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جهانگیری :نباید فضای رسانهای کشور علیه بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی باشد

با وجود تکرار اختالف در آمار بانک
مرکزی و مرکز آمار ایران

خدمات ویژه
برای کاربران همراه بانک مسکن

جهش تولید زیر پرچم فعالیت بخش خصوصی

رشد اقتصادی بهار  99منفی شد

گرچه همچنان اختالف آماری بانک مرکزی
و مرکز آمار در رابطه با اعالم نرخ رشد
اقتصادی پابرجاست اما آنچه برای بهار از
سوی هر دو اعالم شده این بار نشاندهنده
رشد منفی در هر دو بخش با نفت و بدون
نفت است؛ در آمار سال گذشته درمورد
منفی و مثبت بودن رشد هم اختالف وجود
داشت.
به گزارش ایسنا ،در روزهای گذشته مرکز
آمار رشد اقتصادی بهار امسال را اعالم کرد
که نشان دهنده ادامه رشد منفی؛ به طوری
که رشد اقتصادی با نفت منفی  ۳.۵و بدون
نفت منفی  ۱.۷درصد اعالم شد که البته این
رقم برای با نفت نشان دهنده مثبت شدن
نسبت به سال گذشته و برای بدون نفت
روند منفیتری بود.
در شرایطی همتی ،رئیس کل بانک مرکزی
نیز به تازگی آمار رشد اقتصادی را اعالم کرده
که نرخ اعالمی از سوی وی بیانگر رشد منفی
در هر دو بخش است؛ رشد اقتصادی با نفت
منفی  ۲.۸و بدون نفت منفی  ۰.۶از سوی
وی اعالم شده که نشان از اختالف  ۰.۷در
رشد با نفت و  ۱.۱درصد بدون نفت دارد .به
گفته وی منفی بودن رشد نفتی در مقایسه
با بهار  ،۹۸هم به دلیل فشار تحریمها و
هم به دلیل کاهش تقاضای جهانی ناشی
از کرونا ،طبیعی است که امید این است تا
این بخش نیز با روند اخیر صادرات نفت به
مسیر رشد خود بازگردد.
در جزئیات آماری نیز این اختالف دیده
میشود؛ به طوری که در مرکز آمار فقط
بخش کشاورزی رشد مثبت دارد و از این
قرار است که رشد بخش صنایع و معادن
منفی  ۴.۴درصد ،کشاورزی  ۰.۱و خدمات
منفی  ۳.۵درصد.اما آنچه بانک مرکزی اعالم
کرده فقط آمار منفی بخش خدمات را نشان
میدهد.
این در حالی است که به گفته رئیس کل
بانک مرکزی ،رشد کشاورزی  ۳.۷درصد،
صنایع و معادن  ۲.۵درصد و خدمات
منفی  ۰.۶درصد است .اختالف آماری در
حالی همچنان پابرجاست که در آمار رشد
اقتصادی سال گذشته که چندی پیش از
سوی دو نهاد اعالم شد ،مرکز آمار رشد دو
بخش را منفی اما بانک مرکزی رشد بدون
نت را مثبت گزارش کرده بود؛ به گونهای که
طبق امار مرکز آمار رشد با نفت منفی هفت
و بدون نفت منفی  ۰.۶درصد ولی بانک
مرکزی منفی  ۶.۵درصد برای رشد با نفت و
مثبت  ۱.۱درصد برای بدون نفت گزارش کرد
که این آمار در جزئیاتی با یکدیگر اختالف
داشت.
بر اساس این گزارش ،این در حالی است
که در اواخر سال  ۱۳۹۷و با مصوبه شورای
عالی آمار در راستای حذف موازی کاری
آماری ،بانک مرکزی از انتشار خبرهای
مربوط به تورم ،رشد اقتصادی و حسابهای
ملی منع شده و مرکز آمار به عنوان مرجع
رسمی اعالم آمار شناخته میشود ،با این
حال بانک مرکزی معموال این آمار یا از طریق
رئیس کل یا انتشار کامل جزئیات اعالم
میکند که موجب ایجاد ابهاماتی در آمار
شده است.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با قدردانی
از مقام معظم رهبری به خاطر نامگذاری
امسال تحت عنوان جهش تولید گفت :ایشان
با نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید
توجه مردم و مسئوالن را به موضوع مهم تولید
جلب کردند و متعاقب آن نیز تأکید کردند که
کارگروهی موثر و کارآمد متشکل از قوای سه
گانه ذیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران
قوا برای رفع موانع جهش تولید تشکیل شود تا
بتواند در شرایط فعلی کشور به گرهگشایی از
مسایل اصلی بخش تولید بپردازد.
به گزارش ایسنا ،معاون اول رئیس جمهوری
خاطر نشان کرد :وظیفه اصلی کارگروه رفع
موانع جهش تولید ،رفع دغدغهها ،مشکالت و
مسائل اصلی بخش تولید است چرا که مسئله
تولید امروز یکی از مهمترین مسائل کشور است
و اشتغال کشور نیز ارتباط مستقیمی با بخش
تولید دارد.
جهانگیری با اشاره به فرآیندهای طوالنی
و زمان بر صدور مجوز و استعالمهای متعدد
برای راهاندازی کسب و کارهای جدید را از موانع
اصلی رونق بخش تولید برشمرد و گفت :اگر
فضای کسب و کار اصالح و بهبود یابد و بخش
خصوصی انگیزه الزم را برای فعالیت پیدا کند،
گام مهمی برای جهش تولید برداشته خواهد
شد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به منفی
بودن رشد سرمایه گذاری ظرف ده سال اخیر،
تصریح کرد :کسانی که خود را نسبت به آینده
کشور دلسوز میدانند باید استمرار این روند را
به عنوان یک هشدار جدی تلقی و برای رفع این
مشکل تالش کنند.
وی افزود :موانع پیش روی جهش تولید
مشتمل بر مجموعه مسائلی است که تحریم،
شیوع کرونا ،مسائل مدیریتی ،مشکالت فضای
کسب و کار و تامین مالی بخش تولید از جمله
این موارد است که باید تالش کنیم در کارگروه
رفع موانع جهش تولید با اتخاذ تصمیمات
راهگشا ،کارآمد و موثر برای رفع ریشهای این
مسائل و بهبود فضای کسب و کار اقدامات
جدی انجام دهیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وجود
کارگروهها و ستادهای مختلف در دستگاههای
اجرایی که برای رفع موانع پیش روی تولید
فعال هستند ،گفت :متاسفانه این ستادها و
کارگروهها ،نتوانستهاند با توجه به شرایط تحریم
و فشارهای موجود ،مشکالت بخش تولید را
برطرف کنند که الزم است کارگروه رفع موانع
جهش تولید تصمیماتی را اتخاذ کند تا این
ستادها کارآمدتر و مصوبات آنها نافذتر باشد.
وی با تاکید بر اینکه در جلسات کارگروه
رفع موانع جهش تولید باید به طور جدی به
موضوعات و مسائل اصلی بخش تولید پرداخته
شود ،اظهار کرد :باید مسائل و مشکالت اصلی
فراروی بخش تولید شناسایی و براساس اهمیت،
اولویت بندی شوند و در جلسات این کارگروه
بر اساس اولویتبندی صورت گرفته مورد
بررسی قرار گیرند و با فوریت برای رفع مشکالت
تصمیمات الزم اتخاذ شود.
جهانگیری با تاکید بر اهمیت فعالیت

اولین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید پیش از ظهر روز سه شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

از کارگرو ههای
مرتبط با بخش
تولیدخواسته
شد تا فعالتر
شوند و وزارت
صنعت،معدن
و تجارت نیز
کارگرو ههای
تسهیل و رفع
موانع تولید را
نهای
در استا 
کشور فعال کرد
رشتههای پیشران اقتصاد و تولید کشور در به
حرکت درآوردن سایر فعالیتهای تولیدی،
افزود :اگر بخشهای پیشران اقتصاد فعال شوند
به سایر رشتههای صنعتی مرتبط نیز تحرک
خواهند داد.
معاون اول رئیس جمهوری بخش صادرات
را یکی از مهمترین بخشهای پیشران اقتصاد
توصیف کرد و گفت :اگر بخش صادرات فعال
شود ،عالوه بر تامین ارز مورد نیاز کشور به
بسیاری از واحدهای تولیدی که با رکود مواجه
هستند جان تازهای میبخشد و بنگاههای
اقتصادی با ظرفیت بیشتری فعال خواهند شد.
وی بخش مسکن را از دیگر بخشهای پیشران
اقتصاد کشور دانست و گفت :با فعال شدن
بخش مسکن حداقل  120رشته صنعتی وابسته
به آن فعال میشود و میتواند نقش موثری در
ایجاد فرصتهای شغلی ایفا کند.
جهانگیری به موضوع خصوصیسازی
نیز اشاره و تصریح کرد :باید ضرورت انجام
خصوصیسازی در کشور برای همگان روشن
شود زیرا هنوز عدهای نسبت به ضرورت آن
تردید دارند .نمیتوان به ظاهر بگوییم که به
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی را باور
داریم اما با خصوصیسازی مخالف باشیم .اگر
ایراد یا اشکالی بر فرآیندهای خصوصیسازی
مترتب است باید این فرآیندها اصالح شود نه
اینکه اصل خصوصیسازی زیر سوال برود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید
برای جهش تولید عزم و اراده کافی در مسئوالن
کشور ایجاد و هماهنگیهای الزم میان دستگاه

های مختلف برقرار شود ،اظهار کرد :الزم است
برای تحقق جهش تولید ،فضای رسانهای و روانی
در جامعه نیز مدیریت شود و اگر میخواهیم
نقدینگی کشور را به سمت تولید هدایت کنیم
باید سیاستگذاریهای مشخص و روشن داشته
باشیم.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای رونق بخش
تولید در سال جاری تأکید کرد :پس از نامگذاری
سال جاری به عنوان سال جهش تولید ،دولت
تالش کرد با وجود همه محدودیتهای پیش
روی تولید به این شعار جامه عمل بپوشاند و
کشور را وارد دوره رونق و جهش بخش تولید
کند.
جهانگیری افزود :در اولین گام از کارگروههای
مرتبط با بخش تولید خواسته شد تا فعالتر شوند
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز کارگروههای
تسهیل و رفع موانع تولید را در استانهای کشور
فعال کرد.
معاون اول رئیس جمهوری افزود :وزارت امور
اقتصادی و دارایی نیز که کارگروه بهبود فضای
کسب و کار را ایجاد کرده و هیئت مقررات زدایی
نیز در این دستگاه اجرایی مأموریت یافت تا
نسبت به حذف مقررات زائد و دست و پا گیر
پیش روی بخش تولید اقدام کند و گزارش
تصمیمات را به این کارگروه ارسال کند.
در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی،
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه ،رئیس کل بانک مرکزی،
رئیس اتاق بازرگانی ایران ،رئیس اتاق بازرگانی
تهران،رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مشاور

اقتصادی رئیس قوه قضائیه به عنوان نمایندگان
رئیس قوه قضائیه نیز حضور داشتند ،اصلی
ترین موانع پیش روی بخش تولید مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست همچنین ضمن بررسی
راهکارهای رفع موانع جهش تولید مقرر شد
وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع فضای
کسب و کار را به عنوان یکی از مهمتری عوامل
تأثیرگذار بر بخش تولید مورد بررسی قرار دهد
و موانع و مسائل اصلی مرتبط با فضای کسب و
کار را احصاء و در جلسه آتی کارگروه رفع موانع
جهش تولید مطرح کند تا تصمیمات الزم برای
حل این مسائل اتخاذ شود.
همچنین مقرر شد موضوعات مهم مرتبط با
جهش تولید نظیر رفع موانع پیش روی توسعه
صادرات ،تأمین مواد اولیه بخش تولید به
خصوص بخش صنعت و موضوع بخش های
پیشران اقتصادی به عنوان اولویت های بعدی
در دستور کار کارگروه رفع موانع جهش تولید در
دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است با توجه به معرفی رئیس سازمان
بازرسی کل کشور و مشاور اقتصادی رئیس قوه
قضائیه به عنوان نمایندگان رئیس قوه قضائیه
در کارگروه رفع موانع جهش تولید که از سوی
رئیس قوه قضائیه معرفی شده اند ،مقرر شد
نظر به مکاتبات انجام شده با رئیس مجلس
شورای اسالمی برای معرفی دو نفر به عنوان
نمایندگان قوه مقننه برای عضویت در کارگروه،

دفتر معاون اول رئیس جمهور پیگیریهای الزم
را در این خصوص انجام دهد.

ابالغ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و هند
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از ابالغ قانون موافقتنامه
بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد ،به انضمام سند الحاقی (پروتکل) خبر
داد.
به گزارش ایلنا از سازمان امور مالیاتی ایران ،حسین تاجمیرریاحی گفت :قانون موافقت نامه
اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بین دو کشور ایران و هند ،به تایید
شورای نگهبان رسیده و از سوی رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابالغ
شده است.

مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بورس خبر داد

ورود با اثر انگشت و خوانش شماره کارت از
طریق دوربین تلفن همراه ،از جمله امکانات
ویژه در همراه بانک جدید بانک مسکن است.
همراه بانک به مشتری این امکان را میدهد
که از طریق نصب برنامه روی گوشی تلفن
همراه خود ،از انواع خدمات بانکداری
الکترونیک استفاده کند.
در بانک مسکن امنیت مبادالت بانکی
مشتریان بسیار مهم بوده و با توجه به این
موضوع و همچنین رضایت مشتریان ،فضایی
جدید بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی تجربه
کاربران به شکل تکامل یافته ای در برنامه
همراه بانک جدید مسکن طراحی شده است.
در این نسخه جدید عالوه بر امکانات قبلی،
دو گزینه «پیشخوان» و «اطالعات شعب»
بدون نیاز به وارد کردن رمز عبور اضافه شده
که عالوه بر آسان کردن دسترسی به این
موارد ،پاسخگوی دسترسی مکرر کاربران در
اسرع وقت است.
در قسمت «شعب» کاربران می توانند
اطالعات شعبه مورد نظر خود را جست و جو
کنند و یا نزدیکترین شعبه به موقعیت فعلی
خود را پیدا کنند.
در بخش پیشخوان نیز مشتری میتواند
از خدمات عمومی ،خرید شارژ ،پرداخت
اقساط ،مسکن به مسکن ،پرداخت قبض،
موجودی و پذیره نویسی و شارژ برچسب
الکترونیکی عوارض آزادراهی ( )ETCاستفاده
کنند .افزون بر این یکی دیگر از قابلیت های
جدید در راستای کاربر پسند بودن همراه
بانک ،قابلیت احراز هویت با اثر انگشت
است .این امکان که ضمن کاربرپسندبودن
و سهولت نسبت به وارد کردن رمز معمول،
سطح امنیت تراکنشهای انجام شده با این
درگاه را ارتقاء میدهد .در این نسخه امکان
ارسال پیام به کارشناسان همراه بانک از طریق
صندوق پیام نیز فراهم شده است.
عالوه بر این ،پس از ورود به بخش
پیشخوان کاربر میتواند کارتهای خودشامل
کارتهای بانک مسکن و سایر بانکها را
اضافه کند؛ تنها با این تفاوت که سرویسهای
قابل ارائه به کارت سایر بانکها محدودتر
است.
از دیگر قابلیتهای این نسخه ،امکان
اشتراکگذاری رسید تراکنشها از طریق
رسانههای اجتماعی است.
ثبت نام و راهاندازی همراه بانک مسکن برای
عموم مشتریان به سادگی میسر است .برای
فعالسازی و دریافت نام کاربری الزم است به
یکی از شعب بانک مسکن در سراسر کشور
مراجعه شود .ولی اگر قبال همراه بانک و
اینترنت بانک خود را به صورت حضوری در
شعبه فعال کرده اید ،می توانید رمز عبور
همراه بانک را در قسمت پروفایل اینترنت
بانک خود تعیین کنید .برای نصب برنامه الزم
است به سایت بانک مسکن مراجعه کرده و از
بخش خدمات مبتنی بر تلفن و تلفن همراه،
سامانه همراه باک ،فایل برنامه را دانلود کرده
و سپس نصب کنید.
از جمله خدمات ممتاز در سامانه جدید
همراه بانک مسکن ،امکان خوانش شماره
کارت با دوربین ( )OCRاست .با استفاده از
این امکان در سامانه همراه بانک مسکن در
منوی انتقال وجه کارتی به جای وارد کردن
دستی شماره کارت مقصد ،میتوان با استفاده
از دوربین تلفن همراه اقدام به خوانش شماره
کارت کرد که این امر موجب سهولت کاربری
مشتریان میشود .همچنین در صورتی که
مشتری قبال مراجعه حضوری به شعبه
جهت فعال سازی نداشته باشد می تواند از
طریق پیشخوان اینترنتی به آدرس https://
 ecounter.bank-maskan.irنسبت به
فعالسازی و دریافت رمز همراه بانک اقدام
کنند و به صورت محدود از خدمات کارت و
حساب در همراه بانک استفاده کنند.

در سفر مدیرعامل بانک سینا به استان اردبیل مطرح شد

راهاندازی استودیوی تلویزیونی بورس تا دو هفته آتی

ضرورت استفاده از ظرفیت های بومی در جهت تعالی و پیشرفت بانک

سیاوش وکیلی از راهاندازی شبکه تلویزیونی بورسی تا دو هفته آینده خبر داد.
طی نشستی با حضور مدیران بازار سرمایه و مدیران صداوسیما ،راهاندازی تلویزیون بورسی و امکانات استودیوی بورس بررسی
شد.
در این جلسه ،سیاوش وکیلی ،مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بورس ،بیان کرد :داشتن شبکه تلویزیونی
اختصاصی بورس همواره یکی از آرزوهای دیرینه بازار سرمایه بوده که جای خالی آن همیشه احساس میشد.
وی اضافه کرد :بورس در حال حاضر موضوعی ملی است و در این راستا راهاندازی تلویزیون بورس را به فال نیک میگیریم.
وکیلی گفت :مقرر شده است تا شبکه «ایران کاال» به پخش این برنامهها اختصاص یابد و پوشش آن در فازهای بعدی در کشور
از  ٧٠به ۱۰۰درصد برسد.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بورس در خصوص نام این شبکه عنوان کرد :پیشنهاد میشود نام این شبکه مانند شبکه اقتصاد« ،شبکه
بورس» یا «شبکه سرمایه» باشد .سازمان بورس تمام تالش خود را در جهت راهاندازی این شبکه خواهد کرد و انتظار میرود تا دو هفته آینده راه اندازی
شود.
نیاز به آموزش و فرهنگسازی بیش از پیش وجود دارد
علی صحرائی ،مدیرعامل شرکت بورس تهران نیز در این جلسه بر تاثیر وافر رسانه در افکار عمومی و افزایش سواد عمومی در کشور تاکید کرد و افزود:
انتظار میرود با ایجاد تلویزیون بورسی و همکاری مسئوالن صداوسیما ،محتوای آموزشی مورد نیاز مردم در اختیار همه اقشار جامعه قرار گیرد.
وی اظهار کرد :از ابتدای سال تاکنون تعداد سهامداران بورس از  ٥میلیون به  ١٦میلیون رسیده است که  ١١میلیون از این تعداد کمتر از  ٥٠میلیون تومان
سهام خریدهاند؛ براین اساس لزوم توسعه فرهنگ سهامداری و آگاهسازی بیش از پیش وجود دارد.
صحرائی تصریح کرد :خوشبختانه سهامداران طی یک هفته اخیر به سمت سهمهای بنیادی گرایش پیدا کرده اند که نشان از افزایش آگاهی آنان به
فضای بازارسرمایه نسبت به قبل دارد.

مدیرعامل بانک سینا با سفر به استان اردبیل و دیدار با همکاران شعب این استان ،بر تالش در جهت تعالی و پیشرفت بانک با
استفاده از پتانسیلها و ظرفیت های بومی تاکید کرد.
ایمانی ،ضمن تشریح نقاط قوت و ظرفیت های طبیعی استان اردبیل به ویژه در زمینه های کشاورزی و دامپروری ،بر اهمیت
جذب منابع ،اعطای تسهیالت همراه با اعتبارسنجی و رعایت بهداشت اعتباری تاکید کرد و استفاده مطلوب و مناسب از این
ظرفیت ها و توانمندی ها را زمینه رشد و تعالی بانک دانست.
وی با بررسی عملکرد شعب و تاکید بر جذب منابع به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت بانک ،گفت :در این راستا جذب
مشتریان حقوقی برای کمک به پیشبرد اهداف بانک و بهبود بخشیدن خدماتی همچون صدور ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی،
یک ضرورت است که همکاران باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
مدیرعامل بانک سینا در جریان بازدید از شعب امام خمینی(ره) ،بهشتی اردبیل و باجه گرمی از عملکرد مناسب شعب این استان در اعطای تسهیالت
طرح مهرآفرین به عنوان یکی از اقدامات بانک در جهت حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ،قدردانی نمود و از همکاران خواست تا با همفکری
و تشریک مساعی با ارائه تسهیالت به بنگاه های مولد و اشتغالزا به عنوان شاخصی مهم در سرفصل برنامه های بانک در جهت تحقق شعار سال مبنی بر
جهش تولید ،جدیت داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت منابع قرضالحسنه در بانک اظهار کرد :با جذب منابع قرض الحسنه ،ضمن سهیم شدن در اجر معنوی این عمل خیر،
به بهینه شدن ترکیب منابع بانک کمک می شود و بیش از پیش تصویر روشن بانک را به جامعه عرضه خواهد نمود.
گفتنی است دکتر ایمانی در جریان این سفر با جابجایی شعبه دکتر بهشتی و خریداری محل جدید شعبه امام خمینی(ره) اردبیل موافقت و دستورات
الزم را برای راهاندازی سومین شعبه این شهرستان و افتتاح شعبه جدید در منطقه پارس آباد صادر کرد.

در این سفر ،معاون شعب و مناطق و مدیران حراست ،اعتبارات و نظارت و منطقه آذربایجان شرقی و اردبیل ،مدیرعامل بانک را همراهی
کردند.

