
معاون وزیر راه و شهرسازی:

صدور پروانه ساختمانی در تهران 6.4 درصد افزایش یافت

حمایت از مصرف کننده با »کنترل قیمت«  

گزارش گردهمایی نمایندگان اصلی گروه قطعات خودرو عظام

4انرژی

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

25 خانه بهداشت ساخته شده توسط بانک آینده 
در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، افتتاح و به 

بهره برداری رسید
بانک آینده، که پروژه های ساخت 25 خانه بهداشت را با هدف کمک به 
تأمین آسایش خاطر هم وطنان عزیز زلزله زده استان کرمانشاه، از حدود 
یک سال پیش آغاز کرده بود؛ آنان را با حضور جمعی از مردم منطقه، 
سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، اعضای  هیئت مدیره بانک آینده و 
تعدادی از مسئوالن استانی و محلی، ، افتتاح نموده و به بهره برداری رساند.

در پی وقوع زلزله دلخراش در استان کرمانشاه در سال 1396، بانک آینده، در 
راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، ساخت تعداد 25 خانه بهداشت را در این 
مناطق در دستور کار خود قرار داد که پس از گذشت حدود یک سال، این پروژه ها، 

با موفقیت کامل، به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفتند.

هدف بانک مرکزی از تغییر روش سود کاهش گردش 
پول است

محمد رضا مروجی هدف بانک مرکزی از تغییر روش پرداخت سود را 
کاهش گردش پول و در نهایت کاهش تورم در کشور دانست.

وی با اشاره به اینکه پرداخت سود ماه شمار از حدود 20 سال پیش در شبکه 
بانکی رواج داشته است افزود: با ورود سیستم های کامپیوتری محاسبه سود بصورت 
روزشمار انجام شده و محاسبه دستی سود به صورت ماه شمار منسوخ شد. قائم مقام 
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل ضمن اظهار نارضایتی از پرداخت سود باال به سپرده 
های کوتاه مدت افزود: معموالً در بسیاری از کشورها نه تنها به سپرده های روزشمار 
سودی پرداخت نمی شود که حتی کارمزد نیز از آنها دریافت می شود.مروجی تصریح 
کرد: پیاده سازی روش محاسبه سود بر مبنای ماه شمار به جای روزشمار در شرایط 
فعلی کشور تصمیم سختی به نظر می رسد.وی اظهار داشت: این احتمال وجود دارد 
که با تغییر روش پرداخت سود نقدینگی به سمت بازارهای موازی نظیر ارز، طال، 
مسکن و غیره وارد شود که با برنامه ریزی صحیح می توان از بروز آن جلوگیری کرد.
قائم مقام موسسه اعتباری ملل ادامه داد: هدف بانک مرکزی از تغییر روش پرداخت 
سود کاهش گردش پول در بین سپرده های روزشمار است.مروجی بیان داشت: 
کاهش گردش پول در جامعه می تواند در نهایت منجر به کاهش تورم شود.وی گفت: 
تغییر روش پرداخت سود از روز شمار به ماه شمار می تواند منجر به افزایش سوددهی 

بانک ها و موسسات اعتباری شده و تراز مالی آنها را بهبود بخشد.

تقدیر وزیر بهداشت از خدمات بانک قرض الحسنه 
مهرایران در استان کرمانشاه

 قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم 
افتتاح ۴۰ پروژه بهداشتی و درمانی و تجلیل از خیرین حوزه سالمت فعال 
در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از حمایت های بانک قرض الحسنه 

مهرایران در حوزه سالمت تقدیر کرد.
در این مراسم از بانک قرض الحسنه مهرایران به همراه خیرین حوزه سالمت که در 
مناطق زلزله زده استان کرمانشاه فعالیت داشته اند، قدردانی شد. بانک قرض الحسنه 
مهرایران با هدف تسهیل دسترسی مردم آسیب دیده از زلزله به خدمات بهداشتی 
درمانی اقدام به احداث سه باب خانه بهداشت در روستاهای کول سوند، سید احمد و 

کرکهرک از توابع استان کرمانشاه کرده است.

 راه اندازی مجتمع تخصصی
بیمه های زندگی بیمه آسیا

گرامیداشت  با  آسیا همزمان  بیمه  زندگی  های  بیمه  مجتمع تخصصی 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، راه اندازی می شود.

به گزارش روابط عمومی بیمه  آسیا، مسعود بادین، نایب   هیئت مدیره و مدیرعامل 
بیمه  آسیا با تأکید بر توسعه و فراگیری صنعت بیمه کشور از طریق بیمه  های زندگی، 
گفت: بیمه  آسیا به عنوان اولین شرکت بیمه  ای ارائه  دهنده بیمه  های جامع عمر 
و پس  انداز پس از پیروزی انقالب اسالمی، با هدف افزایش سهم بیمه  های زندگی 
در پورتفوی تولیدی خود همزمان با گرامیداشت ایام  ا... دهه فجر ، مجتمع تخصصی 
بیمه  های زندگی را راه  اندازی می  کند. مدیرعامل بیمه  آسیا با اشاره به تأکیدات  کل 
بیمه مرکزی درخصوص ارتقای جایگاه بیمه  های زندگی در صنعت بیمه کشور، اظهار 
داشت: یکی از اولویت  های بیمه آسیا، حرکت به سمت توسعه بیمه های زندگی است 
و به همین منظور با تدوین و آماد ه  سازی مقدمات   راه  اندازی مجتمع تخصصی   
بیمه  های زندگی در نظر دارد به شکلی تخصصی و حرفه  ای در مسیر توسعه این نوع 

از بیمه  ها گام  های اساسی بردارد.

١٣٥ شعبه ارزی بانک صادرات ایران آماده خرید 
ارزهای مردمی هستند

١٣٥ شعبه از ٣٢٢ شعبه ارزی بانک صادرات ایران در تهران و استان ها 
آماده خرید ارز از متقاضیان فروش هستند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در حال حاضر ٣٢٢ شعبه این بانک 
در سطح کشور به مشتریان خدمات متنوع ارزی ازجمله افتتاح و برداشت و واریز 
به حساب ارائه می دهند. از این تعداد، ١٣٥ شعبه )٤٢ شعبه در تهران و ٩٣شعبه 
در سایر استان ها( خدمات دیگری ازجمله خرید ارز از متقاضیان فروش، حواله های 
ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش بروات اسنادی را نیز به متقاضیان 

ارائه می کنند. 
در همین حال شعب صرافی سپهر بانک صادرات ایران نیز خدمات خرید و فروش 

ارز را به متقاضیان ارائه می  دهند.

دیدار مدیر عامل بیمه میهن با مدیر کل بنیاد مسکن 
استان مازندران

ای؛  جاده  تلفات  کاهش  سمینار  در  شرکت  برای  که  محمدی  داریوش 
چالش ها و راهکار ها به استان مازندران سفر کرده بود با حضور در بنیاد 

مسکن استان مازندران با آقای خانی نوذری مدیرکل این بنیاد دیدار کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از 
خدمات شرکت بیمه میهن و پرداخت به موقع خسارات، گسترش همکاری های 

فیمابین را خواستار شد.
داریوش محمدی مدیرعامل بیمه میهن نیز با تاکید بر ارائه خدمات متمایز به 
مشتریان استراتژیک شرکت، از تجمیع امور بیمه ای بنیاد نزد شرکت بیمه میهن 
استقبال و اظهار امیدواری کرد که ارتقاء کیفیت خدمات شرکت به بیمه شدگان، 

رضایت بیشتر بنیاد را به دنبال داشته باشد.

دریافت بودجه بیشتر معنا ندارداخبار

توزیع عادالنه بودجه با آمایش سرزمین
گروه اقتصادی - با توجه به درآمدنفتی در سال آینده، به نظر 
می رسد که کشور در شرایط سختی قرار بگیرد، از همین رو توجه 
به بودجه 98 بیشتر شد. در زمانی که ممکن است کشور در سال 
آتی با چالش های جدی مواجه شود، بودجه نقش حیاتی پیدا 

می کند و برخی از موارد در اولویت قرار می گیرند.
از حساسیت  از جمله مسائلی است که  بودجه و حاشیه  آن 
باالیی برخوردار است و درخصوص چگونگی تخصیص آن نظرات 
متفاوتی وجود دارد. همیشه عده ای موافق نحوه اجرای آن هستند 
بودجه  از مسائلی که در حاشیه  و عده ای دیگر مخالف! یکی 
مورد بحث قرار گرفت خواسته بودجه بیشتر نمایندگان برای 
حوزه انتخابیه خودشان بود. کاظم جاللی، نماینده مردم تهران، 
ری،  شمیرانات،  اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی 
درخصوص خواسته بودجه بیشتر نمایندگان به »ابتکار« گفت: 
»اگر آمایش سرزمین انجام می شد، بودجه براساس نیازهای هر 
منطقه توزیع شده و نمایندگان خواهان بودجه بیشتری برای حوزه 

انتخابیه خود هنگام بررسی و تصویب بودجه نبودند«.
وی افزود: »هر نماینده دوست دارد منطقه و حوزه انتخابیه خود 
را آبادتر کند که این درخواست گاهی سهم خواهی نمایندگان از 
بودجه تلقی می شود. مشکل اصلی سهم خواهی نیست بلکه ما باید 
از ابتدا آمایش سرزمین را انجام می دادیم و براساس آن حرکت 
می کردیم. این اتفاق در کشور نیفتاد که نشان از ضعف ما است. ما 
مسئوالن باید اعتراف کنیم که اگر آمایش سرزمین انجام می شد، 
توسعه بر اساس اهدافی که برای هر منطقه در نظر گرفته می شد 

و ظرفیت هایی که در آن منطقه وجود داشت، شکل می گرفت«.
بودجه جاری محل اختالف نیست

جاللی با بیان اینکه در ارتباط با بودجه دو بحث بودجه جاری 
و عمرانی مطرح می شود، توضیح داد: »در بودجه جاری اختالفي 
بین نمایندگان و دولت وجود ندارد زیرا بخشی از آن به حقوق و 
دستمزد برمی گردد که به کارمندان دولت داده می شود. بخش 
دیگر بودجه جاری، سایر هزینه  ها از جمله هزینه های ضروری 
است. با توجه به شرایط جدیدی که در آن قرار داریم باید در این 
بخش بودجه، صرفه جویی انجام شود. دولت تالش دارد برخی از 
هزینه های اضافی در این بخش را کم کند تا در عمل از انضباط 

مالی بهتری در بخش هزینه های جاری برخوردار باشیم«.
اولویت بودجه، تمام کردن پروژه های عمرانی نیمه کاره 

جاللی اضافه کرد: »در بخش هزینه های عمرانی، آنطور که 

شنیده می شود حدود 64 هزار میلیارد تومان به عنوان منابع 
عمرانی در بودجه گنجانده شده است. باید در این بخش توجه و 
تالش کنیم تا پروژه های ضروری در کشور انجام شود و پروژه های 
زخمی شده ای که از پیشرفت فیزیکی باالتری برخوردار هستند 
به نتیجه برسند.  در سال های گذشته پروژه های بسیار زیادی 
در داخل کشور کلنگ زنی کردیم که اجرای تعداد زیادی از آنها 
شروع شده، به گونه اي كه برخی از آنها پیشرفت فیزیکی 10 تا 
90 درصدی داشته اند؛ تمام کردن این پروژه ها باید در اولویت 

قرار بگیرد«.
جاللی معتقد است بعضی از پژوه های عمرانی باید به بخش 
خصوصی واگذار شود. از آنجا که بخش خصوصی از اجرای این 
پروژه ها استقبال می کند، باید این پروژه ها به این بخش سپرده 

شود.   وی در این باره گفت: » در جلسه شورای عالی اقتصادی که 
سران سه قوه حضور دارند، درباره این موضوع به صورت مفصل 

بحث و تصمیم گیری شد تا این پروژه ها واگذار شوند«.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی افزود: »برخی 
از پروژه های عمرانی، حاکمیتی است و تنها دولت و حکومت 
می توانند آنها را اجرا کنند. برای اجرای این پروژه ها باید آنهایی 
که از پیشرفت فیزیکی بیشتری برخوردار بوده اند در اولویت قرار 

بگیرند.«
همکاری مجلس با دولت در حل مشکالت مردم

نماینده مردم تهران، ری،  شمیرانات،  اسالمشهر و پردیس در 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه مجلس از قابلیت خوبی برای 
همکاری با دولت در حل مشکالت مردم برخوردار است، گفت: 

»باتوجه به کمبود منابعی که با آن مواجه هستیم، باید از منابع 
موجود به صورت بهینه استفاده کنیم به گونه ای که با کمترین 
هزینه، بیشترین فایده را به کشور برسانیم . دولت و نمایندگان 
مجلس باید کمک کنند تا در این شرایط که منابع کمتر است، 
بتوانیم کشور را اداره کنیم. البته رفتار ما باید همیشه منطبق بر 
یک منطق اقتصادی باشد که امروز ضرورت آن از هميشه بیشتر 

است«.
در شرایط سخت و حساس پیش  روی کشور، به نظر می رسد 
که باید حفظ منافع ملی را اولویت تمام مسائل اقتصادی قرار داد 
و اکنون که فشار بر اقتصاد کشور زیاد است، مسائل حاشیه ای را 
حذف کرده و برای اجرایی کردن برخی از تصمیمات تغییر رویه 

داد، به گونه ای که سطح رفاه عموم مردم اندکی بهتر شود.

معاون مالی و اقتصادی بیمه دانا: الزمه نظارت، آشنایی با قوانین و مقررات است
معاون مالی و اقتصادی بیمه دانا با اشاره به فواید و مزایای نرم افزارهای جدید بیمه ای، استفاده از داشبورد مدیریتی توسط معاونان شعب را مورد تاکید قرار داد. به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، فرشید جوان در همایش معاونان پشتیبانی شعب 

سراسر کشور و مسووالن مالی که در محل ساختمان سعدی برگزار شد، طی سخنانی ضرورت بروزرسانی اطالعات کارکنان شعب را یادآور شد و آشنایی آنها با قوانین و مقررات را الزمه نظارت بر امور عنوان کرد.
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معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: صدور پروانه های 
ساختمانی در شهر تهران از ابتدای امسال تا پایان آذر در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته 6.۴ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این مساله 
نشان دهنده این است که جذابیتی در بازار مسکن ایجاد شده تا سرمایه  گذاران به آن 
ورود کنند. با افزایش صدور پروانه های ساختمانی، ساخت ساز در آینده بیشتر می شود 
و مهندسان و کارگران ساختمانی بیشتری مشغول کار خواهند شد. آمارهای 9 ماهه 
ابتدای امسال در شهر تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 66.3 درصد 
افزایش قیمت را نشان می دهد همچنین مطابق این آمار، تعداد مبایعه  نامه ها حدود 
24 درصد کاهش داشته و ارزش ریالی مبایعه نامه ها 17.7 درصد افزایش  یافته است. 
در بازارهای موازی نیز یک آرامش نسبی برقرار شده و همه بازارها منتظر هستند تا 
شرایط جدید را ارزیابی کنند البته تالش های دولت نیز مؤثر بوده و توانسته از شتاب 
قیمت ها بکاهد. شاخص های بخش مسکن در سال گذشته مثبت بودند تا اینکه 
تکانه های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت ارز بر این بازار تأثیر گذاشت و باعث ایجاد 

تالطم در بازار مسکن و افزایش قیمت ها شد.
مظاهریان با تاکید بر اینکه برنامه وزارت راه و شهرسازی در دو سال آینده کمک 
به تولید مسکن است، افزود: این اعتقاد وجود دارد که اگر به  اندازه کافی مسکن تولید 
شود، بازار به تعادل می رسد. وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد با توجه به شرایط 
پیش آمده که به  سوی رکود در حرکت است، جریان مثبت تولید را حفظ کند تا واحد 
مسکونی به  اندازه کافی برای متقاضیان وجود داشته باشد. برای تحقق این هدف، 
قرار است برای ساخت و تجهیز 400 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور به همراه 

تکمیل مسکن مهر اقدام شود.
مظاهریان جزئیات ساخت 400 هزار واحد مسکونی را اعالم و اظهار کرد: بر اساس 
این برنامه در شهرهای جدید تا چهار سال آینده 50 هزار واحد مسکونی ساخته 

می شود که 32 هزار واحد در پایتخت و 25 هزار واحد در استان البرز خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین از ساخت 100 هزار 
واحد مسکونی در شهرهای زیر 50 هزار نفر توسط بنیاد مسکن خبر داد و افزود: اگر 
بتوان در شهرهای زیر 50 هزار نفر، جمعیت را تثبیت و از روند صعودی مهاجرت 
به شهرهای بزرگ جلوگیری کرد، مزایای زیادی برای شهرهای کوچک و بزرگ 

فراهم خواهد شد.
وی به طرح واگذاری کارت اعتباری برای خرید مصالح به سازندگان اشاره کرد و 
گفت: این سیاست های تشویقی زمینه ورود هرچه بیشتر متخصصان به این پروژه ها 
را فراهم می کند.  از مجموع دو میلیون 300 هزار واحد مسکن مهری که در کل 
کشور وجود دارد یک میلیون 700 هزار واحد آن تحویل  شده و 500 هزار واحد دیگر 
باقی  مانده است که 266 هزار واحد آماده تحویل بوده و فقط زیرساخت های آن آماده 
نیست. همچنین 217 هزار واحد نیز به  صورت نیمه  تمام باقی مانده است که بخش 
عمده آن در شهر پردیس استان تهران قرار دارد. پروژه های مسکن مهر در شرایط 
متفاوتی قرار دارند که نمی توان یک  راه حل کلی برای همه آنها ارائه کرد، به همین 
دلیل وزیر راه و شهرسازی یک گروهی را به سرپرستی قائم مقام خود در امور مسکن 
مهر تعیین کرده تا بر روی یافتن راه حل برای تک تک این مسکن ها متمرکز شوند. 
این اطمینان به مردم داده می شود که برای وزارت راه و شهرسازی، کاری مهم تر از 

اتمام و تحویل مسکن مهر وجود ندارد.
وی درباره انجام اقدامات برای بهبود وضعیت مسکن مستأجران نیز گفت: 35 
درصد خانوارهای شهری مستأجر هستند که معموالً در طبقه اجتماعی با حقوق 

ثابت قرار دارند.
مظاهریان به تالش هایی که در جهان و ایران برای تثبیت و اعالم یک قیمت واحد 
برای تمامی اجاره نشینان انجام شده، اشاره کرد و گفت: این مسئله از لحاظ علمی و 
تجربی رد شده است. اجرای این سیستم، باعث کاهش عرضه اجاره از سوی مالکان 

خواهد شد و پس از گذشت دو تا سه سال سونامی کمبود ملک اجاره ای ایجاد خواهد 
کرد به همین دلیل بهترین راه حل این است که تولید مستمر مسکن اجاره ای صورت 

گیرد تا بتواند نیاز طبقه متوسط و کم درآمد تأمین شود.
وی درباره طرح اجاره دو ساله و پیش بینی افزایش 10 درصدی اجاره بها  گفت: این 
الیحه به تصویب کمیسیون مربوطه رسیده و منتظر اعالم نظر هیئت دولت است. 
این طرح عالوه  بر جلوگیری از خانه بدوشی هر ساله مستأجران، باعث معافیت های 
مالیاتی برای مالکان می شود که امیدواریم تصویب و ابالغ آن تا سال آینده و فصل 

نقل و انتقاالت بعدی به مرحله اجرایی برسد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ عظام نمایندگان اصلی توزیع قطعات تولیدی 
گروه عظام از سراسر ایران در یک نشست هم اندیشی دوستانه گرد هم آمدند. 

در این جلسه صمیمی جناب آقای عباس ایروانی به عنوان بنیان گذار و معمار 
هلدینگ عظام با اشاره به موانع تولید، استراتژی های گروه عظام را توسعه و گسترش 
تولید و افزایش عمق داخلی سازی قطعات، با تکیه بر دانش و توان مهندسین داخلی 

و کاهش ارزبری اعالم نمودند.
ایشان با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی، هدف گروه عظام را 
تولید با بهترین کیفیت و تثبیت قیمت ها علیرغم افزایش نهاده های تولید و در 

نهایت تامین نیاز مصرف کنندگان قطعات خودرو بیان داشتند.
تهران،  های  استان  در  فعال  کارخانه   12 با  عظام  گروه  است  ذکر  شایان 
البرز،گیالن،آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان با تولید بیش از 500 نوع از قطعات 
استراتژیک خودرو در بخش های برق و الکترونیک ، ایمنی و امنیتی، مکاترونیک، 

تعلیق و انتقال قدرت، فرمان، قطعات موتوری، تزیینات و پلیمری به عنوان بزرگترین 
تولیدکننده قطعات اصلی خودرو در کشور بوده و با پشتیبانی از خطوط تولید 
خودروسازان و تامین نیاز بازار لوازم یدکی خودرو به زمینه اشتغال مستقیم برای 
حدود 5000 نفر را در کارخانجات خود فراهم نموده با همکاری  بیش از 500 شرکت 
تامین کننده در داخل کشور با تعداد 25000 نفر در شرکت های تامین کننده 

داخلی سهم بسزایی در کارآفرینی و ارتقاء تولید ملی ایفا نموده است.
گفتنی است این صنعت در سال جاری با چالش هایی نظیر افزایش و عدم ثبات 
در نرخ ارز، مشکالت گمرکی و عدم ترخیص به موقع قطعات و مواد اولیه تولیدی، 
افزایش شدید قیمت مواد اولیه همچون فوالد و آلومینیم، مس و مواد شیمیایی 
سلولزی و بازگشت تحریم ها مواجه شده که باعث کاهش تولید، بهره وری و تحمیل 
مشکالت مضاعف به شرکت های تولیدی شده است. انتظار می رود دستگاه های 
مسئول با تدبیر و حمایت از این صنعت که به عنوان سومین صنعت مهم کشور بعد 

از صنعت نفت و بانکداری است توجه الزم نموده و قدم در جهت رفع مشکالت فوق 
برداشته تا زمینه بهبود و ثبات در شرایط تولید فراهم گردد. 

صنعت خودرو در ایران پس از صنایع نفت و بانکداری، بیشترین سهم را در توسعه 
کشور بر عهده داشته و به جایگاه نخست در منطقه، رتبه پنجم در آسیا و یازدهم در 

جهان دست پیدا کرده است.
هدف گذاری برای تولید ساالنه 3 میلیون خودروی سواری و وانت و 120 هزار 
دستگاه خودروی سنگین می تواند ضمن اشتغال زایی جهت حدود 50.000  نیروی 

کار، سهم 4 درصدی از تولید ناخالص ملی را نیز به خود اختصاص دهد.
سه دهه تجربه عملی، نوآوری، تجهیز خطوط تولید به ماشین آالت پیشرفته و 
انتقال تکنولوژی صنعتی بروز دنیا، ارتقای دانش فنی و آموزش دائمی نیروها و در 
نهایت تولید محصوالت استاندارد و بادوام، و اصل بهبود مستمر بی شک نویدبخش 

افق های گسترده تری در بازار داخلی و بازارهای صادراتی برای گروه عظام می باشد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در مراسم تجلیل 
جدید  خدمات  از  فارس  استان  نمونه  صادرکنندگان  از 

صندوق برای تسهیل صادرات غیرنفتی رونمایی کرد.
افروز بهرامی با اشاره به نقش صندوق به عنوان سپر دفاعی 
سیاسی  ریسکهای  پوشش  از  اقتصادی  جنگهای  در  صادرات 
و تجاری صادرکنندگان در قالب محصوالت جدید بیمه ای و 
تضمینی خبر داد. وی با اشاره به اینکه متوسط پوششهای بیمه 
اعتبار صادراتی در سطح جهان 10درصد است، عنوان داشت 
صندوق تا پایان برنامه ششم این حد نصاب را پشت سر خواهد 

گذاشت.

بهرامی، الگوهای موفق کشورهای شرق آسیا از جمله ژاپن، 
چین، هند و کره جنوبی در سیستمهای اعتبار صادراتی را به 
عنوان الگویی برای کشورمان معرفی نمود و از دولت و مجلس 
درخواست نمود تا بنیه مالی صندوق ضمانت صادرات ایران در 

سطح موسسات رقیب صادراتی تقویت شود.
هیئت مدیره صندوق با اشاره به چهار وجه نهادهای حامی 
توسعه ملی،  ، صندوق  تجارت  توسعه  صادرات شامل سازمان 
بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، از عزم جدی 
این نهادها برای اجرای بسته حمایت از صادرات سال 97 و تزریق 

منابع مالی ارزان قیمت ارزی و ریالی به صادرات کشور خبر داد.

بهرامی ، استفاده از بیمه نامه های اعتبار صادراتی صندوق را 
از بهترین و ارزان ترین راه پوشش و مدیریت ریسک صادرات 
معرفی نمود و به صادرکنندگان توصیه نمود تا بیش از پیش از این 

خدمات استفاده نمایند.
وی فروش صادراتی به شکل نقدی را در حکم ایجاد مزیت 
رقابتی برای صادرکنندگان سایر کشورها دانست و تاکید نمود 
صادرکنندگان ایرانی باید برای افزایش رقایت پذیری در بازارهای 

خارجی به فروش به شکل اعتباری فکر کنند.
مدیرعامل صندوق با اشاره به اینکه صندوق آماده است تا به 
عنوان ضربه گیر تجارت خارجی عمل نماید برنامه های جدید 

اعتبار  فعال سازی خطوط  را شامل  صندوق ضمانت صادرات 
های  نامه  ضمانت  صدور  صادراتی،  اسناد  دین  خرید  خریدار، 
مورد نیاز پیمانکاران ایرانی فعال در خارج از کشور و ایجاد دفتر 
اعتبارسنجی در عراق، تشریح نمود. بهرامی عنوان داشت تنوع 
بخش محصوالت و خدمات در دستور اتاق فکر صندوق قرار گرفته 

است که با مشارکت بخش خصوصی اخیرا تشکیل شده است.
شرکت در کارگروه توسعه صادرات استان فارس به ریاست 
استاندار فارس از دیگر برنامه های سفر یک روزه مدیرعامل صندوق 
بود که مشکالت صادرکنندگان و راهکار رفع آن مورد بررسی 

قرار گرفت.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران عنوان کرد

ازصادرات غیر نفتی در مقابل تحریم ها محافظت می کنیم


