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فرار مالیاتی در کشور به چه میزان است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از وصول ۷هزارمیلیارد تومان درآمد
مالیاتی در  ۸ماه نخست سال جاری از اشخاصی ...
خضری مطرح کرد:

انحراف  ۳هزار میلیاردی اعتبارات
پزشک خانواده در دولت دهم

آیا قیمت دالر در بازار منطقی است؟
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه نرخ تورم
یکی از مولفه های موثر در تعیین قیمت ارز است ...

تعدادی از احزاب مجوزدا ِر کشور دولتساخته هستند
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس ابراز امیدواری کرد تا حزبی در کشور تشکیل
شود که بتواند اعتماد طرفدارانش را جذب ،هزینهها ...

کیان پور:

گرانی خانه های نوساز رکود مسکن را
عمیق تر می کند

نایــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس ،بــا انتقــاد
از بــزرگ شــدن حبــاب قیمــت مســکن در بــازار
خانــه هــای نوســاز ،گفــت :بــی توجهــی بــه گرانــی
خانــه هــای نوســاز رکــود بــازار مســکن را عمیــق
تــر مــی کنــد.
مجیــد کیــان پــور در گفــت وگــو بــا خبرنــگار
عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس ،گفـت :بیمـه هـا درپرداخـت ۱۰
درصـد از حـق بیمـه شـخص ثالث بـه وزارت بهداشـت تعلل مـی کنند.
رسـول خضـری در گفـت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت ،بـا
بیـان اینکـه از زمـان تصویـب قانون برنامه چهارم توسـعه دولت سـهم
وزارت بهداشـت ازبیمه شـخص ثالت ناشـی از تصادفـات رانندگی را به
طورکامـل پرداخـت نکرده اسـت ،گفـت :این پـول یعنی اعتبـار دریافت
شـده از حـق بیمـه شـخص ثالـث بـه حسـاب خزانـه وارد مـی شـود،
بنابرایـن بیمـه ها هیـچ تعللـی دراین زمینـه نداشـته و دولت متاسـفانه
امانـت دار قابـل قبولـی نیسـت.نماینده مـردم سردشـت و پیرانشـهر
درمجلـس شـورای اسلامی ،افزود :بـه طورحتـم این سـرمایه متعلق به
وزارت بهداشـت بـوده و این وزارتخانـه می تواند از ایـن اعتبار درجهت
درمـان افـراد مصـدوم درتصادفات اسـتفاده کنـد ،دولت به هیـچ عنوان
حـق اسـتفاده از ایـن پـول را درمحل هـا و موارد دیگـر نـدارد؛ بنابراین
ایـن پـول نشـان دار بـوده و تنهـا بایـد بـرای هزینه هـای تمام شـده
درمـان مصدومان ناشـی از حوادث ترافیکی و خودرویی اسـتفاده شـود.
وی بـا بیـان اینکه دولـت از صدرصد اعتبار شـاید تنهـا  10درصد آن را
بـه وزارت بهداشـت پرداخت کرده باشـد ،تصریح کرد :ازاین مشـکالت
در خصـوص هزینـه کرد منابع و اعتبـارات دردولت وجـود دارد ،به عنوان
مثـال درمجلـس مقررشـد  9بیسـت و هفتـم حـق درمـان کارگـران به
خزانـه منتقـل شـود ،امـا درحـال حاضـر مشـخص نیسـت کـه ایـن
پـول کجـا هزینـه شـده و ایـن شـبه وجـود دارد کـه دولـت از اعتبارات
ایـن چنینـی بـرای مـوارد دیگـر غیرازدرمـان کارگـران هزینـه کنـد؛
بنابرایـن درمـوارد ترافیکـی نیـز مسـبوق بـه سـابقه اسـت کـه دولـت
اعتبـارات را درمحـل هـای دیگـر هزینـه کنـد.
خضـری با تاکیـد برتعامـل حداکثـری دولت و مجلـس و نظارت بیشـتر
قـوه مقننـه برعملکـرد دولـت ،گفت :مجلـس باید نظـارت هـای خود را
بـه صـورت ماهیانه برنحـوه هزینه کـرد منابع موجـود درخزانـه از جمله
 9بیسـت و هفتـم و توجـه بـه آن دربحث درمـان انجام دهـد ،نمی توان
حـق درمـان کارگـران و اعتبـارات درحق بیمه شـخص ثالـث را به نهاد
دیگـر و یا بـرای پروژه هـای دیگـر درنظرگرفت.
عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس  ،با اشـاره بـه اینکه دردولـت دهم
 3هـزار میلیـارد تومـان از اعتبارات متعلق به پزشـک خانواده به مسـکن
مهـر اختصـاص پیدا کـرد ،افزود :دولـت ها به راحتـی اعتبـارات و منابع
را جابـه جـا مـی کننـد ،بـه طورحتـم  10اعتبـارات ناشـی از حـق بیمه
شـخص ثالـث منبـع قابـل توجهی اسـت کـه اگر بـه وزارت بهداشـت
اختصـاص پیـدا کنـد چالـش هـای مهمـی درایـن وزارتخانـه قابل حل
ا ست .
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خبرگــزاری خانــه ملــت ،بــا انتقــاد از حبــاب قیمــت
مســکن بــه ویــژه در خانــه هــای نوســاز ،گفــت:
گرانــی خانــه هــای نوســاز بیــش از نــرخ تــورم
هدایــت مشــتریان بــه ســمت خریــد خانــه هــای
قدیمــی ســاز را رقــم زده اســت.

نایــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای
اســامی ،بــا تاکیــد بــر اینکــه رشــد قیمــت در بخش
مســکن تنهــا در بــازه تورمــی قابــل پذیــرش اســت،
افــزود :اگــر قیمــت خانــه هــای نوســاز بــا رونــد
فعلــی افزایشــی بیــش از نــرخ تــورم را تجربــه کنــد
بــه طــور حتــم در بهــم خــوردن عرضــه و تقاضــا

نقــش پررنگــی خواهــد داشــت.
گرانــی خانــه هــای نوســاز کاهــش تقاضــا در ایــن
حــوزه را رقــم مــی زنــد
نماینــده مــردم درود و ازنــا در مجلــس شــورای
اســامی ،بــا بیــان اینکــه گرانــی خانــه هــای نوســاز

اردکانیان پاسخ داد:

سال آینده آب شرب جیره بندی می شود؟
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه شــرایط بارندگــی در
کشــور گفــت  :در برخــی نقــاط کشــور ماننــد
فــات مرکــزی کشــور کمتریــن میــزان بارندگــی
در  ۵۰ســال اخیــر را تجربــه کــرده ایــم.
رضــا اردکانیــان در گفتوگــو بــا خبرنــگار
خبرگــزاری خانــه ملــت ،بــا اشــاره بــه کاهــش
بارندگــی در ســال  96در خصــوص وضعیــت
آب شــرب در ســال آینــده بیــان داشــت :بــا
کمــک مــردم در ســال آینــده بــه گونــه ای عمــل
می کنیم تا آب شرب جیره بندی نشود.

مجوزدار کشور دولتساخته هستند
تعدادی از احزاب
ِ
عضـو فراکسـیون نماینـدگان والیـی مجلـس ابـراز امیـدواری کـرد
تـا حزبی در کشـور تشـکیل شـود کـه بتوانـد اعتمـاد طرفدارانش را
جـذب ،هزینههـا را تامیـن و پـای تصمیمـات راس مخـروط حـزب
با یستد .
محسـن کوهکـن ریـزی در گفـت وگو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانه
ملـت ،در خصـوص فعالیـت احـزاب در کشـور ،اظهار داشـت :احزاب
زیـادی مجوز تاسـیس گرفتهانـد ولی عملکـرد و سـاختار آنها حزبی
نیسـت ،تعـدادی از احـزاب مجـوزدا ِر کشـور ،دولتسـاخته هسـتند؛
البتـه بـه ایـن معنا نیسـت که دولـت این احـزاب را بـه وجـود آورده
اسـت بلکـه در دولـت هـای گذشـته برخی افـراد وزیـر شـدهاند و با
 4نفر از رفقایشان حزبی را تشکیل دادهاند.
عضـو فراکسـیون نماینـدگان والیی مجلس شـورای اسلامی با بیان
اینکـه در دولتهـای سـازندگی و اصالحـات ایـن اتفـاق رخ داد ،بیـان کـرد :در دولـت احمـدی نـژاد بـه
دلیـل اینکـه بـه کار حزبـی اعتقـادی نداشـتند ،بـه ایـن عنـوان و به نام حـزب چیزی تشـکیل نشـد بلکه
فعالیتهـای لجنـهای انجام شـد.
وی بـا بیـان اینکـه حـزب به ما هو حـزب دارای کانون و حوزه اسـت و سـاختار آن در یک مخـروط تعریف
میشـود کـه در کـف آن مردم هسـتند ،افـزود :اگر احـزاب کار صحیـح را انجـام دهند یعنی از کـف قاعده
مخـروط بـه سـمت بـاال مطالـب منتقل شـود ،راس مخـروط بنا بـر اعتماد بـه خـرد جمعـی تصمیماتی را
بـرای بدنه و قاعـده مخروط حـزب اتخـاذ میکند.
فقط حزب موتلفه ساختار صحیحی دارد
کوهکـن ریـزی بـا بیـان اینکه دلیل عـدم حضور فعـال احـزاب و ناکارآمدی آنها در کشـور این اسـت که
سـاختار حزبـی مناسـبی ندارنـد ،متذکـر شـد :در کل کشـور فقط یک حـزب سـاختار صحیحـی دارد و آن
هم حـزب موتلفه اسـت.
نماینـده مـردم لنجان در مجلس شـورای اسلامی بـا بیان اینکـه حزب موتلفه نیـز به دلیـل محدودیت در
منابـع مالـی صرفـا در حـد داشـتن دفاتر اسـتانی و بعضـا دفاتر شهرسـتانی تلاش میکند ،گفـت :قطعا
اگـر حزبـی بخواهـد کار درسـتی انجـام دهد بایـد حداقل یکی از این  2ویژگی را داشـته باشـد؛ نخسـت،
حضـور فـردی معتمـد در راس حـزب و دوم تقبـل هزینههای حزب توسـط راس مخـروط حزب.
عضـو فراکسـیون نماینـدگان والیی مجلس شـورای اسلامی با بیـان اینکه بایـد افراد معتمـدی در راس
احـزاب قـرار گیرنـد تا دیگـر افـراد در شهرسـتانها اعتمـاد کنند و هزینـه فعالیتهـای حزبـی را بدهند،
اظهـار داشـت :یـا اینکـه از محـل دریافت حـق عضویتهـا ،هزینههـای دفاتر اسـتانی تامین شـود.
وی افـزود :وقتـی ایـن اعتماد نیسـت ،اگر حـزب بخواهد فعالیت کند باید منابعی داشـته باشـد تـا فعالیت
خـود را در کانـون هایی کـه دارد پیش ببرد.
با دادن پول از خزانه به احزاب مخالفم
کوهکـن ریـزی گفـت :یکـی از دالیلی کـه من بـا دادن پول از خزانـه به احـزاب مخالفم این اسـت که اگر
احـزاب فعالیـت کانونـی داشـته باشـد ،احزابی که بـه دولت نزدیکتـر هسـتند امکانات بیشـتری دریافت
میکننـد و نبایـد با پـول بیت المـال فعالیـت حزبی کرد.
عضـو فراکسـیون نماینـدگان والیـی مجلس شـورای اسلامی بیـان کـرد :امیدوارم حزبی تشـکیل شـود
کـه حداقـل بیـن طرفدارانـش اعتمـاد عمومـی بـه دسـت آورد کـه هزینـه کانونهـا را تامین کننـد و پای
تصمیمـات راس مخـروط حزب بایسـتند.

رضایی:

تالش های پراکنده و عدم ساماندهی معتادان متجاهر
نایـب رییـس کمیسـیون اجتماعی مجلس تلاش های پراکنـده را علت عدم سـاماندهی معتـادان متجاهر
دانسـت و گفت :شـهرداری ها مـکان هایی را برای اسـکان معتـادان متجاهـر تامین کند.
مسـعود رضایـی در گفـت و گو بـا خبرنگار خبرگـزاری خانه ملـت با انتقـاد از عملکرد ضعیـف و پراکندگی
وظایـف دسـتگاه هـا در حـوزه جمـع آوری و سـاماندهی معتـادان متجاهـر ،گفـت :هـر چند در ایـن رابطه
تلاش هایـی شـده اما متاسـفانه این تلاش هـا و تصمیم گیـری ها متفرقـه و مقطعـی بـوده و در جامعه
بازخوردی نداشـته اسـت.
نماینـده شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی ،بـا بیـان اینکـه تلاش هـای نیـروی انتظامی ،بهزیسـتی،
شـهرداری هـا و بخـش خصوصی در رابطـه با سـاماندهی معتـادان متجاهر پراکنـده اسـت ،تصریح کرد:
سـاختار مناسـب و متمرکزی در این رابطه وجود نداشـته و دسـتگاه ها در این رابطه احسـاس مسـئولیت
مناسـبی ندارند.
وی بـا یـادآوری اینکـه بهزیسـتی بهترین متولـی برای جمـع آوری و سـاماندهی معتادان متجاهر اسـت،
افـزود :البتـه نهادهایـی ماننـد نیـروی انتظامـی ،دادگسـتری و شـهرداری هـا بایـد همـکاری الزم را بـا
بهزیسـتی داشـته باشـند تـا امـر سـاماندهی به درسـتی تحقـق یابد.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم ،ادامـه داد :شـهرداری ها مـی تواند مـکان هایـی را برای اسـکان
معتـادان متجاهـر تامیـن کنـد اما مسـئولیت پاسـخگویی بایـد بر عهده بهزیسـتی باشـد.
نماینـده شـیراز در مجلـس دهـم ،نبـود برنامـه مراقبتـی و حمایتـی مناسـبی را در بازگشـت  90درصدی
معتـادان بـه اعتیـاد موثـر دانسـت و گفـت :از سـویی پروتـکل هـای درمـان اعتیـاد نیز کارسـاز نیسـت
بنابرایـن نیـاز اسـت علل موثر در بازگشـت به اعتیاد بررسـی ،آسـیب شناسـی و حذف شـود و از سـویی
در پروتـکل هـای درمـان تجدیـد نظـر و بازنگری مناسـب انجام شـود.

وی بــا اشــاره بــه میــزان بارندگــی در ســال
جــاری ،گفــت :هــر ســال میــزان بارندگــی را
بــا دوره هــای مختلــف مقایســه مــی کنیــم ،بــر
همیــن اســاس میــزان بارندگــی در ســال جــاری
و بــه ویــژه در ســه مــاه و نیــم گذشــته کمتریــن
میــزان بارندگــی در  47ســال گذشــته بــود.
اردکانیــان در ادامــه گفتوگــو بــا خبرگــزاری
خانــه ملــت ،در خصــوص میــزان بارندگــی در
فــات مرکــزی ایــران ،اظهارداشــت :در برخــی
نقــاط کشــور ماننــد فــات مرکــزی کشــور

بــه کاهــش تقاضــا در ایــن حــوزه منجــر خواهد شــد،
تصریــح کــرد :گرانــی ایــن نــوع خانــه هــا بــازار
واحدهــای چندســال ســاخت و قدیمــی و همچنیــن
خانــه هــای کلنگــی را داغ کــرده اســت.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ،بــا تاکیــد
بــر اینکــه بایــد راهکارهــای کارشناســانه بــرای
تنظیــم قیمــت هــا در حــوزه مســکن در نظــر گرفتــه
شــود ،گفــت :وزارت راه و شهرســازی در ایــن مســیر
بایــد بــا همــکاری ســازمان تعزیــرات حکومتــی و
ســازمان مالیاتــی بــه تنظیــم نــرخ هــا در حــول و p
وش تــورم کمــک کنــد.
بــزرگ شــدن حبــاب قیمــت هــا رکــود بــازار
مســکن را عمیــق تــر مــی کنــد
وی یــادآور شــد :مالکانــی کــه بــه رعایــت قیمــت
مســکن در بــازه نــرخ تــورم عمــل کــرده انــد بایــد
بــا مشــوق هــای مالیاتــی و بخشــودگی هایــی در
ایــن زمینــه بــه ادامــه ایــن رونــد تشــویق شــوند
و کســانی کــه بــه برهــم زدن نظــم بــازار مشــغول
هســتند نیــز بایــد بــا سیاســت هــای بازدارنــده از
ادامــه مســیر منــع شــوند.
نایــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای
اســامی ،ادامــه داد :اگــر راهــکاری بــرای
ســاماندهی بــازار مســکن بــه ویــژه در حــوزه
واحدهــای نوســاز اندیشــیده نشــود قطعــا رکــودی
عمیــق بــازار مســکن را فــرا خواهــد گرفــت.

کمتریــن میــزان بارندگــی در  50ســال اخیــر را
تجربــه کــرده ایــم.
وزیــر بــا اشــاره بــه تــاش وزارت نیــرو تاکیــد
کــرد :در نظــر داریــم بــا برنامــه ریــزی کمبــود
آب و بــارش را مدیریــت کنیــم.

مالی پور :

فساد در حوزه تعرفه های وکالت
مشکل ساز است

عضــو هیــات رییســه کمیســیون قضایــی و
حقوقــی مجلــس ،بــا اشــاره بــه نــگاه انحصــاری
کانــون وکال درجــذب وکیــل ،گفــت :فســاد
درحــوزه تعرفــه هــای وکالــت مشــکل ســاز
اســت.
یحیــی کمالــی پــور درگفــت و گــو بــا
خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت ،درخصــوص
تغییردرتعرفــه حــق وکالــت ،گفــت :تعییــن تعرفــه
هــای وکالــت و امــور قضایــی در اختیــار قــوه
قضاییــه قــرار دارد ،بنابرایــن دراختیــار نهــاد و یــا دســتگاه دیگــری ازجملــه کانــون
مشــاوران و ســردفتران نیســت؛ ازایــن رو هــر ســه ســال یکبــار حــق الوکالــت بررســی
شــده و درنهایــت براســاس شــاخص هــای تورمــی میــزان را مشــخص مــی شــود.
نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد درمجلــس شــورای اســامی ،افــزود :یکــی ازمســائل
مهــم درخصــوص دریافــت حــق الوکالــه قانونــی ،انتقــال کانــون وکال بــه زیرمجموعــه
قــوه قضاییــه اســت ،زیــرا مشــکالت مهمــی ازجملــه فســاد درحــوزه تعرفــه هــا درحــال
حاضــر وجــود دارد؛ میــزان تعرفــه هــا همیشــه مشــخص بــوده و عــده ای از وکال
قانونمنــد هســتند؛ بنابرایــن برخــی وکال حــق تعرفــه را دربرگــه وکالــت قیــد کــرده و
بیشــتر از آن پولــی دریافــت نمــی کننــد ،امــا عــده ای از وکال دربرگــه وکالــت مبلغــی
را نوشــته و خــارج از وکالــت پــول دیگــری دریافــت مــی کننــد.
وی تصریــح کــرد :درحــال حاضــر ســازوکار نظارتــی قــوی درحــوزه رســیدگی بــه
تعرفــه هــای وکالتــی وجــود نــدارد ،بایــد ایــن مشــکال ت را به نوعــی حل و ســاماندهی
کــرد؛ ضمــن اینکــه بایــد اهــرم نظارتــی بــرای اعمــال تعرفــه هــا وجــود داشــته باشــد،
درغیرایــن صــورت تعییــن تعرفــه بــدون توجــه بــه اجــرای آن درحــل مشــکالت نــدارد.
کمالــی پــور افــزود :چنــدی پیــش فوریــت طــرح جــذب وکیــل توســط کانــون وکال
درصحــن علنــی بــه تصویــب رســید و مشــخص نیســت کــه درکمیســیون قضایــی
مــورد موافقــت نماینــدگان قــرار گیــرد ،زیــرا تــا زمانــی کــه ســازوکار الزم بــرای
پذیــرش متخصصــان حقوقــی و وکیــل درکانــون وکال فراهــم نشــود؛ حــذف کانــون
مشــاوران قــوه قضاییــه درجــذب مشــاوران حقوقــی تبعــات بســیاری بــرای
فارغ التحصیالن حقوق خواهد داشت.
وی بــا بیــان اینکــه کانــون وکال درجــذب وکیــل انحصــاری عمــل مــی کنــد ،تصریــح
کــرد :بــه عنــوان مثــال کانــون وکال ســاالنه  100نفــر وکیــل جــذب مــی کنــد ،ایــن
درحالــی اســت کــه درجامعــه ممکــن اســت ظرفیــت هــای بیشــتری بــرای جــذب
مشــاوره حقوقــی وجــود داشــته باشــد؛ بنابرایــن بایــد ســازوکاری را درنظرگرفــت کــه
کانــون وکال بــرای جــذب فــارغ التحصیــان انحصارگذشــته را کنارگــذارد؛ اگــر ایــن
ســازوکار در کانــون وکال ایجــاد شــود مــی تــوان کانــون مشــاوران قــوه قضاییــه را
درجــذب وکیــل حــذف کرد.عضــو هیــات رییســه کمیســیون قضایــی و حقوقــی
مجلــس ،بــا اشــاره بــه اینکــه ســختگیری هــای کانــون وکال حــق بســیاری از
فــارغ التحصیــان حقــوق را تضییــع مــی کنــد ،گفــت :کمیســیون قضایــی بایــد بــا
دعــوت از مســئوالن کانــون وکال ایــن مســئله را بررســی کنــد ،اگــر ایــن نتیجــه
حاصــل شــد کــه کانــون وکال برخــی ضوابــط را درجــذب وکیــل رعایــت کنــد؛ هیــچ
ضرورتــی بــرای فعالیــت قــوه قضاییــه درایــن حــوزه وجــود نــدارد ،امــا اگــر کانــون وکال
انحصــاری عمــل کنــد ،بــه طورحتــم حــق عــده ای ضایــع مــی شــود.

پورابراهیمی پاسخ داد:

وقوع  40هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی از وصــول ۷هزارمیلیــارد تومــان درآمــد
مالیاتــی در  ۸مــاه نخســت ســال جــاری از اشــخاصی
کــه کــد و هویــت اقتصــادی ندارنــد ،خبــر داد.
محمدرضــا پورابراهیمــی داورانــی در گفــتو گــو
بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت ،در خصــوص
فرارهــای مالیاتــی ،گفت:بحــث فرارهــای مالیاتــی
یکــی از مشــکالت نظــام اقتصــادی کشــور بــوده کــه
بایــد بــه ایــن موضــوع رســیدگی جــدی شــود چــرا
کــه یکــی از راهکارهــای اصلــی بــرای کاهــش اتکای

قابــل تاملــی اســت در هرکشــور متناســب بــا نحــوه
محاســبه مالیــات ممکــن اســت تغییراتــی داشــته
باشــد.
پورابراهیمــی داورانــی در ادامــه ی گفــتو گــوی خود
بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت ،افزود:براســاس
بررســی هــا و لحــاظ نســبت مالیــات بــه میــزان تولید
ناخالــص داخلــی بــا حداقــل متوســط کشــورهای
شــبیه بــه ایــران ،بایــد بــه بیــش از آنچــه کــه امــروز
مالیــات در کشــور محقــق مــی شــود بــه ســمت
کســب درآمدهــای مالیاتــی حرکــت کــرد بنابرایــن

بودجــه بــه درآمدهــای نفتــی ،جلوگیــری از فرارهــای
مالیاتــی اســت.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی ادامــه داد:بــرای کاهــش اتــکا بــه درآمدهای
نفتــی و لحــاظ درآمدهــای پایــدار مالیاتــی ،اقداماتــی
در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
بررســی ارتبــاط میــزان تولیــد ناخالــص
داخلــی و مالیــات در اقتصــاد
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس دهــم
شــورای اســامی تصریــح کرد:بررســی هــا بیانگــر
ایــن اســت در اقتصــاد کشــورها ارتبــاط مشــخصی
بیــن میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی و میــزان مالیــات
در اقتصــاد هــر کشــور وجــود دارد.شــاخص نســبت
مالیــات بــه میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی شــاخص

عــدم عــدد قابــل تحقــق مالیــات ،بیانگــر فرارهــای
مالیاتــی اســت.
فــرار مالیاتــی در کشــور بــه چــه میــزان
اســت؟
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی افزود:براســاس پیــش بینــی هــا ســاالنه
نزدیــک بــه میــزان  30الــی  40درصــد از مالیاتــی
کــه در کشــور وصــول مــی شــود فــرار مالیاتــی
وجــود دارد کــه بــرآورد مــی شــود حــدود 30الــی
 40هــزار میلیــارد تومــان میــزان فــرار مالیاتــی در
اقتصــاد کشــور وجــود دارد.
پورابراهیمــی داورانــی بــا تاکیــد بــر جلوگیــری از
فرارهــای مالیاتــی افــزود:در یکــی از اقدامــات بــرای
جلوگیــری از فرارهــای مالیاتــی ،موضــوع ســامانه

هــای اطالعاتــی نظــام جامــع مالیاتــی پیگیــری شــده
و بایــد ســامانه نظــام جامــع مالیاتــی بطــور کامــل،
تکمیــل شــود .همچنیــن بایــد از ســایر مولفــه هــا و
شــاخص هــا در شناســایی درآمدهــای مالیاتــی قابــل
وصــول ،اســتفاده شــود کــه مــی تــوان بــه موضــوع
اســتفاده از تراکنــش هــای بانکــی اشــاره کــرد.
نقــش رصــد تراکنــش بانکــی در جلوگیــری
از فرارهــای مالیاتــی چیســت؟
پورابراهیمــی داورانــی افزود:رونــد در حــال تکمیــل
طــرح جامــع مالیاتــی از یــک ســو و اســتفاده از
ابزارهــای ماننــد رصــد تراکنــش بانکــی ،باعــث شــده
در ســال  96اتفاقــات خوبــی در حــوزه اقتصــاد کشــور
بیافتــد.
وی گفت10:هــزار میلیــارد تومــان از میــزان مالیــات
قانونــی دولــت در طــول 8ماهــه امســال وصــول
شــده کــه  70درصــد از ایــن میــزان ،منابــع مالیاتــی
اســت کــه از طریــق رصــد تراکنــش هــای بانکــی
بدســت آمــده اســت.منابع مالیاتــی مذکــور از
اشــخاصی وصــول شــده کــه تــا امــروز در اقتصــاد
کشــور یــک ریــال بــه عنــوان مالیــات پرداخــت
نکرده اند.
شــاید در ســال آینــده میــزان فرارهــای
مالیاتــی بــه نصــف برســد
پورابراهیمــی داورانــی ادامــه داد:اشــخاصی کــه کمتــر
از میــزان قانونــی مالیــات پرداخــت کــرده انــد جــزء
مودیــان مالیاتــی هســتند کــه پرونــده مالیاتــی دارنــد
امــا 7هزارمیلیــارد تومــان مالیاتــی کــه در  8مــاه اول
امســال وصــول شــده مربــوط بــه اشــخاصی اســت
کــه کــد و هویــت اقتصــادی ندارنــد و هــدف گــذاری
شــده بــا رصــد موثــر از فرارهــای مالیاتــی جلوگیــری
شــود بنابرایــن اگــر رونــد مذکــور ادامــه یابــد شــاید
در ســال آینــده میــزان فرارهــای مالیاتــی بــه نصــف
کاهــش یابــد.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی افزود:بــه واســطه تصویــب قوانیــن مالیاتــی
مجلــس و رعایــت قوانیــن توســط دولــت ،مــی تــوان
گفــت رونــد خوبــی بــرای جلوگیــری از فرارهــای
مالیاتــی آغــاز شــده اســت.

انتخاب هیات رئیسه دائم کارگروه صنایع نمایندگان ادوار
اعضـا هیـات رئیسـه کارگـروه تخصصـی صنایـع
نماینـدگان ادوار مجلـس انتخـاب شـدند.
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری خانهملـت،
نماینـدگان ادوار در نشسـتی اعضای هیات رئیسـه
دائـم کارگروه تخصصـی صنایع را انتخـاب کردند.
در ایـن جلسـه که بـا حضور حسـن زمانی مشـاور
رئیـس مجلـس و سـید حسـین هاشـمی قائـم
مقـام وزیر کشـور برگـزار شـد ،نماینـدگان ادوار
دورههـای مختلـف مجلـس و حوزههـای انتخابیـه
متعـدد هـم حضـور یافتنـد و از رئیـس مجلـس

شـورای اسلامی ،مشـاوران رئیـس مجلـس و
رئیـس مرکـز امـور نماینـدگان ادوار بـه دلیـل
تاسـیس و پیگیریهـای ایـن مرکـز نیـز تشـکر و
قدردانـی بـه عمـل آوردنـد.
بـر ایـن اسـاس انتخابـات اعضـای هیات رئیسـه
کارگـروه تخصصـی صنایـع برگـزار و رمضانعلـی
صـادقزاده بـه اتفـاق آرا بـه عنـوان رئیـس ایـن
کارگـروه انتخاب شـد.
شـهریار طاهرپـور و احمـد مـرادی نیـز بـه عنوان
نایـب رئیس اول و دوم کارگـروه تخصصی صنایع،
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سـید احمدرضـا دسـتغیب بـه عنـوان دبیـر و رضا
حسـینی نیـز به عنوان سـخنگوی کارگـروه صنایع
انتخـاب و معرفی شـدند.
گفتنـی اسـت؛ حسـن زمانـی در ایـن نشسـت،
ظرفیـت کارگروههـای تخصصـی نماینـدگان ادوار
را یـادآور شـد و گفـت :ایـن کارگروههـا نقـش
بـازوی مشـورتی کمیسـیونهای تخصصی مجلس
شـورای اسلامی را خواهنـد داشـت و در بررسـی
طرحهـا و لوایـح میتواننـد کمـک شـایانی بـه
نماینـدگان مجلـس ارایـه کننـد.

زارع پاسخ داد:

آیا قیمت دالر در بازار منطقی
است؟

نباید بازار سوداگری ارز رونق یابد

نایــب رئیــس کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه نــرخ تــورم
یکــی از مولفــه هــای موثــر در تعییــن قیمــت ارز
اســت ،گفت:نــرخ واقعــی دالر حــدود ۴هــزار
تومــان اســت.
رحیــم زارع در گفــت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری
خانــه ملت،بــا انتقــاد از وضعیــت بــازار ارز در مــاه
هــای گذشــته گفت:رونــد صعــودی قیمــت دالر از
چنــد مــاه گذشــته آغــاز شــده بــه نحــوی کــه در
مقطــع فعلــی بــه بــاالی  4400تومــان رســیده
اســت.
نماینــده مــردم آبــاده ،بوانــات و خــرم بیــد در
مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد:بایــد پذیرفت
اتفــاق خاصــی در اقتصــاد کشــور نیافتــاده اســت
کــه براثــر آن بــازار ارز بــا تقاضــای بیــش از حــد
روبــرو شــود بنابرایــن براســاس مولفــه هــای
اقتصــادی ماننــد نــرخ تــورم نبایــد قیمــت
دالر بیشــتر از محــدوده قیمتــی 4هــزار تومــان
می شد.
زارع در ادامــه گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری
خانــه ملــت ،تصریــح کرد:آمارهــای اقتصــادی
دولــت بیانگــر تــورم تــک رقمــی اســت بنابرایــن
نبایــد قیمــت دالر بــا جهــش قابــل توجهــی روبــرو
مــی شد.بخشــی از رشــد قیمــت دالر اصطالحــا
حبابــی اســت.
تیــم اقتصــادی دولــت دوازدهــم اجــازه
ندهــد بــازار ارز پرتالطــم بمانــد
وی بــا بیــان اینکــه در مقطــع کنونــی نــرخ دالر
حــدود 4هــزار تومــان اســت،تصریح کرد:مــی توان
گفــت در طــول فعالیــت دولــت یازدهــم،
عملکــرد تیــم اقتصــادی دولــت در خصــوص
مدیریــت بــازار ارز بطــور نســبی مناســب بــود
و ایــن انتظــار وجــود داشــت ایــن رونــد در
دولــت دوازدهــم نیــز تکــرار شــود امــا حداقــل
عملکــرد تیــم اقتصــادی دولــت در مدیریــت
بــازار ارز ،در چندمــاه گذشــته مناســب نبــوده
است.
نایــب رئیــس اول کمیســیون تلفیــق بودجــه
مجلــس شــورای اســامی یــادآور شد:متاســفانه
افزایــش قیمــت ارز عــاوه بــر اینکــه تاثیــرات
اقتصــادی در رشــد قیمــت هــا دارد از بعــد روانــی
نیــز در گرانــی کاالهــا تاثیراتــی داشــته اســت ،در
هرصــورت دولــت بایــد شــرایط را بــرای یکســان
ســازی نــرخ ارز فراهــم کنــد همچنیــن بــا مدیریت
بــازار ارز ،اجــازه ندهــد بــازار ســوداگری ارز رونــق
یابــد.

