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گزارش

اخبار
حاصل شده و اکثریت جامعه را به سوی دهک های پایین
تر سوق داده شده اند».

نمای نزدیک

گام اول

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری
در دیدار نمایندگان مجلس

«آن چیزی که موجب میش��ود که مالئکهی الهی
به آحاد بش��ر بگویند «ن َح��نُ ا َول ِیآؤُکم فِی الحَ یو ِة
الدُّنیا َو فِی األخِ رَة» ( - )۳ما ،هم در دنیا با ش��ما
همپیوند و همدس��تیم ،ه��م در آخرت  -و خیلی
مه��م این اس��ت :ایم��ان ،تعبّد و عم��ل صالح در
آح��اد مردم ،منتها مس��ئوالن بهط��ور مضاعف به
این خطاب مخاطبند .هرچه مسئولیت سنگینتر
اس��ت ،ای��ن خطاب هم نس��بت به او ش��دیدتر و
سختتر و سنگینتر است .باید این را در خودمان
ایجاد کنیم؛ یعنی نمایندگی مجلس ،مسئولیت در
دولت ،مسئولیت در نیروهای مسلّح ،مسئولیت در
ق ّوهی قضائیه چیزهایی اس��ت که اوّلین وظیفهای
که به ما متوجّ ه میکند عبارت باش��د از وظیفهی
ایج��اد ارتباط و اتّصال محکمت��ر با خدای متعال،
ایجاد بندگ��ی خالصتر و بهتر؛ از این نباید غفلت
کنیم.
بله ،وقتی یک مسئولیتی به ما میدهند ،عرصهی
آن مسئولیت ،عرصهی وظیفهی اساسی ما است و
بای��د برویم دنبال کنیم لکن قبل از آن و همراه با
آن و در نهایت آن ،آنچه برای ما باید مهم باشد و
در مدّ نظر ما قرار بگیرد ،این اس��ت که ما چه کار
کنی��م که به وظیفهی اله��ی خودمان عمل کرده
باش��یم؛ تعبّد ما ،اخالص ما ،عمل ما ،عمل صالح
ما تأمین شده باش��د .این ،آن وظیفهای است که
مسئولین ،خیلی باید به آن توجّ ه کنند».
روز گذش��ته یازدهمین انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی
برگزار ش��د و هرچند هنوز نتایج ارا مش��خص نشده است
ام��ا همه مردم رای دهنده با ای��ن امید پای صندوق های
رای رفتند که شاید نمایندگان جدید بتوانند مشکالت آنها
که مس��اله معیش��ت و اقتصاد درصد قابل توجهی از آن را
تشکیل می دهد را حل کنند.
براس��اس آنچه آمار و ارقام می گویند در سالهای اخیر به
ویژه در سالجاری عمده مشکالت مردم اقتصادی بوده است
واین مهم در آبان ماه  98و همزمان با رشد  300درصدی
قیمت بنزین بیشتر و بیشتر شده است.
مطالعات و بررس��ی های ص��ورت گرفته در مورد وضعیت

مواردیاد ش��ده تنها بخشی از مش��کالت احاد جامعه و به
ویژه قشر کارگر است که به نظر می رسد در گام اول این
موضوعات باید سرلوحه نمایندگان تازه راه یافته به مجلس
قرار گیرد چرا که اگر این مس��ائل و مش��کالت پیشگیری
نش��ود قطعا تبعات به مراتب نامطل��وب تری نه تنها برای
اقتصاد که سایر ابعاد ازدجمله اجتماع و  ...خواهد داشت.
بنابراین به نظر می رسد گام اول پیگیری مطالبات به حق
مردم در بهبود وضعیت معیش��تی آنها و همچنین نظارت
جدی و دقیق در خصوص قوانین مصوب ش��ده درمجلس
برای این موضوعات اس��ت .قوانینی که به نظر می رسد از
نظ��ر حجم و محتوا کفایت الزم را داش��ته باش��نداما عدم
اجرایی ش��دن و یا اجرای ناقص آنها بیش از همه به پیکره
این موارد صدمه زده و اوضاع را از آنچه هس��ت وخیم تر
کرده است .

سیاست روز اولویت های کاری نمایندگان را در حوزه اقتصاد بررسی می کند؛

فصلی برای گره گشایی
از معیشت مردم
اقتصادی و معیش��تی اقشار مختلف جامعه و به ویژه اقشار
آس��یب پذیر نکته مهم و ئیژه ای است که به نظر می رسد
نمایندگان��ی که مجال راهیابی به مجلس را یافته اند بیش
از هر چیز باید مدنظر قرار دهند و البته فراموش نکنند که
این افراد با رای مردم و به امید حل مش��کالت مردم مجال
حضور در بهارس��تان را یافته اند و اگر نتوانند گوشه ای از
مش��کالت مردم به ویژه مش��کالت اقتصادی بکاهند قطعا
موثر ومفید نبوده و باید نسبت به فعالیت ها واقدامات خود
در مجلس پاسخگو باشند.
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتص��ادی با مبنا ق��رار دادن
وضعیت معیش��تی کارگران این نکت��ه را مطرح میکنند که
«:کاهش شدید قدرت خرید مردم و به ویژه کارگران در چند
ساله اخیر بیش از هر چیز از سوء مدیریت دست اندرکاران

قائم مقام وزیر صمت مدعی شد؛

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد؛

ت اقتصاد ایران
سال  ۹۹؛سال موفقی 

قائ��م مقام وزیر صمت با بیان این که س��ال  ،۹۹س��ال
موفقیتآمیزی برای کشور خواهد بود گفت :همه به این
نتیجه رسیدهاند که تحریم بیشتر از آنکه اثر فیزیکی بر
اقتصاد ایران باقی بگذارد ،یک شوی سیاسی است.
حس��ین م��درس خیابانی اظهار داش��ت :در حال حاضر
بخش بازرگانی داخلی توانس��ته با تعریفی از نقش��ه راه
خود ،نقشآفرینی در حوزه بازار داخلی داش��ته باش��د و
علیرغ��م آنکه همچون گذش��ته از ابزاره��ای زیادی در
حوزه تنظیم بازار برخوردار نیس��ت ،اما به خوبی وظایف
حاکمیت��ی خ��ود را اجرای��ی میکند؛ بنابرای��ن باید به
موازات نقش��ی که در حوزه تجارت داخلی ایفا میشود،
سیاس��تگذاران حوزه تجارت خارجی نیز باید در اقتصاد
کشور ایفای نقش داشته باشد.
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور بازرگانی
افزود :در تمامی جلسات کارگروه تنظیم بازار ،دستگاهها
مکلف میش��وند ت��ا نقش خود را به خوب��ی ایفا کنند و
به همین دلیل س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران نیز باید
در سایه راهاندازی کارگروه توسعه صادرات بتواند چنین
نقش��ی را به عهده گرفته و تمامی دس��تگاههای دخیل
در ام��ر صادرات را به منظور تصمیم گیریهای به موقع
فعال نماید .اگرچه این س��ازمان باید یکسری اختیارات

را نیز داشته باشد.
وی تصریح کرد :مهمترین نقش��ی که در ش��رایط کنونی
سازمان توس��عه تجارت ایران میتواند ایفا کند ،آن است
که بازتعریفی از س��ازمان توس��عه تجارت داش��ته باشد.
این در حالی اس��ت که طی ماههای گذش��ته این ادبیات
مشترک میان مدیران این س��ازمان و حوزههای مختلف
تج��ارت خارجی ،ایج��اد و یک منفع��ت عمومی در نظر
گرفته شده که آن تقویت صادرات به عنوان تنها راه نجات
کش��ور اس��ت .به گفته مدرس خیابانی ،امروز کش��ور در
مرحلهای قرار دارد که صادرات نقش مهمی را ایفا میکند
و تمامی ارکان کشور به این نتیجه رسیدهاند که صادرات
راه نجات اقتصاد کش��ور اس��ت چرا که بخش عمدهای از
درآمدهای نفتی دچار آس��یب شده و هماکنون ارز مورد
نیاز ب��رای واردات از محل صادرات تأمین میش��ود .این
مقام مسئول در وزارت صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان
کرد :در سایه توسعه صادرات میتوان زنجیرههای تولید را
نی��ز تکمیل نمود و هماکنون که صادرات در بهترین دوره
خود به لحاظ توجه ارکان مختلف قرار گرفته اس��ت ،باید
س��کانداران صادرات در س��ازمان توسعه تجارت بتوانند با
تصمیمگیریهای منس��جم و منطبق بر منافع ملی ،این
بخش از اقتصاد را تقویت کنند .وزارت صمت

خ��ب��ر

معاون ساماندهی صندوق کارآفرینی
امید خبرداد؛

 ۲۶هزار فرصت شغلی برآیند اجرای
طرحهای روستایی

معاون س��اماندهی و توانمندسازی صندوق
کارآفرینی امید گفت :در بحث توسعه اشتغال
روس��تایی دو طرح «روس��تای بدون بیکار» و
«هر روس��تا یک محصول» اجرا شده که این
طرحها در مجموع  ۲۶هزار فرصت ش��غلی در
دو سال گذشته در روستاها ایجاد کرده است.
بسیاری از صاحبنظران معتقد توسعه پایدار
از روس��تاها شروع میش��ود و افزایش توان
اقتص��ادی خانوارهای روس��تایی در این امر
ضروری اس��ت و تنها ابزار الزم برای رشد و
توانمندسازی روستائیان اشتغال است.

اقتصادی و مالی دولت و نهادهای اثرگذار نشات گرفته است
و می توان مدعی بود که رکود فراگیری که امروز جامعه با
آن دس��ت و پنجه نرم م��ی کند بخش قابل توجهی به این
سوءمدیریت باز می گردد ».به سخن دیگر استفاده نادرست
دولتها از منابع کشور و سرمایه گذاری نکردن منابع حاصل
از ف��روش این ثروتهای خ��دادادی در بخشهای زیربنایی
و صنعت کش��ور نیز موضوعی مهمی است که باید همواره
مدنظر سیستم مدیریتی کشور قرار گیرد.
از س��وی دیگر این افراد براین اعتقادند که «کاهش قدرت
خرید کارگران کش��ور و در کنار آن حجم باالی نقدینگی
به نوع��ی بیانگر توزیع ناعادالنه ثروت در جامعه اس��ات و
در واقع مبین این نکته اس��ت که توزی��ع ناعادالنه ثروت
در کش��ور صورت گرفته و پیرو آن افزایش فاصله طبقاتی

گام دوم

به نظر می رس��د بعداز رفع مشکالت معیشتی نمایندگان
خان��ه ملت باید موضوع فس��اد در اقتصاد را در س��رلوحه
کارهای خود قرار دهند به این ترتیب که
کارشناسان بر این باورند که فساد مالی و اداری چرخ های
اقتصادی هر کش��وری را دچار کندی می کند و به تبع آن
رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر
ق��رار داده و م��ی دهد به این ترتیب که این فس��اد گاه در
قالب «رشوه» و گاهی گاه به گونه «اختالس» خود را نشان
می دهد و گاه به شکل «تقلب» و یا . . .اشکال دیگر نمایان
می شود و با این وجود به نظر می رسد بررسی این موضوع
و تصوی��ب تدابیر قانونی الزم و نظ��ارت بر قوانین مصوبه
دراین مورد گام دوم نمایندگان دوره جدیدباشد.
هرچند موضوعات ومس��ائل مهم دیگ��ری که اکثر آنها با
بحث اقتصاد و معیش��ت مردم گ��ره خورده وجود دارد اما
در کنار دومورد یاد ش��ده به نظر میرسددر نظر داشتن این
نکته که نمایندگان تازه ورود به واسطه اینکه منتخب مردم
هستند بیش از هر اقدام دیگری باید خدمتگزار مردم و گره
گشای آن ها باش��ند نه اینکه حل مشکالت دولتمردان و
متولیان را در فهرست اولویت دار خود قرار دهند و از همه
مهمتر اینکه مدنظر داش��ته باش��ند که مسئولیت سنگین
وخطیری را بر دوش گرفته اند و می باید بیش از هر اقدام
دیگری حافظ حق و حقوق مردم و به ویژه اقش��ار آسیب
پذیر جامعه باشندو بس.

معافیت مسکن اولیها و خانه های نوساز از مالیات بر عایدی

مع��اون اقتص��ادی وزیر اقتص��اد با ارائ��ه توضیحاتی در
خصوص طرح پیش��نهادی وزارت اقتصاد برای مالیات بر
عایدی مسکن گفت :مس��کن اولیها و خانه های نوساز
در این الیحه از مالیات معاف هستند.
محمدعلی دهقان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی
در خصوص الیحه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای دریافت
مالیات بر عآیدی س��رمایه مسکن گفت ،پیشنهاد وزارت
اقتصاد برای اصالح قانون فعلی مالیات بر عایدی سرمایه
اس��ت .این پیشنهاد هنوز در ابتدای مراحل بررسی قرار
دارد و در ادامه این روند باید در دولت مورد بررسی قرار
گی��رد و پس از آن در مجلس بررس��ی خواهد ش��د ،در
نتیجه برای تبدیل این پیشنهاد به قانون و اجرایی شدن
آن زمان زیادی باقی مانده است.
وی گفت ،این قانون برای همه دورهها نوش��ته میشود
ن��ه برای ی��ک دوره خاص ک��ه در آن یک جهش بزرگ
در قیمت مس��کن وجود داش��ته اس��ت ،ضمن اینکه در
هر صورت بخشی از این افزایش قیمت مسکن متناسب
با رش��د تورمی ب��وده که در جامعه اتفاق افتاده اس��ت؛
بنابراین ما نمیتوانیم از تورم مالیات بگیریم.
دهق��ان دهنوی ادامه داد :ل��ذا مبلغی که در نظر گرفته
ش��ده و قیدهایی که همراه آن وجود دارد ،از جمله آنکه

به منظور حمایت از تولید مس��کن ،مس��کنی که تولید
میش��ود ،مش��مول مالیات نش��ود .این بدین معناست
خانههای نوس��از از پرداخت مالیات عایدی بر س��رمایه
معاف میش��وند و اصال ش��امل این مالیات نمیشوند و
عالوه بر تولید مسکن ،مسکن اول افراد نیز شامل مالیات
بر عایدی نمیشود.
او تصری��ح کرد:مالیات بر عایدی س��رمایه در واقع فقط
برای آن بخش از فعالین اقتصادی اس��ت که در این بازار
فعالیت دارند و در این کسب و کار هستند ،همچون همه
صن��وف و تولید کنندههای دیگر ک��ه مالیات میدهند.
پیشنهاد مالیات بر عایدی مسکن نیز در واقع مالیات بر
درآمد این طبقه از افراد است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت :حتی به خاطر وجود
تورم ما این مالیات را به صورت پلکانی به س��مت پایین
پیش��نهاد دادهایم ،یعنی در الیحه پیشنهادی که تقدیم
دولت ش��ده اس��ت ،در واقع هر س��ال  2.5درصد از این
درص��د مالیات اولیه که در نظر گرفته ش��ده اس��ت کم
میش��ود و به حداقل  15یا  10درصد میرسد ،چرا که
بخشی از رشد قیمت مسکن ناشی از تورم است.
وی اف��زود :ما از تولید کنندگان مس��کن و خانه اولیها
تسنیم
مالیات نمیگیریم.

خ��ب��ر
دولت تدبیر و امید از سال  ۱۳۹۶با اختصاص
 ۱.۵میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی
برای پرداخت تسهیالت اشتغال به طرحهای
توجیهی در مناطق روس��تایی و عشایری را
ج��زو برنامهه��ای خود اعالم ک��رد .صندوق
کارآفرینی امید به عنوان یکی از موسس��ان
عامل پرداخت تس��هیالت اشتغال روستایی
و عش��ایر انتخ��اب ش��د .اعتبار ابالغ ش��ده
ب��رای این صندوق  ۲۶ه��زار و  ۲۳۶میلیارد
ریال اس��ت که در مجم��وع  ۷۵درصد مبلغ
پرداخت��ی معادل  ۱۸ه��زار و  ۴۵۸میلیارد
ریال پرداخت شده است.
پیش از این معاون ساماندهی و توانمندسازی
صندوق کارآفرینی امید درباره برنامههای این
صندوق گفت :توسعه کسب و کار در مناطق کم
برخوردار از استراتژیهای صندوق کارآفرینی
امید است و در این راستا طرحهای «هر روستا
یک محص��ول»« ،روس��تای بدون بی��کار» و
«صندوقهای خرد محلی» هدفگذاری شدند.
در این طرح با همکاری دس��تگاههای اجرایی
اس��تانها از جمل��ه جهاد کش��اورزی ،میراث
فرهنگ��ی و گردش��گری و دیگر دس��تگاهها
کارگروهی تحت عنوان شورای سیاستگذاری
توسعه روستا تشکیل شد.ایرنا

معاون وزیر صنعت اعالم کرد؛

توزیع گسترده برنج هندی
با نرخ  ۸هزار تومان

مع��اون وزی��ر صنع��ت ،قیمت مص��وب هر
کیلوگرم برنج پاکس��تانی را  ۸۹۰۰تومان و
برن��ج هندی را  ۸هزار توم��ان عنوان کرد و
گفت :هی��چ کس حق گرانفروش��ی به بهانه
اخذ مابهالتفاوت از واردکنندگان را ندارد.
عب��اس تاب��ش گف��ت :همانط��ور ک��ه در
ش��کر ،دولت اقدام ب��ه اخ��ذ مابهالتفاوت از
واردکنندگان کرده اس��ت ،در مورد برنج نیز
این مابهالتفاوت اخذ خواهد شد ،اما دریافت
این مابهالتف��اوت به منزله تغییر نرخ مصوب
این کاال نیست؛ بنابراین نه تنها نرخ برنج در
ب��ازار تغییری نخواهد ک��رد ،بلکه عرضه این

ساعات کاری شعب بانک آینده د ر
روزهای پایانی سال ١٣٩٨

د ر راس��تای ارزشآفرینی بیش��ت ر و ارائه خدمات
مطلوبتر به مش��تریان محترم ،ش��عب بانک آینده
از ابتدای اس��فندماه تا پایان س��ال جاری د ر تمام
روزهای هفته( به جز پنجش��نبهها) ،یک ساعت به
زمان فعالیت باجه عص ر ش��عب خود افزوده است.
بدینترتیب ،شعب بانک آینده در سراسر کشو ر به
جز شعب کیش و قشم ،روزهای شنبه تا چهارشنبه
از ساعت  7:30تا  17:30آماده خدمت به مشتریان
محترم خواهند بود .همچنین ادارات مرکزی بانک
در ارتب��اط مس��تقیم با ش��عب و مدیریتهای امو ر
شعب غرب و شرق تهران بزرگ و
استانها د ر روزهای پایانی سال د ر ساعات مذکور،
آماده خدمت به شعب خواهند بود.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های
بین المللی ایران تاکید کرد:

اس��تفاده از پتانسیل استان ها در معرفی فرهنگ و
اقتصاد ایران در اکسپو دبی
حس��ین زاده از آمادگی شرکت س��هامی نمایشگاه
های بین المللی ایران جهت اس��تفاده از پتانس��یل
اس��تان های مختلف در معرف��ی فرهنگ و اقتصاد
کشور در اکسپو  2020دبی خبرداد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت
سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا .ایران ،بهمن
حس��ین زاده مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه
بی��ن المللی ایران در مراس��م فرص��ت های قم در
اکس��پو به دعوت اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن
قم حضور یافت.وی با اش��اره به این مطلب که اتاق
بازرگانی صنایع مع��ادن قم اولین اتاق بازرگانی به
ش��مار می آید که امادگی خود را ب��رای برگزاری
همایش اکس��پو دوبی اعالم کرده اس��ت ،گفت :در
جلسه ی ستاد اصلی اکسپو قرار شد همایش هایی
با محوریت اکس��پو دوبی در اس��تان های مختلف
برگزار شود.حسین زاده افزود :اکسپو که هر  ۵سال
یک بار در کشورهای مختلف دنیا برگزار میشود که
برای اولین بار در یک کشور اسالمی برگزار خواهد
شد .رویداد اکسپو فرصت بسیار خوبی برای معرفی
کشور هاس��ت و ایران با توجه به زمان کوتاه برای
حضور و جانمایی ،رش��د قابل توجه ای در پیشبرد
اهداف مورد نظر در اکس��پو دوبی داشته است.وی
با بیان این مطلب که  ۱۹۲کش��ور در اکسپو دوبی
حض��ور دارند ،یادآور ش��د :با توج��ه ای به بودجه
ای که برای س��اخت پاویون ایران در اکسپو دوبی
اختصاص یافته معماری ایران بسیار متفاوت است
که مورد تحسین مسئولین برگزاری اکسپوی دوبی
قرار گرفته است.
کمیسر ژنرال ایران در اکسپو  2020دبی خاطرنشان
کرد 75 :کش��ور سازنده ی پاویون اختصاصی خود
هس��تند که نش��انده ی اقتدار آن کش��ور اس��ت و
ایران هم ش��امل آن کشور هاس��ت .حسین زاده با
اش��اره به اینکه نمایش دس��تاورد ه��ای جدید در
ح��وزه علم و آینده و بهره ب��رداری از فرصت های
تجاری و معرفی پتانسیل های اقتصادی و تولیدی
کش��ور و برند سازی در جهت گس��ترش مبادالت
تج��اری از مهمترین اهداف ایران در اکس��پو دوبی
است ،تصریح کرد :هدف ش��رکت سهامی استفاده
از پتانسیل اس��تان های مختلف و همچین مناطق
ازاد در معرف��ی فرهنگ و تمدن و اقتصاد ایران در
اکسپو است.
وی ب��ا تاکید براین نکته که ما نباید این فرصت را
برای گس��ترش ارتباطات از دس��ت بدهیم و آماده
همکاری هر چه بیش��تر س��رمایه گ��ذاران و تجار
قم در این زمینه هس��تیم ،گفت :نماینده ش��رکت
سهامی نمایشگاه بین المللی ایران در اتاق بازرگانی
ایران ،اتاق بازرگانی ایران و امارات است و امیدوارم
ب��ا کمک همدیگر بتوانیم نقش موثری در توس��عه
فرهنگ و اقتصاد کش��ور با توجه به شرایط موجود
داشته باشیم.

خ��ب��ر
کاال نیز ب��ا برنامهریزیهای صورت گرفته و
با توجه به نزدیک ش��دن به ایام پایانی سال،
بیشتر خواهد شد.
معاون وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت افزود:
اخ��ذ مابهالتفاوتها از واردکنن��دگان ،هیچ
ربطی به قیمت مصوب کاالهای اساس��ی که
با دالر  ۴۲۰۰تومانی وارد کش��ور ش��دهاند،
ندارد؛ بلکه این اقالم از جمله برنج و ش��کر،
قیمت مص��وب تثبیتی داش��ته و هیچگونه
تغیی��ر نرخ��ی را برای مصرفکنن��دگان در
بازار ،متحمل نخواهند شد.
وی تصری��ح کرد :این مابه التفاوت مربوط به
قیمت تمام ش��ده کاالهای اساس��ی وارداتی
نسبت به قیمت مصوب است که از واردکننده
اخذ میشود و بعضاً ،منشأ آن تغییرات قیمت
کاالهای اساس��ی از جمل��ه برنج در بازارهای
جهانی است؛ به این معنا که ظرف هفتههای
گذشته ،قیمت جهانی برنج به شدت کاهش
یافته و همین امر خود را در نرخ واردات این
کاال نشان داده است؛ بنابراین مردم هیچگونه
تغیی��ر نرخی را از محل دریافت مابه التفاوت
از واردکنندگان برنج ،متحمل نخواهند ش��د،
بلک��ه ای��ن کاال همچنان با قیم��ت مصوب،
عرضه خواهد شد .مهر

رییس سازمان بورس اعالم کرد

آخرین خبرها از عرضه اموال مازاد
بانکها در بورس

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار آخرین
وضعیت مذاکره با وزارت اقتصاد برای عرضه
اموال مازاد بانکها در بورس را تشریح کرد.
ش��اپور محمدی درمورد عرض��ه اموال مازاد
بانکها در بورس توضیح داد :معاونت بانک و
بیمه وزارت اقتصاد با سازمان بورس درمورد
عرض��ه اموال مازاد بانکها ،زیمن و امالک و
مستغالت در بورس کاال مذاکره کردهاند.
وی ادام��ه داد :درم��ورد س��هام هم صحبت
کردهاند .میتوانند عرضه کنند و منعی برای
آن وجود ندارد .بانکها میتوانند سهام خود
را در ب��ورس عرضه کنند .س��از و کار آن از

قبل وجود داش��ته و به ساز و کار جدید نیاز
ندارد.
محم��دی همچنی��ن گف��ت :موض��وع مورد
مذاکره با معاونت بانک و بیمه عرضه امکالک
و مستغالت و زمین در بورس کاال بود که در
تابلو هم مشخص است.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش ،واگ��ذاری اموال
م��ازاد بانکها و خروج بانکه��ای دولتی از
بنگاهداری موضوعی اس��ت که طی سالهای
اخی��ر بانک مرکزی بر آن تاکید کرده ،اما در
هیچ دورهای این واگذاری به نقطه موردنظر
نرسیده است.دی ماه سال  ۱۳۹۳نمایندگان
مجل��س ش��ورای اس�لامی هم��ه بانکها و
مؤسسات اعتباری را موظف کرد که در مدت
سه س��ال ،اموال منقول و غیرمنقول مازاد و
س��هام تحت تملک خود را در بنگاههایی که
فعالیت غیربانکی دارند ،واگذار کنند.
بر اساس این مصوبه ،همه بانکها و مؤسسات
اعتباری ملزم شدند ساالنه حداقل  ۳۳درصد از
اموال خود اعم از منقول ،غیر منقول و سرقفلی
را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها
درآمده و به تش��خیص شورای پول و اعتبار و
بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران مازاد
محسوب میشود ،واگذار کنند .ایسنا

