از جمله این طرح ها به شــمار می آید کــه آخرین مراحل 
هماهنگی را در دولت می گذراند. ؛ همچنین چند مگاپروژه 

هم در حال اجراست که  آغاز عملیات اجرایی یا بهره برداری 
از آنها به زودی با حضور شما )رئیس جمهوری( آغاز می شود.

وزیر نفت از طرح ۵0 هزار بشــکه ای فرآورش پیش ساخته 
نفــت در غرب کارون به عنــوان دومین طرحی که امروز به 
بهره برداری می رسد نام برد و یادآوری کرد: ظرفیت  برداشت 
ایران از میدان های مشــترک غرب کارون از ۷0 هزار بشکه 
در ســال ۹2 با افزایش حدود ۶ برابری به 400  هزار بشکه  
در سال ۹۹ رســیده است.زنگنه اســتفاده از ظرفیت های 
فرآورشی پیش ساخته ســریع االحداث را یکی از کارها در 
میدان های غرب کارون با هدف شتاب بخشــی به عملیات و 
کاهش تصدی دولت برشــمرد و گفت: این طرح در میدان 
آزادگان در قالب اجاره با یک شرکت اروپایی و با استفاده از 
۵0 میلیون دالر سرمایه گذاری ساخته شد.وی اجرای سریع 
کار و ســرمایه گذاری و بهره برداری ازسوی بخش خصوصی 
را به عنــوان دو هدف اجرای این طــرح عنوان کرد و گفت: 
نخســتین بار در تاریخ صنعت نفت پس از ملی شدن این 
صنعت است که واحد فرآورشــی ازسوی بخش خصوصی 

ســاخته شده و به بهره برداری رســیده است. دولت تنها به 
ازای هر بشکه نفت فرآوری شده، ۱.28 دالر هزینه فرآورش 

پرداخت می کند.
مدیریت ۴۵ روزه میعانات گازی

 با ساخت مخازن متمرکز
وزیر نفــت با بیان اینکــه انجام چنیــن کارهایی جزو 
سیاست های ماست که آن را دنبال می کنیم و ظرفیت های 
داخلی هم برای ساخت این کارخانه ها بسیار فراهم است از  
مخازن متمرکز ذخیره سازی پارس جنوبی به عنوان سومین 
طرح نام برد و گفت: مخازن متمرکز ذخیره سازی میعانات 
گازی پارس جنوبی که خوراک پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
را هم تامین می کند ظرفیت ذخیره سازی 4 میلیون بشکه  
را داراست.زنگنه گفت: مخازن متمرکز ذخیره سازی میعانات 
گازی میــدان پارس جنوبی کمک می کنــد ظرفیت مازاد 
میعانات گازی این میدان را  4۵ روز مدیریت کنیم که کاری 
بسیار مهم اســت.زنگنه همچنین با اشاره به دیدار اعضای 
شورای  عالی هماهنگی اقتصادی دولت در چند روز گذشته 
با رهبر معظم انقالب اسالمی و تاکید ایشان بر تحقق اهداف 
سال جهش تولید و به ویژه صنعت نفت با تکیه بر شرکت های 
دانش بنیان افزود: صنعت نفت همانطور که می دانید یکی از 
عوامل محرک و پیشران اقتصاد است و بدون شک توجه به 
طرح های اولویت دار این صنعت، زمینه ساز پویایی زنجیره ای 
از فعالیت هــای وابســته به ایــن صنعــت در پیمانکاران، 
سازندگان تجهیزات و ارائه دهندگان خدمات فنی خواهد بود.

وی تصریح کرد: طرح های جهش تولید صنعت نفت با تکیه 
بر توان شــرکت های دانش بنیان داخلی تهیه شده  است و 
برای عملیاتی شدن هر چه سریعتر خدمت رئیس جمهوری 
و رهبر معظم انقالب اسالمی ارائه می شود، دانش بنیان کردن 
صنعت نفت امروز یک مســئله جدی است و طرح هایی که 
امروز افتتاح می شوند همسو با برنامه های اقتصاد مقاومتی 
هســتند و درون زایی و برون گرایی دو مولفه اصلی آنهاست.

وزیر نفت گفــت: طرح های زیادی در صنایــع نفت، گاز و 
پتروشیمی در حال اجراست که به زودی افتتاح می شوند.

زنگنه خبر داد

هدف گذاری ۲۵ میلیارد دالری صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران با 
حمایت از »شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره 
فوالد«، این شیوه نامه را مطابق با نظرات کارشناسی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران دانست.در 
اطالعیه اتاق ایران آمده است: با تصمیم ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، »شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای 
زنجیره فوالد« جهت اجرا، ابالغ شد.بر اساس شیوه نامه 
جدید که مطابق با نظرات کارشناســی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران است، دولت قبول کرده 
است که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کاال کشف و 
تعیین شود.اتاق ایران، تیرماه سال جاری به درخواست 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت، گزارش جامعی را در 
خصوص قیمت گذاری زنجیره آهن و فوالد منتشر کرد.

مطابق این گزارش که با اســتفاده از توان کارشناســی 
کمیســیون های تخصصی و با محوریت کمیســیون 
اقتصاد کالن اتاق ایران و همچنین انجمن های تخصصی 

فعال در زنجیره آهن و فوالد تهیه شــده اســت، نسبت 
به کاهش شــدید ســرمایه گذاری در صنایع باالدستی 
)معادن سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی(، 
عدم ســوددهی معادن بزرگ و ضــرر دهی و تعطیلی 
معادن کوچک به دلیل فــروش محصوالت خود تا ۵0 
درصــد ارزان تر از نرخ های جهانــی و درنهایت کاهش 
بهره وری کارخانجات فوالد به دلیل بهره گیری از نهاده 
ارزان در پــی دخالت دولت در قیمت گذاری و صادرات 
محصوالت زنجیره آهن و فوالد هشدار داده  شده بود«.

در ادامه اطالعیه آمده اســت: »همچنین تأکید شــده 
بــود، جلوگیری از تداوم وجــود رانت در قیمت گذاری 
محصوالت، حذف واسطه ها، حمایت از معادن کوچک و 
متوسط به عنوان ایجادکنندگان حجم اصلی اشتغال این 
حوزه و درن هایت جلوگیری از ایجاد شــوک قیمتی به 
بخش فوالد جهت دستیابی به توازن و توسعه بلندمدت 

زنجیره آهن و فوالد ضروری است.

 مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران گفت: تا 
پایان آبان ماه سال ۹۹، 2۳۵ هزار و 400 تن آند و ۱8۳ 
هــزار و ۳00تن کاتد مس تولید کردیم که نســبت به 
برنامه امســال به ترتیب رشــد ۹ و ۶ درصدی را نشان 
می دهد.به گزارش شــرکت ملی صنایع مــس ایران، 
سعدمحمدی اظهار داشت: تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۹، 
شرکت ملی صنایع مس ایران 2۳۵ هزار و 400 تن آند 
و ۱8۳ هزار و ۳00 تن کاتد مس تولید کرده اســت که 
نســبت به برنامه امسال به ترتیب رشد ۹ و ۶ درصدی 
را نشان می دهد. همچنین بررسی و مقایسه آمار تولید 
آند شــرکت مس در هشت ماهه امســال در مقایسه با 
مدت زمان مشــابه نشــان می دهد که شرکت مس با 
رشــد ۱۶ درصدی ۳۱ هزار و ۵۹4 تن بیشتر آند تولید 
کرده است.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با 
بیان این که در تولید کاتد هم، مقایسه 8 ماهه نخست 
امســال با مدت مشابه ســال قبل نشان دهنده رشد ۶ 

درصدی است، گفت: شرکت مس در مجموع در مقایسه 
با مدت زمان مشابه ۱0 هزار تن بیشتر کاتد تولید کرده 
است.ســعدمحمدی با بیان این که شرکت مس در این 
بازه زمانی در تولید کنســانتره مس نیز از برنامه جلوتر 
بوده است، اظهار داشــت: طی این مدت، شرکت مس 
804 هزار و 4۷۹ تن کنســانتره مس تولید کرده است 
که نسبت به برنامه تعریف شدۀ ۷۶۱ هزار و 22۵ تنی، 
رشد ۶ درصدی نشان می دهد.وی ادامه داد: به طور کلی 
تولید کنسانتره مس در مجتمع های سه گانه سرچشمه، 
شهربابک و سونگون تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۹، تحقق 
۷۱ درصدی نسبت به برنامه سال پیش بینی شده داشته 
است.ســعدمحمدی با بیان این که شرکت مس در این 
بازه زمانی شاهد رشد 4 درصدی در تولید مس محتوای 
کنســانتره بوده است بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا 
پایان آبان ماه شرکت مس در مجموع ۱88 هزار و 848 

تن مس محتوای معدنی تولید کرده است.

رشد ۱۶ درصدی تولید آند نسبت به مدت مشابه سال گذشتهحمایت اتاق ایران از شیوه نامه ساماندهی فوالد

بازار

معامــالت بازار ارز ایــران در ماه آذر هم نزولی 
پی گرفته شــد و در اولین هفته از این ماه، قیمت 
دالر و یــورو در بازار آزاد نزدیک به دو هزار تومان 
کاهــش یافت.بازار ارز در هفته گذشــته، روزهای 
آرامی و کم نوســانی را ســپری کرد. قیمت ارز در 
بــازار داخلی ایــران از ابتدای آبان مــاه به صورت 
پیوســته روند نزولی به خود گرفته است. روندی 
که به اســتثنای شوک چند روزه ناشی از شکست 
دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، 
همواره با ســرعتی آهســته حرکت کرده است.به 
گزارش ایرنا، در هفته ای که گذشــت هم تحلیل 
معامالت انجام شده در بازار، نوید بخش تداوم روند 
نزولــی قیمت ها در ماه آذر بود. در این هفته داد و 

ستد دالر در بازار آزاد از کانال 2۶ هزار تومان آغاز 
شــد، اما در کانال 24 هــزار تومان پایان گرفت و 
همچنین خرید و فروش یــورو هم از میانه کانال 
۳0 هزار تومان به کف کانال 2۹ هزار تومان رسید.

معامالت ارز روز شــنبه با ثبت نرخ دالر 2۶ هزار 
و 4۵0 تومان آغاز شــد. نرخــی که مطابق انتظار 
دالالن معامالت شنبه ای در هفته پیش از آن بود، 
اما این نرخ به ســرعت روند ریزشی به خود گرفت 
و در پایــان روز به قیمــت 2۵ هزار و ۹00 تومان 
رســید، نرخی که صرافی های بانکی از ابتدای روز 

برای فروش دالر تعیین کرده بودند.
کاهــش قیمت یک هــزار و ۹00 تومانی دالر 
و یــک هــزار و ۶00 تومانی یورو در بــازار هفته 

گذشــته، البته به معنای فروکش کردن میل بازار 
برای کاهش قیمت ها نیســت. عالوه بر اینکه وزن 
قیمت گذاری دالر در معامالت شنبه ای فعاالن بازار 
ارز در محدوده 24 هزار و 400 تا 24 هزار و ۵00 
قرار گرفته اســت، نحوه فعالیت بازارساز هم نشان 
دهنده تالش فعاالن عمده بازار برای ادامه کاهش 
قیمت ارز تا خالی شــدن حباب موجود در بهای 
آن است. بازارســاز در هفته ای که گذشت همواره 
قیمت خرید دالر در صرافی های بانکی را نسبت به 
قیمت فــروش آن، بین ۱000 تا یک هزار و 400 
تومان کمتر از قیمت فروش دالر نگاه داشت. این 
اختالف قیمتی بــرای یورو نیز ۱000 تا یک هزار 

و 200 تومان بود.

کاهش دوهزار تومانی قیمت دالر در هفته کم نوسان بازار

شــرکت بهمن موتــور با همت مهندســان و متخصصان داخلی توانســت 
سختی های دوران تحریم را پشت سر گذارد و محصول جدیدی با نام دیگنیتی 
را آمــاده عرضه به بازار کند. کیفیت محصــوالت بهمن موتور در همه زمان در 
بین مشتریان مطرح بوده و دیگنیتی نیز از کیفیت باال و تمایز خاصی نسبت به 
سایر محصوالت برخوردار است.به گزارش مردم ساالری آنالین،محمد ضرابیان 
مدیر عامل شــرکت بهمن موتور با اشــاره به اینکه با شروع تحریم ها در سال 
۹۷، صنعت خودروی کشــور از جمله صنایع اولیه بــود که با محدودیت ها و 
مشکالت بســیاری در عرضه محصوالت مواجه شــد، گفت: با این وجود همه 
ی تالش ما در گروه بهمن و به ویژه در شــرکت بهمن موتور عرضه محصوالت 
جدید اســت و خوشبختانه شرایط سخت دوران تحریم را با تالش فراوان پشت 
سر گذاشتیم و محصول جدیدی با نام »دیگنیتی« را به سبد محصوالت بهمن 
موتــور افزودیم.مدیر عامل بهمن موتور اظهار کرد: محصوالت این شــرکت در 

همــه زمان از نظر کیفیت و تمایز زبان زد مشــتریانش بوده اســت. به همین 
منظور خودروی دیگنیتی نیز با هدف ارائه محصولی خاص و دارای مشخصه های 
متفاوت نسبت به محصوالت جاری در بازار عرضه می شود.ضرابیان تصریح کرد: 
دیگنیتی به عنوان SUV شــناخته شده اســت و با طرح جلو پنجره و حجم  
دهی ســپر از جذابیت  خاصی برخوردار است. همچنین نمای جانبی اسپرت و 
کوپه، جوان پسند و مد روز جلوه می کند و سبب ایجاد تمایز با سایر محصوالت 
تولیدکنندگان داخلی اســت.مدیر عامل شرکت بهمن موتور گفت: دیگنیتی با 
پیشرانه ۵/۱ لیتری مجهز به توربو شارژ به بازار عرضه می شود و دارای بیشینه 
ی قدرت ۱48 اســب بخار و گشتاور 220 نیوتن متر است و این توان به وسیله 
جعبه دنده اتوماتیک CVT به چرخ های جلو منتقل می شود. در خصوص تریم 
و تزئینات داخل نیز متفاوت با محصوالت عرضه شده در داخل کشور است و از 

کیفیت باالیی برخوردار است.

معــاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
کشور گفت: به طور متوســط فرار مالیاتی در جهان 
حدود ۱۵ درصد است اما فرار مالیاتی در ایران بسیار 
بیشتر و بین 2۵ تا ۳0 درصد برآورد شده که براساس 
برآوردهای ریالی می توان گفت حدود 400 هزار میلیارد 
ریال فرار مالیاتی در ایران وجود دارد.محمد مسیحی 
در نشست شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در هرمزگان افزود: چیزی که 
نظام مالیاتی را متأثر می سازد و فرار مالیاتی را اشاعه 
می دهد حجم معافیت های مالیاتی است، چیزی حدود 
۶0 درصد اقتصاد کشــور از معافیت یا شبه معافیت 
برخوردار اســت.وی ادامه داد: شــبه معافیت یعنی 
جاهایی که مالیات ها مؤثر نبوده و یا پایه های مالیاتی 
واقعی نیســت که وجود این میزان معافیت و شــبه 
معافیت موجب می شود کسانی که مالیات می پردازند 
احســاس نابرابری کرده و به سمت فرار مالیاتی هم 
ســوق داده شوند.وی یاد آور شد: درحال حاضر صرفاً 
کمتر از ۵0 درصد از هزینه های جاری کشور از محل 
مالیات تأمین می شود که امیدوارم با تحوالتی که در 
نظام مالیاتی ایجاد می شود مانند هوشمندسازی نظام 

مالیاتی و اجرای ماده ۹۷ و تمرکز بر پرونده های مهم، 
مقابله با فرار مالیاتی و در عین حال حمایت از بخش 
تولید و واقعی و شــناس نامه دار اقتصاد بتوان ضریب 
پوشش هزینه های کشور از محل مالیات را به میانگین 
جهانی نزدیک کرد.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی درادامه در این نشســت اظهار داشــت: 
نشســتی در خصوص مالیات اســتانی از نفت ستاره 
خلیج فارس در تهران برگزار و موضوع بررسی می شود 
ضمــن اینکه قانون این اجازه را به ســازمان داده که 
پرونده های بزرگ را به صورت متمرکز رسیدگی کند و 
هم عواید را به استان ها برگرداند.مسیحی یاد آور شد: 
هرمزگان در خصوص چند بنگاه اقتصادی بزرگ دیگر 
هم با استان های همجوار اختالف هایی دارد که تالش 
می کنیم آنها را برطرف ســازیم، در حال حاضر محل 
فعالیت حدود ۷0 شرکت در هرمزگان است که مالیات 
خود را در سایراســتان ها و تهران پرداخت می کنند.

اســتاندار هرمزگان نیز دراین نشست گفت: براساس 
قانون شرکت هایی که محل فعالیت شان در این استان 
اســت بایستی مالیات خود را در همین جا بپردازند و 
در همین راستاشرکت هایی مانند ستاره خلیج فارس 

و نزدیک به هفتاد شــرکت دیگر مالیات شــان را در 
سایر استان ها و یا پایتخت پرداخت می کنند.فریدون 
همتی اظهار داشــت: زمانی که این شــرکت ها دچار 
مشکل می شوند از مســووالن اُستان تقاضای کمک 
دارند که اُســتان نیز از آن ها تقاضای پرداخت مالیات 
در همین استان را دارد و مالیات یکی از ابزار مدیریت 
و ایجاد هماهنگی محســوب می شود.رییس شورای 
هماهنگی دســتگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در هرمزگان اضافه کرد: پرداخت این مالیات ها 
در هرمزگان دارای مزایای فراوانی برای هرمزگان بوده 
و می تواند مشــکل های بسیاری از مردم این استان را 
برطرف سازد و کشور اکنون با درآمدهای مالیات اداره 
می شــود و نباید چیزی را فراتر از قانون تفسیر کرد و 
یا برای قانون وضع شــده و استثناء قرار داد.وی بیان 
داشــت: هیچ گاه راضی نیستیم یک ریالی از کسی به 
نفع دولت اضافه گرفته شــود امــا آنچه قانون معین 
کرده باید دقیق اجرا شــود، هفته آینده نشست هایی 
برای حل مشــکل های فعاالن اقتصادی بین اداره کل 
امور مالیاتی با نمایندگان بخش های خصوصی برگزار 

می شود.

معاون سازمان امور مالیاتی:
۴۰۰هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در کشور وجود دارد

مدیر عامل بهمن موتور:
کیفیت باالی دیگنیتی و سایر محصوالت گروه بهمن

خودرو


