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روزنامهصبحايران

اقتصادی

چهارشنبه  11تیر  9 1399ذیالقعده  1 1441جوالی 2020

اخبار
روحانی در واکنش به پویش وزارت نیرو:

به قامت میایستم و با همه وجود تقدیر
و تشکر میکنم

رئیس جمهور تاکید کرد که اقدامات
برنامهریزی شده وزارت نیرو در زمینه دو
نیاز اساسی مردم یعنی آب و برق برای مردم
عزیز ایران و دولت تدبیر و امید افتخارآمیز و
غرورآفرین است.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه
اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم و
المسلمین حسن روحانی در پی گزارش وزیر نیرو
در مورد پویش #هر هفته -الف – ب -ایران در
سال  ،98اظهارداشت :در برابر جهاد و فداکاری
شخص جنابعالی ،مدیران ،کارکنان ،مهندسین و
کارگران وزارت نیرو به قامت میایستم و با همه
وجود تقدیر و تشکر میکنم.
متن پیام تقدیر رئیس جمهور از اقدامات
انجام گرفته در حوزه وزارت نیرو به این شرح
است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
اقدامات برنامهریزی شده در زمینه دو نیاز
اساسی مردم یعنی آب و برق (الف و ب) ،عبور
بی مشکل از تابستانهای گرم و خشک ،ایجاد
امنیت روحی و اجتماعی در جهت استمرار
بهرهگیری از دو نعمت ارزشمند ،اعتماد الزم
برای برنامهریزی اقتصادی و نگاه امیدوارانه به
تابستان  99علیرغم مواجهه با پاندمی کووید19
و عدم دغدغه مردم در جهت قطعی آب یا برق
در بیمارستان یا منزل یا محل کار از یکسو؛ و
بیان و تشریح الزم در پایان طرحها و افتتاح آنها
به سبکی نوین و دلگرمکننده از سوی دیگر،
برای مردم عزیز ایران و دولت تدبیر و امید
افتخارآمیز و غرورآفرین بود.
در برابر جهاد و فداکاری شخص جنابعالی،
مدیران ،کارکنان ،مهندسین و کارگران وزارت
نیرو به قامت میایستم و با همه وجود تقدیر و
تشکر میکنم .خداوند یاورتان باد.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران
وزیر راه خبر داد:

منابع وام ودیعه مسکن آماده شد
نیاز به پرداخت اقساط نیست

وزیر راه و شهرسازی از تامین منابع وام
ودیعه مسکن خبر داد و گفت :قرار نیست
مستاجر اقساط آن را بپردازد.
محمد اسالمی امروز در حاشیه مراسم بهره
برداری از  ۶۸دستگاه ناوگان جدید ریلی درباره
بسته حمایتی از مستأجران گفت :بر اساس
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تسهیالت
حمایت از مستأجران مصوبهای داشتیم چرا که
التهابات بازار مسکن سبب افزایش بی منطق
اجاره بها شده بود .در نتیجه جلسات متعددی
با دستگاههای مختلف از جمله دستگاه قضائی
برگزار کردیم که نتیجه آن تعیین سقف برای
افزایش اجاره بها بود و برای همه الزم االجرا
است.
وی ادامه داد :این نرخها بر اساس شاخص
تورم و تطبیق معیشت و زندگی مردم در
شهرهای مختلف تعیین شده و حداکثر نرخ
مجاز برای افزایش اجاره بها در تهران  ،۲۵در
 ۷کالنشهر  ۲۰و سایر شهرها  ۱۵درصد است.
وزیر راه و شهرسازی افزود :با توجه به
اینکه اسباب کشی موجب گسترش ویروس
کرونا میشد تعیین کردیم که هر کس قرارداد
اجارهای آن به اتمام میرسد موجر مکلف به
تمدید قرارداد میشود اما اگر مستأجر تکالیف
خود را انجام ندهد با حکم دادگاه ملک را باید
تخلیه کند .همچنین اگر مالک در این مدت
مسکن را بفروشد مستأجر ظرف دو ماه باید
واحد را تخلیه کند ضمن اینکه اخذ کد رهگیری
برای معامالت مسکن و قراردادهای اجاره الزامی
است .اسالمی با بیان اینکه برخی مالکان اجازه
را  ۳تا  ۴برابر افزایش داده اند اظهار داشت :برای
بسته حمایتی منابع در نظر گرفته شده که این
بسته شامل حمایت از مستأجران و طرح اقدام
ملی است که به زودی بخشی از آن در ستاد ملی
کرونا و در بخشی دیگر در ستاد اقتصادی دولت
به تصویب میرسد.
وی درباره وام ودیعه مستأجران نیز گفت:
منابع این وام تهیه شده اما رقم آن هنوز قطعی
نیست .این تسهیالت به صورت ودیعه است و
اقساط آن را مستأجر نمیدهد.

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت درباره ایجاد مشاغل جدید در دوره کرونا تاکید کرد؛

کرونا فرصتی برای توسعه دولت الکترونیک

رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت
پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات درباره ایجاد مشاغل جدید در دوره کرونا،
لزوم استفاده از فرصت دوره کرونا برای توسعه
دولت الکترونیک را ضروری خواند و بر ضرورت
برنامه ریزی و آمادگی بخش ارتباطات و فناوری
اطالعات برای برگزاری فصل جدید تحصیل دانش
آموزان و دانشجویان بر بستر شبکه ملی اطالعات
تاکید کرد.
به گزاش امتیاز و به نقل از پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم
و المسلمین حسن روحانی دیروز همچنین
دستگاه های ذیربط را موظف کرد در جهت رفع
موانع گسترش کسب و کارهای مجازی اقدام
کرده و برای کمک به رونق آن دسته از کسب و
کارهایی که در ایام کرونا رونق یافته و استعداد
افزایش اشتغال در آنها بیش از دیگران است،
برنامه ریزی کند.
رئیس جمهور اظهارداشت :الزم است
کارگروهی برای تنظیم روابط بخش خصوصی و
دولت در حوزه خدمات نوآورانه در وزارتخانه های
تخصصی با حضور وزارت ارتباطات ،معاونت علمی
و فناوری و وزارت اقتصاد تشکیل شود.
همچنین رئیس جمهور وزارت اقتصاد را مامور

کرد تا پیشنهاد وزارت ارتباطات بر تعریف بسته
های «اعتبار مالیاتی» به جای «معافیت مالیاتی»
برای شرکت های نوآور را بررسی و برای اجرایی
نمودن آن برنامه ریزی کند.
رئیس جمهور از وزیر اقتصاد خواست تسهیل
شرایط ورود شرکت های فعال در حوزه اقتصاد
دیجیتال به بورس را پیگیری کرده و حتی االمکان
یک بازار اختصاصی به منظور پذیرش شرکت های

دانش بنیان و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد
شود.
در این جلسه گزارش وزیر ارتباطات درباره
ایجاد مشاغل جدید در دوره کرونا ارائه شد که بر
اساس آن موضوعات سالمت الکترونیک ،سرگرمی
آنالین ،خدمات حمل و نقل اینترنتی کاال و
همچنین خدمات آموزش مجازی و امنیت فضای
مجازی از حوزه هایی عنوان شدند که در دوره ی

کرونا رونق نسبی یافته اند.
طبق این گزارش ،تالش دولت در توسعه
زیرساخت های ارتباطی در چند سال گذشته
باعث شد که در شرایط پیش آمده در دوره شیوع
جهانی کرونا ،بخش های مختلف اقتصادی و
خدماتی بتوانند رویکرد جدیدی را در ادامه فعالیت
های خدماتی و اقتصادی خود در پیش گیرند و
به واسطه همین تالش ها امکان ارائه خدمات
دیجیتالی فراهم شد که در روزهای کرونایی ،نقش
یک ناجی را داشته باشد.
درحال حاضر به واسطه تالش های دولت
فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری ها و برنامه
های توسعه ای فراهم و متمرکز شده است و این
زیرساخت در آینده با سرعت بیشتری توسعه خواهد
یافت .شیوع این ویروس فرصت هایی را برای رونق
صنعت تجارت الکترونیک و آموزش آنالین فراهم
کرد که نمونه های آن را در بورس ،بیمه ،مالیات
خرید آنالین ،خدمات آنالین ،جلسات و کنفرانس
های آنالین و آموزش درسی و دانشگاهی آنالین
مشاهده می کنیم .تغییر در الگوی خرید و افزایش
حدود  40درصدی فروش اینترنتی و آشنا شدن
مردم با فرهنگ تجارت آنالین از همین دستاوردها
و گام مهمی برای تبدیل شیوه های سنتی به مدرن
است.

افشاگری رئیس خانه صنعت ایران :

بانکها شرخر دارند و فساد ما را بیچاره کرده است

رئیس خانه صنعت ایران با بیان اینکه بانکها امالک صنعتی
 40میلیارد تومانی را با قیمت  6میلیارد تومان به مزایده میگذارند،
گفت :بعد از گذشت  7سال از عمر دولت ،اتفاقی برای نجات بخش
صنعت نیفتاده است.
عبدالوهاب سهلآبادی در مراسم بزرگداشت روز صنعت و
معدن اظهار داشت :در اوایل روی کار آمدن دولت میدانستیم
که مسئوالن با مشکالت انباشته شده از قبل روبرو است و این
موضوع را نیز به رئیسجمهور اعالم کردم و گفتم که تنها
وزارت صنعت نمیتواند صنایع و معادن کشور را نجات دهد.
بلکه برای این کار باید یک عزم جدی در همه وزارتخانهها
وجود داشته باشد.
وی ادامه داد :برای حل مشکالت صنعت و معدن نیاز به یک قیام
بود که آن ،اتفاق نیفتاد و امروز بعد از گذشت  7سال میدانیم که
دولت با مشکالت زیادی از جمله تحریمها روبرو است.
رئیس خانه صنعت ایران با ذکر یک مثال اظهار داشت :یکی از
سالطین در یک شب برفی به درشکهچی خود گفت که برویم دوری
بزنیم ،در میان راه از درشکهچی پرسید هوا چطور است؟ درشکهچی
گفت هوا سرد است .آن سلطان به درشکهچی گفت جای ما خیلی
گرم است .درشکهچی هم پاسخ داد سرما میگوید جای شما گرم
است ،ولی من پدر درشکهچی را در آوردم.

وی افزود:موضوع تحریمها نیز مانند این قضیه است ،تحریم کمر
ما را شکسته و مدیریت تحریم تنها توقعی بود که از ما داشتید و به
واهلل ما نیز آن را انجام دادیم.
رئیس خانه صنعت ایران با بیان اینکه در ایام کرونا با خرد جمعی
دولت توانستیم آسیب کمتری را نسبت به کشورهای دیگر داشته
باشیم ،گفت :همانطور که در این مسیر شهدای زیادی را در کادر
پزشکی داشتیم ،بخش صنعت نیز شهید و جانباز داشته است.
وی تاکید کرد :صنعتگران در این موضوع کوتاه نیامدند و
کمکهای زیادی از سوی اتاقهای بازرگانی جمعآوری شد اما آیا
دولت کوچکترین تقدیری از آنها کرده است؟
وی ادامه داد 10 :روز پیش اشک سرپرست وزارت صنعت در
جلسهای با صنعتگران بابت یک تولیدکننده دارای چند برند تولیدی
که  4سال در زندان بود ،درآمد.
سهلآبادی افزود :صنعتگر تبریزی به دلیل عدم پرداخت
دیونش به بانک و اینکه برای عقد دخترش اجازه مرخصی  10روزه
میخواست در نهایت با خودکشی دختر مواجه شد و خودش هم سه
روز بعد خودکشی کرد.
سهلآبادی با بیان اینکه بانکها صنعت کشور را نابود کردهاند
و نزول ما را بیچاره کرده است،گفت :ملک  25یا  40میلیارد تومانی
صنعتی را به قیمت  5یا  6میلیارد تومان به مزایده میگذارند ،بانکها

شرخر دارند و فساد ما را بیچاره کرده است به طوری که برای هر کار
جزئی باید داد بزنیم.
وی در ادامه با اشاره به مشکالت بخش معدن گفت :اگر معدنکار
به اندازه قراردادش برداشت کند که هیچ ،اما اگر کمی اضافهتر
برداشت کند باید جریمه بپردازد ،اگر کمتر هم برداشت کند باز هم
باید جریمه بدهد .مسئوالن بدانند کرونا اتفاق افتاده و باید در برخی
موارد تجدیدنظر کنند.
رئیس خانه صنعت ایران اظهار داشت :برای موفقیت در پایان
دولت ،مسئوالن باید مقداری با صنعتگران همفکری کنند.

برای ورود به بورس ،داراییهای ضروری را نفروشید

هشدار مدیرعامل بورس به متقاضیان سرمایه گذاری در بازار سهام

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
گفت :بورس امالک و مستغالت شرکت سهامی
عام است و بعد از پذیره نویسی به مردم واگذار
خواهد شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از خبرگزاری
صداو سیما ،حسن قالیباف اصل در حاشیه مراسم
تفاهم نامه همکاری ایجاد پنجره واحد برای
ورود شرکتها به بازار سرمایه افزود :براساس
تفاهم نامهای که امروز بین اتاق بازرگانی ایران،
حسابرسی ،بورس تهران و فرابورس به امضا رسید
سعی کردیم ،دستورالعمل پذیرش را تسهیل کنیم
به همین دلیل سازمان بورس از فرایند پذیرش
کنار کشید و فرایند را به بورس تهران و فرابورس
واگذار کرد .وی ادامه داد :با توجه به جلساتی که در
اتاق بازرگانی داشتیم قرار شد نرم افزاری تهیه شود

تا شرکتهای عضو اتاق بازرگانی ،بتوانند از طریق
پنجره واحد در بازار سرمایه پذیرش شودند .رئیس
سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت :بخش
خصوصی از روند طوالنی بودن پذیرش در بورس
گالیه داشتند ،برای همین برای کوتاهی فرایند
پذیرش این تفاهم نامه امضا شد تا قبل از پذیرش
بسیاری از کارها ،چون صورتهای مالی شرکتها
انجام شود .وی افزود :در بحث بورس امالک
مستغالت قرار است عالوه بر امالک ،امتیازات
اموال نیز معامله شود و در حوزه امالک  ۲مشکل
نقدشوندگی و کشف قیمت داریم .قالیباف اصل
اضافه کرد :ایجاد بورس امالک ایده خوبی است،
زیرا بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی ،امالک
و اموال زیاد دارند ،اما نمیتوانند نقد کنند بورس
امالک به عنوان ابزار تامین مالی خواهد بود .وی با

اشاره به اینکه این بورس امالک و مستغالت شرکت
سهامی عام است ادامه داد :این بورس بیشتر با
محوریت بخش خصوصی است و سهام آن بعد از
پذیره نویسی ،به مردم واگذار میشود و کمک به
نقد شوندگی اموال میکند .قالیباف اصل درباره
دومینای تی اف دولتی گفت :هنوز درخواستی از
سوی وزارت اقتصاد به سازمان بورس نیامده است.
مدیرعامل بورس تهران گفت :افراد برای
ورود به بورس از پس اندازهای خود استفاده کنند
و داراییهای مورد نیاز خود را نفروشند .علی
صحرایی در حاشیه مراسم تفاهم نامه همکاری
ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکتها به بازار
سرمایه درباره رونق این روزهای بازار سرمایه
افزود :مردم بورس را بهترین بازار برای سرمایه
گذاری انتخاب کردند بطوریکه با هر میزان سرمایه

میتوانند وارد این بازار شوند.وی ادامه داد :بازار
سرمایه به عوامل اقتصادی و سیاسی واکنش نشان
میدهد ،بر این اساس ،مردم باید برای ورود به بازار
سرمایه با تحلیل وارد شوند و دنباله رو تحلیلهای
فضای مجازی نروند .صحرایی اضافه کرد :افرادی
که دانش کافی ندارند ،از ابزار های مختلف ،چون
صندوقهای سرمایه گذاری استفاده کنند و متنوع
سازی در خرید سهام را رعایت کنند.مدیرعامل
بورس تهران گفت :بازار بورس همچنان که بازده
دارد ،ریسک هم دارد پس از افراد دارای شناسنامه
تحلیلی در بازار استفاده کنند.وی افزود :براساس
قانونی که امسال تصویب شد شرکتهای بورسی
که در سال  ۹۹نمادشان در بازار بورس درج شود،
سازمان امور مالیات به مباحث مالیاتیشان در
سالهای گذشته ورود پیدا نمیکند.

شماره 2993

بانك
مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

پرداخت بيش از  175هزار ميليارد
ريال در سال  98به بخش صنعت و
معدن کشور

دكتر حسين مهري اعالم داشت :اين بانك
در سال  98بيش از  175هزار ميليارد ريال،
تسهيالت در جهت حمايت از بخش صنعت و
معدن كشور پرداخت كرده است.
دكترحسین مهری مديرعامل اين بانك
به مناسبت دهم تيرماه روز صنعت و معدن از
خبرگزاري ايبنا بازديد كرد و ضمن تبريك اين
روز به همه صنعتگران ،معدنکاران و کارآفرینان
کشور و همكاران شبكه بانكي ،اظهار داشت:
بانک صنعت و معدن با توجه به اینکه بانکي
تخصصی در حوزه صنعت و معدن است تالش
کرده که تمرکز خود را بر پرداخت تسهیالت به
کارآفرینان اين حوزه قرار دهد.
وی افزود :با توجه به اینکه  ۸۶درصد
پرتفوی بانک صنعت و معدن ،ارزی بود؛ سال
گذشته با تکلیف مجمع بانک ،تمرکز را بر
پرداختهای ریالی قرار دادیم و به نوعی در سال
گذشته قرارداد عاملیت ارزی با صندوق توسعه
ملی امضا نکردیم تا در پرتفوی ارزی و ریالی
بانک تعادل ایجاد کنیم.
دكتر مهری تصریح کرد :با توجه به
اولویتهایی که تعریف کرده بودیم ،در سال 98
حدود  ۷۰درصد تسهیالت به سرمایه در گردش
واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن ادامه داد:
با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد
اولیه ضرورت داشت که حجم پرداختها را در
این حوزه متمرکز کنیم که هدف ما این بود که
هيچ واحد توليدي به خاطر نداشتن مواد اولیه،
کاهش ظرفیت پیدا نکند و خوشبختانه رشد
خوبی را در این بخش شاهد بودیم؛ همچنین
 ۲۰درصد تسهیالت هم در حوزه سرمایه ثابت
برای طرحهای تکمیلی و ایجادی پرداخت شد.
وی خاطرنشان کرد :در سال  ۹۹که از
سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید
نامگذاری شده تأکید بر این بود که جهشی در
پرداخت تسهیالت داشته باشیم و با توجه به
اینکه در سال گذشته در شاخصهای مختلف
مانند ضمانتنامهها ،وصول مطالبات ،پرداختها
و قراردادها بین  ۴۵تا  ۷۵درصد رشد داشتیم،
امسال مقرر کردیم که  ۱۰۰درصد رشد را شاهد
باشیم که مفهوم جهش را به خود بگیرد.
دكتر مهری با تأکید بر اینکه امسال تالش
کردیم در بحث تجهیز منابع قدرتمندتر ظاهر
شویم تا بتوانیم در بخش پرداخت شاهد يك جهش
محسوس باشيم ،افزود :در سه ماهه اول سال جاری
در بحث پرداختها حدود  ۵۴درصد رشد داشتیم
که البته این رشد درحوزه ریالی  ۹۶درصد بود .وی
ادامه داد :در بحث وصول مطالبات و تجهیز منابع
نیز تالش کردیم هم سپردهها را افزایش دهیم و هم
از منابع وجوه اداره شده و منابع صندوق توسعه ملی
برای پرداخت به صنعتگران و معدنکاران در حوزه
ریالی استفاده کنیم و پیشبینی میکنیم این رشد
را تا پایان سال ادامه دهیم و امسال بتوانیم حدود
 ۲۵۰هزار میلیارد ریال تسهیالت به حوزه صنعت و
معدن پرداخت کنیم.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره
به اینکه با توجه به وضعیت شیوع ويروس کرونا
اقداماتی در این زمینه انجام شده است ،گفت :با
وجود اینکه در فروردین و اردیبهشت کسب و کارها
نیمه فعال بود ،در بانک صنعت و معدن از پنجم
فروردین ماه همه همکاران در محل كار حاضر
بودند و این رشدها با لحاظ فضای کرونایی کشور
که برخی از واحدها به صورت نیمه فعال درآمده
بودند انجام شد که امیدواریم این روند را شتاب
دهیم .چراکه امسال ،سال جهش تولید است و
بانکها به عنوان یک ابزار جهش در تأمین مالی
مطرح هستند و تالش میکنیم این جهش را در
عمل در بانک صنعت و معدن داشته باشیم.

