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اصفهانی ها ۱۵۰هزار حساب 
 قرض الحسنه را به صورت آنالین 

افتتاح کردند
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان 
اصفهــان گفت: بیــش از ۶۵۰ هزار نفــر از مردم 
این استان مشــتری بانک قرض الحسنه مهر ایران 
هســتند. سال گذشــته این بانک تقریباً ۱۱۶هزار 
فقره وام قرض الحســنه در استان اصفهان به مبلغ 

بیش از ۴۱هزار میلیارد ریال پرداخته است.
به گزارش روابط عمومی »بانک قرض الحسنه مهر 
ایــران«، در ســال جاری که به نام ســال »تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین« از سوی مقام معظم 
رهبری)مــد ظله العالی( نام گذاری شــده اســت، 
»بانــک قرض الحســنه مهر ایران« نیــز به عنوان 
بانک تخصصی قرض الحســنه، در تالش است تا با 
حمایت از شــرکت ها و نهادهای دانش بنیان سهم 
خود را در تحقق این هدف مهم ســال عملیاتی و 
اجرایی نماید. به گفته مدیر شعب استان اصفهان، 
در این اســتان نیز به برنامه ریزی های خوبی برای 
حمایــت حداکثــری از شــرکت های دانش بنیان 
صورت پذیرفته اســت. »رضا اســفندیاری« مدیر 
شعب »بانک قرض الحســنه مهر ایران« در استان 
اصفهان در گفت وگویی با اشــاره بــه اینکه بیش 
از ۶۵۰ هزار نفر از مردم اســتان اصفهان مشتری 
این بانک هســتند، افزود: هدف گذاری ما افزایش 
۲برابری مشــتریان بانک در این اســتان است که 

امید داریم به زودی روی دهد.
وی منابع »بانک قرض الحســنه مهــر ایران« در 
استان اصفهان را ۷۷هزار میلیارد ریال عنوان کرد 
و تأکید داشت: هدف گذاری شده این رقم تا پایان 

سال به ۱۱۰هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کند.
۱۱۶هزار فقره وام قرض الحسنه در استان اصفهان 

پرداخت شد
اسفندیاری گفت: در سال گذشته تقریباً ۱۱۶هزار 
فقره وام قرض الحســنه در استان اصفهان به مبلغ 

بیش از ۴۱هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی آمار وام های پرداخت شــده در ۲ ماهه ســال 
جــاری را نیز حدود ۱۵هزار و ۷۰۰ فقره و به مبلغ 
۷۱۰۰ میلیــارد ریال اعالم کــرد و گفت: یکی از 
سیاست های کالن »بانک قرض الحسنه مهر ایران« 
حمایت از اقشار آسیب پذیر است و بر همین اساس 
این بانک در ســال گذشــته ۲۵۱ فقــره به ارزش 
۱۰۷ میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و تعداد ۱۲۰ فقره به مبلغ ۷۰ میلیارد 

ریال به مددجویان بهزیستی اعطا کرده است.
اسفندیاری یکی از طرح های مورد استقبال »بانک 
قرض الحســنه مهر ایران« را طرح کاالکارت عنوان 
کرد و گفت: از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تعداد ۱۳۶۰ 
فقــره کاال کارت بــه مبلغ ۳۷۷ میلیــارد ریال به 
مشتریان پرداخت شــده است. مدیر شعب »بانک 
قرض الحسنه مهر ایران« در استان اصفهان حمایت 
از توسعه اشتغال در کشور با حمایت از شرکت های 
دانش بنیــان را یکی دیگر از سیاســت های کالن 
»بانــک قرض الحســنه مهر ایران« عنــوان کرد و 
گفت: در راستای اجرای این سیاست، برای معرفی 
طرح هــای بانک، با شــهرک علمــی تحقیقاتی و 
شــرکت های دانش بنیان مکاتباتی صورت پذیرفته 

و جلساتی بازاریابی نیز برگزار شده است.

راحت تر »هدیه« دهید
با »کارت هدیه مجــازی« بانک ملی ایران و بدون 

حضور فیزیکی در شعبه، هدیه دهید.
به گــزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، خدمت 
کارت هدیه مجازی بانک ملی ایران عالوه سهولت 
دسترســی و جلوگیری از نقــل و انتقال پول نقد، 
هزینه های زیست محیطی صدور و بازیافت کارت 
فیزیکی را نیز حــذف می کند. امکان خرید کارت 
هدیه مجازی از طریق نشان بانک در اپلیکیشن ایوا 
و همچنین ســامانه بام میسر است و با مراجعه به 
این ســامانه ها و انتخاب مبلغ، طرح روی کارت و 
درج متن دلخواه، کارت هدیه صادر می شود. پس 
از طی این مراحل، اطالعات کارت شــامل شماره 
کارت، تاریــخ انقضا، رمــز دوم و Cvv2 از طریق 
پیامک برای خریدار ارســال شــده و مشتری می 
تواند آن را با فرد گیرنده هدیه به اشتراک بگذارد.

کارت هدیه مجازی در تمامی درگاه های اینترنتی 
و موبایلی قابل استفاده است.

تفاهم نامه همکاری بین بانک صادرات 
ایران و آستان قدس رضوی امضا شد

الحاقیــه تفاهم نامه همکاری بیــن بانک صادرات 
ایران و ســازمان اقتصاد رضوی آســتان قدس، با 
حضور رئیس هیئت مدیره بانــک صادرات ایران و 

قائم مقام آستان قدس رضوی، امضا شد.
یاســر مرادی رئیس هیئت مدیــره بانک صادرات 
ایــران در دیدار با مالک رحمتی قائم مقام آســتان 
قدس رضوی، ضمــن امضای الحاقیــه تفاهم نامه 
همکاری بانک صادرات ایران با موسســه سازمان 
اقتصاد رضوی آســتان قدس برای توسعه همکاری 
و ارائه انواع خدمات بانکــی به این مجموعه اعالم 
آمادگی کرد. بر اســاس الحاقیه ایــن تفاهم نامه، 
گشــایش اعتبارات اســنادی ارزی و ریالی، صدور 
ضمانت نامه ارزی و ریالی، پرداخت تسهیالت خرید 
دین بابت تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی به سازمان 
و شــرکت های وابسته با رعایت بسته سیاست های 
اعتبــاری و ضوابط ناظر بر تخصیص اعتبار بانک و 
اعطای تسهیالت و تعهدات در چارچوب ضوابط و 
مقررات از مهمترین محور های این الحاقیه اســت.
انعقاد تفاهم نامه پرداخت ســود سهام و جمع آوری 
وجوه و همچنین اعطای تســهیالت به مشــتریان 
ســازمان در قالــب طرح همیاران ســپهر از دیگر 

توافقات این الحاقیه است.

اخبـــار

یکشــنبه بود که هیأت رئیسه مجلس اعالم کرد ، به دلیل عدم مدیریت صحیح 
صنعت خودروســازی و محقق نشــدن وعده های وزیر صمت، استیضاح فاطمی 
امین در صحن مجلس اعالم وصول می شــود. این اقدام با عنوان ســر و سامان 
دادن و رفع چالشــهای خودروسازی کشور در حالی صورت گرفته است که یک 
سوال همچنان بی پاسخ است و آن اینکه آیا مشکل خودروسازی کشور با حذف 

یک وزیر رفع می شود و یا مشکل را باید جایی دیگر جستجو کرد؟
برخی بر ایــن عقیده اند که وزیر صمت وعده هایی همچون افزایش تیراژ تولید، 
بهبود کیفیت تولید، حذف قرعه کشــی و ساماندهی بازار، کاهش قیمت تمام 
شده خودرو، اصالح ســاختار مدیریتی خودروســازان، آزادسازی واردات و در 
نهایت مجموعه ســازی در صنعت خودرو و قطعه را مطرح کرده اســت و تا به 
امروز نتوانســته کارکرد چندانی در این زمینه داشته باشد و لذا باید استیضاح و 
حتی برکنار شــود. در همین حال برخی نیز عنوان می کنند که وعده های وزیر 
برای بازه زمانی ۲ تا ۴ ســال بوده است لذا این استیضاح مجازات پیش از جرم 

می باشد و با اهداف سیاسی صورت می گیرد.
بررســی وضعیت صنعت خودروسازی کشور هر چند بیانگر آن است که همواره 
دولت هــا در آن ایفای نقش داشــته اند و حتی برخی از دولت ها از آن به عنوان 
صندوق منابع مالی اســتفاده کرده اند کــه نتیجه آن نیز افزایش قیمت های بی 
رویه خودرو در مقاطعی بوده اســت اما نگاهی ریشه ای به مسئله صنعت خودرو 
کشــور نکاتی قابل توجه را نیز نشان می دهد که نقشی مساوی و حتی باالتر از 

دولت و وزیران در این چرخه دارد.
 هر چند که خودروســازان همواره پشت نقاب دولتی بودن و اقدامات دستوری 
دولت پنهان می شــوند اما عملکرد خودروســازان و البته قطعه ســازان نشان 
می دهد که بخش قابل توجهی از مشــکالت صنعت خودرو کشــور ناشــی از 
تبانی ها و انحصار طلبی های خودروســازان و قطعه ســازان اســت که نه تنها 
ارتباطی به مدیریت دولتی ندارد بلکه زمینه ســاز اجبارهایی می شود که دولت 

را در تنگنا قرار می دهد.
به عنوان مثال خودروســازان و قطعه ســازان همواره از ابزار فشاری به نام دهها 
هزار کارگر و بیکار ســازی آنها برای امتیازگیری و تحمیل خواسته های خود به 
دولت بهره می گیرند. این وضعیت امتیازگیرانه چنان اســت که خودروسازان و 
قطعه سازان در حالی رسما و آشکارا بر پایین بودن کیفیت تولیدات خود اذعان 
می کننــد و هر زمان که با انتقاد پایین بودن کیفیت و یا الزام به کاهش قیمت 
مواجه می شــوند با ایجاد خودروهای ناقص و پایین آوردن میزان تولید، زمینه 
ســاز تقاضای کاذب در بازار و افزایش بی رویه قیمت های در بازار آزاد می شوند 
تا در نهایت دولت را به تســلیم شــدن در برابر زیاده خواهی افزایش قیمت ها 
وادار ســازند. به عبارتی دیگر قطعه ســازان بزرگ و خودروسازان که بعضا هم 
ســهامداران یکدیگر هستند در قالب مافیایی انحصارگرا به فعالیت می پردازند و 
در بســیاری از مواقع خود را به دولت ها تحمیل و در نهایت نیز پشت برچسب 

دستوری بودن اقداماتشان پنهان می شوند.
نکته دیگر در باب خودروسازان  و قطعه سازان آن است که مجلس برای نظارت 
بر عملکرد این ســاختارها از ابزاری به نام تحقیق و تفحص برخوردار است. هر 
چند کــه مجلس بارها در باب صنعت خودرو مباحثــی را مطرح کرده و حتی 
اکنون نیز اســتیضاح وزیر صمت تا حدود زیادی به این مســئله مربوط شــده 
اســت اما کارنامه مجلس و تحقیق و تفحص آن نشــان می دهد که در عمل از 

ایــن ابزار قانونی برای نظارت و ایجاد تغییرات بنیادین در عرصه خودروســازی 
و قطعه ســازی اســتفاده ای نکرده اســت و در نهایت نیز با توصیه ها و برخی 

دستورالعمل های روی کاغذ از کنار موضوع گذشته است.
جالب توجه آن است که حتی اقدام خاصی نیز در حمایت از اقدامات راهنمایی 
و رانندگی برای شــماره گذاری نکردن تولیدات خودروسازان صورت نداده و با 
وعده های بلند مدت در نهایت این امر نیز به حاشــیه رانده شده است. برخی بر 
این عقیده اند که تضاد منافع از دالیل چنین رویکردهایی بوده اســت که عمال 
ابزار مجلس در اصالح وضع موجود صنعت خودور را با ابهام مواجه ساخته است.

به هر ترتیب هر چند که اســتیضاح و بازخواســت وزیر صمت گامی در جهت 
بررسی وضعیت صنعت خودرو کشور است اما قطعا نمی تواند درمانی برای این 
درد باشــد چرا که صنعت خودرو در طــول چند دهه به انحصار طلبی و پنهان 
شدن پشت دولت ها عادت کرده است و به همان روند تولید بی کیفیت و البته 
بیــش از اندازه گران ادامه می دهد. به نظر می رســد به جای اســتیضاح وزیر 
،رویکــرد فراگیر و منطقی مجلس به تحقیق و تفحص واقعی از خودروســازان 
و و قطعه ســازان و ملزم ســازی آنها به تغییر روند کنونی در کنار تســریع در 
روند واردات خودرو ارزان قیمت به کشــور آن هم بدون انحصار واردات توسط 
خودروســازان و قطعه ســازان، می تواند گامی عملی برای سرو سامان دادن به 
وضعیت کنونی صنعت کشــور باشــد ،در غیر این صــورت و با توجه به کمبود 
مواد غذایی در جهان، تبدیل زمین های گســترده خودروسازان خصوصی و غیر 
خصوصی به گندم زار می تواند در کنار تامین نیاز غذایی کشــور، زمینه ســاز 
حضور فعال ایران در بازارهای جهانی شــود که قطعا در شــرایطی که جهان به 
دلیل بحران اوکراین گرفتار بحران غذاست قطعا درآمد ارزی قابل توجهی برای 
کشور می تواند به همراه داشته باشد و حتی از آن به عنوان ابزار قدرتی در برابر 

سایر کشورها حتی اروپایی ها بهره گرفت.

یادداشت

گزارش

اطالعات مراکز رســمی تولید آماردر کشور نشان می دهد 
در سال ۹۵ بر اساس سرشــماری نفوس و مسکن، از ۲۳ 
میلیون و ۵٨۰ هزار و ۲۲۱ خانوار در واحد های مســکونی 
کشور معادل ۶۰.۵ درصد از خانوار ها مالک و ۳۰.۷ درصد 
خانوار ها اجاره نشــین بودند. اما در پایان سال ۹۹ این عدد 
با افزایش ٨ درصدی به بیش از ۳٨ درصد رســیده است. 
این عدد در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۲۳ درصد بود که نشان 
می دهد در طول  یک دهه، ۱۵درصد به تعداد خانوارهای 

مستاجر افزوده شده است.
در این مدت قیمت مســکن نیز دچار تنش های شــدیدی 
شــده که عامل کاهش قدرت خرید مردم بوده اســت. بر 
همین مبنا بخش زیادی از خانوارهای فاقد مســکن که در 
طی یک دهه گذشــته به مستاجرین اضافه شده اند شامل 
افرادی اســت که تشــکیل خانواده داده اند اما نتوانسته اند 

صاحب خانه شوند.

با این حال افزایش روزافزون قیمت مســکن بر بازار اجاره 
نیز تاثیرگذاشته و مستاجرین را هر سال بیشتر از گذشته 
تحت فشار قرار داده اســت. دولت طی سال های گذشته 
بــرای جلوگیری از افزایش قیمت اجاره مســکن، اقدام به 
تعیین میزان مجاز برای افزایش قیمت مسکن نموده است.  
علی رغم تعیین سقف برای تمدید اجاره و مشخص کردن 
میزان افزایش آن اما این بازار کنترل نشده چرا که از یک 
سو بسیاری از مستاجرین به دالیلی از جمله تولد فرزند یا 
تغییر محل کار، اجــاره ملک را تمدید نمی کنند و مجبور 
به اجاره محل جدید هســتند که در این شرایط امالک با 
قیمت تعیین شــده از سوی مالک و با عرف تغیین شده از 

سوی مشاورین امالکی بسته می شود.
بنابر اعالم مسئولین وزارت راه در ایران رقمی بین ۲ تا ۲.۵ 
میلیون واحد مســکن خالی وجود دارد که عمال به معنای 
حبس بخش بزرگی از ســرمایه ملی است. این خانه ها قرار 

بود با قانون مالیات بر خانه های خالی به بازار عرضه شوند 
و قیمت ها را کاهش دهند. با این حال با گذشــت حدود 
دو ســال از ایــن رویه، همچنان به دالیلــی از جمله نبود 
ســازوکار مناسب این طرح نیز نتوانســته تاثیری بر روند 

افزایش قیمت احاره مسکن داشته باشد.
یکی دیگر از دالیل افزایش آمار اجاره نشینی در طی دهه 
گذشته عدم اجرای پروژه های موثر و کالن در حوزه مسکن 
بوده است. حوزه مســکن در دولت یازدهم و دوازدهم که 
بیشــترین انتقادها را به پروژه مســکن مهر وارد می کرد 
بیشــترین تورم را تجربه کرد. قیمت مسکن در سال ۹٨ از 
شاخص تورم پیشــی گرفت و موجب کاهش قدرت خرید 
مسکن توسط مردم شد.دولت سیزدهم نیز اعالم کرده که 
قصد دارد تا پایان کار خــود در قالب اجرای طرح نهضت 

ملی مسکن، ۲ میلیون مسکن بسازد.
وزیر راه و شهرســازی چند روز قبل اعــالم کرد:مقدمات 

مالی و پشــتیبانی ســاخت چهار میلیون واحد مسکن و 
زمین برای ســاخت فراهم شده اســت.وی افزود: بالغ بر 
یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در دست اجراست 
که تا شــهریور مــاه ۱۰۰ هزار واحد تحویل خواهد شــد. 
بــه گفته وزیر راه و شهرســازی تاکنون ۵ میلیون و ۲۰۰ 
 هــزار نفر در این طرح ثبت نام کــرده اند و متقاضیان ان 

نیز شناسایی شده اند.
نهضت ملی مســکن پروژه ای است که بخش قابل توجهی 
از مــردم به خصوص افراد کمتر برخوردار جامعه به اجرای 
کامل آن دل بسته اند تا بلکه رویای صاحب خانه شدنشان 
به واقعیت بدل شود. باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم 
با محوریت وزارت راه و شهرســازی تا چه حد می تواند به 
وعــده هایی که بــرای تامین مســکن گروههای مختلف 
اجتماعــی داده،عمل کنــد و امیدها برای بهبود شــرایط 

زندگی انان را افزایش دهد.  نور نیوز

یر یا ... وسازی کدام است وز مشکل خودر

کامیار زین العابدینی

مدیرعامــل بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمــان امام از 
راه انــدازی ۴۰۰ هــزار فرصت شــغلی در حوزه صنایع 

کشاورزی و غذایی خبر داد.
 محمد ترکمانه در حاشیه بازدید از غرفه بنیاد برکت در 
بیســت و نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، 
مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته »ایران آگروفود 
۱۴۰۱« در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
با بیان این مطلب افــزود: ۴۰ درصد فعالیت های بنیاد 
برکت در اشــتغال زایی اجتماع محــور و بخش عمده ای 
از طرح هــای بنگاه محور متمرکز بر بخش کشــاورزی 
و حــوزه امنیت غذایی اســت.مدیرعامل بنیاد برکت در 
تشریح اقدامات این بنیاد در ایجاد اشتغال در حوزه های 
کشاورزی و غذایی گفت: از ۱۹۵ هزار طرح اشتغا ل زایی 
اجتماع محور ایجاد شــده تا به امروز، ۱۰۶ هزار طرح به 
بخش کشاورزی، غذایی، شیالت، ماشین آالت و صنایع 

وابسته اختصاص دارد.
وی ادامه داد: راه اندازی این ۱۰۶ هزار طرح احتماع محور، 
فرصت های کســب وکار برای ۳۱٨ هزار نفر را در حوزه 
کشاورزی و مواد غذایی به شکل مستقیم و غیرمستقیم 

فراهم آورده است.
ترکمانــه درباره حمایت از شــرکت های فعال در حوزه 
کشــاورزی و غذایی نیز خاطرنشان کرد: ۲۶۱ شرکت و 
مجتمع فعال در زمینه های کشــاورزی، غذایی، شیالت، 
ماشین آالت و صنایع وابسته تحت پوشش حمایتی بنیاد 
برکت قرار دارند که عالوه بــر تولید محصوالت متنوع، 

برای نزدیک به ٨۲ هزار نفر ایجاد اشتغال کرده اند.
وی تاکید کرد: حجم ســرمایه گذاری بــرای راه اندازی 
این ۱۰۶ هزار و ۲۶۱ طرح اشــتغال زایی اجتماع محور 
و بنگاه محور با ظرفیت اشــتغال کل ۴۰۰ هزار نفر بالغ 
بــر ۱۲۵ هزار میلیارد ریال اســت.به گفتــه مدیرعامل 
بنیاد برکــت، بحث امنیت غذایــی از جمله محورهای 
عمده ای اســت که در ســتاد اجرایی فرمان امام و بنیاد 
پیگیری می شود. ترکمانه یادآور شد: تمرکز بنیاد برکت 
بر اشــتغال زایی در حوزه کشــاورزی، غذایی، شیالت و 
صنایع وابسته عالوه بر فراهم آوردن فرصت های شغلی، 

باعــث تولید قابــل توجه محصوالت مختلــف از جمله 
گوشــت قرمز، شــیر، میوه های گلخانه ای، صیفی جات، 
ماهیان و آبزیان شــده اســت.وی افزود: بسیاری از این 
محصــوالت عالوه بر اســتفاده در بازارهــای داخلی به 
کشورهای دیگر صادر می شوند، به طوری که ۷۰ درصد 
صادرات شــرکت های حمایتی و مشارکتی بنیاد برکت 
به محصوالت کشــاورزی و مواد غذایی اختصاص دارد. 
مدیرعامل بنیاد برکت درباره دالیل شــرکت این بنیاد 
در نمایشــگاه »ایــران آگروفــود ۱۴۰۱« تصریح کرد: 
بحث فروش محصوالت طرح هــای کوچک و بنگاه های 
مشــارکتی یکی از اولویت های اصلی بنیاد برکت است و 
امسال برنامه های ویژه ای را در حوزه فروش محصوالت 

کارآفرینان داریم. 
در همیــن راســتا، عــالوه بــر شــرکت در نمایشــگاه های 
ویــژه  نمایشــگاه های  بین المللــی،  و  کشــوری 
برگــزار  کشــور  اســتان   ۱۰ در  بنیــاد   محصــوالت 

خواهد شد.
ترکمانه با تاکید بر ظرفیت باالی بخش کشاورزی و مواد 
غذایی برای صادرات اظهار داشت: بنیاد امسال در حوزه 
بازاریابی و به خصوص دیجیتال مارکتینگ حمایت های 
ویــژه ای را از کارآفرینــان خــود خواهد داشــت و به 
همین منظور، برگزاری دوره های آموزشــی و راه اندازی 

پویش های تبلیغاتی را در دستور کار دارد.
 وی با اشاره به استقبال از غرفه بنیاد برکت در نمایشگاه 
بیان کرد: تولیدکنندگان محصوالت کشــاورزی و مواد 
غذایی می توانند با مراجعه به اپلیکیشــن بنیاد برکت به 
آدرس App.barkat.ir طرح هــای خود را ثبت کنند 
تا پــس از بررســی های کارشناســانه، از آن ها حمایت 
شــود.مدیرعامل بنیاد برکت از حمایــت ویژه این بنیاد 
از شــرکت های دانش بنیــان در حوزه کشــاورزی خبر 
داد و تاکید کرد: اســتفاده از ظرفیت هــا و توانایی های 
شــرکت های دانش بنیان در تولید محصوالت کشاورزی 
و در فرآیندهایی همچون کاشــت، آبیاری، بسته بندی و 
فرآوری محصوالت به شکل ویژه در دستور کاری امسال 

بنیاد قرار دارد.

ترکمانه با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی خبر داد:

راه اندازی ۴۰۰ هزار شغل برکت در حوزه کشاورزی و غذایی
وزیر امور اقتصادی و دارایــی با بیان اینکه الگوی نحوه 
اداره سهام عدالت در شــورای عالی بورس نهایی شده 
است، گفت: رشد اقتصادی در پایان سال گذشته به ۴.۶ 

درصد افزایش یافت.
ســید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
ســخنگوی اقتصادی دولت  در جمــع خبرنگاران اعالم 
کرد: یکی از مهم ترین رویکردهای اقتصادی دولت مهار 
تورم بود که در حالی که نرخ تورم به ۵۹ درصد رسیده 
بود، امروزه به ۴۶ درصد کاهش یافته اســت. همچنین 
رشــد اقتصادی سال گذشته را                            هم بر اساس اعالم بانک 
مرکــزی به ۴.۶ درصد افزایش یافته اســت که این رقم 
بیشتر از رشد سال ماقبل بوده و نرخ بیکاری هم در سال 
گذشته ۹.۴ درصد رسید که وضع مطلوب تری نسبت به 

سال ۹۹ داشته است. 
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت:  شاخص بهای 
تولیدکننده که سال گذشته به ٨۰ درصد رسیده بود در 
حال حاضر در پایان اردیبهشــت ماه بر اساس آمار رسمی 
به ۵۱ درصد کاهش یافته است. گرچه هنوز شاخص بهای 
تولیدکننده و مصرف کننده به حد مطلوب نرسیده است 
اما تالش در جهت کاهش این شاخص ها و ثبات اقتصادی 
انجام می شــود و مهار تورم اولویت ستاد اقتصادی دولت 
اســت. خاندوزی این را                            هم گفت: در ماه هایی که تمرکز 
دولت و دستگاه ها بر مهار تورم است، عده ای قبل از شروع 
دولت اعالم می کردند روند تورم به گونه ای اســت که به 
شــکل طبیعی کاهش پیدا می کند اما اعداد و ارقامی که 
اکنون محقق شده ادامه روند کاهشی تورم را                            اعالم می کند 
و در ۷ ماه عملکرد دولت نیــز کاهش تورم بیش از رقم 
هدف گذاری و پیش بینی شده بوده است.وی کاهش تورم 
را                            یکی از مقدمات الزم برای اهداف اقتصادی چهار ساله 
دولــت تا پایان ۱۴۰۳ عنوان کــرد و گفت: برای رویکرد 
تحولی اقتصاد مقدماتی الزم است و پیش نویس هایی از 
ســوی دولت به مجلس ارائه شده تا زیرساخت های الزم 
برای دســتیابی به تحول و رشــد اقتصادی فراهم شود و  
بتوانیــم عقب افتادگی ها در زمینه اقتصادی را                            جبران و با 

سرعت بیشتری پیگیری کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به کاهش ۵ درصدی مالیات 
عملکرد شــرکت های تولیدی در سال جاری اشاره کرد 
و افزود:  دولت در قالب الیحه بودجه، ســال گذشته این 
مسئله را                            به مجلس ارائه کرد و مجلس هم آن را                            تایید و 
تصویب کرد و امیدواریم با کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات 
شــرکت ها تحوالتی در حوزه تولید اتفاق افتد، همزمان 
تحوالتــی در زمینــه کاهــش موتورهــای تولیدکننده 
تورم نیز دنبال می شــود کــه مهم ترین ایــن اقدامات 
 مســئله نقدینگی و مهــار آن و کنترل کســری بودجه 

دولت است.
ســخنگوی اقتصادی دولت همچنیــن در مورد کنترل 
نقدینگی گفت: با تدابیر بانک مرکزی و ســتاد اقتصادی 
دولت، کنترل ســقف ترازنامه شبکه بانکی و سایر ابزارها 
برای کنتــرل نقدینگــی و هدایت اعتبــار و همچنین 
کنترل موتور تورم زایی انجام شــد            که کاهش ســرعت 
      موتور تورم زایی با یک وقفــه ای در بخش واقعی اقتصاد 
خود را                            نشان می دهد.ســخنگوی                                                                                  اقتصادی دولت برنامه 
عملیاتــی بانک های دولتــی برای ســال ۱۴۰۱ که از 
اســفندماه شروع شــده اســت، آن را                            مطالبه کرده و به 
جمع بندی رسیده ایم. هدف ما این است که تا پایان سال 
جــاری بانک های دولتی در چه نقطــه ای قرار می گیرند 
 و به چه نســبتی اولویت اقتصــادی و صنایع تحولی را                           

 دنبال می کنند.
خانــدوزی در زمینه مالیاتی و شــفافیت ســامانه های 
مالیاتــی گفت: در گذشــته ســامانه های مالیاتی دچار 
مشــکل بودند که مشــکالت آنها رفع شــد تا بتوانیم 
مالیات هوشــمند دریافت کنیم و به این روش فشار بر 
تولیدکنندگان کاهش پیدا می کند و برعکس فشــار بر 
آن بخشی از اقتصاد که قبال فرار مالیاتی داشتند اضافه 
می شود. در این مسئله تا حدی موفق شدیم، به گونه ای 
که رشــد وصول مالیات از فراریان در سال گذشته ۵۰ 
درصد بیش از ســال ماقبل بوده اســت. در سال ۱۴۰۱ 
هم بخشــی از فراریان مالیاتی شناســایی می شــوند و 
 مودیــان بالقوه و کاهش فــرار مالیاتی در دســتورکار 

قرار می گیرند.  فارس

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:

الگوی اجرای سهام عدالت در شورای عالی بورس نهایی شد

صاحبخانه شدن، از رویا تا واقعیت

در راستای تکالیف قانون جهش تولید دانش بنیان؛

بانک ها مجازند ضمانت نامه 
صندوق های دانش بنیان ها را بپذیرند

بانک ها مجازند ضمانت نامه های صادر شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و 
صندوق های غیردولتی پژوهش و فن آوری را بپذیرند.

 بانک مرکزی تکالیف مرتبط با شــبکه بانکی کشــور مقــرر در »قانون جهش 

تولید دانش بنیان« مصوب جلسه ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای 
اسالمی را به شبکه بانکی ابالغ کرد.

بــر این اســاس و طبق بند )ب( ماده )۴(، دســتگاه های اجرایــی موضوع ماده 
)۵( قانون مدیریت خدمات کشــوری، بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی و 
شــرکت ها و مؤسسات تابعه و وابســته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای 
انقالب اسالمی و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، مجازند در تضامین اعتباری 
و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کاال و ماشــین آالت، معامالت 
پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حســن انجــام کار، ضمانت نامه های 
صادرشــده توســط صندوق نــوآوری و شــکوفایی و صندوق هــای غیردولتی 

پژوهش و فــن آوری موضوع مــاده )۴۴( قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر و 
ارتقــای نظام مالــی کشــور مصــوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ را بپذیرند.همچنین متن زیر 
بــه انتهای بنــد )ب( ماده )۱۶( قانون رفــع موانع تولیــد رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشــور اضافه می شود:ســرمایه گذاری مشــترک بانک ها و مؤسسات 
اعتبــاری با صندوق نوآوری و شــکوفایی در طرح های مصوب شــورای راهبری 
فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان از شــمول این بند مســتثنی شده و به عنوان 
فعالیت بانکی تلقی می شــود. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هســتند حداکثر 
 پس از هفت ســال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری، نســبت به اتمام سرمایه گذاری 

و خروج اقدام کنند.   مهر


