
تسهیالت بانک توسعه صادرات برای 
حمایت از بنگاه های صادرات محور

مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران از تسهیالت 
۸۰ ه��زار میلی��ارد ریالی ب��رای بنگاه ه��ای دارای 
ظرفیت ه��ای صادرات��ی خبر داد.به گ��زارش روابط 
عمومی بانک توس��عه صادرات به نقل از خبرگزاری 
صدا و س��یما، دکت��ر علی صالح آبادی در حاش��یه 
نشست معاون اول رئیس جمهور با معاونان و مدیران 
وزارت اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: بنگاه هایی 
که صادراتی باشند و ظرفیت صادراتی داشته باشند 
در حد منابع تعیین ش��ده مورد تش��ویق و حمایت 
بانک توسعه صادرات قرار می گیرند.وی افزود: بانک 
توس��عه صادرات امسال نیمی از منابع خود و نیمی 
را از منابع صندوق توسعه ملی برای ارایه تسهیالت 
۱۴ درصدی به بنگاه های مختلف تولیدی و صادراتی 
در نظر گرفته که اگر تسهیالت گیرنده، صادرکننده 
دارای رتب��ه اعتباری باال ب��وده و از ظرفیت و توان 
صادراتی مناس��ب برخوردار باش��د، از تخفیف نرخ 
تس��هیالت نیز بهره مند می شود.صالح آبادی گفت: 
امس��ال یک��ی از حوزه های جدی مدنظ��ر ما، حوزه 
دانش بنیان اس��ت بنابراین برای شرکت های دانش 
بنیان��ی که ظرفیت صادراتی دارن��د ۴ هزار میلیارد 

ریال منابع با نرخ ۱۲ درصد در نظر گرفتیم.

 ارائه خدمات بانکی بانک ایران زمین 
به مشتریان 

بانک ها جزو مش��اغلی هس��تند که خدمات آنها از 
زمان شیوع بیماری کرونا بی وقفه ادامه داشته و در 
ای��ن میان با توجه به اهمیت ادامه این روند، تاکید 
برحفظ س��المت مش��تریان و کارمندان از الزامات 
ادامه آن بوده اس��ت.به گزارش روابط عمومی بانک 
ای��ران زمین، هادی قدیمی مع��اون عملیات بانکی 
ای��ن بانک با اش��اره ب��ه تالش همکاران ش��بکه ی 
بانکی در دو ماه گذش��ته گفت: بان��ک ها از اولین 
روزهای ش��یوع بیماری کرونا از تمامی جهات، چه 
حضور مشتریان در شعب و چه دریافت و پرداخت 
اس��کناس و بس��یاری خدم��ات دیگر ج��زو مراکز 
در مع��رض خط��ر بوده اند، اما با توج��ه به اهمیت 
خدماتی که ارایه می کنن��د، با رعایت پروتکل های 
بهداش��تی بی وقفه به فعالیت خود ادامه می دهند.

قدیم��ی اف��زود: در همی��ن خص��وص تمهی��دات 
ویژه ای از قبیل صدور اطالعیه ها و بخش��نامه های 
آموزش��ی و بهداش��تی، تهیه ملزومات بهداش��تی، 
آموزش مش��تریان از طریق کان��ال های ارتباطی و 
... از روزهای ابتدایی اجرا ش��د، هرچند در روزهای 
ابتدایی با وجود کمبود وس��ایل بهداشتی همکاران 
من خالصانه و با از خودگذشتکی در محل کار خود 
حاضر ش��دند، که جای تقدیر و تش��کر دارد.وی با 
تاکید ب��ر این نکته که با وجود اینکه حدود دو ماه 
از اعالم ورود ویروس در کشور می گذرد اما شرایط 
همچنان س��خت و دشوار است، اظهار داشت: همه 
ما باید در این ش��رایط به وظیفه ی اجتماعی خود 
عمل کنیم و تا جای ممکن به شعب مراجعه نکنیم 

تا زنجیره شیوع این ویروس شکسته شود.

انتصابات جدید در بانک ملی ایران
    رییس اداره کل مشارکت ها و توسعه شبکه بین 
الملل و رییس اداره کل ضمانتنامه های ارزی بانک 
ملی ایران منصوب شدند.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران، با صدور احکامی جداگانه توس��ط  
دکتر محمدرضا حس��ین زاده مدیرعامل بانک ملی 
ایران  لیال صدر به عنوان رییس اداره کل مشارکت 
ها و توس��عه ش��بکه بین الملل و علیرضا بخارایی 
به عن��وان ریی��س اداره کل ضمانتنامه های ارزی 

منصوب شدند.

سقف و مدت بازپرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه بانک رفاه 

اعالم شد
بانک رفاه در راس��تای ایفای مسئولیت اجتماعی و 
حمای��ت از ازدواج جوانان، افزایش س��قف و مدت 
بازپرداخت تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه 

جهیزیه را اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مطابق 
با مفاد بند الف تبصره ۱6 قانون بودجه سال ۱399 
کل کش��ور اعالمی از بانک مرکزی ج.ا.ا، تسهیالت 
قرض الحس��نه ازدواج برای هر ی��ک از زوج ها در 
س��ال ۱399 مبلغ 5۰۰ میلیون ری��ال با دوره باز 
پرداخت هفت ساله، نرخ کارمزد چهار درصد و یک 
ضامن معتبر و س��فته قابل پرداخت است. گفتنی 
اس��ت، زوج هایی که تاریخ عق��د آن ها بعد از اول 
فروردین ماه سال ۱396 است و تا کنون وام ازدواج 

دریافت نکرده اند، در اولویت نخست قرار دارند.

سهم 14 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن 
در طرح اقدام ملی

مدیرعام��ل و رییس هیأت مدیره بانک مس��کن از 
س��هم ۱۴ هزار میلی��ارد تومانی بانک مس��کن در 
تامی��ن مالی ط��رح اقدام ملی مس��کن خبر داد.به 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، ابوالقاس��م رحیم��ی انارک��ی، مدیرعامل و رییس 
هیأت مدیره بانک مس��کن اعالم ک��رد: ۱۴۰ هزار 
واحد مسکونی از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
طرح اقدام ملی مس��کن طی سال های 9۸ و 99 از 
سوی بانک مسکن تامین مالی خواهد شد که مبلغ 
کل آن حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.بر 
این اس��اس بانک مسکن سهمی حدود یک سومی 
در تأمین مالی و پرداخت تس��هیالت به پروژه های 
مسکن سازی در سراسر کشور در قالب طرح اقدام 

ملی مسکن خواهد داشت.

اخبار

فاصله ۴ میلیونی وام کرونا از خط فقر 
 نگرانی ها از وعده های حمایت افزایش یافت؛

گزارش

یک کارش��ناس اقتصادی معتقد است که وام یک میلیونی 
از محل یارانه برای کس��انی که معیشت آن ها در خطر قرار 
گرفت��ه رفع نی��از نمی کند زیرا، خط فقر در کالن ش��هرها 
مع��ادل 5 میلیون تومان و در س��ایر ش��هرها باالی ۱ تا 3 
میلیون تومان است. البته طبق گفته این اقتصاددان دولت 
در شرایط شیوع کرونا باید هزینه های جاری خود را کاهش 
دهد و محل بودجه عمرانی س��ال جاری را برای ۲ تا 3 ماه 

به تعویق بیاندازد.
حیدر مستخدمین حس��ینی درباره تاثیرات ویروس کرونا 
بر اقتصاد، توضیح داد: ش��یوع کرون��ا ویروس بر همه ابعاد 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و...کشورهای درگیر 
ای��ن ویروس تاثی��ر می گذارد ک��ه برخی از ای��ن تاثیرات 
بالفاصل��ه، کوتاه مدت یا میان مدت هس��تند. هنوز اقتصاد 
جهان به آن س��طح از توانایی نرس��یده ک��ه بتواند میزان 
خساراتی که از این ویروس دیده را به صورت دقیق بررسی 
کن��د و در حال حاضر اغلب طرح ها مبتنی بر پیش بینی ها 

و محاسبات ساده  است.
وی افزود: ش��غل هایی که درآمدهای روزانه داشتند و چون 
اکثریت صاحبان این مش��اغل مشمول بیمه نیستند،  این 
ویروس بیش��تر از همه به این قشر آسیب جدی وارد کرده 
است. در مرحله بعدی این آسیب ها متوجه افرادی می شود 
که صاحب مغازه بودند و کارگران این مشاغل هم به طیف 
دسته اول اضافه شده که در پی این ویروس میزان بیکاری 

افزایش پیدا کرده است.  
ایجاد شغل  جدید برای افراد شغل از دست داده کرونایی 

به گفته این کارشناس اقتصادی برای این نوع بحران ها یک 
برنامه اس��تراتژیک آماده نیس��ت و مردمی که باید در این 
ش��رایط در راستای آن برنامه عمل کنند، اطالعاتی ندارند. 
باید یک سازوکاری تعبیه شود که اگر افرادی شغل خود را 
در این ش��رایط از دست می دهند، شغل های جدیدی برای 

آن ها ایجاد شود.  
سالمت مردم و حفظ آن؛ اولویت اول تصمیم گیران باشد 

در ادامه مس��تخدمین حس��ینی با تاکی��د براینکه اقتصاد 
باید اولویت دوم دولت باش��د و اولویت اول س��المت مردم 
و حفظ آن باش��د، گفت: اگر سالمت جامعه در خطر باشد، 
فعالی��ت اقتصادی هم بی معنا خواه��د بود. جامعه ای که از 
عدم سالمت رنج می برد، فعالیت اقتصادی در آن جامعه به 
درس��تی انجام نمی شود. حفظ سالمت جامعه باید در قبال 

پشتیبانی از دست دادن برخی کارها و درآمدها  باشد.  
وی با اش��اره ب��ه تمهیدات و حمایت های دیگر کش��ورهای 
درگیر ای��ن ویروس از فعالیت های اقتصادی متضرر ش��ده، 
اظهار کرد: در کش��ور ما رقمی که برای مبارزه با پیامدهای 

اقتصادی کرونا درنظر گرفته ش��ده، ۲ دهم درصد اس��ت و 
ش��اخص کشور ما در این زمینه نسبت به کشورهای دیگر و 
تولید ناخالص داخلی پایین ترین است. با توجه به یک میلیون 
وامی که از محل یارانه پرداخت خواهد شد، حداقل خط فقر 
در ش��هرهای کالنی همچون تهران معادل 5 میلیون تومان 
اس��ت. اگر این خط فقر را در سایر استان ها در نظر بگیریم، 
خ��ط فقر در هیچ کدام از این اس��تان ها یک میلیون تومان 

نیست و باالی یک میلیون تا سه میلیون تومان است.  

حذف نگرانی از تورم در حمایت های اقتصادی 
این اس��تاد دانشگاه افزود: با توجه به تورم، آیا این وام یک 
میلیونی برای کس��انی که معیش��ت آن ها در خطر اس��ت، 
می تواند رفع نیاز کند؟ در ش��رایطی که ویروس��ی کشنده 
در کش��ور ش��یوع پیدا کرده، نباید در اقدامات برای مقابله 
ب��ا پیامدهای اقتصادی به این توجه کرد که بر اثر آن تورم 
ایجاد می ش��ود یا خیر، یا پای��ه پولی بانک مرکزی افزایش 
پیدا می کند یا خیر. در این مرحله باید س��المت جامعه در 
اولویت تمام تصمیم گیری ها باش��د.  محاسبات ایجاد تورم 
از طریق حمایت های اقتصادی کنار گذاشته شود زیرا، این 
تورم موقتی است و تورم بدون حضور ویروس کرونا معادل 

۴۱.۲ درصد شده است.
وی با بی��ان اینکه کرونا تنها بر بعد اقتصادی کش��ورهای 
درگی��ر تاثی��ر نمی گذارد بلکه ب��ر تمام ابع��اد یک جامعه 
تاثی��ر می گذارد، اضافه کرد: مهلت یک تا س��ه ماهه برای 
چک های فعاالن اقتصادی، گره گشا نیست. از ابتدای شیوع 
این وی��روس، جمع��ی از اقتصاددانان پیش��نهاد دادند که 
شورایی متش��کل از نمایندگان بخش خصوصی، کارگران، 
کارفرمایان، اس��اتید دانش��گاه، دولت و ق��وه قضائیه برای 
پیامده��ای اقتص��ادی کرونا ش��کل بگیرد ت��ا جهت گیری 
اقتصادی از این طریق مش��خص شود که این شورا به این 

صورت شکل نگرفت.  
کاهش ساعات اداری مشکلی را حل نمی کند 

معاون وزیر اسبق اقتصاد، خاطرنشان کرد: با کاهش ساعت 
کاری مشکلی حل نمی ش��ود. مراجعان بانکی طبق همان 
ساعت تعیین شده و شیفت بندی شده در بانک حضور پیدا 
می کنند و کاهش ساعات کار یا حضور شیفتی، تاثیری در 
کاه��ش حضور مردم نخواهد داش��ت. زمینه های دورکاری 
باید از قبل فراهم و تست می شد. دولت و مجلس از شیوع 
کرون��ا به عنوان یک فرصت  اس��تفاده کنند و تغییراتی در 
س��اختار اقتصادی کش��ور ایجاد کنند و اصالحات الزم را 

انجام دهند.  
به گفته این کارشناس اقتصادی خسارت هایی بر اثر شیوع 
کرونا ایجاد می ش��ود که بر صنعت بیم��ه هم تاثیر خواهد 
گذاش��ت و نوع بیمه ها را تغییر خواه��د داد و فعالیت های 
جدیدی برای بیمه شکل می گیرد و بیمه شدن بیماری های 
خاص��ی همچون کرونا را فراهم می کن��د که بیمه مرکزی 

باید در این زمینه اقداماتی را انجام دهد.  

مالیات ها اقساطی پرداخت شوند
ای��ن اقتصاددان درباره امهال های مالیاتی که برای حمایت 
از کس��ب و کارهای آس��یب دیده از کرونا ص��ورت گرفته، 
توضی��ح داد: ب��رای فعالیت اقتص��ادی که در اس��فند ماه 
تعطیل شده، نباید مالیات را برمبنای ۱۲ ماه محاسبه کرد 
و بای��د برای زمان هایی که فعالیت اقتصادی صورت گرفته، 
مالیات درنظر گرفته شود. همچنین، پرداخت های مالیاتی 
در همی��ن زمان ها را هم باید به صورت اقس��اطی در نظر 
بگیرند. بیمه هایی که دهم هر ماه باید پرداخت شوند را به 
تعویق بیندازند. این حمایت ها باید به صورت جامع صورت 
بگیرد، زیرا برخی گزارش ها از بانک ها نش��ان داده شده که 

بازپرداخت اقساط وام ها را به تعویق نمی اندازند.  

تعویق دو تا سه ماهه 
در اجرای بودجه عمرانی سال جاری 

وی ادامه داد: دولت در هزینه های جاری صرفه جویی کند 
و ب��ا توجه به این ش��رایط برای محل بودج��ه عمرانی که 
۷۰ ه��زار میلیارد تومان درنظر گرفته ش��ده؛ تعویق دو تا 
س��ه ماهه درنظر بگیرد. درست اس��ت که این اقدامات بر 
اقتصاد تاثیر می گذارد اما اولویت دولت باید س��المت مردم 
باش��د تا آن ها بتوانن��د کار کنند و تولید ناخالص داخلی را 

افزایش بدهند.  
به گفته مس��تخدمین حس��ینی  پس اندازهای کسانی که 
درآمد ثاب��ت دارند، با کاهش دید و بازدیدها و هزینه هایی 
ک��ه بیرون از خانه رفتن در پی داش��ت، افزایش پیدا کرده 
اس��ت. در نتیجه،  ش��یوع کرونا مصرف در جامعه را به جز 

برای رفع احتیاجات روزمره کاهش داده است.  
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنانش با اشاره به هجوم 
مردم کش��ورهای درگیر این ویروس ب��رای خرید مایحتاج 
ب��ه مراکز خرید، گفت: در کش��ور ما ع��ادت فریز کردن و 
نگه��داری طوالنی مواد غذایی وجود دارد که این امر، باعث 
ش��د تا مردم به مراکز خرید هج��وم نیاورند و کمتر خرید 
کنند درحالیکه کشورهای دیگر فرهنگ خرید روزانه دارند 
و در این شرایط، به مراکز خرید هجوم آوردند.    ایسنا 
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در راستای حمایت از کسب و کارها 
ارائه خدمات به قالیبافان و بافندگان فرش 

دستباف اینترنتی شد
اولین س��امانه جام��ع آنالین و مجازی ح��وزه تعاون از 
س��وی اتحادیه سراس��ری تعاونی های تولید کنندگان 
فرش دستباف ش��هری و عش��ایری ایران با هدف ارائه 
خدم��ات غیرحضوری ب��ه قالیبافان و بافن��دگان فرش 

دستباف راه اندازی شد. 

عبداله بهرامی مدیرعامل اتحادیه سراس��ری تعاونی های 
ف��رش دس��تباف در خصوص جزئی��ات راه ان��دازی این 
سامانه آنالین اظهار کرد: با نظر به شرایط پیش آمده در 
خصوص بیماری عالم گیر ویروس کرونا که همه کس��ب 
و کار را تح��ت تاثیر قرار داده و باعث تعطیلی بس��یاری 
از مش��اغل از جمله روند تولید و فروش فرش دس��تباف 
شده است، اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف 
ب��ا  همکاری معاون��ت  تعاون وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی اولین س��امانه مجازی و آنالین بخش تعاون را 
به آدرس  www.taavon.co   راه اندازی کرده اس��ت 
به گفته وی، ایجاد این س��امانه در تسهیل فرآیند تولید، 
عرضه و س��اماندهی ظرفیتهای حوزه هنر صنعت فرش 
دس��تباف بسیار اثر گذار اس��ت و با توجه به تفاهم نامه 
مشترک میان معاونت تعاون وزارت کار، مرکز ملی فرش 
ایران و اتحادیه سراس��ری تعاونی های فرش دستباف، از 
این طریق ارائه کلیه خدمات به قشر توانمند هنرصنعت 
ف��رش بدون نیاز به حض��ور فیزیکی اف��راد و به صورت 

آنالین و اینترنتی صورت می پذیرد.  ایسنا 

رئیس خانه صنعت خواستار شد؛
  حقوق کارگران با حق بیمه تهاتر شود

رئیس خانه صنعت در نامه به معاون اول رئیس جمهور، 
تهاتر حقوق س��ه ماهه اس��فند، فروردین و اردیبهشت 

کارگران با حق بیمه ماه های آتی را خواستار شد.
رئی��س خانه صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان تهران با 
ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار اعالم 
نحوه ثبت نام شرکت های صنعتی، معدنی و خدماتی در 

سامانه »ثبت درخواست بیمه بیکاری« شده و پیشنهاد 
داده است که جهت کاهش بروکراسی های اداری و عدم 
نیاز به تامین نقدینگی توس��ط دولت، حقوق س��ه ماهه 
اس��فند، فروردین و اردیبهشت ش��رکت ها با حق بیمه 

ماه های آتی پرسنل تهاتر شود.
در نامه محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران به اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور آمده است: پیرو تبصره ج بند 5 شیوه نامه 
اجرایی دس��تورالعمل اداری مش��ترک س��ازمان تامین 
اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهشمند 
است دستور فرمایید نحوه ثبت نام شرکت های صنعتی، 
معدنی و و خدماتی در س��امانه »ثبت درخواس��ت بیمه 

بیکاری« در اسرع وقت اعالم شود.
رئی��س خانه صنعت به دولت پیش��نهاد کرده که جهت 
کاه��ش بروکراس��ی ه��ای اداری و عدم نی��از به تامین 
نقدینگی توسط دولت، حقوق سه ماهه اسفند، فروردین 
و اردیبهشت شرکت ها با حق بیمه ماه های آتی پرسنل 

تهاتر شود.  فارس

خ��ب��رخ��ب��ر

مدی��رکل دفتر برنامه ریزی تأمی��ن، توزیع و تنظیم بازار 
اقدامات این س��تاد را برای ماه مبارک رمضان تش��ریح 
ک��رد و گفت: برنامه ری��زی الزم برای تأمی��ن ۲۰۰هزار 
تن انواع کاالی اساس��ی از محل ذخای��ر و واردات با ارز 

۴۲۰۰تومانی انجام شده است.
محمدرض��ا کالم��ی در خصوص مصوبات س��تاد تنظیم 
ب��ازار برای ماه مبارک رمضان اظهار داش��ت: بر اس��اس 
جلس��ات س��تاد تنظیم بازار برای پاسخگویی به افزایش 
تقاض��ای ماه مبارک رمضان، ح��دود ۲۰۰ هزار تن کاال 
از مح��ل ذخایر و واردات کاالهای اساس��ی و ضروری با 
ارز ۴۲۰۰تومان��ی تأمین ش��ده و در حال تخصیص بین 

استانها است.
وی با بیان اینکه سیاس��تهای مرتبط با استمرار حمایت 
از تولیدکنن��دگان داخل��ی مرغ برای خ��روج از زیان و 
عرضه مرغ مورد نیاز ماه مبارک رمضان به قیمت مصوب 
۱۲9۰۰ توم��ان نیز اتخاذ ش��ده اس��ت، گف��ت: رصد و 
پایش مس��تمر وضعیت بازار خرم��ا به منظور حمایت از 
تولیدکنندگان )اجازه صادرات طی هفت ماه گذش��ته( و 
تأمین مکفی آن در سفره افطار ایام ماه رمضان با قیمت 
مناس��ب نیز از جمله اقداماتی است که برای ماه مبارک 
رمضان انجام ش��ده اس��ت. مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی، 
تأمین، توزیع و تنظیم بازار ادامه داد: برای تأمین و توزیع 
کاالهای اساسی و مهم و پرمصرف ایام ماه مبارک رمضان 
با قیمتهای معمول و مناس��ب توان سازمانها و تشکلهای 
دولتی از جمله کارگروه های تنظیم بازار س��تادی، مراکز 
استانها، شهرستانها، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت 
پشتیبانی امور دام کشور و انجمن ها و تشکلهای تولیدی و 

توزیعی به کار گرفته شده و اقالم زیر تأمین شده است: 
 ش��کر برای خانوار به میزان 5۰ هزار تن در بسته بندی 

یک کیلوگرمی با برچسب تنظیم بازار
 روغن نباتی به میزان 5۰ هزار تن در بسته بندی مختلف 

برای مصارف خانوار
 گوشت مرغ منجمد ۱5 هزار تن
 گوشت قرمز منجمد ۱۰ هزار تن

 تأمین مکفی خرما از طریق تشکلهای تولیدی و صادراتی
کالمی با اشاره به اینکه تهیه و ابالغ جداول سهمیه بندی 
اس��تانی کاالهای م��ورد نیاز ای��ام ماه مب��ارک رمضان 
براس��اس پارامتره��ای مؤثر از جمله ضری��ب جمعیتی، 
مقادیر و توزیع س��الهای گذشته انجام شده است گفت: 
با هدف هماهنگی بیش��تر و حفظ آرام��ش بازار در ماه 
مبارک رمضان دستورالعمل تنظیم بازار ایام ماه مبارک 
رمضان به اس��تانداران سراس��ر کش��ور به عنوان رؤسای 

کارگروه های تنظیم بازار ابالغ شده است.
به گفته وی، تقویت جریان تأمین کاالهای صادراتی تولید 
داخ��ل و واردات با پیگیری تخصیص و تأمین بموقع ارز 
ترجیحی و نهایی برای کاالهای اساسی و ضروری نیز در 
دستور کار بوده است و برای حفظ جریان عادی تأمین کاال 
اقداماتی از جمله اعمال تعرفه های مناسب گمرکی برای 
واردات و اعم��ال محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی 
برخ��ی از کاالها با اولویت تنظیم بازار داخل انجام ش��ده 
اس��ت. مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم 
بازار اظهار داشت: یکی دیگر از اقداماتی که برای تنظیم 
بازار ماه مبارک رمضان انجام ش��ده ارائه بس��ته حمایتی 
از صنعت مرغداری کش��ور به منظور ادام��ه تولید پایدار 
گوش��ت مرغ کش��ور برای تمامی ایام سال و به خصوص 
ایام ماه مبارک رمضان، رصد و پایش بازار حبوبات کشور 
و برنامه ری��زی واردات حدود ۱۰ هزار تن عدس توس��ط 

شرکت بازرگانی دولتی ایران است. ایسنا 

مدیرکل دفتر تنظیم بازار

اقدامات ستاد تنظیم بازار برای ماه رمضان 
رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گف��ت: وضعیت 
کنونی بازار س��رمایه نس��بت به گذش��ته متفاوت شده 
اس��ت و در شرایط فعلی، فرصت خوبی برای توسعه بازار 
سرمایه و افزایش جایگاه این بازار در اقتصاد ملی فراهم 

شده است.
حس��ن قالیباف اصل ضمن تش��کر از حمایت های وزیر 
ام��ور اقتصادی و دارایی از بازار س��رمایه اظهار داش��ت: 
ب��ا توجه ب��ه ورود افراد جدید به بازار س��رمایه، فرهنگ 
سرمایه گذاری در این بازار تا دورترین نقاط کشور پیش 
رفته اس��ت. رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار تامین 
مالی ش��رکت های سهامی عام را مهم اعالم کرد و گفت: 
حمایت از ش��رکت های حاضر در  بازار سرمایه از جمله 
وظایف بورس ها و تامین س��رمایه ها محسوب می شود تا 
بتوانن��د از طریق ای��ن بازار تامین مالی مناس��بی را در 

دستور کار فعالیت های خود قرار دهند.
وی همچنین با اشاره به لزوم برگزاری مجامع الکترونیک 
گف��ت: کرونا ام��روز درس های فراوان��ی را پیش روی ما 
گذاش��ته و نباید اجازه داد مجامع ش��رکت های بورسی 

به تنفس بخورد.
قالیباف اصل توجه به نیاز فعاالن بازار را اولویت فعالیت 
س��ازمان بورس اع��الم ک��رد و ادامه داد: ت��الش ما در 
س��ازمان بورس اجرای برخی از برنامه ها برای تس��هیل 
روند پذیرش ش��رکت ها در بازار سرمایه است که در این 
زمینه احترام به نیازهای مخاطبان بازار سرمایه و ارباب 

رجوع را در سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهیم.
رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر جایگاه 
ب��ازار بدهی در کش��ور گفت: بازار بدهی با وجود رش��د 
خوبی که از خود نش��ان داده است، همچنان در اقتصاد 
کش��ور ج��ای رش��د دارد که ای��ن موض��وع را از طریق 

همکاری ب��ا همه ارکان بازار س��رمایه، دولت، مجلس و 
رسانه ها قدرت به پیش خواهیم برد.

رییس س��ابق س��ازمان ب��ورس گفت: اطالع رس��انی و 
شفاف س��ازی س��ریع و ب��ه موق��ع، مهمتری��ن رکن در 
تصمیم س��ازی صحیح برای سرمایه گذاران و سهامداران 
اس��ت و همواره به طور جدی از س��وی نه��اد ناظر بازار 

سرمایه کشور پیگیری شده است.
ش��اپور محمدی گفت: بازار سرمایه در ۴5 ماه گذشته و 
قبل از آن، گام های مناس��بی در جهت توسعه برداشته 
ک��ه در نتیجه آن، ارزش ب��ازار در ارقامی باالتر از تولید 

ناخالص داخلی )GDP( قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه آماری که سازمان بورس و اوراق بهادار 
ارائه می کند، آمار واقعی عملکرد شرکت هاس��ت، افزود: 
مجموع شرکت های پذیرش شده، ثبت شده و درج شده 
در تاری��خ 5 مرداد 95 ، 55۴ ش��رکت بود که امروز این 
رقم به 6۲9  ش��رکت رسیده است. رییس سابق سازمان 
بورس همچنین ادامه داد: تنها در س��ه ماه پایانی س��ال 
گذشته، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان مجوز افزایش سرمایه 
صادر ش��ده اس��ت.  محمدی با تاکید بر اینکه فرش��ته 
نجات س��رمایه گذار، توجه به رابطه سودآوری و قیمت 
س��هام است، اظهار داشت: این قانون به عنوان اصل اول 

فاینانس شناخته می شود.
وی اظهار داش��ت: با توجه به اقدامات انجام شده در این 
حوزه، میانگین تعداد روزهای تاخیر در انتشار اطالعات 
توس��ط ش��رکت ها از ۱۱ روز در ابتدای سال ۱39۷ به 
یک روز در پایان س��ال گذشته کاهش یافت، همچنین 
در چهار س��ال گذشته شاخص ارایه به موقع اطالعات از 
۴3 درصد به 9۱ درصد رس��ید. شاخص ممانعت از ارائه 
اطالعات نیز از 3۴ درصد  به دو درصد رسید. ایسنا 

 رئیس سازمان بورس اعالم کرد:

افزایش جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی


