
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاییزداو مانع هایبانیپشت :دیتول

 )الزامات و راهکارها(

 

 

 

 

 

 

 

 
 نخستویرایش 

 

 

 

 1400فروردین 

 اهی ااتق اریانژپوهشمرکز 



  


 

 

 

 

 شناسنامه گزارش

 

 عنوان گزارش:

 هاییزداو مانع هایبانی: پشتدیتول
 الزامات و راهکارها

 )ویرایش اول(

  های اقتصادیمدیریت پژوهش

 صمدیان فرزانه  :کنندهتهیه

  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی :اظهار نظر کننده

 شیما حاجی نوروزیمنیره امیر خانلو، محمد قاسمی، دکتر  ناظران علمی:

 1400فروردین  تاریخ انتشار:

 اقتصاد ایران  موضوعی: بندیطبقه

   روی تولید، الزامات حمایت از تولیداز تولید، موانع پیش تولید، حمایت  های کلیدی:هواژ

 1۷۵ پالک ،(فرصت) موسوی شهید خیابان نبش طالقانی، خیابان تهران، نشانی:



  

1 

 

 

 مقدمه   -1

در سال  موجود کشور یهاتیاولو ریسا انیاز م "هاییزداو مانع هایبانیپشت د،یتول" شعار سال  تحت عنوانانتخاب 

عالوه بر آنکه به دانست، در دو سال گذشته  "رونق تولید"و  "جهش تولید" شعارادامه  بایدکه در واقع آن را  1400

های تولیدی کشور گذاری به ارتقای ظرفیتهای اجرایی و قانونمضاعف مسئوالن و مقامات دستگاهتوجه ضرورت 

های بهبود ظرفیت یبرا یگذاراستیستنها عالج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که  عنوانبه

ی این بخش و طراحی هاو چالش موانع رفع بدون  ،گذاری و متعاقب آن ارتقای توان ساخت داخلسرمایهتولیدی و 

 . نخواهد بود زیآمتی، موفقسازوکارهایی برای رفع آن

 سطح در اقتصادی هایگذاریسیاست درو ناهماهنگی   ناکارایی بین اهداف اقتصادی و سیاست خارجی،  ناهماهنگی

وکار غیررقابتی و انحصاری، وجود ساختارهای فساد آمیز در اقتصاد، کسری بودجه گسترده کالن، فضای کسب

گذاری، عالوه بر آنکه به عدم هدایت کارآمد منابع مالی به سمت تولید و سرمایه و رشد نقدینگیتداوم دولت، 

کرونا افزوده،  ازجملهنشده بینییشپو  زابرون هایها و شوکتحریم ییافزا نهیهزافزایش دامنه اثرگذاری و 

رو،  . ازاینکرده است نامناسبهای سالم برای فعالیتاقتصاد کشور را مولد اقتصادی را تضعیف کرده و  هایفعالیت

، مسیر حرکت تولید از «ییمانع زدا»و  «یبانیپشت»با تأکید بر  مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در شعار سال جدید

های تولیدی کشور از مسیر پیگیری شرایط حاضر ارتقای ظرفیتدر  کشور را تعیین نمودند و تأکید داشتند که مسئوالن

 .یابدگذاری تحقق میتولید و سرمایهزدایی از مانعدر کنار  ،یو حکومت یالزم قانون یهاتیحماو اجرایی شدن 

روی تولید های پیشگانه، تالش دارد با شناسایی چالشبخش خصوصی و مشاور قوای سهعنوان نماینده به ایراناتاق 

 ای از راهکارهای عملیاتیمجموعهگذاری در کشور، الزامات راهبردی تحقق بخشی به شعار سال را در قالب و سرمایه

ار یافته توسط بانک انتش وکارسهولت انجام کسبشاخص  با بررسی وضعیت کشور درگزارش . این پیشنهاد کند

ی روترین موانع پیشاساسی، اتاق ایران هایمرکز پژوهش توسطیافته  کار انتشاروجهانی و شاخص پایش محیط کسب

ای از راهکارهای مجموعههای احصاء شده، منظور رفع موانع و چالشبه و در نهایت، احصاءهای مولد اقتصاد را فعالیت

  .کندمیگیری پیشنهاد به مراجع تصمیم را عملیاتی
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 الزامات تحقق بخشی به شعار سال -2
 

رفع  یبرا گذاریو هدف دیتول رویموانع پیش بندیتیاولو ،منظور تحقق بخشی به شعار سالبه

شود. چنانچه دولت بتواند چند مشکل کلیدی ی ضروری محسوب میازهاینشیپاز الزامات اساسی و  آنها، نتریمهم

 انیشابرای تحقق شعار سال بردارد.  موثریتواند گام تولید را شناسایی و در سال جدید بر روی آنها تمرکز نماید، می

مشاوره با نخبگان و فعاالن گیری از ذخیره دانایی موجود در کشور و بهرهنیازمند  ،است که تحقق این مهم ذکر

مطالعات متعددی  یگذارهیو سرما دیتول یروشیها و موانع پاهم چالششایسته ذکر است که درباره اقتصادی است. 

 این گزارش آمده است.  وستیمطالعات در پ نیاکلی  جینتابرخی انجام شده است که 

صرف گیرد که های تولیدی در اقتصاد کشور از عوامل متعددی نشأت میباید توجه داشت که عدم جذابیت فعالیت

نظر از زمینه های تاریخی )مانند عدم حاکمیت قانون و احترام به حقوق مالکیت افراد در دوره های مختلف تاریخی 

 به عبارت دیگر موثر دانست. در  چند دهه اخیر  را در گسترش اقتصاد نامولد و مصرفیها توان آنمیو ...(، 

ی اقتصادی ناشی هابی ثباتی سیاستهماهنگی اهداف اقتصادی با سیاست خارجی، های اقتصادی ناشی از ناثباتیبی

ناکارآمدی نظام کسری بودجه ساختاری دولت، و تفکرات کوتاه مدت و اغلب عوامگرایانه،  از حاکمیت مدیریت

ای مداوم دو رم هراهبردهای تجاری و صنعتی و در یک کالم حکمرانی ناکارامد، آثار خود را در تو بانکی، فقدان

ارزی، جهش قیمت مسکن و غیره نشان داده است که در عمل از یک سو موجبات دستیابی  هایرقمی، تکرار جهش

را فراهم کرده است  و فسادآلود انهیجوسوداگرانه، رانت یهاتیاز فعال یناش زحمتیالوصول و بسهل یدرآمدهابه 

از  انگیزشی به نفع تولید سیستمصالح ا ،روایناز زده است.ها از کشور دامن سرمایهو از سوی دیگر به خروج 

 . الزامات ضروری برای اقتصاد بیمار کشور است

عرصه  به نانیکارآفرو  گذارانهیسرماوکار و بسترسازی برای ورود سهل کسب بهبود محیط 

شود. این در حالی است های تولیدی محسوب میارتقای ظرفیت نیازهای اصلیپیشاقتصادی نیز از  های مولدفعالیت

 گیری فسادگیری در این خصوص، بعضاً بستری برای شکلهای تصمیمپیچیدگی قوانین و مقررات و تعدد دستگاهکه 

اری گذانگیزه برای سرمایهو  نهیپرهزرا به بخش رسمی اقتصاد  یفعاالن بخش خصوصایجاد کرده، ورود  یو ادار یلام

 های تولیدی را کاهش داده است. در فعالیت
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گذاری داخلی و خارجی با هدف تقویت ساختارهای تولیدی و مولد های سرمایهاز دیگر الزامات ارتقای ظرفیت

باشد. می تیبه حاکم یسطح اعتماد فعاالن بخش خصوص یبه اقتصاد و ارتقا یبخشثباتاقتصاد کشور، 

های مکرر در نرخ ارز  نقش مهمی در مخدوش ساختن ها و پرشقیمت ختهیگسلجامی است که افزایش در حالاین 

انداز اقتصاد کشور و سردرگمی فعاالن اقتصادی داشته و یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه از بخش واقعی چشم

 های غیر مولد بوده است. بازی و فعالیتاقتصاد و حرکت به سمت سفته

از دیگر ضروریات تحقق شعار سال  هاحائز اولویت برای اخذ انواع حمایتها و صنایع تعیین بخش

ضمن تسهیلگری  گذر نیاشود، برای تحقق این مهم ضروریست استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود تا از محسوب می

به تولید  مولد اقتصاد، رونق بخشی هایبه سمت بخش منابع تیو هدا یدهعالمتبا ، کاروو مساعدسازی محیط کسب

 این در حالی است که کماکان خأل چنین سندی در کشور وجود دارد. ؛را به ارمغان آورد

واردات و  تیریمد هایاستیدر س رییتغیش از گذشته امروز ب دشوار کنونی طیشرا از سوی دیگر، با توجه به

در راستای تحقق بخشی به  یصادرات داتیتول قیتشوو  داخل داتیتول توان از تیحمامنظور به صادراته توسع

 شود. احساس می شعار سال

یافته و بخش تولید کشور از آفرینی در کشور کاهش ظرفیت رشدالذکر، باید در نظر داشت که عالوه بر موارد فوق

 تعامل سازنده با جهان یبرقراررو، مانده است. ازاین، عقبباشدیموری آوری روز دنیا که عامل ارتقای بهرهفن

چراکه  ؛برخوردار است ییباال تیاز اهممسیر تحقق بخشی به شعار سال  در المللیمعاهدات بین در تیعضوو 

 است.  یالمللنیب یاستاندارهارعایت نیازمند مشترک  یگذارهیسرماو  یالمللبین یهاهمکاریافزایش 

  جهت تحقق بخشی به شعار سالراهکارهای پیشنهادی  منطق علمی -3

ضروریست باشند، لذا های متعددی مواجه میهای مولد اقتصادی با موانع و چالشعنایت به آنکه تولید و فعالیتبا 

روی فعاالن ترین موانع پیشمهم گذاری برای رفعو هدف شناساییای در برداشت سلیقهاز منظور جلوگیری به

روی های پیشترین چالش، مهموکار کشوروضعیت محیط کسب دهندهحیتوضهای بر اساس شاخصاقتصادی، 

انتشار یافته  وکارسهولت انجام کسب شاخصگیری از هبا بهر در ادامه اساساین  بر فعاالن اقتصادی احصاء شود.

در گام گردد، تهیه می های اتاق ایرانتوسط مرکز پژوهش که کاروشاخص پایش محیط کسبتوسط بانک جهانی و 
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رفع موانع در راستای  در گام بعدیو  دنشومیشناسایی  ،های مولد اقتصادروی فعالیتترین موانع پیشاساسینخست 

 د. گردپیشنهاد می ای از راهکارهای عملیاتیهای احصاء شده، مجموعهو چالش
 

  وکارکسب وضعیت کشور در شاخص سهولت انجام -3-1

های شروع گذاری و تنظیم مقررات در زمینهقانون ازوکار جهانی، مقیاس عینی شاخص سهولت انجام کسب

، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت وسازساخت، اخذ مجوز وکارکسب

رو، بررسی ازاین باشد وو پرداخت دیون می آور بودن اجرای قراردادها و ورشکستگیمالیات، تجارت فرامرزی، الزام

شخص سازد. را مهای اقتصادی روی فعالیتپیشو مقرراتی موانع قانونی تواند ن زیر شاخص میت کشور در ایوضعی

 12۷  گاهی(، در جاازیامت نی)بهتر 100از  ۵8.۵با کسب نمره  رانی، ا2020وکار بر اساس گزارش سهولت انجام کسب

انداز سند چشم یشاخص با کشورها نیکشور در ا تیوضع سهیمقا ن،یهمچناست.  قرارگرفتهکشور  190 نیدر ب

در  20 گاهیپاکستان(، در جا تیبهبود وضع لی)به دلرتبه تنزل  کیبا  2020در سال  رانیکشور ات که آن اس یایگو

 طیکشور در خصوص مح فیضع گاهیاز جا تیاست که حکا قرارگرفتهانداز کشور حوزه سند چشم 2۵ نیب

   .انداز داردحوزه سند چشم یکشورها انیوکار در سطح جهان و در مکسب

 2020انداز در سال با کشورهای سند چشم وکارشاخص سهولت کسبمقایسه وضعیت  -1نمودار 

 
Source: Doing business 2020 
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 لیوکار تمانامساعد کسب یفضا م،یکه بدان شودیم شتریوکار از آنجا بکسب طیتوجه به نامساعد بودن مح تیاهم

است که اقتصاد کشور  یدر حال نیا .دهدیمولد اقتصاد کاهش م یهادر بخش یگذارهیرا به سرما یفعاالن اقتصاد

 تیو فعال یگذارهیسرما ازمندیاز گذشته ن شیپ یو خارج یداخل یهاآمدن بر انواع بحران قیفا یحاضر برا طیدر شرا

گویای  2020وکار در سال های سهولت کسببررسی وضعیت کشور در زیرشاخص .باشدیدر بخش مولد اقتصاد م

 کشور، از عملکرد بهتری نسبت به 190 بین در ۷0 با کسب جایگاه «مالکیت ثبت» زیرشاخص در آن است که ایران

 190در میان  1۷8 رتبه با کسب «وکارکسب شروع» زیرشاخص در کهیدرحالها برخوردار است، زیرشاخص سایر

 ها برای خود ثبت کرده است. عملکرد را نسبت به سایر زیر شاخص کشور جهان بدترین

 وکارکسبدر شاخص سهولت  رانیا تیوضع سهیمقا -1جدول 

 شده( ینیبازب یالدیم 2019با گزارش  2020شاخص کل و نماگرها در گزارش  راتیی)تغ

شاخص/ نماگر
 رتبه  بهترین( 100)امتیاز

2019 2020تغییر امتیاز2020 

58.6 58.50.1127شاخص کل

678 6780178وکارکسبشروع  -
708 7120473وسازساختاخذ مجوزهای  -
693 69401113دسترسی به برق -
69 6810970ثبت مالکیت -
50 500104اخذ اعتبار -
40 400128حمایت از سهامداران خرد -
595 5950144پرداخت مالیات -
662 6620123تجارت فرامرزی -
582 582090بودن اجرای قراردادها آورالزام -
356 35105133نورشکستگی و پرداخت دیو -

Source: Doing business 2020 

 

 90 و ۷۳ ترتیب به ایران رتبه نیز «قراردادها اجرایآور بودن الزام » و «وسازساختهای اخذ مجوز» هایزیرشاخص در

را به خود اختصاص  100ها جایگاه کشور ضعیف بوده و رتبه باالی باشد و در سایر زیر شاخصکشور می 190در میان 
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در جایگاه « اخذ اعتبار»، در زیر شاخص 11۳در جایگاه « دسترسی به برق»در زیرشاخص  مثالعنوانبهداده است. 

، 144در جایگاه « پرداخت مالیات»، در زیر شاخص 128در جایگاه « داران خردحمایت از سهام»، در زیر شاخص 104

قرار  1۳۳جایگاه  در« وفصل ورشکستگیحل»و در زیر شاخص  12۳در جایگاه « تجارت فرامرزی»در زیر شاخص 

وکار، اخذ اعتبار، شروع کسب های، در حوزهوکار کشور عمدتاًشود محیط کسبدارد. همانطور که مالحظه می

قراردادها و حل مسائل  یآور بودن اجراالزام ،یتجارت فرامرز ات،یاز سهامداران خرد، پرداخت مال تیحما

 خصوص نیدر ا یریگمیتصم یاهو مقررات و تعدد دستگاه نیقوان یدگیچیپل به دلی ونیو پرداخت د یورشکستگ

ورود فعاالن  ،یادار یندهایکردن فرآ رشفافیموانع متعدد و غ جادیبا ادچار تنگناهایی است که مرتفع نشدن آنها، 

 یدیتول یهاتیدر فعال یگذارهیسرما یبرا زهیو انگساخته است  نهیاقتصاد را پر هز یبه بخش رسم یبخش خصوص

 را کاهش داده است.
 

 وکارکسبجام گرفته در خصوص مجوزهای شروع تحوالت ان جدیدترین -3-2

انجام گرفته که  طی سال گذشته وکارتسهیل اخذ مجوزهای شروع کسببرای  یمؤثر یهایگذاراستیساقدامات و 

و  یقانون اساس 44اصل  یکل یهااستیس یقانون اجرا( ۷) و (1) ابالغ قانون اصالح مواد توان بهدر این زمینه می

شناسه  افتیثبت و در در خصوص رانیوز أتینامه هصویبت ابالغ و 1۳/12/1۳99در تاریخ  آن یاصالحات بعد

در که لذا انتظار بر این است . اشاره کرد 0۳/08/1۳99مصوبه کشور  یمجوزها یدرگاه مل قیمجوز از طر یکتای

، شاهد  وکارمجوز کسب صدوردرگاه واحد  لیتکمدر سال جدید، به همراه  دو مصوبه نیا ی شدنیصورت اجرا

 رسد در خصوصنظر میرو، بهازاین. باشیمدر حوزه صدور مجوزها  ژهیوبه کار کشوروکسب طیدر مح مثبتیتحول 

اقداماتی در خصوص  و ضروریست باشدجدید نمی گذاریقانوننیازی به  مجوزهاکسب  گذاری برای تسهیلسیاست

  کار گرفته شود.بههای قانونی ایجاد شده ظرفیت سازی اجرایی

منظور بهبود وضعیت محیط به یگذاراستیسبخشی از ناکارآمدی در  از سوی دیگر، باید در نظر داشت که

با  نهادهای درگیر  ازجمله اقع،است. درو وکار کشورکسب طیمرتبط با بهبود مح ینهادهاوکار  ناشی از تعدد کسب

صدور مجوز  لیو تسه ییمقررات زدا أتیه، ییو دارا یوزارت امور اقتصادوکار کسببهبود محیط موضوع 

وکار از کسب تیحما تهیکم، یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا، دیو رفع موانع تول لیتسه ستاد ،وکارکسب
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 یهااز چالش یکیرو، ازاین .باشندمی  وکارکسب طیمرتبط به بهبود مح یمتعدد استان یهاکارگروهو  (12)ماده 

 یو با نهادها گریکدیها با ها در استانو اقدامات کارگروه فیکار تداخل وظاوکسب طیموجود در حوزه بهبود مح

منسجم بین نهادهای مرتبط به بهبود محیط  کارمیتقسهماهنگی و  . لذاباشدیوکار مکسب طیمرتبط با بهبود مح

، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هیأت مقررات زدایی و دیگر کارگروه های دارای وگوگفتنظیر شورای  وکارکسب

  ضرورت دارد. عملکرد مشابه در سطح استانی 

 وکار کشورکسب طیاز مح یفعاالن اقتصاد ادراک -3-3

پایش ملی محیط گزارش آخرین  بر اساسوکار کشور بررسی ادراک فعاالن اقتصادی از وضعیت محیط کسب

های اقتصادی مولد در حکایت از نامساعد بودن شرایط فعالیت 1۳99پاییز  توسط اتاق ایران در افتهیانتشاروکار، کسب

ها، و پس از شروع مجدد تحریم 1۳9۷شود که از سال مالحظه می کشور دارد. بر اساس نتایج حاصل از این پایش،

اما همچنان  ل جاری، تا حدودی تخفیف یافته، این روند هرچند در ساکشور نامساعد شده است.  وکارکسبمحیط 

دترین )نمره ب ۵.86وکار از رقم شاخص ملی محیط کسبچراکه  ، وضعیت نامساعدتری داریم؛96یا  9۵نسبت به سال 

 1۳99در پاییز  ۵.9۳و  1۳98 زییپادر  6.0۳،   1۳9۷پاییز  در 6.49 ، 1۳96در پاییز  ۵.8۵به  1۳9۵( در پاییز 10رزیابی ا

 دارد.  1۳96و  1۳9۵های وکار نسبت به سالمحیط کسب بودناست که حکایت از نامساعد  رسیده

 (10 یابیارز نی)نمره بدتر   وکار کشوروضعیت کشور در شاخص پایش محیط کسب -2نمودار 

 
 .اتاق ایران یهاپژوهشمرکز مأخذ: 
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 وکارها بیان شده توسط فعاالن اقتصادیروی کسبپنج مانع اصلی پیش -2جدول

 5 4 3 2 1 فصل

13
98

 

 بهار

بینی بودن و غیرقابل پیش

تغییرات قیمت مواد اولیه و 

 محصوالت

ن و ها، قوانیثباتی سیاستبی

های اجرایی ناظر رویه

 وکاربرکسب

 هادشواری تأمین مالی از بانك

موانع در فرایندهای اداری و 

کسب از  اخذ مجوز

 های اجراییدستگاه

فساد و سوءاستفاده از مقام و 

موقعیت اداری در 

 های اجراییدستگاه

 تابستان

بینی بودن و غیرقابل پیش

تغییرات قیمت مواد اولیه و 

 محصوالت

 هابانكدشواری تأمین مالی از 

ها، قوانین و ثباتی سیاستبی

های اجرایی ناظر رویه

 وکاربرکسب

تولید و عرضه نسبتاً آزاد 

کاالهای غیر استاندارد و تقلبی 

 در بازار

وجود رقابت غیر منصفانه 

دولتی یا شبه  هایشرکت

 دولتی در بازار

 پاییز

بینی بودن و غیرقابل پیش

تغییرات قیمت مواد اولیه و 

 محصوالت

ین و ها، قوانثباتی سیاستبی

های اجرایی ناظر رویه

 وکاربرکسب

 هادشواری تأمین مالی از بانك

موانع در فرایندهای اداری و 

کسب از  اخذ مجوز

 های اجراییدستگاه

های ناعادالنه ممیزی و رویه

 دریافت مالیات

 زمستان

بینی بودن و غیرقابل پیش

تغییرات قیمت مواد اولیه و 

 محصوالت

ها، قوانین و ثباتی سیاستبی

های اجرایی ناظر رویه

 وکاربرکسب

 هادشواری تأمین مالی از بانك

فرایندهای اداری و موانع در 

کسب از  اخذ مجوز

 های اجراییدستگاه

های ناعادالنه ممیزی و رویه

 دریافت مالیات

13
99

 

 بهار

بینی بودن و غیرقابل پیش

تغییرات قیمت مواد اولیه و 

 محصوالت

 هادشواری تأمین مالی از بانك

ها، قوانین و ثباتی سیاستبی

های اجرایی ناظر رویه

 وکاربرکسب

رایندهای اداری و موانع در ف

کسب از  اخذ مجوز

 های اجراییدستگاه

تولید و عرضه نسبتاً آزاد 

کاالهای غیر استاندارد و 

 تقلبی در بازار

 تابستان 

بینی بودن و غیرقابل پیش

تغییرات قیمت مواد اولیه و 

 محصوالت

قوانین و ها، ثباتی سیاستبی

های اجرایی ناظر رویه

 وکاربرکسب

 هادشواری تأمین مالی از بانك

موانع در فرایندهای اداری و 

کسب از  اخذ مجوز

 های اجراییدستگاه

فساد و سوءاستفاده از مقام و 

موقعیت اداری در 

 های اجراییدستگاه

 پاییز

بینی بودن و یشغیرقابل پ

تغییرات قیمت مواد اولیه و 

 محصوالت

ها، قوانین و ثباتی سیاستبی

های اجرایی ناظر رویه

 وکاربرکسب

 هادشواری تأمین مالی از بانك

موانع در فرایندهای اداری و 

کسب از  اخذ مجوز

 های اجراییدستگاه

فساد و سوءاستفاده از مقام و 

موقعیت اداری در 

 اجراییهای دستگاه

 اناتاق ایرهای مرکز پژهشمأخذ: 

 



  

9 

 

دهد نشان می  1۳99پاییز تا  1۳98بهار شده توسط فعاالن اقتصادی از یانبوکار مانع اصلی کسب ۵نگاهی به ترکیب 

مانع اول  عنوانبه "بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصوالتپیشیرقابلغ"مستمر  طوربهفصل هفت که در طی 

ها، قوانین و مقررات و ثباتی سیاستبی" یموردبررس. همچنین، طی دوره است قرارگرفتهوکارها روی کسبپیش

روی یشپ سومیا و  دوم مانع عنوانبه ،"هابانکدشواری تأمین مالی از "و  "وکارهاهای اجرایی ناظر به کسبرویه

در موجود موانع "دهد کهنشان می تر به ترکیب پنج چالش اول،نگاهی دقیق همچنین،  .اندقرار داشته وکارها کسب

روی فعاالن اقتصادی چهارمین مانع پیش عنوانبه "های اجراییو اخذ مجوز کسب از دستگاه یادار یندهایفرا

که تا پیش از  "افراد از مقام و موقعیت سوءاستفادهفساد و "چالش  1۳99پاییز  در فصول تابستان وو  است قرارگرفته

 .وکارها تبدیل شده استروی کسبوکار قرار داشت، به مانع پنجم پیشچالش اول محیط کسب 10 در اولویتاین 

 هاو افزایش مکرر قیمت های ارزیقوانین و رویه ثباتیبیتوان به میدر توضیح عوامل اثرگذار بر گسترده شدن فساد 

طی هشت فصل مورد مانع پنجم  عنوانبهشود مالحظه می از سوی دیگر، اشاره کرد.توان اخیر میطی چند سال 

، "ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات هایرویه"ل یاز قب ادراک فعاالن اقتصادی بر وجود موانع گوناگونی ،بررسی

 یو عرضه نسبتاً آزاد کاالها دیتول"و  "در بازار یشبه دولت ای یدولت یهامنصفانه شرکت ریرقابت غ وجود"

های مولد بر فعالیت بخش اثرگذارانع دیگر مو عنوانبهتوجه به این موانع نیز د و باشمی "در بازار یو تقلب راستانداردیغ

  باشد.اقتصادی حائز اهمیت می

 روی فعاالن اقتصادیترین موانع احصاء شده پیشمهم -3-4

 و ناهماهنگی "و  "پذیری اقتصاد کشوربینیعدم ثبات و پیش "که شودنتیجه حاصل میبخش قبل این با توجه به 

انداز نمودن چشم که با مخدوش باشدکارها میوروی کسبدو مانع اصلی پیش "هاگذاریسیاست در ناکارایی

ی هابرخی از فعالیتسلب کرده است، بلکه  را از آنهامدت ریزی بلندامکان برنامه تنهانه وکارهاروی کسبپیش

از سوق داده است. برخی دیگر را به تولید زیر ظرفیت بهینه  کشانده و را به ورطه تعطیلی اقتصادی تولیدی و مولد

 که با تعدد قوانین و مقررات پیچیده و بعضاً ثباتبی وکارهمانطور که مالحظه شد، در این محیط کسبسوی دیگر، 

روی بسیاری از مسائل پیش نه تنها، مواجه است یریگمیتصمی اهدستگاه تعددیندهای اداری طوالنی و آمتناقض، فر

تجارت " ،"اتیپرداخت مال"، "هااخذ اعتبار و تأمین مالی از بانک"، "وکارشروع کسب"کارها از جمله در وکسب
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، است دهتشدید کررا  "ونیو پرداخت د یورشکستگحل مسائل "و  "قراردادها یآور بودن اجراالزام" ،"یفرامرز

 "رمولدیغ یهاتیفعال افتنی تیجذاب" و "در معامالت ادارات ینفوذ و تبان"، "اداری فساد"هایی نظیر چالش بلکه

 هایو بخش یاقتصاد نفعاال یروشیپ یادهیعد یهاچالشموانع و طریق نیز  و از این اندیافته شیازپشیب گسترش

  گرفته است.کشور قرار  و مولد اقتصادی یدیتول

توسط وزارت صنعت، های احصاء شده، مطابقت باالیی با نتایج نظرسنجی انجام شده شایان توجه است مجموعه چالش

دارد. انتشار یافته است،  1400فروردین  1۷که در فعال اقتصادی در خصوص موانع تولید  9۵۵ معدن و تجارت از

، "نبود نقدینگی مناسب"، "تورم باال"، "عدم ثبات اقتصاد کالن"شده از این نظر سنجی  مطابق با نتایج حاصل

 اندترین مسائلی هستند که جاذبه تولید را کاهش دادهمهم "و جذاب بودن بازارهای غیر مولد "های خارجیتحریم"

ها و موانع ترین چالشوان مهمعناز سوی فعاالن صنعتی به "مسائل بیمه"و  "تأمین مالی"، "مالیات"و سه چالش 

 اند. های تولیدی اعالم شدهروی بنگاهپیش

با عالوه بر آنکه  گذاریهای تولیدی و سرمایهگذاران برای ورد به فعالیتفعاالن اقتصادی و سرمایهبا عنایت به آنکه، 

، ریسک نرخ سـود ازجمله ایعمده هایریسک با، ندهست مواجه  ریناپذو اجتناب یذات یهانهیهزاز  یاگسترده فیط

 .ندباشروبر میی تجار ریسکی و اسیس ریسک، نرخ ارز ریسک، ینقد شوندگ ریسکی، ریسک مال، ریسک تورم

 یدیتول یهاتیدر فعال یگذارهیبه سمت سرما شیگرا ،یحداقل بخشنانیاطم طیمح کی جادیا ابیدر غرو ازاین

  .شودینم جادیا یدیتول یهاتیفعال یبرا زهیو انگ ابدییسوق نم دیمنابع به سمت تول، وجود نخواهد داشت

تحریمی تحمیل شده به کشور ناشی  شرایط اقتصاد کشور از هایثباتیاز بی یبخش همچنین باید در نظر داشت که

بر بدنه اقتصاد  یو بانک یمال ،یتجار هایتیمحدودبا اعمال  ،سوکیاز  عنوان عاملی بیرونیها به. تحریمشودمی

 تیوانتقال پول، ممنوعدر نقل یخارج یهابانک ی، عدم همکارنفت صادرات کاهش از طریق مستقیم طوربه، کشور

معامله با  یاعتبار سکیر شیافزا ی وصادرات یو بازارها یخارج یکاالها به کشور، از دست دادن شرکا یورود برخ

حاصل  یبه درآمدهااقتصاد کشور  یوابستگدر این میان  .مواجه کرده استی بسیار مسائلفعاالن اقتصادی را با  ،رانیا

ی، بر اهیو سرما یاواسطه یکاالهامواد اولیه و  کشور به واردات دیساختار تول، در کنار وابستگی از صادرات نفت

وق به آنها اشاره شد های متعددی که در فو فعاالن اقتصادی را با چالش هافزود هاتحریم تراشیدامنه اثرگذاری و مانع

 ساخته است. روبهرو
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 انداز اقتصاد ودر چشم ینانینا اطمایجاد با  میرمستقیغ طوربه ی تحمیل شده به اقتصاداز سوی دیگر، شرایط تحریم 

اقتصاد کشور ثباتی فضای کالن بر بی، و نرخ ارز قتصادی مانند نرخ تورممتغیرهای ا گسترده در  نوساناتدامن زدن به 

که عمدتاً ماهیت بلندمدت )های تولیدی و مولد اقتصادی را گذاری در فعالیتو ضمن آنکه ریسک سرمایه افزود

مولد  روی فعالیتها و موانع پیشسایر چالش، های ایجاد شده در اقتصادواسطه نابسامانیبه ،ه استفزایش دادا (دارند

فساد و تبانی  ،کشور یگذاراستیسه در فضای زدگیری شتابو تصمیم یگذاراستیسناکارآمدی  ازجمله اقتصادی

مولد های و افزایش فشار مالیاتی بر بخشواحدهای تولیدی  گردشدر هیسرماکمبود در معامالت ادارات دولتی، 

های سر راه فعالیت بر یجد یمانع یوکار داخلکسب یضاکه ف یطیدر شرا درواقع، .ه استرا تشدید کرد ،اقتصادی

 یهاتیفعال یرا برا طیشرا، هامیاز بازگشت مجدد تحر یناش المللینیب هایتیاست، فشارها و محدود یدیتول مولد و

  .تر کرده استسخت ت،یبه غا یدیتول

 گردد که بدانیمدوچندان می آنچهها و برقراری تعامل سازنده با جهان از ابعاد اهمیت حرکت به سمت رفع تحریم

 یهامیتحرشمسی، گویای آن است که  90های تحمیل شده به کشور در ابتدا و انتهای دهه مقایسه تجربه تحریم

تر نکته مهم. انداقتصاد کشور را نشانه گرفته یآوربتاتوان  فیو تضع دهیبه کشور هدفمندتر از گذشته گرد یلیتحم

 یکه عامل ارتقاء  بهره ور ایروز  دن یآورکشور از فن دیش تولو بخ افتهیدر کشور کاهش ینیرشد آفر تیآنکه ظرف

 دیبزرگ کشور در حوزه نفت و گاز در معرض تهد تیاکنون مز ،یآورفن عیسر راتییبا تغ .است، عقب مانده است

خود را از دست بدهند و  یارزش اقتصاد ریذخا نیاز ا یبخش مهم ه چندان دورن ندهیقرار دارد و ممکن است در آ

تعامل  یبرقرار رو،نیاز دست برود. ازا ،کند جادیکشور ا یخیتار یماندگجبران عقب یبرا یمنابع توانستیآنچه م

تا در  ای مشخص برای آن داشته باشدنامهبرحاکمیت  که باید است نیازهای اساسیپیش ازجملهسازنده با جهان 

این  یهاکشور، از فرصت یو اجتماع یاقتصاد یزندگ یسازمتحول باهدفو  یالمللبین یهاچارچوب همکاری

های بخشی به فعالیتو رونق انداز اقتصاد کشورپذیر شدن چشمبینیپیشثبات بخشی و تعامل سازنده در راستای 

 عملیاتی هایدر ادامه مجموعه پیشنهاد، ازینشیپاین  با در نظر گرفتنرو، ازاین .به عمل آورداستفاده اقتصادی مولد 

  ارائه شده است. مولد اقتصادیتولید و های فعالیتروی پیشها و موانع داخلی صرفاً در راستای به رفع چالشارائه شده 
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 پیشنهادی  راهکارهای -4

های شنهادیپ، لعار سابه ش یالزامات تحقق بخشگذاری و روی تولید و سرمایهموانع برشمرده پیش به اهم تیبا عنا

 عبارتند از: در راستای تحقق بخشی به شعار سال رانیاتاق ا عملیاتی

 وکاربهبود محیط کسب -1-4

 ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعاالن بخش خصوصی 

بی ثبات سازی متغیرهای کالن و تحریم های اقتصادی در   1400برای کاهش مخاطرات اجرای بودجه  -

 شود.  ریزیبرنامه

های مربوطه در تدوین یا اصالح نظرات فعاالن اقتصادی فراتر از صرف اخذ نظر از بخش خصوصی و تشکل -

قانون بهبود مستمر محیط ( 24( و )۳(، )2)های اجرایی، مطابق مواد ها و رویهنامهها، آئینمقررات، بخشنامه

 نظر قرار گیرد. مد وکار کسب

های صادره بانک مرکزی، قانون مدنی کشور، از عطف به ماسبق شدن کلیه بخشنامه (4مطابق با ماده ) -

 اجتماعی و اداره امور مالیات ممانعت به عمل آید. نیتأمها، سازمان وزارتخانه

های اجرایی کار، کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاهو( قانون بهبود مستمر محیط کسب۷مطابق با ماده ) -

ها و با نظارت و اتاق ربطیذهای اجرایی واحدهای تولیدی تشکیل شود و وزارت صمت با همکاری دستگاهبه 

های اجرایی سامانه اطالعاتی موردنیاز جهت هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه"کمیته مذکور،  دییتأو 

 سازی کند.را طراحی و پیاده "به واحدهای تولیدی

های پولی، ارزی و ها افزایش یابد، به نحوی که بانک مرکزی سیاستکزی در سیاستگذاریاستقالل بانک مر -

اعتباری را فارغ از هر گونه فشار بیرونی و براساس مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا نماید و نسبت به نتایج آنها 

 پاسخگو باشد.

 اتخاذ از منظور جلوگیریبه خصوصی افزایش یابد و بخش و دولت گفتگوی شورای ضمانت اجرای مصوبات -

هماهنگی  خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای با موازی نهادهای ناهماهنگ، بین و متناقض تصمیمات

 برقرار شود.
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های انرژی و ارز و جلوگیری های کلیدی حاملسازوکاری جهت ممانعت قانونی از وارد ساختن شوک به قیمت -

 زمانی مشخص، طراحی و اجرا گردد.زا در یک افق تورم هایاجرای سیاستاز 

رویکرد انضباط مالی در بودجه به عنوان مهمترین سند مالی دولت، از طریق تدوین سند بودجه براساس منابع  -

 پیگیری شود. از تخصیص بودجه به امور غیرضرور ای دولت وممانعتآور، بازبینی ساختار هزینهقابل تحقق الزام

 بهبود محیط مقرراتی کشور 

از تصویب قوانین جدید ممانعت به عمل آید و نظارت کارآمد بر حسن اجرای صحیح قوانین و  مکاناال حتی -

های اجرایی در تجربه کشورهای موفق نشان می دهد بیش از قانون، اصالح  رویه مقررات موجود اعمال شود.

 ولت الکترونیک است. سازی رویه ها، توسعه دبهبود محیط کسب و کار مهم هستند و راهکار اصلی ساده

تولید در کشور،  سعه اقتصادی و برداشتن موانع از مقابلبا هدف تسریع در دستیابی به پیشرفت و تو های اخیرسال -

رسد از بین آنها، قوانین چهارگانه زیر نقش کلیدی در این ابزارهای قانونی متعددی تعبیه شده که به نظر می

 خصوص دارند: 

 44 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون 

 وکارکسببود مستمر محیط به قانون 

 ی رانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول 

 کشور مالی نظام ارتقاء و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون 

با تعریف و   44کلی اصل های سیاستو اجرای  وکارکسباتاق ایران پایش دو قانون بهبود مستمر محیط 

 نیبر اساس همبه دنبال پایش دوقانون دیگر نیز  کردی را در دستور کار خود دارد وهای عملارزیابی شاخص

اصالحات قانونی وجود دارد یا خیر. ها روشن خواهد شد که آیا اساسا نیاز به . در نتیجه این بررسیروش است

 شنهادیو پ هیته در اتاق ،یابیارز جین مربوطه بر اساس نتاقانو سینو شیاست در صورت ضرورت، پ یهیبد

 خواهد شد.
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نظیر شورای گفت و گو، ستاد  وکارکسبهماهنگی و تقسیم کار منسجم بین نهادهای مرتبط به بهبود محیط  -

تسهیل و رفع موانع تولید، هیأت مقررات زدایی و دیگر کارگروه های دارای عملکرد مشابه در سطح استانی در 

 دستور کار قرار گیرد. 

 جوییمبارزه با فساد و رانت 

ا و قضا، تدوین و اجرا برنامه ملی و جامع مبارزه با فساد بر محور پیشگیری و ایجاد شفافیت در حوزه تقنین، اجر -

 گردد.

های اداری زائد و ساده سازی کارها و جلوگیری از به توسعه دولت الکترونیک به منظور کاستن از بوروکراسی -

 پرداخت رشوه در سطح کشور اولویت داده شود.

و قانون حمایت از افشاگران  شود یطراح یبا فعاالن اقتصاد ریدرگ یها و نهادهااد در سازمانسف یسامانه افشا -

 های دولتی توسط مردم، تدوین شود.  ها در دستگاهگیریها و رشوهمنظور فراهم شدن زمینه افشای فسادبه

های مرزی و مبادی ورود کاال به منظور جلوگیری از قاچاق کاال به طور جدی توسط گمرک عملکرد بازارچه -

 کنترل شود.

 .در دستور کار قرار گیرداستای مقابله با قاچاق در رتخصصی شدن گمرکات کشور  -

ابزارهای  های گمرکی کشور تقویت شوند و مبادی ورودی و خروجی کشور به تجهیزات وتجهیزات و سامانه -

 ند.کنترلی پیشرفته مجهز گرد

 ی در معامالت ادارا یمقابله با نفوذ و تبان 

مناقصات به همه  یشمول قانون برگزار دایرهوکار، کسب طی( قانون بهبود مستمر مح20براساس ماده ) -

 کسانی طیداده شود و شرا یها و مؤسسات وابسته تسرشرکت ،یردولتیغ یعموم ینهادها ،ییاجرا یهادستگاه

 در نظر گرفته شود. ،یو بخش خصوص یدولت یهابنگاه یدر مناقصات برا

 یدولت یمناقصه در قراردادها فاتیترک تشر لیوکار، دالکسب طی( قانون بهبود مستمر مح21با ماده ) مطابق -

 شفاف شود.
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در  نفعانیو امکان رقابت همه ذ تیشفاف جادیمنظور اوکار، بهکسب طی( قانون بهبود مستمر مح19با ماده ) مطابق -

 ین برگزار( قانو2۳مناقصات موضوع ماده ) یرساناطالع یمل گاهیپا" ،ییاجرا یهاانجام معامله با دستگاه

معامالت متوسط و بزرگ  هیاطالعات کل املش یجامع معامالت بخش عموم یرساناطالع گاهیپا"به  "مناقصات

شهرستان، استان  کیبه تفک نیدستگاه و موضوع و همچن کیفروش و اجاره به تفک د،یخر رینظ یبخش عموم

 . ابدیتوسعه و ارتقا  "یو مل

در راستای تدوین قانونی جامع در حوزه مشارکت طرف عمومی با  یو خصوص یمشارکت عموم حهیال - -

عالوه بر داشتن منطق علمی و مالحظات اجرایی موضوع مشارکت عمومی خصوصی به نحوی اصالح شود که 

این مهم از طریق اخذ نظر از کارشناسان و خبرگان و با درنظرگرفتن  .نداشته باشد هم شائبه فسادو خصوصی، 

های قابل مشارکت در که جنبه قانونی و قانونگذاری دارند، امکانپذیر است. دامنه و شمول طرحتمامی مواردی 

الیحه تعیین و صراحتا بندی تنظیم شود مبنی بر اینکه برای تمامی معامالت عمومی و از جمله معامالت مشارکت 

شود ری مناقصات عمل میهای قوانین موجود و به طور خاص قانون برگزاعمومی و خصوصی، بر اساس ظرفیت

از این و چنانچه نیازی به اصالح قانون برگزاری مناقصات است، اصالحات الزم در این قانون صورت گیرد تا 

های فساد در الیحه مشارکت عمومی و خصوصی مسدود گردد. همچنین سازمان برنامه و بودجه گذر گلوگاه

-های عمرانی و سرمایهدازی سامانه بازار الکترونیکی طرحانتر نسبت به تکمیل و راهمکلف گردد هر چه سریع

های مشارکتی به صورت گذاری زیرساختی در راستای دسترسی آزاد عموم متقاضیان به اطالعات تمامی طرح

  برخط اقدام کند.  

 مولد یگذارهیسرما ستمیاز اکوس یاتیعمل تیحما -2-4

 گذاراناقتصادی و سرمایهفعاالن قضایی وفصل مشکالت تسریع در حل 

قانون اساسی، قوه قضائیه مکلف گردد تا قبل از اعالم  44های کلی اصل ( قانون اجرای سیاست۳0مطابق با ماده ) -

عنوان مرجع ویژه و تخصصی رسیدگی به هرگونه ادعا و شکایت مربوط به امر واگذاری(، رأی هیأت داوری )به

سازی یا اقامه دعوای حقوقی ح دعوای کیفری علیه مجریان امر خصوصیاز ورود مراجع و مقامات قضایی به طر

 برای بطالن قرارداد واگذاری، ممانعت به عمل آورد.  
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قوه قضائیه مکلف گردد سازوکار  گذاری،( دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه۳( ماده )2براساس بند ) -

های ها، توسط کمیتهگذاران در دادسراها و دادگاهای به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایهویژه

 سازی کند. حمایت قضایی استانی طراحی و پیاده

منظور تسریع در به قضائیه و دولت ملزم شوند قوه ،کارو( قانون بهبود مستمر محیط کسب29مطابق با ماده ) -

های تجاری )عالوه بر تهران، در گذاران، نسبت به تشکیل دادگاهوفصل مشکالت فعاالن اقتصادی و سرمایهحل

 1400ها( و تنظیم و تصویب قانون آیین دادرسی تجاری با اخذ نظر از اتاق حداکثر تا پایان سال سایر استان

 اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار دهند.

ترین زمان ممکن های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در کوتاههای واصله یا ارجاعی به کارگروهکلیه پرونده -

 مورد بررسی واقع و تعیین تکلیف گردند. 

های قضایی در راستای افزایش های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با مسئولین ذیربط دستگاهکارگروه -

تری ها تعامل گستردهوفصل مشکالت واحدهای تولیدی در استانضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و حل 

 داشته باشند.  

 گذاریروی تولید و سرمایهفرانشده  بینیپیش هایریسك پوشش 

های ارزی بانک مرکزی از محل جهش منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارائی های خارجیاز  تخصیص بخشی -

ریسک نوسانات نرخ ارز برای تسهیالت گیرندگان ارزی با مشخص کردن منظور پوشش رخ داده در اقتصاد، به

 شرایط سرمایه گذاران واقعی

توسط دولت  ینیهمزمان با نرخ تضم طورهبآنها  یدیکه محصوالت تول یاقتصاد یواحدها آن دسته از -

صادرات مواجه  تی( و با ممنوعکندیم فایا یآن نقش اصل یگذارمتیدولت در ق ای)و  شودیم یداریخر

 .  گیرند قرار)مواد اولیه وارداتی(  ارز نرخپوشش نوسانات  تیدر اولو باشند،یم
 

 آالت و تجهیزاتدر ماشین هیسرما لیتشک انیاز جر تیحما 

استهالک،  یاضاف نهیهز رشیبر پذ یمبن میمستق یهااتیقانون مال 1۳80بهمن  هی( اصالح1۵0( ماده )۳) تبصره -

ثابت  یهاییمجاز شوند آن بخش از دارا یاقتصاد یموجب آن واحدهاگردد تا به ایاح دیجد یهایدر تکنولوژ
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اند، با دو برابر کرده یداریخر لیو تکم هتوسع ای دیخطوط تول ینیگزیجا ،یبازساز یرا که برا ریپذاستهالک

 . ، مستهلک کنندماده اینشده  ینیبشینصف مدت استهالک پ اینرخ 

 های تولیدی تسهیل شرایط اخذ تسهیالت بانکی برای بخش 

ها ملزم شوند تضامین و وثایق نقدی واحدهای تولیدی که بابت دریافت تسهیالت در سیستم بانکی بلوکه بانک -

شده است، هر ساله متناسب با میزان خالص بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی و یا در قبال دریافت تضامین 

 کنند. غیر نقدی، آزاد 

تسهیالت از  جای اخذ وثایق و سپرده بانکی در ارائهیالت بانکی، بهسنجی متقاضیان تسهاعتبارسنجی و اهلیت -

  ها در دستور کار قرار گیرد. سوی بانک

درصد میزان فروش اصالح  120فرمول محاسبه تسهیالت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی براساس نسبت  -

 .فزایش یابدگردد و دوره بازپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش از یک سال به دو سال ا

 های تولیدی و مولد اقتصادی از بازار سرمایه تسهیل شرایط تأمین مالی بخش 

ها در بازار سهام های جدید، از طریق تسهیل شرایط پذیرش شرکتامکان افزایش عرضه اولیه سهام برای شرکت -

 توسط سازمان بورس فراهم گردد.

 عمل آید.های تولیدی استفاده بهنقدینگی بنگاههای بورس کاال در جهت تامین مالی و از ظرفیت -

)از قبیل قراردادهای آتی، اختیار رس از طریق معرفی ابزارهای بیشترگذاری سهامداران در بازار بوریسک سرمایه -

 خرید و فروش و ...( پوشش داده شود.

 های تولیدی های تأمین مواد اولیه بخشکاهش هزینه 

سامانه مبادله بر اساس نرخ  یورود یمحاسبه ارزش گمرک یبنانرخ ارز م شیافزابا توجه به  -

تعرفه شود دولت مکلف ، 14001( قانون بودجه ۷( بند )و( تبصره )1جز )(، بر اساس .اِسی.تی)ایکیالکترون

                                                 
در  یپزشک یمصرف زاتیدارو و تجه ،یاساس یکاالها یبه استثنا یواردات یکاالها ینرخ ارز محاسبه ارزش گمرک: 1400( قانون بودجه ۷( بند )و( تبصره )1جز ) 1

.اِس( در روز اظهار ی.تی)ایکینرخ سامانه مبادله الکترون مرکزی بانک شدهنرخ ارز اعالم یبر اساس برابر ،یدر همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورود 1400سال 

 .دباشیم ی( قانون امور گمرک14و مطابق ماده )
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تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و  یاگونهمورد نیاز تولید و مواد اولیه تولید را به آالتینحقوق ورودی ماش

نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای گردد دولت مکلف همچنین،  بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند.

 یگمرک جمهورو ماهه بازنگری کند ۳این  حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی 

 رسدیم ییو دارا یامور اقتصاد یروز یبکه به تصو یاساس دستورالعمل بر گردد موظفنیز  یرانا یاسالم

 یهمربوط به واردات مواد اول ی، پرداخت وجوه حقوق و عوارض گمرک1400 یعمل کند که از ابتدا یاگونهبه

 .باشدقابل انجام  یصورت اعتباربه ی،حسب درخواست متقاض یدبخش تول

 کاالمواد اولیه پس از کشف قیمت در بورس  های کوچک به از دسترسی واحدهای تولیدی به ویژه  بنگاه -

 حاصل شود.  اطمینان

از طریق تسهیل فرآیند ثبت آالت و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید، واردات مواد اولیه، ماشینهای هزینه -

 .کاهش یابد های حمل و نقلو کاهش هزینهسفارش 

به فروشی های مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام مورد نیاز تولید داخل در راستای ممانعت از خامتمعافی -

صادرات آن دسته از مواد خام یا نیمه خام که مازاد بر  ذکر است که شایان شود.حذف ریج و با اعالن قبلی دت

معاف از مالیات در نظر می تواند نیاز تولید داخل بوده و یا تقاضایی برای آنها در داخل وجود ندارد، همچنان 

 گرفته شوند.

 های تولیدی و مولد اقتصادی کاهش فشار مالیاتی بر بخش 

 دولتی و نهادهای عمومی، اتخاذ گردد.ی خصوصی، شبههاای واحد در اخذ مالیات از بنگاهرویه -

کلیه اصناف به نصب صندوق مکانیزه فروش و  ترغیب از طریق وکارهارآمدهای پنهان و کسبمالیات از د -

های مکانیزه فروش مشروط های مالیاتی اصناف به استفاده از صندوقها و تخفیفکارتخوان، اخذ شود و معافیت

 گردد.

اخذ مالیات بر ارزش افزوده، ممیزمحوری حذف گردد و از اعمال شیوه خودسرانه علی الراس در در فرآیند  -

 رسیدگی و تشخیص مالیات بر ارزش افزوده، ممانعت به عمل آید.
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افزاری الزم برای اجرای قانون مالیات بر افزاری و سختهای نرمهای مرتبط با زیرساختها و کاستیضعف -

 و رفع گردد.ارزش افزوده، اصالح 

فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، در راستای جلوگیری از بلوکه شدن نقدینگی  -

 .تولیدکنندگان تسریع شود

آالت خطوط معافیت مالیاتی برای خرید ماشین های مستقیم اصالح گردد و( قانون مالیات1۷( ماده )2تبصره ) -

 .از مالیات بر ارزش افزوده می باشند، در نظر گرفته شود تولید آن دسته از کاالهایی که معاف

های بانکی منظور رسیدگی به تراکنشسازی و برقراری وحدت رویه در فرآیندهای ممیزی، بهنامه یکسانآیین -

 مشکوک در سطح کشور و مبارزه با پولشویی، تدوین گردد.

 دی های تولیدی و مولد اقتصاکاهش فشار تأمین اجتماعی بر بخش 

 ( قانون11۳) ماده اصالح" قانون از اجتماعی تامین سازمان اجتماعی از طریق مستثنی نمودن تامین عالی شورای -

 هایبیمه و بازنشستگی هایصندوق و اجتماعی تامین سازمان مدیریت تعیین چگونگی و کشوری خدمات

 تامین سازمان تشکیل اصالح قانون الیحه تامین اجتماعی براساس سازمان احیا گردد و "1۳88 مصوب درمانی

 اداره شود. 10/06/۵8 مصوب نامهاساس و 28/04/۵8 مصوب اجتماعی

( قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی از ورود به حسابرسی دفاتر فعاالن اقتصادی 4۷مطابق با ماده ) -

 خودداری نماید و بازرسی صرفا براساس فهرست حقوق و دستمزد صورت گیرد.

ای واحد در اخذ وثایق نظیر چک، سفته و غیره به جای تقسیط بدهی به سازمان تامین اجتماعی، با ایجاد رویه -

 نامه بانکی انجام شود.ضمانت

صورت گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی احتمالی اشتباهات هزینه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی  -

های مضاعف بر منظور ممانعت از تحمیل هزینهیان را بهبخصوص در محاسبه جرائم دیرکرد کارفرما

 دار شود.تولیدکنندگان، عهده
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های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی اصالح گردد، به نحوی که در ترکیب هیئت -

حضور  های مذکور توزان برقرار شود و یک عضو قاضی به ترکیب فعلی افزوده گردد. همچنینترکیب هیئت

 آور شود. های مذکور الزامنمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت

های ای که برای رستهضرایب حق بیمه پیمانکاری با توجه به تنوع قراردادهای پیمانکاری اصالح گردد، به گونه -

 مختلف، ضرایب متفاوتی تعریف شود.

 

 ولد اقتصادهای تولیدی و مرفع تنگناهای ارزی بخش 

نیاز در آالت و تجهیزات مورد منظور واردات مواد اولیه، ماشینفرآیندهای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به -

 فرآیند تولید تسهیل شود.

و  1۳98، 1۳9۷های اند، برای سالاسترداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نموده -

 تسریع گردد. 1۳99

-های بازارهای جهانی و قیمتبه نحوی که براساس قیمت های صادراتی اصالح گرددیمت پایهمحاسبه قروش  -

های هدف صادراتی باشد. برای تحقق این مهم  برگزاری جلسات مداوم توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با 

 .حضور نمایندگانی از اتاق ایران، گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی ضرورت دارد

های گمرک و بانک گیری برخط وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانهامکان گزارش -

ها از وضعیت رفع تعهد مرکزی فراهم شود و همچنین امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان

فاد مربوطه در قانون رفع موانع موقع مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مارزی صادرکنندگان به منظور استرداد به

 تولید میسر گردد.

 ء، براساس جزبه بازگشت ارز حاصل از صادرات یصادرات یهازهیو جا یاتیمال یهاتیمنوط شدن معافبا توجه به  -

های مجاز برای رفع تعهد ارز با توجه به ویژگی زمانمدت نامه، آیین14002قانون بودجه ( 6)( از بند )ق( تبصره ۷)

های کاالیی دستی، خدمات فنی و مهندسی و سایر گروهکاالهای صادراتی از قبیل اقالم کشاورزی، فرش و صنایع

 خود صادراتی ارزهای برگشت به نسبت مقرر موعد از زودتر که صادرکنندگانی برای های الزم و همچنین مشوق

                                                 
و  زهیحاصل از صادرات کاالها و خدمات و هرگونه جا یدرآمدها یبرا یاتیمال هایتیعافاز م یبرخوردار: 1400قانون بودجه  6( از بند )ق( تبصره ۷جزء ) 2

 کشور است. یمنوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد یصادرات یمشوقها
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با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی،  به پیشنهاد بانک مرکزی و نمایندمی اقدام کشور اقتصادی چرخۀ به

 وزیران تدوین شود. وزارت صمت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به تصویب هیات 

عنوان مشوق جهت افزایش سقف صادرات و همچنین های اقتصادی وابسته به اتاق ایران بهعضویت در تشکل -

های به اصطالح یکبار مصرف برای ندگان و جلوگیری از فعالیت کارتبه منظور راستی آزمایی اهلیت صادرکن

 مبادرت به امر صادرات الزامی شود.

های تولیدی و های ارزی به کاالهای اساسی و نهادهبندی تخصیصنظارت مؤثر دولت بر بازار ارز و اولویت -

 جلوگیری از ورود کاالهای لوکس و غیرضروری صورت گیرد.

  های تولیدی و مولد اقتصاددر خدمت بخشتجارت خارجی های گذاریسیاست 

در این خصوص  عنوان رایزن بازرگانی در خارج از کشور فراهم گردد.امکان حضور تجار بخش خصوصی به -

های بازرگانی سراسر کشور واگذار گردد که وزارت صمت، انتخاب رایزنان بازرگانی را به اتاقپیشنهاد می

 نماید.

های بازاریابی تخصصی در کشورهای هدف صادراتی در راستای توسعه صادرات بخش خصوصی، کانون -

 .شود تاسیس

نامه و سفته به ( قانون تجارت، امکان استفاده از بیمه۳09( تا )۳0۷( قانون امور گمرکی و مواد )1مطابق با ماده ) -

های نقدینگی واحدهای تولیدی، سوق یافتن منابع از بخشجای تضامین صادرات در راستای ممانعت از کمبود 

 مولد به سیستم مالی کشور و بازگشت نقدینگی به چرخه تولید کشور فراهم گردد.
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 در کشور یرگذاهیو سرما دیتول رویپیشموانع  -یوستپ

که بخشی از آن منبعث از مشکالت ساختاری اقتصاد در کشور  یگذارهیو سرما دیتول یروشیها و موانع پاهم چالش

 است از:ّباشد،  عبارت اقتصاد کشور می و بخشی دیگر ناشی از شرایط ویژه

  ساختاری شناسایی شده در اقتصادموانع 

 از: اندعبارت ساختاری شناسایی شده در اقتصاد کشورموانع ها و اهم چالش

  های غیرمولدمشوق فعالیت سیستم انگیزشی -

 عدم وجود سند استراتژی توسعه صنعتی -

 وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتیی بودن اقتصاد و محصولتک -

 وکارنامساعد محیط کسبوضعیت  -

 در اقتصاد کشور زیفساد آموجود ساختارهای انحصاری و  -

 های دورقمی مزمن و فزایندهتورم  -

 گذاریعدم هدایت کارآمد منابع مالی )بانک و بازار سرمایه( به سمت تولید و سرمایه -

 های تولیدی ی و انحصاری در بخشررقابتیغفضای  -

 مولد  یهااز بخش تیدر حما یاتینظام مال یناکارآمد -

 ای و انجماد منابع بانکیها، وضعیت نامطلوب ترازنامهدهی بانکزیان -

  های دولتانباشت بدهی -

 محدود ماندن حجم و تنوع تجارت خارجی کشور  -

  وابستگی ساختار تولید کشور به واردات -

 ی پشتیبان تولید هاضعف زیرساخت -

  یگذارهیو سرما دیتول یروشیپی شناسایی شده فعلموانع 

 عبارتند از:  گذاریهای تولید و سرمایهارتقای ظرفیت یروشیپشناسایی شده  یموانع فعلها و اهم چالش

 های تولیدی کاهش شدید قیمت نفت و تنگنای مالی دولت در حمایت از بخش -
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  رشد چشمگیر نرخ ارز و افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه -

 ها در تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه های متعدد و موازی بانک مرکزی و سایر دستگاهصدور بخشنامه -

 ی ارزیاهاستیعطف به ماسبق شدن مقررات و س -

فرآیند طوالنی واردات مواد اولیه از زمان ثبت سفارش، تأیید سازمان صمت تا دریافت کد تخصیص و خرید  -

 حواله و تهیه سوئیفتارز از بانک مرکزی، ارسال 

وجود قوانین  لیدر گمرکات کشور به دل هیاز مواد اول یتوجهحجم قابل یدپوموقع کاالها و عدم ترخیص به -

 ارز صیو گمرک در تخص یبانک مرکز انیم یعدم وجود هماهنگو  ریوپا گدستو مقررات ناکارآمد و 

 انه برق صنایع مادر رویه و نامناسب انرژی و سوخت و کاهش یارافزایش بهای بی -

 در اخذ مجوزها، ثبت شرکت، صدور کارت بازرگانی و... ریوپا گدستبوروکراسی و مستندات  -

 های اجرایی وکار توسط دستگاه( قانون بهبود مستمر محیط کسب۳( و )2عدم اجرای مواد ) -

 تراز با افزایش تورم بدون درنظرگرفتن شرایط سخت تولید تقید به افزایش ساالنه حقوق و دستمزد کارگران هم -

دار و شناسنامه یرسم یهاتیبر فعال یاتیفشار مال لیو تحم  یبا  نرخ رشد اقتصاد اتیعدم تناسب نرخ رشد مال -

 در اقتصاد کشور  

کارمزد گزاف جهت انتقال  هاینهیهز لیکشورها و تحم ریو سا رانیا نیپول ب میوانتقال مستقعدم امکان نقل -

 یررسمیغ یبه داخل کشور از مجارارز 

  یسال شیو گشا ایدن یهابانک ریو سا یرانیا یهابانک نیب یدر روابط کارگزا یجد تیمحدود -

 یدر معرض ورشکستگ یدیتول یهابنگاه یو قرار گرفتن برخ دیتول تأمین مالیدر  ینظام بانک ییتوانا عدم -

 یدر خصوص رفع تعهدات ارز ییو اداره دارا یبانک مرکز نیب یناهماهنگ -

 یهدف صادرات یدر کشورها یبازرگان هایزنیرا تیالزم وزارت امور خارجه در خصوص فعال یهمکار عدم -

 سود نییوام و نحوه تع یدر خصوص اعطا یبانک مرکز هایبخشنامه و دستورات از هابانک تیعدم تبع -

 یبه نظرات کارشناس یرگیمیو عدم توجه نظام تصم یزدگشتاب جهیدرنت یاقتصاد نیفعال یاجتماع هیافت سرما -


