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تقدیر وزارت صمت از بانك 
صنعت و معدن برای عملكرد مطلوب 
در استعالم صورتحساب الكترونیكی

وزارت صنعــت، معدن و تجارت بــا توجه به روند 
مطلوب تعداد استعالم های انجام شده در خصوص 
صورتحســاب الکترونیکــی در فرآینــد اعطــای 
تسهیالت از ســامانه جامع تجارت )طرح افق(، از 

بانک صنعت و معدن تقدیر کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانــک صنعت و معدن، 
الزام بانک ها به اســتعالم الکترونیکی از ســامانه 
جامع تجارت در راستای افزایش شفافیت معامالت، 
اثربخشی بیشتر منابع بانکی، حذف درخواست های 
غیر واقعی تامین مالی و تســهیل تامین ســرمایه 
در گردش بنگاه ها صورت گرفته و از دیماه ســال 
گذشته به دستور بانک مرکزی، همه بانک ها ملزم 
به اســتفاده از آن در فرآیند تســهیالت دهی خود 
شدند. در راستای اجرای ماده دو تفاهم نامه تامین 
مالی زنجیره ای و استعالم صورتحساب الکترونیک 
فی مابین بانک صنعت و معــدن و وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت، در مدت کوتاه پــس از اجرای 
طرح یادشــده، بیــش از 943 فقره صورتحســاب 
یکتا از ســامانه جامع تجارت بــه مبلغ 68 هزار و 
178 میلیارد ریال توســط این بانک استعالم شده 
است. گفتنی است، به جهت عملکرد مطلوب بانک 
صنعت و معدن در خصوص اســتعالم صورتحساب 
الکترونیک، ســید مهدی نیازی معاون هماهنگی و 
محیط کســب و کار وزارت صمت، طی نامه ای به 
دکتر خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن 

از عملکرد این بانک تقدیر و تشکر کرد.

 بازدید مدیران بانک ایران زمین
از هلدینگ فناوری اطالعات جامپ

مراســم بازدیــد از ســاختمان هلدینــگ فناوری 
اطالعات بانک ایران زمین)جامپ( با حضور معاون 
فناوری اطالعات، مدیر امور شعب استانها،مدیر امور 
روابط عمومی، مدیران شعب مناطق و مدیران عامل 

شرکت های زیرمجموعه این بانک برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومــی؛ در این دیــدار فرهاد 
اینالوئی معاون فنــاوری اطالعات بانک ایران زمین 
ضمن ارائه گزارشــی از تغییرات ایجاد شده طی 5 
سال گذشــته در حوزه بانکداری گفت: ما در سال 
96 شعار بانک ایران زمین را به بانک دیجیتال تغییر 
دادیــم. بانکداری دیجیتال یعنی ارائه ســرویس به 
کســب و کارهای دیجیتال که در سوپر اپلیکیشن 
هــای مختلــف که اکنــون فعال هســتند و مدل 
بانکداری باید به گونه ای باشــد که بتوانند به آنها 
سرویس دهند. معاون فناوری اطالعات بانک ایران 
زمین میزان تراکنش های غیرحضوری مشتریان این 
بانــک را 97 درصد بیان کرد و گفت: اکثر تراکنش 
های مشــتریان بانک به صورت الکترونیک و خارج 
از شــعبه از طریق همــراه بانــک، اینترنت بانک، 
خودپردازها و دســتگاه های POS انجام می شــود. 
اینالوئی در معرفی شــرکت هــای هلدینگ جامپ 
افزود: همکاران ما در شــرکت ســابین تجارت آریا 
در حــوزه پرداخت دیجیتال، مرکز نــوآوری ایران 
زمین در بخش مرکز نوآوری و زیرساخت های فنی 
بانکداری دیجیتال، شــرکت آرمان وفاداری آریا در 
حوزه نئوبانک ها و باشگاه مشتریان به عنوان پیشانی 
بانکداری دیجیتال و شرکت پدیسار انفورماتیک در 
بخش پشتیبانی سخت افزاری و مجری مرکز تماس 
بانک ایران زمین، 4 شرکتی هستند که بانک را در 
چرخه بانکداری دیجیتال پشتیبانی می کنند. وی 
خاطر نشان کرد: امروز اگر مجموعه ای بخواهد یک 
بانک بدون شعبه داشته باشد )نئوبانک(، بانک ایران 
زمین این پتانسیل و بستر را دارد که زیرساخت الزم 

برای این کار را در اختیار آن قرار بدهد.

اصالح آیین نامه تسهیالت اعطایی 
بانکی برای برخورداری واحدهای 

توليدی دانش بنيان 
علی رســولیان اظهار داشــت: هیــأت وزیران به 
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت 
موجود در متن مصوبه تبصــره )۲( اصالحی ماده 
)6( آیین نامه تســهیالت اعطایی بانکي که امکان 
توثیــق قراردادهــاي حق بهره بــرداري زمین در 
شــهرك ها و نواحي صنعتي را نزد مؤسسات مالی 
و اعتباری و صندوق ها فراهم نمي نمود، اصالح کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اصالح آیین 
نامه تســهیالت اعطایی بانکي بــراي برخورداري 
واحدهاي تولیدي دانش بنیان از منابع تسهیالتي 

مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ها خبر داد.
رســولیان با اعالم این خبر اظهار داشــت: هیأت 
وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
محدودیــت موجــود در متن مصوبــه تبصره )۲( 
اصالحی مــاده )6( آیین نامه تســهیالت اعطایی 
بانکــي که امکان توثیــق قراردادهــاي حق بهره 
برداري زمین در شــهرك ها و نواحــي صنعتي را 
نزد مؤسســات مالی و اعتباری و صندوق ها فراهم 
نمي نمود، اصالح کرد. وي افزود: بر اســاس اصالح 
عبارتی انجام شــده در تبصــره )۲( اصالحی ماده 
)6( آیین نامه تســهیالت اعطایــی بانکي، از این 
پــس عالوه بر بانک ها، مؤسســات مالی و اعتباری 
غیربانکــی و صندوق هایی که به موجب قانون و یا 
مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تأسیس 
شده اند، موظف اند قراردادهای مربوط به تخصیص 
زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرك های 
صنعتی ایران و شــرکت های تابعه و شــهرك های 
کشــاورزی و همچنین از جمله قراردادهاي مربوط 
به تخصیص زمین براي اجــراي طرح هاي صنایع 
روســتایي و پروژه هاي دامداري و آبزیان و زراعت 
که حسب مورد، موافقت اصولي آن ها توسط وزارت 

جهاد کشاورزي صادر شده است.

اخبـــار

از ابتدای ســال 14۰1 تا ۲۰ تیــر ماه دولت 49 هزار و 
631 میلیارد تومان از بدهی های ایجاد شده در سال های 

قبل را تسویه کرده است.
وزارت اموراقتصــادی و دارایــی در دولت ســیزدهم به 
صورت مســتمر و هفتگــی گزارش میــزان بدهی ها و 
مطالبات دولت را ارائه داده که بیست و سومین گزارش 
مرکز مدیریت بدهی های عمومی کشور به تازگی منتشر 
شــده اســت. طبق قانون بودجه 14۰1 دولت در سال 
جاری باید 1۰3 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد، اما از 
ابتدای سال 14۰1 تاکنون دولت 45 هزار میلیارد تومان 
اوراق فروخته اســت که از ایــن میزان 15 هزار میلیارد 
تومان از ایــن اوراق غیرنقدی و 3۰ هزار میلیارد تومان 

آن نقدی بوده است.
 میزان فــروش اوراق دولتی از 1۰ هزار و 5۰۰ میلیارد 

تومان در ســال 94 به ۲۰۲ هزار و 465 میلیارد تومان 
در ســال 1399 رسیده، اما در ســال 14۰۰ این میزان 
به 18۲ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته اســت.

همچنیــن طبق برنامه ریزی انجام شــده، میزان فروش 
اوراق در سال 14۰1 کمتر از سال 14۰۰ خواهد بود. 

براســاس این گزارش، دولت باید در ســال جاری 171 
هزار و 989 میلیارد تومان اصل و ســود اوراق فروخته 
شده در ســال های قبل را بازپرداخت کند. طبق جدول 
زیــر دولت تا پایان ســال 14۰5 باید 5۲۲ هزار و 178 
میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده را پرداخت 
کند.از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه این گزارش 37 
هزار میلیارد تومان بابت اصل و 1۲ هزار و 631 میلیارد 
تومان بابت ســود اوراق بدهی منتشر شد در سال های 

قبل، پرداخت کرده است.  صدا و سیما

در ۴ ماهه اول امسال صورت گرفت؛

پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی سال های گذشته دولت 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه 
ستاد ملی بازآفرینی شــهری در دولت سیزدهم، گفت: 

این جلسه 9 مصوبه داشت.
رســتم قاسمی وزیر راه و شهرســازی با اشاره به اینکه 
یکی از معضالت اصلی کشور مساحت بافت های فرسوده 
و ســکونتگاه های غیررسمی اســت، اظهار کرد: بیش از 
16۰ هزار هکتار محیط های ســکونتگاه های غیررسمی، 
بافت هــای فرســوده و بافت هــای تاریخی در سراســر 
کشــور وجود دارد که موضوع بازآفرینی شــهری است.
وی ادامه داد: در  نخســتین جلسه ستاد ملی بازآفرینی 
شــهری پایدار در دولت سیزدهم مساحت این بافت ها و 
روش های بازســازی این محــالت مختلف مورد بحث و 
تبــادل نظر قرار گرفت. وی با یادآوری این که بازآفرینی 
شهری و بازســازی این محالت در مناطقی از کشور از 

جمله زاهدان آغاز شده است، افزود: این جلسه 9 مصوبه 
داشــت که مقرر شــد تا این مصوبه به زودی برای اجرا 
ابالغ شــود. از جمله این مصوبات این بود که مسئولیت 
ســتاد بازآفرینی شهری در استان ها عمال به استانداران 
داده شــود و استانداران پاسخگوی ستاد مرکزی باشند. 
همچنین اعتبارات و اختیارات به استانداران در استان ها 
واگذار می شود و مقرر شــد تا در زمان معینی وضعیت 

بافت های فرهنگی و تاریخی در بافت های تعیین شود.
وی گفت: رییس جمهوری در ســفر به استان قم که این 
موضوع مطرح شد دســتوراتی دادند که باید بافت های 
تاریخی و موضوعاتی که مــردم در بافت های تاریخی با 
آن مواجه هســتند طی ســه ماه تعیین تکلیف شود که 
میراث فرهنگی در این خصوص در حال انجام یکســری 

فعالیت هاست.  تسنیم

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

وجود ۱۶۰ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی و بافت فرسوده

گزارش

با وجود ابالغ دســتور رئیس جمهور مبنی بر تســریع در 
شــرایط پرداخت وام مسکن روســتایی، همچنان سازمان 
برنامــه و بودجه در اجرای قانون ترك فعل کرده و موجب 

توقف پرداخت وام مسکن روستایی شده است.
زلزله 6.3 ریشتری سایه خوش بار دیگر زنگ هشدار توجه 
به بهسازی و نوسازی واحدهای فرسوده روستایی را به صدا 
آورد. این مســئله در شرایطی اتفاق می افتد که بر اساس، 
قوانین برنامه  توســعه، دولت مکلف اســت ساالنه نوسازی 
بیش از ۲۰۰ هزار واحد مســکن روستایی را در دستور کار 
قرار داده و با پرداخت تسهیالت با کارمزد 5 درصد و تأمین 

مابه التفاوت سود آن، اقدام کند.
 در این راســتا هرســاله و در دولت های مختلف از جمله 
دولت های احمدی نژاد و روحانی پرداخت این تســهیالت 
در دســتور کار بوده و تأمین مابه التفاوت ســود تسهیالت 
توسط ســازمان برنامه و بودجه انجام  شــده است؛ این در 
حالی اســت کــه در دولت جدید با وجــود ابالغ مصوبات 
شــورای عالی مســکن توســط رئیس جمهور به سازمان 
برنامــه  و بودجه مبنی بر پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی 
مســکن روســتایی، ســازمان برنامه  و بودجه نســبت به 
تأمین مابه التفاوت ســود تسهیالت اقدام نکرده و پرداخت 
تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی مســکن روستایی متوقف 
شــده اســت.با توجه به توقف پرداخت تسهیالت مسکن 
روســتایی به مردم، مســئوالن مختلف دولتی نســبت به 
متوقف شدن ساخت مسکن روستایی در طرح 4 میلیونی 
دولت ســیزدهم هشــدار داده اند؛ به  عنوان  مثال بر اساس 
گزارش یک منبع آگاه در بنیاد مســکن به خبرنگار فارس، 
استانداری خراسان رضوی طی نامه ای به معاون اول اعالم 
کرده اســت که با وجود اطالع رسانی های مکرر رسانه های 
عمومی مبنی بر پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ 5 

درصد، همچنان این مصوبه اجرایی نشــده است. همچنین 
در این نامه اشاره شده است باگذشت مدت مدیدی از خبر 
افزایش تســهیالت و عدم تحقق این موضوع، رویه اجرایی 
ساخت مسکن روستایی متوقف شده و موجب سرگردانی و 

بالتکلیفی متقاضیان روستایی شده است.
اهمیت پرداخت مسکن روستایی به حدی است که توقف 
1۰ مــاه پرداخت تســهیالت آثار بلند مدت گســترده ای 
دارد. در همین رابطه، علی قدس، کارشــناس مســکن در 
پاسخ به ســؤال خبرنگار فارس، مبنی بر تعداد واحدهای 
فرســوده روســتایی گفت:  بر اســاس اعالم بنیاد مسکن، 
تاکنون نیمی از مسکن های روســتایی نوسازی شده اند و 
مابقی واحدهای روستایی غیرمقاوم هستند. بر این اساس 
و مطابق با آخرین سرشماری نفوس و مسکن که 5 میلیون 
و 7۰۰ هزار واحد مســکونی در روستا وجود دارد، نتیجه 
می شــود که حدود ۲ میلیون و 7۰۰ هزار واحد مسکونی 

در روستاها فرسوده هســتند«.این کارشناس در خصوص 
اثر وام نوســازی مسکن روستایی بر حفظ جان روستاییان 
اظهار کرد: »تا ســال 1384 فقط 7 درصــد از واحدهای 
روستایی مقاوم سازی شده بودند و حدود ۲۰ میلیون نفر از 
روستاییان در واحدهای فرسوده و غیرمقاوم ساکن بودند.«
این کارشــناس تاکید کرد:» از سال 1384 به بعد با اجرای 
پرداخت وام مســکن روستایی برای بهســازی و نوسازی 
ســاالنه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بر اســاس قوانین برنامه 
توســعه، میزان واحدهای مقاوم ســازی شده به 5۰ درصد 
افزایــش یافت و البته بر اســاس آخریــن آمارها در حال 
حاضــر همچنان جــان 1۰ میلیون نفر از روســتائیان در 
صورت وقوع ســیل و زلزله، در خطر اســت«وی در ادامه 
در خصوص اهمیت نوســازی و ســاخت مسکن روستایی، 
عــالوه بر حفظ جان و مــال 1۰ میلیون نفــر اظهار کرد: 
» بــا توجه به اینکــه تأمین زمین و خدمــات زیربنایی و 

روبنایی در روســتاها مهیا اســت، بنابراین تأمین مسکن 
در این مناطق آســان تر امکان پذیر می شــود و همچنین با 
توجه به آنکه این مســاکن عموماً به صورت ویالیی ساخته 
می شــود، هزینه و مدت زمان ساخت نیز کمتر است.«  اگر 
بخواهیم تاثیر نوســازی و بهسازی بافت فرسوده در مسکن 
روستایی را زلزله ها بررســی کنیم. توجه به دو زلزله اتفاق 
افتاده در منطقه غرب آسیا شایان توجه است. بر این اساس 
اخیر درکشــور افغانســتان به عنوان یک کشور که از بافت 
فرسوده روستایی به شــدت رنج می برد، زلزله ای با قدرت 
6.1 ریشتر، دست کم 15۰۰ کشته و دو هزار زخمی برجای 
گذاشت. این زلزله بامداد روز چهارشنبه یکم تیرماه در 44 
کیلومتری شهر »خوست« واقع در جنوب شرق افغانستان 
و در عمــق 51 کیلومتری زمین رخ داد. در فاصله کمتر از 
1۰ روز از زلزله افغانستان، زلزله 6.3 ریشتری سایه خوش 
5 نفر از هموطنان  جان باختند، بر این مبنا نوسازی و مقاوم 
سازی مسکن روستایی در ایران بر خالف کشور افغانستان 
زمینه کاهش تعداد جانباختگان را فراهم کرد.بر این اساس 
در شــرایطی که نوسازی و مقاوم ســازی مسکن روستایی 
متوقف شود، زلزله در برخی از مناطق کشور می تواند مشابه 
افغانستان زمینه جان باختن تعداد زیادی از مردم را فراهم 
کند. باگذشــت 6 ماه پس از ابالغ مصوبات شــورای عالی 
مسکن توسط رئیس جمهور و دستور وی به سازمان برنامه  
و بودجه در خصوص تأمین مابه التفاوت سود تسهیالت وام 
۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، همچنان این مصوبه 
توسط ســازمان برنامه  و بودجه اجرا نشده است. این ترك 
فعل سازمان برنامه  و بودجه منجر به بالتکلیفی روستاییان 
شده و به نظر می رسد الزم است رئیس جمهور با قید فوریت 
به موضوع ورود کرده تا پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی تومانی 

مسکن روستایی تسریع شود.  فارس

وعده ای که همچنان بر زمین مانده است 

سرگردانی متقاضیان وام مسکن روستایی

وزیــر امور اقتصــادی و دارایی گفــت: پیش نویس اختصاص ســهام عدالت به 
جاماندگان تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی به کمیسیون اقتصادی دولت 

ارسال شد.
ســید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه افتتاح مدرسه 
تابســتانه سیاســت گذاری اقتصادی در محل این وزارتخانه در پاسخ به پرسش 
خبرنگار فارس که ســهام عدالت برای جاماندگان به کجا رسید، گفت: بر اساس 
تکلیف قانــون بودجه 14۰1 طرحی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با اولویت افراد جامانده تحت پوشــش کمیته امام 
خمینی)ره( و ســازمان بهزیســتی فراهم کردیم و پیش نویــس این طرح را                            به 
 دولت ارائه کردیم که هم اکنون در کمیســیون اقتصادی دولت در دست بررسی 

قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: در مورد جزئیات طرح اختصاص ســهام 
عدالت به جاماندگان دو دهک پایین و محتوای آن چون طرح در مرحله تغییرات 
قرار دارد، فعال جزئیات را                            اعالم نمی کنیم، اما اصل ماجرا وجود دارد و در دســت 

بررسی است.
خاندوزی همچنین در پاســخ به ســوالی در مورد افت شــاخص بورس و برنامه 
دولت گفت: برنامه دولت دارای چند جزء اســت که اختصاص به وزارت اقتصاد 
هم ندارد. مباحثی مانند حذف قیمت گذاری که در وزارت صنعت مطرح اســت، 
همچنین نرخ خوراك پتروشــیمی ها در قالب بســته ای مطرح است و باید این 

موارد حل شــود.وی همچنین در مورد کنترل تورم گفت: از مباحث مهم کنترل 
تورم، کنترل کســری بودجه دولت اســت که به تورم منجر می شود، همچنین 
مهار رشــد نقدینگی که البته در این زمینه دولت موفق عمل کرده اســت و تا 
حدی جلوی رشــد نقدینگی را                            گرفته و همچنین مراقبــت از اینکه بانک ها در 
سقف ترازنامه خود برداشــت کنند و بیش از ترازنامه نشود و اینها از اجزاء مهم 

کنترل تورم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: رشــد نقدینگی در خردادماه نسبت به 
اردیبهشت قدری بهتر شده است.خاندوزی اضافه کرد: تورم دارای عواملی است 
که یک طرف هزینه های اقتصاد اســت که بنگاه های اقتصادی با افزایش هزینه 
مواجه می شــوند و تورم کنونی عامل اصلی آن فشار هزینه بنگاه ها است و ما هم 

اکنون شاهد کاهش فشار هزینه ها نسبت به خردادماه هستیم.
وی افزود: بر اساس قانون بودجه امسال تکلیف شده است که 13۰ هزار میلیارد 
تومان از ســهام دولتی بابت پرداخت بدهی دولت به ســازمان تامین اجتماعی، 

صندوق بازنشســتگی کشوری و بنیاد شهید باید پرداخت شود. سال گذشته هم 
در قانون بودجه تکلیف شــده بود که 9۰ هزار میلیارد تومان ســهام دولت بابت 
رد دیون دولتی واگذار شــود.وزیر امور اقتصادی اظهار داشــت: به لحاظ نظری 
مخالف هســتیم که سهام دولت در شــرکت هایی مانند صنعتی، معدنی،  بیمه، 
پتروشــیمی در اختیار برخی نهادهایی قرار گیرد که ممکن اســت در اداره خود 
تخصصی نداشــته باشند، در حالی که این شرکت ها به مجموعه هایی تعلق دارد 
که هم سرمایه و هم توان مدیریت دارند. حال سوال این است که سیاست گذاری 
اقتصــادی باید چگونه عمل کند که هم بدهی دولت به این مجموعه ها پرداخت 

شود و هم اداره این شرکت ها به بهترین نحو انجام شود.
خاندوزی در مورد راه اندازی مدرســه تابستانه سیاســت گذاری در زیر مجموعه 
پژوهشــکده امور اقتصادی گفت: بعد از بحران ۲۰۰8 دنیا، مواردی وارد ادبیات 
اقتصادی دانشــکده های اقتصاد جهان شــد که جدید است و ما به لحاظ تئوری 
برخی بایدها و نبایدهایی داریم، اما در صحنه عمل اجرای سیاســت ها با مشکل 
مواجه اســت، بنابراین سیاست گذاری اقتصادی باید به گونه ای باشد که پلی بین 

پژوهش و اجرا برقرار شود.
وی اضافه کرد: پیاده کردن سیاســت هایی که در شــرایط کسری بودجه از یک 
طــرف هزینه های جاری دولت افزایش پیدا می کند، بنابراین سیاســت گذار باید 
به دولت بگوید که چگونه هم کســری بودجه را                            کنترل کند و هم به هزینه های 

جاری دولت را                            اجازه افزایش و رشد ندهد.  فارس

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد

 ارسال پیش نویس طرح سهام عدالت
 برای جاماندگان به دولت

مردم به جای سکه و دالر، »نفت خام« بخرند
بر اساس طرح جدیدی که در دستور کار دولت است، بازار جدیدی برای سرمایه گذاری آحاد جامعه ایجاد خواهد شد 
تا مردم به جای خرید طال و ارز و یا سرمایه گذاری در زمین و مسکن، سرمایه خود را به خرید نفت خام اختصاص داده 

و در بازار نفت سرمایه گذاری کنند.
ابتدای خردادماه سال جاری بود که محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت وگویی اعالم کرد: 
»پیشنهاد جدیدی را در شرکت ملی نفت ایران و یک مدل جدید فروش نفت ارائه کردیم که فرآیند کارشناسی آن رو 
به اتمام اســت و آن هم انتشار اوراق مربوط به گواهی سپرده کاالیی است که با انتشار این اوراق، بخش داخلی کشور 
می تواند منابع در دســترس خود را در اختیار وزارت نفت به منظور انجام ســرمایه گذاری قرار دهند. همچنین تملک 
معادل نفت خام آن، نقدینگی را متناســب با بخشــی از نفتی که عرضه می کنیم در اختیار این شرکت قرار خواهد داد 
و بــه صــورت واقعی بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز را تامین خواهیم کــرد. جزییات این طرح با تکمیل فرآیند 
کارشناســی به اطالع مردم می رســد.« بنابر گفته این مقام مسئول، قرار اســت با انتشار اوراق به روش گواهی سپرده 
کاالیی، شرکت های حقوقی و افراد حقیقی و البته آحاد جامعه در خرید و فروش نفت وارد شوند. اوراق سپرده کاالیی 
اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کاال است و پشتوانه آن قبض انبار استانداری است که 

توسط انبارهای مورد تأیید بورس صادر می شود.
به نظر می رسد در طرح اوراق نفتی جدید، عالوه بر نفت موجود در مخازن نفتی کشور، قرار است منابع قابل استحصال 
نفت کشــور پشتوانه ارائه گواهی ســپرده کاالیی باشد.اینکه گواهی های ارائه شــده چه تاریخ انقضایی دارد و در چه 
پلتفرمی قابل داد و ســتد بوده و هر برگ، موید چه مقدار نفت اســت، جزئیاتی اســت که هنوز از سوی شرکت ملی 
نفت ایران اعالم نشــده است اما بررسی های تسنیم نشــان می دهد، این جزئیات در جلسات کارشناسی بین شرکت 
ملی نفت، بورس انرژی و وزارت اقتصاد در حال نهایی ســازی است و در آینده ای نزدیک قرار است مراسم رونمایی از 
این طرح، با حضور وزرای اقتصاد و نفت برگزار شــود. این طرح هم می تواند در زمینه فروش نفت و تأمین منابع مالی 
برای طرح های نفتی مفید باشد و هم بازار جدیدی برای سرمایه گذاری آحاد جامعه ایجاد خواهد شد تا مردم به جای 
خرید طال و ارز و یا سرمایه گذاری در زمین و مسکن، سرمایه خود را به خرید نفت خام اختصاص داده و در بازار نفت 

سرمایه گذاری کنند.  تسنیم

رونمایی از خودروهای اقتصادی داخلی؛ به زودی
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: ایرانخودرو و سایپا خودروهای اقتصادی خود را از اوایل مرداد ماه بصورت 

رسمی رونمایی خواهند کرد.
منوچهــر منطقی افزود: بدنبال تاکید رئیس جمهور بر تولید خودروی اقتصادی و همچنین تقاضای نیمی از خریداران 
خــودرو برای ایــن خودروهای کم هزینــه، وزارت صمت تصمیم گرفت تــا عالوه بــر واردات خودروهای اقتصادی. 
خودروسازان داخلی هم برای تولید این خودروها برنامه ریزی داشته باشند و از اویل مرداد 14۰1 نخستین خودروهای 

اقتصادی تولید داخل را رونمایی کنند.
وی ســه مســیر را برای تامین خودروی اقتصادی عنوان کرد و گفت: نخســتین مســیر تولید خودروهای اقتصادی 
داخلی اســت که خودروســازان این امر را محقق می کنند؛ دومین راه  پیشنهادی طراحی محصول اقتصادی از سوی 
خودروســازهای بزرگ خارجی است تا نمونه طراحی شده در داخل کشــور تولید کنیم و مسیر سوم واردات همراه با 
همکاری با سایر خودروسازهای جهانی است ضمن اینکه ما از همه ظرفیت ها برای تولید خودروهای اقتصادی استفاده 
می کنیم.منطقی در مورد آیین نامه واردات خودرو  هم گفت: این آیین نامه تدوین شــده و در دســت بررسی توسط 
هیئــت دولت اســت تا آن را ابالغ کنــد و البته قبل از اجرا ما با  صنعتگران و واردکنندگان.  جلســه توجیهی برگزار 

خواهیم کرد.
  وی گفت: در آیین نامه تدوین شــده.  واردات خودروهای دســت دوم امکان پذیر نیست همچنین برای خودروهای 
اقتصادی مشــوق هایی در نظر گرفته شــده  اســت به عنوان مثال از بین 5 محصول اگر یک محصول  تقاضای 5۰ 
درصدی داشــته باشــد برای آن محصول مشوقی تعیین می شود که با قیمت نهایی پایین تری  بدست مصرف کننده 
برســد.منطقی هدف از تدوین آیین نامه را ورادات خودروهای اقتصادی برای اقشــار کم درآمد جامعه دانست و افزود: 
محدودیتی برای واردات تعیین نشده و شاخص های فنی  مانند خدمات پس از فروش و قابلیت های محصول در نظر 
گرفته شــده است. همچنین  وارد کنندگان باید از کشــورهایی که خودروهای به روزی دارند، واردات را انجام دهند. 
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت. واردات خودرو را عامل ارتقاء صنعت داخلی دانســت و گفت:  اجرایی شــدن 
این آیین نامه منوط به مصوبه هیئت دولت اســت ضمن اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته. تا شهریور 14۰1 

واردات خودرو انجام می شود.  صدا و سیما


