
 تحلیلگران:

قیمت نفت به سطح 100 دالر در هر بشکه می رسد

4انرژی

توتال پیش بینی کرد

تشدید کمبود نفت در آسیا تا سال آینده

یکی از مدیران ارشد گروه انرژی فرانسوی توتال پیش بینی کرد کمبود 
نفت آسیا از ۲۷ میلیون بشکه در روز فعلی به ۳۵ میلیون بشکه در روز تا 

سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت که حدود ۳۰ درصد رشد نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، توماس ویمل، رییس معامالت و حمل توتال با بیان مطلب مذکور 
گفت: همزمان واردات اروپا به میزان ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت در 

حالی که صادرات از شمال آمریکا و خاورمیانه افزایش پیدا می کند.
ویمل در کنفرانس نفت آسیا اقیانوسیه )APPEC( گفت: آمریکا نفت شیل را 
صادر خواهد کرد اما پاالیشگاه های آمریکایی به واردات گریدهای مدیوم و سنگین 

ترش ادامه می دهند.
بر اساس گزارش رویترز، این مدیر توتال خاطرنشان کرد تغییرات رگوالتوری مانند 
مقررات جدید IMO که در سال ۲۰۲۰ اجرایی می شود و میزان سولفور در سوخت 
کشتی را محدود می کند، عامل دیگری برای رشد و تغییر در جریان تجارت خواهد 

بود.

بیانیه رئیس صندوق بین المللی پول در خصوص 
دیدارش با روحانی

کریستین الگارد در بیانیه ای گفت با رئیس جمهوری ایران در خصوص 
اصالحات اولویت دار اقتصادی صحبت کرده است.

به گزارش ایسنا، کریستین الگارد در حاشیه اجالس ساالنه سازمان ملل متحد 
با حسن روحانی دیدار و در خصوص مهم ترین مسائل اقتصادی و روابط بین ایران 
و صندوق با وی رایزنی کرد. کریستین الگارد در بیانیه ای که به همین مناسبت 
صادر کرده عنوان کرد: با رئیس جمهوری روحانی در نیویورک دیدار کردم و مراتب 
همدردی خود را با قربانیان و خانواده های آنان اعالم کردم. در خصوص چالش های 
بر سر راه اقتصاد و روند جهانی سازی اقتصاد ایران با یکدیگر بحث کردیم و همچنین 
اصالحات اولویت دار اقتصادی مورد نیاز برای برقراری ثبات در سطح کالن اقتصاد 

ایران مورد بحث قرار گرفت.
الگارد در این دیدار هم چنین بار دیگر بر ادامه همکاری با ایران تاکید کرد.

الزم به ذکر است در دیدار آقای روحانی و خانم الگارد، طرف ایرانی بر غیرقانونی 
بودن تحریم های آمریکا تاکید و خواستار حمایت نهادهای بین المللی نظیر صندوق 
پول از تهران شده بود. روحانی در این دیدار گفت: صندوق بین المللی پول باید نشان 
دهد که می تواند نقش خود را برای ثبات اقتصادی یک عضو ایفا کند و امیدوارم در 

این عرصه گام مثبتی بردارد.

سد شکنی های شاخص بورس ادامه دارد

قیمت دالر و یورو اثرگذارترین عامل تحرکات بورسی

رشد قیمت ارزهای خارجی باعث شده امروز نیز قیمت سهم ها در بورس 
تهران با رشد شدیدی مواجه شود به طوری که از لحظه باز شدن معامالت 
تاکنون شاخص کل پنج کانال جدید را تجربه کرد و باز هم در قله تاریخی 

ایستاده است.
به گزارش ایسنا، امروز نیز قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران با باز شدن 
معامالت روند صعودی به خود گرفت و در بسیاری از سهم ها شاهد صف خرید 
بودیم. این افزایش قیمت ها در بورس در حالی اتفاق می افتد که قیمت دالر ۱۵ هزار 

تومان را پشت سر گذاشته است.
افزایش قیمت  سهم ها در بورس تا لحظه ای که این گزارش تهیه می شود به حدی 
بوده که دماسنج کل بازار سرمایه بیش از ۵۳۰۰ واحد رشد کرده و برای اولین بار در 
تاریخ بورس به رقم ۱۷۳ هزار و ۹۷۰ واحدی رسیده است. همچنین شاخص کل 

هم وزن با ۷۹۰ واحد رشد تا رقم ۳۰ هزار و ۱۷۳ واحد رشد کرد.
علت ریشه ای رشدهای اخیر در بورس اوراق بهادار تهران افزایش قیمت ارزهای 

خارجی از جمله دالر و یورو است و علت مدریتی یا بنیادی دیگری ندارد.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس تا این لحظه بیشترین تاثیر را روی شاخص کل 
داشته در این نماد شاهد صف خرید هستیم و ۷۲ درصد از خریدها مربوط به افراد 
حقوقی است. همچنین دیگر نماد تاثیرگذار که تا این لحظه توانسته شاخص را 
افزایش دهد فوالد مبارکه اصفهان است که در قیمت  آخرین معامله تا این لحظه 

۴.۶۹ درصد رشد داشته است.
در حال حاضر حجم معامالت به ۲.۲ میلیون سهم و اوراق مالی می رسد و ارزش 
معامالت بورس رقم ۷۹۲ میلیارد تومان را نشان می دهد. آیفکس نیز با رشد ۴۸ 
واحدی روبه رو شده و در آستانه کانال ۲۰۰۰ واحدی است. اگر این شاخص بتواند 
تراز ۲۰۰۰ واحدی را رد کند رکورد تاریخی زده است. ارزش معامالت فرابورس نیز 
تا این لحظه ۲۶۷ میلیارد تومان را رد کرده و حجم معامالت به ۶۱۲ میلیون سهم 

و اوراق مالی رسیده است.

اطالعات جالب در خصوص انرژی برق در جهاناخبار

این ُکره برقی!
نسبت به دیگر انواع انرژی، مصرف برق با بیشترین نرخ در 
حال افزایش است. در سال ۲۰۱۷ مصرف برق جهان ۲.۶ 
درصد افزایش داشت که بخش اعظم آن مربوط به آسیا 
بود. با وجود بهبود کارایی مصرف انرژی، تحول صنایع در 
چین باعث شده این کشور بخش عمده ای از برق جهان را 

مصرف کند.
به گزارش ایسنا، ۹۱ درصد از برق جهان را تنها ۲۰ کشور 
مصرف می کنند. چین ۲۴ درصد، ایاالت متحده آمریکا ۱۹ درصد، 
هند پنج درصد، ژاپن پنج درصد و روسیه چهار درصد از برق 
جهان را مصرف می کنند. به دلیل بهبود کارایی انرژی، مصرف برق 
در ایاالت متحده، از سال ۲۰۱۱ به بعد ثابت مانده است. تقاضا 
برای مصرف برق در ژاپن، اندونزی، کره جنوبی و هند نیز افزایش 

یافته و در ایران و مصر، افزایش قابل توجهی نشان می دهد.  
پرمصرف ترین و کم مصرف ترین مردم دنیا 

بنا بر اعالم آژانس بین المللی انرژی )IEA(، ایسلندی ها بیش 
از هر کشور دیگری برق مصرف می کنند. ساکنان نروژ و بحرین 
فنالند،  کویت،  کانادا،  قطر،  دارند. همچنین  قرار  دوم  رتبه  در 
ایاالت متحده آمریکا سرانه مصرف برق  لوگزامبورگ، سوئد و 
باالیی دارند. مردم هاییتی، سودان جنوبی، نیجریه، اتیوپی، تانزانیا، 
جمهوری دموکراتیک کنگو، نپال و نیکاراگوئه کم ترین میزان برق 

را مصرف می کنند.
الزاما به  از ماجراست. مصرف زیاد برق  این فقط بخشی  اما 
معنی انتشار کربن دی اکسید بیشتر نیست. بعضی از کشورها که 
بزرگ ترین مصرف کننده برق هستند، بزرگ ترین تولیدکنندگان 
انرژی پاک هم به شمار می روند. مثال در ایسلند، بخش اعظم 
برق از منابع تجدیدپذیر یعنی انرژی زمین گرمایی تامین می شود. 
کشورهای اروپایی عمدتا جزو تولیدکنندگان برق پاک هستند. 
سرانه تولید کربن دی اکسید در قطر بیش از هر کشور دیگری 
است. پس از آن بحرین، توباکو، مالزی، عربستان سعودی، گواتماال 

و ایاالت متحده آمریکا قرار دارند.  
دسترسی جهانی به انرژی الکتریسیته

در سال ۱۹۹۰، حدود ۷۳ درصد از کل جمعیت جهان به انرژی 
الکتریسیته دسترسی داشتند که در سال ۲۰۱۴ به ۸۵ درصد 
افزایش پیدا کرد و امروزه ۹۶ درصد از شهرنشینان جهان از انرژی 

الکتریسیته برخوردارند.
از سال ۱۹۹۰ به بعد، ۹۵ تا ۱۰۰ درصد از ساکنان کشورهای 
پیشرفته به برق دسترسی داشته اند، بنابراین افزایش سهم جهانی، 
عمدتا ناشی از افزایش دسترسی مردم کشورهای فقیر است. در 
بسیاری از کشورها این روند بسیار قابل توجه بوده، مثال هند از 
۴۵ درصد به ۸۰ درصد و اندونزی از ۶۰ درصد در سال ۱۹۹۰ 
به دسترسی تقریبا کامل )۹۷ درصد( دست پیدا کرده اند. در سال 
۲۰۰۰، نرخ دسترسی به برق در افغانستان نزدیک به صفر درصد 
بود. تا سال ۲۰۱۰، این نرخ به ۳۴ درصد و تا ۲۰۱۴ به حدود 
۹۰ درصد افزایش یافت که تا حد زیادی به واسطه استفاده از 
منابع انرژی تجدیدپذیر بود. افغانستان، چین و پاکستان به لطف 
سیستم های فوتوولتاییک خورشیدی، پیشرفت های بسیار خوبی 
در برق رسانی به نواحی روستایی داشته اند. با این وجود برخی 
کشورها در این زمینه هنوز هم با تاخیر عمل می کنند؛ تنها هشت  

درصد از مردم چاد به برق دسترسی دارند.
در حال حاضر حدودا ۱.۱ میلیارد نفر - ۱۴ درصد  از جمعیت 
جهان- به نیروی برق دسترسی ندارند. درصد بسیار بیشتری از 
منابع برق کم کیفیت در عذاب اند. حدود ۸۴ درصد از افرادی که به 
برق دسترسی ندارند ساکن نواحی روستایی هستند و ۹۵ درصد از 

آن ها در آفریقا و آسیا زندگی می کنند.
برق گران، برق ارزان

برق  ساعت  کیلووات  هر  ازای  به  ایتالیایی  مصرف کنندگان 
مصرفی خود، حدودا ۱۵.۷ دالر می پردازند. سوخت مورد استفاده 
برای تولید برق باعث شده قیمت برق در ایتالیا بسیار باال باشد. 
هیچ نیروگاه هسته ای در این کشور وجود ندارد. ایتالیا یکی از 
کشورهای زلزله خیز جهان است و به دنبال همه پرسی که در 
اواخر دهه ۱۹۸۰ برگزار شد، همه نیروگاه های هسته ای خود را 
تعطیل کرد. در این سال، انفجار در نیروگاه هسته ای چرنوبیل 
خطر نیروگاه های هسته ای را به جهان یادآوری کرد. در نتیجه 
برق کشور عمدتا از گاز طبیعی، انرژی های تجدیدپذیر، محصوالت 

نفتی و زغال سنگ تولید می شود.
اگر قیمت برق را نسبت به قدرت خرید مرد بسنجیم، آلمان، 
اسپانیا، نیجریه، دانمارک، ایتالیا، استرالیا و بریتانیا گران ترین و 
کانادا، چین، آمریکا، آفریقای جنوبی، مکزیک و فرانسه ارزان ترین 
برق را دارند. در کانادا برق بسیار ارزان است؛ ۱۰ سنت به ازا هر 
کیلووات ساعت. این مسئله در مصرف بسیار باالی برق در این 
کشور بازتاب یافته است. در بیشتر کشورهای اروپایی، مردم سهم 

مالیات زیادی برای برق مصرفی شان می پردازند.
تا سال ۲۰۲۵، یک پنجم برق جهان صرف تبادل اطالعات 

می شود
برخی می گویند صنعت ارتباطات با افزایش کارایی و کاهش 
پسماند، میزان انتشار کربن را کاهش داده است، اما مطالعات 
جدید، این فرضیه را به چالش کشیده است. انتظار می رود مصرف 
برق ظرف پنج سال آینده سه برابر شود، چرا که یک میلیارد 
نفر در کشورهای در حال توسعه به دنیای آنالین می پیوندند و 
اینترنت اشیا، خودروهای خودران، ربات ها، روش های حفاظت با 
دوربین و هوش مصنوعی در کشورهای توسعه یافته، به سرعت 

در حال رشد است.

تا سال ۲۰۲۵، یک پنجم از برق جهان صرف تبادل اطالعات 
می شود. پیش بینی می شود فناوری ارتباطات تا سال ۲۰۲۰ بیش 
از ۳.۵ درصد از کل انتشار جهانی کربن را به خود اختصاص دهد 
که بیش از انتشار حاصل از صنعت هوانوردی و کشتیرانی است. تا 

سال ۲۰۴۰ این رقم به بیش از ۱۴ درصد خواهد رسید.
تولید برق از انرژی هسته ای

نیروگاه های هسته ای در دهه  ۱۹۸۰ به سرعت رشد کردند، چرا 
که بعد از بحران های نفتی دهه ۱۹۷۰، کشورها به دنبال کاهش 
وابستگی به سوخت فسیلی بودند. با این حال بعد از خرابی های 
ناشی از زلزله و سونامی در سواحل اقیانوس آرام در شمال ژاپن، 
بیشتر کشورها، ایمنی راکتورهای هسته ای خود را مورد بازبینی 
قرار دادند. حتی کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا تصمیم گرفتند 

پروژه های نیروگاه های هسته ای خود را به حال تعلیق درآورند.
نیرو  راکتور  از ۴۵۰  انرژی هسته ای حاصل  در حال حاضر، 
در ۳۰ کشور جهان، حدودا ۱۱ درصد از برق جهان را تامین 
می کند. ۱۶ کشور برای تامین دست  کم یک  چهارم از برقشان به 
نیروی هسته ای وابسته اند. کانادا با ۱۹ رآکتور هسته ای، ۱۵ درصد 
و مکزیک با دو رآکتور، حدودا ۶ درصد از برق خود را از منابع 
هسته ای تامین می کنند. تعداد راکتورهای فعال آمریکا از ۱۰۴ 
رآکتور در سال ۲۰۱۲ به ۹۹ رآکتور رسیده که امروزه ۲۰ درصد 
از برق کشور را تامین می کنند. گاز طبیعی ارزان، آزادسازی بازار، 
تخصیص یارانه به منابع تجدیدپذیر و کمپین های سیاسی از جمله 

عوامل موثر در این زمینه بوده اند.
آرژانتین سه رآکتور و برزیل دو رآکتور دارد که به ترتیب پنج 
درصد و سه درصد از برق این کشورها را تامین می کنند. فنالند 
چهار رآکتور فعال دارد که ۳۳ درصد از برق این کشور را تامین 
می کنند. در حالی که چین با ۳۸ رآکتور هسته ای فعال، حدود 
چهار درصد از برق خود را از انرژی هسته ای تامین می کند. فرانسه 
۵۸ رآکتور هسته ای دارد که نزدیک به ۷۲ درصد از برق این کشور 

را تامین می کنند. ۳۵ رآکتور هسته ای روسیه، ۱۸ درصد از برق 
این کشور را تولید می کند. نقطه قوت روسیه، صادرات متخصص 
برای ساخت رآکتورهای جدید است. صنعت هسته ای ملی این 
کشور در انجام پروژه های جدید در بالروس، چین، مجارستان، 
هند، ایران و ترکیه نقش دارد. پاکستان با پنج نیروگاه، ۶ درصد از 

برق خود را از انرژی هسته ای تامین می کند.
هر خانه چقدر برق مصرف می کند؟

میانگین جهانی مصرف برق در خانه ها برابر است با ۳.۳۷۰ 
کیلووات ساعت. در آمریکا هر خانه متوسط در هر سال ۱۲۳۰۰ 
برق  مصرف  میانگین  می کند.  مصرف  برق  ساعت  کیلووات 
در خانه های اروپا ۳۶۰۰ کیلووات ساعت در سال است که دو 
برابر بیشتر از مصرف برق در خانه های چین و سه برابر بیشتر 
از میانگین مصرف در خانه های هند است. پایین ترین میانگین 
مصرف برق خانگی مربوط به نپال است که برابر است با ۳۲۰ 
)عمدتا  خانگی  خنک کننده  وسایل  سال.  در  ساعت  کیلووات 
یخچال ها( بیشترین برق را مصرف می کنند و وسایل روشنایی، 
الکترونیکی، آشپزی و وسایل شست وشو در مرتبه بعدی قرار 
دارند. یک تلویزیون ۳۲ اینتچی LED که چهار ساعت در روز 

روشن است، ۵۰ کیلووات ساعت در سال برق مصرف می کنند.
مصرف برق در یخچال ها به اندازه و بهره وری انرژی آن ها بستگی 
دارد. یک یخچال فریزر با گرید A+ حدود ۲۰۰ کیلووات ساعت و 
یک یخچال فریزر خیلی بزرگ با گرید A+ با وجود بهره وری باال، 
بیش از ۴۰۰ کیلووات ساعت در سال برق مصرف می کند. این 
نشان می دهد که چرا باید موقع خرید این گونه وسایل هم رتبه 

مصرف انرژی و هم اندازه یخچال را در نظر بگیرید.
مصرف برق هر دستگاه کامپیوتر به اندازه و پرتابل بودن آن 
بستگی دارد. کامپیوترهای رومیزی در هر سال ۱۵۰ کیلووات 
ساعت، لپ تاپ ها ۳۰ کیلووات ساعت، تبلت ها ۱۲ کیلووات ساعت 

و تلفن های هوشمند ۲ کیلووات ساعت برق مصرف می کنند.

 قیمت نفت در بازار های جهانی رکورد زد
 همزمان با مخالفت کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( با افزایش تولید، قیمت نفت در بازارهای جهانی رکورد زد و از مرز 8۱ دالر گذشت. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز انگلیس، نفت برنت دریای شمال دیروز 

)دوشنبه( رکورد 8۱ دالر و 48 سنت را ثبت کرد که باالترین قیمت از نوامبر ۲۰۱4 )آبان-آذر ۱۳9۳( است. قیمت نفت پایه اروپا که دوسوم نفت های جهان بر پایه آن قیمت گذاری می شوند، همچنان در همین سطح باقی مانده است. نفت برنت 
امروز )سه شنبه( در ساعت 4:۲۱ بامداد به وقت گرینویچ در بازار لندن به بهای8۱ دالر و 4۵ سنت در هر بشکه معامله شد.  چهارشنبه / 4 مهر ۱۳9۷ / شماره ۲۳9

همزمان با آماده شدن بازارها برای حذف صادرات نفت ایران به دلیل تحریم 
آمریکا، تحلیلگران پیش بینی می کنند، بهای نفت پس از چهار سال، بار 

دیگر به سطح ۱۰۰ دالر برای هر بشکه می رسد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ آمریکا، »دانیل جیگی« موسس 
شرکت »مرکوریا انرژی« سوئیس روز دوشنبه در مصاحبه با این پایگاه خبری گفت: 
قیمت های نفت ممکن است در سه ماهه چهارم ۲۰۱۸ ) ۹ مهر تا ۱۰ دی ( به بیش 
از ۱۰۰ دالر در هر بشکه افزایش یابند، زیرا بازار ظرفیت مازاد چندانی برای جبران 

حذف بیش از ۲ میلیون بشکه در روز صارات نفت ایران را ندارد.
»بن الکوک« رئیس شرکت نفتی»ترافیگورا« واقع در آمستردام هلند نیز پیش 
بینی کرد، قیمت های نفت تا کریسمس به ۹۰ دالر و در اوایل سال ۲۰۱۹ به ۱۰۰ 

دالر در هر بشکه خواهند رسید.
قیمت نفت پایه بین المللی برنت دریای شمال که دو سوم نفت های جهان بر 
پایه آن قیمت گذاری می شوند، در ساعت ۱۳:۳۴ بعد از ظهر امروز )دوشنبه( به 
وقت سنگاپور با ۱.۶ درصد افزایش نسبت به جمعه گذشته به ۸۰ دالر و ۲ سنت 

در هر بشکه رسید.
الکوک افزود: وقتی رئیس جمهوری امریکا در ماه مه )اردیبهشت-خرداد( گذشته 
اعالم کرد که بار دیگر تحریم ها علیه صادرات نفت ایران را بازمی گرداند، دست 
اندرکاران بازار احتمال دادند صادرات نفت ایران بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز 
کاهش می یابد، اما اکنون پیش بینی می شود صادرات نفت ایران ۱.۵ میلیون بشکه 

در روز کاهش خواهد یافت.
به گفته وی، کاهش صادرات نفت ایران ممکن است خیلی بیشتر از آنچه باشد 
که در ماه مه تصور می شد و بنابراین قیمت های نفت نیز افزایش چشمگیری پیدا 
خواهند کرد. این تحلیلگر نفتی با اشاره به اینکه بازار نفت هم اکنون عالوه بر اینکه 
با چالش کاهش صادرات نفت ایران روبروست، با کاهش چشمگیر تولید نفت ونزوئال 
نیز دست و پنجه نرم می کند و پیش بینی افزایش چشمگیر قیمت نفت در آینده 

مورد انتظار است.
۱۵ کشور الجزایر، آنگوال، اکوادور، گینه استوایی، کنگو، گابن، ایران، عراق، کویت، 

لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات متحده عربی و ونزوئال عضو اوپک هستند.

اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی  شورای   دبیرخانه 
مبنی  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس  اظهارات  رد  ضمن 
بر فرار مالیاتی ۳9۰۰ میلیارد تومانی در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی اعالم کرد: اساسا فعاالن مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی در بخش مالیات بر ارزش افزوده در نظام 

مالیاتی کشور، مؤدی به شمار نمی آیند.
ناصر خرمالی در گفت وگو با ایسنا، در مورد اظهارات رئیس 
سازمان امور مالیاتی مبنی بر شناسایی ۳۹۰۰ میلیارد تومان 
فرار مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اظهار کرد: حسب 
ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قوانین مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی از شمولیت قانون مذبور مستثنی است و اساسا 
فعاالن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه مالیات بر ارزش 

افزوده در نظام مالیاتی کشور مؤدی نیستند.
 وی ادامه داد: این بدان معناست که هر فعل و انفعال کاالیی 
و خدماتی در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پرداخت 
مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است و هرگونه 
فعالیت در خرید و فروش کاال و ارائه ی خدمات در محدوده 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول پرداخت مبلغ مالیات بر 

ارزش افزوده نمی شود.

افزوده  ارزش  و  صادرات  توسعه  گمرک،  مدیر  گفته   به 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ماده ۵۲ 
قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله مزیت های سرمایه پذیری 

در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شمار می آید.
شده  مطرح  صحبت های  به  اشاره  با  همچنین   خرمالی 
واحدهای  با  ارتباط  در  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس  توسط 
که  پتروشیمی  واحدهای  کرد:  نشان  خاطر  پتروشیمی، 
اولیه  مواد  به کارگیری  از  حاصل  فرآورده های  و  محصوالت 
پتروشیمی را تولید می کنند بر مبنای ظرفیت تولید مندرج 
در پروانه بهره برداری صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و ثبت در سامانه بهین یاب و معرفی به شرکت بورس 
کاال مبادرت به تامین مواد اولیه از شرکت های تولید کننده 

پتروشیمی می کنند.
ارزش  بر  مالیات  قانون  ماده ۵۲  آنجاکه  از  داد:  ادامه   وی 
حوزه  در  انفعالی  و  فعل  هیچ گونه  که  می دهد  اجازه  افزوده 
مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشته باشد؛ بنابراین شرکت های 
خریدار مواد اولیه پتروشیمی که در محدوده مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی قرار دارند و نیز شرکت های پتروشیمی فروشنده ای 
که از شرایط مشابهی برخوردار هستند، مواد اولیه خود را بدون 

پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده خریداری و با طی فرآیند 
بر  از مبدا به مقصد منتقل کنند و اخذ مبلغ مالیات  اداری 

ارزش افزوده از واحدهای پتروشیمی امری غیرقانونی است.
دبیرخانه  افزوده  ارزش  و  صادرات  توسعه  گمرک،   مدیر 
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به این که در 
فعالیت های اقتصادی فارغ از سرزمین اصلی و  مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی امکان وقوع هرگونه تخلفی وجود دارد، گفت: در 
مقطعی از سال ۱۳۹۶ تعداد معدودی از شرکت ها و واحدهای 
طی  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  پتروشیمی  تولیدی 
ادواری توسط دبیرخانه شورای  بازدیدهای  و  بازرسی  فرایند 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شناسایی و موضوع در قالب 
کارگروهی متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، شرکت بورس کاال و نیز برخی از سازمان های مناطق آزاد 
شد،  تشکیل  دبیرخانه  این  محوریت  با  که  اقتصادی  ویژه  و 
مدارک بررسی و اسامی شرکت های متخلف، مبالغ و تعداد 
دفعات خرید به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مبالغ ۹ درصد 

مالیات بر ارزش افزوده معرفی و ارسال شد.
 وی ادامه داد: اساسا سازمان امور مالیاتی در جریان وقوع 
ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی  دبیرخانه شورای  و  نبود  اتفاق  این 

اقتصادی موارد مربوطه را کشف و نسبت به اعالم آن اقدام 
کرد. این دبیرخانه موضوع مربوط به اظهارات رئیس سازمان 
امور مالیاتی مبنی بر تخلف مالیات ۳۹۰۰ میلیارد تومانی در 
را  را تکذیب کرده و حق خود  اقتصادی  آزاد و ویژه  مناطق 

مبنی بر پیگیری از مراجع قضایی محفوظ می داند.
به گزارش ایسنا، سید کامل تقوی نژاد - رئیس سازمان امور 
مالیاتی  به شناسایی فرارهای  اشاره  با  ایران - اخیرا  مالیاتی 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادیی اعالم کرد که تا پایان مرداد 
سال جاری، در خصوص سوء استفاده از معافیت های صادرات 
محصوالت  عرضه  از  ناشی  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  و 
پتروشیمی در معامالت شرکت بورس کاالی ایران بابت مواد 
اولیه محصوالت پتروشیمی و دریافت اطالعات مالی اشخاص 
مشکوک از مراجع ذیربط و مطالبه حقوق حقه دولت، اطالعات 
اداره کل  ۲۰۵ شرکت فعال در این بخش دریافت و به ۲۳ 

حسب مورد ارسال شده است.
به  تاکنون منجر  به عمل آمده  به گفته وی، پیگیری های 
رسیدگی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده شرکت های 
فوق شده و منجر به مطالبه مبلغی حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان 

)مالیات و جریمه عملکرد و ارزش افزوده( شده است.

واکنش مناطق آزاد به اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی:

فعاالن مناطق آزاد بدهکار نیستند که فرار کنند


