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اقتصاد

سه شنبه  15آبان 1397
شماره 2351

اخبار
رئیس سازمان مالیاتی خبر داد:

اشکاالت مربوط به مالیات بر ارزش
افزوده اصالح میشود

رئیس سازمان مالیاتی گفت :برای تقویت تولید و
عبور از شرایط فعلی و با توجه به مطالعاتی که انجام شده،
میتوانیم مالیات تولید را از  ۲۵درصد به  ۲۰درصد کاهش
دهیم.
سید کامل تقوی نژاد در جمع خبرنگاران افزود :با
توجه به نامگذاری امسال با عنوانحمایت از کاالی ایرانی
و برای تقویت بخش تولید ،برنامه های مختلفی از جمله
تقسیط بدهی های مالیاتی تولید کننده ها ،بخشودگی
مالیاتی تولید کننده ها ،کاهش ضرایب مربوط به واحدهای
تولیدی و افزایش ضرایب وارد کنندگان کاالهایی که به
نوعی کاالهای مشابه آن در داخل تولید می شود ،در
سازمان مالیاتی اجرا شده است .به گزارش اقتصادآنالین
به نقل از خبرگزاری صداوسیما ،وی ادامه داد :برای تقویت
تولید و عبور از شرایط فعلی باید به سمتی برویم که بتوانیم
مالیات تولید را کاهش دهیم و در حال حاضر مالیات بر
عملکرد واحدهای تولیدی نسبت به سود آنها  25درصد
است و مطالعات ما نشان می دهد که ما می توانیم در
شرایط فعلی این رقم را از  25درصد به  20درصد کاهش
دهیم.
تقوی نژاد گفت :حدود  6هزار میلیارد تومان درآمدی
است که دولت در سال جاری برای کاهش نرخ از دست
می دهد و ما می توانیم از طریق شناسایی مودیان جدید
و همچنین مبارزه با فرار مالیاتی با توجه به تکمیل سامانه
های اطالعاتی و همچنین موفقیت هایی که در طرح جامع
مالیاتی داشتیم ،می توانیم مودیان جدید را با مالیات های
جدید جایگزین این کاهش درآمدها کنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه قانون
مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حال رسیدگی است
گفت :اشکاالتی که در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش
افزوده بوده ،شناسایی شده و حدود  40بخش در این قانون
اصالح خواهد شد.
وی افزود :در بررسی های مجلس و همکاری های
سازمان مالیاتی ،سامانه هایی در نظر گرفته شده و همه
خرید و فروش ها در این سامانه ثبت می شود و امکان
اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی به حداقل می رسد یعنی
ما هم اکنون با اخذ صورت مالیات فصلی که از واحدهای
مختلف داریم چه در بخش تولید و چه در بخش بازرگانی
می توانیم تشخیص دهیم که اگر یک فعالیت اقتصادی
صورت می گیرد طرف دوم معامله چه کسی است.
تقوی نژاد اضافه کرد :راه اندازی صندوق های مکانیزه
فروش نیز در مجلس در حال نهایی شدن است و این
صندوق ها با اتصال فروش به سیستم بانکی کشور از طریق
پوزها  ،امکان فرار مالیاتی به حداقل می رسد.
وی با بیان اینکه پرداخت های مالیات بر ارزش افزوده
به خزانه می رود و به خود مردم بر می گردد گفت :در
سال جاری  20هزار میلیارد تومان از محل ارزش افزوده در
اختیار دهیاری ها و شهرداری ها قرار گرفته و صرف توسعه
شهرها و مناطق روستایی و عشایری می شود.
رئیس سازمان مالیاتی افزود :حدود  4هزار میلیارد
تومان از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار طرح سالمت و
بیش از هزار میلیارد تومان برای توسعه ورزش در اختیار
بخش اجتماعی و جوانان قرار می گیرد و آثار مالیات بر
ارزش افزوده در زندگی شهروندان مشاهده می شود.
رئیس سازمان مالیاتی در خصوص الکترونیکی کردن
مالیات گفت :بیش از  99درصد اظهارنامه های مالیاتی
را از طریق سیستم های الکترونیکی دریافت کردیم و
مودیان می توانند پرداخت مالیات را به صورت صد در صد
الکترونیکی انجام دهند .
وی افزود :پرونده اعتراضاتی که در بخشهای مختلف
دنبال می شود نیز الکترونیکی شده و قرار شد صددرصد
ی و با
پرونده های ما در سامانه طرح جامع مورد رسیدگ 
تکمیل اطالعاتی که از بخشهای مختلف هویتی ،مکانی،
ملکی ،پولی ،بانکی و معامالتی دریافت کردیم این اقدام
صورت بگیرد.

دولت و وزارت صنعت حمایتی عمل کنند

به گفته یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
ایران ،اگر وزیر جدید صمت به عنوان متولی صنعت و دولت
به عنوان حاکمیت نخواهند حمایتی عمل کنند ،بخش
صنعت با مشکل مواجه خواهد شد.
احمد کیمیایی اسدی اظهار کرد :باید کمک به تقویت
صنعت از اولویتهای کاری وزیر جدید صنعت ،معدن و
تجارت باشد چرا که در حال حاضر بخشی از صنعت دچار
رکود شده که اگر دامنهاش فراگیر شود ،تا پایان امسال
همین شغلها و سطح اشتغالی که در حال حاضر وجود
دارد نیز ،دچار ابهامات شده و میزان بیکاری در کشور
افزایش خواهد یافت.
وی افزود :لذا وزیر جدید صنعت ،معدن و تجارت
بایستی با تمام قوا نه تنها در تهران بلکه در استانها نیز
سرکشیهای خود را به شخصه انجام دهد تا با مشکالت
صنایع گوناگون آشنا شود و هر چه سریعتر درصدد رفع
آنها برآید.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با
تاکید بر اینکه صنایع مشکالت متفاوتی از جمله مشکل
نقدینگی ،مشکل قطعات برای واردات و غیره دارند ،اظهار
کرد :وزیر جدید باید در جهت رفع این مشکالت ،گامهای
موثری بردارد آن هم در زمانیکه فشارهای خارجی هم به
صنعت وارد میشود .اگر وزیر صمت به عنوان متولی صنعت
و دولت به عنوان حاکمیت نخواهند حمایتی عمل کنند،
بخش صنعت با وضعیت بدی مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد :اگر بخواهیم چشمانداز مطلوبی را در
ذهن پرورش دهیم ،به زمانبندیهای بلندمدت احتیاج
است .همچنین در سه زمینه برنامهریزیهای بلند مدت،
میان مدت و کوتاه مدت باید وزیر جدید برنامهریزیهایی
داشته باشد .بهویژه در زمانبندیهای کوتاه مدت باید یک
برنامه حمایتی منسجم برای صنایع در نظر گرفته شود.
او تاکید کرد :در چنین شرایطی باید راهحلهای
کوتاهمدت برای صنایعی که وارد بحران و خطرات جدی
شدهاند در نظر بگیریم و نباید به ایدهآلها فکر کنیم.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
ایران ،شنیده شده که وزیر جدید صمت به استانهای
مختلفی طی مدت اخیر سفر و با صنایع مختلف صحبت
کرده است .باید قبول کرد که در این شرایط کار برای وزیر
صمت سخت است اما با توجه به اینکه وی از ابتدا چند
دوره نماینده مجلس و همچنین قائم مقام وزیر صنعت بوده
است ،فردی ناآشنا با وضعیت نیست .بنابراین امیدواریم
تیمی هم که ایشان را همراهی میکند همچون خودشان
مجرب و با تجربه بوده و بتوان وضعیت فعلی را بهبود داد.

دژپسند در نشست معاونین وزارت اقتصاد با رئیس جمهور:

ابزارهای کافی برای عبور از شرایط فعلی را داریم

وزیر اقتصاد شرایط کشور را بسیار
حساس عنوان کرد و گفت :ابزارهای کافی
برای عبور از این شرایط را در اختیار داریم.
فرهاد دژپسند در نشست معاونین
وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی با رئیس
جمهور ،با بیان اینکه شرایط کنونی که در
آن قرار داریم شرایط ویژه ای است ،افزود:
در دوران پس از انقالب ،کمتر دوره ای از
نظر حساسیت مشابه این دوره بوده است.به
گزارش اقتصاد آنالین به نقل از خبرگزاری
صداوسیما؛ویبا تاکید بر اینکه با یک برنامه
منسجم می توان از این شرایط ویژه عبور
کرد اضافه کرد :در کشور ابزار ،موقعیت
و امکانات عالی داریم که با استفاده از این
ابزارها می توان از این شرایط عبور کرد.
دژپسند با اشاره به اینکه وزارت امور

اقتصادی و دارایی به معنای واقعی کلمه ،یک
ابر وزارتخانه است گفت :دامنه فعالیت های
این وزارت خانه به گونه ای است که می توان
در حوزه های مختلف حضور یابد و شرایط را

برای عبور از این دوران فراهم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان
اینکه در شرایط فعلی دشمن در صدد ناامید
کردن و انقطاع مردم از حکومت است افزود:

بندر چابهار؛ ارزانترین بندر ایران

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت :همافزایی در ارگانهایی که در
بازاریابی و جذب کاال اثر دارند ،نیاز بندر چابهار است.
بهروز آقایی با بیان اینکه بیش از  15سازمان و ارگان عمال در بازاریابی و جذب کاال
در بندر چابهار نقش دارند اظهار کرد :سازمان بنادر با فراهم کردن زیرساخت و احداث
بندری که قابلیت پهلوگیری بزرگترین کشتیهای دنیا را داشته باشد وظیفه حاکمیتی
خود را انجام داده و حاال نوبت به سایر سازمانهاست تا با ارائه تسهیالت و معافیتها
صاحبان کاال را به بندر چابهار جذب کنند.
وی با اشاره به مشوقهای سرمایهگذاری برای صاحبان کاال در چابهار افزود :بندر
چابهار هماکنون ارزانترین بندر ایران در هزینههای تخلیه و بارگیری ،انبارداری و
پهلوگیری کشتی است ،در این بندر  30درصد تخفیف هزینه تخلیه وبارگیری به ازای
هر کانتینرهای وارداتی نسیت به دیگر بنادر اعمال میشود؛ همچنین برای کانتینرهای
ترانزیتی به افغانستان و کشورهای آسیای میانه نیز عالوه بر این  30درصد 30،درصد دیگر
نیز تخفیف اعمال خواهد شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان بابیان اینکه رقم قابلتوجهی از
هزینههای حمل و نقل صرف انبارداری میشود ،گفت :برای انبارداری هم بندر چابهار
تخفیفات ویژه در نظر گرفته که تخفیف  85درصدی نسبت به سایر بنادر ایران در انبارداری
از جمله آن است .برای کاهش هزینههای دریایی هم که عمدتا هزینه توقف کشتی در کنار
اسکله است ،تخفیفات ویژهای در بندرچابهار به صاحبان کاال اعطا میشود که مهمترین آن
تخفیف  80درصدی توقف کشتی در کنار اسکله چابهار نسبت به سایر بنادر است.
آقایی با اشاره به واردات ساالنه  14میلیون تن کاالی اساسی به کشور گفت:سهم
کاالی اساسی استانسیستان وبلوچستان و استانهای همجوار آن حدود  3میلیون تن یعنی
 20درصد کل کاالی اساسی کشور است که اگر واردات این سهم به بندر چابهار اختصاص
یابد در جذب بار و صاحبان کاال تاثیر بسزایی خواهد داشت.
به گفته وی ،مکاتبات الزم از سوی وزیر راه برای اختصاص واردات  20درصد کاالی
اساسی کشور به بندر چابهار انجام گرفته و امیدواریم به زودی کشتیهای حامل کاالی
اساسی استانهای حوزه بندر چابهار به جای آنکه از کنار آبراهه چابهار بگذرند و  700مایل
از بندر چابهار دور شده و در دیگر بنادر تخلیه کنند مستقیما به چابهار بیایند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان وبلوچستان در پایان خاطرنشان کرد :چابهار
زمانی جایگاه واقعی خود را بهعنوان محور توسعه شرق پیدا میکند که تسهیالت و
تخفیفهایی به بندر چابهار مبتنی بر دو فاکتور زمان و هزینه برای جذب حداکثری کاال
و صاحب کاال تعلق گیرد.

در مقابل ،ما هم برنامه های اجرایی مشخصی
داریم و هم عزم آهنین.
وی اراده ،همدلی ،همکاری ،تعاون و
پشتکار را الزمه مقابله با برنامه های سخت

دشمن و خنثی کردن این فشارها دانست و
ادامه داد :در وزارت امور اقتصادی و دارایی
برنامه های مشخصی تدوین شده تا در زمینه
اداره بهتر دولت ،بهبود فضای کسب و کار،
سرعت بخشی به سرمایه گذاری و در نهایت
رشد و حل معضل بیکاری و همچنین در
زمینه کنترل و مدیریت تورم عملکرد بهتری
داشته باشیم.
دژپسندگفت :این برنامه ریزی ها در
قالب امور گمرکات ،کارآمدسازی امور مالیاتی
کشور ،اصالح نظام بانکی ،استفاده از فرصت
های سرمایه گذاری خارجی ،مناطق آزاد و
همچنین امور بیمه ها قابل تحقق خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بازار سرمایه
را یکی از ابزارهای مهم برای عبور از این
شرایط عنوان کرد و افزود :دولت سرمایه های
گرانقدر و انباشته شده ای در اختیار دارد که
می توان با خصوصی سازی ،این دارایی ها
را در اختیار مردم قرار داد تا از آن استفاده
بهتری شود.

افزایش ۲۵درصدی صادرات کاالهای صنعتی

میزان صادرات  ۲۴کاالی منتخب صنعتی در پنج ماهه نخست سالجاری در قیاس
با مدت مشابه سال گذشته ،اعالم شد .شرایط صادرات بخش صنعت طی پنج ماهه نخست
سال جاری بهگونهای است که از  ۲۴قلم کاالی منتخب صنعتی طی مدت مذکور نسبت به
مدت مشابه سال گذشته ارزش صادرات  ۱۳قلم کاال با افت روبهرو شده و صادرات  ۱۱قلم
کاالی دیگر نیز رشد مثبت داشته است.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا ،محصوالت
غذایی و آشامیدنی ،محصوالت توتون و تنباکو ،چوب و محصوالت چوبی به استثناء مبل،
کاغذ و محصوالت کاغذی ،کک و فرآوردههای حاصل از نفت ،مواد و محصوالت شیمیایی،
محصوالت کانی غیرفلزی ،فلزات اساسی ،تجهیزات حمل و نقل ،ضایعات و پسماند و فرش
و صنایع دستی کاالهای صنعتی هستند که طی پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به
مدت مشابه سال قبل رشد مثبت صادراتی داشتهاند .از سوی دیگر منسوجات ،پوشاک،
محصوالت چرمی و انواع پایپوش و پرداخت چرم ،انتشار و چاپ ،محصوالت از الستیک و
پالستیک ،محصوالت فلزی فابریکی به استثناء ماشینآالت و تجهیزات ،ماشینآالت دفتری
و حسابداری ،ماشینآالت و دستگاههای برقی ،رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی ،ابزار
پزشکی و اپتیکی و دقیق و انواع ساعت ،وسایل نقلیه موتوری ،مبلمان و سایر مصنوعات،
 ۱۳قلم کاالی صنعتی هستند که طی  ۱۵۰روزه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه
سال  ۱۳۹۶با افت صادرات روبرو شدهاند .براساس اطالعاتی که از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت در اختیار قرار گرفته ،در  ۵ماهه نخست امسال به ترتیب محصوالت کانی
غیرفلزی با رشد  ۱۳۸۸درصدی ،کاغذ و محصوالت غذایی با رشد  ۶۴۷درصدی و تجهیزات
حمل و نقل با رشد  ۱۹۲درصدی بیشترین رشد ارزشی را در بین صادرات محصوالت
منتخب صنعتی داشتهاند و به ترتیب ابزار پزشکی ،اپتیکی ،دقیق و انواع ساعت با افت ۹۷.۶
درصدی ،ماشینآالت دفتری و حسابداری با افت  ۹۴.۵درصدی و رادیو تلویزیون و وسایل
ارتباطی با کاهش  ۹۰.۵درصدی ،بیشترین میزان افت صادرات کاالهای منتخب صنعتی
را طی  ۵ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خود اختصاص
دادهاند .گفتنی است میزان صادرات در بخش صنعت در  ۵ماهه نخست سال جاری نسبت
به مدت مشابه سال گذشته بهگونهای است که این بخش از لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب
با رشد  ۲۵.۴و  ۱۶.۹درصدی روبرو شده است .میزان صادرات در بخش صنعت طی ۱۵۰
روز ابتدایی سال جاری معادل  ۸میلیارد و  ۴۸۷میلیون دالر بوده که در قیاس با صادرات
 ۶میلیارد و  ۷۶۹میلیون دالری این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشدی
 ۲۵.۴درصدی روبرو شده است .این در حالی است که میزان صادرات وزنی صنایع طی
مدت مذکور  ۱۹میلیون و  ۴۳۸هزار تن بود که نسبت به صادرات  ۱۶میلیون و  ۶۳۱هزار
تنی در مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۹ ،درصد رشد داشته است.

توگو با فعاالن اقتصادی بررسی شد:
در گف 

راهکارهای بخش خصوصی برای بهبود کسب و کار

۱۲۸؛ عددی است که بانک جهانی
بواسطه آن از رتبه ایران برای انجام کسب و
کار در میان  ۱۹۰کشور دنیا حکایت میکند.
فضای کسب و کار در ایران زیاد مطلوب
نیست و زمان زیادی است که کارشناسان
اقتصادی و فعاالن بخش خصوصی درباره آن
هشدار میدهند و معتقدند که اهمیت آن
بیشتر از هر تحریم و تهدیدی است.
محمدرضا نجفی منش ،رئیس
کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق
تهران درباره گزارش جدید بانک جهانی
میگوید«:در تفسیر گزارش بانک جهانی باید
به دو مسأله توجه کرد؛ یکی نمره و دیگری
رتبه .امسال نمره ایران نسبت به دوره قبل
نزدیک به  2.5نمره بهبود داشته است اما
چون بقیه تالش بیشتری کردند ،رتبه اندکی
پایین آمده است .در بعضی شاخصها مثل
تجارت فرامرزی ،ایران بیشترین پیشرفت را
تجربه کرده است .این نکته نشان میدهد در
هر قسمتی از فرآیند کسب و کار که تالش
کنیم ،نمره ایران قابل افزایش است .در حال
حاضر ،نمره شاگرد اول کالس  86است
ما  30نمره با آن فاصله داریم .در گزارش
بانک جهانی  10سرفصل وجود دارد که
هر کدامشان کام ً
ال نشان میدهند در چه
حوزههایی چه اقداماتی باید انجام داده شود.
گزارشهای جهانی از این منظر که تکلیف
ما را با خودمان روشن میکنند ،واقعاً باید
راهنمای عمل سیاستگذاران باشند ».نمره
کلی ایران برای سال  2019به  56.98رسیده
و در سال  2018نیز  54.64بود.
قوانین؛اصلیترینمسألهانجامکسبوکار
ایران در گزارش سال  2019نسبت به
 ،2018در شش شاخص نمرهاش باالتر رفته
و در چهار شاخص نیز هیچ تغییری نداشته
است .بیشترین میزان افزایش نمره نیز با
 18.32نمره مربوط به حوزه تجارت فرامرزی

بوده است .سیده فاطمه مقیمی ،نایب رئیس
اتاق بازرگانی تهران میگوید« :در اتاق
تهران خیلی روی این مسأله کار کردهایم.
در بهبود برخی از این نمرهها ،عملکرد
اتاق بهخاطر آنکه کمیسیون ویژهای هم در
همین حوزه راه انداخت ،در پایش کسب و
کار و گزارش دهی و نمره دهی آن بسیار
مؤثر بوده است .مسأله اصلی پیشرفت نمره
ایران نیز به تجارت فرامرزی برمی گردد .با
وجود مشکالتی که وجود دارد ،عملکرد دولت
نسبت به گذشته باعث ارتقای کسب و کار
فرصتهای تجاری خارجی شده است».
مقیمی ادامه میدهد«:مسأله دیگر،
عوامل مربوط به گمرک است .بهخاطر ایجاد
پنجره واحد گمرکی ،نمره ایران بهبود داشته
است .این مسأله تلنگری به دولت میزند که
مؤثرترین عامل برای بهبود فضای کسب و
کار قوانین هستند .در هر جایی که قوانین
کشور روزآمد شدهاند ،بسرعت گرهی از
کارها باز شده است .نه تنها دولت ،بلکه
مجموعه حاکمیت باید توجه داشته باشند که
«قوانین» اصلیترین مسأله فعاالن اقتصادی
برای انجام کسب و کار است .آن هم در
شرایطی که کشور دوباره درگیر تحریمها
شده است ،تنها با حذف قوانین دست و پاگیر
و به روز کردن آنها میتوان شرایط را برای
فعالیت مساعد کرد».
اصالحات ساده قضایی و بهبود قابل
توجه اقتصادی
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار
اتاق تهران میگوید«:چه در شرایط تحریم
و چه در شرایط عادی ،مسأله اصلی برای
همه این است که باید شرایط کسب و کار
در داخل کشور روانتر شود .االن متأسفانه
شرایط ما سختتر هم است .اولین کار این
است که همانطور که امریکا ستاد تحریم
برای ایران ساخته است ،ما هم باید ستادی

مشخص برای مقابله با تحریم داشته باشیم،
فردی با اختیارات کامل رئیس این ستاد
باشد که تمام تمرکزش را روی آن قرار دهد
و بتواند با عکسالعملهای مناسب ،هر عمل
امریکا را خنثی کند».
او ادامه میدهد«:تمام کارهایی را که
باید در داخل کشور برای بهبود وضعیت
کسب و کار انجام شود ،ما سال گذشته در
اتاق بازرگانی استخراج کرده بودیم .همین
گزارش بانک جهانی هم نشان میدهد که در
حوزه ورشکستگی رتبه و نمره خیلی پایینی
داریم.
رسیدگی به ورشکستگی  4.5سال
طول میکشد ،در حالی که قوه قضائیه
میتواند تمهیدی بیندیشد تا کارهای مربوط
به آن ظرف شش ماه انجام شود .همین
اقدام اصالحی میتواند باعث شود که رتبه
ایران بسیار بهبود پیدا کند .در کل به نظر
من عمده شاخصهایی که در آن خیلی
ضعیف هستیم ،به عملکرد نهادهای قضایی
برمیگردد ».ایران در شاخص حل و فصل
ورشکستگی ،در رتبه  131جهان قرار دارد.
تأکید روی کارآفرینی ،تالش برای پرورش
بخش خصوصی و کارآفرینی با تأکید بر
کسب و کارهای کوچک و متوسط ،یکی از
اصلیترین محورهای گزارش امسال بانک
جهانی بود.
جیم یونگ کیم ،رئیس بانک جهانی
میگوید«:دولتها وظیفه بسیار بزرگ ایجاد
فضای مناسب برای کارآفرینی را برعهده
دارند؛ فضایی که شرکتهای کوچک و
متوسط بتوانند در آن رشد کنند ».او
ادامه میدهد«:مقررات سالم و کافی برای
کارآفرینی و رشد بخش خصوصی ضروری
است .بدون آنها ،ما هیچ شانسی برای پایان
دادن به فقر گسترده و افزایش رفاه در سراسر
جهان نداریم».

اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی
چه می گویند؟
بیثباتی و پیشبینیناپذیری ،دخالت
دولت در بازار ،تورم قوانین و بخشنامهها به
ترجیعبندی در میان تحلیلهای کارشناسان
و فعاالن اقتصادی تبدیل شده است .روز
شنبه نظرخواهی «ایران» از  35نفر از
اقتصاددانان ،مدیران تشکلها و فعاالن بخش
خصوصی نشان میداد که  20درصد عدم
دخالت دولت در قیمتگذاری و آزادسازی
اقتصادی را مهمترین اولویت تیم اقتصادی
دولت با توجه به آغاز تحریمهای جدید
میدانند .امروز نیز تحلیل برخی از اعضای
پارلمان بخش خصوصی با توجه به گزارش
انجام کسب و کار  2019بانک جهانی
تأکیدی دوباره بر همین گزارهها بود.
فاطمه مقیمی :مجموعه حاکمیت باید
توجه داشته باشند که قوانین اصلیترین
مسأله برای انجام کسب و کار است.
محمدرضا نجفی منش :عمده
شاخصهایی که در آن خیلی ضعیف هستیم،
به عملکرد نهادهای قضایی برمی گردد.
حسن فروزان فرد :کوتاه مدت شدن دورههای
کسب و کار ،فضایی را ساخته که ریسکها قابل
اندازهگیری و قابل مدیریت نیستند.
سید رضی حاج آقا میری :من کاهش
ارزش پول ملی را فاجعه تلقی نمیکنم ولی
عدم ثبات برای کسب و کارها فاجعه است.
عباس آرگون :در حال حاضر قوانین و
مقررات خلق الساعه قدرت تصمیمگیری را
از فعال اقتصادی گرفته است.

صادرات روغن ممنوعه ۲۰۰ ،درصد بیشتر از پارسال!

در حالیکه از ابتدای تیرماه وزیر جهاد کشاورزی
صادرات  ۱۸قلم کاالی اساسی وارد شده با ارز یارانهای را
ممنوع اعالم کرد ،جدیدترین آمارها نشان میدهد که در
نیمه نخست امسال بیش از  ۴۸هزار تن انواع روغن به
کشورهای مختلف صادر شده است.
به گزارش ایسنا ،از چند ماه پیش دولت برای واردات
کاالهای اساسی ،ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی اختصاص داد و
وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از خروج کاالهای
اساسی که با استفاده از ارز یارانهای وارد شدهاند طی نامهای

در تاریخ ششم تیر ماه امسال ،صادرات کاالهای اساسی را
در  ۱۸ردیف مختلف تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد و به
دنبال آن صادرات دانههای روغنی و انواع روغن خام و پالم
نیز ممنوع شد.
در بخشی از این نامه آمده است که « با توجه به
ضرورت تامین کاالهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور
و جلوگیری از خروج این کاالها و پیشگیری از بروز هرگونه
رانت در شرایط خاص کنونی ،با استناد به قانون تمرکز
وظایف اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد

کشاورزی ،بدین وسیله صادرات کاالهای مشروحه زیر تا
اطالع ثانوی ممنوع اعالم میگردد».
ذرت ،گندم ،آرد ،جو ،جو دوسر ،دانههای روغنی،
روغن خام و روغن پالم ،یونجه ،کاه و کلش ،پودر ماهی
و گوشت ،انواع سبوس ،کنجاله سویا ،سایر کنجالهها،
تفالهها ،خوراک آبزیان ،افزودنی خوراک آبزیان،
چاودار و سورگوم از جمله این کاالهای اساسی بودند
که صادرا تشان در نامه محمود حجتی ممنوع اعالم
شد.

اخبار کوتاه

جزئیات بسته اشتغال دوران تحریم

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با اشاره
به استخراج مشاغل متاثر از دوران تحریم گفت :الزامات
و راهکارهای عملیاتی بهبود فضای کسب وکار هر فعالیت
اقتصادی در دوران تحریم ،تدوین شده است.
عیسی منصوری با تشریح آخرین وضعیت بسته
اختصاصی حمایت از تولید و اشتغال در دوران تحریم گفت:
ارزیابی های دقیق ما این است که برخی از رسته فعالیت
ها در دوران تحریم با رونق مواجه می شوند ،به شرطی که
ما فضای کسب و کار اختصاصی برای این فعالیت ها را به
خوبی بتوانیم مدیریت کنیم.
وی ادامه داد :در این بسته تمام رسته فعالیتهایی
که در دوران تحریم با «رونق» مواجه می شوند ،رسته
فعالیتهایی که دچار «رکود» میشوند و رسته فعالیتهایی
که «کمتر تاثیر میپذیرند» استخراج شده و برای هر گروه
در جهت صیانت از اشتغال و افزایش اشتغال پذیری آنها،
راهکارهای مشخصی ارائه شده است.
وی با بیان اینکه این بسته با دستور رئیس جمهور به
زودی در دستور کار شورای عالی اشتغال یا هیأت وزیران
قرار میگیرد ،افزود :به عنوان مثال رستههای پایین دستی
پتروشیمی ،پوشاک و مبلمان از جمله رستههایی هستند
که در دوران تحریم رونق می گیرند که رویکرد مداخلهای
دولت برای این رسته از فعالیتها ،در قالب حمایت از تولید
و کاهش هزینه ها و همچنین کاهش توجیه اقتصادی
قاچاق است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ادامه داد:
«حمایت از حفظ و کسب بازارهای داخلی و منطقهای» و
«حذف موانع قانونی و مقرراتی موجود برای روان سازی
کسب و کار» از دیگر اقدامات حمایتی برای این نوع مشاغل
است.
منصوری افزود :در مورد فعالیتهایی که دچار رکود
می شوند مانند لوازم خانگی و صنعت خودرو  ،برونداد این
رستهها میتواند کاهش تولید و کاهش نیروی کار باشد؛
به همین دلیل رویکرد مداخلهای دولت برای این نوع از
فعالیتها ،تثبیت اشتغال موجود و همچنین کنترل تولید
داخل است .وی تصریح کرد :طرح و راهکار حمایتی برای
رسته فعالیتهایی که دچار رکود خواهند شد« ،هدایت
منابع بیمه بیکاری به حفظ اشتغال و پیشگیری از ریزش
نیروی کار» است.
معاون وزیر کار ،همچنین با اشاره به ریکردهای
مداخلهای و حمایتی «رسته فعالیتهایی که کمتر تاثیر
میپذیرند» گفت :فرش و زعفران از جمله فعالیتهایی
هستند که تاثیر اندکی از شرایط تحریم می گیرند که
برونداد این رسته ها در دوران تحریم ،نهایتا تداوم وضع
موجود با هزینه مبادالتی بیشتر است اما برای این دسته
از فعالیت ها نیز رویکرد ما ،حفظ وضع موجود و در پیش
گرفتن سیاست حمایتی است.
منصوری ادامه داد :راهکار و بسته اشتغالی برای این
رسته فعالیت ها با محور «تثبیت حضور در بازارهای بین
المللی»« ،تثبیت اشتغال» و «تامین مالی روان تر» تدوین
شده است.
وی تاکید کرد :رسته فعالیت های هر سه گروه را
دسته بندی کردیم و نحوه مواجهه با هر یک این رسته ها
اعم از شناسایی نیاز آنها ،اعمال سیاست تعرفه ای جدید
و تغییر سیاست های مالیاتی در این بسته پیشنهاد شده
است .معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با اشاره
به سیاست های کاهش هزینه اشتغال نیز گفت :نیروی کار
اولین و مهمترین ابزار کارفرمایان واحدهای کوچک است
که حق بیمه و دستمزد می تواند به عنوان دو عامل مهم در
افزایش هزینه های این گروه از کارفرمایان قابل توجه باشد،
که در این شرایط ممکن است کارفرما برای کاهش هزینه
های خود تعدیل نیروی کار یا خروج نیروی کار از لیست
بیمه را در دستور کار قرار دهد؛ بنابراین در این شرایط با
ریزش نیروی کار مواجه می شویم .برای جلوگیری از ریزش
نیروی کار نگاه ما این است که هزینه های این واحدها را
کاهش دهیم که راهکارهای مشخص و عملیاتی برای آن
پیش بینی شده است.

تعهد صادرکنندگان در بازارهای جهانی
خدشه دار شد

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه با
بخشنامه های صادراتی ماههای اخیر ،تعهد صادرکنندگان
خدشه دار شده است ،گفت :صادرکنندگان شناسنامه دار با
وضعیت کنونی از میدان به در شدند.
محمد الهوتی با اشاره به ثبات قوانین و مقررات ،رشد
اقتصادی و روابط مناسب با دنیا در سال گذشته ،گفت:
این عوامل به رشد صادرات انجامیده است؛ ضمن اینکه
در این شرایط نیز صندوق ضمانت صادرات نقش آفرینی
کرده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران خواستار صدور
ضمانت نامه ورود موقت شد و افزود :علیرغم تالش
صادرکنندگان و صندوق ضمانت صادرات ،گمرک هنوز
متقاعد نشده است این ضمانت نامه را بپذیرد.
وی افزود :بحث ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک
توسعه صادرات همچنان خواسته صادرکنندگان است و می
تواند کوتاه کردن مسیر را برای صادرکنندگان هموار کند؛
البته این ادغام باید با رعایت اصول مهم صورت گیرد.
الهوتی با بیان اینکه اگر بخواهیم از صادرکنندگان
حمایت کنیم باید اصالح سیاست های شش ماهه گذشته
را در دستور کار قرار دهیم ،گفت :انفجار نرخ ارز منجر به
این شد که صادرات ١٣.٥درصد رشد یابد ضمن اینکه بازار
چین نیز که یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران بود ،جای
خود را به عزاق داده است؛ این نشانگر مشکل در شرایط
صادراتی کشور است.
وی گفت :صدور مکرر بخشنامه ها برای صادرات
توانسته به برندسازی در بازارهای داخلی و خارجی لطمه
بزند ضمن اینکه ممنوعیت صادرات نیز سبب شده تا تعهد
صادرکنندگان در بازارهای هدف خدشه دار شود؛ این در
حالی است که صادرکننده برای دستیابی و سهم خواهی در
بازار هزینه کرده که اگر بازار از دست برود ،شرایط سخت
خواهد بود .الهوتی با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل
از صادرات گفت :امروز روش تعهدنامه های ارزی و قیمت
پایه غیرمنطقی عمال فضا را به افرادی می دهد که در این
حوزه خبره نیستند؛ لذا باید اصالحات الزم را در این زمینه
انجام دهیم.
وی با بیان اینکه باید پذیرفت امروز ارز نیمایی اگر
در اختیار واردکننده ای قرار می گیرد؛ اما کاالی او با این
نرخ ار به دست مصرف کننده نمی دهد؛ پس به جای پنج
نرخ امروز ،باید حداقل دو نرخ را بپذیریم چرا که در غیر
این صورت در شرایط تحریم که صادرات نفت کاهش یافته
نباید روزنه ارز آوری صادرات را هم بست.

