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رییس انجمن تولیدکنندگان محصوالت دخانی اعالم کرد
مالیات افزایش یافته، نه کاهش!

»جهان صنع�ت«- رییس انجمن 
و  تولیدکنن��دگان، صادرکنن��دگان 
واردکنن��دگان محص��والت دخانی، با 
اش��اره به لزوم اجرای ماده ۱۷ آیین نامه 
اجرای��ی قانون جامع کنت��رل و مبارزه 
ملی با دخانیات گف��ت که بیش از ۵۰ 
درصد تنباکوی معسل مصرفی، قاچاق یا 
 تقلبی است و مالیات سیگار هم کاهش 

نیافته است.
محمدرضا تاجدار در نشستی خبری از فعالیت مجدد مرکز برنامه ریزی و نظارت 
بر دخانیات کشور خبر داد و گفت: وقفه ای چندروزه در تایید و پیگیری امورات جاری 
واحدهای تولیدی به وجود آمده بود که با صدور دستور وزیر صمت و اقدام مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، کارهای معوق و انباشته شده از جمله تایید 
ثبت سفارشات، تائید کوتاژها، صدور مجوزهای عاملیت، صدور مجوزهای صادرات 

توتون و تنباکو و غیره انجام شد.
قانونی که خاک می خورد � 

وی افزود: البته کارهای زیربنایی و مهمی در صنعت دخانیات باقی مانده که در 
صورت حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت و ارتقای جایگاه مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات کشور به سازمان و یا معاونت دخانی امکان انجام آن فراهم می شود. 
از جمله این مسائل می توان به مقابله با قاچاق اشاره کرد. با توجه به گستردگی 
مرزهای جغرافیایی و بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و 
مبارزه ملی با دخانیات، وزارت کشور، بهداشت، صنایع و امور خارجه باید در قالب 
انعقاد تفاهمنامه های دو جانبه، هماهنگی الزم را برای مبارزه با تجارت غیرقانونی با 
کشورهای همسایه از جمله امارات، عمان، عراق، آذربایجان و غیره انجام دهند که 

اجرای این قانون فراتر از اختیارات مرکز برنامه ریزی با جایگاه فعلی است.
رییس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی، 
در ادامه با بیان اینکه ایجاد هماهنگی بین متولیان امر مبارزه با قاچاق و همچنین 
انعقاد تفاهمنامه های دوجانبه با سازمان تعزیرات حکومتی و دادگستری ها برای ایجاد 
شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق و جعل کاالی دخانی، به ارتقای جایگاه 
مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات نیاز دارد، تصریح کرد: این مرکز باید به یک 
معاونت مستقل در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با ایجاد زیرشاخه های استانی 
و شهرستانی برای برنامه ریزی، نظارت، کنترل و مبارزه با قاچاق کاالی دخانی چه 

در بعد اقتصادی و چه در بعد انتظامی، امنیتی و اطالعاتی تبدیل شود.
بیش از 50 � درصد تنباکوی معسل مصرفی، قاچاق یا تقلبی است

تاجدار در ادامه با اشاره به ممنوعیت تولید و واردات تنباکوی معسل از نظر وزارت 
بهداشت طی سال های اخیر گفت: با وجود مقاومت مرکز برنامه ریزی و نظارت بر 
دخانیات کشور در جلوگیری از تعطیلی تولید این محصوالت، بیش از ۵۰ درصد از 
مصرف کشور که قریب به ۶۰۰۰ تن برآورد شده، در اختیار تولیدکنندگان کاالی 
جعلی و قاچاق قرار گرفته است. بنابراین انتظار داریم با دخالت شخص وزیر و طرح 
موضوع در هیات دولت بتوانیم مجددا تولید و واردات این کاال را از مبادی رسمی 
و قانونی انجام و محصولی کم ضررتر در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.او در 
ادامه درباره مصاحبه اخیر دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت 
درباره قاچاق سیگار اظهار کرد: این موضوع با یک بررسی میدانی چنددقیقه ای 
قابل راستی آزمایی است. اگر این دوستان به خود زحمت می دادند و به اولین دکه 
روزنامه فروشی یا مراکز عرضه سیگار از جمله بازار مولوی مراجعه یا به دستفروشان 
سیگار در ترافیک های شهر تهران توجه می کردند، جوالن سیگارهای قاچاق که 
بدون عالئم هشداردهنده بهداشتی، به وفور در شهر توزیع شده را مشاهده کنند.

وی افزود: درباره کاهش مالیات نیز همکاران در وزارت بهداشت با وجود اشراف دقیق 
به موضوع، اطالعات نادرست در اختیار مخاطبان قرار می دهند، چراکه با تصویب 
و ابالغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که از ۱۳ دی ماه اجرایی شد، مالیات بر 
ارزش افزوده سیگارهای تولید داخل از ۱۵ به ۲۵ درصد و برای تولیدات بین المللی 
از ۱۵ به ۴۰ درصد افزایش یافته و این ارقام در الیحه قانون بودجه ۱۴۰۱ سرجمع 
در ردیف مربوط به مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی و به تبع آن از سایر ردیف ها 
حذف شده است.همچنین به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و 
واردکنندگان محصوالت دخانی، در این قانون مقرر شده هر ساله پنج واحد درصد 
به میزان مالیات بر کاالی دخانی افزوده شود. بنابراین به نظر می رسد این قبیل 
اظهارنظرها خالف واقع و مغرضانه است تا در راستای افزایش مجدد مالیات بر 
کاالی دخانی و زمینگیر کردن واحدهای تولیدی داخلی، بر تدوین الیحه بودجه 
۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه تاثیر بگذارد.گفتنی است اخیرا رییس دبیرخانه ستاد 
کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه اکنون با توجه به قیمت پایین 
سیگار در کشور بحث قاچاق محصوالت دخانی به خارج از کشور را داریم نه قاچاق 
ورودی، گفته بود که حداکثر ۱۰ میلیون نفر مصرف کننده دخانیات در کشور داریم 
و با کاهش ۶۱ درصدی درآمد مالیات بر دخانیات در الیحه بودجه ۱۴۰۱، دود 
حمایت ها از این کاالی آسیب رسان، به چشم ۷۵ میلیون نفر از جمعیتی می رود 

که مصرف کننده این محصوالت نیستند.

علت افزایش قیمت ها عدم عرضه خودروسازان است

ایلنا- رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان اظهار کرد: مشکل خودرو 
در حال حاضر عرضه و تقاضا است، متاسفانه خودروسازها عرضه را انجام نمی دهند 

که علت افزایش قیمت نیز همین موضوع بوده است.
حمیدرضا قندی در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: تا ۱۰ روز 
گذشته افزایش قیمت را در بازار خودرو داشتیم، اما اکنون کمی این روند متوقف 
شده که علت آن کاهش نرخ دالر در چند روز اخیر است. عالوه بر این مذاکرات 
وین در جریان است و این موضوع نیز تاثیرگذار است، چراکه عده ای به ایجاد توافق 
خوش بین هستند و احتمال کاهش قیمت ها را می دهند. وی با تاکید بر تاثیر عدم 
عرضه از طرف خودروسازان گفت: مشکل خودرو در حال حاضر عرضه و تقاضا است، 
متاسفانه خودروسازها، عرضه را انجام نمی دهند که علت افزایش قیمت نیز همین 
موضوع بوده است. از آنجا که سازمان بازرسی عدم عرضه اتفاق افتاده را مصداق 
احتکار دانسته است، قرار شده که تا پایان سال خودروسازان در مجموع ۱۰۰ هزار 
خودرو را به بازار عرضه کنند. اگر این اتفاق رخ دهد اثر کاهشی روی بازار خواهد 
داشت، در غیر این صورت این روند ادامه پیدا می کند. خودروسازان با عدم عرضه 
افزایش قیمت را به بازار تحمیل می کنند تا بتوانند قیمت کارخانه را افزایش دهند.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان با اشاره به نرخ روز خودرو بیان کرد: 
پژو پارس ۲8۰ میلیون تومان، تیوفایو ۳۴۰ میلیون تومان، دنا ۴۰۵ میلیون تومان، 
دنا اتوماتیک ۵۲۳ میلیون تومان، تارا ۴۱۵ میلیون تومان، رانا پالس ۲۷۰ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۷۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای پانامورا ۳8۰ 
میلیون تومان، تیبا ۲ حدود ۱8۵ میلیون تومان، تیبا صندوقدار ۱8۲ میلیون تومان، 
پراید وانت ۱۶8 میلیون تومان، کوئیک سفید و مشکی که بهترین رنگ های آن 
هستند ۲۰۲ میلیون تومان، ساینا ۱9۳ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ تولید سال 99 

حدود ۱۶۵ میلیون تومان در بازار قیمت گذاری شده اند.

محمدرضا ستاری- در حالی که ماده ۱۶ خبر
و ۱۷ قان��ون رفع موانع تولید صریحا بانک ها 
و موسس��ات مالی را از بنگاهداری منع کرده 
و آنها را ملزم به واگذاری سهام و اموال خود 
اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلي می کند، 
روز دوش��نبه محمد خدابخشی نایب رییس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعالم کرد 
که در جلسه این کمیسیون تبصره های یک تا 
پنج الیحه بودجه سال آینده با حضور معاون 
س��ازمان برنامه و بودجه و کارشناسان دیوان 
محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس مورد 
بررسی قرار گرفته و طی آن نمایندگان با رفع 
محدودیت بانک ها برای انجام سرمایه گذاری 

موافقت کردند.
به گفته خدابخش��ی اعضای کمیس��یون 
برنامه و بودج��ه در تبصره ۲ بودجه با توجه 
به م��واد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در 
خصوص سرمایه گذاری بانک ها به دلیل رشد 
منفی سرمایه گذاری سال های اخیر در کشور 
با رفع محدودی��ت بانک ها موافقت کردند تا 
آنها بتوانند از طریق ش��رکت های تابعه خود 

سرمایه گذاری کنند.
دول�ت عم�ال بانک ه�ا را به س�مت  � 

بنگاهداری سوق می دهد
در ای��ن رابط��ه دکتر 
پیمان مولوی اقتصاددان در 
گفت و گو با »جهان صنعت« 
در مورد این طرح توضیح 
داد: در این خصوص باید 
ابتدا ش��رایط کشور را در 
نظر بگیریم. در حالی گفته می ش��ود بانک ها 
نبای��د بنگاهداری کنند که دولت با اقداماتش 
عمال آنها را به س��وی این کار س��وق می دهد. 
یعن��ی با منفی کردن نرخ بهره حقیقی و منع 
آنه��ا به عنوان یک موسس��ه اقتصادی جهت 
ورود به برخی از حوزه ها، بانک ها را به س��مت 
بنگاهداری می کشاند. در اینجا اگر بانک ها را به 
عنوان یک موسسه اقتصادی در نظر بگیریم، با 
توجه به اینکه در کشور ما یک اقتصاد ذی نفعانه 
و جریانی وجود دارد، طبیعتا باعث می شود که 
فعاالن اقتصادی از چنین تصمیماتی ابراز نگرانی 
کنن��د. وظیفه ذاتی بانک ها ج��ذب و اعطای 
س��پرده بر اساس یکسری از استانداردهاست؛ 
ح��ال از آنجا که ما چنین اس��تانداردهایی را 
رعایت نمی کنیم، با بانک هایی مواجه هستیم که 
اگر نرخ تسعیر را از آنها بگیریم، در صورت های 
مالی 9۰ درصد آنها زیان را مش��اهده خواهیم 
کرد. به همین دلیل است که بانک برای اینکه 
بتواند در این ش��رایط ادامه داده یا به تعبیری 
بهتر بقاء داشته باشد، سعی می کند با البی گری، 
ش��رایط حضور خ��ود در حوزه ه��ای مختلف 

اقتصادی را تسهیل کند.

وی در ادام��ه می افزاید: در این زمینه در 
آلمان ی��ا ژاپن، مدل تراس��تی جریان دارد. 
در ای��ن مدل ش��ما بانک های��ی را می بینید 
که با س��هامدار شدن در کنار موسسات قرار 
گرفت��ه و با تزریق پول، آنه��ا را تامین مالی 
می کنن��د. یعنی این اقدام از س��وی آنها در 
کنار موسسات و به عنوان تامین کننده صورت 
می گیرد. در نتیجه در این کشورها اگر بانک 
عضو هیات مدیره یک شرکت هم باشد، لزوما 
مس��اله ای نامربوط و منفی تلقی نمی ش��ود. 
اما در ایران اتفاقی که می افتد این اس��ت که 
بانک ها مستقیما بنگاهداری می کنند. یعنی 
در حوزه ای که فاقد دانش هستند ورود پیدا 
ک��رده و منابع را نیز به پروژه های خود مانند 
برج سازی یا مال سازی اختصاصی می دهند؛ 
امری که سبب س��از مش��کالت در اقتصاد ما 

شده است.
مول��وی همچنی��ن با بی��ان اینکه چنین 
تصمیم��ی ب��ه هی��چ عن��وان مس��اله عدم 
سرمایه گذاری در کشور ما را جبران نمی کند، 
چراکه ما سالی بیش از ۱۰ میلیارد دالر فرار 
س��رمایه از کشور داش��ته و بانک ها نیز قادر 
به پوش��ش چنین رقمی نیستند، گفت: این 
موضوع ک��ه بانک ها یا ش��رکت ها تابعه آنها 
بخواهند برای خود س��رمایه گذاری کنند در 

کش��ور ما موضوعی جدید نیست و در برخی 
س��ال ها کمتر و در برخی س��ال ها با ش��دت 
بیشتری جریان داشته است. به همین دلیل 
است که به نظر می رسد به واسطه همه گیری 
کرونا و شرایط اقتصادی کشور چنین تصمیمی 
اتخاذ شده است؛ امری که نشان می دهد قرار 
اس��ت اقتصاد ما به سمتی سوق پیدا کند که 
میزان حاکمیت بانک ها بر آن افزایش یافته و 
دسترسی گروه های دیگر به منابع مالی کمتر 

و کمتر شود.
تکلیف تامین مالی بنگاه ها چه خواهد  � 

شد؟
از س��وی دیگ��ر عباس 
یی��س  یب ر نا ن  گ��و ر آ
پ��ول  ب��ازار  کمیس��یون 
و س��رمایه ات��اق ته��ران 
نی��ز در ای��ن رابط��ه ب��ه 
توضیح  »جهان صنع��ت« 
داد: با توجه به اینکه عمده بنگاه ها در کشور 
ما نیاز ب��ه تامین مالی دارند، عمال این اقدام 
باعث می شود بانک ها منابع را مستقیم روی 
پروژه های خود سرمایه گذاری کنند؛ مساله ای 
که باعث می شود منابع در اختیار بنگاه ها قرار 
نگیرد و با توجه به تورمی که در کشور وجود 
دارد، آنها را با مشکالت عدیده ای مواجه کند. 

پیش از این قانونگذار تصریح کرده بود که اگر 
بانک ها سرمایه گذاری هایی هم صورت داده اند، 
آنها را واگذار کرده و از بنگاهداری خارج شوند. 
در واقع اساس��ا وظیفه بانک س��رمایه گذاری 
نبوده، بلکه وظیفه اش تامین مالی است. حال 
اگر قرار باش��د آنها به صورت مس��تقیم برای 
خودش��ان وارد سرمایه گذاری شوند، عمال از 

وظیفه ذاتی خود عدول خواهند کرد.
وی در ادام��ه می افزای��د: وظیف��ه بان��ک 
این اس��ت که منابع را جمع آوری و س��پس 
بنگاه ه��ای اقتصادی را تامی��ن مالی کند. با 
این حال همچنان شاهد هستیم که بانک ها 
از س��رمایه گذاری هایی که قبال انجام داده اند 
نیز خارج نش��ده و با تمامی محدودیت هایی 
ک��ه در این رابط��ه برایش��ان در نظر گرفته 
شده، سرمایه گذاری های قابل توجهی را انجام 
داده اند. بنابراین اگر قرار باش��د محدودیت ها 
نی��ز برای آنها به کلی رفع ش��ود، مش��خص 
نیس��ت که تامین مالی س��ایر بخش ها قرار 
است به چه صورتی انجام شود؛ موضوعی که 
الزم است اعضای کمیسیون برنامه و بودجه 
مجل��س آن را در نظر گرفته و برایش برنامه 

داشته باشند.
اساسا روال معمول این است که بنگاه های 
ب��زرگ از طریق ب��ازار س��رمایه و بنگاه های 

کوچک و متوس��ط از طری��ق بانک ها و بازار 
پول تامین مالی شوند. لذا اگر قرار باشد چنین 
تصمیمی از س��وی نمایندگان اجرایی شود، 
مطمئنا بانک ها منابع را به س��مت بنگاه های 
خودشان سوق می دهند و بخش خصوصی را 
با مش��کالت بیشتری در زمینه تامین مالی و 

سرمایه در گردش مواجه خواهند کرد.
آرگون همچنین در پاسخ به این سوال که 
چنین طرحی تا چه میزان می تواند مش��کل 
کمبود س��رمایه گذاری در کشور ما را جبران 
کند؟ می گوید: درست است که شاید بخشی 
از سرمایه گذاری در کشور به این شکل افزایش 
خواهد یافت، اما در عین حال منجر به از بین 
رفتن یکسری از سرمایه گذاری های دیگر نیز 
می شود. معتقدم در بسیاری از موارد مشکل 
س��رمایه گذاری نداریم. یعن��ی کارخانه های 
نیمه تعطیل و پروژه های ناتمامی داریم که باید 
در اولویت راه اندازی و تکمیل باشند تا اینکه 
بخواهیم سرمایه گذاری جدید صورت دهیم.

از سوی دیگر اگر بخواهید در فعالیت های 
اقتصادی به صورت تکلیفی و دستوری سطح 
س��رمایه گذاری را افزایش دهید، مطمئنا به 
نتیجه الزم و دلخواه نخواهید رسید. در واقع 
س��رمایه گذاری باید مبتنی ب��ر تئوری های 
اقتصادی باشد. در همین رابطه است که شاهد 
هستیم بسیاری از پروژه هایی که در کشور ما 
از طریق دس��توری ایجاد شده است به سبب 
عدم مطالعه کافی و آمایش سرزمینی واقعی، 

توجیه و بازدهی الزم را نداشته است.
سرمایه گذاری باید متناسب با مزیت های 
کش��ور، بازار هدف، دسترسی به منابع و مواد 
اولیه، صادرات محوری و بازگشت سرمایه باشد. 
همچنین افزایش آن نیاز به پیش بینی پذیری 
اقتص��اد، امنی��ت س��رمایه و بهب��ود فضای 
کسب و کار دارد. در واقع باید سرمایه گذاری ها 
برای ایجاد بازدهی به سمت بخش خصوصی 
سوق داده شود، ولی با چنین اقداماتی به جای 
توسعه بخش خصوصی، شاهد توسعه بیشتر 

دولت خواهیم بود.
 همی��ن م��واد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع 
تولید در اصل به منظور توسعه بخش خصوصی 
تصویب شده است و اگر قرار باشد بانک ها از 
وظیفه ذاتی خود که تامین مالی بنگاه ها باشد 
دور شده و خود مستقیما سرمایه گذاری کنند، 
مطمئنا باعث دامن زدن به مشکالت اقتصادی 

کشور خواهند شد.

»جهان صنعت« طرح رفع محدودیت سرمایه گذاری بانک ها را بررسی کرد 

چراغسبزمجلسبهبنگاهداریبانکها

»جه�ان صنع�ت«- ریی��س 
کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: 
وزارت صمت باید صادرات را س��ه 
دسته کند: صادرات نفتی، صادرات 
مواد اولیه و خام و صادرات صنعتی. 
در این ص��ورت حساس��یت برای 
توس��عه ص��ادرات صنعت��ی ایجاد 

می شود.
به گ��زارش »جه��ان صنعت« 
علیرضا کالهی صم��دی دیروز در 
نشس��ت خبری با اعالم این مطلب 
اظهار کرد: قانون لغو معافیت مالیات 
صادراتی مواد اولیه خام و نیمه خام 
در کش��ور ابالغ ش��ده و در دستور 
کار قرار گرفته اس��ت. با این حال 
ش��اهد هس��تیم که برخی مواد از 
جمله ش��مش فوالد، شمش مس، 
متان��ول و اوره از لیس��ت این مواد 
خارج ش��ده اند، این در حالی است 
که شمش فوالد و شمش مس مواد 
اولیه خام محس��وب می شوند و از 
متانول و اوره نیز می توان محصوالت 
با ارزش افزوده بیشتری تولید کرد و 

مواد نیمه خام هستند.
رییس کمیس��یون صنایع اتاق 
بازرگانی ایران افزود: اگر این قانون 
به طور کامل اجرایی شود و از تمام 
صادر کنن��دگان م��واد اولیه خام و 
نیمه خام مالیات اخذ شود، ساالنه 
۱۰ تا ۱۵ میلیارد دالر درآمد برای 
دولت از این بخش حاصل می شود. 
وی ادام��ه داد: می توان این درآمد 
قاب��ل توجه را در صندوق توس��عه 
صنعت��ی و توس��عه صادراتی واریز 
کرد و از محل آن به توسعه بخش 
تولید و توسعه صادرات کشور کمک 

شایانی کرد.
توسعه نامتوازن در صنعت  � 

پتروشیمی
کاله��ی ب��ا اش��اره ب��ه بخش 
پتروش��یمی گف��ت: در صنع��ت 
پتروش��یمی کشور ش��اهد توسعه 
نامتوازن هس��تیم، ب��ه طوری که 
بخ��ش قابل توجه��ی از ص��ادرات 
پتروش��یمی قابلیت تبدیل ش��دن 
به محصوالت با ارزش افزوده بیشتر 

را دارند.
وی اظهار کرد: مزیت نرخ خوراک 

گاز برای واحدهای پتروشیمی بسیار 
زیاد اس��ت، چرا ای��ن فرش قرمز و 
قیمت ترجیحی برای دیگر صنایع 
وجود ندارد و چرا صنایع دیگر باید 
مواد خام و خوراک را با قیمت های 
جهان��ی دریاف��ت کنن��د؟ و از آن 
ط��رف در صنع��ت پتروش��یمی با 
اس��تفاده از نرخ ترجیحی خوراک 
شاهد سوددهی ۶۰ تا ۷۰ درصدی 
باشیم. باید توجه کرد که برای رونق 
صنعتی کشور باید روی پله های دوم 
و س��وم که کاالی واسطه و قطعات 

است، متمرکز شویم.
رییس کمیس��یون صنایع اتاق 
بازرگان��ی ایران با اش��اره به اینکه 
حمایت ه��ای نادرس��ت و بی هدف 
نتیج��ه ای ن��دارد، تاکید ک��رد: به 
عنوان مثال حمایت های بی چون و 
چرایی که از صنعت خودرو صورت 
گرفته مشکالت زیادی را به وجود 

آورده است.
 خروج��ی ۴۰ س��ال حمای��ت 
بی چ��ون و ص��دا از صنعت خودرو 
دس��تاوردی به همراه نداشته است 
بنابراین باید به این مس��اله توجه 
کرد و حمایت های نادرست را اعمال 
نکرد. قطعا ایران در شرایطی نیست 
که درها را برای شرکت های خارجی 
باز و زمینه آسیب پذیر شدن صنایع 
داخلی را فراهم کند اما از آن طرف 
ه��م نباید با حمای��ت غیرمنطقی 

انحصار ایجاد کنیم.
وی گف��ت: لذا باید با اس��تفاده 
از اب��زار حمایت��ی همچ��ون نظام 
تعرفه گذاری به توسعه تولید داخلی 
و رونق صادرات کیفی کشور کمک 
کنیم. همچنین باید با اخذ مالیات 
از صادرکنن��دگان م��واد خ��ام و 
نیمه خ��ام به س��مت رونق تولید و 
تولید محصوالت باکیفیت و افزایش 

ارزش افزوده برویم.
ص�ادرات  صم�ت  وزارت  � 

صنعتی را جداگانه اعالم کند
به گزارش مهر، کالهی در مورد 
رویکرد صادراتی دولت، اظهار کرد: 
رویکرد دولت س��یزدهم در حوزه 
صادرات خوب ب��وده اما هنوز زود 
است که بتوانیم از این رویکرد خوب 

نتیج��ه بگیریم. حتی تغییر چارت 
وزارت صمت نیز اقدام شجاعانه ای 
بود که بعد از گذش��ت س��ال ها از 
ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی 

انجام شد.
رییس کمیس��یون صنایع اتاق 
بازرگانی ایران با بیان اینکه ترکیه 
روزانه ۱/۵ میلی��ارد دالر صادرات 
دارد اما صادرات صنعتی ما بس��یار 
ضعیف است، افزود: نکته مهم اینکه 
وزارت صمت باید صادرات را س��ه 
دسته کند؛ صادرات نفتی، صادرات 
مواد اولیه و خام و صادرات صنعتی. 
در ای��ن صورت حساس��یت ایجاد 
می شود و به سمت توسعه صادرات 
صنعتی حرکت می کنیم که نتیجه 
آن نیز افزایش اشتغالزایی و تولید 

ناخالص ملی است.
کالهی گف��ت: وقتی صحبت از 

عدم برگشت ارز صادراتی می کنند 
باید به دنبال ردپای ش��رکت های 
خصولتی باش��ند. این ش��رکت ها 
۷۰- 8۰ درصد حاشیه سود دارند 
و دلیلی ن��دارد ارز را برگردانند اما 
بخش خصوصی با حاش��یه س��ود 
پنج درصد چگون��ه می تواند ارز را 

برنگرداند.
ردپای سیم و کابل تقلبی در  � 

حوادث کشور
وی همچنین با اشاره به آخرین 

وضعیت صادرات سیم و کابل ایران 
گف��ت: به طور متوس��ط در طول 
س��ال ۱۰۰ میلیون دالر صادرات 
س��یم و کابل ص��ورت می گیرد و 
این در حالی است که ترکیه ساالنه 
۲ میلی��ارد دالر صادرات س��یم و 
کاب��ل دارد؛ همچنین عربس��تان 
در ح��دود 8۰۰ میلی��ون دالر تا 
ی��ک میلی��ارد دالر در این حوزه 
ص��ادرات دارد. متاس��فانه ایران با 
وج��ود ظرفیت های زی��اد در این 
بخ��ش از رقبای منطق��ه ای خود 

بسیار عقب تر است.
رییس کمیس��یون صنایع اتاق 
بازرگانی ایران افزود: ش��رکت های 
تولیدکننده س��یم و کابل در ایران 
ب��ا ۳۰ ت��ا ۴۰ درص��د ظرفیت کار 
می کنند. در دهه ۶۰ با ثبت قیمت 
شدیدا یارانه ای مس، ۲۰۰ شرکت 

تولید س��یم و کاب��ل در ایران ثبت 
ش��د که برخی از آنها کاغذی بودند 
و برای گرفتن سهمیه مس تاسیس 
شدند، برخی شرکت ها نیز زیرپله ای 
هس��تند که هنوز فعالی��ت دارند و 
س��یم و کابل تقلبی و بی کیفیت به 

بازار کشور عرضه می کنند.
وی تصری��ح کرد: این س��یم و 
کابل تقلبی موجب بروز خساراتی 
نیز شده اس��ت؛ مثال آتش سوزی 
پالسکو، کلینیک ابن سینا، مسجد 
ارگ، برج چالوس و... ناشی از سیم 

و کابل برق بوده است.
کالهی گفت: برخی ش��رکت ها 
در کش��ورهای منطقه هستند که 
به اندازه کل تولید صنعت س��یم و 
کابل ایران تولید دارند و صادرات 
ساالنه سیم و کابل ترکیه بیش از 
دو برابر کل تولیدات سیم و کابل 
ایران است و این وضعیت، با توجه 
به قابلیت ها و ظرفیت های کشور، 

خوشایند نیست.

رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران خواستار شد

لزوم توقف حمایت نادرست از برخی صنایع

گزارش
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