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یک قانون حذف میکنیم 20 ،برابرش تولید میشود
قوانین کسب و کار مانند ریگ بیابان ،قابل شمارش نیست
سیاوش رضایی
خبرنگار

برآوردهــا نشــان میدهــد بــه ازای هریک
درصــد بهبــود فضــای کســب و کار  6دهم
درصــد به رشــد اقتصــادی کشــور افــزوده
میشــود .راهــی مطمئــن و مســتقیم
بــرای دســتیابی بــه توســعه اقتصــادی
درمحدودیتهــای تحریــم .امــا زمانی که
موانع و مشــکالت بر ســر راه بهبود فضای
کســب و کار را بررســی میکنیم ،دشــواری
این مسیر بیشتر نمایان میشود .درهمین
راســتا از سالها پیش دســتگاههای ذیربط
بخصوص وزارت اقتصاد برنامههایی برای
ســرعت گرفتــن بهبود محیط کســب و کار
در دســتور کار خــود قرار داد و ســعی کرد تا
با حذف مقــررات و مجوزهای مزاحم این
مســیر را هموارتــر کند .درســالجاری نیزبا
رونمایی از «نقشــه راه بهبود فضای کسب
و کار» و «رونمایــی رســمی از ســامانه ملی
مجوزهای صنفی» گام بعدی دراین زمینه
برداشتهشد.
10ëëهزارمجوزو500هزاراستعالم
چند روزی از رونمایی رســمی سامانه ملی
مجوزهــای صنفی کــه یک جمعیــت 23
میلیــون نفری را در قالــب  3میلیون واحد
صنفی در برمی گیرد میگذرد .واحدهایی
که ساالنه 280هزار مجوز دریافت میکنند.
درهمیــن زمینــه ،رئیــس مرکــز ملــی
مطالعــات پایش و بهبود محیط کســب و
توگــو بــا «ایران»،
کاروزارت اقتصــاد درگف 
دربــاره عملکردایــن ســامانه کــه بــا هدف
ســرعت دادن و شفافســازی ایجاد شــده
اســت ،گفــت :دراین مــدت کوتــاه  50هزار
فقــره درخواســت دراین ســامانه ثبــت10 ،
هــزار مجوز صادر و  500هزار اســتعالم نیز
انجام شده است .علی فیروزی ،با اشاره به
اینکه درمرحله نخســت دنبال ساماندهی
مجوزهای پایه هستیم ،توضیح داد :دراین
زمینه مجوزهایی مانند ،کپی شناســنامه و

ایسنا

ëëپایــش مصرف
خبـــــر برق ســازمانها و
خـــوان ادارات در تهران
تورج سروش ،رئیس کمیته پایش
مصــرف بــرق ســازمانها از اعزام
و آغــاز بــهکار اکیپهــای ارزیابــی
و پایــش مصــرف انــرژی ادارات
پایتخــت از ســاعت  ۱۳دیــروز،
 ۱۸تیرماه خبر داد .وی گفت :کمیته
پایش ،نظــارت و مدیریت مصرف
بــرق ســازمانها و ادارات بــا هدف
ارزیابی ،ممیزی و مدیریت مصرف
برق ادارات در ساعت اوج مصرف
بــرق و پیگیــری محورهــای ابالغی
از ســوی اســتانداری تهران مبنی بر
کاهــش  ۱۰درصــدی مصــرف برق
ادارات از دیــروز فعالیت خود را به
طور رسمی آغاز کرد/.مهر
ëëهیــچ نگرانــی بابــت ســن
هواپیماهانداریم
ســیاوش امیرمکــری ،مدیرعامل
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی
گفت :حــدود  ۲۲۰فرونــد هواپیما
با متوســط عمــر  ۲۰ســال در حال
عملیات هســتند که هیچ نگرانی
بابــت ســن آنهــا وجــود نــدارد.
امیرمکری تصریح کــرد :بهخاطر
شــرایط تحریمــی بــا مشــکالت
تهیه تجهیزات مواجه هستیم اما
بــا راههایــی کــه وجــود دارد و طی
سالهای گذشته هم از آن مسیرها
و راهها استفاده میشد سعی شده
نیازهــا تأمین شــود و تنهــا تأمین
بخشــی از تجهیــزات هوانــوردی
بــرای مــا محدودیت ایجــاد کرده
است/.ایسنا
ëëتأمین قطعات لــوازم خانگی از
سایرکشورها
حســین تنهایــی ،رئیــس اتــاق
مشــترک ایران و کرهجنوبی با بیان
اینکــه مذاکــرات بــرای همــکاری
دو شــرکت لــوازم خانگــی کــرهای
بــه نتیجــه نرســیده اســت ،گفــت:
سیســتم مالــی ایــران و کرهجنوبی
قطــع اســت و فعالً قطعــات مورد
نیاز تولید لوازم خانگی از کشورهای
دیگر تأمین میشود/.فارس

توگو با رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار
گف 

 50ëëهزارفقرهدرخواست 10،هزارمجوزو 500هزاراستعالمدرسامانهملیمجوزهاانجامشدهاست
ëëمدارکهویتیوپایهبرایدریافتمجوزساماندهیمیشود
 7نکتـــه ëëتمامدستگاههاتانیمهتابستانبایدمجوزهایخودرااعالمکنند
ëëتاکنونهزارو582مجوزرسمیشناساییشدهاستکهبهطورقطعکمترازتعدادواقعیمجوزهاست
ëëمقرراتموجوددرکشورمانندریگهایبیابانقابلشمارشنیست
ëëحذف هر مقرره سه ماه زمان میبرد ،اما در طول این مدت 20برابر این مقرره ،مقررات جدید تولید و تصویب شده است
ëëهماکنون 37دستگاهاجراییدرمحیطکسبوکاردخیلهستند
اسنادهویتی،سوءپیشینه،مدرکتحصیلی،
نظام وظیفه و ...از جمله مدارکی است که
به طور مستمر باید توسط کسب و کارهای
مختلف به دســتگاهها ارائه شود .برهمین
اســاس به گونهای برنامهریزی شــده است
که دســتگاهها خود این مدارک را به دست
بیاورند و توسط صاحبان کســب و کار ارائه
نشــود و پس از یک بــار ثبت دیگر نیازی به
ارائه دوباره آن نباشــد .بــه گفته وی عمده
ایــن مدارک به کســب و کارهــای کوچک و
متوســط تعلــق دارد و با حــذف آن کمک
زیادی میتوان به آنها کرد.
ëëپوششسؤاالتوشکایات
ایــن مقــام مســئول در ادامــه بــه دو اقــدام و
زیرمجموعــه ســامانه ملــی مجوزهــا اشــاره

کــرد و گفــت :یکــی از این مــوارد کــه در قالب
ســامانه «دادور» دنبال میشود ،پاسخگویی
به شــکایات فعــاالن اقتصــادی درخصوص
مجوزهاست که مقرر شده ،مسئوالن دولت و
قوه قضائیه در کمترین زمان پیگیر باشند .وی
ادامــه داد :اقدام دیگــری که در یک ماه آینده
پیادهسازیمیشود،سامانه«یاور»استکهبه
تمام پرســشها و ابهامات فعاالن اقتصادی
بهصــورت اختصاصی پاســخ میدهــد .این
درحالی اســت که هماکنــون مجوزهای مورد
نیــاز بــرای راهانــدازی یک کســب و کار خیلی
مبهم و گنگ است و باید شفاف شود.
ëëدســتگاهها باید مجوزهای خــود را اعالم
کنند
فیروزی با اشاره به اینکه یکی از سامانههای

مهــم بــرای بهبــود محیــط کســب و کار
«نما»ست،گفت:تمامدستگاههایاجرایی
موظفنــد کــه مجوزهایی کــه بــرای فعاالن
اقتصادی تعریف کردهاند را دراین سامانه
ثبــت کنند تــا پــس از بررســی درخصوص
آنهــا تصمیمگیــری شــود .وی تأکیــد کرد:
دستگاههامکلفند تااواسطتابستانامسال،
تمام این مجوزها را اعالم کنند و در غیراین
صورتپروندهآنهابهدستگاهقضابهعنوان
متخلفارسالمیشود.
ëëشناساییمجوزهایمزاحم
رئیس مرکز ملــی مطالعات پایش و بهبود
محیــط کســب و کاراضافــه کــرد :یکــی از
برنامههــا شناســایی مقــررات و مجوزهــای
مزاحــم کســب و کار اســت کــه دشــوارترین

بخــش ســاماندهی اســت .وی درپاســخ به
این ســؤال کــه هماکنــون چه تعــداد مجوز
بــرای آغــاز کســب و کار در ایران وجــود دارد
اظهارکرد :تاکنون هزار و  582مجوز رســمی
شناســایی شده است که به طور قطع کمتراز
تعــداد واقعــی مجوزهاســت چــرا کــه هنوز
دســتگاهها لیســت مجوزهای خــود را اعالم
نکردهانــد .براســاس گفتههــای ایــن مقــام
مسئول،ایندرحالیاستکهتعدادمقررات
بــه هیچ عنــوان قابل شــمردن نیســت .وی
توضیح داد :مقررات موجود در کشــور مانند
ریگهایبیابانقابلشمارشنیست.
ëëحذفهرمقرره3ماهزمانمیبرد
فیروزیتأکیدکرد:بهمنظورحذفمقررات
و قوانیــن مزاحم ،هیأت مقررات زدایی کار
خود را آغاز کرده اســت .این درحالی است
که حذف هر مقرره ســه مــاه زمان میبرد،
امــا در طول این مــدت  20برابر این مقرره،
مقررات جدید تولید و تصویب شده است.
بنابرایندرابتدابایدورودیوتولیدمقررات
جدیــد را مســدود و صفــر و در مرحله بعد
مقــررات مزاحــم را حــذف کنیــم .بهگفته
وی ،گاه مقرره یک دستگاه حذف میشود
و دســتگاه دیگــری با اســتناد به یــک ماده
قانونــی دیگر مقــرره مشــابهی را تصویب
میکند .بــرای این کار باید به ازای تصویب
هر مقررهای یک مقرره را حذف کنیم.
37ëëدستگاهدخیلدرکسبوکار
رئیــس مرکز ملــی مطالعات پایــش و بهبود
محیط کســب و کاردر پایان با اشــاره به اینکه
هماکنــون  37دســتگاه اجرایــی در محیــط
کســب و کار دخیل هســتند ،اظهارکرد :بهبود
فضای کســب و کارنیازمند یــک عزم جدی و
ملــی اســت .وی دربــاره شــاخصهای اعالم
شــده از ســوی نهادهای بینالمللی از جمله
بانک جهانی توضیح داد :به نحوه ســنجش
شــاخصهای مربــوط به محیط کســب و کار
توســط بانک جهانی ایراد وارد کرده ایم ،چرا
کــه این شــاخصها با محیــط جغرافیایی ما
تناسبندارد.

 8100میلیارد تومان برای کاالهای اساسی

علی ربیعی ،ســخنگوی دولت در حاشــیه گرامیداشــت روز
تعاون گفت :در سالجاری تاکنون دولت ۸هزار و ۱۰۰میلیارد
چهـرهها تومان برای تأمین کاالهای اساسی و حمایتهای اجتماعی
پرداخــت کرده اســت .وی همچنین در مــورد گام دوم ایران
برای حفظ برجام گفت :پیام ما روشــن اســت و اقداماتی که
برای افزایش غنیسازی اورانیوم انجام میدهیم ،برای حفظ
برجــام اســت و هــر میزان که طــرف مقابل به حفــظ برجام
پایبند باشد ،ما هم به همان میزان پایبند خواهیم بود .بهگفته ربیعی ،اگر میزان
غنیســازی را افزایش میدهیم ،این مصلحت کشــور اســت ،در حالی که رهبر
انقالب صلحطلب اســت و ما دنبال امنیت و صلح جهانی هستیم .امیدواریم
تحریمهــا را هــم با کمک مردم و حفظ انســجام ملی ،مدیریــت کنیم .ربیعی
همچنین با بیان اینکه باید به بخش تعاون برگردیم ،گفت :اتاق تعاون تنها نهاد
مدنی بزرگ ایران است و باید همه برای به دست آوردن سهم تعاون بجنگیم و
نه تنها سهم  ۲۵درصدی از اقتصاد را ،بلکه مقدار بیشتری را جذب کنیم.
ëëپایبندیایرانبهبرجاممتناسبباپایبندیاروپاییها
سخنگوی دولت درباره گام دوم تعهدات برجامی ایران گفت :تا زمانی که اروپا
به برجام پایبند باشــد ،ما نیز متناســب با انجام تعهــدات و به میزان پایبندی
آنها پایبند خواهیم بود .وی تصریح کرد :ما امیدواریم سختی دوران تحریم را
مدیریت کنیم و در جلسه آتی سران قوه تصمیماتی اتخاذ میشود تا حمایت
بیشــتری از طبقــات پایین اجتماعــی صورت گیــرد .وی افزود :امســال بیش از
هشــت هزار میلیــارد تومان برای حمایت اجتماعی بهصــورت عمده در حوزه
اقالم خوراکی و بیمه زنان سرپرست خانوار اختصاص یافته است/.ایرنا

روند کاهشی نرخ تورم ادامه دارد

فرهاد دژپســند ،وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد :تورم
ماهانــه روند کاهشــی یافته و روند کاهشــی نرخ تــورم ادامه
مییابد .وی گفت :سیاســت دولت کنترل تورم بوده است و
نگاه دولت به تورم یک نوع تورم ســاالنه ،نقطهای و ماهانه
اســت که خوشــبختانه تــورم ماهانه روند کاهشــی یافته و  0.8درصد کم شــده
است .برنامه دولت قطعاً کنترل تورم و کاهش تورم است .وزیر امور اقتصادی
و دارایــی با بیان اینکه هنوز ســهم تعاون در اقتصاد ملــی ناچیز و در حد  6تا 7
درصد اســت ،گفــت :دولت میخواهد برای افزایش ســهم تعــاون در اقتصاد
برنامه عملی داشته باشد و از جمله اینکه برای واگذاری شرکتهای دولتی در
بورس میخواهد اولویت با شرکتهای تعاونی باشد/ .فارس

هدفگذاری بازگشت  ۲هزار واحد راکد به چرخه تولید

فرشــاد مقیمی ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت:
 ۱۲۲واحد به ســمت فعالسازی حرکت و حدود  ۱۹هزار نفر
اشــتغال جدید ایجاد کردهاند .وی گفت :دولت برای تحقق
شــعار ســال ،در راســتای احیای واحدهای راکد و نیمهفعال
اهتمــام دارد.برخی واحدهــای تولیدی با نبود مواد اولیه مواجه هســتند که در
صــورت عــدم رفع این مشــکل ،کاال را ســفارش دهنــد و اگر مشــابه داخلی آن
وجود داشــته باشــد ،از طریق وزارت صنعت ،معدن و تجارت تأمین میشود.
وی ادامــه داد :وزارت صنعــت ،معدن و تجارت ،طرحها را با توجه به موضوع
پروژههــای «داخلیســازی» تعریف کرده ،البتــه چهار هزار پــروژه و چهار هزار
واحد افزایش ظرفیت ،در نظر گرفته شده است/.وزارت صمت

