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خبر
عضو شورای شهر:

اگر شهردار رشت استیضاح نمیشد
استعفا میدادم

گیالن امروز -خزانه دار شورای اسالمی شهر رشت گفت :بنده
از افرادی بودم که رأی به برکناری حاج محمدی دادم و اگر وی
برکنار نمیشد .استعفا میدادم.
اسماعیل حاجی پور در گفتوگو با ایمنا اظهار کرد :بنده از افرادی
بودم که رأی به برکناری حاج محمدی دادم و اگر وی برکنار
نمیشد .استعفا میدادم.
وی در خصوص دالیل برکناری حاج محمدی توسط اعضای شورا،
افزود :وی طرحهای راهبردی مثل پروژه قرارگاه سازندگی خاتم
االنبیا (ص) که شورای شهر برای او تعیین کرده بود را اجرا نکرد.
حاجی پور اجرا نشدن مناسب پروژههای محل دفن زباله سراوان و
جذب نشدن  ۳۶۰میلیارد ریال اعتبار دولتی توسط حاج محمدی
را از دیگر دالیل برکنار وی دانست و گفت :شهردار سابق اگر
در جذب  ۳۶۰میلیارد ریال اعتبار دولتی موفق عمل میکرد،
میتوانست دوبار معادل همین مبلغ را جذب کند که در این زمینه
نیز بسیار ضعیف عمل کرد.
وی تاکید کرد :اعضای شورای اسالمی شهر رشت با کسی دشمنی
ندارند اما منافع شهر برایشان از همه چیز مهمتر است و در این
برهه از زمان تشخیص دادند که ماندن حاج محمدی به نفع و
صالح شهر نیست و قاطعانه او را برکنار کردند.
وی اضافه کرد :شهردار سابق در حد توان خود تالش کرد ولی
انتظارات مورد نظر اعضای شورا را نتوانست برآورده کند.
وی با بیان اینکه حاج محمدی میتواند تجربیات ارزنده شهرداری
رشت را در جای دیگری استفاده کند ،تصریح کرد :به او توصیه
میکنم اگر جای دیگری شهردار شد با اعضای شورا ،خود را درگیر
نکرده و با همه بهطور یکسان تعامل داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد :بنده یکسال رئیس شورای شهر رشت بودم و
خیلی تالش کردم که وی را حفظ کنم و حفظ کردم اما او در ادامه
نخواست که با تمامی اعضای شورا همکاری مناسب داشته باشند.
وی ادامه داد :شهردار سابق با تعداد سه الی چهار نفر از اعضا
همکاری میکرد در حالی که شورای شهر رشت  ۱۱عضو دارد.
عضو شورای شهر رشت ،تغییر و انتصابات مداوم مدیران در بدنه
شهرداری این شهر را یکی دیگر از دالیل برکناری حاج محمدی
دانست و گفت :تغییر و انتصابات زیاد نظم سیستم مدیریت شهری
به هم میریزد و باعث فقدان احساس امنیت ،روزمرگی و انفعال
نیروهای آن مجموعه میشود و این مسئله به هیچ عنوان به نفع
شهروندان این شهر نبود.

بهروزیفر ،نماینده فومن و شفت:

وزارت نیرو پروژه سد السک را
اجرایی کند

گیالن امروز -نماینده مردم فومن و شفت در مجلس خواستار
اجرای عملیات پروژه عمرانی سد مخزنی السک شد و گفت:
تقویت شبکه برق و آب شرب در شهرها و روستاهای فومن و
شفت امری ضروری است.
خلیل بهروزی فر در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در نطق
میان دستور خود با اشاره به اینکه کشاورزان یکی از قشرهای
زحمتکش کشور ،پرتالش و تاثیرگذار در حوزه امنیت غذایی و
رونق و جهش تولید در کشور محسوب می شود ،گفت :حمایت
عملی دولت از کشاورزان در تامین نهاده های کشاورزی ،تجهیزات
و ماشین آالت با اختصاص یارانه و تسهیالت ارزان قمیت برای
افزایش تولید امری ضروری است.
وی ادامه داد :واردات بی رویه و بیش از نیاز برنج خارجی به کشور
و توزیع آن در سطح بازار داخلی مقابله جدی با تولید داخلی
بشمار می رود؛ برنج یکی از محصوالت استراتژیک کشور محسوب
می شود و امنیت غذایی را برای مردم فراهم می کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود :وزارت جهاد کشاورزی
باید پاسخ دهد چه تصمیمی در جهت خرید تضمینی برنج گرفته
است؟
بهروزی فر در خصوص مشکالت گفت :زیبنده نیست بعد از
گذشت چهل سال از نظام مردم ساالری اسالمی ،شهرستان شفت
در لیست  ۳۰شهرستان محروم قرار بگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :مردم
شفت و فومن با توجه به سرمایه های خدادادى در حوزه کشاورزی،
صنعت ،خدمات آموزشی ،بهداشتی و درمانی ،گردشگری و به ویژه
در زمینه اشتغال ،مسکن ،آب شرب و کشاورزی و زیرساخت های
شهری و روستایی مشکل اساسی دارند و با سرانه های استاندارد
فاصله زیادی دارند .نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای
اسالمی خطاب به وزیر نیرو ،اظهار کرد :باید برای عملیات اجرایی
پروژه عمرانی سد مخزنی السک هرچه سریع تر اقدام شود تا مردم
محروم روستای های پیرامون بیش از این نسبت به بهره مندی از
خدمات ابتدایی نظام اسالمی همچون آب سالم ،برق  ،گاز ،راه و
غیره محروم نگردند.

 ۲۰هزار رزمنده گیالنی تجلیل می شوند

گیالن امروز -به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ۲۰ ،
هزار رزمنده گیالنی تجلیل می شوند.
سرهنگ حسین مصطفی پور معاون هماهنگ کننده سپاه قدس
گیالن در نشست خبری برنامه های هفته دفاع مقدس اظهار کرد:
به مناسبت چهلمین سال دفاع مقدس قرار است که از یک میلیون
رزمنده در کشور تجلیل شود که از این تعداد ۱۹ ،هزار رزمنده
سهمیه گیالن است که ما درنظر داریم تا از  ۲۰هزار رزمنده در
این استان تجلیل کنیم.
وی افزود :البته دستگاه ها و نهادهای مختلف در طول سال و به
مناسبت های مختلف از ایثارگران و رزمندگان تجلیل می کنند و
قرار است که در طول سال این تجلیل از این رزمندگان انجام شود
که عالوه بر تجلیل از رزمندگان ،برنامه های مختلفی نیز در هفته
دفاع مقدس برگزار می شود.
وی ادامه داد :با توجه به برنامه ریزی های انجام شده ۵۰۰ ،برنامه
شاخص فرهنگی در هفته دفاع مقدس امسال تحت عنوان « ما
قوی هستیم»  ،در استان گیالن انجام می شود که یکی از این
برنامه ها ،تجلیل از  ۲۰هزار رزمنده است.
وی بیان کرد :برپایی نمایشگاه فرهنگی رزمی اقتدار نیز در منطقه
زیباکنار رشت برپا و در ایام هفته دفاع مقدس ،نمایش نظامی
در این نمایشگاه اجرا و از طریق شبکه استانی گیالن نیز پخش
می شود تا عموم مردم بتوانند از طریق رسانه ملی نظاره گر این
رزمایش ها باشند.

{گیالن زمین}

سال بیست و چهارم /شماره 5563

اختالف نظر اتاقهای بازرگانی با بانک مرکزی در زمینه روشهای برگشت ارز به چرخه اقتصادی

راهکارهای  12گانه برای خروج از بحران ارزی

گیالن امروز -مشکالت ناشی از سیاستهای ارزی دولت تاکنون  6بار در
جلسات پیشین شورای گفتگوی استان طرح گردیده است (سه بار در سال
 ،97دوبار در سال  98و یک بار سال  .)1399در تمامی این جلسات به
دفعات و به شیوههای مختلف تاکید شد که اتاقهای بازرگانی سراسر کشور
با توجه به ماموریتهای قانونی و رسالت ملی خود معتقد به برگشت ارزهای
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی
کشور میباشند و اندک افرادی که به عمد،
ارزهای صادراتی خود را به چرخه اقتصادی
کشور وارد ننمودهاند را شایسته برخورد
قانونی میدانند .انتقاد بخش خصوصی به
سیاستهای ارزی دولت ،به دلیل عدم
تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارزهای
حاصل از صادرات نیست ،بلکه علت آن
است که سازوکار اجرایی درنظر گرفته شده
در بسیاری از موارد یا غیرقابل اجرا است و
یا هزینههای مضاعفی را به صادرکنندگان
تحمیل میکند که انجام یک پروژه
صادراتی را فاقد توجیه اقتصادی الزم
مینماید .پرسش مهم و اساسی این است
که اگر صادرکننده درآمد ناشی از صادرات
خود را به داخل کشور وارد ننماید چگونه
خواهد توانست سرمایه در گردش موردنیاز
فعالیت تجاری خود را تامین نماید؟
گواه این ادعا افزایش قیمتهای اخیر
ارز میباشد ،زیرا به دلیل شیوع ویروس
کرونا تجارت با کشورهایی مانند عراق،
افغانستان ،آذربایجان و غیره مسدود شده است و ارز الزم از طریق این
مرزها (به شیوههای مرسوم و قابل اجرا در دوران تحریم و نه به شیوه ابالغی
بانک مرکزی) به کشور باز نمیگردد .بررسیها بیانگر آن است که بسیاری از
صرافیهای فعال در پایتخت ،ارزهای موردنیاز خود را از مناطق ارزی مانند
آستارا تهیه مینمایند و تنها دلیل این موضوع آن است که همانطور که عنوان
شد ارزهای حاصل از صادرات از طریق این مرزها وارد کشور و به چرخه
اقتصاد کشور بازگردانده میشوند .به بیان بهتر این ارزها یا معادل ریالی آن
به طرق مختلف به کشور بازگردانده میشوند اما این روشها موردپسند بانک
مرکزی نمیباشد و یا آن را به رسمیت نمیشناسد.
در انتقاد به سیاستهای ارزی دولت بارها عنوان گردید که اگر دولت مدعی
است که بازگرداندن ارز در شرایط تحریمی امروز کاری آسان و شدنی
است ،اول آنکه خود چرا از دریافت مطالبات ارزی محروم شده است و دوم
آنکه صادرکنندگان حاضرند این مبالغ ارزی را در آن سوی مرزها تحویل
نمایندگان رسمی دولت دهند و دولت خود نسبت به انتقال آن ،به شیوهای
که میداند اقدام نماید.
نتیجه پافشاری بر این سیاستهای ارزی را امروز به خوبی مشاهده مینماییم.
آنچه واضح است نه دولت در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است و نه
صادرکنندگان توانستهاند خود را با سیستم تکلیف شده توسط بانک مرکزی
تطبیق دهند و نتیجه تداوم این سیاستها کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش
نرخ ارز و سایر مشکالت اقتصادی خواهد بود .حال زمان آن رسیده است که
تیم اقتصادی دولت به این پرسش اساسی و مهم پاسخ دهند که هزینهها
و فواید سیاستهای اتخاذ شده در زمینه ارزی برای صادرات خصوصا برای
صادرکنندگان کوچک و یا صادرکنندگان فعال در حوزه کشاورزی چه بوده
است و چه دستآورد مثبتی را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است؟
ضرورت دارد تا مجددا تاکید گردد که در شرایط حساس کنونی تامین
مواد اولیه و نهادههای تولید ،ماشینآالت خطوط تولید و تجهیزات مربوطه،
کاالهای اساسی و ضروری و نیز دارو و ملزومات پزشکی و بیمارستانی جزو
اولویتهای اصلی فعاالن اقتصادی عضو اتاق بازرگانی میباشد و بهطور حتم
ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی میتواند نقش موثری در دستیابی به
این اهداف و اولویتها ایفا نماید .با این اوصاف باتوجه به اینکه تحریمهای
اقتصادی ،تجارت خارجی و روابط کارگزاری بانکی جمهوری اسالمی ایران
را بهصورت مستقیم هدف قرار داده است ،اختالف نظر اتاقهای بازرگانی
با بانک مرکزی در زمینه روشها و مهلت برگشت ارز به چرخه اقتصادی
میباشد .بر همین اساس ،اتاق ایران در راستای همکاری با دولت و بانک
مرکزی ضمن ایفای نقش فعال و موثر در کمیته سوء رفتار تجاری مرکب از
نمایندگان وزارت صمت ،گمرک ایران و اتاق ایران موضوع «تبصره ذیل جزء
( )6بند ( )4ماده ( )10آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات»،
مبادرت به تشکیل کارگروه پایش کارتهای بازرگانی در سطوح ملی و
استانی به منظور شناسایی و برخورد قانونی با افراد سودجو و فرصتطلب
نموده براساس فهرست اعالمی بانک مرکزی کرده است.
در راستای موارد عنوان شده رویکرد موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از
صادرات در سال  99نیز دارای ابهاماتی است که ضرورت دارد این ابهامات
بهصورت شفاف روشن و برای تنویر افکار عمومی و رفع اتهاماتی که به
صادرکنندگان زده شده است ،در رسانه ملی اعالم گردد:
فهرست اعالمی بانک مرکزی فاقد اطالعات درخصوص میزان ارزش صادرات،
میزان ارزش تعهدات ایفا نشده ،عدم تفکیک آمار و اطالعات صادرکنندگان
طی سالهای  1397و  1398و نیز عدم اطالعات مالکیت بنگاههای صادراتی
(دولتی ،عمومی غیردولتی و خصوصی) است که اجازه بررسی و تجزیه و
تحلیل درست را به اتاقهای بازرگانی نمیدهد .در همین راستا طی نامهای
خطاب به رییس کل محترم بانک مرکزی خواسته شده است تا اطالعات
کاملی در این رابطه در اختیار اتاق ایران قرار دهد.
کل صادرات کشور طی سالهای  1397و  1398حدود  85میلیارد دالر
بوده است .برابر آمار بانک مرکزی از این مقدار  27/5میلیارد دالر به چرخه
اقتصادی کشور برنگشته است که باتوجه به سهم  20درصدی بخش

خصوصی در اقتصاد کشور بهنظر میرسد درصد کمی از مبلغ فوقالذکر به
بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد .این امر ناشی از فروش امانی برخی
از کاالها مانند فرش دستبافت ،فروش کاالهای صادراتی به کشورهای منطقه
از جمله روسیه ،صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت
ارز و کاالها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد ،صادرات ریالی به عراق و

افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و  ...میباشد
که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور
خواهد شد .دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخالف مواد ( )2و ( )3قانون
بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاقها تهیه ،تصویب و
ابالغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی ،شکلی و ماهیتی است و پیشبینی
میشود صادرات غیرنفتی کشور را حداقل برابر  50درصد کاهش دهد.
عطف به ماسبق شدن دستورالعمل ،حذف رویه واردات در مقابل صادرات،
حذف  20درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینههای ارزی مترتب به
ت پایه های صادراتی ،تعمیم ایفای تعهدات
صادرکنندگان و نیز تعدیل قیم 
ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید ،محرومیت واحدهای تولیدی
از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهادههای تولید
و ماشینآالت و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان
بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ
بهصورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاههای کوچک و متوسط و
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی.
راهکارها:
 .1بخشنامه اخیر بانک مرکزی اصالح و پیشنهادات ذیل در آن ملحوظ گردد:
برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روشهای چهارگانه اعالمی بانک
مرکزی (واردات در مقابل صادرات ،فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز،
سپردهگذاری ارزی نزد بانکها و  )...به چرخه اقتصادی کشور امکانپذیر
باشد.
کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی
خود تامین شود.
صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهادههای تولید ،از ایفای تعهدات
ارزی معاف گردد.
ارزش پروانههای صادراتی جهت پوشش هزینههای ارزی سربار صادرات،
حداقل  20درصد تعدیل گردد.
دستورالعمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
 .2در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور
و نیز پوشش هزینههای واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به نرخ تورم
دورقمی در کشور ،ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بنگاههای کوچک و
متوسط و فعالین حوزه صادرات محصوالت کشاورزی با نرخهای روز توسط
بانک مرکزی خریداری شود.
 .3به منظور رسیدگی به مشکالت صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات
ارزی و پاسخگویی به سواالت مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه ،بانک
مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکالت
جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استانها اقدام عاجل معمول نماید.
 .4بانک مرکزی به صورت دقیق و شفاف مشخص نماید که سهم بخش
خصوصی واقعی (نه شرکتهای شبه خصوصی ،عمومی غیردولتی یا
خصولتی) ،از مبلغ اعالمی  27/5میلیارد دالر چقدر است و بدهکاران اصلی
و عمده ارزی کدامین شرکتها میباشند (براساس اصل پارتو احتماال 80
درصد از بدهی عنوان شده تنها متعلق به  20درصد از شرکتها است) و در
ادامه مشخص کند از این بدهی بخش خصوصی واقعی ،چه درصدهایی به
بخشهای عمده اقتصادی شامل کشاورزی ،صنعت ،معدن و خدمات تعلق
دارد تا امکان تحلیل صحیح و کارشناسی فراهم آید.
 .5با توجه به تنوع جغرافیای صادراتی کشور (عراق و افغانستان ،حوزه اوراسیا،
حوزه کشورهای عربی ،اروپا و  )...و تفاوتهای موجود در نحوه تجارت با هر
یک از این کشورها ،بانک مرکزی سازوکاری اجرایی برای باز گرداندن ارز از
هریک از این حوزههای جغرافیایی تعریف نماید که امکان تجارت و انتقال
ارز را برای صادرکننده فراهم نماید و بخش اقتصادی سفارتخانهها در هر
کشور نیز موظف باشند که این سازوکار را تشریح نمایند و ابزار الزم را در
اختیار صادرکننده قرار دهند .این وظیفهای است که برعهده دولت قرار دارد.
صادرکننده باید به تجارت خود بپردازد و دولت موظف است زیرساخت الزم
را برای این کار اقتصادی ارزشمند فراهم نماید .اصوال فلسفه وجودی دولتها

ایجاد بستر و زیرساخت است.
 .6دولت و بانک مرکزی در مطالبه ارزهای صادراتی یک اصل اساسی را
مدنظر قرار نمیدهد .بسیاری از بارهای ارسالی خصوصا در حوزه کشاورزی
به دالیل بسیاری از بین میروند و نمیتوان آن را در بازار هدف عرضه نمود و
زیان متوجه فرد صادرکننده میگردد .در چنین مواردی سفارتخانه باید ورود
نماید و ضمن تایید این مطلب نسبت به رفع سوء
اثر ارزی آن محموله صادراتی هماهنگی الزم را با
بانک مرکزی به عمل آورد.
 .7اعمال سیاست تک نرخه کردن ارز و حذف
ارز  4200که جز فساد و ایجاد رانت دستاوردی
نداشته است .یارانهای که در این حوزه پرداخت
گردیده است هرگز به جیب مصرف کننده نرفت
و در عوض تعداد محدودی از واردکنندگان
که دارای ارتباطات خاص بودند از این یارانه،
بهرههای کالن بردند .دولت این ارز یارانهای را
حذف نماید و یارانه مذکور را به شخص مصرف
کننده و مردم عادی تخصیص دهد .این سازوکار
با سیاست کوپنی اتخاذ شده توسط دولت نیز
همخوانی دارد و امکان اعمال نظارت و جلوگیری
از سوءاستفادههای احتمالی را نیز فراهم میآورد.
 .8دولت جرایمی را برای عدم بازگرداندن
ارز صادراتی تعیین نموده است که با قوانین
باالدستی و توسعهای کشور در تضاد است .در
طی سالهای گذشته قانونگذار با هدف حمایت
از فعالیت ارزشمند صادرات همواره این حوزه را
از پرداخت مالیات معاف نموده است .اما در عمل
مشاهده میشود که دولت در تالش است به بهانههای مختلف این معافیت را
اوال تبدیل به نرخ صفر مالیاتی کند و ثانیا در بخشنامههای ارزی به عنوان
جریمه ،صادرکنندگان را مشمول مالیات مینمایند که به صراحت در تضاد با
قوانین توسعهای کشور میباشد.
 .9بانک مرکزی هزینههای حمل و نقل را در محاسبات خود برای ارزیابی
تعهدات ارزی اعمال نماید؛ این در حالی است که صادرکنندگان برای نقل و
انتقال ارز باید مسیرهای دشوار و طوالنی را متحمل شوند ،اما در حالی است که
صادرکنندگان برای نقل و انتقال ارز باید مسیرهای دشوار و طوالنی را متحمل
شوند ،اما محلی برای جبران این هزینه در بانک مرکزی تعریف نشده است.
 .10اجرای دقیق و تمام و کمال حکم دیوان عدالت اداری درخصوص تسعیر
ارز توسط سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانهای مرتبط و عدم نقض این
حکم توسط بخشنامههای سازمانی( .رای هیات عمومی :برمبنای بند (الف)
ماده  141قانون مالیاتهای مستقیم ،صددرصد درآمد حاصل از صادرات
محصوالت تمام شده کاالی صنعتی و محصوالت بخش کشاورزی (شامل
محصوالت زراعی ،باغی ،دام و طیور ،جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و
تکمیل آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کاالهایی که به
منظور دست یافتن به اهداف صادرات کاالهای غیرنفتی به خارج از کشور
صادر میشوند از شمول مالیات معاف هستند و به موجب بند (ب) ماده 104
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،اخذ هرگونه
مالیات و عوارض از صادرات کاالهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه
ممنوع است و براساس مدلول ماده  36قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1394/2/1و بند (ب) ماده  45قانون احکام
دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب  1395/11/10سود تفاوت نرخ تسعیر
ارز حاصل صادرات از هرگونه مالیات معاف است ،بنابراین احکام مواد  36و
 45قوانین یاد شده موید این معنی است .نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی
در بند  1نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت،
سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است
این حکم خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص
داده شد و به استناد بند  1ماده  12و ماده  88قانون تشکیالت و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  1392ابطال میشود).
 .11موضوع دیگری که برای بسیاری از تولیدکنندگان مشکل ایجاد نموده
است عدم هماهنگی میان سامانه ارزی بانک مرکزی با سامانه سازمان امور
مالیاتی و سامانه جامع تجارت وزارت صمت است .بسیاری از واحدهای
تولیدی ،ارز الزم برای واردات مواد اولیه و ماشینآالت مورد نیاز تولید را از
محل ارزهای صادراتی خود تامین و تعهدات ارزی خود را از این طریق تسویه
نمودهاند .این فرآیند در سامانه جامع تجارت قابل رویت است .متاسفانه دفاتر
مالیاتی بسیاری از تولیدکنندگان به بهانه عدم رفع تعهدات ارزی رد شده
است .در صورتی که این تولیدکنندگان تعهدات ارزی خود را انجام دادهاند،
اما به دلیل عدم هماهنگی عنوان شده ،سامانه اداره امور مالیاتی فرد را به
لحاظ ارزی بدهکار نشان میدهد .زیرا اداره امور مالیاتی به سامانه بانک
مرکزی استناد میکند و سامانه بانک مرکزی نیز با سامانه جامع تجارت
هماهنگ نیست .لذا ضرورت دارد این عدم هماهنگی برطرف شود تا از بروز
مشکالت برای صادرکننده جلوگیری بهعمل آید.
 .12قیمتهای پایه صادراتی و ارزشگذاریهای صورت گرفته در گمرک
به مراتب باالتر از نرخ واقعی محصول بوده است و در بیشتر موارد
ارزشگذاریهای صورت گرفته  2تا  3برابر نرخ فروش واقعی صادرات بوده
است .اما چون در گذشته این موضوع مشکلی را برای صادرکننده فراهم
نمینمود و تعهدی را برای او ایجاد نمیکرد ،واکنشی نیز نسبت به آن صورت
نگرفته بود .اما در شرایط فعلی که مباحث بازگشت ارز حاصل از صادرات
به صورت دستوری در حال اجرا است این موضوع سبب خواهد شد که
صادرکننده بیش از مبلغ واقعی به بانک مرکزی متعهد گردد و همانطور که
گفته شد این میزان از تعهد میتواند  2تا  3برابر ارزش واقعی تعیین شود.
بنابراین ضرورت دارد ارزشگذاریهای گمرک ،واقعی گردد و درخصوص
تعهدات پیشین نیز اعمال شود.

ناصر حاج محمدی و پایان  16ماه مدیریت پرحاشیه بر شهرداری

در آرزوی ثبات برای مدیریت شهری رشت

(ادامه از صفحه )1
رمضانپور با اشاره به اینکه عزل آقای حاج محمدی اتفاقی ناخوشایند بود گفت:
اعضای شورا به دنبال ثبات مدیریت شهری بودند و ان شااهلل در جلسه روز
چهارشنبه در صحن شورا شهرداری توانمند و بومی انتخاب می کنیم.
وی همچنین در ادامه توضیحاتی درباره روند انتخاب گزینه های شهرداری
رشت از ابتدای شورای پنجم ارائه داد.
رئیس شورای شهر رشت سرپرست جدید شهرداری رشت را فردی خوشنام،
باتجربه و اخالق مدار دانست و افزود :ایشان در شهرداری رودبار و شهرداری
منطقه یک رشت خاطرات خوبی از خود به جا گذاشت.
رمضانپور تاکید کرد :از سرپرست شهرداری انتظار دارم آرامش را در کارکنان
شهرداری برقرار کند ،به ثبات مدیریت توجه کرده و در انتصابات شایسته

ساالری را مدنظر قرار دهد .وی همچنین به اهمیت ممیزی امالک و حفظ
منابع مالی تاکید کرد و گفت :با افزایش منابع مالی ،تقویت زیرساخت و ایجاد
امکانات رفاهی می توانیم اعتماد مردم را جلب کنیم.
ناصر عطایی سرپرست جدید شهرداری رشت در این مراسم با تشکر از زحمات
دکتر حاج محمدی شهردار پیشین رشت اظهار کرد :از حسن اعتماد اعضای
محترم شورا قدردانی می کنم و بزرگان زیادی در شهرداری شایسته این
مسئولیت بودند و ان شاهلل بتوانیم در زمان کوتاه سرپرستی به بهترین شکل
اداره امور را انجام دهیم.
سرپرست شهرداری رشت از اعضای شورای شهر رشت تقاضا کرد شهردار
رشت در کوتاه ترین زمان ممکن انتخاب شود .عطایی با تاکید بر اینکه دوران
سرپرستی نباید به دوران قانون گریزی و بی ثباتی تعبیر شود گفت :دوران

سرپرستی باید دوران ثبات،آرامش و رعایت اخالقیات باشد.
وی به نقش سه نهاد مهم برای مساعدت به شهرها اشاره کرد وافزود :نهاد اول
مجلس ،نهاد دوم دولت و نهاد سوم مشارکت مردم بوده که تجلی اراده مردم در
شوراها متبلور شده است .سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه مدیریت
شهری به تنهایی نمی تواند همه مشکالت شهر را حل کند تاکید کرد :شهرداری
به مشارکت و تعامل سایر دستگاه های اجرایی نیازمند است.
عطایی با اشاره به اینکه یک میلیون نفر به شهرداری رشت امیدوار هستند بیان
کرد :برای توسعه و آبادانی شهر از هیچ تالشی دریغ نمی کنیم.
سرپرست شهرداری رشت از تدوین برنامه های کوتاه مدت در دوران سرپرستی
خبر داد و گفت :با اتحاد و همدلی امیدواریم دوران سرپرستی به دوران شکوفایی
تبدیل شود.

