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یادداشت

انباشت  ۴۰۰هزار تن گوشت قرمز در سردخانههای کشور

رئیس شــورای تأمین دام کشــور گفت :از  800هزار تن گوشــت قرمز تولیدی در
ســالجاری تاکنون  400هزار تن آن بهصورت منجمد در ســردخانهها انباشــت
شــده اســت .منصور پوریــان ادامه داد :عالوه بــر  800هزار تــن وزارت صنعت،
معدن و تجارت اجازه واردات  33هزار تن گوشــت منجمد خارجی را نیز داده
اســت .به گفته پوریان؛ انباشــت گوشت قرمز تولید داخل در پی کاهش مصرف
همــراه بــا وارداتی که به اعتقاد او در زمان مازاد بیــش از نیمی از تولید بیمعنا
اســت و موجب شــده دامداران با بازار بیرمق روبهرو شــوند که فرصت را برای
سودجویی افراد فرصت طلب فراهم کرده است/.ایلنا

صرفــاً اتخاذ یــک تصمیم غلط بوده،
این گونه پروندههــا بهصورت دیگری
رسیدگی شود.
جهانگیــری همچنین با ابراز گالیه
از وجــود فضــای نامناســب رســانهای
علیــه خصوصــی ســازی ،گفــت:
متأسفانه فضای رسانهای تندی علیه
بخش خصوصــی آن هم در مقطعی
که کشــور بــه فعالیتهــای اقتصادی
بخــش خصوصــی نیــاز فــراوان دارد،
شکل گرفته است.
معــاون اول رئیسجمهــوری
افــزود :در دوره تحریمهــای ظالمانه
و بخصوص ســه ســال اخیر که امریکا
فضای تنفس اقتصاد کشور را مسدود
کــرد ،بخــش خصوصــی در ایــن دوره
کمکهــای شــایانی را بــه اقتصــاد
کشــور انجــام داد و در حقیقــت زمینه

تنفــس برای اقتصــاد کشــور را فراهم
کــرد .نباید به کســانی کــه مردانه پای
کشور ایســتادند و خدمت کردند فشار
وارد کنیــم زیرا اگر دفعه بعد شــرایط
مشــابهی ایجاد شــود ،مجــدداً باید از
توانمنــدی بخــش خصوصــی بــرای
فعالیتهای اقتصادی استفاده کرد.
وی با اشــاره به دســتور اخیــر رهبر
معظم انقالب به سران سه قوه مبنی
بر اینکه کســری بودجه بایــد از طریق
فــروش اوراق و واگــذاری داراییهــا و
ســهام شــرکتهای دولتی بــه بخش
خصوصی جبران شود ،اظهار داشت:
فروش شرکتها و داراییهای دولتی
بــه بخــش خصوصــی هــم وظیفــه
قانونی و هم تکلیفی است که از سوی
رهبــر معظــم انقــاب ابــاغ شــده و
عــاوه بر آن علم اقتصاد نیز میگوید

بهتریــن راه بــرای جبــران کســری
بودجه بدون افزایــش نقدینگی و باال
رفتــن پایــه پولــی ،فــروش شــرکتها
و داراییهــای دولــت بــه بخــش
خصوصی است.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه تأکیــد
رهبــر معظم انقــاب مبنی بــر اینکه
نباید فضای ســرمایهگذاری در کشــور
ناامن شــود ،افزود :برخی افراد تصور
میکننــد خدشــه دار شــدن امنیــت
ســرمایهگذاری بــه معنــای مصــادره
امــوال و داراییهای بخش خصوصی
اســت ،در حالــی کــه بعــد از گذشــت
بیــش از  40ســال از انقــاب اســامی
مصــادره امــوال و داراییهــا معنــی
ندارد ،امروز خدشــه دار شدن امنیت
ســرمایهگذاری بــه معنــای تغییــرات
ناگهانــی در قوانیــن و مقــررات و نیــز

ناامــن کردن فضــای اجتماعــی علیه
سرمایهگذاران است.
معــاون اول رئیسجمهــوری
بــا اشــاره بــه اینکــه ایجاد شــخصیت
حقوقــی در قوانین برای پیشــگیری از
تســری تخلفات فرد بــه کل مجموعه
اســت ،اظهــار داشــت :شــخصیت
حقوقــی نبایــد آســیب ببینــد .ممکن
اســت گاهــی صاحــب یــک کارخانــه
مشــکالتی داشــته باشــد که باید با آن
برخــورد شــود امــا نبایــد کارخانه وی
تعطیل شود و زندگی کارگران و تولید
کشور با مشکل مواجه گردد.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در
جلسه ازسوی وزارت امور اقتصادی و
دارایــی در خصــوص آسیبشناســی
واگــذاری بنگاههــای دولتــی و
پیشــنهادات اصالحــی بهمنظــور رفع
چالشهــا ،گفــت :الزم اســت ایــن
گــزارش و پیشــنهادات موجــود بــرای
رهبر معظم انقالب و ســران ســه قوه
ارســال شــود تــا بتوانیــم تصمیماتــی
راهگشــا در جهــت رفــع چالشهــای
پیــش روی خصوصیســازی اتخــاذ
کنیم.
در ایــن جلســه کــه وزرای امــور
اقتصــادی و دارایــی ،دادگســتری،
رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی،
رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور،
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار،
رئیــس اتــاق بازرگانی ایــران و رئیس
اتاق تعاون ایران نیز حضور داشــتند،
نماینــده وزارت امــور اقتصــادی و
دارایــی گزارشــی از آسیبشناســی
واگــذاری بنگاههــای دولتــی و
پیشــنهادات اصالحــی بهمنظــور رفع
چالشها ارائه کرد.

صادرات فرآوردههای نفتی ایران در  7سال  ۴برابر شد

زنگنه :پیروزی هزار پدر دارد و شکست یتیم است؛ برای ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس همه زحمت کشیدند

اخبار

ســخنگوی گمرک اعالم کرد :برخی از مرزهای ایران و عراق بهدلیل کنترل
شیوع ویروس کرونای انگلیسی به روی مسافران بسته میشود.
ســید روح اهلل لطیفــی اظهار داشــت :به منظــور جلوگیری از شــیوع کرونای
انگلیســی و با تصمیم اســتانهای مــرزی ،تردد مســافر در مرزهای «کیله»
سردشت ،پیرانشهر ،چذابه و شلمچه بسته شده است و مرز مهران از امروز
تا اطالع ثانوی بسته میشود/ .گمرک

گــروه اقتصــادی  -بــا گذشــت بیــش
از  40ســال از پیــروزی انقــاب
اســامی هنــوز شــاهد آن هســتیم
کــه در برخوردهــای اقتصــادی بــا
شــخصیتها و افراد موضوع مصادره
امــوال و داراییهــا در دســتور کار قــرار
میگیــرد؛ همیــن موضــوع واکنــش
معــاون اول رئیسجمهــوری را در
پــی داشــت .اســحاق جهانگیــری در
جلســه شــورای عالــی سیاســتهای
کلــی اصل  ۴۴قانون اساســی که صبح
دیروز (دوشــنبه) به ریاست وی برگزار
شــد ،گفــت :بعــد از گذشــت بیــش از
 40ســال از انقــاب اســامی مصادره
امــوال و داراییها معنی نــدارد ،امروز
خدشهدار شدن امنیت سرمایهگذاری
به معنای تغییرات ناگهانی در قوانین
و مقــررات و نیــز ناامــن کــردن فضای
اجتماعی علیه سرمایهگذاران است.
اســحاق جهانگیری در این جلســه
بــا بیــان اینکــه اوایل انقالب اســامی
اختــاف نظرهــای جــدی دربــاره
خصوصیســازی وجــود داشــت،
گفــت :ابــاغ سیاســتهای اصــل 44
قانون اساســی بــا وجود آنکــه عدهای
آن را تغییــر در قانون اساســی تفســیر
میکردند ،امــا رهبر معظم انقالب با
ابالغ این سیاستها انتظار یک تحول
بزرگ در اقتصاد کشور را داشتند.
وی بــا بیــان اینکه مهمتریــن پیام
سیاســتهای کلــی اصــل  44قانــون
اساسی این است که بخش خصوصی
بایــد میدان دار اقتصاد کشــور باشــد،
اظهار داشــت :متأســفانه عــدهای که
تــازه بــه مســئولیت رســیدهاند تصــور
میکنند کــه بخش خصوصی در حال
غارت داراییهای کشــور اســت و باید

بهدنبــال بگیــر و ببنــد و ایجــاد موانع
برای بخش خصوصی باشیم.
جهانگیری با اشــاره بــه اینکه یکی
از رویکردهــای پنــج گانــه اقتصــاد
مقاومتــی ،مردمــی کــردن اقتصــاد
اســت ،گفــت :حتــی بخشهایــی کــه
اقتصادی نیستند نیز باید رویکردهای
اقتصــاد مقاومتــی را مالک عمل قرار
دهنــد و این یعنــی حتــی در کارهایی
ماننــد کارهــای نظارتــی ،هرجــا کــه
میتوانیــم باید امور را به مردم واگذار
کنیــم .معــاون اول رئیسجمهــوری
تأکید کــرد :اعتماد بخــش خصوصی
و مردم به تصمیمات مسئوالن کشور
یکــی از مهمتریــن ســرمایههای هــر
حکومت اســت .هرچقدر کــه مردم را
نســبت به تصمیمــات اتخاذ شــده از
سوی مسئوالن کشور بیاعتماد کنیم،
در حقیقــت بــه ســرمایه اجتماعــی
کشــور آســیب وارد کردهایم .عملکرد
ما باید به نحوی باشــد که تصمیمات
مســئوالن کشــور برای مردم اطمینان
بخش باشد.
وی افــزود :البته در این زمینه خط
قرمــز نیز وجــود دارد و این خط قرمز
این است که هیچ مسئولی حق ندارد
از موقعیت خود سوءاســتفاده و فساد
کند .هرکس مرتکب فساد شود در هر
جایگاهــی که باشــد باید بــا او برخورد
شود؛ البته گاهی ممکن است مدیران
تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند که باید
میان تخلف و فســاد بــا تصمیم غلط
تفاوت قائل شویم.
معــاون اول رئیسجمهــوری
افزود :باید از قوه قضائیه درخواســت
کنیــم در مــواردی کــه مدیــران واقعــاً
سوءاســتفاده نکردهانــد و خطای آنها

گــروه اقتصادی| افتتاح رســمی  ۳خط
لولــه انتقــال فرآوردههای نفتی کشــور
روز گذشته رقم خورد .سه خط لوله ۲۶
اینــچ انتقال فرآورده شــازند -قم -ری
به طول  ۲۹۳کیلومتر با ظرفیت انتقال
 ۳۰۰هــزار بشــکه فــرآورده در روز۲۰ ،
اینچ نایین -کاشــان -ری به طول ۴۲۰
کیلومتــر بــا ظرفیــت انتقــال  ۲۰۴هزار
بشــکه در روز فــرآورده و  ۱۴اینــچ تبریز
 خوی – ارومیــه به طول  ۲۲۰کیلومتراز تبریــز بــه ارومیــه با ظرفیــت کل ۶۵
هزار بشــکه در روز فرآورده که از متورم
شــدن حــدود  2هــزار میلیــارد تومــان
بودجه در شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههــای نفتی جلوگیری میکند و
بــه عبارتــی صرفهجویــی در بودجه به
همــراه دارد .عالوه بر ایــن موضوع ،به
کاهــش بــار ترافیکی جادههــا ،حوادث
احتمالــی در مســیر و ســهولت انتقــال
فرآوردههــا حتی در روزهــای یخبندان
کمک خواهد کرد .به طور مثال فقط با
بهرهبــرداری از خط لولــه تبریز  -خوی
 ارومیــه تــردد  ۵۰۰دســتگاه نفتکــشحذف خواهد شد.
وزیــر نفــت در آییــن بهرهبــرداری
رســمی از ایــن طرحهای ملــی انتقال،
توزیــع و ذخیرهســازی فرآوردههــای
نفتی ،مجموع هزینه ســه خط شازند-
قم -ری ،نایین -کاشــان -ری و تبریز-
خــوی -ارومیــه را بیــش از هشــت هزار
میلیارد تومان و  ۹۸میلیون یورو عنوان
کرد.
به گزارش شــانا ،بیژن زنگنه اجرای
ایــن ســه خــط لولــه را بــرای تأمیــن
فرآوردههــای شــمال از مســیر تهــران
بســیار با اهمیت دانســت و بــا تأکید بر
ضرورت توســعه پاالیشگاهها و خطوط
لولــه افزود :ما ســاخت چنــد خط لوله
را در حــال اجــرا داریــم کــه مهمتریــن
آن ،خــط لوله انتقال فــرآورده  ۲۶اینچ
بندرعباس -سیرجان-رفسنجان است
که بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
را بتوانیم به مناطق مرکزی بیاوریم.
ëëپیروزی هزار پدر دارد
وزیر نفت در بخشی از سخنان خود
در ایــن مراســم با بیــان اینکــه پیروزی
هــزار پــدر دارد و شکســت یتیم اســت،
گفــت :برای ســاخت پاالیشــگاه ســتاره
خلیج فارس همه زحمت کشیدند.
زنگنــه بــا بیــان اینکــه بــه روزهــای
انتخابــات ریاســت جمهــوری نزدیــک
میشــویم؛ گفت :تصمیمهای ساخت
پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس ســال

 ۱۳۸۲طبــق اســناد موجــود گرفتــه و
موافقتنامــه اجرایــی آن امضــا شــد،
دوســتان دولــت بعدی آمدنــد ،دنبال
کردنــد و این پاالیشــگاه را پیش بردند.
همان قدری که زحمت کشیدند ما آن
را با جزئیات اعالم کردیم.
وی با اشــاره به اینکه گفته میشــود
نبــوغ یک نفر پاالیشــگاه ســتاره خلیج
فــارس را به پایان رســانده اســت ،مگر
پاالیشــگاه بــا نبوغ ســاخته میشــود!؟
پاالیشــگاه با همت و مدیریت ســاخته
میشــود ،افــزود :همــه میخواهنــد
بگوینــد مــا پاالیشــگاه ســتاره خلیــج
فــارس را ســاختیم و آن را بــه نام خود
تمــام کنند .همیشــه گفتهایم هرکســی
میخواهد این پاالیشگاه به نام او باشد
اشــکالی نــدارد و اســتقبال میکنیــم،
امــا انصــاف هم موضوع خوبی اســت،
زحمــات دیگــران را خــراب نکننــد.
وزیر نفت با اشــاره بــه اینکه واحدهای
فرایندی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
طبق اســناد موجود در ســال  ۹۲حدود
 ۴۱درصد پیشــرفت داشتند ،ادامه داد:
این پاالیشــگاه بــا مدیریت و فــداکاری
مدیران پیش رفته است.
ëëپاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس و
اغتشاش مدیریتی
زنگنــه بــا یــادآوری اینکــه در زمــان
تدریــس «آشــنایی با مدیریــت پروژه»
یکــی از طرحهایــی کــه فکــر میکــردم
بایــد بهعنــوان اغتشــاش مدیریــت
درس داد نیــروگاه شــهید رجایــی بود،
تصریــح کــرد :وقتــی ســال  ۱۳۶۸وارد
وزارت نیرو شــدم با این نیــروگاه زمین
مانــده برخــورد کــردم .خیلــی زحمت
کشــیدیم تــا ایــن طــرح را توانســتیم
تمــام کنیــم و از نظــر مدیریتــی بــه آن
نظــام دهیــم .این نیــروگاه همیشــه در
موضــوع تدریس مورد توجهم بود ،اما
پــس از دیدن پاالیشــگاه ســتاره خلیج
فــارس دیــدم نیــروگاه شــهید رجایــی
در مقابــل آن هیــچ اســت .بایــد ایــن
پــروژه را موضوع تدریس قــرار داد ،اگر
میخواهید اغتشــاش مدیریتی در یک
طرح پیدا کنید من بدتر از طرح ســتاره
خلیج فــارس در عمــر کاریام ندیدم.
البته ســاخت ایــن پروژه ابتــدا با روش
خوبی آغاز شده است ،اما وقتی جلوتر
رفت بــه جایی رســید که فقــط باید در
دانشــگاهها تدریــس کــرد ،ایــن افتخار
ندارد.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه مــن و
همکارانــم وقــت مدیریتــی زیــادی

بــرای ایــن پاالیشــگاه گذاشــتهایم تــا
توانســتیم ایــن پــروژه را بــا زحمــت و
فشــار انجــام دهیــم ،افــزود :ســردار
عبداللهــی ،فرمانــده پیشــین قــرارگاه
ســازندگی خاتماالنبیــا به نقــل از یکی
از فرماندهان ارشــد ســپاه که بازدیدی
از این طرح داشــتند برایــم نقل کردند
اینجا (پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس)
داعش حمله کرده است.
زنگنه با اشــاره به اینکــه همه کاری
در ایــن پاالیشــگاه انجــام شــده بــود،
امــا بــه کار اصلــی پرداخته نشــده بود،
گفــت :بســیار زحمــت کشــیده شــد تــا
ایــن پاالیشــگاه بــه تولید بنزین برســد.
شــرکتهای اویــک و اویکــو بســیار
زحمــت کشــیدند تــا توانســتند ایــن
پاالیشــگاه را راهانــدازی کنند .همکاران
مدیریتی شــرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتــی نیز هر هفته به این
پاالیشــگاه ســفر کردند ،صدها ســاعت
وقــت بــرای پــروژه گذاشــتم .مــا منتی
نگذاشتیم ،زیرا وظیفهمان بود این کار
را انجام دهیم.
او تصریــح کــرد :آنچــه به ما رســید
نهتنها پیشــرفت کم (پاالیشــگاه ستاره
خلیــج فــارس) ،بلکــه یــک وضــع
مغشــوش بود که با ادامــه آن راه هرگز
بــه نتیجــه نمیرســیدیم .مدیریت کار
را تمــام میکند .در پیشــرفت مدیریت
اصل اســت ،اصل توســعهها با اندیشه
درســت مدبرانــه اســت که نبایــد آن را
دستکم گرفت.
ëëخط لوله گوره – جاسک ،ایرانیترین
خطوط لوله نفت کشور
زنگنــه بــا قدردانــی از شــرکتهایی
کــه طرحهــای ملــی انتقــال ،توزیــع و
ذخیرهســازی فرآوردههــای نفتــی را
انجام دادنــد ،اظهار کرد :فعالیتهای
شــرکت خطوط لولــه و مخابرات نفت
ایــران زیــاد دیــده نمیشــود ،امــا جــا
دارد از زحمات آنها قدردانی شــود .ما
 ۱۳هــزار کیلومتــر خطــوط لولــه اصلی
انتقــال نفت و فرآورده داریم که روزانه
یــک میلیــون و  ۵۰۰هزار بشــکه نفت و
فرآورده نفتــی را برای مصارف داخلی
انتقال میدهند.
او بــا اشــاره بــه توســعه فنــاوری در
کشــور و بــا بیــان اینکــه لولههای کشــور
همگی در ایران ساخته میشود ،گفت:
خط لوله گوره  -جاســک همان طور که
بارهــا گفتــم ایرانیتریــن خطــوط لوله
نفت کشور است.
زنگنــه بابیان اینکه همــه تجهیزات

صادرات فرآوردههای نفتی ایران  ۴برابر شد

برش

 5مرز ایران و عراق به روی مسافران بسته شد

 40سال از پیروزی انقالب گذشت؛ امنیت سرمایهگذاری را خدشه دار نکنید

 ۳خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی کشور به صورت رسمی افتتاح شد

ارائه  ۱۸۵میلیون تومانی وام بازسازی
به زلزلهزدگان سیسخت

مدیرکل بازســازی بنیاد مسکن کشور گفت :ارزیابیها از میزان خسارتها و
شناسایی واحدهای آســیب دیده به پایان رسیده و طبق ارزیابیهای انجام
شــده ،هزار و  200واحد احداثی در شــهر و روســتا شناســایی شــد همچنین
 3هزار واحد تعمیری هم ارزیابی شــده اســت .مجید جودی درباره آخرین
وضعیت مناطق زلزلهزده سیســخت اظهار داشــت :از روز اول وقوع زلزله
اقدامــات ارزیابــی واحدهای مســکونی آســیب دیده و تخریب شــده را آغاز
کردیم و روز چهارم ،آواربرداریها برای بازسازی شروع شد.
مدیرکل بازســازی بنیاد مســکن کشــور با بیان اینکه امیدواریم بازسازیها و
تعمیرات در نیمه اول ســال آینده به پایان برســد ،ادامه داد :خوشــبختانه
 80درصد شهر سی سخت سالم است و  20درصد آن تخریب شده است.
جــودی با اشــاره به بحث اســکان موقــت زلزلــهزدگان اظهار داشــت :برای
خانوادههایی که خانههایشــان جزو تخریبیها اســت  20میلیون تومان وام
بالعوض در نظر گرفتیم .وی در پاســخ به این ســؤال که آیا از کانکس برای
اســکان موقت اســتفاده نمیشــود ،گفت :کانکــس بهعنوان اســکان موقت
برای مورد زلزله شــهر ســی ســخت مطلوب نیســت و معموالً ازاین اسکان
موقت برای مواردی مانند زلزله ســرپل ذهاب اســتفاده میشــود چرا که در
ســی ســخت  80درصد شــهر ســالم اســت بنابراین حیف بود که این منابع
صــرف خرید کانکس شــود و ترجیح داده شــد ایــن اعتبــارات بهعنوان وام
بالعوض اجاره به افراد داده شود/.ایلنا
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توصیه معاون اول رئیس جمهوری به دست اندرکاران:

تأثیر نرخ مالیات و جریمه کردن پرداخت مالیات

فرار مالیاتی را میتــوان با افزایش جریمه یا
کاهــش نــرخ مالیــات کاهش داد ،امــا میزان
آن بستگی به ریسکگریزی عامل در حضور
حافظه حسابرسی دارد .بهطور خاص ،برای
عاملی با ریســکگریزی بــاال (پایین) عامل،
ابراهیمرسام
تأثیــر نــرخ مالیــات و جریمــه کردن بــر فرار
کارشناس ارشد
مالیاتی با افزودن حافظه به حسابرسیهای
اقتصادی
مالیاتی تقویت خواهد شد .زیان بالقوه ناشی
از دســتگیر شــدن و جریمــه کردن دلیل اصلــی برای این نتیجه اســت .زمانی
کــه نــرخ مالیات کاهش یــا جریمه افزایش یابــد ،فرار مالیاتــی کاهش خواهد
یافت و تقاضای پوشــش ریسک برای کاهش زیان بالقوه کاهش خواهد یافت
و باعث میشــود عاملی با ریســکگریزی باال ســرمایهگذاری فعلی خود را در
دارایی پنهان کاهش دهد .بنابراین ،برای عاملی با ریسکگریزی باال ،حافظه
حسابرســی اثــرات نرخ مالیــات و جریمه فــرار مالیاتی را افزایــش میدهد .از
طرف دیگر ،هرچه ســرمایهگذاری پنهان شــده کمتر باشد ،زیان بالقوه درآمد
ناشی از جرایم غیرمستقیم کمتر است .بنابراین ،برای عامل با ریسکگریزی
کم که نســبت به زیان بالقوه درآمد حساس اســت ،حسابرسیهای با حافظه
باعث میشــوند که ســرمایه پنهان شده آنها نســبت به حسابرسیهای بدون
حافظــه نســبت بــه نرخ مالیات حساســیت کمتری داشــته باشــد .ایــن نتایج
حاکی از آن اســت که حافظه حسابرســی ،فــرار مالیاتی را بــا کاهش مالیات و
افزایــش جریمه برای عاملی با ریســکگریزی باال (پایین) کاهش میدهد .بر
این اساس ،اگر مرجع قانونی تصمیم بگیرد که یک روش حسابرسی مالیاتی
اتخــاذ کنــد کــه دارای ویژگی حافظه اســت ،باید قبــل از اســتفاده از مالیات و
جریمهها ،ســطح ریســک گریزی مالیاتدهندگان را بهعنوان وســیلهای برای
کاهش فرار مالیاتی در نظر بگیرند.
فرار مالیاتی برای بررســی رابطه بین حسابرســیهای مالیاتی با حافظه
و تصمیمــات فــرار مالیاتی ،مالیــات بر ســرمایهگذاری و مالیات بر مصرف
عامــان را توســعه میدهــد .نتایــج نشــان داده کــه فــرار مالیاتــی باعــث
کاهش کل ســرمایهگذاری در دارایی پرریســک و افزایش ســرمایهگذاری در
دارایی بدون ریســک میشــود .با این حال ،ویژگی حافظه حسابرســیها بر
داراییهــای مؤثر یک عامل در داراییهای پرریســک تأثیــر نمیگذارد .این
یافته پشــتیبانی نظــری از رابطه منفی فرار مالیاتــی و موفقیت در بازارهای
سرمایه را فراهم میکند .ما همچنین دریافتیم که تأثیر حافظه حسابرسی
بــر فــرار مالیاتی بــا میــزان ریســکگریزی عامالن ارتبــاط نزدیــک دارد .به
طور خاص ،در مقایســه با مورد حسابرســیهای بدون حافظه ،هنگامی که
حسابرسیها دارای ویژگی حافظه هستند ،عاملی با ریسکگریزی کم ،فرار
مالیاتــی را کاهــش میدهــد و عاملی با ریســکگریزی باال خــاف آن رفتار
میکند .با افزایش شــدت حسابرســی ،رابطه منفی بین شــدت حسابرســی
و فــرار مالیاتــی بــرای عاملــی با ریســکگریزی کم(زیــاد) افزایــش مییابد
(کاهش مییابد) .اگرچه میزان کاهش شــدت حسابرســی نقش مهمی در
مقابله با فرار مالیاتی دارد ،اما افزایش جرایم از طریق شــدت حسابرســی
فقــط تــا یک آســتانه خاص مؤثر اســت .بههمیــن ترتیب ،تأثیــرات کاهش
مالیــات و افزایــش جرایــم فرار مالیاتــی نیز بــا درجه ریســکگریزی عامل
متفاوت اســت .ســرانجام ،رفتار مصرف یــک عامل در مورد حسابرســی با
حافظه ،نســبت به نبود ویژگی حافظه ،متفاوت اســت و این نیز بســتگی به
ریسکگریزی آنها و همچنین پارامترهای مربوط به حسابرسی دارد.
از یــک دیــدگاه سیاســی ،سیاســتگذاران ،بایــد بــا عامــان بــر حســب
حسابرســیهای مالیاتــی ،بهطــرز متفاوتــی رفتــار کننــد .بــرای عاملــی
بــا ریســکگریزی پاییــن ،حسابرســیهای مالیاتــی بایــد بــه پیشــینه فــرار
مالیاتیشــان وابســته باشد ،زیرا این ســبک حسابرسی ،فرارشــان را کاهش
و هزینههــای مصرفیشــان را افزایــش خواهــد داد ،در حالــی کــه بــرای
حسابرســیهای مالیاتــی ،کارگزار ریســکگریز ،باید بدون حافظه باشــد .به
عالوه ،افزایش در شــدت حسابرســی بهعنوان مجازاتی بــرای فرار مالیاتی،
باید نســبتاً کم باشــد زیرا هزینهبر اســت و تأثیرش در یک سطح آستانهای
خــاص یــا فراتــر از آن ،خنثــی میشــود .جاییکــه ،سیاســتگذاران ،ســبک
حسابرســی با ویژگــی حافظه را میپذیرنــد ،باید هنگام اســتفاده از کاهش
مالیاتــی و جریمههــای مضاعــف بــرای کاهش فــرار مالیاتی ،دقت داشــته
باشــند ،زیرا اثربخشــی این اقدامات به درجه ریســکگریزی کارگزار وابسته
اســت .نهایتــاً ،الزم اســت ،سیاســتگذاران ،بیــن هزینــه حسابرســی و تأثیــر
ی کــه در مــورد یک نرخ کاهش شــدت
سیاســت ،بــه تعــادل برســند هنگام 
حسابرسی مناسب تصمیمگیری میشود.
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بــه گفته زنگنه ظرفیت پاالیشــی کشــور از رقم روزانه یــک میلیون و
 ۸۰۰هــزار بشــکه در ســال  ۹۲بــه رقم کنونــی دو میلیــون و  ۲۰۰هزار
بشــکه کنونــی رســیده و تولید روزانــه بنزین کشــور نیز از کمتــر از ۵۰
میلیون لیتر به  ۱۰۷میلیون لیتر و تولید روزانه گازوئیل از  ۹۴میلیون
لیتر به  ۱۱۳میلیون لیتر در سال  ۹۸رسیده است.
وزیــر نفت با اشــاره بــه کیفیــت فرآوردههای تولیدی گفــت :کیفیت
فرآوردههــای تولیــدی در ســالهای اخیــر به شــدت افزایــش یافته،
تولید بنزین یورو ۴و  ۵در ســال  ۹۱صفر بوده و در ســال  ۹۸به بیش
از  ۷۶میلیــون لیتر رســیده ،تولیــد روزانه گازوئیل بــا کیفیت یورو نیز
از  ۶میلیــون لیتــر در اوایل ســال  ۹۲بــه  ۴۵میلیون لیتر در ســال ۹۸
رسیده است.
او با اشــاره به اینکه صادرات فرآوردههای نفتی نیز به دلیل افزایش
گازرســانی و افزایش ظرفیت تولید پاالیشــی چهار برابر شــده است،
تصریــح کرد :صــادرات فرآوردههای نفتی از روزانــه  ۵.۹میلیون تن
در سال  ۹۱به  ۲۳میلیون تن در سال  ۹۸رسیده است.

این خط لوله در ایران ساخته میشود،
گفــت :جوشــکاری و لولهگــذاری ایــن
طرح تــا پیــش از پایان امســال تکمیل
میشود ،امیدواریم در ماههای نخست
سال آینده نخستین بارگیری نفت خام
از جاسک را داشته باشیم .وزیر نفت با
اشــاره به اینکــه با بهرهبرداری رســمی
ســه خــط لولــه مهــم انتقــال فــرآورده
کشور از تردد هزاران نفتکش جادهپیما
جلوگیری میشــود ،افزود :خوشبختانه
همــه این طرحها در ایــن دولت آغاز و
در همین دولت تکمیل شد.
زنگنه ،جلوگیری از قاچاق ســوخت
و فــرآورده را که به دلیل یارانهای بودن
آن در ایــران رخ میدهــد از جملــه
مزایــای اجــرای خطــوط لولــه انتقــال
نفت و فرآورده عنوان کرد.
 ۴۴ëëمجــوز ســاخت پاالیشــگاه نفت
دادیم
وزیــر نفت بــا بیان اینکــه طرحهای

بهســازی و ارتقــای کیفــی پاالیشــگاهها
نیــز در ایــن ســالها انجام شــد ،گفت:
بهســازی پاالیشــگاههای تبریــز،
بندرعبــاس و اصفهــان بــا حــدود ۲
میلیارد دالر سرمایهگذاری انجام شده
اســت که در نتیجه اجرای این طرحها،
 ۷میلیــون لیتــر تولیــد بنزیــن افزایش
یافتــه اســت و کیفیــت  ۱۰میلیــون لیتر
بنزین و  ۱۱میلیون لیتر گازوئیل به یورو
 ۴و  ۵ارتقا یافته است.
او بــا بیان اینکــه از ســال  ۹۲تاکنون
 ۴۴مجوز ســاخت پاالیشــگاه نفت خام
و میعانــات گازی بــه ظرفیــت روزانــه
ســه میلیــون و  ۱۰۰هــزار بشــکه صــادر
کردهایــم ،گفــت :ســهممان در قانــون
حمایت از توســعه صنایع پایین دستی
نفــت خــام و پتروپاالیشــگاهها را اجــرا
کردیم.
وزیــر نفت بــا اشــاره بــه ریلگذاری
برای آینده افزود :ما سند تأمین انرژی

بخش حمل و نقل کشــور تــا افق ۱۴۲۰
را بــا تأکیــد بــر کارآیــی و بهینهســازی
مصــرف ســوخت تدویــن کردیــم و در
تصویب شورای عالی انرژی رساندیم.
زنگنــه بــا تأکیــد بــر اینکــه اگــر بــه
بهینهســازی در مصــرف توجــه نکنیــم
بــا هیــچ برنامــه تولیــدی پاســخگوی
نیازهای کشــور نخواهیم بــود ،تصریح
کــرد :گرچه افزایش تولید در بخش گاز
و فرآوردههای نفتی ضروری اســت اما
جوابگویــی بــه نیازهــا ،تنها بــا تأکید بر
بهینهســازی مصرف تحقق مییابد که
نباید از این موضوع غفلت کرد.
ëëبرای خودتان افتخارهایی میســازید
که هرگز وجود نداشته است
این روزها عدهای با زیر سؤال بردن
اقدامــات  8ســال گذشــته وزارت نفت
و بزرگنمایــی دســتاوردهای دوران
تصدیگــری خود ســعی میکنند که در
میــان اخبار جایی را به خود اختصاص
دهنــد .حــاال وزیر نفت از همــه افرادی
که برای ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج
فــارس زحمــت کشــیدند ،قدردانــی
میکنــد و با تأکید بر اینکه در این پروژه
همه بودند و هیچکس نباید تکخوری
کنــد ،میافزایــد :بــه زمــان انتخابــات
ریاســت جمهــوری نزدیک میشــویم،
عدهای در این چند ســال بیکار ماندند
و حــاال تــاش میکننــد در انتخابــات
کاری کنند.
زنگنــه به نقــل قولی اشــاره میکند
و میگویــد :در انتخابــات ریاســت
جمهــوری قصابــی در گــرگان کاندیــدا
شــد ،از وی دلیلــش را پرســیدند گفت
این روزها وضعم بســیار خوب اســت،
به این دلیل که همه میخواهند ببینند
قصابــی کــه کاندیدا شــده کیســت و به
همیــن دلیــل میآیند و از من گوشــت
میخرند ،درســته کــه رئیسجمهوری
نمیشــوم ،امــا رئیس صنــف قصابان
گرگان که میشوم.
او ادامه میدهد :حال عدهای بیکار
بودنــد و دائــم بــه وزارت نفــت فحش
میدهنــد .آخــر افتخــارات شــما چــه
بوده اســت؟! برای خودتــان افتخاراتی
میسازید که هرگز وجود نداشته است.
اگر از زاویــه مدیریتــی بخواهیم درباره
کارهایی کــه انجام دادیــد بحث کنیم،
میبینیــم بســیاری از آنهــا افتخــارات
نیســت ،ســیئات اســت .وزیــر نفــت
تصریــح میکنــد :اگر حــرف نمیزنیم
به ایــن دلیل نیســت که زبــان نداریم،
دلیلش این است که وقت نداریم.

