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گریز  شبه دولتیها از قانون شفافسازی

خزان هداری امریکا:

اخبار

از  19هزار شرکت شبه دولتی تا کنون فقط  100شرکت این قانون را اجرا کردهاند

اخبار
کوتاه
صادرات خرما به  ۷۸کشور جهان

آمـــار گمـــرک جمهـــوری اســـامی
ایران حاکـــی از صادرات بیش از ۸۲
میلیـــون دالر انـــواع خرما در شـــش
ماهه نخست سالجاری است.
براســـاس تازهترین آمار منتشـــره از
سوی گمرک ایران از تجارت خارجی
شـــش ماهه نخست ســـالجاری در
این مدت  ۸۱هـــزار و  ۵۸۳تن انواع
خرما بـــه کشـــورهای خارجی صادر
شـــده که ارزش آن بـــه  ۸۲میلیون و
یرسد.
 ۸۰۳هزار و  ۳۴۸دالر م 

تخریب  28هکتار ساخت و ساز
غیرقانونی در تهران

مدیرعامـــل آب منطقـــهای تهـــران
اعالم کرد :در  6ماه نخســـت امسال،
 251مورد ســـاخت و ساز غیرقانونی
در ســـطح  28هکتـــار زمیـــن و بـــه
ارزش  846میلیـــارد تومان تخریب
و از تصـــرف خارج شـــد .محمدرضا
توگـــو بـــا ایرنـــا،
بختیـــاری در گف 
افزود :برخورد با ســـاخت و سازهای
غیرمجاز از چند ســـال گذشـــته آغاز
شده و از ســـال  1393تا اول مهرماه
امســـال حدود  100هکتار از ســـاخت
و ســـازهای غیرمجـــاز کـــه در بســـتر
رودخانههـــا ســـاخته شـــده بـــود از
تصرف خارج شد.

بررسی افزایش قیمت خودروها
با حضور شریعتمداری

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت:
موضوع افزایش قیمـ ــت کارخانهای
خودروهـ ــا در جلسـ ــه روز سهشـ ــنبه
هفته جاری با حضور شـ ــریعتمداری
وزیـ ــر صنعـ ــت بررسـ ــی خواهـ ــد
شد.
توگو
سـ ــید جواد حسـ ــینی کیا در گف 
بـ ــا فـ ــارس ،اظهـ ــار داشـ ــت :افزایش
قیمـ ــت کارخان ـ ـهای خودروها برخی
نگرانیهایی را در مردم ایجاد کرده که
این موضوع را در جلسه روز سهشنبه
بـ ــا شـ ــریعتمداری ،وزیـ ــر صنعـ ــت
مطـ ــرح و بررسـ ــی خواهیم کـ ــرد .وی
همچنین در مـ ــورد اعتراض جمعی
از مالباختگان نمایندگی سراج ایران
خـ ــودرو ،گفت :اگـ ــر گزارشـ ــی در این
مورد به مجلس ارائه شود ،حتماً این
موضوع را نیز با وزیر صنعت مطرح
خواهیم کرد.

ضمانت اجرایی قوی میخواهد

برش

دبیرکل کانون نهادهای ســـرمایه گذاری ،ساختار کلی اقتصاد در
کشـــور را از اصلیترین موانعی دانست که اجرای قانون شفافیت
شبهدولتیها را با کندی مواجه کرده است .سعید اسالمی بیدگلی
توگو با پایگاه اطالعرسانی بازار سرمایه (سنا) ،با بیان اینکه
در گف 
بخـــش زیادی از بنگاههای اقتصادی بزرگ تاکنون شفافســـازی
نکردهاند ،افزود :با الزام جدیدی که سازمان بورس و اوراق بهادار
برای این دستگاهها و نهادها در نظر گرفته ،اینها تصور میکنند که
چه اتفاق بزرگی ممکن اســـت در مجموعـــه آنها رخ دهد و لذا تا
حدودی مقاومت میکنند.

نیروهای مسلح کشور اشاره کرد .بند «ج»
مربوط به سـ ــازمانها و مؤسسـ ــات خیریه
کشور مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)
اسـ ــت .نهادهـ ــا و سـ ــازمانهای وقفـ ــی و
بقاع متبرکه مانند آسـ ــتان قدس رضوی
از دیگر مشـ ــموالن این قانون هسـ ــتند که
باید اطالعـ ــات و صورتهـ ــای مالی خود
را در اختیـ ــار سـ ــازمان بورس قـ ــرار دهند.
دیگر نهادهای مشمول این اطالعیه کلیه
صندوقهای بازنشسـ ــتگی اعم از کشوری
و لشکری ،نظیر صندوقهای بازنشستگی
وابسته به دستگاههای اجرایی و وابسته به
دستگاههایی است که شمول قانون بر آنها
مسـ ــتلزم ذکر یا تصریح نام است (مانند
صداوسیما).گروهآخرمربوطبهنهادهای
انقالب اسالمی است که تعداد آنها نیز کم
نیست .از مهمترین این نهادها میتوان به
بنیادمستضعفاناشارهکرد.
ëëمهلت  30روزه برای شبه دولتیها
به موجب تبصـــره ( )3بند ( )5ماده
( )6قانون اجرای سیاستهای کلی اصل
 44قانون اساســـی مصوب  25خردادماه
( 1387اصالحی مورخ یکم تیرماه )93
کلیـــه نهادهای مذکـــور مکلف بـــه ارائه
اطالعات کامل مالی خـــود ظرف مدت
شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن قانون
بودهاند .در اطالعیه دی ماه سال گذشته

ســـازمان بورس تأکید شـــده بـــود ،همه
مشـــموالنی که حداکثر تا  30روز از تاریخ
این فراخوان نســـبت به گذراندن فرآیند
ارائه اطالعات حسب تشخیص سازمان
اقدام نکنند ،متخلف محســـوب شـــده و
طبق مقررات اقدام میشـــود .درهمین
ارتبـــاط معـــاون نظـــارت بـــر ســـازمان
بـــورس و اوراق بهادار جزئیات اطالعات
دریافتی ســـازمان از نهادهـــای انقالبی و
خیریه را اعالم کرد .حســـن امیری گفت:
حداقل اطالعـــات دریافتی در این زمینه
صورتهـــای مالی حسابرســـی شـــده و
همچنیـــن گزارشهـــای عملکرد هیأت
مدیره در دوره مالی به مجامع صاحبان
ســـهام اســـت.وی تأکیـــد کرد :هـــدف از
این ابالغیه از ســـوی قانونگـــذار ،اجرایی
کردن آن و بسترسازی برای دسترسی به
اطالعات شـــفاف و ایجاد فضای رقابتی
مناسب بوده و از سوی دیگر امکان رصد
فعالیت نهادهای مرتبط با دولت تحت
عنوان شرکتهای دولتی و نقاط ضعف
و قوت آن فراهم میشود و امکان بررسی
فضـــای کســـب و کار بـــرای ایـــن نهادها
نیـــز فراهـــم خواهد شـــد .امیـــری گفت:
خـــودداری اداره ثبت شـــرکتها از انجام
امور ثبتی شرکتهای متخلف یا انسداد
حســـابهای بانکی و همچنیـــن جرایم

بازار گرم مسکن در فصل پاییز

رشد  34درصدی معامالت مسکن در مهر ماه امسال

بر اســـاس تازهتریـــن گزارشهـــا در مهرماه امســـال معامالت
ت واحدهای
مســـکن پایتخـــت  34/4درصـــد و متوســـط قیمـــ 
مسکونی با  8/7درصد افزایش (کمتر از نرخ تورم) روبرو شد.
به گزراش بانک مرکزی گزارش تحوالت بازار مســـکن شهر
تهران که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک
و مســـتغالت کشور است و توسط اداره بررسیها و سیاستهای
اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشـــر میشود؛ نشان میدهد
در مهر ماه امســـال تعـــداد معامالت آپارتمانهای مســـکونی
شـــهر تهران به  13هزار و  815واحد رســـید که در مقایسه با ماه
مشابه ســـال قبل  34.4درصد افزایش نشـــان میدهد .بررسی
توزیع تعداد واحدهای مســـکونی معامله شده به تفکیک عمر
بنا در مهر ماه ســـال  1396حاکی از آن اســـت که واحدهای تا 5
سال ساخت با ســـهم  46.2درصد بیشترین سهم از واحدهای
مســـکونی معامله شده را به خود اختصاص دادهاند .این سهم
در مقایسه با مهر ماه ســـال قبل  5.3واحد درصد کاهش یافته
و در مقابل به ســـهم واحدهای با قدمت  6تا  10ســـال و بیش از
 15سال افزوده شده است .توزیع تعداد معامالت انجام شده بر
حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه حاکی از آن است
که از میان مناطق  22گانه شـــهر تهران منطقه  5با ســـهم 16.9
درصدی از کل معامالت ،بیشـــترین تعداد قراردادهای مبایعه
نامه را به خود اختصاص داده است؛ همچنین مناطق  4و  2به
ترتیب با سهمهای  10.9و  9.8درصدی در رتبههای بعدی قرار
گرفتهاند.
در مجمـــوع  74درصد از کل تعداد معامالت انجام شـــده
در شـــهر تهران مربوط به  10منطقه شـــهر (بـــه ترتیب فراوانی
شامل مناطق 3 ،7 ،10 ،1 ،14 ،8 ،2 ،4 ،5و  )15بوده و  12منطقه
باقی مانده  26درصـــد از تعداد معامالت را به خود اختصاص
دادهاند.
ëëتحوالتقیمتمسکن
در مهـــر ماه میانگین قیمـــت یک مترمربـــع زیربنای واحد
مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر
تهران  47.9میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه
ســـال قبل بـــه ترتیب  0.7درصـــد و  8.7درصد افزایش نشـــان
میدهد .بیشـــترین رشـــد میانگین قیمت در این ماه نسبت به
ماه مشابه سال قبل به منطقه  17معادل  15.2درصد و کمترین
میزان رشد به منطقه  22معادل  1.2درصد تعلق دارد.
در میان مناطق  22گانه شهرداری تهران بیشترین میانگین
قیمـــت یک مترمربـــع زیربنای واحد مســـکونی معامله شـــده
معادل  102.6میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 22.7
میلیون ریال به منطقه  18تعلق داشـــته است که نسبت به ماه
مشـــابه ســـال قبل به ترتیب  4.4درصـــد و  12.6درصد افزایش
نشان میدهند.
ëëتحوالت 7ماههمعامالتمسکن
در هفت ماهه نخست امسال تعداد معامالت آپارتمانهای
مســـکونی شـــهر تهران به  99هزار واحد مســـکونی رسید که در
مقایســـه با مدت مشابه ســـال قبل افزایش  6.3درصدی نشان
میدهد .در این مدت متوســـط قیمت یک مترمربع بنای واحد
مســـکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در
شـــهر تهران  46.1میلیون ریال بوده اســـت که نســـبت به مدت
مشابه سال قبل  6.5درصد افزایش نشان میدهد.
ëëدامنههایقیمتیموردتقاضا
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســـکونی معامله شـــده بر

حســـب قیمت یک مترمربع بنا در مهرماه سال  96حاکی از آن
است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی  30تا  35میلیون
ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم  10.9درصد بیشترین سهم
از تعـــداد معامالت شـــهر تهـــران را به خود اختصـــاص داده و
دامنههای قیمتی  25تـــا  30و همچنین  35تا  40میلیون ریال
به ترتیب با سهمهای  10.2درصدی و  9.7درصدی در رتبههای
بعدی قرار گرفتهاند.
در این ماه توزیع حجم معامالت به گونهای بوده اســـت که
 57.2درصـــد واحدهـــای مســـکونی با قیمتی کمتر از متوســـط
قیمـــت هـــر مترمربع واحد مســـکونی شـــهر تهران بـــه فروش
رفتهاند.
ëëمتراژهایپرطرفدار
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســـکونی معامله شـــده بر
حســـب سطح زیربنای هر واحد مســـکونی در مهرماه نیز نشان
میدهد بیشترین ســـهم از معامالت انجام شده به واحدهایی
با زیربنـــای  60تا  70مترمربع معـــادل  15.3درصد اختصاص
داشـــته اســـت .واحدهای دارای زیربنـــای  50تـــا  60و  70تا 80
مترمربع به ترتیب با ســـهمهای  13.2درصدی و  13.1درصدی
در رتبههـــای بعدی قرار دارند .در مجموع در این ماه واحدهای
مسکونی با ســـطح زیربنای کمتر از  80مترمربع  50.9درصد از
معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادهاند.
ëëارزیابیقدرتخریدمردم
همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله
شـــده بر حســـب ارزش هر واحد حاکی از آن اســـت که در میان
دامنههـــای قیمتی مورد بررســـی واحدهای مســـکونی با ارزش
 1.5تا  2میلیارد ریال با اختصاص  11.7درصد بیشترین سهم از
معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادهاند.
واحدهای دارای ارزش یک میلیـــارد تا  1.5میلیارد ریال و 2
تا  2.5میلیـــارد ریال نیز هر کدام با اختصاص  9.8درصد و 9.7
درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند .در مجموع در این ماه
حدود  51درصـــد از معامالت به واحدهای مســـکونی با ارزش
کمتر از  3میلیارد و  500میلیون ریال اختصاص داشت.
ëëوضعیتاجارهبهایمسکن
در مهر ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل
مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب  8.4درصد
و  7.5درصد رشـ ــد نشـ ــان میدهـ ــد؛ ماهیت قراردادهـ ــای اجاره
مسکن که اغلب یکساله تنظیم میشوند و نیز اثرپذیری شاخص
اجاره بهای مسکن از سیاستهای کنترل و مهار تورم سبب تغییر
متناسـ ــب اجاره بها با تحوالت نرخ تورم در کشـ ــور شـ ــده اسـ ــت.
سـ ــهم هزینه مسکن شـ ــامل اجاره بهای مسـ ــکن اعم از شخصی
و غیرشـ ــخصی در محاسـ ــبات شـ ــاخص کل بهای کاال و خدمات
مصرفی بر پایه سال  1395=100معادل  33.1درصد است.

ایسنا

گروه اقتصادی/شـــفافیت اقتصادی
عالوه بر جلوگیری از فساد و رانت باعث
میشود تا با اطالع از تمام ظرفیتهای
موجـــود کشـــور از ایـــن منابـــع در جهت
توسعه کشور استفاده کرد .درهمین راستا
طی سالهای گذشـــته قوانین و مقررات
بسیاری برای دستیابی به این شفافیت در
بخشهای دولتـــی و غیردولتی تدوین و
ابالغ شده است که مهمترین آنها قانون
شفافیتشبهدولتیهاستکهدرراستای
قانون اصل  44در سال  1393به تصویب
رسید.براســـاس تکالیف قانونی موضوع
ماده  6قانون اجرای سیاســـتهای کلی
اصـــل  44قانـــون اساســـی مصـــوب 25
خردادمـــاه ( 1387اصالحی مورخ یکم
تیرماه  93و  7شهریور  )95تمام بنگاهها
و شرکتها مکلفند اطالعات کامل مالی
خود را به ســـازمان بورس و اوراق بهادار
ارائه کنند .اما بهدلیل اینکه شبه دولتیها
پس از دو سال از تصویب این قانون از آن
استقبالنکردند،مجلسشورایاسالمی
ســـال گذشـــته با تصویـــب اصالحیهای،
ضمانتهای اجرایی الزم را برای انتشار
گزارش شـــرکتهای شـــبهدولتی فراهم
آورد .بدین ترتیب کمیســـیون اقتصادی
مجلـــس اقدامهایـــی را بـــرای تصویب
ضمانت اجرایی الزم این قانون کلید زد
و «قانـــون اصالح مـــواد ( )6( ،)3و ()24
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44
قانون اساســـی» در نشست علنی هفتم
شـــهریور  1395از تصویـــب نماینـــدگان
گذشت که این اصالحیه هفدهم شهریور
به تأیید شـــورای نگهبان رســـید و پنجم
مهرماه برای اجرا ابالغ شد.
پـ ــس از ابـ ــاغ ایـ ــن قانـ ــون از سـ ــوی
رئیس جمهوری سـ ــازمان بورس و اوراق
بهادارنیـ ــزدر انتهـ ــای سـ ــال گذشـ ــته در
فراخوانی جدید به دستگاههای مشمول،
از آنهـ ــا خواسـ ــت اطالعات مالـ ــی خود را
شفافسازی و آن را نزد این سازمان افشا

کنند .بر اسـ ــاس این قانون ،مؤسس ـ ـهها و
نهادهایعمومیغیردولتیموضوعماده
( )5قانون محاسبات عمومی ،نهادهای
نظامـ ــی و انتظامـ ــی کشـ ــور ،سـ ــازمانها
و مؤسس ـ ـههای خیریـ ــه کشـ ــور ،نهادها و
سـ ــازمانهای وقفی و بقاع متبرکه ،همه
صندوقهـ ــای بازنشسـ ــتگی کشـ ــوری و
لشـ ــکری مانند صندوقهای بازنشستگی
وابسته به دستگاههای اجرایی و نهادهایی
که شـ ــمول قانون بر آنها مسـ ــتلزم ذکر یا
تصریح نـ ــام اسـ ــت و نهادهـ ــای انقالب
اسـ ــامی موظفند اطالعـ ــات کامل مالی
خود را به سـ ــازمان بـ ــورس و اوراق بهادار
ارائه کنند .طبق برآوردهای صورت گرفته
حدود  19هزار شـ ــرکت و مؤسسه مشمول
این قانون هستند.
ëëمشموالن این اطالعیه چه نهادهایی
هستند؟
مشـ ــموالن ایـ ــن اطالعیـ ــه  6گـ ــروه از
نهادهای مهم کشور هستند که در مالکیت
مستقیم و غیرمستقیم اشخاص حقوقی
قرار دارند .بند «الف» شـ ــامل مؤسسات و
نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده
( )5قانون محاسبات عمومی کشور است.
براسـ ــاس ماده  5قانون مزبور مؤسسـ ــات
و نهادهـ ــای عمومـ ــی غیر دولتـ ــی از نظر
این قانون واحدهای سـ ــازمانی مشخصی
هسـ ــتند که با اجازه قانون به منظور انجام
وظایف وخدماتی که جنبه عمومی دارند،
تشکیل شـ ــده یا میشود .برهمین اساس
فهرسـ ــت این قبیـ ــل مؤسسـ ــات و نهادها
با توجـ ــه به قوانیـ ــن و مقـ ــررات مربوط از
طـ ــرف دولت پیشـ ــنهاد خواهد شـ ــد و به
ی خواهد
تصویب مجلس شـ ــورای اسالم 
رسید .از مهمترین این مؤسساتمیتوان
به شـ ــهرداریها ،کمیته ملـ ــی المپیک و
سازمان هالل احمر اشاره کرد .دومین بند
این اطالعیه نهادهای نظامی و انتظامی
کشـ ــور را شـ ــامل میشـ ــود که از مجموعه
این نهادها میتـ ــوان به نیروی انتظامی و
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بانکهای ترکیهای میتوانند با ایران
همکاری کنند

وزیر خزانـــهداری امریکا گفت :هیچ صحبتـــی در مورد
تحریم بانکهای ترکیهای بهدلیل همکاری با بانکهای
ایرانی با مقامات ترک نداشتهام.
به گزارش وال اســـتریت ژورنال« ،اســـتیون مانچینی» وزیـــر خزانهداری امریکا
گفت :دادن هشـــدار به مقامات ترکیهای نسبت به وضع تحریم احتمالی علیه
این کشور توسط امریکا بهدلیل همکاری با ایران را رد میکنم و یک شایعه است.
وی گفت :در حاشـــیه نشســـت پاییزه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی
با مقامات ترکیهای صحبتی داشـــته ام؛ اما صحبت خاصی در مورد تحریم به
میان نیامده بود .این اظهارات وزیر خزانهداری امریکا بهدنبال انتشار خبر یک
روزنامـــه محلی ترکیهای در اوایل ماه جاری میالدی تحت عنوان وضع جریمه
برای  ۶بانک ترکیهای طرف قرار داد با ایران از سوی مقامات امریکایی به میان
آمد .البته این شایعه منجر به سقوط ارزش سهام ،بورس و لیر ترکیه شد.
بعد از انتشار این خبر از سوی این رسانه محلی ،مقامات آنکارا آن را رد کردند.

انتشار  1000میلیارد تومان اوراق رهنی

نقدی تا ســـقف  250میلیون تومان برای
متخلفان از مواردی است که در این زمینه
بهعنوانضمانتاجرایاینابالغیهطبق
قانون در نظر گرفته شده است .براساس
این قانـــون در صورت تخلف و عدم ارائه
اطالعات ســـه ضمانت اجرایـــی درنظر
گرفته شـــده اســـت .در ابتدا مرجع ثبت
شرکتها مکلف است از انجام امور ثبتی
شرکتهای متخلف خودداری کند ،دوم
بانکها و مؤسســـات غیربانکی موظفند
با اعالم ســـازمان و حکم مرجع قضایی
ذی صالح حســـابهای بانکـــی اعضای
هیأتمدیره (اعم از اشـــخاص حقیقی و
حقوقی) شـــرکتهای متخلف را تا زمان
انجام تکالیف مقرر ،مســـدود کنند .سوم
مدیران اشـــخاص مشـــمول نیز متخلف
محســـوب و توسط ســـازمان به پرداخت
جریمه نقدی از  2.5میلیون تومان تا 250
میلیون تومان ،محکوم میشوند .این آرا
قطعی و الزم االجراست.
ëëچند شرکت اطالعات خود را
اعالم کردهاند
رئیس ســـازمان بورس و اوراق بهادار
توگـــو بـــا «ایـــران» دربـــاره اینکـــه
درگف 
تاکنون چه تعداد شرکت مشمول قانون
شفافیت شبه دولتیها اطالعات خود را
به ســـازمان بورس ارائـــه کردهاند ،گفت:

تاکنـــون  100شـــرکت بـــزرگ از مجمـــوع
شـــرکتها و مؤسســـات مشـــمول ایـــن
قانون اطالعـــات خود را به این ســـازمان
اعالم کردهاند .شـــاپور محمدی با اشـــاره
به تعداد شـــرکتهایی که مشـــمول این
قانـــون میشـــوند افـــزود :آمـــار  19هـــزار
شـــرکت و مؤسســـه مشـــمول این قانون
برآورد شـــده اســـت و پـــس از ثبت کامل
اطالعات میتوان رقم دقیق آن را اعالم
کـــرد .بـــه گفتـــه وی در راســـتای اجرایی
شدن این قانون همکاری مطلوبی میان
ســـازمان بـــورس و وزارت تعـــاون ،کار و
رفـــاه اجتماعی شـــرکت ســـرمایهگذاری
تأمین اجتماعی برای افشـــای اطالعات
شرکتهای زیرمجموعه وجود دارد .این
مقـــام مســـئول ادامـــه داد :در قالب این
قانون تمام شهرداریهای کشور نیز باید
اطالعات مالی و صورتهای مالی خود را
دراختیار سازمان بورس قرار دهند.
محمدی درخصـــوص اتمام مهلتی
که در قانون ذکر شده است اظهارداشت:
قانون شفافیت شبه دولتیها یک قانون
است و برای ما محدودیت زمانی ندارد،
ولـــی تمام تـــاش خود را بـــرای تکمیل
اطالعـــات مـــورد نیـــاز این قانـــون به کار
خواهیم بست تا بسرعت شاهد افزایش
تعدادشرکتهاباشیم.

مدیرعامل بانک مسکن از ارائه خدمات ویژه در  ۱۰شعبه این بانک
به انبوه سازان با هدف گسترش فعالیتهای ساخت و ساز و تأمین
مالی بخش مســـکن خبر داد و گفت :بانک مرکزی و سازمان بورس
برای انتشار  1000میلیارد تومان اوراق رهنی موافقت کردهاند.
به گـــزارش فارس ،محمد هاشـــم بت شـــکن در آییـــن رونمایی از
ســـامانه جامع بازار ســـرمایه و اتصـــال آن به تمامی شـــعب بانک
مسکن برای اســـتفاده از ظرفیتهای بازار ســـرمایه در تأمین مالی
حوزه راه ،مسکن و شهرســـازی ،گفت :این همکاری مشترک زمینه
اســـتفاده از ظرفیتهای هر دو نهاد را برای خدمترســـانی بهتر به
آحـــاد مردم به طور متقابـــل فراهم میکند .بت شـــکن اعالم کرد:
بزودی و با موافقت سیاستگذار پولی ،هزار میلیارد تومان اوراق رهنی
جدید منتشر میشود و همچنین بنا داریم تعداد صندوقهای زمین
و ساختمان را به  40صندوق افزایش دهیم.

ثبت شرکت به نام اتباع خارجی مشکل ندارد

رئیس گروه تشـ ــویق سـ ــرمایهگذاری خارجی وزارت اموراقتصادی و دارایی گفت:
ایران مشکلی در ثبت شرکت به نام اتباع خارجی ندارد و سرمایهگذاران خارجی
میتوانند در بخشهای مختلف سرمایهگذاری کنند« .مریم فرجی» در همایش
اقتصادی و سرمایهگذاری ایران و آفریقا ،افزود :در ایران برای ثبت شرکت به نام
اتباع خارجی و تملک سـ ــهام محدودیتی نداریم و سرمایهگذار خارجی میتواند
پـ ــروژه را به نام خود ثبت و شـ ــرکت تأسـ ــیس کند؛ حتی امکان انتقال سـ ــرمایه،
سـ ــود سهام و منافع حاصله و امکان سـ ــرمایهگذاری حقیقی و حقوقی برای آنها
وجود دارد .وی اظهار داشـ ــت :سیاس ـ ـتهای کلی ایران دستیابی به دوره رشد٢٠
سـ ــاله در چهار محور تعامل فعال با جهان ،حضـ ــور مؤثر در بازارهای منطقهای
و فرامنطق ـ ـهای ،ایجاد فضای امن برای فعاالن اقتصادی و تحقق رقابتپذیری
اقتصاد کشـ ــور در بازارهای داخلی و خارجی اسـ ــت .فرجی ادامه داد :اصل  ٤٤و
برنامه  ٦توسعه بر شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی و گسترش مالکیت
در سطح عمومی و افزایش سهم بخش خصوصی در عرصه اقتصاد تأکید دارد.

