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جزئیاتپرداختوامبدونضامنازهفتهآینده

توضیحات وزارت اقتصاد نشان می دهد که همه حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی می توانند برای دریافت وام به جای ضامن بر اعتبارسنجی تکیه کنند

با وجود اصالح شدید قیمتی اغلب نمادهای
بازار در ماههای اخیر ،بورس همچنان شاهد
فشار فــروش و خــروج نقدینگی اشخاص
حقیقی از بازار است .در این زمینه ،آمارها
نشان می دهند که در دی ماه ،روند خروج
پول از بــازار سرمایه به شدت نگران کننده
بوده ،به طوری که تنها در روز اول دی خالص
ورود پول حقیقی به بازار مثبت بوده و در بقیه
روزها ،این رقم منفی بوده است .در مجموع
در ماه گذشته ،بیش از  6هزار میلیارد تومان
پول حقیقی از بازار خارج شده است.

بازار خبر

رکورد تاریخی مصرف
گاز و هشدار وزیر نفت
فارس  -وزیر نفت در صفحه توئیتر خود با اشاره
به افزایش بیسابقه مصرف گاز در بخش خانگی
و تجاری از ثبت رکورد جدید  692میلیون متر
مکعب در روز خبر داد .اوجیافزود :گر چه با لطف
خداوند متعال و تالش کارکنان صنعت نفت شبکه
گاز پایدار است ولی استمرار این شرایط مستلزم
همکاری هموطنان عزیز و مدیریت مصرف است.

ضایعات و دور ریز  ۳۵درصدی
محصوالت کشاورزی در کشور

ایسنا  -معاون مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع
غــذایــی گفت :طبق آمــارهــای رسمی بــه طور
متوسط در ایـــران  ۳۵درصـــد از محصوالت
کشاورزی در بخش های مختلف زنجیره تأمین
ضایع میشود که این مقدار غــذای  ۱۵تا ۲۰
میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهد.

مرحله اول جایگزینی اعتبارسنجی به جای
ضامن ب ــرای وام هــای زیــر  100میلیونی
کارمندان دولتی و بازنشستگان در شرایطی
اجــرایــی می شــود که اظــهــارات معاون وزیر
اقتصاد نشان می دهد حقوق بگیران بخش
خصوصی نیز با تغییراتی در ضوابط می توانند
از این امکان استفاده کنند.به گزارش فارس،
خاندوزی وزیر اقتصاد از اجرایی شدن تصمیم
اخیر این وزارتخانه برای جایگزینی شرط رتبه
اعتباری به جای ضامن در تسهیالت خرد خبر
داد .وی در توئیتی نوشت« :با بخشنامه وزارت
امور اقتصادی و دارایی و پیرو جلسه هفته قبل
آقای رئیسجمهور ،بانکهای زیرمجموعه این
وزارتخانه مکلف شدند ،تسهیالت زیر ۱۰۰
میلیونتومانافرادحقوقبگیرومستمریبگیر
دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل
دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام
دهند .این نوع پرداخت تسهیالت بر اساس
اعتبارسنجی تــوان پــرداخــت اقساط افــراد
صورت میگیرد».در این حال ،دیروز معاون
امور بانکی وزارت اقتصاد ،جزئیات بیشتری
از این اقدام را تشریح کرد .به گزارش تسنیم،
عباس حسینی گفت« :در مرحله اول کلیه

متقاضیان تسهیالت خرد شامل شاغالن،
بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های
اجرایی همچنین شاغالن و بازنشستگان
نهادهای عمومی و شرکت های بزرگ بخش
خصوصی که رتبه اعتباری آن ها A - B - C
است ،می توانند بدون ضامن برای اخذ وام
اقدام کنند .به گفته وی دریافت وام تا سقف
 50میلیون تومان بدون ضامن و با ارائه گواهی
کسر از حقوق خود و دریافت وام بین  50تا
 100میلیون تومان نیز ،بدون نیاز به ضامن و با

ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا
چک امکان پذیر خواهد بود.اظهارات حسینی
همچنین نشان می دهد که امکان دریافت وام
خرد بدون ضامن برای کارکنان بخش های
خصوصی هم وجود دارد .وی افــزوده است:
«بــرای سایر کارکنان بخش های خصوصی
کوچک که در زمره مشموالن اول ما قرار ندارند
اما دارای رتبه اعتباری  Aو  Bهستند نیز این
امکان وجــود دارد که بــدون ضامن و با ارائه
گواهی کسر از حقوق یا سفته و چک ،تا سقف

 50میلیون تومان وام بگیرند .البته این دسته
از افــراد بــرای دریــافــت وام تا  100میلیون
تومان ،نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند».در
این زمینه ،وزیر اقتصاد دیروز در رسانه ملی
از گسترده تر شدن دامنه اجرای این طرح به
مرور زمان خبر داد .خاندوزی پیش بینی کرد
که از ابتدای هفته آینده این طرح در بانک
های دولتی اجرایی شود.به گزارش خراسان،
طبق اعالم قبلی مدیر اداره اطالعات بانک
مرکزی ،هم اینک امکان دسترسی به سامانه
اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده
و متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه
«اعتبار من» به نشانی»www.mycredit.ir
(و پرداخت  10هزار تومان) از وضعیت اعتبار
سنجی خود مطلع شوند .رتبه اعتباری که
عــددی بین صفر تــا ( 900ارقـــام بیشتر به
معنای اعتبار باالتر) دارد ،در بازه هایی که
با نشانه حروف التین مشخص شده ،تعیین
میشود و به عنوان مثال ،رتبه Aباالترین رتبه را
داراست .اعتبار افراد با شاخص هایی از جمله
نوع تسهیالت دریافتی ،بدهی جاری از اقساط
وام تا قبوض جرایم رانندگی و همچنین برق و
گاز و سایر اطالعات سنجیده می شود.

مصوبات مهم کمیسیون تلفیق برای لوکس نشینان و اتاق بازرگانی

سقف معافیت مالیاتی خانه های لوکس  2برابر شد

تــازه ترین خبرها از کمیسیون تلفیق بودجه
 1401حاکی از آن است که سقف معافیت
مالیات خانه های لوکس تا دو برابر افزایش
یافته اســت .همچنین سهم سه در هــزار اتاق
بازرگانی از درآمد صاحبان کارت های بازرگانی
به طور مستقیم به خزانه دولت واریز خواهد شد
و دیگر به اتاق بازرگانی تعلق نخواهد گرفت .به
گزارش ایسنا ،رحیم زارع سخنگوی کمیسیون
تلفیق ضمن تشریح نشست دیــروز عصر این

کمیسیون گفت :سقف معافیت مالیاتی ساالنه
باغویالها و خانههای گران قیمت افزایش پیدا
کرد .به نحوی که تا سقف  20میلیارد تومان
معاف از مالیات ،نسبت به مــازاد  20تا 25
میلیارد تومان یک در هزار ،نسبت به مازاد 25
تا  35میلیارد تومان دو در هزار ،نسبت به مازاد
 35تا  50میلیارد تومان سه در هزار  50 ،تا 70
میلیارد تومان چهار در هزار و برای خانه های
باالی  70میلیارد تومان نیز پنج در هزار مالیات

در نظر گرفته شد .به گزارش خراسان ،بدین
ترتیب سقف معافیت مالیاتی خانه های لوکس
که پیشتر  10میلیارد تومان بود ،دو برابر شده
است.مصوبه مهم دیگر کمیسیون تلفیق بودجه
مربوط به وجوه قانون مربوط به اتاق بازرگانی
بود .به گفته زارع ،در این راستا وزارت اقتصاد
موظف شد وجوه قانونی نحوه تامین هزینه های
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی یعنی
سهم سه در هزار از درآمد صاحبان کارت های

بازرگانی و صنایع به خزانه واریز شود تا دولت
آن را برای حمایت از توسعه زیرساخت های
صادراتی در سال آینده هزینه کند .وی توضیح
داد :تاکنون سهم سه در هزار از درآمد صاحبان
کارت های بازرگانی به اتاق بازرگانی واریز می
شد و اتاق بازرگانی برای خود هزینه می کرد.
اما هم اینک در تلفیق مصوب شده که این سهم
به طور مستقیم به خزانه وارد شود و دیگر به اتاق
بازرگانی واریز نشود.

گزارش خبری

آمار معاون وزیر صمت از برگشت
خوردن محصوالت کشاورزی
حسین بردبار -رئیس سازمان توسعه تجارت با
بیان این که تاکنون کمتر از  3درصد محصوالت
کشاورزی کشورمان برگشت خورده است ،دالیل
وقوع این مسئله را تشریح کرد و گفت :در سفر
آقای رئیسی به روسیه هدفگذاری صادرات7.5
میلیارد دالری را داشتیم.
به گزارش خراسان ،علیرضا پیمان پاک دیروز در
نشستی خبری با بیان این که قبال سهم ناچیزی
در تامین محصوالت کشاورزی روسیه داشتیم
ولی به تازگی توانسته ایم سهم قابل توجهی در
برخی از محصوالت به دست آوریم ،افزود :روسیه
بازار بزرگی در محصوالت کشاورزی دارد که باید
استانداردهای آن رعایت شود مثال یک میلیارد
دالر به طور میانگین واردات گوجه فرنگی دارد.
وقتی در تامین فلفل دلمهای روسیه سهم ویژهای
به دســت میگیریم باید برخی مسائل مانند
رجیستری رعایت شود.
وی با بیان این که استانداردهای روسیه با همه
جای دنیا فرق دارد؛ افزود :از طرف روسیه 44
بار با مجموعههای داخلی مکاتبه شده بود ولی
پاسخی برای رجیستری و تطابق استانداردها
ارائــه نکرده بودند .کشورهای دیگر مثل چین
و ترکیه هم با این مشکل برخورد کرده اند و در
مواردی اردوغان شخصا حل مشکل صادرات به
روسیه را پیگیری کرده است.
وی تصریح کــرد :این نوع برگشت محصوالت
روال است که در همه جای دنیا اتفاق میافتد
برای ایران هم شاید تنها در مورد  2تا  3درصد
محصوالت این اتفاق رخ دهد.
معاون وزیر صمت با بیان این که دولت به توسعه
روابط تجاری با کشورهای مستقل مانند روسیه
و اوراسیا تمایل دارد و حتی دربــاره کشورهای
اتحادیه اروپــا بحثهایی شده ،اف ــزود:در سفر
آقای رئیسی به روسیه هد فگذاری صادرات
 7.5میلیارد دالری را داشتیم؛ روسیه در سال
 250تا  500میلیارد دالر واردات دارد اما سهم
ما همواره از این بازار کمتر از  500میلیون دالر
بوده است ولی با توجه به این که سبد وارداتی
روسیه با محصوالت صادراتی ما همخوانی دارد
رسیدن به این هدف سهل الوصول است اما نیاز
به زیرساخت دارد.

