
اقتصـــــــــادملی . چهارشنبه . 16 تیر 1400 . سال هجدهم . شماره 4705 .   توســــــعهو

سخنگوی وزارت امور خارجه: 
دولت آینده در صورت 

دستیابی به توافق وین به آن 
پایبند است

ســخنگویوزارتامــورخارجــهبــاتاکیــدبــراینکــه
مواضــعایــراندرخصــوصبرجــامورفــعتحریمها،جزو
مواضــعاصولینظاماســت،گفتکــهباتغییردولتنیز
تغییریدرمواضعایراندربارهبرجامایجادنخواهدشد
ودرصورتدستیابیبهتوافق،دولتجنابآقایرئیسی

نیزبهآنوفادارخواهدبود.
بــه گــزارش ایرنا، ســعید خطیــب زاده در گفت وگو با 
خبرنگاران در خصوص موضع برخی از مقامات غربی مبنی 
بــر لــزوم انتظار بــرای روی کار آمدن دولت جدید جمهوری 
اســامی ایــران جهــت دســتیابی به توافــق، اظهار داشــت: 
مواضــع ایــران در خصــوص برجــام و رفــع تحریم هــا، جزو 
مواضــع اصولــی نظام اســت و  با تغییــر دولت نیز تغییری 
در آن ایجــاد نخواهــد شــد.  وی افــزود: بنابراین در صورت 
دســتیابی بــه توافــق، دولت جناب آقای رئیســی نیز به آن 
وفــادار خواهــد بود؛ زیرا بر خــاف رویکرد برخی طرف های 
دیگر، پایبندی به تعهدات و قول های داده شــده، همواره 

برای جمهوری اسامی ایران یک اصل به شمار می آید.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه درخصوص پیشــرفت 
مذاکرات نیز گفت: پیشرفت های صورت گرفته در مذاکرات 
ویــن یــک واقعیت اســت که همه طــرف هــای مذاکرات به 
آن اذعان دارند، گرچه هنوز موضوعات مهمی باقی مانده 
است که عمدتا نیازمند تصمیم گیری از سوی سایر طرف ها 
بویژه آمریکاست. در واقع نهایی شدن توافق جهت احیای 
برجام  منوط به اراده سیاســی طرف های دیگر برای اتخاذ 

تصمیمات سخت از سوی آنها دارد.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی تصریــح کــرد: تاش 
هیات جمهوری اسامی ایران این است که مذاکرات هرچه 
زودتــر بــه نتیجه رســیده و تحریم هــای ظالمانه علیه ملت 
ایران رفع شــود، با این وجود برای دســتیابی به توافقی که 
منافــع ملــت ایــران را تامین کند هیچ ضرب االجلی تعیین 
نمی کنیم و مذاکرات تا زمانی که توافقی مطلوب برای ایران 

حاصل گردد ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: همانطور که بارها گفته شده است، ما 
عجله ای برای توافق نداریم اما اجازه فرسایشی و طوالنی 

شدن مذاکرات را نیز نخواهیم داد.

استفادهاززبانزورسودیبرایامنیت
منطقهندارد

درپاســخ  امــور خارجــه همچنیــن  وزارت  ســخنگوی 
بــه ســئوالی در خصــوص  ادعــای منتشــر شــده در برخــی 
رســانه های غربــی مبنــی بــر انتقــال پیــام از ســوی ایــاالت 
متحــده بــه ایــران در مــورد حمات اخیر به ســوریه و عراق 
از طریــق کانال هــای دیپلماتیــک، اظهــار داشــت: جمهوری 
اســامی ایــران همواره تاکید داشــته که زبــان زور و تهدید 
هیچ ســودی برای برقراری امنیت منطقه نخواهد داشــت؛ 
ایاالت متحده باید متوجه شود که با قلدرمآبی نه تنها به 
اهداف منطقه ای خود نمی رسد، بلکه روز به روز وضعیت 

خود را در غرب آسیا بغرنج تر می سازد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران بنــای دخالــت در امــور 
داخلی عراق را نداشته و ندارد، گفت: حمات مکرر و اعام 
شده ایاالت متحده علیه مواضع نیروهای عراقی و سوری 
در مرز دو کشور، تنها در جهت ضربه زدن به مهارکنندگان 
اصلی هسته های خفته داعش و تقویت باقیمانده های این 

سازمان تروریستی است.

 نگاهمانبهمذاکرهباعربستان

مثبتاست
خطیــب زاده درپاســخ به ســوالی در خصــوص موضع 
اعام شــده از ســوی وزیر امور خارجه عربســتان ســعودی 
مبنــی بــر اســتقبال این کشــور از گفت و گو با ایــران و نیز 
تاکیــد وی بــر لزوم اثبــات پایبندی جمهوری اســامی ایران 
بــه تضمیــن امنیت و ثبات منطقه، اظهار داشــت: مقامات 
عربســتان ســعودی باید بدانند که جمهوری اسامی ایران 
بر اساس مواضع اصولی خود، همواره خواهان حفظ صلح 
و امنیــت منطقــه خلیــج فــارس توســط کشــورهای منطقه 
بــوده اســت. وی خاطرنشــان کــرد: این رویکــرد با تاش ها 
و رشــادت های صورت گرفته از ســوی ایران، در پایان دادن 
به ســیطره داعش و ســایر گروه های تروریستی در عراق و 
سوریه و جلوگیری از نفوذ گروه های تکفیری به کشورهای 

حوزه خلیج فارس کمک شایانی کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: ما همواره از 
گفت و گو برای دستیابی به نتایج ایجابی استقبال کرده و 

نگاهمان به مذاکره با عربستان مثبت است. 

دومین همایش بین المللی 
روابط ایران و روسیه برگزار 

می شود
دومیــنهمایــشبینالمللــیروابــطایرانوروســیه
درپرتــوتحــوالتنویــنمنطقــهایبــامحورهــایتحــوالت
ژئوپلیتیکــیاخیــردرقفقازجنوبی،چشــماندازبیثباتی
وبحراندرآسیایمرکزیونقشایرانوروسیهدرحل

اینبحرانهابرگزارمیشود.
بــه گــزارش ایرنا، دومیــن همایش بین المللــی روابط 
ایران و روسیه در پرتو تحوالت نوین منطقه ای با محورهای 
ایران و روســیه و افغانســتان پس از خروج نیروهای ناتو، 
تحــوالت ژئوپلیتیکــی اخیــر در قفقــاز جنوبی، چشــم  انداز 
بی ثباتی و بحران در آســیای مرکزی و قفقاز و نقش ایران 
و روســیه در حل این بحران  ها، نگاه روســیه به کنشــگری 
ایــران در خــارج نزدیــک و ضــرورت همــکاری هــای ایــران و 

روسیه در غرب آسیا  بر گزار می شود.
ایــن همایــش با همــکاری مرکــز مطالعات اوراســیای 
مرکزی دانشگاه تهران، خبرگزاری جمهوری اسامی )ایرنا(، 
بنیــاد مطالعــات قفقــاز دانشــگاه عامــه طباطبائــی)ره(، و 
انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای در روز دوشنبه ۹ اسفند 
۱۴۰۰  در مرکز مطالعات اوراســیای دانشــگاه تهران برگزار 

می شود.

اخبـــــــــــــــــار

سخنگویدولتدرپاسخبهسوالیدربارهادعاییکیاز
نمایندگانمجلس)احمدیبیغش(مبنیبراینکهنهادریاست
جمهوریسهشیفتهدرحالازبینبردنمدارکارزهای۴۲۰۰ 
تومانیاستواینکهچهمیزانارز۴۲۰۰تومانیواگذارشده،
برنگشــتهاســت،گفــتکــهبنــایپاســخگوییبــهادعاهاییکه
بارهابیاساسبودنآنهابهاثباترسیده،نیست.متاسفامه
ایــنروزهــاشــاهدتعــددافرادیهســتیمکهنــهمیدانندونه
میخواننــد،امــادچــارپرگوییاند.ایــنیکیازآفتهــایآینده

ماخواهدبود.
بــه گــزارش ایرنــا، علــی ربیعی روز ســه شــنبه در نشســت 
خبــری یادآورشــد: با وجود تحریــم و کرونا جامعه آرامش خوبی 
ندارد و روان جامعه خوب نیست و متاسفانه شاهد این مسائل 

هم هستیم.

ربیعی  در مورد معاونت اقتصادی و ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: 
متاســفانه از روزنامه قدیمی با پرســنل، کارشــناس و سردبیران 
خوبــی کــه در ایــن روزنامه کار می کند متاســفم. از ایــن روزنامه 
قدیمی این انتظار می رود با پختگی بیشتری سوال مطرح کنند. 
مگر معاونت اقتصادی رئیس جمهوری جای تخصیص ارز اســت 

و در کدام دوره ای معاونت اقتصادی ارز تخصیص داده است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: 
از رســانه معتبر انتظار می رود قبل از طرح پرســش، سنجشــی 
انجام دهد. معلوم اســت که طراح ســوال فاقد هر گونه دانشی 
در مــورد چگونگــی تخصیــص ارز و فرآیندهــای آن بــوده اســت 
و نبایــد ســوال هایی کــه هــم فاقد صحــت بوده و با یک بررســی 
ســاده معلوم می شــود، مطرح کرد.  سخنگوی دولت اظهار کرد: 
دانش اینکه چگونه ارز تخصیص پیدا می کند مشخص است و 

من نه به عنوان ســخنگوی دولت که به عنوان همکار رســانه ای 
شــما و دســتی در رسانه داشــتم باید بگویم خودمان سوال های 
فاقــد صحــت را نبایــد مطرح و بــا روح و روان جامعه بازی کنیم. 
وی ادامــه داد: آنچــه کــه بــه وفــور داریم دســتگاه های نظارتی و 
اطاعاتی است که به همه جزییات اشراف دارند.بنابراین جایی 
بــرای چنیــن نگرانی هــا و اینگونه شــایعه پراکنی های بی اســاس 

نیست و موضوع مطرح شده را از اساس تکذیب می کنم.

دولتازهمکاریبارئیسجمهوریمنتخب
دریغنمیکند

ربیعــی در پاســخ به ســوال ایرنا درباره دیــدار وزیران دولت 
دوازدهم با رئیس جمهوری منتخب و محور دیدارها و روند انتقال 
قدرت در کشور گفت: فکر می کنم در این زمینه ما اولین مواضع 

را اتخــاذ کردیــم و اولیــن کنــش را رییس جمهــوری انجــام داد که 
پس از مشخص شدن نتیجه ریاست جمهوری همه ما در دولت 
خود را مکلف دانستیم با رئیس جمهور منتخب برای آماده شدن 
تکمیل فرایند انتقال قدرت همکاری داشته باشیم.وی ادامه داد:  
رئیس جمهــوری بــه همیــن منظــور دســتور داد همــه وزرا نهایــت 
همکاری خود را از جمله برای انتقال تجربیات و تشریح وضعیت 
موجــود و دادن آخریــن اخبار اطاعــات به رییس جمهور منتخب 
داشــته باشــند. دیــدار وزرا کــه بــا هماهنگــی بــا رییس جمهــور 
منتخــب انجــام شــده و بــا دفتــر رییس جمهــور و وزرا هماهنگــی 
شــده، هــر یــک از وزیران نوبت به نوبت بــه دیدار رییس جمهور 
منتخب می روند و تجربیات خود را منتقل می کنند. ربیعی تاکید 
کرد: از هیچ همکاری با آقای رئیســی و دولتش دریغ نخواهیم 
کرد و این را یک رفتار اصولی، اخاقی و در راســتای منافع ملی 
می دانیــم و امیدواریــم الگویــی از انتقــال خوب قــدرت در دولت 

دوازدهم و سیزدهم در پیش روی ما قرار بگیرد.

تاکنونازمجاریرسمیپیشنهادیبرای
حضوردردولتمنتخبدریافتنشدهاست

ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه این ســوال که آیــا از کابینه 
دولــت فعلی پیشــنهادی برای حضــور در دولت منتخب دریافت 
شــده؟ گفــت: تاکنــون از مجاری رســمی دولت هیچ پیشــنهادی 
دریافت و منتقل نشده است و اگر هم احیاناً چنین پیشنهاداتی 
بوده بطور شــخصی به وزرا و شــاید برخی مدیران ارائه شده که 

من از آن بی اطاع هستم.
دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رئیس جمهــوری اضافــه کــرد: 
همانطور که قبا هم گفته ام اگر رییس جمهور منتخب دولت را 
به عنوان یک شخصیت حقوقی مورد مشورت قرار دهد، دولت 
خود را مکلف می داند که برادرانه و دلسوزانه نظرات خود را در 
این خصوص ارائه کند اما تاکنون دولت مستقاً وارد این فرایند 

نشده و چنین قصدی هم ندارد.

 تغییریدرتیممذاکرهکننده

رخندادهاست
ســخنگوی دولــت همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
آیــا مســئولیت احیــای برجــام در مذاکــرات وزارت خارجــه با تیم 
آقای رییســی از ســوی دولت آتی پذیرفته شــده و آیا دولت کنار 
گذاشته شده است؟ گفت: تصمیم گیری درباره مذاکرات احیای 
برجــام در ســطوح عالــی، زیر نظــر و هدایت مقام معظم رهبری 
و در شــورای عالی امنیت ملی انجام می گیرد.  وی اضافه کرد: 
ایــن که چه کســی و در کــدام دولت مذاکره نهایی انجام خواهد 
شــد بســتگی بــه تامیــن نظــر جمهــوری اســامی ایــران و اراده 
سیاســی طــرف آمریکایــی دارد. در حــال حاضر، تغییــری در تیم 
مذاکره کننــده رخ نــداده و مــی توانم بگویم که روند مذاکرات به 

ویژه در خصوص مسائل دشوار و فنی به پایان رسیده است.
ربیعــی ادامــه داد: جمهوری اســامی ایــران برخاف دولت 
آمریــکا، دولــت را بــه عنــوان یــک موجودیت حقوقــی یکپارچه و 
مســتمر می بینــد کــه در برابــر همــه تعهــدات بیــن المللــی کــه 

دولت های پیشین سپرده اند، پایبند است.
یادآورشــد:  رئیس جمهــوری  اجتماعــی  ارتباطــات  دســتیار 
اگــر توافــق در دولــت دوازدهــم انجام بگیرد، بــدون تردید دولت 
ســیزدهم بنــا بــه ایــن قاعــده حقوقــی بــه همــه تعهــدات پایبند 

خواهد بود.
داده  نشــان  تجربــه  کــرد:  خاطرنشــان  دولــت  ســخنگوی 
جمهــوری اســامی ایــران نــه در گذشــته توافق هــا و تعهدهــای 
بین المللــی خــود را نقــض کــرده و نــه در آینــده چنیــن قصــدی 
خواهــد داشــت. وی یادآورشــد: امیدواریــم ســایر طرف هــا نیز با 
همیــن صراحت و شــفافیت، بــه گسســت ناپذیری تعهدات بین 
المللــی خــود بــه رغم تغییــر دولت ها تصریح کننــد و به وظایف 

قانونی خود پایبند بمانند.

رئیــسکمیســیوناقتصــادیمجلــسشــورایاســامیبا
تشریحقانونجدیدمالیاتبرارزشافزودهکهبهتازگیاباغ
شــدهازوجــود۳۷۰هزارمیلیــاردتومانمعوقاتمالیاتیخبر

داد.
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورابراهیمــی در نشســت 
خبــری خــود کــه در محــل مجلس شــورای اســامی برگزار شــد، 
ضمــن تبریــک هفته مالیات و با یــادآوری اباغ قانون مالیات بر 
ارزش افزوده از ســوی رئیس مجلس در دو روز گذشــته گفت: 
ما در رویکرد مباحث مالیاتی اقدامات جدیدی را در دســتور کار 
قــرار دادیــم کــه یکی از آنهــا، اصاح قانون موجود بود. در ســال 
۱۳۹۹ از محل مالیات ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد پیش بینی 
مالیــات بــود کــه به ۱۹۲ هــزار میلیارد تومان رســید و مالیات بر 
ارزش افزوده ســهم کمتری از مالیات مســتقیم داشــت. رویکرد 
ما این بود که این ســهم برابر شــود. در ســال ۱۴۰۰، ۳۷۵ هزار 
میلیــارد تومــان منابــع مالیاتی در نظر گرفته شــد کــه ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان آن مالیات مستقیم و مابقی مالیات عملکرد بود 
این نشــان می دهد ســهم مالیات بر ارزش افزوده رفته رفته به 
یک دوم مالیات می رسد و اگر همین روند استمرار یابد به سهم 

حداکثری می رسد.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسامی ادامه 
داد: در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار مالیات بنگاه های تولیدی پنج 
واحد درصد کاهش یافت، ما معتقدیم می توان کاهش بیشتری 
در ایــن زمینــه اعمال کــرد و پایه های مالیاتــی جدید را جایگزین 
کــرد بــه ایــن معنا که بتوانیم بــه تولید کمک کنیــم و به عدالت 

مالیاتی نزدیک شویم.
پورابراهیمی در بخش دیگری از این نشست خبری خاطر 
نشــان کــرد: براســاس گزارش هــا در خصــوص وضــع شــاخص 
مالیــات در ســال ۱۳۹۹ ســهم مالیات به تولیــد ناخالص داخلی 
۵.۵ درصد بوده که عدد پایینی است، بخشی از آن فرار مالیاتی 
است. در قانون برنامه ششم توسعه هم این سهم ۱۰ درصد در 
نظر گرفته شده یعنی ما یک دوم برنامه را محقق کردیم. به نظر 
می رسد عدم اجرای قانون، اصلی ترین دلیل فرار مالیاتی است 
تا جایی که به همین میزانی که وصول مالیات انجام می شود ۵۰ 
درصــد فــرار مالیاتــی وجود دارد، به عبارت دیگــر یک دوم میزان 
وصــول مالیــات فرار مالیاتــی داریم و این به دلیل عدم همکاری 

سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد است.
وی درباره وجود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی 
گفت: ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی است که برخی 
از آنها مطالبات سازمان مالیاتی است. متاسفانه علی رغم اباغ 
قانون جدید تحت عنوان پایانه فروشگاهی از آخر آبان ماه سال 
۱۳۹۸ این قانون عملیاتی نشده است. آخرین گزارش این است 
که از ۱۰ میلیون دستگاه پُز، چهار میلیون هیچ پرونده مالیاتی 
ندارنــد و ایــن نشــت و فرار مالیاتی نتیجه عدم قانون اســت که 
باید در دولت ســیزدهم با مراقبت بیشــتری در دســتور کار قرار 
گیــرد. عــاوه بــر این ۸۰۰ میلیون حســاب بانکی )یعنــی به ازای 

هر ایرانی ۱۰ حساب بانکی( وجود دارد که نظارتی بر آن نیست 
و برخــی از آنهــا محــل پرداخت هایــی اســت کــه امــکان رصد آن 

وجود ندارد.
وی یادآور شــد: ما پرونده های زیادی در ارتباط با کســانی 
داریــم که هویت اقتصــادی ندارند، ولی کار اقتصادی می کنند و 
دلیلــش عــدم اجــرای قانون اســت که از دولت انتظــار می رود با 

نگاه دقیق این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
پورابراهیمــی بــا بیان این که قانون قبلی مالیــات بر ارزش 
افزوده اشکاالت متعددی داشت، در مورد قانون جدید گفت: ما 
در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ســهم درآمد شــهرداری 
و دهیاری هــا را افزایــش دادیم تخصیص منابع از ۹ واحد درصد 
ارزش افزوده به این شرح است: چهار واحد درصد شهرداری ها، 
دهیاری هــا، چهــار واحد درصد )دولــت، خزانه(، یک واحد درصد 
سامت، مفهوم ساده اش این است که شهرداری ها با افزایش 
روبــه رو می شــوند آنهــا قبــا ســه واحــد درصــد ســهم داشــتند و 
نسبت به قانون قبلی منابع شان ۳۳ درصد رشد خواهد داشت. 
البته به جز این ســه محور تخصیص های دیگری در کمیســیون 
و صحن مجلس شــورای اســامی پیش بینی شــده بود که مورد 
ایــراد شــورای نگهبــان قــرار گرفت، لــذا آنها از متــن قانون حذف 
شــدند زیــرا اگر ما بــر آنها اصرار می کردیم ایــن قانون به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام می رفت و فرایند آن دشوارتر می شد.
وی اضافــه کــرد: یکــی از مشــکات اصلی در حــوزه مالیات 
بر ارزش افزوده این اســت که جنس رســیدگی به آن یک طرفه 
است، لذا اصاحاتی را در هیات رسیدگی به پرونده های مالیاتی 
در جهــت کمــک به فعاالن اقتصادی اعمــال کردیم همچنین در 
قانــون جدیــد هر پیمانکاری که از دولت طلــب دارد تا زمانی که 
طلبــش تســویه نشــود پرداخــت مالیــات هــم نخواهد داشــت و 

معامات نسیه هم مشمول همین موضوع شد.
اســامی  شــورای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
همچنین گفت: در عملکرد قانون قبلی هر کسی کاال و خدمتی 
می گرفــت مالیــات در هر مرحله گرفته می شــد و نهایتا مســترد 
نمی شــد و عمــا عامــل عــدم اســترداد آن را به مالیات آبشــاری 
تبدیل کرده بود، لذا با ضمانت های محکم قانونی برای استرداد 
در نظر گرفتیم. نکته ای دیگر پیش بینی ها برای حمایت از تولید 
بــود از جملــه این کــه هر کاالیی که معافیــت دارد در صورتی که 
واردات انجام شــود مشــمول مالیات می شود. همچنین پیش از 
ایــن تجهیــزات کارخانه ها مشــمول کارخانه ها می شــد که ما در 
قانون جدید تجهیزات سرمایه  گذاری را از مالیات معاف کردیم.

پورابراهیمی همچنین یادآور شد: در قانون قبلی هرگونه 
خریــد بــرای ســاخت واحد تولیدی تــا زمان بهره برداری مشــمول 
مالیــات می شــد مــا در قانــون جدید مصــوب کردیم کــه در زمان 
فعالیت سرمایه گذاری هم امکان استرداد در هر مرحله فراهم 
شود. در این قانون همچنین کاالهای خاص در نظر گرفته شده، 
مثــا در مــورد طــا بــه خاطــر اهمیــت آن هرگونــه واردات طا و 
شمش طا توسط بانک مرکزی و اشخاص معاف شد، همچنین 

تولید طا و معامله آن مشمول مالیات نیست و در فرآیند خرید 
و فروش اصل طا معاف از مالیات است. البته اجرت سازندگان 

مشمول ۹ درصد مالیات خواهد بود.
وی ادامه داد: در قانون قبلی کاالهای دخانی نرخ بازدارنده 
تعریــف نشــده بــود کــه در ایــن قانــون اصــاح شــد و ۶۵ درصد 
نرخ مالیات برای سیگارهای وارداتی، ۴۵ درصد برای سیگارهای 
تولیــد داخــل بــا برند خارجــی و ۲۵ درصد برای ســیگارهای تمام 
ایرانــی در نظر گرفته شــد. همچنین نــرخ مالیات کاالهای مضر 
و نوشــابه نیــز اصــاح شــد و افزایــش یافــت. به هرحــال ما باید 
بــا هــدف ســامت جامعــه عامــل بازدارندگــی ایجــاد کنیــم؛ چرا 
کــه در غیــر ایــن صورت میلیاردها تومان خرج ســامت و درمان 

بیماری های ناشی از این موارد خواهد شد.
اســامی  شــورای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
ممیزمحوری را از پیامدهای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده 
عنوان و خاطرنشان کرد: همچنین ما رویکرد سامانه محوری را 
مبنــا قــرار دادیــم و تغییراتی هم در خصــوص مناطق آزاد اعمال 
کردیم، براساس قانون، منطقه آزاد جدا از سرزمین اصلی است 
ولــی چــون امــکان جداســازی واقعــی وجــود نــدارد مقــرر کردیم 
مناطق آزادی در کشــور جنس صادراتی بگیرند که اوال محصور 
باشند؛ دوم گمرک بتواند آنجا مستقر شود و خارج از محدوده 
جمعیتی باشــد و تراز آن مثبت باشــد یعنی صادرات بر واردات 
فزونی داشــته باشــد، اگر این ســه ویژگی باشد معافیت مالیات 

بر ارزش افزوده شبیه صادرات در مورد آنها اعمال می شود.
پورابراهیمــی اضافــه کــرد: در مــورد شــرکت های صوری به 
دلیل رویکرد سامانه محوری و عدم امکان حذف اطاعات خرید 
و فروش در سامانه عما شرکت های صوری تا حد زیادی منتفی 
خواهــد بــود. وی در ادامــه از معافیــت مالیــات بــر ارزش افزوده 
کلیه حوزه های خدمات پزشــکی، درمانی، دارویی و توانبخشــی 
گفــت: همچنین برای بیمه های کشــاورزی معافیــت مالیاتی در 
نظر گرفته شد و بیمه های اجتماعی هم از این مالیات مستثنا 
شدند، صنایع دستی و فرش نیز در دسته این معافیت ها قرار 
گرفتنــد، همچنین مالیــات بر ارزش افزوده بــرای مراکز اقامتی، 
زیارتــی و تفریحــی، بــرای هتل هــای کمتر از ســه ســتاره در نظر 
گرفتــه می شــود کــه ایــن بــه فرآینــد گردشــگری کمــک می کنــد 
همچنیــن حمــل و نقــل بار بــه صورت جــاده ای، دریایــی و ریلی 
از ایــن مالیــات معــاف شــد و صنعــت فرآورده های گوشــتی هم 

مشمول معافیت شد.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی بــا 
بیــان این کــه قانــون جدیــد مالیــات بــر ارزش افــزوده به ســمت 
شفافیت اطاعات اقتصادی کشور می رود و میزان فرار مالیاتی 
را به حداقل می رساند، اظهار کرد: همچنین افزایش قابل توجه 
وصــول درآمدهــای مالیاتــی پیش بینی می شــود وشــفافیتی که 
منجر به جلوگیری از فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی خواهد شد. 
وقتی قانون شفافیت ایجاد کند به صورت غیرمستقیم از تولید 

نیز حمایت می شود.

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس:۳۷۰هزارمیلیاردتومان
معوقاتمالیاتیدرکشوروجوددارد

 »باافرادیمواجهیمکهنهمیدانند

ونهمیخوانند،امادچارپرگوییهستند«
ربیعی: ادعای نماینده مجلس برای نابودی اسناد تخصیص ارز4200 تومانی را با بیان اینکه مگر 

معاونت اقتصادی رئیس جمهوری جای تخصیص ارز است، رد کرد

سرمایهگذاری۳۱۰۰ 
میلیاردیدرمناطقآزاد

۶۲طــرحســرمایهگــذاریوزیربنایــیبــهارزشــیبیــشاز
۳۱۰۰میلیــاردتومــاندرمناطــقآزادتجاری-صنعتیبادســتور

رئیسجمهوریبهبهرهبرداریرسید.
بــه گــزارش ایســنا، در ادامــه افتتاح پــروژه های مناطــق آزاد 
تجــاری - صنعتــی که بــا حضور ویدئو کنفرانســی رئیس جمهوری 
انجــام می شــود، همزمــان بــا ۱۵ تیــر مــاه بهــره برداری طــرح های 
ملی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در اســتان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیان و سیستان و بلوچستان 
در قالب ۶۲ طرح تولیدی اقتصادی و زیربنایی در دستور کار قرار 
گرفت. این طرح ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، چابهار، 
ارس، انزلی با سرمایه گذاری ۳۱۰۵ میلیارد تومانی اجرا شده و به 

اشتغالزایی مستقیم برای ۱۶۳۸ نفر منتهی خواهد شد.
رئیس جمهــوری در ایــن مراســم منطقــه آزاد چابهــار را مورد 
توجــه قــرار داد و گفــت کــه منطقــه آزاد چابهــار اهمیــت خــاص و 
ویــژه ای بــرای مــا دارد بــه دلیــل اینکــه خــود بنــدر چابهــار جایــگاه 
استراتژیک و مهمی دارد و در آینده جزو بنادر درجه یک و بسیار 

مهم واردات و صادرات کشور خواهد بود.
ایــن در حالــی اســت کــه در جریان افتتــاح امروز طــرح های 
مناطــق آزاد، شــش پــروژه ســرمایه گــذاری و زیربنایــی در منطقه 
آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، با اعتبار سرمایه گذاری ۲۱۶ میلیارد 

تومان و با اشتغالزایی برای ۱۶۹ نفر افتتاح شد.
از جملــه طرح هــای بــه بهــره برداری رســیده در منطقــه آزاد 
چابهــار می تــوان بــه فــاز ۳ آریــا پروفیل، هتل ســه ســتاره گیان، 
شهرک مسکونی یاس، واحد بازیافت آلومینیوم و طرح مسئولیت 
نیــز درمنطقــه آزاد  پــروژه هــا  اجتماعــی اشــاره کــرد. در ســایر 
تجــاریـ  صنعتــی ارس، ۳۸ طــرح اقتصــادی و زیربنایــی بــا ارزش 
سرمایه گذاری ۱۵۱۴ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۶۶۳ نفر به 

بهره برداری رسید.
این طرح ها شــامل تولید کشــنده ۲۶۳۱ یورو ۵ ارس خودرو 
دیــزل، مجتمــع مشــاهیر آذربایجــان فازهــای دو، ســه و چهــار در 
زمینی به مساحت ۳۵ هزار متر مربع، مجتمع تجاری هایپر اسکار 
در زمینی به مساحت ۲۰ هزار ۶۷۲ مترمربع، ۱۰ مجتمع مسکونی 

خدماتی و آزمایشگاه غذا و دارو می شود.
چهار پروژه سرمایه گذاری و زیربنایی در منطقه آزاد تجاری 
ـ صنعتــی ماکــو نیــز با ارزش ســرمایه گذاری ۷۵۸ میلیارد تومان و 

اشتغالزایی برای ۳۶۰ نفر بهره برداری شد.
ســلیمانی،  ســردار  شــهید  بزرگــراه  شــامل  پروژه هــا  ایــن 
تاسیســات زیربنایــی فرودگاه منطقــه آزاد ماکو، پروژه مشــارکتی 
پایانه هوشمند و چندمنظوره نوبت دهی و خدماتی ۶۵۰ کامیون، 

پل تقاطع غیر همسطح فرودگاه است.
در منطقه آزاد انزلی هم ۱۴ طرح سرمایه گذاری و زیربنایی 
با ارزش سرمایه گذاری ۶۱۶ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۴۴۶ 

نفر با دستور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید.
واحد صنعتی تولید المپ و مجتمع مسکونی تجاری مهتاب 
از طرح هایی است که امروز در این منطقه به بهره برداری رسیده 

است.


