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اقتصادی

گروه اقتصادی - طبق گفته بنیاد ملی گندمکاران طی هفته های اخیر برق چاه 
های کشاورزی بدون اطالع به کشاورزان قطع می شود. بر اساس بخشنامه مجلس 
شورای اسالمی در سال ۸۲، کشاورزان چاه های خود را برقی کردند تا ۲۴ ساعته 
برق دریافت کنند که متاسفانه این امر محقق نشد و حال نظام صنفی کشاورزی به 
عنوان نماینده بهره برداران می گوید در شرایط کنونی این آسیب احتمالی وجود دارد 
که اگر کشاورز مجدد چاه خود را به موتورهای پایه دیزلی تبدیل کند، سوخت آن 
تخصیص داده نشده و با این وجود کشاورزان ناگریز به تامین سوخت با نرخ ۴ تا ۸ 
هزار تومان هستند. آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: طبق 
مصوبه هیئت وزیران قرار است ۵ ساعت در طول روز برق ها را قطع کنند. به عنوان 
مثال یک استان دارای ۵ هزار حلقه چاه که ۵ ساعت از شبانه روز خاموش شود، ۲۵ 
هزار ساعت برابر با ۱۰۴۰ شبانه روز دچار قطعی برق می شود که براین اساس به 
یک پنجم زراعت آب نمی رسد. به گفته او، اگر زمینی ۵ تن عملکرد در هکتار داشته 
باشد به وسیله قطعی برق یک تن عملکرد را از دست می دهد که این رقم در تولید 
تمامی محصوالت از جمله پنبه، کنجاله سویا، ذرت، آفتابگردان و سایر محصوالت 
پاییزی رقم چشمگیری است. طبق اظهارات کارشناسان قطعی برق به کشت بهاره 
محصوالت گندم، جو، ذرت و پنبه آسیب می زند که با توجه به بحران امنیت غذا 
ناشی از جنگ روسیه و اوکراین راهکار آن است که به منظور ارتقای ضریب امنیت 
غذایی و بی نیازی از واردات در برخی ساعات برق خانگی و صنایع قطع شود.آقای 
محمدحسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه گفت: زراعت پنبه بدلیل هوای گرم 
و خشک تابستان به رطوبت نیاز دارد که عدم تامین آب مورد نیاز سبب ریزش گل 
ها و کاهش تولید می شود.به گفته او، خاموشی چاه های کشاورزی و عدم آبیاری 
بســتگی به قطعی برق در چند نوبت و چند ســاعت از طول روز دارد، اما احتمال 
خسارت تا ۵۰ درصد وجود دارد.با خاموشی چاه های کشاورزی، تولید مورد انتظار 
محقق نمی شود، اما برآورد دقیقی از تولید نداریم چرا که میزان تولید بستگی دارد که 
قطعی برق در چه زمانی اتفاق بیفتد.طبق اعالم صندوق پنبه امسال سطح زیر کشت 
پنبه با افزایش ۱۰ درصدی نســبت به ســال قبل به ۱۱۰ هزار هکتار می رسد که در 
صورت تحقق تولید وش به ۳۰۰ هزارتن و  پنبه تصفیه شده ۹۵ هزار تن می رسد، 
درحالیکه تعطیلی چاه های برق های کشاورزی می تواند به این زراعت آسیب بزند. 
اگر دولت برق کشــاورزان را قطع کرد، وزارت نیرو و وزارت جهاد باید خسارت 
عدم تولید یا کاهش را پرداخت کند.پیشه ور می گوید: قطعی برق بخش کشاورزی 
همانند گذشته منجر به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تولید می شود، درحالیکه تامین 
امنیت غذایی اولویت نخست کشورهاست.طی ۲۰ روز گذشته چاه های کشاورزی 
بدلیل مشکالت انرژی با خاموشی ۵ ساعت در روز روبرو هستند که این موضوع 
تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.بنابر ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، قطع 
برق چاه کشاورزی در اولویت نخست نیست و در ابتدا قطعی برق صنایع و سپس 

خانگی در دستور کار دولت باید قرار گیرد تا فشار بر منابع وارد نشود.

 بنیاد ملی گندمکاران:

قطع برق ،ریشه ۳۰ درصد محصوالت 
کشاورزی را خشکاند!

گروه اقتصادی - وزیر صنعت، 
معدن، تجارت گفت: آئین نامه واردات 
خودرو در دستور قرار دارد و به زودی 

ابالغ خواهد شد.
در روزهایی که شایعه استیضاح 
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان 
مطرح اســت، فاطمی امین به دعوت 
نمایندگان اســتان خراسان شمالی در 
مجلس شورای اسالمی برای کلنگ زنی 
آغاز عملیات اجرایی ۲ کارخانه صنعتی 
و حضور در چند شهرســتان خراسان 
شــمالی راهی این استان شد اما پیش از 

آن در بازدیدی یک ساعته از شهرستان 
قوچــان از برخی واحدهای شــهرک 
صنعتی شــماره ۲ و مجتمع آســاک 

دوچرخ دیدار کرد.
سید رضا فاطمی امین در حاشیه 
بازدید از مجتمع دوچرخه سازی آساک 
در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در پی 
بازدید از شهرک صنعتی شماره ۲ متوجه 
شدیم مهمترین مشکل آنجا تامین پست 
برق اســت که پروژه راه اندازی پست 
برق مزبور از سال قبل آغاز شده اما باید 
بخشــی از منابع را تامین کنیم که حتما 

پیگیری می کنیم تا در اسرع وقت تامین 
و زودتر فعال شود.

وی افــزود: وقتی پســت برق و 
سایر زیرساخت ها فعال شود، می توان 
انتظار داشــت ســرمایه گذاران اقبال 
بیشــتری بــه ســرمایه گذاری در این 
مجموعه داشــته باشند. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشــاره به وضعیت 
کارخانه دوچرخه سازی آساک قوچان 
گفت: وضعیت این کارخانه تاسف آور 
اســت. مجموعه ای با ایــن حجم از 
سرمایه گذاری می تواند حداقل در گام 

اول برای ۱۰۰ نفر اشــتغال ایجاد و در 
بهترین حالت با ۵۰۰ نفر فعالیت کند.

وی اظهــار کرد: چند مشــکل 
اساســی همچون مشکالت مالیاتی و 
بدهی بانکی مجتمع آساک  دوچرخ باید 
در ســتاد تسهیل استان پیگیری شود تا 
در اسرع وقت از محل منابعی در قانون 
بودجه یا وزارتخانه سرمایه در گردش 

را تامین خواهیم کرد.
فاطمــی امین با تاکیــد بر اینکه 
محصول تولیدی ایــن واحد صنعتی 
بازار فروش مناسبی دارد، تصریح کرد: 

اکثر مشــکل این واحد کمبود سرمایه 
در گردش اســت که برای حل آن ابتدا 
باید وضعیت حقوقی شرکت مشخص 
شــود. وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد 
راه اندازی مرکز تجاری تهران عشق آباد 
نیز بیان کرد: این مرکز شبیه شرکت های 
کســب و کار اســت و تنها یک واحد 
دولتی نیســت و توانایی دارد خدمات 

کســب و کار ایرانی همچون مشاوره 
حقوقی و بازار یابی را ارائه دهد.

وزیــر صنعت، معــدن، تجارت 
افزود: بــا راه اندازی ایــن مرکز زمینه 
الزم بــرای شــرکت های ایرانی برای 
فعالیــت فراهم می شــود و با توجه به 
اینکه شهرســتان قوچان به عشق آباد، 
پایتخت کشور ترکمنســتان، نزدیک 

است، می تواند بیشــتر از این موضوع 
استفاده کند.

وی سوالی مبنی بر تفکیک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و جدایی بخش 
بازرگانی از این وزارتخانه را پاسخ نداد 
و در پاســخ به چگونگی دستورالعمل 
واردات خودرو گفت: بحث قرار نبود 
خودرویی شــود اما آئین نامه واردات 

خودرو در دســتور کار قــرار دارد و به 
زودی ابالغ خواهد شد.

 وزیر صنعت، معدن، تجارت؛

وارداتخودروبهزودیابالغمیشود

پاسخ هواپیمایی آتا به اخطار سازمان هواپیمایی؛

وزیر ارتباطات مطرح کرد:

اقتصادی - شــرکت  گــروه 
هواپیمایی آتا اعالم  کرد: گران فروشی 
بلیت هواپیما در الیه های زیرین شبکه 
فروش توســط اشخاص و شبکه های 
فروش بلیت به طور خودســرانه انجام 

می شود.
 شرکت هواپیمایی آتا که از سازمان 
هواپیمایی به دلیل گران فروشی بلیت 
هواپیما اخطار گرفته بود در جوابیه ای 

اعالم کرد که گران فروشــی نه از سوی 
شرکت، بلکه از سوی الیه های زیرین 

فروش انجام می شود.
»آتا ایر« در ایــن جوابیه توضیح 
می دهد: شرکت هواپیمایی آتا همواره 
در همه امور به مصوبه های شورای عالی 
هواپیمایی کشوری پایبند بوده و هرگز 
خارج از مصوبات آن شورای نسبت به 
اعمال تغییر در قیمت خدمات پروازی 

اقدام نکرده اســت است. در الیه های 
زیرین شــبکه فروش بلیــت هواپیما 
برخی شرکت ها، اشــخاص و شبکه 
های فروش بلیت به طور خودســرانه 
اقدام به گران فروشی می کنند و بدیهی 
است که این اعمال خالف نباید به پای 

شرکت های هواپیمایی نوشته شود.
 شــرکت هواپیمایــی آتا در کنار 
سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان 

حمایت از مصــرف کنندگان و تولید 
کنندگان بــا خاطیان برخوردهای الزم 
قانونــی را انجام خواهــد داد.  برخی 
پروازهای این شــرکت از مبدا تهران به 
مقاصد تبریز، مشهد، اهواز و بندرعباس 
در کالس بیزینس و با جت های بیزینسی 
»امبرائر« انجام می شود و دلیل اختالف 
قیمت آن پروازها با ســایر بلیت های 
اکونومی در خدمات ویژه ای اســت که 

به مسافران اختصاص می یابد. سازمان 
هواپیمایی کشوری درباره گران فروشی 

بلیت هواپیما توسط شرکا هواپیمایی  آتا 
اخطاری را به این شرکت داده بود.

گروه اقتصادی - وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات گفــت: همه 
دســتگاه های دولتی باید در کنار هم به 
ســمتی حرکت کنیم که با راه اندازی 
پنجره واحد خدمات ملی، طعم خدمت 
بی منــت مبتنی بر فنــاوری را به مردم 
بچشانیم. ســازمان فناوری اطالعات 
اعالم کرد، جلســه هم اندیشی تحقق 
پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند 
)بند »و« تبصره )۷( قانون بودجه سال 
۱۴۰۱( با حضور عیسی زارع پور، وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات؛ میثم 
لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان اداری و استخدامی و مدیران و 
معاونان، فناوری اطالعات دستگاه های 
دولتی برگزار شــد. وزیر ارتباطات، با 
بیان اینکه راه اندازی پنجره ملی خدمات 
دولت هوشمند یک آرزوی دیرینه در 
جمهوری اســالمی ایران بوده است، 
گفت: همه دســتگاه های دولتی باید 
در کنار هم به ســمتی حرکت کنیم که 
با راه اندازی پنجره واحد خدمات ملی، 
طعم خدمت بی منت مبتنی بر فناوری 
را به مردم بچشانیم. مردم باید ببینید که 
دولت هم ضرورت حرکت در مســیر 
فناوری را درک کرده است؛ حرکتی که 

از ســال های پیش با خدمات فناورانه 
بخش خصوصی آغازشده است.

وی افزود: با راه اندازی این پنجره 
ملی، به مردم نشان خواهیم داد که دولت، 
دولت فناوری پایه است و ابزارهای روز 
را برای ارائه بهتر خدمات به کار می گیرد. 
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات با 
بیان اینکه در این مســیر همگرایی، در 
الیه ارائه ســرویس سیاست گذاری و 
مدیریت بســیار حائز اهمیت است، 
گفت: در ســال های گذشــته یکی از 
چالش های اصلی در مسیر تحقق دولت 
الکترونیکی این مسئله بود که در کشور 
متولی دولت الکترونیکی کیست. اکنون 
با آسیب شناسی که از گذشته داشتیم، در 
ابتدای دولت سیزدهم با درک مشترکی 
که نســبت به اهمیــت تحقق دولت 
الکترونیکی وجود داشت با آقای لطیفی 
ریاست سازمان اداری و استخدامی به 
این توافق رســیدیم که با همکاری و 
همراهی تنگاتنگ دو سازمان این کار 
بزرگ را در کشور انجام دهیم. زارع پور 
تصریــح کــرد: بنابراین دو دســتگاه 

اصلی تحقق دولت الکترونیکی، باب 
همگرایی را باز کردند و انتظار می رود 
سایر دستگاه های دولتی هم این تعامل 
و همگرایی را داشــته باشــند و داده و 
سرویس را برای خودشان نبینند تا زمینه 
شکل گیری دولت هوشمند و تبادل داده 
و سرویس بین دستگاهی ایجاد شود. 
وی تأکیــد کرد: تا زمانی که حکمرانی 
و تصمیم گیری و تصمیم ســازی خرد 
و کالن مبتنی بر داده های واقعی نباشد، 
شــاهد انحــراف در تصمیم گیری ها 
خواهیم بود و حتی ممکن اســت که 
در زمینه هایی شاهد بروز فساد باشیم 
لذا نظــام حکمرانی مبتنی بر داده باید 
در کشور شکل بگیرد که پنجره واحد 
خدمات دولت هوشمند اولین قدم در 
این راستا است. وزیر ارتباطات با اعالم 
این خبر که در جلسه هیئت دولت مقرر 
شده تا هر هفته دستگاه هایی که به پنجره 
ملی خدمات پیوسته اند یا دستگاه هایی 
کــه هنوز در این الحــاق تأخیر دارند 
معرفی شوند، گفت: تحقق این پنجره 
واحد خدمات دولت هوشــمند برای 

دولت یــک دغدغه جدی اســت و 
امیدوارم در همه دستگاه ها یک همت 
و همگرایی همه جانبه ایجاد شود تا از 
شهریورماه و با الحاق همه دستگاه ها به 
این پنجره ملی، فصل جدیدی از ارائه 
خدمات مبتنی بر فناوری را برای مردم 

ایجاد کنیم.
پنجره واحد خدمات یکی از 

اولویت های اصلی دولت است
میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان اداری و استخدامی 
نیز بــا تقدیر از وزارت ارتباطات برای 
پیگیری دولــت الکترونیکی و دولت 
هوشمند گفت: در حال حاضر پنجره 
واحد خدمات به یکی از اولویت اصلی 
دولت تبدیل شده است تا بتوانیم نظام 
خدمت رســانی به مردم را به یک نظام 

آسان و در دسترس تبدیل کنیم.
وی با بیــان اینکه برخالف آنچه 
ما پشــت این میز خودمان را نماینده 
یک دســتگاه می دانیم اما مردم دولت 
را یکپارچــه می بیننــد، گفــت: اگر 
می خواهیم در این حوزه پیشرفت داشته 

باشــیم بایستی ما هم این نگاه صحیح 
دولت یکپارچه را در تمام تصمیماتمان 
لحاظ کنیم. نهایــت کار پنجره واحد، 
یکپارچگــی در دولت اســت و باید 
دولت به یک آیکون در گوشــی های 
مردم تبدیل شود. در ابتدای این جلسه، 
جواد موحد معاون دولت الکترونیکی و 
رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی 
فناوری اطالعــات رئیس جمهوری، 
گزارشــاتی از فرایند راه اندازی پنجره 
ملی واحد خدمات دولت هوشــمند 
و اتصال دســتگاه های دولتی و تبادل 

داده های بین دستگاهی ارائه کردند. 
همچنیــن تعــدادی از مدیران 
فنــاوری اطالعــات دســتگاه های 
اجرایــی مختلف به بیــان دیدگاه ها و 
موانع و مشــکالت خود در راه اندازی 
پنجره خدمات دســتگاه ها پرداختند. 
باقری اصل پیــش از این درباره نتایج 
نهمیــن دوره ارزیابی و کارنامه دولت 
الکترونیکی دســتگاه های اجرایی و 
در خصــوص نحوه ایجــاد و اتصال 
دســتگاه های دولتی بــه پنجره واحد 

خدمات دولت هوشــمند که مطابق با 
قانون بودجه باید تا شــهریورماه انجام 
شود، گفته بود: بررسی ها نشان می دهد 
۵۹ درصد دســتگاه ها هنوز تکالیف 
خود را که مربوط به ایجاد پنجره واحد 
خدمات تا شهریورماه می شود، انجام 

نداده اند. 
همچنین ۲۵ درصد دســتگاه ها 
تنها ۳۰ درصد فهرست خدمات خود 
را به پنجره واحد اضافه کرده اند و تنها 
۱۶ درصد دستگاه های اجرایی تکالیف 
خود را انجام داده و آماده ورود به پنجره 
واحد خدمات دولت هوشمند هستند.

وی همچنیــن با بیان اینکه مرکز 
توســعه تجارت به عنوان پنجره واحد 
برتر خدمات دولت هوشمند و پورتال 
وزارت آموزش و پــرورش از حیث 
کاربــر محوری، به عنوان پنجره واحد 
غیراســتاندارد معرفی می شود، گفته 
بود: ســازمان توسعه تجارت، سازمان 
زندان هــا، مرکز آمــوزش مدیریت 
دولتی، بنیاد ملــی نخبگان و صندوق 
رفاه دانشــجویان وزارت بهداشــت، 
دستگاه های پرمراجعه ای هستند که در 
رتبه هــای پایین جدول ارزیابی دولت 

هوشمند قرار دارند.

واسطههایفروشعاملگرانفروشیبلیتهواپیماهستند

خدمترسانیشبانهروزیباراهاندازیپنجرهملیخدمات

گروه اقتصادی - سیداحســان 
خانــدوزی در نشســت بــا فعاالن 
اقتصادی خرمشــهر و آبــادان که در 
ســازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، 
اظهار کرد: ما در عرصه اقتصادی کشور 
با یک نوع رهاشدگی نظامات مدیریتی 
و اجرایی در ســال های گذشته مواجه 
بودیم و ثمره و خروجی عمده آن این 
بوده که معضلی را در ســطح عملیات 
اقتصادی کشور با آن مواجه شویم، به 

نام معضل عدم هماهنگی.

وی افــزود: ثمــره تمــام عدم 
هماهنگی ها خودش را در نقطه پایانی 
عملیات نشان می دهد. یا کارخانه کلید 
نمی خورد یــا کاالی صادراتی از مرز 
عبور نمی کند و یا کاالی وارداتی وارد 
نمی شود. آنچه که فعال اقتصادی در این 
روزهــا از آن نارضایتی به حق دارند، 
مســاله ناهماهنگی بین دستگاه های 

مدیریتی کشور است.
وزیــر اقتصاد گفــت: ثمره تمام 
عــدم هماهنگی هــا در ۲۵ دســتگاه 

اجرایی، خود را در این نشــان می دهد 
که در نهایت، فرآیند ترخیص کاال پیش 
نمی رود.در جلسه ای با حضور معاون 
اول نیز به جهــت فرماندهی واحد و 
مدیریت یکپارچه مرزی عرض کردم، 
اگر می خواهیم فعال اقتصادی ناراضی 
و شاکی نباشــد باید بتوانیم یک نقطه 
را به عنوان  مقام  مســئولی که حق وتو 
بــرای تصمیم گیری دارد، قرار دهیم تا 
اگــر کاالیی در زمان طوالنی ترخیص 
شــد، آن مقام به عنوان فرمانده واحد و 

مدیریت یکپارچه پاسخگو باشد.
خانــدوزی ادامه داد: این مســیر 
قطعی اســت که باید بپیماییم. تجربه 
جهانی هم به ما می گوید گریزی از این 
ماجرا نیست. اصل کلیدی برای تحول 
در حوزه تجارت کشور همین است و 
آسیب شناســی انجام شده در ماه های 
گذشته به ما می گوید که مسیری غیر از 

این متصور نیست.
وی بیان کرد: در خصوص مسائل 
مطرح شــده، درباره تبصــره ۳ ماده ۶ 
قانون مالیــات بر ارزش افزوده، به این 
اشــاره شد که دارد احتساب مضاعفی 
رخ می دهد. امیدواریم پیش نویســی 
که آماده شده و در کمیسیون اقتصادی 
دولت نیز به تصویب رسید، ظرف ۱۵ 
 روز در هیــات دولت مصوب و ابالغ 

شود.
وزیر اقتصاد گفت: در نقطه ای به 
نام گمرک با بیش از ۲۵ دستگاه اجرایی 
مرتبط که هر کدام از آن ها اگر مستندات 
خود را در اختیار قرار ندهند در نهایت، 
عملیات ترخیص انجام نمی شود و کاال 

معطل می ماند.
خاندوزی افــزود: درباره مالیات 

شرکت های مناطق آزاد، اگر هر شرکتی 
در اســتان مستقر اســت اما مالیات آن 

در تهــران یا هرجای دیگری پرداخت 
می شود، به عبارتی کارخانه اینجاست 

و دود آن به چشــم مــردم می رود اما 
شهرداری منطقه عوارض آن را دریافت 

نمی کنــد و جای دیگر از آن اســتفاده 
می شود، تا جایی که اطالع داریم همه 
را برگرداندیم. از فصل زمستان پارسال 
هر شرکتی که مالیات می دهد اما در غیر 
از پایتخت مستقر است، هم درآمد آن 
ثبت می شود و هم درصد عوارضی که 
به شهرستان ها می آید باید وصول شود.
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی 
گفت: بنا بر تحت فشــار قــرار دادن 
اصناف نیست؛ ۶۰ تا ۶۵ درصد اصناف 
با روش محاســبه امروز، مالیات آن ها 
صفر اســت و ایرادی هم ندارد چون 
اجاره مغازه و کارگر دارند. تعداد بسیار 
زیــادی از اصناف، مالیاتی کمتر از ۵ تا 
۶ میلیون تومان می دهند و تعداد اندکی 
هم مالیات بــاال دارند. تاکید کردیم به 
جهت اینکه نباید فشار یکباره به اصناف 
وارد شود، سازمان مالیاتی سقفی را قرار 

داده است.
وی بــا بیــان اینکه دولــت از ما 
می خواســت که در بحث فساد کاری 
کنیم، عنوان کرد: ما دادســتانی مالیاتی 
را در ایــن دولت پر رنگ کردیم و االن 
خیلی بیشتر از قبل با تخلفات مالیاتی 

برخورد می شود.

 ۶۰ تا ۶۵ درصد اصناف با روش محاســبه امروز، مالیات آن ها صفر اســت و ایرادی هم 
ندارد چون اجاره مغازه و کارگر دارند. تعداد بســیار زیــادی از اصناف، مالیاتی کمتر از 
۵ تــا ۶ میلیــون تومان می دهند و تعداد اندکی هم مالیات بــاال دارند. تاکید کردیم به جهت 
اینکه نباید فشــار یکباره به اصناف وارد شود، سازمان مالیاتی سقفی را قرار داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

نارضایتی فعاالن اقتصادی از 
ناهماهنگی ها به حق است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در جلسه ای با حضور معاون اول به جهت فرماندهی واحد 

و مدیریت یکپارچه مرزی عرض کردم، اگر می خواهیم فعال اقتصادی ناراضی و شاکی نباشد باید بتوانیم یک نقطه را به عنوان  
مقام  مسئولی که حق وتو برای تصمیم گیری دارد، قرار دهیم تا اگر کاالیی در زمان طوالنی ترخیص شد، آن مقام به عنوان 

فرمانده واحد و مدیریت یکپارچه پاسخگو باشد.

گروه اقتصــادی - اینکه اعالم  
شــده "دولت تصمیــم دارد تکلیف 
قانــون بودجه دربــاره تغییر نرخ ارز 
حقــوق ورودی از ۴۲۰۰ به ETS را 
امســال اجرا نکند" در حالی است که 
ایــن قانون از یک ماه پیش به اجرا در 
آمده و دولــت در الیحه دو فوریتی، 
درخواست کاهش حقوق گمرکی را به 
مجلس ارائه کرده است، نه عدم اجرای 
تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی و 

برگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی.
آنچــه در ســال جــاری برای 
تغییر مبنای محاســبه حقوق ورودی 
واردات اتفــاق افتاده ، آن را به یکی از 
پرحاشیه ترین تغییرات حوزه تجارت 
در ســال جاری تبدیل کرده اســت. 
حقــوق وروی از جملــه بخش های 
درآمــدی دولت در بودجه و شــامل 
حقوق گمرکی و سود بازرگانی است 
که تا سال جاری نرخ ارز مبنای محاسبه 
ارزش کاالی وارداتــی آن دالر ۴۲۰۰ 

تومانی بود.
 ،۱۴۰۰ بودجــه  قانــون  در 
مجلــس بدون اینکه دولت در الیحه، 
درخواستی داشته باشد تصویب کرد 

که نرخ ارز محاســبه حقوق ورودی 
کاالهــای اساســی، دارو، تجهیزات 
و ملزومــات مصرفــی پزشــکی و 
نهاده های کشــاورزی و دامی بدون 
تغییر باقی مانده و ۴۲۰۰  تومان باشد 
و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی نیز 
برای این کاالها به یک درصد کاهش 
پیدا کند. در مورد سایر کاالها مقرر  شد 
که محاسبه حقوق ورودی، براساس  
ETS )سامانه مبادالت الکترونیک( 
و با کاهش حقــوق گمرکی از چهار 
به دو درصد باشد. با این حال گمرک 
معتقد بود که نتیجه اجرای این قانون، 
افزایش بهای تمام شده کاالی وارداتی 
و تبعات تورمی آن در بازار خواهد بود 
و از این جهت با پیشنهاداتی به دولت،  
اجرای این مصوبه قانونی به تاخیر افتاد 
و در ادامه با تصمیم سران قوا، در سال 

گذشته اجرا نشد.
افزایــش حقوق ورودی در 

خواست چه کسی بود؟
اما دولت در الیحه بودجه امسال 
پیشــنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق 
گمرکــی از ۴۲۰۰ به نــرخ ETS را 
بــه مجلس ارائه کرد؛ بــا این تفاوت 

که حتی نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی برای 
کاالهای اساســی حــذف و حقوق 
گمرکی سایر کاالها کم نشد؛ این عینا 
توسط مجلس به تصویب رسید و در 
فروردین ماه به دســتگاه های مربوطه 
ابالغ شد. به هر حال آثار تورمی تغییر 
نرخ محاسبه حقوق ورودی آن هم در 
زمانــی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از 
تامین ارز کاالهای اساســی در دستور 
کار قــرار بود، آثــار تورمی خود را به 
همراه داشت. از این جهت اعالم شد 
که دولت کاهش سود بازرگانی و حتی 
حقوق گمرکی سایر کاالها )کاالهای 
غیر اساســی( که در بودجه پیش بینی 
نشــده بود را بررسی می کند تا از این 
طریق تا حدودی از تبعات تورمی این 
تصمیم جلوگیری شود. براین اساس 
سود بازرگانی که در اختیار دولت قرار 
داشت برای تعدادی از تعرفه ها کاهش 
پیدا کــرد و با ابالغ دولــت ، اجرای 
تبصره ۷ قانــون بودجه برای حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاســبه حقوق 

ورودی و تغییــر آن به نرخ ETS که 
نرخ حاشیه بازار و بیش از پنج برابر بود 
از سوم خردادماه امسال اجرایی شد . 
البته در کنار آن تغییرات نرخ محاسبه 
مالیات بر ارزش افزوده نیز قرار داشت 
و در مجموعه هزینه واردات را تحت 

تاثیر قرار داد.
الیحه دو فوریتی با امضای 

وزرای اقتصاد و صمت
امــا اخیرا با برخی برداشــتها از 
اظهــارات رئیس جمهــور در مورد 
تورم،  وزیر اقتصاد توضیحاتی با اشاره 
به حقوق ورودی  ارائه کرده که با توجه 
به آنچه اتفاق افتاده و دولت پیشــنهاد 
داده قابل تامل است. خاندوزی گفته 
که "برخی از احکام قانونی مثل حکم 
قانون بودجه مبنــی بر اینکه نرخ ارز 
مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک 
از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS افزایش 
یابد که در بودجه دولت های گذشــته 
هــم بود و دولت قبل اجــرا نکرد اما 
در بودجــه ۱۴۰۱ ایــن حکم وجود 

دارد کــه دولت در نظر دارد این حکم 
را در ســال جــاری اجرا نکند . براین 
اســاس الیحه دو فوریتی به مجلس 
داده و درخواســت کرد که مجلس با 
این هدف که االن زمان مناســبی برای 
اجرای این سیاســت نیســت، با دو 
فوریت و اصل الیحه موافقت کند تا 

به ۱۴۰۲ موکول شود."
حقوق ورودی تغییر کرده 
و در حال اجراســت؛ پیشــنهاد 
کاهش حقوق گمرکی به مجلس 

رفت
این در حالی مطرح شده که این 
تکلیف قانــون، در اوایل خردادماه به 
اجرا درآمده و در حال حاضر محاسبه 
حقوق ورودی با نرخ ETS انجام می 
شــود. در عین حــال دولت در هفتم 
خردادمــاه یک الیحــه دو فوریتی به 
مجلس فرســتاد که درخواست عدم 
اجرا در آن نبود بلکه به اصالح تبصره 
۷ هم اشــاره و درخواســت کاهش 
حقــوق گمرکی به عنــوان جزئی از 

حقــوق ورودی را مطــرح کرد. در 
ایــن الیحه که به امضای وزیر اقتصاد 
و  وزیر صمت نیز رســیده بود دولت 
خواســته بود که "حقــوق گمرکی 
مواد اولیه واسطه ای، اجزاء، قطعات، 
ماشین آالت و تجهیزات که با احتساب 
ســود بازرگانی حقوق ورودی آنها 
حداکثر ۱۰ درصد است به یک درصد 

کاهش یابد."
تاکید ســخنگوی دولت بر 
الیحــه دو فوریتی برای کاهش 

آثار تورمی حقوق ورودی
موضوع الیحه دو فوریتی برای 
کاهــش آثار تورمــی مصوبه بودجه 
در مورد حقــوق ورودی را بهادری 
جهرمی -ســخنگوی دولــت- در 
توضیح صحبت های رئیس جمهور 
مورد تاکید قــرار داد و اعالم کرد که 
" افزایــش نرخ ارز مبنای محاســبه 
حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان 
به ETS که در قانون بودجه امســال 
آمده از احکامی اســت که آثار تورمی 

دارد. از این جهت رئیس جمهور گفته 
که دولت برای کاهش آثار تورمی این 
مصوبــه، الیحه دوفوریتی  به مجلس 

ارسال کرده است."
از مجلس خبری نشد؛ وزیر 
صمت به رئیــس جمهور نامه 

نوشت و الیحه را تکرار کرد
از بررسی الیحه دوفوریتی دولت 
به مجلس با وجود گذشــت بیش از 
یک ماه، هنوز خبری نیست اما در دوم 
تیرماه، بار دیگــر فاطمی امین-وزیر 
صمت-در مکاتبه ای با رئیس جمهور، 
خواستار فوری کاهش حقوق گمرکی 
شد؛ یعنی همان موردی که در الیحه 

دو فوریتی آمده بود.
وی با هشــدار نســبت به اینکه 
افزایش نرخ مبنای محاســبه تعرفه، 
افزایش مضاعف مالیــات بر ارزش 
افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشته 
که در مجموع باعث افزایش هزینه های 
تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به 
نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم 
خواهد شد. از رئیس جمهور خواست 
که در مــورد کاهش حقوق گمرکی 

اقدام فوری شود.

قرار نیست حقوق ورودی 
مثل پارسال و با ارز ۴۲۰۰ باشد

افزایش هزینــه حقوق ورودی 
در مــدت اخیر موجــب نارضایتی 
واردکنندگان و به ویژه تولیدکنندگان 
شده است. به هر حال حدود ۸۰ درصد 
کاالهای وارداتی غیراساسی، مواد اولیه 
و واســطه ای تولید است که در قانون 
بودجه هیچ تصمیمــی برای کاهش 
حقوق گمرکی آنها وجود نداشــت؛ 
از این رو حتی کاهش ســود بازگانی ، 
بدون کاهش حقوق گمرکی نتوانسته 
مانع از افزایش هزینه این بخش شود 
و تولید را تحت تاثیر قرار داده اســت. 
تغییر در حقوق گمرکی نیز در اختیار 
دولت نیست و باید مجلس و یا سران 
سه قوا در مورد آن تصمیم گیری کند 
که هنوز به نتیجه ای نرسیده است. بر 
این اساس، واردکنندگان نباید منتظر 
لغو اجرای قانون بودجه و برگشــت 
محاســبات حقوق ورودی به ســال 
قبل و بر اساس ارز ۴۲۰۰ باشند، بلکه 
احتماال با موافقــت مجلس، حقوق 
گمرکــی اقالم مربوط بــه تولید نیز 

کاهش پیدا خواهد کرد.

تجارمنتظرنباشند؛خبریازبرگشتارز۴۲۰۰نیست!


