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بس��یاری از صاحبنظ��ران ح��وزه اقتصاد
کشور معتقدند ریشه همه مشکالت موجود
در معیشت مردم ،در تورم است و اگر دولت
قص��د دارد گام��ی در جهت رفع مش��کالت
معیش��تی مردم بردارد ،بای��د در مرحله اول
غول تورم کشور را مهار کند.
ت��ورم ب��االی موجود در کش��ور بیش��ک
مهمترین عامل مش��کالت معیش��تی مردم
اس��ت و همه فعاالن اقتص��ادی بر آن تاکید
دارند ،اما باید دید که چرا باوجود این آگاهی
و اتفاقنظر و با این همه برنامهریزی و شعار
ب��رای رفع تورم ،هنوز در مدیریت و مهار آن
توفیق نیافتهایم؟! و چرا وضعیت تورم امروز
در بدترین شکل ممکن اقشار مختلف جامعه
را تحت فشار قرار داده است؟!
گرچه عامل مشکالت معیشتی کشور تورم
اس��ت ،اما ریش��ه اصلی تورم نیز چالشهای
اقتصاد کالن ما و مدیریت نامناس��ب اس��ت
که همچنان گلوی اقتصاد کش��ور را در همه
بخشه��ا میفش��ارد و مجال حرک��ت را از
فعاالن این حوزهها گرفته است.
اگر بخواهیم مش��کل معیش��تی و کاهش
ت��وان خرید مردم را ب��ا پرداخت نقدی حل
کنیم ،گرچ��ه در کوتاهمدت به نتایج مثبتی
میرسیم ،اما با گذشت زمان نتیجه این کار
معکوس خواهد بود و این پولپاشی مشکالت
را بیش��تر خواهد کرد و کاهش بیشتر قدرت
خرید نتیجه آن خواهد بود؛ بنابراین بهجای
اقدامات مقطعی باید راهکاری اساس��ی برای
این موضوع بیندیشیم.
در واقع کنترل تورم با اصالح ساختارهای
اقتصادی در بخشهای مختلف و ایجاد رونق
در کس��بوکارها باید در دس��تور کار باشد.
وقتی افراد شاغل و دارای کسبوکار مناسب
بهدالیل مختلف از جمله همهگیری ویروس
کرونا تحت فشار هس��تند ،طبیعی است که
در قش��ر کمدرآمد و بیکار فش��ار بیش��تری
خواهیم داشت.
دول��ت باید در گام اول ب��ه فکر توانمندی
مدیریت��ی در حوزه بازار باش��د ت��ا بتواند بر
مش��کل افزایش تورم غلب��ه و آن را کنترل
کن��د .بدونش��ک در س��الهای گذش��ته با
قوانین و شرایط موجود میتوانستیم در این
زمینه عملکرد موفقتری داش��ته باشیم ،اما
برنامههای م��ا در این زمینه کمتر به نتیجه
رسیده است.
یکی از دالیل به نتیجه نرسیدن برنامههای
کنترل تورم در کشور آرمانی در نظر گرفتن
اهداف و آرزومحوری بودن آنها در بس��یاری
از برنامهها بوده است.
البت��ه در بس��یاری از م��وارد نی��ز ضعف
س��اختاری نظام مدیریتی ما باعث میش��ود
حت��ی برنامهه��ای خ��وب ،با مناب��ع کافی،
ظرفیتهای مطلوب و ابزارهای مناس��ب به
نتیجه نرس��د .این عدم نتیجهگیری نش��ان
میده��د تیم یا تیمه��ای مدیریتی عملکرد
مناسبی نداشته و ناکارآمد هستند.
دلی��ل عمده دیگ��ر چنی��ن عملکردهای
ناموفقی در حوزه س��اماندهی معیشت مردم
وجود دید سیاسی در مسائل اقتصادی است.
این دید باعث میش��ود مدیران سیاس��ی
ج��ای مدی��ران اقتص��ادی کارآم��د را در
پس��تهای مدیریت��ی بگیرن��د و هم��واره
موضوعاتی مثل س��همخواهی در این سطح
مطرح شود.
در ای��ن جایگزینی ،معموال حاکم ش��دن
مصلحتاندیش��ی بهج��ای به��ا دادن به کار
اقتص��ادی باع��ث میش��ود نتیج��ه کار نیز
سفارشی و بیثمر از آب در آید.
ای��ن ن��وع ن��گاه سیاس��ی در بخشهای
مختل��ف از جمله اقتصاد و معیش��ت مردم
باعث میش��ود نظام مدیریتی ما براس��اس
بودجهبندی عملیاتی فعالی��ت نکند و نظام
ارزیاب��ی عملک��رد نیز براس��اس پ��اداش و
تنبی��ه حکمفرما نباش��د؛ در صورتی که اگر
چنین نظام��ی بر این بخ��ش حکمفرما بود
و مس��ئوالن بابت ن��وع عملکرد خود موظف
به پاس��خگویی بودند ،هر ف��ردی باتوجه به
قابلیتهای خود پس��تهای مختلف را قبول
میک��رد و با برقراری نظام شایستهس��االری
موضوعات��ی مث��ل مه��ار ت��ورم بهراحتی به
نتیجه میرسید.
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ات��اق اصن��اف ایران طی اطالعیهای به اتحادیهه��ا و کارفرمایان صنفی
اع�لام ک��رد از  ۱۳دی درج برچس��ب معاف از مالیات ب��ر ارزش افزوده بر
کاالهای ذکرش��ده در این قانون الزامی اس��ت و صنوف در صورت دریافت
مالی��ات از کااله��ای معاف باید  2برابر مالی��ات و عوارض دریافتی جریمه
پرداخت کنند.
به گزارش ایس��نا ،در این اطالعیه آمده اس��ت باتوجه به الزام قانونی و
ابالغیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

از تاری��خ  ۱۳دی  ،۱۴۰۰تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کاالهای معاف
از مالیات ارزش افزوده مکلفند برچسب معافیت از مالیات ارزش افزوده را
از تاریخ اجرای این قانون بر بستهبندی کاالهای مزبور درج کنند.
همچنی��ن عرضهکنن��دگان این کاالها هنگام عرض��ه ،مجاز به دریافت
مالیات و عوارض ارزش افزوده از کاالها و خدمات معاف نبوده و در صورت
تخلف نهتنها باید مالیات و عوارض دریافتی را عودت کنند ،بلکه مشمول
جریمهای معادل  2برابر مالیات و عوارض دریافتی نیز خواهند شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با

براس��اس بند «الف» ماده ( )۹قانون مالیات بر ارزش افزوده ،محصوالت
کش��اورزی فرآورینشده ،دام زنده و خوراک آن ،بذر ،نشاء ،سم ،کود ،آب
مصارف کش��اورزی ،ش��یر -پنیر -ماس��ت ،آرد و نان ،انواع گوشت ،برنج،
حبوبات ،سویا ،انواع روغن خوراکی ،شیر خشک ،تخممرغ نطفهدار ،خمیر
کاغ��ذ و کاغ��ذ باطله ،دفت��ر تحریر ،کاغذ چاپ ،تحری��ر و روزنامه ،کتاب،
روزنامه ،نشریه ،فرش دستباف و مواد اولیه آن ،صنایع دستی ،انواع دارو و
واکسن انسانی و دامی و ...از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

:

فقط نمایش شفافیت دادهایم

پیمان صفردوست
editor@smtnews.ir

چندی پیش ویدئویی مربوط به اظهارنظر حس�ین معروف و محمدرضا بهزادیان ،دو
تن از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کش�ور در فضای مجازی منتش�ر ش�ده
اس�ت .در این ویدئو این دو کارشناس درباره وضعیت موجود در اجرای قوانین توسط
ات�اق بازرگانی انتقاداتی را مط�رح میکنند .بخش عمدهای از صحبتها پیرامون عدم
شفافیت بودجه در اتاقهای بازرگانی و اجرا نشدن صحیح قانون در این نهاد است .نقد
و نظرها پیرامون این فیلم و حواش�ی آن در میان کارشناسان و دستاندرکاران حوزه
بازرگانی فراوان است .روزنامه
باتوجه به رسالت خود در این زمینه برای مشخص
شدن ابعاد مختلف این موضوع ،در این گزارش گفتوگویی را با حسین معروف ،عضو
هیات نماین�دگان اتاق بازرگانی ایران انجام داده اس�ت .در این گفتوگو که پیرامون
ق بازرگان�ی و نظارتهای موجود بر عملکرد ای�ن نهاد بوده ،تالش
موض�وع بودجه اتا 
ل و تصرف به مخاطب عرضه شود .البته
شده پرسشها و پاسخها و انتقادات بدون دخ 
روزنامه
آمادگی دریافت و انتش�ار مطالب بیشتر از صاحبنظران دیگر پیرامون
موضوعات مطرحشده را خواهد داشت .با ما در این گفتوگو همراه باشید:

ات��اق بازرگان��ی حق ندارد رس��انهها را با نام هدیه آل��وده به پول کند .در این
صورت خبرنگاران از رس��الت خود دور میش��وند و با احس��اس وامداری و دین
نمیتوانند بهعنوان رکن چهارم دموکراسی به وظیفه آگاهسازی خود عمل کنند

دو دیدگاه متفاوت

حسین معروف

پیش از
رسانهای شدن،
موضوع کمکاری
بارها با نهادهایی
چون خود اتاق
بازرگانی،
سازمان بازرسی
کل کشور و
شورایعالی
نظارت مطرح
شده ،اما اقدامی
در زمینه آن
صورت نگرفت

ع��دهای معتقدند در س��الهای اخی��ر عملکرد اتاق
بازرگانی ایران بس��یار مطلوبتر از چند دوره گذش��ته
بوده و با تمام کمبودها باید به آن نمره قبولی داد .عده

دیگ��ری نیز بر این باورند ک��ه اتاق بازرگانی مانند یک
خانواده بزرگ اس��ت و صحیح نیس��ت که موضوعاتی
اینچنین��ی پیش از اثبات ،در رس��انهها مطرح ش��ود.

 آقای معروف ویدئوی چند دقیقهایش�ما
و آق�ای بهزادی�ان و انتق�اد از عملک�رد اتاق
بازرگان�ی ای�ران را در این مدت بس�یاری از
مخاطبان مش�اهده کردهاند .نظرات ش�ما در
ای�ن ویدئو بیش�تر معطوف به بودج�ه اتاق و
عدم ش�فافیت در آن بود؛ در این باره توضیح
میدهید؟
بهط��ور کل��ی مباح��ث فراوان��ی درب��اره ات��اق
بازرگانی مطرح اس��ت اما اگر بخواهیم در این باره
اولویتبندی داشته باشیم ،بهطور حتم بودجه این
نهاد و شفافیت آن یکی از موضوعاتی است که باید
درباره آن دقت نظر بیش��تری بهعملآید و بهطور
جدیتری به آن پرداخته شود ،به همین دلیل فکر
میکنم در درجه اول باید این موضوع مورد واکاوی
قرار گیرد.
 آی�ا مش�کل خاص�ی در بودجهبن�دی و
درآمدزایی اتاق بازرگانی وجود دارد؟
بهش��کل اجمال��ی میت��وان گفت درآم��د اتاق
بازرگانی در حالحاض��ر طبق قانون از محل حق
عضویت اعضا و نس��بت  ۳در هزار درآمد مشمول
مالی��ات اعض��ای ات��اق بازرگانی تامین میش��ود،
ام��ا برای ات��اق بازرگان��ی یک منب��ع مالی بزرگ
نی��ز پیشبینی ش��ده که در واقع درآمد نیس��ت و
قانونگذار آن را بهعنوان درآمد اتاق تعریف نکرده
است.
در برنام��ه پنجم توس��عه اعتب��اری تحت عنوان
یک در هزار فروش کاال و خدمات اعضا دیده ش��د
که اتاق بازرگانی موظف اس��ت این پول را از اعضا
دریافت کن��د و در مقاصد خاصی ک��ه قانونگذار
در م��اده  ۷۷قان��ون برنامه پنج��م گنجانده صرف
ش��ود .در واقع کمک به اجرایی ش��دن اصل ،۴۴
کمک به بازاریابی و ارائه مش��اوره به اعضا از جمله
مواردی بوده که این بودجه باید صرف آن میش��د
و بهعقیده ما نشده است.
 آی�ا این بند همچنان و بعد از اتمام برنامه
پنجم همچنان پابرجاست؟
بل��ه؛ پ��س از اتمام موع��د اجرای قان��ون برنامه
پنج��م ،این بند با کم��ی اصالح��ات در ماده ۱۳
احکام دائمی برنامه توسعه کشور آورده شده است.
م��اده  ۱۳قانون احکام دائم��ی دقیقا همان تجویز
هزین��های ماده  ۷۷قانون برنام��ه پنجم را دارد که
فق��ط میزان آن بهج��ای یک در ه��زار فروش که
می��زان ناعادالنهای بود ،به  ۴در هزار س��ود تغییر
کرده اس��ت .در واقع این بند ب��ا همین تغییر باید
اجرایی میشد و سایر تکالیف قانونی در زمینه آن
نیز پابرجا بود.
 همچن�ان نیز این وجوه ج�زو درآمدهای
اتاق محسوب نمیشود!؟
خیر .باقی موارد در این بند مطابق گذشته است؛
یعنی همچنان این وجوه بههیچ ش��کلی نمیتواند

برای اتاق جنبه درآمدی داش��ته باش��د .این مبالغ
بای��د در جدول جداگانهای ثبت میش��د و مطابق
مفاد قانونی برای مواردی که پیشتر اش��اره ش��د
مورد اس��تفاده ق��رار میگرفت .در واقع براس��اس
قان��ون اتاق نبای��د ب��ا آن حقوق پرداخ��ت کند،
س��اختمان بسازد و در کل آن را در بودجه عمومی
خ��ود بگنجاند که ات��اق همه این کاره��ا را با این
وجوه انجام داده اس��ت .البته تخلفات تنها مربوط
به هزینهها نیست.
 یعنی در بخشهای دیگر هم ادعای تخلف
مطرح بوده است؟
تخلف��ات تنه��ا مربوط به مص��ارف این بخش از
بودجه نبود و زمانی که ماده  ۷۷اجرا میش��د اتاق
در وصول نیز دچار انحراف و تخلف شد ،زیرا هیات
رئیس��ه اتاق بازرگان��ی ایران در حکم صادرش��ده
ازسوی قانونگذار دخل و تصرف کردند و با عنوان
حمای��ت از تولی��د ،در وصول به اعض��ا ۷۰درصد
تخفیف دادند ،در حالی که تخفیف در حکم قانونی
را کسی جز خود قانونگذار نمیتواند بدهد و برای
این کار باید درخواس��ت به قانونگذار ارائه میشد،
اما متاس��فانه آنچه مشاهده میکنیم خالف چیزی
است که قانون به آن اشاره کرده است.
 موضوعات�ی که به آن اش�اره کردید،پس
از انتقال این قانون از م�اده  ۷۷قانون برنامه
پنجم به ماده  ۱۳احکام دائمی برنامه توس�عه
کشور نیز ادامه دارد؟
بله؛ متاس��فانه ما همچنان با ای��ن موارد روبهرو
هس��تیم .ام��روز در اجرای م��اده  ۱۳قانون احکام
دائم��ی نیز همچن��ان تخل��ف در هزینهها صورت
میگی��رد؛ یعنی ات��اق همچنان این وج��وه را در
بودج��ه عموم��ی خود میبین��د و خ��ود را محق
میبیند که با آن حقوق بدهد ،ساختوس��از کند،
سفر برود و جلسه برگزار کند ،در حالی که مجاز به
انجام هیچ یک از این موارد نبوده است.
 آیا مش�کالت دیگری غی�ر از آنچه به آن
اشاره کردید ،وجود داشته است؟
متاس��فانه بله؛ جدا از این موارد میبینیم که در
بودجه عمومی اتاق نیز ش��فافیت الزم وجود ندارد
و بهنظر میرس��د ما در ای��ن زمینه تنها به نمایش
ش��فافیت پرداخت ه و گفتهایم که طالب آن هستیم
و در عمل ش��فافیت نشان ندادهایم .در هر حال در
بح��ث درآمدی و بودجهای اتاق این ایرادات وجود
دارد.
 آی�ا مس�تندات خاصی نیز درب�اره موارد
مطرحشده ارائه کردهاید؟
بله؛ ما برای رس��یدن به پاس��خ روش��ن در این
زمینه ،ریز این موارد را نیز در تفریغ بودجه مربوط
به سال  ۱۳۹۹به دس��تاندرکاران ارائه کردیم اما
باز هم به پاس��خ درست و مناس��بی در زمینه آن
نرس��یدیم .مثال بی��ان کردیم چه دلیل��ی دارد در

بهاعتقاد این عده مس��ائل مربوط به عدم ش��فافیت در
بودجههای اتاق بازرگانی ،پیش از آنکه توسط رسانهها
منتش��ر ش��ود و مردم را به کل مجموع��ه بدبین کند،
ردیفه��ای بودجهای اتاق بازرگان��ی بهعنوان یک
نهاد مطالبهگر ،ردیف هدیه وجود داش��ته باش��د؟
این سکهها به چه دلیل تحت عنوان هدیه باید در
اتاق نگهداری شود؟
 پاس�خ اتاق بازرگانی در زمین�ه انتقادات
مطرح شده چه بود؟
در ای��ن زمینه خزان��هدار و عضو هیات رئیس��ه
ات��اق بازرگانی مت��ن مکتوبی ک��ه در حال حاضر
نیز موجود اس��ت را ارائه کرد که این سکهها برای
هدیه به خبرن��گاران و ...بوده ،اما بحث ما این بود
ک��ه اصال ات��اق بازرگانی حق ن��دارد خبرنگاران و
رس��انهها را با نام هدیه آلوده به پول کند ،زیرا در
این صورت خبرنگاران از رسالت خود دور میشوند
و با احس��اس وامداری و دی��ن نمیتوانند بهعنوان
رکن چهارم دموکراس��ی به وظیفه آگاهسازی خود
عمل کنند.
 م�وارد قابلذک�ر دیگری نی�ز در این باره
وجود دارد؟
در موردی دیگر میبینیم در آییننامه تش��کیل
و نحوه اداره هیات نمایندگان اتاقها ،آمده اس��ت
اعض��ای هی��ات نماین��دگان افتخاری هس��تند و
دستمزدی دریافت نمیکنند و اگر ماموریت بروند
هزینه ماموریت باید به آنها پرداخت ش��ود؛ با این
حال در صورتهای مالی اتاق دیده میشود که در
یک��ی از موارد  ۲.۸میلیارد تومان برای رهن منزل
بعضی از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی هزینه
شده که کاری خالف قانون است.
ای��ن اتفاق در حالی رخ میدهد که کمیس��یون
انضباط��ی ات��اق بازرگانی اف��رادی را ک��ه هزین ه
ماموریت دریاف��ت کردهاند متهم و محکوم و علیه
آنها رأی ص��ادر میکند که این موضوع نیز توجیه
قانون��ی ندارد .وقتی در قان��ون در زمینه موضوعی
بهصراحت اعمالنظر ش��ده ،نباید مورد بیتوجهی
قرار بگیرد و بهصورت یک بام و دو هوا رفتار کنیم.
ما اعتق��اد داریم کمیس��یون انضباطی این نهاد
نباید به اس��بابی برای نسخکش��ی و گرفتار کردن
یک عضو منتقد تبدیل ش��ود و اگر چنین ش��ود،
این شورایعالی نظارت اس��ت که باید جلوی این
روند را بگیرد.
 یعن�ی م�ا در حوزه نظ�ارت نی�ز در اتاق
بازرگانی دچار مشکل هستیم؟
دقیق��ا؛ در حقیقت مش��کل اصلی م��ا در همین
ی
نکته اس��ت .عالیترین رکن اتاق بازرگانی شورا 
عالی نظارت است که وزیر صنعت ،معدن و تجارت
رئیس آن اس��ت و دبیرخانه آن نی��ز عمال باید در

میش��د از مس��یرهای قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.
البته گروهی نیز در این زمینه معتقدند طرح رسانهای
این موضوع صحیح بوده و باید انجام میشد.
وزارتخانه مستقر باشد.
عالوهبرای��ن وزی��ر اقتصاد و دارای��ی ،وزیر جهاد
کش��اورزی و رئیس سازمان ملی اس��تاندارد عضو
این شورا هستند ،اما متاسفانه شورایعالی نظارت
کوچکترین نظارتی بر عملکرد اتاق ،هیات رئیسه و
هیات نمایندگان اتاق ندارد .این شورا باید مصوبات
هیات نمایندگان اتاق را به جهت انطباق با قوانین
تطبی��ق دهد که نمیدهد .متاس��فانه این ایراد به
شورایعالی نظارت وارد است ،به همین دلیل اتاق
بازرگانی امروز رها از هرگونه نظارت است .تا امروز
همه مکاتبات انجامش��ده با ش��ورایعالی نظارت،
بیپاس��خ مانده است .شورا در حالحاضر عموما با
حضور معاونان وزرا تشکیل میشود و خود وزیران
در هم��ان یک��ی دو جلس��های که در طول س��ال
تشکیل میشود نیز معموال حضور ندارند.
 یعنی پیش از رسانهای شدن این موضوع
موارد را ب�ا نهادهای ذیربط در این بخش در
میان گذاشتهاید؟
بله؛ این موضوعات پیش از رس��انهای شدن بارها
ب��ا نهادهایی چون خ��ود اتاق بازرگانی ،س��ازمان
بازرس��ی کل کشور و ش��ورایعالی نظارت مطرح
ش��ده ،اما اقدام��ی در زمینه آنها ص��ورت نگرفته
اس��ت .حتی همین امروز و پس از رسانهای شدن
ای��ن ادعاها هم نهادهای نظارت��ی به موضوع ورود
نکردهان��د .در کل گالیههای مکتوب و حضوری ما
در ای��ن زمینه تا امروز بینتیجه بوده اس��ت .البته
این موضوع تنها مربوط به امروز و همین یک مورد
نیس��ت .موضوع تخلف در ماده  ۷۷را من در سال
 ۱۳۹۱بهص��ورت مکتوب با دکتر نهاوندیان مطرح
کردم اما تا امروز و پس از  ۱۰س��ال نتیجه خاصی
از آن حاصل نشده است.
ش��ما میتوانید کیفیت نظارت ب��ر عملکرد اتاق
بازرگان��ی را در م��وارد دیگر نیز ببینی��د .بهعنوان
نمونه ماده  ۲۵قانون دائمی ارتقای س�لامت اداری
و مبارزه با فساد ،اتاق بازرگانی را مکلف به تشکیل
سامانه رسیدگی به شکایات کرده است .این قانون
در بهمن سال گذشته به تصویب رسیده و سازمان
بازرس��ی کل کشور نیز بهعنوان ناظر بر اجرای این
قانون تعیین ش��ده است .آیا این تکلیف قانونی در
این مدت انجام ش��ده است؟! اگر انجام نشده ،نهاد
نظارتی مربوط��ه در این زمینه چه کرده اس��ت؟!
دقیق��ا به همین دلی��ل که نهاد نظارت��ی تا امروز
ب��ر عملکرد قانون��ی اتاق بازرگانی نظ��ارت الزم را
نداش��ته ،موارد انحراف در بخشهای مختلف دیده
میشود.
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