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گـــــــزارش

درآمدزایی تبعات دیگری در پی داشت که اولین
نتیج��ه آن در قالب افزایش تورم پدیدار ش��د .بر
این اساس رقم 17400هزار میلیارد ریالی که در
تبصره 18الیحه بودجه س��ال آتی ذکر شده گویا
قرار است صرف اشتغالزایی در کشور شود .بر این
اساس پروژه جدید اشتغالزایی از دید بسیاری از
کارشناس��ان تنها بهانهای است برای درآمدزایی،
چرا که دولت میتواند از راهها و روشهای دیگری
برای اشتغالزایی در کشور فکری بیندیشد.

اقتصاد
فردا

economic@Jameefarda.com

دولت هیچوقت نتوانسته ریشههای تورمی
را از بین ببرد
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پیام بانک تجارت
رضا دولتآب��ادی ،مدیرعامل جدید بانک
تجارت ،طی پیامی به مشتریان و سهامداران
بر عزم راس��خ مدیران و کارکنان این بانک
برای تداوم خدمترس��انی ب��ه ذینفعان و
تالش برای بهب��ود فرآیندهای عملکردی
این بانک تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت متن
پیام رضا دولتآبادی به این شرح است :
مش��تریان عزی��ز ،س��هامداران ارجمند و
هموطنان بزرگوار
با اس��تعانت از خداوند متع��ال و با اعتماد
مدیران ارش��د اقتصادی کشور و نهادهای
محت��رم نظارتی ،توفیق خدم��ت در بانک
تجارت مج��ددا به اینجانب ارزانی ش��د تا
برنامههایی را ک��ه از مدتها پیش همراه با
همکاران عزیزم در این بانک پیریزی کرده
بودیم را دوباره و این بار به عنوان مدیر عامل
بانک پیگیری کرده و اجرایی نمایم.
بهواس��طه حضور طوالنی در بانک تجارت
و س��ابقه فعالی��ت در س��طوح مختل��ف
تصمیمگیری در این بانک ،باور قلبی دارم
که کارکن��ان خدوم بانک تج��ارت هدفی
مهمتر از تالش برای جلب رضایت ذینفعان
بانک ندارند .نیک میدانم که در این شرایط
حس��اس مس��ئولیت خطیری را عهدهدار
ش��دهام و برای اج��رای کام��ل و هدفمند
برنامههای خود همچنان به تعامل و اعتماد
مش��تریان بانک امیدوار بوده و برای تحقق
اه��داف و آرمانی که مد نظ��ر دارم دانش،
انگیزه و تجربه همکاران عزیزم در این بانک
را پشتوانه خود میدانم.

عک�س :حس�ین
ظهرهوند /تسنیم

با توجه به اعالم بانک مرکزی درخصوص دورقمی شدن تورم

کمربندها را محکمتر کنید
آنچه دولت انجام داد سرکوب قیمتها بود ،نه کنترل تورم

جامعه فردا :هنوز از پیشنهاد دولت برای افزایش
قیمت حاملهای انرژی چیزی نگذشته است که
زمزمهها نشان میدهد پسلرزههای این تصمیم
به صورت افزایش رقم تورم نمایان شده است .گویا
بار روان��ی پروژه واقعیس��ازی قیمت حاملهای
انرژی اثر دو رقمی شدن نرخ تورم را در پی داشته
و اولین ضربهاش را به اقتصاد کش��ور زده است .بر
این اساس بانک مرکزی در اواخر آذر سال جاری
از افزایش تورم و رسیدن آن به رقم  10درصد خبر
داد .اتفاقات اخیر در اقتصاد کش��ور نشاندهنده
این موضوع اس��ت که خبر گران شدن حاملهای
انرژی قبل از اینکه تصویب و اجرایی شود در حال
نمایان کردن اثرات خود است .اگرچه کارشناسان

اقتصادی پیشبین��ی کرده بودند که ب��ار روانی
افزایش قیمت حاملهای انرژی زودتر از اجرایی
ش��دن آن به وقوع میپیوندد ،ای��ن پیشبینی با
سرعت بیشتری ،یعنی سه ماه زودتر ازآنچه انتظار
میرفت ،اقتصاد کشور را دستخوش نوسانات خود
کرده است.
برخالف تالشهای بسیاری که دولت در راستای
کاهش نرخ تورم در سال جاری انجام داد ،به نظر
میرسد اینبار تصمیم دولت برای افزایش قیمت
حاملهای ان��رژی ،آنچه را که دول��ت برای یک
رقمی کردن نرخ تورم رش��ته ب��ود پنبه کرد .این
اتف��اق در حالی روی داد ک��ه انتظار میرفت طی
سالهای گذشته دولت به صورت پلکانی مبادرت

به افزایش قیمت حاملهای انرژی کند تا افزایش
یکباره قیمت بنزین و گازوئیل فش��ار مضاعفی بر
مردم تحمیل نکند .ام��ا از آنجا که دولت در چند
س��ال اخیر نس��بت به تغییر قیم��ت حاملهای
ان��رژی بیتفاوت بود ،بر خ�لاف انتظار هیچگونه
تغیی��ری در این زمینه اتفاق نیفت��اد .پس از ارائه
الیحه بودجه س��ال  97به مجلس و بررس��ی آن
مشخص ش��د که تبصره  18این الیحه به رقمی
حدود17400هزار میلیارد ریال اش��اره کرده که
قرار است این رقم از مابهالتفاوت قیمت حاملهای
انرژی در سال  1396و 1397حاصل شود .دولت
اینبار ب��ه فکر ایجاد درآم��د از طریق حاملهای
انرژی افتاد که به اعتقاد کارشناسان این تصمیم و

راههای چهارگانه خروج از تهران
جامعه فردا :معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد :با توجه به
اهمیت بازشدن مسیرهای خروجی تهران در زمان بحرانهایی
مانند زلزله ،این وزارتخانه برنامههای جدی برای توسعه راههای
خروج از پایتخت در نظر دارد.
بهگزارش ایس��نا خیراهلل خادمی روز گذشته در نشستی اظهار
کرد :در طول سالهای گذشته نوع جادههای ایران طوری بوده
که بس��یاری از مردم برای س��فر به نقاط مختلف کشور مجبور

بودن��د از راههای تهران عب��ور کنند که این موض��وع هم زمان
مسافران را تلف میکرد و هم برای تهران ترافیکی بسیار جدی
به وجود میآورد.
مدیرعامل ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل با
اش��اره به پروژههایی که به منظور خروج تهران از این وضعیت
طراحی ش��دهاند ،توضیح داد :یکی از ای��ن کارها مطرح کردن
بعضی از مس��یرها از مبدا قم بود .از یک سو محور حرم تا حرم از

با حضور معاون مرکز ملی فرش ایران:

دهمین نمایشگاه تخصصی فرش در قزوین گشایش یافت

قزوین :در مراس��می با حضور معاون امور بازاریابی مرکز ملی فرش ایران و استاندار
قزویندهمیننمایشگاهتخصصیفرشدستبافوتابلوفرشدرقزوینگشایشیافت.
به گزارش خبرنگار مهر ،دوش��نبه شب در مراس��می با حضور فرشچی معاون امور
بازاریابی مرکز ملی فرش ای��ران ،عبدالمحمد زاهدی اس��تاندار ،هادی طاهرخانی
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان ،کبیری معاون سازمان صنعت،
دهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی قزوین گشایش یافت.
دهمین نمایش��گاه تخصصی فرش دس��تباف ب��ا حضور بی��ش از  ۶۰تولید کننده،
صادرکننده و فعال حوزه فرش دستباف از استان های آذربایجان شرقی ،قم ،همدان،
گلستان ،مرکزی ،فارس ،اصفهان ،زنجان ،یزد ،گلستان ،چهارمحال و بختیاری ،قزوین
و تهران در فضایی به مساحت چهار هزار مترمربع برپا شده است.
هادی طاهرخانی مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی قزوین در مراسم
گشایش این نمایشگاه گفت :صنعت فرش دستباف امروزه به عنوان یکی از اهرم های
قوی بازرگانی ،نقش مهمی را در راستای ایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیر نفتی ایفا
می نماید و لذا برگزاری نمایشگاه های تخصصی فرش دستباف بستر مناسبی را جهت
بازاریابی های کالن و گسترده در حوزه فرش دستباف خواهد داشت.
وی بیان کرد :برای اولین بار بیشترین فضا را به غرفه های فرش اختصاص دادیم و از
غرفه های تابلو فرش کم کردیم تا فضای بیشتری برای بافندگان استانهای مختلف
ایجاد شود .طاهرخانی اظهارداشت :مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه آشنایی مردم
با این هنر ملی ،حمایت از تولید کنندگان داخلی ،حمایت از صنعت و تولید ملی و ارج
نهادن به هنر فاخر و ارزشمند قالیبافان فرش دستباف ایرانی ،ترویج و توسعه صنعت
فرش دستباف ،ایجاد فضایی جهت برقراری ارتباط مستقیم بین مصرف کننده و تولید
کننده است .وی یادآورشد :در راستای حمایت از این تولید ملی تسهیالت بانکی نیز تا
سقف ۳۰میلیونتومانبهخریدارانفرش
دستباف اعطاء می شود.
دهمی��ن نمایش��گاه تخصص��ی فرش
دس��تباف و تابلوفرش از تاریخ  ۴لغایت
 ۹دی م��اه به م��دت ش��ش روز برگزار
خواهد شد.
دهمی��ن نمایش��گاه تخصص��ی فرش
دستباف و تابلوفرش در مدت برگزاری
از ساعت  ۱۵الی  ۲۱:۳۰در محل دائمی
نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
واقع در بلوار ام��ام خمینی(ره) ،جنب
صدا و س��یما برای بازدید عالقه مندان
برپاست.

اس�تاندار قزوین :ارائه طرحهای جدید با حفظ اصال�ت فرش ایرانی جدی
گرفته شود
استاندار قزوین گفت :برای کسب بازارهای جهانی فرش باید تکنولوژی روز را دنبال
کنیم و با حفظ اصالت فرش ایرانی به س��مت ارائه طرح و نقش��ه های جدید مطابق
سلیقه مشتری باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،عبدالمحمد زاهدی دوشنبه شب در مراسم گشایش دهمین
نمایشگاهتخصصیفرشدستبافوتابلوفرشگفت:فرشیکهویتملیاستوهنوز
هم در کشورهای غربی افتخار می کنند یک تخته فرش ایرانی در منزل خود داشته
باشند .استاندار قزوین بیان کرد :اقتصادی کردن فرش در شرایط کنونی از ضروریات
است و اگر نتوانیم این موضوع را حل کنیم قادر به رقابت با کشورهایی مانند ترکیه،
هند و چین نخواهیم بود.
زاهدی تصریح کرد :باید قیمت تمام شده فرش را پایین بیاوریم تا در بازار بین المللی
حضور مستمر داشته باشیم تا بتوانیم در ش��رایط تحریم هم از این کاالی بار ارزش
برای صادرات بهره مند شویم.
استاندار یادآورشد :در فرش چند مرحله بسیار مهم است که باید مرکز ملی فرش به آن
توجه کند تا بتوانیم هزینه تولید را کم کنیم و با شرایط روز پیش برویم تا موفق شویم.
زاه��دی اضافه کرد :باید تکنولوژی روز را دنبال کنی��م و با حفظ اصالت فرش ایرانی
به سمت ارائه طرح و نقشه های جدید روی بیاوریم و به همه نوع ذائقه پاسخ دهیم.
وی اظهارداش��ت :حفظ اصالت با طرح های جدید امکان پذیر است و تنها جایی که
می توانیم هویت و فرهنگ خود را عرضه کنیم همین فرش دستباف است.
اس��تاندار اضافه کرد :مرحله پیش از بافت می تواند در کارگاه صورت گیرد اما مرحله
بافت باید در منزل باشد تا هزینه ها کم شود البته پس از این مرحله نیز به کارگاه نیاز
داریم تا امور فنی و پرداخت فرش را انجام دهد.
وی گفت :اگر کش��ور چین امروز بیش از
نیمی از کف��ش دنیا را تولید می کند این
کار فقط در منازل ص��ورت می گیرد لذا
نیازی نیس��ت ما همه فعالیتهای خود را
کارگاهی کنیم.
زاه��دی بازاریاب��ی را مه��م دانس��ت و
اظهارداش��ت :بازاریابی در صنعت فرش
بای��د به ص��ورت حرفه ای انجام ش��ود و
تولیدکننده فقط دغدغه تولید داش��ته
باش��د .وی گفت :حمایت ما نباید فقط
در تسهیالت خالصه ش��ود بلکه باید به
صورت یارانه به صادرکننده باشدتا تولید
حمایت شود.

اما محمدقلی یوسفی در گفتوگو با «جامعه فردا»
در ای��ن زمینه اعتقاد دارد که مش��کل اقتصاد در
ایران عمیقتر از این موضوع است که بتوان گفت
دولت تورم را کم کرده و به دلیل یک تصمیم تورم
افزایش مییابد .بر این اساس ارقام اعالمشده تنها
یک آمار بیشتر نیست ،ولی واقعیت اقتصاد ایران
چیز دیگری است.
ای��ن اقتصاددان تصری��ح کرد :دولتم��ردان طی
س��الهای مختلف به درس��تی اقتصاد کش��ور را
هدایت نمیکردند ،مشکالت را جدی نمیگرفتند
یا به دالیل سیاسی برنامههای کوتاهمدت خود را
دنبال میکردند که بر این اصل مشکالت اقتصاد
روی هم انباش��ته شده و در هر سالی به یک شکل
خودش را نش��ان داده اس��ت .در واقع بهتر است
بگوییم دولت هیچوقت نتوانسته ریشههای تورمی
را از بین ببرد.
او میافزای��د :دو عام��ل افزایش تقاض��ا و کمبود
عرضه از عواملی اس��ت که روی ت��ورم تأثیرگذار
اس��ت .افزایش تقاضا به علت افزایش هزینههای
دولتی اس��ت ،که این هزینهها ب��ه معنای قدرت
خرید مردم نیس��ت .بلکه به معنای تزریق ناسالم
پول در مسیرهای نادرستی است که به جای اینکه
به سمت تولید بروند به سمت مسیرهای نادرست
تورمزا ،فعالیتهای واسطهگری ،داللی و خدمات
میروند که این دس��ت به دست شدن تورم ایجاد
میکند.
این اقتصاددان با اش��اره به اینکه یک عامل تورم
فشار تقاضا اس��ت که دولت ایجاد میکند و عامل
دیگر آن مربوط به کمبود عرضه است یادآور شد:
به دلیل اینکه سیاس��تهای دولتها هیچگاه در
جهت تولید نبوده ،در حال حاضر درک درس��تی

قم به سمت مشهد ساخته میشود که به جای عبور ترافیک آن
در تهران به سمت چرمشهر و ورامین حرکت میکند و از سوی
دیگر ما طرحی را دنبال میکنیم که راهی از قم به س��مت ساوه
و سپس قزوین ساخته شود تا ترافیک شمال غرب نیز نیازی به
عبور از تهران پیدا نکند.
وی با بیان اینکه با وجود این طرحها همچنان مسافران شمال
ایران مجبور بودند از راههای اصلی تهران عبور کنند ،اظهار کرد:
خوشبختانه در قالب تفاهمنامهای که چند روز قبل نهایی شد ،از
محدوده چرمشهر یک آزادراه به سمت پردیس و بومهن ساخته
میشود تا این مسافران نیز نیاز به ورود به تهران نداشته باشند.
خادمی اضافه کرد :در کنار آن س��اخت کنارگذر جنوبی تهران

از ریشه مشکالت اقتصادی وجود ندارد؛ به همین
دلیل سیاستهای آنها مؤثر واقع نشده است .چرا
که دولت به جای سرمایهگذاری در تولید به سمت
س��رمایهگذاری روی سیاس��تهای واسطهگری
رفته اس��ت .زیرا این سیاس��تها دولت را زودتر
به درآمدزایی میرس��اند و معم��وال فعالیتهای
تولیدی دیربازده هستند.
او در ادامه افزود :فعالیتهای واس��طهگری رشد
اقتصادی را با سرعت بیشتری باال میبرند و دولت
در نظر دارد که نشان دهد رش��د اقتصادی را باال
برده است .آنچه دولت انجام داد سرکوب قیمتها
بود ن��ه کنترل تورم .س��رکوب قیمتها از طریق
جلوگیری از افزایش قیمتهای دولتی و افزایش
سهم واردات در کشور اتفاق افتاد .مسئله این است
که تورم هدف نیست .تورم تبی است که یک بیمار
دارد .بنابراین تا زمانی که این بیمار معالجه نشود
حتی اگر قرص تببر به او داده ش��ود کمی بهبود
پیدا میکند ،اما بیماری درمان نخواهد شد.
یوس��فی ادامه داد :واقعیت این است که دولت در
حال حاضر با کس��ری بودجه مواجه شده است و
راهی جز این ندارد که از یک طرف سعی کرده نرخ
ارز را گران کند ،عوارض را باال ببرد ،یارانهها را قطع
کند و از طرق اش��کال مختلف مانند انتشار اوراق
قرضه و استقراض از مردم درآمدهایی را به دست
بیاورد .ای��ن موارد سیاس��تهای ریاضتطلبانه
دولتاند تا م��ردم کمربنده��ا را محکمتر کنند،
در حالی ک��ه دولتمردان کمربندها را گش��ادتر
میکنند .این سیاس��ت بس��یار غلط است؛ یعنی
بین بد و بدتر دولت در نظر دارد بد را انتخاب کند.
بد در واقع همان افزایش قیمت حاملهای انرژی
است که به تبع آن نه تنها قیمتها بیشتر افزایش
پیدا میکند بلکه راه مناسبی برای افزایش درآمد
دولت نیست.
وی خاطرنشان کرد :بر این اساس با توجه به اینکه
دولت یارانهها را قطع کرده و بر اساس سیاستهای
نادرس��ت ،فقر در جامع��ه افزایش یافته اس��ت،
بنابرای��ن با باال رفتن قیمت ع��وارض و همچنین
حاملهای انرژی فش��ار زیادی روی مردم خواهد
آمد ک��ه باعث ایجاد بح��ران اجتماعی در جامعه
میشود .هدف دولت تنها ایجاددرآمد برای خود
است زیرا هیچ س��ند و مدرکی وجود ندارد که در
سالهای اخیر درآمد حاصل از حاملهای انرژی
برای اشتغالزایی صرف شده است.

نیز به طول  ۱۵۸کیلومتر در دس��تور کار اس��ت که امیدواریم
قطعه نخست آن تا پایان امس��ال زیربار ترافیک برود .مجموعه
این اقدامات با این هدف انجام میشود که راههای خروج تهران
گشایش یافته و در پدافند غیرعامل وضعیت این شهر بهبود یابد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
دربار ه آخرین وضعیت آزادراه همت نیز اظهار کرد ۱۵ :کیلومتر از
این پروژه باقیمانده که در عرصه اجرایی با مشکل برنامهریزی
مواجه نیس��ت ،اما حدود  ۶۰واحد مسکونی در دل آن قرار دارد
که ب��رای خرید آنها نیاز به  ۳۵میلیارد توم��ان پول نقد داریم و
پس از آن نیز چند ماه زمان میبرد تا س��اکنان آن خانههایشان
را تخلیه کنند.

تاالر شیشهای

عقبنشینی  200واحدی شاخص بورس

جامعه فردا :در جریان معامالت سهشنبه ترمز رشد
ش��اخص بازار سهام کشیده ش��د و شاخص در کانال
 98هزار واحدی ایستاد ،همچنین شاخص کل بورس
تهران با  206پله سقوط در محدوده  98151واحدی
قرار گرفت .براین اس��اس بیش از یک میلیارد و سی و
یکمیلیونبرگهسهامباارزشیدرحدود 260میلیارد
تومان داد و ستد شده است .شاخص بازار فرابورس نیز
به پیروی از کلیت بازار  8.6پله س��قوط داش��ت و در
محدوده  1096واحدی به کار خود پایان داد.
درجریانمعامالتروزگذشتهبیشترگروههاونمادهای
بازار بر خالف روزهای گذش��ته قرمزپوش ش��ده و در
درصدهای منفی در حال معامله بودند .گروه خودرویی
درصدرسهمهاینزولیبازاربودهواصالحقیمتیجدی
را تجربه کردند.
ایرانخودروبانمادخودرودرساعاتیازبازارصففروش
را هم تجربه کرد ،اما در نهایت در درصدهای منفی به
صورت روان در حال معامله بود .وضعیت در نماد سایپا
قدری بهتر از ایران خودرو بوده و این نماد بیشتر در بازه
خنثی داد و ستد شده است .همچنین سایر نمادهای
گروه خودرویی در درصدهای منفی مورد معامله قرار
گرفتند.

در گروه پاالیش��ی هم فروشندگان دس��ت برتر را
داشته و اکثر نمادهای این گروه در وضعیت منفی
معامله شدند .پاالیشگاههای بندر عباس ،اصفهان و
تهران که از نمادهای پرطرفدار این گروه بهش��مار
میروند همگ��ی در درصدهای منفی مورد معامله
قرار گرفتند.
ش��یب درصدهای منفی در گروه پتروشیمی بسیار
آهستهتر از کلیت بازار بوده و حتی نمادهایی همچون
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) و نفت و گاز
پتروشیمی تأمین (تاپیکو) در درصدهای مثبت کامل
قرار داشتند .همچنین نمادهای فارس و تاپیکو از این
گروه هر یک به ترتیب  327و  105واحد تأثیر مثبت
در شاخص داشته و از بیشتر منفی شدن شاخص بازار
سهام جلوگیری به عمل آوردند.
گ��روه فلزات اساس��ی و معدن��ی هم با کلی��ت بازار
سهشنبه همراهی کرده و اکثر نمادهای این دو گروه
در درصدهای منفی داد و ستد شدند .برای مثال فوالد
مبارکهاصفهان(فوالد)،ملیصنایعمسایران(فملی)
و مس ش��هید باهنر (فباهنر) از این گروه در وضعیت
منفی مورد معامل��ه قرار گرفتند .در گروه معدنی نیز
نمادهای توسعه معادن و فلزات (و معادن) ،معدنی و

صنعتی چادر ملو (کچاد) و معدنی و صنعتی گلگهر
(کگل) در شرایط منفی داد و ستد شدند.
ماشینس��ازی اراک با نماد فاراک ک��ه مدتها بر اثر
شفافسازی با افت قیمتی مواجه شده بود ،در جریان
معامالت روز گذشته صف خرید تشکیل داده و مورد
توجه فعاالن بازار س��رمایه قرار گرفت .اما خبرهایی
مبنی بر ابطال بخشی از معامالت این نماد در جریان
معامالت دیروز به گوش میرس��د .ت��ا آنجا که علی
صحراییمعاونبازارشرکتبورسگفتهاست:تعدادی
از معامالت شرکت ماشینس��ازی اراک «فاراک» به
دلیل انجام داد و س��تدهای هماهنگ از سوی برخی
سهامداران ،تأیید نمیشود و در حال ابطال است.
ازدیگرنمادهایپرتقاضایبازارسهشنبهبایدبهتأمین
سرمایه امید با نماد امید اشاره داشت که چند روز پیش
مورد عرضه اولیه قرار گرفت و روزهای پس از عرضه
موفق به تشکیل صف خرید مستحکمی شده بود .از
س��اعات ابتدایی بازار دیروز صف خرید در نماد امید
عرضه شده و مجددا چند بار این نماد موفق به تشکیل
صف خرید گش��ت و در نهایت با توجه به تقاضای باال
خرید بازار برای نماد امید ،این سهم با صف خرید باالی
 70میلیون به کار خود پایان داده است.

ت کاغذی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
شناسایی  ۳۰۰۰شرک 
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور با بیان اینکه با اجرای طرح مالیات
بر ارزش افزوده  ۳۰۰۰شرکت کاغذی شناسایی شد ،گفت :دولت سال گذشته از محل
اخذ این نوع مالیات  ۴۵هزار میلیارد تومان درآمد داشته که  ۳۸هزار میلیارد تومان آن
با اظهارنامه مؤدیان مالیاتی بود.
بهگزارش ایلنا محمد مس��یحی ،معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در
یک برنامه تلویزیونی ،اظهار کرد :اخذ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ماشین پولسازی
کشورها به حساب میآید.
وی در ادامه شفافس��ازی مالیاتی را از توفیقات مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت:
در همین راس��تا با اجرای این قانون سه هزار شرکت صوری و کاغذی شناسایی شد .به

عبارتی این شرکتها همان شرکتهای بودند که از اواخر دهه شصت شکل گرفتند و در
حال تخریب اقتصاد کشور بودند.
این مقام مسئول با بیان اینکه  90درصد مالیات بر ارزش افزوده بر اساس خوداظهاری،
تمکین یا توافق با مؤدیان مالیاتی اخذ میشود ،خاطر نشانکرد :دولت سال گذشته از
محل اخذ این نوع مالیات  45هزار میلیارد تومان درآمد داشت که  38هزار میلیارد تومان
آن با اظهارنامه مؤدیان مالیاتی بود.
مسیحی با اشاره به تأثیرات قانون مالیات بر ارزش افزوده بر سیستم اقتصادی و مالیاتی
کشور گفت :تا قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ،نرخ مالیات  54درصد بود که
با اجرای این قانون آن را اصالح کردیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

رکود در کشور به علت بد عمل کردن سازمان مالیاتی است

تس�نیم :نایب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گفت :با بررسی  ۶۰۰واحد
پیمانکاری و تولیدی مشخص شد که مالیات بر ارزش افزوده موجب پایین آمدن اشتغال
و تولید ش��ده است و این نشان میدهد که رکود در کش��ور به علت بد عمل کردن امور
مالیاتی است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتی گف��ت 90 :درصد مالیات بر ارزش
افزوده؛ براساس خوداظهاری ،تمکین یا توافق با مؤدیان مالیاتی اخذ میشود.
محمد مسیحی افزود :سال گذشته  45هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده گرفته
شد که  38هزار میلیارد تومان آن با اظهارنامه مؤدیان مالیاتی بود.
وی با بیان اینکه طرح مالی��ات بر ارزش افزوده هم اکنون در  160کش��ور دنیا در حال
اجراست ،گفت :نخستین هدف از وضع مالیات ،تأمین مالی است ،اما در مالیات بر ارزش

افزوده ،در کنار آن شفافسازی هم مهم است.
مسیحی افزود :بر این اساس تا کنون سه هزار شرکت کاغذی و صوری که اقتصاد کشور
را تحت تأثیر قرار میدادند شناسایی شدند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این برنامه گفت 50 :درصد منابع
درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده است.
هادی قوامی افزود :اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ،مش��کالتی را به همراه داشته
است و آنگونه که باید و ش��اید به دیگر اهداف قانون ازجمله بهبود فضای کسب و کار و
اشتغال توجه نشده است.
وی گفت :فرآیندهای ناکارآمد اخذ مالیات در سازمان اجرایی از جمله آسیبهای قانون
مالیات بر ارزش افزوده است.

