
گروه اقتصادی - وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت با بیــان اینکه همه 
موارد بســته پیشــنهادی رفع موانع 
تولیــد از ۲ هفته تا حداکثر ســه ماه 
پــس از ابــاغ قابلیت اجــرا دارد، 
گفت: پیش بینی می شــود این بسته 
همچون بســته حمایت از صادرات 
مورد اســتقبال فعاالن اقتصادی قرار 
بگیرد و در رونق فضای تولید کشور 

موثر باشد.

»ســید رضا فاطمی امین« با بیان 
اینکه مشکات احصاء شده از بررسی 
موانع تولید در طول چند سال گذشته 
بدســت آمده و به نوعی مسائل کف 
میدان تولید مــورد توجه قرار گرفته 
است، اظهارداشت: یکی از اقدامات 
وزارت صمت، رفع موانعی اســت 
که فعاالن اقتصــادی در بخش های 

مختلف با آن مواجههستند.
فاطمی امین افزود: در نخستین 

اقدام در مهرماه ســال جاری با تاکید 
رییــس جمهــوری، شناســایی ۲۶ 
ماده در بخش صادرات در دســتور 
کار قرار داده شــد کــه با تصویب و 
اباغ ســتاد اقتصــادی دولت، تاثیر 
خوبی در صادرات گذاشــت و مورد 
 اســتقبال و رضایــت صادرکنندگان 

قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
با بیان اینکه دومین بســته برای رفع 

موانع اقتصادی در پنج بخش تدوین 
شده اســت، ادامه داد: حدود ۱۱ ماده 
مربوط به حوزه تامیــن مالی، چهار 
مورد از مواد مربوط به حوزه مالیات 
و ۶ ماده هــم درباره کلیات موضوع 

کسب و کار است؛ همچنین در حوزه 
تامین اجتماعی و زیرســاخت های 
تولید هــم موانعی احصاء و احکامی 
در جهــت رفــع آن هــا پیش بینی 

شده است.

وی اضافه کــرد: برخــی از این 
پیشــنهادها مانند تقسیط بدهی های 
مالیاتی به محض اباغ قابل اجراست، 
زیرا ســاز و کارها وجود دارد و فقط 
باید ابهاماتی که برای تولیدکنندگان 

مانع ایجاد کرده برطرف شود و برخی 
دیگر از پیشــنهادها همچون افزایش 
اختیــارات بانک ها در اســتان ها و 
شهرستان ها نیاز به دستورالعمل های 

اجرایی دارد.

وزیر صمت خبر داد:

اجرای بسته پیشنهادی رفع موانع تولید از ۲ هفته تا ۳ ماه پس از ابالغ

اقتصادی 6
گروه اقتصادی - ســید احسان 
خانــدوزی وزیر اقتصاد با اشــاره به 
سخت گیری بانک ها در سالیان گذشته 
در پرداخــت وام به مردم گفت: قاعده 
ســخت گیرانه ای را دنبــال کرده ایم و 
برای تسهیات گیرنده مانع ایجاد شده 
است. به کسی که مثًا ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ 
میلیون پول نیاز دارد و سابقه نشان داده 
که فردی خوش حساب است می توان 
تسهیات داد. ماک شــدن اعتبار به 
جــای وثیقه و ضامن دسترســی ها را 

فراهم می کند.
خاندوزی افــزود: در این رابطه 
روزهای آینده اولین گام را برمی داریم. 
به بانک های دولتی تکلیف خواهیم کرد 
در خصوص سطوح تسهیات پایین 
حتمــاً با اتکا به اعتبار فرد و اینکه توان 
بازپرداخــت دارد بدون وثیقه و بدون 
ضامن بتواند تســهیات دریافت کند. 
آسیب ها را شناســایی خواهیم کرد و 
ســپس برای ســقف های باالتر اقدام 
خواهیــم کرد. در روزهــای آینده این 

خبر خوش را به مردم خواهیم داد.
پرداخــت حــدود ۶۴ هزار 

میلیارد تومان تسهیالت ازدواج
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی 
بــا بیان اینکه بانک هــا در ۹ ماه ابتدای 
امســال، حدود ۷۵۰ هزار تســهیات 
ازدواج به مبلغ حدود ۶۴ هزار میلیارد 
تومــان پرداختنــد، گفــت: این رقم، 
پارسال ۴۳ و سال پیش از آن ۲۶ و سال 
پیش از آن ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده 
است.  ســید احسان خاندوزی افزود: 
در این ۹ ماه بســیار بیشتر از سال ۹۹، 
تســهیات ازدواج پرداختیم. او اضافه 
کرد: به علت شــیوع کرونا، بانک ها را 
مکلف کردیم تسهیات قرض الحسنه 
برای سرپرستان خانوار که دچار بیماری 
کرونا می شــوند بپردازند و بانک ها با 
آسیب دیده کرونا که سرپرست خانوار 
است تماس می گیرند و از او می خواهند 
که اگر به تسهیات قرض الحسنه نیاز 

دارد بیاید و تسهیات را دریافت کند.
امالک مازاد بانک ها فروخته 

می شود
خانــدوزی در پاســخ بــه این 
پرسش که بانک های دولتی چه تعداد 
شرکت های مازاد دارند و چه زمانی این 
شرکت ها به حق قانونی خود می رسند؟ 
گفــت: وضعیت بانک هــای دولتی، 
متفاوت است برای مثال بانک سپه، پس 
از ادغام بانک های نظامی در این بانک، 
هنوز در برخی موارد صورت های مالی 
تلفیقی که همه این پنج بانک به صورت 
یکپارچه در بانک سپه مدیریت شوند، 
مشکاتی دارد، زیرا یکی از بزرگترین 
اتفاقات و جراحی های ادغامی بانکی 
کشور در دهه های گذشته است بدون 
اینکه تبعات اجتماعی وســیعی داشته 
باشــد. او اضافه کرد: در این بانک ها و 
بانک های ادغامی هنوز خأل اطاعاتی 

داریم، اما در مورد بانک هایی مانند بانک 
ملــی، تکلیف آن و تعداد شــرکت ها 
مشخص اســت.خاندوزی با اشاره به 
اینکه هدف دولت سیزدهم این است 
که ســال آینده آمار دقیقی را ارائه کند، 
گفت: حدود ۱۷۰ شرکت زیرمجموعه 
بانک ملی داریم که از این تعداد، برخی 
شرکت های بسیار کوچکی هستند که 
برای خدمات بانک هســتند و کمک 
کســب وکار بانک هستند، اما تعدادی 
از آن ها نیز شــرکت هایی هستند که از 
قدیم فعالیت اقتصادی قدیمی دارند و 
می توانستیم آن ها را واگذار کنیم.وزیر 
امور اقتصادی و دارایی گفت: بسیاری 
از ایــن زیرمجموعه هــا می توانند به 
شرکت های شوینده، تولیدی و صنعتی 
برود و این اتفاق را در ســال اول حکم 
قانونــی پیگیری خواهیم کــرد.او در 
پاســخ به این پرســش که آیا شرکت 
توسعه صنایع بهشهر واگذار می شود، 
افزود: این جمله دقیقی نیست و برخی 
از زیرمجموعه های این شرکت واگذار 
می شود و برخی از آن ها در بازار سرمایه 
حضور دارند و باید کشــش این بازار 
را هم در نظر بگیریم.خاندوزی اضافه 
کــرد:  تعهد مدیران عامــل بانک های 
دولتی این است که برنامه فصلی برای 
اجرای احکام قانونی داشته باشند و هر 

سه ماه باید گزارش دهند.
بانک ها نسخه قرارداد را به 

مردم بدهند
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی 
گفت:  مردم همیشه از نحوه تسهیات 
گیری بانک ها ناراضی بودند و می گفتند 
نرخ ها را درســت محاسبه نمی کنند و 
یا اینکه اصل قــرارداد را به مردم ارائه 
رئیس جمهور  افــزود:  نمی کنند.وی 
خواست، بدون اینکه مسئله به شکایت 
و دعاوی و دادگســتری برســد، خود 
بانک ها مکلف باشــند مسائل کیفری 
و به ویژه مســئله نرخ ســود مــازاد را 

شناسایی کنند.
بانک ها ســود مازاد را پس 

می دهند
خاندوزی اضافــه کرد: اگر نرخ 
سود تســهیات بانک ها باالتر از نرخ 
مصوبه شــورای پول و اعتبار باشــد 
مکلف هســتند مبلغی را که برای این 
منظور گرفتنــد برگردانند. وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی گفــت: این برای 
نخســتین بار اســت که می گوییم اگر 
بانکی بیش از نرخ مصوب، سود گرفته 
اســت باید آن را به مشتری تسهیات 
گیرنده برگرداند و اگر این کار را نکند 
مشــتری به بانک مرکزی و یا وزارت 
امور اقتصادی و دارایی مراجعه کند و به 
همه این شکایت ها رسیدگی می شود.

دریافت تسهیالت برای افراد 
خوش حساب باید آسان شود

وزیــر امور اقتصــادی و دارایی 
گفت: قاعده گذاری ها باید آسان کننده 

دریافت تسهیات باشند و برای افراد 
خوش حســاب نباید ســخت گیرانه 
باشــد و اعتبار افراد و ســابقه آنها به 
جای وثیقه، ماک شود.ســید احسان 
خاندوزی درباره مســتغات بانک ها 
گفت: این مستغات و ارزش آن ها در 
صورت های مالی بانک ها وجود دارد.

او ادامه داد: شفافیت اقتصادی، مالی و 
بانکی، گام نخست برای هر اصاحی 
اســت زیرا مدیریت، بهتر می شــود و 
منضبط تر و قانون مدارتر رفتار می کنید 
و بــا توجه به اینکه در معرض نظارت 
و نقد قرار می گیرید سعی می کنید بهتر 

مدیریت کنید.
عملکــرد مثبــت بانک های 

قرض الحسنه
خاندوزی با بیان اینکه در سیستم 
بانکی، بانک هایی را داریم که بورسی 
نیستند اما جزو کم مشکل ترین بانک ها 
هستند، گفت: بانک های قرض الحسنه، 
میزان معوقات آن ها زیر ۲ درصد است 
یعنی بسیار بهتر از بقیه بانک ها هستند 
و باید سعی کنیم این بانک ها را تقویت 
کنیم تا توان تســهیات دهی آنها باال 

برود.
او افزود: دسترسی به تسهیات، 
شــاخص بســیار مهمی است که این 
شاخص را قاعده های مجلس، دولت 

و بانــک مرکزی تعیین می کنند و نباید 
اینگونه باشد که فقط یک عده خاص به 
تسهیات، دسترسی داشته باشند و باید 
موانع را برداریم. وزیر امور اقتصادی و 
دارایی گفت: قاعده گذاری ها باید آسان 
کننده دریافت تسهیات باشند و برای 
افراد خوش حساب نباید سخت گیرانه 
باشــد و اعتبار افراد و ســابقه آنها به 
جــای وثیقه، ماک شــود. خاندوزی 
افــزود: در روزهای آینده، نخســتین 
قــدم را در این زمینــه برمی داریم و به 
بانک های دولتی تکلیف خواهیم کرد 
در خصوص سطوح تسهیات پایین 
حتماً با اتکاء به اعتبار آن فرد عمل شود 
و اگر توان بازپرداخت تســهیات را 
دارد بدون وثیقــه و بدون ضامن، این 
کار را انجــام دهنــد. او اضافه کرد: در 
این مسیر آسیب ها را شناسایی می کنیم 
و چند ماه بعد برای اعداد ســقف های 
باالتر، نظام اعتبارسنجی و نهادسازی ها 
در کشور انجام خواهد شد و امیدوارم 
در روزهای آینده این خبر خوش را به 

مردم بدهیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، مسئول تنظیم 
نرخ ســود شبکه بانکی نیست، گفت: 
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در 
این زمینه سیاستگذار هستند اما وزارت 

امور اقتصادی و دارایی حتماً کمک کار 
پایین آوردن تورم است.

موفقیت دولت در مهار تورم
او افزود: در پاییز امسال یعنی در 
مقایسه اول مهر با آخر آذر، تورم نقطه 
به نقطه، ۱۶ و هفت دهم درصد پایین تر 
آمده است، اما این به معنی ارزان تر شدن 
اجناس نیست بلکه گران تر هم شدند 

اما سرعت و شتاب آن گرفته شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
زمانی که دولت را از دســت اندازی به 
پایــه پولی ممنوع می کنیم و می گوییم 
اســتقراضش باید به حداقل برســد و 
انضباط بودجه ای باید ایجاد شود یعنی 
در جهت کنترل تورم حرکت می کنیم.

افزایش قدرت خرید مردم در 
بودجه سال آینده

او افزود: حتــی می گوییم برای 
کنتــرل تورم در ســال آینــده، هزینه 
دولت، کمتر افزایش پیدا کند و جامعه 

به حمایت نیاز دارد.
اگــر  داد:  ادامــه  خانــدوزی 
می خواستیم بیشــتر از این، حقوق ها 
را افزایــش دهیم حتماً ما به ازای آن از 
جیــب دیگر مردم پول درمی آوردیم و 
قدرت خرید آنهــا را کم می کردیم و 

تورم را افزایش می دادیم.
او اضافــه کــرد: دولت تصمیم 

گرفت در سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق 
کمتری در جیب راســت مردم بگذارد 
امــا از آن طرف از طریق تورم باالتر، از 
جیب دیگر مردم، پول را بیرون نیاورد 
و قدرت خرید مردم را کم نکند و سفره 

آنها کوچک نشود.
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی 
گفــت: یکی از همکاری های بســیار 
خوبــی که در ســتاد اقتصادی دولت، 
وجود دارد اتفاقی است که در روزهای 
گذشته در وزارت اقتصاد از یک طرف 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
مورد تأمین مالی زنجیره تولید داشتیم و 
اتفاقی که با وزارت نفت در مورد تأمین 
مالی بخشــی از طرح های حوزه نفتی 
و خط لوله انتقال فرآورده های شــرق 

کشور، مشترکاً برگزار شد.
او ادامه داد: بانک ها در کشــور، 
تأمین مالی تولیــد را زمانی می توانند 
درســت و به قدر نیــاز انجام دهند که 
بتوانیم بخش های تولیدی نیازمند اعتبار 

را دقیق شناسایی کنیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه روش 
تأمین مالی زنجیره برای نخســتین بار 
در کشــور اجرا می شود، افزود: در سه 
ماه پایانی ســال بر اساس توافق بانک 
مرکــزی، وزارت اقتصــاد و وزارت 
صمت فعًا در ۷ رشته فعالیت محدود 
دارد بــرای اینکــه امتحان کنیم چقدر 
خوب اســت و مشکات آن کجاست 
و ســپس آن را برای کل کشور، توسعه 
دهیم. او اضافه کرد: امیدواریم در سال 
۱۴۰۱، بانک هــا بــا رقم های موجود 
بتوانند چند برابر گذشــته، تأمین مالی 
تولید کننــد. وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی ابــراز امیدواری کرد این تدابیر 
جدیــد کمــک کنــد تولیدکنندگان 
احســاس کنند بانک ها در کنار تولید 
هستند و بخش مولد اقتصاد را حمایت 
می کنند نه اینکه بخش غیر مولد اقتصاد 
را تحریک کنند. خاندوزی افزود: این 
مسیر موجب می شود از این سرچشمه 
نه تنها بخش هــای غیر مولد و تورم زا 
و ســفته بازان برخوردار نشوند بلکه 
بخش های تولیدی، چند برابر سال های 

گذشته، استفاده کنند.
میراث دار بورس بحران زده 

شدیم
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی 
دربــاره بازار ســرمایه هــم گفت: در 
شــرایطی که دولت در شهریور امسال 
آغاز به کار کرد میراث دار یک وضعیت 
بسیار غیر قابل تصور بود چون در تاریخ 
اقتصادی ایران، هیچ وقت نداشتیم که 

چنین حضــور میلیونی پر تراکمی در 
بازار سرمایه وارد شوند و شاید حدود 
دو سوم جمعیت کشــور درگیر بازار 

سرمایه هستند.
خاندوزی افزود: اتفاقات عجیبی 
رخ داده بــود از جمله ۴ برابر شــدن 
شاخص در ابتدای سال ۱۳۹۹ و سپس 
ســقوط آن در همان سال و وضعیت 

صنایع و شرکت ها.
او اضافه کرد: این مسئله به عنوان 
دســتور کار جدی قــرار گرفت یعنی 
زمانی که از رئیس جمهور خواستیم با 
توجه به اهمیت مســئله بازار سرمایه، 
اختصاصاً جلســاتی از ستاد اقتصادی 
دولت فقط متمرکز بر موضوع بورس 
برگزار شود و رئیس جمهور همراهی 
خوبــی داشــت.خاندوزی با اشــاره 
جلســات هیئت دولت بــا بیان اینکه 
دستور کارهای دهگانه که بخشی از آنها 
توسط معاون اول رئیس جمهور اباغ 
شد حاصل این جلســات بود، افزود: 
بندی از این دستورهای دهگانه نیازمند 
اصاح بودجه بــود که رئیس جمهور 
موافقت کرد کــه حتماً الیحه بودجه، 
اصاح شــود و این کم سابقه است که 
الیحــه بودجه مصوب دولت، پیش از 
آن که در مجلس تصویب شود اصاح 
شود و این نشان از اهمیت خیلی ویژه 
بود که موفق شــدیم یکشنبه شب در 
جلســه هیأت دولت، مصوبــه آن را 
بگیریم. او تاکید کرد: با این چشم انداز، 
حتمــاً صبر کردن در بازار ســرمایه و 
تصمیمات غیــر هیجانی گرفتن برای 
هر کدام از سهامداران و مردم و اقتصاد 
ملی در ماه های آینده، چشم انداز خیلی 

امیدبخشی را رقم می زند.
۸۰ درصــد تأمیــن مالــی 

اقتصاد بر دوش بانک ها
وزیر امور اقتصــادی و دارایی با 
بیان اینکــه بانک ها به جهات مختلف 
بــرای همه دولت هــا از جمله دولت 
ســیزدهم اهمیت دارند، گفت: بیش 
از ۸۰ درصــد کل تأمیــن مالی اقتصاد 
بر دوش بانک هاســت.او با بیان اینکه 
تقریباً بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد ساخت 
طرح های کشور با کمک شبکه بانکی 
انجام می شود، اضافه کرد: دولت اگر به 
دنبال پشتیبانی از تولید است که شعار 
امســال و سال های گذشته کشور بوده 
است حتماً تولید، ســرمایه گذاری و 
اشتغال بدون اینکه بانک ها در این مسیر 
فعال شوند محقق نمی شود. خاندوزی 
گفت: دولت در پــی عدالت و توازن 
بین بخش های مختلف در دسترســی 

به تسهیات اســت اینکه چرا بخش 
کشاورزی و صنعت، بیشتر برخوردار 
نمی شــوند بــه نســبت بخش های 
خدماتی و یا عدالت منطقه ای و این که 
چرا تمرکز در یک جای کشــور است 
و بقیه کشور نیســت؟ چرا دسترسی 
گروه هایی از مردم اساساً به تسهیات 
بانکی بســیار ناچیز است و دسترسی 
گروه هایی، بسیار بی ضابطه است؟او با 
اشــاره به تولید، عدالت و مقاوم شدن 
اقتصاد ایران در شــرایط فشــارهای 
خارجــی و تحریمی، افــزود: یکی از 
نویسندگان خارجی کتابی در سال های 
اخیر منتشــر کرده بود و عنوان کتاب 
او »جنگ افزارهــای مالــی« بود یعنی 
کشورها بر اساس روش های جدیدی 
با هم تقابل می کنند و یا می توانند نسبت 
به هم مقاوم شوند.وزیر امور اقتصادی 
و دارایی گفــت: همچنین ضلع دیگر 
اهمیت نیز مســائل شــرعی است که 
همیشه در کشور ما حائز اهمیت بوده 
اســت.خاندوزی با بیان اینکه به همه 
این علل، بانک ها برای دولت سیزدهم 
اهمیت دارند، افزود: باید خود بانک ها 
مقاوم باشند و بانک های شکننده، ناتراز 
و مشــکل دار نباشند و چه بر اثر قاعده 
گذاری های غلط و چه فشارهای دولت 
و مجلس و سیاستگذاری. او اضافه کرد: 
همچنین اهمیت بانک به لحاظ جایگاه 
و ارزش اســت؛ اگر ایــرادات و نقطه 
ضعف هایی را در شــبکه بانکی کشور 
بیان می کنیم و تولیدکنندگان و مردم و 
مصرف کنندگان و خانوارها، نارضایتی 
جدی دارنــد به این معنا نیســت که 
نهاد بانــک را بخواهیم تضعیف کنیم 
بلکه نهاد بانک باید قوی، ارزشــمند، 
پاسخگو و مقتدر باقی بماند و به سمت 

اصاحات برود.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی با 
تشــکر از همه دست اندرکاران بانکی 
که در طول این سال ها تاش کرده اند، 
گفــت: باید به ســمت برنامه اصاح 
برویم. خانــدوزی با بیــان اینکه در 
وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت، 
برنامــه کوتاه مدت بــا عنوان »اصاح 
رابطه تولیدکنندگان و مردم با بانک ها« 
را دارد، افزود: این به عنوان گام نخستین 
است که مردم و مصرف کنندگان خردی 
که بیشتر، مسئله دسترسی های عادالنه 
به تسهیات برای آن ها مهم است و هم 
تولیدکنندگان که قوام و پایه و ســتون 
فقرات اقتصاد هستند، بتوانند با رویکرد 
جدیــدی با بانک ها مواجه شــوند و 
اقداماتی در این زمینه انجام شده است.

با ابالغ وزیر اقتصاد به بانک ها در روزهای آینده صورت می گیرد؛

پرداخت وام های ُخرد بدون 
نیاز به ضامن و وثیقه، از 

بانک های دولتی کلید می خورد
به دنبال دستور رئیس جمهور برای اصالح رفتار نظام بانکی با مردم، وزیر اقتصاد وعده داد که در روزهای آینده با ابالغ به 

بانک های دولتی، آن ها مکلف خواهند شد وام های ُخرد را بدون ضامن و وثیقه به مردم پرداخت کنند.

گروه اقتصادی - مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: از 
شهریورماه امسال تاکنون حدود یک هزار مگاوات واحد نیروگاهی جدید به شبکه 
سراســری برق کشور متصل شده  اســت. محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت 
مادرتخصصی برق حرارتی با اشاره به اینکه ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید 
به شبکه برق کشور متصل شدند افزود: این واحدها شامل بخش گاز نیروگاه های 
هنگام، ایران LNG و بخش بخار نیروگاه های جهرم، هریس و ارومیه بوده است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاه های حرارتی ایران به ۷۰ هزار مگاوات 
رسیده است، افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده است تا پایان 
امســال نیز یک هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود. طرزطلب با تاکید بر 
اینکه برای تامین پایدار برق پیک تابستان سال آینده مجموعا ۳۱ واحد نیروگاهی 
به ظرفیت چهار هزار و ۷۵۰ مگاوات وارد مدار خواهد شد، گفت: در حال حاضر 

این تعداد پروژه به طور متوسط از پیشرفت ۷۱ درصدی برخوردار هستند.

مدیرعامل برق حرارتی:

۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید به 
شبکه برق کشور متصل شد

 
گروه اقتصــادی - رییس اتاق 
بازرگانی تهران اظهار داشت: خالص 
حساب ســرمایه در نیمه اول سال به 
حدود منفی ۶.۳ میلیارد دالر رسیده که 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
۶۳ درصد کاهش داشته که این خود 
نشانگر احتمال خروج سرمایه است.

مســعود خوانساری در نشست 
هیات نماینــدگان اتــاق بازرگانی 
تهــران با بیان اینکه خبــر خوش از 
اقتصاد کشــور اینکه تولید و تجارت 
کمی رونق یافته است، اظهار داشت: 
براساس آخرین اطاعات منتشر شده 
خوشــبختانه در سال جاری تا کنون 

صادرات غیرنفتی تا ۴۰ درصد رشد 
داشته و رشد تولید ناخالص ملی به ۳.۳ 
درصد رسیده است اما همچنان با نرخ 
تورم باال مواجه هستیم که مانع بزرگی 
برای تولید و اقتصاد کشور محسوب 
می شود و وضعیت معیشت خانوار در 

این شرایط نامناسب است.
وی بــا بیان اینکه همچنین خبر 
ناخوشایند اقتصاد کشور افزایش تراز 
منفی سرمایه اســت، گفت: خالص 
حساب ســرمایه در نیمه اول سال به 
حدود منفی ۶.۳ میلیارد دالر رسیده که 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
۶۳ درصد کاهش داشته که این خود 

نشانگر احتمال تشدید خروج سرمایه 
است.

رییــس اتاق تهران با اشــاره به 
خرید خانه توسط ایران در ترکیه ادامه 
داد: ایرانیــان رتبه اول خرید خانه در 
ترکیه را کســب کردند این در حالی 
اســت که ارزش لیر هر روز کاهش 
پیدا می کنــد و پیش بینی ها حاکی از 
آن اســت که کاهش ارزش لیر ادامه 

داشته باشد.

خوانساری تاکید کرد: اینکه در 
این شــرایط وضعیت لیــر، ایرانی ها 
همچنان نسبت به خرید خانه در ترکیه 
اقدام می کنند و خروج سرمایه از ایران 
به این کشــور را ادامه می دهند، جای 
تردید دارد و باید در این زمینه آسیب 

شناسی صورت بگیرد. 
وی افــزود: معتقــدم در ایــن 
شــرایط خروج سرمایه از کشور باید 
در اجرای مالیات بر عایدی تامل کرد 

و اگــر اجرای این مالیات را به صاح 
نمی دانند با این موضوع این به تاخیر 
بیندازند. در حالی در کشورمان سرمایه 
گذاری انجام نمی شود خروج سرمایه 

از کشور خطرناک است. 
رییس اتاق تهران با تاکید اینکه 
رشــد ســرمایه گذاری در فصل اول 
و دوم امســال منفی بوده، گفت:طبق 
گزارش هــای مرکــز پژوهش های 
مجلس در فصل دوم شاهد آن بودیم 

که بر شدت افت رشد سرمایه گذاری 
اضافه شده اســت و در این گزارش 
اعام شــده که بحث امنیت سرمایه 
 گذاری مهم ترین عامل کاهش میزان 

سرمایه گذاری در کشور است.
وی با اشاره به سند همکاری ۲۵ 
سال ایران و چین اظهار داشت: دوباره 
بحث توافقنامــه و همکاری ایران و 
چین مطرح شده اما باید توجه کنیم در 
این باره تحت تاثیر مسائل قرار نگیریم 

چراکه رابطه با شرق به اندازه رابطه با 
غرب برای کشورمان مهم است.

وی ادامه داد: در حال حاضر چین 
به عنوان دومین اقتصاد در دنیا مطرح 
اســت و اساسا نفی روابط با غرب یا 
شرق درست نیست و اتاق بازرگانی 
به عنوان نماینده بخش خصوصی باید 
واقع بینانــه عمل کند اما در عین حال 
باید مراقب باشیم تا پیمان های درست 
با چین بسته شــود و همچنین نباید 
تحت تاثیر یکســری از موضوعات 

قرار بگیریم.
خوانساری همچنین درباره روند 
مذاکرات وین گفت: اخبار خوشی از 

توافق و رفع تحریم ها شنیده می شود 
و با رفع تحریم ها کســب و کار رونق 

می گیرد و اشتغال افزایش می یابد.
وی با اشاره طرح مباحثی درباره 
اختاف بین اتاق بازرگانی و مجلس 
اظهار داشــت: این موضوعات اخبار 
خوبی نیســتند و در این شرایط تقابل 
بین دولت و مجلس خطرناک است. 
همانطور که اتاق بدون همکاری سه 
قوه نمی تواند موفق باشــد دولت هم 
طبــق فرمایش رهبری بایــد از توان 
بخش خصوصی استفاده کند و ما هم 
دســت همکاری به سمت سران قوا 

دراز می کنیم.

رییس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

کاهش ۶۳ درصدی خالص حساب سرمایه

وضعیت بانک های دولتی، متفاوت است برای مثال بانک سپه، پس از ادغام بانک های نظامی 
در این بانک، هنوز در برخی موارد صورت های مالی تلفیقی که همه این پنج بانک به صورت 
یکپارچه در بانک سپه مدیریت شوند، مشکالتی دارد، زیرا یکی از بزرگترین اتفاقات و جراحی های 
ادغامی بانکی کشور در دهه های گذشته است بدون اینکه تبعات اجتماعی وسیعی داشته باشد.
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شــهرداری بندرعباس در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث 
روشــنایی ضلع شــرق و غرب خور نایبند شــمال بلوار امام )ره( به شــماره 
2۰۰۰۰۰۴91۶۰۰۰۰19 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشایی 
 پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت 
نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان : 1۴۰۰/1۰/29 ساعت : 7:۰۰
- مهلت دریافت اسناد فراخوان : 1۴۰۰/11/۰5 ساعت 19:۰۰

- مهلت ارسال پیشنهادات : 1۴۰۰/11/1۶ ساعت 19:۰۰
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1۴۰۰/11/17 ساعت 1۴:3۰

این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها 
صرفاً یک نوبت منتشر می گردد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی 
به مبلغ 25۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 اطالعات تماس و آدرس دســتگاه : شــهرداری بندرعباس بــه آدرس بلوار امام 
خمینی )ره( شماره ۰7۶33۶25۰29

مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث روشنایی ضلع شرق و غرب خور نایبند
 شمال بلوار امام )ره(

شناسه : 12۶2۰11روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس


