
اقتصادی 6

معاون وزیر صمت؛

دو مسیر ترانزیتی جایگزین جمهوری 
آذربایجان در دستور کار ایران قرار دارد

گــروه اقتصادی - معــاون وزیر صمت گفت: مســیرهای جایگزین 
آذربایجان را فعال خواهیم کرد که یکی مســیر ارمنســتان است که تا یک ماه 

آینده فعال می شود. مسیر دوم نیز مسیر دریایی است.
علیرضا پیمان پاک در نشســتی خبری اظهار کرد: دولت برنامه ای را به 
صورت کالن برای تجارت با کشورهای همسایه و هم سو و افزایش صادرات 

دارد که به رونق تولید گره می خورد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در حال حاضر بسیاری از 
ظرفیت واحدهای تولیدی کشــور یا تعطیل و یا معطل است. از سویی دیگر 
تورم ادامه دار، قدرت خرید مردم را کاهش داده است. از این رو با اتکا به بازار 
داخلــی نمی توان رونق جدی در تولید ایجاد کرد و برای رونق در تولید باید 

توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به محدویت های نفت و گاز، ایجاد منابع 
ارزی از طریق صادرات غیرنفتی به مدیریت بازار ارز و تسهیل واردات مواد 
اولیه و نهاده های تولید کمک کننده خواهد بود. در همین راســتا برنامه ای در 
حوزه های مختلف لجســتیک، بازار، سیاسی و … تدوین کردیم و اولویت 
بندی را در مورد کشــورها انجام دادیم که کشــورهای همســایه و هم سو و 
افریقایی در اولویت قرار گرفتند و برای آنها کریدور تجاری تعریف کردیم. 

در افق ۴ سال آینده رشد صادرات به این کشورها را بررسی خواهیم کرد.
پیمان پاک گفت: اولویت های کاالیی نیز مشخص خواهد شد که به این 

کشورها چه کاالهایی بهتر است صادر کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه همیشه از مسیر جمهوری آذربایجان مشکل 
داشــتیم به ویژه در فصل ســرد که مشــکالت دو برابر می شد و با توجه به 
چالش های سیاســی اخیر، مسیرهای جایگزین جمهوری آذربایجان را فعال 
خواهیم کرد که یکی مسیر ارمنستان است که تا یک ماه آینده فعال می شود. 
مســیر دوم نیز مســیر دریایی اســت؛ و برای اینکار، ساخت، خرید و اجاره 

کشتی های رورو در دستور کار قرار دارد.
معاون وزیر صمت گفت: همچنین با بانک های محلی کشورهای هدف 
همکاری خواهیم کرد که از این طریق ال ســی بر مبنای ارز کشور مقصد باز 
می شود. بانک مرکزی در دولت قبلی چندان تمایلی به این کار نداشت منتهی 

در دولت جدید فرصت ویژه ای روی این موضوع باز شده است.
وی در مورد رایزنان بازرگانی اظهار کرد: امســال تعداد رایزنان را به ۱۰ 

نفر افزایش خواهیم داد.
جزئیات تهاتر کاالیی

پیمان پاک در پاسخ به سوالی در مورد سازوکار تهاتر کاال اظهار داشت: 
آئین نامه اصالح ضوابط تجاری و ارزی مصوب شد که طبق آن، قوانین متعدد 
پیش روی صادرکنندگان و سختگیری ها تسهیل خواهد شد. همچنین در این 
آئین نامه بازگشــت ارز حاصل از صادرات و استرداد مالیات بر ارزش افزوده 

صادرکنندگان اصالح شده است.
وی افزود: یکی از بحث های این آئین نامه موضوع تهاتر است. ما به تهاتر 

از دو منظر کشوری و صادرکننده نگاه می کنیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: به عنوان مثال صادرکننده 
به کشور ازبکستان کاالیی صادر می کند اما به دلیل نبود شبکه بانکی درست، 
دشواری های انتقال ارز و … برای بازگشت ارز به مشکل می خورد؛ ازاین رو 
می تواند در ازای کاالی صادر شده به ازبکستان، پنبه وارد کند. قباًل در مورد 
این موضوع سقف و سابقه برای تجار در نظر گرفته می شد که در حال حاضر 
بــا آئین نامه مذکور، هر صادرکننده به میزان افزایش صادراتی که دارد، بدون 
ســقف و سابقه می تواند کاالی مورد نیاز کشــور را وارد کند و اگر در بانک 

مرکزی نیز به مشکل خورد، ما ورود می کنیم.
وی ادامــه داد: تهاتر در شــرایط تحریم و ســقف ارزی به صادرکننده 
کمک می کند که ارز را تبدیل به کاال و بســیاری از طرح های صادراتی را نیز 

توجیه پذیر کند.
پیمــان پاک تصریح کرد: به طور مثال اگر کاالیی به هند صادر می شــد 
و تنها ســه درصد ســود داشــت، با تهاتر می توان ســود کاالی وارد شده را 
 افزایش داد. از سوی دیگر تاجر هندی تبدیل به بازاریابی برای کاالی ایرانی 

می شود.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوال دیگری در مورد تهاتر نفت با کاال 
نیز گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور 
وجود دارد، تهاتر نفت صرفاً در قبال واردات کاالهایی اســت که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی می گیرند. هر زمان که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود، تهاتر نفت 

در برابر تمام کاالها انجام خواهد شد.

گروه اقتصادی - معاون وزیر راه 
و شهرســازی با تاکید بر اینکه سقف 
وام مسکن ملی یا جهش تولید افزایش 
پیــدا خواهد کرد، ادامــه داد: قرار بر 
این است که هم ســقف وام افزایش 
یابد و هم اینکه ســود این تسهیالت 
براساس شرایط متقاضی شناور باشد. 
برای دهک های یک تا ســه و مسکن 
روســتایی حداقل سود در نظر گرفته 
شــده که احتماال ۴ تا 5 درصد خواهد 
بــود. محمود محمــودزاده از تعدیل 
شــرایط ثبت نام مســکن دولتی خبر 
داد و گفت: برای تسهیل شدن شرایط 
ثبت نام در مســکن ملــی یا جهش 
تولید مســکن چندین پیشنهاد مطرح 

کرده ایم.
وی با اشــاره به شروط ثبت نام 
برای مســکن ملی یا سایر پروژه های 
مساکن حمایتی اظهار داشت: در حال 
حاضر متقاضیان برای ثبت نام مسکن 
باید حائز ۴ شــرط باشند و این چهار 

شــرط در آیین نامه قانون ساماندهی 
تولید و عرضه مسکن ذکر شده است 

و مالک عمل هستند.
معــاون وزیر راه و شهرســازی 
ادامــه داد: اولین شــرط بحث متاهل 
بــودن متقاضی یا سرپرســت بودن 
خانوار اســت که البتــه در همین بند 
اســتثنا برای بانوان مجــرد باالی 35 
ســال سن وجود دارد که می توانند در 
سامانه ثبت نام کنند. شرط دوم سابقه 
حداقل 5 سال سکونت در شهر مورد 
تقاضا است. سومین شرط عدم وجود 
مالکیت خصوصی است که از تاریخ 
۱38۴.۱.۱ نباید مالک واحد مسکونی 
باشند و شــرط چهارم دارا بودن فرم 
»ج« سبز اســت به این معنا که از اول 
انقالب از امکانــات دولتی در حوزه 
مســکن اعم از وام یارانه دار، زمین یا 

واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
محمودزاده افــزود: حال اینکه 
شــرط عدم مالکیت خصوصی که از 

تاریخ  ۱38۴.۱.۱ اســت ممکن است 
که تعدیل شــود البته این شرط فعال پا 
برجا اســت اما پیشنهاد داده ایم برخی 
از شرایط مانند همین مورد به صورت 
منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد و 
براساس شــرایط منطقه این بندها در 

شرایط ثبت نام لحاظ یا حذف شوند
معاون امور مســکن و ساختمان 
وزارت راه وشهرسازی درباره احتمال 
تغییر در میــزان آورده متقاضی اظهار 
داشت: مکانیســم ساخت واحدهای 
مســکونی در این طــرح تامین مالی 
از محل آورده متقاضی و تســهیالت 
بانکی اســت که تالش شده که سهم 
تســهیالت را اضافه کنیم که به همان 

نسبت آورده متقاضی کاهش یابد.
وی گفــت: باید توجه داشــت 
کــه ۴۰ میلیون تومــان آورده اولیه و 
ورودی متقاضی اســت اما پرداخت 
مابه التفاوت قیمت تمام شده مسکن 
و تســهیالت برعهده متقاضی است 
کــه این مبلغ طی دوره ســاخت باید 

پرداخت شود.
محمودزاده از شروع دور جدید 
ثبت نام مسکن خبر داد و گفت: ثبت نام 
دوباره متقاضیان مسکن برای واجدان 
چهار شــرط گفته شــده از چند روز 
آینده آغاز می شــود و پس از ثبت نام 
مراحل ساماندهی، پاالیش متقاضیان 
و گروه بنــدی در پروژه ها طی خواهد 

شد و در نهایت متقاضی واجد شرایط 
و پاالیش شده به پروژه های مورد نظر 
خود متقاضیان برای مشارکت معرفی 
می شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی 
با تاکید بر اینکه سقف وام مسکن ملی 
یا جهش تولیــد افزایش پیدا خواهد 
کــرد، ادامه داد: قرار بر این اســت که 
هم سقف وام افزایش یابد و هم اینکه 
سود این تســهیالت براساس شرایط 
متقاضی شناور باشد. برای دهک های 
یک تا ســه و مسکن روستایی حداقل 
ســود در نظر گرفته شده که احتماال 
۴ تــا 5 درصد خواهــد بود. وی ادامه 
داد: میزان تسهیالت هم بسته به توان 
درآمدی خانوار شــناور خواهد بود و 

ســقف وام برای همه گروه ها یکسان 
نخواهــد بود.  محمودزاده تاکید کرد: 
البته مردم توجه داشــته باشند که تمام 
این تسهیالت و امتیازات جدید شامل 
حال تمام متقاضیان پروژه های مسکن 
حمایتی اعم از مسکن مهر) واحدهای 
باقــی مانده(، مســکن ملی و جهش 
تولید  مســکن خواهد شــد و از این 

جهت نگران نباشند.

گروه اقتصادی -مدیرکل امور 
روســتایی و شوراهای اســتانداری 
هرمزگان گفت: در راســتای اقتصاد 
مقاومتی 3 تا 5 برابر بودجه دهیاری ها، 
در راستای اجرای طرح های در آمدزا، 

تسهیالت کم بهره اعطا می شود.
امیــر حبیبی اظهار کرد: امســال 
مبلغ چهار هــزار و ۲3۰ میلیارد ریال 
تســهیالت در زمینه اشــتغال پایدار 
روســتایی به این اســتان واگذار شده 

است.
وی تشــریح کرد: این تسهیالت 

واگذار شــده موجب ایجاد اشــتغال 
برای نزدیک به ۱۰ هزار نفر در ســطح 
روستاهای استان هرمزگان شده است.

مدیــرکل امــور روســتایی و 
شوراهای استانداری هرمزگان گفت: 
خاطرنشــان کرد: طرح هــا و برنامه 
های بســیاری در ســطح روستاهای 
هرمزگان در حال پیگیری اســت که 
از جملــه مهم ترین آن هــا می توان به 
برنامه ریزی برای بازآفرینی بافت های 
ناکارآمد روستایی، توسعه گردشگری 
روســتایی با تهیه طــرح و انتخاب ۶ 

روســتای پایلوت، پیگیــری اجرای 
طرح های هادی روســتایی، شناسایی 
و معرفی روستاهای در معرض خطر 
سیل، توسعه خدمات الکترونیکی در 
روستاها و تدوین برنامه جامع مدیریت 

پسماند در روستاها اشاره کرد.
وی اظهــار داشــت: همچنین 
در راســتای اقتصاد مقاومتی اعطای 
تســهیالت کم بهره به دهیاری ها بین 
سه تا پنج برابر بودجه آن ها در راستای 
اجرای طــرح های در آمــدزا، انجام 
مطالعه برنامه توســعه اقتصادی 8۰۹ 

روستا و اعطای تسهیالت به کسب و 
کارهای خرد روســتایی تا سقف یک 

میلیارد ریال صورت گرفته است.
حبیبی در خصــوص وضعیت 
کنونی روســتاهای هرمزگان در بهره 
منــدی از خدمــات زیربنایی عنوان 
کرد: در حوزه برق رسانی ۱۰۰ درصد 
روستاهای استان دارای برق، 8۰ درصد 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار دارای راه، 
۷۹ درصد از روستاها دارای آب شرب 
و 85 درصد از روســتاهای باالی ۲۰ 
خانوار در استان هرمزگان به شبکه ملی 

اطالعات دسترسی دارند.
این مسئول گفت: اقدام ها و تالش 
های بســیاری جهت خدمات رسانی 
به روستاهای اســتان صورت گرفته 

است اما همچنان باید با کار مضاعف 
در راســتای رفع مشــکالت و ایجاد 
زیرساخت ها در روستاهای استان گام 

برداریم.

گروه اقتصــادی - مدیرعامل 
نیروگاه بندرعباس گفت:طی ســالیان 
اخیر با کمک دانشگاهیان و شرکت های 
دانش بنیان بالغ بر یک هزار و 3۰۰ قطعه 
نیروگاهی بومی ســازی شــده است 
که این مســئله برگ زرینی در کارنامه 

نیروگاه بندرعباس خواهد بود.
حسین سلیمی جمع خبرنگاران، 
با اشــاره به اینکه نیــروگاه حرارتی 
بندرعباس نیروگاهی با قدمتی بالغ بر 
۴۰ سال اســت، خاطرنشان کرد: این 
نیــروگاه جزو چهار نیــروگاه بزرگ 

کشور محسوب می شود.
مدیرعامل نیــروگاه بندرعباس  
همچنین گفت: این نیروگاه بزرگ ترین 
نیروگاه جنوب شــرق کشور است که 
نقــش مهمی در تأمین برق کشــور و 

صنایع بزرگ استان دارد.
ســلیمی بابیان اینکــه نیروگاه 
بندرعباس از نخســتین مراکز صنعتی 
استان اســت که در ابتدای راه اندازی 
برای مصارف صنعتی برنامه ریزی شده 
بود، تصریح کــرد: امروز این نیروگاه 
حــدود 5۰ درصد نیاز برق اســتان را 

تأمین می کند.
مدیرعامل نیــروگاه بندرعباس 

اضافه کــرد: نیــروگاه بندرعباس با 
چهــار واحد بخاری و دو واحد گازی 
با ظرفیت یک هــزار و 3۲۰ مگاوات 
به عنــوان بزرگ ترین نیروگاه جنوب 
شرق کشور با تولید حداکثری انرژی در 
تابستان امسال نقش بسزایی در پایداری 
شبکه برق سراسری و تأمین برق استان 
داشت.ســلیمی در ادامه به میزان برق 
تولیدی در این نیروگاه اشــاره کرد و 
اظهار داشــت: انرژی تولیدی نیروگاه 
بندرعباس در شش ماهه اول امسال از 
مرز دو میلیارد و نهصد میلیون کیلووات 

ساعت گذشت.
وی اضافــه کــرد: از این میزان 
انرژی تولیدی حدود دو میلیارد و ۷۹5 
میلیون و ۶۱۶ هزار کیلووات ســاعت 

سهم واحدهای بخار بوده است.
ســلیمی با اشــاره بــه افزایش 
چشمگیر تولید برق واحدهای گازی 
گفت: در شــش ماهه اول سال ۱۴۰۰ 
واحدهــای گازی نیروگاه بندرعباس 
توانســتند ۱۰3 میلیــون و ۶۷۲ هزار 
کیلووات ســاعت برق تولید کنند که 
نســبت به تولید سال گذشته به میزان 

۶8 درصد افزایش تولید داشته است.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس در 

پایان افزود: با توجه به اینکه واحدهای 
گازی نیروگاه بندرعباس دارای قدمتی 
۴۷ ساله هستند، چنین رشد تولید برق 
چشــمگیری یک رکورد محســوب 

می شود.
سلیمی در خصوص بومی سازی 
قطعــات نیروگاهی تصریح کرد: طی 
ســالیان اخیر با کمک دانشگاهیان و 
شرکت های دانش بنیان بالغ بر یک هزار 
و 3۰۰ قطعه نیروگاهی بومی ســازی 
شده است که این مسئله برگ زرینی در 
کارنامه نیروگاه بندرعباس خواهد بود.

وی ادامــه داد: این نیــروگاه از 
ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تاکنون موفق به 
بومی ســازی بیش از 8۰۰ قطعه مهم 
کوچک و بزرگ نیروگاهی شده است 
که عالوه بر صرفه جویــی ارزی گام 
بســیار مهمی در عرصه افزایش دانش 
ایــن بخش مهم صنعت برق کشــور 

برداشته است.
وی افزود: ایــن تجهیزات فنی 
شامل قطعات مختلف مجموعه توربو 
ژنراتور انواع پمپ ها، کمپرسورهای 
فشــارقوی فن های بویلر و تجهیزات 
الکتریــک و ابزار دقیق می شــود که 
با کمک تخصــص و توانمندی های 

ساخت داخل تأمین کرده است.
مدیرعامل نیــروگاه بندرعباس 
همچنیــن گفت: با توجه به شــرایط 
تحریم و موانع موجود در تأمین قطعات 
خارجی، اســتفاده از توانمندی های 
ساخت داخل بهترین گزینه برای تأمین 
قطعات جهت تولید برق پایدار در این 
نیروگاه اســت که ایــن اقدام حرکتی 
در جهــت حمایت از تولیدکننده های 
داخلی، کمک به اشتغال و صرفه جویی 
ارزی خواهــد بود. ســلیمی در ادامه 
بــه راه اندازی واحــد کلرزنی و تولید 
آب ژاول در این نیروگاه اشــاره کرد و 
گفت: تقریباً هم زمان با آغاز فراگیری 
و شــیوع ویروس کرونا در کشــور و 
استان، واحد کلرزنی نیروگاه نیز بعد از 
۱5 سال به بهره برداری رسید که عالوه 
بر تأمین نیاز نیروگاه، توانستیم کلر را 
بــرای ضدعفونی در اختیــار ادارات، 
نهادها و گروه های متقاضی قرار دهیم.

مدیرعامل نیــروگاه بندرعباس 
توجه به مســائل زیســت محیطی را 
اولویت این مدیریت دانست و تأکید 
کرد: تمام تالش ما این است که با بهینه 
کردن تجهیزات و بهبود عملکردشان 
از میزان آالیندگی نیروگاه بکاهیم، این 

تنها کاری اســت که می توانیم انجام 
دهیم زیرا تعیین سهمیه گاز از اختیارات 

ما خارج است.
وی ادامه داد: ســاالنه میلیاردها 
تومان برای بهبود عملکرد و اقدامات 
در راســتای کاهش آالیندگی هزینه 
می شــود و نیاز است برای تخصیص 
میزان گاز به استانی مانند هرمزگان که 
در زمستان افزایش مصرف گاز چندانی 
ندارد چاره ای اساسی اندیشیده شود تا 

در حق مردم استان اجحاف نشود.
 ســلیمی در ادامــه با اشــاره به 
مشــکالت زیســت محیطی حاصل 
از ســوخت مــازوت تصریــح کرد: 
همان طور که گفته شــد ما هیچ  نقشی 
در تعیین میزان ســهمیه گاز نیروگاه 
نداریم و این موضوع در مرکز کشــور 

تصمیم گیری می شود.
وی در ادامه با اشــاره به اقدامات 
این مدیریت در اجرای مسئولیت های 
اجتماعی و گســترش فضای ســبز 
نیروگاه، افزود: در این راســتا عالوه بر 
کاشت یک هزار و 5۰۰ انواع درختان 
محلی در روز درختکاری سال گذشته 
نیز ۱۰۰ اصله درخت لیمو غرس شد.

حسین سلیمی مدیرعامل نیروگاه 
بندرعبــاس در پایان بابیان اینکه تمام 
کارکنان نیروگاه بندرعباس اســتان از 
نیروهای بومــی و ماندگار هرمزگان 
هســتند، تصریح کرد: تــالش تمام 
کســانی که در این نیــروگاه در دمای 
باالی ۷۰ درجه برای تأمین برق مطمئن 
و پایدار مردم تا پای جان، سختی ها را 

تحمل می کنند، قابل تقدیر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

سقف وام مسکن و سود آن، براساس درآمد متقاضی 
شناور می شود 

مدیرکل امور روستایی استانداری هرمزگان:

۵ برابر بودجه دهیاری ها، تسهیالت کم بهره داده می شود

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس عنوان کرد:

عبور از تحریم ها با بومی سازی قطعات نیروگاهی در بندرعباس

گروه اقتصادی - ســید احسان 
خانــدوزی در جمع مدیــران عامل 
بانک های دولتی و خصوصی کشور، 
با بیــان اینکه نظام بانکی کشــور، در 
سه سال گذشــته متحمل دشواری ها 
و چالش های متعددی شــده اســت، 
ابــراز امیدواری کرد بــا هماهنگی و 
تالش مشــترک مدیــران و کارکنان 
نظام بانکی کشور و مجموعه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و ســایر ارکان 
حاکمیت؛ تصمیمات بهره ور، کارآمد و 
متناسب با منافع بلند مدت برای اقتصاد 

کشور  اتخاذ شود.
وزیر اقتصاد در ادامه، با تشــریح 
اهــداف و برنامه های پیش روی نظام 
بانکی کشــور که در زمان کسب رای 
اعتمــاد از مجلس نیز مطرح کرده بود، 
تاکید کرد: مســئله الکترونیکی کردن 
دسترسی به قراردادهای بانکی، اولویت 

نخســت در این زمینه است و با توجه 
به تاکید مجلس شــورای اسالمی در 
خصوص تســهیل دسترسی مردم به 
قراردادهای خود با بانک ها، شایســته 
اســت در این مسیر تسریع الزم انجام 

شود.
اجرای  خانــدوزی همچنیــن 
صحیح مصوبات شورای پول و اعتبار 
را محور دوم انتظارات وزارت اقتصاد 
در حوزه نظام بانکی برشمرد و در این 
زمینــه گفت: در برخی موارد شــاهد 
هستیم اجرای مصوبات شورای پول و 
اعتبار  به روش های مختلف از ســوی 
برخی عاملیت ها نادیده گرفته می شود 
در حالــی که، قانونمــداری ما را ملزم 
می کند اجرای مصوبات شــورای پول 

و اعتبار رعایت شود.
وزیر اقتصاد اســتراتژی خروج 
از بنگاه های بالغ و هدایت ســرمایه به 

ســمت نیازهای اقتصاد ملی را محور 
ســوم برنامه هــای وزارت اقتصاد در 
حــوزه نظام بانکی برشــمرد و در این 
خصوص گفت: آنچه برای نظام بانکی، 
ایراد به شــمار می رود، ماندن در بنگاه 
داری است وگرنه صنعت سازی کردن 
و کمک به رشد اقتصاد ملی به هیچ وجه 
مــورد انتقاد نیســت و بانک ها باید به 
عرصه های جدیدی که نیاز به حضور 
آنها احساس می شود، ورود پیدا کنند.

شفاف ســازی در صورت های 
مالــی شــرکت ها و بنگاه هــای زیر 
مجموعــه نظام بانکــی محور چهارم 
سخنان دکتر خاندوزی را شامل می شد 
کــه وزیر اقتصاد با اشــاره به اقدامات 
وزارت اقتصاد در زمینه شفاف سازی 
صورت های مالــی بانک ها و بیمه ها  
گفت: در وزارت اقتصاد تالش کردیم با 
شفاف سازی صورت های مالی بانک ها 

و شــرکت های دولتی، زمینه الزم را در 
این خصوص فراهم کنیم.

خاندوزی حصول اطمینان از عدم 
استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه 
و سفته بازی در بازارهای مختلف را از 

دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه 
نظام بانکی اعالم کــرد. وزیر اقتصاد 
همچنین نظارت دائم بر عملکرد نظام 
بانکی و تشکیل کمیته دائمی برای این 
منظور را محور ششــم برنامه وزارت 

اقتصاد در این حوزه برشمرد و در ادامه، 
ریســک پذیری مدیران شبکه بانکی 
در زمینه اتخاذ تصمیمات مناســب در 
جهت بهبود عملکرد و کارآمدی را به 
عنوان محور هفتم برنامه های خود در 

زمینه ارتقاء نظام بانکی عنوان کرد.
وزیــر اقتصاد در ادامه، "حمایت 
و تقویــت تولید ملی" و "بازگرداندن 
ریسک پذیری به مدیران بانکی" را از 
جمله دیگر سرفصل های مورد انتظار 
وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشــور  
برشمرد. وزیر اقتصاد همچنین با تقدیر 
از مدیــران نظام بانکی و زیرمجموعه 
آنها، طی ســه ســال اخیر که وی از آن 
به عنوان "سال های سخت ایران" یاد 
کرد تأکید کرد: برگزاری نشست های 
این چنینی می تواند برای پیدا کردن راه 
حل های برون رفت از شرایط کنونی، 

بسیار مفید فایده باشد.
وی بــا تاکید بــر تعامل نزدیک 
وزارت اقتصــاد بــا بانــک مرکزی 
جمهوری اســالمی به عنوان متولی و 
تنظیم گر اصلی شبکه بانکی و با اشاره 
به وظیفــه وزیر اقتصاد بــرای تعیین 
گزینه پیشنهادی ریاست بانک مرکزی 
بــه هیئت وزیران به عنوان بخشــی از 
وظایف مستمر این وزارتخانه، انتقال 
"مطالبه" حاکمیــت و دولت به نظام 
بانکی و نیز انتقال مجموعه مســایل و 
مشکالت نظام بانکی به مجموعه دولت 
و حاکمیت و تــالش برای رفع آن در 
قالب پیشــبرد لوایح دولت را از جمله 
وظایــف اصلــی وزارت متبوع خود 

اعالم کرد.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه 

بنای ما در ایــن وزارتخانه بر مواجهه 
صادقانه و صراحــت لهجه به منظور 
پیشبرد امور اســت، گفت: قدرتی که 
شبکه بانکی کشور در خلق اعتبار  دارد، 
موهبتی اســت که حاکمیت به آن داده 
است. خاندوزی افزود: البته کسب و کار 
بانک ها به لحاظ اقتصادی و سودآوری 
باید کسب و کاری تنظیم شده، متوازن، 
رو به پیشرفت و "خود تأمین" باشد و 
از طریق رساندن نفع اجتماعی و توسعه 

اقتصاد ملی صورت بگیرد.
وی یادآور شــد: با توجه به مرز 
باریک بیــن یک نظام بانکداری کاماًل  
مبتنی بر کســب و کار های شخصی و 
فردی و یک نظــام بانکی تمام عیار با 
مالکیت و مدیریت دولتی؛ کار سختی 
را برای ایجاد توازن بین کســب و کار 
بانکــداری با مفهوم انتفاعی خود و نیز 
خارج نشــدن از ضوابط اقتصاد ملی 

پیش روی ما قرار می دهد.
وزیر اقتصاد برخی کج راهه های 
پیموده شــده را ناشــی از حاکم بودن 
ناپایداری مدیریتی و نداشــتن چشم 
انداز بلندمدت برخی مدیران دانست که 
باعث شده  آنها حل مشکالت اساسی را 
به تعویق بیاندازند و با خود بگویند در 
مجال کوتاه مدیریت، بهتر است به اداره 
امور و رفع مشکالت جاری بپردازند؛ 
بنابراین مجالی برای تصمیمات اساسی 

برایشان باقی نمی ماند.

گــروه اقتصــادی - اتحادیه 
حمل ونقل هوایی بین المللی، یاتا، اعالم 
کرد کل ضرر ایرالین ها از پاندمی کرونا 
از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ علی رغم بهبودهای 
اخیر به ۲۰۱ میلیارد دالر خواهد رسید.

هوایی  حمل ونقــل  اتحادیــه 
بین المللی، یاتــا، اعالم کرد کل ضرر 

ایرالین هــا از پاندمی کرونا از ۲۰۲۰ تا 
۲۰۲۲ علی رغم بهبودهای اخیر به ۲۰۱ 

میلیارد دالر خواهد رسید.
یاتا در جدیدترین چشــم انداز 

عملکرد مالی صنعت هوانوردی اعالم 
کرد ضرر خالص این بخش در ۲۰۲۲ 
بــه ۱۱.۶ میلیارد دالر خواهد رســید. 
این در حالی اســت که ایرالین ها سال 

گذشته هم 5۱.8 میلیارد دالر ضرر کرده 
بودند.

ایــن گــزارش نشــان می دهد 
با وجــود تداوم بحــران کرونا نتایج 

عملکرد ایرالین های جهان رو به بهبود 
است.

در گزارش یاتا آمده است تقاضا 
برای مســافرت هوایی در سال ۲۰۲۰ 

به ۴۰ درصــد تقاضای ۲۰۱۹ خواهد 
رسید و این تقاضا در سال ۲۰۲۲ به ۶۱ 

درصد افزایش خواهد یافت.
تعداد کل مسافران در سال ۲۰۲۱ 

به ۲.3 میلیارد نفر خواهد رســید و این 
تعداد در ســال ۲۰۲۲ بــا 3.۴ درصد 
رشــد روبرو می شود. این مقدار هنوز 
بســیار پایین تر از ۴.5 میلیارد مسافر 

سال ۲۰۱۹ تا کنون است. تقاضا برای 
حمل بار هوایی همچنــان قدرتمند 
خواهد بود. تقاضای باربری هوایی در 
سال ۲۰۲۱ حدود ۷.۹ درصد باالتر از 
تقاضای ســال ۲۰۱۹ خواهد بود و در 
سال ۲۰۲۲ حدود ۱3.۲ درصد از سال 

۲۰۱۹ فراتر خواهد رفت.

از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی تشریح شد ؛

انتظارات وزارت اقتصاد 
از نظام بانکی کشـور

زیان ایرالین ها از کرونا به ۲۰۱ میلیارد دالر رسید

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر آمادگی کامل وزارت اقتصاد برای همکاری و مساعدت به نظام بانکی
 انتظارات وزارت متبوعش از نظام بانکی را در چند محور برشمرد.

بــا توجــه به مــرز باریک بیــن یک نظــام بانکــداری کامــًا  مبتنی بر کســب و کار 
هــای شــخصی و فردی و یــک نظام بانکــی تمام عیار بــا مالکیت و مدیریــت دولتی؛ 
کار ســختی را بــرای ایجــاد تــوازن بین کســب و کار بانکــداری با مفهــوم انتفاعی 
خــود و نیــز خــارج نشــدن از ضوابــط اقتصاد ملــی پیش روی مــا قرار مــی دهد.
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