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دستورکار جلسه:
 بررسی چالشهای حوزه تجارت و صنعت استان با توجه به بخش نامههای اخیر

اهم موارد مطرح شده:
جناب آقای مهندس روشنک ضمن سالم و عرض خیر مقدم حاضرین و به ویژه اعضای کمیسیون صنعت ،مباحث خود را به شرح ذیل بیان کردند:
 -1در جلسات قبلی به این جمع بندی رسیدیم که از دولت و بانک مرکزی درخواست کنیم که ارز در اختیار را ابتدا در جهت تأمین کاالهای اساسی و
واجب کشور و بعد از آن تأمین مواد اولیه و ماشین آالت مربوط به صنایع ،قراردهد و سایر ارزها از طریق صادرات سایرکاالها و بازار آزاد تأمین شود.
 -2دومین درخواست ما درخصوص صادرات به کشورهای عراق و افغانستان و آسیای میانه ،صدور اظهارنامه گمرکی به صورت ریالی بود تا درآینده با
مشکل مواجه نشویم.
 -3درخصوص زعفران هم باید تدبیری بکار گرفته شود تا زعفران به یک کاالی قاچاق تبدیل نشود که در آینده آماری برای صادرات آن نداشته باشیم.
 -4موضوع کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و صدور این کارتها مباحثی را بوجود آورده است که بعضا از این کارتها سواستفاده میشود .همانطور که
میدانید در عمل تنها یک نوع کارت بازرگانی وجود دارد و کارت یکبار مصرف معنایی ندارد .برحسب قانون اتاق موظف است کارت بازرگانی را برای
هرشخص دارای مشخصاتی که قانون تعیین کرده ،صادرکند .متاسفانه کارتها بعضا به اجاره داده شده و به ازای هردالر صادرات یا واردات مبلغی دریافت
میگردد که خوشبختانه این کارتهای اجارهای در استان یا وجود ندارد ویا بسیار اندک است .اخیراً به دلیل شرایط فعلی کشور از کارتهای اجارهای هم
برای واردات و هم صادرات استفاده میشود .خوشبختانه در سطح گمرکات کشور ،کارت اجارهای (یا همان یکبار مصرف) که از حوزه اتاق بازرگانی خراسان
صادر شده باشد یا نداریم و یا بسیار اندک است .به طور کلی در این خصوص باید گفت که هرگونه دستکاری در ساختارها و هنجارها باعث جابهجایی در
فعالیتهای آماری خواهد شد.
 -5سهم استان خراسان از گشایش اعتباراتی که انجام شده ،نسبت به میانگین کشور به شدت پایین بوده است که این موضوع باید از طریق استان پیگیری
شود .اختصاص ارز باید بر کاالهای اساسی و مواد اولیه متمرکز باشد.
 -6با توجه به تصمیمات اخیر دولت و نوسانات نرخ ارز به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت میبایست هرچه سریعتر ترمیم شود.
دکتر مرادی ضمن عرض عذرخواهی بخاطر عدم حضور آقای مهندس احمدی ،رئیس کمیسیون صنعت اتاق ،بیان کردند که قرار بود که ما  3گزارش تهیه
شده را ارائه کنیم اما با توجه به این که قرار شد جلسه به صورت مشترک برگزار شود گزارش مربوط به ایجاد بورس ارزی را با توجه به کمبود وقت طرح
نمیکنیم .دو گزارش دیگر مربوط به بحث رفع ابهامات مصوبه ارزی شماره  55300/8739و بحث مالیات تورمی خواهد بود که بیشتر شرکتها و واحدهای
تولیدی با آن درگیر هستند .در ادامه جناب آقای مرشد گزارشها را ارائه نمودند.
گزارش ابهامات مصوبه ارزی شماره 55300/8739
 )1مطابق بند  5مصوبه « اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوقهای صادراتی منوط به رعایت مفاد این
دستورالعمل میباشد»
 در این راستا یادآوری میگردد مطابق ماده 141ق .م .م .واحدهای صادر کننده مشمول مالیات با نرخ صفر میباشند و مطابق قانون معافیتی به
آنها تعلق نمیگیرد که لغو شده باشد .لذا از یک طرف صادرکنندگان عمالً در خطر محرومیتهای مالیاتی نخواهند بود و از طرف دیگر ترس از
تفسیر دستورالعمل مبنی بر اینکه منظور از معافیت ،همان مالیات با نرخ صفر است وجود دارد (شاید به همین دلیل هم در این ارتباط سازمان
امور مالیاتی بخشنامه و ابالغیهای صادر ننموده است).
 در زمانی که این بخشنامه صادر شده است به این نکته توجه نشده است که ما در قانون جدید چیزی به اسم معافیت مالیاتی نداریم بلکه مالیاتبا نرخ صفر داریم .بنابراین معافیتی وجود نداشته است که بخواهند به صادرکنندگان بدهند .ما از ابتدای سال  95فقط مالیات با نرخ صفر را محاسبه
میکنیم .همچنین در بحث ارزش افزوده هم بحث معافیت مالیاتی نداریم بلکه بحث استرداد مالیات را داریم.
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 )2مطابق بند  7دستورالعمل صادرکنندگان به مقصد عراق و افغانستان و بازارچههای مرزی الزامی به اجرای بند «پ» بند  1بخشنامه
(فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز) ندارند .لذا باید از سایر روشهای مطروحه در بند ( 1شامل واردات درمقابل صادرات  /پرداخت
بدهی ارزی  /سپرده گذاری ارزی) استفاده نمایند که این با روح دستورالعمل با توجه به محدودیتهای صادرات در این کشورها مغایر
است و در واقع بخشنامه باید اجازه فروش ریالی را میداده است.
در بخشنامه  4راه حل برای مبحث صادرات مشخص شده است که قرار بود صادرکننده به صورت اختیاری به یکی از آن  4روش عمل کند .با مطالعه بند
پ درمییابیم که فقط روش فروش به بانکها و صرافیهای مجاز لغو شده است و عمالً از ابتدا اختیار انتخاب روش بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با
خود صادرکننده بوده است و چیزی اضافه نشده است .به عبارت دیگر برخالف برداشت برخی از فعاالن اقتصادی از این بند مبنی بر اختصاص مجوز ریالی
صادرات ،عمال" در این قسمت مجوزی داده نشده است.
 ) 3بازرگانان افغان بسیاری از کاالهای ایرانی را جهت مقاصدی بجز کشور خود خریداری مینمایند (صادرات به آسیای میانه) که با توجه
به نوع تجارت ریالی با آنها عمالً ایشان رقیب محصوالت داخلی در بازارهای آسیای میانه میشوند.
 )4الزم به ذکر است ادامه حضور واحدها در بازار آسیای میانه با وجود رقبای بیشمار و محدودیتهای سیستم بانکی این کشورها با توجه
به بخشنامه اخیر به سمت صفر میل نموده است و رقبای ترک و  ...در حال جایگزینی کاالی خود به جای ایرانی میباشند ،لذا اصالح
بخشنامه در این زمینه را خواستاریم.
 )5باید توجه داشت که صادرات کاالی وارداتی به کشورهایی مانند افغانستان رونق گرفته است زیرا واردکننده ،کاال را با دالر مبنای 42000
ریال وارد و سپس براساس ارز آزاد صادر می نماید و این با سیاست کنترل ارز به طور کامل مغایرت دارد که باید دولت محترم به آن توجه
ویژه نماید.
 صادرات کاالهای وارداتی در حال رشد است باتوجه به این خال قانونی که  6ماه به صادرکننده اجازه داده شده تا ارز حاصل از صادرات خود را به سیستمداخل کشور بازگرداند ،کاالها به کشور وارد شده و طی یک فرآیند جزئی مانند یک تغییر بسته بندی مجددا صادر میشود .این موضوع به خصوص در
مورد خوارک دام و طیور بسیار در حال رشد است.
نظرات اعضا در خصوص مصوبه ارزی شماره 55300/8739
آقای مرادی خاطر نشان کردند که مشکل دیگری که در زمینه صادرات به دلیل اختصاص ارز 4200تومانی به وجود آمده است این است که صادرات ما
قبال به صورت صادرات کاالی تکمیل شده انجام میشد اما اکنون بخشی از صادرات به سمت مواد اولیه هدایت شده است ،به این معنی که زنجیره تولید
ما از بین رفته است .مواد اولیه به وسیله کارتهای اجارهای در مرز عراق تبدیل به دالرهای  7000تومانی میشود و سیکل تولیدکاال کامل نمیشود در
واقع چندکارخانه دراین چرخه تولید کاال حذف میشوند وکارخانه بعدی که میخواهد مواداولیه خود را از کارخانجات قبل بگیرد و تبدیل به محصول
نهایی کند از ترکیه محصول نیم ساخته را با دالر  4200تومان وارد میکند .این اتفاق در صنایع در حال وقوع است و بخشی از صنایع ما به این دلیل از
توجیه اقتصادی خارج شده و بیکاری در حوزه صنایع در حال توسعه است.
 درخواست دیگری که باید به صورت کتبی به دولت منعکس شود این است که دولت باید قبل از هرچیز بنگاههای اقتصادی دولتی و خصولتی که درصنایع باال دستی فعال هستند را تحت کنترل بگیرد .در خصوص مطالب فوق چند نکته وجود دارد:
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صنایع پتروشیمی در اختیار دولت است این صنعت مواد اولیهاش را به ارزانی از دولت دریافت کرده و نباید بتواند بدون کنترل دولت و آزادانه چرخه تولید
کشور را با مشکل مواجه کند .اولین قدم را باید خود دولت بردارد .همه تولیدات صادراتی بخش خصوصی واقعی ما  19-18درصد تولید ملی است ،یعنی
 81درصد تولیدات دراختیار شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا خصولتی است که دولت باید نظارت و کنترل کامل بر این شرکتها داشته باشد تا
شاهد اتفاقاتی که به وجود آمده است نباشیم.
براساس مکاتبه اسفند ماه معاونت پیشگیری قوه قضائیه گمرک ،واگذاری کارت بازرگانی به هرنحوی ممنوع است و قطعا قوه ی قضائیه با آن برخورد
خواهد کرد .لذا انتظار است این موضوع صراحتاً اطالع رسانی شود تا از بروز مشکالت آتی برای بزرگواران جلوگیری شود.
جناب آقای مرشد در ادامه گزارش دوم خود را با موضوع مالیات تورمی ارائه نمودند:
دولتها ،قسمتی از کسری بودجه خود را از محل درآمد حاصل از خلق پول پرقدرت تأمین مالی میکنند .به طوری که خلق پول پرقدرت به مثابه افزایش
پایه پولی و در نتیجه افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ملی ظاهر می شود .ورود این حجم نقدینگی اضافه شده به اقتصاد کشور از کانال مخارج
دولت ،موجب باال رفتن سطح قیمتها و در نتیجه ایجاد تورم میشود.
تورم ناشی از افزایش حجم پول ،موجب کاهش ارزش پول شده و این امر به مانند مالیاتی است که بر صاحبان پول در جامعه تحمیل میشود.
ضعف و نارسایی نظام مالیاتی ،ناچیز بودن سرمایهگذاریهای خصوصی ،کم کشش بودن کاالهای صادراتی و نقصان بازاریابی جهانی برای آن و همچنین
چالشهای مدیریتی ،سیاسی و بین المللی از جمله عواملی است که مانع رشد درآمدهای دولت به میزان الزم میشود .این واقعیت موجب میشود که
دولتها اغلب با کسری بودجه مواجه شوند  .در این بین استقراض از بانک مرکزی یا به عبارتی پولی کردن کسری بودجه سادهترین راه جهت حل مشکل
تأمین مالی دولت است.
بنابراین دولت از طریق تحمیل تورم به مردم در واقع از آنها مالیات میگیرد .یعنی مردمی که قرار ب وده پول بیشتری برای عوارض و مالیات بدهند آنرا
در جای خود نمی دهند و در عوض از طریق کاهش قدرت خرید پولشان این موضوع را جبران میکنند .با این نگاه تورم نوعی ابزار مدیریت اقتصاد است.
اتفاقا برخی میگویند که مالیات تورمی در برخی شرایط یکی از روشهای مناسب اخذ مالیات است .چرا که اوال هزینهای برای شناسایی و جمعآوری
مالیات به جامعه تحمیل نمیکند و ثانیا از هر کس به اندازه مصرفش مالیات میگیرد .در نتیجه افراد با مصرف بیشتر مالیات بیشتری میپردازند.
مقایسه دو مفهوم سود حسابداری و سود اقتصادی نشان میدهد ،بیشتر مردم وقتی از سود حرف میزنند ،منظورشان سود حسابداری است ولی این دو با
هم متفاوت است،در محاسبه سود اقتصادی ،هزینههای فرصت ،از درآمد حاصل کسر میشوند.هزینه فرصت به این معنی است که شما با هزینه کردن
بخشی از داراییهایی خود برای تولید محصولی خاص ،فرصت سرمایهگذاری در پروژهها یا محصوالت دیگر را از دست میدهید؛ بنابراین چنانچه سود
حاصل از فروش محصول فعلی از هزینه فرصت تولید محصولی دیگر ،کمتر باشد ،ادامه تولید محصول فعلی باید مورد سؤال و بازبینی مجدد قرار بگیرد.
در چنین شرایطی ممکن است شما سود حسابداری قابل توجه اما سود اقتصادی بسیار ناچیز به دست آورده باشید.
جهت بیان موضوع مثال زیر تقدیم میگردد:
اگر موجودی کاال در اسفند ماه سال گذشته  1دالر یعنی  38000ریال ارزش داشته است و چنانچه این کاال با قیمت تمام شده معادل ارزی ،ولی نرخ
جدید  42000ریال فروخته شود باید  %25سود که معادل  1000ریال ( 4000 =38000- 42000ریال سود * 1000 =%25ریال مالیات ) مالیات پرداخت
شود در این حالت توان خرید کاالی واحد اقتصادی  41000ریال ومعادل  97سنت است درواقع سرمایه در گردش شرکت کاهش یافته است و توان خرید
جهت دورههای آتی کوچک تر از گذشته میگردد زیرا مالیات از سود اقتصادی اخذ نشده ،بلکه سود حسابداری ،منبع مالیات شده است.
و این داستان همچنان ادامه دارد..........
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اکنون در سال حمایت از تولید ،توان تولید کننده کاهش خواهد یافت و هر واحدی که به خرید خارجی وابسته تر باشد کاهش قدرت خرید مواد اولیه
را بیشتر تجربه مینماید .لذا کاهش نرخ مالیات برای گروههایی از واحدهای اقتصادی که در مالیات تورمی آسیب پذیر میباشند در واقع حفظ شرایط
موجود آنهاست.
یادآوری میشود این مورد را با تغییر نرخ مالیات به دلیل نرخ و روش نا متعارف مالیات بر ارزش افزوده ،نباید ادغام نمود.
گزارشی از واگنهای صادراتی:
از ابتدای سال جاری در  3ماهه اول  1829دستگاه واگن با تناژ  109000تن ما کالی صادراتی از مرز ریلی سرخس داشتیم که نسبت به مدت مشابه
که  1900واگن بوده  5درصد کاهش داشته است .از این میزان یک سوم واگن به صادرات سیمان اختصاص یافته است .جالب اینجاست که در سال
جاری بازار بسیار خوبی برای صادرات سیمان به کشور ازبکستان فراهم شده است که میبایست از این بازار به نو احسن استفاده کنیم .ما رقبای زیادی
را در این بخش در کشورهای ترکمنستان داریم که تمایل دارند از یک میلیون تن ظرفیت سالیانه سیمان ازبکستان سهم خود را افزایش دهند .از
ابتدای سال تا کنون 302واگن امدادی وارد کشور شده که  83درصد این سهم راه آهن خراسان بوده است که عمدتا" به واگنهای سیمان اختصاص
یافته است .با توجه به آن که تعدادی از واگنهای ترکمنستان به خاطر تعمیرات اساسی مجوز سیر را نداشتند ،با رایزنی با راه آهن ازبکستان سیمان
مورد نیاز ایشان با واگنهای ازبک حمل شد.
روال واردات واگن امدادی تا  97/03/17طبق برنامه بود لکن به دلیل رقابت تعدادی از همکاران در ترکمنستان واگنها به نام اشخاص اعزام شدند که
سبب مشکالت متعددی در تخصیص واگن شده است.

مصوبات جلسه:
 .1مقرر گردید اعضای محترم مشکالت خود را در حوزه تولید و به ویژه تأمین مواد اولیه ،به صورت مکتوب اعالم نمایند.
 .2مقرر گردید اعضا در خصوص تولیداتی که مواد اولیه آنها با ارز دولتی وارد میشود و به نرخ آزاد به فروش میرسد موارد
را منعکس کنند ،تا از طریق تعزیرات مورد پیگیری قرار گیرد.
 .3مقرر گردید موضوع مالیات تورمی طی مکاتبهای در دبیرخانه شورای گفت و گو مطرح و به صورت ویژه در دستور پیگیری
قرار گیرد.
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