
به صورت محدود و با تمرکز بر
 سرویس های هوشمند

الکامپ ۹۹ انتهای شهریورماه 
برگزار می شود

س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور در اطالعیه ای تاریخ 
جدید نمایشگاه الکامپ امسال را ۲۸ تا ۳۱ شهریورماه اعالم کرد 

و از تغییراتی در ابعاد، جهت گیری و اولویت بندی آن خبر داد.
فناوران – س��ازمان نظ��ام صنف��ی رایانه ای اع��الم کرد: 
الکامپ آینده که برگزاری آن در پی مالحظات بهداشتی برای 
فاصله گذاری اجتماعی به تاخیر افتاده بود در هماهنگی با شرکت 
سهامی نمایشگاه ها به انتهای شهریورماه انتقال پیدا کرده و در 
برگزاری آن کوشیده شده است دست چین مناسبی از صنعت و 
بازار فناوری اطالعات و ارتباطات ایران و بازیگرانی که به بهبود 
شرایط بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی در دوران قرنطینه کمک 

کرده اند، حضور پیدا کنند.
محمد باقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای 
کشور، با بیان اینکه این سازمان به عنوان برگزارکننده الکامپ از 
نزدیک روند شرایط بحران کرونا و توسعه آن را در ماه های آتی 
دنبال می کند، گفت: با امید به آنکه شرایط کلی همه گیری تا 
پایان تابستان جاری بهبود محسوسی پیدا کند، تصمیم کمیته 
سیاست گذاری و برگزاری الکامپ بر آن شد که نسخه محدودتر، 
هوشمندتر و دقیق تری از نمایشگاه را در پایان فصل گرما برگزار 
کنیم تا فرصت بهتری برای معرفی ای��ن تالش های بازیگران 
فناوری اطالعات و ارتباطات کشور و ترمیم آسیب های وارد شده 
به این صنعت فراهم شود. رضا حیدری، مدیر اجرایی نمایشگاه 
الکامپ ۹۹ نیز با تایید آنکه در پی بحران کرونا، تقویم نمایشگاهی 
کشور دستخوش تغییرات گسترده ای شده است، گفت: طبیعتا 
در نمایشگاه آتی شاهد نسخه محدودتری از نمایشگاه الکامپ 
همیشگی خواهیم بود که تمرکز بر سرویس های هوشمند در 
این عرصه دارد. وی افزود: این سرویس ها در دوران فاصله گذاری 
اجتماعی و پس از آن پیشران فضای اجتماعی، بهداشتی و کسب 
وکار خواهند بود، ولی برداش��ت صنفی سازمان نصر به عنوان 
سازمان  دهنده الکامپ این است که بازار فناوری ایران به تحریک 

مثبت در این زمینه ها نیاز دارد.
حیدری گفت: حوزه هایی مانند اپراتورها، سرویس های فروش 
آنالین، محتوای دیجیتالی و سالمت آنالین در این دوران با وجود 
محدودیت های فراوان، خدمات ش��ایان توجهی به مردم ارایه 
کرده اند که در نمایشگاه پیش رو عرصه برای شناساندن، تقویت 
و توسعه آنها فراهم خواهد بود. البته همچنان توجه به مالحظات 
بهداشتی و شرایط کلی فاصله گذاری اجتماعی باالترین اولویت 
در برگزاری نمایشگاه الکامپ هوشمند آینده است و از تمامی 
راهکارهای موجود برای دسترس��ی الکترونیک ب��ه محتوا و 

حاضرین نمایشگاه استفاده خواهد شد.
وی درباره تاریخ جدید پیش ثبت ن��ام الکامپ نیز گفت: در 
روزهای آین��ده و در اطالعیه ای جداگان��ه تاریخ جدید پیش 
ثبت نام این نمایشگاه از طریق سایت رسمی الکامپ را به اطالع 

همه عالقه مندان خواهیم رساند.

پنجره

3 بخش خصوصی

در نامه  رییس اتاق ایران به رییس کل بانک مرکزی مطرح شد:

بخش خصوصی زیر فشار بحران ها و تصمیماتی است
 که در ایجاد آن نقشی ندارد

غالمحس��ین ش��افعی رییس اتاق ایران در نامه ای به عبدالناصر همتی 
رییس کل بانک مرکزی، جوابیه این مقام دولتی به نامه قبلی رییس پارلمان 

بخش خصوصی را پاسخ داد. 
اتاق ایران- بخشی نامه از رییس اتاق ایران به رییس کل بانک مرکزی 

به شرح زیر است:
مطابق با اص��ل 44 قانون اساس��ی، نظام اقتصادی جمهوری اس��المی 
ایران بر پایه س��ه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، به گونه ای 
که منطبق بر آمارهای مستند کشور، س��هم باالیی از بار اصلی اشتغال بر 
شانه های بخش خصوصی قرار داده شده است، در حالی که وفق آمار رسمی 
بانک محترم مرکزی، بخش های تولیدی و صادرات به طور مزمن در دوران 
تحریم ها، کمترین سهم از مانده تسهیالت را داشته است و تعجب آور اینکه 
براساس جداول داده - ستانده مبتنی بر حساب های ملی که توسط مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی برای سال ۱۳۹0 تهیه شده، بیشترین 
بار مالیاتی کشور بر دوش بخش س��اخت صنعتی بوده است، اما متأسفانه 
مالحظه می گردد که باوجود سال ها درخواسِت بخش خصوصی مولد جهت 
قرارگیری در مراکز تصمیم گیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط 
بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور 
نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موض��وع ماده )۲( - که به 
ویژه بس��یار مورد تأکید جنابعالی قرار گرفته - اتخاذ می شود. اگر چنانچه 
نمایندگان بخش خصوصی در ای��ن کمیته حضور می داش��تند، مطمئناً 
تصمیمات به صورت منطقی تر و منطبق بر امکانات اجرایی کاربردی تحت 

شرایط فعلی، اخذ می گردید.
متأسفانه به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری های 
اقتصادی، مالحظ��ه می گردد که در بحران ها، تصمیماتی اتخاذ می ش��ود 
که بر مبنای آزمون و خطا بوده، درحالی که بخش خصوصی در ایجاد آنها 
هیچگونه اختیار و دخالتی ندارد، اما در نهایت این بخش خصوصی اس��ت 
که باید فشارهای وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این بحران ها 
یاری رسان باشد. پرسشی که امروز مطرح می شود، این است که مگر شرایط 
تغییر کرده یا بهتر شده که تعهد ارزی ۸0درصد تبدیل به ۱00 درصد شود؟ 
از این رو درخواست تعدیل در شرایط تعهد ارزی مطرح بود و انتظار می رفت 
که با افزوده شدن بحران کرونا بر بحران تحریم، بتوانیم شرایط مساعدتری 
را برای فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان کشور که امروز به واقع در جبهه 
اصلی مبارزه با تحریم های اقتصادی و هجمه جهانی قرار گرفته اند، برقرار 
شود و نه آنکه با نامهربانی تالش شان را زیر سوال برده و آنان را متهم نماییم 

که سود نابرده و سوبسید دریافت نکرده را پاسخگو باشند!
مقررات و مصوبات متخذه باید بر مبنای یک منطق عادالنه و اقتصادی 
هزینه درآمد باش��د، نه با قیمت های غیرمنطقی و به ضرر صادرکنندگان، 
آن هم با شرایط دستوری. بنابراین با درک ضرورت اقتصاد ملی و حمایت 
از سیاس��ت های کالن، بار دیگر بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات 

به چرخه اقتصاد ملی در راستای تأمین نیازهای اقتصاد ملی، تأکید مجدد 
نموده و از همه فعاالن اقتصادی و صادر کنندگان بخش خصوصی، که دل 
در گرو منافع ملی دارند، درخواس��ت می کنم، همچون همیشه و به ویژه 
در این شرایط س��ختی که کش��ور و ملت بزرگ ما با آن دست وپنجه نرم 

می کنند، به این مهم و ضرورت توجه دوچندان نمایند.
اصل اعتراض اتاق ایران به دس��تورالعمل ابالغی بازگشت ارز حاصل از 
صادرات س��ال های ۹۸ و ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور، دخل و تصرف در 
توافق صورت گرفته فی مابین نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، وزارت صمت، گمرک جمهوری اسالمی ایران، سازمان امور مالیاتی 
و نماینده ات��اق بازرگانی ایران اس��ت که پس از برگزاری جلس��ات مکرر 
حاصل شده است، اما با دس��تورالعمل ابالغی به شماره ۹۹/۲4۳54 مورخ 
۱۳۹۹/۲/6 از س��وی معاونت محترم ارزی بانک مرکزی به س��ازمان امور 
مالیاتی، مورد بی توجهی واقع شده اس��ت. نکته حایز اهمیت آن است که 
متأسفانه علی رغم مس��ئولیت مس��تقیم بانک مرکزی در مسائل ارزی به 
خصوص در اجرای مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، موانع و مشکالت 
نقل و انتقال ارز با شرکای تجاری از جمله روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا 
همچنان پابرجاس��ت. در حالی که با توجه به وظای��ف ذاتی بانک مرکزی 
مقرر شده بود، چالش های پیش روی فعاالن اقتصادی در تمامی کشورها 
به خصوص در بازارهای هدف صادراتی از میان برداشته شده و چالش های 
نقل و انتقال ارزی از طریق برخی بانک های مورد توافق حل و فصل شود، 
اما هنوز پس از گذش��ت دو س��ال، این موضوع عملیاتی نشده و مصادیق 

مشخصی وجود دارد که قابل ذکر است.
با توجه ب��ه بند ۸ نام��ه جنابعالی مبنی ب��ر حمای��ت از تولیدکنندگان 
صادرات محور که علی رغم داشتن مش��کل در بازگشت ارز صادراتی، از ارز 
یارانه ای برای تولید بهره مند ش��ده اند، باید به این نکته اش��اره داشت که 
طی س��ال های متمادی تولیدکنندگان بخش خصوص��ی از هیچگونه ارز 
یارانه ای جهت تجهیز کارخانجات و مواد اولیه بهره مند نش��ده و آن دسته 
از تولیدکنندگانی که از منابع ارزی و خوراک ارزان   قیمت دولتی استفاده 
کرده اند نیز عمدتاً شرکت های وابسته به دولت یا به اصطالح شرکت های 

خصولتی  بوده اند که بازگشت ارز آنها مورد دفاع آن جناب است.
درخصوص ایراد جنابعالی به نحوه عملک��رد اتاق های بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی سراسر کش��ور در امور مرتبط با کارت های بازرگانی به 
اصطالح یکبار مصرف نیز، به اس��تحضار می رس��اند طی دو سال گذشته، 
اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی سراسر کشور در همکاری 
تنگاتنگ با سازمان  های استانی صنعت، معدن و تجارت، نهایت تالش خود 
را جهت غربالگری و تشخیص دارندگان کارت های بازرگانی به کار گرفته 
و خوش��بختانه امروز تعدادی از این کارت ها شناسایی و ابطال شده اند. در 
طرف دیگر بانک ها- مشخصاً وفق قانون پولی و بانکی سال ۱۳5۱و قانون 
بانکداری بدون ربا در سال۱۳6۲، بانک مرکزی تمام اختیارات ممانعت و 

جلوگیری از ایجاد آنها را داش��ته و دارای قدرت موس��ع قانونی درنظارت، 
اقدام عملی وبرخورد باتخلفات آنها است- نهادهای معصوم و مبرا از خطا 
نیز نیس��تند. به بیانات رهبر معظم انق��الب در اول فروردین ۱۳۹4 توجه 
کنید: »بعضی از بانک ها در سرتاس��ر کشور  با ش��یوه های خاص برخی از 
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط را به تعطیلی کشاندند، نابود کردند.« 
یا بیانات ایش��ان در تاریخ اول فروردین ۱۳۹۸: »طرف می آید بانک ایجاد 
می کند با استفاده از اجازه  توس��عه  بانک ها -که یکی از کارهای غلطی که 
در کشور شد این اس��ت که اجازه می دهند همین  طور پشت سر هم بانک 
به وجود بیاید – پول های مردم را جمع می کنند، بعد شرکت های صوری 
درس��ت می کنند، پول های مردم را به عنوان قرض، وام و تسهیالت بانکی 
به شرکت های خودشان می دهند، جیب خودشان را پُر می کنند« که حایز 
اهمیت است. همچنین صحت انتقادات نخبگان کشور را اکنون می توان در 
محاکم برگزار شده افراد متهم به فساد و سوء استفاده از مسئولیت های آنان 
در نظام بانکی مالحظه نمود، که گاهی با یک توصیه، سفارش یا یک برگ 
کاغذ، میلیاردها تومان تسهیالت ناحق برای عده ای از افراد در اقتصاد فراهم 
می ش��ود.  علی الظاهر به نظر می رس��د بانک ها در زمینه ترویج فسادهای 
مالی در کشور، یکی از مراکز کانونی مهم فساد به شمار می آیند، درحالی 
که اینگونه نیست و افراد وکارشناس��ان صحیح العمل و پاکدامن به منافع 
ملی در نظام بانکی وجود دارند که پاس��دار نظام اقتصادی کشور هستند. 
به صورت متقابل، در میان بخش  خصوصی عضو در اتاق ایران هم بس��یار 
افراد وفادار به منافع ملی وجود دارند که رهبر معظم انقالب بارها به نقش 
و فداکاری آنان در جنگ تحمیلی اش��اره داشته اند. عدم تأیید پرونده های 
مرتبط با واردات در مقابل صادرات از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران طی س��ه ماه گذش��ته، باوجود نّص صریح بخش��نامه های آن بانک 
محترم مبنی بر اس��تفاده صادرکنن��دگان از ۳0 ت��ا 50 درصد ارز حاصل 
از صادرات برای واردات خود و یا واگذاری آن به غیر، س��دی در برابر عدم 
ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است که بر این اساس، همانگونه 
که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران همپای بخش خصوصی واقعی، به 
دنبال ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است، حداقل انتظار آن است که 
به بخشنامه  های صادره توسط خود پایبند بوده و شرایط را برای رفع تعهد 
میس��ر کند، نه اینکه فضایی را فراهم آورد که صادرکنندگان با مس��ائل و 
مشکالت بیشتری روبه رو شوند. مجدداً ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، کماکان باور بخش  خصوصی 
این است که  راهکارهای اجرایی راهگش��ا، کمک کننده اصلی برگشت ارز 
صادراتی به چرخه اقتصادی خواهند بود و باید واقعیت ها را در این زمینه 
پذیرفت و به جای تنگ تر کردن شرایط سخت کنونی، سیاست تسهیلگری، 
همراه با نظارت کافی با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و نهادهای نظارتی را در دس��تور کار قرار داده و زمینه اعتمادبخشی 

به فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان را برای ارزآوری بیشتر فراهم نمود.
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وزارت کار اعالم کرد:
آغاز ثبت نام کارفرمایان

 برای دریافت وام کرونایی 
مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال 
وزارت کار گفت: کارفرمایان از چهارشنبه همین 
هفته می توانند برای دریافت تسهیالت کرونایی به 

تدریج در سامانه کارا ثبت نام کنند.
مه�ر- عالالدین ازوج��ی اظهار داش��ت: ابتدا 
پیامک هایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای بیش از یک میلیون واحد اقتصادی به شدت 
آسیب دیده از پنج شنبه گذشته آغاز شده و طی 

امروز یا فردا به پایان می رسد.
وی ادام��ه داد: بعد از ارس��ال پیام��ک مبنی بر 
اینکه کارفرما می توان��د در صورت تمایل ثبت نام 
کند، کارفرمایان از چهارشنبه این هفته به تدریج 
می توانند با مراجعه به س��امانه کارا اقدام به ثبت 
نام کنند. مدیرکل دفتر سیاس��ت گذاری و توسعه 
اش��تغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
روند کار به این صورت است که بر اساس کد ملی 
که کارفرما وارد سیس��تم می کند فرایند ثبت نام 
آغاز می شود. سپس مش��خصات اولیه کارفرما بر 

اساس اطالعات تأمین اجتماعی ارایه می شود.
وی گفت: هر کارفرمایی که ثبت نام کند و بتواند 
داده های لیست تأمین اجتماعی در اختیار سازمان 
تأمین اجتماعی قرار دهد، کار تأمین تسهیالتش 

سریع تر انجام خواهد شد.
ازوجی گفت: ما یک مرکز تماس را آماده کرده ایم 
که اگر اعتراضی از سوی کارفرما یا خویش فرمایی 
مبنی بر عدم دریاف��ت پیامک ص��ورت گیرد، به 
صورت شبانه روزی بتواند پاسخ سواالت خود را از 

این مرکز تماس بگیرند.
وی اف��زود: بنگاه ه��ای مش��مول دریاف��ت وام 
کرونایی، ۱۳ رس��ته ش��غلی هس��تند که اسامی 
آنها اخیراً از س��وی بانک مرکزی بروزرسانی شد؛ 
این بنگاه ها ناشی از شیوع کرونا، به شدت آسیب 
دیده اند؛ همچنین ستاد ملی مبارزه با کرونا برخی 
از کسب و کارها را باالجبار تعطیل کرده است که 
بر همین اساس این بنگاه ها حمایت های بیشتری 
نس��بت به بنگاه هایی که تعطیل نبودند، خواهند 

گرفت.
۳ میلیون شاغل بیمه شده در یک میلیون واحد 
آسیب دیده /   به هر بنگاه چقدر وام تعلق می گیرد؟

ازوجی گفت: نزدیک به ۳ میلیون ش��اغل بیمه 
ش��ده در این یک میلیون واحد اقتصادی آس��یب 
دیده مش��غول به کار بوده اند که در صورت تأیید، 
اطالعات به بانکی که خود متقاضی در سامانه ثبت 

کرده است، ارسال می شود.
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اتاق ایران - هفتمین دوره انتشار شامخ کل اقتصاد با سقوط سنگین این شاخص همراه بوده است. در فروردین امسال، شامخ کل اقتصاد از ۳۱.۳۹ واحد به ۲۸.6۸ واحد رسیده و شامخ بخش صنعت نیز از 
4۲.4۸ واحد تا ۲۸.06 واحد افت کرده است. کرونا اصلی ترین عامل سقوط شاخص برآورد می شود؛ اما فعاالن اقتصادی نسبت به بهبود وضعیت اظهار امیدواری کرده اند. بر اساس داده های منتشر شده از سوی 

بازوی پژوهشی اتاق ایران، شامخ )شاخص مدیران خرید( کل اقتصاد در فروردین امسال با ۹.۹7 درصد کاهش از ۳۱.۳۹ واحد به ۲۸.6۸ واحد رسیده و برای دومین ماه پیاپی افت سنگین را تجربه کرده است.
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