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.تنها راه نجات اقتصاد کشور رونق تولید است

بلندمدتالزمه رونق تولید، تدوین یک برنامه توسعه اقتصادی 

با الگوگیری از کشورهای توسعه یافته و بومی سازی آن 

با استفاده از علم پژوهشگران اقتصادی و تجارب فعالین اقتصادی 

. و اجرای بی قید و شرط آن در بازه زمانی تعریف شده، می باشد
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سب و کار با براساس آخرین گزارش سهولت فضای کسب و کار بانک جهانی، رتبه ایران در نماگر شروع ک

مجوز در سطح کشور بررای 1276وجود . بدترین وضعیت را به خود اختصاص داده است178کسب رتبه 

.  راه اندازی یک کسب و کار، دلیل اصلی این امر می باشد

، اتاق ایران، سیاست های کالن، مشکالت بانکی1399بر اساس گزارش پایش محیط کسب و کار پاییز ماه 

رویه های مالیاتی و موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه هرای اجرایری

.جزو نامناسب ترین مولفه ها از سوی فعالین اقتصادی معرفی شده است
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موانع تولید 

بانک هاتجارت قوانین و مقررات مالیات و بیمه



ناهماهنگی و عدم اتحاد 

بین سازمانی

فساد اداری تمرکزگرایی و محدودیت 

یاختیارات مسئولین استان

واسطه پروری در کشور، 

امضا طالیی و رانت

تاثیر کرونا بر 
اقتصاد 
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موانع تولید 
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پیشنهادات قوانین و مقررات

فعع بهبود محیط کسب و کار، ر"اجرای کامل قوانین 

"ولیدموانع تولید و قانون حداکثر استفاده از توان ت

اجرای قوانین محدود کننده 

ب و کار و عدم اجرای قوانین تسهیل کننده فضای کس

ب و کار پایش و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به کس

ادغام تمامی وظایف نهادها و ارگان ها بعه جهت 

ع و منظور جلوگیری از موازی کاری، اتالف مناب

زمان

تصویب قعوانین و مقعررات معوازی باععج ایجعاد 

.نهادهایی با وظایف موازی می گردد
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پیشنهادات چالش های اخذ مجوز های کسب و کار و

پیچیدگی و طوالنی بودن فرایند اداری

همکاری سازمان صمت استان در خصوص حذف العزام 

انیارائه سوء پیشینه در فرایند تمدید کارت بازرگ

ازرگانی الزام ارائه سو پیشینه در فرایند تمدید کارت ب

ال هعا باعج دلسردی و نامیدی فعالین اقتصادی که س

.در این حوزه فعالیت کرده اند، شده است

همکاری سازمان صمت در خصوص عدم دریافت سعند

تک برگ از واحدهای تولیعدی در فراینعد صعدور و 

تمدید کارت بازرگانی

ر الزام به ارائه سند تک برگ از واحدهای تولیعدی د

فرایند صدور و تمدید
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پیشنهادات چالش های اخذ مجوز های کسب و کار و

پیچیدگی و طوالنی بودن فرایند اداری

حذف استعالم های غیر ضروری در اخعذ مجعوز 

های برق

اخعذ ( اسعتعالم22بیش از )استعالم های متعدد 

مجوزهای برق 

ین همکاری و انعطاف سازمان های مربوطه با فعال

کسب و کار جهت گذار از برهه 

استعالم های شروع کسب و کار از سعازمان هعای 

محیط زیست، امور مالیاتی، تامین اجتماعی
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پیشنهادات چالش های دریافت تسهیالت بانکی

ه، بانک ها و موسسات اعتباری جهت برون رفت از این دور

همکاری و انعطاف الزم را با واحدهای کوچک و متوسعط 

.آسیب دیده از ویروس کرونا داشته باشند

ط با با شیوع ویروس کرونا کسب وکارهای کوچک و متوس

واجه شده مشکالت نقدینگی، بدهی بانکی وچک برگشتی م

کی این اند که این موضوع باعج عدم دریافت تسهیالت بان

.بنگاه ها شده است

رای الزام تمامی بانک ها و موسسات اعتباری استان به اجع

بانعک 93/09/13معور  96/ 29003بخشنامه شعماره 

هعت مرکزی و پیگیری و نظارت شعبات مرکزی بانک ها ج

اجرای دقیق این بخشنامه

ای عدم توجه بانک ها و موسسات اعتباری به بخشعنامه هع

ت استفاده از فرم ها و قراردادهای یکنواخالزام "موضوع 

تنامه ارائه تسهیالت به متقاضیان و شیوه های اخعذ ضعمان

"بانکی توسط بانک ها
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پیشنهادات چالش های نظام مالیاتی

یده از حذف کلیه جرایم مالیاتی کسب و کارهای آسیب د

کرونا 

دی اخذ جرایم مالیاتی از کسب و کارهای صعنفی و تولیع

عطیل و کوچک و متوسط که به دلیل شیوع ویروس کرونا ت

.یا نیمه تعطیل شده اند

اری ممیزین مالیاتی با هدف حمایت از کسب و کار، همک

.الزم را با بنگاه های کوچک و متوسط بعمل آورند

رین محاسبات مالیاتی به روش علی الراس که بعه بزرگتع

.مشکل بنگاه های کوچک و متوسط تبدیل شده است

اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده  ات عدم اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده با اخذ مالی

از تمامی زنجیره تولید

پرداخت بدون وقفه مالیات بر ارزش افزوده حاصعل از

معوده صادرات فعالین اقتصادی که تعهدات خود را ایفا ن

.اند

عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده حاصل از صعادرات 

پس از رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان
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پیشنهادات چالش های تولید و تجارت

از واحدهای تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی مواد اولیه مورد نی

تولیدی و رفع چالش های خرید مواد اولیه از بازار بورس

ین مشکالت واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی و تام

از بورسمواد اولیه 

تسهیل واردت تجهیزات، ماشعین آالت و قطععات معورد نیعاز 

واحدهای تولیدی

محدودیت ورود فن آوری های نوین و ماشعین آالت و 

تجهیزات خط تولید

ل بعه افزایش تعرفه گمرکی واردات کاالهای مشابه تولید داخع

نحویکه واردات این کاالها برای واسطه هعا توجیعه اقتصعادی

.نداشته باشد

واردات بی رویه کاالهای مشابه تولید داخل 

ک تسهیل فرایند بازگشت ارز حاصل از صعادرات از سعوی بانع

مرکزی به منظور توسعه صادرات

محدودیت های صادراتی با سیاست رفع تعهد ارزی
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سپاس از توجه شما

1400اردیبهشت 


