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گروه اقتصادی - »ســید رضا 
فاطمی امین« در این ابالغیه با اشــاره 
بــه بازطراحی ســاختار ســازمانی، 
انجام تغییرات متناســب در نمودار 
ســازمانی وزارت صنعــت، معدن و 

تجارت و ایجــاد معاونت »تجارت 
و خدمات« با تمرکز بر توســعه کمی 
و کیفــی ارائه خدمات در کشــور در 
سطوح مختلف، به ویژه ارائه خدمات 
پس از فروش کاالهای ســرمایه ای و 

بادوام و به اســتناد قانون حمایت از 
مصــرف کنندگان و قانون حمایت از 
مصرف کننده خودرو و آیین نامه های 
مربوطــه، فرآیند جدید و راهبردهای 
اصلی برنامه ریزی و توسعه خدمات 

پس از فروش کاالهای ســرمایه ای و 
بادوام تولیدی و وارداتی در کشور را 

اعالم کرد.
بــر اســاس ایــن ابالغیــه که 
جایگزین ابالغیه های قبلی، از جمله 
نامه شــماره ۶۰/۱۰۴۵۴۵ مورخ ۱۲ 
تیرمــاه ۱۳۹۸ وزیــر وقت صنعت، 
معدن و تجارت شــده اســت، همه 
الزامات برای اعمال ضوابط خدمات 
پس از فــروش بر اســاس ماده )۴( 
قانون حمایــت از مصرف کنندگان 
و قانــون حمایت از مصرف کنندگان 
خودرو و آییــن نامه های مربوطه بر 
اســاس ساختار شناســنامه خدمات 
پــس از فروش )گارانتی( و همچنین 
شناســه کاال و شناســه رهگیــری، 
اعمــال  ذیربــط  ســامانه های   در 

می شود.
کاالهای مشمول الزام خدمات 
پــس از فروش، برحســب نوع کاال 
توســط کمیته ای متشــکل از معاون 
تجارت و خدمات )رئیس(، مدیرکل 
دفتــر خدمــات فنی، مهندســی و 
نگهــداری )دبیر(، نماینده ســازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولید 
کنندگان، نماینده ســازمان توســعه 
تجارت و نمایندگان معاونت صنایع 
حمل و نقل، معاونت صنایع عمومی 
و معاونــت صنایع ماشــین آالت و 
تجهیزات حســب موضوع تعیین و 

اعالم می شود.
همچنین ویژگی های الزم برای 
خدمات پــس از فــروش کاالهای 
مشمول، نظیر شــرایط خدمات پس 

از فروش کاالهای داخلی یا وارداتی، 
مدت زمان اعتبــار، تعداد و تعهدات 
شــبکه خدمات، امتیازات مورد نیاز، 
زیرساخت های مورد نیاز و الزام دارا 
بودن نماینده رســمی از ســوی این 

کمیته تعیین و اعالم می شود.
مراحل بررسی و ارزیابی شرکت 
خدمات پس از فروش و شناســنامه 
گارانتــی )خدمات پــس از فروش( 

به صورت زیر خواهد بود:
۱- درخواســت ثبت شــده هر 
شــرکت در ســامانه خدمات پس از 
فروش، از حیــث ارزیابی قابلیت ها 
و زیرســاخت های در اختیــار بــر 

اساس ویژگی های تعیین شده کمیته 
توســط دفتر خدمات فنی، مهندسی 
و نگهداری بررسی و نتیجه از طریق 
سامانه جامع گارانتی به اطالع متقاضی 
خواهد رسید. گواهی نمایندگی های 
شرکت های خارجی نیز در چارچوب 

همین رویه خواهد بود.
۲- پــس از تاییــد صالحیت 
شرکت، دفتر خدمات فنی، مهندسی 
و نگهداری، »شناسنامه خدمات پس 
از فروش« پیشــنهادی متقاضی را از 

حیث زیرســاخت های در اختیار و 
خدمــات پس از فــروش تضمین یا 
تعهد شــده مورد ارزیابی قرار داده و 
بر اساس اســناد و مدارک مورد نیاز 
و ظرفیــت ارائه خدمات، نســبت به 
رد یا تأیید درخواست متقاضی اقدام 
می نماید. برای این منظور دفتر مذکور 
می تواند از شرکت های بازرسی مورد 
تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت 

استفاده کند.
۳- صدور شناسه کاال و شناسه 
رهگیــری برای کاالهای مشــمول، 
مســتلزم ثبت شناسنامه خدمات پس 

از فروش است.

همچنین ارائه دهندگان خدمات 
پــس از فــروش مکلف به ســپردن 
ضمانت نامه بانکی متناسب با حجم 
فعالیت خود )طبــق ضوابط اعالمی 
کمیته( به ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان خواهند بود.
در ارتباط با کاالهایی که به استناد 
قانون یا تشــخیص کمیته، نمایندگی 
رســمی از تولید کننده جزء الزامات 
اســت، در صورت دارا بودن شروط 
زیر، نمایندگی رسمی احراز می شود:

۱- دارا بــودن قرارداد رســمی 
مستقیم یا غیرمستقیم با تولید کننده، 
که اصالت آن با تشــخیص ســازمان 

توسعه تجارت احراز می شود.
۲- ارائه تعهــد خدمات پس از 
فروش، شــامل طــی مراحل مذکور 
در دســتورالعمل حاضر، نظیر ثبت 
»شناسنامه خدمات پس از فروش« در 
سامانه، تأمین شبکه خدمات دهندگان 
و ارائه خدمات پس از فروش در طول 

دوره تعهد و تضمین
تبصــره ۱- ضمانت مذکور نزد 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولید کنندگان تودیع می شود.

تبصــره ۲- ارزش تضمین ارائه 
شده، معادل قیمت افزوده شده بابت 
تضمیــن خدمات پس از فروش کاال 
می باشد که بر اساس خدمات تضمین 
شده در »شناســنامه خدمات پس از 
فروش« و پیشــنهاد متقاضی، به تأیید 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولید کنندگان می رسد.
تبصره ۳- سقف ارزش تضمین 
هفت درصد اســت و موارد استثناء 

توسط کمیته تعیین می شود.

تبصــره ۴- در صــورت احراز 
وجود شــبکه خدمات پس از فروش 
توسط دفتر خدمات فنی، مهندسی و 
نگهداری، نیاز به تودیع تضمین فوق 

الذکر نخواهد بود.
۳- ارائــه تعهــد تأمین قطعات 
یدکی از طریق واردات قطعات معادل 

دو درصد ارزش واردات
دوره ضمانــت و تعهــد برای 
کاالهــای وارداتــی دارای خدمات 
پــس از فــروش، حداقــل معادل 
 کاالهای تولید داخلی مشــابه خواهد 

بود.
ســازمان حمایــت مصــرف 
کنندگان و تولید کنندگان مسوولیت 
بازرســی و رســیدگی به شکایات 
شرکت های ارائه دهنده خدمات پس 
از فــروش را با همــکاری اداره های 
کل صنعت، معدن و تجارت اســتانی 

برعهده خواهد داشت.
ارائه دهنــدگان خدمات پس از 
فروش، توســط دفتر خدمات فنی، 
مهندســی و نگهداری و بر اســاس 
مصوبات کمیته، به صورت دوره ای، 
رتبه بندی و اعتبار ســنجی می شوند. 
بــا تصویب کمیتــه، از ارائه خدمات 
توسط شرکت هایی که حائز رتبه الزم 
نشوند، جلوگیری به عمل خواهد آمد.
فرآیند اجرایی این دستورالعمل 
در صــورت ضــرورت از طریــق 
ادارات کل صنعــت، معدن و تجارت 
اســتان ها و بــا نظــارت معاونــت 
 تجــارت و خدمــات قابــل اقدام 

خواهد بود.

از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

برنامه خدمات پس از فروش کاالهای 
سرمایه ای و بادوام ابالغ شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرآیند جدید و راهبردهای اصلی برنامه ریزی و توسعه خدمات پس از فروش کاالهای 
سرمایه ای و بادوام تولیدی و وارداتی در کشور را ابالغ کرد.

گــروه اقتصــادی - رئیــس  
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران معتقد 
است آیین نامه حمایت از فریلنسرها، 
آیین نامــه خوبی بوده و عدم اجبار به 
استفاده از آن هم نکته مهمی است که 
باعث می شود که آزادکاران درصورت 
تمایل از بخش هــای مثبت آیین نامه 

مذکور استفاده کنند.
آزادکار یا فریلنسر به شخصیت 
حقیقی اطالق می شود که در استخدام 
شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به 
شکل پروژه ای و پاره وقت و به صورت 

حق الزحمه ای در داخل کشــور برای 
کارفرماهای مختلف در زمینه توسعه 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و 
کســب و کارهای دیجیتــال فعالیت 
می کنــد. در همین رابطه اخیرا وزیران 
عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، 
آیین نامه حمایــت از آزادکاران فعال 
در حــوزه اقتصاد دیجیتال کشــور را 

تصویب کرده اند.
طبــق آییــن نامــه حمایت از 

فریلنســرهای فعال در حوزه اقتصاد 
دیجیتال، تسهیالت ویژه ای برای آنها 
مانند ایجاد پایگاه برای اعتبار سنجی 
فریلنسرها، بیمه آن ها و تسهیالت دیگر 

درنظر گرفته شده است.
در همین رابطــه عطا خلیقی - 
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهــران- در گفت وگو با ایســنا، در 
ارزیابی خود از ایــن آیین نامه، اظهار 

کرد: می توان گفت که آیین نامه خوبی 
اســت زیرا برای اولین بار فریلنسری 
در کشــور به عنوان شغل به رسمیت 

شناخته شده است.
وی افزود: نکته مهم این اســت 
که این ساماندهی به بخش خصوصی 
سپرده شده اســت؛ به عبارتی بخش 
دولتی این موضوع را در اختیار بخش 
خصوصی قرار داده اســت. اما در کنار 
موارد گفته شــده اجباری نبودن آیین 

نامه حمایت از فریلنســرها هم نکته 
مهمی اســت؛ به عبارتی فریلنسرها 
درصورتی که تمایل داشــته باشــند 
می توانند از بخش های مثبت آیین نامه 
مذکور اســتفاده کنند و از سوی دیگر 
اگر تمایلی به اســتفاده از این آیین نامه 
نداشته باشند، از آن استفاده نمی کنند. 
اما به عقیده شخصی آیین نامه و موارد 
ذکر شده در آن رویکردی مثبت است.

رئیــس کمیســیون تجــارت 

الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه ای 
استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا 
فراهم کردن زیرساخت های دسترسی 
به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح 
دسترسی مناســب افراد اعتبارسنجی 
شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات منجر به طبقاتی شدن اینترنت 
می شــود، تصریح کرد: هــدف این 
آیین نامه کمک و حمایت از فریلنسرها 
اســت و اگر قرار باشد از این آیین نامه 

اینگونه برداشــت شود  که در آن و در 
طرح های بعدی چنین مسئله ای تکرار 
می شــود، این یک خطر و نشانه است 

که باید به آن توجه شود.
خلیقــی تأکید کرد: تــا به حال 
فریلنسری در کشــور به عنوان شغل 
به رســمیت شناخته نشــده  است اما 
طبق این آیین نامه فریلنسرها در تعامل 
کسب وکاری با شرکت های خصوصی 
و افراد از پشــتوانه بهتری برخوردار 

خواهند بود و حتی می توانند پروژه های 
دولتی بگیرند و فعالیت کنند؛ همانگونه 
که گفته شد این آیین نامه هیچ اجباری 
برای استفاده از بندهای آن برای فعاالن 
این حوزه ایجاد نکرده اســت اما اگر 
شخصی بخواهد کار دولتی انجام دهد 
و از نظر حقوقی بخواهد تعامل بهتری 
داشته باشد و شکایتش مورد پذیرش 
قرار بگیرد و خود را بیمه کند، می تواند 
از شرایطی که بخش خصوصی برای 
استانداردســازی فریلنسرها در نظر 
گرفته را بپذیرد و از امکانات این طرح 

استفاده کند.

گروه اقتصادی - رئیس کمیسیون 
مالیــات، کار و تامین اجتماعی خاطر 
نشان کرد: واقعیت این است که شرایط 
کارگــران مطلوب نیســت و باید این 
واقعیت را بپذیریم تمام شاخص های 
تولید تورمی شــده است اما دستمزد 
کارگــران تورمی نبود؛ توصیه من این 
اســت که بنگاه هایی که سهم دستمزد 
در قیمت تمام شده محصول آنها پایین  

اســت اقدام به ترمیم دستمزد کارگران 
کنند؛ این اتفاق به دلیل درک شــرایط 

موجود رقم خورده است.
محمــود توالئی با بیــان اینکه 
همواره افزایش نرخ  ارز عطش خرید را 
دوچندان می کرد، گفت: برای نخستین 
مرتبــه افزایــش نــرخ ارز و متعاقب 
آن افزایــش قیمــت کاالهای عمومی 
تقاضاها را تشدید نکرد همچنین رکود 

در بازار در ماه های اخیر تشــدید شده 
است.

وی با اشاره به عدم بهبود شرایط 
صادراتی در کشــور، خاطر نشان کرد: 
سکون بر بنگاه های تولیدی حاکم است 
این سخن به معنای تعطیلی آنها نیست 
برخی از این واحدها هم اکنون با نیمی 
از ظرفیت تولید کار می کنند و برخی نیز 

شیفیت ها کاری خود را تقلیل داده اند.
این فعال اقتصادی تامین مالی را 
بزرگترین مشــکل بنگاه های تولیدی 
عنــوان کــرد و افــزود: بانک ها در ۶ 
ماه گذشــته بعد از افزایــش نرخ ارز 
نتوانستند کســری های خود در زمینه 
نقدینگی را جبــران کنند و بانک ها به 
عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع 
مالی تولید حتی توان پرداخت و تمدید 

تسهیالت گذشته را نداشتند؛ در حال 
حاضر تامین کنندگان منابع مالی خود 
مشــکالت جدی در نقدینگی دارند 
و بیــان می کنند که منابع در اختیار آنها 
نیست و یا به عبارتی منابع آنها محدود 
شده اســت. به گفته رئیس کمیسیون 
مالیــات، کار و تامیــن اجتماعی اتاق 
بازرگانی ایران؛ کاالهای تولید شده بعد 
از عرضــه در بازار خریداری ندارند و 
اینگونه پول دوباره به چرخه تولید باز 
نمی گردد کــه بتوان اینگونه نقدینگی 

واحدهای تولیدی را تامین کرد.
توالئی در پاسخ به این پرسش که 
چرا ایران نتوانست بعد از افزایش نرخ 
ارز زمینه های توسعه صادرات را فراهم 
کند این در حالیست که سایر کشورها 
از جملــه چین و ترکیه برای توســعه 

صادرات این سیاست را دنبال کردند؟ 
گفت: ســاختارها در ایــران خاص و 
متفاوت اســت همچنیــن بنگاه های 
اقتصــادی نیز در ایــران نمی توانند به 
فوریت وضعیت  خود را تغییر بدهند؛ 
از سوی دیگر تجار تجربه تلخ تعهدات 
ارزی را روبــه روی خود دارند. حجم 
باالی صادرات ما به دو کشــور عراق و 
افغانســتان است تجار این کشورها به 
ایران می آیند و آمادگی تجارت با دالر  را 
ندارند و فرصت  طلبانه معامالت ریالی 
می کنند و همه مسائل دست به دست 
هم می دهد که نمی تــوان به مطلوب 

خود برسیم.
وی بــا بیان اینکه ســازمان امور 
مالیاتــی تالش کرده اســت بودجه را 
محقق کند، افزود: شــاخص مالیات 

ستانی این است که مالیات باید از سود 
اخذ شــود نه از درآمد؛ چرا که مالیات 
از درآمد منجر به زیان می شــود. وقتی 
رشد اقتصادی در ایران نزدیک به صفر 
است بنا به چه مکانیزمی رشد مالیاتی 

۳۰ درصدی شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: سازمان 
امور مالیاتی شعار اخذ مالیات از فراریان 
مالیاتی را سر می دهد اما همواره مالیات 
از بنگاه های اقتصادی شــفاف گرفته 
می شود، من بر این باورم که نرم مالیات 
نسبت به درآمد ناخالص ملی از اعداد 
اعالمی بیشتر اســت و ایران باالترین 
مالیات ســتانی را نســبت بــه درآمد 
ناخالص ملی در کشــورهای منطقه و 
حتی برخی کشورهای اروپایی دریافت 
می کند. در کشورهای منطقه نرخ های 

چون شهرداری ها و تامین اجتماعی در 
مالیات محاسبه می شود اما در ایران این 

گزینه ها در مالیات لحاظ نمی شود.
این فعــال اقتصــادی ادامه داد: 
دولت نســبت به رکود و درصد رشد 
اقتصــادی علم و آگاهــی دارد و برای 
عبور از تنگناهای مالی سیاست افزایش 
مالیــات را دنبال می کنــد. نمایندگان 
مجلس عالقه دارد در مناطق شهرهای 
انتخابی پروژه هــای عمرانی را دنبال 
کننــد که هزینه  این پروژه ها به بودجه 
اضافه می شود اما محلی برای جبران این 
هزینه ها نیست از این رو این کسری ها 
بر ســهم مالیات در بودجه بار  می شود 
این مالیات ستانی بر اساس یک قاعده 
علمی توزیع نمی شود و سازمان امور 
مالیاتی بر اســاس قواعدی که دارد در 

بین سازمان ها و دستگاه ها این مالیات را 
تقسیم می کند و این عدم تناسب نشان 
از بیراهه است و در نهایت فشار برروی 

بنگاه های اقتصادی دوچندان می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که در 
شرایطی که توصیف کردید وضعیت 
کارگــران در بنگاه هــای تولیدی چه 
خواهد شد؟ گفت: واقعیت این است 
که شــرایط کارگران مطلوب نیست 
و بایــد این واقعیــت را بپذیریم تمام 
شاخص های تولید تورمی شده است 
اما دستمزد کارگران تورمی نبود؛ توصیه 
من این اســت که بنگاه هایی که سهم 
دستمزد در قیمت تمام شده محصول 
آنها پایین  است اقدام به ترمیم دستمزد 
کارگران کنند؛ این اتفاق به دلیل درک 

شرایط موجود رقم خورده است.

گروه اقتصادی - شورای تجاری ایران و روسیه با هدف رفع موانع همکاری های صنعتی و تجاری میان طرف های 
ایرانی و روس آغاز به کار می کند. همزمان با ســفر »علیرضا پیمان پاک«معاون وزیر صمت و رییس ســازمان توســعه 
 تجارت ایران و اعزام هیأت ۵۰ نفره تجاری از اســتان اصفهان به روســیه، شــورای تجاری ایران و روســیه آغاز به کار 

می کند. 
شــورای تجاری ایران و روســیه، به عنوان شورای مشترک بین سازمان توســعه تجارت ایران و اتحادیه کارآفرینان 
و صنعتگران روســیه با هدف رفع موانع همکاری های صنعتی و تجاری میان طرف های ایرانی و روس تشــکیل خواهد 

شد.مراسم آغاز به کار این شورا امروز )چهارشنبه، نهم آذرماه( با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس اتحادیه 
کارآفرینان و صنعتگران روسیه برگزار  می شود.از دیگر اهداف سفر هیات ایرانی به روسیه می توان به توسعه روابط تجاری، 

گردشگری و همکاری های صنعتی بین دو کشور اشاره کرد.
در این ســفر که در راســتای تقویت و توسعه همکاری های استانی میان جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه 
انجام شده است، فعاالن اقتصادی استان اصفهان عالوه بر برگزاری چند نشست تجاری با طرف های روس خود در مسکو، 

نگاه ویژه ای نیز به توسعه روابط تجاری با شرکت ها و مجموعه های استان سن پترزبورگ خواهند داشت.

یک قدم مثبت؛ فریلنسرها به رسمیت شناخته شدند

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی:

رکود بازار تشدید شده است

کاالهای مشــمول الزام خدمات پس از فروش، برحسب نوع کاال توسط کمیته ای متشکل 
از معــاون تجارت و خدمــات )رئیس(، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندســی و نگهداری 
)دبیر(، نماینده ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نماینده ســازمان 
توســعه تجارت و نمایندگان معاونــت صنایع حمل و نقل، معاونــت صنایع عمومی 
و معاونت صنایع ماشــین آالت و تجهیزات حســب موضوع تعیین و اعالم می شــود.

گروه اقتصادی -  رئیس اتحادیه طالی تهران با بیان اینکه قیمت سکه 
متاثر از نوسانات بازار ارز و اخبار افزایش می یابد، گفت: افزایش فاصله 
 قیمت اوراق سکه در بورس با بازار می تواند به ثبات و کاهش قیمتها کمک 

کند.
نادر بذرافشــان در مورد عبور ســکه از مرزهای ۱۷ میلیون تومان، 
اظهار کرد: اگرچه قیمت ها در بازار طال و سکه صعودی شده اما در حال 
حاضــر در بازار هیجان و التهاب خاصی نیســت و هیچ گونه تقاضای 
 کاذب یــا مــازادی را مشــاهده نمی کنیم و روال به صــورت عادی در 

جریان است.
رئیــس اتحادیــه ســازندگان و فروشــندگان طــال و جواهــر 
تهــران با بیــان اینکه افزایش یــک تا ۳ درصدی قیمت ســکه طبیعی 
اســت، افزود: نوســانات بازار ارز در داخل و انتشــار اخبار سیاسی و 
 اقتصــادی از جملــه اصلی تریــن عوامل باال رفتن قیمت ســکه و طال 

هستند.
وی با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای انتشار اوراق سکه در بورس، 
تصریح کرد: در حال حاضر قیمت اوراق سکه در بورس با قیمت سکه در 
بازار تفاوت تقریباً ۵۰ هزار تومانی دارد در حالی که اگر وضعیت در بورس 
مدیریت شــود و نرخ این اوراق با قیمت بازار فاصله بیشتری پیدا کند و 
 ارزان تر از نرخ بازار عرضه شود، قطعاً تأثیر خود را روی بازار هم خواهد 

گذاشت.
بذرافشــان افــزود: افزایــش فاصلــه قیمــت اوراق ســکه در 
بــورس بــا قیمت ســکه در بازار، بــه گونه ای کــه پایین تــر از نرخ 
بــازار عرضــه شــود، می توانــد نه تنهــا به ثبــات بــازار کمک کند 
 بلکــه رونــد قیمت ها را نیز به ســمت نزولی شــدن ســوق خواهد 

داد.
رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشــندگان طــال و جواهر تهران 
گفــت: در حــال حاضر حباب ســکه بــاالی ۲ میلیون تومان اســت 
 بنابرایــن کنترل قیمت اوراق ســکه می تواند در ثبات بازار ســکه مؤثر 

باشد.

حباب باالی ۲ میلیون تومانی سکه؛ چرا 
سکه گران شد؟

 آغاز به کار شورای تجاری ایران و روسیه

گروه اقتصــادی - وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی از حذف ۱۸۳ 
شــرط و مدارک زائد برای دریافت 
مجوز کسب و کار مانع ایجاد کرده اند 

تا یک ماه آینده خبر داد.
سید احسان خاندوزی در حاشیه 
هفتادمین جلسه هیات مقررات زدایی 

و بهبــود کســب و کار در جمــع 
خبرنگاران با اشــاره به حذف موانع 
در صدور مجوزها گفت: خبر خوشی 
که برای متقاضیان مجوزهای کسب 

و کار داریم، این اســت که تا یک ماه 
آینده، ۱۸۳ شرط و مدارک زائد برای 
دریافت مجوز کسب و کار  مانع ایجاد 

کرده اند، حذف خواهد شد. 

وی ادامــه داد: این شــروط که 
موانعی برای کسب و کار ایجاد کرده، 
جزو مصوبات دولت های گذشــته 
بوده و تا یک ماه آینده به هیأت وزیران 

می رود و ابطال می شوند. 
وزیــر اقتصاد با بیــان اینکه از 
دیگر خروجی های جلســات هیات 
مقررات زدایی آن اســت که از ۴۶۰۰ 

مجــوز کســب و کار، ۳۱۰۰ مجوز 
اعالنی و ۱۵۰۰ تایید محور هســتند، 
اظهار داشت: به معنای دیگر دو سوم 
مجوزهــا اعالنی خواهند بود و برای 
دریافت این مجوزهــا نیازی به طی 

پروسه تایید مجوز نیست.

گروه اقتصادی - رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با اشــاره به گذر 
بورس از یــک دوره پُرچالش، گفت: 
برنامه هــای مختلفــی از اوایل مهر ماه 
پارســال در سه محور و در حوزه بازار 
ســرمایه تعریف و تالش های گسترده 

ای برای رسیدن به اهداف انجام شد.
»مجید عشقی« در نشست خبری 
اعالم کرد: بازار سرمایه از یک دوره پر 
چالشــی گذر کرده و در دو سال و نیم 
گذشته مسایل مختلفی در بازار رخ داد 
و منجــر به ایجاد فضای روانی در بازار 
شــد.وی افزود: وجود چنین فضایی 
باعث شد تا بازار سختی را برای سرمایه 
گذاران داشته باشــیم که در این راستا 

معامالت بازار فراز و فرودهای مختلفی 
را تجربه کرد.عشــقی خاطرنشان کرد: 
نقش رســانه در کنترل فضای روانی، 
مطالبه گری شــرکت هــا و نیز ایجاد 
شفافیت آشکار بوده و عملکرد خوبی 
را از خود نشان داده است.رییس سازمان 
بورس تاکید کرد: از اوایل مهر ماه سال 
گذشته برنامه های مختلفی در سه محور 
و در حوزه بازار سرمایه تعریف و تالش 
های گسترده ای برای رسیدن به اهداف 
انجام شــد.وی ادامه داد: ۱۰ راهبرد در 
راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران 
و با تاکید بر منافع بلند مدت و افزایش 
نقش بــازار ســرمایه در تامین مالی و 
ارتقای اثربخشــی و هوشمندســازی 

نظــام نظارتی در نظر گرفته شــد. در 
راستای تقویت بسته ۱۰بندی حمایتی 
دولت از بازار سرمایه و پیگیری مستمر 
ُحسن اجرای مفاد مختلف آن براساس 
تاکید رئیس جمهوری در بهمن ۱۴۰۰، 
پیگیری و تعیین چگونگی محاسبات 
و اعمال ســقف برای نــرخ خوراک و 
سوخت صنایع، پیگیری تثبیت فرمول 
نحوه محاسبات حقوق دولتی معادن، 
پرداخت سود سهام عدالت حدود ۴۵ 
میلیون نفر و ســودهای رسوبی که در 
شــرکت ها مانده بود، انجام شد که این 

اقدامات ادامه دار خواهد بود. اقدامات 
الزم برای پرداخت الکترونیکی سود که 
مدت ها به دنبال آن بودیم، انجام شــد. 
رییس سازمان بورس خاطرنشان کرد: 
تقویت منابع و ساز و کارهای عملکردی 
صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار 
و الزام به تخصیص ۱۰درصد از وجوه 
حاصل از عرضه اولیه سهام دولت برای 
بازارگردان از دیگر اقداماتی است که در 

دستور کار قرار گرفته بود.
وی بــه افزایش میــزان عرضه 
خــودرو در بورس کاال اشــاره کرد و 

گفت: در چند وقت گذشته روند خوبی 
را در پیــش گرفتیم و به تازگی پذیرش 
خودروهــای پرتیراژ در این بازار انجام 
شــد، اکنون هم عرضه ها با هماهنگی 
وزارت صمت و خودروسازان در حال 

انجام است. 
امیدوارم به جایی برسیم که همه 
عرضه های خودرو از طریق بورس کاال 
انجام شــود و از این طریق روش های 
عحیــب فروش خــودرو جمع آوری 
شود.رییس ســازمان بورس ادامه داد: 
مشکل خودروسازها فقط بحث قیمت 

گذاری دستوری نیست، بلکه این مساله 
باید در اصالح ســاختار مالی، اصالح 
مالکیتی و تصدی گــری دولت دنبال 
شــود که اکنون وزارت صمت پیگیر 
اســت و ســازمان بورس هم اقدامات 

الزم در این زمینه را انجام خواهد داد.

خبر خوش خاندوزی برای متقاضیان مجوزهای کسب وکار؛

١٨٣ شرط زائد حذف می شود

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد:

گذر بورس از یک دوره پُرچالش


