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رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد
 معافیت مالیاتی 

برای خوش حساب ها
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: 
مودیــان خوش حســاب از معافیت هــا بهره مند 
می شوند و افرادی که کتمان درآمد دارند، جریمه 
شــده و مشــمول معافیت ها نخواهند شد که در 
این راســتا برای ۳۵۰ هزار شخص حقوقی و سه 
میلیون شــخص حقیقی که برای عملکرد ســال 
گذشــته اظهارنامه ارائه نکــرده بودند، اظهارنامه 

برآوردی درحال تولید است.
به گزارش ایســنا، داود منظور مــودی مداری و 
مــودی محــوری را از اصول اولیه نظــام مالیاتی 
دانســت و گفــت: بخش قابل توجهــی از فعاالن 
اقتصادی، پرداخــت مالیات را وظیفه قانونی خود 
دانســته و با خود اظهــاری، کار وصول مالیات را 
تســهیل می کنند. در همین راستا مودیان خوش 
حســاب از معافیــت ها بهره مند شــده و افرادی 
که کتمان درآمد دارند جریمه شــده و مشــمول 

معافیت ها نخواهند شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  با تاکید بر 
شناســایی مودیان جدید، اظهار کرد: از این پس 
نظــام مالیاتی برای افرادی کــه فعالیت اقتصادی 
دارند امــا اظهارنامــه مالیاتی ارائــه نمی کنند، 

اظهارنامه برآوردی تولید می کند.
طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، وی تصریح کرد: 
در این راستا برای اولین بار در نظام مالیاتی کشور 
برای ۳۵۰ هزار شــخص حقوقی و ســه میلیون 
شــخص حقیقی که برای عملکرد ســال ۱۴۰۰ 
اظهارنامــه ارائه نکرده بودند بر اســاس اطالعات 
موجود در ســامانه ها، اظهارنامه برآوردی درحال 
تولید اســت.منظور با بیان این که هدف سازمان 
امور مالیاتی کشــور رعایت عدالت مالیاتی است، 
خاطرنشــان کرد: باید مالیات را براســاس اصل 
توانایــی پرداخت، دریافت کنیــم و کلیه اقدامات 

نظام مالیاتی برای تحقق این هدف است.

تعرفه  واردات خودرو کاهش یافت
بر اســاس بخشنامه جدید منتشــر شده از سوی 
واردات خودروهای  تعرفه هــای جدیــد  گمرک، 
مختلف با حجم موتور کمتر از ۱۲۰۰ ســی سی 
تا بیشــتر از ۲۰۰۰ سی سی از شش درصد تا ۳۱ 
درصد تعیین شــده که کاهش چشمگیری نسبت 

به تعرفه های فعلی ۶۰ تا ۹۰ درصدی دارد.
در ادامــه این بخشــنامه آمده اســت که »موارد 
مندرج در جدول فوق به جای مأخذ سود بازگانی 
ردیف هــای تعرفه مرتبط و متناظر جداول تعرفه 
منضم بــه آیین نامه اجرایی مقــررات صادرات و 
واردات ســال ۱۴۰۱ مبنای تعیین ســودبازگانی 

علی الحساب قرار می گیرد. 
در خصوص سایر خودروهای غیر مرتبط با جدول 
فوق )همانند خودروهای سواری، برقی هیبریدی 
یا با حجم موتور ۲۰۰۰ ســی ســی و باالتر و... و 
بندهــای متناظــر در کتاب مقــررات صادرات و 
واردات ســال ۱۴۰۱ مبنای تعیین سود بازرگانی 

علی الحساب خواهد بود.
ضمنا با توجــه به اینکه اعمال مأخذهای ســود 
بازرگانی جــدول فوق( به دلیل قــرار گرفتن دو 
یا بیش از دو مأخذ ســود بازرگانی در یک ردیف 
تعرفه(، در ســامانه جامع گمرکی میســر نیست 
جهت اجــرای مأخذهای ســود بازرگانی جدول 
فوق مقتضی است دســتور فرمایید مابه التفاوت 
مربوطه در خانه )۰۴۹( اظهار نامه )خانه معافیت 
و تخفیفات( در گزینه »بخشــودگی« و یا گزینه 
»سایر« اقدام شــود.«گفتنی است؛ تعرفه  واردات 

خودروهای مختلف ۶۰ تا ۹۰ درصد است.

خبر

از بانک آینده 700میلیون ریال تسهیالت 
اعتباری بگیرید

بانک آینده با هدف حمایت از کسب  وکار و تولید داخلی و 
امکان خرید آسان برای هم میهنان گرامی، طرح اعتباری 
»طراوت« را عرضه کرده اســت.تمام مشتریان حقیقی 
و حقوقی بانک آینــده که متقاضی دریافت اعتبار ُخرد 
هستند، می توانند با مراجعه به شعب بانک آینده یا ثبت 
درخواست در »سمتا« ویژه متقاضیان حقیقی طرح، بر 
اساس وثایق یا امتیاز و رتبه اعتباری خود، از اعتبار ۲۰۰ 
میلیون  ریال تا 7۰۰ میلیون  ریال، بهره مند شــده و به 
شیوه حضوری یا اینترنتی از مراکز فروش طرف قرارداد 
بــا بانک آینده کاال و خدمــات موردنظر را خرید کنند. 
بازپرداخت اعتبار این طرح به انتخاب مشتری؛ تا یک ماه 
پس از دریافت، بدون ســود؛ یا اقســاطی با بازپرداخت 

یک ساله و یا دوساله ۱8 درصدی منظور شده است.

دیدار صمیمانه مدیرعامل بیمه سرمد 
با نمایندگان استان هرمزگان 

 مدیرعامل بیمه ســرمد با نمایندگان استان هرمزگان 
دیدار کرد. دکتر بهشــتی نژاد در دیــداری صمیمانه با 
نمایندگان بیمه سرمد استان هرمزگان، گفت: عملکرد 
شــرکت در جذب پرتفوی موفقیت آمیز بــوده، اما این 
کافی نیست و باید روند موفقیت شرکت ادامه پیدا کند 
و تالش کنیم تمرکزمان را بر روی اهدافمان حفظ کنیم.  
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، دکتر بهشتی نژاد 
مدیرعامل و هیات همراه ، صبح چهارشنبه از شعبه استان 
هرمزگان بازدید و در نشستی صمیمانه با نمایندگان این 
استان دیدار و گفتگو کرد. مدیرعامل بیمه سرمد خاطر 
نشان کرد: با توجه به عملکرد شرکت تا به اینجای سال، 
شــرکت در مســیر خوبی قرار گرفته و باید با تمرکز بر 
حرفه ای گرایی و برنامه محوری، این موفقیت ها را تداوم 
بخشیم. در این جلسه مهدی مهدوی قائم مقام، محمد 
زاهد نیا ناظر حوزه فنی، علی آموزگار معاون فنی بیمه 
هــای غیر زندگی، مجید گرشاســبی معاون فنی بیمه 
های زندگی و رسول ساجدی معاونت توسعه بازار نیز با 

نمایندگان دیدار و گفتگو کردند.

 گزارش عملکرد اقتصاد ایران
 در نیمه اول سال 1401

 * گــزارش حاضر به بررســی تحوالت اقتصــاد ایران 
در بخش های مختلف و در نیمه نخســت سال ۱۴۰۱ 
می پردازد. در بخش واقعی، رشد و تحوالت تولید ناخالص 
داخلی در نیمه ابتدایی ســال ۱۴۰۱ )شامل گروه های 
کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و به طور خاص نفت 
و مسکن( مورد بررسی قرار گرفته و در کنار آن تحوالت 
بازار کار )نرخ بیکاری، اشتغال، مشارکت و ...( در این مدت 
عنوان شده است. *عملکرد بودجه عمومی دولت و روند 
انواع ترازهای بودجه ای در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، در 
کنار وضعیت درآمدهای مالیاتی و نیز انتشار اوراق مالی 
در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت در دوره مورد 
بررسی محتوای بخش بعدی گزارش را تشکیل می دهد. 
* وضعیت تراز پرداخت ها در ســه ماهه نخســت سال 
۱۴۰۱ و رونــد حجم واردات و صادرات در شــش ماهه 
ابتدایی ســال ۱۴۰۱ محتوای بخش بعدی است. روند 
تحوالت روزانه قیمت دالر آمریکا در برابر ریال ایران به 
تفکیک بازار آزاد و بازار دوم )ســامانه نیما( و همچنین 
تحوالت بازار متشکل ارزی در نیمه نخست سال جاری 
در بخش دیگر گزارش حاضر بررسی شده است. * عالوه 
بر این، تحــوالت متغیرهای پولی و اعتباری به تفکیک 
کل های پولی از جمله پایه پولی، پول، شبه پول، نقدینگی 
و ضریب فزاینده نقدینگی و نیز خالصه وضعیت دارایی ها 
و بدهی های سیستم بانکی در کنار روند مانده تسهیالت 
بانکی در انتهای شهریورماه ۱۴۰۱ و تسهیالت پرداختی 
به تفکیک اشــخاص حقیقی و حقوقــی در هفت ماهه 

نخست سال ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته است.

بانک و بیمه

همدلی| در حالی دولت ســیزدهم وعده داده 
بود نسبت به ســاخت ساالنه یک میلیون واحد 
مســکونی، مهار تورم، عدم گره زدن سفره مردم 
به برجام و تغییرات نرخ دالر، بهبود شرایط بورس 
و ایجــاد ثبات در اقتصاد و ... اقدام کند اما دیروز 
شاخص کل بورس با افت بیش از ۵7 هزار واحدی 
ســقوط تاریخی را رقــم زد؛ اتفاقی که به گفته 
کارشناسان بازار سرمایه در نتیجه سیاست های 
تشــویق داللی در کشور اســت. این ریزش در 
حالی رقم خورد که قیمت هر کیلو گوشت نیز در 
مناطق مختلف پایتخت به نرخ بی سابقه باالتر از 
۳۰۰ هزار تومان رسیده است. مدیرعامل اتحادیه 
مرکزی دام ســبک می گویــد: »در حال حاضر 
قیمت گوشت در مناطق مختلف متفاوت است، 
اما به طور متوســط بیش از ۳۰۰ هزار تومان در 
بازار قیمت دارد«. افشین صدردادرس با اشاره به 
کاهش مصرف گوشــت در کشور، می افزاید: »به 
طور مســلم وقتی قیمت ها به این شکل افزایش 
پیدا می کند، مردم توان خرید را از دست می دهند 
و همین طوری هم مردم مشکل خرید داشتند«. 
مدیرعامــل اتحادیه مرکزی دام ســبک عنوان 
می کند: »در طول دو سال گذشته براساس آنچه 
که در مرکز آمار ایران گزارش شده، سرانه مصرف 
گوشت کاهش پیدا کرده است. سرانه مصرف هم 
به این دلیل کاهش پیدا می کند که مردم قدرت 
خریــد ندارند«. وی تاکید می کنــد: »با افزایش 
قیمت هایی هم که اخیرا اتفاق افتاده، دیگر از ما 
بهتران می توانند گوشت خرید کنند و دیگر مردم 
عادی و طبقه ای هم که یک مقدار وضع بهتری 
داشتند، امکان خرید ندارند. فقط دیگر از ما بهتران 
می توانند گوشت بخرند«. گزارش رسمی دولت از 
قیمت هــا نیز تایید می کند که قیمت گوشــت 
قیمت و گوشــت ماکیان در دی مــاه در حدود 
۴.8 درصد گران شده و قیمت های کنونی البته 
7۵ 7 درصد گران تر از دی ماه پارسال است. با این 
حال، بنا به گفته فعاالن بازار، گرانی گوشت که در 
بازار از دو ماه قبل آغاز شــده دولت تاکنون اقدام 

عملی برای کنترل قیمت ها نداشته و حاال با وجود 
این فضا، خبر داده می شود که قرار است گوشت 
گرم وارداتی برای کنترل قیمت ها وارد بازار شود. 
آن طور که مدیرکل نظارت بر کاالهای اساســی 
وزارت جهاد کشاورزی گفته، بار گوشت قرمز وارد 
کشور شده و از امروز در فروشگاه های تهران توزیع 
می شود. مسعود امرالهی توضیح داد: » هر کیلو 
ران و سردست گوساله کیلویی ۲۱۵ هزار تومان 
قیمتگذاری شده است . همچنین گوشت گوساله 
مخلوط هر کیلو ۱۹۲ هزار تومان و چرخ کرده هر 
کیلو ۱7۰ هزار تومان در میادین اصلی شهرداری 
قابل تهیه اســت. هر کیلوگرم شقه گوسفند هم 
۲۲۰ هــزار تومان خواهد بــود«. افزایش قیمت 
گوشت در حالی اســت که بهمن سال گذشته 
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی 
گفته بود: »کشور ما می تواند ساالنه تا یک میلیون 
راس دام بــرای صادرات آماده کند اما از مهر ماه 
تاکنون کمتر از ۲۰هزار راس دام صادر شده است. 

بنابراین می توان گفت که صادرات هیچ دخالتی در 
افزایش قیمت گوشت ندارد«. معاون امور تولیدات 
دامی وزارت جهاد کشاورزی به این نکته هم اشاره 
کرد بود: »مجموعه دام های موجود در کشور در 
مناطق زاگرس و البرز مستقر و وابسته به مراتع و 
دامنه ها هستند. برف، بوران و یخبندان بی سابقه 
ای اخیرا وارد کشور شده که حتی آمد و شد را هم 
در این مناطق مختل کرده است. با پیگیری های 
انجام شده مشخص شد  این موضوع در افزایش 
قیمت گوشت موثر بوده است«. حتی گفته شده 
بود با اقداماتی که وزارت جهادکشاورزی  در این 
خصوص انجام داده توانسته روزانه بیش از ۱۰۰۰ 
راس دام سبک و بیش از ۲۰۰ راس دام سنگین 
را کشــتار و روانه بازارکند تا همچنان تعادل در 
عرضه و تقاضا حفظ شود. این در حالی است که 
در حال حاضر گزارش ها از روند قیمت گوشت در 
بازار، از گرانی گوشت تا رقم هایی باالی ۳۰۰ هزار 
تومان حکایت دارد و این قیمت البته در مناطق 

مختلف متفاوت است. در چنین شرایطی نوسانات 
زیادی برای قیمت گوشــت وجود دارد. در اوایل 
سال بود که با افزایش قیمت گوشت، دولت اقدام 
به راه اندازی مراکز عرضه گوشت دولتی کرد. در 
این مراکز، قیمت گوشت با نرخ مصوب به فروش 
می رســد. اما این تمام ماجرا نیست؛ در شرایطی 
که قیمت کاالهای اساسی از جمله گوشت رشد 
کرده بازار سرمایه هم به روزهای فرسایشی خود 
رسیده و به نظر می رسد وعده های دولت سیزدهم 

دست نیافتی شده است. 
 بورس قرمز ماند

روند قرمزپوشی بازار سرمایه همچنان ادامه دارد؛ 
به طوری که شــاخص کل بورس دیروز ۲۵۰۶ 
واحــد کاهش یافت. شــاخص کل بورس دیروز 
)دوشــنبه( با ۲۵۰۶ واحد کاهــش تا رقم یک 
میلیون و ۵۳۹ هزار واحد ســقوط کرد. شاخص 
کل با معیار هم وزن هم ۵۰۱ واحد کاهش یافت 
و در رقم ۴7۹ هزار و ۶۳۹ واحد ایســتاد. در این 
بازار ۵7۶ هــزار معامله به ارزش ۶7 هزار و ۲۶8 
میلیارد ریال انجام شد. طی معامالت دیروز ۴۹ 
درصد نمادها مثبــت و ۵۱ درصد نمادها منفی 
بودنــد که از میان آنها توســعه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی و صنایع پتروشــیمی خلیج  فارس 
و کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس 
گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم دیروز با ۱۶۰ 
واحد کاهش رقم ۲۰ هزار و ۶۲ واحد را ثبت کرد. 
در این بازار ۳۳7 هزار معامله انجام شد که ۲۱۹۵ 
میلیارد ریال ارزش داشــت. ۳۵ درصد نمادهای 
فرابورســی مثبت و ۶۵ درصد این نمادها منفی 
بودند و از میان آنها بیمه پاسارگاد و صنعتی مینو 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و پویا 
زرکان آق دره نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت را روی فرابورس گذاشتند. طی معامالت 
دیروز بیشترین خروج پول حقیقی از گروه خودرو 

و پس از آن فلزات اساسی بود.

هم دولت، هم مردم، بی خیال وعده های رئیس جمهور شدند 

گوشِت قرمز، رفت، بورس، قرمز ماند 

صادرات نفت خام ایران در نوامبر سال ۲۰۲۲ میالدی به حدود یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و در ماه دسامبر هم به باالترین سطح در 
۴ سال گذشته رسید و آنطور که مسووالن اعالم کرده اند تا هشت 
سال آینده ظرفیت تولید به ۵.7 میلیون بشکه می رسد موضوعی که 
به گفته کارشناسان در صورت تحقق شرایطی می تواند امکان پذیر 
باشــد.به گزارش ایســنا، در حالی که بازارهای جهانی نفت خام با 
چشم انداز تحریم ها علیه روسیه تحت فشار بوده، روند رو به افزایش 
صادرات نفت خام ایران برای بازار نفت که با چشــم انداز تحریم ها 
علیه نفت روسیه زیر فشار است، تسلی بخش خواهد بود. بر اساس 
داده های مؤسسه های ورتکسا و کپلر، بخش عمده ای از محموله های 
نفت خام ایران به مقصد چین بارگیری می شــوند. مؤسسه مشاوره 
انرژی فکتس گلوبال انرژی، پیش بینی کرد که فروش محموله های 
نفت خام و فرآورده های نفتی ایران در ســال ۲۰۲۳ میالدی روزانه 
تا ۲۰۰ هزار بشــکه افزایش می یابد. ایــن جهش در حالی رخ داده 
است که تحریم ها علیه مسکو، عرضه نفت از سوی این تولیدکننده 
کلیدی بازار را با چالش روبه رو خواهد کرد. این شرایط برای آمریکا و 
متحدانش که خواهان قیمت های پایین نفت هستند و در عین حال 
ســعی در محدود کردن صادرات نفت ایران با هدف فشار بر تهران 
دارند، پیچیده است.چند بازرگان نفتی بر این باورند که ایاالت متحده 
آمریکا از تداوم افزایش فروش محموله های نفت خام ایران تا زمانی 
که به ثبات قیمت نفت کمک می کند، خرسند است، ویتول اعالم 
کرده که احتمال دارد واشــینگتن اجازه دهد نفت خام ایران حتی 
بدون حصول توافق هسته ای افزایش یابد.ارقام اداره گمرک چین نیز  
نشان می دهد مقدار خرید محموله های نفت خام این کشور آسیایی 
از ســوی ایران در ماه دسامبر ۲۰۲۲ رکوردی تازه ثبت کرده است.

اکنون ظرفیت تولید نفت کشور ۳.8 میلیون بشکه است که مدتی 
می تواند ادامه داشته باشد، بخشی از این افزایش تولید از محل احیای 
چاه های کم بازده و بخشی دیگر مربوط به توسعه میادین جدید و 
بخشی مربوط به استفاده از روش های ازدیاد برداشت است و آن طور 
که حسن خجســته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت اعالم کرده  
هشت سال آینده قادریم به تولید ۵.7 میلیون بشکه نفت برسیم.به 
گفته وی رقم افزایش تولید از مسیر اجرای طرح های ازدیاد برداشت 
۹۰۰ هزار بشــکه است، از ۶۰۰۰ حلقه چاه 7۵۰ حلقه را ممیزی و 
غربال کردیم، ترجیح ما انتخاب چاه های آسان برای ارائه بوده است. 
کار وارد فرایند اخذ مصوبه از شــورای اقتصاد شد و به ارزش ۵۰۰ 
میلیون الر به تصویب رسید.مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه 
در مسیر افزایش تولید مراحلی قرار دارد که حلقه اول اکتشاف، حلقه 
دوم حفاری، حلقه سوم تولید و بهره برداری و حلقه چهارم فرآورش 
است که چالش ها در هر حلقه شناسایی شده است، گفت: ۱۶ مخزن 
عمیق در مناطق نفتخیز جنوب با فشار باال داریم که تا کنون توسعه 
پیدا نکرده است.محمد خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در این 
رابطه به ایسنا گفت: چند ماه است که صادرات ایران بین ۱.۲ و ۱.۳ 
میلیون بشکه در تغییر است و تفاوت فاحشی نکرده که فک کنیم 
می تواند بازار نفت را تحت شعاع قرار دهد، افزایش ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار 
بشکه تاثیر قابل توجهی در بازار نفت نخواهد داشت.وی با بیان اینکه 
اینگونه نیست که صادرات رشد چشمگیری داشته باشد، چندین ماه 
اســت که عدد صادرات روی همین اعداد است، قطعا این میزان در 
بازار نفت تاثیر گذار نخواهد بود، گفت: عالئم مثبت و منفی در بازار 

وجود دارد، عالئم منفی این است که با گذر از فصل زمستان، تقاضای 
فصلی کاهش می یابد ضمن اینکه پیش بینی هایی را مبنی بر رکود 
در اقتصاد جهانی به ویژه کشورهای صنعتی می بینیم.باین کارشناس 
حوزه انرژی با تاکید بر اینکه این مســاله خبر خوبی نیست چراکه 
اگر اقتصاد کشورهای صنعتی وارد رکود شود به ویژه در کشورهای 
اروپایی می تواند تاثیر منفی روی بازار بگذارد، ضمن اینکه گسترش 
کرونا نیز می تواند روی بازار تاثیر منفی داشته باشد، گفت: در کنار 
اخبار مثبت در راســتای افزایش تقاضا شاهد اخبار این چنینی نیز 
هستیم.خطیبی افزود: باید وضعیت بازار ارزیابی شود، از همه مهم تر 
مدیریت اوپک پالس اســت که باید دید بــازار را چگونه مدیریت 
می کند، در شرایط فعلی مدیریت تعادلی اهمیت دارد، باید شرایط به 
گونه ای باشد که عرضه در شرایط متعادل باشد، اگر این مدیریت از 
سمت اوپک پالس صورت بگیرد می توانیم به تداوم قیمت های فعلی 
امیدوار باشیم اما اینکه عرضه بخواهد در بازار افزایش پیدا کند، به 
دلیل کاهش تقاضای فصلی، احتمال رکود اقتصادی و شیوع مجدد 

کرونا می تواند قیمت ها را تحت شعاع قرار دهد.
 وجود شرایطی برای رسیدن به تولید ۵.۷ میلیون بشکه

وی با اشاره به صحبت های اخیر مدیرعامل شرکت ملی نفت برای 
دستیابی تولید ۵.7 میلیون بشــکه طی هشت سال، گفت: ایران 
توانایی تولید باالتر از مقدار فعلی را دارد اما شــرط اینکه به چنین 
تولیداتی دست یابیم باید محقق شود، یکسری شرایط باید فراهم 
شود تا تولید رشد کند و به این سقف برسد، این شرایط ساده نیست 

اما غیرممکن نیز نخواهد بود.

جهش صادرات و تولید نفت ایران


