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طيب نيا   نقشه راه  امسال سازمان   
مالياتی را ترسيم کرد

یکصد و هفتاد و دومین نشست کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( قرار است امروز )پنجشنبه( در مقر این سازمان در وین 
برگزار شــود.  قرار است اعضای اوپک در این نشست، درباره 
تمدید توافق کاهش تولید نفت تصمیم گیری کنند. عربستان و 
روسیه، بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان، پیش از این اعالم 
کردند الزم اســت توافق جهانی کاهش تولید نفت، یک دوره 
9 ماهه دیگر نیز تمدید شــود. سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت در نشست رسمی 30 نوامبر 2016 )دهم آذرماه (1395 
در وین، برای نخســتین بار از سال 2008 میالدی با کاهش 
تولید موافقت کرد تا با کاهــش مازاد عرضه نفت در بازارها، 
به باال رفتن سطح قیمت ها کمک کند. براساس این توافق، 
مقرر شد اوپک یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز از سطح 
تولید خود بکاهد. ایران، الجزایر، آنگوال، اکوادور، گابن، عراق، 
کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات و ونزوئال اعضای 
اوپک به شــمار می روند. ایران، نیجریه و لیبی تا رسیدن به 
سطح تولید پیش از بحران خود از برنامه کاهش تولید اوپک 

مستثنی شدند.
در همین حال مدیر کل ســابق امــور اوپک وزارت نفت با 
بیان اینکه توافق نانوشــته ای در میان اعضای اوپک و سایر 
تولیدکنندگان برای نفت بشکه ای 55 تا 60 دالر وجود دارد، 
گفت: بیشــتر اعضای اوپک موافقت خــود را با تمدید طرح 
کاهش تولید نفت برای 6 یا9 ماه دیگر اعالم کرده اند. مهدی 
عســلی در گفتگو با ایرنا، درباره برگزاری نشست 172 اوپک 
که قرار است در وین برگزار شود، بیان داشت: در نشست ماه 
نوامبر )اوایل آذرماه( 2016، طرح کاهش یک میلیون و 200 
هزاربشکه ای تولید نفت اوپک به تصویب رسید و بررسی ها 
نشان می دهد اوپک حتی بیشتر از تعهد خود، تولید را کاهش 
داده اســت. مدیر کل سابق اموراوپک و مجامع انرژی وزارت 
نفت با بیان اینکه میزان عمل به تعهدات توسط تولیدکنندگان 
غیر اوپک، حدود 50 درصد بوده است، اضافه کرد: همچنین 
تولید نفــت آمریکا در ماه های اخیر افزایش یافته و بنابراین، 
قیمت هــا آنگونه که در ابتدا انتظار می رفت، باال نرفت. این 
کارشــناس ارشــد بازار نفت ادامــه داد: تمدید طرح کاهش 
تولید نفت )فریز( به همراهی بیشــتر تولیدکنندگان غیراوپک 
و افزایــش قیمت نفت به محدوده بشــکه ای 55 تا 60 دالر 
کمک می کند. وی با بیان اینکه افزایش شــدید قیمت نفت، 
به سود اوپک نیست، گفت: در صورت افزایش قیمت ها، نفت 

های نامتعارف در آمریکای شــمالی و سایر مناطق که هزینه 
تولید باالیی دارند، دارای صرفه اقتصادی شــده و روانه بازار 

می شوند.
مدیر کل سابق امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت بیان 
داشت: افزایش تولید نفت های نامتعارف باعث عرضه بی رویه 
و ایجاد نفت مازاد در بازار شده و در نتیجه پس از مدتی، باعث 
کاهش و سقوط قیمت ها خواهد شد. این کارشناس ارشد بازار 
نفت با بیان اینکه نفت بشکه ای 55 تا 60 دالر قیمت مناسب 
نفت است، افزود: این محدوده قیمتی، عالوه بر ایجاد تعادل 
در بازار، جلوی رشــد عرضه نفت های نامتعارف را می گیرد. 
به گفته عســلی ، توافق نانوشته ای در میان اعضای اوپک و 
ســایر تولیدکنندگان غیراوپک برای نفت بشکه ای 55 تا 60 
دالر وجود دارد. وی به کاهش تاثیرگزاری اوپک بر بازار نفت 
اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته، اوپک با کاهش و یا 
افزایش تولید خود می توانســت بازار جهانی نفت را مدیریت 
کند، اما تولید نفت های نامتعــارف و افزایش ورود بازیگران 
جدید به تدریج این تاثیرگزاری را کاهش داد. مدیر کل سابق 
اموراوپک و مجامع انرژی وزارت نفت تاکید کرد، پیش از این، 
افزایش قیمت نفت به ســود اوپک بود، اما اکنون باال رفتن 
قیمت نفت، باعث تولید نفت های نامتعارف و کاهش ســهم 

نفت اوپک در بازار می شود.
دالیل همراهی عربســتان با طرح کاهش تولید 

نفت
این کارشناس ارشد بازار نفت درباره دالیل موافقت عربستان 
با تمدید طرح کاهش تولید، گفت: برخی کارشناسان معتقدند 
کاهش قیمت در سال های اخیر، باعث کسری بودجه شدید 
عربستان شده است، بنابراین این کشور تمایل دارد که قیمت 
نفت باال برود. مدیر کل ســابق اموراوپــک و مجامع انرژی 
وزارت نفت ادامه داد: گروهی دیگر از کارشناسان نیز می گویند 
عربستان اکنون قادر به افزایش تولید نفت نیست، بنابراین از 
طریق توافق اوپک، قصد دارد میزان تولید همه تولیدکنندگان 
را ثابت نگاه دارد و مانع از این شــود که این کشــورها سهم 
خود را در بازار افزایش دهند. عسلی اضافه کرد: بدین ترتیب 
عربســتان فرصت خواهد یافت تا با سرمایه گذاری، ظرفیت 
تولید نفت خود را برای آینده، افزایش دهد. وی با بیان اینکه 
دلیل دیگر همراهی عربســتان با کاهش تولید، عرضه سهام 
شرکت آرامکو اســت، گفت: عربستان در نظر دارد که سهام 

شرکت نفتی خود )آرامکو( را از سال 2018 به فروش برساند، 
بنابراین اگر قیمت نفت باال برود، نرخ سهام این شرکت نیز در 
بازار رشد کرده و می تواند با قیمت باالتری سهام این شرکت 
را فروخته و درآمدزایی کند. عسلی به سفر اخیر دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا به عربستان اشاره کرد و ادامه داد: در 
این سفر، شرکت های نفتی آمریکایی با ریاض، قراردادهای 
بزرگ نفتی امضا کردندکه نشان می دهد این کشور قصد دارد 

ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.
موافقت اعضای اوپک با کاهش تولید بعید است

مدیر کل سابق اموراوپک و مجامع انرژی وزارت نفت درباره 
احتمال موافقت اعضــای اوپک با کاهش روزانه 1.8 میلیون 
بشــکه به جای کاهش 1.2 میلیون بشــکه ای، گفت: برای 
جلب نظر همه اعضای اوپک برای کاهش روزانه 1.2 میلیون 
بشــکه ای تولید نفت، ماه های طوالنی مذاکره و رایزنی شد 
و رفت وآمدهای بســیاری انجام شــد تا در نهایت به نتیجه 
رسید. عسلی افزود: بنابراین، بعید است اعضای اوپک با طرح 
کاهش روزانه 1.8 میلیون بشکه ای تولید نفت موافقت کنند 
و بپذیرند. مدیر کل ســابق اموراوپک و مجامع انرژی وزارت 
نفت خاطر نشان کرد: در صورتی که قیمت نفت کاهش بسیار 
شدید داشت، شاید اعضای اوپک با کاهش 1.8 میلیون بشکه 
ای موافقت می کردند، اما اکنون با آن موافقت نخواهند کرد. 
کشــورهای عضو اوپک همواره در راستای راهبرد سازمانی 
خود در ســاماندهی بازار نفت پیشگام بوده اند و گرچه دست 
همیاری به ســوی تولیدکنندگان نفت غیراوپک می برند، اما 
به طور معمول با اقبال کم مواجه می شــوند. اوپک در بیستم 
آذرماه 1395 موفق شــد تولیدکنندگان نفت غیراوپک شامل 
روسیه، قزاقستان، گینه، جمهوری آذربایجان، سودان، مالزی، 
عمــان، بولیوی، مکزیک، بحریــن و برونئی را با خود همراه 
ســازد. این تولیدکنندگان نیز در مجموع با کاهش 600 هزار 

بشکه در روز از تولید نفت خود موافقت کردند. پیش از نشست 
172 که قرار است فردا در وین برگزار شود، وزارت نفت نروژ 
به عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده نفت غیرعضو اوپک 

اعالم کرد که برنامه ای برای کاهش تولید نفت ندارد.
پیش از این عصــام المرزوق وزیر نفت کویت، اعالم کرده 
بود خالد الفالح، وزیر نفت عربستان، با چند کشور تولیدکننده 
نفت غیر عضــو اوپک، از جمله نروژ، ترکمنســتان و مصر، 
گفت و گو داشته است و این کشورها برای همراهی با کاهش 
تولید نفت، ابراز تمایل کرده  اند. دومین نشســت کشورهای 
عضو و غیرعضو اوپک با حضور وزیران کشورهای غیراوپکی 
بعدازظهر پنجشنبه در مقر دائمی این سازمان در وین برگزار 

خواهد شد.
 در عین حــال نورالدین بوطرفه وزیر انــرژی الجزایر روز 
سه شــنبه پس از دیدار با وزیر نفت عربستان در وین اعالم 
کرد این کشور و عربستان انتظار دارند همکاری اوپک و غیر 
اوپک تا ســال 2018 میالدی ادامه داشــته باشد. وی گفت: 
این کشور و عربســتان از تمدید توافق کاهش تولید برای 9 
ماه دیگر حمایت می کنند. »آلدو فلورس کروگا« معاون وزیر 
هیدروکربری مکزیک دیروز اعالم کرد این کشــور از تمدید 
توافــق اوپک برای کاهش تولید نفــت به عنوان راهی برای 
تثبیت بازار و جذب سرمایه در صنعت نفت این کشور، حمایت 

می کند. 
»اعضای اوپک بهتر است برنامه ها برای کاهش هماهنگ 
تولید نفت را تا ســال 2018 میالدی تمدید کنند و به احتمال 

زیاد همین کار را هم خواهند کرد.«
 اما وی مشخص نکرد از دید او تمدید 6 ماهه و یا 9 ماهه 
مطلوبیت بیشتری خواهد داشت. فلورس کروگا گفت: بازار با 
ثبات کمک می کند که چارچوبی پایدار برای سرمایه گذاری 

ارائه شود و این به مکزیک کمک می کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران از امضای بیش از 70 قرارداد اجاره نفتکش های ایرانی با شرکت های بزرگ خارجی خبر داد و گفت: فعال برنامه ای برای افزایش ظرفیت ناوگان این شرکت نداریم. به گزارش ایلنا، سیروس 
کیان ارثی اظهار کرد: شرکت هایی که با آنها قرارداد اجاره کشتی امضا شده است، به طور عمده اروپایی و آسیایی هستند. وی به تاثیر برجام بر شرکت ملی نفتکش ایران اشاره کرد و افزود: اجرای برجام تاثیر کلیدی بر شرکت ملی 
نفتکش ایران داشته است و این شرکت به خوبی این موضوع را حس می کند. کیان ارثی ادامه داد: پس از اجرای  برجام و رفع تحریم  ها، نفتکش های ایرانی به راحتی در آب های بین المللی و اروپا تردد می کنند. مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره شــرکت ملی نفتکش ایران، حل مشــکالت بیمه و رده بندی را از دیگر دســتاوردهای برجام عنوان کرد و افزود: هم اکنون نفتکش های ایرانی، نفت برخی از شرکت ها از ایتالیا و اسپانیا را حمل می کنند ضمن این که با 
لهستان نیز در حال مذاکره است. وی همچنین از نوسازی ناوگان این شرکت با استفاده از ظرفیت های داخلی خبر داد و گفت: برنامه نوسازی ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی است. شرکت 

ملی نفتکش ایران با در اختیار داشتن ناوگانی با ظرفیت 15.5 میلیون تن بزرگترین شرکت نفتکش در جهان به شمار می رود.

آخرین خبر 

شرکت ملی نفتکش 
ایران 70 قرارداد 

اجاره نفتکش امضا کرد

رخداد 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ترســیم نقشه راه ســازمان امور مالیاتی در سال 
1396، اصالح ســاختاری اقتصاد را نیازمند کاهــش هزینه دولت و افزایش درآمد 
مالیاتی دانســت. به گزارش تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا 
افزود: اعتماد مردم و بخش خصوصی رفته رفته به ســازمان امور مالیاتی افزایش 
یافته که این موضوع در نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
مشــهود است. اعتماد مردم یک سرمایه بسیار بزرگ به شمار می رود که با اجرای 
کامل طرح جامع مالیاتی در حال شــکلگیری است و باید با تالش و خدمت رسانی 
بیشتر، درصدد حفظ و تقویت آن برآییم. طیب نیا تاکید کرد تنها راه ایجاد اصالحات 
ســاختاری در اقتصاد و رهایی از اقتصاد نفتی، افرایش سهم تامین منابع بودجه ای 
دولت از طریق ارتقای درآمدهای مالیاتی اســت و گفت: در این زمینه ما باید در 2 
جبهه تالش کنیم که نخســتین آن، کاهش هزینه های غیرضروری دولت است و 
این کار از طریق کوچک سازی دولت و رهایی از تصدی گری های زاید و افزایش 
بهره وری امکانپذیر است.  وی افزود: جبهه دوم، حرکت به سمت تامین درآمدهای 
دولت از طریق درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم ترین برنامه سیاست های اقتصاد 
مقاومتی است و همه باید این را بدانیم که بدون اتخاذ چنین سیاستی برای افزایش 
سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر 
و پایدار، به هیچ وجه ممکن نیســت. وزیر امــور اقتصادی و دارایی ادامه داد: البته 
باید اذعان کرد ســازمان امور مالیاتی با عملکرد مافوق تصور خود و تحقق بیش از 
97 درصد درآمدهای پیش بینی شــده مالیاتی در سال 1395، مانع کسری بودجه 

احتمالی دولت در پایان سال شد.

        توافق نانوشته در اوپک براي نفت 60 دالري
در حالی به ایام ماه مبارک رمضان نزدیک می شــویم که با ابالغ دســتورالعمل  طرح 
نظارتی ویژه ایام این ماه شــاهد نظارت و بازرسی هرچه بیشتر توسط واحدهای ناظر در 
مورد قیمت 13 قلم کاالی پر مصرف خواهیم بود. به گزارش ایســنا، دســتورالعمل طرح 
نظارتی به واحدها و ادارات بازرســی و نظارت ایام ماه مبارک رمضان به منظور نظارت بر 
عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی در اســتان تهران ابالغ شد تا در خصوص 
اقالم اساســی مورد تقاضای مردم که شامل 13 قلم کاالی دسته بندی شده است شاهد 
بازرســی و نظارت هرچه بیشتر واحدهای مربوطه در صورت رویت هرگونه تخلف توسط 
فروشندگان و یا ارائه ی گزارش های مردمی باشیم. اقالم مورد تقاضا در ماه مبارک رمضان 
لبنیات، پروتئین، برنج، روغن، قند، شکر، خرما، میوه، سبزیجات، شیرینی های پرمصرف، 
آش، حلیم، زولبیا و بامیه اعالم شــده که براین اساس و طبق ابالغیه دستورالعمل طرح 
نظارتی ویژه ایام ماه مبارک رمضان در استان تهران با حداکثر ظرفیت بازرسی و نظارت 
انجام خواهد شد. هرگونه تخلف اعم از گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور 
و تخلف در مورد فروش اقالم مربوطه با برخورد واحدها و ادارات بازرســی و نظارت ایام 
ماه مبارک رمضان روبه رو خواهد شــد و در دستورالعمل مربوطه آمده است که شهروندان 
و هموطنان می توانند در صورت مشــاهده هرگونه تخلف اقتصادی مراتب را به شــماره 

12۴ اعالم کنند.

قيمت ۱۳ قلم کاال زیر ذره بين 
دستگاه های نظارتی

حاشیه بازار 

مدیرعامل شــرکت عمران و بهسازی شــهری ایران با بیان اینکه دولت در نوسازی 
مسکن در بافت های فرسوده دخالت نمی کند، گفت: باید ساالنه 300هزار واحد مسکونی 
نوسازی شود. به گزارش شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، محمدسعید ایزدی تأکید 
براینکه بحث تأمین مســکن از لحاظ کمی و کیفی همواره به عنوان یکی از دغدغه های 
اصلی کشــور مطرح و مشکل اساسی این حوزه به شمارمی رود ، گفت: سهم برنامه های 
نوســازی و بهسازی در برنامه جامع مسکن ســاالنه 300 هزار واحد مسکونی است که 
ســهم قابل توجهی بوده و امری بی سابقه در این حوزه محسوب می شود. معاون وزیر راه 
و شهرسازی ادامه داد: در اوایل دهه هفتاد سیاستی تحت عنوان طرح های تجمیعی مطرح 
شــد که ضمن شناسایی مناطق هدف در بافت های مرکزی شهرها به تجمیع واحدهای 
مســکونی پرداخته می شد. اینگونه اقدامات در آن زمان سیاستی درست و منطقی به نظر 
می رســید ولی به دلیل دولت محور بودن و ناســازگاری مقیاس پروژه ها با سازمان های 
اجتماعی اقدامی موفق نبود و نتیجه دلخواه در بازآفرینی مناطق ناکارآمد و تأمین مسکن 

را به همراه نداشت.
ایزدی خاطرنشــان کرد: به دنبال ناکارآمدی این پــروژه در همان دوره اجرای طرحی 
دیگر تحت عنوان بافت های مسئله دار شهری در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن 
قرار شــد خانه سازی با دقت بیشتری در ۴0 شهر مورد مطالعه قرار گیرد این سیاست نیز 
همانند اقدامات قبلی به دلیل دولت محور بودن و نگاه اقتدارگرا به این پروژه ها به نتیجه 
مطلوب نرسید چراکه امکان تملک تعداد زیادی از امالک به دالیل مختلف  فراهم نشده 
و تعــداد خرابه های این نواحی افزایش و منزلت این مناطق کاهش یافت. وی ادامه داد: 
از این زمان به بعد توجه به حضور بخش خصوصی و مردم در تأمین مسکن و بازآفرینی 
مناطق ناکارآمد در کشور افزایش پیدا کرد و اعطای تسهیالت به مردم در قالب طرح های 
خودمالکی مورد توجه قرار گرفت اما به دلیل اخذ تراکم های باال، کیفیت نازل و مشاهده 

آسیب های فراوان، این طرح نیز متوقف شد.
این مقام مســئول خاطرنشان کرد: ما امروز از بررســی این پروژه ها متوجه شدیم که 
ویژگی هایی اعم از دولت محور بودن، توجه به ابعاد کالبدی، بی توجهی به ابعاد اقتصادی 
و اجتماعی، عدم توجه به زمینه، پروژه محوری، تمرکزگرایی، بزرگ مقیاس بودن پروژه 
و طوالنی مدت بودن دوره اجرا باعث عدم موفقیت طرح های اجرایی در این حوزه شــده 
و نتیجه مطلوب را ایجاد نمی کند. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم 
تالش شد به هیچ عنوان دولت را به سمت مداخله مستقیم در اجرای طرح های نوسازی 
بافت های فرســوده نبرده و درگیر پروژه های مســتقیم اجرای مسکن نکنیم. دولت باید 
همواره نقش حمایت گر در اینگونه طرح ها داشته باشد ضمن اینکه باید در عملیاتی کردن 
پروژه های مسکنی مخاطب اصلی را مورد توجه قرار داده و فرصت های شهری را در این 
مسیر تبدیل به تهدید نکنیم. معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در این مسیر نهادهای 
توسعه گر و تسهیل گر نقش مهمی را ایفا می کنند؛ ما در شرکت عمران و بهسازی شهری 

ایران با اعطای تسهیالت و بسته های تشویقی به تقویت آن ها پرداخته ایم.

دولت در نوسازی مسکن بافت فرسوده 
دخالت نمی کند

تداوم برنامه های بانک 
مرکزی برای نظارت بر 

موسسات
معــاون نظارتی بانک مرکزی با هشــدار دوباره 
به مردم برای عدم ســپرده گذاری در موسســات 
مالی غیرمجاز گفت: برای سرمایه گذاری مطمئن، 
اسامی موسســات معتبر را در سایت بانک مرکزی 
چــک کنید. به گــزارش اقتصاد آنالین، فرشــاد 
حیــدری از تداوم برنامه هــای بانک مرکزی برای 
نظارت بر موسســات مالی و اعتبــاری خبر داد و 
گفت: بانک مرکزی برنامــه جامعی برای برخورد 
با موسســات اعتباری غیرمجاز تدارک دیده است 
و تمام موسســات مالی و اعتبــاری و بانکها را به 
صــورت مداوم پایش کرده و بــا متخلفان برخورد 
خواهد کرد. معاون نظارتــی بانک مرکزی افزود: 
البته نقش اصلی در برخورد با موسســات اعتباری 
غیرمجاز را مردم در کنار برنامه های بانک مرکزی 
ایفــا می کنند؛ بر همین اســاس بــه آنها توصیه 
می شود به موسســات غیرمجاز مراجعه نکرده و از 
ســپرده گذاری در آنها خودداری کنند؛ در غیر این 
صورت مســئولیت هر گونه مشکل در منابع مالی 
و ســپرده های آنها، به عهده خودشــان است. وی 
تاکید کرد: موسسات غیر مجاز، متخلف و متجاوز 
به قانون هســتند و به شدت با آنها برخورد خواهد 
شد؛ البته اسامی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز 
نیز در وب سایت بانک مرکزی موجود است و مردم 
با دریافت اطالعــات صحیح می توانند راه صحیح 
ســپرده گذاری خود را بیابند. حیدری گفت: برخی 
موسسات اعتباری غیرمجاز و تعاونی های اعتباری، 
تخلفاتــی از جمله معامالت صــوری، مخدوش و 
پرداخت نرخ های ســود غیرواقعی انجام می دهند 
که این معامالت و نرخ های سود پرداختی ناشی از 
فعالیت عملیاتی تعاونی ها نبوده؛ بلکه از محل وجوه 
ســپرده گذاران جدید، سود به ســایر سپرده گذاران 

پرداخت می شده است.

تقویت صادرات و کاهش ماليات توليد، اولویت دولت باشد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با تاکید بر ضرورت برنامه 
مداری دولــت دوازدهم، گفت: عمل به وعده های انتخاباتی از 
ســوی دولت تحولی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. کاظم 
جاللی در گفتگو با خانــه ملت، با تاکید بر اولویت بندی دولت 
دوازدهم در حوزه رفع مســائل اقتصادی کشور، گفت: اولویت 
ها در حوزه اقتصاد روشــن و شفاف بوده و مهم ترین آن خروج 
اقتصاد از رکود اســت. نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشــهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
باید بتوانیم در ســال جاری از رکود خارج شــویم، افزود: توجه 
به مباحث مهمی همچون اشــتغال که در انتخابات نیز صحبت 
های زیادی حول محور آن شــد از دیگر اولویت هایی است که 
دولت باید در دستور کار خود قرار دهد. وی با اشاره به اظهارنظر 
رئیس جمهور در خصوص ضرورت ایجاد ســاالنه یک میلیون 

شغل در کشور، تصریح کرد: ایجاد اشتغال برای جوانان در کنار 
توجه به بحث معیشت آن ها و رسیدگی به اقشار و دهک های 
پایین و مســتضعفین جامعه باید در دستور کار دولت باشد.  وی 
با اشــاره به وضعیت فعلی بازار مسکن، گفت: رکود موجود در 
مســکن بسیاری از صنایع کشــور را از رونق باز داشته است از 
این رو اقدام عاجل برای خروج مسکن از رکود به ایجاد تحول 
در صنایع وابسته نیز منجر می شود. رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه دولت باید برای ایجاد 
رونق در بازار مسکن برنامه جامعی داشته باشد، افزود: اگر خروج 
از رکود باز به معنی گران شــدن مســکن باشد باز هم به مردم 
آســیب می زند از این رو باید فرمولی پیدا شــود که هم قیمت 
مسکن عادالنه رعایت شود و در کنار آن عالوه بر خروج مسکن 

از رکود صنایع مرتبط با آن نیز رونق یابند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تقویت صادرات، 
کاهش مالیات از بخش تولید و واگذاری بخشــی از کارخانه ها 
بــه بخش خصوصی را از مهمتریــن انتظارات اقتصادی بخش 
خصوصی از دولت دوازدهم عنوان کرد. محمدحسین برخوردار 
در گفت وگو با ایســنا، ضمن تشــریح مهمتریــن اولویت های 
اقتصــادی در دولت دوازدهم گفت: این ضرورت وجود دارد که 
دولت دوازدهم روی موضوع صادرات متمرکز شود و  کارخانه ها 
به ســمت تولید صادرات حرکت کنند. وی ادامه داد: رسیدن به 
این هدف هم مستلزم ضرورت هایی است از جمله اینکه تحقیق 
و توسعه در بخش ها و صنایع مختلف به راه بیفتد؛ به طوری که 

این تحقیق و توســعه عملیاتی شود و دانشگاه ها و صنایع برای 
توسعه و تقویت تولید با یکدیگر در ارتباط باشند.

رئیس سابق مجمع عالی واردات افزود: امروز در اروپا انجمنی 
به عنوان بازنشســتگان صنایع در اروپا وجود دارد که می توانیم 
از تجارب آن ها اســتفاده کنیم، چراکــه ما دیگر وقت آزمون و 
خطا نداریم و این انجمن بازنشستگان می توانند با قیمت پایین 
و با دانش باالیی کــه دارند به ما صنایع کمک کنند. برخوردار 
تصریح کرد: ما خودمان باید طراح باشــیم و طراحی هایمان به 
مرحله تولید و عملیاتی برســد برای این هدف باید بخشــی از  
ماشین آالت و ابزارمان را تقویت کنیم که از جمله آن ها بخش 
قالب ســازی بسیار حائز اهمیت است، چون می توانیم از طریق 
این صنعت به ســرعت محصول مان را تولید کنیم، در بازارهای 
هدف مان گســترش دهیم و به هدف گذاری مان یعنی سالی 25 
درصد افزایش صادرات غیر نفتی  برسیم و در نهایت ایجاد شغل 
محقق شــود. وی همچنین درباره بخــش مالیات بخش تولید 
عنوان کرد: در دولت دوازدهم با وجود مشــکالتی که دولت با 
آن روبرو اســت این ضرورت وجود دارد که مالیات بخش تولید 

کاهــش پیدا کند و از 25 درصد به 15 درصد برســد تا بخش 
تولید بتواند توســعه پیدا کند. از ســوی دیگر در بخش بیمه ها 
وزارتخانه مربوطه باید ســال به ســال و حداکثر هر دو سال به 
حساب شــرکت ها رســیدگی کند و نه اینکه به 10 سال قبل 
برگردد. البته اتاق بازرگانی در این زمینه اقداماتی کرده است اما 
به نظر نمی رســد تا مصوبه مجلس در این زمینه نباشد تغییری 

در خصوص حساب  رسی شرکت ها بیفتد.
برخوردار با اشــاره به تاثیر برخی قوانین بین المللی در بخش 
گمرک گفت:  در زمینه گمرک ما به قوانین و کنوانســیون های 
جهانی از جمله بروکسل پیوسته ایم که برای کشورهای صنعتی 
مناســب است و نه برای ما که صنعتی نیستیم. وی اضافه کرد: 
همچنین الزم است که بخشی از کارخانه ها هر چه زودتر واگذار 
شــود اگر قوانین باال دستی دست و پاگیری در این راستا وجود 
دارد باید زودتر بر طرف شود و هیاتی برای واگذاری کارخانه ها 
به بخش خصوصی تشــکیل شــود و این واگذاری باید به این 
شرط انجام شــود که کارخانه ها حق اخراج کارگران را نداشته 
باشند و نوآوری و توسعه را دنبال کنند و صادرات محور باشند.

در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم و آستانه شروع کار 
دولت دوازدهم، پیشــنهاداتی در خصوص تغییر ســاختارهای 
اقتصــادی مطرح می شــود که از جمله آن پیشــنهادی برای 
تشــکیل وزارتخانه مســتقل معادن و صنایع معدنی است. به 
گزارش ایســنا،   معدن در اقتصاد ایــران، نقش پر رنگی دارد؛ 
به گونه ای که بعد از نفــت باالترین درآمد صادراتی ایران از 
صادرات ســنگ آهن به دست می آید و با توجه به ذخایر مواد 
معدنی در ایران، موقعیت کشور نسبت به دریا و مهم تر از همه 
مزیــت دارا بودن انرژی ارزان و ذخایر گازی می توان گفت که 
ایران یک منطقه ایده آل برای فعالیت معدنی اســت. در این 
میان یکی از نقاط اوج عملکــرد اقتصادی دولت اول روحانی 
ارتقاء و توجه به معادن و صنایع معدنی بوده است؛ به گونه ای 
که می توان گفــت تقارن دولت یازدهم بــا دوره بعد از رکود 
جهانی مواد معدنی باعث خلق موقعیت های بهتری برای کار 

در این حوزه فراهم کرد.
البته این نکته هم حائز اهمیت است که پس از اینکه دولت 
توانســت به تفاهم نامه برجام دســت یابد، فضا برای ورود به 
اقتصاد جهانی بازتر شــد و شرکت های بیمه، سرمایه گذاری 
و فنی خارجی وارد همکاری های مشــترک با ایران شــدند و 
تا امروز قراردادهای زیادی با شــرکت هــای صاحب تجربه 
و فناوری بســته شده اســت تا در زمینه استخراج، اکتشاف و 
فراوری وارد همکاری شوند. حتی اقدامی که در حوزه اکتشاف 
معادن صورت گرفت و بیش از 250 هزار کیلومتر مربع - یعنی 
2.5 برابر کل اکتشاف تاریخ معدن ایران- تحت اکتشاف قرار 
گرفت، در نوع خود شاخص بود. اما با تمام این احوال نمی توان 
انکار کرد کــه با وجود وقوع اتفاقات امیدبخش در دوره دولت 
یازدهم برای حوزه معدن این حوزه هنوز هم نســبت به درجه 
اهمیت و پتانســیل تاثیرگذاری کــه در اقتصاد دارد، مورد کم 
توجهــی از جانب حاکمیــت و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

قرار می گیرد.
این موضوع بر کسی پوشــیده نیست که در پی ادغام های 
نــه چندان تخصصی چند وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با بهانه کوچک سازی دولت به هدف اصلی خود نرسید 

و عمال همه چیز با روال ســابق در جریان است، در حالی که 
فقط رئوس وزارتخانه ها یعنی وزرا یکی شدند. این بدنه قطور 
وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم کاری باالیی را به دوش 
می کشد و با این ساختار دور از انتظار نیست که بخشی از شرح 
وظایف این وزارتخانه در سایه کم توجهی قرار گیرد. در حالی 
که وظایف مهم و خطیری ماننده ســامان دهی به بنگاه های 
صنعتی، نظارت بر بازار، رسیدگی به خودروسازان و صادرات و 
واردات بر دوش این وزارتخانه است و مواردی مانند معدن که 
بازدهی بلند مدت دارد در میان مســائل معیشتی روزمره مردم 

مورد کم توجی قرار می گیرد.
این بی توجهی در حالی اســت که بنا بر نظر کار شناســان، 
هر شــغل معدنی با خود تا 17 شــغل دیگر را ایجاد می کند و 
اگــر دولت بتواند بخش موثر ظرفیت های معدنی خود را فعال 
کنــد و در عین حــال به زنجیره صنایع پایین دســتی آن نیز 
توجه داشــته باشــد، حتی این امکان وجود خواهد داشت که 
معدن را به عنوان یک مزیت اقتصادی هم تراز نفت در اقتصاد 
ایران باال آورد. مسئله ای که در این میان از جانب کارشناسان 
پیشنهاد شده ایجاد وزارتخانه مستقل معدن است؛ پیشنهادی 
که طرح شدن آن از جانب یک مقام مسئول در وزارت صنعت، 

معدن و تجارت هم تایید شــده است. در این باره غدیر قیافه 
- رئیس انجمن سنگ آهن ایران - به ایسنا گفت: در مناطق 
مختلــف دنیا کشــورها برای مواردی کــه در آن مزیت های 
شاخص اقتصادی دارند ارگان ها یا وزارتخانه مستقلی تشکیل 
می دهند؛ به طوری که در کشــور های آمریکای التین وزارت 
موز یا وزارت معادن و صنایع معدنی هم به چشــم می خورد و 
اینکه ما هم تشــکیل یک وزارتخانه مستقل برای معدن را به 
عنوان یک انتظــار از دولت دوازدهم مطرح کنیم چیز عجیبی 
نیست، چراکه ایران در حوزه معدن از مزیت های بسیار زیادی 
برخوردار است که با در سایه قرار گرفتن این بخش در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت عمال مغفول واقع می شــود. پیشنهاد 
تشــکیل معادن و صنایع معدنی یا یک ســازمانی مستقل از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در حالی مطرح شده است 
که ماجرای جداســازی بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت پیش از این تحت بررســی دولت قرار گرفته بود و 
کارشناســان این زمان را برای اصالح ســاختاری آن هم در 
دولت دوم روحانی،   یعنی دولت دوازدهم و شاید تقسیم وزارت 
صنعتف معدن و تجارت به ســه بخش مســتقل و کارآمدتر، 

بهترین زمان می دانند.

پيشنهاد تشکيل وزارتخانه معادن و صنایع معدنی

             تمدید کاهش ۱.2 ميليون بشکه رای می آورد

ضرورت تعریف فرمولی برای خروج مسکن از رکود بدون افزایش قيمت


