دوشنبه  4بهمن 1400
سال بیست و هشتم
شماره 7832

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

وزیر امور اقتصادی و دارایی :الوعده وفا

صادرات  ۷.۵میلیارد دالری به روسیه در افق ۱۴۰۴

صادرات غیرنفتی امسال به  ۴۵میلیارد دالر میرسد

مهر

بــه عمان جهــت برگزاری نشســتهای مختلف تجاری
و در اردیبهشــت ســال آینــده ســفری به امریــکای التین
خواهد داشت .وی بیان کرد :اولین نشست در خصوص
برقراری روابط تجاری با امریکای التین روز شنبه گذشته
با حضــور معاون اقتصادی رئیسجمهور و وزیر صمت
برگزار شد تا نتایج مطالعات تبدیل به احکام و سپس در
راستای توسعه تجارت برای آن اقدام شود.
وی اظهار داشت :در حال حاضر با جنوبشرق آسیا،
آفریقا و شمال آفریقا مذاکراتی را در حوزه زیرساختها،
راهســازی و نیروگاههــا انجــام دادهایــم و اگــر برخــی از
مجموعههــا همچون صندوق توســعه ملــی و برخی از
منابــع را در اختیار مــا بگذارند جهش قابل توجهی را در
این بخش خواهیم داشت و براساس پیشبینی انجمن
خدمات فنی مهندســی میتوانیم  20میلیارد دالر پروژه
فنی و مهندسی در کشورهای دیگر بگیریم.
وی اظهــار داشــت :در  9ماهــه ســالجاری صــادرات
خدمات فنی و مهندســی ما  1.8میلیارد دالر بوده است
در حالی که در گذشته تنها  700میلیون دالر صادرات در
این بخش داشــتهایم .اگر چه هنوز بــه اهداف مورد نظر
دست نیافتهایم اما همین مقدار هم قابل توجه است.
رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران اظهار داشــت:
تاکنــون  620پرونــده تهاتــری شــامل کاالهایــی ماننــد
محصوالت پتروشــیمی ،کاالهای معدنی ،ماشــینآالت
و ...انجــام شــده اســت کــه  65درصــد از ایــن پروندههــا
مربوط به بخش خصوصی است.
وی درباره آخرین آمار بازگشت ارز صادراتی به کشور
گفت :در این رابطه بانک مرکزی باید اطالعات را اعالم
کند اما طی ســه ماه گذشته میزان بازگشت ارز صادراتی

حدود  10تا  15درصد افزایش داشته که این مسأله ناشی
از تنوعبخشــی به مسیر بازگشــت ارز حاصل از صادرات
اســت .وی همچنین در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه
پوتیــن ،ایــران را عضــو ناظــر پیمــان شــانگهای معرفی
کرده اســت در حالــی که دولت اعالم کــرده بود ما عضو
دائم این پیمان هستیم ،اظهار داشت :پیمان شانگهای
موضوع خاص و امنیتی سیاســی اســت و میتوان از این
فرصت برای روابط تجاری اســتفاده کــرد اما در رابطه با
نحوه عضویت ایران در پیمان شــانگهای باید موضوع را
از وزارت خارجه پیگیری کرد.
پیمــان پــاک در رابطــه بــا آخرین وضعیــت خطوط
منظم دریایی بیان داشــت :این خطوط در شــمال کشور
راهانــدازی شــده و قــرار اســت بخشــی از کســری کاال در
کشــتی بهعنوان یارانه از ســوی ســازمان پرداخت شــود،
در هفتههای نخســت پرداخت این یارانه که کشــتیها با
کســری کاال مواجــه بودند انجام شــد امــا در حال حاضر
با توجه به اینکه کشــتیها با ظرفیت پر حرکت میکنند
یارانهای پرداخت نمیشود .وی افزود :در سنوات گذشته
دولتها بــرای حمایت از چند شــرکت داخلی در حوزه
لجســتیک شــرایطی را فراهم کرده بودند کــه نتیجه آن
زیــان هزاران واحد تولیدی بــود و حمایتهای مطلق از
شــرکتهای داخلی در حوزه لجســتیک عــاوه بر اینکه
مشــکالتی را بــرای واحدهــای تولیــدی بــه وجــود آورده
بــود بلکــه کشــور را در حوزه کانتینــر ،لوکوموتیو ،کشــتی،
کشتیهای رورو ،واگنهای یخچالدار و ...با کمبود مواجه
کرد ،بنابراین در دوره جدید عالوه بر استفاده از پتانسیل
شــرکتهای داخلی ،برای تأمین نیاز لجستیکی کشور از
واردات در جاهایی که خأل داشته باشیم بهره میگیریم.

گــروه اقتصادی /اواخر دی ماه ســالجاری ،ســخنگوی
دولــت از دســتور رئیــس جمهــور بــه بانکهــا بــرای
پرداخــت وام بدون ضامن خبر داد؛ خبــری که پس از
مدت کوتاهی تبدیل به بخشــنامه شد و عملیاتی شده
است .بر همین اســاس روز گذشته وزیر اقتصاد از آغاز
پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن خبر داد.
سیداحسان خاندوزی ،در صفحه شخصی خود در
فضای مجازی از آغاز پرداخت بدون ضامن تسهیالت
زیر  ۱۰۰میلیون تومان از ســوی بانکهای زیرمجموعه
ایــن وزارتخانــه بــه افــراد حقوقبگیر و مســتمریبگیر
دارای رتبه اعتباری مناسب خبر داد.
وی اعالم کرد :الوعده وفا؛ با بخشنامه وزارت اقتصاد
و پیرو جلسه هفته قبل آقای رئیسجمهور ،بانکهای
زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیالت زیر
 ۱۰۰میلیون تومــان افراد حقوقبگیر و مســتمریبگیر
دارای رتبــه اعتباری مناســب (از بانــک محل دریافت
حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند.
وزیر اقتصاد در پیام خود آورده اســت :سیدابراهیم
رئیســی -رئیس جمهور -هفته گذشــته در نشســت با
تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشــد بانکهای دولتی
و خصوصی به بانکها دستور داد که نوع وثیقهگذاری
وامهای زیر  ۱۰۰میلیون تومان را بهگونهای تغییر دهند
تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیالت خرد را
آسانتر دریافت کنند.
ëëجزئیاتپرداختوامبدونضامن
در همین راســتا معاون بانک ،بیمه و شــرکتهای
دولتی وزیر اقتصاد نیز جزئیات بیشتری از پرداخت وام
بدون ضامن ارائه داد .عباس حســینی اظهار داشــت:
در جلسهای با حضور رئیس جمهوری و تیم اقتصادی
دولت و مدیران ارشــد بانکی درباره ســازوکار وام بدون
ضامن مباحثی مطرح شد و تأکید رئیس جمهوری بر
آسانسازی پرداخت تسهیالت به آحاد مردم بود.
به گــزارش ایلنا ،وی چگونگی و نحــوه اجرای طرح
حــذف ضامن از فرایند اخذ تســهیالت خرد تا ســقف
 ۱۰۰میلیــون تومان برای حقوق بگیران بخش دولتی و
خصوصی را تشریح کرد.
حســینی اعالم کرد :بر این اســاس ،از همین امروز
و در مرحلــه اول اجــرای منویــات رئیــس جمهــور،
تمامــی متقاضیان تســهیالت خرد شــامل شــاغالن،
بازنشستگان و مســتمریبگیران دستگاههای اجرایی
اعــم از وزارتخانهها ،ســازمانها و شــرکتهای دولتی
(حتی ســازمان تأمین اجتماعی) ،همچنین شاغالن

فارس

گــروه اقتصــادی /معــاون وزیر صمــت گفت :براســاس
اقدامات انجام شده صادرات کشور امسال به  ۴۵میلیارد
دالر خواهــد رســید.علیرضا پیمــان پــاک روزگذشــته در
نشست خبری تبیین سیاستهای تجارت خارجی کشور
و دســتاوردهای اخیر حوزه تجارت خارجــی ،گفت :وزیر
صمت اعالم کرد صادرات تا پایان امسال نسبت به سال
گذشــته  ۵میلیارد دالر افزایش یافته و با اقدامات انجام
شــده صادرات در  ۹ماهه امســال از  ۴۰میلیارد دالر عبور
کرده و این افزایش صادرات نتیجه توجه مسئوالن ارشد
به حوزه تجارت خارجی و شــنیدن مســائل و مشــکالت
تجار و صادرکنندگان است.
وی بــا بیــان اینکه امید مــیرود که صــادرات تا پایان
ســال افزایش یابد ،اظهار داشــت :پیشبینی میشود با
اقدامات انجام شده صادرات تا پایان سال از  ۴۵میلیارد
دالر عبور کند البته این در حالی اســت که برای صادرات
به دو کشور افغانستان و ترکیه دچار چالشهایی بودهایم
امــا این چالشها در حال رفع اســت و بهعنوان مثال در
مورد افغانســتان با پیگیریهای انجام شــده مشــکالت
برطرف میشود.
معــاون وزیر صمــت در رابطه با اینکه براســاس چه
ظرفیت و امکاناتی صادرات ایران به روســیه  ۸میلیارد
دالر افزایش مییابد ،اظهار داشــت :جلســات متعددی
برای توســعه صــادرات برگزار و ظرفیت ســنجی انجام
شــده اســت و با توجه به هدفگذاری انجام شده در افق
 ،۱۴۰۴قــرار شــده کــه صــادرات ما به روســیه بــه  ۷و نیم
میلیارد دالر برسد و با توجه به امکانات و ظرفیتها این
موضوع قابل تحقق اســت .وی با اشــاره به اینکه روسیه
ساالنه حدود  ۲۵۰تا  ۳۰۰میلیارد دالر واردات دارد ،بیان
داشــت :این در حالی اســت که در حــال حاضر صادرات
ما به این کشــور حدود  ۵۰۰میلیون دالر است اما امسال
صادرات به این کشور به ۷۰۰میلیون دالر میرسد.
پیمــان پــاک در ادامــه اظهــار داشــت :تأکیــد
رئیسجمهور توســعه تجــارت همهجانبه با کشــورهای
مســتقل است و روسیه و کشــورهای حوزه اوراسیا و حتی
برخــی کشــورهای اتحادیه اروپــا نیز مورد توجــه ما برای
برقراری تجارت اســت .وی اظهار داشت :درحال حاضر
درخصوص نقل و انتقال پول به روســیه مشــکلی وجود
ندارد و حتی الســی گشــایش میشــود اما بــا وجود این
درپی بحثهای جایگزین برای تســهیل روابط تجاری از
جمله تهاتر هستیم.
معــاون وزیــر صمت اظهار داشــت :وزیــر صمت در
مورخ  19بهمن ماه ســفری به امارات و  21بهمن سفری

پرداخت وام  100میلیونی بدون ضامن آغاز شد

و بازنشســتگان نهادهــای عمومــی و نیز شــرکتهای
بــزرگ بخــش خصوصــی کــه از شــعبات ذیربــط
بانکهــای خودشــان ،دریافــت حقوق داشــته و رتبه
اعتباری آنها  A، Bو  Cاســت ،میتوانند بدون ضامن
نســبت بــه اخــذ وام اقــدام کننــد .ایــن امــر در هیأت
مدیره بانکهای مذکور به تصویب رســیده و از امروز
بخشــنامههای آن از ســوی دفاتــر مرکــزی بــه تمــام
شعب در حال ابالغ است.
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص نحوه ارائه گواهی
کسر از حقوق افراد ،با تأکید بر اینکه این گواهی ،مربوط
به خود فرد وام گیرنده اســت ،توضیح داد :ذیحســابی
دستگاهها و نهادهای مورد اشاره با تضمین گواهی کسر
از حقوق این افراد ،در این خصوص اقدام خواهند کرد
و اگر رتبه اعتبــاری آن افراد ،نزد بانکی که از آن حقوق
دریافت میکنند A، B ،و یا  Cباشد ،دیگر مشکلی برای
دریافت وام وجود نخواهد داشت.
معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت
اقتصاد افزود :همچنین برای سایر کارکنان بخشهای
خصوصــی کوچــک که در زمــره مشــموالن اول ما قرار
ندارنــد اما در بانــک دریافتکننده حقوق خــود دارای
رتبه اعتباری  Aو  Bهستند نیز این امکان وجود دارد که
بدون ضامن و با ارائه گواهی کســر از حقوق و یا سفته و
چک ،تا سقف  50میلیون تومان وام بگیرند .البته این
دســته از افراد برای دریافت وام تــا  100میلیون تومان،
نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.
حســینی ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن ،در بخشــنامه
ابالغی تأکید شــده است که چنانچه بانکهای عامل
بتواننــد شــرایط ســهلتری نیز بــرای مشــتریان خود

فراهــم آورند ،از آن اســتقبال کــرده و آن مورد قبول و
صیانت ما نیز خواهد بود.
معــاون امــور بانکــی ،بیمــه و شــرکتهای دولتــی
وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد ،این امکان برای سایر
طبقات اجتماعی کشــور نیز بر اساس نظام رتبهبندی
و بــا توجــه به هماهنگی بســیار خوب فیمابیــن وزارت
اقتصاد و بانک مرکزی ،به سرعت فراهم شود.
وی در پاســخ به ســؤالی ،نحوه ارزیابــی و رتبهبندی
افــراد را بــر مبنای اعتبار آنها در بانکی کــه از آن حقوق
دریافت میکنند از میزان حقوق آنها گرفته تا اقساط و
معوقات و میزان دارایی آنها ،بر اســاس شــاخصهای
جهانــی عنــوان کرد .حســینی تصریح کــرد :من تصور
میکنــم بخش زیادی از همکاران و مســتمری بگیران
مــا در دســتگاههای اجرایــی در همیــن رتبــه  A، Bو C
قرار خواهند گرفت و میتوانند به راحتی از تســهیالت
استفادهکنند.
وی در پاســخ بــه ســؤال دیگری درخصــوص عدم
تمکین احتمالــی بانکها در اجرای این بخشــنامه ،با
تأکیــد بر پذیــرش و تعهد کامل مدیران شــبکه بانکی
بــرای اجــرای ایــن قانــون و در حــال اجرا بــودن فرایند
ابالغیههای داخلی آن به تمام شــعب بانکی مذکور و
اینکهتصاویر ابالغیههایمذکوربرایوزارت اقتصادنیز
ارسال شده اســت ،تصریح کرد :همکاران ما در بخش
نظارت و بازرســی وزارتخانــه با جدیت در حال نظارت
هستند و هر فردی هم شکایت و گالیهای در این ارتباط
داشــته باشــد ،به مجرد اعــام آن به سیســتم نظارتی
مــا ،از طریــق ســامانه ارتبــاط مردمی روابــط عمومی
وزارتخانه ،مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

