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گزارش

اخبار
سیاست روز روند گرانی سیگار رابررسی می کند؛

نظارت گم شده در دود
بازارسیگار
زمین ب��ازی بازاره��ای اقتصادی هر روز در ح��ال بزرگتر
ش��دن اس��ت .بازاری که گردش مالی قابل توجهی دارند
ام��ا برخالف گردش مالی به علی رغم آنچه ادعا می ش��ود
نظارتی بر روند آنها وجود ندارد.
از جمل��ه این بازارها می توان به بازار س��یگار اش��اره کرد
،بازاری که گفته می ش��ود برآورد گردش مالی آن به حدود
 30هزار میلیارد تومان می رسد اما درصد جزیی از این رقم
نصیب تولید کنندگان و فعاالن داخلی این بازار می شود.
براساس گزارشهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت ؛درحال
حاضر  62واحد تولیدی در حوزه دخانیات مشغول فعالیت
هس��تند که از این تعداد 23 ،واحد در حوزه تولید س��یگار
و  39واح��د دیگر نی��ز در حوزه تنباک��و فعالیت میکنند.
براس��اس آمار موجود،طی سالهای اخیر 17شرکت از 18
شرکت بزرگ دخانی دنیا با روش های مختلف توانستهاند
در داخل ایران کارخانه خود را راهاندازی کنند بسیاری  .از
جمله این ش��رکت ها میتوان به شرکتهای تابعه شرکت
بریتانیایی -آمریکایی  ،BATشرکت ژاپنی  JTIو شرکت
کرهای  G&KTاشاره کرد.
میزان مصرف سرانه سیگار در کشور

براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صمت ،طی سال
 1398در مجموع  65میلیارد و  110میلیون نخ سیگار در
داخل کشور مصرف شده است که بهطور میانگین با لحاظ
 83میلیون نفر جمعیت در کشور ،سرانه مصرف سیگار به
ازا هر ایرانی  784نخ سیگار می شود.
نکته جالب دراین میان نس��بت میزان س��یگار تولیدی در
داخل و تعداد س��یگار وارداتی اس��ت به این ترتیب که در
سال گذشته از حدود  65میلیارد نخ سیگار مصرف شده در
کشور ،حدود  55میلیارد نخ آن در کشور تولید شده و 10
میلیارد نخ آن نیز از طریق قاچاق وارد کشور شده است.
کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی دربررس��ی حجم بازار

و گ��ردش مالی دخانی��ات این نکت��ه را مطرح می کنند
این بازار ازجمله  5صنایع پرس��ود در دنیا بوده به طوریکه
در بس��یاری از کشورها از نظر س��وددهی همرده با صنعت
فوالد و پتروش��یمی برآورد می شود .با وجود چنین بازار
سوددهی اما متاسفانه مانند بسیاری از بازارهای اقتصادی
کش��ور که هیچ نظارتی برآن علی رغم دس��تور العمل ها و
آیی��ن نامه وجود ندارد ،بدین معنا که این بازار در جرگه با
ای��ن حجم گردش مالی هیچ گاه آن طور که باید نه تنها
رصد نظارتی نش��ده بلکه روز به روز به واس��طه سوددهی
باالی آن ،سیل زیادی از دالالن را رهسپار این بازار کرده
و بر تعداد آنها دراین بازار افزوده اس��ت .دالالنی که در
مس��یر عرضه عم��ده کاال تا فروش آن اع��داد و ارقام های
جالبی برای فروش آن در نظش��ر میگیرند که نه با شرایط
بازار همخوانی دارد و نه بازار عمده فروشی و ....
همیشه پای دالالن در میان است

رش��د قیمت سیگار در چنین ش��رایط اقتصادی کشور در
حالی اس��ت که اگر دولت می توانست یک مالیات درست
و درمان بر روی آن ببندد و تا حدودی دس��ت دالالن را
از ای��ن بازار کوتاه کند ،هم خود به درآمدی می رس��د و
هم مصرف کننده دراین میان می تواند نفسی با این کاالی
هرچند دود تازه کند.
طبق آمار و مس��تندات ثبت ش��ده ؛ نه تنها این حوزه از
نبود و بهتر بگوییم کمبود نظارت رنج می برد بلکه س��از و
کار درس��تی برای مالیت گیری از آن تعریف نشده است به
طوریکه کارشناسان رقم مالیات این حوزه در مقایسه باسایر
بازارها را بسیار کمتر اعالم می کنند .این کارشناسان
با اش��اره به رشد قیمتی قابل توجه سیگار در کشور از این
مس��اله پرده بر می دارند که س��یگار به مانند بس��یاری از
کاالهای مصرفی کشور مشمول تورم قابل توجه شده و در
کنار آن حضور دالالن و واس��طه گران هم کار را به جایی

تا  ۴ماه دیگر

امکان فروش ۶۰درصد سهام عدالت بعد
از عید غدیر

رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار ایران گفت :بعد
از عی��د غدیرخم عالوه بر ۳۰درصد قبلی ،امکان فروش
۳۰درص��د دیگ��ر و در مجموع ۶۰درصد س��هام عدالت
فراهم میشود .حس��ن قالیباف اصل ابراز کرد :براساس

به گ��زارش روابط عموم��ی بانک رف��اه کارگران،
فرش��ید فرخ نژاد رئیس هیات مدیره بانک رفاه در
یادداش��تی بیان داشت :گذار از بانکداری سنتی به
بانک��داری نوین و تم��ام الکترونیک به لحاظ تغییر
الگ��وی زندگی بش��ر یک ضرورت اجتن��اب ناپذیر
اس��ت و عقب ماندن از قافله فن آوری نوین و روز،
شهرت س��ازمان ها را حتی با پیشینه ای هر چند
درخشان به صفحات تاریخ خواهد سپرد .برای این
منظ��ور ،ورود به بازار رقابتی ش��بکه های پرداخت
ایمن و س��ریع ،چه در سطح داخلی و چه در سطح
بین المللی به عنوان نخس��تین گام مطرح است و
حضور مؤثر و کارا در این بازار ،مس��تلزم مدیریت و
کنترل ریسک های مترتب است ،تا ضریب ریسک
سیس��تماتیک معامالت بانکی و نقل و انتقال بین
حساب های مشتریان به حداقل برسد.

نمای نزدیک

سهم سیگار در سبد خانوار
ای�ن اتف�اق در حالی رخ داده که براس�ا س آمار و اطالعات موجود س�یگار و دخانیات س�همی حدود 3.5
درصدی از سبد خوراکی کم درآمدها دارد و این درصد درصد قابل توجهی است .
گزارش های منتش�ر ش�ده از سوی مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که هزینه کرد هر خانوار در سال 98
برای هر خانوار ایرانی بهطور متوس�ط  304هزار و  300تومان بوده اس�ت .بدی�ن ترتیب که این هزینه برای
ده�ک اول ب�ه عنوان کمدرآمدترین دهک ؛  153هزار تومان ،برای دهک دوم  246هزار تومان ،برای دهک
س�وم 292هزار تومان ،ب�رای دهک چهارم 336هزار تومان ،برای دهک پنجم ح�دود 305هزار تومان ،برای
دهک شش�م حدود 354هزار تومان ،دهک هفتم 355هزار تومان ،دهک هشتم 340هزار تومان ،دهک نهم
 375هزار تومان و برای دهک دهم هم  285هزار تومان است .بر این اساس طبق آمارهای جدول ،میانگین
س�هم دخانیات در س�بد خوراکی خانوارهای ایرانی حدود  2.6درصد ،این میزان برای خانوارهای دهکهای
اول تا چهارم حدود  3.5درصد ،برای دهکهای پنجم تا هفتم نزدیک به  3درصد ،برای دهکهای هشتم و
نهم  2.4درصد و برای دهک دهم (ثروتمندترین) حدود  1.3درصد است.

رسانده نه تنها مصرف کنند ه روز به روز با قیمت های این
کاال نقره داغ می ش��ود بلک��ه آن مالیاتی هم که باید عاید
دولت و به منظور توس��عه کشور هزینه شود  ،عاید دالالن،
قاچاقچیان و واسطهها می شود .براساس آمار و مستندات
موجود نبود نظارت و عدم توجه دولت به همچنین بازاری

منجر به آن ش��ده که دالالن و واس��طه گران هر برنامه و
فرآیندی را دلش��ان می خواهد و برایشان عایدی بیشتری
دارد ب��رای این ب��ازار طراحی کنند و دس��ت آخر مصرف
کنن��ده بماند و قیمت گذاری ه��ای دلبخوا این دالالن و
اینکه چاره ای جز رقصیدن به ساز این افراد ندارد.

ابهامات جدی در مبدا واردات غالت
ب��ورس ،تش��کیل این ب��ورس عالوه بر کم��ک به حوزه
امالک و س��اخت و س��از مس��کن و امتیازات در کشور،
طیف وس��یعی از دارایی ها را نیز پوشش خواهد داد که
در س��ایر بورس ها قابلیت معامله و ابزار تامین مالی آن
به این ش��کل وج��ود ندارد.بنا بر این مصوبه ،س��ه گروه
س��هامداری بورس امالک ،مستغالت و امتیازات ،شامل
 ۳۵درصد تش��کل های بخش خصوص��ی و تعاونی۳۵ ،
درصد نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی و  ۳۰درصد
نیز عامه مردم خواهند بود.
بنا بر این مصوبه ،مقرر ش��د که س��ه گروه س��هامداری
در این بورس به عنوان س��هامداران مش��ارکت داش��ته
باش��ند و  ۳۵درصد از این س��هام در اختیار تشکل های
بخش خصوصی خواهد بود که توسط اتاق تعاون و اتاق
بازرگانی مش��خص شده و فعاالن صنعت ساخت و ساز و
ساختمان کشور در آن حضور خواهند داشت.
 ۳۵درص��د گ��روه س��هامداری نیز مربوط ب��ه نهادهای
عمومی دولتی و غیر دولتی اس��ت ک��ه مالکیت بخش
عم��ده ای از زمین های کش��ور را در اختیار دارند۳۰ .
درصد از س��هام بورس جدید نیز از طریق پذیره نویسی
ع��ام عرضه خواهد ش��د که صرفا اش��خاص حقیقی می
توانن��د ب��ا مش��ارکت در این پذیره نویس��ی ب��ه عنوان
سهامدار حقیقی سرمایه گذاری کنند.
بر این اس��اس ،س��ازمان بورس و اوراق بهادار کشور نیز
مکلف ش��ده اس��ت که مقدمات الزم را فراهم کند تا هر
چه سریع تر زمینه های تاسیس این بورس مهیا شده و
حداکثر تا چهار ماه آینده ،نهایی ش��ود .همچنین طبق
گفته های ش��اهین چراغی -عضو ش��ورای عالی بورس
 در ب��ورس امالک و مس��تغالت ،اوراق مختلفی مانند«صندوقهای زمین و س��اختمان» و «طرحهای فروش
ایسنا
متری» طراحی خواهد شد.

در فصل بهار حدود  ۶.۵میلیون تن انواع کاالی اساسی
به ارزش بیش از۲میلیارد دالر وارد کشور شده است که
ابهام��ات جدی درخصوص مبدا واردات این کاالها ایجاد
شده است.
حدود یک س��ال قب��ل معاون فنی گم��رک ایران در
مکاتب��های با رئیس دفت��ر وزیر اقتص��اد مباحثی را در
خصوص چهار ش��رط گمرک برای ح��ذف گواهی مبدأ
از اس��ناد ضمیمه اظهارنامه مط��رح کرد .در نامه معاون
فن��ی گمرک آمده ب��ود :در صورتی که چهار ش��رط از
جمله ممنوع المعامله نبودن کش��ور سازنده احراز شود،
صاحب��ان کاال می توانند به تش��خیص «گمرک ایران»،
گواهی مبدا  ،به عنوان یکی از اس��ناد ضمیمه اظهارنامه
را ارائه نکند.
ابهام��ات مربوط به عدم ارائه گواهی مبدا بعد از مطرح
ش��دن مباحثی در خصوص واردات کاالهای اساس��ی از
طریق کانالهای آمریکایی به ایران مطرح شد.
در س��ه ماهه نخست س��ال جاری به عنوان مثال حدود
دو و نیم میلی��ون تن ذرت دامی به ارزش تقریبی 600
میلی��ون دالر از حدود  15کش��ور مختلف به ایران وارد
ش��ده است .در آمارهای ارائه شده از سوی گمرک ایران
نام کش��ورهایی مثل امارات  ،انگلیس  ،سوئیس و غیره
دیده میش��ود که اص��والً این کش��ورها در تولید ذرت
دامی نقش��ی ندارند و همین موضوع ،بیش��تر مشخص
ک��رد عمده این کش��ورها کش��ورهای ط��رف معامله یا
ص��ادر کننده نهایی کاال به ایران هس��تند .در واقع یک
تفکیک جدی میان کشورهای صادرکننده و تولیدکننده
کاالهای صادراتی وجود دارد.
در ای��ن بین برای پیگیری این موضوع که کش��ور مبدا
کدام کش��ور بوده است پیگیریهایی از مسئوالن مختلف
انجام شد.

مهرداد جمال ارونقی معتقد است :در حال حاضر ،گواهی
مب��دا ( ،)Certificate of originاز اس��ناد ضمیمه
اظهارنامه حذف نش��ده اس��ت و تا کنون و در طی یک
سال گذشته هیچ واردات تجاری بدون ارائه گواهی مبدا
انجام نش��ده است .گمرک ایران برای تسهیل در شرایط
واردات ،بعد از پیشنهاد اتاق بازرگانی که خواستار حذف
گواهی مبدا ش��ده بودند4شرط را برای عدم ارائه گواهی
مبدا مطرح کرد که این  4ش��رط  ،همان منطوق تبصره
 2ماده  58آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی است.
معاون فنی گمرک ایران گفت :بر اس��اس مکاتبه انجام
ش��ده با رئیس دفتر وزیر اقتصاد و ن��ص ماده  58آیین
نام��ه اجرایی قانون امور گمرکی ،خود گمرک ایران باید
تشخیص دهد کدام کاال از ارائه گواهی مبدا معاف است؛
از س��وی دیگر تمامی کاالهای اساسی وارد شده ،با ارائه
گواهی مبدا از سوی صاحبان کاال که عمدتاً شرکتهای
دولتی هستند وارد کشور می شوند.
وی افزود :کشور سازنده ( ، )Country of originدر
گواهی مبدا قید می ش��ود؛ این در حالی است که عمدتاً
صادرات از طریق کش��ورهای ثالث مانند امارات و غیره
انجام میشود که این فرآیند غیر قانونی نیست.
مع��اون گمرک ای��ران تاکید دارد مراجع��ی که بدوا ً می
توانند براس��اس اس��ناد حم��ل و مالکیت  ،تش��خیص
دهند کاال از کدام کش��ور به ایران صادر شده (goods
 ) consigned fromو در اصل محصول کدام کش��ور
می باشد ( ،)Origin of goodsبانک مرکزی و وزارت
صنعت  ،معدن و تجارت اس��ت ؛ چراکه این دو دستگاه
در خصوص ثبت س��فارش صاحب کاال و تأیید منشأ ارز
و نهایت��اً با توجه به تعلق کاالهای اساس��ی به گروه یکم
کاالیی و لزوم تامین ارز توسط بانک مرکزی ،دسترسی
های الزم را در اختیار دارند .تسنیم

خ��ب��ر

خ��ب��ر

رئیس سازمان بورس خبرداد؛

مدیریت ریسک همگام با عصر
بانکداری الکترونیک

بررسی ها نشان داد؛

بورس امالک می آید
زمزم��ه راه اندازی بورس پنجم ی��ا همان بورس امالک،
مس��تغالت و امتی��ازات به گوش می رس��د و آنطور که
مس��ئوالن وعده داده اند ،قرار اس��ت این بازار با سرمایه
ثبت ش��ده  ۵۰۰۰میلیارد تومانی تا چهار ماه آینده راه
اندازی شود.
ده��م تیرماه بود که مدیرعامل بورس تهران از راهاندازی
بورس امالک ،مستغالت و امتیازات در هفته آتی ،یعنی
نهایتا تا  ۱۷تیرماه خبر داد.
صحرایی در مورد این وعده که تا تاریخ مذکور عملیاتی
نش��د ،توضیح داده بود که طبق اصل  ۳۱قانون اساسی
دولت موظف اس��ت برای افراد کمت��وان جامعه حداقل
مس��کن را تامی��ن کند .در این راس��تا بورس مس��کن
راهان��دازی خواه��د ش��د .در واقع یک ب��ورس جدید به
عنوان پنجمین بورس کش��ور راهاندازی خواهد ش��د که
در ای��ن بازار هم زمین ،هم منابع و هم آپارتمان و ملک
معامله میش��ود .البته این متفاوت با سهام شرکتهای
ساختمانی است.
به گفته صحرایی ،هدف از راهاندازی بورس مس��کن این
اس��ت که قیمت تمام شده مس��کن برای مصرفکننده
نهایی کاهش یابد ،از س��وی دیگر در این بازار شفافیت
حاکم اس��ت و تعداد معامالت در ملکها مشخص است
و اف��راد میتوانند پسانداز س��االنه خود را در مس��کن
سرمایهگذاری کنند.
پس از گذش��ت ح��دود یک ماه از خبر مذکور ،حس��ن
قالیباف اصل -رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار  -از
مصوبه  ۱۸۷جلس��ه ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار
برای تأس��یس ب��ورس ام�لاک ،مس��تغالت و امتیازات
با س��رمایه ثبت ش��ده  ۵۰۰۰میلی��ارد تومانی در آینده
نزدیک خبر داد.
طبق توضیحات قالیباف به نقل از پایگاه خبری سازمان

رئیس هیات مدیره بانک رفاه اشاره داشت:

آییننام��ه س��هام عدالت که ش��نبه نهایی ش��د و برای
ابالغ به مراجع ذیربط به امضای اعضای ش��ورایعالی
بورس رس��ید ،مقرر شد کسانی که روش مستقیم را در
آزادسازی سهام عدالت انتخاب کردند بتوانند بعد از عید
غدیرخ��م (از  19مرداد) عالوه بر  30درصد قبلی ،برای
 30درص��د دیگر و در مجم��وع  60درصد ،حق فروش
داشته باشند.
رییس س��ازمان ب��ورس گف��ت :در روش غیرمس��تقیم
آزادس��ازی سهام عدالت که ش��رکتهای سرمایهگذاری
استانی در آن دخیل هس��تند ،پذیرش این شرکتها از
اواسط مرداد در بورس تهران آغاز میشود و آنها نیز بعد
از عید غدیر میتوانند در مجموع  60درصد سهام خود را
به فروش برسانند .وی همچنین اظهار داشت :در جلسه
شنبه مقرر شد سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی
بازارگردانی شود تا قیمت آنها کمتر از  98درصد خالص
ارزش داراییهای شرکتهای سرمایهگذاری در بورس یا
همان ( )NAVنباشد .سنا

سخنگوی پخش فرآوردههای نفتی اعالم کرد؛

ت سوخت
سرعت گیری صدور کار 
خودروهای شخصی

س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآوردهه��ای نفتی از
افزایش س��رعت فرآیند صدور و ارس��ال کارت سوخت
خودروهای شخصی در آیندهای نزدیک خبرداد.
فاطم��ه کاهی در این باره گفت :تأخیر بهوجود آمده در

فرآیند صدور و ارس��ال کارت س��وخت به دلیل شرایط
ویژه شیوع کرونا در کشور است که این مشکل بهزودی
برطرف خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه این افزایش زمان صدور کارت سوخت
تنها مربوط به خودروهای شخصی است ،تأکید کرد :مدت
انتظار صدور کارت س��وخت خودروهای عمومی همچون
گذشته بوده و وقفهای در این زمینه بهوجود نیامده است.
مدت زمان عملیات صدور و ارس��ال کارتهای هوشمند
سوخت درخواستی در شرایط عادی حدود دو تا سه هفته
بود که این مدت به دلیل افزایش حجم درخواس��تها به
دلیل اجرای طرح س��همیهبندی بنزین تا روزانه  ۸۰هزار
تقاضا ،به ح��دود یک ماه و نیم افزایش یافت .مدت زمان
اج��رای این فرآیند ب��ا کاهش تب و ت��اب ثبتنام کارت
س��وخت المثنی در آخرین ماههای س��ال گذشته اندکی
کاهش یافته بود که بهدلیل ش��رایط ویژه ناشی از شیوع
کرونا در کش��ور و کاهش م��دت زمان حضور کارکنان در
ادارهها ،دوباره افزایش یافته است .وزارت نفت

مدیر شعب بانک مسکن استان کردستان:

روابط عمومی منشا حرکت و ارتقای
سطح عملکردی یک سازمان است

سومین نشست هیئت رییسه شورای روابط عمومی
های کردستان برای بررسی جشنوراه روابط عمومی
های استان برگزار و مدیر کردستان روابط عمومی
را محور اصلی توسعه همه جانبه استان ذکر کرد.
به گزارش هیبنا :جالل الدین س��لیمی مدیر شعب
اس��تان کردستان با اش��اره به نقش روابط عمومی
در ارتقای س��طح عملکردی دس��تگاههای استان
گفت  :روابط عمومی منش��ا حرکت و ارتقای سطح
عملکردی یک س��ازمان اس��ت و با توجه به برنامه
های دولت برای توسعه استان  ،روابط عمومی می
تواتند مح��ور اصلی تمامی اقدامات برای توس��عه
همه جانبه خصوصا توسعه اقتصادی استان است.
وی به خصوصیات یک روابط عمومی موفق و کارآمد
اشاره کرد و افزود :روابط عمومی وقتی موفق و کارآمد
اس��ت که بتواند با انتقال اطالعات و داده های درون
و برون س��ازمانی به مدیر ،نقش بس��زایی در اجرای
برنامه ها و دس��تیابی س��ازمان به اهداف ایفاء کند
و درواقع پایش داده ها و اطالعات و اس��تخراج داده
های کاربردی به مدیر از وظایف یک روابط عمومی
کارآمد اس��ت .س��لیمی با ابراز خرسندی از تشکیل
جلس��ه ش��ورای روابط عمومی های استان در بانک
مس��کن ،بر آمادگی مدیریت برای حمایت از برنامه
های ش��ورا تاکید کرد و ابراز داش��ت :برای پیشبرد
سیاس��ت های ش��ورا و برنامه ها باید جدول زمانی
برگزاری مستمر جلسات و همچنین سند راهبردی
روابط عمومی ها تدوین گردد و در این راس��تا بانک
مسکن آماده هرگونه همکاری با شوراست.
با حضورمعاون وزیراقتصاد انجام شد؛

افتتاح پنجره واحد فیزیکی کسب
وکار در  4کالن شهر

وزی��ر اقتصاد از طریق ویدئو کنفرانس پنجره واحد
فیزیکی کسب و کار در  4کالن شهر را با همکاری
اتاق بازرگانی افتتاح کرد.
پنجره واحد فیزیکی کس��ب و کار در  4کالن شهر
اصفهان ،ش��یراز ،تبریز و مش��هد ب��ا همکاری اتاق
بازرگان��ی ایران و این اس��تان ه��ا از طریق ویدئو
کنفران��س توس��ط وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی
افتتاح شد.
در این مراس��م محمدعلی دهق��ان دهنوی معاون
امور اقتصادی با بیان اینکه بهبود محیط کسبوکار
ب��ا ش��اخصهای مختلف��ی اندازهگیری میش��ود،
اظهارداش��ت :از می��ان ش��اخصهای بینالملل��ی
شاخص  Ease of doing businessکه هرساله
توس��ط بانک جهانی منتشر میشود به واسطه نوع
روش ،نظم ،گستردگی و پوشش  190کشور دنیا از
یک س��و و ذکر صریح در قوانین باالدستی از سوی
دیگر حائز اهمیت است.
وی تاکید ک��رد :به منظور اج��رای تکالیف قانونی
محوله ب��ه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبتنی بر
تبصره ماده  4قانون بهبود مس��تمر محیط کسب و
کار و بند الف ماده  22قانون برنامه شش��م توسعه،
مرکز ملی مطالعات ،پایش و بهبود فضای کس��ب و
کار هر ساله برنامه عملیاتی -اجرایی ارتقاء جایگاه
ایران در شاخص س��هولت انجام کسب و کار بانک
جهانی را منطبق بر روششناس��ی بانک و بررسی
پرسش��نامههای هری��ک از نماگره��ای  10گانه با
انتش��ار آخرین گزارش بانک جهانی تهیه می شود،
به گونهای که اقدام هریک از دستگاههای اجرایی و
میزان اثربخش��ی آن بر نماگر مرتبط و شاخص کل
به طور شفاف بیان میشود.
مع��اون اقتصادی وزی��ر اقتصاد با اش��اره به ایجاد
پنجره واحد فیزیکی ش��روع کسبوکار در راستای
برنام��ه عملیاتی – اجرایی بهب��ود رتبه ایران برای
نماگر اول ش��اخص  DBپیشنهاد شده است ،بیان
ال مبتنی
داش��ت :از اینرو پنجره واحد مذکور کام ً
بر روششناس��ی شاخص طراحی و پس از جلسات
کارشناسی متعدد و تصویب در هیأت مقرراتزدایی
و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با کمک اتاق
بازرگان��ی ،صنای��ع ،معادن و کش��اورزی تهران در
تاریخ  10خردادماه در محل اتاق تهران افتتاح شد.
دهقان تصریح کرد :هرچند بانک جهانی محاسبات
خود را بر اساس شهر تهران انجام میدهد لیکن به
منظور رعایت عدالت و تس��هیل محیط کسبوکار
در استانها ،ابتدا  4شهر بزرگ متقاضی ایجاد این
پنجره واحد شدند که با نامه آمادگی آقای شافعی
رئیس ات��اق بازرگانی ایران و دس��تور وزیر اقتصاد
وارد فاز اجرایی شد.

