اقتصاد
اخبار
رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد:

دستور رییسجمهوری برای
پیوستن ایران به سازمان
تجارت جهانی

رییس سازمان توسعه تجارت از دستور
رییسجمهوری به وزیر صمت برای پیگیری
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی خبر
داد .حمید زادبوم در بیست و سومین سالروز
ملی صادرات گفت :امروز تکمیل زنجیره تولید
و ارتقا توان صادراتی کشور اهمیت بسیار
زیادی دارد که در این راستا برنامهریزی های
گستردهای آغاز شده است.
به گفته وی ،یکی از برنامهریزی های
کالن صادرات کشور توجه به بازار کشورهای
همسایه است و پیشبینی میکنیم در کنار
ظرفیت  ۲۴میلیارد دالری صادرات امروز،
میتوان میزان صادرات به کشورهای همسایه
را تا  ۱۰۰میلیارد دالر افزایش داد.
رییس سازمان توسعه تجارت افزود:
دو سوم صادرات کاالهای غیرنفتی با ارزش
افزوده پایین بوده که برنامهریزی برای صادرات
محصوالت با ارزش افزوده باال در دست انجام
است.وی ادامه داد :عالوه بر  ۲۴میلیارد دالر
صادرات سال گذشته ۱۰۰ ،میلیارد دالر
ظرفیت صادراتی به کشورهای همسایه
شناسایی شده است.
معاون وزیر صمت تصریح کرد :رویکرد
ویژه وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان
توسعه تجارت ایران ،در سال جاری توسعه
صادرات به  ۱۵کشور همسایه برای رسیدن به
یک جهش صادراتی است.
در مراسم بیست و سومین سالروز ملی
صادرات که با حضور معاون اول رییسجمهوری،
معاون علمی و فناوری رییسجمهوری و وزیر
صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد ،از ۴۴
صادرکننده نمونه و ممتاز سال  ۱۳۹۸تجلیل
به عمل آمد.
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وزیر صمت در مراسم روز ملی صادرات؛

امسال و سال آینده ،پیشران اقتصاد ایران توسعه صادرات است

راهبرد اصلی عبور از تحریم ها ،حضور پررنگ
مردم در همه عرصه ها است
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در بیست
و سومین مراسم سالروز ملی صادرات در
سالن اجالس سران گفت :اهمیت حضور دکتر
جهانگیری ،معاون اول رییس جمهور در این
مراسم در روزهایی که دولت بودجه را بررسی می
کند برای ما بسیار مهم است.
رضا رحمانی افزود :خدا را شاکرم در جمع
صادرکنندگان حاضر هستیم ،یک از علتهای
تاخیر برگزاری مراسم روز ملی صادرات به دلیل
همزمانی آن با دهه پایانی ماه صفر بود که برای
جابجایی آن درخواست های متعدد داشتیم.
وی ادامه داد :بنده شخصا تاکید دارم که
متولی برگزاری مراسم روز ملی صادرات خود اتاق
بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی باشد چرا
که سیاست دولت و وزارت صمت بر این است
که محور امور خود مردم و تشکل های بخش
خصوصی باشند.
رحمانی خاطرنشان کرد :یکی از راهبردهای
اساسی برای عبور از تحریمها حضور پررنگ مردم
و تشکلهای بخش خصوصی در همه عرصه ها به
ویژه در حوزه اقتصاد است.
توجه به نظرات بخش خصوصی در
تصمیمگیریها
وی تصریح کرد :امروز به عنوان یک اصل مهم
در همه حوزه ها به نظریات اتاق بازرگانی و بخش
خصوصی و فعاالن اقتصادی در تصمیم گیری ها
توجه می کنیم ،به عنوان نمونه دستورالعمل رمز
ارزها با نظر و مشورت اتاق بازرگانی ابالغ شده
است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مراسم
بیست و سومین سالروز ملی صادرات در سالن
اجالس سران گفت :مسایل و مشکالت مطروحه

در سال ۹۹؛

همسانسازی حقوق بازنشستگان
با  ۶هزار میلیارد

نوبخت از اختصاص  ۶هزار میلیارد تومان
برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال
 ۹۹خبر داد.
به گزارش خانه ملت؛ محمدباقر نوبخت
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره همسان
سازی حقوق بازنشستگان ،گفت :مجلس در
سال جاری برای این موضوع  ۳هزار و ۴۰۰
میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرد که دولت
از اختیاری که برای افزایش سقف مربوط به
این کمکها بود ،استفاده و اعتبار مربوط به آن
را به  ۵هزار میلیارد تومان افزایش داد.رئیس
سازمان برنامه و بودجه افزود :تصمیم داریم
برای سال  ۹۹نیز ۶ ،هزار میلیارد تومان اعتبار
برای همسان سازی حقوق در نظر گیریم.
در هفت ماهه امسال محقق شد؛

رشد  ۲۶درصدی
سرمایهگذاری خارجی در
بخش صنعت

بررسی آمارهای وزارت صنعت ،معدن و
تجارت حاکی از تصویب  ۷۸۴میلیون و ۶۰۰
هزار دالر سرمایه گذاری خارجی در طرح های
صنعتی ،معدنی و تجاری از ابتدای امسال تا
پایان مهرماه و رشد  ۲۶.۱درصدی آن در
مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
برپایه آمارهای یاد شده ،این حجم سرمایه
گذاری برای  ۵۵طرح صنعتی ،معدنی و تجاری
مصوب شد که در مقایسه با  ۴۳طرح مصوب
هفت ماهه پارسال ،رشد  ۲۷.۹درصدی نشان
می دهد.حجم کل سرمایه گذاری خارجی
مصوب طرح های صنعتی ،معدنی و تجاری در
هفت ماهه سال  ،۹۷رقم  ۶۲۲میلیون و ۳۰۰
هزار دالر بوده است.
در  ۶ماهه امسال نیز  ۷۶۲میلیون و ۶۰۰
هزار دالر سرمایه گذاری خارجی در طرح های
صنعتی ،معدنی و تجاری مصوب شده بود،
یعنی در مهرماه امسال  ۲۲میلیون دالر سرمایه
گذاری خارجی تصویب شد.

قاچاق سیگار نصف شد

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی
وزارت صنعت،معدن و تجارت (صمت) نشان
میدهد برآورد قاچاق سیگار از  ۱۳میلیارد نخ
در شش ماه اول سال گذشته به شش میلیارد
و  ۹۰میلیون نخ رسیده و در این مدت ۵۳.۲
درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا ،طبق آمارها در نیمه اول
امسال صادرات سیگار با کاهش  ۷۶درصدی
به  ۳۶میلیون نخ رسیده است .این در حالی
است که صادرات سیگار در شش ماهه اول سال
گذشته  ۱۵۰میلیون نخ بوده است.
در این مدت صادرات تنباکو سنتی و
معسل نیز  ۴۳.۳و  ۷۷.۲درصد کاهش داشته
است؛ بهطوریکه در نیمه اول امسال  ۶۳.۳و
 ۳۷.۱تن تنباکو سنتی و معسل صادر شده
است.با این حال صادرات توتون در این مدت
بیش از  ۹برابر شده و به  ۹۳۱تن رسیده است.
همچنین طبق این آمار برآورد مصرف
سیگار تغییری نداشته و تولید سیگار در نیمه
اول امسال  ۲۶میلیارد و  ۴۴۰میلیون نخ بوده
که نسبت به تولید  ۱۹میلیارد و  ۶۵۰میلیون
نخی در مدت مشابه سال گذشته ۳۴.۶ ،درصد
افزایش داشته است.در این میان آمارها نشان
میدهد که تعداد واحدهای فعال دخانی در
بخش سیگار و تنباکو از  ۴۷واحد در شش
ماهه اول سال گذشته به  ۵۸واحد در نیمه
اول امسال رسیده است.همچنین طبق این آمار
واریزی اشخاص و شرکتها جهت محصوالت
دخانی به خزانه در نیمه اول امسال نسبت به
مدت مشابه در سال گذشته تقریبا دو برابر شده
است.

رئیس اتاق
بازرگانی؛

متولی
صادرات
مشخص
نیست

ن مراسم به نوعی جمع بندی مفید و جامعی
در ای 
از مسائل حوزه صادرات است که پیگیری آن در
دستور کار است.
رشد عموم تولیدات کاالیی کشور
رحمانی اعالم کرد :علیرغم همه این
مشکالت با توجه به رصد روزانه  ۴۴گروه کاالیی
تولیدی در کشور ،همزمان با رصد قیمت  ۱۰۰قلم
کاالی مصرفی مردم در سطح بازار ،در حال انجام
است؛ و طبق آمار  7ماهه موجود از  ۴۴قلم کاالی
تولیدی به جز دو گروه ( خودرو و آلومینیوم) در
سایر گروه ها با رشد تولید مواجه هستیم.
وی ادامه داد :ظرفیت تولید خالی در برخی
رشته ها داریم ،به عنوان نمونه بالغ بر  50درصد
ظرفیت تولید کاشی و سرامیک خالی است و
همچنین در آرد و شیرینی و شکالت و ،...هم
ظرفیت خالی داریم.
ضرورت تامین نقدینگی برای تکمیل
ظرفیت خالی تولیدی کشور
وزیر صمت تصریح کرد :این یک واقعیت

تهران-ایرنا -رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران ضمن انتقاد از مشخص نبودن متولی امر
صادرات گفت :در حوزه صادرات ،نهادهای زیادی تصمیمگیری
میکنند ،اما یک پاسخگو وجود ندارد؛ در این زمینه الزم است
جایگاه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت کشور
باید بازتعریف شود.
«غالمحسین شافعی» در مراسم روز ملی صادرات که در
سالن اجالس سران برگزار شد ،گفت :روز ملی صادرات فرصتی
است برای گرامیداشت کسانی که در شرایط استثنایی تحریمها
و در کنار مشکالت خودساخته توانستند کیان اقتصادی ایران
را در بازارهای جهانی حفظ کنند.
وی امسال را سالی متفاوت برای قدردانی از
صادرکننندگان دانست که در این شرایط و علیرغم مشکالت
در یک سال و نیم گذشته دانست و افزود :صادرکنندگان که

است که علیرغم رشد تولید ،ظرفیت خالی هم
داریم ،فعالسازی ظرفیت های خالی تولید جزو
برنامه های امسال این وزارتخانه است.
رحمانی خاطرنشان کرد :نیاز به سرمایه
در گردش و تامین مالی واحدهای تولیدی برای
افزایش ظرفیت تولید و فعالسازی ظرفیت های
خالی باید مد نظر قرار بگیرد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مراسم
بیست و سومین سالروز ملی صادرات در سالن
اجالس سران گفت :افزایش نرخ ارز باید سبب
جهش صادراتی بشود ،اشکاالت ساختاری برای
نیل به این هدف باید اصالح بشود.
رحمانی تاکید کرد :به دنبال شیوه های نوین
تامین مالی هستیم ،نظام بانکی باید تقویت بشود
و این نیازمند همکاری و همراهی مشترک است.
وی خاطرنشان کرد :علیرغم تغییر نرخ ارز
علت عدم رشد چند برابری و جهشی صادرات،
برخی اشکاالت ساختاری و عدم تأمین نقدینگی
مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده است.

به نادرستی از سوی بعضی افراد مورد اتهام قرار گرفتند ،امروز
ثابت کردند چقدر به کشور عالقهمند بوده و به اخالق حرفهای
کسبوکار مقید هستند .رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد:
توسعه صادرات یکی از راه های دستیابی به رشد اقتصادی و
رفاه است و بسیاری از کشورها با تاکید بر صادرات توانستند به
رشد باال دست یابند.
شافعی تصریح کرد :در حالیکه به دلیل تحریمها ،فروش
نفت و درآمد ارزی کاهش یافته،وضعیت اقتصادی کشور به
گونهای سامان یافته که نه تنها تولیدات صادرات محور مورد
توجه نبودند ،در بعضی موارد نیز به بحرانیتر شدن آنها دامن
زده شد.وی معتقد است در چند ماه گذشته تغییر رویکرد در
سیاستگذاریها مشهود است و وضعیت صدور بخشنامههای
ناگهانی ،متعادلتر شده است.رییس اتاق بازرگانی ایران
خاطرنشان کرد :باید در هر نوع تصمیمگیری اقتصادی ،تبعات

ضرورت ایجاد زیرساختهای موردنیاز
صادرات
رحمانی تصریح کرد  :زیر ساختهایی مانند
صنایع بسته بندی نوین ،صنایع سورتینگ و
پایانه صادراتی باید ایجاد شوند ،لذا مشکالت
باید اولویت بندی شده و همچنین در این حوزه
تخصیص منابع باید حساب شده باشد.
وزیر صمت اعالم کرد :در سایه اراده مشترک
و تجمیع توان همه بخشها و تخصیص صحیح
منابع ،با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه،
نیروی انسانی و سایر فرصتها و مزیتهای موجود
میتوانیم گام های بزرگی در عرصه صادرات کشور
برداریم.
رشد  17درصدی وزنی صادرات
رحمانی گفت :در  ۷ماهه نخست امسال،
صادرات کشورمان از لحاظ وزنی  ۱۷درصد
افزایشی بوده است ،صادرات به کشورهای همسایه
تا  ۱۴۰۰را می خواهیم دو برابر کنیم.
وی افزود :الحاق به پیمان اقتصادی اوراسیا
یک فرصت بزرگ صادراتی برای کشور است ،در
موافقتنامه با اوراسیا ،کشورهای عضو  ۵۰۲قلم
کاال با  ۵۶درصد تخفیف را به ما ترجیح داده
اند و ما  ۳۶۰قلم کاال با  ۳۲درصد تخفیف را به
کشورهای اوراسیا ترجیح دادیم ،تشکلها و بخش
خصوصی از این فرصت باید نهایت استفاده کنند.
صادرات پیشران اقتصاد ایران
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد:
توسعه صادرات جزو  ۷برنامه محوری ماست و باور
داریم که امسال و سال آینده پیشران اقتصادی ما
همین صادرات است.
رحمانی تاکید کرد :صادرات کاالهای کیفی
باید در دستور کار قرار بگیرد ،ذیل برنامه توسعه
صادرات  ۴برنامه داریم که صادرات به کشورهای
همسایه در این راستاست.

و تاثیرات آن بر سایر موئلفههای اقتصادی سنجیده شود چرا که
گاهی ضررهای آن تصمیم بیش از منافع آن است.وی با تاکید
به اهمیت تامین مالی صادرات افزود :سهم مانده تسهیالت
سیستم بانکی به بخش صادرات از سال  ۸۴روند کاهشی
داشته و اکنون رقم ناچیزی است .شافعی با اشاره به مالیات
ارزش افزوده صادرات افزود :قبال تعیین شده بود که مالیات
بر ارزش افروده صادرکنندگان طی یک ماه به آنها بازگردانده
شود که هیچگاه اجرایی نشد؛ در الیحه بودجه تصمیم گرفته
شد تا صادرکنندگان ارز را برنگردانند مالیات ارزش افزوده آنها
پرداخت نشود .اکنون گفته میشود دو هزار تا  ۲۵۰۰میلیارد
تومان پول صادرکننده در سازمان امور مالیاتی است .شافعی
همچنین پیشنهاد داد :با الحاق صندوق ضمانت توسعه و بانک
توسعه صادرات ،میتوان در ایران اگزیم بانک تاسیس کرد تا
صادرات را از این وضعیت نجات دهیم.

معاون وزیر راه خبر داد؛

تهران از طرح ملی مسکن حذف شد

در حالی که وزیر راه و شهرسازی پیش از این اعالم
کرده بود واحدهای تهرانسر در قالب طرح ملی مسکن واگذار
خواهند شد ،معاون مسکن وی از حذف پایتخت در این طرح
خبر داد.
محمود محمودزاده  ،درباره آغاز مجدد ثبت نام طرح
ملی مسکن پس از اتصال اینترنت گفت :ثبت نام طرح ملی
مسکن از شنبه  ۱۶آذر از سر گرفته می شود و قرار است
در چند روز باقی مانده اطالع رسانی کنیم که با توجه به
وقفه ای که پیش آمده بود همه متقاضیانی که قصد ثبت
نام دارند مطلع شوند.
وی درباره استان هایی که قرار است در ثبت نام طرح ملی
مسکن در هفته آتی برای متقاضیان باز شود ،گفت :پیش از این
قرار بود سه استان همدان ،یزد و چهارمحال و بختیاری برای
ثبت نام متقاضیان باز شود اما قرار است تا فردا تصمیم گیری
شود که دو استان دیگر به سامانه اضافه شود.
به گفته محمودزاده ،تصمیم گیری در خصوص این قضیه
بستگی به ظرفیت نرم افزاری سامانه دارد تا بر اثر ترافیک باالی
متقاضیان ثبت نام اینترنتی ،این سامانه از کار نیفتد با این حال
سعی خود را می کنیم تا سرعت ثبت نام افزایش یابد و تعداد
استان هایی که قرار است سامانه برای آنها باز شود افزایش یابد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد:
سه استانی که پیش از قطع شدن اینترنت قرار بود ثبت نام آنها
آغاز شود در ثبت نام جدید از شنبه  ۱۶آذر در اولویت خواهند
بود.
وی درباره اینکه پیش از این اعالم شده بود ثبت نام ها تا
پایان آذر انجام خواهد شد ،یادآور شد :طبق برنامه ریزی ما قرار
بود اتمام ثبت نام ها در پایان آذر باشد اما با اتفاقاتی که در دو
هفته گذشته رخ داد قرار است در ثبت نام جدید تعداد استان ها
در هر هفته افزایش یابد تا برنامه ریزی قبلی مبنی بر اتمام ثبت
نام ها تا پایان آذر ماه اجرایی شود ؛ البته این موضوع بستگی
به وضعیت فنی سامانه دارد که بتواند ظرفیت ورودی متقاضی
را تحمل کند.
محمودزاده درباره آغاز زمان ثبت نام متقاضیان دریافت

واحد مسکونی از استان تهران تصریح کرد :در برنامه ریزی اولیه
قرار بود استان تهران در یک گروه مانده به آخر در هفته پایانی
آذر ماه گنجانده شود اما فردا جلسه ای برای برنامه ریزی جدید
خواهیم داشت تا بر اساس ظرفیت سامانه ،ثبت نام استان تهران
زودتر انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :در حال حاضر ۲۳
استان برای ثبت نام طرح ملی مسکن باقی مانده است که می
توانیم یک جا همه آنها را ثبت نام کنیم اما علت تقسیم بندی
استان ها برای ثبت نام در این طرح ،ظرفیت فنی سامانه است.
ضمن اینکه در ثبت نام متقاضیان هفت استان قبل ،هیچ یک
از متقاضیان گزارشی مبنی بر دچار مشکل شدن سامانه یا باال
نیامدن آن به دلیل ترافیک متقاضیان به ما ارائه نکردند.
ثبت نام در شهر تهران نداریم
وی با تاکید بر اینکه شهر تهران در این طرح واحد ثبت
نامی ندارد ،گفت :هیچ گاه اعالم نکرده ایم قرار است در شهر
تهران هم طرح ملی مسکن اجرا شود.
محمودزاده درباره پروژه تهرانسر گفت :این پروژه یک بحث
دیگری است و به صورت مشارکتی ساخته می شود .پروژه هایی
که در حال حاضر از متقاضیان ثبت نام می شود بر اساس فروش
اقساطی است و با شرایط ایده آل واگذاری زمین به صورت اجاره
 ۹۹ساله از متقاضیان ثبت نام می شود .بخش ثبت نام طرح ملی
مسکن برای دهک های یک تا سه هنوز اجرایی نشده است فعال
برای دهک های متوسط در حال ثبت نام هستیم.
محمودزاده ادامه داد :با توجه به اینکه پروژه تهرانسر به
صورت مشارکتی ساخته می شود هنوز نهایی نشده و باید سهم
دولت و بخش خصوصی به عنوان سازنده این واحد تعیین شود
و در حال حاضر نمی توانیم برای پروژه تهرانسر تصمیم گیری
کنیم .طرحی که فعال اجرا می شود یک طرح عمومی است و
شرایط برای همه اقشار متقاضی یکپارچه خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص
اینکه قرار بود پروژه تهرانسر و منطقه  ۱۸تهران در سامانه طرح
ملی مسکن درج شود اظهار داشت :از ابتدا هم قرار نبود شهر
تهران در طرح ملی مسکن قرار داده شود ،ساخت تعداد محدودی

در تهران پاسخگوی نیاز بسیار باالی متقاضیان نیست و فقط در
شهرستان های استان تهران و شهرهای جدید پردیس ،پرند و
اندیشه ثبت نام انجام خواهد شد.
سامانه یکپارچه ثبت نام در شهرهای جدید و سایر
شهرها
محمودزاده درباره همزمانی ثبت نام شهرهای جدید با
سایر شهرها در سامانه طرح ملی مسکن تصریح کرد :سامانه
ثبت نام همین سامانه واحد بوده و ساز و کار مستقلی برای
ثبت نام متقاضیان در شهرهای جدید تدارک ندیده ایم .همه
دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی که مجری ساخت
و ساز در طرح ملی مسکن هستند ،ثبت نام واحدهای خود را
در سامانه متمرکز وزارت راه و شهرسازی انجام خواهند داد.
هفت استانی که ثبت نام انجام شده ،هیچ یک شهر جدید
نداشته اند و در هفته های آتی که استان های جدید به
سامانه اضافه می شوند واحدهایی که قرار است در شهرهای
جدید این استان ها احداث شود در همین سامانه معرفی
خواهند شد.
اسالمی :تهرانسر در ثبت نام طرح ملی مسکن قرار دارد!
گفتنی است پیش از این محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی
در حاشیه مراسم تقدیر از خیران حوزه راه و ترابری در جمع
خبرنگاران اعالم کرد :ثبت نام تهرانیها در طرح ملی مسکن
از پایان آذرماه خواهد بود ضمن آنکه منطقه تهرانسر در استان
تهران نیز در این سامانه لحاظ شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران:

قیمت برخی کاالها حباب دارد

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قیمت برخی کاالها در
بازار ،حباب دارد ،گفت :احتمال افزایش لجام گسیخته قیمتها وجود
داشت که با تشدید نظارت و بازرسیها در بازار ،کنترل الزم صورت
گرفت.
به گزارش صدا و سیما ،سعید ممبینی در پنجمین اجالس
هفتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت :با توجه به
اینکه بعد از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین ،احتمال افزایش لجام
گسیخته قیمتها و احتکار کاال وجود داشت ،بازرسی و نظارتها
تشدید شد.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود :نخستین تاثیر موضوع
سهمیه بندی بنزین بر کرایههای حمل و نقل و تامین
کاالهای اساسی بود ،به همین منظور طی جلساتی که با
اتحادیههای مختلف از جمله اتحادیه بنکداران برگزار کردیم
و این موضوع مدیریت شد.
وی با بیان اینکه هزینههای سوخت میتواند روی قیمت میوه و
خواروبار تاثیرگذار باشد ،گفت :در این زمینه با اتحادیه میوه فروشان
و بارفروشان و همچنین اتحادیه وانت بارها توافق شد؛ به طوری که
اتحادیه وانت بارها به مدت دو هفته اجازه افزایش کرایه حمل بار
را نداد.
ممبینی افزود :در بخش لوازم خانگی شاهد کاهش قیمتها
بودیم ،اما برخی لوازم یدکی آنها به ویژه لوازم یدکی که از خارج از
کشور تامین میشد ،با افزایش قیمت مواجه شد.
وی خاطرنشان کرد :برگزاری جلسات متعدد با اتحادیه کشوری
سی ان جی برای افزایش تولید مخازن مربوطه و اتحادیه تاکسی
تلفنیهای کشور برای افزایش سهمیه سوخت آنها ،همچنین صدور
پروانه فعالیت برای صنوف سیار مثل وانت بارها نیز در دستور کار
قرار گرفت.
رئیس اتاق اصناف ایران در پایان تاکید کرد :کمترین تخلف را

در روزهای گذشته از سوی اصناف شاهد بودیم ،هر چند منکر گران
فروشی نیستیم.
باید جزئیات معامالت را در اختیار داشته باشیم
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت :این سازمان باید جزئیات همه
معامالت خرد و کالن را برای اجرای عدالت مالیاتی در اختیار داشته
باشد.
امیدعلی پارسا در این اجالس افزود :همه معامالت باید در بستر
پایانههای فروشگاهی انجام شود.
وی افزود :میزان مالیات دریافتی ماهانه در کشور حدود ده هزار
میلیارد تومان است و این در حالی است که مجموع حقوق و مزایای
پرداختی به کارکنان دولت و هزینههایی مانند آب و برق در مجموع
ماهانه  ۱۸هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان است.
پارسال گفت :راه تحقق عدالت مالیاتی ایجاد ساز و کار مالیات
هوشمند و سالمت اداری است.
وی با بیان اینکه پانصد هزار میلیارد تومان طرح نیمهتمام در
کشور داریم افزود :در بیشتر کشورها تا  ۹۰درصد منابع اداره کشور
از محل مالیات تامین میشود که در کشور ما این رقم پایین است
و علت آن ،میتواند ضعیف بودن پایههای مالیاتی ،معافیتها و فرار
مالیاتی زیاد باشد.
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معافیتهای مالیاتی کشور
نیازمند بازنگری است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
تهای زیادی در الیحه
با بیان اینکه معافی 
مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است ،گفت:
تها به جزء بخش
به اعتقاد بنده تمام این معافی 
کشاورزی را باید حذف کرد.مهرداد الهوتی
درباره لزوم مقابله با فرار مالیاتی در کشور،
اظهار داشت :میزان فرار مالیاتی در کشور قابل
توجه است .اصناف و گروههای شغلی فراوانی
وجود دارند که مالیات اندکی پرداخت میکنند
و درآمدهای اقتصادی آنها شفاف نیست.عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:
دستگاههای متولی باید هرچه سریعتر چتر
مالیاتی خود را گسترده کنند تا شامل فراریان
مالیاتی شود .سازمان امور مالیاتی و بانک
مرکزی در این زمینه مسئول هستند.الهوتی با
اشاره به معافیت مالیاتی فراوان در کشور ،گفت:
متاسفانه شاهد معافیتهای مالیاتی زیادی در
کشور هستیم .در بسیاری از این معافیتها باید
تجدید نظر کرد .درحال حاضر الیحه مالیات
تهای
بر ارزش افزوده در مجلس است .معافی 
زیادی در این الیحه داده شده است .وی ادامه
تها را به
داد :به اعتقاد بنده تمام این معافی 
جزء بخش کشاورزی باید حذف کرد .منابع
مالی حاصل شده از حذف معافیتهای مالیاتی
میتواند به آبادانی کشور کمک کند.نماینده
مردم گیالن درباره معافیت مالیات بر ارزش
افزوده مناطق آزاد ،گفت :در معافیت مالیات
بر ارزش افزوده مناطق آزاد هم در شرایط فعلی
که این مناطق محلی برای واردات هستند باید
تجدید نظر کرد.الهوتی تصریح کرد :فلسفه
اصلی مناطق آزاد تشویق صادرات بود .معافیت
این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده به دلیل
رویکرد صادرات محور پیشبینی برای آن بود
که متاسفانه محقق نشد.

باید به تولیدات غیرنفتی بهای
بیشتری میدادیم

یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد
است ،اگر در سالهای گذشته که وضعیت
اقتصادی دولت بهتر بود ،شرایط برای اصالحات
اقتصادی فراهم میشد ،امروز اثرگذاری
تحریمها در اقتصاد ایران به شکل قابلتوجهی
کاهش مییافت .سیدرضی حاجی آقامیری ،
اظهار کرد :در سالهای گذشته تولیدکنندگان
ایرانی با مشکالت جدی مواجه بودهاند ولی با
این وجود بسیاری از آنها کار خود را ادامه داده
و امروز عصای دست دولت در حفظ درآمدهای
ارزی شدهاند .با این حال اگر در زمان مناسب
برخی اصالحات رخ میداد ،قاعدتا مشکالت
تولیدکنندگان کاهش مییافت.وی با اشاره
به محوریت نفت در اقتصاد ایران گفت :اگر
تحریمهای آمریکا ،توان ضربه زدن به اقتصاد
ایران را پیدا میکنند ،به دلیل همین ساختار
اقتصاد تک محصولی است .در شرایطی که اگر
در سالهای گذشته با انجام اصالحات الزم
نقش نفت را کاهش میدادیم و به تولیدات
غیرنفتی بهای بیشتری میدادیم ،قطعا توان
تحریمها نیز کاهش مییافت.این عضو اتاق
بازرگانی تهران با بیان اینکه ثبات و وجود
تصویری روشن از آینده برای اقتصاد ایران
اهمیت زیادی دارد ،توضیح داد :سرمایهگذاران
باید بتوانند برای ورود سرمایه خود به طرحهای
بلندمدت ،نسبت به آینده نگاهی روشن داشته
باشند و در این مسیر تغییرات مداوم و غیرقابل
پیشبینی قطعا به تولید آسیب میزند.آقامیری
خاطرنشان کرد :مسائلی همچون آنچه سال
گذشته در بازار ارز به وجود آمد ،به شکلگیری
بستر رانت و سودجویی منجر شد و شفافیت
اقتصادی را کاهش داد و همین مسئله برای
سرمایهگذاران و تولیدکنندگان مشکالتی آفرید.
برای رونق تولید ،اقتصاد کشور باید به سمت
شفافیت و برابری حرکت کند و این نیاز مهم
اقتصاد کشور به شمار میرود .به گزارش ایسنا،
دولت اعالم کرده در شرایط تحریم با تمام توان
خود از فعالیتهای تولیدی کشور دفاع خواهد
کرد تا در کنار تامین نیازهای داخلی ،بازار صادرات
غیرنفتیکشورگسترشیابد.

تجارت ایران و اقلیم کردستان
عراق به  ۶میلیارد دالر میرسد

رییس اتحادیه صادرکنندگان و
واردکنندگان اقلیم کردستان با اشاره به
ارتباط ایران با اقلیم کردستان ،گفت :ارتباط
تجاری بین ایران و اقلیم کردستان ساالنه
به  ۶میلیارد دالر در سال میرسد« .شیخ
مصطفی عبدالرحمن» در نشست تجاری
ایران و عراق با بیان اینکه ارتباط بین تجار
ایرانی و اقلیم کردستان عراق هر روز بیشتر
میشود ،ادامه داد :امیدواریم این ارتباط تنها
به واردات کاالها از ایران منحصر نشود.وی
افزود :در تالشیم تا اقلیم کردستان عراق
نیز تولیداتی داشته باشد و تولیدکنندگان
و کارخانجات ایرانی به صورت مشترک در
اقلیم کردستان حاضر شوند .عبدالرحمن با
اشاره به اینکه فعاالن اقلیم کردستان به فکر
ساخت کارخانه در این منطقه باشند ،گفت:
این منطقه امنیت الزم برای فعالیتهای
اقتصادی را دارد.وی تاکید کرد :اقلیم
کردستان به عنوان نماینده حکومت عراق
آماده همکاری با صادرکنندگان ایرانی است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان
اقلیم کردستان گفت :ایران در زمینههای
مختلف کارخانههای با کیفیت زیادی دارد و
ما میتوانیم از این موقعیت استفاده کنیم.وی
بر لزوم ارتباط با کنسولگری ایران در اقلیم
کردستان عراق تاکید کرد و افزود :معرفی
تاجران از سوی کنسولگری کار را برای تجارت
آسان خواهد کرد.نشست تجاری ایران و عراق
امروز و فردا در هتل پارسیان آزادی با محوریت
مواد غذایی و محصوالت سوپر مارکتی برگزار
میشود.

