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اخبار
وزیر جهاد کشاورزی:

بخش خصوصی برای خرید غیردولتی
گندم طرح ارائه کند

وزیرجهاد با بیان این که بخش خصوصی
باید طرحی برای خرید غیر دولتی گندم ارائه
دهد،گفت :در این طرح باید ابعاد مختلف خرید
به صورت یک پکیج کامل تدوین شود تا بتوانیم
آن را به دولت ارائه کنیم.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت جهاد
کشاورزی ،کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی
در جلسه هماندیشی گندمکاران و صنایع
وابسته بر لزوم اعمال نظر بخش خصوصی در
سیاستگذاریها و تصمیمگیریها تأکید و اظهار
کرد :باید کمیته یا کارگروه مشترکی در معاونت
زراعت تشکیل شود تا برای سیاستگذاریها
و تصمیمگیریها از نظر و ایده فعاالن بخش
خصوصی استفاده کنیم.
وی افزود :به جهت هم اندیشی مستمر،
دعوت میکنم رئیس بنیاد ملی گندمکاران به
نمایندگی از بخش خصوصی مرتبط با گندم،
در شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی که
مباحث کالن را برعهده دارند ،شرکت کنند تا
بتوانیم از نظرات بنیاد بهره ببریم.
خاوازی با اشاره به وظیفه تعیین قیمت در
هیأت دولت خاطرنشان کرد :تمام قیمتگذاریها
توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود و
شورای اقتصاد در این خصوص با سازمان برنامه
و بودجه هماهنگی دارد بنابراین ما در جلساتی
که با سازمان برنامه و بودجه خواهیم داشت ،از
نظرات بخش خصوصی استفاده میکنیم.
وی با بیان این نکته که بخش خصوصی
باید طرحی برای خرید غیر دولتی گندم ارائه
دهد ،عنوان کرد :در این طرح باید ابعاد مختلف
خرید گندم دوروم ،آرد و یارانه بخش آرد به
صورت یک پکیج منسجم و کامل تدوین شود تا
بتوانیم آن را به هیأت دولت ارائه دهیم.
خاوازی افزود :مباحث مرتبط با گندم دوروم
از تولید که حدود یک میلیون تن ظرفیت داریم
تا اشتغال و صادرات باید به صورت کامل مطرح
شود تا بتوانیم یک تصویر درست و کامل از آن
در هیأت دولت ارائه دهیم .وزیر جهاد کشاورزی
ضمن اشاره به آمادگی بخش تحقیقات و ترویج
برای آموزش بهرهبرداران کشاورزی گفت :ترویج
مسئله مهمی است که میتواند در افزایش
تولید و افزایش بهره وری نقش آفرینی کند .او
در رابطه با مشکالت تأمین سوخت در بخش
کشاورزی گفت :در بخش سوخت مشکالتی در
تأمین سوخت صیادان ،گلخانهدارها ،تراکتور و
کمباین داریم که با تعامل بیشتر وزارت راه،
نیرو ،نفت و صنعت ،معدن و تجارت با وزارت
جهاد کشاورزی برطرف خواهد شد.وزیر جهاد
کشاورزی ،نهادههای کشاورزی را دغدغه اصلی
وزارت جهاد کشاورزی دانسته و تاکید کرد :باید
رسیدن کود و آفت کش به گندمکاران برای
کشت پاییزه به صورت  ۱۰۰درصد تضمین شود.

رییس جمهوری:

خروج دولت از بنگاهداری باید هرچه سریعتر اجرایی شود

رییس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی
دولت تاکید کرد :انتشار اوراق خزانه ،تحکیم
بازار سرمایه ،هدایت نقدینگی و کنترل قیمتها،
رونقبخشی به بورس و خروج دولت از بنگاهداری
باید هرچه سریعتر اجرایی شود تا مردم شاهد آثار
مثبت آن در اقتصاد کشور باشند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی
در یکصد و چهل و هفتمین جلسه ستاد اقتصادی
دولت پس از ارائه گزارش عبدالناصر همتی،
رییس کل بانک مرکزی در زمینه روند کاهشی
رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به سال ،۹۸
بر ضرورت تسریع در فروش اموال مازاد و سهام
شرکتهای دولتی که از سیاستهای عمده
اقتصادی دولت است ،تاکید کرد.
رییس جمهوری افزود :انتشار اوراق خزانه،
تحکیم بازار سرمایه ،هدایت نقدینگی و کنترل
قیمتها ،رونق بخشی به بورس و خروج دولت از
بنگاه داری باید هرچه سریعتر اجرایی شود تا مردم
شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد کشور باشند.
در این جلسه همچنین گزارش عملکرد و
برنامه انتشار اوراق مالی اسالمی در سال  ۹۹ارائه و
در زمینه چگونگی انتشار و عرضه آن بحث و تبادل
نظر شد.روحانی در این راستا افزود :سیاست هدایت
نقدینگی موجود کشور باید به سمت تولید و سرمایه
گذاری در بازار پول و سرمایه بوده و همچنین
اوراق مشارکت هم به سرمایه گذاری و تقویت
زیرساختها و طرحهای عمرانی کشور کمک کند.
رییس جمهوری ادامه داد :با هماهنگی و همکاری

کامل میان دستگاههای مربوطه برنامه زمان بندی
عرضه اوراق مشارکت به نحو شفاف اعالم و اجرا
شود تا امکان مشارکت فعاالن اقتصادی در بازار
پول و سرمایه به طور کامل فراهم گردد .رئیس
جمهوری همچنین از رئیس کل بانک مرکزی
خواست به حضور پرقدرت در تامین ارز مورد نیاز
کاالهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی ادامه
داده و در عین حال با همکاری نهادهای ذیربط
نظارت بر بازار ارز را با جدیت دنبال کند تا بازار
دستخوش بازیهای روانی و عملیات رسانهای
مخرب بعضی سودجویان نشود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه واگذاری

داراییهای غیرضرور دولتی به عنوان گامی
موثر برای تبدیل سرمایههای راکد به مولد ،طی
سالهای گذشته متوقف مانده و موجب انباشت
ثروت غیرموثر در دست دستگاههای دولتی،
عمومی و خصولتی شده است ،افزود :آزادسازی
این اموال در راستای سیاستهایی که دولت را
از بنگاهداری رها کند ،اقدامی ماندگار ،سازنده و
موثر در تقویت بنیه اقتصادی و توسعه پایدار کشور
است.روحانی تصریح کرد :دولت باید با تسریع در
عملیاتی کردن برنامههای واگذاری داراییهای
غیرضرور در دستگاههای تحت مسئولیت خود،
نظیر بانکها و وزارتخانهها و دیگر دستگاههای

اجرایی ،دستگاههای عمومی و حاکمیتی دیگر را
هم که وابستگی مستقیم به دولت ندارند ،ترغیب
کند بر اساس همین رویه عمل کنند .رئیس
جمهوری با اشاره به سیاستهای دولت برای
تحکیم و تعمیق بازار سرمایه خاطرنشان کرد:
وزارت اقتصاد باید موضوع واگذاری داراییهای
غیرضرور دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در
بازار سرمایه را پیگیری کند تا این واگذاریهای
سریعتر انجام شود .همچنین موضوع راهاندازی
بورس امالک که اخیرا در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت مورد بحث قرار گرفته نیز باید با
سرعت و قوت و بدون فوت وقت پیگیری و اجرایی
شود.رئیس جمهوری همچنین با تاکید بر ضرورت
ایجاد تحرک حداکثری در ساخت و عرضه مسکن
در سراسر کشور گفت :همه دستگاههای دولتی و
عمومی باید به هر نحو ممکن و به ویژه با در اختیار
قرار دادن اراضی قابل استفاده برای ساخت مسکن،
وزارت راه و شهرسازی را در مسیر ایجاد تحرک
و رونق بیشتر در ساخت و ساز و سامان دادن به
بازار مسکن یاری کنند .رئیس جمهوری با اشاره
به اینکه متاسفانه در سالهای اخیر پیشرفت قابل
انتظار در بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده
شهری حاصل نشده است ،تصریح کرد :ضرورت
دارد از زمینهای دستگاهها و نهادهای دولتی و
عمومی برای رونق ساخت و ساز و احیا بافتهای
فرسوده ،به ویژه در مناطق مرکزی شهرها استفاده
شود و همه بخشها باید وزارت مسکن را در این
زمینه همراهی و کمک کنند.

یحیی آلاسحاق جزییات اجزای توافق ارزی با عراق را تشریح کرد

بازگشت آرامش به بازار ارز و رفع مشکل ارزی ایران

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه نتایج
سفر رییس کل بانک مرکزی به عراق امکان استفاده از منابع منجمد
شده کشور را فراهم میکند ،خواستار تشکیل کمیتهای ویژه با نگاه
فورس ماژور برای اجرایی کردن این توافقات شد.
یحیی ال اسحاق درباره سفر دکتر همتی به عراق و دیدار با
رییس کل بانک مرکزی ،وزیر دارایی و نخست وزیر این کشور و
توافق برای استفاده از منابع ایران برای تامین کاالهای اساسی و غیر
تحریمی در گفتگو با خبرآنالین،گفت :این توافق ،توافق بسیار خوبی
است و دلیل آن نیز این است که میتوان در شرایط موجود از منابع
منجمد شده ایران در عراق استفاده کرد.
وی عمده منابع موجود ایران در عراق را منابع حاصل از درآمد
صادرات برق و گاز اعالم کرد و افزود :این رقم چشمگیر است و حدس
میزنم بین  ۴تا  ۵میلیارد دالر باشد.
وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به سفر سال گذشته رییس کل بانک
مرکزی ایران به عراق تصریح کرد :در سفر سال قبل دکتر همتی
در دیدار با رییس کل بانک مرکزی عراق قرار شد حسابی از سوی
چند بانک ایرانی در بانک مرکزی این کشور افتتاح شود تا امکان
تبادالت پولی به یورو و دینار میسر شود اما در عمل بازهم در نوع کاال
محدودیتهایی به وجود آمد.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود :قرار شده است
تا ایران بتواند از منابع خود درباره کاالهای اساسی و دارو و همچنین
کاالهای غیرتحریمی استفاده کند .اقدام اخیر اقدامی شایسته و خوب
است و باعث دسترسی دولت به منابع خود خواهد شد.
ال اسحاق با بیان اینکه اجرایی شدن این توافق ،آثار فراوانی
برجای خواهد گذاشت ،گفت :اولین موضوع این است که دولت
مقداری از داراییهای خود را نقد کرده و مشکالت ارزی نیز حل
میشود و آرامش به بازار ارز بازمیگردد  .همچنین تبدیل این
داراییها به ریال حجم بزرگی از کسریهای دولت را از نظر ریالی حل
خواهد کرد .وی خاطرنشان کرد :با توجه به توافقات خوبی که حاصل
شده ،به نظر میرسد این کار اجرایی است.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد :بخش
خصوصی هم میتواند مجری این کار باشد و این امکان وجود دارد
که از محل مطالبات دولت ایران ،بخش خصوصی بتواند دارو ،کاالهای
اساسی و غیرتحریمی را وارد کند.
وزیر اسبق بازرگانی پیشنهاد داد تا کمیته ویژهای با نگاه فورس
ماژور توسط بانک مرکزی ،وزارت صمت ،گمرک و سازمان استاندارد
تشکیل شود تا هرچه سریعتر امکان اجرایی کردن توافقات حاصل
شده در سفر رییس کل بانک مرکزی به عراق به وجود بیاید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خبر داد:

 ۲۰درصد خانه های خالی کشور در استان تهران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
تهران گفت :بیش از  ۲۰درصد از خانه های خالی
کشور با عدد حدود  ۵۰۰هزار واحد برای استان
تهران است.
به گزارش امتیاز و به نقل از سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان تهران ،نعمت اهلل ترکی از
اشتغال  ۸۵هزار نفر در سال  ۹۸خبرداد و گفت:
مشخصات این افراد در سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم
توسعه ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در کل
کشور تاکید شده است گفت :پیش بینی ما برای
امسال ایجاد  ۹۵هزار فرصت شغلی در استان تهران
است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
تهران اظهار کرد :نکته قابل تأمل اینکه  ۳۰هزار
فرصت شغلی مازاد بر اعداد اعالمی ایجاد شده سال
گذشته مربوط به بخش ارتباطات بوده که در نوع
خود قابل تأمل است.
ترکی اعالم کرد :بیش از  ۲۰درصد از
خانههای خالی کشور با عدد حدود  ۵۰۰هزار واحد
برای استان تهران است که متأسفانه به دلیل عدم
دسترسی به منابع اطالعات و برخی چالشهای
قانونی امکان دریافت مالیات از صاحبان این امالک
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میسور نبود.وی افزود :با عملیاتی کردن قانون
بودجه و اخذ مالیات از صاحبان خانههای خالی
اجرای این قانون در سه ماهه دوم سال  ۹۹رسماً
عملیاتی خواهد شد .ترکی گفت :برای تحقق این
مهم جلسات و اقداماتی در حوزه مدیریت شهری

و شهرداریها به ویژه شهرداری تهران انجام شده
و با توجه به اینکه نیمی از این مبلغ بعنوان مشوق
قانونی به شهرداریها باز میگردد انگیزه خوبی
برای همکاری شهرداریها برای اجرای این قانون
ایجاد شده است.

وی اظهار داشت :نظامات داخلی بانک مرکزی ،وزارت صمت،
گمرک و سازمان استاندارد باید برای اجرای این توافقات با یکدیگر
همراه باشند زیرا در صورتی که روال عادی ثبت سفارش و واردات
بخواهد دنبال شود ،این موضوع به مشکل برمیخورد و باید تحولی در
بروکراسی اداری آن انجام شود.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تصریح کرد :پیش
از این در بانک مرکزی کمیته تهاتر داشتیم که به نظرم احیای آن
کمیته ضروری است و میتواند به تسهیل امور کمک بسیاری کند.

بانك
آغاز مرحله دوم غربالگری کارکنان
بانک ملی ایران در سراسر کشور

با اتمام عملیات تست کرونا کارکنان بانک
ملی ایران ،مرحله دوم طرح غربالگری سالمت
همکاران در استان ها آغاز شده است.
به گزارش امتیاز ،بیمارستان بانک ملی
ایران از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون عالوه
بر ارایه خدمات معمول به بیماران در راستای
استفاده حداکثری از ظرفیت بیمارستان ،خدمات
گسترده ای را در راستای کمک به کاهش آثار
شیوع این ویروس ارائه کرده است که از جمله
آن می توان به غربالگری  PCR، IgGو IgM
همکاران در تمامی استان ها اشاره کرد.
همچنین از روزهای ابتدایی شیوع ویروس
کرونا ،طرح تماس برخط پزشکان و پرستاران
بیمارستان با کارکنان بانک در سراسر کشور
به منظور رفاه حال همکاران برای دسترسی
به مشاوره های پزشکی الزم و جلوگیری از
مراجعات غیرضروری به مراکز و درمانگاه ها
اجرایی شده است.
بر این اساس تاکنون غربالگری کرونایی
همکاران در تمامی استان ها انجام شده و طرح
غربالگری وارد فاز دوم شده است.
در مرحله دوم این طرح که با همراهی
حسینعلی سخندان مدیر امور بیمارستان و
دانشکده پرستاری با تیم پزشکی انجام می شود،
غربالگری قلب و عروق همکاران صورت می
گیرد .این طرح تاکنون در قم ،گیالن ،قزوین،
شیراز ،سیستان و بلوچستان و خرم آباد اجرایی
شده و در سایر استان ها نیز عملیاتی خواهد شد.
همزمان با اجرای طرح غربالگری قلب و
عروق  ،به خانواده همکاران فوت شده به علت
بیماری کرونا در استان ها نیز سرکشی شده و از
آنها دلجویی می شود.

ادامه فروش ویژه فروشگاههای
ایرانمال با طرح «آیندهداران»
بانک آینده

در راستای اجرای طرح خرید اعتباری
«آیندهداران» ،باز هم فروشگاههای دیگری از
مجموع مراکز فروش فعال در بازار بزرگ ایران
فروش ویژه و مشارکت خود در این طرح را اعالم
کردند.
این فروشگاهها نیز دارای نشان طرح
«آیندهداران» میشوند؛ بدینترتیب ،دامنه
انتخاب مشتریان محترم برای استفاده از
تولیدات باکیفیت و بهرهمندی از مزایای این
طرح ،گستردهتر خواهد شد.مشتریان محترم
بانک آینده که دارای یکی از انواع سپردههای
قرضالحسنه (جاری و پسانداز) ،سپردههای
بلندمدت شتاب و آیندهساز  ,و صندوقهای
سرمایهگذاری هستند ،میتوانند با رجوع به
شعب بانک آینده و سامانه پیشخوان مجازی
 abplus.irبر اساس موجودی حساب انتخابی
خود از مزایای این طرح ،بهرهمند شوند.

