
مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد

تشدید پاداش های نجومی با اختیارات فراقانونی سازمان امور مالیاتی

اقتصادی
صفحه 4
چهار شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ 
۱۹ جمادی االول ۱44۱ -شماره ۲۲۳۸۲

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی

قیمت )به تومان(نوع سکه
4/836/000سکه تمام طرح جدید
4/807/000سکه تمام طرح قدیم

2/427/000نیم سکه
1/460/000ربع سکه
927/000گرمی

493/100هرگرم طالی 18 عیار
نوع ارز
13/000دالر
14/600یورو
17/693پوند

2/309لیر ترکیه
3/724درهم امارات
11/2دینار عراق

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
39/800/00057/000/000پراید 1111
37/381/00052/000/000پراید 2131
40/330/00060/300/000پراید 3151
155/000/000215/500/000چانگان4
43/460/00064/400/000تیبا صندوق دار5
58/960/00071/600/000ساینا دنده ای6
63/158/00082/000/000پژو 7405
8SLX 67/998/00095/000/000پژو
65/578/000102/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
78/338/000105/300/000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67/283/00094/200/000پژو 206 تیپ 122
83/690/000118/000/000پژو 206 تیپ 135
80/303/000118/000/000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66/770/00087/000/000سمند ال ایکس
16EF7 69/773/000100/000/000سمند
17EF7 127/700/000-سمند دوگانه سوز
83/623/000127/000/000دنا18
180/000/000-تندر پالس دنده ای19
96/730/000139/000/000پژو 207 دنده ای20
273/000/000443/000/000مزدا213
22H30  -164/000/000
--استپ وی23
178,000,000- 207 اتوماتیک24
114/994/000388/000/000پژو252008
67/203/00092/800/000رانا26

رئیس  هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای 
فرسوده کشور با  اشــاره به کمک نکردن دولت به این صنف 
گفت: هم اکنون ۹۵ درصد مراکز اسقاط خودرو تعطیل هستند.

محمدحســین گــودرزی در گفت وگــو با باشــگاه خبرنگاران 
جوان، درباره وضعیت اســقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: به 
دلیل مشــکالت متعدد، هم اکنون ۹۵ درصد مراکز اســقاط خودرو 
تعطیل هســتند. متاســفانه دولت هیچ حمایتی از این مراکز نکرده 
است، این در حالی است که باتوجه به آلودگی هوا در کشور، باید به 

این امر توجه جدی  شود.
وی در پاســخ به این پرســش که برای گواهی اسقاط خودروی 
فرسوده در ازای واردات خودرو مشکالتی وجود داشته است، هم اکنون 
این روند به چه صورت اســت؟ گفت: متاسفانه هنوز این مشکل حل 

نشده است و مراکز اسقاط خودرویی، همچنان با این امر درگیرند.
این مســئول اسقاط خودرو با  اشــاره به اینکه اگر مشکل اسقاط 
خودرو به طور قطع حل شود می تواند در آلودگی هوا تاثیرگذار باشد، 
بیان کرد: این در حالی اســت که حل مشکالت این حوزه، می تواند 
نقدینگی را به این مراکز برگرداند و نیز تعدادی از خودرو های فرسوده 
را از چرخه خارج کند، اما دولت کاری در این موضوع انجام نداده است.
گودرزی با تاکید بر اینکه مشکالت اسقاط خودرو به مراتب بیشتر  
شده است، گفت: متاســفانه هیچ یک از مشکالت واحدهای اسقاط 
خودرو حل نشده این در حالی است که متولیان زیادی همچون وزارت 
صمت، وزارت راه و شهرسازی، ستاد حمل ونقل سوخت، محیط زیست 

در این موضوع دخیل هستند. اما هیچ کدام به داد ما نرسیدند. 
گفتنی اســت، حدود دو ماه پیش هم، در حالــی که آلودگی هوا 
دوباره گریبان کالن شــهرها و به ویژه تهران را گرفته بود، همین مقام 
مسئول اعالم کرد تعداد اسقاط انجام شده در سال جاری ناچیز بوده است. 
پیش از آن نیز در روزنامه کیهان نوشته بودیم؛ در سال 13۹3 ستاد 
مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور از طریق رسانه ها اعالم کرد کلیه 
عالقه مندان به سرمایه گذاری در زمینه اسقاط و بازیافت خودروهای 
فرسوده نسبت به اخذ جواز تاســیس کارخانه بازیافت خودرو اقدام 
کنند. با این وجود، از اواســط سال ۹6 و با ممنوعیت واردات خودرو، 
کلیه مراکز اسقاط کشور تعطیل شدند و تمام سرمایه گذاری های انجام 

شده بدون استفاده ماند!
در همیــن زمینــه، خاقانی، مدیرعامل مرکز اســقاط و بازیافت 
خودروهای فرسوده شهرستان گرمسار به کیهان گفته بود: »از سال 
۹6 تا کنون بارها انتقاداتمان را به نهادهای متولی صنعت اسقاط نظیر 
ستاد حمل ونقل و سوخت، وزارت صنعت و وزارت راه اعالم کرده ایم 
و هر بار به وعده های مســئولین دل خوش کرده ایم ولی هنوز خبری 

از تحقق وعده ها نیست.«

مدیرعامل شــرکت مدیریت ساخت و 
تهیه کاالی آب و بــرق خبر داد: با تالش 
متخصصان داخلی، ایران توانسته است در 
میان چهار کشور سازنده توربین  ژنراتورهای 

گازی جهان قرار بگیرد.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، محمدولی 
عالءالدینــی، با تاکید بر اینکه صنعت آب و برق 
در گذشته وابستگی زیادی به واردات داشته است، 
اظهار داشت: پس از تشکیل این شرکت در سال 
1347 دفاتری در خارج از کشور به منظور واردات 
تکنولوژی و کاالهای مورد نیاز صنعت آب و برق 
ایجاد شده بود ولی توانمندی متخصصان داخلی 
و دستاوردهای این صنعت در طی سالیان اخیر 
موجب شده است تا شرکت ماموریت پیدا کند 
که دفاتری در خارج از کشور طبق مصوبه مجمع 

عمومی برای صــادرات دانش فنی و تجهیزات 
تولیدی حوزه آب و برق ایران ایجاد کند.

وی تاکید کرد: صنعت آب و برق کشورمان 
که پیش از این براساس نیازهای خود وارد کننده 
محصوالت بود، امروز توانســته اســت با تالش 

متخصصان داخلی توان صادرات نیز پیدا کند.
مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی مدیریت 
ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب( با اشاره 
به اینکه در حال حاضر بخش اعظمی از تجهیزات 
مورد نیاز شرکت های آب و برق توسط متخصصان 
داخلی تامین می شود، ادامه داد: فعالیت صورت 
گرفته در این زمینه موجب شده است تا کشور 
ما در عرصه های مختلف از جمله تولید توربین 
ژنراتورهای گازی به خودکفایی رسیده و در میان 
چهار شرکت سازنده توربین گاز جهان قرار بگیرد.

عالءالدینی با اشاره به توان کامل ایران برای 
ســاخت تمامی بخش های نیروگاه های گازی و 
صادرات آن به دیگر کشورها، افزود: همین توانایی 
فنی و مهندســی متخصصان صنعت آب و برق 
ایران موجب شده است تا در کشورهای منطقه 
شاهد ساخت تاسیســات مورد نیاز این مناطق 
از جمله نیروگاه های برق از ســوی شرکت های 

ایرانی باشیم.
وی با تاکید بر مأموریت ابالغی توســعه در 
زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به خارج 
از کشور، گفت: ساتکاب با راه اندازی دفاتر ثابت 
در خارج از کشــور در تالش برای ساماندهی و 
فعالیت هرچه بیشتر شرکت های ایرانی در بازار 

کشورهای هدف است.
این مســئول بــا تاکید بر اینکــه این دفاتر 

واسطه ای برای کمک به افزایش صدور خدمات 
فنی و مهندسی و هدایت کاالی بخش خصوصی 
و دولتی به بازار کشــورهای هدف اســت، بیان 
کرد: حضور ثابت و مستمر در این کشورها برای 
فروش محصوالت ایرانی بسیار مهم است؛ از این 
رو راه اندازی این دفاتر به منظور رصد دائم بازار 
و شناسایی نیازهای کشورهای هدف نقش مهمی 
در توسعه صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی 

صنعت آب و برق خواهد داشت.
عالءالدینی با اشــاره به اینکه آب و برق در 
صدر صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان 
قرار گرفته است، یادآور شد: ایران در بسیاری از 
کاالهای صنعت آب و برق دارای استانداردهای 
جهانی اســت و قابلیت رقابت بــا معروف ترین 

نشان های تجاری دنیا را داراست.

سرپرســت وزارت جهاد کشاورزی با  اشــاره به خودکفایی اندک 
محصوالت کشــاورزی گفت: عدد پایین خودکفایی در روغن و کنجاله 

ننگ بزرگی برای کشاورزی کشور است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس کشاورز در مراسم تقدیر از 166 نمونه ملی 
کشاورزی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد اظهار داشت: عدد پایین خودکفایی 
در روغن و کنجاله ننگ بزرگی برای کشاورزی کشور است و اصال پذیرفته نیست. 

تمام عزم ما باید برای افزایش این محصول در کشور باشد. 
وی کاهش تولید روغن در کشور را جزو مشکالت خاص مطرح کرد و گفت: 
ما برنامه  داریم که طی دو سال آینده ضریب خودکفایی در روغن به 28 درصد 

و طی پنج سال آینده به ۵0 درصد برسد.
گفتنی است، کشــور حدود ۹0 درصد برای تامین روغن وابسته به واردات 
اســت و علیرغم برنامه هایی که وزارت کشاورزی برای رسیدن به خودکفایی 70 
درصدی داشــته، تاکنون هیچ کدام از آنها عملی نشده است. وابستگی به روغن 
وابســتگی به خوراک دام هم ایجاد می کند که خوراک دام حدود 70 درصد در 

قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی موثر است.
سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی به بســته دیــم کاری وزارت جهاد 
کشاورزی اشــاره کرد و افزود: ما با اجرای بسته دیم کاری در کشور در پهنه 10 
میلیون هکتار می توانیم ســاالنه دو میلیون تن گندم، 800 هزار تن جو، دو الی 
سه میلیون تن علوفه و 700 هزار تن دانه روغنی از طریق دیم کاری به ظرفیت 

تولید محصول کشور بیفزاییم.
وی در ادامه به نقش خاک و اهمیت آن در کشاورزی اشــاره و بیان کرد: ما 
در ســال های گذشته متاسفانه به حفاظت از جنگل ها بی توجه بوده ایم و از همه 
خواهش می کنم در طول دوره احیا هیچ نظریه ای برای جنگل ها ندهند. باید در 

برنامه ریزی کشاورزی باید روی خودکفایی گندم نیز کماکان اصرار کنیم.
همچنین، سید رضا تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اظهار 
کرد: کشاورزی در کشور باید علمی باشد و ما برای آنکه بتوانیم غذای 1۵0 میلیون 
جمعیت را در آینده تامین کنیم، هیچ راهی جز این نیست. در فرهنگ اسالمی 
تولید بســیار باارزش است و کســی که در این عرصه برای خانواده خود زحمت 

می کشد مثل مجاهد در میدان جنگ است.
وی افزود: تولید باعث افزایش قدرت ملی می شود و ثروت ملی تنها به واسطه 
تولید افزایش می یابد. از سوی دیگر تولید در کشور به دینداری مردم هم کمک 
می کند و در احادیث بســیار است که اگر کسی امکان تولید داشته باشد ولی به 

سراغ آن نرود، از رحمت خدا به دور است.

وزیر صمت با بیان اینکه از ابتدای امسال بیش از یک میلیارد دالر 
در صنعت قطعات و تجهیزات صنعتی صرفه جویی ارزی شــده است، از 
بازگشت ۴۰ هزار نفر از نیروهای تعدیل شده و ۱۰۰ هزار نفر از نیروهای 

تعلیقی قطعه سازان به سر کار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، رضا رحمانی در بازدید از یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی سیمان، بتن، تکنولوژی ساخت و ماشین آالت وابسته )ایران سمنتکس( 
با تاکید بر اینکه نهضت ساخت داخل به خوبی در کشور شکل گرفته است، اعالم 
کرد: از ابتدای امســال تاکنون در کل کشور بیش از یک میلیارد دالر تجهیزات 
وارداتی را تبدیل به ســاخت داخل کرده ایم. وی افزود: نهضت ساخت داخل بر 
اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در اکثر رشته ها و در اکثر واحدهای تولیدی 
به راه افتاده است و حتی واحدهایی که جذب نیرو نداشته اند به واسطه اهتمام به 

این مهم االن در حال افزایش و جذب نیرو هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حتی قطعه ســازان این هفته گزارش 
داده اند که 40 هزار نفر از نیروهای تعدیل شده و 100 هزار نفر از نیروهای تعلیقی 

خود را مجددا به سرکار بازگردانده اند.
رحمانی با اعالم اینکه هدف گذاری رساندن این ظرفیت به 120 میلیون تن 
را تا افق 1400 انجام داده ایم، تصریح کرد: با توجه به بازاریابی و امکانات فروش 
و صادرات این هدف گذاری ها تنظیم می شود و ظرفیت الزم را برای رسیدن به 

این رقم نیز داریم. 
وی با اعالم اینکه صادرات کلینکر ســیمان )از مواد اولیه تولید سیمان( نیز 
بیش از 30 درصد افزایش داشــته اســت، گفت: مهم ترین اتفاقی که امسال رخ 
داد و برای من بســیار غرورآفرین بود، جدی گرفته شدن نهضت ساخت داخل 
در این حوزه بوده است که انجمن تولیدکنندگان سیمان و واحدهای تولیدی با 

جدیت پای کار آمده اند.
وزیر صمت ســیمان را از جمله حوزه های تقریبا خودکفای کشور دانست و 
خاطرنشان کرد: می توانیم این ادعا را داشته باشیم که همانند فوالد، قادر به تامین 

نیازمندی های خود در این حوزه هم هستیم.
رحمانی ادامه داد: در همین بازدید نمونه هایی از بسیاری قطعات و تجهیزات 
مورد نیاز این صنعت را دیدیم که در گذشــته وارداتی بود، اما اکنون تبدیل به 
ساخت داخل شده است. وی با اعالم اینکه نهضت ساخت داخل به تولید کشور 
رونق بخشیده است، بیان کرد: رسانه ها در انعکاس این فعالیت ها اهتمام ورزند تا 

نهضت ساخت داخل به یک باور و فرهنگ عمومی تبدیل بشود.

وزیر کار گفت: تالش می کنیم عیدی بازنشستگان سر وقت 
و حتی االمکان با حقوق بهمن ماه به آنها پرداخت شود.

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم سومین 
جایزه مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار بنگاه های اقتصادی درباره 
آخرین اخبار از خانوارهای متقاضی دریافت کمک معیشتی اظهار کرد: 
برگزاری آزمون وســع و تامین کمک معیشتی بخش هایی از جامعه 
که دارای درآمدهای متوسط و پایین هستند، از مهمترین ویژگی های 
پرداخت در این دوره است و چون برای جامعه 60 میلیون نفری این 
طرح برآورد منابع متناسب با نظام درآمدی کشور صورت گرفته طبیعی 
اســت که برای جدا کردن بخشی از این جامعه که هم اکنون از یارانه 

معمولی برخوردارند، اقدام کنیم.
وی افزود: به دنبال فراخوانی که در سایت حمایت معیشتی داده 
شد، سه میلیون و 70 هزار نفر متقاضی دریافت کمک معیشتی ثبت 
 نام کرده اند که پس از بررســی ها 420 هزار خانوار مشمول شناخته 
شده اند که در مرحله دوم کمک معیشتی دو ماه یکجا به آنها پرداخت 
شد و مابقی که دو میلیون و 600 هزار نفر هستند به تدریج رسیدگی 

خواهیم کرد.
وزیر کار تاکید کرد: همه کســانی که در مراحل بعدی مستحق 
دریافت باشــند کمک معیشتی سه مرحله یکجا به حساب آنها واریز 

می شود.
شریعتمداری از احتمال برگزاری آزمون وسع خانوار در سال آینده 
خبر داد و درباره مصوبه هیئت وزیران در این خصوص گفت: براساس 
این مصوبه تنها یک معیار مطرح نیســت بلکه مدل بررسی وضعیت 
مالی همه متقاضیان به اجرا درخواهد آمد و همه آیتم های مشخص 
شده در دستور کار قرار می گیرد یعنی خانه و ماشین به تنهایی مورد 

عمل قرار نمی گیرد و با سایر آیتم های موجود سنجش می شود.
وی در پاســخ به سوال ایسنا درباره زمان تشکیل جلسه دستمزد 
شورای عالی کار اظهار داشت: درخصوص تعیین حداقل دستمزد سال 
آینده کارگران کمیته های دستمزد مشغول کار هستند و تاکنون یک 
جلسه مقدماتی به منظور تبیین کلیات در شورای عالی کار تشکیل 
دادیم و در ادامه راه تا قبل از پایان سال تصمیم الزم درخصوص مزد 

سال ۹۹ را اتخاذ خواهیم کرد.
وزیر کار در پاسخ به سوالی درباره احتمال واگذاری ذوب آهن نیز 
گفت: شستا یک مجموعه سبدگردان است که سهامداری اش پایدار 
نیست. سهام برخی شرکت ها را می خرد و برخی را می فروشد. با این 

حال تصمیمی برای واگذاری ذوب آهن نداریم.

رئیس  اتحادیه مشــاوران امالک گفت: همواره با مالیات بر عایدی 
مسکن مخالف بودم اما بعد از مطالعات اجمالی متوجه شدم که ما داریم 

 اشتباه می کنیم.
مصطفی قلی خســروی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با  اشــاره به اینکه 
مالیات بر عایدی مســکن می تواند به کاهش التهاب بازار مســکن کمک بسیار 
زیادی کند، گفت: همواره با مالیات بر عایدی مسکن مخالف بودم و معتقد بودم 
که این طرح قیمت مسکن را باال می برد، اما بعد از مطالعات اجمالی متوجه شدم 

که ما داریم  اشتباه می کنیم. 
وی افزود: در حال حاضر در 180 کشور دنیا مالیات بر عایدی مسکن و سایر 
بازارها مثل طال اجرا می شود و این تصور غلط که مالیات بر عایدی مسکن و یا 
مالیات بر عایدی سرمایه به تمام دارایی  اشخاص وضع خواهد شد  اشتباه است. 

قطعا مالیات بر عایدی مسکن موجب کاستن التهاب بازار مسکن خواهد شد. 
رئیس  اتحادیه مشاوران امالک ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه سال هاست 
که در آمریکا و ســایر کشورهای پیشرفته به فراخور وضعیت داخلی کشور خود 
اجرا و پیاده می شود و باعث شده تا از ورود واسطه ها و سوداگران به بازار مسکن 

جلوگیری شود. 
خسروی با بیان اینکه لئوناردو لیبرمن اقتصاددان آمریکایی در سال 201۵ 
اعالم کرد که عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه موجب فعالیت های احمقانه 
و تشدید فعالیت های غیرتولیدی می شود اضافه کرد: عدم اجرای مالیات بر عایدی 
سرمایه باعث می شود تا سرمایه ها از بین برود و سرمایه ها به سمت بخش مولد 

حرکت نکنند.
وی افزود: قطعا مالیات بر عایدی مسکن برای دهک های پایین جامعه اجرا 
و اعمال نمی شــود و این برنامه و طرح تنها برای واحدهای مسکونی که بیش از 

نیاز خریداری می شود اعمال خواهد شد.
گفتنی اســت، مالیات بر عایدی سرمایه در حالیکه سال هاست بر روی آن و 
مزیت های آن تاکید شده همچنان در مسیر تصویب در مجلس و قانون شدن قرار 
دارد و در حال حاضر در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی کارشناسی 

است. البته براساس آخرین اخبار از سال آینده این مهم اجرایی می شود. 
در این زمینه، غالم رضا تاجگردون، رئیس کمیســیون تلفیق بودجه مجلس 
شورای اسالمی گفته است: برای اولین بار خانه های لوکس 10 میلیارد تومان و 
باالتر، مشمول مالیات می شوند. همچنین اعمال مالیات بر خانه های خالی که در 
تهران فراوان داریم هم سال آینده به همت شهرداری ها عملیاتی می گردد و اخذ 
مالیات برای خودروهای لوکس باالی یک میلیارد تومان در بودجه ســال آینده 

مصوب شد که الزم االجرا خواهد بود.

مرکز پژوهش هــای مجلس ضمن اعالم 
مخالفت با مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی 
از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت اعالم 
کرد: تنفیذ چنین اختیاراتی به سازمان امور 
مالیاتی می تواند به بــروز پدیده هایی مانند 

پاداش های نجومی دامن بزند.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی با 
انتشار گزارشی با تصویب ماده 26 گزارش شور دوم 
کمیسیون اقتصادی مجلس درباره الیحه مالیات بر 
ارزش افزوده مبنی بر مستثنی شدن سازمان امور 
مالیاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت در 
زمینه های متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی 

و تشکیالتی، مخالفت کرد.
در ماده 26 گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس 
که همان مــاده 30 الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
می باشــد، آمده اســت: ســازمان }امور مالیاتی{ 
مکلف است ظرف مدت ســه ماه از تاریخ تصویب 
ایــن قانون به منظور فراهــم نمودن زمینه تحقق 

اهداف و مأموریت های ســازمان و ارتقای ســطح 
انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین 
و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین نامه اداری، 
مالی، استخدامی و تشکیالتی خود اقدام و با پیشنهاد 
مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان امور 
اداری و اســتخدامی کشور، پس از تصویب هیئت 
وزیران اجرا نماید. ســازمان در موارد یاد شــده از 
شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است. 
بودجه ســازمان و واحدهای استانی ذیربط هرسال 
به صورت متمرکــز در ردیف جداگانه ای در قوانین 
بودجه منظور و به طور صددرصد )100%( تخصیص 
یافته تلقی می شود و جهت انجام هزینه های جاری 
و تملک دارایی های ســرمایه ای ستاد و واحدهای 

استانی در اختیار سازمان قرار داده می شود.
بازوی کارشناسی مجلس درباره دالیل مخالفت با 
تصویب این ماده، اعالم کرد: »همانطور که مشخص 
است حکم این ماده اختیارات فراوانی را در اختیار 
ســازمان امور مالیاتی قرار می دهد و سازمان را در 

زمینه های متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی 
و تشکیالتی از بسیاری از قوانین و مقررات مستثنی 
می کند، همچنانکه این موضوع به صراحت در متن 
ماده لحاظ شده است و مقرر می دارد که »سازمان 
در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی 
دولت مستثنی است.« عمده دالیل برای حذف این 

ماده عبارتند از:
1- عدم  شفافیت: بدون  شک در صورت تصویب 
این ماده، نظارت بر ســازمان امور مالیاتی کاهش 
می یابد و امور بســیاری کــه تا قبل از تصویب این 
ماده غیرقانونی بوده اند می توانند پوشش قانونی به 
خود بگیرند. بالتبع این موضوع عدم شفافیت سازمان 
امور مالیاتی، خصوصاًدر زمینه های مالی و استخدامی 

را به دنبال خواهد داشت.
2- مشمول ذکر نام شدن: هرچند در این ماده 
»مشمول ذکر نام شدن« سازمان امور مالیاتی تصریح 
نشــده است، اما با تصویب این ماده این موضوع در 
هالــه ای از ابهام قرار می گیرد کــه آیا از این پس 

سازمان امور مالیاتی نیز در زمره دستگاه های مشمول 
ذکر نام خواهد بود یا خیر و این موضوع قانونگذاران 

را در آینده با مشکل مواجه می کند.
3- پاداش های نجومی: براساس گزارش دیوان 
محاسبات کشــور که در تاریخ 11 مهرماه 13۹۵ 
توســط رئیس  دیوان محاســبات در صحن علنی 
مجلس شورای اســالمی ارائه شده بود، بخشی از 
پاداش های نجومی به تعدادی از مدیران و معاونان 
سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است. لذا تنفیذ 
چنین اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی می تواند به 

بروز پدیده های این چنینی دامن بزند.
4- وجود برخی امتیازات در قوانین مالیاتی: در 
حال حاضر در قوانیــن مالیاتی و الیحه مالیات بر 
ارزش افــزوده، امتیازات قابل توجهی در زمینه های 
مالی و استخدامی برای ســازمان امور مالیاتی در 
نظر گرفته شده است که این موارد خود نشاندهنده 
عدم ضرورت مستثنی شدن سازمان از کلیه قوانین و 

مقررات عمومی می باشد.

مجلس  بودجه  تلفیق  رئیس  کمیسیون 
شورای اسالمی رقم کسری بودجه۹۹ را در 
بهترین حالت زیــر ۱۰۰هزار میلیارد تومان 

دانست.
غالمرضا تاج گردون در گفت وگوی ویژه خبری 
شبکه دوم سیما، با بیان اینکه بودجه دولت برای 
سال آینده با کسری همراه است اظهار داشت: برای 
ســال آینده نرخ فروش نفت حدود یک میلیون 
بشکه در روز پیش بینی شده این در حالی است 
که در شرایط فعلی و تحریم های نفتی حدود 600 

هزار بشکه نفت به فروش می رسد.
وی افزود: دولت برای اجرای لوایح و تخصیص 
بودجه در سال آینده با کسری مواجه است، اما به 
اعتقاد بنده اگر بخش مولدسازی دولت، دارایی ها 
را خوب و مناســب اختصاص دهــد و اختیارات 
بخش هــای مولد هم افزایش یابــد احتمال دارد 

کسری بودجه به زیر 110 هزار میلیارد تومان برسد. 
رئیس  کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره 
حامل های انرژی در الیحه بودجه سال آینده گفت: 
ســهمیه اختصاص یافته بنزین امکان اصالحاتی 
دارد که در حال حاضر قابل پیش بینی نیست. با 
توجه به اینکه اگر نرخ بنزین به صورت تک نرخی 
و بر فرض 2000 تومان تعیین گردد عماًل قیمت 

3۵ درصد افزایش یافته است. 
تــاج گردون اضافــه کرد: امســال در مرکز 
پژوهش ها سیســتم اطالعات بانکی و اطالعات 
حساب ها به هم متصل شده اند که فرار مالیاتی را به 
حداقل ممکن برساند. در مصوبات اخیر کمیسیون 
تلفیق وکال و دفاتر وکالت هم به منظور استفاده 
از ســامانه فروش متصل به سازمان امور مالیاتی 

کشور موظف شده اند.
وی بیان کرد: نه تنها بانک مرکزی بلکه همه 

دســتگاه ها با تخصیص ارز 4200 تومانی مشکل 
دارند، اما فعاًل آقای رئیس جمهور بر این باور است 
کــه ارز 4200 تومانی حالل گرانی و مشــکالت 

اقتصادی در جامعه است!
گفتنی اســت، تفکرات رئیس جمهور درباره 
ارز 4200 تومانی در شــرایطی است که این ارز 
تبعات منفی زیادی داشته، چنانچه دو روز پیش 
شمس الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد گفته بود: 
»10/۵ میلیارد دالر ارز با نرخ 4200 تومانی برای 
کاالهای اساسی پیش بینی شده است، در حالی که 
نرخ فعلی دالر در بازار 13000 تومان است. 8000 
تومان را ضرب در 10/۵ میلیارد دالر کنید، بیش 
از 80 هــزار میلیارد تومان رانت وجود دارد، باید 
پرسید که این رانت عظیم گیر چه کسی می آید؟«

بودجه شرکت های دولتی 630 درصد افزایش 
یافته است

از ســوی دیگر، رئیس  اتــاق بازرگانی تهران 
نیز در دهمین نشســت هیئــت نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران اظهار داشت: بررسی ارقام بودجه 
شرکت های دولتی در سال ۹۹ با اعداد ارقام بودجه 
در سال 70 که پروژه های خصوصی سازی شروع 
شد ارقام جالبی را نشان می دهد. در سال 70 این 
رقم 1206 میلیارد تومان بوده که اگر تورم را به 
آن دخالت دهیم کل بودجه شــرکت های دولتی 

201 هزار میلیارد تومان است.
به گزارش تســنیم ،مسعود خوانساری اضافه 
کرد: رقم بودجه های دولتی که برای ســال ۹۹ 
پیش بینی شــده 1480 میلیارد تومان است که 
نشــان دهنده 630 درصد افزایش شــرکت های 
دولتی بوده و نشان می دهد نه تنها خصوصی سازی 
موفق نبوده، بلکه کامال یک اثر عکس هم داشته 

است!

اینکه  بیان  با  اقتصادی  یک کارشناس 
بسترســاز  آزاد  مناطق  مالیاتی  معافیت 
قاچاق کاال و پولشویی است، گفت: از مناطق 
و  اقتصاد ملی  نباید کارکردهای ضد   آزاد 

ضد تولید بیرون بیاید.
احسان خاندوزی در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر درباره مزایای اقتصادی مناطق آزاد، اظهار 
داشت: طبق قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
از مجموعه مزایای متنوع اقتصادی نســبت به 
سرزمین اصلی برخوردار هستند، اما مسئله این 
است که مطابق سیاست های صنعتی و تجارتی 
از مناطق آزاد به عنوان پایگاه های رونق تجارت و 
واردات استفاده شود یا تمرکز بر تولید و صادرات 
باشد؟ کارکرد مناطق آزاد طی دهه های گذشته 
و از زمان تصویب قوانین تأســیس این مناطق، 
بیشتر نزدیک به این بوده که مناطق آزاد پایگاه 

تجارت کشور باشند.
وی افــزود: واضح اســت در شــرایطی که 
مزیت های صادراتی پایین و جذابیت های واردات 

باال اســت، این مناطق به ســکوهای واردات و 
تجارت تبدیل خواهند شد. این در حالی است که 
اگر قرار بود این مناطق به سکوی تولید و صادرات 
تبدیل شوند، باید تدابیر دیگری اندیشیده می شد، 
اما متأسفانه در اصالحیه قوانین مناطق آزاد هم 

از این مسئله غفلت شده است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در مناطق 
آزاد موفــق از معافیت های مالیاتی مشــروط، 
کاهنده و زمان مند برای تشویق تولید کنندگان 
و صادرکنندگان استفاده می کنند تا با سهولت و 
رغبت بیشتری امر تولید را دنبال کنند. همچنین 
به عملکرد تولید وصادراتی فعاالن در این مناطق، 
مشروط است که بعد از یک دوره زمانی به پایان 

می رسد.
خانــدوزی تصریــح کرد: مطالبــه مردم و 
نماینــدگان اســتان های دارای مناطق آزاد در 
تمدید و توسعه معافیت ها به حوزه مالیات های 
غیرمســتقیم، ضرورت بررســی کارشناسی و 
تخصصی در این حوزه را افزایش می دهد. نباید 

تسلیم چنین رویه ها و درخواست هایی در شیوه 
قانون گذاری کشور شد.

وی درباره کیفیت اعطای معافیت ها به مناطق 
آزاد در راســتای تولید و صــادرات توضیح داد: 
هم زمان با دفاع از اعطای مزیت های مشــروط 
به تولید و صادرات و زمان دار مناطق آزاد )نظیر 
مالیات های مســتقیم(، در مــورد مالیات های 
غیرمستقیم هیچ منطق اقتصادی وجود ندارد که 
مناطق آزاد را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کند.
این اســتاد دانشــگاه بیان کرد: اگر مناطق 
آزاد بــه طور هم زمــان از مالیات بــر درآمد و 
مالیات بر ارزش افزوده معاف باشــند، ثمره آن 
گم شــدن پیوندهای مبادالتی در مناطق آزاد 
خواهد بود و بنابراین احتمال اینکه قاچاق کاال 
از مبادی این مناطق صــورت بگیرد یا فعاالن 
اقتصــادی بخشــی از فعالیت هــای زیرزمینی 
و پولشــویی را بخواهند در ایــن مناطق انجام 
 دهند، تقویت می شود که در بلند مدت به زیان 

اقتصاد ملی است.

خاندوزی در ادامه گفت: مناطق آزاد با هدف 
کمک به توســعه اقتصاد ملی طراحی شده اند و 
نباید شــرایط به شــکلی پیش رود که از آن ها 
کارکردهای ضد اقتصاد ملی و ضد تولید بیرون 
بیاید؛ بنابراین با معافیت مالیات بر ارزش افزوده 
در مناطق آزاد مخالفم. امیدوارم در مراحل نهایی 
تصویب و ابالغ قانون مالیــات بر ارزش افزوده، 
معافیت مالیــات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد 

برداشته شود.
وی درباره شائبه فرار سرمایه از مناطق آزاد 
گفت: با توجه به مجموع مشــوق های مقرراتی 
که فعالیت در مناطق آزاد نسبت به فعالیت در 
ســرزمین اصلی دارد، تأخیر ناچیز در استرداد 
مالیات بر ارزش افزوده فعال اقتصادی در مناطق 
آزاد )که تولیدکننده ســرزمین اصلی هم با آن 
دســت به گریبان اســت(، به هیچ وجه موازنه 
هزینه و منفعت را برای فعاالن اقتصادی تغییر 
نمی دهد و از کسب وکار در مناطق آزاد منصرف 

نخواهد کرد.

کارشناس اقتصادی:

معافیت مالیاتی مناطق آزاد بسترساز قاچاق و پولشویی است
وزیر صمت خبر داد

 صرفه جویی یک میلیارد دالری 
با داخلی سازی تجهیزات صنعتی

وزیر کار:
 عیدی و پاداش بازنشستگان 

به موقع پرداخت می شود

رئیس  اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
با  اشاره به ترفند کره ای ها برای تسخیر بازار 
لوازم خانگی گفت: کاالهای نشان ال جی، به 
شکل رسمی و قانونی وارد کشور نشده  است.
بــه گزارش خبرگزاری مهــر، مرتضی میری، 
درخصوص آخرین وضعیت فعالیت برندهای کره ای 
در بازار اظهارداشــت: نزدیک به 14 ماه است که 
کشــور کره، واردات قطعه برای تولید لوازم خانگی 
به دو کارخانه ال جی و سامسونگ را متوقف کرده 
اســت، البته این دو کارخانه پیش از این قطعاتی 
در انبارهای خود داشتند که با استفاده از آنها کاال 

تولید کرده اند.
وی با  اشاره به آخرین وضعیت فعالیت برندهای 
کره ای در بازار اظهارداشت: در حال حاضر موجودی 
سامســونگ در ایران تنها تعدادی پنل تلویزیون 
اســت بنابرایــن قاعدتاً نباید یخچال و ماشــین 
لباسشویی از این برند در بازار وجود داشته باشد. 
بر اســاس اعالم جی پالس، که یــک برند ایرانی 
اســت، در حال حاضــر هیچ ارتباطــی بین این 
شرکت و برند ال جی وجود ندارد؛ بنابراین می توان 
با قاطعیت گفت کاالهایی که به اســم ال جی در 
بازار لوازم خانگی عرضه می شوند، به شکل رسمی 

و قانونی وارد کشور نشده  است.

لوازم  همچنین رئیس  اتحادیه فروشــندگان 
خانگی چندی پیش ضمن  اشاره به شناسایی 274 
سایت فروش کاالی وارداتی غیرقانونی، توسط ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، به این نکته  اشاره کرده 
بود که محصوالت قاچاق برای تبادالت مالی خود 
از درگاه های رســمی بانک  مرکزی نیز اســتفاده 

می کنند.
بابــک ثقفی؛ مدیرعامل یکی از شــرکت های 
تولیدکننــده لوازم خانگی داخلی که ســهم قابل 

توجهــی از بازار لوازم خانگی را در اختیار دارد در 
این باره گفت: در حال حاضر ســایت های فروش 
دیجیتــال مربوط به بانه که فروش آنالین دارند و 
پیامک هم به مشتری ارسال می کنند عماًل کاالی 
قاچاق به فروش می رسانند. حتی این کاالها توسط 
برخی شرکت ها بیمه هم می شوند. این جای سؤال 
است که چگونه این سایت ها با وجود فروش محرز 
کاالی قاچاق دارای درگاه پرداخت الکترونیکی و 

نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟

گفتنی است، تبلیغات برندهای کره ای در صدا 
و سیما کماکان ادامه دارد و به نظر می رسد دلیل 
این امر انعقاد قــرارداد طوالنی مدت برند کره ای 
با ســازمان صدا و سیما اســت که مقداری از آن 
باقی مانده است. با این حال این موضوع باعث شده 
که علیرغم غیراصیل بودن کاالهای کره ای در سطح 
بازار، همچنان محصوالت آن از رسانه ملی تبلیغ 
شود، این در حالیست که شرکت گلدیران هرگونه 

ارتباط خود را با شرکت ال جی رد کرده است.
براین اســاس و بــا توجه به اذعــان مقامات 
صنفی و فعاالن بازار لوازم خانگی مبنی بر قاچاق 
بودن محصوالت برندهای کره ای موجود در بازار، 
»نصب تبلیغات برندهای محرز قاچاق بر ســردر 
فروشگاه های عرضه کننده لوازم خانگی«، »استفاده 
از درگاه بانــک مرکزی برای فروش این کاالها« و 
»اختصاص تبلیغات صدا و ســیما و بیلبوردهای 
تبلیغاتی به این محصوالت« هیچ توجیهی نمی تواند 

داشته باشد.
یکــی از معروف ترین شــرکت های کره ای به 
نمایندگی های خود اعالم کرده که تمام هزینه های 
نصب تابلو بر َســر َدِر نمایندگی های این برند را از 
تاریــخ 10 دی ماه تا پایان ســال جاری برعهده 

می گیرد.

رئیس  اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

لوازم خانگی کره ای به شکل قانونی وارد کشور نشده است

رئیس  کمیسیون تلفیق بودجه مجلس: 

کسری بودجه 99 در بهترین حالت 110 هزار میلیارد تومان است

یک مسئول:
95 درصد مراکز اسقاط خودرو 

تعطیل هستند 

رئیس  اتحادیه مشاوران امالک: 
مخالفتم با مالیات بر عایدی سرمایه 

 اشتباه بود

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی: 
خودکفایی اندک در محصوالت کشاورزی 

ننگ بزرگی برای کشور است

یک مسئول اعالم کرد:

ایران در میان 4 کشور سازنده توربین های گازی جهان 


