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تعرفه آگهی 
نشریه ستبران
در سال 1399

دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۹ ابالغ شد

هموارسازی  با هدف  را  در سال 1399"  متوسط  و  کوچک  اقتصادی  بنگاه های  مالی  تأمین  "دستورالعمل  مرکزی  بانک 
مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه های اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت 
بخش های مولد و تأمین مالی تولید کنندگان داخلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی به شبکه بانکی کشور 

ابالغ کرد.

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3619339-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99/#search=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C
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بـر اسـاس اطالعـات دریافتـی از سـامانه ثبـت  نام 
واحدهـای تولیدی، آمـار عملکرد اجـرای این طرح 
در سـال  1398، حاکـی از تأمیـن مالـی تعـداد 37 
هـزار و 462 بنـگاه اقتصـادی کوچک و متوسـط با 
تخصیـص مبلغی معادل 544 هـزار و 703 میلیارد 

ریال توسـط شـبکه بانکی اسـت.
تأمیـن  دسـتورالعمل  ابـالغ  پیـرو  اسـت،  گفتنـی 
مالـی بنگاه هـای کوچک و متوسـط در چهار سـال 
گذشـته و اتخـاذ رویکرد مسـاعدت مقرراتی، زمینه 
مناسـب تری بـه   منظـور تأمیـن مالـی واحدهـای 
یـاد شـده فراهـم شـده و عملکـرد مزبـور نشـان از 
همراهـی و اهتمـام نظام بانکی در اجـرای تأکیدات 
مقـام معظـم رهبـری و سیاسـت های دولـت بـرای 
تولیـدی  واحدهـای  از  بیشـتر  هرچـه  حمایـت 
کوچـک و متوسـط دارد تـا بـه ایـن ترتیـب امکان 
هدایـت بهینـه و صحیـح منابـع مالـی موجـود در 
راسـتای بهبـود وضعیت اشـتغال و رشـد اقتصادی 

در کشـور فراهـم شـود.

در سـال جـاری نیـز بـا توجـه بـه شـرایط ویـژه 
علیـه  ظالمانـه  تحریم هـای  اعمـال  و  اقتصـادی 
هموارسـازی  منظـور  بـه  مرکـزی  بانـک  کشـور، 
مسـیر تولید ملـی و حمایت از بنگاه هـای اقتصادی 
در راسـتای تحقـق شـعار جهـش تولیـد، هدایـت 
مولـد،  بخش هـای  سـمت  بـه  جامعـه  نقدینگـی 
تأمیـن  و  داخلـی  تولیـد کننـدگان  مالـی  تأمیـن 
سـرمایه در گـردش بنگاه هـای اقتصـادی را هـدف 
 گـذاری کرده اسـت. بر اسـاس ایـن دسـتورالعمل، 
بـه  توجـه  بـا  شـده اند  ملـزم  عامـل  بانک هـای 
حساسـیت شـرایط اقتصـادی، بیشـتر از گذشـته و 
با احسـاس مسـئولیت افزون تـر، به موضـوع تأمین 
مالـی بنگاه هـای کوچـک و متوسـط توجـه جـدی 
و  منابـع  محدودیـت  علی رغـم  و  باشـند  داشـته 
مشـکالت و تنگناهـای اعتبـاری موجود، نسـبت به 
اولویـت بنـدی تسـهیالت بـه گونـه ای اقـدام کنند 
کـه امـکان دسـتیابی بـه اهـداف تعییـن شـده در 

سـال جهـش تولیـد میسـر شـود.

ارز صادراتی بخش خصوصی 
از کشور عراق مشکلی برای 

بازگشت ندارد
رئیس اتاق ایران و عراق از توافقات انجام شده با 
عراق برای بازگشایی مرزهای جنوبی ایران با این 
کشور، هفته ای دو روز و بازگشت ارز صادراتی 

دولتی خبر داد.

در  عراق  و  ایران  اتاق  رئیس  اسحاق  آل  یحیی 
خصوص آخرین وضعیت روابط تجاری ایران و عراق 
و بهتر شدن آن اظهار داشت: بله در روزهای اخیر 
بهتر شده،  عراق  و  ایران  تحاری  مبادالت  وضعیت 
البته در مرزهای شمالی عراق مشکلی نبود و هفته 

ای دو الی سه روز میادالت انجام می شد.
از  ناشی  بهداشتی  مسائل  دلیل  به  داد:  ادامه  وی 
شیوع ویروس کرونا مشکل در مرزهای جنوبی بود 
که به تازگی بر اساس توافقاتی که انجام شده قرار 

است هفته ای دو الی سه روز این مرزها باز شود.
رئیس اتاق ایران و عراق با اشاره به بازدید نخست 
این  از مرزهای کشورش، گفت: وی در  وزیر عراق 
بازدید ها دستورات خوبی به منظور شفاف سازی و 
نظم دهی به مرزها صادر کرده و امیدواریم روز به 

روز شرایط بهتر شود.
و  در خصوص حمل  کرد:  نشان  خاطر  اسحاق  آل 
نقل و ویزا  نیز مشکالت اندکی وجود دارد  که به 
دنبال سامان یافتن و حل این مسائل هستیم. البته 
روزانه  و  نداریم   چندانی  مشکل  نقل  و  حمل  در 

2500 تا 3  هزار کامیون جابه جا می شود.
وی در خصوص بازگشت ارز صادراتی کشور عراق 
از  خصوصی  بخش  صادراتی  ارز  کرد:  تصریح  نیز 
به  و  نبوده  آن  بازگشت  در  مشکلی  عراق  کشور 
طورکامل بازگشته است و تنها ارز دولتی که برای 
فروش برق و انرژی بوده بازنگشته که این موضوع 
نیز با مذاکرات و موافقتنامه ای که  که انجام شده، 

در حال بازگشت است.
ارز صادراتی عراق  افزود:  ایران و عراق  اتاق  رئیس 
در سال گذشته 12 میلیارد دالر بوده که 9  میلیارد 
دالر آن کامل برگشته و3 میلیارد دالر باقی مانده 
مربوط به دولت است  که با توافقات انجام شده در 

حال برگشت است.
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واحدهای تولیدی با چک 
برگشتی از خدمات بانکی 

محروم نمی شوند
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بر 
اساس مصوبه این ستاد، آن دسته از واحدهای 
تولیدی دارای چک برگشتی که تعداد شاغالن 
آنها باالی ۵۰ نفر است، همچنان از خدمات بانکی 

برخوردار خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، میثم زالی، 
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره 
به برگزاری نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید کشور با حضور سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: بر اساس گزارش ارایه شده از 
در  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  سرپرست  سوی 
مورد دیدار با روسای قوای مجریه و قضائیه، مشکالت 
و مسائل پیش روی تولید و صنعت کشور با این دو قوه 
در میان گذاشته شده است. وی افزود: در این دیدار 
آیت اهلل رئیسی، دستوراتی را به منظور افزایش سطح 
همکاری دستگاه قضا با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
صادر کرده و نسبت به تعیین نماینده ویژه ای نیز از 
سوی ایشان برای اجرایی شدن مصوبات معطل مانده 

در این ستاد، قول مساعدت داده اند.
ارایه پیشنهاد نحوه تعیین تکلیف بدهی ارزی  زالی 
قانون   6 بند  »د«  جزء  مشمول  تولیدی  واحدهای 

شده  مطرح  موارد  جمله  از  را   1388 سال  بودجه 
در جلسه این هفته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارایه شده 
از وضعیت بدهی بانکی واحدهای تولیدی، مشخص 
شد که وضعیت بدهی بانکی حدود 120 واحد تولیدی 
بالتکلیف است و در صورتی که تکلیف این واحدها هر 
چه زودتر مشخص نشود، با قرار گرفتن در فهرست 
بانکی،  خدمات  از  محرومیت  و  غیرجاری  بدهکاران 
خطر بروز مشکالت بسیار برای این واحدها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: تعلیق محدودیت های مندرج در 
مواد 5 و 21 قانون اصالح قانون صدور چک« در سال 
جهش تولید محور دیگر این جلسه بود، به خصوص 
اینکه پیش از این، واحدهایی با حداقل 100 کارگر 
که به دلیل چک برگشتی دچار محدودیت های این 
دو ماده قانونی مثل دریافت دسته چک و صدور چک 
از چک موردی و  استفاده  جدید در سامانه صیاد و 
بانکی  افتتاح حساب یا دریافت تسهیالت  همچنین 
شده بودند، از این محدودیت ها مستثنی می شدند. اما 
اکنون در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر 
شد تولیدکنندگان دارای 50 شاغل به باال نیز از این 
شروط مستثنی شوند که پیشنهاد مربوطه به هیات 
وزیران منعکس خواهد شد تا با بهره مندی واحدهای 
از  بانکی،  خدمات  از  برگشتی  چک  دارای  تولیدی 

تعطیلی این واحدها جلوگیری شود.
اعالم  امروز،  جلسه  دستور  آخرین  کرد:  اضافه  زالی 
تسهیالت بانکی مورد نیاز در بخش صنعت و معدن در 
سال جاری به منظور حفظ وضعیت موجود و تحقق 
جهش تولید بود که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت 
صمت ارائه شد و مقرر گردید بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، در جلسه بعدی ستاد، در خصوص نحوه 
پرداخت تسهیالت تا پایان سال به تفکیک بانکهای 

عامل، گزارش الزم را ارائه کند.

۵۰ درصد از کارمزد سازمان 
بورس کاهش یافت

دبیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار پس از 
برگزاری یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورا 
عالی  شورای  جلسه  مصوبات  اساس  بر  گفت: 
بورس ۵۰ درصد از کارمزد سازمان بورس کاهش 

یافت.
بر  شادا،  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
بورس  عالی  شورای  امروز  جلسه  مصوبات  اساس 
که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، 50 درصد از 

کارمزد سازمان بورس کاهش یافت
حسن قالیباف اصل دبیر شورای عالی بورس و اوراق 
برگزاری یکصد و هشتاد و پنجمین  از  بهادار پس 
جلسه  مصوبات  اساس  بر  گفت:  شورا  این  جلسه 
امروز شورای عالی بورس که به ریاست وزیر اقتصاد 
بورس  سازمان  کارمزد  از  درصد   50 شد،  برگزار 

کاهش یافت.
30 درصد از این کاهش کارمزد، جهت حمایت از 
می  تخصیص  بازار  تثبیت  صندوق  به  بورس  بازار 

یابد.
اظهار  شد،  برگزار  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
داشت: بر اساس تصمیم شورای عالی بورس مقرر 
پیدا  این سازمان کاهش  از کارمزد  شد 50 درصد 

کند.
 50 شورا  این  مصوبه  طبق  افزود:  اصل  قالیباف 
از کارمزد این سازمان کاهش می یابد  که   درصد 
30 درصد از این کاهش کارمزد ، به صندوق تثبیت 

بازار تخصیص خواهد یافت.
تخصیص،  این  از  کرد: هدف  تصریح  اصل  قالیباف 

تثبیت و حمایت از بازار در زمان نیاز است.

تشکیل134 هزار پرونده اخذ 
تسهیالت ضدکرونایی در 

بانک ها/ ۵۵۵۰ واحد موفق به 
دریافت وام شدند

اعطای  درخصوص  گزارش ها  آخرین  اساس  بر 
تسهیالت به صاحبان کسب و کار آسیب دیده از 
شیوع بیماری کرونا، تا تاریخ 22 تیرماه 1399 
تعداد ۵ هزار و ۵۵۰ واحد کسب و کار، بالغ بر 
بانکی  شبکه  از  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۵7۵

دریافت کرده اند.
بـه گزارش خبرگزاری فـارس به نقل از روابط عمومی 
بانـک مرکـزی، بر اسـاس آخریـن گزارش اخذ شـده 
در ارتبـاط بـا اعطـای تسـهیالت به صاحبان کسـب 
و کار آسـیب دیده از شـیوع بیمـاری کرونـا تـا تاریـخ 
1399.04.22، تعـداد 167 هـزار واحـد کسـب و کار 
مـورد تأییـد دسـتگاه اجرایـی ذی ربط قـرار گرفته و 
بـرای اخذ تسـهیالت به بانک ها و موسسـات اعتباری 
عامـل معرفـی شـده اند کـه از ایـن تعـداد، 134 هزار 
واحـد انتخـاب و بـه شـعبه بانـک یـا موسسـه عامل 

مربوطـه معرفی شـده اند.
همچنیـن، تـا تاریـخ اشـاره شـده تعـداد 11 هـزار و 
100 واحـد بـه شـعب مربوطـه مراجعـه و در حـال 
تکمیـل مـدارک و وثایـق خـود  هسـتند کـه از ایـن 
تعـداد 5 هـزار و 550 واحد کسـب و کار، بالغ بر 575 

میلیـارد ریـال تسـهیالت دریافـت کرده انـد.
اعطای تسـهیالت به کسـب و کارهای آسـیب دیده از 
شـیوع ویـروس کرونـا بـه مبلـغ 750 هـزار میلیارد 
ریـال اقـدام کنـد کـه از ایـن مبلـغ، 490 هـزار 
میلیـارد ریـال صرف پرداخت تسـهیالت به کسـب 
کرونـا  ویـروس  از شـیوع  آسـیب دیده  کارهـای  و 

شـد. خواهد 
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بسته جدید رفع تعهد ارزی 
نباید عطف بماسبق شود

از  انتقاد  با  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
بخشنامه رفع تعهد ارزی، گفت: در حالی بسته 
رفع تعهد ارزی سال 99 از سوی بانک مرکزی 
منتشر شده که پیش از این، بانک مرکزی رفع 
تعهد ارزی سال 98 و 99 را مانند سال 97 اعالم 

کرده بود.

اقتصادی  خبرنگار  با  گفتگو  در  الهوتی  محمد 
خبرگزاری فارس با اشاره به انتشار بسته سیاستی 
بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99، گفت: در 
حالی بسته رفع تعهد ارزی سال 99 و نیز تکالیف 
صادراتی  ارز  بازگشت  در  صادرکنندگان  باقیمانده 
منتشر  مرکزی  بانک  سوی  از   98 و   97 سال های 
شده که پیش از این در اردیبهشت ماه امسال، بانک 
مرکزی رفع تعهد ارزی سال 98 و 99 را مانند سال 
97 اعالم کرده بود و پس از آن نیز 31 تیرماه نیز 

آخرین فرصت رفع تعهد ارزی سال 98 اعالم شد.
در  افزود:  ایران،  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
در  مرکزی  بانک  سوی  از  ابالغی  دستورالعمل 
درصد   100 که   بود  شده  تاکید  ماه،  اردیبهشت 
ارز حاصل از صادرات سال 98 و 99 باید به کشور 
برگردد که این امر، مورد نقد جدی اتاق بازرگانی در 
خصوص حذف 20 درصد و عددی که برای تعدیل 
نرخ پایه صادراتی بود، واقع شد؛ در حالی که بعد 
از گذشت کمتر از دو ماه در شرایطی که نزدیک به 
اتمام زمان اعالم شده سال 98 هستیم، بسته جدید 
رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی ابالغ شده که 
به صورت کلی، شرایط متفاوتی را نسبت به اعالم 
اردیبهشت، پیش روی صادرکنندگان قرار می دهد.

دولت  در  بود  قرار  اینکه  علیرغم  کرد:  تصریح  وی 
سیاست های  و  خلق الساعه  بخشنامه های  دوازدهم 
برخوردار  قوانین  ثبات  از  حتما  و  نشود  صادر  آنی 
باشیم، بدون هیچ توضیحی از سوی بانک مرکزی، 
بسته جدید سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات 
سال 99 صادر شده و در 23 تیرماه 99، صادرات از 
اول فروردین سال 99 را تعیین تکلیف می کند که 

نشانگر عطف به ماسبق شدن بخشنامه  است.
صادرات  مقابل  در  واردات  روش  الهوتی،  گفته  به 
کارآمد  روش  تنها  اقتصادی،  فعاالن  عقیده  به  که 

ارز  بازگشت  برای  کنونی  شرایط  در  امکانپذیر  و 
حاصل از صادرات حداقل در بخش سایر کاالها که 
برمی گیرد  در  را  متوسط  و  کوچک  صادرکنندگان 
که بیشترین تعداد کارت بازرگانی و ایجاد  اشتغال 
قرار  استفاده  مورد   تواند  می  دارند،  اختیار  در  را 
گیرد، در این بسته حذف شده و این یکی از نقاط 

ضعف جدی بسته جدید است.
وی اظهار داشت: اشکال دیگر این دستورالعمل اجرا 
از اول سال جاری است و عمال  به گذشته برگشته 
که این برخالف تمامی قوانین تجارت کشور است؛ 
نکته بعدی  زمان 4 ماه و عواقب بعدی آن است که 
با توجه به شرایط تحریمی،بسیار زمان کمی برای 
بازگشت ارز صادراتی است و متاسفانه کاالهایی را 
داریم که ماهها در بنادر کشورهای دیگر به منظور 
تا  تحریم ها، معطل می مانند  در سایه  اسناد  تغییر 
بتوانند به مقصد اصلی برسند؛ این در حالی است 
که کاالهای زیادی نیز در بنادر داخلی مدت زیادی 
را سپری می کنند تا بتوانند به دلیل محدودیت های 

موجود بر سر راه کشتی ها، بارگیری شوند.
الهوتی معتقد است فرصت 4 ماهه برای بازگشت 
این  و  نیست  امکان پذیر  کاالها  همه  صادراتی  ارز 
ارز  ضرب االجل و شرایط سختی که برای برگشت 
باعث  عمال  شده،  دیده  جدید  بسته  در  صادراتی 
دغدغه  دلیل  به  صادرکنندگان  که  شد  خواهد 
نسبت به عدم ایفای به موقع تعهدات ارزی خود، از 
صادرات صرف نظر کنند و این در حالی است که 
کشور نیازمند ارز بوده و صادرکنندگان باید ارز مورد 
کنند؛ پس  تامین  را  تولیدی کشور  واحدهای  نیاز 
اگر صادرات کاهش یابد یا به دلیل نگرانی از شرایط 
صادرکننده  است،  شده  ابالغ  که  سختگیرانه ای 
نتواند ارز را به تولیدکنندگان بدهد، عمال واحدهای 

تولیدی کشور نیز دچار مشکل خواهند شد.

داشت:  اظهار  ایران   صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
مواد  سریع  تامین  برای  تولیدی  واحدهای  امروز 
اولیه عالقمند به استفاده از ارز حاصل از صادرات 
نتیجه  و در  این بسته حذف شده  هستنند که در 
قرار  علیرغم  خود  تولید  در  تولیدی  واحدهای   ،
گرفتن در سال جهش تولید، با کاهش تولید مواجه 
خواهند شد، گرچه در بندی از این بخشنامه واردات 
وزارت  نظر  با  کاالها  از  بخشی  صادرات  مقابل  در 
این  قطعا  ولی  شده  دیده  مرکزی  بانک  و  صمت 
شرایط برای شرکت های بزرگ مناسب خواهد بود 
و صادرکنندگان کوچک و متوسط نخواهند توانست 

از این بند استفاده کنند. 
 الهوتی اظهار داشت: به دالیل ذکر شده این بسته 
مشکالت  شده،  ابالغ  مرکزی  بانک  سوی  از  که 
صادرات را بیشتر خواهد کرد؛ گرچه این بسته یک 
به  ملزم  و  صادرکنندگان  است  تصمیم حاکمیتی 
اجرای آن  خواهند بود ولی عطف به ماسبق شدن 

آن هیچگونه توجیهی ندارد. 
وی افزود: شرایط در نظر گرفته شده از سوی بانک 
باید  ارز صادراتی سال 99،  بازگشت  برای  مرکزی 
از 23 تیرماه اجرایی شود و عطف به ماسبق نشود. 
حاصل  ارز  برگشت  بر  تاکید  خاتمه ضمن  در  وی 
از صادرات گفت حداقل انتظار صادرکنندگان وضع 
قوانی کارآمد و منطبق بر واقعیت ها  است تا سرعت 

بازگشت ارز امکانپذیر شود. 
برگشت  نحوه  سیاستی  بسته  می افزاید:  خبر  این 
تعهدات  رفع  و  از صادرات سال 1399  ارز حاصل 
وزرای  توسط   1398 و   1397 سال های  ایفانشده 
"امور  و  تجارت"  و  معدن  "صنعت،  "نفت"، 
رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  دارایی"،  و  اقتصادی 
بانک  رئیس کل  و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 

مرکزی تصویب و روز گذشته ابالغ شد. 
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سخنگوی دولت: برجام 
نتوانسته انتظارات اقتصادی 

مردم را برآورده کند
نتوانسته  برجام  اینکه  بر  تأکید  با  ربیعی  علی 
انتظارات اقتصادی مردم را برطرف کند، گفت: 
با توجه به اینکه دولت در خط مقدم مبارزه  با 
مشکالت قرار دارد از همه قوا برای حل مشکالت 
دعوت و از دعوت دیگر قوا نیز استقبال می کنیم.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس،  
علی ربیعی سخنگوی دولت  در نشست هفتگی خود 
با خبرنگاران داخلی و خارجی، گفت: رهبر انقالب 
با سخنرانی خود موجب آرامش بخشی شدند و به 

سهم خود از طرف دولت از ایشان تشکر میکنم.
اقتصاد  بر  آمریکا  تحریم های  فشار  داد:  ادامه  وی 
ایران بر هیچ کشوری انجام نشده است. بدون تردید 
که  هم پوشان  عظیم  چالش های  این  از  عبور  برای 
همراهی  نیازمند  شده،  اقتصادی  مشکالت  موجب 

همه و وحدت هستیم.
دعوت  از  و  دعوت  مشکالت  برای حل  قوا  همه  از 

دیگر قوا نیز استقبال می کنیم 
رهبر  گشای  راه  فرمایش های  بر  تاکید  با  ربیعی 
انقالب، اظهار داشت: جلسه دیروز ستاد هماهنگی 

از همکاری  ای  قوا جلوه  با حضور سران  اقتصادی 
توجه  با  بود.  مشکالت  حل  سوی  به  رو  همدالنه 
مشکالت  با  مبارزه   مقدم  خط  در  دولت  اینکه  به 
قرار دارد از همه قوا برای حل مشکالت دعوت و از 
دعوت دیگر قوا نیز استقبال می کنیم و می توانیم با 

ظرفیت سازی نوین از مشکالت عبور کنیم.
قوا  سران  جلسه  در  کرد:  نشان  خاطر  ربیعی 
ترسیمی از مشکالت ارزی، اقتصادی صورت گرفت 
و این جلسه که اولین جلسه با حضور رییس جدید 

مجلس بود بیشتر بر ترسیم اوضاع گذشت.
برجام کارکرد خود را در بخش زیادی از دست داد

وی تاکید کرد: متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل 
را  خود  کارکرد  توافق  این  برجام  از  آمریکا  خروج 
در بخش زیادی از دست داد و سبب شد عده ای 
راه قضاوت ما صحیح را برگزیدند. ما به دنیا نشان 

دادیم چیزی برای پنهان کردن نداریم.
ربیعی با اشاره به سالگرد برجام اظهار داشت: آنچه 
از برجام باقی مانده تعهد ایران و معلوم شدن غیر 
قابل اتکا بودن آمریکا در توافقات چند جانبه است. 
ما بدون برجام باید میلیون ها دالر خرج می کردیم 

تا این موضوعات را به جهان ثابت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز برجام موضوعی چالشی 
ترامپ گفت که  است. خود  آمریکا شده  در داخل 
به  بیشترین خدمت  آمریکا  برجام توسط  از  خروج 

اسرائیل بود.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: در هیچ دوره ای 
بدخواهان ایران، چه در امریکا و چه در کشورهای 

کینه توز منطقه، اینچنین بر سر کار نبوده اند.
خود  کردن  کوچک  با  دولت  داشت:  بیان  وی 
بورس  در  مردم  سهام  به  بیشتری  سهم  میخواهد 
کار  دستور  در  کماکان  بورس  از  حمایت  و  بدهد 

دولت است.

امسال به اندازه 15 سال گذشته وام قرض الحسنه 
بدون ضامن به بازنشستگان پرداخت می شود

ربیعی افزود: در سال 99 به اندازه 15 سال گذشته 
بازنشستگان  به  ضامن  بدون  قرض الحسنه  وام 
پرداخت خواهد شد. حقوق بازنشستگان به خواسته 
مصوبه  براساس  شد.  خواهد  نزدیک  آنها  حقوقی 
دولت جامعه ایثارگری تا پایان دولت مطالبات خود 
مطالبات  مرداد  پایان  تا  کرد.  خواهند  دریافت  را 
مربوط به ماده 38 قانون خدمات ایثارگران پرداخت 

خواهد شد.
ربیعی تصریح کرد: خوشبختانه ما همچنان قدرت 
ملی اول منطقه هستیم و در جهان هم در رتبه 15 
قرار داریم که با وجود تحریم ها توانسته ایم در این 

زمینه رشد کنیم.
عدم حضور در تجمعات رعایت نمی شود

مورد  در  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
اینکه عدم حضور  به  اشاره  با  کرونا  ویروس  شیوع 
در تجمعات رعایت نمی شود، عنوان کرد: قرار شد 
ستاد ملی مبارزه با کرونا شهر به شهر گزارش شیوع 

را آماده کند.
صورت  بیشتر  گیری  سخت  سفید  شهرهای  در 

می گیرد 
با اشاره به اینکه در شهرهای سفید سخت  ربیعی 
گیری بیشتری میشود تا تبدیل به شهرهای قرمز 
هایی  نظارت  با  امیدواریم  داشت:  بیان  نشوند، 
کرونا  بیشتر  شیوع  از  می گیرد  صورت  دارد  که 

جلوگیری شود.
سوریه  و  ایران  توافقنامه  و  اهمیت  مورد  در  وی 
که هفته گذشته توسط سرلشکر باقری انجام شد، 
دارای  سوریه  و  ایران  کردیم  اعالم  همواره  گفت: 
مناسبات ویژه هستند در طی سالهای مبارزه علیه 

تروریسم این همکاری بیشتر شده است.

احتمال بازگشت تروریسم وجود دارد
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه احتمال بازگشت 
تروریسم وجود دارد، اظهار داشت: تجربه همکاری 
این  ابعاد  و  داشتیم  اسد  حافظ  مرحوم  با  دیرین 
امنیتی و  توافقنامه جدید در حوزه های آموزشی، 

فنی است.
پدافند  سامانه  تقویت  برای  ما  کرد:  اضافه  ربیعی 
آمادگی  اعالم  ایرانی  تکنولوژی  با  سوریه  هوایی 
مستشاران  با  باقری  سرلشکر  همینطور  و  کردیم 

ایران در آنجا دیدار و گفتگو کردند.
نشست  در  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
به  انتقادات  بعضی  مورد  در  خبرنگاران  با  خبری 
فکر  گفت:  ونزوئال  به  دوستانه  بشر  های  کمک 
گرفته  صورت  باره  این  در  تفسیری  سوء  می کنم 
ما  از  ونزوئال  سمت  از  کمکی  گفت:  ربیعی  است. 
خواسته نشده است. آنچه در روابط ایران و ونزوئال 
هست مانند روابط با بقیه کشورها است و هدف ما 

برخورداری از مناسبات تجاری است.
دانش  درباره وضعیت تحصیل  دیگر  در بخش  وی 
آموزان برای سال آینده گفت: شروع سال تحصیلی 
برای وضعیت  بود، سه سناریو  15 شهریور خواهد 

قرمز، زرد و سفید پیش بینی شده است.
در  کرد:  خاطرنشان  توضیح  در  دولت  سخنگوی 
در  و  حضوری  به صورت  تحصیل  سفید،  مناطق 
البته  است.  مجازی  قرمز  و  ترکیبی  زرد  مناطق 
برای حضور ترکیبی هم بحث حضور نیمی از دانش 
عده  یک  فرد  روزهای  مثاًل  است  روز  در  آموزان 
در  دیگری  تعداد  زوج  روزهای  و  آموزان  دانش  از 

کالس حاضر می شوند.
وی در مورد اعتراف رییس جمهور به مشکل دولت 
در مسکن گفت: مشکالت قیمتی تابعی از شرایط 
حاصل  بلکه  نیست،  مسکن  حوزه  در  مستقیم 
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تمدید مهلت ثبت نام تسهیالت 
کرونایی

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سخنگوی 
تسهیالت  برای  ثبت نام  هفته ای  دو  تمدید  از 

کرونایی خبر داد.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سخنگوی  شمس  حامد 
اجتماعی امروز در ارتباط زنده با شبکه خبر اعالم 
باید  که  دستگاهی   13 از  اینکه  به  توجه  با  کرد: 
از  آسیب دیده  زیرمجموعه های  اطالعات  فهرست 
خود  وظایف  به  می کردند،  اعالم  را  کرونا  بیماری 
تسهیالت  برای  پیامک  همچنین  و  نکردند  عمل 
است،  نشده  ارسال  مشمول  واحدهای  به  کرونایی 
برای  ثبت نام  مهلت  شد  گرفته  تصمیم  بنابراین 
تسهیالت کرونایی واحدهای خسارت دیده از کرونا 

دو هفته تمدید شود. 
وی گفت: از 13 دستگاهی که باید بانک اطالعاتی 
روز  تا  بدهند،  را  خود  زیرمجموعه  دستگاه های 
گذشته فقط 9 دستگاه اطالعات ارائه کردند و این 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  به  اطالعات 
این  مشمول  اعضای  برای  پیامکی  تا  شده  ارسال 
ارائه شود  تولیدی  و  واحدهای صنفی  و  دستگاه ها 
که البته متأسفانه پیامک هم به موقع ارسال نشده 
است، بنابراین هم از نظر اعالم دستگاه ها و هم از 
مواجه  اجرایی  فرایند  تأخیر  با  پیامک  ارسال  نظر 

هستیم. 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سخنگوی  گفته  به 
اجتماعی، درخواست تمدید برای ثبت نام تسهیالت 

کرونایی ارائه شد که مورد موافقت قرار گرفت. 
به گفته شمس، به عنوان مثال باید وزارت فرهنگ 
شامل  خود  زیرمجموعه  حوزه  اسالمی  ارشاد  و 

ارائه  را  روزنامه ها  و  خبرگزاری ها  و  مطبوعات 
اطالعات  شهرسازی  و  راه  وزارت  حوزه  در  کند، 
و  حمل  دستگاه های  نیز  و  برون شهری  رانندگان 
نقل درون شهری، در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

اطالعات واحدهای صنفی ارائه شود. 
به گفته شمس، با توجه به اینکه در ارائه اطالعات با 
مشکل مواجه شدند، در نتیجه کندی روند اجرایی 

نیز مشاهده می شود. 
دریافت  برای  گفت: فرایند  تعاون  وزارت  سخنگوی 
ابتدا  اجرایی دارد.  تسهیالت کرونایی چهار مرحله 
فناوری  وزارت  به  دستگاه ها  اطالعاتی  بانک  باید 
ارائه  پیامک  ارسال  برای  ارتباطات  و  اطالعات 
به  کارا  سامانه  در  صنفی  واحد  دوم،  مرحله  شود. 
اگر  نام کند. مرحله سوم،  ثبت  کارا  نشانی سامانه 
را  آن  اطالعات  است،  بیمه ای  پوشش  دارای  واحد 
از سازمان تأمین اجتماعی چک می کنیم درنهایت 
وقتی این موارد تأئید شد، اسامی بنگاه های مشمول 
تسهیالت کرونایی به شبکه بانکی شامل 20 بانک 

کشور ارائه می شود.
شمس همچنین گفت: عده ای گفته اند سامانه کارا 
باید روزآمد شود و ما سعی می کنیم آن را به روز 
کارها  از  بخشی  کشور  بانکی  شبکه  البته  کنیم، 
اجرایی  دستگاه های  اطالعات  اگر  و  داده  انجام  را 
شود  ارائه  مرکزی  بانک  به  زودتر  کرونا  با  مرتبط 
تسهیالت مرتبط با کرونا در کمتر از دو هفته قابل 

پرداخت است. 
از  بسیاری  اطالعاتی  بانک  هنوز  کرد:  تأکید  وی 
کار  وزارت  برای  کرونا  از  آسیب دیده  دستگاه های 
ارسال نشده و هنوز پیامکی هم برای بخشی از آنها 
ارسال نشده است. اما شبکه بانکی و بانک مرکزی 
اطالعات،  دریافت  محض  به  کردند،  آمادگی  اعالم 

تسهیالت کرونایی را پرداخت کنند.

مهلت پرداخت بدهی حساب 
ذخیره ارزی تمدید نمی شود

و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه  و  طرح  معاون 
ارزی  ذخیره  حساب  بدهکاران  گفت:  تجارت 
اقساط  دارند  فرصت  شهریورماه  پایان  تا  فقط 
سررسید شده خود را یا به صورت یکجا پرداخت 

کنند.
اظهار  زرندی  سعید  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
داشت: آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع 
با  کشور  مالی  نظام  ارتقای  و  پذیر  رقابت  تولید 
هدف تسهیل بازپرداخت تسهیالت ارزی واحدهای 

تولیدی اصالح شد.
وی فزود: آیین نامه ماده 20 در پایان سال گذشته 
دریافت  با  و  کشور  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  و 
های  تشکل  ویژه  به  مختلف  های  بخش  نظرات 
مشکالت  و  ها  چالش  مورد  در  خصوصی  بخش 

بازپرداخت تسهیالت ارزی اصالح و تصویب شد.

وی گفت: طبق مهلت تعیین شده در این آیین نامه، 
بدهکاران فقط تا پایان شهریور سال جاری فرصت 
دارند اقساط سررسید شده خود را یا به صورت یکجا 
پرداخت کرده و یا در صورت عدم امکان پرداخت 
اقساط سررسید شده به صورت یکجا، با درخواست 
از بانک عامل نسبت به تقسیط بدهی حداکثر تا 4 

سال در اقساط شش ماهه اقدام کنند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
باقی  فرصت  در  بدهکار  تولیدی  واحدهای  افزود: 
به  اخیر  مصوبه  مفاد  از  مندی  بهره  برای  مانده 
سرعت اقدام کرده و مشکل چند ساله بازپرداخت 

تسهیالت ارزی خود را مرتفع کنند.

نامه  آیین  این  در  مقرر  های  مهلت  گفت:  زرندی 
به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که 
مزایای  از  استفاده  برای   99 شهریور   31 تاریخ  تا 
بدهی  موظفند  کنند،  نمی  مراجعه  نامه  آیین  این 
بانک  با  قرارداد  طبق  ارزی  صورت  به  یا  را  خود 
عامل پرداخت کرده و یا با ارایه درخواست به بانک 
اقساط  شامل  که  را  خود  ارزی  بدهی  مانده  عامل 
سررسید شده و آتی، اصل، سود و وجه التزام تاخیر 
تادیه دین است، با نرخ بازار ثانویه ارز اعالمی بانک 
با  سال  چهار  و طی  کرده  ریال  به  تبدیل  مرکزی 
اقساط شش ماهه و با نرخ سود 18 درصد تسویه 

کنند.
شده  تبدیل  بدهی  نیز  بخش  این  در  افزود:  وی 
هجده  سود  نرخ  مشمول  تسویه  زمان  تا  ریال  به 
درصد)18 درصد( است و عدم پرداخت اقساط در 
دین  تادیه  تاخیر  التزام  وجه  مشمول  مقرر  موعد 
شامل نرخ سود 18 درصد به عالوه جرایم موضوع 
جاری  غیر  مطالبات  وصول  اجرایی  نامه  آیین 

موسسات اعتباری)ریالی و ارزی( خواهد شد.
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متن کامل

نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس:

بورس امالک فرصت پیش خرید 
در بستر شفاف به مردم می دهد

مستغالت  و  امالک  بازار  گفت:  ورزی  سالح 
صندوق  طریق  از  مالی  تأمین  امکان  می تواند 
پروژه ها برای تکمیل طرح های نیمه تمام دولت 
را فراهم کند و همچنین برای مردم فرصتی برای 

پیش خرید در بستر شفاف است.
بـه گـزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سـیما، 
حسـین سـالح ورزی شـب گذشـته )دوشـنبه 23 
تیـر( در گفـت و گوی ویژه خبری شـبکه دو سـیما 
اظهـار داشـت: مطالعات بـر روی اقتصاد کشـورمان 
و بقیـه کشـورها، نشـان می دهـد کـه رابطـه قـوی 
متغیرهـای  و  اقتصـادی  کالن  متغیرهـای  میـان 
بخـش مسـکن وجـود دارد و از طـرف دیگـر حدود 
120 رشـته فعالیـت بـا حـوزه سـاختمان ارتبـاط 

دارند. مسـتقیم 
نشـان  مختلـف  شـاخص های  داد:  ادامـه  وی 
می دهـد کـه رونـق در بخش سـاختمان بـا رونق یا 
رکـود کل اقتصـاد، ارتبـاط دارد و از طرفی موضوع 
مسـکن بـرای مردم نـه تنها اقتصـادی بلکه موضوع 
حجـم  هـم  دولـت  طرفـی  از  و  اسـت  اجتماعـی 
انبوهـی از امـالک و طرح هـای نیمه تمـام دارد که 
قـرار بـود آن هـا را برای بهـره برداری و مولدسـازی 

بـه بخـش خصوصـی واگـذار کند.
سـالح ورزی افـزود: راه انـدازی بـازاری بـه عنـوان 
بـازار امـالک و مسـتغالت می توانـد امـکان تأمیـن 
از طریـق صنـدوق پروژه هـا بـرای تکمیـل  مالـی 
طرح هـای نیمـه تمـام دولـت را فراهـم کنـد و از 
سـوی دیگـر برای مـردم فرصتی بـرای پیش خرید 

در بسـتر شـفاف است.
راه  موضـوع  می رسـد  نظـر  بـه  کـرد:  اضافـه  وی 
انـدازی بـورس امـالک و مسـتغالت در تحلیل های 
عامیانـه بـه بورس مسـکن تقلیل داده شـده اسـت 
کارکردهـای  و  نیسـت  گونـه  ایـن  کـه  حالـی  در 

بیشـتری دارد. گوناگـون 
نماینـده اتـاق بازرگانـی در شـورای عالـی بـورس 
امـالک  گزارش هـا،  از  برخـی  اسـاس  بـر  گفـت: 
مسـکونی و تجـاری در ایـران بیـش از 80 درصـد 
خالـص ثـروت را تشـکیل می دهد بنابرایـن با توجه 
بـه تنوع کارکردهـا در این بخش، بـورس تخصصی 

در ایـن بـاره ضرری نـدارد.
سـالح ورزی بـا اشـاره بـه اینکـه فـروش متـری 
مسـکن، ابـزاری بـرای تأمیـن مالـی طرح ها اسـت، 
افـزود: قرار اسـت تعداد زیـادی سـازنده، طرح های 
متعـدد انبـوه سـازی را تعریـف کننـد و سـپس از 
طریـق فـروش متـری، شـفاف تأمیـن مالی شـوند.

نایـب رئیـس اتـاق بازرگانی ایـران اضافه کـرد: این 
موضـوع، عرضـه و تقاضا را در بازار مسـکن متعادل 

خواهـد کرد.
کارشـناس بـازار سـرمایه: امیدنامـه پیـش فـروش 
متـری مسـکن در بـورس دو سـال قبل تهیه شـده 

د بو
محمـد اسـکندری کارشـناس بـازار سـرمایه نیـز با 
حضـور در ایـن برنامـه با اشـاره به اینکـه در بورس 
کاال بیـش از دو سـال از تهیه امیدنامه پیش فروش 

متـری مسـکن می گـذرد، امـا هنـوز اجرایی نشـده 
اسـت، گفـت: همچنیـن در بازار فرعی بـورس کاال، 
امـالک بانک هـا و دولتـی تبلیـغ شـدند، امـا موفق 
نبـود. وی افـزود: صنـدوق زمیـن و سـاختمان هم 
وجـود دارد کـه نوعـی از صندوق هـای تأمین مالی 
طرح هـا اسـت، اما بـه علت مدلـش، مشـکالتی دارد.
اسـکندری اضافـه کـرد: بـه نظـر می رسـد صرفـه 
نداشـتن بـرای فرابـورس و بـازار بورس کاال، شـاید 
یکـی از علل پـا نگرفتن بورس امالک و مسـتغالت 
اسـت. ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه گفـت: بایـد 
میـان بـورس و تأمیـن سـرمایه و نهاد مالـی، تمایز 

شـویم. قائل 
وی بـا اشـاره به انتقاداتی بر اساسـنامه پیشـنهادی 
بـورس امـالک و مسـتغالت گفـت: ایـن بـورس بـا 

قوانیـن فعلـی، مطابق نیسـت.
عضـو شـورای عالـی بورس: سـرمایه بـورس امالک 

5 هـزار میلیـارد تومان اسـت
شـاهین چراغـی عضـو شـورای عالی بـورس نیز در 
ارتبـاط تلفنـی بـا این برنامـه گفت: ماهیـت بورس 
امـالک و مسـتغالت، متفـاوت خواهـد بـود و بـه 
ایـن علـت 5 هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه بـرای 
ایـن بـورس در نظـر گرفتیـم، زیرا احسـاس ما این 
اسـت کـه بـه تأمیـن سـرمایه های تخصصـی مورد 
نیـاز در حوزه مسـکن نیـاز داریم، زیـرا اکنون تنها 
تأمیـن سـرمایه تخصصـی در حوزه مسـکن مربوط 

بـه بانک مسـکن اسـت.
وی ادامـه داد: اگـر بـه سـاخت 700 تـا 800 هزار 
واحـد مسـکونی در کشـور نیـاز داریـم قطعـاً بـه 

نیازمندیـم. تأمیـن سـرمایه های بخـش مسـکن 
بـورس گفـت: همـه تـالش  عضـو شـورای عالـی 
سـهامداران،  مالـی  منابـع  از  کـه  اسـت  ایـن  مـا 
تأمیـن  را  مسـکن  بخـش  تخصصـی  سـرمایه های 

شـود. کار  بـه  آغـاز  متفاوتـی  طرح هـای  و  کنیـم 
چراغـی بـا تاکیـد بـر اینکه بـه تأمین سـرمایه های 
افـزود:  نیازمندیـم،  مسـکن  حـوزه  در  متفـاوت 
می خواهیـم ریـل گـذاری جدیـدی را در رابطـه بـا 

صنعـت سـاختمان انجـام دهیـم.
از  کـه  اسـت  ایـن  مـا  تـالش  همـه  گفـت:  وی 
پلتفورم هـای موجـود در شـرکت سـپرده گـذاری 
بـورس کاال و نـرم افزارهای بـورس کاال و فرابورس 

اسـتفاده کنیـم.
چراغـی افـزود: بر اسـاس آئیـن نامه اجرایـی، همه 
راه و شهرسـازی  بـه وزارت  وابسـته  سـازمان های 
را در  قانونـی می تواننـد زمیـن خـود  نهادهـای  و 
ایـن بـورس عرضـه کنند و بـه جـای آن واحدهای 
سـرمایه گـذاری دریافـت کننـد بنابرایـن مصوبات 

قانونـی در ایـن بـاره وجـود دارد.
کارشـناس بـازار سـرمایه: بـه دامنـه قیمت هـا هم 

در بـورس امـالک توجه شـود
جـواد وکیلـی کارشـناس اقتصـادی هـم در ارتباط 
تلفنـی بـا ایـن برنامه دربـاره بحث 5 هـزار میلیارد 
و  امـالک  بـورس  از طریـق  مالـی  تأمیـن  تومـان 
مسـتغالت گفـت: اکنـون زیرسـاخت ها بـرای بازار 
و سـرمایه شـرکت ها شـکل  دارد  سـرمایه وجـود 

اسـت. گرفته 
وی افزود: سـرمایه گـذاری 5 هزار میلیـارد تومانی 
باید بازدهی الزم را برای سـهامداران داشـته باشـد 

در غیـر این صورت، مشـکل سـاز می شـود.
ارزش  شـیوه  خصـوص  در  بحـث  گفـت:  وکیلـی 
گـذاری امـالک در بازار بـورس هنوز شـکل نگرفته 
اسـت ضمـن اینکـه بـه دامنـه و نحـوه عرضـه هم 

بایـد توجه شـود.
ایـن کارشـناس اقتصـادی افـزود: بهتر بـود روندها 
در بازارهـای فعلـی از جمله بورس کاال شـکل گیرد 

https://www.mehrnews.com/news/4973439/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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اقتصاد ایران

متن کامل

تنها ظرف یک روز معامالتی رخ داد؛

تأمین مالی هزار میلیارد تومانی 
با انتشار اوراق اختیار فروش 

تبعی
مدیر ابزارهای نوین مالی بورس تهران اعالم کرد: 
با استقبال سرمایه گذاران تمام اوراق قابل عرضه 
طی یک روز معامالتی به فروش رسید و تأمین 
مالی هزار میلیارد تومانی از این طریق انجام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ابزارهای نوین مالی 
بورس اوراق بهادار تهران اعالم کرد: پیرو اطالعیه 
منتشر شده در رابطه با عرضه اوراق اختیار فروش 

در  پتروشیمی  صنایع  شرکت  یک  توسط  تبعی 
بورس اوراق بهادار تهران، با استقبال سرمایه گذاران 
تمامی اوراق قابل عرضه طی یک روز معامالتی به 
فروش رسیده و تأمین مالی هزار میلیارد تومانی این 

هلدینگ از این طریق به انجام رسید.
ابزارهای نوین مالی بورس گفت:  نگار نظری مدیر 
عرضه  با  رابطه  در  شده  منتشر  اطالعیه  پیرو 
صنایع  شرکت  توسط  تبعی  فروش  اختیار  اوراق 
پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران، با استقبال 
یک  طی  عرضه  قابل  اوراق  تمامی  سرمایه گذاران 
روز معامالتی به فروش رسیده و تأمین مالی هزار 
به  طریق  این  از  مذکور  هلدینگ  تومانی  میلیارد 

انجام رسید.
نصاب  به  مربوط  مقررات  اصالح  به  اشاره  با  وی 
سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق 
انجام  پیگیری های  با  افزود:  تبعی  فروش  اختیار 
شده سازمان بورس موافقت خود را با اصالح نصاب 
با  مطابق  و  نموده  اعالم  صندوق ها  سرمایه گذاری 
 ،1399.04.08 مورخ   12020162 شماره  ابالغیه 
به  حداکثر  می توانند  سرمایه گذاری  صندوق های 
اختیار  اوراق  از  از حجم هر یک  میزان 15 درصد 

فروش تبعی منتشره را خریداری کنند.
سرمایه گذاری  همچنین  کرد:  خاطرنشان  نظری 
مبنای  که  سهامی  در  سرمایه گذاری،  صندوق های 
انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی 
هستند، از نصاب سرمایه گذاری صندوق ها در سهام 
اوراق  در  سرمایه گذاری  نصاب  ردیف  در  و  خارج 
بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده 
بانکی قرار گرفته است. از این رو انتشار اوراق اختیار 
فروش تبعی می تواند به عنوان مسیری کوتاه و کم 
برنامه های  و  پروژه ها  مالی  تأمین  جهت  هزینه 

توسعه ای، مدنظر شرکت های مختلف قرار گیرد.

مهر گزارش می دهد

پایان اجرای آزمایشی مالیات بر 
ارزش افزوده پس از 13 سال

آزمایشی  اجرای  پایانی  سال   92 سال  اگرچه 
تعلل  دلیل  به  اما  بود  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
دولت و مجلس، پس از گذشت 13 سال از اجرای 
آزمایشی،طبق وعده مجلسی ها از ابتدای سال 

14۰۰ قانون جدید اجرا می شود.
افزوده  ارزش  بر  مالیات  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
و  کاال  مصرف  اساس  بر  ستانی  مالیات  از  نوعی 
خدمات با هدف تأمین درآمدهای مالیاتی پایدار و 
اقتصادی است که در 160  شفاف سازی مبادالت 
 87 سال  از  نیز  ایران  می شود؛  اجرا  جهان  کشور 
پس از گذشت چندین سال از ارائه پیشنهاد بخش 
اجرای  برای  پول  بین المللی  صندوق  مالیاتی  امور 
از  یکی  عنوان  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  سیاست 
عوامل اصلی افزایش کارایی و اصالح نظام مالیاتی، 

اقدام به اجرای آزمایشی این قانون کرده است.
زمان  همان  از  اقتصادی  فعاالن  و  کارشناسان 
اذعان  و  داشتند  مساله  این  به  زیادی  انتقادات 
می کردند عدم اطالع رسانی دقیق، شفاف و عمومی 
اشکاالت  رفع  عدم  و  مالیات  نوع  این  در خصوص 
به  تولیدکنندگان  از  برخی  اینکه  بر  عالوه  قانونی، 

مشکل  با  را  متوسط  و  خرد  تولیدکنندگان  ویژه 
مواجه کرده است و در عین حال باعث شده برخی 
از سودجویان با سوءاستفاده از شرایط، قیمت نهایی 
کاال را باال ببرند و مالیات بر ارزش افزوده را مقصر 

این اتفاق نشان دهند.
کردن  فراهم  بدون  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

زیرساخت ها در ایران اجرا شد
در همین ارتباط وحید عزیزی کارشناس اقتصادی 
در گفت و گویی با خبرنگار مهر می گوید: نقدهای 
تصویب  مالیات  این  که   87 سال  همان  از  زیادی 
شد به آن وجود داشت. مهم ترین نقد این بود که 
در کشورهای دیگر دنیا قبل از اقدام برای اخذ این 
به نحوی فراهم می کنند که  را  مالیات، زیرساخت 

نیاز به ممیزمحوری در آن به حداقل برسد.
وی ادامه داد: متأسفانه این موضوع در کشور ما در 
نظر گرفته نشد و ما بدون در نظر گرفتن مالحظات 

از همان ابتدا سراغ اجرا رفتیم.
عزیزی افزود: الزمه اینکه در تئوری گفته می شود، 
مالیات بر ارزش افزوده از طریق حلقه هایی از تولید 
به  که  است  این  می رسد  کننده  مصرف  به  کننده 
صورت خودکار فاکتورهای ارسالی از سمت خریدار 
سامانه ای چک  در  مالیاتی  سازمان  به  فروشنده  و 
شود یعنی هم تهاتر گیری انجام شود و هم اینکه 
آنهایی که صحیح است تأیید شود و آنهایی که ایراد 

دارد توسط ممیز بررسی شود.
ورود الیحه مالیات بر ارزش افزوده در سال 95 به 

مجلس
در این بین، سال 92 سال پایانی اجرای آزمایشی 
با  اما  شد  گرفته  نظر  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه بر استمرار این 
قانون، دریافت این نوع مالیات همچنان به صورت 
به  را  دائمی  الیحه  دولت  تا  یافت  ادامه  آزمایشی 

https://www.mehrnews.com/news/4972757/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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یادداشت

متن کامل

مدیران خوب میان هوش تحلیلی و هوش عاطفی 
تعادل ایجاد می کنند

چگونگی هدایت سازمان با 
حداکثر کارآیی

آیا تاکنون برای شما پیش آمده است که طوری 
به یک همکار یا کارمند خود پاسخ داده باشید 
نشده  کنند حرفشان شنیده  احساس  آنها  که 
یا درک نشده اند، حتی اگر نیت شما این نبوده 

باشد؟

راه حل  یک  آنها  به  زمان  آن  در  مثال  است  ممکن 
پیشنهاد کرده باشید درحالی که آنها نیاز به راه حل 
شنیده  حرفشان  می خواستند  تنها  بلکه  نداشتند 
تعهدات  ضرب االجل ها،  بر  است  ممکن  یا  شود. 
آنها در آن مقطع  به کار و مسوولیت پذیری  مربوط 
تایید کرده باشید درحالی که تنها انتظاری که آنها 
از شما داشتند شفقت و درک شدن از جانب شما 

بوده است.
این  از  تجربیاتی  دارد  امکان  مدیر  یک  به عنوان 
بروز  احتمال  باشید.  داشته  خود  حرفه  در  دست 
چنین تجربه هایی در زمان بحران مثل آنچه اکنون 

در آن هستیم بیشتر است.
ما  است.  چالش انگیزی  بسیار  زمان  اکنون 
با  جهانی  همه گیری  یک  میانه  در  درحال حاضر 
به ویروس کرونا دچار شده اند و  نفر که  میلیون ها 

صدها هزار مرگ ومیر ناشی از آن هستیم.
به خاطر تعطیلی اقتصادی، بسیاری از کسب وکارها 
در  بسته اند.  همیشه  برای  را  خود  درهای 
ایاالت متحده نرخ بیکاری را مشاهده می کنیم که از 

زمان رکود بزرگ هرگز دیده نشده است.
در زمان هایی مثل امروز، کارمندان ما با مشکالت 
زیادی دست و پنجه نرم می کنند. آنها تحت فشار 

هستند و ترسیده اند.
نگران سالمت خود هستند. نگران تامین مالی خود 
نگران  وسیع تر  سطح  در  و  هستند  خانواده شان  و 

سالمت اکنون و فردای همه مردم جهان هستند.
فرمانده  یک  مثل  باید  مدیر  یک  به عنوان  شما  اما 
شود،  مدیریت  باید  بودجه  کنید.  عمل  مقدم  خط 
تصمیمات  باید  و  شوند  مرتفع  باید  فروش  اهداف 
اتخاذ  سازمان تان  حیات  از  اطمینان  برای  سختی 

کنید.
نگرانی های  و  ترس ها  نیازها،  به  اهتمام  و  توجه 

کارمندان تان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
که  را  مشکالتی  که  است  مهم  بسیار  همچنین 
بیشترین فشار را وارد می کند حل کنید و تصمیمات 
بحرانی را که برای ادامه کار سازمان حیاتی است، 

در زمان مناسب اتخاذ کنید.
مشکل این است که این دو مساله ایجاب می کند 
هر دو قسمت مغز خود را فعال کنیم. گاهی اوقات 
ممکن است در یکی از دو شبکه مغز خود گرفتار 
شویم که یکی از آنها بر توجه وظیفه محور برای حل 
مشکالت متمرکز است و دیگری بر تفکر، دلسوزی 

و روابط  اجتماعی تمرکز دارد.
کمک  و  هدایت  در  کارآیی  باالترین  داشتن  برای 
بهره  شبکه  دو  هر  از  باید  کارمندانمان  به  واقعی 
ببریم. باید این شبکه ها و چالش های خاص آنها را 
ارتباط  آنها  با احساسات و وضعیت روحی  و  درک 
برقرار کنیم. باید اندیشه های خود را درباره دیدگاه 
آنها شکل دهیم و تایید کنیم و نسبت به آنچه آنها 
می شنوند، می بینند و حس می کنند پذیرا باشیم و 
امکان  این  آزاد بشنویم و حس کنیم. خوشبختانه 
را داریم که به تحقیقاتی که درباره عملکرد این دو 
شبکه مغز انجام شده مراجعه کنیم و بدانیم چگونه 

قادر خواهیم بود میان این دو تعادل ایجاد کنیم.
 نتایج تحقیقات اخیر درباره تصویربرداری عصبی

تحقیقاتی که توسط همکار ما پروفسور آنتونی جک 
انجام   Case Western Reserve دانشگاه  در 
ما نشان  را در مغز  شده عملکرد دو شبکه عصبی 
می دهند که یکی شبکه تحلیلی است )AN( که از 
دیگری  و  است  وظیفه گر  شبکه  همان  فنی  لحاظ 
به آن شبکه حالت  )EN( که  است  شبکه همدلی 

پیش فرض نیز می گویند.
و  موضوعات  می کند  کمک  ما  به  تحلیلی  شبکه 
وقایع را احساس کنیم. از این شبکه در زمان حل 

به ما در  استفاده می کنیم.  مشکل و تصمیم گیری 
تفکر انتزاعی یا تحلیلی کمک می کند، مثل تحلیل  

مالی و تحلیل داده.
شبکه  همدلی به ما در بررسی محیط کمک می کند 
دیگر  افراد  و  جدید  ایده های  به  نسبت  اینکه  و 

پذیرنده باشیم.
آنچه واقعا جذاب است این است که این دو شبکه 
در نقطه مقابل یکدیگر هستند. به طور اخص، آنها 

در واقع یکدیگر را سرکوب می کنند.
 وقتی یکی از آنها فعال می شود، دیگری غیرفعال 

است.
پروفسور جک این دو را »دو قطب منطق« می خواند. 
دو  هر  هستند،  شناختی  فعالیت  متضمن  دو  هر 
متضمن تفکر سریع و کند هستند و هر دو متضمن 
منطق هستند. با وجود این، شبکه تحلیلی بیشتر به 
اطالعات و تحلیل می پردازد و منطق شبکه  همدلی 

بیشتر درباره افراد و مشاهدات کیفی است.
به  »کمک  عنوان  با  خود  کتاب  در  که  همان طور 
افراد برای تغییر« در این مورد صحبت کردیم، ما به 

هر دو شبکه نیاز داریم.
رهبران  بیشتر  که  کردیم  ادعا  کتاب  این  در  ما 
از هر دو بخش استفاده می کنند و قادر  تاثیرگذار 
و  رفت  دو  این  میان  ثانیه  از  کسری  در  هستند 

برگشت انجام دهند.
همچنین معتقدیم آسانی رفت و برگشت میان این 
دو شبکه در افراد تا حدی بستگی به خودآگاهی، 

عمل عمدی و نیت خودآگاه آنها دارد.
 نحوه دستیابی به تعادل درست

1- نسبت به تمایالت خود آگاه باشید. شبکه عصبی 
»هدایتگر« شما کدام است؟

آگاهی از اینکه شبکه غالب عصبی شما کدام است، 
بیشتر  مختلف  موقعیت های  در  که  شبکه ای  یا 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3672366-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%DB%8C%DB%8C
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نگاه آخر

مسجد جامع اردستان - نخستین مسجد جامع دو طبقه ایران

مسجد جامع شهرستان اردستان که در محله محال قرار دارد، جزو مساجد دو طبقه ایران و چهار 
ایوانی جهان اسالم است. این بنا در گذشته یک آتشکده بوده، که بعدها به یک مسجد چهار ایوانی 
به شیوه مسجد جامع اصفهان )سبک رازی( تبدیل شده است. مسجد جامع اردستان در سه دوره 
مختلف زمانی ساخته شده و نهایتا در دوره سلجوقی ساخت آن به پایان رسیده است. با وجود اهمیت 
تاریخی این مسجد مرمت آن چند سالی است که به درازا انجامیده و به حال خود رها شده است. این 
بنا که اصلی ترین مسجد این شهر به حساب می آید امروزه برای عبادت و دیگر مراسمات مذهبی 
شهر مورد استفاده قرار می گیرد که وجود بلندگوهای متعدد می تواند زنگ خطری برای این بنا باشد.
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	ارز صادراتی بخش خصوصی از کشور عراق مشکلی برای بازگشت ندارد
	واحدهای تولیدی با چک برگشتی از خدمات بانکی محروم نمیشوند
	۵۰ درصد از کارمزد سازمان بورس کاهش یافت
	تشکیل134 هزار پرونده اخذ تسهیلات ضدکرونایی در بانکها/ 5550 واحد موفق به دریافت وام شدند
	بسته جدید رفع تعهد ارزی نباید عطف بماسبق شود
	سخنگوی دولت: برجام نتوانسته انتظارات اقتصادی مردم را برآورده کند
	تمدید مهلت ثبتنام تسهیلات کرونایی
	مهلت پرداخت بدهی حساب ذخیره ارزی تمدید نمیشود
	بورس املاک فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم میدهد
	تأمین مالی هزار میلیارد تومانی با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی
	پایان اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده پس از ۱۳ سال
	چگونگی هدایت سازمان با حداکثر کارآیی


