بخش خصوصی
New Tab

پنجره
مدیرکل دفتر نوآوری و کسبوکارهای
نوین معاونت علمی عنوان کرد:

ارتقا زیستبوم مالکیت فکری
در کشور

مدیرکل دفتر نوآوری و کسبوکارهای نوین معاونت
علمی با بیان اهمیت توسعه زیستبوم نوآوری در کشور
گفت :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درصدد
است تا زیستبوم مالکیت فکری در کشور را ارتقا دهد.
معاونت علمی ریاس��ت جمهوری  -حسام زند
حسامی گفت :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
تالش است ،تا زیستبوم مالکیت فکری در کشور ارتقا پیدا
کند ،لذا بهمنظور دستیابی به این هدف میبایست طوری
برنامهریزی کنیم تا مالکیت فکری بهطور همزمان از رویکرد
حقوقی ،اقتصادی و مدیریتی نگاه شود و مسیر شرکتها و
اختراعها به سمتی سوق داده شود تا از ثبت حقوقی صرف
به سمت به جریان افتادن در چرخه اقتصادی حرکت کند
و مالکیت فکری تبدیل به یک دارایی با حق بهرهبرداری
مالکیت حقیقی ،حقوقی و س���رمایه ملی آن شود .زند
حسامی درباره نحوه حمایت از شرکتهای خارجی که
قصد فعالیت در داخل کشور را دارند گفت :در وهله نخست
مهمترین و اصلیترین اولویت معاونت علمی حمایت از
شرکتهای داخلی در کشور است ،ولی ازآنجا که معاونت بر
توسعه همزمان و درونزا تاکید دارد ،از شرکتهای خارجی
که تمایل به همکاری با شرکتهای داخلی را داشته باشند
و حضورشان منجر با ارتقای توان داخلی شود ،همچنین
قصد انتقال فناوری به شرکتهای ایرانی را داشته باشند،
حمایتهای الزم را انجام میدهد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

بند دیوانساالری را از پای تولید
باز کنید

نایب رییس ات���اق بازرگانی ایران گف���ت :افزایش
محدودیتهای واردات در هی���چ دورهای در بلندمدت
جواب نمیدهد و راه فساد و رانت را نیز هموار میکند
لذا دولت باید بهجای نقشآفرینی س���لبی تمامعیار،
دست و پای تولید داخل را از بند قیدهای دیوانساالری
ناکارآمد که با وضع مقررات بازدارنده راه رقابت را مسدود
کردهاند ،باز کند.
ایسنا  -حسین سالحورزی با بیان اینکه افزایش تقاضا
برای کاالهای تولیدی ایران با گسترش مصرف از سوی
خریداران ایران به بزرگتر شدن بازار کاالها منجر شده
و راه را برای رشد تولید هموار میکند ،گفت :این یک
اصل بدیهی در اقتصاد است که با توسعه بازار هر کاالی
ایرانی از مس���یر افزایش تقاضای داخلی شرایط ورود
تولیدکنندگان دیگر را باز کرده و به توسعه رقابت دامن
میزند و به افزایش رقابت منجر میشود.
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بخشودگی جرایم بیمهای ،باعث اتاق اصناف  -دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت :بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان باعث دلگرمی شده و در تداوم فعالیتهای آنان بسیار مؤثر است.علی عوض پور اظهار
تداوم فعالیت کارفرمایان میشود داشت :کارفرمایان نه تنها یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به حساب میآیند ،بلکه نقش بسیار تأثیرگذاری بهعنوان یکی از شرکای اجتماعی در سازمان
تأمیناجتماعی بر عهده دارند و برای بقای پویایی خود نیازمند حمایت دولت و سازمانهای ذیربط ازجمله تأمیناجتماعی هستند.
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رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران:

صنف فاوا اظهارنامههای مالیاتی را در کافینتهای مجاز تکمیل کنند
رییس اتحادیه صنف فن���اوران رایانه تهران از
صاحبان مش���اغل حقیقی و حقوقی صنف فناوری
های مالیاتی
اطالعات و ارتباطات خواست اظهارنامه
نتهای آموزش دیده و مورد تایید
خود را در کافی
اتحادیه تکمیل و ارسال کنند تا دچار مشکل نشوند.
فناوران  -طبق روال س���الهای گذشته فعاالن
اقتصادی میبایست تا پایان خرداد ماه اظهار نامه
مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
از این رو اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از حدود
شش ماه پیش اقدام به ساماندهی و آموزش کلیه
واحدهای صنفی کافینت کرد.

میرمهدی :ارسال
و تکمیل اظهارنامه
از مهمترین مسایل
ارتباطی سازمان
امور مالیاتی است
که در صورت درست
تکمیل نشدن و
اظهار اشتباه مؤدی
با مشکل مواجه و از
توافق خارج میشود

سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران
نتها به خاطر
رایانه ته���ران گفت :کلی���ه کافی
های دیده شده مورد تاییدهستند .به همین
آموزش
دلیل از تمامی فعاالن واحده���ای صنفی ( کلیه
صنوف فعال در تهران) چه تولیدی و چه توزیعی
کنیم جهت تکمیل و ارسال اظهارنامه
درخواست می
نتهای تحت پوشش این اتحادیه
فقط از طریق کافی
اقدام کنند.
ترین
وی افزود :ارسال و تکمیل اظهارنامه از مهم
مسایل ارتباطی سازمان امور مالیاتی است که در
صورت درست تکمیل نشدن و اظهار اشتباه مودی با

آمار

رییس کل سازمان مالیاتی اعالم کرد:

ثبت  ۷۸۱هزار اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی تا  ۲۰خرداد
رییس کل سازمان مالیاتی گفت :بر اساس آخرین آمارها تا ۲۰
های سازمان
خرداد ماه بالغ بر  ۷۸۱هزار و  ۷۶۲اظهارنامه در سامانه
امور مالیاتی ثبت شد.
فناوران  -کامل تقوینژاد در خصوص  ۷خدمت جدید وزارت
اقتصاد در زمینه دولت الکترونیک و ارایه اظهارنامههای مالیاتی
در خردادماه گفت :مؤدیان مالیاتی حقیقی باید در
خرداد ماه و مؤدی����ان مالیاتی حقوقی باید تا پایان
تیر ماه اظهارنامههای مالیاتی خود را ارایه کنند و با
توجه به اینکه ماه خرداد در حال پایان است ،مؤدیان
مالیاتی حقیقی هر چه س����ریعتر از طریق مراجع
ارایه اظهارنامه از طریق کافی نتها ،شرکت پست
و سیستم الکترونیکی از طریق سایت انجام دهند.
رییس کل س����ازمان مالیاتی درباره روش ارایه
اظهارنامههای مالیاتی به صورت الکترونیکی گفت:
امسال نیز زمینهای فراهم شده تا مانند سال گذشته
ها به صورت الکترونیکی ارایه شود؛ ایران
 ۱۰۰درصد از اظهارنامه
یکی از کشورهای پیشتاز در زمینه ارایه اظهارنامه مالیاتی به صورت
الکترونیکی است چرا که سال گذشته آمار به  ۹۹درصد رسید
در حالی که پیشرفتهترین کشورهای دنیا دارای شاخص  ۹۷تا
 ۹۸هستند و امیدواریم روند رشد ارایه اظهارنامههای مالیاتی به
صورت الکترونیکی رشد داشته باشد .در زمینه انجام امور به صورت
الکترونیکی ،بخش پرداخت و درخواست و بررسی شکایات نیز در
سازمان امور مالیاتی به صورت آنالین انجام شده است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد :تمامی اظهارنامههایی که در سال
جاری ارایه میشود ،در سامانه یکپارچه مالیاتی مورد رسیدگی

واقع میشود که به معنای موفقیت کامل طرح جامع مالیاتی مورد
رسیدگی قرار میگیرد.
وی درباره تعداد اظهارنامههای اظهار شده تا به امروز گفت:
استقبال بسیار خوبی برای ارایه اظهارنامههای مالیاتی تا به امروز
انجام شده و بر اساس توافق کلیدی با اصناف مبنی بر افرادی
که شامل گروه س����وم مالیاتی میشوند ۵ ،درصد
مالیات خود را اضافه کنند ،سازمان امور مالیاتی وارد
رسیدگی به پرونده امور مالیاتی آنها نمیشود و برگ
تشخیص صادر نمیشود بلکه برگ قطعی برای این
کسب و کارها صادر میشود؛ در سال  ۱۳۹۶بالغ
بر یک میلیون و  ۲۰۰هزار مورد از مؤدیان مالیاتی
بدون بررسی مالیات آنها مورد قبول واقع شد.
تقوینژاد درباره آم����ار ارایه اظهارنامههای مالیاتی
گفت :بر اساس آمارها تا روز  ۲۰خرداد ماه ۹ ،هزار
 ۱۶۳اظهار نامه توسط افراد حقیقی ،گروه اول ۱۳
هزار و  ۲۰۰اظهارنامه ،گروه دوم  ۳۳هزار و  ۸۶۰اظهارنامه و گروه
سوم  ۳۹۲هزار اظهار نامه را ارایه کردهاند .همچنین مشموالن
تبصره بخش اصناف با افزایش مالی����ات  ۵درصدی بالغ بر ۳۳۴
اند که در مجموع  ۷۸۱هزار و ۷۶۲
هزار اظهار نامه را ارایه کرده
اظهارنامه در سامانههای سازمان امور مالیاتی ثبت شده است.
رییس کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه ارایه اظهارنامه برای
فعالیتهای مشمول معافیت مالیاتی ضروری است ،گفت :برخی از
فعالیتها مشمول معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی است ،اما این
افراد به شرطی از امتیازات نرخ صفر استفاده میکنند که اظهارنامه
ارایه کنند و در صورتی که ارایه نکنند ،جریمه خواهند شد.

شود.
مشکل مواجه و از توافق خارج می
وی تصریح کرد :تاکید این اتحادیه به عنوان تنها
ها و سفارش به همه
اتحادیه  ITو مسوول کافینت
صنوف ،استفاده کردن جهت ارسال و تکمیل اظهار
نامه مالیاتی فق���ط از طریق کافینتهای مجاز در
سطح تهران است تا همه مودیان بتوانند در زمان
نتها ارسال اظهارنامه
مقرر قانون با مراجعه به کافی
مالیاتی خود را انجام دهند.
بر اساس این گزارش فعاالن اقتصادی صنف فاوا
میتوانند با مراجعه به سایت اتحادیه صنف فناوران
های مجاز را مشاهده
رایانه تهران لیست کافینت
کنند.

اشتغال حوزه فاوا در استان
مازندران تسهیل میشود
مع���اون هماهنگی و توس���عه منابع انس���انی
اس���تانداری مازندران قول همکاری برای ارتقای
وضعیت اش���تغال زایی در حوزه فناوری اطالعات
را داد.
نصر مازندران  -معاون هماهنگی و توس���عه
منابع انس���انی اس���تانداری مازندران در دیدار با
اعضای هیات رییسه سازمان نصر مازندران با بیان
اینکه در عصر کنونی بس���یاری از نیازمندیهای
شود،
انس���ان از طریق فناوری اطالعاتفراهم می
ای
گفت :با توجه به نقش سازمان نظام صنفی رایانه
استان در حوزه ارتقای فناوری اطالعات و تسهیل
زایی ،برای رسیدن به اهداف
در فرآیندهای اشتغال
این بخش همکاری میکنیم.
های
پور با بیان اینکه زیرساخت
حسن خیریا ن
الزم در راستای توسعه شبکه دولت در استان به
منظور کاهش هزینهها و افزایش سرعت در انجام
کارها و امور اداری فراهم شدهاست ،افزود :استان
مازندران پس از تهران رتبه دوم امکانات زیرساخت
را دارد که امکان اس���تفاده از این ظرفیتها در
واحدهای تولیدی ،گردشگری و ...فراهم است.
مع���اون هماهنگی و توس���عه منابع انس���انی
استانداری مازندران درباره طرح تکاپو و پیگیری
استانداری در این زمینه گفت :با دستور استاندار
مازندران تمامی دستگاههای اجرایی ،فرمانداریها و
های استان موظف شدند تا همکاری الزم را
دهیاری
ای استان داشته باشند.
با سازمان نظام صنفی رایانه

هزار

تعداد کل بازرسیها
از صنوف سراسر کشور
در اردیهشت ماه سال
جاری  ۲۴۹هزار و ۸۴۷
فقره بود ک��ه  ۱۳هزار
و  ۶۱۶فق��ره پرونده با
برآورد جریمه پیشنهادی
به ارزش بی��ش از ۶۷
میلیارد و  ۳۱۲میلیون
ریال تشکیل شده است.
اتاق اصناف  -در ماه
مذکور  ۱۰ه��زار و ۱۸۹
فقره ش��کایت ازسوی
واحده��ای بازرس��ی
اصناف دریافت شد که
 ۵۴درصد در بخش کاال
و  ۴۶درص��د در بخش
خدمات بود .از مجموع
ش��کایات دریافت��ی
 ۲۷درصد ب��ه صورت
حض��وری۴۹ ،درصد
تلفن��ی و  ۲۴درصد به
صورت کتب��ی دریافت
و رس��یدگی شده است
 .در عین ح��ال پس از
بررس��یهای معمول��ه
و ارزیابی کارشناس��ان
تعداد  ۹ه��زار و ۶۷۵
فق��ره ش��کایت قابل
پیگیری تشخیص داده
شد که برای رسیدگی و
برخورد قانونی به ادارات
و مراجع ذیربط ارسال
شده اس��ت .همچنین
از کل ش��کایات قابل
پیگی��ری  ۲۰درص��د
منجر به رضایت شاکی،
 ۲۸درصد متخلف۲۸ ،
درصد غیرمتخلف و ۲۴
درصد در دست بررسی
است.

مدیر کل دفتر نظارت بر تشکلهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدگنندگان:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی
حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
احتراماً ،بدینوسیلـه از اعضاء اصلـی اتحادیـه سـراسـری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی دعوت
بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که از ساعت 51الـی 51روز سه شنبه مورخ  5311/40/51در محل طبقه
اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشـاورزی ایران به نشـانی تهران ،خیابان طالقانی ،شمـاره  511برگزار خواهد
شد؛ حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -5گزارش هیأت مدیره
 -1گزارش خزانه دار پیرامون بیالن سال گذشته و بودجه جاری و تصویب آن ها
 -3گزارش بازرس
 -0بررسی و تصویب ترازنامه و گزارش مالی سالیانه
 -1بررسی پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب بودجه سال آینده و حق عضویت و ورودیه اعضاء و خط مشیء کلی اتحادیه
 -6گزارش روسای کمیسیون ها در خصوص نحوه عملکرد یکساله کمیسیون
 -1انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 -8انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -1سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه می باشد.
هیأت مدیره

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

اعتبار گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان
یک ساله است

مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانها و نظارت بر
تش���کلهای س���ازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان گفت :مصرفکنندگان هنگام خرید
کاالها و خدمات مورد نیاز عالوه بر توجه به نش���ان
کنندگان ،نسبت به تاریخ اخذ
رعایت حقوق مصرف
نشان نیز دقت الزم را داشته باشند.
پورافزود :س���ازمان حمایت
ایلنا  -مجید ارغنده
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به منظور حمایت
توأمان از جریان تولید و مصرف ،همایشی را با عنوان
روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان هدفگذاری
و اجرایی کرده است.
ترین اهداف این همایش
وی با بیان یک���یاز مهم
گفت :ضمن حمایت توأمان از جریان تولید و مصرف،
های منتخب در رعایت
شناس���ایی و معرفی بنگاه
حقوق مصرفکنندگان از اهداف همایش است .در
های اقتصادی که
شود بنگاه
این همایش تالش می
در زمینه رعایت حق���وق مصرفکنندگان فعالیت و
دستاوردی داشتهاند ،شناس���ایی و به جامعه بزرگ
مصرفکنندگان معرفی شوند.
پور اضافه کرد :فرایند ارزیابی و حضور در این
ارغنده
همایش به صورت کامال داوطلبانه بوده و متقاضیان
ضمن خوداظهاری اطالع���ات در فرایند ارزیابی قرار
هایی در
های دریافتی بر اساس شاخص
گرفته و داده
چهار حوزه قیمت ،کیفیت ،خدمات قبل ،حین و پس
هایی
از فروش و رضایتمندی مشتری با زیر شاخص
گیرند.
آزمایی قرار می
مورد ارزیابی و راستی
وی گفت :در فرایند ارزیابی یکساله شرکت ،نهادها
و س���ازمانهای ذیص�ل�اح در موضوع���ی مانند
های صنعت ،معدن و تجارت ،امور اقتصادی
خانه
وزارت
و دارایی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،جهاد کشاورزی ،سازمان ملی
استاندارد ،بانک مرکزی ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران ،سازمان توس���عه تجارت ایران،
سازمان برنامه و بودجه و انجمن ملی حمایت از حقوق
کنندگان به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری
مصرف
اعطای گواهینامه و تندیس همکاری و مشارکت دارند.
ارغندهپور گفت :این همایش در  ۱۷دوره برگزاری،
دستاوردهای ارزش���مندی هم از نظر کمی تعداد
متقاضیان و هم از نظر کیفی فرایند و شیوه ارزیابی
داشته به نحوی که از نظر تعداد متقاضیان حدود ۲۵
برابر و از نظر تعداد منتخبین  ۲۲برابر شده است.
وی افزود :به منظور بزرگداشت  ۹اسفند روز ملی
کنندگان و اش���اعه
حمای���ت از حق���وق مصرف
فرهنگ رعایت حقوق مصرفکنندگان در س���طح
کش���ور ،همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق
مصرفکنندگان اس���تانی ،با هدف افزایش انگیزه و
حساس���یت در تولیدکنندگان کاال و ارایهدهندگان
خدمات برای رعایت حقوق مصرفکنندگان ،افزایش
رقابت س���ازنده بین تولیدکنندگان و ارایهدهندگان
خدمات در جهت ارایه محصوالت کیفی و تش���ویق
کنندگان به استفاده از کاالی واحدهای تولیدی
مصرف

و خدماتی دارای نشان رعایت حقوق مصرفکنندگان،
های صنعت ،معدن و تجارت در سراسر
ازسوی سازمان
دهنده اهتمام جدی
شود که این نشان
کشور برگزار می
سازی فرهنگ رعایت حقوق
و آغاز تالش برای نهادینه
کنندگان در سطح کشور است.
مصرف
مدیر کل نظارت بر تش���کلها و هماهنگی امور
کنندگان و
های س���ازمان حمایت مصرف
اس���تان
تولیدکنندگان گفت :بر همین اساس و با توجه به
آییننامه اس���تانی اعطای گواهینامه رعایت حقوق
های اقتصادی که دایره فعالیت
کنندگان ،بنگاه
مصرف
آنها در سطح ملی نبوده و گستره توزیع محصوالت
آنها در کمتر از  ۱۰اس���تان قرار دارد ،با توجه به
شاخصهای ارزیابی تعیین شده در آیین نامه اجرایی
شامل قیمت ،کیفیت ،توزیع و خدمات پس از فروش
و رضایت مشتری برای کاالهای تولیدی و کیفیت ارایه
ها و
خدمات ،سرعت ارایه خدمات ،هزینهها و تعرفه
ارزیابی نتیجه عملکرد برای واحدهای خدماتی ،مورد
های
گیرند و طبق بررسی
سنجش و ارزیابی قرار می
انجام شده ازسوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اس���تان ،به عنوان بنگاه منتخب در رعایت حقوق
کنندگان در سطح استان شناسایی شده و در
مصرف
مراسمی به عموم مصرفکنندگان معرفی و از آنها
تقدیر میشود.
ارغندهپور افزود :به منظور تشویق بنگاههای اقتصادی
و واحدهای صنفی فعال در سطح کشور و در راستای
آگاهیبخشی به عموم مردم و نهادینهسازی فرهنگ
نامه
کنن���دگان ،مطابق آیین
رعایت حقوق مصرف
های ملی رعایت حقوق
اعطای گواهینامه و تندیس
های اقتصادی که
کنندگان ،آن دسته از بنگاه
مصرف
حداقل  ۵بار مفتخر به دریافت گواهینامه اس���تانی
توانند در
رعایت حقوق مصرفکنندگان شوند ،می
فرآیند ارزیابی اعطای گواهینامه ملی رعایت حقوق
مصرفکنندگان در سطح ملی حضور یابند و مورد
سنجش و ارزیابی قرار گیرند.
بینی شده در
وی اضافه کرد :امسال طبق برنامه پیش
ها ،تاکنون در  ۱۵استان همایش استانی رعایت
استان
حقوق مصرف کنندگان برگزار شده است و انتظار
های برگزار کننده همایش در سال
رود تعداد استان
می
 ۹۷به  ۲۰استان افزایش یابد .همچنین از سال ۱۳۹۰
تا  ۱۳۹۶همایشهای استانی در  ۲۸استان برگزار
شده است که استان فارس با برگزاری  ۷همایش ،در
باالترین رده قرار دارد.
دبیر ش���ورای سیاس���تگذاری و اجرایی اعطای
گواهینام���ه و تندیسهای مل���ی رعایت حقوق
 :در این مس���یر نیز
کنندگان بی���ان کرد
مصرف
شاخصهای ارزیابی چندین بار با همکاران کارشناسان
نظران مورد بازنگ���ری قرار گرفته و تالش
و صاحب
شده است تا شاخصها بر اساس دادههای علمی و در
کنندگان و
چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف
قوانین و اسناد باالدستی در حمایت توأمان از جریان
تولید و مصرف اصالح شود.
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 ۳پیشنهاد برای عبور
از التهابات ارزی
سیامک پیربابایی

نایبرییس کمیسیون واردات اتاق ایران

موضعگیری رسمی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کش���اورزی ایران در مورد سیاستهای ارزی
جمهور اعالم شد،
ای به رییس
دولت که طی نامه
باوجود همه اظهارنظرها ،چه موافق و چه مخالف،
جلو
بیتردید برای بخش خصوصی ،یک گام روبه
محسوب میشود.
صورت
ش���اهد بودیم بالفاصله محتوای آن به
اعالمی هها ،نظریهپردازیها ،اظهارنظرهای رسان های
و حتی نامه رسمی دیگر مراجع بخش خصوصی،
مورد استفاده و مطالبهگری از دولت قرار گرفت
صدایی واحد و مبتنی
و توانست حداقل یک هم
بر خرد جمعی در می���ان بخش خصوصی ایجاد
کند .بر این اساس معتقدم فصل شناسایی مساله،
گذاری ازسوی کمیته ارزی اتاق
گیری و ریل
موضع
انجام ش���ده و امروز زمان تمرکز بر دیدهبانی و
های مندرج در نامه
رصد عملیاتی شدن پیشنهاد
مذکور است.
های میدانی درباره رون���د اجرایی
بررس���ی
سو با تکیهبر
سیاس���تهای ارزی جدید ،از یک
مذاکراتی که با اعضای سه نهاد مرتبط با واردات
یعنی کمیسیون مدیریت واردات ،مجمع واردات
و فدراس���یون واردات صورت گرفت و از سوی
دیگر مبتنی بر اظهارنظرهای صریح نمایندگان
تشکلهای صادراتی (چه در کمیته ارزی و چه
در بیرون از اتاق) و نیز اظهارنظرهای مس���تدل
و تخصصی نمایندگان���ی از بانکهای تجاری ،به
یابیم که اوالً
دو نتیجه روشن و شفاف دست می
احتمال شکلگیری فسادی با رنگ و بوی جدید،
در لباس���ی متفاوت و عمقی بهمراتب بیشتر از
سالهای  90و  91و البته بسیار موذیانهتر ازسوی
کاسبان تحریم ،وجود دارد.
ثانیاً اینکه فاصله میان ارز دولتی و آزاد و رانت
های روزانه
عظیم پیرامون آن ،با ایجاد محدودیت
در روند واردات کاال برای بخش خصوصی ،پیغام
روشنی برای سردمداران سونامی نقدینگی دارد
و آن چیزی جز تش���ویق به نف���وذ و کنار زدن
بخشخصوصی واقعی و کارآفرین و نابودی همین
اندک باقیمانده از شبکه تجاری شناسنامهدار و
مسوولیتپذیر نیست.
عالوه بر این ،روند مذکور در کنار سایر مؤلفهها،
نگرانیهای شدیدی را درباره تعطیلی بنگاههای
تولیدی و بازرگانی ،کاهش تولید ،تشدید شیب
نزولی رونق اقتص���ادی و بالطبع بیکاری و دهها
آسیب اجتماعی دیگر را در پی دارد.
نگری و پرهیز از
بر این اساس و مبتنی بر آینده
سازی زمینه
منظور فراهم
انفعال ،سه پیشنهاد به
های ارزی اتاق (نامه رسمی
الزم برای اجرای توصیه
بانی ارزی و عبور
جمهور) ،تحقق دیده
اتاق به رئیس
از التهابات احتمالی پیشرو میتواند مورد توجه
قرار گیرد.
اول ،تشکیل ستادی مشابه ستاد تدابیر ویژه با
حضور پررنگ بخش خصوصی و زیر نظر س���تاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
س���ازی حداکثری با انتشار لیست
دوم ،شفاف
ارزهای تخصیصی تا از این طریق امکان دیدهبانی،
رصد جریان ارزی و بررسی سهم بخش خصوصی
و دولتی و  ...در دریافت ارز مهیا ش���ود ،چراکه
هایی
نگرانی ش���دیدی وجود دارد که در بخش
که ارز بهراحتی تخصیص داده میشود ،سهولت
دسترسی برخی افراد و نهادهای خاص ،باعث ورود
بیربط و صوری کاال شود و بخشهای دیگر در
عطش ارز ،به حالت احتضار بیافتند.
جمهور در رابطه با
سوم ،بر اساس تاکید رییس
شود بهمنظور
ضرورت تعامل با دنیا ،پیشنهاد می
پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی کشور ،بخش
های ویژه در معاونت اقتصادی
خصوصی در کارگروه
وزارت امور خارجه حض���ور پررنگتر و مؤثرتر
داشته باشد.
منبع :اتاق ایران
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دریچه

اتحادیه اروپا قوانین تجارت
با ایران را بروز رسانی کرد

روزرسانی قانون انسداد و مجوز
اتحادیه اروپا با به
های اروپایی را
گذاری شرکت
وام خارجی ،سرمایه
کند.
در ایران حفظ می
ایرنا  -اتحادیه اروپا ب���هحفظ برجام تالش
میکند؛ برای همین تصمی���م گرفته تا بار دیگر
قوانین مرتبط با تجارت با ایران را بهروزرس���انی
کند .کمیس���یون اروپ���ا اعالم کرده نس���خه
بهروزش���ده قانون انس���داد و مجوز وام خارجی
بانک س���رمایهگذاری اروپا ( )EIBرا به تصویب
رسانده است .این اقدام کمیسیون ،به دنبال نشست
غیررسمی این اتحادیه در صوفیه و بیانیههای این
کمیسیون در تاریخ هجدهم می(بیستوهشتم
اردیبهشت) انجام شد.
کمیسیون اروپا در یک بیانیه مطبوعاتی اعالم
کرده است :هدف از این اقدامات کمک به حفظ
منافع شرکتهای اتحادیه اروپاست و پایبندی این
اتحادیه را به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
نشان میدهد.
کمیسیون اروپا همچنین اعالم کرده که مفهوم
گذاری اروپا در حمایت
این امر الزام بانک سرمایه
مالی از طرحه���ای اروپایی در ایران نیس���ت و
ها برعهده
گذاری
گیری درباره این سرمایه
تصمیم
گذاری اروپاست.
مدیره بانک سرمایه
هیات

