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اخبار

پرداخت 5473میلیارد
ریالتسهیالت بانکتوسعه
تعاون به مددجویان نهادهایحمایتی

اخبار

« ابتکار» روند اصالحات اقتصادی و شرایط ویژه سال جاری را بررسی کرد

امضای تفاهمنامه همکاری هتل
فرودگاهی با انجمن بهبود و توسعه
سطح سالمت روانی کشور

با امضای تفاهمنامهای بین شرکت توسعه
گردشگری آریا زیگورات (هتلهای فرودگاهی)
و انجمن بهبود و توسعه سطح سالمت روانی
کشور( ،)NAمقرر شد از این پس گردهماییهای
انجمن مذکور در هتل فرودگاهی برگزار شود.
مدیرعامل شرکت شرکت توسعه گردشگری
آریا زیگورات در خصوص امضای تفاهمنامه
مذکور گفت :این تفاهمنامه همکاری به منظور
توسعه سطح سالمت کشور امضا شده که
بر اساس آن ،جلسات انجمن  NAبه همراه
اقامتهای آخر هفته با برگزاری همایشهای
شاد در هتلهای فرودگاهی برگزار میشود.
سمانه یوسفی افزود :از آنجا که شرکت آریا
زیگورات خود را عضو کوچکی از خانواده بزرگ
ایران می داند ،این رسالت را بر اساس سیاست
های کالن گروه مالی گردشگری در راستای
مسئولیت های اجتماعی خود آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه تالش برای افزایش سطح
سالمت روانی کشور یک وظیفه همگانی است،
ادامه داد :ما نیز سعی داریم خودمان را جزیی
از اعضای انجمن “  ”NAبدانیم و بتوانیم با ارائه
خدمات شایان و مقرون به صرفه ،محیطی امن
به دور از هر گونه هیاهوی شهری و البته با حفظ
کامل همه اصول ،زمینه سفری کوتاه به تهران را
در هتل های فرودگاهی برای آنان فراهم کنیم.
یوسفی اظهار امیدواری کرد :در آینده نه
چندان دور با کمک رسانی به انجمن مذکور
شاهد اتفاق ویژه ای در کشور باشیم و به بهبود
سطح سالمت روانی بیماران انجمن کمک کنیم.
شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات وابسته
به شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و
گردشگری ایران (سمگا) از زیرمجموعههای گروه
مالی گردشگری است.

بازاروسرمایه
آمادگی بانک توسعه صادرات برای
اعطای تسهیالت به صنایع پلیمری
دانش بنیان

خطرات تغییر بدون مردم

پیش از شروع سال  1401بیشتر کارشناسان معتقد
بودند با توجه به احتمال باالی احیای برجام ،اقتصاد
در سال جدید از وضعیت مناسبتری نسبت به
سالهای گذشته برخوردار خواهد بود .اما سال
شروع شد و نه خبری از احیای برجام شد و نه بهبود
وضعیت اقتصاد!
در هفتههای اخیر شاهد پرواز قیمت بسیاری
از کاالهای اساسی بودیم .حاال بسیاری از خانوارها
برای تامین حداقلهای معیشتشان با چالشهای
جدی روبهرو شدهاند و اوضاع زمانی بدتر میشود که
برخی از مسئوالن از سختتر شدن شرایط صحبت
میکنند .اخیرا محسن رضایی ،معاون اقتصادی
رئیس جمهور در جریان سفر خود به خوزستان در
گردهمایی ائمه جمعه این استان گفته است که در
چند سال اخیر تورم  ۴۰درصدی را تجربه کردیم و
امسال هم شرایط سختی خواهیم داشت.
بعد از جنگ بدترین بال تورم است
سیاوش غیبیپور ،کارشناس مسائل اقتصادی
درخصوص سخت شدن شرایط اقتصاد در جاری
به ابتکار گفت :یک جمله معروف وجود دارد که
میگویند بعد از جنگ بدترین بال برای بشر بیکاری
و تورم است اما ما باید بدانیم که شرایط خوب به
مفهوم حفظ تورم نیست چراکه گاهی توزیع درآمد
به معنای شرایط خوب است این در حالی است که
در آن شرایط تورم تغییری نمیکند اما درآمد به
خانوارها باز میگردد و خانوار شرایط را خوب ارزیابی
میکند .گاهی اوقات شرایط خوب نیز به معنای
اصالحات اقتصادی است اصالحات اقتصادی نیز
میتواند همراه با تورم باشد.
وی افزود :ما در سال جاری باید بررسی کنیم و
ببینیم که کشور نیاز به اصالحات دارد یا خیر؟ آن
چیزی که برخی از کارشناسان و مسئوالن از شرایط
سخت میگویند این است که با مسائلی همچون
اصالحات اقتصادی روبهرو هستیم.
این صاحبنظر اقتصادی با بررسی روند اصالحات
اقتصادی ادامه داد :هنگامی که اصالحات اقتصادی
صورت بگیرد ( حذف ارز ترجیحی) بدون شک رفتار و
سبک زندگی خانوارها تغییر خواهد کرد ،به هرحال با
حذف ارز دولتی ما با افزایش قیمتها مواجه خواهیم
بود و فارغ از روشهای جبران که چقدر کیفیت دارد
و چه اندازه میتواند قدرت خرید خانوارها را افزایش
دهد ،تورم افزایش خواهد یافت و حتی ممکن است
که درصد تورم از سالهای گذشته بیشتر هم شود.
تورم دهکهای پایین را مورد هدف قرار داده است
وی با اشاره به افزایش قیمت کاالهای اساسی اظهار
کرد :تورم در سالهای قبل یک جنبه کلی در اقتصاد
داشت اما امسال تورم در ارتباط با جزئیات خانوارها
بوده است .به بیانی دیگر تورم مواد خوراکی و اجاره
دهکهای پایین را مورد هدف قرار داده است.

کیمیانجفی

kimia.najafi.23@gmail.com

سیاوش غیبیپور با بررسی وضعیت اقتصاد کشور تاکید کرد :هماهنگ کردن افکار جامعه با تحوالت ،یک سرمایه اجتماعی بوده و اگر قرار است در سال
جاری یک سری تغییرات را در دستور کار قرار دهیم باید بتوانیم جامعه را با خود همراه و دو زیان را جبران کنیم.

غیبیپور:یک
بالموفقیت
در اصالحات و
تغییرات،مردم
هستند.دولت
بایدبتواند
طیف عظیمی از
مصرفکنندگان
را با اصالحات
همراه کند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات برخی از
اصالحات ادامه داد :هر اصالحی تورم ،آثار نامطلوب،
بیکاری و مشکالت اقتصادی را به دنبال دارد .اما باید
توجه داشته باشیم که کیفیت این اصالحات بسیار
دارای اهمیت است .به بیانی دیگر باید ببینیم که
چقدر میتوانیم افکار خانوار و بنگاههای اقتصادی را
با این اصالحات هماهنگ کنیم.
راهی برای جبرا زیان
وی افزود :هماهنگ کردن افکار جامعه با تحوالت،
یک سرمایه اجتماعی بوده و اگر قرار است در سال
جاری یک سری تغییرات را در دستور کار قرار دهیم
باید بتوانیم جامعه را با خود همراه و دو زیان را
جبران کنیم .غیبیپور در ادامه صحبتهایش با
اشاره به راهکارهایی برای جبران زیان تغییرات گفت:

ما باید پس از تغییر و اصالحات دو زیان شخصی
و اجتماعی را جبران کنیم .زیان شخصی خانوارها
همان پرداخت یارانه و کمکهای اینچنینی است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد :برای جبران
زیان اجتماعی نیز ما باید هزینههای عمومی ناشی
از تغییرات را بپذیریم و فرهنگ جامعه را به سمت
تغییرات هدایت کنیم.
جامعه باید با اصالحات همراه شود
وی همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش به
همراه شدن جامعه با اصالحات تاکید کرد و گفت:
من گمان میکنم همراه شدن جامعه با تغییرات و
پذیرش عمومی اصالحات مسئله بسیار مهمی بوده
و شاید به دلیل ترس از همین تغییرات است که
دولتها چه در ایران و چه کشورهای دیگر با احتیاط

به شرایط تغییر و اصالح نگاه میکنند .به هرحال
اصالحات ،سفره خانوارها و نگاه جامعه را تغییر
میدهد .
غیبیپور افزود :در مجموع باید گفت ممکن است
شرایط خوب همراه با اصالحات و تورم باشد این
درحالی است که گرانی و تورم از دید مردم شرایط
بد خواهد بود .پس تعریف شرایط به نگاه مردم و
مسئوالن اقتصادی بستگی دارد.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد :یک
بال موفقیت در اصالحات و تغییرات ،مردم هستند.
دولت باید بتواند طیف عظیمی از مصرفکنندگان
را با اصالحات همراه کند اگر جامعه با برنامهها و
اهداف همراه نشود گاهی اوقات اصالحات و تغییرات
غیرممکن خواهد بود.

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه ،عمومی عادی بهطور فوقالعاده و عمومی فوقالعاده همراه اول

بانک توسعه تعاون بخش مهمی از
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری را
به معرفی شدگان نهادهای حمایتی اختصاص
داده است.
این بانک در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی

و عشایری در حدود  30هزار میلیارد ریال

مجامع عمومی عادی سالیانه ،عمومی عادی بهطور فوقالعاده و عمومی فوقالعاده شرکت ارتباطات سیار
ایران ،روز یکشنبه  ۸خرداد  ۱۴۰۱برگزار میشود.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران ،مجامع «عمومی عادی سالیانه»« ،عمومی عادی
به طور فوق العاده» و «عمومی فوق العاده» صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران از ساعت  ۹صبح
روز یکشنبه  ۸خرداد  ،۱۴۰۱در ساختمان ستاره ونک تهران برگزار میشود.
براساس این گزارش ،استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به  ،۲۹/۱۲/۱۴۰۰استماع
گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ،بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی
به  ،۱۴۰۰/١۲/۲۹اتخاذ تصمیم درباره میزان سود تقسیمی ،تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکت ،انتخاب

تاکید مدیرعامل بیمه سرمد بر افزایش سهم فروش آنالین

روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای مجامع شرکت و همچنین سایر مواردی که در صالحیت «مجمع
عمومی عادی سالیانه» باشد ،از موارد دستور جلسه ذکر شده است.
«مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده» همراه اول نیز از ساعت  ۱۱به تعیین اعضای حقوقی هیأت مدیره
خواهد پرداخت.
همچنین «مجمع عمومی فوقالعاده» این شرکت بورسی نیز از ساعت  ۱۱:۳۰به اصالح ماده  ۱۹اساسنامه و
سایر مواردی که در صالحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوقالعاده است ،میپردازد.
بنا بر اعالم این شرکت ،با توجه به ابالغیه مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۴سازمان بورس و اوراق بهادار ،حضور سهامداران
در مجمع با شرط رعایت شیوهنامههای بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن امکانپذیر خواهد بود.

نهادهای حمایتی اختصاص یافته است .از

ناحیه این میزان تسهیالت پرداختی  12هزار و

 936طرح توسط مددجویان در سراسر کشور راه

اندازی شده است.

بررسی عملکرد شعب بانک توسعه تعاون در

سراسر کشور نشان میدهد ،استان فارس با

 794طرح ،خراسان رضوی با  ،783آذربایجان
شرقی با  ،740کرمانشاه با  671و کرمان با 585
طرح در رتبههای اول تا پنجم تعداد طرحهای

مشمول پرداخت تسهیالت قرار دارند.

ن تسهیالت پرداختی بانک توسعه
میزا 

تعاون به مددجویان نهادهای حمایتی نیز تا

نیمه اردیبهشت سال جاری به بیش از 5473

میلیارد ریال رسیده است.

استان فارس با  379میلیارد ریال ،خراسان

رضوی با  351میلیارد ،آذربایجان شرقی با 301

میلیارد ،کرمانشاه با  275میلیارد و خوزستان با

 255میلیارد ریال در رتبههای اول تا پنجم میزان
پرداخت تسهیالت قرار دارند.

مدیرعامل بیمه سرمد گفت :سیاست جدی ما در سال ،1401
توجه به فروش آنالین بیمهنامه و افزایش سهم فروش آنالین در
پرتفوی شرکت است.
دومین جلسه شورای مدیران این شرکت در سال  1401با حضور
معاونان و مدیران برگزار شد.

اعتبار کارتهای نقدی
بانکپاسارگاد با تاریخ انقضای
خرداد ماه  1401تمدید شد

رشنوادی :موفقیت فروردین ماه را باید در  12ماه سال تکرار کنیم

تسهیالت پرداخت کرده است که از این میزان

حدود  5473میلیارد ریال به معرفی شدگان

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت:
این بانک به عنوان حامی اقتصاد دانش بنیان،
آماده است از صنعت پلیمری کشور به عنوان
صنعتی دانش بنیان ،بالغ و توسعه یافته حمایت
کند.
سیدعلی حسینی در سومین همایش ملی
اقتصاد صنایع پالستیک در ایران ،افزود :اواخر
سال گذشته طی قرارداد مشترکی که بانک توسعه
صادرات ایران با صندوق پژوهش و نوآوری نفت
امضا کرد ،مقرر شد بالغ بر  ۲۰هزار میلیارد ریال
تسهیالت به شرکتهای دانش بنیان و نوآور حوزه
نفت اختصاص یابد که این امر فرصت مناسبی
برای بهره مندی شرکت های پلیمری است.
وی بر لزوم توسعه دانش و فناوری در حوزه
پلیمر تاکید و اظهار کرد :کماکان برای ارتقا
صنعت پلیمر ،نیازمند دانش فنی خارجی هستیم
اما این ظرفیت وجود دارد که تمرکز حمایت
و تامین مالی صنایع دانش بنیان در راستای
شکوفایی شرکتهایی باشد که در این حوزه
فعالیتمیکنند.
وی کیفیت باال ،تنوع و حجم تولید محصوالت
پلیمری کشور را از امتیازات صادراتی مهم
صنعت پلیمر خواند و گفت :بی تردید پس از
ایجاد گشایش های بین المللی شاهد جهش
صادراتی چشمگیر در این صنعت خواهیم بود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار
کرد :این بانک خدمات مختلفی اعم از تسهیل
گشایش  LCداخلی ،خرید دین اعتبار اسنادی
داخلی و تامین سرمایه در گردش را به شرکتهای
پلیمری صادرات محور ارائه می دهد.
وی با اعالم آمادگی بانک توسعه صادرات
ایران برای حمایت مالی از فعاالن صنایع
پالستیک جهت ورود به بازارهای صادراتی
جدید ،تصریح کرد :این بانک همچنین خدماتی
چون صدور ضمانتنامه ،ارائه خدمات صرافی به
صادرکنندگان صنعت پالستیک ،تامین مالی از
طریق اوراق گام و حمایت از زنجیره صادرات
محصوالت پالستیکی را به مشتریان فعال در این
بخش ارائه می دهد.
یادآور میشود ،سومین همایش ملی اقتصاد
صنایع پالستیک در ایران دوم و سوم خردادماه
جاری با حضور اقتصاددانان ،فعاالن عرصه پلیمر
و عالقهمندان به این صنعت در محل هتل
المپیک تهران برگزار شد.

یعقوب رشنوادی گفت :در ماههای اخیر خبرهای بسیار مثبتی
از تحوالت بیمه سرمد در رسانهها منتشر میشود و امروز تصویر
مناسبی از برند شرکت در افکار عمومی شکل گرفته است که
میتواند به سرمد در ادامه راه کمک کند.
وی افزود :سرمد هنوز با نقطه قابل قبول فاصله زیادی دارد اما
روند فعالیتهای شرکت در ماههای اخیر بسیار روند خوبی بوده
است و انتشار اخبار خوب از شرکت نیز محصول همین روند رو به
رشد و تغییر فضای شرکت است.
مدیرعامل بیمه سرمد با اشاره به عملکرد مطلوب شرکت در
فروردین ماه ،گفت :عملکرد شرکت در جذب پرتفوی در فروردین
موفقیتآمیز بوده ،اما این کافی نیست و باید روند موفقیت شرکت
در  12ماه سال ادامه پیدا کند و تالش کنیم تمرکزمان را بر روی
اهدافمان حفظ کنیم.
رشنوادی خاطرنشان کرد :سرمد باید به روزهای خوب خود بازگردد
و بتواند سهم خود را در بازار بیمه کشور تثبیت کند.
وی به تدوین برنامه راهبردی شرکت نیز اشاره کرد و گفت :برنامه
راهبردی شرکت ،میثاقنامه ما برای تحقق اهدافمان است و همه
مدیران ارشد شرکت باید به آن پایبند باشند و برای اجرای آن برنامه
عملیاتی داشته باشند.
مدیرعامل بیمه سرمد یکی از بخشهای مهم برنامه راهبری شرکت

را افزایش سهم فروش آنالین دانست و گفت :توجه به فروش
آنالین بیمهنامه ،سیاست جدی ما در سالجاری بوده و افزایش سهم
فروش آنالین در پرتفوی شرکت را با قدرت پیش میبریم.
رشنوادی به ضرورت ارائه طرحهای نوآورانه هم اشاره کرد و گفت:
بخش مهمی از بودجه شرکت در سال  1401در راستای برنامه
راهبردی ،به بخش تحقیق و توسعه اختصاص یافته است تا بتوانیم
با ارائه طرحهای نوآورانه بیمهای ،از بازار مستعدی که در کشور در
این زمینه وجود دارد ،نهایت بهره را ببریم.
مدیرعامل بیمه سرمد همچنین با تاکید بر اینکه سرمد در مسیر
پیشرفت قرار گرفته است ،گفت :سال  1401از این نظر که نقطه
اتصال بین دو برنامه راهبردی سه ساله شرکت است ،سال بسیار
مهمی برای سرمد محسوب میشود و باید برنامههای خود را به
ویژه در حوزه فروش آنالین و توسعه شبکه فروش به طور جدی
پیگیریکنیم.
وی افزود :سال  1401میتواند آغاز یک دهه پرفروغ برای بیمه
سرمد باشد.
در ادامه این جلسه ،علی آفرین ،مدیر بیمههای اشخاص ،حسن
پورحسینی مدیر بیمههای آتشسوزی و باربری و حسین پایندانی
مدیر امور استانها و شبکه فروش ،برنامههای حوزه خود را برای
سال  1401تشریح کردند.

در راستای رفاه حال مشتریان و کاهش
مراجعه حضوری به شعبهها ،کارتهای نقدی
بانکپاسارگاد که تاریخ انقضای آنها از ابتدا تا
انتهای خرداد ماه سال  1401است ،ب ه مدت یک
سال تمدید شد.
از این پس مشتریان هنگام استفاده از
درگاههای پرداخت ،باید در بخش سال ِ تاریخ
انقضای کارت ،به جای عدد  ،01عدد  02را وارد
کنند .همچنین مشتریانی که از سامانههای
بانکداری مجازی یا همراهبانک استفاده میکنند
باید نسبت به ویرایش اطالعات کارتهای خود
بر این اساس اقدام کنند.
الزم به ذکر است هممیهنان عزیز میتوانند
اکثر امور بانکی خود را با بهرهمندی از انواع
ک پاسارگاد
خدمات بانکداری الکترونیک بان 
انجام داده و از مراجعه غیرضروری به شعبهها
خودداری کنند.
ک پاسارگاد به
مرکز مشاوره و اطالعرسانی بان 
شماره تماس 82890و سامانۀ  CRMدر سایت
این بانک به آدرس  www.bpi.ir/crmآمادهی
پاسخگویی به سؤاالت مشتریان است.

تکلیف جاماندگان «وام بدون ضامن» چه شد؟
وزارت اقتصاد در سال گذشته بانکهای دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان
وامهای خرد با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن ،تسهیالت بدهند و در مرحله
اول مشموالن آن ،حقوقبگیران دولتی و خصوصی اعالم شد که براساس آخرین
آمار ،بیش از  ۲۵۵هزار نفر بدون ضامن وام گرفتند اما در این بین ،اینکه چه
زمانی تمامی افراد جامعه بتوانند از طریق اعتبارسنجی وام بدون ضامن دریافت
کنند ،هنوز مشخص نیست.
به گزارش ایسنا ،بانکهای دولتی در سال گذشته مکلف شدند تا وامهای
خرد (تاسقف  ۱۰۰میلیون تومان) را بدون دریافت ضامن پرداخت کنند که این
موضوع در راستای دستور رئیس جمهوری به بانکهای دولتی مبنی بر تسهیل
پرداخت وامهای خرد صورت گرفت.
البته این طرح به این معنی نبود که هر فردی میتوانست با مراجعه به بانک،
وام بدون ضامن دریافت کند بلکه جامعه هدف طرح در مرحله اول ،کارکنان،
بازنشستگان و مستمری بگیران بخشهای عمومی ،دولتی و خصوصی دریافت
کننده حقوق هستند.
ضوابط پرداخت تسهیالت به مشمولین طرح اینگونه است که برای کارکنان
و بازنشستگان دستگاههای اجرایی دولتی ،نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر
شرکتهای معتبر بخش خصوصی( ،صرفا ًاز همان شعبه بانکی که حقوق خود
را دریافت میکنند) ،تا سقف  ۵۰میلیون تومان ،بدون ضامن با نامه کسر از
حقوق و تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان ،باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر
از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.
کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی از کارگاهها ،شرکتها و بنگاههای

اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز ،چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق
خود( ،به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری  Aو  Bباشند ،برای دریافت وام
 ۵۰میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق ،همراه اخذ
سفته یا چک می توانند اقدام کنند .همین افراد برای گرفتن وام  ۱۰۰میلیون
تومانی عالوه بر موارد فوق ،باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.
البته ،براساس اعالم وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور ،بنا بر
تشخیص بانک ،برابر  Cارزیابی شود ،چه برای وام  ۵۰و چه  ۱۰۰میلیونی ،باید
یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک ،حسب مورد ،به بانک ارائه کنند.
از سوی دیگر ،در این زمینه مقرر شد که بانک مرکزی تا پایان سال گذشته
نسبت به تدوین و ابالغ بستهای از تسهیالت خرد با تضامین سهلتر و با رتبه
اعتباری مناسب اقدام کند که طبق آخرین آمار ،بیش از  ۷۰۰۰میلیارد تومان
تسهیالت بدون ضامن پرداخت شده و بیش از  ۲۵۵هزار نفر این تسهیالت را
دریافت کردهاند.
خاندوزی :مشمولیت همه مردم برای وام بدون ضامن مصوبه جدید میخواهد
در این بین ،اینکه چه زمانی تمامی مشتریان بانکها مشمول پرداخت وام
بدون ضامن میشوند ،مورد سوال است که توضیح وزیر اقتصاد به این سوال
ایسنا درباره آخرین تصمیمات برای امکان سایر گروههای مردمی از استفاده
کردن وامهای خرد بدون ضامن حاکی از آن است که برای اضافه کردن سایر
گروهها نیاز به مصوبه جدیدی است.
خاندوزی همچنین بیان کرد که در راستای پرداخت وام بدون ضامن ،تالش
وزارت اقتصاد این است که قدم اول محکم برداشته شود و پس از اجرای درست

مرحله اول ،تمام مردم شامل پرداخت وام خرد بدون ضامن شوند.
معاون خاندوزی :مردم میتوانند با ضمانتهای متنوعی وام خرد بگیرند
اما توضیح عباس حسینی ،معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی
خاندوزی به ایسنا نکته دیگری را در این زمینه اعالم میکند.
معاون وزیر اقتصاد درباره زمان مشمولیت تمامی افراد جامعه در دریافت وام
بدون ضامن از طریق اعتبارسنجی ،میگوید که طبق راهبردهای ابالغی وزارت
اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی ،امکان دریافت تسهیالت تا سقف دویست
میلیون تومان با تضامین مختلف فراهم شده است که این تضامین اینچنین
است :اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛ اوراق بدهی اعم از اوراق
پذیرفتهشده در بازار سرمایه و غیر آن؛ سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
ازجمله سهام عدالت؛ واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری قابل
معامله در بورس؛ چک یا سفته توسط ضامن؛ اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل
خودرو ،مسکوکات یا مصنوعات طال؛ حساب یارانه اشخاص؛ گواهی کسر از
حقوق توسط مشتری یا ضامن؛ ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که
در زمان اعطای تسهیالت دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛ در مناطق روستایی
ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صالحیت وی توسط شورای اسالمی
روستا مورد تأیید واقع گردد ،ممهور به مهر شورای اسالمی روستا؛ سیمکارت
دائمی ثبتشده تحت مالکیت مشتری.
این اظهارات در حالی است که براساس طرح «وام بدون ضامن» ،باید
شرایطی فراهم میشد تا به جز حقوقبگیران دولتی و خصوصی سایر مردم
نیز با اعتبارسنجی و بدون اخذ ضامن ،تسهیالت خرد دریافت کنند اما اینگونه

که مسئوالن وزارت اقتصاد میگویند ،فعال قرار نیست باقی مردم وام بدون
ضامن بگیرند و آنها برای دریافت وامهای خرد با متنوعسازی ضمانت به همراه
اعتبارسنجی مواجه هستند.

