
اقتصادی6

گروه اقتصادی - سیاست ما هم 
تقویت ریال اســت و با این توافقات 

این آالرم را به دنیا می دهیم هر کسی 
کــه بخواهد با ما کار کند باید با پول 

ایران تبادالت انجام شــود و در این 
شــرایط تقاضا برای ریــال افزایش 

می یابــد و ارزش پول ایران حفظ و 
تقویت خواهد شد و حکمرانی ریال 
باید در این توافقنامه ها دنبال و محقق 

می شود.
عبــاس حســینی در مراســم 
رونمایی و تشــریح الگوی مدیریت 
بهره وری بانــک با بیان اینکه وظیفه 
مادر حوزه شــبکه بانکی خدمت به 
مردم اســت، اظهار داشت: خدمت 
بــه مردمی کــه منتظر ظهــور امام 
زمــان هســتند ارزش متعالی تر پیدا 
می کنــد و ما به فرصتی دســت پیدا 
کردیــم که بــه این مــردم خدمات 
ارایــه دهیم و فرصتــی طالیی برای 
 برداشت ثواب برای ما مدیران بانکی 

است.
وی بــا تاکید بر اینکــه نتیجه 
بهــره وری نبایدفقــط صرفه  جویی 
باشــد، ادامه داد: اگر نتیجه بهره وری 
رضایت مندی مردم نباشــد، ما را از 
خــدا دور می کند و ایــن بهره وری 

فایده ای ندارد.
معــاون وزیر اقتصاد با اشــاره 
به توجه قانون بــه بهره وری گفت: 
بهــره وری ســهم 35 درصــدی از 
رشــد اقتصادی تعیین شده در برنامه 
ششــم توســعه دارد و از 8 درصد 
نرخ رشــد اقتصادی، 2.6 درصد به 
بهره وری مربوط می شــود و تحقق 
این هدف نیــاز به برنامه ریزی دارد. 
اگر بخواهیم به رشد اقتصادی برسیم 

 باید به مقوله بهره وری توجه داشــته 
باشیم.

حســینی ادامــه داد: علی رغم 
دولتی  شــرکت های  واگذاری های 
هنــوز هم بــا تعدد شــرکت های 
 66 و  هســتیم  مواجــه  دولتــی 
 درصد بودجــه دولت را تشــکیل 

می شوند.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت 
اقتصاد با اشــاره به بانک محور بودن 
اقتصاد کشور اظهار داشت: با توجه 
به اینکه اقتصاد کشــور بانک محور 

بوده اگر شبکه بانکی به خوبی عمل 
کند، در شــرایطی که بازار سرمایه و 
صندوق های بازنشســتگی با مشکل 
مواجه هســتند می توانــد در قالب 
حکمرانی ایــن بخش نتیجه موثری 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه شــبکه بانکی 
در شــرایطی ایــن ماموریت  انجام 
این مسئولیت های ســنگین را دارد 
کــه با شــدید ترین تحریم ها مواجه 
اســت، افزود: اصالح ساختار با سه 

رکن نیــروی انســانی، تامین مالی 
و تکنولــوژی دنبــال می کنیــم اما 
این اقدامات در نظام دولتی بســیار 
سخت است و در حالی که در جنگ 
ســایبری شــدید قرار داریم برای 
تامین تجهیزات بانکی با شدیدترین 

تحریم ها مواجه ایم.
حســینی گفت: در این شرایط 
مدیران دولتی مظلوم واقع شــده اند 
چراکه در کنــار حجم قابل توجهی 
از محدودیت هــای قانونــی باید با 
سیاست گذاری ها، فعال باشند و کار 

را در بیاورند. شــرکت های دولتی با 
دوگانگی هایــی مواجهند، در حالی 
که باید ســودده باشند همچنان باید 
وظایف حکمرانــی قانونی را انجام 

دهند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه 
در این شــرایط بهــره وری می تواند 
حوض بزرگی برای برداشت ثواب 
باشــد تاکید کرد: منتظــر نمی مانیم 
سازمان بهره وری برای شبکه بانکی 
چگونگی بهره ور شــدن را تعریف 

کند و خود شــبکه بانکی نســبت به 
بهره وری اقدام می  کند.

وی دربــاره آخریــن مطالبات 
وصول شــده از ابربدهکاران بانکی 
گفت: با پایان شــهریورماه اطالعات 
عملکــرد 6 ماهه از تمــام بانک ها 
جمع آوری خواهد شــد و گزارش 
جامــع و کاملــی را دربــاره میزان 
بدهی های وصول شده اطالع رسانی 

می کنیم.  
حســینی درباره عضویت ایران 
در پیمان شانگهای ادامه داد: یکی از 

اقدامــات  دولت عضویت در پیمان 
شانگهای بوده که دولت های مختلف 
به دنبال تحقق این اقدام بودند. با این 
اقدام دسترسی به بازار هدف گسترده 
و تسهیل می شــود و تجار ایرانی به 
بــازار 3.5 میلیارد نفری دسترســی 
آســان پیدا می کنند و درنهایت منجر 
به افزایــش تولید داخلی، صادرات، 
درآمدزایی کشــور و ... می  شــود. 
همچنین به تلطیف روابط کشورهای 
عضو پیمان کمک می کند و با همین 

روابط می تــوان چندگانگی و چند 
قطبی در جهان را تسهیل کرد.

حســینی افزود: عضویت ایران 
در پیمان شانگهای در سطح تجاری 
مورد استقبال شدید تجار و بازرگانان 
قــرار می گیــرد واتــاق بازرگانی 
گزارش هایــی ارایــه داده که حاکی 
ازآن اســت که گروه های مختلفی از 
کشورهای عضو پیمان شانگهای در 
حال برنامه ریزی در ایران هســتند 
و گســتره این فعالیت هــا می تواند 
منشا اثر باشــد و در جابه جایی پول 
 و منابــع تامین مالــی می تواند موثر 

باشد.
معــاون امــور بانکــی و بیمه 
وزرارت اقتصاد دربــاره راه اندازی 
شــبکه پرداخت روبــل – ریال بین 
ایران و روســیه اظهار داشــت: باید 
مبــادالت مالــی خود را به ســمت 

ارزهای ملی ببریم. 
با ایــن توافقــات ارزش پول 
کشــورها تقویت میشــود. سیاست 
مــا هم تقویت ریال اســت و با این 
توافقات این آالرم را به دنیا می دهیم 
هر کسی که بخواهد با ما کار کند باید 
با پول ایران تبادالت انجام شود و در 
این شرایط تقاضا برای ریال افزایش 
می یابــد و ارزش پول ایران حفظ و 
تقویت خواهد شد و حکمرانی ریال 
باید ایــن توافقنامه ها دنبال و محقق 

می شود.

معاون وزیر اقتصاد:

بزودی گزارش کاملی از 
ابربدهکاران بانکی منتشر می کنیم

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید مبادالت مالی خود را به سمت ارزهای ملی ببریم. با این توافقات
 ارزش پول کشورها تقویت میشود. 

 

مدیرعامل   - اقتصادی  گروه 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 
گفــت: صنعت پتروشــیمی ایران 
در حال حاضــر معادل یک میلیون 
بشــکه نفت خــام در روز از منابع 
هیدروکربوری را به مواد ارزشمند 
پتروشیمی تبدیل می کند و ظرفیت 
اســمی تولید در 68 مجتمع به مرز 
۹۰ میلیون تن در سال رسیده است.
مرتضی شاهمیرزایی در مراسم 
افتتاحیه شــانزدهمین نمایشــگاه 
بین المللی ایران پالســت، با اشاره 
بــه وضعیت پلیمرهــا و طرح های 
پلیمــری، در ایــران اظهــار کرد: 
پلیمرهــا ارزشــمندترین تولیدات 
صنعت پتروشیمی هستند و در حال 
حاضر حدود ۹ میلیون تن پلیمر در 
پتروشــیمی تولید می شود و تا پایان 
برنامه هفتم توســعه 2۰ میلیون تن 
خواهد رســید. تعداد پنج محصول 
پلیمری به ســبد محصوالت اضافه 

خواهد شد.
وی با اشــاره به خوراک های 
بین مجتمعی و لزوم تکمیل زنجیره 
ارزش گفت: در حال حاضر وجود 
تعداد قابــل توجهی محصول نیمه 
خــام و خصوصاً متانــول بهترین 
فرصت جهت توسعه زنجیره ارزش 
هســتند و الزم است همه شرکت ها 
و هلدینگ های پتروشــیمی یا راسًا 
نسبت به اســتفاده از آن در زنجیره 

ارزش اقــدام کنند و یــا در اختیار 
متقاضیان قرار دهند و در این راستا 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 
نقش هماهنگ کننده و تســهیل گر 

را دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی توسعه عمودی 
زنجیــره ارزش و تکمیل خألهای 
موجــود در آن مطابق نیازهای بازار 
و توانمندی های داخلی و گسترش 
صنایع تکمیلی از اهداف شــرکت 
ملــی صنایع پتروشــیمی ایران در 
راستای بازارســازی و اشتغالزایی 
اســت. برای توسعه زنجیره ارزش 
باید عــالوه بر ســرمایه گذاران و 
صنایع بــزرگ از ســرمایه گذاران 
 و صنایــع کوچــک نیــز حمایت 

کرد.
وی دربــاره طرح هــای ملی 
خودکفایــی در زنجیره محصوالت 
که به هلدینگ ها ابالغ شــده است، 
گفت: در راستای پوشش خألهای 
زنجیره تأمین و افزایش تاب آوری 
صنایع تکمیلی و خرد، بســته های 
ســرمایه گذاری کوچکــی بــرای 
صنعــت پتروشــیمی طراحی و به 
عنوان فرصت های ســرمایه گذاری 

به هلدینگ ها معرفی شده اند. 
اجــرای این بســته ها منجر به 
خودکفایی در ۷۰ درصد مواد اولیه 
مورد نیاز صنایــع تکمیلی خواهد 

شد.
شــاهمیرزایی با بیــان اینکه 
مجموع تأمیــن مالی ارزی صنعت 
پتروشــیمی ایران جهــت احداث 
طرح ها و مجتمع های پتروشــیمی 
تا پایان ســال ۱3۹۹ از منابع داخلی 
و خارجی معــادل 82 میلیارد دالر 
بوده اســت، اظهار کرد: تسریع در 
فرآیند تکمیل زنجیره ارزش صنعت 
پتروشیمی و توسعه پایین دست آن 
نیازمند سرمایه گذاران خرد و کالن 
و داخلی و خارجی اســت تا ارز و 
ریــال طرح های کوچک و بزرگ را 

به فراخور تأمین کنند.
او بــا بیان اینکــه هلدینگ ها 
و مجتمع ها بایــد برای حفظ بقای 
خود حدود 8۰ درصد سودشــان را 
در توســعه همین صنعت و زنجیره 
ارزش به کار ببرند، گفت: به منظور 
حفظ پایــداری اقتصادی و افزایش 
تاب آوری بنگاهــی در تالطم های 
قیمت هــای جهانی و بروز و ظهور 
فناوری های نوین، ضروی است تا 
هلدینگ هــا و مجتمع ها رویکردی 
در پیــش گیرند تا با تکمیل زنجیره 
ارزش محصوالت خود به ســمت 

تنــوع محصولــی و تقویت صنایع 
پایین دستی بپردازند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با تاکید بر ســفارش 
گذاری و استفاده از کاالهای ایرانی، 
گفت: رویکرد توسعه کیفی همزمان 
با توسعه کمی، می تواند ضمن ایجاد 
ارزش افــزوده باالتر برای صنعت، 
طیــف متنوعی از محصوالت مورد 
نیاز صنایع مختلف کشــور را تولید 
نماید. شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران نیز با تأکید بر ماده )۱۰( » قانون 
جهش تولیــد دانش بنیان« ســعی 

بر تشــویق مجتمع ها و طرح های 
پتروشیمی در راســتای استفاده از 
محصوالت دانش بنیان ساخت بار 
اول را دارد تا ضمن اجرایی نمودن 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
پایداری توســعه را به همراه داشته 

باشد.
وی با اشــاره به اهمیت بومی 
سازی کاتالیست ها، گفت: شرکت 
ملــی صنایع پتروشــیمی ایران در 
راســتای اجرای سیاست های کالن 
و نقش آفرینــِی دانــش و فناوری 
پیشرفته در همه ی عرصه های تولید 
صنعت پتروشیمی به منظور توسعه 
دانش فنی، کاهش هزینه های تولید، 
افزایش بهــره وری، ارتقای کیفیت 
شــدن  رقابت پذیر  محصــوالت، 
تولیــدات در بازارهــای جهانی و 
کاهش قیمت تمام شده محصوالت 
در داخــل قراردادهایی را به امضاء 

رسانده است.
شاهمیرزایی با اشاره به امضاء 
23 قــرارداد و تفاهمنامه همکاری 
در حــوزه تولید دانش هــای فنی، 
کاتالیســت ها و مــواد شــیمیایی 
در شــرکت پژوهــش و فنــاوری 
پتروشــیمی، گفت: ایران از لحاظ 
دســتیابی بــه ارائه خدمــات فنی 
و ســاخت کاال و تجهیــزات بــه 
مرحلــه صــادرات رســیده که در 
تعامالت اخیر با کشــور روســیه 

 نیــز بیــش از پیــش تجلــی یافته 
است.

وی بــا بیان اینکه گســترش 
صنایع پشــتیبان صنعت پتروشیمی 
قاعدتاً نیاز به افزایش تعامالت فنی 
با سایر شرکت ها و کشورها دارد تا 
قدرت مانور شــرکت های ایرانی را 
افزایش دهد و در این راستا، شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی ایران قطعًا 
نقش تسهیلگری خود را ایفا خواهد 
کرد، گفت: شرکت های خارجی نیز 
با توجه بــه توانمندی های داخلی 
و مزیت خوراک های باالدســتی و 
میان دستی ایران می توانند از فرصت 
کسب سود از طریق سرمایه گذاری 
در صنعت پتروشیمی ایران بهره مند 
شــوند. بازار تأمین کاال، خدمات و 
تجهیزات صنعت پتروشیمی ساالنه 
بیش از 5 میلیارد دالر اســت و این 
صنعــت طی ۱۰ ســال آینده به ۷6 
میلیــارد دالر ســرمایه گذاری نیاز 

دارد.
وی با بیــان اینکــه اقدامات 
متعددی در شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی ایــران در راســتای 
شناسایی و انعقاد قرارداد همکاری 
با شــرکت های دانــش بنیان انجام 
شده اســت که از آن جمله می توان 
به احصــاء نیازمندی های مجتمع ها 
و طرح های صنعت پتروشــیمی و 
شناسایی توانمندی های شرکت های 

دانش بنیان و به همرسانی عرضه و 
تقاضای تعداد ۱۰۷ شــرکت دانش 
بنیان شناســایی شده در سال ۱۴۰۰ 
و 23۴ شــرکت دانش بنیان در سال 
۱۴۰۱ در حــوزه اجرا و ســاخت 
تجهیزات داخل اشاره کرد، گفت: در 
این راستا دستگاه دیپلماسی کشور 
فعال بوده و هیأت های کارشناســی 
و مدیریتــی صنعت پتروشــیمی 
نیــز در تمامی ســفرهای خارجی 
 خــود ایــن مهم را در دســتور کار 

دارند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با بیــان اینکه صنعت 
پتروشــیمی در کنــار ایجــاد ۱2۴ 
هزار اشتغال مستقیم در چشم انداز 
توسعه موجبات شکل گیری صدها 
بنگاه کوچک و متوسط شده است، 
اظهار کــرد: مطابق بررســی ها، به 
ازای هر یــک میلیون تن محصول 
پتروشیمی عرضه شــده به صنایع 
پایین دســت صنعت پتروشــیمی، 
 پتانسیل ایجاد ۱۷۰ هزار شغل وجود 

دارد. 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران حداکثر تــالش خود را برای 
تــاب آوری زنجیــره تأمیــن مواد 
اولیــه از طریــق ابزارهای مختلف 
به ویژه ابزارهای مدیریت توســعه 
خواهــد  پایین دســتی   صنایــع 

کرد.

ظرفیت اسمی تولید پتروشیمی به ۹۰ میلیون تن در سال رسید

سیاســت مــا هم تقویت ریال اســت و با این توافقــات این آالرم را بــه دنیا می دهیم 
هر کســی که بخواهــد با ما کار کند باید با پــول ایران تبادالت انجام شــود و در این 
شــرایط تقاضا بــرای ریال افزایــش می یابــد و ارزش پول ایران حفــظ و تقویت 
خواهــد شــد و حکمرانی ریــال باید ایــن توافقنامه هــا دنبال و محقق می شــود.

گــروه اقتصادی - ســازمان 
خواربــار و کشــاورزی ملل متحد، 
دولت ایران و کشاورزان محلی منطقه 
آذربایجان غربی برای اجرای طرحی 
که از اواخر جوالی با هدف بهره وری 
آب و حفاظت از درآمد کشــاورزان 

آغاز شده، همکاری می کنند.
ســازمان خواربار و کشاورزی 
ملل متحــد )فائو(، دولــت ایران و 
کشــاورزان محلی منطقه آذربایجان 
غربی بــرای اجرای طرحــی که از 
اواخر جوالی با هدف بهره وری آب 
و حفاظت از درآمد کشــاورزان آغاز 

شده، همکاری می کنند.
این پروژه با هدف صرفه جویی 
در مصــرف آب در حــوزه دریاچه 
ارومیــه و همزمان بهبود معیشــت 
کشــاورزان، اخیــراً مرحله جدیدی 
از مداخــالت در ســایت پایلوت را 
آغاز کرده اســت. در این بین، ابتکار 
فائو بر اســتفاده از رویکردهای نوین 
متمرکز است که به مشارکت مستقیم 

کشاورزان محلی منتهی می شود.
فائو معتقد است که برای اجرای 
بهتــر مداخالت بهــره وری آب، به 
برنامه ریزی مشارکتی نقشه راه در کنار 
کشاورزان داوطلب در سایت پروژه 
نیاز اســت. در این رابطه برای اجرای 
روش شناســی GAIN )حکمرانی، 
خوداتکایی، یکپارچه ســازی و نیاز 
محور( جلســاتی با کشــاورزان در 
ســایت پایلــوت برگزار می شــود. 
روش شناســی مذکور بــا این هدف 
طراحی شــده تا محور را کشاورزان 
قــرار داده و با برگزاری این کارگاه ها 

کشاورزان را قادر می سازد که درباره 
جزئیات این طــرح به بحث و تبادل 

نظر بپردازند.
در این همــکاری تمام گروه ها 
از کشــاورزان گرفتــه تــا دولــت، 
پژوهش گــران و بخــش خصوصی 
مشــارکت می کننــد و در مقیــاس 
پایلوت کشــاورزان به شکل گروهی 
درباره تجارب، راه حل ها و اقدامات 
جایگزیــن به منظــور مدیریت بهتر 

تصمیم گیری می کنند.
هدف از این اقدام بهبود مدیریت 
مصرف آب و در نهایت منعکس شدن 
نتایج آن در بهره وری آب به شــکل 
ملموس در ســطح منطقــه ای و زیر 
حوضه است. در مرحله آخر تدوین 
سناریو، مقامات محلی، کارشناسان، 
وزارتخانه هــا و حتــی بخش های 
خصوصی مطلع شــده و طرح های 
مداخــالت بــرای ارائه بــه منظور 
اعتبارسنجی و اخذ حمایت دولت با 
آنها به اشتراک گذاشته شده می شود. 
بعالوه، کارگاه GAIN که در دهستان 
باالنج برگزار می شــود مکان مناسبی 
بــرای بهبــود اقدامات کشــاورزی 
تــاب آور در برابر تغییــرات اقلیمی 
است.عزیز البحری، اقتصاددان ارشد 
فائو در دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه 
که مسئولیت مدیریت فنی پروژه فائو 
را نیز برعهده دارد درباره این فعالیت 
گفت: در این پروژه آشــکار ساختن 
مزیت تعامل با کشاورزان و توصیف 
منافع مشترک مدیریت بهبود یافته آب 
و محصول در معیشت آنها و همچنین 
احیای توازن آبی بــا دریاچه ارومیه 

حیاتی اســت. البحــری تاکید کرد: 
این برنامه ریزی مشــارکتی اقدامات 
محلی با کشــاورزان اطمینان می یابد 
کــه راه حل های موجود در ســطح 
مزرعه به خوبی درک شــده، پذیرفته 
شده و مورد اســتقبال کشاورزان در 
اطراف حوزه آبریــز دریاچه ارومیه 
قرار می گیرد. کشاورزان باید به عنوان 
بخشی از راه حل پایدار برای سالمت 
و ادامــه حیات بلند مــدت دریاچه 
ارومیه مشــارکت کنند.کامران زینال 
زاده، مدیــر پژوهشــکده مطالعات 
دریاچه ارومیه نیز به این مسئله اشاره 
کرد که با توجه به اجرای برنامه ریزی 
مشارکتی اقدامات محلی با کشاورزان 
به منظور مصــرف بهینه آب و حفظ 
معیشــت کشــاورزان در چارچوب 
برنامــه احیــای دریاچــه ارومیه، 
پژوهشکده یک گروه از متخصصان 

دانشگاهی در تخصص های مهندسی 
و  آبیــاری  گرایش هــای  در  آب 
منابع آب – هیدرولــوژی، زراعت، 
باغبانی، ترویج کشــاورزی و اقتصاد 

کشاورزی، تشکیل داده است.
مهمترین اقدام این پژوهشکده 
در ارتبــاط با طرح مذکــور، یافتن 
ایده هایــی برای بهبــود مصرف آب 
کشاورزی در پایلوت با توجه به نظر 

کشاورزان و کارشناسان است.
سینا بشــارت، استاد دانشگاه و 
تسهیلگر ارشــد این فعالیت گفت: 
یکی از مشــکالت اصلی در بخش 
کشاورزی عدم وجود سیستم جامع 
و یکپارچــه در مدیریــت جوامــع 
کشــاورزی اســت. برای ارائه این 
سیســتم و موفقیت در آن قطعاً باید 
مشارکت کشاورزان محلی را جلب 
کرد.در این طرح کــه در حال انجام 

اســت هــدف اصلی همــراه کردن 
کشــاورزان در تدوین مشــکالت و 
ارائه راه حل های عملیاتی می باشد که 
در نهایت با تأیید سیستم های دولتی 
شــاهد نتایج آن در مدیریت مصرف 
آب در بخش کشاورزی خواهیم بود. 
در نهایــت به نظر من قطعاً این پروژه 
با حضور فائو، دانشگاه، سازمان ها و 
کشاورزان می تواند یکی از پروژه های 
موفق با خروجی های عملیاتی مؤثر 

در کشور باشد.
فائو بــه عنوان نهاد پیشــروی 
ســازمان ملل در ترویج رویکردهای 
هوشــمند به اقلیم در کشــاورزی و 
مدیریــت منابع طبیعــی، از تالش 
کشــورهای عضــو در زمینه تدوین 
تــاب آور  اجــرای کشــاورزی  و 
 دربرابــر تغییــرات اقلیمی حمایت 

می کند.

همکاری فائو و ایران برای افزایش بهره وری کشاورزی

گروه اقتصادی - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از نحوه انتشار خبر مربوط به تفکیک حساب های شخصی و 
تجاری تعجب کردم، این مســاله حســاب ها متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده است. تمام مبالغ واریزی جهت سود سهام 
عدالت که با پیگیری ویژه انجام شد در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار گرفته است و کامال اختیار مدیریت سود سهام 
با خود مردم است. درباره کسانی که نقص مدارک داشتند یا برخی متوفیانی که مدارک آنها ناظر به انحصار وراثت است، 
به محض اینکه مسایل شــان حل شــود، سودی که طلب داشته باشند، واریز می شود. وی در پاسخ به این پرسش که ظاهرا 
سازمان خصوصی سازی هنوز به پنجره خدمات الکترونیک دولت نپیوسته است، چرا؟ گفت: اصل رویکرد ارایه خدمات 
الکترونیک از اولویت های ما در وزارت خانه است و کامال همراه با وزارت ای سی تی همکاری شده است. اتصال مردم و 
فعاالن اقتصادی در دو عرصه مسایل مالیاتی و گمرکی به این پنجره انجام شده است. در برخی موارد درخواست اصالح 
به سازمان اداری استخدامی کشور دادیم، چون مراجعه کننده برای خدمات عمومی وجود ندارد. سازمان خصوصی سازی 
ممکن است برای تعداد انگشت شماری در سال از شرکت های دولتی قرارداد یا مراحل واگذاری یک شرکت را داشته باشد 
که یک یا چند شرکت بزرگ دولتی و غیردولتی یا عمومی غیردولتی مطرح است، اما عامه مردم خدمتی را از این سازمان 
دریافت نمی کنند، غیر از واریزی سود سهام عدالت که مربوط به کل مردم ایران است. از این رو خواستم این سازمان هایی که 
خدمت عمومی اقتصادی در دستور کار ندارند را از این فهرست حذف کنند. از منظر ما بخش مالیات و کمرگ از مهم ترین 
بخش ها هســتند که کامل به پنجره خدمات پیوســتند. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تفکیک حساب های شخصی و 
تجاری؟ اظهار کرد: تعجب کردم از نحوه انتشار آن خبر و فضاسازی که حول این مطلب شد. چون مساله حساب ها متعلق به 
قانون بودجه ۱۴۰۰ بود و موضوعی خاتمه یافته بود و در ۱۴۰۱ هیچ حکمی ناظر بر اینکه سقف گردش چقدر باشد مصوبه 
نداشتیم. بنای دولت این است که در حوزه تفکیک حساب های شخصی و تجاری که از نکات انظباط بخش و تسهیل کننده 
است بر خوداظهاری و اعتماد به خود فعاالن اقتصادی متکی باشد. وی در پاسخ به اینکه از سه روز پیش خبازان تهران با 
این ادعا که مالیات شان افزایش یافته است، دستگاه های پوز را جمع کردند و قیمت نان را افزایش دادند؟ گفت: هیچ بنایی 
بر  افزایش مالیات اقشاری که اتفاقا باید از آنها حمایت شود، از جمله نانوایان نداشتیم و اگر تخلفی هم باشد حتما وزارت 
کشور و استانداری ها و سازمان غله کشور پیگیری الزم را انجام خواهند داد. این پرسش را از وزارت رفاه داشته باشید، اما 
در شهریور نتیجه اجرای آزمایشی کاالبرگ الکترونیکی در ستاد هماهنگی دولت بررسی شد و وزارت رفاه توضیحاتی را 
دادند و درخواست وزارت رفاه این است که یک مرحله آزمایشی دیگر انجام شود تا وقتی در سطح کشور اجرا می شود 
مثل برخی اعتراضات در اردیبهشت و خرداد که نسبت به یارانه ها انجام شد را شاهد نباشیم، پس باید منتظر باشیم تا اجرای 
آزمایشی این مساله انجام شود. تخمینی برای زمان اجرای کاالبرگ الکترونیک نداریم.خاندوزی درباره مساله واگذاری سهام 
دو خودروساز بزرگ کشور که از درخواست های جدی رییس جمهور هم بوده است تصریح کرد که این دستور در حال 
پیگیری است و کارگروه مشترکی بین وزارت اقتصاد و صمت ایجاد شده است تا بهترین اثر را بر بهره بروری صنعت خودرو 
داشته باشد. رویکرد دولت در مساله خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بی توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده، 
نیست. از این رو تالش داریم با دقت و تامل چارچوب چهار بندی را بین دو وزارت صمت و اقتصاد جمع بندی کنیم. از 
طرف وزارت صمت آقای منطقی و از سمت وزارت صمت، سازمان خصوصی سازی وظیفه ایجاد چارچوب چهار بندی را 
دارند. حتما این چارچوب را در معرض اظهارنظر صاحب نظران قرار می دهیم تا گام های دولت در حوزه خصوصی سازی 

به عنوان اولین گام های دولت در این عرصه کارنامه موفق در حوزه صنعت خودروسازی در سال های آینده داشته باشد.

خاندوزی:

تفکیک حساب های شخصی و تجاری متعلق به قانون 
بودجه ۱۴۰۰ بود
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