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اقتصاد

سه شنبه  16مهر 1398
شماره 2562

اخبار

سیاست خوب وزارت صمت برای
کنترل قیمتها و ممانعت از واردات
با حمایت از تولید داخلی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای حمایت از تولید
داخلی سیاست های خوبی اعمال کرد ،گفت :سیاست
وزارت صمت برای کنترل قیمت ها و ممانعت از واردات
با حمایت از تولید داخلی خوب بوده است.
عالء الدین خادم نماینده سپیدان در مجلس
شورای اسالمی با اشاره به مصوبه مجلس برای تشکیل
وزارت بازرگانی گفت :هدف از تشکیل این وزارتخانه
مدیریت صادرات و واردات است.
وی افزود :نمایندگان مجلس برای سازماندهی نظام
اقتصادی مملکت ،کنترل قیمت ها ،جلوگیری از واردات
بی رویه و افزایش تولید و صادرات خواهان تشکیل
وزارت بازرگانی شدند که تشکیل این وزارتخانه با این
اهداف مثبت است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه
نگاه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،واردات محور
نیست ،تصریح کرد :بازاریابی داخلی و خارجی و افزایش
صادرات از مهمترین اهداف تشکیل وزارت بازرگانی
است.
خادم با اشاره به ضرورت افزایش کیفیت تولیدات
داخلی تصریح کرد :تولید کنندگان داخلی باید کیفیت
محصوالت خود را افزایش داده تا مصرف کنندگان برای
خرید آن راغب شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید واردات به تولید داخلی
ضربه بزند ،اظهار داشت :در صورتی که کاال و محصوالت
در داخل تولید نشود ،واردات باید صورت گیرد و هر گاه
کاال و محصولی که در داخل تولید می شود ،باید جلوی
واردات آنرا گرفت.
نماینده سپیدان در مجلس تصریح کرد :خوشبختانه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای حمایت از تولید
داخلی سیاست های خوبی اعمال کرد .از جمله کنترل
قیمت ها و ممانعت از واردات با حمایت از تولید داخلی
از جمله این سیاست ها بوده است.
رئیسکل گمرک ایران خبر داد؛

۵۰۰میلیون دالر مبادالت تجاری
ایران و اوراسیا

رئیسکل گمرک ایران گفت :با اوراسیا نزدیک به
 ۵۰۰میلیون دالر مبادله داریم این رقم در حال حاضر
مطلوب نیست و ما به دنبال این هستیم که این مقدار
را به چند برابر افزایش دهیم.
مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در
بیشکک با اشاره به اشتراکات ایران با کشورهای آسیای
مرکزی و اوراسیا اظهار داشت :نخستین مورد اشتراکات
جغرافیایی است ،دوم اینکه ما دارای اشتراکات فرهنگی
و دینی با این منطقه هستیم و بیشتر اعضای اوراسیا
فرهنگ نزدیکی به هم دارند و این موضوع باعث میشود
که عضویت ایران در این اتحادیه توجیه داشته باشد.
رئیسکل گمرک ایران گفت :موضوع مهم دیگر
این است که هر جا که تجارت افزایش پیدا کند امنیت
افزایش پیدا کرده ،یعنی ما کمترین و کم هزینه ترین
راه ایجاد امنیت را توسعه تجارت میدانیم ،هر جا که
تجارت برقرار شود امنیت و صلح و آرامش هم ایجاد
میشود و این بسیار عالی است.
میراشرفی ادامه داد :هماکنون ما با اوراسیا نزدیک
به  500میلیون دالر مبادله داریم این رقم در حال
حاضر مطلوب نیست و ما به دنبال این هستیم که
این مقدار را به چند برابر افزایش دهیم .هم در ایران
محصوالتی وجود دارد که از نظر قیمت و کیفیت برای
منطقه مناسب است و هم در اوراسیا محصوالتی وجود
دارد که برای ایرانیان مطلوب میباشد.
وی افزود :اوراسیا بهترین گوشت ،پشم و پنبه را
تولید میکند که قابلیت صادر کردن به ایران را دارد و
در کشور ما نیز به شدت تنوع محصوالت مخصوصا در
حوزه نفت ،گاز ،پتروشیمی ،معادن و هایتک وجود دارد
و اگر ظرفیتهای  2طرف را شناسایی شود از وضعیت
فعلی که وضعیت مطلوبی نیست میتوانیم به وضعیت
راضیکننده برسیم.
رئیسکل گمرک ایران گفت :این موارد به عملکرد
سازمانهای کشورهای عضو بستگی دارد.
میراشرفی تصریح کرد :یک ماه دیگر ما اجرای
برنامههای مشترک را آغاز میکنیم سپس  360قلم کاال
از اوراسیا با تعرفه پایین ،عوارض بسیار پایین و برخی
از موارد بدون عوارض میتواند وارد ایران شود و 503
قلم کاال از ایران با تخفیف عوارض گمرکی به منطقه
اوراسیا صادر میشود .در  3سال اول ما به این نحو پیش
خواهیم رفت ،اگر این وضعیت مطلوب باشد ،میتواند به
عضویت دائم ایران در اوراسیا منجر شود.
وی افزود :بخش خصوصی نیز به دنبال افزایش
سود است و وظیفه ما است که زمینه را برای بخش
خصوصی فراهم کنیم ،کار دولت کار ساختن زیرساخت،
جاده و ریل گذاری است ،بخش خصوصی از جایی که
این امکانات فراهم باشد استقبال میکند ما فقط باید به
دنبال تسهیل امور باشیم و بهبود تجارت ،حمل و نقل،
انتقال پول ،بیمه و مسایل گمرکی و بهداشتی را دستور
کار خود قرار دهیم.
رئیسکل گمرک ایران گفت :از آن جایی که اوراسیا
منطقه بزرگی است ،ما به یک مسیر اکتفا نمیکنیم؛ ما
مسیر ارمنستان را داریم و در دریای خزر نیز با روسیه
مرز مشترک داریم.
وی ادامه داد :ترجیح بخش خصوصی ایران،
ترکمنستان ،ازبکستان و تاجیکستان است.
میراشرفی بیان داشت :نیاز است که ایران و اوراسیا
با ترکمنستان و ازبکستان مذاکراتی را انجام دهند تا
مشکالت این مسیر حل شود.
رئیسکل گمرک ایران تصریح کرد :در کل  4مسیر
اقتصادی با اوراسیا داریم شرقیترین مسیر ترکمنستان،
ازبکستان و قرقیزستان است ،مسیر دریای خزر در
قزاقستان ،مسیر دریای خزر در قلمرو روسیه و در
آخر مسیر ارمنستان ،روسیه و بالروس از این جمله
میباشند.
میراشرفی در پایان گفت :مسلما اگر این همکاریها
نتایج خوبی برای  2طرف داشته باشد امکان تمدید،
گسترش و حتی عضویت ایران نیز در سازمان اوراسی
مطرح میشود اما به عملکرد و ارتباط ما با این سازمان
در طول این  3سال بستگی دارد.

دور دوم حذف یارانه ثروتمندان

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره  ۱۴قانون
بودجه  ۹۸از دور جدید حذف یارانه بگیران
در مهر ماه خبر داد.
حسین میرزایی با اشاره به آخرین
وضعیت بررسی حذف یارانه بگیران
غیرنیازمند طبق قانون بودجه سال ۹۸
کل کشور اظهار کرد :تاکنون  ۶.۲درصد
از کل خانوارهایی که مشمول حذف یارانه
شده اند (حدود  ۲۰۰هزار خانوار) به این
موضوع اعتراض کردند .سخنگوی ستاد
اجرایی تبصره  ۱۴قانون بودجه  ۹۸گفت:
خانوادههایی در میان حذف شدگان هستند
که به معنای واقعی غیر نیازمند یا به تعبیر
عامیانه میلیاردر تلقی می شوند .مث ً
ال فردی
در یکی از پاساژهای تهران بیش از ۲۰
میلیارد تومان تراکنش سالیانه و حدود ماهی
 ۲۰۰میلیون تومان تراکنش داشت که به
حذف یارانه خود اعتراض کرده بود .وی ادامه
داد :بر اساس قرائن و حساب های بانکی و
بانک های اطالعاتی این افراد مشمول
دریافت یارانه نمیشوند.
میرزایی یادآور شد :حدود  ۴۷درصد
اعتراض هایی که صورت گرفته از این قبیل
هستند؛ یکی از مباحث بسیار مهم درخصوص
یارانه ،تفکیک حساب های حقیقی از حقوقی
است .جدا نبودن چنین حسابهایی یکی از
راههای فرار مالیاتی بوده که مشکالت دیگری
را نیز به همراه دارد .سخنگوی ستاد اجرایی
تبصره  ۱۴قانون بودجه با بیان این که در مهر
ماه نیز دور جدیدی از حذف یارانه بگیران
را خواهیم داشت ،افزود :این فرایند با نظر
مجلس در ماههای آینده نیز ادامه مییابد تا
یارانه سه دهک باالی جامعه براساس قانون
حذف شود.

مالک های حذف یارانه بگیران
غیرنیازمند چیست؟
بر اساس آخرین اطالعات ارائه شده از
سوی ستاد اجرایی ماده  ۶آیین نامه اجرایی
تبصره  ۱۴قانون بودجه ( ۹۸ستاد حذف
یارانه بگیران غیر نیازمند) ،حذف یارانه
نقدی خانوار شاخص های متعددی دارد
که مهم ترین آن ها عبارت اند از :تعداد و
ارزش خودروی اعضای خانوار ،تعداد و ارزش
امالک خانوار ،تعداد سفرهای خارجی اعضای
خانوار ،شغل اعضای خانوار :پزشکان ،مدیران
دولتی ،وکال ،هیئت علمی ،کارفرمای حقیقی
یا حقوقی ،صاحبان صرافی ،اصناف ،فعاالن
کسب و کار و ،...مجموع حقوق و دستمزد
اعضای خانوار ،تعداد اعضای خانوار ،استان یا
منطقه محل زندگی خانوار بر مبنای مالکیت
یا اجاره .این شاخص های فوق برای کلیه
خانوارهای یارانه بگیر با دقت باال بررسی شده
است و در نهایت خانوارهای یارانه بگیر ،رتبه

رئیس فراکسیون غذا و دارو بیان کرد:

احتمال افزایش قیمت دارو با اصالح نرخ آن

رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس با تاکید بر اینکه «برای اصالح قیمت دارو باید
نمایندگان سازمان حمایت از مصرف کنندگان ،صنوف تولید کننده و وارد کننده و سازمان
متولی به یک رویه مشترک دست پیدا کنند» گفت :اصالح قیمت دارو منجر به افزایش مختصر
قیمت دارو شود .همایون هاشمی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس سازمان غذا و دارو درباره
اصالح قیمت دارو به عنوان گام اول وزارت بهداشت برای درمان اقتصاد دارو گفت :با توجه
به اینکه قیمت تولید دارو از واردات آن کمتر است باید حمایت از تولید کنندگان به عنوان
رویه ملی در دستور کار قرار گیرد .وی افزود :برای اصالح قیمت دارو باید کمیتهای متشکل
از نمایندگان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و صنوف اعم از تولید کننده و وارد کننده و
سازمانهای متولی یعنی غذا و دارو و وزارت بهداشت به یک نقطه نظر مشترک برسد .در نهایت
نباید اقدامات منجر به ضرر تولید کننده شود و همچنین به مردم فشار وارد کند .این عضو
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «قیمت دارو بر اساس یک سری دادهها و
معیارهای علمی تعیین میشود» گفت :برای جلوگیری از افزایش فشار به مردم باید بیمهها را
مکلف کرد که پای کار آیند .ما عمدتا نظامهای بیمهگر وابسته به دولت و قوی داریم که میتوان
آن ها را مکلف کرد که تا حدی پرداختی داشته باشند .در این صورت با اصالح قیمت دارو به
مردم هم فشار وارد نمیشود .هاشمی در جمع بندی گفت :با توجه به این که در طول یکی دو
سال گذشته قیمت دارو تغییر نکرده و از آن طرف همه اقالم مرتبط با تولید دارو اعم از مواد
اولیه و یا لوازم بسته بندی با افزایش قیمت مواجه شده است ،اصالح قیمت ضروری است البته
این عمدتا به معنای افزایش قیمت نیست که ممکن است منجر به یک افزایش مختصری شود.
مهم آن است که قبل از اصالح قیمت جلسات مشترکی بین سه گروه یاد شده برگزار شود.

بندی می شوند.
ستاد یادشده ،همچنین با اشاره به
فرایند اعتراض به حذف یارانه نقدی در دور
قبلی حذف یارانه بگیران غیر نیازمند در
شهریورماه تصریح کرده بود :در صورتی که
متوسط هزینه کرد خانوار در چهارماه اول
سال  ،۹۸کمتر از میزان جدول زیر باشد،
یارانه آن خانوار مجدد برقرار خواهد شد و
مبلغ پرداخت نشده ماه قبل را در پرداخت
بعدی دریافت خواهد کرد .مبالغ ذکر شده در
این جدول ،صرفاً شامل مجموع تراکنش های
خرید اعضای خانوار از طریق دستگاه های
کارت خوان و درگاه های پرداخت اینترنتی
است.
سقوط سهم یارانه نقدی از درآمد
خانوار شهری به یک سوم
جدیدترین بررسی های مرکز آمار ایران
از افت قابل توجه سهم یارانه های نقدی از
درآمد خانوارهای شهری و روستایی حکایت

دارد .گزارش این مرکز نشان می دهد که
سهم یارانه نقدی از درآمد خانوارهای شهری
از  ۱۱درصد در سال  ۹۰به  ۴درصد در
سال ( ۹۷معادل  ۶۳درصد کاهش) رسیده
است .از سوی دیگر یارانه نقدی خانوارهای
روستایی که در سال  ،۹۰رقمی در حدود
 ۲۰درصد از درآمدشان را شامل می شده ،تا
سال  ۹۷با کاهش ارزش یارانه ها به حدود
 ۸درصد درآمدشان رسیده است.
کارشناسان در سال های اخیر بارها بر
لزوم شناسایی و حذف دهک های ثروتمند
از فهرست یارانه بگیران و تخصیص یارانه
آنها به نیازمندان تاکید کرده اند .منتهی
بعد از بیش از پنج سال ،به تازگی دولت
به صرافت حذف یارانه قشر ثروتمند
افتاده است .با این شرایط می توان گفت
در صورتی که دولت امسال نیز به حذف
یارانه بگیران غیر نیازمند واکنشی نشان
نمی داد ،تورم قیمت ها حدود  ۴تا  ۵سال
آینده ،خودبه خود سهم این یارانه از درآمد
خانوارهای شهری را به زیر یک درصد و در
حدود صفر تقلیل می داد!
مرکز آمار در بخش دیگر گزارش خود،
سهم یارانه نقدی در درآمد کل یک خانوار
شهری و روستایی را به تفکیک دهک های
درآمدی در سال  ۹۷محاسبه کرده است.
نتایج بررسی ها در این قسمت نشان می دهد
که در سال گذشته سهم یارانه نقدی از درآمد
دهک اول خانوارهای شهری و روستایی به
ترتیب  ۱۳و  ۲۹درصد بوده است .این رقم
برای دهک های باالتر کمتر بوده ،به طوری
که در بین ثروتمندترین شهرنشینان و
روستانشینان ،به ترتیب به یک و  ۴درصد
کاهش یافته است.

مدیرکل بازرسی مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی:

۵۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

هادی خانی اظهار داشت :حدود  ۴۰تا  ۵۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برآورد
میشود البته نمیتوانیم به عدد دقیق فرار مالیاتی برسیم چون اشراف اطالعاتی و
ریزدادههای الزم را نداریم و از نظر ما هر جا که ابهام اطالعاتی در خصوص درآمدها داریم
استعداد فرار مالیاتی وجود دارد .مدیرکل بازرسی مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی
با اشاره به فرار مالیاتی  40تا  50هزار میلیاردی ،گفت:پیگیری قضایی برای دریافت ریز
دادههای اطالعات اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است .هادی خانی اظهار داشت:
حدود  40تا  50هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برآورد میشود البته نمیتوانیم به عدد
دقیق فرار مالیاتی برسیم چون اشراف اطالعاتی و ریزدادههای الزم را نداریم و از نظر ما هر
جا که ابهام اطالعاتی در خصوص درآمدها داریم استعداد فرار مالیاتی وجود دارد .مدیرکل
بازرسی مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود :در دو جبهه بحث
فرار مالیاتی پیگیری میشود ،مسیر اول برخورد موردی و مسیر دوم هوشمند سازی نظام
مالیاتی است .او ادامه داد :سازمان امور مالیاتی هوشمندسازی و مدرن سازی مالیاتی را
در دستور کار دارد .خانی گفت :هنوز تفکیک دقیقی درباره فرار مالیاتی وجود ندارد چراکه
هنوز اشراف اطالعاتی در این خصوص ایجاد نشده است .او با بیان اینکه ،دسترسی سازمان
به ریز دادههای اقتصادی با چالش هایی همراه است چراکه هنوز معماری کالن اطالعاتی
باری تجمیع دادهها وجود ندارد ،گفت :پیگیری قضایی برای دریافت ریز دادههای اطالعات
اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است .مدیرکل بازرسی مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی
سازمان امور مالیاتی تاکید کرد :برای اثر بخش بودن و پویا بودن سازمان مالیاتی هیچ راهی
جز مدرن سازی و هوشمندسازی نداریم.

اثر ممنوعیتها بر تقویت ساخت داخل

ممنوعیتهای تجاری در همه
کشورهای دنیا برای پیشرفت صنعتی اعمال
میشود .روندی که طی یک دهه گذشته
سیاستگذاران داخلی در سطح کالن آن
را پیگیری میکنند تا تولید در ایران جان
تازهای بگیرد.
اما این ممنوعیتها در سالهای اخیر
با جدیت بیشتری توسط مسووالن در حال
پیگیری است؛ چراکه در شرایط سخت جنگ
اقتصادی تکیه بر توان داخلی از اهمیت
بیشتری برخوردار شده است .به همین دلیل
اکنون ممنوعیتهای وارداتی کشور به یک
هزار و  ۶۵۰قلم کاال رسیده است.
درکنار عملکرد دولت در راستای تقویت
ساخت داخل باید ممنوعیتها را با جزییات
بیشتری اعمال کرد تا مشکلی برای تهیه مواد
اولیه مورد نیاز پیش نیاید و فعاالن اقتصادی
بتوانند محصوالت با کیفیتی تولید و روانه
بازار کنند .همچنین با توجه به تجربه ایجاد
انحصار در گذشته همزمان با اعمال برخی
ممنوعیتهای وارداتی ،دقت در این جزییات
ضرورت بیشتری خواهد داشت.
ممنوعیتها و دردسرهایش
سالهاست که دولتها در راستای
حمایت از تولید داخل ساالنه لیستی از
کاالهای داخلی جهت ممنوعیت واردات
ارایه میکنند .این قانون که از سال 87
تصویب شده است در سال  93اصالحاتی
را در خود جای داد که بر اساس آن وزارت
صنعت ،معدن و تجارت متولی ارایه لیست
کاالهای داخلی است که ممنوعیت واردات
خواهند داشت و هر  6ماه این لیست را به
روز خواهد کرد .اهمیت این ممنوعیتها به
قدری بود که مقاممعظم رهبری در سال 96
طی سخنانی به آن تاکید کرده و فرمودند:
«واردات کاالهایی که در داخل بهقدر کافی
تولید میشود ،بایستی بهصورت یک حرام
شرعی و قانونی شناخته بشود ».با این حال
از ابتدای سال  96لیستهای متعددی از
سوی دولت و وزارتخانهها به منظور اعمال
ممنوعیت واردات پیشنهاد شد که در نهایت
به لیستی  114موردی بدل و برای اجرا به
دستگاههای دولتی ابالغ شد.
در ادامه این روند ،بهمن ماه سال
گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای
اسالمی در جریان بررسی طرح حداکثر
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
حمایت از کاالی ایرانی ،ماده  17و تبصره
آن را تصویب کردند .پس از تصویب این ماده
وزارت صمت موظف شد تا ثبت سفارش
کاالهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی

دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به
میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
ممنوع کرده یا بر اساس ماده  ۲۲قانون
احکام دایمی برنامههای توسعه کشور از
موانع تعرفهای و فنی جهت مدیریت واردات
استفاده کند.
در این راستا معاونت امور صنایع وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ایران در سال گذشته،
تعداد اقالم وارداتی ممنوعه را از معادل یک
هزار و  390قلم کاال به یک هزار و  530قلم
رساند و در انتهای سال اعالم کرد که سال 97
با ایجاد ممنوعیت برای واردات برخی کاالها
بیش از پنج میلیارد دالر برای محصوالت
ساخت ایران بازار فروش ایجاد شده است.
همچنین رضا رحمانی ،وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در شهریور ماه امسال از ممنوعیت
واردات  ۵۰۰قلم کاال که ارزش آنها باالی ۳
میلیارد دالر بوده در سال گذشته خبر داد و
اعالم کرد که هر کجا احساس کنیم برای
کاالیی امکان ساخت داخل است ،واردات
آن را ممنوع میکنیم .اما در آخرین آماری
که حسین مدرس خیابانی ،قائممقام وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در امور بازرگانی نیز
اعالم کرد :هم اینک واردات یک هزار و ۶۵۰
قلم کاال به کشور ممنوع است و به تناسب
افزایش تولید اقالم جدید ،ممنوعیت واردات
کاال بیشتر میشود.
کنترل واردات؛
راهی برای تقویت تولید
در همین راستا ،رییس هیاتمدیره
خانه صنعت ،معدن و تجارت جوانان ایران
درباره تاثیر ممنوعیت واردات کاالهایی که
مشابه آنها در داخل کشور تولید میشود
بر تقویت تولیدهای داخلی میگوید :زمانی
که واردات کنترل شود ،خود به خود جلوی
قاچاق کاال و محصوالتی که به شکل بیرویه
از کشورهای دیگر وارد میشود ،گرفته
خواهد شد و تداوم این امر به حمایت از
تولیدکننده داخلی میانجامد .رضا امیدوار
تجریشی ادامه میدهد :در چنین شرایطی
تولیدکننده با انگیزه بیشتری تولید میکند و
برای رشد تولید به جذب نیرو روی میآورد،
در نتیجه بازار کار به رونق میافتد و معضل
اشتغال را برطرف میکند .او با بیان اینکه
نگاه و سیاست کشورها مبنی بر واردات یا
ممنوعیت واردات متفاوت است ،میافزاید:
زمانی که اقتصاد آزاد بر پایه رقابت وجود
داشته باشد و تمام شرایط همچون مواد اولیه
و زیرساختها برای تولیدکننده فراهم شود،

قطعا رقابت خوبی برای تولید باکیفیت رخ
خواهد داد.
رییس هیاتمدیره خانه صنعت ،معدن
و تجارت جوانان ایران با اشاره به اینکه
حاکمیت یا دولتها باید از تولیدکننده
باتوجه به نوع تولید و محصول حمایت کنند،
توضیح میدهد :در برخی موارد ممنوعیت
در بحث کاالهای مشابه انحصارگرایی برای
گروهی خاص به وجود آورده و منجر به
رقابت نشده است؛ در واقع باید برای کاالهای
با کیفیت ممنوعیت ایجاد شود .امیدوار
تجریشی تاکید میکند :اگر زیرساختها
برای تولیدکنندگان مهیا شود و آنان کاالهای
با کیفیت و با سلیقه مشتری تولید کنند قطعا
ایران در منطقه میتواند چین کوچک باشد.
او با تاکید بر اینکه ممنوعیتها نیاز
به برنامهریزی دقیق دارد ،باید همه شرایط
را باهم دید و طبق آن بخشنامه صادر
کرد ،میافزاید :تقویت تولید باید به سمت
صادرات باشد و همچنین مولفههای اقتصاد
مثل زنجیر به هم پیوسته است که هر کدام
بر دیگری تاثیر میگذارد ،بنابراین در فرآیند
اقتصاد اگر به درستی گامبرداریم ،چرخه
تولید ،توزیع و مصرف هم در مسیر درستی
قرار میگیرد.
عملکرد بهتر ممنوعیتها با ایجاد تبصره
همچنین یک عضو هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر ممنوعیت
واردات کاالهایی که مشابه آنها در داخل
کشور تولید میشود بر تقویت تولیدهای
داخلی میگوید :ممنوعیت واردات کاالهایی
که مشابه آنها در داخل کشور تولید میشود،
با وجود برخی تبصرهها بهتر عمل خواهد
کرد؛ چراکه برخی کاالها نیاز به لیستهای
ریزتری دارد .مهراد عباد با بیان اینکه این
قانون میتواند کمک شایان توجهی به
تولیدهای داخلی کند ،میافزاید :در صورتی
که یک کاال واقعا مشابه داخلی آن تولید
میشود اصال نباید واردات آن صورت گیرد.
حتی به نظر میرسد تمام فعاالن اقتصادی
با این ممنوعیت موافق باشند؛ چراکه این
مورد میتواند به تولیدکننده داخلی کمک
شایان توجهی نماید ،البته به شرط اینکه
تولیدکننده داخلی بتواند با همان کیفیت
کاال را تولید کند .او ضمن تاکید بر اینکه اگر
این قانون به درستی انجام شود بسیار مفید
خواهد بود ،میگوید :در این قانون نوشته
شده؛ در صورتی که کاالیی در داخل کشور
تولید میشود واردات آن ممنوع است اما به
واژه کیفیت اشاره نشده است.
به گفته عباد ،اکنون بحث بر این است

که ممکن است کاالهایی در داخل ایران
تولید شود که کیفیت وارداتی آن را نداشته
باشد؛ در نتیجه باعث میشود کاالی باکیفیت
وارد کشور نشود .او معتقد است که در مورد
مواد شیمیایی ممکن است کاالیی با خلوص
پایین در ایران تولید شود ،اما این قانون باعث
شده تا خلوص باالتر از آن وارد نشود .عضو
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید
دارد که واردات یک ردیف تعرفه به دلیل
تولید داخلی آن ممنوع میشود و کاالیی با
یک اسم قابلیت واردات را ندارد ،این در حالی
است که ممکن است این کاال با اسم مشابه
مدلهای مختلفی داشته باشد .به گفته او،
ممنوعیتها نیازمند تبصره است و باید تمام
آنها با انجمنهای تخصصی مربوطه مشورت
شود و پس از نظرسنجی ممنوعیتها اعالم
شود؛ چراکه عدم واردات بدون در نظر
گرفتن موارد یادشده باعث میشود برخی
کاالهای باکیفیت وارد ایران نشود و ضرر
این ممنوعیت به همان تولیدکنندهای وارد
میشود که قصد حمایت از آن را داشت.
دلیل آن هم استفاده از مواد اولیه بیکیفیت
در تولید است؛ چراکه مواد اولیه با کیفیت
وجود نداشته که از آن استفاده کند پس
کیفیت تولید نیز کاهش پیدا میکند.
عباد همچنین به نحوه واردات کاالهای
ممنوع شده اشاره کرده و میگوید :اگر
شخصی بخواهد کاالیی را وارد کشور کند
که ممنوع اعالم شده ،باید از تولیدکننده
داخلی آن نامه بگیرد .این تولیدکننده طی
نامهای به گمرک کشور اعالم میکند که
کاالیی که قصد واردات آن وجود دارد در
ایران تولید نمیشود و میتوان به این شخص
اجازه واردات داد .متاسفانه این روند باعث
امضای طالیی و رانت شده است؛ چراکه
تولیدکننده ممکن است برخی را تایید کند
اما برخی دیگر را رد کند .عباد در پاسخ به
اینکه ممکن است برخی کاالها توسط تعداد
زیادی از شرکتهای داخلی تولید شود آیا
باید از تک تک آنها تایید گرفت ،میگوید:
گمرک مرجع دارد و میگوید از چه شرکتی
نامه دریافت شود؛ گمرک کشور پیش از این
مراجع را شناسایی کردند.

اخبار کوتاه

برآوردها درباره فرار مالیاتی کالن وکال
صحت دارد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
درباره رقم فرار مالیاتی وکال گفت :گفته میشود
فرار مالیاتی وکال  ۱۲هزار میلیارد تومان است.
به نظر بنده ،این عدد درست تخمین زده شده و
صحت دارد.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی
و قضایی مجلس شورای اسالمی با اشاره به
سازوکارهای فرار مالیاتی وکال گفت :بحث
کماظهاری در وکال جدی است .مثال وکالیی هستند
که برای یک پرونده  500میلیون حقالوکاله
میگیرند اما در موقع اظهار میگویند فقط یک یا
دو میلیون حقالوکاله گرفتیم.
وی درباره رقم فرار مالیاتی وکال گفت :گفته
میشود فرار مالیاتی وکال  12هزار میلیارد تومان
است .به نظر بنده ،این عدد درست تخمین زده شده
و صحت دارد .مثال فرض کنید در یک معامله 10
میلیارد تومانی؛ وکال  10درصد مبلغ را به عنوان
حقالوکاله دریافت میکنند که میشود یک میلیارد
تومان بابت یک پرونده.
نوروزی همچنین اظهار داشت :به نظر من
سازمان امور مالیاتی باید از وکال مالیات واقعیشان
را بگیرد زیرا که فرار مالیاتی وکال ظلم به مابقی
مودیان است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
گفت :االن تنها گرو ههایی که دارند مالیات میدهند
از طبقات پایین جامعه هستند .برای مثال از کارگران
و کارمند دولت و کارمندان شهرداری مالیات کامل
گرفته میشود اما خیلیها هستند که مالیات
نمیدهند.
وی با تاکید بر شفافیت درآمد مشاغل گفت :تنها
راهکار برای مبارزه با فرار مالیاتی ،ایجاد شفافیت
است .اگر شفافیت ایجاد شود خیلی از مشکالت مثل
قاچاق و پولشویی و فرار مالیاتی اقشار مختلف حل
خواهد شد.
نوروزی در پایان با اشاره به وجود تبعیض
مالیاتی در کشور گفت :در سازوکار اخذ مالیات
نباید تبعیض وجود داشته باشد و وکال هم باید
قطعا مالیات بدهند و استثنایی هم در پرداخت
مالیات نداریم.
اخیرا شها بالدین بیمقدار عضو کمیسیون
شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به فرار مالیاتی
 6هزار میلیارد تومانی پزشکان گفته بود« :فرار
مالیاتی وکال نیز در همین حدود است».
معاون وزیر صنعت اعالم کرد؛

حذف صادرکنندگان کاالهای اساسی و
مواد خام از لیست صادرکنندگان نمونه

رییس سازمان توسعه تجارت گفت :امسال
به جهت اهمیت به تولید براى روز ملى صادرات،
صادرکنندگان کاالهای اساسی و مواد خام به عنوان
صادرکننده نمونه انتخاب نشدند و از لیست حذف
شده اند.
حمید زادبوم دیروز در نشست خبرى خود
به مناسبت روز ملى صادرات از افزایش تعداد
صادرکنندگان نمونه خبر داد و افزود :در گذشته
سقف تعداد صادرکنندگان برتر  ۳۰نفر بود که اکنون
به  ۵۰نفر افزایش یافته است.
وى ادامه داد :امسال به جهت اهمیت به تولید
براى روز ملى صادرات ،صادرکنندگان کاالهای
اساسی و مواد خام به عنوان صادرکننده نمونه
انتخاب نشدند و از لیست حذف شده اند .به گفته
رییس سازمان توسعه تجارت ،حدود  ۴۰تا ۵۰
صادر کننده نمونه امسال انتخاب می شود که
تعهدات ارزی و بدهی ارزی هم مالک سنجش
صادر کننده واقع شده است.
زادبوم با ارائه عملکرد تجارت شش ماهه اول
امسال تشریح کرد :در ۶ماهه امسال  ۲۰میلیارد و
 ۹۴۸میلیون دالر میزان صادرات کشور بوده که از
نظر ارزشی  ۱۰.۵درصد کاهش و از نظر وزنی ۲۲.۵
درصد افزایش داشته است.
او اضافه کرد :میزان واردات  ۶ماهه کشور نیز در
این مدت ۲۱میلیارد و ۲۲۱میلیون دالر بوده که از
نظر ارزش  ۵.۵درصد کاهش و وزنی نیم درصد رشد
داشته است.
زادبوم درباره علل کاهش صادرات در نیمه اول
سال بیان کرد :تقاضای صادرکنندگان برای واقعی
سازی نرخ گذاری صادرات در گمرکات ،کاهش قیمت
صادراتی صنایع دستی که به درخواست خریداران به
علت افزایش قیمت ارز صورت گرفته بود از دالیل
کاهش ارزش صادرات بود.
رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه
ممنوعیت صادرات برای کاالهای مشمول دریافت ارز
4200تومانی و کاالهای اساسی مشمول ممنوعیت
صادراتی است ،گفت :هیچ کاالی صنعتی و کاالی
صادرات محور مشمول ممنوعیت صادراتی نیست
ضمن اینکه حرکت ما به سمتی است که صادرات
کاال از طریق وضع تعرفه کنترل شود.
وی با اشاره به اینکه نقشه راه تنظیم بازار در
وزارت صنعت تدوین شده است و مراحل تکمیلی
خود را می گذراند تصریح کرد :همچنین نقش را
توسعه صادرات در حال بازنگری است و در صدد
هستیم تا این دو نقشه بر هم منطبق شوند و به یک
تعادل برسند.
معاون وزیر صنعت در رابطه با پیوستن ایران
به سازمان توسعه تجارت جهانی بیان کرد :ایران
سال هاست که عضو ناظر این سازمان است؛ سال
گذشته به درخواست وزیر صنعت و وزیر امورخارجه
از رییس جمهور خواسته شد تا ستاد الحاق جمهوری
اسالمی ایران به سازمان جهانی تجارت ایجاد شود
چرا که پیوستن به این سازمان برای برقراری ارتباط
تجاری با دنیا یک نیاز است و به همین دلیل رییس
جمهور دستور پیگیری تشکیل ستاد الحاق را داد
و به دستور وزیر صنعت ستاد هماهنگی الحاق در
وزارتخانه تشکیل شد و جلسات آن هر دو هفته یکبار
برگزاری می شود تا نحوه عضویت ما در این سازمان
پیگیری شود.

