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امکان ندارد با تولیدکنندهای صحبت کنید و از مالیات و بیمه گالیهمند نباشد ،بسیاری از صنعتگران
نسبت به روند وصول مالیات ارزشافزوده اعتراض دارند و آن را در منافات با حمایت از تولید میدانند.
براس�اس قان�ون ،تولیدکنن�دگان موظف به پرداخت مالیات بر عملکرد (تولید) هس�تند و در کنار آن ۹
درص�د مالی�ات ارزشافزوده هم با وجود اینکه باید از س�وی مصرفکننده نهایی پرداخت ش�ود ،در هر
مرحله از تولیدکنندگان بهعنوان خریدار مواد اولیه مورد نیاز گرفته میشود .بهعنوان مثال ،قطعهساز
بهعنوان خریدار مواد اولیه ،ملزم به پرداخت این  ۹درصد است و در ادامه خودروساز نیز بهعنوان خریدار
بعدی ،باید این  ۹درصد را بپردازد .این در حالی اس�ت که این مبلغ فقط باید از س�وی خریدار خودرو به
دولت پرداخت ش�ود .در ش�رایط فعلی که وضعیت اقتصادی کش�ور مناسب نیست و واحدهای صنفی و
صنعتی با چالش کمبود منابع مالی روبهرو هستند ،سخنانی مبنی بر افزایش  ۶درصدی این نوع مالیات
در بودجه  ۱۴۰۰بهگوش میرسد.

عکس :آیدا فریدی

وزی��ر نیرو که ه��ر هفته طرح «ال��ف-ب» اجرا
میکند ،چندوقت پیش گفته بود تابستان را بدون
مشکل مدیریت کردیم .امسال که گرما خیلی زیاد
نبود ،چه چیزی را مدیریت کردید؟ وزیر نفت چند
س��ال پیش که اصال در زمس��تان برف نیامد ،اعالم
کرد که ما گاز کشور برای تامین نیازها را مدیریت
کردیم .وقتی سرما شدید نبود ،چه مدیریتی انجام
دادید؟
مسئله این است که در ایران برخالف کشورهای
پیش��رفته ک��ه نخس��تین وج��ه خود را ب��ه تولید
میدهن��د ،وقتی ب��ا کمبودها روبهرو میش��ویم،
ب��رای اینکه محبوبیت بخرن��د ،اولویتها را تغییر
میدهند .برای آنها بخش خانگی نس��بت به منافع
ملی کشور اولویت دارد ،به همین دلیل با نخستین
کمبود ،برق واحدهای تولیدی را قطع میکنند .در
تابس��تان برق واحدهای تولیدی را قطع میکنند و
در زمس��تان میگویند که مصرف درحال باالرفتن
اس��ت ،پس ظرفی��ت تولید را کاه��ش دهید .این
رفت��ار برای این اس��ت که در بی��ن عوام محبوبیت
بخرن��د .درحالیکه چنی��ن چیزی را در چین ،کره
و دیگر کش��ورهای صنعتی و پیشرفته نمیبینید.
نخستین چیزی که در این کشورها مهم است ،البته
بهداش��ت و بیمارستانهاست که سیاست درست،
منطقی و عقالنی هم میگوید بیمارس��تان باید در
اولویت تامین برق باشد .اما در ایران چون مدیریت
شهری نداریم ،در این زمینه ناتوان بودیم و کسانی
را ب��رای تصمیمگیری در این حوزه گذاش��تیم که
اهلیت حرفهای نداشتند و براساس عوامل سیاسی
آمدند ،ش��اهد برجهایی هس��تیم ک��ه برای تامین
پارکینگش��ان ه��م فکری نکردهاند .ب��ا این تفکر
روشنایی برج ۲۵طبقه باید تامین شود و تمام فضای
پیرامونی برجها باید روش��ن باشد اما به واحدهای
تولیدی خاموشی میدهند .د ر حالیکه فقط تولید
میتواند این کش��ور را نج��ات دهد .اگر برق برود و
برق صنایع را قطع کنند ،برای کس��ی مهم نیست.
با اعمال این دس��ت از برنامههای نامنسجم گردن
صنعت را در طول  ۱۵۰س��ال گذشته زدهاند .برق
را با واژههای گاه بس��یار تبسمآور مدیریت مصرف
میکنن��د؛ یعنی قطع میکنند ،مثل واژه مدیریت
ارز ش��ناور ،در اینجا واژهها دستاویز قرار میگیرد.
در ایران چه چی��زی را مدیریت مصرف میکنیم؟
آیا برج باید برق داشته باشد یا مال باید برق داشته
باشد و واحد تولیدی باید با قطع برق و توقف روند
تولید بس��ته شود؟ آنوقت مال را با کاالی خارجی
پر کنی د اما ظرفیت تولید واحد تولیدی باید هرروز
کم و کمتر شود و در نهایت تن به تعطیلی اجباری
دهد .حاضر هم نیس��تند ،بگویند ما سوخت نداریم
و فق��ط صورت قضیه را درس��ت میکنند .این چه
مدیریت مصرفی اس��ت که برق بخش تولید را آن
هم بدون اطالع قطع میکنید .چون گردن صنعت
در این کشور باید زده شود .در یک روز  ۳بار بدون
اط�لاع قبلی قطعی برق داش��تیم .اگر قطع برق با
اطالع قبلی باشد ،قابل تحمل است چون دستگاهها
خ��ط تولید را پیش از قطع برق خاموش میکنیم.
در ش��رایط تحریمی که همه قطعات ماشین تحت
تحریم است ،قطع واحد تولیدی بدون اطالع قبلی
و ضرر و زیان به همه ابزار تولید و ماش��ینآالت در
حال تولید میزنند .آیا در این شرایط کسی میزان
خسارات را برآورد میکند؟ کسی مسائل پیشآمده
را مورد بررس��ی قرار میدهد؟ صنعتگر چقدر باید
با مش��کالت کمبود نقدینگی بای��د در کنار هزینه
روزم��ره متحم��ل هزینههای حاش��یهای هنگفت
مانن��د خرابی تجهیزاتش بهدلی��ل قطعی ناگهانی
برق ش��ود؟ اینکه بانکها ب��ه بخش تولید هم پول
ندادند ،مهم نیس��ت ،چراکه صرفا منابع خودشان
باید فراهم شود .حقوق خودشان فراهم میشود اما
حقوق کارگر واحد تولیدی معلوم نیست از کجا باید
تامین شود .بدهی شرکتهای تولیدی از کجا باید
پرداخت ش��ود؟ از محل تولید؟ با چنین ش��رایطی
که صنعت با آن دس��توپنجه نرم میکند؟ اس��ناد
و مدارک نش��ان میدهد منابع تس��هیالتی بخش
تولیدی ،صنعتی و کش��اورزی س��ال به س��ال در
تحریمها برخالف چیزی که ادعا میکنند ،کاهش
یافته است.

وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت گف��ت :وزارتخانه متبوع��ش بهدنبال
رقابتی کردن قیمت خودرو و حذف دالالن و واس��طهها از بازار اس��ت.
بهگزارش خانه ملت ،علیرضا رزمحس��ینی با بی��ان این مطلب افزود :از
آنج��ا که خ��ودرو موضوع آح��اد جامعه اس��ت ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت برنامههای مش��خصی برای افزایش تولید خودرو دارد و این مهم
با وجود مشکالت ،به خوبی در حال پیگیری و انجام است.
وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت از توافق ب��ا رئیس بانک مرکزی درباره

بس��ته مالی مورد نی��از خودروس��ازیها خبر داد و اف��زود :روند قیمت
خودروها در داخل کاهش��ی اس��ت .رزمحس��ینی با بی��ان اینکه وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت بهدنبال رقابتی ک��ردن قیمت خودرو و حذف
دالالن و واس��طهها از بازار بوده و این مهم در حال تحقق اس��ت ،اضافه
کرد :حدود  ۲۳درصد رش��د در بخش تولید خودرو در نیمه دوم س��ال
داشتهایم و تا پایان سال این رقم به  ۵۰درصد میرسد.
گفتنی است براساس تصمیم شورای رقابت خودروسازان باید بتوانند

تی��راژ تولید خود را افزایش دهند که در ادامه روند قیمتی خودروها در
بازار کاهش باش��د و در این راس��تا مش��وقهایی نیز برای خودروسازان
پیشبینی ش��ده است .با توجه به نابس��امانی بازار خودرو داخل نهادها
و س��ازمانهای گوناگون با نشستهایی بهدنبال تعامل و همکاری برای
تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت تمامش��ده هستند .یکی از راهکارها
کاه��ش قیمت مواد اولیه تولید داخل بوده ک��ه رایزنیها در اینباره در
حال انجام است.

زنجیره معیوب اخذ مالیات
احمدرض��ا رعنایی ،عض��و انجمن تخصصی صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعهسازان کشور درباره مالیات ارزشافزوده به
گفت :قانون مالیات ارزشافزوده از سال  ۱۳۸۷بهطور
آزمایش��ی تا پایان س��ال  ۱۳۹۵اجرا ش��د و برای سال ۱۳۹۶
نیاز داش��ت تا دوباره مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه یا تعدیل
این قانون را تصویب کند .روزهای پایانی سال  ۱۳۹۵مجلس
اجرای این قانون را برای یک سال دیگر تمدید کرد .قرار بود
درباره  ۹درصد ارزشافزوده مذاکره و رایزنی ش��ود تا نتیجه
نهایی به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد .بهاین ترتیب،

فقط از مصرفکننده نهایی مالیات ارزشافزوده گرفته میشود
و این مسئله بسیاری از مشکالت صنعتگران را رفع میکند،
زیرا صنایع میانی واسطههایی هستند که مواد اولیه را گرفته و
آن را تبدیل به محصولی دیگر میکنند و در اختیار تولیدکننده
نهایی قرار میدهند .بهعنوان مثال ،قطعهس��از با خرید مواد
اولیه ،آن را تبدیل به قطعه کرده و در ادامه قطعات تحویل خط
تولید خودروساز میشود.وی عنوان کرد :درحالیکه قطعهساز
مالیات ارزشافزوده را از خودروساز دریافت نکرده ،اما ناگزیر
است هر  ۳ماه به اداره دارایی مالیات بپردازد و به همین دلیل،

سرمایه در گردش واحدهای قطعهسازی کاهش مییابد .وی
ادامه داد :حتی بسیاری از قطعهسازان ورشکست شدند به این
دلیل که مالیات ارزشافزوده در زنجیره فروش آنها که بهدلیل
هزینههایی که برای حسابداری و نگهداری حساب داشتند را
میپرداختند یا گاهی برای خرید قطعهای ضروری ،فروشنده
برگه خرید نمیدهد و آنها ناگزیر برگه خرید را تهیه میکنند.
مش��کالتی از این نوع به یکپارچه اجرا نش��دن قانون مالیات
ارزشافزوده در س��طح جامعه برمیگردد .یکی از گالیههای
تولیدکنن��دگان این اس��ت ک��ه  ۹درصد ارزشافزوده در چند

مرحله در مس��یرهای گوناگون تولید از تولیدکننده و خریدار
گرفته میشد .رعنایی گفت :یکی از مهمترین قسمتهایی که
ش تولید بود ،همین مسئله است .نرخ یک
در واقع اجحاف به بخ 
کاال از آیتمهای مختلفی تشکیلشده که شامل دستمزد ،برق
و هزینههای انرژی ،مواد اولیه ،هزینههای سربار و ...میشود و
برای نمونه تولیدکننده هنگام پرداخت حقوق کارگر در عمل
قادر به کس��ر  ۹درصدی نبود و تمام تولیدکنندگان سراس��ر
کش��ور این مالیات را میپرداختند که عدد بزرگی در عرصه
تولید کشور است.

ادامه مشکالت و مسائل صنعت

احمدرضا رعنایی

بابک کریمخان

حال با وضعیتی که اقتصاد کشور و تولیدکنندگان دارند،
ق��رار اس��ت برای جبران کس��ری بودج��ه و افزایش درآمد
دول��ت مالیات ارزشاف��زوده از  ۹به  ۱۵درصد افزایش پیدا
کند .بابک کریمخان ،عضو انجمن قطعهس��ازان کش��ور در
اینباره به
گفت :مالیات ارزشافزوده بار س��نگینی
است که روی دوش تولیدکننده گذاشته شده است .درواقع
تولیدکنن��ده موظف ش��ده ب��رای دولت بهوس��یله مالیات
ارزشافزوده درآمدزایی کند .بهاین ترتیب ،تولیدکننده باید
برای محصولی که میفروشد و در برخی از صنایع این فروش
نقدی هم نیست و بیش از دوره یک فصل هم زمان میبرد
تا مطالبات برگردد ،مالیات ارزشافزوده را به دولت بپردازد.
وی افزود :ای��ن وضعیت بهویژه در زنجیره تامین صنعت
خودرو کامال محس��وس است .قطعهساز محصوالت را تولید
و عرضه میکند و گاهی پس از گذشت  ۴تا  ۶ماه پول این
قطعات از س��وی خودروساز پرداخت میشود .آنگاه در این

وضعیت دولت انتظار دارد مالیات ارزشافزوده سر فصل آن
پرداخت ش��ود؛ یعنی ش��رکتهای تولیدی موظف هستند
بخش��ی از نقدینگیشان را که باید برای تولید هزینه کنند،
ب��ه دولت بپردازند تا بتوانند تعه��دات خریدارانی که هنوز
پول کاالهایی که خریداری کردهاند را تسویه کنند .این امر
بار س��نگینی روی دوش تولید است .رئیس انجمن قطعات
خودرویی اس��تان کرمانشاه ادامه داد :تا امروز که مبلغ این
مالی��ات  ۹درصد بوده ،تولیدکنندگان معترض و گالیهمند
بودهاند و اگر قرار باش��د دوب��اره این عدد افزایش پیدا کند،
مشکالت به همان نسبت افزایش پیدا میکند .بهاین ترتیب،
بخشی از نقدینگی شرکتها را میکشد و واحدهای صنعتی
را با مشکالت بیشتر روبهرو میکند.این فعال صنعت خودرو
ب��ا بی��ان اینکه چرا دولت خودش مس��تقیم این هزینه را از
مصرفکنن��دگان دریاف��ت نمیکند ،گفت :اگ��ر مالیات بر
مصرف گرفته ش��ود و مصرفکننده مس��تقیم هنگام خرید

نقدی مالیات را بپردازد دیگر این بار روی دوش تولیدکننده
نخواهد بود و صنعتگر موظف نیست وجه فروش را که باید
در تولید هزینه شود ،تقدیم دولت کند .درحالیکه در برخی
صنایع از جمله قطعهس��ازی فروشها نق��دی نبوده و پول
با دیرکرد تزریق میش��ود.کریمخان مالیات ارزشافزوده را
موضوعی پرفش��ار و تحمیل شده به صنعت و تولید دانست
و گفت :اگر این درصد افزایش پیدا کند فش��ار و مش��کالت
واحدهای صنعتی مضاعف میش��ود.او گفت :مشکل اصلی
صنعتگر با مالیات ارزشافزوده مراحل اخذ این مالیات است،
زیرا بخشی از درآمد دولت بهوسیله مالیات کسب میشود،
همانگونه که در کشورهای دیگر هم همین است .اما نحوه
گرفتن این مالیات در ایران مشکل دارد و با توجه به شرایط
اقتص��ادی افزایش مالیات ارزشافزوده در وضعیت فعلی بار
تولیدکننده و مصرفکننده را بیشتر میکند.
عضو انجمن قطعهس��ازان کشور عنوان کرد :نخست باید

مالیات ارزشافزوده افزایش نمییابد

مصطفی طاهری

وحید شقاقیشهری

وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت اولوی��ت اصلی این وزارتخانه
را تقوی��ت صنای��ع کش��ور و مدیریت واردات دانس��ت و گفت:
قطعات��ی که در داخل تولید میش��وند ،اجازه واردات نخواهند
داشت .بهگزارش شاتا ،علیرضا رزمحسینی افزود :در چند سال
گذش��ته حرکت قطعهسازی کش��ور به نحوی بوده ا که دیگر،
واردات بهصرفه نخواهد بود .رزمحس��ینی با بیان اینکه انحصار
در صنع��ت هنگام��ی بهوجود میآید ک��ه دولتیها به آن ورود
کنند ،گفت :اگر دولتیها دس��ت از انحصار بردارند و سیاس��ت
دول��ت این باش��د که رقابت در بازار بهوج��ود آید ،همه فعاالن

محمود توالیی

مصطفی طاهری از اعضای کمیس��یون تلفیق مجلس شورای
اس�لامی درباره چرایی افزایش مالیات ارزشافزوده در ش��رایط
اقتص��ادی فعل��ی که مصرفکنن��دگان دارن��د به
گفت:
کمیس��یون چنین پیش��نهادی نداده و اصال چنین موضوعی در
کمیس��یون مطرح نش��ده اس��ت .این نماینده مردم در مجلس
یازدهم با بیان اینکه چه کس��ی چنین موضوعی را عنوان کرده،
ادامه داد :در کمیس��یون تلفیق زمان��ی که بحث درآمدی دولت
در نظر گرفته شد ،خواست نمایندگان افزایش درآمد دولت بود.
بهعن��وان مثال اگر دول��ت گفته برای مالی��ات ارزشافزوده یک
میلیون تومان درآمد داش��ته باش��م ،مجلس گفته این عدد باید

رئیس کمیس��یون مالی��ات ،کار و تامی��ن اجتماعی اتاق
بازرگان��ی ایران هم معتقد اس��ت ک��ه درحالحاضر دولت
عالوهبر مالیات مس��تقیم ،در بخ��ش عمده نیاز مردم حدود
 ۱۰درصد مالیات ارزشافزوده ب ه طور غیرمس��تقیم دریافت
میکند .با تلفیق این دو ،دولت  ۱۲تا  ۱۵درصد از مایحتاج
م��ردم به غی��ر از اقالم محدود مانند نان برداش��ت میکند.
بهگ��زارش ایلنا ،محم��ود توالیی درباره تالش کمیس��یون
تلفی��ق بودجه مجلس برای افزایش  ۲۲هزار میلیارد تومانی
درآمد حاصل از مالیات ارزشافزوده در بودجه س��ال ۱۴۰۰
گفت :تصمیم کمیس��یون تلفیق بودجه قطعی نیس��ت و تا
زمانی که این طرح در صحن تصویب نش��ود ،تنها یک طرح
است .مالیات ارزشافزوده مالیاتی است که مردم میدهند و
عم�لا در بعضی موارد قدرت خرید مردم را کاهش میدهد.
وقتی قیمتها دو برابر میشود ،مالیات ارزشافزوده آنها نیز

 ۱.۵میلیون تومان باشد .طاهری با بیان این موضوع باز هم تاکید
ک��رد :مالیات ارزشافزوده همان  ۹درصد اس��ت و نمیتوان عدد
را تغیی��ر داد یعن��ی برنامه برای تغییر نداریم و باید محل اخذ آن
افزایش پیدا کند .این عضو کمیسیون تلفیق گفت :تاکید میکنم
مالیات ارزشافزوده در بودجه  ۱۴۰۰به  ۱۵درصد تغییر نکرده و
همان  ۹درصد است و این افزایش درصد را من نخستین بار است
میش��نوم درحالیکه در تمام جلس��ات کمیسیون تلفیق حضور
داش��تم .طاهری در پاس��خ به این پرسش که آیا موضوع افزایش
درصد مالیات ارزشافزوده از مصرفکننده در کمیس��یون تلفیق
مطرح شده ،گفت :خیر.

تحمیل هزینههای بیشتر به مصرفکننده

این موضوع در حالی از سوی عضو کمیسیون تلفیق
رد میش��ود که استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار
کرده اس��ت :در بودج��ه عمومی پیش��نهادی دولت،
کس��ری بودجه قابلتوجهی وجود دارد؛ از اینرو باید
محل دقیقی برای تامین منابع و درآمد مشخص کند.
وحید شقاقیشهری در گفتوگو با ایلنا عنوان کرد:
در ده��ه  ۹۰کامال رک��ود تورمی را تجربه کردیم و در
طول  3س��ال اخیر اقتصاد ایران  ۱۶درصد کوچکتر
شد.
رئیس دانش��کده اقتصاد دانش��گاه خوارزمی با بیان

فشار بر تولیدکننده

افزایش پیدا کرده اس��ت .این فعال حوزه صنعت با اشاره به
اش��کاالت اخذ مالیات ارزشاف��زوده در زنجیره تولید ،ادامه
داد :گاهی س��ازمان مالیاتی ،ب��دون اینکه کاال در زنجیره تا
مصرفکنن��ده پیش ب��رود ،مالیات ارزشاف��زوده را از واحد
تولیدی میگیرد .با افزایش مالیات ارزشافزوده فش��ار روی
این واحده��ای تولیدی نیز افزایش مییاب��د .حتی اگر این
طرح به درس��تی اجرا ش��ود و مش��کالت اینچنینی وجود
نداشته باش��د تا به بخش تولیدی فشار وارد کند؛ با کاهش
قدرت خرید و بهتبع آن کاهش تقاضا به واحدهای تولیدی
فش��ار وارد میشود .رئیس کمیس��یون مالیات ،کار و تامین
اجتماع��ی اتاق بازرگانی ایران در ادام��ه تصریح کرد :وقتی
ق��درت خرید مردم کاهش پیدا میکند ،تقاضا کاهش یافته
و برای بخش تولیدی مشکل ایجاد میشود .به باور من باید
س��هم مالیات ارزشافزوده تعدیل ش��ود؛ قدرت خرید مردم

س��ایر قطعات را برای استفاده همه خودروسازان داخلی تولید
کنیم .وزیر صنعت ،معدن و تجارت یادآور شد :اکنون همکاری،
تعامل و هماهنگی خوبی در مجموعه وزارت صنعت ،کمیسیون
صنای��ع و مع��ادن مجلس و نیز تش��کلهای بخش خصوصی و
انجمنها در تصمیمسازیها شاهد هستیم و تالش ما این است
ک��ه با همه محدودیتها ،یک وف��اق و اجماع در تولید خودرو
ایجاد کنیم .بس��ته مالی که با هماهنگی بانک مرکزی در حال
تهیه اس��ت ،مشکالت نقدینگی خودروسازان را برطرف خواهد
کرد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه مخالف انحصار

اینکه در سال آینده مسئله عمیقتر شدن رکود بسیار
مهم است ،اظهارکرد :درست است پیشبینیها نشان
میدهد ،س��ال آینده رشد اقتصاد ایران مثبت خواهد
شد اما مثبت شدن رشد اقتصادی حاصل تولید نیست.
شقاقیش��هری با اش��اره به پیش��نهاد مجلس برای
افزایش مالی��ات ارزشافزوده ،اظهارکرد :تعیین محل
درآمدی برای افزایش بودجه عمومی از محل افزایش
مالیات ارزشافزوده ،یعنی تحمیل هزینههای بیش��تر
به مصرفکننده و مردم و فشار بیشتر به مصرفکننده
نهایی که همین موضوع به رکود بیشتر دامن میزند.

سخن پایانی

اجازه واردات قطعات داخلیسازی شده را نمیدهیم

اقتصادی در بازار حضور پیدا میکنند .مطمئن باشید به سمتی
پیش خواهیم رفت که رقابتی بودن صنعت خودرو را در کشور
گسترش دهیم.
رزمحس��ینی با بیان اینکه اکنون حدود هزار میلیارد تومان
پروژههای جدید قطعهس��ازی در کش��ور افتتاح شده،افزود :از
جمل��ه برنامههایی که در چند ماه گذش��ته آغاز کردهایم ،این
اس��ت که مجموعههای قطعهسازی مرتبط با یکدیگر به نحوی
کار کنن��د که عالوهبر دو خودروس��از بزرگ ،بتوانند به س��ایر
خودروسازان نیز قطعه بدهند؛ یعنی بتوانیم موتور ،گیربکس و

دول��ت روش اخ��ذ مالیات را اصالح و ب��ار تولید را کم کند
و در ادام��ه ب��ا بهب��ود وضعیت درصد آن را ب��اال ببرد .تمام
تولیدکنندگان در زنجیره از ابتدا تا انتها که محصول نهایی
به دست مصرفکننده نهایی میرسد ،این مبلغ را پرداخت
میکنند.او گفت :درحالیکه دولت س��ازکار درس��تی برای
اخذ مالیات ارزشاف��زوده ندارد ،فقط بر واحدهای صنعتی
فش��ار میآورد .پرس��ش این اس��ت که وقتی مصرفکننده
نهای��ی پ��ول کاال را همراه با مالی��ات ارزشافزوده پرداخت
میکند ،چرا زنجیره تولید را به دردسر میاندازند.کریمخان
در پای��ان یادآور ش��د :افزایش درصد مالی��ات ارزشافزوده
قیمت تمامش��ده کاالها را باال میبرد ،زیرا هزینههای مالی
تولیدکنن��دگان در زنجی��ره تولید بهدلیل اخ��ذ مرحله به
مرحله این پول افزایش مییابد و این عدد بیش از  ۶درصد
خواهد بود .از سوی دیگر این امر منافات با این هدف دولت
دارد که بهدنبال کاهش قیمت کاالهاست.

بهش��دت کم و فش��ار معیش��تی در جامعه زیاد شده است.
اخباری هم که من آن را تایید یا تکذیب نمیکنم ،ش��نیده
شده که بهدنبال افزایش رقم مطلق مالیات ارزشافزوده نیز
بودن��د ،یعنی هم درصد و هم س��طح مالی��ات افزایش پیدا
کند.توالیی با اشاره به قانون مالیات ارزشافزوده خاطرنشان
کرد :مش��کل اقش��ار کمدرآمد تامین معاش است و درآمد
کارگر  ۱۰۰تا  ۲۰۰دالر اس��ت و کارفرما هم وضعیت خوبی
ن��دارد که پول بیش��تری بپردازد .البت��ه در بعضی بخشها
مانند پتروش��یمیها که نرخ دس��تمزد در قیمت تمامشده
باال نیس��ت ،تا  ۱۰برابر این میزان را نیز میتوانند بپردازند
و اتفاق��ی هم ب��رای آن واحد تولی��دی رخ نمیدهد .اما در
بسیاری از صنایع ما نرخ دستمزد عدد قابلتوجهی در قیمت
تمامش��ده اس��ت که باید هم به حال کارگ��ر و هم به حال
کارفرما گریست.

و قیمتگذاری دس��توری در خودروسازی هستیم ،افزود :باید
به سمتی حرکت کنیم که قیمتگذاری خودرو در بازار تعیین
شده و دالالن و واسطهها از بازار خارج شوند.
وی گف��ت :این موضوع ،مطالبه خودروس��ازان نیز به ش��مار
میرود .آنها نمیخواهند در یک فضای انحصاری فعالیت کنند،
بلکه خواس��تار رش��د در یک فضای رقابتی هس��تند .در عرصه
قطعهسازی ،بهدنبال مجموعهسازی قطعات هستیم تا قطعات
در انواع خودروها قابل استفاده باشد که در این صورت ،قیمت
تمامشده کاهش خواهد یافت و امکان رقابت بیشتر میشود.

بناب��ر ای��ن گ��زارش درحالیکه روند اخ��ذ مالیات
ارزشاف��زوده هنوز اص�لاح نش��ده و تولیدکنندگان
داخلی چالشهای بس��یاری در اینباره دارند ،باز هم
خبرهای��ی برای افزایش درص��د آن در بودجه ۱۴۰۰
ش��نیده میش��ود که اگر اینگونه باش��د مش��کالت
واحده��ای صنعتی مضاع��ف و عالوهبر این با توجه به
مشکالت اقتصادی کشور و مسائلی معیشتی مردم این
چالش بیشتر میشود.
با کاهش قدرت خرید مردم فشار بر واحدهای تولید
آمده و با کوچک شدن سفره مردم بازار تولیدکنندگان
نیز محدود ش��ده و به همان نس��بت تیراژ تولید پایین
میآی��د .حال بای��د دید نماین��دگان ملت در مجلس
یازده��م برای جبران کس��ری بودجه دولت روحانی و
دولت آینده چه برنامهای دارند.

رزمحس��ینی تعمیق ساخت داخل ،کاهش ارزبری و استفاده
از ظرفی��ت قطعهس��ازی در سراس��ر کش��ور از دیگ��ر برنام��ه
اولویتدار وزارتخانه دانس��ت و افزود :حدود  2هزار قطعهس��از
خودرو در سراسر کشور حضور دارند که باید بتوانیم از ظرفیت
همه آنها استفاده کنیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :کاهش هزینههای
س��ربار ،افزایش تنوع خودرو و ارتقای تیراژ برای متعادلسازی
قیمته��ا و افزایش کیفیت ،از دیگر برنامههایی اس��ت که باید
در دستور کار قرار گیرد.

