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اقتصادکالن

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 و کار 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 رست ه 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 رویکردهای 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.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

برای عبور از
شرایط کنونی،
برنامه و اراده
آهنین داریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :برنامه های مشخصی در این وزارتخانه
برای عبور از شرایط کنونی کشور تدوین شده است و برای اجرای آن اراده
آهنین داریم.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ،فرهاد دژپسند در جلسه شورای
معاونان این وزارتخانه که صبح امروز با حضور رییس جمهوری برگزار شد،
افزود :در این وزارتخانه 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.
دژپسند گفت :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 با بیان اینکه بازار سرمایه یکی از ابزارهای
مهم برای عبور از شرایط کنونی است ،اظهار داشت :دولت ،سرمایه های
گرانقدر و انباشته شده ای در اختیار دارد که می تواند با خصوصی سازی،
زمینه استفاده بهتر از این دارایی ها را به نفع مردم فراهم آورد.
دژپسند شرایط کنونی را ویژه خواند و اراده ،همدلی ،همکاری ،تعاون و
پشتکار را از ملزومات مقابله با برنامه های سخت دشمن و خنثی کردن این
فشارها دانست.
وی ادامه داد :در دوران پس از انقالب ،کمتر دوره ای از نظر حساسیت،
مشابه این دوره بوده است.
وزیر رفاه مطرح کرد؛

شرایطتابعیت
فرزندانحاصل
ازدواج زنان ایرانی
با مردان خارجی

وی با تاکید بر اینکه با یک برنامه منسجم می توان از این شرایط ویژه
عبور کرد ،افزود :در کشورمان ابزار ،موقعیت و امکانات عالی داریم که با
استفاده از آنها می توان از این شرایط عبور کرد.
دژپسند با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به معنای واقعی
کلمه ،یک ابر وزارتخانه است ،گفت :دامنه فعالیت های این وزارتخانه به گونه
ای است که می تواند در حوزه های مختلف حضور یافته و شرایط را برای
عبور از این دوران فراهم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه در شرایط کنونی ،دشمن
درصدد ناامید کردن و انقطاع مردم از حکومت است ،افزود :در مقابل ،ما نیز
برنامه های اجرایی مشخص داریم.
در این نشست که با حضور رییس جمهوری در محل وزارت اقتصاد
برگزار شد ،عالوه بر معاونان و مدیران ستادی این وزارتخانه ،رئیسان سازمان
های تابعه و مدیران عامل بانک ها و بیمه های کشور نیز حضور داشتند.
حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهوری در این نشست
گفت :در شرایط کنونی بانکها گاهی به ما کمک میکنند ،گاهی
بار بر دوش ما میگذارند؛ همه ما از این نقدینگی شکایت داریم و
میگوییم غول نقدینگی ،کجا خوابیده و کجا حرکت میکند .چه کسی
این نقدینگی را درست میکند؟ ممکن بود در زمانی ،دولت نقدینگی
ایجاد و استقراض کرده و پایه پولی را باال ببرد اما اکنون اینگونه
نیست و ما پایه پولی را باال نمیبریم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم،
به طور عمده مربوط به پایه پولی نبوده و به ضریب فزاینده مربوط میشود،

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از تصویب پیش نویس
الیحه قانونی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج
زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد.
محمد شریعتمداری ،گفت :فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ایرانی با مردان خارجی می توانند به تقاضای مادر ایرانی خود
به تابعیت ایرانی درآیند.
وی افزود :در قانون مصوب  ۱۳۸۵درباره وضعیت فرزندان
زیر  ۱۸سال سکوت شده بود ،اما با اصالح قانون مصوب ۱۳۸۵

گفت« :آن جایی که این افزایش به پایه پولی مربوط میشود ،دولت نیست
که این پایه پولی را باال میبرد ،عمدتاً بانکها هستند .بانکها پایه پولی را
باال میبرند؛ یعنی از یک طرف با یک دست به مردم خدمت میکنند ،با یک
دست دیگر فشار بر جامعه میآورند».
روحانی با تاکید بر اینکه بانکها باید سالمسازی شوند ،افزود :متأسفانه
یا خوشبختانه امروز اقتصاد وصل به بانکهاست .به تدریج باید این وابستگی و
تکیه اقتصاد به بانکها را به بازار سرمایه شیفت کنیم .بانک مسئولیت بسیار
سنگینی دارد؛ وقتی آمار اضافه برداشت را ماهانه یکبار نگاه میکنم ،بعضی
از آنها تکاندهنده است .بانکهای خصوصی که وضعشان خیلی بد است.
بعضی از بانکهای دولتی نیز وضعشان خوب نیست .این وسط خصولتی هم
که هستند.
رئیس جمهوری اظهارداشت :این مشکل جدی است؛ این هنر نیست
که از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم .چرا استفاده کنید؟ خود دولت از
منابع بانک مرکزی استفاده میکند و به تولیدکننده میدهد .شما کاری
نکردید؛ پساندازی را از مردم گرفتید ،چه مقدارش را استفاده کردید و چه
کار کردید؟ چقدر از پولهایتان منجمد است؟ از آنها بگذریم ،شرکتهایتان
چه کار میکند؟
روحانی تصریح کرد :به آقای دژپسند گفتم اولین مسئولیت شما در
وزارت اقتصاد ،مسئولیت اصالح نظام بانکداری است و شما کاری کنید که
اوال بانکها از بنگاهداری خارج شوند .در حال حاضر تسهیالتی که بانکها
میدهند ،اول به بنگاههای خودشان میدهند .بانک باید از بنگاهداری خارج
شود تا بتواند عادالنه رفتار کند.

و تصویب پیش نویس قانونی الیحه در جلسه مورخ  ۱۳آبان ۹۷
هیات دولت ،فرزندان زیر  ۱۸سال با تقاضای مادر ایرانی خود
می توانند به تابعیت ایران درآیند.
شریعتمداری با اشاره به اهمیت این الیحه عنوان کرد
 :تصویب این الیحه اقدامی با اهمیت برای برخورداری این
کودکان از حقوق اجتماعی ،حق اقامت پایدار آنها ،رفع تبعیض
بین این کودکان و سایرین  ،افزایش علقه این افراد و سرزمین
مادری است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه
این کودکان معموال در شرایط فقر بسر می برند و دارای
مشکالت معیشتی هستند و در معرض انواع آسیب های
اجتماعی قرار دارند اظهار کرد  :تصویب این الیحه زمینه
ای مناسب را فراهم خواهد کرد که با همکاری و انسجام
دستگاه های مسئول و همراهی فعالین مدنی و سازمان
های مردم نهاد  ،وضعیت این گروه از کودکان سرزمین
ما بهتر شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:

 ۴۰اشکال مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اصالح خواهد شد

رئیس سازمان امور مالیاتی ،گفت :اشکاالتی
که در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بوده،
شناسایی شده و حدود  ۴۰بخش در این قانون
اصالح خواهد شد.
به گزارش صدا و سیما ،سیدکامل تقوی نژاد
اظهار داشت :با توجه به نامگذاری امسال با عنوان
حمایت از کاالی ایرانی و برای تقویت بخشتولید ،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.
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  ۲۵درصد است و مطالعات ما نشان می دهد
که ما می توانیم در شرایط فعلی این رقم را از ۲۵
درصد به  ۲۰درصد کاهش دهیم.
تقوی نژاد گفت :حدود  ۶هزار میلیارد تومان
درآمدی است کهدولت در سال جاری برای کاهش
نرخ مالیات بر درآمد 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.
 ۴۰بخش اشکاالت مربوط به مالیات بر ارزش
افزوده اصالح خواهد شد
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  ۴۰بخش 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 را
به حداقل می رسانند.
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  ۲۰هزار 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  ۴هزار
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.
مودیان می توانند پرداخت مالیات را به
صورت صددرصد الکترونیکی انجام دهند
رئیس سازمان مالیاتی در خصوص الکترونیکی
کردن مالیات گفت :بیش از  ۹۹درصد 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 پرونده های ما در سامانه طرح جامع
ی و با تکمیل اطالعاتی که از بخشهای
مورد رسیدگ 
مختلف هویتی ،مکانی ،ملکی ،پولی ،بانکی و
معامالتی دریافت کردیم این اقدام صورت بگیرد.
تقوی نژاد گفت :از سال آینده با اعمال
مدیریت ریسک تالش می کنیم که رابطه مودیان
را با ممیزی کم کنیم و مردم دیگر نیاز به مراجعه
نداشته باشند و فقط حدود  ۲۰درصد پرونده ها
را در سازمان مالیاتی مورد بررسی قرار دهیم و
بقیه را از طریق خود اظهاری خود مودیان مورد
پذیرش قرار دهیم.
وی افزود :امسال حدود دو میلیون از مودیان
ما نیازی به حضور در سازمان مالیاتی برای دریافت
برگه های تشخیص نداشتند و با توجه به توافقی
که صورت گرفته و مالیات مقطوعی برای آنها در
نظر گرفته (به خصوص برای اصناف) مالیات آنها
کامال به صورت الکترونیکی مورد محاسبه قرار می
گیرد و به جای برگه های تشخیص ،برگه های
قطعی به محل کسب آنها ارسال می شود.
رئیس سازمان مالیاتی گفت :تالش می کنیم
ارتباط با مودیان را به حداقل برسانیم برای همین،
میز خدمتی که راه اندازی شده در اکثر ادارات ما فعال
و پنجره الکترونیکی برای مودیان در نظر گرفته شده
است و ما از نظر شاخص های الکترونیکی کردن جزو
کشورهای قابل قبول هستیم.

