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مالحظاتی در بابت  بودجه و نرخ ارز
ادامه از صفحه یک... یعنی اصالح در سند بودجه و کاهش مخارج 
غیرضروری اس��ت. در همان زمان نس��بت به  الیحه پیشنهادی 
دولت برای بودجه 1401 نقد داشتیم و کارشناس های اقتصادی 
بارها نقدها و راهکارها را اعالم کردند. با تعیین قیمت دستوری 
ب��رای ارز مخالف��م و اساس��ا اقتصاد دس��تور و فرمان نمی پذیرد 
و موض��وع این اس��ت که با مس��ائل اقتص��ادی برخورد علمی و 
کارشناسی نداریم که یکی از مصادیق بارز آن، همین بودجه سال 
جاری است. در بودجه، مخارج دولت بی حد و حساب افزایش یافته 
و به طور قطع، بر روی نقدینگی اثر می گذارد و زمانی که نقدینگی 
رشد پیدا می کند، اثر آن را در تورم می بینیم. به همین دلیل است 
که امروز توده های مردم افزایش نرخ تورم را لمس می کنند. اساسا 
اولین مقدمات برای انجام جراحی یک بیمار داش��تن اتاق عمل 
با شرایط تثبیت شده است و باید برای جراحی موفق یک جراح 
حاذقی کار را بر عهده بگیرد که متاس��فانه در جراحی اقتصادی 
کشور، جراحان حاذقی کار را بر عهده ندارند.    مشاوران اقتصادی 
دولت جزو اقتصاددان های رده دو و س��ه کش��ور هس��تند، این در 
حالی اس��ت که بهترین کارشناس��ان و اقتصاددان های کشور به 
دلیل اینکه به منافع ملی می  اندیش��ند و بر این باور هس��تند که 
باید با دنیا تعامل داشته باشیم، مجرم شناخته می شوند. به جای 
اینکه در این ش��رایط فعلی کش��ور، از نظرها و راهکارهای این 
کارشناس��ان استفاده ش��ود، روزنامه وابسته دولت و جناح تندرو 
و نه��اد ق��درت عم��ال این افراد را تهدی��د می کند. در کجای دنیا 
کارشناس اقتصادی اجازه اظهار نظر و ارایه راهکار را ندارد؟ در 
حال حاضر با بحران عقالنیت در کش��ور مواجه هس��تیم چراکه 
در ش��رایط تورم 60 الی 70 درصدی و تورم فزاینده چه کس��ی 
دس��ت به اصالحات اقتصادی می زند؟ در ابتدا باید تورم کنترل 
می شد و اقتصاد به یک ثبات می رسید، بعد از آن مسئوالن  دست 
به اجرای تصمیمات منطقی اقتصادی می زدند. در این ش��رایط 
دیگ��ر نی��ازی به افزایش 57 درصدی حقوق و دس��تمزدها نبود 
که همین عامل هم خود به طور مجدد باعث افزایش نرخ تورم 
شود. معتقدم وزیر سابق کار بسیار عملکردی ضعیفی در این باره 
داش��ت و نه تنها عاملی برای افزایش نرخ تورم ایجاد کرد بلکه 
ب��ه افزای��ش نرخ بیکاری دامن زد و هزینه های دولت را باال برد. 
حجم بودجه دولت روز به روز در حال افزایش است و اگر دولت 
خواهان اصالحات اقتصادی اس��ت باید س��ه راهکار اصالحی را 
انجام دهد که اولین آن  اصالحات مالی یعنی اصالح در س��ند 
بودجه و کاهش مخارج غیر ضروری است. مجلس اصالحات را 
باید از خودش شروع کند، بودجه مجلس نسبت به سال 97 بیش 
از دو براب��ر افزای��ش پی��دا کرده در حالی که مگر تعداد نمایندگان 
مجلس افزایش یافته است؟ یا اینکه اعضای شورای نگهبان 1۲ 
نفر هس��تند اما با این حال بودجه مجموعه ش��ورای نگهبان هر 
س��ال به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده به طوریکه نس��بت 
به س��ال 64 که بودجه ش��ورای نگهبان حدود 5 میلیون تومان 
بوده تا چند هزار برابر افزایش یافته است.    شورای نگهبان حزب 
سیاسی نیست و قرار نیست در هر استان دفتر داشته باشد و این 
شورا باید به وظیفه اصلی خود برگردد و وظایف تعریف شده این 

شورا نیاز به چنین بودجه ای ندارد.  

ضرورت خشکاندن  سرچشمه های فساد
ادامه از صفحه یک... آسیب جدی دیده است. ما فقط عمل می 
خواهیم. ما ش��ما را رئیس جمهوری از جنس دیگر می دانیم و 
ان ش��اءاهلل صداقت خود را با عملی کردن وعده ها به کام مردم 
اس��تان اصفهان ش��یرین کنید. تحمل مردم زیر بار تورم فزاینده 
تمام شده است و حتی اگر بخواهند هم دیگر نمی توانند تحمل 
کنند. صدای مس��تاجران زیر بار س��نگین افزایش اجاره بها بلند 
است. شان و منزلت بازنشستگان باالتر از آن است که با تصمیمات 
نسنجیده وزیری ناپخته آنها را راهی کف خیابان کنیم. مطالبات 
به حق نمایندگان کاهش قدرت خرید مردم، یکه تازی بانک ها 
و بی توجهی به قوانین متعدد خروج از بنگاه داری دست به دست 
هم داده و اقتصاد کش��ور را در ش��رایط خطیری قرار داده اس��ت. 
واحدهای مس��کونی، بانک ها و نهادها خارج از چرخه مصرف 
بوده و احتکار بزرگی در حوزه مسکن رخ داده است. بدون تعارف 
بانک ها را از بخش مسکن اخراج کنید چه معنی می دهد بانک 
مالک واحدهای مسکونی باشد؟ چرا در این خصوص اقدام موثری 
انجام نمی شود. منافع چه کسانی در کار است؟ سرچشمه فساد 
اینجاست، آن را بخشکانید. این روزها شاهد تجمعات اعتراضی 
از جانب اصناف هس��تیم که در ش��رایط رکود تورمی با افزایش 
مالیات مواجه شده اند، نگذارید بهانه به دست بدخواهان بیفتد، 
اصناف و بازاریان قلب تجارت و اقتصاد کش��ور هس��تند، خدای 
نکرده اگر از کار بیفتند تمام چرخه اقتصاد کشور فلج می شود. عزم 
و صداقت رئیس جمهور را در اجرای این برنامه و حل مشکالت 
اقتقادی می س��تاییم، اما خطر ابرتورم جدی اس��ت و به سخنان 
دلخوش کننده چند مشاور خام و بی تجربه امیدوار نباشید. آقای 
رئیس جمهور این روزها آن بخش از فضای مجازی که در اختیار 
بدخواهان است مملو از تحریک به ایجاد آشوب در کشور است، 
حتی بازماندگان منحوس پهلوی هم هوایی شده اند و امید خام به 
فروپاشی اقتصاد کشور دارند. به عنوان اولین  راهکار برای اصالح 
اقتصاد باید کابینه قدرتمندانه ترمیم کنید. از تبلیغات منفی نترسید 
و شجاعانه اقدام کنید. ما پشتیبان شما هستیم و به کشور و مردم 
تعهد داریم نه به هم تیمی ها. هر مقامی ناالیق و ناتوان اس��ت 
بدون درنگ برکنار کنید. برنامه خوب مجری خوب می خواهد. 
پیش��تر از وزیر مس��تعفی کار به عنوان پاشنه آشیل یاد کردم، بار 
اصلی مردمی سازی یارانه ها با وزارت کار است، طی چند ماه اخیر 
صدای اعتراض بازنشستگان، کارفرمایان، یارانه بگیران حذف 
شده و حتی کارمندان وزارتخانه هم درآمد که به استعفای وزیر 
ختم شد، البته می شد این هزینه ها را نداد، اما همین که رئیس 
جمهور شجاعانه یکی از وصله های ناجور کابینه را حذف کردند، 
جای شکر دارد. وزارت صمت به لحاظ سوء مدیریت حاد دوقلوی 
وزارت رفاه است و اگر می خواهید اوضاع تورم مهار شود وزارت 

صمت را دریابید و نگذارید به استیضاح بکشد.  

اقتصاد كالن

گروه اقتصاد کالن: کسب و کارهای خرد نقش ویژه ای در سراسر 
دنیا در اشتغال افرینی و رشد صنعتی و اقتصادی دارند. در ایران هم 
طی س��ال های گذش��ته این نوع از کسب و کارها در مسیر توسعه 
ق��رار گرفته ات��د. به گزارش »تجارت«، برای حمایت از کس��ب و 
کارهای خرد، طبق بررس��ی معاونت اش��تغال وزارت کار باید سه 
برنامه حمایتی جدید در حوزه های مالیات،انواع اجاره و انواع بیمه 
تهیه کرد. امروزه نقش صنایع کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال 
مولد و پایدار، رونق تولید و خودکفایی اقتصادی بی بدیل اس��ت. 
صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری 
و تغیی��ر فن��اوری، پویایی صنع��ت و در نهایت ایجاد فرصت های 
شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد کشور تاثیرگذارند. به عالوه شدت 
یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای 
محصوالت متنوع باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر 
شود. بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از 80 درصد از بنگاه های 
تولیدی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می دهند و 
برهمین اس��اس هم هرگونه برنامه ریزی برای توس��عه صنعتی و 
اقتصادی کشور، اشتغال زایی، توسعه صادرات غیرنفتی و نوآوری، 
بدون حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط میسر نخواهد 
شد. براساس آخرین آمار، سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران و شرکت های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 505 
شهرک و 3۲4 ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال 
بهره برداری، 81 ش��هرک و ناحیه صنعتی تخصصی، 6 ش��هرک 
فناوری، 40 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری 
اطالع��ات و خدم��ات نرم  افزاری، 93هزار و 9۲3 قرارداد منعقده و 
بهره برداری از 48 هزار و 1۲ واحد صنعتی و سه هزار و 145 واحد 
کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم 96۲ هزار و ۲43 نفر را در سراسر 
کش��ور فراهم کرده اس��ت. البته این آمار بخش کوچکی از جامعه 
آماری 3/ 19میلیون نفری شاغل در صنایع کوچک و متوسط کل 
کشور است؛ در حال حاضر ۲4میلیون نفر در کشور شاغل هستند 
که س��هم صنایع کوچک و متوس��ط از این آمار 79درصد اس��ت. 
بررسی ها نشان می دهد امروزه در اکثر کشورهای جهان، صنایع 
کوچک و متوسط )SMEs( از جنبه های مختلف اجتماعی، تولید 
صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش آفرینی هس��تند. در بس��یاری 
از کشورها این صنایع، تامین کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد 
تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری های جدید هستند. صنایع 
کوچک و متوس��ط با صادرات قابل توجه خود، نقش محوری در 

توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند و رونق و گسترش صنایع 
کوچک و متوسط می تواند به توسعه صنعتی، توزیع عادالنه درآمد، 
اشتغال زایی و افزایش ارزش افزوده  در کشور کمک کند. به عبارتی 
توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده 
است. از این رو چنانچه دولت ها به دنبال ایجاد فرصت های شغلی 
و افزایش درآمد در جامعه باشند باید با سیاست های حمایتی خود 

بر تعداد صنایع کوچک و متوسط بیفزایند. 

پیش���نهادات بخ���ش خصوص���ی ب���رای حمای���ت از  � 
بنگاه های کوچک

هشتادوچهارمین نشست کمیته حمایت از کسب وکار با محوریت 
بررسی امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی و چگونگی 
اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش س��رمایه از محل س��ود تقس��یم 
نش��ده ش��رکت های ثبت شده در سازمان بورس، برگزار شد. این 
دو موضوع در نشست های قبلی کمیته حمایت از کسب وکار نیز 
مطرح و بررسی شده بود؛ اما به دلیل بی پاسخ ماندن تصمیمات از 
سوی دستگاه های اجرایی، مجدد در نشست کمیته مطرح شدند 

و در نهایت مقرر شد درباره پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی، 
زمان ورود و خروج کش��تی  از بنادر را س��ازمان بنادر و دریانوردی 
اعالم کند، درباره نرخ هم باید درصدی از قرارداد منعقد شده را به 
قیمت ارز آزاد منظور کنیم. از طرفی الزم است کمیته ای با حضور 
سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق 
ایران، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تشکیل شود تا درباره 

جزئیات موضوع تصمیم گیری کند. 
در ادامه چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل 
سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده در سازمان بورس بررسی و 
با توجه به مطرح شدن این موضوع هم در مصوبه سال 97 شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی و هم در قانون بودجه سال 1401، مقرر 
ش��د درباره مصوبه س��ال 97 از دبیرخانه ش��ورای اقتصادی سران 
و برای قانون بودجه از مجلس استفس��اریه دریافت ش��ود؛ چراکه 
در این موضوع ابهاماتی وجود داش��ت که برای روش��ن ش��دن آن 
الزم اس��ت، شفاف س��ازی صورت گیرد. در ابتدای این نشس��ت و 
پیش از بررسی موضوعات غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران 
با تاکید بر لزوم حضور اعضای شورای گفت وگو و کمیته حمایت 

از کس��ب وکار در جلس��ات با توجه به قانونی بودن این مس��ئله، از 
نمایندگان مجلس خواست، بر حسن اجرای قانون نظارت داشته 
باش��ند. بر اس��اس اظهارات او در این دو مرکز، مش��کالت مترتب 
بر بخش خصوصی مطرح و بررس��ی می ش��ود و الزم اس��ت کلیه 
اعضا طبق تقویم تعیین شده در جلسات حضور پیدا کنند. در ادامه 
محس��ن عامری، مدیر اجرایی دبیرخانه حمایت از کس��ب وکار به 
امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی اش��اره و در تش��ریح 
این موضوع گفت: مبلغ دموراژ متناس��ب با ش��رایط و هزینه های 
جانبی، متفاوت است و در حال حاضر از روزی 10 تا 1۲ هزار دالر 
به 40 هزار دالر رسیده است. این هزینه به صورت ارزی پرداخت 
می شود. او ادامه داد: در سال 97 و به دنبال محدویت های ارز که 
به وجود آمد بخش نامه ای از سوی بانک مرکزی ابالغ شد مبنی 
بر اینکه امکان تامین و تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ 
از س��وی بانک مرکزی وجود دارد. به دنبال آن س��ازمان مالیاتی 
ه��م بخش نام��ه ای را درب��اره پذیرش ای��ن مبلغ به عنوان هزینه 
مودیان صادر کرد تا مالیات اضافه ای از این افراد دریافت نش��ود. 
نکته اینجاس��ت که برای تامین ارز الزم در این رابطه، س��رفصل 
مشخصی در سامانه جامع تجارت تعریف نشده است و چون اسناد 
الزم برای احراز پرداخت هزینه دموراژ وجود ندارد، سازمان امور 
مالیاتی هم نمی تواند این مبلغ را به عنوان هزینه در نظر بگیرد. بر 
اس��اس اظهارات او در حال حاضر فعاالن اقتصادی باید ارز الزم 
را از بازار آزاد تهیه کنند. عامری به سابقه بررسی این موضوع در 
کمیته حمایت از کسب وکار اشاره و تصرح کرد: در آبان سال گذشته 
در نشستی موضوع را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که 
بانک مرکزی در اسرع وقت سازوکار تامین و تخصیص ارز برای 
پرداخت دموراژ را فراهم کند و انتظار داشتیم نهادی روند پرداخت 
دموراژ را نظارت و تایید کند تا مالیات اضافه ای پرداخت نشود. به 
نظر، س��ازمان بنادر می توانس��ت این مسئولیت را به عهده بگیرد؛ 
اما این س��ازمان اعالم کرد که توانایی چنین مس��ئولیتی را ندارد. 
در این رابطه روان بخش بهزادیان، نماینده س��ازمان بنادر، گفت: 
ای��ن س��ازمان اطالعات الزم را ب��رای نظارت بر تحقق پرداخت 
هزینه دموراژ در اختیار ندارد بنابراین نمی تواند مرجع تاییدکننده 

پرداخت دموراژ باشد.
 پبشنهاد این است کمیته ای با حضور سازمان بنادر، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی 

تشکیل شود و در این رابطه تصمیم گیری کند.

»تجارت« بررسی کرد

نقش بنگاه های کوچک در توسعه اقتصاد

سرمقاله

تمام دغدغه دولت کنترل تورم است
گروه اقتصاد کالن:معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
می گوید: دولت در حال حاضر به کنترل تورم به عنوان یکی از 
مهمترین دغدغه ها و اولویت های خود نگاه می کند. به گزارش 
ایسنا، محمدهادی سبحانیان در نشست هیات نمایندگان اتاق 
بازرگان��ی ته��ران، اظه��ار کرد: دولت س��یزدهم کار خود را در 
ش��رایطی آغاز کرد که کش��ور از نظر اقتصادی با مش��کالت 
بزرگ��ی روب��ه رو بود، م��ا در دهه 90 میانگین رش��د اقتصادی 
نزدی��ک ب��ه صفر را داش��تیم و تورم هایی را تجربه کرده بودیم 
که در دنیا بی س��ابقه بود. همین موضوع باعث کوچک ش��دن 

اقتصاد ایران و سفره مردم شده بود. وی با بیان اینکه در نیمه 
نخس��ت س��ال 1400 تمام منابع ارز 4۲00 تومانی مطرح شده 
ب��ود، بی��ان ک��رد: دولت از نظر تامین مناب��ع مالی برای این امر 
از همان ابتدا با مش��کالتی مواجه ش��د، در واقع انتظار می رفت 
که در دوره برجام امکان کاهش وابستگی به پول نفت فراهم 
ش��ود اما این اتفاق رخ نداد و همین باعث ش��د که مش��کالتی را 

از گذشته به ارث ببریم. 
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اینکه برای حمایت از تولید ارز ارزان 
قیمت توزیع شود، در واقع یک نوع توزیع رانت انجام داده ایم. از 

این رو دولت تصمیم گرفت اگر قیمت تمام شده کاالیی گران 
ب��ود، ای��ن فش��ار را از روی مصرف کنن��ده نهایی بردارد و بطور 

همزمان شرایط را برای صادرات کاال نیز فراهم کند. 
س��بحانیان با بیان اینکه بخش خصوصی بیش��ترین نفع را از 
حذف ارز ترجیحی می برد، تاکید کرد: حجم باالی ثبت سفارش 
برای کاالهایی که این ارز را دریافت می کردند نشان می داد که 
یک تقاضای غیر واقعی برای به دست آوردن رانت در اقتصاد 
کش��ور ایجاد ش��ده که تالش ش��د با اصالحات الزم راه برای 

این رانت بسته شود. 

در کن��ار آن ب��اال رفت��ن نرخ جهانی ت��ورم و تاثیرگذاری جنگ 
روسیه با اوکراین نیز بر مشکالت افزود. 

وی ادام��ه داد: البت��ه بخش��ی از افزایش قیمت ه��ا باید از قبل 
انجام می ش��د، در این تردیدی وجود ندارد که ش��رایط س��خت 
اس��ت و م��ردم گالی��ه دارند اما ما هم��ه ابزارهای نوین مالی را 
برای کنترل تورم فعال کرده ایم و امیدواریم با تالش هایی که 
از س��وی رئیس جمهوری و س��ایر اعضای تیم اقتصادی دولت 
در دستور کار قرار گرفته، امکان کنترل این نرخ در کوتاهترین 

زمان ممکن فراهم شود.

مالیات ۹۶3 هزار واحد صنفی صفر تعیین شدکنترل اجاره بها با سامانه ملی امالک 
وزیر اقتصادی درباره میزان اجاره بها و کنترل دولت بر آن، گفت: متاسفانه وضعیت 
افزایش قیمت واحدها و اجاره بهای مسکن که در سالهای پیش بود باز هم تکرار 
شده؛ قرار بود در سامانه ای اطالعات مربوط به مسکن ها و امالک ثبت شود اما 
چون این کار انجام نش��ده بود، قاعده گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرس��وم 
اس��ت که در همین راس��تا س��امانه ملی امالک در حال آماده س��ازی است که این 
خأل را برطرف می کند. به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در ابتدای نشست 
خبری خود با تاکید بر اینکه برنامه س��تاد اقتصادی دولت در ماه های گذش��ته که 

مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کالن و تمهید مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار کرد: 
از شهریور تا اسفند تالش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد کالن معطوف بود. نرخ رشد اقتصادی در سال 1400 
با 4.6 درصد به پایان رسید و نرخ رشد باالتری نسبت به سال 1399 بود. البته همچنان در سال 1401 سیاست 
مه��ار ت��ورم از اولویت ه��ای س��تاد اقتصادی دولت اس��ت. وی افزود: اعداد و ارق��ام از اینکه هفت ماهه اول دولت 
بیش از پیش بینی ها به اهداف دست یافته ایم دفاع می کند. همچنین اصالحات اقتصادی برای چهار ساله دولت 
نیازمند مقدمات و مصوباتی در س��تاد اقتصادی دولت و هماهنگی های با مجلس بود و زیرس��اخت های فنی در 

برخی بخش ها الزم بود تا عقب افتادگی ها جبران شود. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که رشد درآمد مالیات مقطوع 
تعیین شده برای اصناف تاکنون نسبت به سال قبل 60 درصد را نشان می دهد 
گفت: مالیات متعلق به 963 هزار واحد صنفی صفر تعیین شده است. به گزارش 
خبرگزاری تس��نیم، داود منظور در گفتگو با رس��انه مالیاتی ضمن تش��ریح آخرین 
وضعی��ت دریاف��ت ف��رم تبصره 100 مش��اغل و  اصناف و دریاف��ت اظهارنامه از 
صاحبان مشاغل،گفت: تا صبح امروز سی و یکم خرداد ماه، تعداد یک میلیون و 
هفتصد واحد صنفی که مشمول استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات های 

مس��تقیم برای پرداخت مالیات عملکرد خود در س��ال 1400 بوده اند ) مالیات مقطوع(، درخواس��ت های خود را 
در س��امانه س��ازمان امور مالیاتی ثبت کرده اند. رئیس کل س��از مان امور مالیاتی کش��ور افزود: از این تعداد مؤدی، 
مالیات متعلق به 963 هزار واحد صنفی با توجه به میزان فروش آن ها در سال گذشته و ضرایب سود فعالیت ها 
و با در نظر گرفتن سطح درامد معاف طبق قانون بودجه 1400، صفر تعیین شده است. وی ادامه داد: همچنین، 
مالیات مقطوع تعیین شده برای 518 هزار واحد صنفی کمتر از 5 میلیون تومان بوده است. به عالوه، 11۲ هزار 
واحد صنفی مالیاتی بین 5 تا 10 میلیون تومان باید بپردازند و 53 هزار واحد صنفی مالیات بین 10 تا ۲0 میلیون 

تومان می پردازند. 

گ�روه اقتص�اد کالن: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران معتقد است در یکسال گذشته به رغم گام های مثبتی 
که از سوی دولت برداشته شده، هنوز حجم زیادی از قوانین 

و مقررات زائد و اضافه پایش و حذف نشده اند. 
یکسال از انتخابات ریاست جمهوری گذشته و در این مدت 
رئیس جمهور و دولت س��یزدهم وعده هایی را برای بهبود 
محیط کسب و کار و رفع قوانین و مقررات زائد به فعاالن 
اقتصادی و مردم داده است. در این مدت اگرچه دستگا های 
ذی رب��ط مانن��د وزارت اقتص��اد تالش هایی را برای حذف 

مقررات اضافی انجام داده اند اما آن طور که 

علی نقیب در گفت و گو با تجارت 
اظهار کرد: در یک سال گذشته به 
رغم اینکه وعده هایی برای بهبود 
کس��ب و کار و وضعیت اش��تغال 
و همی��ن طور رف��ع نگران های 
معیش��تی م��ردم داده اس��ت، به 
دلیل تورمی در داخل ایجاد ش��ده 
و از طرف دیگر جنگ روس��یه و 

اوکراین آن را تش��دید کرده، بهبودی در فضای کس��ب و 
کار به وجود نیامده است. 

او اف��زود: به خص��وص اینکه ما 
قوانی��ن موازی در کش��ور داریم 
و بروکراس��ی س��نگینی در حوزه 
صنعت و اشتغال و خدمات حاکم 
اس��ت. اگر اینها رفع نشود و فقط 
در حد ش��عار باقی بماند نمیتواند 

وضعیت را بهبود ببخشد. 
نقیب ادامه داد: در حال حاضر هم 
بخش عمده قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرایی 
نشده است. دخالت دادن بخش خصوصی در آیین نامه ها 

وجود دارد و ما در اتاق در حال گفت وگو و مذاکره هستیم 
که این قانون و نقش بخش خصوصی بیشتر دیده شود. 

عض��و ات��اق بازرگانی تهران تصریح کرد: در خیلی از آیین 
نامه ها به هر حال مشورت پذیری از بخش خصوصی دیده 
شده استف اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است. اعتقاد 
داری��م ک��ه دولت ه��ر چقدر در آیین نامه های خود از بخش 
خصوصی مش��ورت بگیرد، می تواند از بخش خصوصی به 
عنوان بازوی مش��ورتی در تدوین دستورالعمل ها و قوانین 
کمک بگیرد و مطمئنا می تواند تاثیر مثبتی در بهبود محیط 

کسب و کار بگذارد.  

 »علی نقيب« عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با تجارت مطرح كرد 

 اصالح قوانين الزمه بهبود محيط كسب و كار 

یادداشت

گ�روه اقتص�اد کالن:  هفت��ه گذش��ته فدرال رزرو ایاالت متحده ب��ه دنبال مهار افزایش 
هزینه های زندگی، کمپین انقباض پولی خود را تسریع کرد و بزرگترین افزایش نرخ بهره 
از سال 1994 را به اجرا گذاشت. به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، اقتصاددانان گروه 
گلدمن ساکس هشدار دادند که احتمال رکود اقتصادی ایاالت متحده بیشتر شده است 
به همین دلیل پیش بینی رش��د تولید ناخالص داخلی خود را کاهش دادند. اقتصاددانان 
گلدمن اکنون 30 درصد احتمال ورود به رکود در سال آینده را در مقایسه با 15 درصد 
قبلی و ۲5 درصد احتمال مشروط ورود به رکود در سال دوم را )اگر در سال اول اجتناب 
شود( اعالم کردند که به معنای احتمال تجمعی 48 درصدی در دو سال آینده در مقایسه 
با 35 درصد تخمین قبلی است. اقتصاددانان به رهبری یان هاتزیوس اظهار کردند: »ما 
اکنون ریسک رکود را باالتر و بیشتر می بینیم. دالیل اصلی این است که مسیر رشد پایه 

ما اکنون پایین تر اس��ت و ما به طور فزاینده ای نگران هس��تیم که فدرال رزرو احس��اس 
کند در صورت افزایش بیشتر قیمت های انرژی حتی اگر فعالیت به شدت کاهش یابد، 
مجبور اس��ت به ش��دت به تورم اصلی و انتظارات تورمی مصرف کننده واکنش نش��ان 
دهد«. در حالی که مقایسه ها با دهه های 1960 و 1970 رقم باالتری است، اقتصاددانان 
گلدمن گفتند که رشد دستمزدها و انتظارات تورمی باال امروزه نسبت به آن زمان کمتر 
ریشه دار شده است. اقتصاددانان گلدمن در جواب سوال اینکه رکود ممکن است چگونه 
به نظر برس��د؟ چنین گفتند که بدون عدم تعادل عمده، رکود ناش��ی از انقباض بیش از 
حد متوس��ط  به احتمال زیاد س��طحی خواهد بود، اگرچه رکودهای س��طحی تر نیز شاهد 
افزایش میانگین نرخ بیکاری در حدود ۲ و نیم درصد بوده اس��ت. نگرانی دیگر این بار 
این است که واکنش سیاست های مالی و پولی ممکن است محدودتر از حد معمول باشد. 

در حالی که اقتصاددانان پیش بینی رش��د س��ه ماهه دوم خود را ۲.8 درصد حفظ کردند، 
چش��م انداز خود را از س��ه ماهه س��وم س��ال جاری تا سه ماهه اول ۲0۲3 کاهش دادند و 

اکنون رشد 1.75 درصد، 0.75 درصد و یک درصد را پیش بینی کردند.

رکود اقتصادی ایاالت متحده نزدیک است 


