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معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه برآورد  ۱۰۰هزار توماني عوارض قطعه يک آزادراه
تهران  -شمال واقعي بود گفت :کميته مربوط به نرخگذاري بايد در رابطه با نرخ عوارض اين
قطعه تشکيل جلسه دهد که فکر کنم عوارض آن زير  ۳۰هزار تومان تعيين خواهد شد.به
گزارش تسنيم ،خيراهلل خادمي در حاشيه بازديد رئيس سازمان برنامه و بودجه از قطعه يک
معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد :آزادراه همت -کرج اظهار کرد :امروز نوبخت از دو پروژه مهم آزادراهي پايتخت و استان البرز
بازديد کرد .انشاءاهلل امسال ادامه آزادراه همت  -کرج به طول  14.5کيلومتر به بهرهبرداري
عوارض  ۳۰هزار توماني
ميرسد.وي با بيان اينکه  5کيلومتر از اين آزادراه زير بار ترافيک رفته و  10کيلومتر باقيمانده
حدودپيشرفت85درصديداشته،تصريحکرد:تاکنون460ميلياردتوماندراينپروژههزينه
قطعه يک آزادراه
شده که  70درصد آن را دولت و  30درصد را سرمايهگذار تامين کرده است.خادمي در پاسخ
تهران  -شمال
به تسنيم درخصوص رفع معارضان اين پروژه گفت :معارضان در اين پروژه يکي از چالشهاي

اقتصادي

ما بود که بر اساس برآوردها  25تا  30ميليارد تومان بايد بابت آن هزينه پرداخت کنيم.معاون
وزير راه و شهرسازي با اعالم اينکه به صورت موقت با  7تا  8ميليارد تومان بخشي از معارضان
را رفع کرديم ،يادآور شد :حدود  50تا  60واحد مسکوني در انتهاي مسير قرار دارد که بايد آنها
را خريداري کنيم .از اين رو از رئيس سازمان برنامه و بودجه تقاضا کردهايم  30ميليارد تومان
رابهصورتنقدبرايماتامينکند.ويدرپاسخبهپرسشديگرتسنيمدرخصوصنرخعوارض
قطعه يک آزادراه تهران  -شمال گفت :بر اساس برآوردهاي انجام شده نرخ عوارض اين قطعه
آزادراه  100هزار تومان بود که البته کميته نرخگذاري با توجه به وضعيت موجود تشکيل
جلسه داده و نرخ عوارض را تعيين کند.مدير عامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل
و نقل کشورگفت:قطعه يک آزادراه تهران  -شمال در  19سال کمتر از  20درصد پيشرفت
فيزيکي داشت و طي  4سال پيشرفت آن به  95درصد رسيده است .
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خبر
رئيس سازمان ب رنامه و بودجه:

قطعه يک آزادراه تهران  -شمال
امسال افتتاح ميشود

»

بررسي موانع سرمايهگذاري در کشور ،در گفتوگوي رسالت با يحيي آل اسحاق

مشکل سرمايه درکشور وجود ندارد
نفيسه امامي
سرمايه گذاري يکي از مؤلفه هاي بسيار تعيين کننده
در شکوفايي اقتصاد کشور به شمار مي رود ،امري که
عليرغم اهميت نافذ و تعيين کننده آن به دليل برخي
موانع و چالش ها ،امکان جذب سرمايه گذاري و تزريق
آن از سوي سرمايه گذاران به سختي محقق مي شود.
بسياري از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادي بر اين
عقيدهاندکهموانعپيشرويسرمايهگذاريباعثکنديِ
روند حصول و تحقق اين امر خطير شده است.
عدهايبراينعقيدهاندرفعبسياريازمشکالتاقتصادي
کشور شامل محدوديت هاي حوزه توليد ،اشتغال ،رفاه و
پايينبودندرصدصادراتمحصوالتغيرنفتيباارتقاي
سطح سرمايه گذاري ها تسهيل خواهد شد.
يحييآلاسحاقرئيساتاقمشترکبازرگاني،صنايع،
معادن و کشاورزي ايران و عراق در گفت و گو با رسالت
درباره امکان سرمايه گذاري ايران با ديگر کشورها با
وجود تحريم هاي آمريکا گفت« :يکي از مشکالتي
که ما در اقتصاد داريم نوع و سرمايه گذاري خارجي
و داخلي است و اثر آن که در حوزه اشتغال ،توليد و
شاخص هاي رونق اقتصادي ديده مي شود .يکي از
چالش هاي ما کافي نبودن سرمايه گذاري داخلي
و خارجي است».وي افزود :سرمايه گذاري به صورت
مستقيم در ايران با عواملي از جمله تحريم ها و ايران
هراسي توسط دشمنان و جنگ اقتصادي که توسط
آمريکا و شرکايش شکل گرفته ،روبهرو است اما اثر اين
دشمني ها در روابط خارجي در حوزه اقتصاد ما علي رغم
همه تالش ها در حدود  30درصد بود .اما چالش اصلي
ما به مسائل داخلي از جمله نظام تدبير ،مديريت ،فساد
حاکم در حوزه هاي اقتصادي و نبود نظارت و کنترل
کافي در فضاي کسب و کار در کشور است.
آل اسحاق با اشاره به فضاي کسب و کار در کشور گفت:
فضاي کسب و کار به  11شاخص از جمله بوروکراسي،
سيستم قضا ،نظام بانکي ،فساد ،رانت ،قوانين و مقررات
و  ...تقسيم مي شود .سرمايه گذار هاي داخلي ترجيح
مي دهند به سمت فعاليت هاي کوتاه مدت بروند
چون ريسک کمتر و بازدهي بيشتري دارند .بازدهي
بخش توليد ما نسبت به بقيه فعاليت ها کمتر است.

معامالت مالي ريسک کمتري نسبت به توليد دارند لذا
سرمايه گذاري در بخش توليد شکل نمي گيرد و پول
به سمت نظام هاي بانکي و خريد و فروش ارز و دالر
مي رود .اين معضالت به دليل نوع نظام تدبير داخلي،
حمايت ،اولويت بندي ،تخصيص منابع و جهت گيري ها
در اقتصاد است.
وي ادامه داد :در ماه هاي اخير با توجه به تاکيد مقام
معظم رهبري بر رونق توليد و مصرف کاالي داخلي
اوضاع تا حدودي بهتر شده و تحريم ها باعث توجه به
مصرف کاالي داخلي شده است .بعضي از عوامل موثر
ديگر اقتصادي مانند تثبيت و تنظيم مديريت نرخ ارز
هم داراي اهميت است .اگر دامنه نرخ ارز کنترل شود و
توليدکنندگان بتوانند کاال و مواد اوليه و قطعات خود را
به صورت تثبيت شده تامين کنند ،به سرمايه گذاري و
توليد بيشتر کمک مي کند.
رئيس سابق اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي
تهران تصريح کرد :فساد در توليد و اقتصاد اگر سامان
پيدا کند مشکالت بخش بزرگي رفع مي شود .ما مشکل
سرمايه در کشور نداريم .نقدينگي کشور در حدود هزار و
هشتصد هزار ميليارد تومان است .نقدينگي وجود دارد
و بايد نظامات بانکي و تسهيالت به بخش توليد هدايت
شوند نه اينکه به سمت داللي و خريد و فروش بروند.
سرمايه گذاري امري زمان بر است و معضالت بيمه و
بروکراسي را به دنبال دارد.
وي يکي از چالش هاي اساسي اقتصاد را سرمايه گذاري
دانست و گفت :سرمايه گذاري شامل دو نوع مي شود:
سرمايهگذاريمستقيمخارجيدرايرانوسرمايهگذاري
ايراني ها در داخل .ما با جنگ اقتصادي روبهرو هستيم
و دشمن اجازه سرمايه گذاري خارجي در ايران را نمي
دهد اما قسمت عمده سرمايه گذاري به نظام تدبير ما
در مديريت اقتصادي ،اولويت هاي اقتصادي و فضاي
کسب و کار مربوط است که اگر رفع شود چالش هاي
ما کمتر خواهد شد.
وي يکي از راه هاي مبادالت تجاري را روش تهاتري
عنوان کرد و گفت :سابقه تاريخي در استفاده از روش
تهاتريدرکشوروجودداردوعمليشدهاست15.کشور
همسايه ما ظرفيت بسيار باالي تجاري و  600ميليون

بازار مصرف به همراه  200ميليارد دالر ظرفيت مالي
وجود دارد که اگر حدود  30درصد آن را عملياتي کنيم،
نياز ما مرتفع مي شود.
آل اسحاق درباره تداوم همکاري هاي تجاري خارجي با
بنگاههاياقتصاديدر شرايطفعليگفت :تداوم سرمايه
گذاري بسيار زياد است .آمريکا از ابتداي انقالب ما را
تحريم کرده اما ساالنه بين  80تا  100ميليارد دالر
مبادله تجاري داشته ايم اما اکنون گران تر و سخت تر
شده است .ما با عراق در سال گذشته  13ميليارد دالر
خدمات فني و مهندسي و تجارت کاال داشته ايم که 34
درصد افزايش داشته است ولي کل صادرات کاالي ما به
اروپا در حدود دو ميليارد دالر بوده است.
ويادامهداد:ماششميليارددالرظرفيتصادراتانرژي
در نظام اقتصادي کشور بايد مديريت
واردات و صادرات نظام ،استراتژيک باشد.
زماني کاال براي مصرف وارد مي شود و گاهي
کاال براي توليد در جهت صادرات وارد شده
است اما اکنون واردات صرفا براي مصرف
است .بايد استراتژي بازرگاني وجود داشته
باشد اما متاسفانه در کشور به استراتژي
تجارت کم توجه هستند
بهکشورهايهمسايهراداريم.درخدماتفنيومهندسي
 2ميليارد دالر صادرات و با پاکستان حدود  6ميليارد
دالر امکان مبادله تهاتري و غيرتهاتري داريم .بايد عزم
هماهنگ وجود داشته باشد و تجارت جزو اولويت هاي
نظام شود .اما متاسفانه آنچه که در کشور شاهد هستيم،
عدم ارزش گذاري استراتژي تجارت است.
رئيساتاقمشترکبازرگاني،صنايع،معادنوکشاورزي
ايران و عراق با تاکيد بر اينکه تجارت يکي از محورهاي
توسعه است و در امنيت ما نقش جدي دارد ،گفت :اگر
ما با  15همسايه خود ارتباط قوي داشته باشيم ،امنيت
ما هم حاصل مي شود .اگر روابط تجاري قوي داشته
باشيم ،تحريم هاي آمريکا را مي توانيم دفع کنيم.
استراتژي تجاري ما در توسعه ،امنيت و جنگ اقتصادي
ما با آمريکا تاثيرگذار خواهد بود .استراتژي امروز دنيا

بانک مرکزي:

شيب افزايش قيمت مسکن ُتند شد
عمدتا جنگ اقتصادي است و نقش اول به استراتژي
تجاري مي رسد که شامل چگونگي مديريت صادرات و
واردات ،تامين و توزيع کاال و نظارت و کنترل به طوريکه
کاال به قيمت مناسب به دست مردم برسد.
آلاسحاقاضافهکرد:مابراي24قلمکااليغيرتحريمي،
 14ميليارد دالر ارز سوبسيدي داريم اما با ارز نيمايي و
يا به قيمت بازار آزاد به دست مردم مي رسد و فساد 60
هزار ميليارد توماني به جيب عده قليلي ظرف يکسال
مي رود .نبودن نهاد بازرگاني مسئول در داخل چنين
باليي را بر سر ملت مي آورد .اين مسئله براي تامين
قطعات تنظيم نظام صادرات و واردات در کشور وجود
دارد .امروز وزارت کشاورزي و وزارت صمت با يکديگر
اختالف دارند و هر کدام مسئوليت را به عهده ديگري
مي گذارند زيرا نهادي وجود ندارد که بخش بازرگاني
داخلي را سامان دهد.
اين مسئول اقتصادي تصريح کرد :در نظام اقتصادي
کشور بايد مديريت واردات و صادرات نظام ،استراتژيک
باشد .زماني کاال براي مصرف وارد مي شود و گاهي کاال
براي توليد در جهت صادرات وارد شده است اما اکنون
واردات صرفا براي مصرف است .بايد استراتژي بازرگاني
وجود داشته باشد اما متاسفانه در کشور به استراتژي
تجارت کم توجه هستند.
آل اسحاق با بيان اينکه شاخص تعيين کشورهاي
توسعه يافته ميزان حضور آنها در تجارت جهاني است،
گفت :در تجارت جهاني بايد قيمت ،کيفيت ،توليد و
بازاريابي محصوالت جايگزين رقبا شود .جايگاه ما بر
اساس استاندارد جهاني بايد يک درصد از تجارت جهاني
باشد اما اکنون  ./3درصد را در اختيار داريم.

ويدربارهعملکردوزارتبازرگانيگفت:عدهايمعتقدند
وزارت بازرگاني همان وزارت واردات است اما اين گونه
نيست.وزارتبازرگانيمسئولتنظيمصادراتوواردات،
مصرف،تنظيمتعادلکاال،بازاريابيوارتباطاتبينالمللي
است و در توسعه و امنيت کشور موثر است درحاليکه
ما در حال کشمکش بر سر اين موضوع هستيم که آيا
وزارت بازرگاني تاسيس بشود يا خير؟
آل اسحاق ادامه داد :زماني نگراني ما از حضور داعش در
مرزهاي عراق بود در حاليکه عربستان که حامي داعش
بود ،حمايت مالي از رقباي ما در عراق مي کند .مثال
کارخانه کاله در عراق به آتش کشيده شده و واحدهاي
سعوديدرعراقتاسيسميشوند.اکنونعربستانچند
ميليارد دالر در عراق سرمايه گذاري مي کند .اکنون
مشکلمادرمرزهاياقتصادياست.بخشيازصحنههاي
درگيري ما در حوزه امنيت و مقاومت به مسائل بازرگاني
و تجارت مربوط مي شود.
وي با بيان اينکه نگاه به مسئله تجارت بعد از انقالب
منفي بوده است ،گفت :عده اي تجارت داخلي و خارجي
را غير مولد مي دانند و اين مربوط به برداشت غلط از
بازرگاني است .بازرگاني بخش عمده اي از توليد ،رشد،
مديريت ،صادرات و  ...شامل مي شود .برآيند همه تالش
هاي اقتصادي در نظام بازرگاني بايد انسجام پيدا کند اما
متاسفانه اين فرهنگ رواج پيدا نکرده است.
آل اسحاق در پايان سخنانش گفت :قانون عرضه و تقاضا
تصويبشدهامااگراينقانونميتوانستشرايطرابهبود
ببخشدتاکنوناينکارراکردهبود.اينقانونبرايشرايط
غير انحصاري ،رقابتي و محيط سالم اقتصادي است و
مناسب شرايط بحران اقتصادي فعلي نيست.

سعيد اشتياقي،عضو اتاق بازرگاني تهران در گفتوگو با رسالت:

حانيه مسجودي
ماليات و امور بازرگاني دو مقول ه به نظر جدا اما
جدايي ناپذير است و قوانين مالياتي تاثير بسزايي
بر تجارت و اقتصاد داخلي دارد ،همواره صحبت
از مديريت کشور و تامين بودجه از طريق ماليات
بوده است اما از نگاه ديگر گاهي همين قوانين
مالياتي مانعي بسيار دست و پاگير براي شکوفايي
اقتصاد ،توليد ،صادرات و واردات است.
ديريست تمام کارشناسان و مسئوالن سابق و
اسبق بر شفافيت گردش مالي تاکيد دارند ،اين
شفافيت باعث رونق بازرگاني و تجارت و رشد و
نمو مشاغل نوپا ميشود.
به همين منظور با سعيد اشتياقي،عضو اتاق
بازرگاني تهران و فعال حوزه کسبوکار به
گفتوگو نشستيم ،او ضمن اشاره به پرداخت
ماليات توسط قشر خاصي از جامعه به «رسالت»
گفت«:کشورهاي ديگر از  5تا  40درصد ماليات
ميگيرندوکشورهايحوزهاسکانديناويوسوئد
باالترين نرخ ماليات را دارند اما بايد از طرف ديگر
را هم ديد که چه خدماتي ارائه ميدهند .درکشور
ما مشکل اين است که صرفا قشر خاصي ماليات
ميدهند ،کارمندي که حقوقش بين يک تا 2
ميليون تومان است ماليات ميدهد اما تاجري
کهزيرزمينيکارميکندوماهانهميلياردهادرآمد
دارد مالياتي پرداخت نميکند».
اشتياقي افزود«:بازرگاناني يا کسبهاي که
شناسنامه و هويت دارند مجبور به تسويه سال
به سال مالياتشان هستند و اگر آن را پرداخت
نکنند بخشودگي ماليات به آنها تعلق نميگيرد،
حتي اگر يک زيرپله داشته باشند .بهطورمثال
براي قفلسازي که در يک زيرپله مشغول به کار
است براي يک سال 10 ،ميليون تومان ماليات
رد کردند».
وي با بيان اينكه هرسال بايد درصدي به ماليات
قشر کسبه اضافه شود ،ادامه داد«:يکبار نشد
باتوجهبهوضعيتبداقتصادوبازاربگويندکاسبان
سالگذشته3ميليونتومانمالياتدادندامسال
يا مالياتي ندهيد يا همان مبلغ سال گذشته را
پرداخت کنند و افزايشي در کار نباشد ،هرسال
بايد درصدي به ماليات قشر کسبه اضافه شود و

دولت در اقتصاد تصدیگري نکند

امکان فرار مالياتي هم برايشان وجود ندارد چرا
که براي تمديد هرسال قرار داد اجاره و رهن يا
براي فروش بايد ماليات را تسويه کنند».
عضو اتاق بازرگاني تهران ضمن تصريح اين
مطلب كه فقط کساني ماليات ميدهند که
کارت بازرگاني و شناسنامه دارند ،خاطرنشان
کرد«:هيچوقت شنيده نشده کسبهاي ماليات
نميدهد ،بار ماليات را همين کسبه به دوش
ميکشند،دراموربازرگانيهمفقطکسانيماليات
ميدهند که کارت بازرگاني و شناسنامه دارند،
مسئلهاي که در ماليات وجود دارد اين است که
تمام حلقه و زنجيره صنعت ماليات نميدهند؛
به طورمثال کساني که از کارتهاي اجارهاي
استفاده ميکنند و کسبوکارهاي زيرزميني
دارند مالياتي نميدهند».
را هحل اين نيست که دوبار ماليات را
افزايش دهند
اين کارشناس درپاسخ اين سوال که راهکار اين
مشکل چيست؟ ضمن اشاره به طرح تنفس
مالياتي و بيان راهحل ،افزايش ماليات نيست،
گفت«:راهحل اين نيست که دوبار ماليات را
افزايش دهند ،در تمام دنيا "طرح تنفس مالياتي"
وجود دارد ،و معناي اين طرح اين است که يکسال

ماليات نگيرند يا کمتر از سال گذشته ماليات
دريافت کنند .طرح تنفس مالياتي اين نيست
که به کساني که زير  5ميليون تومان ميدادند
 7درصد اضافه شود .اکنون هم مجدد به اصناف
براي ماليات فشار آوردند».
او با تاکيد شناخت ظرفيتهاي جديد مالياتي و
توجه به کاهش فروش فعاالن اقتصاد،افزود«:راه
حلاينمشکلشناختظرفيتهايجديدمالياتي
است،علمپيشرفتکردهوکسبوکارهايجديد
بهوجودآمدهواينهاهمبايدمالياتدهند،نميشود
صرفا قشر خاص هويت و شناسنامهدار ماليات
دهد و همواره به درصد ماليات آنها افزوده شود.
بايد به اين موضوع هم توجه کرد که درآمد فعال
اقتصادينسبتبهسالگذشتهکاهشپيداکردهو
بانوساناتارزدرآمدشانکمترشدهاست.ماليات
بر اساس فروش است ،مسئوالن بايد تمام آمار
فروش را چک کنند و ببينند آمار فروش کاسبان
چقدر افزايش پيدا کرده است».
سعيداشتياقيتصريحکرد«:منظورازفروشمقدار
حجمينيستبلکهميزانعددياست،بهطورمثال
فروشندهاي سال گذشته  100عدد از محصولش
را فروخته و امسال تنها  30عدد فروخته است.
آمار تمام فروشهاي عددي کاهش پيدا کرده

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت تاسيساتي
ساراتا(سهامي خاص) به شماره ثبت 27579و شناسه ملي 10100730456

بدين وسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ
 1398/4/3راس ساعت  9صبح در محل شرکت تشکيل مي گردد حضور به هم رسانيد.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:
 -1انتخاب مدير عامل
 -2انتخاب اعضاء هيئت مديره
 -3انتخاب بازرس اصلي و علي البدل
 -4تعيين سمت اعضاء هيئت مديره
 -5تعيين دارندگان حق امضاء
هيئت مديره شرکت
خ ت 98/3/22

محمدباقرنوبختگفت:متعهدميشومکهقطعهيکآزادراهتهران-شمال
امسالافتتاحشود.ويگفت:اگرقطعهاولاحداثشود،وقتمردمکمتر
تلف ميشود .به گزارش تسنيم ،محمدباقر نوبخت در حاشيه بازديد
از قطعه يک آزادراه تهران -شمال در جمع خبرنگاران ،با بيان اينکه
 ۶۰۰ميليارد تومان با همکاري بنياد مستضعفان براي تکميل قطعه
اول آزادراه تهران  -شمال در نظر گرفته شده است ،اظهار داشت۶۰ :
کيلومتر از اين آزادراه احداث ميشود که با راهاندازي آن ،مسير تهران
تا چالوس به دو ساعت کاهش خواهد يافت.وي گفت :امسال در يک
شرايط ويژه به سر ميبريم بر اين اساس در راستاي پاسخگويي ملي
روند توسعه زيرساختها را ادامه ميدهيم که مصداق آن بهرهبرداري
از قطعه يک آزادراه تهران  -شمال است.نوبخت با بيان اينکه مردم
تعطيالت را معموال در استانهاي شمالي ميگذرانند گفت :بابت
صعبالعبور بودن اين مسير که باعث تلف شدن وقت مردم ميشود
عذرخواهي ميکنيم.وي همچنين با اشاره به اينکه امسال 300
کيلومتر آزادراه به اتمام ميرسد يادآور شد :سال گذشته استانهاي
آذربايجان غربي و گيالن به شبکه ريلي متصل شدند .سال پيشتر
( )96همدان و کرمانشاه به شبکه ريلي متصل شدند و امسال نيز
راهآهن ميانه  -بستانآباد به بهرهبرداري ميرسد.

و هيچکس نميگويد سال گذشته  1000عدد
و امسال  2000محصول فروختهام اما به دليل
نوسانات بازار ارز کاسبان ميتوانند بگويند سال
گذشته  1ميليارد و امسال  3ميليارد فروختم،
اين نشان از سود باال نيست بلکه نشان از کاهش
ارزش پول ملي است».
اين فعال حوزه کسبوکار ضمن بيان اينكه
بخش اعظم اقتصاد دولتي و خصولتي است که
ماليات نميدهند ،تاکيد کرد«:اگر طرح جامع
مالياتي به درستي اجرا شود خوب است ،تمام
حلقه و زنجيره اين صنعت بايد ماليات دهند و
ظرفيتهايجديدمالياتيشناساييشوندوازآنها
هم ماليات کسر شود ،ضمن اينکه تقسيمبندي
بدنه اقتصاد بايد شناسايي شود که چند درصدش
دست بخش خصوصي واقعي و چند درصد دست
بخشدولتيياخصولتياست،بخشاعظماقتصاد
دولتي و خصولتي است و ميزان ماليات دهي آنها
بسيار مهم است».
اشتياقي :از زماني که اسحاق
جهانگيري دالر  4200توماني را مطرح
کرد ثبت سفارش با کارتهاي جديد
نسبت به ثبت سفارش سال گذشته
 6درصد افزايش داشت و اينها
کارتهايي بودند که به طمع دالر دولتي
رو کار آمدند

عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينکه
شفافيت گردش مالي شرکتهاي دولتي و
خصولتي مشكل را حل ميکند ،گفت«:دولت
حجم اعظم اقتصاد دستش است و بخشهاي
دولتي مانندپتروشيمي،فوالد و  ...بايد در شأن
حجم کارشان ماليات دهند».
چرا قانون مالياتگيري صحيح در ايران عملي
نميشود و تاثيري بر اقتصاد و بودجه کشور
ندارد؟
او درپاسخ اين سوال ضمن اشاره به دليل اين
امر و قدرت دولت در اقتصاد،افزود«:دولتيها
زورشان زياد است ،کسي به آنها نميگويد ماليات
نداديد و امسال جلوي کار شما را ميگيريم بلکه
هرسال به بهانه ميزان صادرات از ماليات آنها

ميگذرند و به همين ترتيب بدهي مالياتي آنها
افزايش مييابد».
اشتياقي ادامه داد«:حال از طرف ديگر يک بخش
خصوصيکوچکاگريکسالمالياتيندهدجلوي
کارشراميگيرند،يکيازمولفههايتوسعهفضاي
کسب و کار ماليات است،بهتر است اجازه دهند
شرکتي که نوپاست  5سال از فعاليتش بگذرد
و بعد شروع به مالياتگيري کنند،کارآفريني و
اشتغال يکي از مشکالت کنوني اقتصاد ماست و
بايد براي حمايت از اشتغال و کاهش بيکاري به
اين مقوله توجه کرد».
اينفعالحوزهکسبوکارضمنتاکيدقانونهاي
دست و پاگير مالياتي و تاثير آن بر جلوگيري
از اشتغالزايي و کارآفريني افزود«:حمايت اگر
قانونهاي دست و پاگير نباشد مشکالت اشتغال
حلميشود،قوانينمالياتبايدبهنفعکارآفريني
باشدامااکنونقانونهايمالياتيجلوياينکاررا
ميگيرند،درحال حاضر وضعيت طوري است که
گويامسئوالندرعملميگويندکسيکارآفريني
نکندواشتغالهاتعطيلشودوتماماستارتآپها
در نطفه خفه ميشوند».
ويدرپاسخاينسوالكهارتباطقانونهايمالياتي
با امور بازرگاني کشور چيست و تاثير نوسانات
ارزي بر تجارت چه بودهاست گفت«:نوسانات
ارزي اثرات سوءبر اقتصادکشورداشته زيرا قدرت
تصميمگيري را از فعال اقتصادي گرفته است و
در واقعيت چهکنم چهکنم ورد زبان بازرگانان ما
شدهاست،حتينفروختنمحصوالتوصبربراي
فروش هم به همين دليل است».
اشتياقيضمنتاکيداگرعرضهوتقاضايواقعيوجود
داشته باشد هيچ بازرگاني کااليش را نگه نميدارد،
بيان کرد «:اگر تاجر بداند ميتواند کااليي را بخرد و
بفروشد در اسرع وقت اين کار را خواهد کرد؛درواقع
اگر تجار قدرت تصميمگيري داشته باشند حتي
ميزان سود عادالنه را هم براي خودشان درنظر
نميگيرند،دولت براي کاالها  10تا  15درصد سود
تعيين ميکند اما اگر وضعيت پايدار شود بازرگانان
حاضرند با 5درصد سود هم کااليشان را بفروشند زيرا
گردش مالي برايشان بسيار مهم است».
اين کارشناس با اشاره به دالر اسحاق جهانگيري و

ايجاد فرصت داللي و فساد ،يادآور شد«:فعاالن حوزه
بازرگانيومالياتدغدغهشانايناستکههمهماليات
بدهند،کارتهاياجارهايبازرگانيبرداشتهوبازرگانان
هويت دار مشخص شوند،اتفاقي در سال اخير افتاد
و بسياري از کارتها جمع آوري شد .اما از زماني
که اسحاق جهانگيري دالر  4200توماني را مطرح
کرد ثبت سفارش با کارتهاي جديد نسبت به ثبت
سفارش سال گذشته  6درصد افزايش داشت و اينها
کارتهاييبودندکهبهطمعدالردولتيرويکارآمدند
و بازرگان واقعي شناسنامهدار نبودند».
وي افزود«:براي صدور کارت بازرگاني سوابق
شخص را پيگيري نکردند بايد مشخص ميشد
اين شخص سال گذشته چه ميزان کاال وارد کرده
است و به روش آزمون و خطا پيش ميرفتند تا
وضعيت به ثبات برسد».
عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه مقامات به
فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر حمايت از
اتاقبازرگاني،گفت«:رهبرانقالبفرمودندمقامات
دولتي ،وزير صنعت و معدن و وزارت اقتصاد حرف
اتاق بازرگاني را بشنود ،ببيند و عمل کند ،اما
هيچکدامازمقاماتبهاينسخنعملنکردند،بخش
خصوصيحوزهاياستکهآقايانزمانتصميمگيري
نميبينند،زماني که تصميم ميگيرند و با مشکلي
مواجه ميشوند دوباره به سراغ بخش خصوصي
ميآيند که به کشور کمک کنيد».
اشتياقي افزود «:بخش خصوصي مشکالت
اقتصاد را لمس ميکند و بخشي است که ايرادات
حلقه صنعت و تجارت را ميبيند و بايد زمان
تصميمگيري حضور داشته باشد و سمبل بخش
خصوصي کشور اتاق بازرگاني است ،اما همواره
بخشنامههايجديدصادرميکنندبدوناينکهبه
فکر اين بخش از اقتصاد باشند،با اين روش فعاالن
اقتصادي نميتوانند تجارت کند».
اين فعال حوزه کسبوکار درپايان تاکيد کرد که
بخش خصوصي مي گويد بخش دولتي هم بايد
ماليات دهد تا قيمت تمام شدهشان با ما برابر
شود و وقتي که مالياتي نميدهد ما نميتوانيم با
آنها رقابت کنيم ،موضوع اين است که دولت کار
بخش خصوصي و مردم را به خودشان بسپارد و
اقتصاد را متوليگري نکند.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شرکت رويدادهاي نمايشگاهي
مهر ليان(با مسئوليت محدود) به شماره ثبت 388973
و شناسه ملي 10320392173

از کليه شرکاء شرکت دعوت ب عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که راس ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ 1398/4/3
در محل شرکت تشکيل مي گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1انحالل شرکت
هيئت مديره شرکت
خ ت 98/3/22

روند متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني معامله شده در سطح
شهر تهران نشان مي دهد متوسط قيمت هر متر مربع در ارديبهشت
ماه  ۱۳۹۸با شيب نسبتا تندي افزايش يافته (نرخ رشد  ۱۲.۵درصد)
که طي يک سال اخير بي سابقه بوده است.به گزارش تسنيم ،معاونت
بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران با استفاده از آمارهاي ارائه
شده بانک مرکزي قيمت و تعداد معامالت مسکن در ارديبهشت ماه
را بررسي کرد .بر اين اساس طي ارديبهشت ماه امسال ،تعداد 12هزار
و  128واحد مسکوني در شهر تهران معامله شده است که اين تعداد
نسبت به فروردين ماه حدود  3/5برابر شده است اما همزمان در مقايسه
با مدت مشابه سال قبل ،کاهشي حدود  36/5درصد را تجربه کرده
است.متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران در
ارديبهشت ماه نيز  12ميليون و  673هزار تومان بوده که نسبت به
فروردين ماه 12/5 ،درصد افزايش را نشان مي دهد اما در مقايسه با
ماه مشابه سال قبل ،بيش از دو برابر شده است.

معاون وزير صنعت خبر داد؛

صادرات  ۵۰ميليون تن مواد معدني

معاون وزيرصنعت با اشاره به استخراج  ۴۶۰ميليون تني مواد معدني ،ميزان
صادرات مواد معدني را  ۵۰ميليون تن اعالم کرد .به گزارش روابط عمومي
ايميدرو ،خداداد غريب پوردر اجالس ساالنه نظام مهندسي معادن ايران
در محمودآباد با بيان اينکه  ۱۳۸نفر در بخش معدن کشور شاغل هستند
اظهار داشت :اين درحالي که  ۴۰هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسي معدن
هستند و از نظر ظرفيت علمي ،پژوهشي و تخصصي وضعيت مطلوب داريم.
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت با بيان اينکه به ازاي هر سه نفر يک
نفر متخصص در بخش معدن وجود داردگفت :سال قبل  ۵۰ميليون تن
ماده معدني از مجموع  ۴۶۱ميليون تن استخراج صادر شده است و ارزش
صادرات به ازاي هر تن  ۱۶۰دالر است و در مجموع بيش از  ۹ميليارد دالر
صادرات داشته است.غريب پور با اشاره به اشتغال  ۵۰۰هزار نفر در بخش
صنايع معدني ادامه داد :دو تفاهمنامه پژوهشي و سرمايه گذاري از سوي
ايميدرو با نظام مهندسي معدن امضا شده و شناسايي موانع و جذابيت هاي
سرمايه گذاري از جمله اهداف است.غريب پور يادآور شد :طبق برنامه بايد
سرمايه صندوق حدود  ۱۰۰ميليارد تومان افزايش يابد و با افزايش سرمايه
صندوق ،ظرفيت صنايع معدني نيز ارتقاء مي يابد.

آزادسازي  600زنداني جرائم
غير عمد با حمايت بانک ملي ايران
بانک ملي ايران از سال  1389تا کنون زمينه آزادسازي حدود
 600نفر از زندانيان جرائم غير عمد را فراهم کرده است.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،اين بانک طبق يک سنت
حسنه در قالب جشن گلريزان که هر سال در اقصي نقاط کشور
برگزار مي شود ،مبالغي را به منظور آزادسازي زندانيان جرائم
غير عمد پرداخت مي کند.اطالعات موجود نشان مي دهد اين
بانک از سال  1389تا کنون حدود  75ميليارد ريال به اين منظور
پرداخت کرده است.رقم تخصيص يافته به آزادسازي زندانيان
جرائم غير عمد از سوي بانک ملي ايران در سال جاري نيز دو
ميليارد و  700ميليون ريال است.بخش عمده اين مبالغ از سوي
صندوق پس انداز ملي ايران تامين شده و مابقي را ادارات امور
شعب بانک در سراسر کشور پرداخت کرده اند.

شهردار اصفهان تصريح کرد:

نقش موثر بانک شهر در تسريع روند
توسعه شاخصهاي زندگي شهري
شهردار کالن شهر اصفهان با تاکيد بر نقش آفريني بانک شهر
در روند توسعه شاخص هاي زندگي شهري،گفت :در راستاي
خدمت رساني بيشتر به شهروندان ،افزايش تعامالت با اين بانک
در دستور کار قرار دارد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي،
قدرت اهلل نوروزي با بيان اينکه خوشبختانه در سال هاي گذشته
تعامل خوبي ميان مجموعه شهرداري اصفهان و بانک شهر وجود
داشته است،افزود :اين مهم با توجه به نقش اين بانک در حمايت
از پروژه هاي شهري در سال جاري بيش از پيش دنبال خواهد
شد.شهردار کالنشهر اصفهان با بيان اين که بانک شهر متعلق
به همه شهروندان است ،تصريح کرد:حمايت هاي اين بانک از
شهرداري ها موجب به سرانجام رسيدن بسياري از پروژه هاي
عمراني در راستاي رونق زندگي شهري شده است.نوروزي با
اشاره به سير صعودي استقبال از خدمات الکترونيک بانک شهر ،
گفت:حضور موثر در شبکه بانکي و تکريم مشتريان منجر به
محبوبيت بيش از پيش اين بانک شده است.

پست بانک استان زنجان رتبه برتر
پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي
را کسب کرد
در دومين جلسه کارگروه مشترک اشتغال استان زنجان در
سالجاري که با حضور دکتر حقيقي استاندار برگزار شد ،پست
بانک استان بهعنوان رتبه برتر در زمينه پرداخت تسهيالت اشتغال
پايدار درسطح استان معرفي شد.به گزارش روابط عمومي پست
بانک ايران :در جلسه مذکور و براساس ارزيابيهاي صورت گرفته
از عملکرد بانکهاي عامل در زمينه ايجاد اشتغال پايدار ،پست
بانک استان زنجان موفق به کسب رتبه برتر در همين راستا
شد.گفتني است :تسهيالت اعطايي پست بانک استان زنجان در
زمينه اشتغالزايي در سال  ،97به ارزش بيش از  410ميليارد ريال
در قالب طرحهاي اشتغالزايي در حوزههاي کشاورزي ،صنعتي،
گردشگري ،فناوري اطالعات ،ورزش و جوانان و حمل و نقل و
همچنين ايجاد اشتغال براي  ٧٨٨نفر در اين سال بوده است.

