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گرانی مسکن در تهران
به گزارش مرکز آمار ایران ،قیمت مسکن تهران در پاییز امسال نسبت به پاییز سال  ۹۶با افزایش  ۱۶.۶درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش  ١٤.٨درصدی متوسط مبلغ اجاره
بهعالوه سه درصد ودیعهی پرداختی برای اجارهی یک مترمربع زیربنای مسکونی مواجه بوده ایم .طبق این گزارش ،متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله
شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران  ٥٢٣٨٥هزار ریال ،با میانگین مساحت  ٢٣٥مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل  ۱۰۴درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ١٧.٨درصد
افزایش داشتهاست .بر اساس سامانه اطالعات مدیریت معامالت امالک و مستغالت کشور بنگاههای معامالت ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معامالت خرید و فروشی که سند آنها از طریق دفتر
ثبت اسناد انتقال پیدا میکند را در این سامانه ثبت کنند.

وضعیت ورود سرمایه های خارجی در ایران پس از برجام بررسی شد

اخبار

ورود پرسرعت سرمایه های فاینانسی

شعبه بیمهملت در استان یزد افتتاح شد
بیمه ملت در ادامه اجرای برنامه راهبردی گسترش بازار هدف در نقاط
مختلف کشور ،شعبه خود را در استان یزد راهاندازی کرد.
شعبه بیمه ملت در استان یزد به مناسبت سیونهمین سالروز پیروزی انقالب
اسالمی در شهر یزد با حضور مدیرعامل ،معاونان و مدیران بیمه ملت ،نصیریزاده
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد ،نجفیان رییس سندیکای بیمهگران
استان یزد و جمعی از نمایندگان و کارگزاران بیمه ملت در استان یزد افتتاح شد.
علیرضا ابراهیمپور ،مدیرعامل بیمه ملت در آیین این افتتاح که به منظور افزایش
کیفیت خدمات به بیمهگزاران انجام گرفت ،تأکید کرد :افتتاح شعب بیمه ملت ،کامال
هدفمند و به منظور نظارت دقیقتر بر شبکه فروش ،ارائه خدمات مناسبتر به
مشتریان و رفاه حال بیمهگزاران؛ در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

اهدای دستگاه آندوسونوگرافی
به بیمارستان الزهرا اصفهان از سوی بانک رفاه
بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از نظام
سالمت کشور ،یک دستگاه آندوسونوگرافی به مرکز غربالگری سرطان
بیمارستان الزهرا اصفهان اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،این دستگاه به منظور ارتقا خدمت به بیماران
سرطانی با قابلیت درجه بندی پیش از عمل شامل لوزالمعده و مجاری صفراوی و
تکمیل تجهیزات و گردش کار مرکز پیشگیری سرطان های گوارشی بیمارستان الزهرا
اصفهان تهیه و به دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان اهدا شد.
در آیین افتتاح این دستگاه که با حضور معاون استانداری ،مسئوالن دانشگاه علوم
پزشکی ،مدیریت شعب و بیمارستان الزهرا برگزار شد ،مدیر شعب استان اصفهان
گفت :با وجود این دستگاه در یک بیمارستان دولتی ،بیماران می توانند با هزینه ای
اندک ،اقدامات درمانی خود را پیگیری کنند.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین:

ارزش آفرینی برای مشتریان اولویت اول
بانک اقتصادنوین است
جذب مشتریان ممتاز و سود آور و ارائه طرحهای خالقانه باید در اولویت
کاری همکاران شعب بانک اقتصاد نوین قرار بگیرد.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین درجمع کارکنان سرپرستی و شعب منطقه 6استانهای
این بانک در شهر کرمان ،ارزش آفرینی برای مشتریان را اولویت اول بانک اقتصادنوین
دانست و گفت :جذب مشتریان ممتاز و سود آور و ارائه طرحهای خالقانه باید در
اولویت کاری همکاران شعب ما قرار بگیرد.

بسته اعتباری بانک سامان
ویژه صنف موادغذایی و رستوران

با وجود سنگ اندازیهای بانکی و مالی آمریکا در مسیر
اقتصاد ایران ،دولت روحانی توانسته پس از برجام قرارداد
 32میلیارد دالر اعتبار تامین مالی خارجی (فاینانس) را
نهایی کند که  12میلیارد دالر آن در مرحله نهایی جذب
قرار دارد.
به گزارش ایرنا ،فاینانس به تامین منابع مالی مورد نیاز برای
اجرای پروژهها و خرید تجهیزات طرحهای تولیدی و خدمات فنی
و مهندسی پروژهها با استفاده از تسهیالت اعتباری خارجی میان
مدت یا بلندمدت گفته می شود.
طبق برنامه ششم توسعه باید  25درصد از منابع مورد نیاز برای
رشد کشور از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین شود که سهم
سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این عدد  15میلیارد دالر ،هم
روش های مشارکتی حدود  20میلیارد دالر است و بقیه باید از
طریق فاینانس جذب شود.
فاینانس یکی از شیوه های تامین مالی خارجی است که بانک
ها و موسسات اعتباری وام در اختیار کشورهای متقاضی قرار
می دهند؛ برای کشوری چون ایران که نیازمند ایجاد اشتغال
برای رفع نرخ بیکاری  12درصدی خود بویژه در میان قشر جوان
و تحصیلکرده است ،این روش می تواند محرکی برای سرمایه
گذاری بیشتر در کشور باشد.
در سال های تحریم ،ایران به دلیل محدودیت های مالی و
بانکی ،امکان جذب فاینانس را نداشت و از این رو با اجرای برجام
در دی ماه  1394رایزنی های گسترده اقتصادی و سیاسی ایران
برای جلب نظر سرمایه گذاران و وام دهندگان خارجی آغاز شد؛
ثمره این تالش ها در اوایل روی کار آمدن دولت دوازدهم نمود
بیشتری یافت و قراردادهای فاینانس با کره جنوبی ،چین ،روسیه،
اتریش ،دانمارک و ایتالیا منعقد شد.
به تازگی نیز یکی از بانک های فرانسوی از تمایل کشورش
برای اختصاص خط اعتباری با ارز یورو به ایران خبر داده است تا
مشکالت ناشی از محدودیت های مبادله دالری با ایران رفع شود.
از این روی ،حسن روحانی در اجتماع  22بهمن امسال ،جذب
خطوط اعتباری و فاینانسها را از جمله دستاوردهای کشور در
جذب سرمایه های خارجی برشمرد و گفت :ما بیش از همه
سالهای دیگر سرمایه خارجی را جذب کردیم و این که توانستیم
 32میلیارد دالر سرمایه خارجی را به عنوان سرمایهگذاری
مستقیم یا فاینانس جذب کنیم ،به معنای اعتبار و رشد ایران
است.
آمارهای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز
گویای آن است که از  32میلیارد دالر فاینانس نهایی شده12 ،
میلیارد دالر آن مراحل نهایی جذب و ورود به کشور را می گذراند؛
ن مالی پروژه «برقی کردن قطار
قرارداد  1.7میلیارد دالری تامی 
تهران  -مشهد» بین بانک صنعت و معدن و اگزی م بانک چین،

فاینانس هشت میلیارد یورویی اگزیمبانک کره جنوبی و  12بانک
ایرانی ،خط اعتباری کنسرسیوم بانکهای چینی به نمایندگی
«سیتیک تراست» با پنج بانک ایرانی به مبلغ معادل  10میلیارد
دالر از جمله این قراردادها است.
همچنین ایران در همین ماههای گذشته توانست قرارداد خط
اعتباری بین اوبر بانک اتریش با  14بانک ایرانی به مبلغ یک
میلیارد یورو را امضا و قرارداد خط اعتباری بین «دانسکهبانک»
دانمارک با  10بانک ایرانی به مبلغ  500میلیون یورو را نهایی
کند.
امضای موافقتنامههای مربوط به اعطای اعتبار صادراتی دولت
فدراسیون روسیه به دولت ایران تا سقف حدود  2.2میلیارد یورو
ن مالی 2پروژه دولتی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی
برای تامی 
ایران و وزارت دارایی روسیه و امضای چهار فقره قرارداد کوتاهمدت
بین اگزیم بانک کره جنوبی و بانکهای پاسارگاد ،پارسیان ،توسعه
صادرات و صنعت و معدن در مجموع به مبلغ معادل یورویی 400
میلیون دالر از دیگر اقدام های کشورمان در تامین مالی خارجی
به شمار میرود.
در کنار وامهای بلندمدتی که ایران برای اجرای طرحهای
اقتصادی نهایی کرده ،قراردادهای کوتاهمدتی نیز بین بانکهای

رئیس اتاق اصناف:

بانک سامان بهمنظور پاسخگویی به نیازهای اعتباری صاحبان کسبوکار در
صنوف مواد غذایی و رستوران ،بسته اعتباری «پیوند» را ویژه فعاالن این
صنوف طراحی و عرضه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان ،در حاشیه کنگره جهانی صنعت رستوران که
 16تا  18بهمن ماه  96در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد ،این بسته اعتباری
به فعاالن صنعت رستوران معرفی شد.
براساس این گزارش ،تمام فروشندگان مواد غذایی و اعضای اتحادیههای مرتبط
با این صنف همچون اتحادیههای خواربار ،لبنیات ،غالت و حبوبات و بنکداران مواد
غذایی که مجوز کسب معتبر اتحادیههای مرتبط را داشته باشند ،میتوانند از این بسته
اعتباری بهرهمند شوند.

نمایشگاههای بهاره برگزار میشود

رونق تولید و اشتغال
در شهرها با حمایت بانک شهر از جوانان
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی با تاکید
براینکه حمایت های بانک شهر باعث رونق تولید و اشتغال جوانان در
شهرهای مختلف کشور و به ویژه کالن شهرها شده است،گفت:خوشبختانه
طی چند سال گذشته منابع مالی این بانک در اختیار فضاي توليد و اشتغال
قرار داشته است.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابطعمومی بانک شهر ،محمدجواد کولیوند با اشاره به
اینکه برای داشتن شهری با اقتصادی پويا بايد زيرساختهای آن تامين شود،افزود:
بانک شهر توانسته باکمک شهروندان  ،سرمایههای آنان را در حمایت از پروژههای
عمرانی و فرهنگی شهرهای خود سرمایهگذاری کند.

همکاری بانک سامان و بورس کاال در صدور گواهی
سپرده سکه طال
بانک سامان بهعنوان بانک عامل ،پذیرش سکه طال و صدور گواهی سپرده
سکه طال را آغاز کرد.
قاسم سرخوش مدیر سرمایهگذاری و امور سهام بانک سامان در گفتوگو با «سامان
رسانه» با اعالم این خبر تصریح کرد :بورس کاالی ایران برای افزایش امنیت در معامالت
و جابهجایی انواع سکه و ترغیب سرمایهگذاران به فعالیت در این زمینه ،مکانیزمی پیش
بینی کرده است که مشتریان میتوانند به جای نگهداری سکههای طال در منازل یا
دفاتر ،آن را به بانک سامان بسپارند و در مقابل ،گواهی سپرده سکه طال به نام مشتری
دریافت کنند که میتوانند آن را در بورس به فروش برسانند.

بانک گردشگری در سال  96چهار هزار فقره
وام ازدواج پرداخت کرد
بانک گردشگری همراستا با سیاست های کالن دولت جمهوری اسالمی ایران،
در سال جاری نزدیک به  4هزار فقره وام ازدواج به میزان کلی  390میلیارد
ریال ،به متقاضیان پرداخت کرد .به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری،
این تعداد وام طبق فرایند تعریفی بانک مرکزی و با سرعت قابل توجه در
اختیار متقاضیان و زوج های جوان قرار گرفت و تا پایان سال هم ادامه دارد.
گفتنی است بانک های کشور در قالب طرح ضربتی بانک مرکزی در خصوص پرداخت
فوق العاده وام های ازدواج ،توانستند تعداد زوج های در صف انتظار را به شکل قابل
توجهی کاهش دهند و بر اساس آمار موجود ،سهم بانک گردشگری در این میان بارز
و قابل توجه بوده است.

ایرانی و خارجی به امضا رسیدهاست که میتوان به قرارداد بانک
اس.ام.بی.سی ژاپن و بانک ملت به مبلغ حدود  35میلیون دالر،
امضای  13فقره قراردادهای کوتاهمدت بین شعبه های خارجی
بانکهای ایرانی ،میربیزینس مسکو و پرشیا اینترنشنال ( )PIBبا
شبکه بانکی کشور در مجموع به مبلغ حدود  365میلیون دالر و
امضاء تفاهمنامههای همکاری بین بانک مرکزی و مؤسسه بیمه
صادراتی ایتالیا (ساچه) ،مؤسسه بیمه صادراتی اتریش (،)OeKB
بانکهای کرهای (اگزیم بانک کره و بانک توسعه کره یا کا.دی.
بی) ،طرفهای روسی (مؤسسه بیمه صادراتی  EXIARو ونش
اکونوم بانک  ،)VEB -اگزیم بانک هند ،بانک توسعه چین (سی.
دی.بی) و مؤسسه  EXIARاشاره کرد.
«سعید خانی اوشانی» مدیرکل دفتر وام ها ،مجامع و موسسات
بین المللی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی
ایران درباره توفیق ایران در جذب منابع خارجی گفت :پس از
اجرای برجام در دی ماه  1394تاکنون ایران توانسته است حدود
 32میلیارد دالر اعتبارات فاینانس را از کشورهای مختلف از جمله
کره جنوبی ،چین ،روسیه ،اتریش و ایتالیا جذب کند.
وی افزود :از این میزان قرارداد ،فاینانسهایی که پروژه محور
بودهاند یعنی برای اجرای پرو ژههای خاص تخصیص یافتهاند،

در مراحل پایانی جذب و گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) قرار
دارند که فاینانس روسیه برای اجرای خط آهن «گرمسار  -اینچه
برون» ،احداث نیروگاه بندرعباس و نیز فاینانس چین برای برقی
کردن خط آهن تهران  -مشهد از جمله این فاینانس ها به شمار
می رود.
مدیرکل دفتر وامها ،مجامع و موسسات بین المللی سازمان
سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران با بیان اینکه
رایزنی های ایران برای جذب منابع بیشتر ادامه دارد ،اظهار داشت:
فعاالن اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی در صورتی که طرح
هایی با توجیه اقتصادی مناسب دارند ،می توانند برای استفاده از
فاینانس های عام پیشنهاد دهند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی
در اختصاص این فاینانس ها وجود ندارد ،گفت :بانک مرکزی
و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند که پروژه های
نیازمند جذب سرمایه خارجی را شناسایی و زمینه را برای استفاده
از فاینانس ها فراهم کنند.
هرچند جذب فاینانس ها و خطوط اعتباری ،رقم بدهی خارجی
ایران را افزایش میدهد اما نکته قابل تامل در این زمینه ،پایین
بودن نسبت بدهی خارجی ایران در مقایسه با تولید ناخالص
داخلی کشور و نیز درآمدهای ارزی کشور است ضمن آنکه
بازپرداخت این وام ها به صورت میان مدت و بلندمدت تا 14
سال خواهد بود.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این باره می گوید :از
آنجا که بدهی خارجی ایران به نسبت اندازه تولید ناخالص داخلی،
ذخایر ارزی و صادرات بسیار ناچیز است ،ایران توان خوبی در
بازپرداخت بدهی های خود دارد.
به باور سیف ،توازن قدرتمند پرداخت ها به همراه سطح پایین
بدهی خارجی کشور که حدود  2درصد تولید ناخالص داخلی
( )GDPخواهد بود منبعی از اطمینان برای عملکرد آینده در
جذب سرمایه گذاری و فاینانس خارجی و همچنین جذب
تکانههای آینده تراز پرداخت ها( )BOPبه شمار می رود.
رئیس شورای پول و اعتبار بر این باور است که با وجود بهبود
نرخ رشد اقتصادی ایران در طی دو سال گذشته ،ایران هنوز با
نرخ بیکاری  12درصدی مواجه است و از این رو جذب سرمایه
خارجی با رویکرد اشتغالزایی در صدر دستور کار دولت است.
اکنون بانک های کره جنوبی ،چین ،دانمارک ،اتریش ،روسیه
و ایتالیا به فهرست وام دهندگان ایران قرار گرفته اند اما توافقنامه
های فاینانس دیگری هم در جریان مذاکرات قرار دارند و انتظار
می رود با توجه به کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران نیز سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه ( )OECDنه تنها هزینه های تامین
مالی برای ایران کاهش یابد ،بلکه وام دهندگان بیشتری در صف
همکاری با ایران قرار گیرند.

رئیس اتاق اصناف اعالم کرد :همچنان با برگزاری نمایشگاههای بهاره به سبک
و سیاق کنونی مخالف است اما با توجه به استقبال مردم و اصرار دولت ،امسال
هم به اجبار این نمایشگاهها برگزار میشود.
علی فاضلی در گفتوگو با ایسنا درباره چگونگی برگزاری نمایشگاههای بهاره و اینکه
چرا با وجود مخالفتهای اصناف مجددا این نمایشگاهها امسال برگزار میشود؟ اظهار

کرد :شخصا امروز هم همان حرفهای دیروز را میزنم و با برگزاری نمایشگاههای بهاره
با این سبک و سیاق مخالفم ،چراکه حداقل زمینه برگزاری برای این نوع نمایشگاهها
نیست اما از سویی ذائقه مردم به برگزاری این نمایشگاهها عادت کرده و از طرف دیگر
دولت همچنان مصر به برگزاری این نمایشگاههاست.
وی افزود :هیچگاه نگفتم که کاالهای بیکیفیت در این نمایشگاهها عرضه میشود،
بلکه اینگونه عنوان کرده بودم که «ممکن است چنین کاالهایی عرضه شود اما در
نمایشگاههایی که اتحادیهها سیطره دارند ممکن نیست» .البته شاید نتوانیم برندهای
مطرح را به این نمایشگاهها وارد کنیم.
رئیس اتاق اصناف ادامه داد :قیمت کاالها و محصوالت که از نظر کیفیت هم مشکلی
ندارند  ۱۵تا  ۲۰درصد زیر قیمت بازار است و امسال مقرر شد این نمایشگاهها در
مراکز استانها و کالنشهرها برگزار شود و در دیگر شهرستانها اگر اتاقهای اصناف
ضرورت دیدند اقدام به برگزاری این نمایشگاهها میکنند که تصور نمیشود این کار
صورت گیرد.
فاضلی با بیان اینکه هیچ مشکلی برای تامین و تنظیم بازار شب عید وجود ندارد،
تصریح کرد :برای اینکه تسهیالت بهتری نسبت به سالهای قبل فراهم کنیم
اقدامات الزم صورت گرفته اما بضاعت در همین حد است .البته در جلسهای که
دیروز با فرماندهان نیروی انتظامی استان تهران برگزار شد همه دغدغهها مطرح شد
و آنها نیز قول دادند تا شرایط بهتری نسبت به سال گذشته برای مردم فراهم کنند.
یکی از تسهیالتی که امسال برای این نمایشگاهها در نظر گرفتیم پیشبینی کردن
پارکینگ برای مردم است ،چراکه آنها استقبال میکنند و دلیل استقبالشان این است

آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله ای)
شرکت ملی نفت اریان

شماره مجوز 1396..5396 :نوب
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موضوع :مناقصه شماره م م ن 96/049/مربوط به انجام خدمات انبارداري،امور بازرگاني و ترخيص و امور گمركي
مورد نياز شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران (سهامي خاص) درنظر دارد
موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از
طريق مناقصه عمومي (یک مرحله ای) به شركت هاي واجد شرايط،
واگذار نمايد.
الف) شرح مختصر كار
پروژۀ فوق الذكر مختصرا ً شامل :امور بازرگاني و پشتيباني و تامين
كاال و مواد گل حفاري جهت دكلهاي حفاري و همچنين پيگيري
ترخيص كاالهاي ورودي به مبادي گمركات مي باشد.
ب) مدت ،محل و برآورد اوليه اجراي كار
مدت اجراي پروژه ( 12دوازده) ماه بوده و برآورد تقريبي اجراي
كار  118/000/000/000/-ريال و محل انجام خدمات در شهر تهران و
ساير مناطق عملياتي مي باشد.
ج) شرايط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)
 -1داشتن شخصيت حقوقي و ارائۀ مدارك ثبت شركت شامل:
اساسنامه ،آگهي روزنامه رسمي تأسيس شركت و آخرين تغييرات
آنُ ،كد اقتصادي و شماره شناسه ملي شرکت ،آدرس دقيق پستي،
تلفن ثابت و نمابر (فكس).
 -2داشتن تجربه حداقل يك كار مشابه،

 -3داشتن صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 1395
 -4داشتن توانائي ارائۀ ضمانتنامۀ بانكي به مبلغ 3/680/000/000/-
ريال به عنوان تضمین شركت در مناقصه.
 -5تکمیل فرم استعالم ارزیابی کیفی موجود در سایت
WWW.ICOFC. IR
د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان
متقاضيان واجد شرايط مندرج در بند «ج» که آمادگي
اجراي پروژه را دارند مي توانند فرم های استعالم ارزیابی
کیفی آن مناقصه را از پایگاه اینترنتی این شرکت به نشاني
( )WWW.ICOFC.IRدریافت و بر اساس آن مدارك الزمه
شامل سوابق و مدارک کاری و مالی  5سال اخیر را تکمیل و در
قالب یک عدد ( CDلوح فشرده) به انضمام "نامه اعالم آمادگي
جهت شركت در مناقصه فوق الذكر" حداكثر تا پايان وقت اداري
روز شنبه مورخ  ، 96/12/12به این شركت به نشاني :تهران -زير
پل حافظ-خيابان رودسر غربي -ساختمان خليج فارس–پالك
 -30طبقه پنجم تسلیم نمايند.
درصورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند با تلفن هاي
 )021( 87524434-87521045تماس حاصل نمایند.
روابط عمومي شركت نفت مناطق مركزي ايران

که شاید ویژگی در نمایشگاههای بهاره مشاهده کردهاند .وی درباره مخالفتش برای
برگزاری نمایشگاههای بهاره گفت :اگر قرار است که این نمایشگاهها برگزارشود باید در
مجموعههای معتبر مانند نمایشگاه بینالمللی تهران ،مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب
و مکانهایی از این دست باشد که بتوان حداقل امکانات و مقدمات رفاهی را برای مردم
تامین کرد ،اما امسال باالجبار نمایشگاههای بهاره را برگزار میکنیم.
کاهش مالیات بر ارزش افزوده طال از سال آینده
رئیس اتاق اصناف همچنین درباره وضعیت مالیات بر ارزش افزوده طال که سالهاست
مقرر شده تا از  ۹درصد به سه درصد کاهش پیدا کند ،اینگونه توضیح داد که الیحه
مالیات بر ارزش افزوده مراحل نهایی خود را طی کرده است ،اما متاسفانه مجلس به
واسطه بودجه پایان سال نتوانست آن را در دستور کار قرار دهد در حالی که مقرر شده
بود تا دیماه آن را به صورت مصوب از مجلس دریافت کنیم.
فاضلی ادامه داد :اینکه یک قانون آزمایشی پنج سال کار کند و پس از آن چهار
سال تمدید شود قابل قبول نیست و با عقل جور در نمیآید و در راستای توسعه اقتصاد
کشور هم نیست.
وی اظهار کرد :تاکنون با فشارهایی که به نمایندگان مجلس آوردهایم و پیگیریهایی
که صورت دادهایم توانستهایم کار را به مراحل پایانیاش برسانیم و امیدواریم در اوایل
سال آینده خبر خوبی در این زمینه داشته باشیم .در زمین ه مالیات بر ارزش افزوده
بخشی که هجمهها علیهاش بسیار بود را کاهش دادیم و قول میدهم که با پیگیری
نمایندگان مجلس آن را از سال آینده اصالح کنیم که کاالهای سرمایهای مشمول این
قانون نشوند.

خبر
رئیس اتاق بازرگانی تهران:

با خطر خروج سرمایه مواجهیم
رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است نوسانات ارزی به بنگاه های اقتصادی
لطمات جدی وارد کرده است و بانک مرکزی باید تدبیری برای آن بیاندیشد
تا مانع خروج سرمایه شود.
به گزارش ایسنا ،مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که
روز گذشته برگزار شد ،اظهار کرد :در هفته گذشته شاهد بودیم که رئیس جمهوری برای
چندمین بار اشاره کرد که دولت تاجر و بنگاهدار خوبی نیست و باید کارها در اختیار بخش
خصوصی قرار گیرد که این تاکید نشانگر آن است که رئیس جمهوری معتقد به این است که
اگر قرار است اقتصاد حرکت کند باید بخش خصوصی فعال شود .با تاکید رئیس جمهوری،
به نظر می رسد که باید تسهیالت الزم را فراهم کرد تا بخش خصوصی فعالتر باشد .رئیس
اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :البته این امر تنها در اختیار دولت نیست و نهادهای دیگر هم
موثر هستند ،بنابراین سایر دستگاه ها ممکن است مانع شوند اما اگر دولت اراده داشته باشد،
کمک حال تحقق این امر خواهد بود .تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال  ۱۳۵۵به
بعد نشان می دهد که اگرچه در طول سال های مذکور ،تولید ناخالص کشور دو برابر شده
است ،اما تشکیل سرمایه بخش خصوصی تا سال  ۱۳۹۲تقریبا ثابت بوده است .به نحوی
که حجم سرمایه گذاری سال  ۱۳۵۶معادل  ۱۵هزار میلیارد تومان بوده است که در سال
 ۱۳۹۲نیز به همین رقم رسیده است .رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :اکنون شرکتها از
انحصار استفاده می کنند که بخش خصوصی از آن محروم است .به این معنا که حدود دو
سال است که برخی بنگاهها طلبکار از دولت هستند که درمقابل به دولت و نظام بانکی هم
بدهی دارند ،در حالیکه هر ماه دو درصد جریمه مالیاتی برای آنها اعمال می شود که بر این
اساس ،اوراق قرضه با  ۸درصد در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد که این یک ظلم
بزرگ است .با این روش نمیتوان باعث پیشرفت بخش خصوصی شد.

