ـﺪ در
ـﺎب ﻧﺒﺎﯾـ
ـﻮش ﺣﺴـ
ـﺎن ﺧـ
ﻣﻮدﯾـ
ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس:
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »روﻧﻖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮرم« ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﻖ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
دﻧﺒﺎل ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺳﺮﮐﻮب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺑﻬﺎی اﺑﺮﺗﻮرم

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻓﺮﻫﺎد دژﭘﺴﻨﺪ
دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ در وزارت
اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﮔﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ و
ب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺻﻞ  44اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎی دوﻟﺖ را ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ و در ﮐﻮﭼﮏ
ﮐﺮدن دوﻟﺖ و واﮔﺬاری ﻫﺎ و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﯿﺪان ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﯽ
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ«.
دژﭘﺴﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ

ﺛﺮوت دارﯾﺪ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺛﺮوت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ؛ ﺛﻤﺮات و ﻣﯿﻮه ﻫﺎی
ﺛﺮوت ﺷﻤﺎ را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﭼﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﻋﺮﺿﻪ اﯾﺠﺎد و ﺻﺎدرات ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ«.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺻﻞ  44ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺛﺮوت
آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻢ ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺖ در روش ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﺷﺪ.
وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
آﻧﺎن اﻓﺰود» :آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ در ﻓﻮت و ﻓﻦ ﺻﺎدرات و ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ آورده ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ«.
**ﻣﻮدﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ
دژﭘﺴﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻮدﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ،ﺧﻮش ﮔﻔﺘﺎر و ﺧﻮش
رﻓﺘﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ازﻣﺠﻤﻊ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻮر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ »ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن در ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻦ اﺳﺖ« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :در ﻣﻮرد ارزش اﻓﺰوده
اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﯿﺎن ﺷﻮد«.
وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪه در
ﺣﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ.
**ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ارزش اﻓﺰوده ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ
دژﭘﺴﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ارزش اﻓﺰوده ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ و در دوﻟﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺑﺎ
ﻓﻮرﯾﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
وی درﺑﺎره ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﻌﺎون اول و وزﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺧﻮدرو ﻣﺸﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ .
دژﭘﺴﻨﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰو ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ اﺳﺖ و رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺑﻪ
ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد و ﺷﺮط و ﺷﺮوﻃﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد.

وی درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ »ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ« ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ  115درﺻﺪ داراﯾﯽ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن
ﮔﻔﺖ :ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪی در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﻔﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻘﺎرن ﻧﺸﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻬﺪی ﻣﯿﺮاﺷﺮﻓﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
و ﻋﻮارض ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺎدرات ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
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