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بدهی ۱۰۰۰میلیاردی بنیاد شهید
به بیمه ایران

مدیرعامل بیمه ایران با اشــاره به طلب باالی این شــرکت از
برخی از نهادها گفت :بنیاد شهید هزار میلیارد تومان به بیمه
ایران بدهی دارد.
محســن پورکیانی در نشستی خبری در پاســخ به خبرنگار
ایســنا درباره احتمال تغییر حداقل سهم بیمهها نزد بانکها
با توجه به شــرایط تورمیدر اقتصاد اظهار کرد :این ســهم
طبق آئیننامه باید ۳۰درصد باشــد .باتوجه به شرایط تورمی
باید به ســمت سرمایهگذاری در حوزههای مولد مانند بورس
و امــاک برویم .قصد داریم بخشــی از امالک بیمه ایران در
حوزههای مشارکتی سرمایهگذاری کنیم و بخش دیگر امالک
بیمه ایران را هم به فروش برسانیم.
او همچنیــن به یکــی از ســاختمانهای اداری -تجاری این
شــرکت هم اشاره کرد و گفت :این ســاختمان که در تهران
است یکی از ســرمایهگذاریهای اصلی بیمه ایران و یکی از
محلهای اصلی جبران زیان انباشته است.

بدهی  ۱۵۰۰میلیاردی سایپا به صنعت بیمه

پورکیانی همچنین به بنیاد شهید و وزارت آموزش و پرورش
بهعنوان دو بدهکار اصلی شــرکت بیمه اشــاره و اظهار کرد:
حــدود ۵۰درصد از طلب بیمه ایــران از این دو نهاد دریافت
شــده اســت ،اما بنیاد شــهید همچنان هزار میلیارد تومان
بدهکاری به بیمه ایران دارد.
مدیر عامل بیمه ایران همچنین درباره بیمه خودروهای صفر
کیلومتــر با بیان اینکه این قراردادها بیشــتر با دو شــرکت
خودروسازی ســایپا و ایران خودرو اســت اظهار کرد :ایران
خودرو تعهداتش را به موقع پرداخت کرده اســت ،اما سایپا از
مهرماه ســال جاری حق بیمه خود را پرداخت نکرده و حدود
۱,۵۰۰میلیارد تومان به صنعت بیمه بدهی دارد.
وی با بیان اینکه این شــرکت یک بنگاه بازرگانی اســت که
باید سودآوری داشته باشد گفت :در کنار این وظایف ،وظایفی
حاکمیتی را هم برعهده داریم که بعضاً با سودآوری در تضاد
هستند.
پور کیانی با اشاره به آمار ۱۰ماه سال جاری این شرکت اظهار
کرد۲۹ :درصد رشد داشتهایم .همچنین توانستهایم سه درصد
کنترل خســارت کنیم .با این حال در تالش هســتیم نسبت
خســارت را کنترل کنیم و در همین راستا ۱۸درصد وصول
بدهی را از بدهکاران داشتهایم.
او بــا بیان این که بعد از بیمه شــخص ثالث ،رشــته درمان
بیشترین سهم را در این شرکت داشته است گفت :سهم بیمه
درمان در شــرکت بیمه ایران ۲۱درصد است .همچنین قصد
داریم در حوزه بیمههای زندگی نماینده جذب کنیم.
مدیرعامــل بیمه ایــران با بیان اینکه از ســال ۱۳۹۰حدود
۳,۵۰۰میلیون تومان هزینه فرصت از دســت رفته داشتهایم،
خاطرنشــان کــرد :در حــوزه بیمه شــخص ثالــث حدود
۳,۲۰۰میلیارد تومان هم زیان داشــتهایم .با اینحال مجموع
ذخایر بیمه ایران از سال ۱۳۹۰رشد داشته است و حق بیمه
ما حدود ۲۵۰درصد رشد داشته است .همچنین ذخایرمان در
این سالها هزار درصد افزایش یافته است.

یک مقام مسئول اعالم کرد:

۱.۵میلیون خودرو بین شهری ،گازسوز
میشوند

یک مقام مسئول در وزارت نفت ،از گازسوز کردن ۱.۵میلیون
خودرو بینشهری خبر داد و گفت۴۰ :جایگاه  CNGدر کشور
به بهرهبرداری رسید.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،حمید قاســمی ،مدیر طرح CNG
شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در مراسم بهرهبرداری
از ۴۰جایگاه  CNGدر سراســر کشور و همچنین رونمایی از
نخســتین خودروی دیزلی باری دوگانهســوز ،با بیان اینکه
طبق برنامهای که ســال  ۷۹تدوین شده ،باید ۲۶۰۰جایگاه
سوخت در کشــور احداث و بهرهبرداری میشد گفت :اکنون
از این میــزان۲۴۷۵ ،جایگاه را به بهرهبرداری رســاندهایم و
۱۲۱جایگاه دیگر نیز ،در دســت بخــش خصوصی به منظور
بهرهبرداری قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه از تولید روزانه یک میلیارد متر مکعبی
گاز از پارس جنوبی ،ســهم CNGبیست میلیون متر مکعب
اســت افزود :گاز تولیــدی روزانه از پــارس جنوبی۵۰ ،برابر
مصرف روزانه گاز  CNGاست.
این مقام مسئول ،یکی از مهمترین اهداف شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی را توسعه جایگاههای کوچکمقیاس CNG
عنــوان کرد و ادامــه داد :از نظر ما جایــگاه کوچکمقیاس
همانند دســتگاههای خودپرداز اســت که باید در تمام نقاط
شــهر ،به راحتی قابل دسترســی باشــد؛ این درحالی است
که اکنون قرار اســت ۲۴جایگاه به صــورت پایلوت در تهران
بهرهبرداری شــود و ۳۰۰جایگاه کوچک مقیاس دیگر نیز ،به
منظور احداث و بهرهبرداری در دســت بخش خصوصی قرار
دارد که قرار است این جایگاهها ،در تمامیکالنشهرها احداث
شوند.
بــه گفته وی ،یکی از راههای توســعه بخش  ،CNGتحریک
تقاضا اســت؛ این درحالی اســت که اکنون بر اســاس آمار
رســمی۳ ،میلیون و ۸۷۰هزار خودروی گازســوز و بر اساس
آمار غیررســمی۴ ،میلیون و ۱۳۰هزار خودروی گازســوز در
کشور وجود دارد.
قاســمیگفت :قصد داریم حدود ۱.۵میلیــون خودروی پایه
گازسوز را مورد پشتیبانی قرار دهیم که از این تعداد۶۰ ،هزار
دســتگاه تریلی و یــک میلیون و ۴۴۰هزار خــودروی دیگر
سواری سبک است که در حوزه بین شهری فعالیت میکنند.
در حقیقت تــاش کردیم خودروهایی که بــر ایجاد تورم و
هزینههــای جاری ،تأثیر کمتری دارند را گازســوز کنیم که
بر این اســاس ،پیشبینی میشــود در نتیجه صنعت تبدیل
خودروها به دوگانهسوزی یا موتور پایهگازسوز۵۵ ،هزار شغل
ایجاد شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،در این مراســم فرمانده قرارگاه خاتم
االوصیــا وزارت دفاع و برخی دیگــر از مقامات این وزارتخانه
حضور داشتند.

اقتصاد
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جزئیاتی تازه از بیمههای جدید شخص ثالث
خبــر اعــام اجــرای قانون جدیــد بیمه
شــخص ثالــث و «راننده محــور» کردن
آن توســط شــرکت بیمه مرکــزی باعث
طرح پرســشهایی در اینباره شــد که با
توضیحاتی کــه رئیس کل بیمه مرکزی به
تدریج در اینبــاره ارائه کرد ،تقریباً کلیات
این طرح مشخص شــده است .طبق گفته
ســلیمانی ،قیمــت بیمهنامههــای جدید
تغییری نخواهد کرد و محدودیتی هم برای
تعداد افراد استفاده کننده از بیمهنامههای
صادر شــده برای یک راننده وجود نخواهد
داشت.
به گزارش ایســنا ،آنچه از کلیــات قانون
جدید «راننده محور» کردن بیمهنامههای
شخص ثالث که گفته شــده تا اواخر سال
آینده قرار اســت در چند منطقه بهصورت
آزمایشــی اجرا شــود برمیآید؛ این است
کــه در این قانــون ،بیمهنامههــا به جای
خودروها برای مالکان آن صادر میشود .اما
این بهمعنای آن نیســت کــه برای هر نفر
یــک بیمهنامه صادر شــود ،بلکه فقط یک
بیمهنامه صادر میشــود که در آن عالوهبر
راننــده ،افراد دیگری هــم میتوانند از آن
استفاده کنند.
اما ذینفعــان بیمهنامههای جدید چه
کسانی هستند؟
طبــق گفته رئیس کل بیمــه مرکزی این
افراد کســانی هســتند که مالک بیمهنامه
تعیین میکند؛ بنابرایــن اگر یک خانواده
چهارنفره صاحب یک خودرو باشــند ،فقط
یــک بیمهنامه میخرند و همه میتوانند از
آن اســتفاده کنند و هیچ پول اضافهای هم
بابت افزایش تعداد نفراتی که از آن استفاده
میکنند اخذ نمیشــود .مسئله دیگری که
مبهــم مانده بود این بود که آیا محدودیتی
در اضافــه کــرد ذینفعــان بــه بیمهنامه
شــخص ثالث وجود دارد یــا خیر؟ که در

اینباره رئیس کل بیمه مرکزی گفت :هیچ
محدودیتی برای تعداد افرادی که میتوانند
از بیمهنامههای صادر شده برای یک راننده
استفاده کنند ،وجود ندارد.
باید تفاوت نحــوه رانندگی افراد در
صدور بیمهنامه آنها لحاظ شود
غالمرضا ســلیمانی در گفتوگو با ایسنا ،با
تأکید بــر اینکه باید تفاوت نحوه رانندگی
افراد در صدور بیمهنامه آنها لحاظ شــود،
دربــاره جزئیات احتمالــی این طرح اظهار
کرد :برای هر خودرو یک بیمهنامه شخص
ثالث را با توجه به ویژگیهای مالک خودرو
صادر میکنیم .در اینجا ممکن است مالک
خــودرو بخواهــد عالوهبر خــودش ،افراد
دیگری هم از آن وســیله نقلیه اســتفاده
کنند کــه در اینصورت نام آن افراد را هم
اضافه میکند.
رئیــس کل بیمه مرکزی با تأکید بر اینکه
برای تعداد افرادی (جــز راننده اصلی) که
به این بیمهنامهها اضافه میشــوند ،هزینه
اضافهای دریافت نخواهد شــد گفت :نحوه
رانندگــی فرد یا افــرادی کــه از خودرو
اســتفاده میکنند بهعهده نیروی انتظامی
اســت که از این جهت اجــرای این طرح
نیازمند همکاری نیروی انتظامیاست.
در این میان جای ســؤال است که توجیه
تغییر سازوکار صدور بیمهنامه برای فرد به
جای خودرو چیست؟ بیمهنامههای شخص
ثالث طبــق اظهار شــرکتهای بیمه جزو
حوزههای زیانده این شــرکتها هســتند
که بهنظر میرســد رئیس کل جدید بیمه
مرکــزی بهمنظور کاهش زیاندهی صنعت
بیمــه در این حوزه دســت بــه انجام این
تغییــرات خواهد زد .در ایــن طرح جدید
عملکرد راننده یا رانندگان وسایل نقلیه در
تعیین نرخ حق بیمه پرداختی آنها اثر داده
میشود.

بیمهنامه شــخص ثالــث صرف ًا برای
خودرو صادر میشود
پیــش از این هم رئیــس کل بیمه مرکزی
بهعنــوان یــک نهــاد ناظر گفتــه بود که
بیمهنامه شــخص ثالث صرفاً برای خودرو
صادر میشود و بههیچ وجه چند بیمهنامه
برای یک وســیله نقلیه صادر نمیشود .در
طرح جدید ویژگیهای راننده یا رانندگان
وســیله نقلیه مانند مشــخصات ،ســوابق
شــخصی و بیمهای در تعییــن حقبیمه و
ارزیابی ریسک بیمهگذار دخیل خواهد بود.
به گفته ســلیمانی ،درحال حاضر ســوابق
بیمهای راننده در محاسبه حقبیمه اعمال
میشــود ،به نحــوی که طبــق آییننامه
اجرایی ماده ۱۸قانون بیمه شــخص ثالث،
رانندگانــی که خســارتی دریافــت نکرده
باشد ،ساالنه مشمول تخفیف در حق بیمه
میشوند که این تخفیف درصورت نداشتن
خسارت در ســالهای آینده تا ۷۰درصد
افزایش مییابد.
به گزارش ایســنا ،رئیس کل بیمه مرکزی

پیــش از این گفته بود ،با توجه به تکالیف
قانونــی مربــوط در قانون بیمــه اجباری
شــخص ثالث مصوب ۱۳۹۵طی سالهای
اخیــر برخی از عوامل مربــوط به ویژگی
راننــده را در ارزیابــی ریســک و تعیین
حقبیمــه و تخفیف یا اضافــه نرخ لحاظ
کرده و مقررات مربوطه را به شــرکتهای
بیمه ابالغ کرده اســت .بهعنــوان نمونه
در حــال حاضر وفــق مقــررات ماده۱۸
قانون بیمه شــخص ثالــث ،رانندگان که
در ســوابق خود نمرات منفــی یا تخلفات
حادثهساز داشته و در ســامانه راهنمایی
و رانندگی ثبت شــده باشــند ،به تناسب
حقبیمــه آنها افزایش مییابد .از ســوی
دیگر بهمنظور تشــویق رانندگان مجرب،
بیمه مرکزی با همــکاری نماینده نیروی
انتظامیآییننامهای را به دولت پیشــنهاد
کرده اســت که بهموجــب آن دارندگان
گواهینامــه طی دوره آموزشــی رانندگی
ایمن و کمخطر مشمول ۱۰درصد تخفیف
در حقبیمه خواهند شد.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران:

بندر انزلی میتواند قلب اتصال ایران به اروپا باشد
راهاندازی خط ترکیبی چین -آکتائو -انزلی
مدیرعامــل کشــتیرانی با بیان اینکه گیــان میتواند
ظرفیــت نقطه اتصال ایــران به اروپا باشــد و قلب این
موضوع بندر انزلی است گفت :بهتازگی طی هماهنگی با
چینیها خــط چین -آکتائو -انزلی را راهاندازی کردهایم
و بهتازگی چهارمین کشــتی هم در ایــن خط بارها را
جابهجا کرد.
به گزارش ایلنا ،محمد ســعیدی در آییــن رونمایی از
سیلوهای ۴۵هزار تنی کشــتیرانی دریای خزر در بندر
انزلی با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
اظهار داشت :این چهار دهه با فراز و نشیبهای بسیاری
طی شد اما در بر آیند آن جمهوری اسالمیایران امروز
قدرتمند ،باصالبت و آزاد اســت و در منطقه و جهان به
عنوان کشوری با اقتدار و مستقل عرض اندام میکند.
وی این اقتدار را تنها در عرصه سیاست خارجی ندانست
و بیان داشــت :کشــور با اتکا به جوانان خود افتخارات
بزرگی را بهویژه در حوزه فن آوریهای نوین کسب کرده
است.
دکتر ســعیدی با یادآوری اینکه کشور پیش از انقالب
در بســیاری از بخشها به خارج وابسته بود خاطرنشان
کرد :امروز در عرصههای پزشکی ،بایوتکنولوژی ،نظامی،
هســتهای و ...در منطقــه و حتی جهان حــرف اول را
میزنیم.
مدیرعامــل کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران
دســتاوردهای ۴دهه اخیر در عرصه دانشهای بنیادین
بینظیر و سراســر شکوفایی ارزیابی کرد و افزود :بهطور
مثال در حوزه بایوتکنولوژی آن هم بدون کمک خارجی
و تنها با تکیه بر تالش جوانان با اســتعداد کشــور رتبه
دوازدهم جهان را در اختیار داریم.
وی دســتاوردها در حوزههای هســتهای ،نظامی را نیز

شبیه معجزه دانست و گفت :تمام این رخدادهای مهم از
بطن دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخلی برآمده است.
دکتر ســعیدی این پیشــرفتها را با توجــه به غرور و
پشتوانه تاریخی کمنظیر ایرانیان موجب نگرانی دشمنان
کشور ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت :باید قدر خود و
داشتههایمان را بدانیم.
رئیس هیئت مدیره کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران
افزود :باید دست جوانانی که در رشد و شکوفایی کشور
نقش ایفا کرده اند بوسید.
وی با تأکید بر اینکه باید قدر ملت فهیم ،متواضع و کم
توقع خود را بدانیم ،خاطرنشان کرد :وظیفه ما مسئوالن
نوکری و خدمت به این مردم است.
سعیدی مهمترین وظیفه مسئوالن را ایجاد اشتغال برای
جوانان دانست و بیان داشت :مســئوالن باید در زمینه
ایجاد ارزش افزوده اقدام کنند تا ایرانیان در داخل همین
کشور بمانند و فعالیت کنند.
مدیرعامل کشــتیرانی جمهوری اسالمیایران در ادامه
بــا تأکید بر اینکه تنها از  ۱۰درصد توانمندی ترانزیتی
خــود بهره میبریم گفت :ما قلب خاورمیانه را در اختیار
داریم بنابراین باید قدر این فرصت را بدانیم.
وی با اشــاره به پروژه خط ریل قزوین-رشــت -انزلی-
آســتارا ،کوتاهی در اجرای این پروژه را نادرست ارزیابی
کرد و خاطرنشــان کرد :این خط ریلی منطقه گیالن را
متحول خواهد کرد بنابراین مسئوالن محترم باید تالش
کنند این پروژه بزرگ و ملی بزودی به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ادامه داد:
ما بهتازگی طی هماهنگی با چینیها خط چین -آکتائو-
انزلی را راهاندازی کردهایم و به تازگی چهارمین کشــتی
هــم در این خط بارها را جابهجا کــرد .گیالن میتواند

ظرفیــت نقطه اتصال ایــران به اروپا باشــد و قلب این
موضوع بندر انزلی است.
ســعیدی در ادامه با یادآوری دســتاورد کشتیرانی خزر
برای جــذب بار ترانزیتــی چین از طریق مســیر یک
کمربند -یــک راه که چهارمین محمولــه آن بهتازگی
ترابری شــد اظهار داشت :این اقدام که در جهت کمک
به توســعه ترانزیتی کشور انجام شد تنها با یک کار نرم
افزاری و فکری و بدون هیچ هزینه مالی به ثمر نشست.
وی با تأکید بر اینکه باید برای پیشرفت کشور اختالفات
فکری خود را کنار بگذاریم افزود :باید ملی بیندیشیم و
مث ً
ال تالش کنیم همین منطقــه گیالن به محل اتصال
حمل و نقل به اروپا تبدیل شود.
رئیس هیئت مدیره کشــتیرانی جمهوری اسالمیایران
در بخــش دیگری از ســخنان خود به احــداث پروژه
ســیلوهای ۴۵هزار تنی غالت از سوی کشتیرانی دریای
خزر در بندر انزلی اشــاره کرد و تصریح کرد :این اقدام
از سوی کشــتیرانی تنها به این دلیل صورت گرفت که
آینده انزلی و گیالن را شکوفا میدانیم.
وی افــزود :بندر انزلی بهترین منطقه در بنادر شــمالی
در حــوزه غالت اســت و انتظار داریم ســازمان بنادر و
دریانوردی باید در زمینه توسعه فعالیتها به کشتیرانی
جمهوری اســامیایران کمک کند چراکه کشــتیرانی
بازوی توانمند دولت برای تقویت استان گیالن است.
سعیدی در پایان اظهارات خود خاطر نشان کرد :وظیفه
کشــتیرانی ساخت ســیلو نیســت اما ما میخواهیم به
زنجیره تأمین و تولید اشــتغال کمــک کنیم چه آنکه
با احداث پروژه ســیلوهای ۴۵هزار تنــی غالت ۸۰نفر
مستقیم و ۳۵۰نفر بهصورت غیرمستقیم مشغول فعالیت
خواهند شد.

تحقق درآمدهای نفتی سال ۹۸دور از انتظار است
مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی در گزارشی در خصوص
وضعیت صندوق توســعه ملــی و نقش و جایــگاه آن در الیحه بودجه
سال ۹۸این امر را بررسی همهجانبهای کرد.
به گزارش ایلنا ،در بخشی از چکیده این گزارش آمده است:
بررســی عملکرد و صندوق توســعه ملی در پرداخت تســهیالت ارزی
سپرده گذاری ارزی و تسهیالت ریالی نشان دهنده این موضوع است که
باوجود صراحت اساسنامه صندوق بر مستقل بودن صندوق توسعه ملی
از مصارف بودجهای در سالهای اخیر مصارف صندوق توسعه ملی متأثر
از قوانین بودجه بوده است.
بررسی تسهیالت ارزی نشان میدهد مجموع تسهیالت ارزی پرداخت
شده از زمان تأسیس صندوق تا سی و یکم شهریور ماه سال جاری حدود
۱۶میلیارد و ۸۰۰میلیون دالر بوده اســت که ۷میلیارد و ۴۱۰میلیون
دالر آن به بخش عمومیغیردولتی و ۹میلیارد و ۶۳۰میلیون دالر آن به
بخش خصوصی و ۷۶میلیون دالر به بخش تعاونی پرداخت شده است.
همچنین ۷میلیارد و ۲۰۰میلیون دالر سپردهگذاری ارزی برای پرداخت
تسهیالت صندوق تسهیالت توسط صندوق توسعه ملی انجام شده است.
از ســوی دیگر صندوق توســعه ملی برای اجرای تکالیف دیگری مانند
طــرح ملی آب و خاک تکلیف بند دال تبصره ۴قانون بودجه ســال۹۷
از جمله بازســازی مناطق آسیب دیده از زلزله تولید واکسن سینه پهلو
و رفع مشــکل برق و مقابله با ریزگردهای خوزستان تقویت بنیه دفاعی

و غیره بالغ بر ۲۳میلیارد و ۵۰۰میلیون دالر تســهیالت ارزی پرداخت
کرده است.
عالوهبر این صندوق توســعه ملی بر اساس قوانین بودجه ماده ۵۲قانون
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون
حمایت از توســعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری
در حال حاضر حدود ۳۱۵هزار میلیارد ریال از منابع خود را به تسهیالت
ریالی اختصاص داده است.

در مورد سهم صندوق توسعه ملی از عواید حاصل از صادرات نفت خام
میعانات گازی و خالص صادرات گاز در الیحه بودجه ســال ۹۸میتوان
به نکات ذیل اشاره کرد:
 -۱بر اساس بند الف تبصره ۱۲الیحه بودجه سال  ۱۳۹۸سهم صندوق
توسعه ملی معادل ۲۰درصد منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات
گازی و خالص صادرات گاز در نظر گرفته شده است.
 -۲با توجه به فرضیههای دولت در الیحه بودجه ســال ۹۸جهت برآورد
درآمدهای نفتی سهم صندوق توسعه ملی با در نظر داشتن کاهش سهم
صندوق توسعه ملی به ۲۰درصد ۶میلیارد و ۷۰۰میلیون دالر خواهد بود
که البته با توجه به پیش برآوردی دولت در پیشبینی درآمدهای نفتی
وصول این میزان ورودی دور از انتظار خواهد بود.
 -۳تأمین منابع ســقف دوم الیحه بودجه یعنی ۴۰۰هزار میلیارد ریال
از محل منابعی از از جمله منابع ورودی صندوق توســعه ملی بهغیر از
۱۴درصد استفاده شده در سقف اول در نظر گرفته شده است.
 -۴در تبصرههــای  ۱۹ ۱۸ ۴و  ۲۱الیحــه بودجه ســال ۱۳۹۸تکلیف
دیگری نیز بر منابع صندوق توســعه ملی اعمال شــده است با اینکه
تکلیف تبصرههای مذکور عمدتاً دارای قید از محل برداشــت مجاز و در
چارچوب سیاســتهای صندوق هستند اما با توجه به شرایط پیش رو
الزم است در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سالهای
آتی پسانداز شود.

وزیر اقتصاد:

پای سرمایهگذاری در غل و زنجیر است

وزیــر اقتصاد با اشــاره به فرار مالیاتــی گفت :در بحث
مالیاتهــا ما  25تا 40هزار میلیــارد تومان فرار مالیاتی
داریم که رقم بزرگی است برای اینکه راههای انسداد این
فرار مالیاتی را شناسایی و عملیاتی کنیم ،به بسیج عقلی
نیاز داریم .در حال حاضر 40درصد جی دی پی ما معاف
از مالیات اســت باید شناســایی کنیم که این معافیتها
برای چه بوده است.
به گــزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا ،فرهاد دژپســند در
نشســت هماندیشــی با اقتصاددانان جوان با اشــاره به
فلسفه تشــکیل این نشســت گفت :برای برون رفت از
شــرایط موجود نیازمند بسیج فکری همگانی هستیم تا
از راهکارهای آن اســتفاده کنیم .وزارت اقتصاد بهواسطه
قدمت تاریخی بهرهمند از صاحبنظران است اما ما به آن
اکتفا نکردیم و سعی کردیم از چشمههای جوشان اندیشه
خــارج از وزارتخانه اعم از دانشــگاهها و بخش خصوصی
استفاده کنیم.
وی ادامه داد :برخی از دوستان که نخواستند در وزارتخانه
باشند دلیلی ندارد که برای برون رفت از این شرایط با آنها
مشارکت نداشته باشیم ما بهعنوان مدیران این وزارتخانه
مکلف به اســتفاده از نظرات آنها هستیم ،از همین روی
بنده 10هسته اندیشهورزی را تعریف کردم .بحث جدی
ما در این راســتا متشــکل کردن اقتصاددانان جوان در
کمک به تشــکیل خانه اقتصاددانان است .البته ما نباید
محدود به این هستهها باشیم ما میخواهیم این شبکه را
سازمان دهیم و با یک ارتباط مستقیم ،مختلط و با وزن
غیرحضوری تشکل یابیم تا در مباحث کلیدی از نظرات
استفاده شود.
وی تصریــح کرد :ما عالوهبر تشــکیل این هســتههای
اندیشــهورزی طرحــی داریم که کمک کنیم تا کشــور
صاحبخانه اقتصاددانان شــود البته این نیازمند تعریف
ساختاری است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اهمیت حوزه اقتصاد کالن گفت:
در این حوزه مســتمراً باید ایدههای نو داشته باشیم تا از
این شــرایط پیچیده که دیگران برای ما طراحی کردهاند
عبور کنیم .برای نمونه ما نمیخواهیم تورم وضعیتی رها
شده باشد اما از سویی نمیخواهیم تولید و سرمایهگذاری
آســیب ببیند بنابراین این دوگانهها کار را دشوار میکند
باید توجه داشت وزارت اقتصاد متولی تنظیم سیاستهای
اقتصــادی در حوزه اشــتغال ،حســابهای ملــی ،تراز
پرداختها ،تامین مالی دولت ،ســرمایهگذاری اقتصادی،
تامین مالی خارجی ،نظــام بانکی که امیدواریم روزی از
اقتصاد بانکپایه رها شویم و به سمت بازار سرمایه حرکت
کنیم را بر عهده داریم.
دژپسند تصریح کرد:بنابراین در این حوزهها که ذکر شد
نیازمند یک طیف گســترده و مشارکت هستیم تا از آثار
آن همه برخوردار شویم.
وزیر اقتصاد در مورد اهمیت اقتصاد هوشمند و دیجیتال
گفت :در آسیبشناســی مشــکالت اقتصادی بخشی از
آنها مربوط به روشهای ســنتی اســت ،مگر میشود در
دورهای که با نوســازی تفکر و اندیشــه اقتصادی روبهرو
هستیم اقتصاد نو یا اقتصاد هوشمند را مطرح نکنیم! ما
از سویی میگوییم بهرهوری پایین است و از سوی دیگر
از روشهای ســنتی استفاده میکنیم درحالیکه ما باید
از اقتصاد هوشــمند استفاده کنیم و آن نیز نیازمند عقل
جمعی اســت تقریباً دو یا سه هفته پیش در کمیسیون
اقتصادی در مورد بالکچین صحبت کردیم و بنده مشاهده
کردم که چقدر فاصله و یا مقاومت نادانســته وجود دارد.
اگر کسی موضوع را بشناسد و مخالفت کند ،حق دارد اما
غصه آدم به کسی است که نادانسته مخالفت میکنند.
وی با اشــاره به فرار مالیاتی گفت :در بحث مالیاتها ما
 25تــا 40هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم
بزرگی است برای اینکه راههای انسداد این فرار مالیاتی
را شناسایی و عملیاتی کنیم به بسیج عقلی نیاز داریم .ما
در حــال حاضر 40درصد جی دی پی ما معاف از مالیات
است باید شناسایی کنیم که این معافیتها برای چه بوده
است.
وی ادامــه داد :در بحث هزینههای دولت نیز این بســیار
ناگوار است که به شرایطی برسیم که هزینههای دولت به
عدد خاصی تبدیل شــود و ما قدرت مانور نداشته باشیم
چون اگر پایینتر از آن میزان برســیم بخشی از فعالیتها
آسیب میبیند یعنی به هسته سخت رسیدهایم.
دژپسند با اشاره به جذب ســرمایهگذاری خارجی گفت:
تقریبا 12.7میلیارد دالر مصوب شــد که ســرمایهگذاری
خارجی جذب شــود و ما تنها پنــج میلیارد دالر را جذب
کردیم باید بررسی کنیم که چرا 40درصد از آن به زمین
نشســته است چه موانعی وجود داشته است و برای بهبود
جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی چهباید کرد؟ آیا با
این فضای کســب و کار باید امید داشــته باشیم که رشد
کنیم درحالیکه پای ســرمایهگذاری در هزار غل و زنجیر
گیر کرده است.
وی در مورد برخی برآوردهای نادرســت گفت :ما نباید با
برآوردهای نادرست دل مردم را خالی کنیم مث ً
ال برخی از
تورم60درصدی یا 50درصدی و حتی از ابرتورمها صحبت
میکنند درحالیکه نباید نسبت به آینده اینگونه مطمئن
صحبت کنیم.
وی تصریح کرد :ما امروز در این نشســت هستیم تا برای
بررسی این مشکالت و ارائه راهکارها از نظرات اقتصادددانان
جوان استفاده کنیم و این استفاده تنها معطوف به تهران
نیست و از سایر استانها نیز استفاده خواهیم کرد.

