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 در حالی که عضــو انجمن صنفی 
تولیدکننــدگان می گویــد افزایش 
قیمتی در صنعت لوازم خانگی اتفاق 
نیفتاده است، معاون بازرگانی داخلی 
وزارت صمت در روزهای ابتدایی بهمن 
رشد قیمت تولیدات را تایید کرده و آن 

را غیرقانونی خوانده بود.
حاال وزیر صمت قول کاهش قیمت 
لوازم خانگی را داده و تولیدکنندگان 
قــول ارتقــای کیفیــت؛ این هــا 
واکنش هایی اســت که به گالیه مقام 
رهبری نسبت به وضعیت صنعت لوازم 
خانگی نشان داده شده و به نظر می رسد 
در نهایت منجر به تدویــن برنامه ای 
جدید برای بهبود وضعیت این صنعت 
شود. ســئوال مهمی که در این میان 
پرسیده می شود این است که آیا قرار 
اســت واردات الزم خانگــی در قالب 
این ســند با هدف ایجاد بازار رقابتی، 

آزاد گردد؟ 
صنعت لوازم خانگی ایران با فراز و 
نشیب های فراوانی روبرو بوده است. از 
پس تشدید تحریم ها نام لوازم خانگی 
نیز در فهرست کاالهایی قرار گرفت که 
غیر ضروری تلقی می شدن . این چنین 
بود که تولیدکننــدگان لوازم خانگی 
داخلی فرصتی را یافتند برای در اختیار 
گرفتن بازارهای داخلی و کم کم فکر 
صادرات به خارج از کشور را از ذهنشان 
بیرون راندند و حضــور در بازار داخل 

بسنده کردند. 
با این حال اســتناد آنها به تحریم، 
زمینه را برای افزایش قیمت ها فراهم 
کرد و خریداران لــوازم خانگی به یاد 
دارند که چگونه بــازار از لوازم خانگی 
خالی شده بود تا جایی که شرکت های 
داخلی مانند خودروســازان دســت 
به پیش فروش لــوازم خانگی زدند و 
نقدینگی الزم را پیــش از تحویل کاال 

دریافت کردند. 
 اقتصاد ایران سه سال سخت، پس 
از خروج ترامپ از برجام را تجربه کرده 
است اما مشکل تنها تحریم نیست. هر 
چند که همواره شعار دولت ها حمایت 

از تولید داخل بوده اســت، کم نیست 
شمار کارشناسانی که معتقدند اقتصاد 
ایران بر محور تولید اســتوار نشــده و 
داللی در این اقتصــاد حرف اول و آخر 
را می زند و بنیان های اقتصادی نیز بر 
محور داللیسم شکل گرفته اند. نگاهی 
به بازارهای طال و سکه و ارز از یک سو 
و شــمار خریداران خودرو و مســکن 
که به قصد ســرمایه گذاری دست به 
خرید می زنند از سوی دیگر گواه این 
مدعاست. در چنین شرایطی ، در حالی 
که در مهرماه، برخی تولدیکنندگان 
لــوازم خانگی به اســتناد گشــایش 
احتمالی در آزادسازی پول های بلوکه 
شــده ایران نامه ای به رهبر نوشتند تا 
اعالم کنند چگونه واردات لوازم خانگی 
کره ای حیاتشان را تهدید می کند، در 
بهمن ماه نارضایتی مقام معظم رهبری 
را شنیدند تا برایشان روشن شود این 

حمایت بی چون و چرا نخواهد بود . 

 مقام رهبــری صراحتا از وضعیت 
صنعت خودروســازی و صنعت لوازم 
خانگی در کشور انتقاد کردند و در پاسخ 
به این اســتناد بود که تولیدکنندگان 
لوازم خانگی بیانیه هایی را صادر کردند 
تا نشان دهند حساسیت الزم و کافی 
را برای پیگیری و رفع مشــکالت دارا 

هستند. 
لوازم خانگی چقدر گران شد؟

ابهری، عضو هیــات مدیره انجمن 
صنفی تولیدکننــدگان لوازم خانگی 
درباره میــزان افزایــش قمیت لوازم 
خانگی گفته است: مطابق گزارش های 
ارائه شده از سوی بانک مرکزی، وزارت 
صمت و مرکــز آمار ایــران، صنعت 
لوازم خانگی جــزو صنایعی بوده که با 
وجود تورم بیش از چهل درصدی، اما از 
زمان اعمال تحریم ها در سال ۹۷ تا به 
امروز افزایش متوسط قیمتی ۱۰ تا ۱۵ 

درصدی را تجربه کرده است.

وی گفت: این افزایش قیمت ناشی 
از افزایش قیمــت نهاده ها و مواد اولیه 
بوده، نه اینکه تولیدکنندگان خواسته 
باشند قیمت ها را افزایش دهند؛ زیرا 
باال رفتن قیمت ها به معنای دامن زدن 
به رکود اســت و هیچ تولیدکننده ای 
حاضر نیست در این شرایط به افزایش 
قیمت ها نیســت؛ بر این اســاس اگر 
افزایش قیمتی در لوازم خانگی اتفاق 

افتاده، از کف بازار بوده است.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن 
صنفی تولیدکننــدگان لوازم خانگی 
تصریح کرد: بررســی آمارها نشــان 
می دهد از دی ماه پارســال تا دی ماه 
امســال، با وجود افزایش قیمت مواد 
اولیه، اما محصوالتــی نظیر یخچال 
ســاید و یخچال فریــزر در بخــش 
تولیدکننده ۱۳ درصد افزایش داشته 
است. با این حال درخصوص قیمت های 
مصرف کننده که دالالن، واسطه ها یا 

فروشندگان نهایی مسبب آن هستند 
ورود نمی کنیم.

وی گفت:  قیمت های تولیدکننده 
بر مبنای میزان عرضــه، فاکتورهای 
موجود و غیره و با توجه به ثبت شدن در 
سامانه جامع تجارت، مشخص است، 
بر این اســاس قیمت هایی که در بازار 
به مشــتریان اعالم می شود نامعقول 
بوده و ناشی از التهابات کف بازار است. 
این در حالی است که اتفاقا اوایل بهمن 
ماه قیمت لوازم خانگی افزایش یافت 
و تولیدکنندگان لوازم خانگی مدعی 
شدند در راســتای اجرای مصوبه درج 
قیمت تولیدکننده بر روی محصوالت، 
تغییرات قیمتی را اعمال و مجوز الزم 
را از سازمان حمایت دریافت کرده اند، 
ولی ســازمان حمایت این موضوع را 
تایید نکرد و در نهایــت مفتح، معاون 
بازرگانی داخلی نیز از غیرقانونی بودن 

افزایش قیمت ها خبر داد. 
وزیر صمت چه می گوید؟

وزیــر صمــت کــه حــاال طرح 
استیضاحش در راهروهای مجلس چند 
باری دست به دست چرخیده و برخی 
نمایندگان از اســتیضاح قریب الوقوع 
وی ســخن می گویند درباره افزایش 
قیمت لوازم  خانگی گفته اســت: در 
یکی دو مــورد افزایش قیمت در لوازم 
خانگی داشــتیم که تولیدکنندگان 
برای برگردانــدن قیمت ها به قیمت 

سابق اعالم آمادگی کردند.
وی تاکید کرد: اگرچه در دو ســال 
اخیر افزایش قابــل توجهی در قیمت 
لوازم خانگی داشــتیم، امــا در چند 
ماه گذشــته این موضــوع مدیریت 
شده اســت؛ در یکی دو مورد افزایش 
قیمت داشــتیم کــه تولیدکنندگان 
بــرای برگرداندن قیمت ها به ســابق 

اعالم آمادگی کردند. 
در عین حال اکبــر پازوکی رئیس 
اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی 
هم از افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت 
لوازم خانگی در روزهای اخیر خبر داده 
که  بیشترین افزایش قیمت مربوط به 

یخچال و فریزر و کولر آبی بوده است.
وزیر صمــت که وعــده داده بود تا 

پایان سال ۱4۰4 صادرات لوازم خانگی 
به دو برابر واردات کنونی برسد، اعالم 
کرده است خبرهای خوبی در راه است 
و در رابطه با جهیزیه ۸ شرکت تولیدی 
اعالم آمادگی کرده انــد که تولیدات 
خود را با تخفیف های بســیار مناسب 

عرضه کنند.
 تعزیرات رسیدگی می کند؟

وقتی پای گرانی لــوازم خانگی به 
میان آمد رییس سازمان تعزیرات نیز 
مورد خطاب خبرنــگاران قرار گرفت 
و از وی پرسیده شــد که چرا به مساله 
افزایــش قیمت ها رســیدگی نکرده 
است. احمد اصانلو درباره نحوه نظارت 
بر قیمت لوازم خانگی گفت: ما مرجع 
نظارت نیســتیم و ســازمان حمایت 
حقوق مصــرف کننــدگان، وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت و اتحادیه ها 
باید تخلــف را گزارش کننــد و ما در 
کمترین زمان و خارج از نوبت رسیدگی 
می کنیم و فعال هیچ گزارشــی به ما 

نرسیده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی 
در پاســخ به ســؤالی مبنی بر این که 
چرا همچنان برخــی تولیدکنندگان 
از درج قیمــت تولیدکننــده روی 
کاال های خود خــودداری می کنند؟ 
افزود: متولی این بحث هم ســازمان 
حمایت و وزارت صمت اســت و اگر ما 
هم گشت های تعزیرات مان را متمرکز 
بر کانون های تولید کرده ایم به لحاظ 
محدودیت هایی که داریم بیشتر جنبه 

پیشگیرانه دارد.
 به نظر می رســد دولت سیزدهم 
کارویژه مهمی را در حوزه لوازم خانگی 
و خودرو برای خود تعریف کرده است 
اما آنچه مسلم اســت اینکه در سایه 
ایجاد انحصار بــرای تولیدکنندگان 
داخلی، احتمال حل بحران ها کاهش 
یافته و بازار غیررقابتی قادر نیســت 
سیگنال مثبت را برای تولیدکنندگان 
داخلی ارائه کند. شــمارش معکوس 
برای رونمایی از بســته وزارت صمت 
برای لوازم خانگی آغاز شــده است. 
باید دیــد تکلیف در ایــن حوزه چه 

خواهد شد.

اظهارات ضد و نقیض درباره افسارگسیختگی بازار لوازم خانگی 

قول دو باره برای کاهش قیمت

خبر

رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: 
موضوع جاماندگان سهام عدالت، در دولت هم در 
حال بررسی است و اخیرا وزارت تعاون فهرستی از 
اقشاری که این سهام می تواند به آنها تعلق بگیرد را 

به وزارت اقتصاد ارایه کرده است.
حســین قربانزاده در گفت وگو با ایلنا درباره 
برنامه سازمان خصوصی ســازی برای برگزاری 
انتخابات هیات مدیره شرکت های استانی سهام 
عدالت اظهار داشــت: طبق مصوبه شورای عالی 
بورس، کارگروهی برای تعییــن تکلیف اعمال 
حقوق مالکانه سهام عدالت، تقسیم سود و سایر 
موضوعات مرتبط با ســهام عدالت تشکیل شده 
که نمایندگانی از شــورای عالی بورس، سازمان 
خصوصی سازی، سازمان بازرسی و دستگاه های 
نظارتی، کانون سهام عدالت، اتاق تعاون و وزارت 
تعاون در این کارگروه حضــور دارند و تا کنون دو 

جلسه هم برگزار شده  است.
وی ادامه داد: در همین کارگروه درباره تقسیم 
سود سهام عدالت تصمیم گیری شد و موضوعات 
برگزاری مجامع، مدل مطلوب و اصالح آیین نامه 

آزادسازی سهام عدالت هم در حال بررسی است.
رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه 

برگــزاری انتخابات هیات مدیره شــرکت های 
استانی ســهام عدالت در دستور کار است، افزود: 
الزمه برگزاری انتخابــات، برگزاری مجامع این 
شرکت هاســت اما موضوع این اســت که هنوز 
ســازمان بورس اجازه برگزاری این مجامع را به 
دلیل مشــکالت و معضالت این شرکت ها صادر 
نکرده  اســت.قربانزاده  گفت: در جلسات بعدی 
این کارگروه موضوع برگزاری مجامع و انتخابات 
هیات مدیره شــرکت های استانی سهام عدالت 

مورد بررسی قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: مطابق قانون تجارت، مجمع در 
نوبت اول و دوم با هر حد نصابی می تواند تشکیل 
شود اما با توجه به حجم گسترده  سهام داران این 
شرکت ها، بعضا این مجامع با کمتر از چند صدم 
درصد تشــکیل شده  اســت. برای مثال مجمع 
شرکتی که یک میلیون ســهام دار دارد با 4۰ نفر 
برگزار شده از سوی دیگر معضالت مربوط به تایید 
صالحیت هیات مدیره سابق، عمال این شرکت ها 

را با چالش مواجه کرده است.
رییس سازمان خصوصی ســازی با تاکیدبر 
اینکه دربــاره برگزاری مجامــع و انتخابات باید 
تصمیم گیری اساسی انجام شود، اظهار داشت: 

تصمیم گیری در این باره برعهده کارگروه مذکور 
است و نتایج بررسی ها و پیشنهادات این کارگروه 
در شورای عالی بورس مورد بررسی قرار می گیرد و 
از آنجایی که شورای عالی بورس از سوی رهبری 
مرجع تعیین تکلیف در این حوزه تلقی شــده، 
هر  تصمیم شورای عالی بورس در این باره فصل 

ختام است.
قربانزاده دربــاره آخریــن تصمیمات برای 
جاماندگان سهام عدالت و شناســایی این افراد 
گفت: هنوز عــدد دقیقی از جاماندگان ســهام 
عدالت در دست نداریم و تمام اعداد در این حوزه 
به صورت تقریبی و حدودی اســت چراکه هنوز 
تعریف درست و جامعی از جاماندگان سهام مطرح 
نشده، یک تلقی از جاماندگان سهام عدالت همان 
جمعیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری هستند 
که با وجود ارایه مدارک به سازمان و اداره  متبوعه 
خود در سامانه سهام عدالت، مشخصات این افراد 
ثبت نشده اما برگه سهام عدالت دارند. اما تعریف 
دیگری که از جاماندگان ســهام عدالت می شود 
افرادی هستند که استحقاق دریافت سهام عدالت 
را دارند که این موضوع معنای متفاوت تری دارد. 
یعنی دوباره افرادی از مجموعه های مورد تایید 

کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت سهام عدالت 
معرفی شود.      

وی در پاسخ به این سوال که در طرح مجلس، 
نمایندگان چه افرادی را جامانده ســهام عدالت 
می دانند، اظهار داشت: نظر مجلس ترکیبی از این 
دو تعریف از جاماندگان سهام عدالت است. مجلس 
به دنبال جدیدی از سهامداران هستند اما نکته 
حائز اهمیت این است که خود مجلس تکالیفی را 
در قانون بودجه برای فروش سهام دولتی در نظر 
گرفته که عمال تابلوی بورس فعلی دولت کفاف آن 
را نمی دهد.رییس سازمان خصوصی سازی ادامه 
داد: باید توجه داشته باشــیم که  سهام حداقلی 
مس، فوالد، سایپا و ایران خودرو و ... وثیقه هستند 
و مابقی ســهام دولت هم کفاف تکلیف ۹۰ هزار 
میلیارد تومانی فروش سهم مستقیم و ۱6۰ هزار 
میلیارد تومان غیرمستقیم را که در قالب انتقال 
سهم به سازمان ها و صندوق ها است را نمی دهد. 
از سوی دیگر برای سال آینده هم ۷۱ هزار میلیارد 
تومان در الیحه پیش بینی شــده که به ۹۰ هزار 

میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: این حجم تکالیف فروش سهام با 
موضوعی که در قالب جاماندگان طرح عنوان شده 

تعارض دارد.رییس سازمان خصوصی سازی گفت: 
باید دید اگر مجلس بنا بر اجرای این طرح را دارد، 
مصوبه نهایی آن چه عدد و رقمی با چه ترکیبی 
خواهد بود، اما موضوع جاماندگان سهام عدالت 
در دولت هم در حال بررسی است و اخیرا وزارت 
تعاون فهرستی از اقشاری که این سهام می تواند به 
آنها تعلق بگیرد را به وزارت اقتصاد ارایه کرده است 
که این موضوع هم در کارگروه مذکور باید مورد 

بحث قرار بگیرد.   
قربانزاده درباره ســبد سهام پیش بینی شده 
برای جاماندگان سهام عدالت گفت: این موضوع  به 
عوامل مختلفی بستگی دارد و االن هیچ چیز قطعی 
نمی توان در این باره گفــت اما قاعدتا نمی توان با 
همان رقم ۵۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان 
آن سال، سهام نظر گرفته شود و اگر قرار باشد به  
جمعیت جدید سهام عدالت تعلق بگیرد  قاعدتا 

باید ارزش روز را در نظربگیریم.        

رئیس کل سازمان خصوصی سازی تشریح کرد

آخرین تصمیمات دولت و مجلس درباره جاماندگان سهام عدالت

ایمان ربیعی 
خبر اقتصادی

افزایش ۶۰ درصدی قیمت شیرینی
ایسنا- طبق گزارش های رسمی افزایش بیش از 
6۰ درصدی قیمت شیرینی های خشک برای مصرف 
کنندگان ثبت شده اســت.طی مدت اخیر فعاالن 
حوزه قنادی از افزایش قیمت مواد اولیه تهیه شیرینی 
انتقاد کرده بودند، در همیــن رابطه رئیس اتحادیه 
قنادان گفته بود که افزایش قیمت شــکر و روغن و 
همچنین تامین روغن تخصصی قنادی مشکالتی را 
برای قنادان ایجاد کرده است.این در حالی است که 
بررسی تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با 
تغییر قیمت کاالهای خوراکی مردم در ماه گذشته، 
افزایش قیمت شیرینی را تائید می کند. بر این اساس 
هر کیلو از شیرینی خشک در دی ماه سال جاری به 
طور متوسط 4۷ هزار و 4۰۰ تومان قیمت خورده که 
نسبت به متوســط آذر ماه که 4۵ هزار و 6۰۰ تومان 
بوده افزایش ۳.۸ درصدی دارد.اما در دی ماه پارسال 
قیمت هر کیلو شیرینی خشک به طور متوسط ۲۹ 
هزار و ۵۰۰ تومان بوده  که با تغییر قیمت در این فاصله 
6۰.۳ درصد گران شده است.در دی ماه سال جاری 
البته قیمت هر کیلو شیرینی خشک تا ۵۷ هزار تومان 

هم رسیده است.
    

رشد بورس از تاب و تب افتاد
خبرانالیــن- 
شــاخص کل بورس 
دیروز نسبت به دیگر 
روزهای هفته رشــد 
کمتری را تجربه کرد.

شــاخص کل بورس 
امروز با رشد 6 هزار و 6۷۸ واحدی به عدد یک میلیون 
و ۳۰۱ هزار واحد رسید و شاخص هم وزن نیز با رشد 
۲ هزار و ۵۵۵ واحدی به عدد ۳۳۳ هزار و ۲۸4 واحد 
رسید.نمادهای شاخص ساز وبملت، خودرو، وتجارت، 
ومعادن، کگل، خساپا و وپاسار بیشترین تاثیر را بر 
رشد شاخص کل گذاشتند و نمادهای خودرو، خساپا، 
شتران، شبندر، شــپنا، فملی و خگستر از نمادهای 

پرتراکنش امروز بودند.
    

 تردد خودروهای الکچری
 در شهر مشروط شد

قرن نو- سرپرســت دفتر طراحــی و تحلیل 
فرآیندهای مالیاتی گفت: اگر مودیان تا پایان بهمن 
برای پرداخــت مالیات خود اقدام نکننــد، از نقل و 
انتقال آن ها جلوگیری می شــود.جهانگیر رحیمی 
گفت: فرصت شناسایی خودروهای مشمول مالیات 
خودروهای لوکس، تا پایان دی بود و تاکنون بالغ بر 
۵۷۰ هزار خودرو شناسایی شده اند.به گفته او، اطالع 
رسانی های الزم انجام و روی سایت سازمان بارگزاری 
شده اســت. این مودیان اگر تا پایان بهمن مراجعه 
نکنند، برگه اجرایی برای آن ها صادر می شود و طبق 
ماده ۱۰ آیین نامه بند ش تبصره 6 قانون بودجه سال 
۱4۰۰، به عنوان خودروی بدهکار مالیاتی شناسایی 

شده و از نقل و انتقال آن ها جلوگیری می شود.
    

 محموله جدید نفتکش ایران
 به ونزوئال رسید

رویترز- یک نفتکش بزرگ ایرانی طبق قرارداد 
مبادله میعانات گازی با نفت خام سنگین بین ایران 
و ونزوئال، تخلیه ۲ میلیون بشــکه میعانات گازی را 
در بندر خوزه ونزوئال آغاز کرده است.یک نفت کش 
بزرگ ایرانی حامل ۲ میلیون بشکه میعانات گازی در 
این هفته تخلیه محموله خود در بندر اصلی شرکت 
نفت دولتی ونزوئال را آغاز کرده  است.شــرکت نفت 
ونزوئال و شــرکت ملی نفت ایران در نیمه دوم سال 
گذشــته میالدی یک معامله  پایاپای برای مبادله 
میعانات گازی ایران با نفت خام سنگین ونزوئال آغاز 
کردند. این قرارداد، نقشی حیاتی در ادامه تولید نفت 
ونزوئال دارد، چون این کشــور به رقیق کننده هایی 
مانند میعانات گازی برای انتقــال و صادرات نفت 

خود نیاز دارد.
    

 قیمت بلیت پروازهای نوروزی 
افزایش نمی یابد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: قیمت 
بلیت هواپیما در نوروز ۱4۰۱ افزایش نخواهد داشت. 
محمد محمدی بخش گفت: برای توســعه ناوگان 
هوایی و افزایش تعداد هواپیماها، منتظر مذاکرات 
نیستیم و گام هایی را برداشته ایم که خبر خوب در 
 این باره را تا پیش از نوروز بــه مردم اعالم می کنیم.
وی گفت: یکی از موضوعات مذاکرات، بحث حمل 
و نقل هوایی هم هســت، اما ما در ایــن باره منتظر 
نمانده ایم و خبــر جدیدی هــم از ایرباس دریافت 
نکرده ایم، اما آنها قاعدتا باید به تعهدات و وعده هایشان 
عمل کنند.رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره 
کف نرخ بیلت هواپیمــا در دامنه نرخی توضیح داد: 
سقف نرخی در دامنه قیمت ها اعالم شده و در شورای 
عالی هواپیمایی هم به تصویب رسیده است و سازمان 

هواپیمایی بر آن نظارت دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به 
اینکه برخی از بانک ها برای پرداخت وام بدون 
ضامن شروطی همچون داشتن سپرده حداقل 
نصف مبلغ وام موردنظر در حساب بانک ها را 
اعالم می کنند، گفت: هرگونه شرط اضافه ای 
که خارج از مصوبات در این زمینه باشد، تخلف 

محسوب و با آن برخورد خواهد شد.
به گزارش ایســنا، وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی 
و تسهیل مجوزهای کســب وکار در پاسخ به 
سوالی درباره مطالبه سپرده ۳۰ تا 4۰ میلیون 
تومانی برخی از بانک ها برای اعطای وام بدون 
ضامن تاکید کرد:  هر آنچه که خارج از ابالغیه و 
بخشنامه وزارت اقتصاد و هیات مدیره بانک ها 

در این باره تخلف اســت و هر شرط اضافی را 
تخلف می دانیم و بانک ها فقط باید شــرایط 

داخل ابالغیه را به اجرا برســانند.وی افزود: 
تاکنون 4۰۰ مورد تیم رسیدگی از سوی وزارت 
اقتصاد برای شعب متخلف بانک ها ارسال شده 
است. مصوبه وزارت اقتصاد درباره حذف یکی از 
شروط پرداخت وام که ضامن باشد، است و اگر 
فردی حقوق بگیر باشد بانک ها نباید از آن ها 

ضامن دریافت کنند. 
وزیر اقتصاد تاکید کرد کــه بانک ها حق 

مسدود کردن اعطای تسهیالت را ندارند. 

خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
منابع جدیدی برای بانک ها در جهت پرداخت 
وام بدون ضامن درنظر گرفته شده است، گفت: 
در این زمینه تصمیماتی گرفته شــده که به 

زودی اعالم خواهد شد. 
وی درباره مصوبات جلســه امروز هیئت 
مقررات زدایی افزود: مجوزهای اعالنی مشاغل 
خانگی آن دسته از مجوزهایی هستند که در 
درگاه ملی مجوزها ثبت می شوند و متقاضی در 
این درگاه متعهد به رعایت شرایط آن کسب و 
کار خواهد بود و دیگر نیازی به صدور مجوزهای 
پیشــین  نیســت، به عبارت دیگر امضاهای 
طالیی در ایــن مجوزها حذف خواهد شــد. 
صدور مجوزها به صورت برخط خواهد بود و 

هفته های بعدی نظارت توســط کارشناسان 
انجام می شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکــه در حال حاضر 
۳۳۰ مجوز مربــوط به مجوزهای مشــاغل 
خانگی اعالنی اســت ادامه داد: مصادیق این 
مجوزها مانند پرورش دام و طیور در مقیاس 
کوچک، تولید غــذای خانگی، تولید گیاهان 
دارویی، تولید ترشــی، انواع بسته بندی ها، 
فعالیت های گرافیکی، ترانه ســرایی، معرق 
کاری، ابریشم بافی، لباس های محلی و ... است.

خاندوزی ادامه داد: به محض اینکه سامانه 
وزارت به درگاه ملی مجوزها متصل شود، برای 
اولین بار به صــورت برخط مجوزهای اعالنی 

مشاغل خانگی صادر خواهد شد.

واکنش خاندوزی به سنگ اندازی ها 
در پرداخت وام بدون ضامن


