امیدواری دارد.
یکی دیگر از مشکالت این حوزه ،مربوط به نحوه مدیریت واداره بنگاهها میباشد
که میتوان به مواردی همچون ایجاد واحد صنعتی بدون داشتن اطالعات کافی
از بازارو عرضه تقاضا ،نداش��تن تخصص کافی مدیر در مورد صنعتی که در آن
سرمایه گذاری کرده ،نداشتن سیستم مالی شفاف وبه تبع آن مشخص نبودن
وضعیت سود وزیان برای مدیر واحد صنعتی  ،نداشتن سرمایه کافی وتامین کل
س��رمایه از منابع بانکی بدون توجه به نرخ بهره وحاشیه سود به صنعتی که در
آن سرمایه گذاری کرده است.
نظر شما درمورد نرخ بهره بانکی وهمچنین ماده  23قانون رفع موانع
تولید در مورد تقسیط بدهی بنگاههای صنعتی که به دلیل مشکالت
کشور توان باز پرداخت تسهیالت خود را ندارند ،چیست؟
اقتصادانان وبانک مرک��زی همواره بر این نکته تاکید داش��ته اند که نرخ بهره
بانکی بایس��تی ازنرخ تورم کمی باالتر باش��د مثال یک ی��ا دو درصد که حرف
درستی است که ارزش پول سپرده گذار حفظ ش��ود (هر چند سپرده گذاری
وپرداخت س��ود بدون دغدغه جای بحث خود رادارد) اما ام��روز که نرخ تورم
نزدیک به  12درصد اس��ت نرخ بهره بانکی  24درصد اس��ت واگ��ر بخواهیم
با ش��یوهای که برخی از بانکها در پرداخت تس��هیالت دارن��د که حدود 10
درصد از وام پرداخت��ی را نیز بلوکه میکنند یعنی نرخ  27درصد ،حال ش��ما
مقایسه بفرمایید این نرخ را با کش��ورهایی مثل چین بانرخ بهره 4.35درصد،
هند6.75درصد  ،ترکیه درصد 7.5و امارت  1.5درصد که همه این کشورها جز
صادر کنندگان اصلی کاال به کشور ما هستند.
مشخص اس��ت که تولید داخلی آس��یب میبیند و عمال ما برای گارگران این
کشورها ایجاد شغل میکنیم.
قطعا نرخ تسهیالت بایس��تی تغییر کند وبه نرخ تورم نزدیک شود وامیدواریم
شورای پول واعتبار در سال  95این نرخ را به 14تا  15درصد کاهش دهد .و اما
در مورد قسمت دوم سوال شما ماده در این قانون بند 23بسیار خوبی است اما
یک مشکل اساسی دارد و اینکه بایستی باز پرداخت بدهی از زمانی شروع شود
که صنعت از رکود خارج شده باشد و واحد صنعتی در آمد داشته باشد درغیر
این صورت خیلی اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
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دیدگاه جنابعالی در مورد نحوه دریاف�ت مالیات ،نرخ مالیات برارزش
افزوده و قانون جدید مالیاتها چیست؟
وصول مالیات درآمد حقه ای است که دولتها در تمام دنیا دریافت میکنند
وخرج توسعه کشورشان میکنند وکش��ور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست
اما در مورد نحوه برخورد س��ازمان مالیاتی با مودیان مشکالتی وجود دارد که
بایستی اصالح شود که عمده این موارد عبارتند از:
 -1علی الراس کردن برخ��ی از بنگاههای اقتصادی و تعیی��ن مالیات به روش
سلیقهای
 -2باال بردن میزان مالیات وصولی در شرایط رکود اقتصادی که عمال در هیچ
کجای دنیا سابقه ندارد که کشوری دچار رکود شود و درآمد مالیاتی را افزایش
دهند بلکه کامال برعکس عمل میکنند و میزان مالیات و نرخ بهره را به خصوص
برای بنگاههای کوچک ومتوسط کاهش میدهند.
 -3فشار روی فعاالن اقتصادی که به صورت شفاف کارمیکنند وعمال دلسرد
کردن این گروه در صورتیکه بر اساس گفته مسوالن سازمان مالیاتی حدود 40
درصد اقتصاد ایران مالیات نمیدهد .س��وال اساسی این است که چه میشود
سازمان مالیاتی اظهار نامه فعاالن اقتصادی شفاف را بدون رسیدگی قبول کند
وبه جای اینکه بگوید امکانات ونیرو کم دارد همه توان خود را صرف شناسایی
و وصول مالیات از فعاالن غیر شفاف نماید؟
 -4قان��ون مالیاتها ح��دود  275ماده دارد ام��ا نزدیک به 500ت��ا  600بند
بخشنامه وتبصره که بخشی از آنها همه در تضاد بایگدیگر میباشند برای این
قانون صادر شده که عمال دست را در تفسیر واجرای سلیقهای باز گذاشته است.
و اما در مورد قانون مالیات برارزش افزوده باید گفت که درس��ت آن مالیات بر
مصرف است و بایستی از مصرف کننده نهایی دریافت شود ومشمول کاالهای
شود که مصرف نهایی دارندکه در کشور ما اینگونه نیست وعمال تولیدکندگان

و فعاالن اقتصادی شفاف شده اند مسول وصول وپرداخت مالیات و اما اشکاالت
این قانون:
 -1عدم اجرای قانون برای کلیه فع��االن اقتصادی مثال بن��د "ج" واین یعنی
تبعیض
-2باال بودن نرخ 9درصد که عالوه باال بردن قیمت تمام ش��ده و کاهش قدرت
خرید مردم باعث شده در اقتصاد ما که شفاف نیست به رقابت سالم لطمه بزند
ومحل درآمدبس��یار خوبی برای کسانی ش��ود که فعالیت غیر شفاف دارند در
صورتیکه اگر این نرخ حداقل برای  10س��ال بین 2تا  3درصد ثابت میماند و
بعد از آن هم سالیانه نیم درصد اضافه میشد نه رقابت ناسالم پیش میآمد نه
پدیدهای بنام کد فروشی.
البته ذکر این نکته ضروری اس��ت که این یک قانون خوب است که درعمل به
خوبی اجرا نشده است.
قانون جدید مالیاتها نسبت به قانون فعلی بسیار بهتر و دارای بندهای خوبی
است که ازجمله میتوان به حذف تعیین مالیات علی الراس ،اصالح ماده ،132
تخفیفهای مالیاتی برای بنگاههای که فعالیتشان را گسترش میدهند ،است.
پرداخت سود معادل سود بانکی به تامین کنندگان س��رمایه برای بنگاهها اما
نگرانیهای در مورد اجرای این قانون وجود دارد که بایس��تی مد نظر سازمان
مالیاتی قرار گیرد.
 -1تدوین آیین نامهها ودس��تور العمله��ای این قانون که پیش��نهاد بخش
خصوصی اینست که این دستورالعملها با همکاری این بخش به صورت ساده
وغیر قابل تفسیر تهیه شود.
 -2مدت زمان اجرایی کردن کامل این قانون  3سال تعیین شده که ممکن است
به صورت ناقص اجرا شود.
چه ارزیابی از روند جذب س�رمایه گذاری خارج�ی در بخش صنعت
ومعدن در استان کرمان دارید؟
خوشبختانه امروز با رفع تحریمهای ظالمانه ،شرایط بسیار خوبی برای استفاده
ازاین موقعیت برای کشور و به تبع آن اس��تان کرمان پیش آمده است که باید
بهره برداری کامل را از این شرایط داشته باشیم.
به نظر میرسد اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی با همراهی سایر
دستگاههای دولتی دست اندرکار این موضوع بایس��تی میزان جذب سرمایه
خارج��ی ،صنایع ومعادن مورد نظربرای س��رمایه گذاری ،م��دت زمان جذب
سرمایه واجرا وهمچنین شرکتهای سرمایه گذار رامشخص کرده وبرنامه الزم
را برای عملیاتی کردن واجرا این مس��له زیر نظر یک سازمان متولی که سایر
دست اندرکاران باید همکاری الزم را با آن داشته باشند تهیه نماید ودریک کالم
خودمان در استان باید پیشقدم شویم  .واما مدیران بخش خصوصی بایستی با
اصالح ساختار خود که عمده ترین آنها عبارتنداز:
 -1اصالح ساختار مالی و افزایش سرمایه
-2استخدام مدیران حرفهای در بخشهای فروش بازاریابی ،تحقیق وتوسعه،
مالی ومهندسی
در صورت عدم وجود و با توجه به پتانسیلهای خود به دنبال شریک مناسب در
زمینه سرمایهگذاری ،انتقال تکنولو ِژی و صادرات مشترک باشند.
و به عنوان آخرین سوال اگربا نگاه به شرایط فعلی بخواهید  5اولویت
اصلی را برای توسعه بخش صنعت ومعدن استان نام ببرید ،کدامند؟
به نظر من  5اولویت اصلی دراین بخش عبارتند از:
 -1بهبود فضای کس��ب وکار استان و اینکه تمام دس��تگاههایی که به نوعی با
بخش تولید سروکار دارند به این مهم توجه ویژه داشته باشند
 -2جذب سرمایه خارجی وانتقال تکنولو ِژی
 -3ایجاد شرکتهای هلدینگ صادراتی توسط مدیران بخش خصوصی برای
حضورقدرتمند در بازارهای خارجی وصادرات محصوالت تولیدی استان
 -4استفاده از محصوالت تولیدی صنایع استان در پروژهها ی در دست اجرا
 -5ایجاد مرکز مشاوره س��رمایهگذاری ،آموزش وتوانمند کردن کار آفرینان
جوان

