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 ۶۰میلیون یورو ارز به نیما آمد
وزیر اقتصاد؛

مشکل کاغذ ناشران کشور
رفع شد

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :با راه اندازی سامانه رصد واردات کاغذ
مشکل ناشران کشور در این بخش رفع شده است .
محمد مهدی احمدی روز یکشنبه درآئین گشایش نهمین نمایشگاه کتاب استان
البرز افزود :توزیع کاغذ با نرخ تعیین شده بین ناشران از طریق سامانه هوشمند
واردات رصد می شود.
وی ادامه داد :تمام متقاضیان کاغذ می توانند دراین سامانه نام نویسی کنند و
اگر شرایط الزم داشته باشند کاغذ به آنان تحویل می شود.
احمدی گفت :این اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به نوعی مانع قاچاق
کاغذ شده است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اضافه کرد :این وزارتخانه 470میلیارد ریال
اعتبار برای توسعه فرهنگی کشور درنظر گرفته و درتالش برای کمک بیشتر به مولفان
و فروشگاه های عرضه محصوالت فرهنگی هستیم.
وی خاطرنشان کرد:کتاب به عنوان منشاء معرفتی به انسان انرژی مثبت می
دهد و امروز فضای مجازی نتوانسته جایگزین کتاب شود .
احمدی ادامه داد :باید به کتاب به عنوان یک برند فرهنگی نگاه کرد و درمکان
عمومی از جمله پارک ها بستر برای استفاده از آن فراهم شود.
وی افزود :جامعه ای که درآن کتاب و کتابخوانی توسعه یابد از آسیب های
اجتماعی مصون می ماند که این مهم به تاثیرگذاری باالی کتاب بازمی گردد.
مشاور وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :سرانه مطالعه و کتاب توسعه علمی
جامعه را به همراه داشته و اقتدار فرهنگی به شمارمی رود.
وی یاد آورشد :اهمیت کتاب و کتابخوانی در قرآن کریم با سوگندهایی که به قلم
خورده شده مشهود است که این امر حاکی از ارزش آن است.
احمدی افزود :کتاب آثار مثبتی دارد و می تواند جامعه را به سوی آگاهی هرچه
بیشتر برساند بنابراین اگر این مهم مدنظر قرار گیرد شاهد ارتقای معرفت در جامعه
خواهیم بود.
وی گفت :یکی از پیش شرط های دستیابی به این مهم آن است که کتاب مانند
سایر ارزاق عمومی در سبد کاالی خانواده قرارگیرد.
وی ادامه داد :درصورت تحقق این مهم شاهد آن هستیم که کتاب در سبک
زندگی وارد می شود همانطور که با گرانی ارزاق بنابرزیست طبیعی در سبد خانواده
همچنان قرار دارد.
نهمین نمایشگاه کتاب البرز از دیروز یکشنبه به مدت پنج روز در باغ گل های
پارک شهید چمران کرج گشایش یافت.

رئیس سازمان اموال تملیکی؛

شرط فروش اموال متروکه و
قاچاق تا پایان سال

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت :تازمانی که پرونده های
مربوط به اموال قاچاق و متروکه در مرجع رسیدگی کننده تعیین تکلیف نشود ،کاالها
به صورت امانت در اختیار ما قرار خواهند داشت.
جمشید قسوریان جهرمی با بیان اینکه همواره اختالف هایی در رابطه با مقدار
کاالهای در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد ،اظهار
داشت :کاالهایی که سازمان اموال تملکی بر اساس قانون ،تکلیف نگهداری از آنها را
دارد کاالهای متروکه ،ضبطی قضایی و قاچاق است.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود :کاالی قاچاق بعد از
سال  ۹۲و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اختیار این سازمان قرار داده
شد؛ قبل از آن ،گمرک متولی بود و کاالی قاچاق را در انبارها نگهداری می کرد و
بعد از تعیین تکلیف و قطعی شدن حکم مصادره ،در اختیار سازمان قرار می داد تا
به فروش برسد.
جهرمی با بیان اینکه کلیه کاالهایی که کاشفین و ضابطین (منهای کاالی
ممنوعه) به عنوان قاچاق مصادره می کنند در اختیار سازمان قرار داده می شود،
گفت :رقم موجودی کاالهای سازمان را نمی توان به راحتی گفت زیرا ورودی و
خروجی کاالهای ما به صورت روزانه است.
وی با اشاره به بحث ارزش گذاری کاالهای موجودی در انبار ،افزود :قانون ،نحوه
ارزش گذاری این کاالها را به پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک سپرده است.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد :کاالهایی که در
اختیار ماست لزوما کاالیی نیست که به تملک ما درآمده باشد زیرا بخش قابل توجهی
از کاالهای قاچاقی که در اختیار سازمان قرار دارد به ظن قاچاق است که بعد از طی
کردن فرایند قضایی اگر قاچاق بودن آن محرز شد ،به تملک سازمان درمیآید؛ اما
در صورت صدور حکم برائت ،به صاحب کاال استرداد می شود .کما اینکه امسال مقدار
کاالهای قطعی شده و فروخته شده کمتر از کاالهایی است که به صاحبش استرداد
شده است .وی با بیان اینکه در اموال متروکه هم همین قانون حاکم است ،گفت:
یکی از اقدامات مهم سازمان در سال  ۹۷که با همکاری گمرک به انجام رسید تعیین
تکلیف  ۱۱هزار کانتینر رسوب شده در گمرکات جنوب بود که بخشی به صاحب کاال
مسترد و بخشی متروکه شد تا تعیین تکلیف شود.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه تعیین تکلیف
اموال یک بعدی نیست ،گفت :کاالی متروکه و قاچاق از طرف کاشف تحویل سازمان
می شود در فرایند قضایی قرار می گیرد تا تعیین تکلیف شود.
تعیین تکلیف کاالها تا پایان سال ،بستگی به عملکرد مرجع رسیدگی کننده دارد
وی در خصوص الزام تعیین تکلیف این کاالها تا پایان سال ،اظهار داشت :اگر
تا انتهای امسال دستگاه قضایی ،محاکم یا سازمان تعزیرات حکومتی پرونده هایی
که در اختیارشان است را به صفر برسانند و احکام پرونده ها را صادر کنند موجودی
کاالهای ما هم به صفر می رسد.
جهرمی تصریح کرد :تازمانی که پرونده ها در مرجع رسیدگی کننده تعیین
تکلیف نشوند کاالها به صورت امانت در اختیار ما قرار خواهند داشت.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت :خودمان نمی توانیم
در خصوص کاالها تصمیم بگیریم ،حتی راجع به کاالهای فاسد شدنی نیز باید حکم
فروش بگیریم.
معاون اول رئیس جمهور اخیرا به وزرای اقتصاد و صنعت ،در خصوص تعیین
تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف
در گمرکات کشور ،دستور داد« :جنابان آقایان دژپسند و رحمانی ،نباید تحت تاثیر
فضاسازی ،موانع فعاالن اقتصادی را برطرف نکنیم .اگر کسی تخلف کرده دستگاه
قضایی برخورد می کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل
کرده اند مشکل ایجاد شود».
گفتنی است؛ وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سال جاری جزییاتی از تخلفات
روی داده در خصوص ثبت سفارش غیر قانونی  ۶۴۸۱دستگاه خودرو را مطرح کرده
بود که تا زمان ورود جدی دستگاههای نظارتی حدود  ۱۹۰۰خودرو با ثبت سفارشهای
فاقد اعتبار از گمرکات ترخیص شده و ۴۵۰۰دستگاه نیز در خود گمرک توقیف شده
بود .بعد از این ماجرا برای  ۳۹فرد و شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل شد از
طرفی بعد از تحوالت ارزی در کشور واردات خودرو از خرداد ماه سال جاری ممنوع
شد و بیش از  ۱۰هزار خودرو در گمرکات مختلف دپو شد.

وزیر اقتصاد از ورود  ۶۰میلیون یورو ارز در روز شنبه  ۲۴آذرماه به
بازار ارز خبر داد و گفت :بازار ارز راه ثبات را در پیش گرفته است.
فرهاد دژپسند در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران گفت :یکی از برنامه های جدی وزارت اقتصاد
گسترش گفتگو با بخش خصوصی است که البته این اقدام به عنوان ویترین
صورت نمی گیرد .هر زمان که دعوتی از سوی اتاق بازرگانی یا تعاون
صورت گرفته است ،رد نکرده ام.
وی افزود :در استانها حتما یک جلسه را با فعاالن اقتصادی دارم،
چراکه بخش خصوصی در شرایط نرمال ،پارتنر واقعی دولت برای اداره
اقتصاد کشور است و در شرایط تحریم ،فوروارد اقتصادی کشور است؛ به

این معنا که این بخش خیلی از موانع برون داد که در دنیا با آن مواجه
هستیم را با توانمندی ،تجربیات و قابلیتهای خود حل کرده و به یاری
دولت می شتابد.
به گفته دژپسند ،این جمالت تعارف گونه نیست ،بلکه نگاهی به
انعکاسی از واقعیت هایی است که اگر خوب آن را درک کنیم ،اقتصاد
کشور را خوب مدیریت خواهیم کرد؛ این درحالی است که از سال  ۷۴به
بعد ،قائل به این نگاه و عامل به آن هستم و خدا را شاکرم که از فایده این
نگاه را هم بهره مند شده ام.
وی اظهار داشت :چین به واسطه نگاهی که اکنون به ایران دارد،
می طلبد که دولت با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران و چین کار را

مدیریت کند؛ این در حالی است که فرصت یا تسهیالتی ایجاد شده است
که بر اساس آن ،کونلون گام های خوبی برداشته است و امیدواریم این
فرصت را گسترش دهد تا ما هم بتوانیم ارتباط ایران و چین را بهتر از
گذشته برقرار سازیم و البته نیاز به کمک بخش خصوصی هم داریم.
وزیر اقتصاد گفت :احساس و ادراک امنیت سرمایه هم اکنون
وجود ندارد که از اتاق هم تقاضا شده است که نقطه نظرات را بفرستد؛
البته در وزارت اقتصاد نیز معاون امور اقتصادی مسئولیت هماهنگی
لوایح را دارد ،بنابراین از وی خواسته شده که حتما ارتباط با اتاق را
سازماندهی کند.
ادامه در همین صفحه
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پژمانفر در تذکر شفاهی عنوان کرد :

دولت بی رویه از صندوق توسعه ملی برداشت میکند

نماینده مردم مشهد نسبت به برداشت های بی
رویه دولت از صندوق توسعه ملی برای هزینههای جاری
انتقاد کرد.
حجتاالسالم نصراهلل پژمانفر در جلسه علنی دیروز
مجلس شورای اسالمی طی تذکری شفاهی از پرداخت
یارانه به افراد پُردرآمد و همچنین برداشت بی رویه دولت

ادامه از همین صفحه
وی با اشاره به تعامل با بخش خصوصی
در تدوین بخشنامه بازگشت ارز حاصل از
صادرات گفت :برخی از اعمال نظر بخش
خصوصی بر روی این بخشنامه را به عنوان
یک عقب نشینی دولت از مواضع خود
دانستند ،در حالیکه روز گذشته بازار نیما
 ۶۰میلیون یورو عرضه داشت و بازار ارز هم
در حال حرکت به سمت یک نرخ تعادلی
است چراکه ورود صادرکنندگان ارزشمند
برای عرضه ارز ،به طرف عرضه کمک می
کند ،البته در طرف تقاضا نیز بانک مرکزی
سیاست هایی را طراحی کرده است که این
دو در کنار هم به مدیریت عرضه و تقاضای
مصنوعی ارز کمک می کند و تعادل را برمی
گرداند.
دژپسند با بیان اینکه راجع به نرخ ارز
کمتر حرف می زنم ،ولی می خواهم این
نکته را تاکید کنم که ثبات بازار ارز ،خیلی
مهمتر از سایر موارد است ،گفت :به خصوص
اینکه صادرات ایران ،واردات پایه است و
بنابراین اگر ما ثبات را در بازار ارز ایجاد
نماییم ،فواید آن را همه بهره مند می شویم.
به همین دلیل اگر تعامل با بخش خصوصی
که با بسته بانک مرکزی شروع شد ،عمق
یابد می توانیم به جریان باثبات در بازار ارز
دست یابیم که در نهایت به ثبات در اقتصاد
تبدیل می شود.
وی اظهار داشت :با تغییرات مستمر در
قوانین و مقررات اقتصادی حتما سود نمی
بریم ،چراکه همه را در موضع ضعف قرار می
دهد .از بخش خصوصی هم انتظار داریم که
اگر بخشنامه ای صادر می شود همه به آن
پایبند باشند .بخش خصوصی باید بداند که
در چه ریلی حرکت می کند ،این ریل اگر پر
پیچ و خم و نوسان باشد نمی توان حرکت
کرد.
وزیر اقتصاد گفت :این موضوع باید در
تعامل قوی دوسویه و دوجانبه صورت گیرد.
دژپسند گفت :ذهن انسان آدم پاره و
فوالد نیست ،اگرچه من ادعا می کنم که
کارشناس اقتصادی  ۳۴ساله هستم و در
دانشگاه تدریس می کنم ،اما باید یادم باشد
که اگر این ترکیب با بخش واقعی و مجربین
بخش خصوصی شود ،می تواند تبدیل به
سیاستگذاری های بادوام و باقوام باشد.
وی اظهار داشت :در برنامه های
خود ،بر روی مزیت های استانی تاکید
زیادی دارم؛ ما سرمایه گذاری خارجی را

از صندوق توسعه ملی انتقاد کرد و گفت  :مجلس وظیفه
دارد نسبت به عملکرد دولت نظارت دقیق داشته باشد.
وی افزود :متأسفانه دولت به جای آنکه اعتباراتی
را در صندوق توسعه ملی برای آینده ذخیره کند ،هزینه
های جاری خود و ولنگاری هایش را از صندوق توسعه
ملی برداشت می کند و مجلس باید بر این مسئله نظارت

کند.
پژمانفر تصریح کرد :همچنین مجلس مصوب کرده
دولت به اقشار پردرآمد جامعه یارانه اعطا نکند و صرفاً
به اقشار آسیب پذیر یارانه دهد؛ متأسفانه این کار هم
صورت نمی گیرد و یک نگاه انتخاباتی از سوی دولت
پشت این قضیه وجود دارد.

 ۶۰میلیون یورو ارز به نیما آمد

باید جدی بگیرم ،این در حالی است که
نمی شود در تهران نشست و برای سرمایه
گذاران استانی تصمیم گرفت ،پس بخش
خصوصی باید توانمندی های نسبی سرمایه
گذاری را تشخیص داده و کار را پیش برند،
پس فعاالن اقتصادی سفیران جذب سرمایه
گذاری خارجی هستند.
وزیر اقتصاد گفت :اتاق بازرگانی اینجا
باید به عنوان پارتنر خود ،وارد عمل شده
و سرمایه گذاران خارجی را به عنوان یک
همراه و شریک ،وارد کشور نمایند؛ و چقدر
خوب است که این دو با هم جوینت شده و
به کمک سازندگی کشور بیایند .در موضوع
مالیات و بیمه و حتی فضای کسب و کار نیز
این شیوه را مدنظر داریم.
وی اظهار داشت :فضای کسب و کار
کشور بهبود مناسبی پیدا کرده بود ،البته
عواملی که امسال وجود داشت ،عوامل برون
دولتی بودند ،اما مهم برای ما این است که
چرا باید سرعت ما کم باشد؛ پس بخش
خصوصی باید نقش مسئوالنه و فعال ایفا کند
و ما نیز در هیات مقررات زدایی معتقدیم
که قوانین زاید را باید از سر راه برداشت ،اما
بخش خصوصی نیز این قوانین زاید را به
وزارت اقتصاد معرفی کند.
دژپسند گفت :بخش خصوصی وسط
میدان است و می خواهد مجموعه ای
وسیع از انتظارات را پوشش دهد ،اما ممکن
است در این میان بخشنامه و دستورالعمل
نامناسبی نیز صادر شود؛ اما می توان کار را
با همراهی و همکاری با بخش خصوصی به
خوبی پیش برد؛ البت معتقدیم که اجرای
مصوبات باید پیگیری شود؛ به همین دلیل
گزارشی را تهیه می کنیم برای روسای سه
قوه و خواهش داریم روی مصوبات ،توجه
ویژه داشته باشند.
وی در خصوص موضوع مالیات نیز
گفت :من به عنوان معلم بخش عمومی،
به این نکته اشاره می کنم که نمی توان
بدون توجه به رشد اقتصادی و تداوم سرمایه
گذاری راجع به نرخ مالیاتی بحث کنیم.
باید واقعیت را قبول کرد که نسبت تی به
جی دی پی بسیار پایین است ،االن به یک
روایتی افرادی که می خواهند ما را وادار به
افزایش مالیات کنند ،با ما در عدد این نسبت
اختالف نظر دارند .این عدد اما کم است؛ اما
قرار نیست برای رسیدن به نسبت مطلوب ،به
مودیان خوش حساب ظلم کنیم.
دژپسند ادامه داد :ما معافیت مالیاتی را

یک جا الزام قانونی دارد را قبول می کنیم؛
اما فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی قابل قبول
نیست .اینجا هم خواهش دارم که منت
بگذارید به ما در شناسایی راههای فرار و
اجتناب مالیاتی کمک کنید .شما که در دل
کار هستید ،خیلی راحت می توانید کار را
پیش برید .ما بیکار ننشسته ایم ،ما به دنبال
الکترونیکی کردن نظام مالیاتی و استقرار
نظام جامع مالیاتی به معنای کامل هستیم.
وی اظهار داشت :نظام مالیاتی باید
به نحوی پیش رود که فعاالن اقتصادی
شناسنامه دار ،افرادی که فعالیت اقتصادی
انجام داده و بدون شناسنامه هستند ،فراریان
مالیاتی به شمار می روند و اینها درآمدها
نجومی از فعالیت های اختالل زای اقتصادی
دارند .اگر آنها را نظم دهیم و به سازمان
درآوریم ،نیاز به این ندارد که برای افزایش
مالیات به سراغ مودی خوش حساب و خوش
کردار برویم.
دژپسند با بیان اینکه در مورد مالیات
آستان قدس رضوی نیز کارهایی انجام شده
است ،گفت :فعاالن اقتصادی باید شناسنامه
داشته باشند .این در حالی است که نرخ
مالیات نباید باال برود و ما نیز تالش می کنیم
که این نرخ باال نرود؛ به خاطر اینکه رکود
بیشتر دامن زده می شود؛ اما هدفگذاری
تورم بسیار خوبی است و نباید اجازه دهیم
که تورم باال رود و برای اقتصاد دولتی ایران
اثر تکاثری روی فعالیت بخش خصوصی
می گذارد؛ چراکه برای حفظ قدرت خرید
مردم نیازمند افزایش حقوق هستیم که این
کار نیازمند افزایش بودجه است و بنابراین
مشکالت خاص خود را دارد.
وی اظهار داشت :اگر رشد سرمایه
گذاری و تولید یا تورم هدفگذاری شود ،باید
با روش های غیرتورمی کار را پیش بریم؛
اینها را باید به عنوان هدف در نظر گرفت و
مجموعه هایی تولید کنیم که آثار سیستمی
در آنها لحاظ شده باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه همه در معایب
دولت بزرگ می توانیم ساعتها سخن بگوییم،
گفت :آنچه که وزارت اقتصاد را مورد انتقاد
انجام می دهد ،این است که واگذاری ها که
آن را خصوصی سازی نمی دانم ،تبدیل ب
چالش شد است و به همین دلیل چند تا از
خصوصی سازی ها با مخالفت مواجه شده
است؛ دامنه واگذاری ها فقط شرکتهای
دولتی نیست بلکه شرکتهای بانکی را نیز
شامل می شود و اموال و دارایی بانکها نیز

مشمول این واگذاری است؛ این حرف یک
وزیر نیست ،سیاستی است که عالیترین مقام
این کشور یعنی مقام معظم رهبری و رئیس
جمهور تاکید دارند و وزارت اقتصاد به عنوان
دستگاه مسئول پای آن ایستاده است؛ ما این
کار را بدون تبعات فرهنگی و اجتماعی آن را
انجام خواهیم داد؛ من می خواهم که بخش
خصوصی در این زمینه ما را یاری کند.
دژپسند گفت :بخش خصوصی به ما
بگوید که چگونه این انتقال صورت گیرد
تا هم افزایش کارایی اقتصادی به دنبال
داشته باشد و هم منجر به بحران فرهنگی
و اجتماعی نشود .بخشی از بحران هفت تپه
هیچ ربطی به واگذاری ندارد ولی همه را به
حساب واگذاری می کنند و بحث تحقیق
و تفحص از سازمان خصوصی سازی نیز
در دستور کار قرار گرفته است؛ اما بخش
خصوصی به ما در تدوین روش ها کمک
کند و در عین حال هم از طریق تشکیل
کنسرسیوم ،شرکت پروژه جدید یا هر طریق
دیگری وارد عمل شود .ضمن اینکه شما که
تجربه بنگاهداری خوبی را دارید ،وارد عمل
شده و شرکتها را خریداری نمایند.
وزیر اقتصاد توضیح داد :بخشی از
دارایی های بانکها منجمد شده است ،ما
نیز اصرار داریم دارایی بانکها را واگذار کنیم،
بخش خصوصی پس به میدان بیاید و کار را
به دست بگیرد .جلساتی هم با مدیران عامل
بانکها برگزار کرده ایم و در جهت رسیدن به
قانون رفع موانع تولید گام برداشته ایم .روی
بحث اهلیت هم تمرکز داریم و واگذاری ها را
به اهل خود صورت خواهیم داد.
دژپسند با بیان اینکه باید با واردات
غیررسمی و قاچاق به شدت برخورد کنیم؛
گفت :بخش خصوصی در این کار می تواند
به ما کمک کند؛ پس باید هر کاالیی که وارد
گمرک می شود ،به زودی ترخیص شود و
اگر مشکل مابه التفاوت و ثبت سفارش
داریم ،باید حل شود؛ این در حالی است که
بخش خصوصی به ما کمک کند که برای
کاهش فساد گام برداریم.
وی اظهار داشت :اگر بتوانیم یک
محیط شفاف ،رقابتی و بالنده را داشته
باشیم ،می توانیم اقتصاد خود را پیش بریم،
البته دولت هم نباید هدفگذاری و تخریب
غلط داشته باشد و دست بخش خصوصی را
بگیرد .اگر دولت با این سیاق پیش رود ،در
تامین مالی داخلی و خارجی بخش خصوصی
گام های جدی را برخواهد داشت.

ارائه
بسته حمایتی به
متقاضیان اپراتورهای
ماهوارهای مخابراتی
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خبر
رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد:

۲۲هزارمیلیاردتوماندرآمد
گمرکیدرسالجاریوصولشد
رئیس کل گمرک با بیان اینکه ۲۲هزار
میلیارد تومان درآمد در گمرک طی  ۸ماهه
وصول شده گفت :در این مدت۱۴ ،هزار
میلیارد حقوق ورودی و ۷هزار میلیارد
مالیات بر ارزش افزوده واردات در گمرک
وصول شده است.
به گزارش گمرک ایران ،مهدی
میراشرفی اظهار داشت :برای امسال ،تکلیف
سنگینی برعهده گمرک گذاشته شده و
درآمدها از  ۲۳هزار میلیارد تومان با افزایش
۶هزار میلیارد تومانی به  ۲۹هزار میلیارد
تومان رسید که بخشی از این افزایش مربوط
به حقوق ورودی خودروها است ،بنابراین با
توقف واردات خودرو درآمدهای این بخش
محقق نخواهد شد.
وی به دیگر ابعاد وضعیت درآمدهای
گمرک پرداخت و عنوان کرد :در حال حاضر با
کاهش  ۱۵درصدی واردات روبرو هستیم که این
موضوع برای کل کشور خوب است که واردات
را محدود کرده و باید به سمت داخلی سازی
برویم؛ اما کاهش واردات برای برخی واحدهای
تولیدی و صنایع مشکالتی را ایجاد کرده ،البته
از طرفی صادرات با رشد همراه است.
رئیس کل گمرک خاطرنشان کرد :اگر
سال آینده نیز واردات همین گونه باشد ،پیش
بینی می شود که درآمد های مفروض در الیحه
بودجه ،به طور کامل محقق نشود.
میراشرفی یادآور شد :همچنین ۱۳۳۹
قلم کاالی مصرفی ممنوع شده از ماخذ باالیی
برخوردار هستند که با احتساب آنها درآمدهای
گمرک تعیین شده است .معتقدیم درآمد ۲۶
هزار میلیارد تومانی برای سال آینده باید تعدیل
شود.
رئیس کل گمرک با اشاره به میزان
درآمدهای وصول شده در  ۸ماهه امسال ،بیان
داشت :در این مدت ،حدود  ۱۴هزار میلیارد
تومان با ضمانت نامه ها وصولی وجود داشته و
همچنین  ۷هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش
افزوده اخذ شده است؛ ضمن اینکه ۱۱۰۰
میلیارد تومان نیز از محل حقوق ورودی خودرو
دریافت شد.
میراشرفی با تاکید بر اینکه به دنبال
افزایش درآمدهای گمرک از محل شفافیت
واردات هستیم ،اظهار داشت :در حال حاضر
تجارت خارجی با محدودیت و پیچیدگیهایی
همراه است که عارضه آن غیرشفافیت بوده و
فساد و تخلف را به همراه دارد.
وی تاکید کرد :در شرایط تحریمی
نمیتوان اطالعات خرید کاالهای وارداتی را از
سیستم بانکی بینالمللی دریافت کرد و از جایی
که کاال در دسترس خودمان است اطالعات را
اخذ میکنیم .همچنین در کنار آن استفاده از
تجهیزات و امکانات مانند ایکس ری و RFID
میتواند به تسهیل در امور تجارت خارجی و
شفافیت کمک کند.

