یادداشت
رشد اقتصادی
با توسعه صنعت بسته بندی

مهدی کریمی تفرشی

رئیس هیات مدیره تعاونی
تولید کنندگان موادغذایی

بســته بندی یکــی از
مؤلفه های مهم برای صادرات محصول
محسوب می شود .ســرمایه گذاری هر
چه بیشتر در صنعت بسته بندی و بهبود
بســته بندی کاالها مطابــق با آخرین
دســتاوردهای روز دنیا به ویژه در جهت
بهبود و گســترش صــادرات می تواند
از عوامــل تأثیر گذار در رشــد صنعت و
تولید کشــور باشد  .در حال حاضر بسته
بندی مواد غذایی ایــران برای رقابت و
حضور در بازارهای جهانی ضعیف است
.بسیاری از واحدهای تولیدی با تجهیزات
فرســوده و قدیمی فعالیت می کنند  .به
عنوان مثال زعفــران ایرانی به صورت
فله ای به اســپانیا صادر و در این کشور
با بسته بندی مناسب و با نام اسپانیا وارد
بازارهای جهانی می شود  .باید بپذیریم
که صنایع غذایی ایــران برای حضور و
جایگاه مناســب در بازارهای بین المللی
نیاز مبرم به استفاده از تکنولوژی روز دنیا
و ارتقاء سطح کیفیت و بسته بندی و بهره
گیری از تجهیزات مــدرن و به روز دارد
و این مهم قطع ًا نیاز به تزریق نقدینگی
مناســب به این بخش دارد  .بسته بندی
ما هنوز به خودکفایی کامل نرسیده و ما
چاره ای جز واردات بسیاری از مواد اولیه
بسته بندی خود نداریم  .تمام این موارد
قطع ًا متأثر از نوسانات نرخ ارز خواهد بود
و افزایش نرخ ارز به شدت تولیدکنندگان
را تحت فشار قرار می دهد .متاسفانه در
دوره تحریم دســتگاه های بسته بندی
چینی وارد کشــور شد که طول عمر کم
و کیفیت پایین داشتند و بزودی مستهلک
می شوند .اگر تولیدکنندگان داخلی برخی
دستگاه های بسته بندی نوین را مونتاژ
یا تولید کننــد هزینه های تولید صنعت
به شــدت کاهش می یابد .به عالوه در
صــورت حمایت بانک ها ،صنعت غذای
ایران با بکارگیری دســتگاه ها و فناوری
نوین در بســته بندی ،توان بیشتری در
رقابت با کشورهای اروپایی و آمریکایی
خواهد داشت .خوشبختانه در سالهای اخیر
از رشد خوبی در این زمینه برخوردار بوده
ایم که با افزایش سطح دانش و فناوری
و حضور در نمایشگاه های بین المللی و
درک درســت از فناوریهای روز دنیا بی
تردید قدم های موثرتری برداشته خواهد
شد .همچنین با پیوستن ایران به سازمان
جهانی بسته بندی ( )WPOافق روشنی
به روی صنعت بسته بندی کشور گشوده
شده است که باید از این فرصت به نحو
شایسته ای بهره گیری شود.
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گروه اقتصــادی – امیرعلــی امینیان:

هرچند مالیات کلید توســعه اقتصادی
کشــور و تداوم حرکت در مسیر اقتصاد
مقاومتی است اما اجرای نادرست قوانین
مالیاتی و نیز نابسامانی مدیریتی در نظام
ســازمان امور مالیاتی ســبب شده این
پارامتر کلیدی و ارزنده در اقتصاد به یک
چالش برای تولید ،اشــتغال و توسعه در
ایران تبدیل شود.
در حالی که در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷
درآمد مالیاتی معــادل  ۱۲۸هزار میلیار
تومان پیشبینی شــده که نشان دهنده
عزم دولت بــرای افزایش  ۱۰درصدی
درآمدهای مالیاتی است کارشناسان بر
این باورند که در الیحه ســال اینده نیز
بسیاری از ثروتمندان از مالیات مصون
خواهند بود و بار مالیاتی اصلی بر دوش
صنایع و تولیدکنندگان شناسنامه دار و
مردمی است که بی چون و چرا مالیات
هایشان را پرداخت می کنند.
به گزارش «عصر ایرانیان» ،نظام مالیاتی
پویا و کارآمد می تواند همه نیازهای یک
اقتصاد مقاومتی را تامین کند ،زیرا دولت
ها برای انجام وظایف و اجرای تعهدات
خود نیازمند منابع مالی هستند و مالیات
به عنوان یــک راهبرد می تواند اتکای
درآمدهای کشور را به درآمدهای نفتی
کاهش دهد .درآمد مالیاتی به وســیله
خود افراد جامعه و مالیات های پرداختی
آن ها اســت که موجب بی نیازی مالی
دولت به منابع دیگر شــده و استحکام
پایه های آن را به دنبال دارد.
بر این اســاس ،مالیــات نمونه عینی
مشــارکت اجتماعی در تامیــن منابع
عمومی در شرایط اقتصاد مقاومتی بوده
و شهروندان با پرداخت مالیات به تامین
بخشی از منابع مالی که به خاطر فشارها
وتحریم ها امکان تحقق نداردکمک می
کنند.
تبعیض مالیاتی

برآورد کارشناســان اقتصادی نشان می
دهد کــه در حال حاضر بیــش از 50
درصد اقتصاد ایران از مالیات معافند.این
معافیت مشمول دانهدرشتهایی میشود
که در سالهای گذشته ماهیانه سودهای
هنگفتی از ســپردههای کالن خود به
جیب زدهاند .در آن ســو هم کارمندانی
هســتند که از درآمدهای ماهانه باالی
دو میلیــون تومان آنها مالیات کســر
میشــود.همچنین تولیدکنندگانی که
معتقدند افزایش مالیات ها هزینه های
آنان را افزایش داده و فشار مضاعفی بر
آنان وارد می کند.شاید همین وضعیت
منجر به آن شــده که رشد ۱۰درصدی
افزایش درآمــد مالیاتی چندان به مذاق

عموم افراد جامعه خوش نیاید.
این معافیت های مالیاتی موجب انتقاد
رئیس امور مالیاتی نیز شــده است .به
گفته رئیس ســازمان امور مالیاتی ،در
حال حاضر حدود  ۴۰درصد از GDP
کشور از پرداخت مالیات معاف هستند.
بخــش کشــاورزی به طــور کامل و
بخشهای فرهنگی و هنری به صورت
عمده بیش از باقی بخشها از معافیت
برخوردار هستند .در شرایط کنونی و در
آستانه تصویب الیحه بودجه سال آینده
توجه بــه ایجاد عدالــت در درآمدهای
مالیاتی از جمله مهمترین مسائلی است
که کارشناسان برآن تاکید دارند.
در نظــام مالیاتی ایران گرههای بزرگی
وجود دارد که به نظر نمیرســد برنامه
های پیش شده دولت درزمینه مالیات به
راحتی تحقق پذیر باشد .بر اساس اعالم
برخی از مسئوالن مالیاتی کشور بیش از
 ۸۰هزار میلیــارد تومان فرار مالیاتی در
کشــور وجود دارد که البته منابع رسمی
این عدد را تعدیل کرده و از فرار مالیاتی
حداکثر تا  ۳۰هــزار میلیارد تومان خبر
میدهند .هر چه هســت فشار دریافت
مالیات به دوش افرادی است که در تور
سازمان امور مالیاتی گیر افتادهاند اعم از
حقوقبگیران که خواهی نخواهی مالیات
از حقوق آنها کسر میشود و همچنین
تولیدکنندگان و تجار که فعالیت رسمی
دارنــد و همچنین اصناف و ...اغلب این
گروهها در سالهای گذشته اعتراضات
شدیدی نسبت به افزایش پرداختهای
مالیاتی خود داشــتهاند کــه نتیجه آن
تشــکیل چندین هزار پرونــده مالیاتی
و بعضا چند ســال رفــتو آمد مودیان
مالیاتی به ســازمان بوده است تا بلکه
بتوانند تخفیفی بگیرند.

سیدکامل تقوینژاد  ،رئیس سازمان امور
مالیاتی چندی پیش صراحتا اعالم کرده
بود که برخی معافیتها بیجاســت و
اظهار کرده بود که متاسفانه بعضا برخی
مودیان و منتفعان مالیات یکی هستند
و از برخی مدیران که دســتی در اداره
اقتصاد دارند ،در بحث مالیات و پرداخت
آن نیز فقط منافع بخش خود در اقتصاد
را میبینند.
با این وجود تقوی نژاد درباره برنامه های
سازمان امور مالیاتی برای معافیتها به
ویژه دو پایه مهم سود سپرده و مجموع
درآمد و ثروت گفته است :این موارد در
حال بررسی است و فعال تصویب قوانینی
در این زمینهها در دستور کار نیست.
باید از همه مالیات بگیرند

کارشناســان و فعاالن اقتصادی انتظار
داشتند دولت در الیحه بودجه  97الاقل
فکری برای دریافت مالیات های جدید
داشته باشد نه اینکه بدون برنامه ریزی
تنها از افزایش مالیات ها سخن بگوید.
داریوش مهاجر ،دبیرکل کنفدراســیون
صنعت ایران درایــن رابطه به خبرنگار
«عصر ایرانیان» گفت:در الیحه بودجه
ســال آینده نکته مهمی که وجود دارد
این است که مالیات را از مراجع معلوم و
آشکار یعنی واحدهای صنعتی که جا و
مکان مشخصی دارند دریافت می کنند و
قرار نیست مالیات دهنده جدیدی اضافه
شود .وی افزود :منابع و مراجع پرداخت
کننده مالیات مشخص نیست و در این
شرایط اگر قرار است مالیات بگیرند باید
از همه مالیات بگیرند.آن برج سازی که
میلیاردها تومان پول به جیب می زند و
کسی که از این طرف و آن طرف درآمد
دارد و پورشــه زیر پایش است.هم باید
مانند کارمندان و تولیدکنندگان مالیات

خبر
 ۸۰درصد کارخانهها
نصف ظرفيت توليد ميکنند

عضو اتاق بازرگاني ايران گفت :هم اکنون
 ۷۰۰کارخانه توليد کاالهاي مصرفي در
کشور فعال اســت که از اين تعداد تنها
 ۲۰درصد با ظرفيت بــاالي  ۵۰و بقيه
زير  ۵۰درصد به امر توليد اشتغال دارند.
به گزارش تسنيم ،اسد اهلل عسگراوالدي
در خصوص اعالم خبري از ســوي اکبر
کميجاني قائم مقام بانک مرکزي مبني
بر اختصــاص  50هزار ميليــارد تومان
اعتبار بــراي حمايت از توليد در مملکت
گفت :تزريق اين ميزان تسهيالت به بدنه
توليد کمک بزرگي به اقتصاد و اشــتغال
کشور است .وي همچنين اظهارداشت:
متاســفانه در روزگار فعلي شــرکتها و
کارخانجات در شــرايط بسيار بدي بسر
ميبرند .اين عضو اتــاق بازرگاني ايران
گفت :بنگاههــاي اقتصادي براي خروج
از ايــن وضعيت بد فعلــي و حرکت در
جهت رونــق توليد بر صادرات و مصرف
نيازمند حمايتهاي مالي دولت هستند.
وي در ادامه ضمــن تاکيد بر حمايت از
توليد داخلي افزود :روند واردات کاالهاي
مصرفي باالخص لوکس به کشــور بايد
قطع شود .عســگراوالدي اظهارداشت:
توليــد کاالهاي مصرفــي و حرکت به
ســمت خوداتکايي در اين زمينه از جمله
مطالبــات جدي مقام معظــم رهبري و
از سياســتهاي اقتصاد مقاومتي است.
وي در پاســخ به اين پرسش که به نظر
حضرتعالي ميــزان حمايتهاي مالي به
چه نحوي بايد باشد تا بتوان شاخصهاي
رونق توليد را بصورت ملموس در جامعه
احســاس کرد ،گفت :هــم اکنون 700
کارخانه توليد کاالهاي مصرفي در کشور
فعال است که از اين تعداد تنها  20درصد
با ظرفيت باالي  50و بقيه زير  50درصد
به امر توليد اشتغال دارند .اين عضو اتاق
بازرگاني ايران اظهارداشت :برنامه ريزيها
و سياســت گذاريها بايد در مملکت به
نحوي باشد که صنعتگران داخلي بتوانند
نياز کاالهاي مصرفي را بصورت داخلي
تامين کنند تا نيازي بــه واردات کاال از
طريق رسميو غير رسمي(قاچاق) نباشد.
وي در بخش ديگري از ســخنان خود
قاچاق کاال را يک فتنه بزرگ در کشــور
دانســت و گفت :جلوي سيل اين پديده
مخرب را بايد سد کرد.

بدهند .این کارشناس اقتصادی تصریح
کرد :شخصی نمایندگی یک خودروساز
دولتی را دارد و خودرو می فروشــد اما
مالیات نمی دهد چون خودروها را به نام
شخص معامله می کند و دولت و قانون
مالیات را دور می زند .این قبیل درآمد ها
به راحتی از جیب سازمان مالیاتی رفته و
باید رسیدگی شود.
مهاجر تاکید کرد :مالیات همیشه از جیب
حقوق بگیران مــی رود و هنوز بخش
هایی هستند که فعالیت های غیر مجاز
یا فعالیت های خــاص دارند و مصون
هستند.سیســتم مالیاتی ما باید در سال
آینده به گونه ای باشد که اگر اکنون 10
میلیون مرجع حقیقی و حقوقی مالیات
می دهند در دوره جدید تعداد این مراجع
بیشتر شود.
به گفته دبیرکل کنفدراســیون صنعت
ایران قربانیان اصلی افزایش مالیات در
سال واحدهای تولیدی هستند که اکنون
هم در حال پرداخت مالیات هستند .این
موضوع موجب افزایش هزینه ها شده و
فشارهای مالیات و بیمه تامین اجتماعی
موجب می شود بســیاری از واحدهای
صنعتی تعطیل شــده و تعداد زیادی از
افراد بیکار شــده و افراد بیشتری به زیر
خط فقر می روند.
مالیات بر ارزش افزوده و تعطیلی تولید
یکی دیگر از چالش های حوزه مالیات
موضوع مالیات بر ارزش افزوده اســت
که همواره مورد انتقاد فعاالن اتقصادی
بخــش تولید و توزیع بوده اســت و به
نظر می رســد همزمان با اجرای الیحه
بودجه  97هم فکری برای حل آن نشده
است .فعاالن اقتصادی بر این عقیده اند
کــه مالیات بر ارزش افــزوده با اجرای
نادرست فعلی مشــکالت زیادی برای

اقتصاد کشور ایجاد کرده است.چند روز
پیش خبری در رسانه ها منتشر شد که
 600واحد صنعتی به دلیل هزینه های
فراوان مالیاتی تعطیل شده اند اما محمد
مسیحی ،معاون مالیات بر ارزش افزوده
سازمان مالیاتی این ادعا را رد کرد.
محمدرضا جعفریان  ،مشاور مالیاتی اتاق
اصنــاف در این زمینه به خبرنگار عصر
ایرانیان گفت :اجرای نامناســب قانون
مالیات بر ارزش افــزوده موجب قانون
گریزی و فرار مالیاتی در جامعه شــده
است .وی همچنین اظهار کرد :کثرت
دستور العمل و بخشنامه موجب می شود
کارشناســان و ممیزان مالیاتی قانون را
تفســیر به رای و در مرحله اجرا نظریه
خود را اعمال کنند.
مشــاور امور مالیاتی اتاق اصناف ضمن
اشاره به این جمله که مالیات بر ارزش
افزوده دغدغه اصلی صاحبان کســب و
کار کشور است ،گفت :مالیات بر ارزش
افزوده قانون آزمایشــی مصوب ۱۳۸۷
اســت و باید از مصــرف کننده نهایی
دریافت شــود اما این در حالیســت که
به صورت پلکانی از تولیدکننده ،بنکدار،
خرده فــروش و مصرف کننده اخذ می
شود .وی در ادامه با بیان اینکه مالیات
برارزش افزوده به منظور کنترل مصرف
اســت ،افزود :این قانون اگر به درستی
اجرا شود منبع در آمد خوبی برای دولت
است اما به دلیل اجرای نادرست قانون
نامبرده همگان شاهد فرارهای مالیاتی از
سوی برخی فعاالن اقتصادی در جامعه
هستند .مشــاور مالیاتی اتاق بازرگانی
نیز در گفت و گویــی کوتاه با خبرنگار
«عصر ایرانیان»گفت :ایجاد درآمدهای
پایدار برای دولت ،شفاف سازی ،مبارزه
با قاچاق و هــدف قرار دادن تاریکخانه
های اقتصادی کشور از جمله ماموریت
های اصلــی قانون مالیــات بر ارزش
افزوده است.
غالمحســین دوانی افزود :متاسفانه در
عمل علی رغــم اینکه این مالیات قرار
بود توسط تولیدکنندگان و ارائه دهندگان
خدمات پرداخت نشود به یک نوعی در
مرحله اجرا همین گروه متحمل هزینه
شدند .بر اســاس این گزارش  ،باوجود
همه کم و کاســتیها درزمینهٔ اجرای
قوانین مالیاتی و مشکالت موجود هنوز
هم انتظار از این ابزار اقتصادی باالست.
مالیــات در قریب بهاتفاق کشــورهای
دنیا ابزاری اســت بــرای تعدیل ثروت
ثروتمندان و کاهش فقر فقرا که ظاهراً
در ایران چنین کارکردی ندارد و دولت
هم قصد ندارد اقدامــی برای حل این
مسائل انجام دهد.

احمد توکلی:

رئیس هیئت مدیره دیده بان شــفافیت
و عدالــت گفت :بــی اعتنایی برخی از
دستگاه های دولتی به مطالبات معیشتی
مــردم ،کار را به اعتراضــات خیابانی
کشانده است ،هر چند باید توجه داشت
در چنین تجمعاتی ،گرچه شروع کننده
مرد م هستند ولی تمام کننده الزام ًا مردم
نیســتند .احمدتوکلی افزود :این قبیل
تحرکات قابل پیــش بینی بود چرا که
اتخاذ سیاست های خشن تعدیل صندوق
بین المللی پول ،پیش از این نیز ،یکبار
دیگر در ابتدای دهه  70تجربه شده بود
و با همین تحرکات اعتراض آمیز مواجه
شــد .همان زمان هم مسئولین وقت به
نصایح دلســوزانه کارشناسان اقتصادی
توجه نکردند و شــد آنطــور که نباید
میشــد و صدای اعتراضات در مشهد،
اسالمشهر ،شیراز و چند شهر دیگر بلند
شــد .عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام در ادامه به عامل مضاعف در شکل
گیری اعتراضات اشاره کرد و گفت :البته

سیاست های نادرست اقتصادی دولت عامل اعتراضات خیابانی
این دولت به جز پیگیری همان سیاست
هــای غلط دهه  ،70دو اشــکال جدی
دیگــر هم دارد که عامــل مضاعف در
رشد انتقادات مردمی است .یکی سستی
و رخــوت دولتی ها در رفع مشــکالت
معیشــتی و دیگر بی اعتنائی به مردم و
فرار از شــفافیت و پاسخگوئی در قبال
تصمیماتی که گرفته می شود .نماینده
پیشین مجلس برای نمونه به اعتراض
مالباختگان موسسات اعتباری طی چند
ماه گذشته اشاره کرد و گفت :متاسفانه
با وجود تذکر بســیاری از دلســوزان از
جمله گــزارش کارشناســی و پیگیری
های حقوقی سازمان دیده بان شفافیت
و عدالت ،مسئولین دولتی از جمله رئیس
کل بانک مرکزی با اینکه در گرفتاری
مردم دارای قصور و تقصیر محرز بودند،
حاضر نشدند نســبت به رفع مشکالت
آنها اقدام مقتضی صورت دهند .توکلی
خاطرنشان کرد :بانک مرکزی در ماجرای
تعاونی اعتباری ثامن الحجج طبق قانون

معاون جرم است چون در اقدام به موقع
اهمال کرده است .به همین دلیل دیده
بان شــفافیت و عدالت طــی نامه ای
به دادســتان عمومی علیــه مدیرعامل
تعاونــی اعتبار ثامن الحجج ،رئیس کل
و مســئوالن بانک مرکــزی و وزیر و
مســئوالن وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰
تا  ۱۳۹۵اعــام جرم کرد که بحمداهلل
پذیرفته شده و در حال رسیدگی است.
وی ضمن منطقی دانســتن اعترضات
مردم به سوء استفاده مقامات اسرائیلی
و آمریکائی اشاره کرد و افزود :گرچه این
دولت در رســیدگی به مشکالت مردم
کوتاهی کرده است ،اما باید توجه داشت
کــه اعتراضات غیرقانونــی ،مدیریتش
به دســت ضدانقالب و گروهک های
تروریستی و منافقین خواهد افتاد و آتش
آن ،تنهــا دامن دولت را نخواهد گرفت.
حمایــت امروز ترامپ نیــز تائید همین
تحرکات غیرمردمی ضدانقالب اســت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در

ادامه کشمکش بر سر آبونمان گاز

دیوان عدالت:غیرقانونی است؛شرکت گاز:قانونی است

گروه اقتصادی:با وجود اینکه بر اســاس قانون
تخطــی از حکم دیوان عدالــت اداری موجب
برخورد شدید قانونی و انفصال از خدمت مدیران
خواهد شــد مدیر عامل شرکت گاز ایران پس
از مدت ها مناقشــه آبونمان به جای تمکین از
حکم دیوان گفت :بر اســاس مصوبه شــورای
اقتصاد ،مبلغ آبونمــان با عنوان هزینه خدمات
مســتمر بدون افزایش قیمت جدید ،به صورت
قانونی در قبوض گاز درج میشــود .حمیدرضا
عراقــی درباره برقراری دوبــاره هزینه آبونمان
در قبوض گاز گفت :بر اســاس قانون ،باید به
مبلغ آبونمان در قبضهای گاز ،افزوده میشــد
اما بر اساس تصمیم دولت و همچنین تصویب
شورای اقتصاد این مبلغ در قبضها ثابت باقی
مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی

مشــترکان باید پرداخت شود .وی افزود :دیوان
عدالت اداری درباره قطع دریافت هزینه آبونمان
به درستی حکم داده بود؛ زیرا این موضوع باید
از سوی شورای اقتصاد مطرح و تصویب میشد
اما شورای هدفمندی با اینکه اجازه تصویب یا
لغوی درباره آبونمان را نداشت درباره آن تصمیم
گیری کرده بود و دیــوان عدالت اداری نیز به
درســتی نســبت به این موضوع معترض بود.
گزارش وزارت نفت حاکی اســت معاون وزیر
نفت در امــور گاز با بیان اینکه هزینه آبونمان
یک ســرویس خدمات عمومی است ،توضیح
داد :هزینــه آبونمان یا خدمات مســتمر برای
حفظ ،نگهداری ،ســرویس دهی ،امدادرسانی،
مقاوم ســازی ،پوشش ،جلوگیری از خوردگی و
ایمنی شبکه گاز سراسر کشور استفاده میشود.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه
هزینــه خدمات مســتمر یا آبونمــان در همه
بخشهای آب ،برق و دیگر بخشهای خدماتی
وجود دارد ،اظهار داشت :اکنون همه مشکالتی
که در زمینه دریافــت آبونمان طی مدت اخیر
پیش آمده بود حل شده و این مبلغ بدون تغییر
به صورت قانونی در قبوض پابرجا مانده است .

ادامه با بیان اینکه مردم ما نشان دادند
که در چنین مواقعی هوشــیاری الزم را
در صحنه خواهند داشت ،تصریح کرد:
آمریکائی ها از آنجائیکه دارای حماقت
ســاختاری و ایدئولوژیک هستند نمی
دانند که این قبیل حمایت ها باعث می
شــود مردم با سرعت بیشتری مرزشان
را از ضدانقالب و مــزدوران جدا کنند.
وی همچنین با بیان اینکه شــعارهای
ساختارشــکنانه ظلــم بــه اعترضات
بحق مردمی اســت تاکیــد کرد :هدف
ضدانقــاب ،ایــن دولــت و آن دولت
نیســت و اصل نظام را هــدف گرفته
اند .بــه همین جهت اصــاح طلب و
اصولگرا و غیره ،باید در کنار هم نسبت
بــه پیگیری مطالبات بــه حق مردم و
این قبیل تحریکات غیرقانونی واکنش
نشان دهند .توکلی همچنین اضافه کرد:
مسئولین دولت باید توجه کنند که نحوه
برخورد با اعتراضات مردمی متفاوت از
تحرکات ضدانقالب است و نباید با هردو

امنیتی برخورد کرد .مواجهه با مردم تنها
در احترام به مطالبات آنها و پاسخگویی
شفاف و صادقانه اســت .رئیس هیات
مدیره دیده بان شــفافیت و عدالت در
نهایت با اشاره به ســخنان صریح روز
چهارشــنبه رهبرانقالب درباره اقدامات
احمدی نژاد گفت :یکی از عوامل شکل
گیری اعتراضات در روزهای گذشــته،
اقدامات چندماه اخیر آقای احمدی نژاد
است که خواسته یا ناخواسته تالش کرد
مردم را نســبت به همه نهادهای نظام
ناامید کند و به تعبیــر رهبری انقالب،
همه را با یک چوب بزند .توکلی گفت:
مدل انتقادی ما باید به نحوی باشد که
در نهایت مردم احساس ناامیدی نکنند.
فرامــوش نکنیم که ناامیــدی مردم از
دولت فعلی ،الزاما بــه معنی امیدواری
به اصولگراها نیســت و ممکن اســت
نســبت به اصل حاکمیت ناامید شوند و
مقدمات اعتراضات افراطی و خشــن را
فراهم سازد.

پس از  6ماه تاخیر

دستورالعمل جدید واردات خودرو ابالغ شد

دســتورالعمل جدید واردات خودرو بعد از تأخیر
۶ماهــه امروز ابالغ شــد .به گزارش تســنیم،
براساس ابالغیه هیئت وزیران و مطابق پیشنهاد
وزارت صنعت دستورالعمل جدید واردات خودرو
پــس از تصویب امــروز ابالغ شــد .طبق این
دســتورالعمل ،واردات خودروی سواری ،با توجه
بــه ماده  4قانون حمایــت از مصرف کنندگان
مصوب ســال  1388منوط به داشتن نمایندگی
رســمی و همچنین زیرســاختهای کافی و
الزم جهت ارائه خدمــات پس از فروش و اخذ
تأییدیههــای الزم از وزارت صنعت اســت .بر
اساس این دستورالعمل ،ثبت سفارش و واردات
خودروهای سواری با ارزش بیش از  40هزار دالر
ممنوع اســت .همچنین ثبت سفارش و واردات
خودروهای سواری با حجم موتور باالی 2500

سیســی نیز ممنوع اعالم شــده است .دولت
در این دســتورالعمل تعرفه واردات خودروهای
ســواری با حجم موتور تا  1500سیسی را 55
درصد ،خودروهای سواری با حجم موتور 1501
تا  2000سیســی را  75درصد و تعرفه واردات
خودروهای سواری با حجم موتور  2001تا 2500
سیسی را  95درصد اعالم کرده است .در تبصره
 1دستورالعمل جدید واردات خودرو آمده است :در
موارد استثنایی ،ورود و حقوق ورودی خودروهای
ســواری بنزینی و دیزلی با حجم موتور باالتر از
 2500سیسی توسط هیأت وزیران تعیین خواهد
شد و ورود خودروهای سواری هیبریدی با حجم
موتور باالتر از  2500سیسی با تصویب هیئت
وزیران مشمول حقوق ورودی است .همچنین در
تبصره  2این دستورالعمل عنوان شده که واردات
خودرو توسط شــرکتهای معتبر خارجی تولید
کننده خودرو در صورت مشارکت در تولید خودرو
یا قطعات آن در داخل کشور بهصورت سرمایه
گذاری مشترک با طرف ایرانی ،معادل  20درصد
ارزش تولیدات داخلی از محل ســرمایه گذاری
فوق بهتشخیص وزارت صنعت ،معدن و تجارت
از همان نشان تجاری مجاز خواهد بود.
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اخبار
تورم تولید کننده آذر
 9/7درصد شد

شــاخص بهای تولیدکننده در ایران در
دوازده ماه منتهی به آذر ماه  ۱۳۹۶نسبت
به دوازده ماه منتهی بــه آذر ماه ۱۳۹۵
بهمیزان  ۹.۷درصد افزایش یافته است.
روابــط عمومی بانک مرکــزی ،اعالم
کرد :شاخص بهای تولیدکننده در ایران
براساس سال پایه  ،1390=100در آذر
ماه  1396به عدد  255.9رسید که نسبت
بــه ماه قبل  1.5درصد افزایش داشــته
اســت .این شــاخص در آذر ماه 1396
نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل10.7
درصد افزایش نشان میدهد.
دومین دوره بین المللی مدیریت
کسب وکار هلند در ایران

به گــزارش روابط
عمومــی انجمن
کسب و کار ایران
سیاری در
 ،هادی ّ
نشست کارآفرینان
 ،بــا بیان اینکه بایســتی برای کســب
و کارهــای ایرانی راهبــران و مدیرانی
را پــرورش داد که توانایــی رهبری و
مدیریــت تغییرات را داشــته باشــند از
برگــزاری دومین دوره معتبر بین المللی
کارشناسی ارشــد  MBAماستریخت
هلنــد در ایران خبر داد .وی اظهار کرد:
مدرسه عالی کسب و کار ماستریخت که
یکی از معتبرترین و با سابقه ترین مراکز
مدیریت در کالس جهانی است ،توسط
بزرگترین مراکز جهانی اعتبار ســنجی
نظیر ACBSP , AMBA IACBE
 ,ATHEAو  ....اعتباربخشی شده و
هم اکنون دوره بین المللی کارشناســی
ارشد  MBAماستریخت برای دومین
بار در ایران و به همت اندیشه ماهان (
سازمان فنی و حرفه ای کشور) با نظارت
علمی موسسه آموزش عالی آزاد ماهان
برگزار می شــود .هادی سیاری افزود:
مخاطبین ایــن دوره معتبر بین المللی ،
مدیران عالی ؛ کارآفرینان و پیشــتازان
کسب و کار می باشند که ضمن تمایل
بــه ادامــه تحصیل در یک بســتر بین
المللی ،در نظر دارند مهارتهای مدیریتی
ورهبری خود را مطابق با استانداردهای
بین المللــی ارتقاء دهنــد .در این دوره
مدیران دارای رزومه حرفه ای با آخرین
متدها و الگوهای مدیریتی آشنا شده و با
مطالعه بر روی کسب و کارها و سازمان
های بین المللی ،برای هدایت و راهبردی
کسب و کار یا ســازمان خود مجهز به
نگرش جهانی می شوند .محسن مهذب
مدیر روابط بین الملل اندیشه ماهان نیز
در این نشســت اظهار کرد :شروع دوره
( February2018بهمــن )1396
اســت که به دلیل اســتقبال بی نظیر از
ایــن دوره و ظرفیت محــدود اولویت با
متقاضیانی اســت که زودتر به مصاحبه
با ماســتریخت معرفی شــوند .مدیران
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند
بــه آدرس اینترنتــی http://www.
 mahanbs.comمراجعه کنند .
لوسترهای ایرانی جایی در
بازارهای خارجی ندارد

صادرات لوسترهای ایرانی در سالهای
گذشته از نظر وزنی یک سوم و از منظر
قیمت بیش از دو برابر کاهش داشــته
اســت .به گزارش ایســنا ،در شرایطی
که در سال  ۱۳۹۰صادرات ما در حوزه
لوســتر از نظر وزنی  ۳۰۰کیلوگرم و از
نظر ارزش  ۳.۱میلیــون دالر بود ،این
رقم در ســال گذشــته از نظر وزنی به
 ۲۰۰کیلوگــرم یعنی معــادل  ۰.۲تن
کاهش یافته و ارزش آن نیز نســبت به
سال  ۱۳۹۰کاهش قابل توجهی داشته
و از  ۳.۱میلیــون دالر بــه  ۱.۴میلیون
دالر رســیده اســت .با توجه به اینکه
وزن صادرات صــورت گرفته در هر دو
مقطع زمانی نزدیک به یکدیگر به شمار
میرود ،میتوان نتیجه گرفت که در این
سالها ارزش لوستر ایرانی در بازارهای
جهانی بــا کاهش قابــل توجه مواجه
شده است .به اســتناد آمارهای رسمی
ارائه شــده ،در ســالهای اخیر صنعت
لوسترســازی ایران در حــوزه صادرات
موفقیــت چندانی نداشــته و میتوان
گفت کــه در این مدت عراق بزرگترین
واردکننده لوسترهای ایرانی بوده و ۵۷
درصد از صادرات لوستر ایرانی به مقصد
این کشور همسایه صورت گرفته است.
پس از آن ارمنستان و آلمان به ترتیب با
سهم هفت و شش درصدی در ردههای
بعدی قرار گرفتهاند و کشورهای امارات
متحده عربی و ازبکســتان نیز هر یک
حدود ســه درصد در صادرات لوســتر
ســهم دارند ۲۴ .درصد بازار صادراتی
لوسترهای ایرانی نیز دست کشورهای
دیگر است.

