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خبر اقتصادی

فیروزآبادی: 
در حوزه پیام رسان های داخلی 

ناموفق بوده ایم
ایسنا- دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که 
محدودسازی و فیلتر یک درمان مقطعی و مسکن است، 
گفت: تاکنون در حوزه پیام رســان های داخلی ناموفق 
بوده ایم. »ابوالحسن فیروزآبادی« افزود: تلگرام از برخی 
خواسته های جمهوری اسالمی ســرپیچی کرده و در 
مواردی در نقش اپوزیســیون حاضر می شد. وی با بیان 
اینکه رفع فیلتر تلگرام فعال در دستور کار فضای مجازی 
نیست، عنوان کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که 
متشکل از 7 دستگاه است، اگر نیاز باشد باید موضوع رفع 
فیلتر تلگرام در این جلسه مطرح شود و کارگروه تصمیم 

نهایی را خواهد گرفت.
    

رفع سوء اثر از چک های برگشتی 
سه روزه شد

خبرآنالین- رئیس کل 
بانک مرکزی گفت: با آغاز به 
کار سامانه محچک رفع سوء 
اثر از چک های برگشــتی 
سه روزه شــده است. علی 

صالح آبادی در مراسم رونمایی از سامانه محچک )سامانه 
مسدودی حســاب های چک های برگشتی( اظهار کرد: 
یکی از مهم ترین ســامانه هابی که می توانــد اعتبار را به 
چک برگرداند، سامانه محچک است که امروز به صورت 
رســمی آغاز به کار کرد.  وی افزود: با آغاز به کار ســامانه 
محچک، پرونده های قضایی درباره چک کمتر خواهد شد. 
اکنون، قاضی به صورت آنالین می تواند دستور مسدودی 
حساب های چک برگشتی را بدهد. صالح آبادی بیان کرد: 
امروز شاهد تحولی مهم در صنعت بانکداری هستیم که با 
اعتماد بیشتر به چک، نیاز به ابزارهای پرداخت نقدی کمتر 
شده و فعاالن اقتصادی با اعتماد بیشتر به چک می توانند 
بدون اتکا به پرداخت نقدی فعالیت های خود را انجام دهند. 

    
مالکان ۹۰ هزار واحد خالی

 شناسایی شده، اعتراض کردند 
ایلنا- معــاون وزیر راه و 
شهرســازی گفت: 90 هزار 
مالک پس از دریافت پیامک 
مالیاتی نسبت به شناسایی و 
مشمول شدن به این مالیات 

اعتراض و در نهایت اطالعات خود را در سامانه ثبت کردند 
و پس از آن، آمار خانه های خالی از سکنه تا بیش از 400 هزار 
واحد رســید و کاهش پیدا کرد. محمود محمودزاده افزود: 
تقریبا حدود یک پنجم یعنی 20 درصد از واحدهای شناسایی 
شده متعلق به اشخاص حقوقی است. وی درباره تاخیر در 
مالیات ستانی از مالکان خانه های خالی و ورود این درآمدها به 
صندوق ملی مسکن اظهار داشت: پروژه مالیات بر خانه های 
خالی با موفقیت به اجرا رسیده و سامانه امالک اسکان موفق 
شد با تمام مشکالت و کمبودهایی که در امکانات و ارتباطات 

داشت، شناسایی واحدهای خالی را انجام دهد.

 عضــو جامعه حســابداران خبره 
ایران معتقد اســت: در ایــران اجرای 
سیاست های مالیاتی جدید و افزایش 
درآمدهــای مالیاتی باید بــا توجه به 
مســاله تورم صورت بگیــرد، زیرا در 
کشورهایی که سهم مالیات از اقتصاد 
بسیار باالست، نیز تورم 40 درصدی 

وجود ندارد. 
 غالمحسین دوانی با اشاره به اینکه 
تورم خود مالیات پنهان تلقی می شود، 
در گفت وگو با »توسعه ایرانی« تصریح 
کرد: اقتصاددانان معتقدند تورم یعنی 
ســرقت محترمانه جیب ملت توسط 
دولت چراکه دولت پول چاپ می کند 
و این مساله مربوط به همه دولت های 
دنیاســت و فقط شــامل دولت ایران 

نمی شود.

نمی توانید از تورم مالیات بگیرید
عضو جامعــه حســابداران خبره 
ایران درباره خبــر اختصاص یک کد 
اختصاصی برای همه اشخاص حقیقی 
و حقوقی از ســوی رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی و همچنین اخذ مالیات از 
خانه های خالی، خودروهای لوکس و 
... و تعریف پایه های متعدد و اینکه آیا 
می تواند منجر به اجرای کامل قانون 
شود یا خیر؛ گفت: شما نمی توانید از 
تورم هم مالیات بگیرید و این تزی که 
اکنون در ایران راه افتاده، صحیح نیست 
و از سوی هر کسی تئوریزه و پشتیبانی 
شود در اصل خیانت به مردم است، زیرا 
فردی خودرویی را 200 میلیون تومان 
خریده و اکنون شده یک یا 2 میلیارد 
و می خواهنــد از وی مالیات خودروی 
لوکس بگیرند؛ حال آنکه در اصل اتفاقی 
رخ نداده و حتی آن فرد قادر نیســت 
هزینه های اساســی و خرج تعمیرات 

این خودرو را بپردازد یا اگر خانه ای 10 
میلیارد تومان شده است مالک توانایی 
پرداخت هزینه لوله کشی و تعمیرات را 
ندارد و چرا قرار است از این فرد مالیات 

خانه لوکس اخذ شود؟ 
وی اضافــه کــرد: نمی توانید در 
کشوری که شیوه اداره امور عشیره ای 
و فامیلی است؛ بهترین سیستم های 
مالیاتی که در دنیا اجرایی می شود را 
پیاده ســازی کنید، آن طرف هم باید 
دید که بهترین سیستم های مالیاتی 
که در اروپای شمالی اجرایی می شود 
در قبال دریافت مالیات چه خدماتی 
را به شهروندان ارایه می دهند؛ آیا این 

خدمات در ایران نیز ارایه می شود؟ 

قانونی متعلق به 56 سال پیش 
این کارشــناس اقتصادی درباره 
پایه ها و ســرفصل های نظام مالیاتی 

ایران گفت: نظام مالیاتی ایران مبتنی 
بر نظام مالیاتی ســال 1345 بوده که 
در این ســال ها طی 3 اصالحیه قانون 
نظام مالیاتی برخی مــوارد آن حذف 
شده است. برای مثال پیش از انقالب 
در بخش کشاورزی هم مشمول مالیات 
بوده و متاسفانه پس از انقالب این بخش 
حذف شده اســت؛ یا بخش مالیات بر 
دارایی در اصالحیه ســال 1366 بود، 
اما در اصالحیه سال 1371 حذف شد. 
دوانی ادامــه داد: پایه های مالیاتی 
ایران شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر 
دارایی که فقط شامل حق تمبر است و 
مالیات ارث است که در مالیات بر دارایی 
سنجیده می شود؛ اما در الیحه جدید 
قانون مالیات ها که در اردیبهشت 1401 
به تصویب مجلس رســید، پایه های 
مالیاتی گسترس یافته و مالیات بر ثروت 
و دارایی در انواع و اقسام آن تعریف شده 

و مجموع مالیات بر مجمــوع درآمد 
تعریف شده که در ماده 129 قانون سال 
1345 بود و در اصالحیه سال 1380 
حذف شــده بود دوباره به جای خود 
بازگشــت؛ بنابراین تغییرات اساسی 
قانون مالیات در سال های اخیر شامل 

این موارد می شود. 

چرا درآمدهای مالیاتی باال رفت؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در 
دوران رکود و بحران اقتصادی افزایش 
درآمدهای مالیاتی روند مثبتی را طی 
می کند یا خیر؛ توضیــح داد: افزایش 
درآمدهای مالیاتی در ایران ناشــی از 
دو مورد است؛ اگر ناشــی از این باشد 
که مودیان بیشــتری در تور مالیاتی 
قرار گرفتــه و تعداد آنها زیادتر شــده 
باشــد، افزایش درآمدهــای مالیاتی 
می تواند منطقی باشد اما اگر قرار باشد 

از همان کســانی که تاکنون مالیات 
گرفته می شده، اکنون مالیات اخذ شود 
با توجه به رکود مالیاتی مساله افزایش 
درآمدهای مالیاتی منطق خاصی ندارد. 
واقعیت این است که در هر دو مورد ما 
نمی توانیم نظر قطعــی بدهیم زیرا در 
کشــور هیچ کس نمی داند ظرفیت و 
حجم فرار مالیاتی کشور چقدر است، 
هرکس یک عــدد را ذکــر می کند و 
اعــدادی مانند 20 یــا 40 و حتی 60 
درصد تولید ناخالص ملی و یا عدد 100 
هزار میلیارد است و به دلیل اینکه آمار 
متقن و قابل اتکایی وجود ندارد و کسی 
نیز به آمارهای دولتی اعتماد نمی کند، 
واقعا نمی دانیم حجم فرار مالیاتی چقدر 

بوده و چه میزان از آن اخذ شده است. 
وی اضافه کرد: دســتگاه مالیاتی 
معتقد اســت کــه تــور مالیاتی اش 
گســترده تر شــده و مودیانی به طرح 
مالیاتی اضافه شده اند که قبال نبوده اند. 
برای نمونه امســال ادعا شد که حدود 
1.5 تا 2 میلیون مودی مشاغل ثبت نام 
کرده اند که در سال های قبل ثبت نام 
نکرده بودند که به نظر می رسد بخشی از 
این ادعا درست باشد و البته باید توجه 
داشت که 80درصد مالیات را 20 درصد 
مودیان پرداخت می کنند و 90درصد 
این 20درصد را شــرکت های بورسی 
تشــکیل می دهند؛ مشکل اصلی این 
است که برخی نهادهای انقالب اسالمی 
از پرداخت مالیات معاف هستند و باید 

تکلیف این نهادها روشن شود. 
وی دربــاره گالیــه کارمنــدان، 
کارگران و کســانی که بــه اصطالح 
حداقل بگیر یا بــا درآمدهای پایین و 
متوسط هستند در حالی که بسیاری 
از دانه درشــت های دهک های باالی 
جامعه فرارمالیاتی دارند؛ اظهار کرد: 
تا حقوق 5 میلیون و 800 هزار تومان 
از پرداخت مالیات معاف هستند اما این 

عدد در برابر هزینه های امروز زندگی 
یعنی هیچ؛ این حقوق با دالر 30هزار 
تومانی حدود 200 دالر می شــود که 

بسیار ناچیز است 
دوانی عنوان کرد: مالیات رابطه دولت 
و ملت در تعریــف واژگان جدید دولت 
است. در دنیای مدرن به نام رابطه دولت 
و مردم بر مالیات است و یعنی حکمرانی 
مالیاتی بخشی از حکمرانی خوب است و 
به اصطالح رابطه »بده- بستان« است و 
ما پول می دهیم و دولت می گیرد و دولت 
در قبال پولی که می گیــرد باید کاری 
انجام دهد؛ اما آیا دولت در ایران این کار 
را انجام داده است؟  بنده معتقدم خیر 
نه تنها این کار را انجام نداده است بلکه 
وضع مردم را نیز بدتر کرده است. دلیل 
وضع بد مردم فقط تحریم ها نبوده است 
بلکه سیاست های نادرست اقتصادی، 
اکنون بخش هایی که غارت گریز بودند 
را درگیر کرده و گزارش های اخیر نشان 
می دهد که منافع مردم بازیچه دست 
یک عده است و باید این عده را پیدا کرد. 

نقد عضو جامعه حسابداران ایران به سیاست های مالیاتی:

مالیات خانه و خودرو لوکس، درآمدزایی از تورم است
مهرنوش   حیدری

 آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی   نوبت اول

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نمایند وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ 
تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق 

مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج
1-ششدانگ یک قطعه باغ بنام آقای حسن فاتحی کرجو فرزند محمد جعفر صادره سنندج  پالک 578 فرعی 
از 53 اصلی بخش ده منطقه 2 سنندج به مساحت ششدانگ 10084مترمربع جزء نسق زارعانه به شماره 7694 

مورخه 45/7/23به نام آقای نبی فاتحی به ادرس سنندج روستای کرجو
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/5/18
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401/6/2

م/الف: 1909                    رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج – هیوا احمدیان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
با عنایت به اینکه تحدید حدود قانونی ششدانگ یک باب ساختمان بشماره 350 فرعی 
باقیمانده که در راستای استانداردسازی پالک در اجرای بخشنامه شماره 3511-
91/01/29 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور( به پالک 10565 فرعی 
تبدیل شده است واقع در شهرکرد بشماره پالک 1- اصلی چهارمحال وبختیاری که 
طبق پرونده ثبتی بنام خانم سمیه غالمی فرزند نصراله در جریان ثبت می باشد و 
تاکنون انجام نشده است ، اینک بنا به درخواست مالکین و به استناد مادتین 14و15 
قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شنبه 1401/06/24 رأس ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 
پالکهای مجاور اخطار میگردد که در روز ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند، 
اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده  20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدیدی تاسی روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمدعلی محمدی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان شهرکرد
شناسه آگهی: 1369601
شناسه چاپ: 1524747

آگهی مفقودی کارت هوشمند راننده
کارت هوشمند راننده به شماره کارت 2106295 و شماره پرونده 
732127403 به مالکیت آقای رضا فرجی  فرزند محمود به شماره 
ملی3859514131  مفقود گشته لذا هرگونه سوء استفاده یا جعل از 

آن را خود عهده دارم و پایانه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 
دیواندره

آگهی مفقودی اصل پروانه بهره برداری
اصل پروانه بهره برداری به شماره پروانه  397/28846 تاریخ پروانه 
1397/9/18 صادر گردیده  به نام شرکت / سازمان راه ابریشم 
سازان کوروش و کدشناسه ملی 14005769720 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  دیواندره

وزیر نفت با بیان اینکه بازاریابی برای افزایش فروش نفت از 
همان روزهای نخست آغاز به  کار دولت شروع شد، گفت: ما برای 
فروش نفت دنیا را دور زدیم و بازارهای جدید خوبی پیدا کردیم 

که نفت ما با تأسیسات پاالیشگاهی آنها سازگاری داشت.
به گزارش وزارت نفت، جواد اوجی با یــادآوری اینکه در 
روزهای نخست آغاز به کار دولت سیزدهم شرایط سختی به 
لحاظ کاری در وزارت نفت حاکم بــود، گفت: در آن ایام ایران 
بیش از 87 میلیون بشکه میعانات گازی روی آب ذخیره داشت 
و تصور بر این بود که ما باید تعداد کشتی بیشتری برای استمرار 
در تولید گاز کشــور به منظور ذخیره ســازی میعانات گازی 

خریداری کنیم.
وی افزود: بر اساس آمارهای موجود وزارت نفت در دولت 
دوازدهم در اردیبهشت ماه پارسال متأسفانه روزانه تنها 7 هزار 
بشکه میعانات گازی صادر می شد، همچنین در هر دو بخش 
خشکی و دریا میعانات گازی زیادی ذخیره سازی شده بود. به یاد 
دارم روزی که وزارت نفت را از آقای زنگنه تحویل گرفتم ایشان 
برای حل مشکل ذخیره سازی میعانات گازی به بنده پیشنهاد 

خرید 12 نفتکش غول پیکر را دادند و حتی مکاتبات این خرید 
را با دولت کرده بودند.

وزیر نفت ادامه داد: چالش دیگر در روزهای نخســت آغاز 
به کار دولت سیزدهم کسری گاز 250 میلیون مترمکعبی در 
کشور وجود داشت، این موضوع به دلیل نبود سرمایه گذاری در 
میدان های گازی در بخش های مختلف خشکی و دریایی بود، 
ضمن آنکه تا پایان برنامه ششم توسعه باید روزانه یک میلیارد و 
200 میلیون مترمکعب گاز تولید می شد، در حالی که این رقم 

تنها روزانه 820 تا 830 میلیون مترمکعب بود.
اوجی با اشاره به اینکه حجم ذخیره سازی سوخت مایع در 
نیروگاه های کشور در سال 1400 نسبت به سال پیش از آن 
20 تا 30 درصد کمتر بود، گفت: کمبود سوخت مایع اهمیت 

گازرسانی به نیروگاه ها را دوچندان کرده بود.
وی کاهش 200 هزار بشــکه ای خرید نفت از سوی چین 
و افزایش تعرفه مالیاتی واردات نفت سنگین از کشور را دیگر 
چالش پیش روی دولت ســیزدهم در وزارت نفت دانست و 
تصریح کرد: هم زمان با این موضوع دولت پیش بینی کسری 

بودجه 450 هزار میلیارد تومانی را کــرده بود و از طرف دیگر 
صنعت نفت به بانک ها و صندوق توسعه ملی به شدت بدهکار 

بود.
وزیر نفت پرداخت ماهانه 12 هزار میلیارد تومان بدهی ارث 
مانده از دولت قبل، تأمین ارز ترجیحی برای خرید کاالهای 
اساســی، ظرفیت پایین تولید نفت خام، تأخیر در تعمیرات 
اساسی پاالیشگاه های گازی و ایستگاه های تقویت فشار و تأمین 
منابع ارزی کشور و افزون بر آن حمله سایبری به جایگاه های 
عرضه سوخت در آبان ماه پارسال را از دیگر چالش های اساسی 
روزها و ماه های نخست آغاز به کار دولت سیزدهم برشمرد و 
گفت: با لطف خداوند و اقدام های جهادی مدیران و کارکنان 
صنعت نفت بر این مشکالت غلبه کردیم. برای نمونه هم زمان 
با سفارش خرید 12 نفتکش غول پیکر، مصرف میعانات گازی 

در مینی پاالیشگاه های داخل و نیز مجتمع های پتروشیمی و 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را به شدت افزایش دادیم.

ایجاد تنوع در قراردادهای فروش نفت
و بازاریابی های بسیار دقیق

اوجی افزود: بازاریابی برای افزایش فروش نفت و میعانات 
گازی از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت سیزدهم شروع 

شــد، اراده برای تحقق این امر به شدت باال بود و 
ریسک فروش در شــرایط تحریمی و بازاریابی 
ســخت را همکاران من در صنعــت نفت انجام 
دادند. به عبارت دیگر با ایجاد تنوع در قراردادهای 
فروش نفت و بازاریابی های بسیار دقیق توانستیم 
فروش نفت را افزایش دهیم. من و همکارانم از آن 
زمان تاکنون برای فروش نفت خام پشــت میز 
ننشسته ایم و همواره شــبانه روز در تالش برای 
یافتن راهکارهای مختلف برای دور زدن تحریم و 

افزایش فروش بوده ایم.
وی با تأکیــد بر اینکه مشــتریانی خوب در 
آمریکای التین، آســیا و حتی اروپا برای نفت و 
میعانات گازی ایران پیدا کردیم، افزود: تهاتر نفت 
با کاالهای اساسی یکی دیگر از روش های ما برای 

فروش نفت خام بوده و هست.

وزیر نفت:

 بازارهای جدید برای فروش نفت پیدا کردیم

خبر

سخنگوی وزارت صمت ضمن اشــاره به اینکه احتماال 
سومین دور ثبت نام و قرعه کشی خودرو در شهریور ماه انجام 
می شود، گفت: بر اســاس آیین نامه واردات خودرو، سقف 
واردات خودرو 20 هزار دالر خواهد بود.به گزارش مهر، امید 
قالیباف در نشست خبری با بیان اینکه خودروهای اقتصادی 
در سطح جهانی 50 درصد تقاضا را تشکیل می دهند، به نحوه 
تأمین ارز واردات خودرو اشــاره کرد و گفت: بانک مرکزی 
معموالً مخالفت هایی دارد، اما نکتــه ما تصویب آیین نامه 

واردات است که این مهم انجام شده است.
وی درباره زمان برگزاری ســومین مرحله قرعه کشی 
اظهار کرد: در این رابطه اقداماتی در دست انجام است و توان 
خودروسازان برای عرضه در حال بررســی است. احتماالً 
ســومین دوره ثبت نام و قرعه کشــی خودرو در نیمه اول 

شهریورماه انجام شود.

قالیباف در مورد گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فوالد 
مبارکه، اظهار کرد: صرف نظر از اینکه تخلف در فوالد مبارکه 
چقدر بوده اســت، سیاســت ما در وزارت صمت این است 
که حتی یک ریال تخلف صورت نگیــرد. از قوه قضائیه نیز 
خواسته ایم تا به این موضوع رسیدگی کنند تا آنچه که تخلف 

واقعی و مشخص بوده، محرز شود.
سخنگوی وزارت صمت افزود: نکته قابل توجه آنکه 57 
هزار میلیارد تومان از تخلف یاد شده، مربوط به فروش فوالد 
زیر قیمت بوده و ممکن است این مسئله بر اساس سیاستی که 
دولت قبل در مورد آن تصمیم گرفته انجام شده باشد؛ بنابراین 
ممکن است این مرد تخلف باشد و یا اینکه تخلف نبوده باشد. 

بنابراین تشخیص همه این موارد بر عهده قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: آنچه در مورد فوالد مبارکه در دوره جدید 
رخ داده رشد 10 درصدی تولید و تغییر افراد و اصالح فرایندها 

بوده است و شاید در بدنه مدیریتی فوالد مبارکه بیش از 50 
درصد تغییر رخ داده است. همچنین یکی از دستاوردهای ما 
اصالح فرایندها و لغو قیمت گذاری دستوری در فوالد مبارکه 
بوده است؛ یعنی هیچ دســتوری در رابطه با قیمت گذاری 

نداده ایم.
قالیباف افــزود: باید یک جو آرامی برای رســیدگی به 
تحقیق و تفحص مجلس درباره فوالد مبارکه به وجود آید 
تا قوه قضائیه بتواند در یک فضــای منطقی به این گزارش 
رسیدگی کند. فوالد ذینفعان بسیار دارد و ممکن است برخی 
خبرهای نادرست و یا درست اعالم شود و لذا نباید بزرگنمایی 

و کوچک سازی در مورد این مسئله صورت گیرد. سخنگوی 
وزارت صمت در رابطه با واردات لوازم خانگی، گفت: ممنوعیت 
لغو واردات لوازم خانگی در پروسه تصمیم گیری قرار داشته و 

توسط وزارت صمت در حال بررسی است.

با لغو تحریم، خودرو ارزان نمی شود
قالیباف در مورد لغو تحریم ها نیز گفت: تحریم ها 20 تا 25 
درصد هزینه های تولید را افزایش می دهد زیرا بر هزینه های 
حمل و نقل و هزینه های مالی تأثیر دارد. بنابراین در مورد 
تمام تولیدات از جمله خودرو اگر تحریم ها لغو شــود تا 25 
درصد می تواند هزینه های تولید را کاهش دهد؛ البته باید 
تورم 40 درصدی را نیز در نظر داشت و لذا با لغو تحریم خودرو 

ارزان نمی شود.
سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: مشکل ما در صنعت 
خودرو کیفیت بوده که این مسأله ناشی از پلت فرم و بن سازه 
اســت بنابراین در میان مدت باید به سمت پوست اندازی 
پلت فرمی حرکت کنیم که بر اساس گفته وزیر صمت پلت 
فرم خودروی اقتصادی کشور تا شهریور سال آینده تولید 

می شود.

ازسوی سخنگوی وزارت صمت؛

جزئیات واردات خودرو به ایران اعالم شد
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غالمحسین دوانی در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

دولت نباید از تورم هم مالیات 
بگیرد. این تز که اکنون در 

ایران راه افتاده، از سوی هر 
کسی تئوریزه و پشتیبانی 
شود خیانت به مردم است، 

زیرا می خواهند از فردی که 
خودرویی را 200 میلیون 

تومان خریده و اکنون شده 
یک یا 2 میلیارد، مالیات 
خودروی لوکس بگیرند؛ 

حال آنکه آن فرد قادر نیست 
هزینه های اساسی این 

خودرو را بپردازد 


