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رئیس اتحادیه مبل سازان از مشکل اصلی این 
صنف خبر داد:

سنگ اندازی سازمان امور 
مالیاتی و تامین اجتماعی

رئیس اتحادیــه مبل ســازان گفت: مــا اگر 
می خواهیم این صنعت به فعالیت خود ادامه دهد 
و نقش پررنگ تری در صادرات وجود داشته باشد 
باید ســنگ اندازی ســازمان امور مالیاتی، تامین 
اجتماعی و شــهرداری ها را حل کنیم ما اکنون با 
کمبود نقدینگی مواجه هستیم که به سبب کاهش 
فروش در بازار داخل است بنابراین راهی ندارید به 
جز آنکه بر روی بازار صادرات متمرکز شویم که این 
امر نیز با وجود مشکالت مطرح شده بسیار سخت 
است. عبدالحسین عباسی در حاشیه افتتاح بیست 
و هشتیمن نمایشگاه مبلمان در جمع خبرنگاران با 
انتقاد از اخذ مالیات بر ارزش افزوده گفت: این مالیات 
در سراسر زنجیره تولید در این صنف گرفته می شود 
که نتیجه آن چیزی جز گران شدن محصول نهایی 
و از دست رفتن بازار فروش نیست. بازار مبل کشور 
سالیانه بیش از 30 هزار میلیارد تومان گردش مالی 
دارد و از ســال گذشــته 25 میلیون دالر به عراق، 
افغانستان، قزاقستان و کشورهای حوزه خلیج فارس 

صادر شده است.
    

ترند خبر داد؛ 
افزایش چشم گیر صادرات 

غیرنفتی ایران در سال جاری 
صادرات غیرنفتی ایران در سه ماه نخست سال 
جاری افزایــش یافت.  به گزارش ترنــد، صادرات 
غیرنفتی ایران در سه ماهه نخست سال جاری در 
ایران، به ۱۱.5 میلیارد دالر رســیده است. چین، 
عراق، ترکیــه، امارات متحده عربی و افغانســتان 
مهمترین واردکننده کاال و خدمات از  ایران در دوره 

سه ماهه دوم هستند.
    

مذاکره با چینی ها برای توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی ادامه دارد

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پــارس از ادامه 
مذاکره با چینی ها برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
خبر داد. به  گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز 
پارس، محمد مشکین فام درباره وضع کنونی توسعه 
میدان گازی کیش که از طرح های اولویت دار این 
شرکت در سال جاری اســت، گفت: برنامه توسعه 
فاز نخســت این میدان به طور جدی و با پیشرفت 
مناسبی در حال پیگیری است. وی به انجام مطالعات 
مهندسی با هدف تعیین مسیر خط لوله و مقصد گاز 
تولیدی این میدان اشــاره و اظهار کرد: با مشخص 
شدن نتیجه، منابع گازی تولیدی به پاالیشگاه های 
پارس جنوبی یا پاالیشگاه گاز فجر جم منتقل خواهد 
شد. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به 
اینکه میدان گازی کیش در فاز اول شامل حفاری 
خشکی و احداث خط لوله است، گفت: روزانه یک 
میلیارد فوت مکعب معادل یک فاز پارس جنوبی 
)2۸ میلیون مترمکعب( از طریق خط لوله به یکی از 

مقاصد درحال بررسی ارسال خواهد شد.

بازدید مسئوالن از مسابقات 
 غواصی ارتش های جهان 

در جزیره کیش 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس 
کمیته ملی المپیک و معــاون وزارت ورزش و 
جوانان به همراه برخی مسئوالن کشوری از محل 
برگزاری مسابقات غواصی ارتش های جهان در 
جزیره کیش بازدید کردنــد.  به گزارش ایلنا؛ در 
دومین روز از مسابقات غواصی ارتش های جهان 
در جزیره کیش، دکتر مظفری مدیرعامل منطقه 
آزاد کیش، سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته 
ملی المپیک ، محمدرضا داورزنی معاون قهرمانی 
و ســیدعبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و 
توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش با حضور در 
مراسم صبح گاه مشترک کشورهای حاضر دراین 
مســابقات ازروند برگزاری این رقابت های بین 
المللی بازدید کردند. در این دیدار ،امیر دریادار دوم 
سلیمی پناه، معاون آموزش نیروی دریایی ارتش 
و دبیر اجرایی مسابقات غواصی ارتش های جهان 
درخصوص چهارمین دوره این مسابقات و دومین 
میزبانی نیروی دریایی ارتش با حضور کشورهایی 

از چهار قاره جهان توضیحاتی ارائه کرد.
الزم به ذکر است مسابقات غواصی ارتش های 

جهان تا 24 مرداد در جزیره کیش ادامه دارد.

خبر اقتصادی

خبر کیش 
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محمود نوروزیه 

بعد از تنش سیاسی شدید در سال 
96 که به دنبال جنگ سوریه و یمن در 
روابط تهران- ابوظبی ایجاد شد؛ امارات 
با یک چرخش و تغییر رویه در تجارت 
خارجی خود، مانع همکاری صرافی ها 
و بانک هایی شد که با بازرگانان ایرانی 

همکاری می کردند.
اما چند روزی است که دیپلماسی 
ایران و امارات وارد مرحله جدیدی شده 
و ارسال پیام ها و سفر هیات اماراتی به 
تهران در سه شنبه گذشته نیز حاکی 
از آن اســت که ابوظبی برای همکاری 
مجدد بانکی بــا ایران و ایجــاد کانال 
مالی برای این منظــور اعالم آمادگی 

کرده است.
شبکه خبری المیادین در تحلیلی 
با اشاره به این موضوع نوشت که »سفر 
هیات اماراتی به تهران تنها به معنای 
عقب نشینی امارات نیست؛ بلکه نشان 
می دهد کــه ایران نیز بــه تالش های 
امارات پاســخ مثبت داده است. قبل 
از ایــن تهران تمام درهــای خود را در 
برابــر تالش های ابوظبی بســته بود 
زیرا این کشــور در تجاوز به یمن و در 
مساله تحریک به جنگ علیه ایران، از 
خطوط قرمز ایران عبور کرد و زمانی که 
پهپاد آمریکایی سرنگون شده توسط 
ایران از امارات پرواز کرد، تهران بسیار 

خشمگین شد.«
در این تحلیل آمده است: »پنجمین 
نشست گارد ساحلی امارات و ایران به 
سال 20۱3 بازمی گردد و تا چند هفته 
پیش به دلیل تنش میان ایران و آمریکا و 
به قول محمد جواد ظریف، وزیر خارجه 

ایران؛ قرار گرفتن عربستان و امارات در 
صدر »تیم بی«، هیچ کس انتظار نداشت 
که ششمین نشست ایران و امارات در 
تهران برگزار شود. بر این اساس خروج 
نیروهای اماراتی از یمــن در وهله اول 
نشان می دهد که امارات امید خود به 
شــرط بندی روی حمایت آمریکا در 

مقابله با ایران را از دست داده است.«
از سوی دیگر نماینده دائم عربستان 
در ســازمان ملل نیز برای بار اول اعالم 
کرد که ریاض آماده ازسرگیری روابط 
دیپلماتیک با تهران اســت. عربستان 
همچنین کشتی ایرانی که به مدت یک 
ماه و نیم در ســواحل کشورش توقیف 
شده بود را آزاد کرد و چه بسا نامه هایی 
که ریاض از طریق سفارت سوئیس به 
تهران می فرستد در همین راستا باشد. 

 ظریف: الحمدهلل از اعضای 
»تیم بی« کم می شود

تاییــد تلویحی ظریف نســبت به 
چرخش امارات و عربســتان به سوی 
ایران در نشســت خبری اخیر نیز؛ از 
عادی ســازی روابط میان  دو کشــور 

حکایت دارد. 
وزیر امور خارجه در این نشســت با 
تأکید بر این نکته که الحمدهلل از اعضای 
»تیم بی« کم می شــود و ما از این امر 
استقبال می کنیم، یادآورشد: »دوست 
داریم رابطه مان با همســایگان بهتر 
شود، سفره ایران به عنوان برادران شما 
گسترده است. ما آمادگی داریم و این 
گفت وگو به نفع عربستان، امارات و همه 

کشورهای منطقه است«.
کانال مالی امارات فرصت عبور از 

تحریم های آمریکا 
در تحریم های پیشین آمریکا، دبی 

کانال مالی قابل قبولی برای تجار ایران 
بود؛ ولــی پس از تیرگــی روابط میان 
دو کشــور؛ فعاالن اقتصــادی ایران با 
تغییر استراتژی صادراتی به بازارهای 
کشورهای همسایه کوچ کردند. اکنون 
با توجــه به تغییر معادالت سیاســی 
منطقه از یک ســو و چرخش رویکرد 
کشورهای عربی؛ آمادگی امارات برای 
همکاری با ایــران درزمینه اقتصادی 
می تواند راهگشای بسیاری از مبادالت 
تجاری ایران برای صادرات نفت و تبادل 
اموال در وضعیت تحریم های آمریکایی 

باشد.
بلومبرگ  در گزارشی با نگاه مثبت 
به این تغییر اســتراتژی کشــورهای 
همسایه نســبت به ایران عنوان کرده 
است که براساس آمار تقریباً ۸0 درصد 
ایرانی هایی که تاکنون فعالیت تجاری 
با امارات داشته اند، به دلیل محدودیت ، 
بلوکه شدن حساب ها و کاهش ارزش 
ریال مجبور شــده اند که روابط خود را 
با امارات متوقف کننــد و تعداد زیادی 
از ایــن افراد، عمــان، قطــر، ترکیه و 
گرجســتان را به جای امارات انتخاب 
کرده اند؛ اما ازسرگیری مذاکرات میان 
ایران و امارات نشــانگر آن اســت که 
احتمال بهبود روابط میان این دو کشور 

وجود دارد.
مسعود دانشــمند که پیش از این 
ریاست اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
امارات را برعهده داشت در این زمینه با 
ارائه اطالعاتی که هنوز رسانه ای نشده 
اســت، عنوان کرد: »روابط سیاسی و 
تجاری امارات و ایــران در حال تغییر 
است. چندی پیش امارات از بازرسان 
FATF خواســت که عملیات بانکی 

آن را بررسی کنند تا مشخص شود این 
کشور در زمینه پولشویی و سایر موارد 
مربوط به FATF تخلفی نداشته است 
و بانک های این کشور همسو با قوانین 
بین المللی حرکت کرده اند.« دانشمند 
 FATF ادامه داد: این هفته بازرسی های
در امارات بــه پایان می رســد و بعد از 
آنکه مشخص شد بانک های این کشور 
شفاف عمل کردند، امارات فرصتی برای 
همکاری بانکی با ایــران پیدا می کند. 
بعد از این مرحله به طور قطع اماراتی ها 
ســراغ تجار ایرانی می روند که کار آنها 

شناسنامه دار و قانونی است.«
البته در این میان برخی کارشناسان 
نسبت به چراغ ســبز اماراتی ها برای 
ازســرگیری روابط چندان خوش بین 
نیستند و می گویند اگر منافع این کشور 
به خطر بیافتد؛ با چرخش به ســمت 
آمریکا، دوباره رفتاری خصمانه خواهد 
داشت. رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی 
ایران، در این مورد معتقد است: »اواخر 
سال 96 اماراتی ها رفتار خود را با ایران 
تغییر دادند و تمام همکاری ها را متوقف 
کردند. درست اســت که آنها خواهان 

توســعه همکاری ها هستند، ولی من 
نســبت به آنها و رفتاری که در آینده 

خواهند داشت دید مثبتی ندارم.«
امــا در نقطــه مقابــل گروهی از 
صاحب نظران می گویند کــه  امارات 
با اجازه به ســمت ایران آمده اســت و 
می خواهد همکاری های مشــترک را 
گسترش دهد. دانشمند، رئیس خانه 
اقتصاد ایران در ایــن زمینه با تاکید بر 
اینکه اماراتی ها اجازه از باالســری ها 
دارنــد و از دوســتان، همســایگان و 
باالسری های خود مشورت گرفته و با 
مجوز آنها بازگشته اند، می گوید: »اگر 
هماهنگی های الزم نبود به طور قطع 
شاهد برگشــت آنها نبودیم.« وی به 
فعاالن تجاری توصیه می کند که با هر 
ســازوکاری که با امارات جلو می روند 

شفافیت را مدنظر قرار دهند.
دانشمند معتقد اســت: »امارات تا 
زمانی در کنار تجــار ایرانی خواهد بود 
که فعــاالن اقتصادی به روشــنی کار 
کنند و هیچ فعالیتی خارج از آنچه تعهد 
می دهند، انجام ندهند. تجارت خانه های 
دوبی با تجار ایرانی همراه خواهند بود و 
فارسی صحبت کردن آنها به نفع فعاالن 
اقتصادی اســت. از ســویی همزمانی 
ساعت کاری ایران و امارات هم از دیگر 
ویژگی های همکاری مشترک است.« 
رویکرد مسالمت آمیز امارات با 
ورود به مرحله بحران اقتصادی

فرشــید فرزانگان، رئیــس اتاق 
بازرگانی مشــترک ایران و امارات در 
گفتگو با ایران، دربــاره احیای روابط 
تجــاری و سیاســی ایــران و امارات 
یادآورشده اســت: »نسبت به ماه های 
بهمن و اســفند رفتار امارات با تجار و 
بازرگانان ایرانی تغییر کرده و حرکت 
به سمت احیای روابط آغاز شده است. 
یکی از دالیلی که باعث شــده امارات 
نسبت به ایران تغییر رفتار نشان دهد، 
اهمیت ایران در اقتصاد این کشور است. 
از آنجا که اقتصاد امارات وارد رکود شده 
مسئوالن این کشور تصمیم گرفتند با 
ایران همکاری کنند. هنوز گشایش ال 
سی با امارات آغاز نشده، اما با آغاز فعالیت 
تجار در امارات شاهد گشایش ال سی و 

سایر همکاری ها خواهیم بود.«
دبی که پیــش از ایــن حرکت در 
مسیر جهش های اقتصادی را در برنامه 
داشت و قصد داشت تا خود را به عنوان 
»سوییس منطقه« معرفی کند، در یک 
دهه اخیر با بروز چالش در زمینه تامین 

امنیت سرمایه مواجه شده است.
در این زمینه شاخص های سه بخش 
امالک، گردشــگری و مالی به عنوان 
رکن های غیرنفتی امارات که محرک 
اصلی فعالیت های اقتصادی این کشور 
به شمار می روند نشــان می دهند که 
شرایط اقتصادی این کشور پس از رکود 
چند ساله وارد مرحله بحران شده است.

گــزارش بانــک مرکــزی امارات 
نشــان می دهد که قیمــت امالک در 
دبی در سه ماهه ســوم سال 20۱۸به 
میزان۷.4درصد کاهش یافته است. در 
ابوظبی نیز قیمت امالک در این زمان 

6.۱ درصد کاهش نشان می دهد.
رویترز هم در گزارشی اشاره کرده 
اســت که در برهه اخیر، بســیاری از 
تاسیسات گردشگری در دبی از هتل ها، 
بازارها و فروشگاه ها گرفته تا رستوران ها 
و کافه ها بسته شده است؛ این وضعیت 
می رود که شهر پول و تجارت جهانی را با 
سرعت در آینده نزدیک تبدیل به »شهر 

ارواح« کند.
گردشگری از مهمترین بخش های 
اقتصادی امارات به شمار می رود. با این 
حال بخش گردشگری در حال تجربه 
بدترین وضعیت در ســال های اخیر 
است. دفتر رسانه ای دبی اعالم کرده که 
رشد میزان گردشگران خارجی از دبی 
در 9 ماهه نخست سال  20۱۸ متوقف 

شده است. 
بخش مالی نیز یکی از سه ضلع مهم 
اقتصاد دبی است. برآوردهای رسمی 
نشان می دهد که ســهم بخش های 
غیرنفتی در تولید جــاری امارات در 
سال 20۱۷ بیش از ۷۷.۷درصد است. 
این بخش نیز درحال حاضر با توجه به 
کاهش ســرمایه گذاری های دولتی و 
خارجی با بحران مواجه شده است که 
تاثیر این مسئله در بازار بورس دبی به 
عنوان سومین بازار بزرگ بورس جهان 

عرب مشهود است.
براین اســاس بررســی بخشــی 
از مهم ترین شــاخص های اقتصادی 
امارات و به ویژه دبی نشان دهنده این 
امر است که ســه بخش اصلی قدرِت 
دبی یعنی امالک، گردشــگری و بازار 
ســرمایه بر لبه پرتگاه بحران حرکت 
می کنند. این امر بیانگــر این واقعیت 
است که چرخش مسالمت آمیز امارات 
و چراغ سبز ازسرگیری روابط اقتصادی 
با ایران در کنار عادی سازی دیپلماسی 
سیاسی و منطقه ای، رویکرد روان سازی 
دیپلماسی اقتصادی را نیز برای عبور از 

این بحران، در نظر دارد.

با خروج امارات از »تیم بی«؛

کانال  مالی ابوظبی - تهران گشوده شد

رئیس اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و امارات: 

چرخش دیپلماسی امارات 
به دلیل اهمیت ایران در 

اقتصاد این کشور است و از 
آنجا که اقتصاد امارات وارد 

رکود شده مسئوالن این 
کشور تصمیم گرفتند با 

ایران همکاری کنند

چند روزی است که 
دیپلماسی ایران و امارات 
وارد مرحله جدیدی شده 

و ارسال پیام ها و سفر 
هیات اماراتی به تهران در 

سه شنبه گذشته نیز حاکی 
از آن است که ابوظبی برای 

همکاری مجدد بانکی با 
ایران و ایجاد کانال مالی 

برای این منظور اعالم 
آمادگی کرده است

گفت وگو

نماینده شهرک های صنعتی استان تهران گفت: از ابتدای 
سال فیش های 200 میلیونی، 500 میلیونی و یک میلیاردی 
برای کارخانه ها آمده است و مالک های آنها ترجیح دادند که در 
کارخانه را ببندند. در این وضعیت چه کسی می تواند این رقم ها 

را آن هم بابت مالیات ۱0 سال پیش پرداخت کند.
مرتضی اســالم زاده نماینده شهرک های صنعتی استان 
تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه مالکان 
و مدیران واحدهای شهرک های صنعتی استان تهران قصد 
داشتند در اعتراض به روند محاسبه بیمه و مالیات تجمع کنند 

از جلسه خود با مدیران این واحدها خبرداد.
وی تصریح کرد: ما به آقایان اعالم کردیم که سه خواسته 
از آنها داریم که در حوزه اختیارات سازمان مالیات است : ۱- 
رسیدگی به پرونده ها را تا تعیین تکلیف و رفع ابهامات متوقف 
کنند 2-فقط ســال آخر را برای مالیــات ارزش افزوده مورد 
بررسی قرار دهند و سوم اینکه با توجه به بند 6 بودجه سال 9۸ 
ضریب 9 درصد مالیات ارزش افزوده را برای صنایع کوچک 
5 درصد محاسبه کنند یعنی دو در هزار صنایع متوسط و نیم 

درصد یعنی 5 در هزار برای صنایع کوچک .

نماینده شهرک های صنعتی استان تهران گفت: مالیات 
عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تامین اجتماعی همه را 
می خواهند با فرمول های جدید از صنعت گر اخذ کنند که اتفاقا 
همه این فرمول ها به گونه ای است که صنعت گر باید چند برابر 
دوره قبل پول پرداخت کند. بنابراین با این وضعیت در صنعت 
بسته می شود، آن هم در سالی که در راستای رونق تولید است. 
وی ادامه داد: صنایع کوچک و متوسط شامل واحدهایی 
می شــوند که ۱ تا ۱00 نفر کارگر دارند، به طــور کلی تا 50 
کارگر را صنایع کوچک و تا ۱00 کارگر صنایع متوسط تعریف 
می کنند. حاال برای این واحدها که خود مدیر حساب و کتاب، 
صدور فاکتور و پیگیری مطالبات را انجام می دهد، سازمانی 
ندارد و حتی از اســتخدام حســابدار عاجز است برگه های 
مالیاتــی 500 میلیونی تا ۱ میلیاردی صادر شــده اســت. 
مالکین این واحدها جزو قشر ضعیف و آسیب پذیر هستند و با 
حداقل امکانات فعالیت می کنند تا بتوانند فعالیت اقتصادی 

توجیه پذیر داشته باشند.
اســالم زاده درخصوص مشــکل این واحدهــا با تامین 
اجتماعی گفت: در نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به 

تاریخ 96/4/3۱ به صراحت ذکر شــده هنگام بررسی دفاتر 
فقط سال آخر مورد محاسبه و بررســی قرار گیرد اما آقایان 
خیلی راحت و بدون اعتنــا به این مصوبه، ۱0 ســال آخر را 
بررسی می کنند و بر همان اســاس جریمه های سنگینی را 
اعمال می کنند از طــرف دیگر ما به ســازمان مالیات و اداره 
ارزش افزوده اعالم کردیم که مالک وحدت رویه است، یعنی 
مصوبه ای که گفته تامین اجتماعی سال آخر را بررسی کند 
حوزه ارزش افزوده را نیز شامل می شود اما آنها این استدالل 

را قبول نمی کنند.
 مالیات و تامین اجتماعی 

کمر تولید را خم کرده
وی با اشــاره به زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 
گفت: اصال چرا آقایان سال ۸۸ که مالیات ارزش افزوده اجرایی 
شد نیامدند مالیات همان سال را محاسبه و اخذ کنند تا روال 
آن برای مودیان مشخص شود و ایرادات آن رفع شود، اکنون 
بعد از ۱0 سال که صنعت گر هزار مشکل دارد، آمده اند مالیات 
۱0 سال گذشته را محاسبه می کنند آن هم درست در سالی 
که قیمت دالر ۷ برابر شــده، همه کاالها گران شــده، سطح 

معیشت مردم و قدرت خرید همه کاهش پیدا کرده، تحریم و 
جنگ اقتصادی کمر واحدهای تولیدی را خم کرده و نقدینگی 
به حداقل رسیده است و حاال به دنبال این هستند که مالیات 
۱0 سال پیش را بگیرند آن هم با رقم های وحشتناک و عجیب 

و غریب که هیچ توجیهی ندارد.
وی با انتقاد از نحوه برخــورد کارمندان و مدیران دولتی با 
صنعت گران گفت: مالیات عملکرد، مالیات برارزش افزوده، 
بیمه تامین اجتماعی همه را می خواهند با فرمول های جدید 
از صنعتگر اخذ کنند که اتفاقــا همه این فرمول ها به گونه ای 
است که صنعت گر باید چند برابر دوره قبل پول پرداخت کند. 
بنابراین با این وضعیت در صنعت بســته می شود، آن هم در 

سالی که در راستای رونق تولید است.

نماینده شهرک های صنعتی استان تهران در گفت وگو با ایلنا:

در رکود اقتصادی، مالیات یک میلیاردی می گیرند


