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امضای تفاهم نامه همکاری چهارجانبه 
میان سازمان توسعه تجارت ایران، 

صندوق ضمانت صادرات، بیمه ایران و 
هلدینگ سبا

تفاهم نامه همکاری چهارجانبه میان شــرکت سهامی 
بیمه ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت 
صادرات و هلدینگ سبا با هدف تسهیل، ترغیب، توسعه 
صــادرات و کاهش ریســک تجارت به امضا رســید. به 
گــزارش روابط عمومی بیمه ایــران، این تفاهم نامه، در 
راستای سیاســت های اقتصادی دولت سیزدهم جهت 
تســهیل مبادالت و مراودات تجاری، توسعه صادرات و 
ارائه پوشش های بیمه ای مناسب و مطمئن به بازرگانان 
و صادرکنندگان کشــور به امضای حسن شریفی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران، علیرضا پیمان پاک 
رئیس سازمان توسعه تجارت، علیرضا علیخانی مدیرعامل 
صندوق ضمانت صادرات و محســن احمدی مدیرعامل 
هلدینگ توسعه کســب و کار سبا رسید. در این تفاهم 
نامه مشترک، شــرکت سهامی بیمه ایران پوشش های 
بیمه ای برای تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری مربوط 
به کاالها و خدمات صادراتی به شرکتهای متقاضی معرفی 
شده سازمان توسعه تجارت که از طریق صندوق ضمانت 
صــادرات مورد تایید قرار گرفته اســت، ارائه می نماید. 
همچنین شراکت راهبردی طرفین برای طراحی پوشش 
های بیمه های جدید مورد نیاز برای ریسکهای شناسایی 
شــده، صدور ضمانت نامه ها و بیمــه نامه های الزم به 
منظور شرکت در مناقصات بین المللی، همکاری جهت 
ارایه پوشش های اعتباری به فعاالن اقتصادی به صورت 
مشترک پیش بینی شده است. همچنین بر اساس این 
تفاهم نامه که با هدف ساماندهی به بیمه صادرکنندگان و 
تضمین کاهش ریسک صادرات انجام پذیرفت، هر کدام از 
طرفین تفاهم نامه در حوزه ارائه خدمات در حیطه وظایف 
و فعالیت های قانونی خود نســبت به تسهیل، ترغیب و 
توسعه صادرات جمهوری اسالمی ایران، ارائه پوشش های 
بیمه ای و اتکایی، تامین زیرســاختهای مورد نیاز تجار، 
صادرکنندگان و شــرکتهای ایرانی در داخل و خارج از 
کشور و گسترش و ارتقا ی سطح کمی و کیفی همکاری 
های فی مابین، اقدام خواهند کرد. حمایت و پشتیبانی از 
صادرات جمهوری اسالمی ایران از طریق ارائه پوششهای 
بیمه ای و تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری های مربوط 
بــه کاالها و خدمــات صادراتی ، مشــارکت طرفین به 
منظور ارائه خدمات در هیات های تجاری، اجالس های 
کمیسیون مشــترک و غیره جهت تسهیل عقد قرارداد 
صادراتی تجار بخش خصوصی کشور با خریداران خارجی، 
استفاده از ظرفیت های بیمه ایران، هلدینگ کسب و کار 
سبا و شــرکت های تابعه آنها جهت ارائه پوشش های 
بیمه ای و بیمه اتکایی به منظور کاهش ریسک صادرات، 
توسعه تجارت خارجی و توسعه صادرات و ارائه خدمات 
ویــژه بیمه ای به مراکز و اعضــای مرکز تجاری ایران و 
وابستگان تجاری واقتصادی خارجی سازمان و صندوق 
در کشورهای مختلف از جمله مهمترین محورهای این 
همکاری چهارجانبه اســت. طرفین در این تفاهم نامه 
همکاری جهت ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی خریداران 
خارجی کاالها و خدمات ایرانی و تهیه یک بســته ویژه 
حمایتی بر توسعه فعالیتهای اقتصادی واحدهای کوچک 
و متوسط و شرکتهای دانش بنیان تاکید کردند. شراکت 
راهبردی جهت استفاده مشــتریان و شرکای اقتصادی 
طرفین به منظور اســتفاده از خدمات یکدیگر، معرفی 
تجار، بازرگانان و صادرکنندگان به هلدینگ سبا از سوی 
سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات برای 
همکاری های مشــترک بخصوص در بازارهای صادراتی 
در زمینه احداث واحدهای اقتصادی، همکاری تجاری و 
بازاریابی، کمک به تســهیل و کاهش هزینه های تامین 
مالی واحدهای صادراتی جهت حضور موفق در بازارهای 
صادراتی از دیگر فرازهای این تفاهم نامه است. همچنین 
همــکاری طرفین جهت برگزاری دوره های آموزشــی 
و پژوهشی مشــترک و تخصصی داخلی و بین المللی 
بخصوص آموزش های بیمــه ای در جهت ارتقای توان 
صادراتی شــرکتها وتجار ایرانی و همکاری جهت تامین 
زیرســاختهای فناوری اطالعات، لجستیک، حمل ونقل 
مورد نیاز طرفین و شرکتها، صادرکنندگان و تجار از دیگر 
موارد مهم این تفاهم نامه چهار جانبه است. از دیگر موارد 
قابل توجه در این تفاهم نامه چهارجانبه می توان به ارائه 
خدمــات تخصصی در حوزه حقوقی، فناوری اطالعات و 
مهندسی به سازمان توسعه تجارت، بیمه ایران، صندوق، 
شرکت ها، صادرکنندگان و تجار معرفی شده سازمان و 
صندوق ضمانت صادرات، توسط هلدینگ سبا و گسترش 
همکاری های فی مابین در زمینــه های مورد توافق با 
محوریت بیمه بین المللی و اتکایی، بازار سرمایه، سرمایه 
گذاری خارجی، گردشگری و بازرگانی بین المللی اشاره 

کرد.

بازدید مدیرعامل بانک مسکن از شعبه 
مرکزی اصفهان

دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن به همراه سید 
محسن فاضلیان و علی عسکری اعضای هیات مدیره از 
بخش های مختلف شعبه مرکزی بانک مسکن در شهر 
اصفهان بازدید کرد.  به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن 
_هیبنا، در این بازدید که حسن نوروزی مدیر شعب استان 
و معاونان مدیریت نیز حضور داشــتند، مدیرعامل بانک 
مسکن از بخش های مختلف این شعبه از جمله وصول 
مطالبات، ارزی، امــور اعتباری، خدمات بانکی، صندوق 
 امانات بازدید و عملکرد این حوزه ها را مورد بررسی قرار داد.

دکتر شایان در دیدار با کارکنان بخش ارزی این شعبه با 
بیان این مطلب که انتظارات بیشتری نسبت به عملکرد 
این بخش به ویژه در شعب مرکزی وجود دارد، تاکید کرد: 
با توجه به ظرفیت های شهر صنعتی اصفهان، کارکنان 
 برای جذب منابع در این اســتان بیشــتر تالش کنند.

همچنین مدیرعامل بانک مســکن با حضور در بخش 
صندوق امانات شــعبه مرکزی اصفهان، میزان امنیت و 

حراست از این بخش را مورد ارزیابی قرار داد.

بانک

آمریکا روی قیمت نفت روسیه
 دست گذاشت

آمریکا سرگرم مذاکره با کانادا و هم پیمانان دیگرش برای 
محدود کردن درآمد انرژی مسکو از طریق اعمال سقف 
قیمت روی نفت روســیه است. به گزارش ایسنا، جانت 
یلن، وزیر خزانه داری آمریکا در تورنتو گفت: ما سرگرم 
مذاکره درباره سقف قیمت یا استثنای قیمت هستیم که 
محدودیت های انرژی اعمال شده از سوی اروپا، آمریکا، 
انگلیس و کشورهای دیگر علیه روسیه را تقویت و تحکیم 
خواهد کرد و قیمت نفت روسیه و درآمدهای پوتین را 
کمتر می کند. کریستیا فریلند، وزیر دارایی کانادا که یلن 
را همراهی می کرد، گفت: ما تصور می کنیم اســتثنای 
قیمت، راه مهمی برای جلوگیری از رسیدن پیامدهای 
قیمت های باال به کشورهای کم درآمد و درحال توسعه 
اســت که با هزینه های بــاالی مواد غذایــی و انرژی 
دست وپنجه نرم می کنند. یلن گفت: استثنای قیمت، راه 
مؤثری است که از طریق مکانیزمی برای محدود کردن 
یا ممنوعیت بیمه یــا فاینانس برای محموله های نفت 
روســیه باالتر از یک سقف قیمت مشخص، می توان به 
آن دست پیدا کرد. آمریکا، کانادا، انگلیس و کشورهای 
دیگر واردات نفت روسیه را ممنوع کرده اند اما اتحادیه 
اروپا به شدت به نفت روسیه وابسته مانده است. یلن در 
پاسخ به این سؤال که آیا جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
در نشست ســران گروه هفت که هفته آینده در آلمان 
برگزار می شــود، قصد دارد به توافق درباره طرح سقف 
قیمت دســت پیدا کند، گفت: ما بسیار فعال هستیم و 
فعاالنه روی این موضوع با شرکای خود کار می کنیم. بر 
اساس گزارش رویترز، وزیر دارایی کانادا اظهار کرد: تصور 
می کند این ایده خوبی است که درآمدهای نفتی روسیه 
محدود شود اما این اقدام برای کشورهای اتحادیه اروپا 

چالش برانگیز خواهد بود.

 معاون وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد
جزییات کارت نان

معاون وزیر جهادکشاورزی جزئیات طرح هوشمندسازی 
نان را تشــریح کرد. به گزارش ایسنا، محمد قربانی در 
نشســت خبری که صبح دیروز برگزار شد در پاسخ به 
این سؤال ایسنا که طرح هوشمندسازی نان قرار است 
چگونه اجرایی شود؟ گفت: اجرای طرح هوشمندسازی 
نان به صورت پایلوت در زنجان  آغاز شــد تا آسیب ها و 
خألهایی که ممکن بود وجود داشــته باشــد احصا و 
مرتفع شــود. همچنین مســئوالن مربوطه نیز بتوانند 
زیرســاخت های اطالعاتی ایجاد کنند و با  پیوســت 
اجتماعی، توجیه نانوایی ها و بحث های فنی کار را پیش 
ببرند، زیرا این طرح نیازمند کارت خوان هوشمند است. 
وی ادامه داد: فرآیند خرید نان مانند سابق است؛ یعنی 
خریدار کارت می کشــد تعداد قرص نان موردنیاز خود 
و پالســتیک را انتخاب و  پرداخت از کارت بانکی انجام 
می شود.  معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه قیمت نان هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت:این 
طرح در زنجان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، فارس و 
تهران و چند شــهر دیگر اجرایی شده است. پیش بینی 
می کنیم تا پایان تیر این طرح  کل کشــور را پوشش 
دهــد. وی تصریح کرد: در کل کشــور برای این طرح 
به ۸۳هزار دســتگاه کارت خوان نیاز اســت. بحث های 
مربوط  به پشتیبانی از کارت خوان ها  بسیار پراهمیت 
اســت. این دستگاه ها نیز نوع خاصی هستند. عمالً هم 
اتصال در برخی نانوایی شروع شده و در تهران نیز حدود 
۹۰۰۰کارت خوان به نانوایی ها داده شده است. قربانی در 
ادامه گفت: خرید نان از کارت بانکی انجام می شود که به 
کد ملی متصل است. هیچ کارت دیگری صادر نمی شود. 
مقداری از هزینه نان از حســاب خریدار کسر می شود 
مابقی نیز از حساب سایه پرداخت و به حساب نانوایی ها 
واریز می شود. معاون وزیر جهادکشــاورزی با اشاره به 
اینکه با این طرح  یارانه ها مستقیم و هدفمند به دست 
مردم می رســد و آرد چند نرخی در بازار و نشت یارانه 
نخواهیم داشت، گفت: همچنین این طرح در جلوگیری 
از قاچاق و ضایعات نان اثر بسیار زیادی داشته و خروج 
آرد برای مصارف غیرانسانی به حداقل می رسد، همچنین  
کیفیت نان و رضایت مشتری نیز ارتقا می یابد. وی افزود: 
هیچ محدودیتی در تعداد نان وجود ندارد و با کارت بانکی 
هر تعدادی که نیاز است می توان خریداری کرد.  قربانی 
عنوان کرد: تا به این لحظه اکثر مشکالت این طرح رفع 

شده و در حال تعمیم به استان های دیگر است.

طال روی دالر را کم کرد
قیمت طال دیروز سه شنبه با کاهش ارزش دالر افزایش 
یافت، درحالی که ســرمایه گذاران چشم انداز دقیقی بر 
موضع بانک های مرکزی بــزرگ در مورد افزایش نرخ 
بهره برای چشم انداز روشــن تر برای طال داشتند. دالر 
ضعیف تر، شــمش با قیمت دالر را برای خریدارانی که 
ارزهای دیگر دارند جذاب تر می کند. به گزارش ایســنا، 
بهای هر اونس طال تا ســاعت ۸ به وقت شــرقی با دو 
درصد افزایش به ۱۸۴۰دالر و ۷۰ســنت رســید و در 
بــازار معامالت آتی آمریکا نیز با ۰.۱۱درصد افزایش به 
۱۸۴۱دالر و ۷۰سنت رسید. بااین حال، بازدهی شاخص 
خزانه داری ۱۰ســاله ایاالت متحده افزایش یافت و رشد 
طالی با بــازده صفر را محدود کرد. بــازار طال پس از 
یک هفته تاریخی بــرای بانک های مرکزی جهانی، در 
تنگنا قرار دارد. اســتفان اینس، شریک مدیریت دارایی 
SPI گفت: سیاســت گذاران این هفته می توانند دلیل 
تصمیمــات خود را توضیح دهند. فــدرال رزرو آمریکا 
هفته گذشــته بزرگ ترین افزایش نرخ بهره خود را در 
بیش از ربع قــرن اخیر برای جلوگیری از افزایش تورم 
تصویب کرد. مجموعه ای از اقدامات غافلگیرکننده برخی 
از بزرگ تریــن بانک های مرکزی جهــان در مورد تورم 
سرسام آور نگران کننده است. اکنون، گروه رو به رشدی 
از ســرمایه گذاران از سیاست گذاران می خواهند تا برای 

پایان دادن به عدم اطمینان به سرعت حرکت کنند.

خبر

زمزمه های  آقایی فــرد:  فاطمه  همدلی| 
واردات خــودرو کم کم به گوش می رســد؛ 
زمزمه هایی که بیشــتر شــبیه فرســتادن 
متقاضیان واردات خودرو به دنبال نخود سیاه 
است؛ همان هایی که سال ها در گوش دولت 
فریــاد زدند تا بگویند که بــرای از بین بردن 
انحصار غول های خودروسازی داخلی، یک راه 
بیشتر ندارید و آن واردات خودرو برای ایجاد 
فضای رقابتی اســت. حاال اما با این جمالت 
وزیر صنعت، معدن و تجارت از به سامان شدن 
وضعیت خودروهای داخلی، دست شســته و 
امیدی به بهتر شدن اوضاع این صنعت ندارند. 
آن طور که وزیر صمــت، به تازگی خبر داده: 
»خودروهای وارداتی تنها خودروهای چینی 
نیســتند و خودروهای اقتصادی اروپایی زیر 
۱۰هــزار دالر نیز وجود دارد و گفت وگوهایی 
نیز برای انجام این کار آغازشــده اســت.« با 
نگاهی به وضعیت اتومبیل های کشــورهای 
توســعه یافته، بــه نظر می رســد صحبت از 
خودروهای با قیمت کمتــر از ۱۰هزار دالر، 
بیشتر شبیه شوخی است تا وعده و واقعیت. 
اگر در گوگل لیســت ارزان ترین خودروهای 
اروپایی را جســت وجو کنید، متوجه می شود 
که اتومبیل هایی که وزیر صمــت از واردات 
آن ها ســخن می گوید در ردیف محصوالت 
دست چندم، این کشورها قرار دارد. البته نکته 
قابل توجه این است که بسیاری از خودروهای 
بــا قیمت پایین تر از ۱۰هزار دالر، برای اجاره 
آگهی شــده و حرفی از فروش آن ها نیست، 
بنابراین به نظر می رســد وزارت صمتی ها با 
گزینه  های بسیار محدودی برای خرید مواجه 
هستند. جالب است بدانید که در حال حاضر 
گران تریــن و لوکس ترین خودروهای جهان، 
حدود یک میلیون دالر ارزش دارند؛ بی شــک 
این اتومبیل ها از امکانات بیشــتر و جذاب تر 
برخوردار هستند و با توجه به اینکه سیاست 
کشورهای توســعه یافته در سال های اخیر بر 
تولید اتومبیل های متناسب با محیط زیست و 
آلودگی کمتر است، اتومبیل های قدیمی تر این 
کشورها از مزایای کمتری برخوردار هستند. 
نکته قابل توجه این اســت کــه اتومبیل های 
کمتر از ۱۰هزار دالر اروپایی حدود ۱5سال یا 
حتی بیشتر از تولیدشان گذشته و از کیفیت 
اتومبیل های روز برخوردار نیستند. از طرفی 
هم بســیاری از خودروهای کمتر از ۱۰هزار 
دالر برای اجاره گذاشته شــده و برای فروش 
نیستند. مثاًل در یکی از آگهی هایی که برای 
فروش گذاشته شــده، می توان مشخصاتی با 
این موارد دید؛ قیمــت خودرو: ۱۰هزار دالر، 
یک بار تصادف کرده و تولید سال 2۰۱5؛ در 

آگهی دیگر خودرویی با این مشخصات برای 
با  فروش گذاشته شده: ســه هزارو۹۹5دالر، 
یک بار تصادف و حدود ۱۱5.۷۰5مایل؛ الزم 
به ذکر است که ۱۱5هزار مایل و اندی حدود 
۱۸6۱6۹.۳۴5کیلومتــر اســت؛ این میزان 
کارکرد برای یک اتومبیل کم هم نیســت و 
نشــان دهنده حداقل پنج یا شش ساله بودن 
یک اتومبیل است که رو به فرسودگی می رود. 
به گفته فعاالن بازار، خودروهای دســت دوم 
و کارکرده در خارج کشــور قیمت های بسیار 
پایینــی دارنــد و اگر دولت برنامــه ای برای 
واردات چنین خودروهایی داشته باشد، بازار 
خودروهای داخلی به دلیل ناتوانی در رقابت با 
آن ها به شدت کساد خواهد شد. جدای از این 
با یک جست وجوی ساده می توان به راحتی به 
این نتیجه رسید که در سایر کشورها، به طور 
تقریبی پس از پنج تا هفت سال خودروها »از 
رده خارج« محســوب می شوند و با توجه به 
اینکه هزینه تعمیرات خودرو در اکثر کشورها 
بسیار باالست افراد سعی می کنند پس از چند 
سال خودروی نوی دیگری خریداری کنند. از 
طرف دیگر، خدمات پس از فروش هم موضوعی 
است که به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست، 
زیرا اگر قطعه ای موجود نبوده یا تعمیرکاران 
اشــرافی به این خودروها نداشته باشند، در 
عمــل با خــواب خودروها مواجــه خواهیم 
شد. سؤال این اســت کدام یک از کشورهای 
توســعه یافته از چنیــن اتومبیل هایی برای 

ایجاد رقابت اســتفاده می کند؟ این موضوع 
حتی با واکنش بسیاری از کاربرآن هم همراه 
شــده؛ »کجای دنیا لگن های اروپایی را برای 
ایجاد رقابت وارد می کنند؟« »کاش یکی در 
گوگل لیســت ارزان ترین خودروهای اروپایی 
را جســت وجو کند تــا حداقل وقــت وزیر 
گرفته نشود« »خودروی اروپایی زیر ۱۰هزار 
دالر، شــوخیه دیگه؟« واکنش ها ازاین دست 
فراوان است. جدای از اینکه اتومبیل اروپایی 
کمتر از ۱۰هزار دالر یــا اصاًل وجود ندارد یا 
از کیفیت مناســبی برخوردار نیست، به نظر 
می رســد حساب وکتاب مناســبی در زمینه 
قیمت تمام شــده همین اتومبیل ها در داخل 
کشــور انجام نشده اســت. وزیر صمت برای 
ساماندهی بازار خودرو از واردات خودروهای 
کمتر از ۱۰هــزار دالر اروپایی خبر داده، اما 
درصورتی که قیمت هر خودروی کار کرده با 
پایین ترین امکانات خارجی را ۱۰هزار دالر در 
نظر بگیریم، هزینه های انتقال همین خودروها 
تا بنادر ایرآن هم قابل توجه اســت. از ســوی 
دیگر درصورتی که تعرفــه گمرکی را هم در 
نظر بگیریم و ســایر هزینه های جانبی را هم 
روی کار آوریم، به نظر می رسد واردات همین 
خودروها هم برای بســیاری از اقشار ضعیف 
و حتی متوسط کارســاز نیست و اوضاع این 
صنعت بهتر نمی شود. یک حساب سرانگشتی 
نشان می دهد با احتســاب همه هزینه های 
گفته شــده در حداقل قیمت ممکــن، با در 

نظر گرفتن دالر ۳۰هزارتومانی، هر اتومبیل 
خارجی دســت چندم بــرای ایرانی ها حدود 
۸۰۰میلیــون تومان تمام می شــود. هر چه 
هست، واردات خودروهای کارکرده این روزها 
پاسخی پر از پرسش است. برخی این سیاست 
را به عنــوان از چالــه به چاه افتــادن تلقی 
می  کنند، اما برخی هــم همین خودروهای 
کارکرده و دست چندم را بهتر از خودروهای 
داخلی صفر معرفی می کنند. واقعیت این است 
که هیچ وقت در کشور  اجازه ورود خودروهای 
دست دوم خارجی داده نشده، مگر اینکه برخی 
افراد با ترفندهــا و مالحظاتی موفق به ورود 
این خودروها از بعضی کشــورهای همسایه 
آن هم خودروهای با کارکرد پایین می شدند. 
به گفته کارشناســان، در صورت اجازه ورود 
خودروهای دست دوم، یکی از مشکالت اصلی 
چگونگی محاسبه حقوق گمرکی آن ها خواهد 
بود، زیرا ماشین های نو و صفرکیلومتر قیمت 
شرکتی مشخصی دارند، اما قیمت خودروهای 
دست دوم مشــخص نیست. در همین زمینه 
بســیاری از آگاهــان اقتصــادی می گویند 
درصورتی که ســازوکاری برای تعیین قیمت 
کارشناسی آن ها در گمرکات اندیشیده شود 
تا دولت بتواند حقوق گمرکی خود را وصول 
کند، شاید بتوان به چنین گزینه ای فکر کرد. 
با همه این مشکالت اما به نظر می رسد وزارت 
صمتی ها راه دیگری برای ســاماندهی اوضاع 

این صنعت اتخاذ نخواهند کرد.

بررسی راهکار وزیر صمت برای واردات خودروهایی با قیمت کمتر از 10هزار دالر

بنجلبرایخارجیها،لوکسبرایایرانیها

همدلی|  سهام عدالت، مصوبه تعیین سقف 
اجاره بها و مســائل مالی دولــت از مهم ترین 
ابعاد نشســت خبــری وزیر امــور اقتصاد و 
دارایی در روز گذشــته بود. بر همین اساس، 
یک روز بعــد از مصوبه 25درصدی ســقف 
اجاره بها وزیر اقتصادی، توضیحات بیشــتری 
دراین باره داد؛ »متأســفانه وضعیت افزایش 
قیمــت واحدها و اجاره بهای مســکن که در 
سال های پیش بود باز هم تکرار شده؛ قرار بود 
در ســامانه ای اطالعات مربوط به مسکن ها و 
امالک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده 
بود، قاعده گذاری و نظارت دولت کمتر از حد 
مرسوم است که در همین راستا سامانه ملی 
امالک در حال آماده سازی است که این خأل 
را برطرف می کند.« سیداحسان خاندوزی در 
ابتدای نشست خبری خود با تأکید بر اینکه 
برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه های گذشته 
کــه مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کالن و 
تمهید مقررات برای هدف رشــد اقتصادی و 
توســعه ملی بود، اظهار کرد: »از شهریور تا 
اسفند تالش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد 
کالن معطوف بود. نرخ رشد اقتصادی در سال 
۱۴۰۰ بــا ۴.6درصد به پایان رســید و نرخ 
رشد باالتری نسبت به سال ۱۳۹۹ بود. البته 
همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از 

اولویت های ستاد اقتصادی دولت است.«
وی افزود: »اعــداد و ارقام از اینکه هفت ماهه 
اول دولــت بیش از پیش بینی هــا به اهداف 
دســت یافته ایــم دفاع می کنــد. همچنین 
اصالحــات اقتصادی برای چهارســاله دولت 
نیازمند مقدمات و مصوباتی در ستاد اقتصادی 
دولــت و هماهنگی هــای با مجلــس بود و 
زیرســاخت های فنی در برخی بخش ها الزم 

بود تا عقب افتادگی ها جبران شود.«
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه کسری 
بودجه امسال باید نسبت به سال پیش  کمتر 
باشــد، گفت: »بانک مرکــزی هم به جهت 
کنترل سقف ترازنامه های شبکه بانکی کشور 
و هم انتقال ســرمایه به سمت امور تولیدی 
اقداماتی تدابیری در نظر گرفته شده است. ما 
مسیر نویی در خصوصی سازی در نظر داریم تا 

در نهایت کارایی و بهره وری با کمترین فساد 
مالی و اعتباری پیش رود.«

خاندوزی یادآور شد: »ما بر اصل و رکن رکین 
شفافیت تأکید داریم و در این زمینه هم موفق 
بودیم که همراهی مجلس را به دست آوریم 
تا اســتمرار حرکت هفت ماهه پایانی ســال 
۱۴۰۰ در زمینه باز شــدن پای شرکت های 
تولیدی به بازار سرمایه باشد. برنامه عملیاتی 
بانک های دولتی برای سال ۱۴۰۱ واصل شده 
است تا هدف گذاری آن ها مشخص باشد. در 
حوزه مالیاتی شــفافیت هایی شکل گرفت و 
ســامانه هایی در این زمینه تکمیل شد تا به 

سمت مالیات هوشمند برویم.«
وزیــر اقتصاد با بیان اینکه به ســمت اصالح 
الگوی ســهام عدالت حرکت کرده ایم، اظهار 
کرد: »مردم عزیز ما شاهد تغییر الگو در سال 
پیش رو خواهند بود و مشارکت حقیقی مردم 
در ایــن زمینه عیان خواهد شــد. همچنین 
عادالنه شدن یارانه ها و قطع رانت ارزی قطعاً 
بخشی از کسانی را که به دنبال ادامه آن بروند 
و ذی نفع آن بوده اند ناراضی می کند؛ اما دولت 
هم مصمم است و هم بر بلوغ و آگاهی نخبگان 
و ملت ایران در زمینــه این اصالح اقتصادی 
تکیه دارد.« وی در پاســخ به پرسشــی در 
زمینه مسائل بانکی و اعطای وام بدون ضامن، 
اظهار کرد: »حرکت به سمت اینکه اعتبارات 

خرد ما سهم بیشــتری در شبکه بانکی پیدا 
کند و دسترســی مردم به آن راحت تر شود، 
از موضوعاتی اســت که در سند تحول دولت 
به عنوان جهت گیری قطعی درج شــده است. 
برخالف دوره های گذشــته که شاید فقط در 
مصوبــه دولت باقی می ماند، برای اولین بار از 
تک تک هیات مدیره بانک ها خواستیم که در 
این زمینه پیش قدم شوند و ابتدا هم از شبکه 
خود بانک های دولتی آغاز شــد.« خاندوزی 
یادآور شــد: »تا پایان اردیبهشــت ماه حدود 
۳۱5هزار نفر توانســته اند که تسهیالت خرد 
را مطابق آیین نامه بدون وثیقه دریافت کنند 
ولی تعداد بیشتری از این امر بازمانده اند که ما 
نظارت خود را بر این موضوع خواهیم داشت. 
حتی تعدادی از مدیران شــعب که متخلف 
بودند، برکنار شدند. پس این دستور کار بدون 
اغماض و جدی ما در جهت دسترسی مردم 
به تسهیالت خرد است.« سخنگوی اقتصادی 
دولت در پاســخ به پرسشــی درباره میزان 
اجاره بها و کنترل دولت بــر آن، تأکید کرد: 
»متأســفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها 
و اجاره بهای مســکن که در سال های پیش 
بود باز هم تکرار شــده و علت این اســت که 
ما میراث دار شرایط گذشته هستیم؛ قرار بود 
در ســامانه ای اطالعات مربوط به مسکن ها 
و امالک ثبت شــود اما چــون این کار انجام 

نشده بود، قاعده گذاری و نظارت دولت کمتر 
از حد مرسوم است. ســامانه ملی امالک در 
حال آماده سازی است که این خأل را برطرف 
می کنــد.« وی افزود: ما با وضــع مالیات بر 
سوداگری مسکن برخالف دولت قبل، موافقیم 
و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم 
که این الیحه هرچه زودتر به صحن مجلس 
بــرود. خاندوزی ادامــه داد: »حتماً باید یک 
بســته کوتاه مدت هم در این زمینه داشــته 
باشیم که این امر در جلسه شورای هماهنگی 
اقتصادی مطرح و تصویب شــد که ضمانت 
اجرای قانون سقف اجاره بها هم در این زمینه 
در نظر گرفته شود. ما حال مردم را در زمینه 
وضعیت مسکن درک می کنیم و هم در این 
امر برای بهبود وضعیت، پیگیری ویژه دولت 
با تأکید آقای رئیس جمهوری را در دســتور 
کار داریم.« ســخنگوی اقتصــادی دولت در 
پاســخ به این پرسش که تصمیم نهایی برای 
بازتوزیع یارانه ها چیســت و زیرساخت های 
توزیع کاالبرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل 
می شود، تصریح کرد: »ما در سیاست عادالنه 
کردن یارانه ها، طی دو ماه اول پرداخت نقدی، 
زمانی را الزم داشــتیم که زیرساخت فنی را 
آماده و حکــم قانون بودجــه ۱۴۰۱ را اجرا 
کنیم که مجلس از ما خواســته بود کاالبرگ 
الکترونیکــی را برای کاهش فشــار به مردم 
در نظــر بگیریم و امیدواریــم تا پایان تیرماه 
زیرســاخت های الزم به شــکل صددرصدی 
آماده شــود.« وی افزود: »در گذشته با برخی 
مواجه بودیم که مســتحق سهام عدالت بوده 
اما آن را دریافت نکرده بودند. بر این اســاس 
از ابتدای ســال به دنبال احصای کامل گروه 
مستحق دریافت سهام عدالت هستیم و اکنون 
این فهرست تقریباً نهایی شده است. همچنین 
یک الیحــه از وزارت اقتصاد به کمیســیون 
اقتصادی دولت ارســال شده که قرار است به 
صحن دولت برود تا هم کسانی که از دریافت 
سهام عدالت بازمانده اند، مشخص شوند و هم 
میزان سهامی که باید دریافت کنند، تعیین 
شود که این امر و بررسی آن، به محض انجام 

اطالع رسانی خواهد شد.«

وزیر اقتصاد مطرح کرد

سامانهملیامالکراهکاریبرایکنترلدولتبراجارهبها


