
اقتصـاد

بیاعتمادیمالیاتیبهبازاریها
  مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران: سازمان امور مالیاتی از  سال 92 تاکنون حتی یک اظهارنامه بازاری ها را تأیید نکرده است

  عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره: بازاری ها با فرار مالیاتی نتوانسته اند جلب اعتماد کنند
  بار مالیاتی ایران را تنها 60  درصد اقتصاد کشور به دوش می کشد 

4

شهروند| سازمان امور مالیاتی از  سال 92 تاکنون 
حتی یک اظهارنامه از دو میلیون اظهارنامه بازاری ها را 
تأیید نکرده است. این موضوعی است که محمدرضا 
جعفریان، مشــاور مالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران 
گفته است. البته غالمحسین دوانی، عضو شورایعالی 
انجمن حسابداران خبره با اشاره به آمارهای سازمان 
امور مالیات و میزان فــرار مالیاتی بازاری ها معتقد 
است؛ این رفتار چندان بیراه هم نبوده است. دوانی با 
بیان این که بیشترین فرار مالیاتی در بخش مشاغل 
اتفاق می افتد، به »شهروند« می گوید: برخالف ادعاها 
و جنجال هایی که همه ساله سر مالیات مشاغل شاهد 
آن هستیم، این گروه تاکنون از پرداخت مالیات سر 
باز زده اند و اعتراض آنها در مقایسه با مالیات اخذشده 
از حقوق بگیران غیرمنطقی و فاقد مبنای عقالیی به 

نظر می رسد. 
او که معتقد است؛ بیشترین فرار مالیاتی در بخش 
حقیقی و حقوقی مربوط به بدهکاران کالن اســت، 
ادامه داد: بنا به اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی 
در  سال گذشته، از 7نفر معادل 650 میلیارد تومان 
مالیات گرفته شد. این میزان مالیات معادل مالیات 

پرداختی یک میلیون و 100 هزار شغل است. 
 درآمدهای پایدار

 جایگزین درآمدهای ناپایدار 
عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره با بیان 
این که دولت دیگر راهی جــز گرفتن مالیات ندارد، 
تصریح کرد: دیگر نمی توان کشور را با پول نفت اداره 
کرد. اگــر دولت در نظــر دارد درآمدهای مالیاتی را 
افزایش دهد، باید راهکارهایی را فراهم کند که قانون 
برای همه اجرا شود. درهمین حال، ماموران مالیاتی 
هم باید از اجتهاد شــخصی پرهیز کنند. او با اشاره 
به اجباری شــدن مالیات بر ارزش افزوده در دوبی از  
ســال 2018، گفت: دیگر کشورهای نفت خیز دنیا 
هم به این نتیجه رسیدند که درآمدهای نفتی منبع 
درآمدی پایداری نیســت و باید به فکر درآمدهای 

پایداری همچون مالیات باشند. 
 بار مالیات ایران

 بر دوش 60 درصد اقتصاد کشور
این کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که 
اگر همه اشخاص به درستی مالیات خود را پرداخت 
کنند، بسیاری از معضالت کشور حل می شود، البته 
به شرط این که دولت مالیات دریافتی را در مسیر رفاه 

مردم هزینه کند. 
اما درشرایطی این خواسته از سوی دوانی مطرح 
می شود که بیشــتر مودیان مالیاتی نسبت به اخذ 
ناعادالنه مالیات معترض هستند. عضو شورایعالی 
انجمن حسابداران خبره در این باره می گوید: مودیان 
به این موضــوع اعتراض دارند که چــرا باید عده ای 
مالیات پرداخت کنند و عده ای دیگر قانونا از پرداخت 
مالیات معاف باشند. اگر مالیات یک هزینه اجتماعی 
است که همه شهروندان باید پرداخت کنند تا دولت 
وظایف توسعه ای خود را انجام دهد، معافیت مالیاتی 

برخی افراد و سازمان ها فاقد منطق است.
او که معتقد است؛ مالیات پرداختی از بخش شفاف 
اقتصاد و کارمندان دولت چندین برابر مشــاغل و 
کســب وکار زیرزمینی اســت، ادامه داد: بسیارند 
مودیانی که به رغم تنگناهایی که سیاست های مالی 
دولت، موجد آن اســت، صورت های مالی خویش 
را به طور شــفاف اظهار می کنند و بــه هر ترتیب، 
مالیات خــود را به موقع می پردازنــد. مودیانی که 

بی توجه به شــرایط اقتصادی کشور )رونق یا رکود( 
 ناچارند مالیات تعیین شــده را تحت هر شــرایطی 

پرداخت کنند.
عضو شورایعالی انجمن حسابداران با بیان این که 
نبود شفافیت در اقتصاد ایران باعث شده که 60 درصد 
اقتصاد ایران جور 100 درصد کشور را بکشند، ادامه 
داد: مالیاتی که کارمندان و کارگران از ابتدای انقالب 
تاکنون پرداخت کرده اند، بیش از مالیات مشــاغل 
اســت، درحالی  که تعداد کارمندان بسیار کمتر از 
این مشاغل هســتند. اطالعات بانک مرکزی نشان 
می دهد که در   ســال 9٤ تقریبــا 11 درصد درآمد 
مالیاتی کشور از اشخاص حقوقی دولتی و 26 درصد از 
شرکت های خصوصی بوده است. 10 درصد هم سهم 
مالیات بر حقوق و دستمزد کارمندان )اعم از دولتی و 
خصوصی( و تنها ٤درصد هم درآمد مالیاتی مشاغل و 

صنوف بوده است.
به گفته او، ســازمان امور مالیاتــی باید در مقوله 
مالیات ستانی، راهکارهای اجرایی مناسبی را به عمل 

آورد تا همه مشموالن مالیات پرداخت کنند.
 کوتاهی دولت در تجهیز اصناف
 به صندوق های مکانیزه فروش 

طبق قانون مصوب 15 دی  ســال 89 اصناف باید 
به سه گروه تقسیم بندی شوند؛ بر اساس این مصوبه 
برنامه پنجم توسعه در ســال 90 گروه اول، در  سال 
92 گروه دوم و در  ســال 9٤ گروه سوم یعنی تمامی 
اصناف تا پایان آن  سال به صندوق های مکانیزه مجهز 

شوند.
اما آن گونه که محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی 
رئیس اتاق اصناف ایران به ایلنا می گوید، این قانون 
هنوز عملیاتی نشــده اســت و مهمترین علت آن 
آماده نبودن زیرســاخت های اجرایی در ســازمان 
امور مالیاتی اســت. مطابق قانون این سازمان باید 
مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری را تبیین کند تا 

اتاق اصناف آن را به زیرمجموعه های خود ابالغ کند.
جدای از کوتاهی دولت و مانع تراشی های برخی بر 
سر راه آن، تحریم ها یکی دیگر از دالیل اجرایی نشدن 
این قانون در سال های گذشته است که دوانی بدان 
اشاره کرده و توضیح می دهد: طراح فاز اول این طرح 
موسسه دی لویت کانادا بود که بعد از تحریم ها کارش 
را متوقف و ایران را ترک کرد؛ اما موسسه طراح این 
نرم افزار شــرکت بول فرانســه بود. هر چند که این 
موسســه کار خودش را تمام کرده بــود اما به دلیل 
نداشــتن دانش کافی در ســال های گذشته امکان 

اجرای آن سخت بود. 
 اصناف: راه اندازی صندوق های

 مکانیزه فروش را به ما بسپارید 
با وجود این اصناف مدعی اســت که آمادگی الزم 
را برای اجراي این طرح دارد. جعفریان با اشــاره به 
موضعگیری اتاق اصناف ایران در طی این ســال ها 
گفت: ما همواره اعالم کرده ایم کــه آمادگی داریم 
این صندوق ها را به اصناف تحویل دهیم. ما خودمان 
طرفدار شــفافیت مالی هستیم اما متاسفانه هر روز 
مورد حمالت سازمان مالیاتی قرار گرفتیم که اتاق 
اصناف نمی خواهد در این خصوص شفاف ســازی 
کند. وزیر اقتصاد هم هر روز نامه سازمان را به آقای 
جهانگیری نشان می دهد که صندوق مکانیزه هنوز 
اجرایی نشــده اســت اما هیچ وقت به  طور شفاف 

نمی گویند علل این تأخیر چیست.
مشاور مالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: 
ما به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری هم به صورت 
عملیاتی و هم به صورت کتبی به سازمان امور مالیاتی 
اعالم کردیم که تمام اصناف کشور تا این لحظه مجهز 
شده اند و اگر این سازمان نرم افزاری را مد نظر دارد آن 

را به ما ارایه کند.
اما در حالی این فعال صنفی خواســتار واگذاری 
نصب صندوق های مکانیزه فــروش به اتاق اصناف 

ایران می شود که عضو شورایعالی انجمن حسابداران 
خبره این خواسته را برخالف قوانین حاکم بر اقتصاد 
کشورها می داند. به گفته او، در هیچ جای دنیا دولت 
امور حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار نمی کند. 
برای جلوگیری از بروز هر گونه تخلف خود دولت ها 
باید طراحی و پیاده ســازی طرح هایی از این دست 
را برعهده بگیرند؛ اما نظارت های بعــد از آن را خود 

اصناف می توانند انجام دهند. 
او که امیدوار به اجرای این طرح تا پایان امســال 
است، خاطرنشان کرد: تجهیز اصناف به صندوق های 
مکانیزه فروش عالوه بر شفاف ســازی اقتصادی به 

واقعی سازی درآمدهای مالیاتی منجر می شود. 
دیوار بی اعتمادی بین مدیران کشور 

»مطابق قانون اصنافی که ایــن صندوق را نصب 
نکنند، از معافیت های مالیاتی و تسهیالت محروم 
می شوند.« مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران ضمن 
اشــاره به این مطلب، ادامه داد: بر همین اساس ما 
همواره به دنبال اجرای این طرح بودیم و حتی مزایده 
برگزار کردیم و از بین چهار شــرکت یک شــرکت 
برنده شد. هر چند متاسفانه بعدها آن شرکت دچار 

مشکالت مخصوص به خود شد.
جعفریان ادامه داد: در صحبت های رهبر انقالب و 
در قانون اساسی ما مکررا ذکر شده که به مردم اعتماد 
کنید و فرض بر صداقت و بی گناهی است مگر آن که 
خالف آن ثابت شود اما سازمان امور مالیاتی از  سال 
92 تا حاال دو  میلیون اظهارنامه از اصناف گرفته است 
که حتی یک مورد آن را تأیید نکرده است. متاسفانه 
دیوار بی اعتمادی بین مدیران کشــور بلند است. از 
طرف دیگر وقتی یک صنفی در  سال 92 اظهارنامه 
خود را داده اســت برای چه اکنون بعد از 5  ســال 
سازمان مالیاتی به دنبال بررسی دوباره آن پرونده ها 
اســت؟ این کارها نتیجه ای جز بی اعتمادی و ایجاد 

تنش در بین سه میلیون عضو اصناف کشور ندارد.

صندوق پول: 

تورمدرایراناز169کشورباالتراست

صندوق بین  المللی پول اعالم کرد؛ با وجود کاهش 
نرخ تورم ایران به 9درصد، همچنان جایگاه 22 را در 
میان کشورهای جهان داراست و این بدان معناست 
که 169 کشور تورم کمتری نسبت به ایران دارند و 
از 19 کشور نرخ بیکاری بیشتری دارند.جدیدترین 
آمار صندوق بین المللی پول نشان می دهد، نرخ تورم 
ایران در  سال 2016 به 9.035 درصد کاهش یافته 
است. نرخ تورم ایران برای  ســال گذشته میالدی 
11.9 درصد برآورد شده است. براساس پیش بینی 
این نهاد بین المللی، نرخ تورم ایران در  سال 2017 
به 10.52 درصــد افزایش خواهد یافت.هرچه رتبه 
کشــوری در این گزارش بیشتر باشد، نشان دهنده 
تورم کمتر اســت و پرتورم ترین کشــور در جایگاه 
نخست قرار دارد. ســودان جنوبی با 379.8 درصد 
تورم در رتبه نخست قرار گرفته است. ونزوئال با تورم 
25٤.3 درصدی در رتبه دوم قرار دارد. این کشــور 
 سال 2015 با تورم 111.7 درصدی در رتبه نخست 
قرار داشت. سورینام با تورم 55.5 درصدی و آنگوال 
با تورم 32.3 درصدی در جایگاه های سوم و چهارم 
قرار دارند.همچنیــن آمارهای صندوق بین المللی 
پول نشان می دهد که جایگاه ایران به لحاظ بیکاری 
در جهان طی ســال های 92 تا 95 نزول 10 پله  ای 
داشته و رتبه ایران از 29 به 19 رسیده که به معنای 

بدترشدن وضع بیکاری در این کشور است.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

رنو:ایرانراترکنمیکنیم
ایرنا| »کارلوس گــون« مدیرعامل شــرکت 
خودروسازی رنو اعالم کرد: هر اتفاقی که در 15 اکتبر 
آینده )23 مهرماه( بیفتد، این شرکت نه تنها ایران را 
ترک نخواهد کرد، بلکه برای تداوم حضور در ایران 
برنامه ریزی بلندمدت و جدی دارد.به گفته این مقام 
مسئول فرانسوی،  سال گذشته رنو بهترین عملکرد 
خود را از ابتدای حضور بی وقفه خود در ایران از  سال 
200٤ تجربه کرد و رکورد تولید و فروش را شکست؛ 
در 9ماهه  ســال 2017 نیز رکوردهای جدیدی از 
تولید و فروش به ثبت رسیده است. مطابق این برنامه 
6ساله، درآمد سالیانه رنو به بیش از 70 میلیارد یورو 
خواهد رسید و در پایان 6 سال حاشیه عملیاتی این 

شرکت بیش از هفت درصد خواهد بود.

آبرسانیبه636روستا
ایســنا| علی اصغر قانع معــاون برنامه ریزی و 
توسعه شرکت آب و فاضالب کشور گفت: براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است برای  سال 
1396به 636 روستا از طریق منابع صندوق توسعه 
ملی آبرسانی شود. به گفته او، با آبرسانی این تعداد 
روستا یک میلیون و ٤90 هزار نفر تحت پوشش آب 

شرب سالم و بهداشتی قرار می گیرند.

رئیسبانکمرکزیبهآمریکامیرود
تسنیم| ولی اهلل سیف رئیس  کل بانک مرکزی 
به منظور شــرکت در اجــالس پاییــزه صندوق 
بین المللی پول دیروز به آمریکا ســفر کرد. نشست 
مشــترک صندوق بین المللی پول )IMF( و گروه 
بانک جهانی )World Bank Group(، همه ساله 
در دو نوبت برگزار می شــود، که طــی آن از تمامی 
رؤســای  کل بانک های مرکزی و وزرای اقتصادی و 

دارایی کشورهای عضو دعوت به عمل می آید.

ورودسازمانبازرسیبهقراردادهای
خریدهواپیمای»فالیتچک«

تسنیم| ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور درخصوص بررسی قراردادهای خرید هواپیما 
توســط وزارت راه به ویژه هواپیماهای فالیت چک 
گفت: سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و در 
قالب یک پرونده مشغول بررسی این موضوع است اما 
چون منتج به نتیجه نشده است، امکان افشای آن 
وجود ندارد. او درخصوص آخرین وضع شرکت هپکو 
هم گفت: خصوصی سازی از بدو تا امروز، آن طور که 
مدنظر قانونگذار و رهبری بود، اجرا نشد. پیش بینی 
می شد انقالب اقتصادی بعد از خصوصی سازی اتفاق 
بیفتد که ما شاهد نتیجه معکوس بودیم. سراج تأکید 
کرد: به فردی که شرکت هپکو به او واگذار می شود، 
وام های کالن برای تجهیز کارخانه و افزایش کارگران 
می دهند تا درنهایت صادرات داشــته باشد اما این 
وجوه در جاهای دیگر به مصرف می رســد و کار به 

جایی می رسد که این کارخانه زیانده می شود.

ازذخایرقانونیبانکها
مالیاتنمیگیریم

ســازمان امور مالیاتی در واکنش بــه اظهارات 
مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانک های 
خصوصی اعــالم کرد که از ذخایــر قانونی بانک ها 
مالیات نمی گیریم. این سازمان با اشاره به قوانین و 
مقررات مربوط به اخذ مالیات از بانک ها، اعالم کرد؛ 
با وجود تکلیف بانک ها به ارایه اطالعات به سازمان 
 امور مالیاتی، بانک پارســیان از انجــام این وظیفه 

خودداری می کند. 

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

شکستفقراباتجارتجهانی!
مهر| پس از سال ها کشمکش برای دستیابی به 
نتیجه ای موفقیت آمیز در مذاکرات کلیدی بخش 
کشــاورزی، ســازمان تجارت جهانی با انتقادهای 
تازه ای برای عدم تأمین خواسته های کشورهای فقیر 
و درحال توســعه، روبه رو شده است.چندین کشور 
شامل کنیا، هند و پاکستان، بارها از سازمان تجارت 
جهانی خواسته اند که کشــورهای توسعه یافته را 
مجبور کنند تا پرداخت سوبسید به کشاورزان خود 
را که با تولید بیش از حــد، به تهدیدی برای حیات 
کشــاورزی در کشــورهای درحال توسعه تبدیل 
شده اند، قطع کنند. بسیاری از تحلیلگران این بحث 
را مطرح می کنند که مذاکرات در ســازمان تجارت 
جهانی تا حد زیادی تحــت حکمرانی قدرت های 
اقتصادی ســنتی، مانند آمریکا و اتحادیه اروپا قرار 
دارند و مذاکرات نمی توانند تغییرات وعده داده شده 

را عملی کنند.

رکورد
وامهایمعوقبانکهایهندی

مهر| داده های منتشر نشده نشان داد که مطالبات 
بانک های هندی از وام های معوق در پایان ماه جون 
به رکورد 9.5 تریلیون روپیه معادل 1٤5.56 میلیارد 
دالر رسیده است. داده های منتشر نشده نشان داد 
که مطالبات بانک های هنــدی از وام های پرداخت 
نشــده در پایان ماه جون به رکــورد 9.5 تریلیون 
روپیه )معــادل 1٤5.56 میلیارد دالر( رســیده که 
نشان می دهد سومین اقتصاد آسیا هنوز به شرایطی 
که بتواند مشــکالت مربوط به وام های بد )وام هایی 
که بازپرداخت شــان با مشکل روبه روست( را تحت 
کنترل درآورد، نزدیک هم نشــده است.بررســی 
بانک مرکزی هند نشــان داد که تعداد کل وام های 
مشکل دار شامل وام هایی که بازپرداخت شان متوقف 
شده، و وام های تمدید شده، در شش ماهه منتهی به 

ماه جون، ٤.5 درصد افزایش داشته است.

علیبابا
بزرگترینفروشگاهاینترنتیجهان

مهر| مجموع ســرمایه بازار علی بابا با رسیدن به 
بیش از ٤72 میلیارد دالر، عنوان بزرگترین فروشگاه 
اینترنتی جهان را از آن ایــن برند کرد. تحلیلگران 
بازار معتقد هستند، به دلیل عملکرد چشمگیر علی 
بابا در  ســال جاری میالدی، این فروشگاه اینترنتی 
چینی بعداز 2 ســال موفق به باز پس گیری عنوان 
بزرگترین فروشــگاه اینترنتی جهان از آمازون شد. 
ســهام علی بابا در بورس نیویــورک آمریکا یکی از 
باالترین افزایش شــاخص ها را بــه خود اختصاص 
 داده و از ابتدای  ســال جاری میالدی به بعد بیش از 
صد درصد سهام علی بابا افزایش نشــان داده؛ این 
درحالی است که ســهام آمازون تقریبا با 30 درصد 

رشد روبه رو شده است.

توقفثبتنامرانندگاناسنپدرشهرها

فارس|  مدیر شــرکت حمل ونقــل اینترنتی 
اسنپ که اخیرا با خبر آزار یک مسافر توسط راننده 
حاشیه ساز شده، با انتشار بیانیه ای گفت: تا اطالع 
ثانوی ثبت نام رانندگان در سطح شهرها را متوقف 
 کرده ایم و از این پس تأیید هویت هر راننده توسط

 3 ناظر به طور مجزا انجام می شود.شــهرام شاهکار 
اظهار داشــت: از این پس، تأیید هویــت هر راننده 
از سوی 3 ناظر و کارشــناس با تجربه و متخصص 
شرکت به طور مجزا صورت می گیرد. به گفته شاهکار 
همچنین تا اطالع ثانوی، فرآیند ثبت نام رانندگان 
در سطح شهرها متوقف شده تا تمام مراحل جذب 
رانندگان را بار دیگر با دقــت ارزیابی کرده و بهبود 

بخشیم. 

رازموفقیتبنیانگذارتلگرام
ایســنا| پــاول دوروف صاحب »تلگــرام« و 
 شــبکه اجتماعی روســی »وکانتکته« در آستانه 
سی و سومین سالروز تولد خود هفت رمز موفقیتش 
را برای جوانان فاش و عنوان کرد که سال هاســت 
هفت عامل مسموم کننده زندگی را کنار گذاشته ام 
و به موفقیت های زیادی رســیده ام. دوروف افزود: 
خوردن گوشــت حیوانــات، قــرص و محصوالت 
دارویــی، نیکوتیــن و تمامی اشــکال موادمخدر، 
 قهوه و چای سیاه و ســبز، هر نوع نوشابه و انرژی زا،

 فست فود، تلویزیون و برنامه های وابسته به آن را در 
زندگی کنار گذاشته ام و در آینده جزییات دقیق آن را 

برای عالقه مندان شرح خواهم داد.
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ایسنا| طبق آخرین آمارها، بخش خانگی و تجاری ٤0.7 درصد مصرف انرژی در ایران 
را به خود اختصاص می دهد. بخش ساختمان و مسکن بزرگترین مصرف کننده انرژی در 
ایران است. به رغم نوسانات سال های اخیر،  درصد سهم مصرف انرژی در بخش خانگی و 
تجاری از 30 درصد در  سال 1369 به ٤1.٤ درصد در  سال 1388 و ٤0.7 درصد در  سال 
1389 افزایش یافت. بررسی ها نشان می دهد که میزان مصرف نسبی انرژی ساختمان ها 

در ایران در مقایسه با دیگر کشورها و استانداردهای جهانی باالست. 

تسنیم|  بیش از سه ماه از ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو می گذرد و در این 
شرایط بازار خودروهای وارداتی با رشــد حدود 30 درصدی قیمت ها همراه شده است. 
به عنوان نمونه امروز سراتو با رشد 16 میلیون تومانی با قیمت 15٤ میلیون تومان، النترا 
با رشد 13 میلیون تومانی با قیمت 156 میلیون تومان، توسان با رشد 23 میلیون تومانی با 
قیمت 203 میلیون تومان، سوناتا با رشد 18 میلیون تومانی با قیمت 180 میلیون تومان، 

سورنتو با رشد 35 میلیون تومانی با قیمت 290 میلیون تومان به فروش می رسد.

41 
درصد

30 
درصد

افزایشقیمتخودروهایوارداتیانرژیکشوردرساختمانهامصرفمیشود

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

رشدتعدادفروشگاههادررکود!
  وزارت صنعت: 51 هزار واحد صنفی جدید در 11ماه ابتدای امسال در کشور ایجاد شده است

شــهروند| در شــرایطی که 5 هزار و 200 بنگاه 
اقتصادی تعطیل شــده اند، آمارهای وزارت صنعت 
نشان می دهد بیشــتر از 51 هزار واحد صنفی جدید 
به مجموع فروشگاه های کشــور اضافه شده اند. این 
موضوع درحالی رخ می دهد که تعداد فروشــگاه ها 
و واحدهای صنفی در ایــران 5برابر میانگین جهانی 

ارزیابی شده است. 
رکود شــکایت غالب این روزهای اقتصــاد ایران 
اســت، از صنایع گرفته تا بازار. علــی یزدانی رئیس 
ســازمان صنایع کوچک در آخرین اظهارات خود به 
یکی از رســانه ها اعالم کرده که تا پایان  سال گذشته 
از 39هزار بنگاه کوچک و متوسط حدود 1٤.5 درصد 
یعنی چیزی حدود 5 هــزار و 200 بنگاه تعطیل بوده 
است. این موضوع در شرایطی رخ می دهد که با وجود 
رکود و تعطیلی صنایع تعداد فروشگاه های کشور باز 

هم زیادتر شده اند. 
طبق آمارهای ارایه شــده تا پایان 11ماهه  ســال 
گذشته در کشور بالغ بر 302 هزار و 88 واحد صنفی 
در بخش های مختلف تولیــدی، توزیعی و خدماتی 
فعال بوده اند که این رقم در پایان  سال 139٤ معادل 
250 هزار و 51٤ واحد بوده است. به عبارت دیگر، در 
مدت زمانی کمتر از یک ســال بیش از 50 هزار واحد 

صنفی به مجموعه واحدهای کشــور افزوده شده که 
20 درصد کل این مجموعه را تشکیل می دهد. 

به اســتناد آمارهای ارایه شــده در ســایت وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت در میان واحدهای مختلف 
در حوزه تولیدی 53 هزار و 106 واحد تا پایان 11ماهه  
سال 1395 مشــغول به فعالیت بوده اند که این رقم 
 در قیاس با  ســال 139٤ حدود 10 هزار واحد رشــد

 داشته است.
در بخش توزیعی هم تعداد واحدها در مدت 11ماه 
بیش از 30 هزار واحد رشد داشته و به این ترتیب تعداد 
واحدهای فعال در این بخش از حدود 127 هزار واحد 
در  ســال 139٤ به حدود 161 هزار واحد در  ســال 
1395 رســیده اســت که می توان گفت؛ بیشترین 
رشد واحدهای صنفی در این بخش بوده است، اما در 
بخش خدماتی تا پایان  سال 139٤ حدود 80 هزار و 
500 واحد فعــال بوده اند که تعداد ایــن واحدها در 
 پایان 11ماهه  سال گذشــته به 88 هزار و 196 واحد 
رسیده اســت. از طرفی، مروری بر آمارهای ارایه شده 

دربــاره تعداد واحدهای صنفی گویای آن اســت که 
تعداد این واحدها همه ساله با رشد مواجه شده و تعداد 
آنها از حدود 21 هزار واحد در  ســال 1385 به بیش از 
302 هزار واحد در  سال 1395 رسیده است. به عبارت 
دیگر، در مدت 10 سال تعداد واحدهای صنفی بیش از 

1٤برابر شده است.
در  ســال 9٤، در میزگــرد »بودجه و رکــود« از 
تعطیلی 15هــزار بنگاه اقتصادی توســط امیررضا 
واعظی آشتیانی، لطف اهلل فروزنده و علی علی لو خبر 
داده شد، اما این بنگاه ها واقعا در چه شرایطی بوده  اند؟ 

علی رنجبرکی عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی 
در یادداشتی نوشته که در اقتصاد ایران ورشکستگی 
و تعطیلی بنگاه های اقتصادی از دید حقوقی و فرهنگی 
امری ناپسند و مذموم است و تا حد امکان کارگزاران 
اقتصادی و صاحبــان صنایع از بــروز آن اجتناب و 
جلوگیــری می کنند، امــا از دید اقتصــادی حذف 
بنگاه های زیانده و جایگزینی آنها با بنگاه های جدید 
یکی از الزامات شــکل گیری و تداوم رشــد و توسعه 

اقتصادی است. 
بررسی بخش صنعت کشور نشان می دهد که تعداد 
زیادی از بنگاه های اقتصادی فعــال در این بخش از 
لحاظ نوع فناوری و شــیوه تولید سنتی، از رده خارج 
هستند. این امر سبب روز مسائل و مشکالتی همچون 
ســودآوری پایین، تولید محصــوالت بی کیفیت و 
غیرقابل رقابت با محصوالت مشــابه وارداتی، قیمت 
تمام شده باال و... شده و درنهایت قدرت رقابت پذیری 
تعداد زیادی از بنگاه های فعال تولیدی و محصوالت 
تولیدی آنهــا پایین اســت. در این بیــن دولت به 
 دلیل محدودیت های مالی و انســانی توان حمایت 
همه جانبه از بنگاه های اقتصادی فعال دارای مشکل 
را ندارد و از ســوی دیگر تداوم فعالیت آنها مشکالت 
زیســت محیطی، اجتماعی و اقتصادی بیشتری را 
فراهم می آورد. طبیعی اســت ضرورت دستیابی به 
منافع اقتصادی و سیاســی بلندمدت کشــور حکم 
می کند که برخی از بنگاه های اقتصــادی به مرور و 
به  صورت تدریجی حذف شــوند. حــذف تدریجی 
بنگاه های موجود و جایگزینی آنها با بنگاه های جدید 
دارای مزیت رقابتی در اقتصاد ایران می تواند زمینه ساز 
 بهبود بهره وری ملی ایران و درنهایت رشد اقتصادی

 کشور شود.
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