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فعالیت مجدد کارگروه مدیریت کیفیت
 سرپرس��ت دفتر توس��عه خدمات بازرگانی س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران اع��ام کرد: به منظ��ور ارتقای 
کیفیت کاالهای صادرات��ی، کارگروه مدیریت کیفیت 
مج��ددا فعال خواهد ش��د.به گ��زارش روابط عمومی 
س��ازمان توسعه تجارت ایران، احس��ان قمری، اظهار 
داش��ت: بر اساس مصوبه شورای عالی توسعه صادرات 
غیرنفتی، کارگ��روه مدیریت کیفیت به منظور ارتقای 
کیفیت کاالهای صادراتی تش��کیل ش��ده است.وی با 
تاکید بر اینکه هدف این کارگروه ارتباط مستمر میان 
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان توسعه 
تجارت ایران است، افزود: بسیاری از صادرکنندگان از 
قوانین اس��تاندارد، بخصوص در شرایط تحریم آگاهی 
کم��ی دارن��د، از این رو، مباحث مرتبط با اس��تاندارد 
هم در "بس��ته حمایتی تس��هیل فضای کس��ب و کار 
و حمایت از واردات م��واد اولیه و تجهیزات مورد نیاز 
واحد تولیدی در سال حمایت از کاالی ایرانی" و  هم  
در تدوین بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سازمان 
توسعه تجارت ایران گنجانده شده است.سرپرست دفتر 
توسعه خدمات بازرگانی بیان داشت: توجه به استاندارد 
کیفیت کاالهای صادراتی، به خصوص برای 15 کشور 
ه��دف و هند و چی��ن، طی این س��الها مغفول مانده 
اس��ت که با فعال شدن کارگروه مذکور و اخذ نظرات 
کارشناسی از دستگاه های ذیربط برنامه ریزی خواهد 
شد.قمری با اشاره به تفاهم نامه استاندارد ایران با 50 
کشور عنوان کرد: برخی از کشورهای طرف قرارداد به 
تعه��دات خود در زمینه اس��تاندارد عمل نمیکنند که 
نیاز اس��ت در کمیسیون های مشترک به آن پرداخته 
ش��ود همچنین مقرر اس��ت تا با اتحادیه اوراس��یا نیز 
تفاه��م نامه ای در خصوص اس��تاندارد منعقد ش��ود.
وی در ادامه گفت: س��ازمان توس��عه تجارت ایران به 
عنوان هاب صادراتی کش��ور، واسط میان صادرکننده 
و س��ازمان ملی اس��تاندارد اس��ت،لذا، صادرکنندگان 
مش��کات خود در مورد استاندارد را با سازمان توسعه 

تجارت ایران درمیان بگذارند.

سهم ویژه بخش های مختلف اقتصادی از 
تسهیالت بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در نیمه نخس��ت امسال بیش از 527 
هزار میلیارد ریال تسهیات به منظور رونق بخش های 
مختلف اقتصادی کشور پرداخت کرده است.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران، بر این اس��اس مجموع 
تسهیات پرداختی این بانک به بخش های کشاورزی 
و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، 
بازرگانی و ... بالغ بر 527 هزار و 860 میلیارد ریال در 
841 هزار و 734 فقره بوده است.سهم بخش کشاورزی 
و صنایع تبدیلی از تسهیات پرداختی بانک ملی ایران 
به بخش های مختلف اقتصادی طی این مدت، بالغ بر 
34 هزار و 229 فقره به ارزش 16 هزار و 277 میلیارد 
ریال بوده است.همچنین بخش مسکن و ساختمان نیز 
ب��ه عنوان یکی از مهم ترین محرکه های رونق اقتصاد 
کش��ور همواره مورد توجه بانک ملی ای��ران بوده و از 
این رو تخصیص ویژه تس��هیات به این بخش در سال 

جاری در دستور کار بانک قرار گرفته است.

اعطای لوح روابط عمومی برتر به روابط 
عمومی بانک رفاه کارگران

در اختتامیه پانزدهمین س��مپوزیوم بین المللی روابط 
عمومی و ش��انزدهمین جش��نواره برترین های روابط 
عمومی ایران، بانک رفاه کارگران موفق به دریافت لوح 
برتر شد.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به 
نقل از پایگاه خبری تجارت آناین، در آیین اختتامیه 
پانزدهمین س��مپوزیوم بین الملل��ی روابط عمومی و 
ش��انزدهمین جش��نواره برترین ه��ای روابط عمومی 
ای��ران ک��ه بعد از ظهر روز س��ه ش��نبه 14 آبانماه در 
مرکز همایش های تاش برگزار شد، از روابط عمومی 
بان��ک رفاه کارگران با اعط��ای لوح برتر تقدیر به عمل 
آمد.این مراس��م که با حضور خانم س��وتانا استاوریوا 
رئی��س انجمن بین الملل��ی روابط عمومی از کش��ور 
بلغارستان، دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس 
شورای اسامی، دکتر ایرج حریرچی معاون کل وزارت 
بهداش��ت، پروفس��ور س��اروخانی، جمعی از مدیران، 
اساتید و مهمانان ایرانی و خارجی حوزه روابط عمومی 
برگزار ش��د، با رای هی��أت داوران، لوح روابط عمومی 

برتر به روابط عمومی بانک رفاه کارگران اعطا شد.

افزایش میزان گشایش اعتبارات اسنادي 
ریالي در بانک صنعت و معدن

میزان گشایش اعتبارات اسنادي ریالي بانک صنعت و 
معدن براي صنعتگران و تولید کنندگان کش��ور در 7 
ماهه نخس��ت سال جاری 144 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
به گزارش پایگاه اطاع رس��اني بانک صنعت و معدن، 
وضعیت گشایش اعتبارات اسنادي ریالي این بانک در 
پایان مهرماه سال 1398 حاکی از آن است که میزان 
گش��ایش اعتبارات یاد شده که با هدف رونق تولید و 
ایجاد اش��تغال پایدار در کش��ور صورت گرفته از آغاز 
سال به رقمي بالغ بر 12 هزار میلیارد ریال رسیده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 144درصدي 

برخوردار بوده است.

اخبار

قیمت کاالها واقعی نیست 
مدی��رکل تعزیرات اس��تان تهران با بی��ان این که قیمت کااله��ا در حال حاضر 
غیرواقع��ی بوده چون در پی کاهش نرخ دالر کاهش پی��دا نکرده اند گفت: باید 
مبنای قیمت گذاری اقتصادی تغییر کرده و ارز از مؤلفه های اصلی تعیین کننده 

قیمت کاالها حذف شود.
  محمدعلی اس��فنانی گفت: همواره مطرح می کنند افزایش قیمت کاال تابع نرخ 

ارز اس��ت به همین دلیل در سال گذشته همزمان با رشد قیمت ارز، بهای کاالها نیز 
افزای��ش پیدا ک��رد. اگر بپذیریم که بین نرخ دالر و قیمت کاال رابطه مس��تقیمی وجود 
دارد، با کاهش نرخ دالر باید قیمت اجناس نیز در سراشیبی قرار گیرد، حال آنکه بهای 

کاالها متناسب با اُفت قیمت دالر کاهش پیدا نکرد که این امر پدیده ای جدید است.
وی اف��زود: بهای کاالهای مصرفی مانند مواد خوراکی و نان نه تنها پس از اُفت نرخ دالر 
کاهش پیدا نکرد بلکه  با مجوزس��ازمان حمایت قیمت لبنیات و نان �� نانوایی هایی که 

دولتی بوده و سهمیه دریافت می کردند �� نیز افزایش یافت.  تسنیم  

ممنوعیت واردات یک هزار و ۶۵۰ قلم کاال  
قائ��م مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اش��اره به ممنوعیت 
ورود ی��ک هزار و 650 ردیف تعرفه کاال به کش��ور گف��ت: امروز بهترین فرصت 
برای بخش تولید کش��ور اس��ت که به لحاظ کمی و کیفی با بیش��ترین جهش 

ممکن مواجه شود.
 حس��ین مدرس خیابانی با اش��اره به فرمایش��ات اخیر مقام معظم رهبری مبنی 

ب��ر اینکه یک��ی از راه های رونق تولید جلوگی��ری از واردات زائد، بی رویه و کاالهای 
دارای س��اخت داخل است، افزود: س��خنان مقام معظم رهبری در این مورد حجت را بر 

همه تمام کرده است.
قائ��م مقام وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گف��ت: این وزارتخانه مطابق 
مصوبه مزبور مکلف ش��ده که نس��بت به ممنوعیت این دو گرو کاالهایی یعنی اقام غیر 
ضروری و دارای توان ساخت داخل اقدام کند.وی در ادامه افزود: طبق این مصوبه ورود 

یک هزار و 650 ردیف تعرفه کاالها به کشور ممنوع شده است.  تسنیم 

برگزاری کنفرانس جهانی ایستگاه های آینده در ایران 
مدیرعام��ل راه آهن از برگزاری هفتمین کنفرانس جهانی ایس��تگاه های آینده با 
هم��کاری اتحادی��ه بین المللی راه آهن ها در روزهای 20 ت��ا 22 آبان خبر داد و 

افزود: این کنفرانس برای اولین بار در آسیا و ایران برگزار می شود.
سعید رسولی گفت: هفتمین کنفرانس جهانی ایستگاه های آینده با همکاری اتحادیه 

بین المللی راه آهن ها روزهای 20 تا 22 آبان ماه امس��ال در تهران برگزار می شود. وی 
ادامه داد:                                                                                                                                                                 این کنفرانس برای اولین بار در آسیا و ایران برگزار می شود و 6 کنفرانس 
قبلی در شهرهای پاریس، رم، مسکو، مراکش، بروکسل و مادرید اسپانیا برگزار شد.

مدیرعام��ل افزود: اتحادیه بین المللی راه آهن ها مهم ترین و بزرگ ترین س��ازمان علمی 
بین المللی در حوزه حمل و نقل ریلی است و 205 عضو از 95 کشور جهان دارد و شعار 
کنفرانس هفتم »ایس��تگاه های ریلی، رونق بخش زندگی ش��هری« است. رسولی افزود: 
ایستگاه های راه آهن می تواند خدمات متنوعی به شهر ارائه کند و از ارکان توسعه شهری 

باشد.  وزارت راه وشهرسازی

درحالی ک��ه قیمت لبنیات تغییر نک��رده و نرخ مصوبی به 
صنایع اباغ نش��ده اس��ت برخی از صنایع لبنی به صورت 
خود س��رانه اقدام به افزایش قیمت فرآورده های لبنی کرده 
ان��د درحالی که نرخ این محص��والت در خرداد ماه افزایش 

یافته بود.
  درحال��ی انجمن صنایع لبنی اعام کرده اس��ت که قیمت 
ن��رخ محصوالت لبنی تغییری نکرده و کارگروه تنظیم بازار 
نیز اباغیه ای در این خصوص صادر نکرده اس��ت برخی از 
صنایع لبنی اقدام به افزایش قیمت خودس��رانه محصوالت 

لبنی خود کرده اند.
بر اس��اس مصوبه  خرداد ماه کارگروه تنظیم بازار در س��ال 
ج��اری نرخ هر کیلوگرم ش��یر بطری  ک��م چرب 4900 و  
پرچ��رب 5300 تومان تعیین و هر لیتر ش��یر کم چرب با 
بسته بندی تتراپک7 هزار تومان و پرچرب 7 هزار  و 400 

تومان تعیین شده است.
بر اس��اس گزارش های میدانی اما برخی از صنایع لبنی هر 
لیتر ش��یر بطری ک��م چرب که 5300 توم��ان قیمت دارد 

5800 تومان به فروش می رسانند .
بنابرای��ن گزارش قیم��ت  مصوب ماس��ت 900 گرمی کم 
چرب 5300 تومان و پرچرب 5800 تومان و ماس��ت 2.5 
کیلوگرمی کم چرب 14 هزار تومان و ماس��ت پرچرب 15 

هزار تومان قیمت گذاری شده است.
قیمت  هر بس��ته پنیرUF در بس��ته بن��دی   400گرمی 
5800 توم��ان، پنی��ر 210 گرمی در بس��ته بندی تتراپک 
5800 تومان و در بس��ته بندی 520 گرمی 13200 تومان 
قیمت گذاری ش��ده و نرج هر غالب کره بس��ته بندی 100 
گرمی 4500 تومان اس��ت. س��ایر محصوالت لبی ش��امل 

قیمت گذاری دستوری دولت نیستند.
بنابرای��ن گزارش با این وجود ماس��ت 900 گرمی پرچرب 
5800 تومانی توس��ط دو  برند ه��ا 7 هزار تومان به فروش 
می رس��د ام��ا برخی از صنای��ع این محص��ول را به قیمت 
مصوب آن به فروش می رسانند به طوری که قیمت فروش 
توس��ط یک برند کمتر از نرخ مصوب است و 5500 تومان 

به فروش می رسد.  تسنیم 

در سایه سکوت سازمان حمایت رخ داد؛
گران فروشی چند باره  لبنیات 

  وزی��ر اقتصاد گفت: در حوزه اش��تغال تابس��تان امس��ال 
نس��بت به سال گذشته 840 هزار ش��غل ثابت ایجاد شد و 

سرمایه گذاری خارجی نیز 20 درصد رشد داشته است.
فرهاد دژپس��ند گفت:یک��ی از بحث هایی که ام��روز با آن 
مواجه هستیم، شرایط اقتصادی ایران است. برخی متغیر ها 
وجود دارد و بیکاری و تورم از جمله متغیر هایی اس��ت که 

باعث شده گروه های رقیب به آن توجه کنند.
وی ادامه داد: س��ال گذش��ته مهمترین اتفاقی که رخ داد، آغاز 
تحریم ها بود البته تحریم سال هاس��ت که اجرا می شود، اما این 
تحری��م یکجانبه بود و آمریکا س��عی کرد تحریم یکجانبه را به 
تحریمی گسترده تبدیل کند و به سران کشور ها گفته بود که سه 
ماه با ما همکاری کنید تا رژیم ایران عوض شود. جای سوال است 
که با چه اعتمادی این موضوع را مطرح کرده بود، چرا که ایران 
کشوری نیس��ت که با این باد ها بلرزد. آمریکا احساس می کرد 
مردم از نظر معیشت در فشار هستند و اگر مشکاتشان بیشتر 
شود، شکاف میان دولت و مردم بیشتر خواهد شد؛ در حالی که 
اینگونه نشد. دژپسند به ایجاد زیرساخت های الزم اشاره کرد و 

اظهار داشت: حکومت نیز باید برای مقوله اشتغال و توانمندسازی 
تبدیل به جریان ش��ود و زیرس��اخت ها را اصاح کند؛ در حال 
حاضر نیز از طریق ایجاد ش��هرک های صنعتی، اقداماتی انجام 

شده که این موارد باعث مهاجرت معکوس می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی 
کش��ور رو ب��ه بهبودی اس��ت، گفت: هنوز ب��ه نقطه مطلوب 
نرس��یده ایم، اما با ش��رایطی که تحریم ها برای ما ایجاد کرده، 
توانستیم روی پای خود بایستیم به طوری که در حوزه غیرنفتی 
در هفت ماهه اول امسال 24.5 میلیارد دالر صادرات داشتیم. 
همچنین واردات ما س��ه درصد و واردات کاال های اساسی نیز 
22 درصد رش��د داشته است. دژپس��ند تاکید کرد: در حوزه 
اشتغال تابستان امسال نسبت به سال گذشته 840 هزار شغل 
ثابت ایجاد شد. همچنین سرمایه گذاری خارجی نیز 20 درصد 
رشد داشته است. وی گفت: از سال 90 تاکنون فقط دو سال 
سرمایه گذاری ما مثبت بوده و برای آنکه اشتغال پایدار شکل 
گیرد و صادرات نیز متنوع شود، باید سرمایه گذاری و تولید را 

افزایش دهیم تا به پایداری اشتغال برسیم.  میزان

وزیر اقتصادخبرداد؛
رشد 20 درصدی سرمایه گذاری خارجی  

 با دستور نهادهای نظارتی  رقم خورد؛

ممنوعیت مجدد 
واردات خودرو 

دفتر مق��ررات واردات و صادرات وزارت صنعت 
در حال��ی تاکید کرد که اجازه ثبت س��فارش به 
هیچ کاربری در سامانه جامع تجارت را نمی دهد 
ک��ه ترخیص 1048 دس��تگاه خ��ودرو در هفته 

گذشته، همچنان در ابهام قرار دارد.
دفتر مق��ررات واردات و صادرات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بار دیگر تاکید کرده که همچنان 
ثبت سفارش برای واردات خودرو ممنوع است و 
هیچ یک از کاربران سامانه جامع تجارت، اجازه 
نخواهند داش��ت که سفارش گذاری هیچ یک از 
تعرفه های خودروی س��واری را انجام داده و آن 

را به ثبت برسانند.
طی روزهای گذش��ته بود که گم��رک ایران در 
بخش��نامه ای، مقررات واردات خودرو از س��وی 
ایثارگ��ران و جانب��ازان را اعام ک��رد و همین 
موضوعی ش��د که برخی زمزمه های آزادس��ازی 
واردات خ��ودرو را دوباره مطرح کنند. اما دولت، 
بار دیگ��ر پرقدرت اع��ام کرد که اج��ازه ثبت 
س��فارش ب��رای واردات خودرو ب��ه هیچ یک از 
کاربران داده نمی شود. در اطاعیه ای که گمرک 
اع��ام ک��رده، بار دیگر عنوان ش��ده اس��ت که  
ثبت س��فارش واردات خ��ودرو همچنان ممنوع 
اس��ت و هیچ مجوزی ه��م در این رابطه صورت 

نمی گیرد.
در ای��ن میان ام��ا علیرغم اینکه دولت از س��ال 
گذش��ته که بحران های ارزی در اقتصاد کش��ور 
ب��روز کرد، واردات خودرو را ممنوع اعام کرد تا 

این لحظه، فراز و فرودهای بس��یاری بر س��ر راه 
واردات خودرو صورت گرفته است، به نحوی که 
بسیاری از واردکنندگان با انبوهی از خودروهای 
واردات��ی خ��ود در گمرکات مواجه هس��تند که 
اجازه ترخیص آنها از سوی دولت داده نمی شود؛ 
چراکه دولت نه تنه��ا ارز آنها راتامین نمی کند؛ 
بلکه به آنها اجازه واردات بدون انتقال ارز را هم 
نمی دهد، پس تامین ارز این خودروها با مشکل 
مواجه اس��ت. البته این همه ماجرا نیست، بلکه 
دولت به صورت کلی، با واردات خودرو به دلیل 

ارزبری با هر منشا تامین ارزی مخالف است.
در ای��ن میان، مخالف اصل��ی واردات خودرو در 
دولت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
اس��ت. همان فردی که سال گذشته در بحبوحه 
نوسانات شدید ارزی، مسئولیت بانک مرکزی را 
به عهده گرفت و تاکید کرد که باید سیاست های 

خاص او برای مدیریت بازار ارز، از س��وی تمامی 
اعضای دولت به رسمیت شناخته شود.

او باره��ا و بارها س��ال گذش��ته تاکی��د کرد که 
واردات بدون انتقال ارز را به هیچ عنوان نخواهد 
پذیرفت و اجازه نمی دهد که ارزی بدون منش��ا 
بانکی و مش��خص وارد سیس��تم وارداتی کشور 
ش��ود؛ از س��وی دیگر، اج��ازه تامی��ن ارز برای 
کاالهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو را 
ه��م از محل منابع بانکی و ارز صادراتی نخواهد 
داد و بنابرای��ن واردات خودرو تا اطاع ثانوی از 

تامین ارز، محروم خواهد بود.
در این میان، دولت هم بارها و بارها مصوباتی داشته 
که تاکید می کند باید واردات کاالهای  غیرضروری 
به کشور آن هم در شرایط جنگ اقتصادی ممنوع 
باشد تا بتوان شرایطی را پیش برد که منابع ارزی 
محدود کش��ور، صرف واردات کاالهای مورد نیاز و 

درجه اول اولویت کشور باشد.
بر این اس��اس، در عین حالی ک��ه بانک مرکزی 
کام��ا مخالف با واردات خودرو ب��وده و با تامین 
ارز آن از ه��ر منش��ا و محل��ی مش��کل دارد، در 
آخرین روزهای هفته گذش��ته، موضوع ترخیص 
خودروه��ای واردات��ی به میزان 1048 دس��تگاه 
جنجال دوب��اره ای را آغاز کرد ک��ه اگرچه اعام 
ش��ده این ترخیص با دس��تور رضا رحمانی، وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت صورت گرفته؛ اما هنوز 
ه��م هیچ واکنش��ی را از س��وی وزارت صنعت و 
شخص وزیر در پی نداشته است. در واقع، سکوت 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت در رابطه با این 
پرونده به شایعات در این رابطه بیشتر دامن زده 
است، به خصوص اینکه برخی مدعی هستند که 
ای��ن خودروها متعلق به یک ش��رکت خاص و 4 
شخص دارنده کارت بازرگانی بوده است. مهر

فرار مالیاتی مانند حقوق ها نجومی شد 
براساس آمار موجود؛

گزارش

یکی از ش��اخص های اقتصادی که نش��ان از کم بودن س��هم 
مالی��ات در اقتصاد ایران اس��ت؛ ش��اخص ت��اش مالیاتی یا 
»نس��بت مالیات به تولید ناخالص داخلی« است. در ایران این 
نس��بت حدود 7 الی 8 درصد بوده؛ در حالی که میانگین این 

شاخص در دنیا 14 درصد است
مناب��ع درآم��دی بودجه عموم��ی دولت از س��ه بخش اصلی 
درآمده��ای نفتی، اخذ مالیات و ع��وارض و فروش انواع اوراق 
تامی��ن می ش��ود. طبق قان��ون بودجه س��ال 98، رقم بودجه 
عمومی دولت، 448 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار، 
می بایس��ت 159 هزار میلیارد تومان از فروش نفت خام، 238 
ه��زار میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات و عوارض و 51 هزار 
میلیارد تومان از فروش انواع اوراق حاصل ش��ود. همچنین از 
238 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض، 153 هزار میلیارد 
از طریق اخذ مالی��ات و 85 هزار میلیارد تومان از طریق اخذ 

عوارض تامین می شود.
ب��ا اعمال تحریم ه��ای نفتی، میزان فروش نف��ت خام ایران با 
محدودیت های جدی مواجه ش��د؛ به ط��وری که برآوردهای 
قانون بودجه برای فروش نفت و تامین درآمدهای نفتی حاصل 
نمی شود. طبق قانون بودجه 98، برای تامین درآمدهای نفتی 
پیش بینی ش��ده باید میزان ف��روش نفت ای��ران، روزانه 1.5 
میلیون بش��که باش��د که در حال حاضر ای��ن مقدار زیر 200 
هزار بش��که در روز است. در این راستا دولت در سال جاری با 

کسری بودجه 140 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
کس��ری بودجه دولت باعث ش��ده که بار دیگ��ر بحث اصاح 
بودج��ه و رهایی از وابس��تگی به درآمده��ای نفتی در فضای 
کارشناس��ی و رسانه ای مطرح ش��ود. هر چند میزان وابستگی 
بودجه دول��ت به درآمدهای نفتی از 75 درصد در س��ال 57 
به 35 درصد در وضعیت فعلی رس��یده اس��ت. اما تجربه ثابت 
کرده که همین مقدار وابس��تگی نیز در برخی برهه های زمانی 
تبعات س��نگینی بر اقتصاد کشور داشته است. بررسی بودجه 
کشورهای توس��عه یافته دنیا نشان  میدهد که اکثر درآمدهای 
دول��ت از طری��ق اخ��ذ مالی��ات تامی��ن می ش��ود؛ در نتیجه 
بودجه این کش��ورها در برابر تحریم ه��ا و تهدیدهای خارجی 

آسیب پذیری ندارد.
یکی از ش��اخص های اقتصادی که نش��ان از کم بودن س��هم 
مالیات در اقتصاد ایران است؛ شاخص تاش مالیاتی یا »نسبت 
مالیات به تولید ناخالص داخلی« اس��ت. در ایران این نس��بت 
حدود 7 الی 8 درصد بوده؛ در حالی که میانگین این شاخص 
در دنیا 14 درصد است و در کشورهای عضو سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی به 25 الی 30 درصد می رسد. همانطور که 
مشاهده می شود، حجم درآمدهای مالیاتی دولت ایران حداقل 
نص��ف مقدار واقعی و ظرفیت بالقوه مالیات در کش��ور اس��ت. 
در نتیجه اعداد و ارقام نش��ان می دهد جدی ترین گزینه برای 
اصاح س��اختار بودجه را افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق 

مبارزه با فرار های مالیاتی است.
برای روش��ن ش��دن موضوع خوب اس��ت بدانید ک��ه منظور از 
افزایش س��هم مالی��ات در بودجه دولت این نیس��ت که دولت 

از مردم بیش��تر مالیات اخذ کند؛ بلکه به این معناس��ت که از 
فرارهای مالیاتی مشاغل پردرآمد جلوگیری شود. سازوکار فعلی 
اخذ مالیات در ایران به گونه ای اس��ت ک��ه از دهک های پایین 
جامعه مالیات خود را می پردازند اما اقشار پردرآمد با استفاده از 

برخی ضعف های زیرساختی از دادن مالیات امتناع می کنند.
ب��رای مث��ال معلمان آموزش و پ��روش که کارمن��دان دولت 
محس��وب می ش��وند؛ قبل از دریافت حقوق، مالیات شان اخذ 
می ش��ود اما از مش��اغلی مانند پزش��کان، وکا، طافروشان، 
آهن فروش��ان و ... که درآمدهای باالیی در سال دارند؛ مالیات 
واقع��ی اخ��ذ نمی ش��ود. طبق قان��ون بودجه گ��روه حقوق و 
دستمزدی ها که شامل کارمندان دولت و معلمان و ... هستند؛ 
12 هزار میلیارد تومان مالیات می پردازند اما گروه مشاغل در 
مجموع 9 ه��زار میلیارد تومان باید مالیات پرداخت می کنند. 
مقایس��ه میزان دریافتی این دو گروه و مالیات پرداخت ش��ده 
به خوبی نش��ان میدهد که در س��ازوکار اخذ مالیات تبعیض 

عجیبی وجود دارد.
مالیات ع��اوه بر اینکه یک درآمد پای��دار برای تامین بودجه 
دولت محس��وب می شود. یکی از ابزارهای دولت برای برقراری 
عدال��ت و کاهش فاصله طبقاتی اس��ت. در واقع هدف از اخذ 
مالیات های درآمدی به نحوه ی ارتباط دولت و مردم برمی گردد. 

طبق قانون، وظیفه دولت خدمت رسانی به مردم است. در این 
راس��تا دولت تاش می کند تا ب��ا فراهم کردن امکانات رفاهی 

برای آحاد مردم به این وظیفه خود عمل کند. 
در این راستا اخذ مالیات های درآمدی یکی از ابزارهای دولت 
برای خدمت رسانی عادالنه به مردم است. در حال حاضر طبق 
قانون مالیات های مستقیم، اخذ مالیات از مشاغل گوناگون بر 
اساس نظام پلکانی افزایشی انجام می شود. یعنی آن قشری که 
درآمد باالتری دارد باید به نسبت سایر قشر درصد بیشتری از 
درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بدهد. پس در گام اول 

دولت از اقشار ثروتمند مالیات بیشتری می گیرد.
در گام بع��دی دولت برای انجام وظیف��ه خود درباره بازتوزیع 
مالیات های اخذ ش��ده از م��ردم تصمیم گیری می کند. در این 
مرحله باید س��عی شود که مالیات اخذ شده با نسبتی معقول، 
بیشتر صرف خدمت رسانی به مناطق محروم شده تا امکانات 
رفاهی برای آنان و ش��کوفایی استعدادهایشان فراهم شود. به 
عن��وان مثال در ح��ال حاضر میتوان با مناب��ع حاصل از اخذ 
مالیات پزش��کان به ساختن بیمارس��تان در مناطق محرومی 
همچون سیس��تان و بلوچس��تان اق��دام ک��رد. بدین صورت 
مالیات های درآمدی یک ابزار پرق��درت برای برقراری عدالت 

و بازتوزیع عادالنه امکانات کشور است.

در بخ��ش قبلی گفته ش��د که ش��اخص ها نش��ان میدهد که 
حج��م درآمدهای مالیات��ی دولت حداقل باید دو برابر ش��ود. 
یعنی از 153 ه��زار میلیارد تومان فعلی به 306 هزار میلیارد 
تومان برس��د. این فاصله تا وضع مطل��وب، مقدار معافیت ها و 
فرارهای مالیاتی در اقتصاد کش��ور را نش��ان میدهد که 153 
هزار میلیارد تومان اس��ت. حال یک سوال مطرح می شود. چرا 
رقم معافیت ها و فرارهای مالیاتی اینقدر باالست؟ پاسخ به این 

پرسش در قالب 4 دلیل قابل بیان است:
1- اتکا به درآمدهای نفتی: وجود منابع عظیم نفتی در کشور 
باعث ش��ده در 4 دهه اخیر، دولت ه��ای مختلف، انگیزه کافی 
برای سازماندهی نظام مالیاتی و اخذ مالیات از مشاغل پردرآمد 
را نداشته باش��ند. زیرا با فروش نفت خام و کسب درآمدهای 
نفتی به راحتی بودجه دولت تامین ش��ده و به اش��تباه نیازی 

برای بالفعل کردن سایر ظرفیت ها دیده نمی شد.
2- قوانین نادرس��ت معافیت ها: با مطالع��ه مواد 132 تا 146 
قانون مالیات های مستقیم مشاهده می شود که بخش عظیمی 
از اقتص��اد ایران از مالیات معاف ش��ده اند. معافیت هایی که با 
هیچ منطقی سازگار نیست. برای مثال طبق ماده 139 قانون 
مالیات های مستقیم فعالیت های مذهبی و فرهنگی از مالیات 
معاف هس��تند که به دور از منطق است. از این دست مثال ها 
بس��یار زیاد است به طوری که امیدعلی پارسا، رئیس سازمان 
امور مالیاتی می گوید پارسا گفت: »35 درصد از اقتصاد کشور 
همچون بخش کش��اورزی، فرهنگ، ص��ادرات، مناطق آزاد و 
ویژه و ... از مالیات معاف اس��ت، آن هم یک معافیت کلی که 

مشخص نیست چگونه است«.
3- س��ازوکار س��نتی اخذ مالیات: در حال حاضر اخذ مالیات از 
مشاغل و شرکت ها به صورت غیرسیستماتیک و ممیزمحور انجام 
می شود. در این فرآیند که بر اساس خوداظهاری مودیان مالیاتی 
انجام ش��ده؛ امکان کم اظهاری و زدوبند با ممیزها وجود داشته؛ 
در نتیجه رقم واقعی مالیات اخذ نمی ش��ود. در واقع در سازوکار 
فعلی، ممیزها با دریافت مبلغی از مودیان مالیاتی از مالیات آنها 

چشم پوشی کرده و رقم بسیار پایین تری را از آنها اخذ می کنند.
4- فق��دان فرهنگی عمومی مالیات دهی: متاس��فانه در حوزه 
مالیات ستانی در کش��ور فرهنگ سازی عمومی صورت نگرفته 
که این موضوع باعث بازتوزیع ناعادالنه ثروت در کش��ور شده 
اس��ت. برای مثال هنوز اقدامات و پیگیری های س��ازمان امور 
مالیاتی برای اخذ مالیات از پزشکان به موفقیت نرسیده است 
و پزشکان به جای پیش قدم در این موضوع اظهار می کنند که 
چرا س��ایر اقش��ار مالیات نمی دهند. به طور کلی سازمان امور 
مالیاتی سراغ هر صنفی میرود با این دست استدالل ها مواجه 

می شود که حاکی از ضعف فرهنگی در این حوزه است.
در مجموع به نظر میرسد جدی ترین گزینه برای رهایی از بودجه 
نفتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقشار پردرآمد و اصاح قوانین 
مربوط به معافیت های مالیاتی است. محاسبات نشان می دهد که 
رقم معافیت ه��ا و فرارهای مالیاتی در کش��ور حدود 150 هزار 
میلیارد تومان است که میتواند به عنوان یک درآمد پایدار برای 

تامین بودجه مورد استفاده قرار گیرد.  فارس


