
در آبان ماه امســال، تعداد و ارزش چک های برگشتی نسبت به 
کل چک های مبادله شده به کمتر از میانگین ۸ ماهه ی ابتدایی 

سال ۱۴۰۰ رسید.
به گزارش مهر، بنابــر گزارش بانک مرکــزی از آمار چک های 
مبادله شــده در آبان ماه ســال ۱۴۰۰، در این ماه ۷.۱ میلیون 
فقره چک بــه ارزش ۲۵۰.۵ هزار میلیارد تومان مبادله شــده 
و تعــداد چک های برگشــتی نیز برابــر با ۶۳۰ هــزار فقره به 
ارزش ۳۰.۵ هزار میلیــارد تومان بوده اســت. بنابراین تعداد 
و ارزش چک های برگشــتی نســبت به کل چک های مبادله 

 شــده در این ماه به ترتیب برابر با ۸.۸ درصــد و ۱۲.۲ درصد 
شده است.

همچنین از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، ۵۵.۲ میلیون فقره 
چک به ارزش ۱۶۶۱.۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده که تعداد 
چک های برگشــتی نیز در این بازه زمانی برابر با ۵.۱۳ میلیون 
فقره به ارزش ۲۰۷.۹ هــزار میلیارد تومان بوده اســت. از این 
رو، در هشت ماهی که از ســال ۱۴۰۰ می گذرد، نسبت تعداد و 
ارزش چک های برگشتی به مبادله شــده به ترتیب برابر با ۹.۳ 
درصد و ۱۲.۵ درصد است. با مقایسه آمار آبان ماه با آمار مربوط 

به هشت ماهه ی ابتدایی ســال ۱۴۰۰، مشاهده می شود که در 
این ماه نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده 
زیر میانگین هشت ماهه قرار دارد؛ به عبارت دیگر، در آبان ماه 
امسال، هم نسبت تعداد چک های برگشتی به چک های مبادله 
شده و هم نسبت ارزش چک های برگشتی به مبادله شده کمتر 

از میانگین ۸ ماهه ی اخیر است.
عالوه بر این، در یک ســال منتهی به آبان ۱۴۰۰ حدود ۹۱.۳ 
میلیون فقره چک به ارزش ۲۴۹۷.۲ هزار میلیارد تومان مبادله 
شده که از این میان ۸.۱۶ میلیون فقره چک به ارزش ۳۰۶ هزار 

میلیارد تومان برگشــت خورده اســت. بنابراین نسبت تعداد و 
ارزش چک های برگشتی به مبادله شــده در یک سال منتهی 
 به آبان ۱۴۰۰ به ترتیــب برابر با ۸.۹۴ درصــد و ۱۲.۳ درصد

 است.
از طرف دیگر، در یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹، ۱۰۰.۴ میلیون 
فقره چک به ارزش ۱,۸۴۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از 
این میان ۱۰.۰۶ میلیون فقره چک به ارزش ۲۰۱.۸ هزار میلیارد 
تومان برگشت خورده اســت. بنابراین نســبت تعداد و ارزش 
چک های برگشتی به مبادله شــده در یک سال منتهی به آبان 

۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۱۰ درصد و ۱۱ درصد اســت. بنابراین 
با مقایسه یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹ و آبان ۱۴۰۰، نسبت 
تعداد چک های برگشتی به مبادله شده با کاهش ۱۰.۶ درصدی 
و نسبت ارزش چک های برگشتی به مبادله شده با افزایش ۱۱.۸ 

درصدی همراه بوده است.
الزم به ذکر است کاهش نســبت چک های برگشتی را می توان 
از نتایج قانون جدید چک دانســت که در سال های گذشته به 
منظور افزایش شفافیت و همچنین بازگشــت اعتبار به دسته 

چک تصویب شد.

تفاهمنامه اعطای ۲ هزار فقره تسهیالت مسکن 
بین بانک عامل بخش مســکن و وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی با هدف 
تأمین تسهیالت مســکن به هنرمندان صنایع 

دستی امضا شد.
به گزارش اقتصادنیــوز  به نقــل از بانک عامل 
بخش مســکن، تفاهم نامه اعطای ۲ هزار فقره 
تســهیالت مســکن بیــن بانک عامــل بخش 
مســکن و وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی با هــدف تأمین تســهیالت 
 مســکن به هنرمنــدان صنایع دســتی امضا 

شد.
بر اساس این تفاهم نامه تا پایان سال ۱۴۰۰ دو 
هزار فقره به هنرمندان و صنعتگران حوزه صنایع 

دستی پرداخت می شود.
در قالــب این تفاهــم نامه عالوه بر تســهیالت 
۶۰ میلیون تومانــی بدون ســپرده در تهران، 
امکان اســتفاده از تسهیالت مســکن از محل 
اوراق نیــز فراهم بــوده تا به هنرمنــدان حوزه 
صنایع دستی بتوانند به صورت تلفیقی از ۲۰۰ 

 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن بهره مند 
شوند.

سقف تســهیالت بدون ســپرده در تهران ۶۰ 
میلیــون تومان، در شــهرهای بــزرگ و باالی 
۲۰۰ هزار نفر جمعیــت ۵۰ میلیون تومان و در 
شــهرهای کوچک نیز ۴۰ میلیون تومان است. 
متقاضیان در شهرهای بزرگ می توانند همزمان 
از تســهیالت اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت 
مســکن )اوراق ممتاز( ۱۶۰ میلیــون تومان و 
در شــهرهای کوچک نیــز ۱۲۰ میلیون تومان 

استفاده کنند.
تسهیالت از محل اوراق برای زوجین هنرمند نیز 
متناسب با شهر محل زندگی تا دو برابر این میزان 

قابل افزایش است.
مدت بازپرداخت تســهیالت بدون سپرده ۱۰ 
ساله و تســهیالت از محل اوراق ممتاز نیز ۱۲ 

ساله است.
محمود شــایان مدیرعامــل بانــک دولتی در 
این نشســت گفت: پس از درخواســت وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 

در خصوص تأمین تســهیالت هنرمندان حوزه 
صنایع دستی، با کمال میل پذیرفتیم و مقدمات 
 امضای تفاهم نامــه با این وزارتخانه را ســریعاً 

ترتیب دادیم.
همچنین در این مراسم ســعید اوحدی معاون 
توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی با اشــاره به اینکه بر 
اساس آمار ثبت شده در سامانه ما، در حال حاضر 
۵۲۰ هزار هنرمند در حوزه صنایع دستی فعالیت 
می کنند اظهار داشت: ۷۵ درصد از این هنرمندان 
را بانوان به خــود اختصاص می دهنــد و از این 
میزان سهم نیز، ۸۰ درصد بانوان خودسرپرست 

هستند.
پویا محمودیــان معاون صنایع دســتی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در 
این مراسم با تاکید بر اینکه این تسهیالت تا پایان 
ســال ۱۴۰۰ برای پرداخت تسهیالت به ۲ هزار 
هنرمند و صنعتگر در حوزه صنایع دستی اعتبار 
دارد، اظهار امیدواری کرد ابتدای سال آینده نیز 

این تفاهم نامه تمدید شود.

رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای 
اســالمی از حذف افزایش ســن بازنشستگی در 
بودجه سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد این کمیسیون خبر 
داد. ولی اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با حذف افزایش دو ساله سن بازنشستگی در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ بندی 
آورده اند که دو سال به ســن بازنشستگی اضافه 
شده است، به این عبارت که کســانی که دارای 
مدرک کارشناسی هستند ۳۲ سال و کسانی که 
دارای مدرک کارشناسی ارشــد که ۳۵ بوده ۳۷ 
سال شــوند. این کار با این هدف و توجیه صورت 

گرفته است که منبع درآمدی برای صندوق های 
بازنشستگی باشد. 

وی افزود: اما بــرای اینکه درآمــد صندوق ها را 
پایدار کنیم راه حل آن افزودن دو ســال به سن 
بازنشستگی در بودجه سنواتی نیست. چرا که این 
موضوع اوال مغایر با برنامه ششم توسعه بوده و ثانیا 
اینکه احکام دائمی را نمی توانیم در بودجه سنواتی 
بیاوریم. همچنین در کل دنیا اگر بخواهند چنین 
کاری انجام دهند ابتدا بــازه زمانی برای این کار 
اعالم می کنند که مثال هر سال سه ماه اضافه شود. 
به طور مثال این موضوع را دولت می تواند در برنامه 

هفتم بیاورد که مثال در عرض ۵ سال هر سال ۳ 
ماه اضافه شود و با توجه به تبعاتی که دارد انی کار 
را انجام می دهند. رئیس کمیســیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی گفت: دلیل اصلی حذف 
این مساله توسط کمیسیون اجتماعی این بود که 
با ذی نفعان این بحث مشورتی نشده است و افراد 
زیادی به بنده مراجعه کرده و اعالم کردند که ما 
هم روی بحث پاداش بازنشستگی حساب باز کرده 
و برنامه ریزی کرده بودیم که اول فروردین ۱۴۰۱ 
بازنشست شویم ولی االن برخی زندگی ها با این 

کار دارد به هم می ریزد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: 
طبق قانون باید مسکن مهر پردیس تصفیه خانه این 
منطقه را ایجاد کند اما برنامه آنطور که باید پیش 
نرفت و به همین دلیل شرکت آب و فاضالب تهران 
به انتقال فاضالب به تصفیه خانه های خود اقدام کرد 
اما با این حال هنوز ۳۰ درصد فاضالب به سد ماملو 

وارد می شود.
محمدرضا بختیاری در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه نمی توانیم برای فــاز ۸ چاره ای لحاظ کنیم 
و باید شــرکت عمران شــهر پردیس تصفیه خانه 
باغ کمش را ایجاد کند، اظهار کرد: تا ماه گذشــته 
فاضالب شــهر پردیس وارد ســد ماملو می شــد 
که با اقدامــات صورت گرفته و ایجــاد مدول دوم 
تصفه خانه پردیس، فاضالب فازهای  ۹ و ۱۱ و فاز 

۵ به تصفیه خانه شرکت آب و فاضالب تهران وارد 
می شود.

وی افزود: در گذشــته این فاضالب بــه رودخانه 
جاجرود انتقال پیدا می کرد، گفت: درحال حاضر  
۷۰ درصد فاضالبی را که در گذشته وارد سد ماملو 

می شد، به تصفیه خانه پردیس منتقل می کنیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران با 
تاکید بر اینکه طبق قانون، مســکن مهر پردیس 
موظف بود که تصفیه خانه فاضالب ایجاد و عملیات 
تصفیه را انجام دهــد، تصریح کــرد: برنامه طبق 
زمان بندی پیــش نرفت، به همیــن دلیل فاز دوم 
تصفیه خانه پردیس را که راه اندازی کردیم، میزانی 
را که می توانستیم به تصفیه خانه فاضالب شرکت 

منتقل کردیم.

بختیاری بــا بیان اینکــه در این راســتا فاضالب 
فازهای ۹، ۱۱ و ۵ وارد تصفیه خانه شــرکت آب و 
فاضالب تهران شد، افزود: بعد از آن که تصفه خانه 
باغ کمش راه اندازی شــود، فاضالب این فازها وارد 
این تصفیه خانه خواهد شــد، اما اکنون با اقدامات 
انجام شده از  حدود یک ماه پیش از ورود ۷۰ درصد 
فاضالبی کــه در گذشــته وارد رودخانه جاجرود 

می شد، جلوگیری شده است.
وی با بیان اینکه تصفیه خانه بــاغ کمش در حال 
ساخت است، گفت: بر اســاس آخرین اخباری که 
از دو ماه پیش در مورد پیشــرفت این تصفیه خانه 
در دسترس داریم، قرار شده که فعال تا تصفیه خانه 
تمام می شود، تصفیه اولیه صورت بگیرد اما اطالعی 

از آخرین روند کار ندارم.

به گزارش ایرنا،  »مصطفی قلی خسروی« امروز )شنبه(  
با تکذیب افزایش نرخ اجاره بها که در برخی رسانه ها 
تا ۱۳۹ درصد عنوان شده است، افزود: حتی در فصل 
جابه جایی مستاجران  )تابستان( که تعداد معامالت 
مربوط به اجاره واحد مســکونی چندین برابر اکنون 

است، رشد قیمت ها تا این میزان نبوده است.
وی توضیح داد: سیاست های دولت در بخش کنترل 
بازار اجاره از جمله مصوبه ســتاد مبــارزه با کرونا در 
خصوص تمدید خودکار قراردادها تا حدود زیادی تورم 
بخش اجاره را کنترل کرد و در تابستان امسال میزان 
جابه جایی ها با تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا ۴۰ 
درصد کاهش یافت. قلی خسروی ضمن تکذیب رشد 
قیمت های اجاره در جنوب پایتخت، گفت: هیچ کدام 
از قیمت های اعالم شده در سایت های مجازی را قبول 

نداریم و اعالم می کنیم قیمت ها غیر واقعی است. به 
گفته رییس اتحادیه امالک تهران، سوداگران مسکن و 
مخالفان طرح های اقتصادی دولت در بخش مسکن با 
هدف کسب سود بیشتر و بر هم زدن بازار، قیمت های 

غیر واقعی را در فضای مجازی منتشر می کنند.
وی بیان داشت: بازار ملک در برخی محالت به دست 
عده ای سودجو است که برای اجاره بیشتر آپارتمان های 
خود اقدام به فضاســازی و برهم زدن جو روانی دارند. 
قلی خسروی با طرح این ســوال که چرا باید در فصل 
خارج از جابه جایی، قیمت اجاره باال اعالم شود، گفت: 
زنجیره سوداگران بخش مســکن با همراهی برخی 
رســانه ها تصمیم دارند قیمت های جدیــدی از نرخ 
اجاره بها را در اذهان مردم نهادینــه کنند که با کف 
و ســقف قیمت ها در بازار تفاوت زیادی دارد. رییس 

اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران افزود: بر اساس 
گزارش هایی که از بنگاه های امالک سراســر کشور 
به اتحادیه می رســد، خبری از نرخ های اعالم شده و 
افزایش رقم اجاره بها وجود ندارد. آخرین نرخ ها مربوط 
به تابستان امسال است که رشد منطقی سالیانه را در 
بازار اجاره بها شــاهد بودیم. به گفته وی، قیمت های 
پیشــنهادی در پلفترم های مجازی از قصد باال اعالم 
می شود تا سوداگری مسکن در شرایطی که بازار در حال 

رشد معامالت آن هم بدون تورم است، بر هم بخورد.
قلی خســروی ادامه داد: با هیاهو، جنجال و معاندت 
اقتصادی و اخبار مربوط به گرانی اجاره بها باید برخورد 
شود و دادستانی به آگهی های اجاره پشت بام خوابی 
ورود پیدا کند، زیرا در پاییز و زمستان امسال بازار اجاره 

شرایط آرامی را پشت سر گذاشته است.

روند چک های برگشتی کاهشی شد 

حذف افزایش دو ساله سن بازنشستگی از بودجه ۱۴۰۱ این افراد می توانند ۲۰۰ میلیون تومان وام مسکن بگیرند

واکنش رییس اتحادیه امالک تهران به خبر افزایش ۱۳۹درصدی اجاره بهاماجرای ورود فاضالب شهر پردیس به سد ماملو چیست؟
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رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران مطرح کرد:

رشد اقتصاد بدون نفت به 3.3 درصد رسید

پیش شرط مهم 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

نرخ بیکاری 
افزایش یافت

مالیات لوکس نشین ها 
عملیاتی می شو د؟

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

متنوع سازی 
منابع تامین مالی تولید

بانکها تامیــن کننده حدود 
۸۰ درصــد از نیازهای مالی 
تولید هســتند.  ۱۸ درصد 
نیز توســط بازار ســرمایه 
و مابقــی از روش های دیگر تامین می شــود. ۸۰ 
درصد عدد بزرگی است و منابع بانکی هم محدود 
 بوده و مشــکالت خاص خــود را دارد. تامین مالی 
بنگاه ها جوری القا شده است که گویا بانکها تنها منبع 
مورد دسترسی هستند. در صورتی که قراردادهای 
بانک ها محدود، متنوع و بدون انعطاف است و همین 
امر تولید را با مشکالت بسیاری روبرو ساخته است.  

اما اقداماتی نظیر...

  آرمان خالقــی، عضو خانه 
صنعت و معدن 

متن کامل  د ر صفحه 3
۲

۲

روند نزولی پرداخت 
تسهیالت به بخش مسکن

افزایش آمار 
خودروهای ناقص

دغدغه بنگاه  ها با  اجرای طرح تامین مالی زنجیره تولید  برطرف می  شود؟ 

ارزان سازی  تامین  مالی  تولید
صفحه3
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پرداخت وام ودیعه به ۸درصد متقاضیان 
نرخ   سود  ۱۳  درصدی   تسهیالت   تکلیفی   ودیعه   مسکن   برای   بانک ها   نمی صرفد

از تیرماه تا آبان ماه ۱۴۰۰ پرداخت تسهیالت بانک 
ها به بخش مسکن بصورت ماهانه یک روند نزولی 
داشته است و در آبان ماه کمترین رشد را در هشت 
ماهه نخست سال جاری تجربه کرده است. تسهیالت 
پرداخت شــده بانک ها به بخش مسکن در هشت 
ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به بیش از ۹۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته بصورت نقطه به نقطه حدود ۵۳,۸ درصد 
رشد را تجربه کرده اســت. این در حالی است که با 
توجه به تحقیق صورت گرفته تسهیالت پرداختی 
بانک ها به بخش مسکن بصورت ماهانه از تیرماه سال 
۱۴۰۰ که رشدی معادل ۴۲ درصد داشته است در 
آبان ماه سال جاری به حدود ۲۰ درصد رسیده است.  

در واقع از تیرماه تا آبان ماه...

پس از عدم توجه به هشدار سازمان بازرسی مبنی بر 
پایش روند تجاری سازی و تکمیل خودروهای ناقص 
به وزارت صمت و خودروسازان، سازمان مذکور دو 
شرکت ایران خودرو و سایپا را برای ارائه توضیحاتی 
در خصوص عدم اعتنا به افزایش خودروهای ناقص و 
عدم تکمیل آن ها، فراخوانده است؛ این در حالیست 
که آمار تولید و فروش ۹ ماهه خودروســازان نشان 
می دهد بالغ بر ۴۳ هزار دســتگاه خودرو تولیدی 
ایران خودرو و ســایپا در این مدت تجاری نشده و 
ناقص کف پارکینگ خودروسازان باقی مانده است.

به گزارش ایســنا، به دنبال نشست های تخصصی 
و بازدیدهای میدانی ســازمان بازرسی کشور از دو 
خودروساز بزرگ کشور و قطعه سازان، با استناد بر 

اسناد و مدارک، به منظور...

واکسیناسیون
 باید  با  قوت
 ادامه  یابد 

رئیس جمهوری :
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اقتصاد2
ایران وجهان

باامضایتفاهمنامهوزارتصنعتبابانکها
تأمین مالی زنجیره تولید شروع 

می شود
فاطمی امین از تالش وزارت صنعت در قالب کارگروه 
مشــترکی با بانک مرکزی برای رفــع تعهد ارزی 
صادرکنندگانی که برای بازگشت ارز با مشکل مواجه 
بودند، ســخن گفت.ســیدرضا فاطمی امین، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در حاشــیه برنامه امضای 
تفاهم نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک های 
عامل برای تأمین مالی زنجیــره ای گفت: از حدود 
۱۰ ســال پیش ایده تأمین مالی زنجیره ای در دنیا 
مطرح شده و در سال های اخیر رونق گرفته است. این 
ایده به کاهش هزینه های مالی کمک، از انحراف منابع 
جلوگیری و دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه 
در گردش را بهبود می دهد.او بــا بیان اینکه برآورد 
می شــود با اجرای این طرح منابع موجود تا حداقل 
۳۰ درصد بهتر استفاده شود، گفت: در حال حاضر 
تولیدکنندگان کاالی نهایی و مواد اولیه برای دریافت 
تسهیالت به بانک مراجعه می کنند. این باعث می شود 
برای مثال ۲۰۰ میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه 
شود، اما درواقع با کمتر از این مبلغ امکان تأمین مالی 
وجــود دارد.تأمین مالی زنجیره ای از امروز شــروع 
خواهد شد و این نویدبخش برطرف شدن بسیاری 
از مسائل و مشکالت بخش تأمین مالی است. البته 
حدود دو ماه آینده پایلوت این برنامه احتماالً تا سال 
آینده به طور کامل اجرا می شود.تأمین مالی زنجیره ای 
راه های متفاوتی دارد؛ روش های که ما از امروز شروع 
می کنیم روش های ساده تری است و حتی می تواند 
در مواردی مشکالت تأمین وثایق را برطرف کند.در 
یکی از روش های تأمین مالی زنجیره ای، واحد تولیدی 
بدون ارائه وثیقه می تواند اعتبار دریافت کند و به نوعی 
حلقه بعدی، حلقه قبلــی را تأمین می کند.فاکتور 
صورت حساب الکترونیک و تأمین مالی زنجیره ای 
از امروز، شروع می شود؛ در صورتحساب الکترونیک 
بانک ها موقع ارائه تسهیالت، درخواست ارائه فاکتور 
می کنند که ممکن است این فاکتور جعلی و بیش 
از مبلغ مورد نیاز واحد باشد.با اجرای صورتحساب 
الکترونیک انحراف منابع از بین می رود و دیگر کسی 
نمی تواند برای یک کار دو وام بگیرد یا وامی که دریافت 
کرده برای کاری غیر از مورد ذکرشده استفاده کند.

در حوزه تأمین مواد اولیه پوشاک باید گفت در حال 
حاضر کمبود پنبه در کشور وجود دارد که باید واردات 
آن تسهیل شود.در حوزه مواد اولیه پتروشیمی مورد 
نیاز نساجی نیز کمبود هست که در حال مذاکره با 
شرکت های پتروشیمی برای واردات این مواد هستیم.

در سال ۱۳۹۷ برخی صادرکنندگان برای بازگشت 
ارز با مشکالتی مواجه بودند و نتوانستند تعهد ارزی 

را انجام دهند. 

امضای تفاهم نامه اســتعالم 
صورتحساب الکترونیکی میان 

بانک مسکن و وزارت صمت
تفاهم نامه استعالم صورتحســاب الکترونیکی برای 
ارایه تســهیالت و خدمات تامین مالی زنجیره ای در 
ساخت مسکن میان بانک مسکن و وزارت صنعت معدن 
تجارت امضاء شــد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 
بانک مسکن- هیبنا ، طی مراســمی با حضور »علی 
صالح آبادی«، رئیس کل بانک مرکزی، »سید احسان 
خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی و »ســیدرضا 
فاطمی امین«، وزیرصمت تفاهم نامه ای میان »محمود 
شایان«، مدیرعامل بانک مسکن و »سیدمهدی نیازی« 
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با هدف اجرای طرح 
تامین مالی زنجیره ای بنگاه های تولیدی و اقتصادی 
امضاء شد،با اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای بنگاه های 
تولیدی و اقتصادی به جای شــیوه ســنتی، دریافت 
تسهیالت مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه ها به صورت 
پیوسته و در طول زنجیره های تأمین و مبتنی بر جریان 
واقعی کاال و خدمات صورت می گیرد،هدف از اجرای 
این طرح که به طور آزمایشی با امضای تفاهم نامه میان 
وزارت صمت و ۷ بانک عامل آغاز به کار کرده اســت، 
تامین مالی بنگاه ها، کاهش هزینه تمام شده محصول، 
تسریع در تأمین مالی بنگاه های تولیدی و اقتصادی است 
و با اجرای آن انحراف منابع محدود می شود و شفافیت و 
کارآیی تخصیص منابع مالی، افزایش می یابد،به غیر از 
بانک مسکن، 6 بانک عامل دیگر نیز دستور العمل طرح 
تامین مالی بنگاه ها را دریافت کرده  و با وزارت صمت 
ذیل نظارت بانک مرکزی تفاهم نامه مشــترک امضاء 
کردند و طی یک زنجیره متصل به هم قرار اســت این 
طرح اجرا شود،هم اکنون حدود 6۰ درصد تسهیالت 
بانکی، صرف اعطای تسهیالت مالی و سرمایه در گردش 
بنگاه های تولیدی می شود که با اجرای طرح تامین مالی 
زنجیره ای، این دســته از تسهیالت، هدفمند می شود 
و دست بانک ها برای اعطای تسهیالت به بخش های 

دیگر بازتر خواهد شد.

خبر

بانک ها

از تیرماه تا آبــان ماه ۱4۰۰ 
پرداخت تسهیالت بانک ها به 
بخش مسکن بصورت ماهانه 
یک روند نزولی داشته است 
و در آبان ماه کمترین رشــد 

را در هشت ماهه نخست سال جاری تجربه کرده است.
به گزارش اکو ایران، تسهیالت پرداخت شده بانک ها به 
بخش مسکن در هشت ماهه نخست سال ۱4۰۰ به بیش 
از ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشــته بصورت نقطه به نقطه حدود 5۳.8 
درصد رشد را تجربه کرده است. این در حالی است که با 
توجه به تحقیق صورت گرفته تسهیالت پرداختی بانک 
ها به بخش مسکن بصورت ماهانه از تیرماه سال ۱4۰۰ 
که رشدی معادل 4۲ درصد داشته است در آبان ماه سال 
جاری به حدود ۲۰ درصد رسیده است.در واقع از تیرماه 
تا آبان ماه ۱4۰۰ پرداخت تســهیالت بانک ها به بخش 
مســکن بصورت ماهانه یک روند نزولی داشته است و در 
آبان ماه کمترین رشد را در هشت ماهه نخست سال جاری 
تجربه کرده است. تسهیالت پرداختی بانک ها با اهداف 
مشخصی به بخش مسکن پرداخت شده است. نکته قابل 
توجه آن است که در اهداف دریافتی تسهیالت در بخش 
مسکن در هشت ماهه نخست سال ۱4۰۰ نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، خرید مسکن که یکی از اهداف مهم 
پرداخت تسهیالت است که فقط ۱۰.4 درصد رشد داشته 
است.بخش تعمیر نیز حدود ۱8 درصد رشد را ثبت کرده 
است. اما سایر که خود یکی از اهداف پرداخت تسهیالت 
است حدود ۱۱۱ درصد رشد نقطه به نقطه داشته است.

بیشترین رشد پرداخت تسهیالت بانکی به بخش مسکن 
در بازه زمانی تعریف شده، به بخش توسعه مربوط بوده که 
رشدی بیش از ۱6۷ درصدی داشته است. کمترین مقدار 
نیز به بخش خرید کاالی شخصی مربوط است که بصورت 
نقطه به نقطه حدود 68 درصد کاهش داشته است.اما یکی 
از مهم ترین اهداف پرداخت تسهیالت بانکی با هدف ایجاد 
مسکن )ساز و ساخت مسکن( اســت که رشدی بیش از 

8۳ درصد را ثبت کرده است. از لحاظ مبلغی نیز در بخش 
مسکن همانند دیگر بخش های اقتصاد در اهداف تامین 
سرمایه بیشترین مقدار را دریافت کرده است که بالغ بر 
۳۰ هزار میلیارد تومان در هشت ماهه نخست امسال بوده 
است و درصد رشد آن نیز بصورت نقطه به نقطه بیش از 85 

درصد بوده است.

چراقدرتخریدمسکنبیشترنشدهاست؟
این آمار و ارقام نشــان می دهد که در هشت ماهه سال 
جاری پرداخت تسهیالت به بخش مسکن افزایش داشته 
است، بر همین اساس باید قدرت خرید مسکن افرادی که 
تسهیالت دریافت کرده اند بیشتر شده و توانایی خرید 

مسکن داشته باشند اما آنچه در جامعه دیده می شود 
این آمار را تایید نمی کند. علت چیست؟یکی از دالیل 
مهم را می توان افزایش نرخ تســهیالت در برابر رشد 
قیمت مسکن دانست، چرا که رشد تسهیالت کمتر از 
رشد قیمت مسکن بوده است.کیفیت پرداخت تسهیالت 
از دیگر علت های چنین اتفاقی اســت، چــرا که گاها 
تسهیالت به سمت اهداف دیگری به جز ساخت و خرید 

مسکن هدایت می شود.

اثرمنفیپرداختتسهیالتبانکیدردوره
رونقمسکن

برهمین اســاس می توان تحلیل کرد کــه پرداخت 
تســهیالت بانکی در دوره رونق مسکن به ضرر بخش 
بازار مسکن خواهد بود زیرا باعث افزایش بی رویه تقاضا 
و تشــدید درصد افزایش قیمت خواهد شد و باعث می 
شود فرد تســهیالت گرفته با مبلغ تسهیالت دریافتی 
توان خرید یا ایجاد مسکن نداشــته باشد.  اما پرداخت 
تسهیالت در بخش مسکن همواره بد نیست، بلکه در 
دوره رکود که بازار راکد است بهتر می تواند عمل کند 
و مفید باشد چون فرد دریافت کننده تسهیالت به دلیل 
رکود بازار با دریافت تســهیالت آسان تر توانایی خرید 
یا ایجاد مســکن را خواهد داشــت و از سوی دیگر این 
 تســهیالت در دوره رکود باعث ایجاد یک رونق نسبی

 خواهد شد.  

چرا قدرت خرید مسکن بیشتر نشد؟

روند نزولی پرداخت   تسهیالت به بخش مسکن

رئیسجمهوردرجلسهستادملیمقابلهبا
کرونامطرحکردد

واکسیناسیون باید با قوت ادامه یابد 
رئیســی با تاکید بر ضرورت اجــرای کامل 
قانون نســخه الکترونیکی، گفت: تا تکمیل 
زیرســاخت ها در برخی شــهرها برای موارد 
ضــروری و اســتثنایی با تشــخیص وزارت 
بهداشــت و درمان بــه منظــور جلوگیری 
از اجتمــاع و ازدحــام جمعیــت و خطــر 
شــیوع بیماری مجوزهای الزم صادر شــده 
تا مشــکلی برای شــهروندان بوجود نیاید.

به گزارش ایســنا، آیــت اهلل ســید ابراهیم 
 رئیســی روز شــنبه در جلسه ســتاد ملی 
مقابله با کرونا با اشــاره بــه اهمیت توجه به 
واکسیناســیون مهاجران افغانستانی و سایر 
کشــورها که به هر شــکلی در کشور حضور 
دارند، اظهار داشت: برای قطع زنجیره بیماری 
و جلوگیری از شیوع کرونا ضرورت دارد برای 
واکسیناسیون همه افراد بویژه مهاجرین اقدام 
شود.رئیسی همچنین با تاکید بر انجام تست 
کرونا از همه کسانی که به کشور وارد می شوند، 
گفت: الزم است استان های مرزی تردد افراد 
از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی را با دقت و 
جدیت کنترل کنند و از همه این افراد تست 
کرونا گرفته شود و به برگه های تست که بعضا 
جعلی هســتند، اکتفا نکنند چرا که هرگونه 
سهل انکاری در این زمینه در حقیقت زحمات 
همه کادر درمان و دســت اندکاران مقابله با 
 کرونا را از بین می برد.رئیس جمهورهمچنین

 با اشــاره به ضرورت پیگیری واکسیناسیون 
عمومی بویــژه اهمیــت تزریق دوز ســوم، 
اظهارداشــت: بدون تردید واکسیناســیون 
عمومی می توانــد در مقابل ویــروس کرونا 
مصونیت ایجاد کند و بایــد با قوت ادامه یابد. 
همچنین طرح شــهید ســلیمانی در پیش 
بینی و پیشــگیری از بیمــاری کرونا برکات 
 فراوانی داشــته اســت و ادامــه آن ضروری 

است.

رییسمرکزپژوهشهایاتاقایرانمطرحکرد:
پیش شــرط مهم حــذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی
رییس مرکــز پژوهش های اتــاق بازرگانی 
ایران می گویــد دولت باید پیــش از حذف 
ارز 4۲۰۰ تومانــی، برخی زیرســاخت های 
الزم را فراهم و از برخــی نگرانی ها، اطمینان 
حاصل کند.به گزارش ایسنا، محمد قاسمی 
بیان کــرد: ارز 4۲۰۰ تومانی بــه چند حوزه 
خاص محدود می شــود که مستقیما بر روی 
زندگی مــردم تاثیــر دارد. از گنــدم و دارو 
گرفته تا دانه هــای روغنی و نهاده های دامی، 
 کاالهایی هستند که به سفره مردم مرتبطند

 و به همین دلیــل ایجاد تغییر در ســاختار 
آنهــا، بایــد منــوط بــه نهایــی کــردن 
تصمیماتــی قاطــع باشــد.وی بــا بیــان 
 اینکــه حــذف ارز دولتــی می توانــد بــه

 ایجاد تغییرات مثبت در تولید داخلی منجر 
شــود، توضیح داد: در حوزه هایی مانند دارو 
یا گندم این امکان وجــود دارد که با افزایش 
حمایت از تولیدکننــدگان، مقدمات افزایش 
تولید این محصوالت فراهم شــود، البته این 
موضوع به اجــرای سیاســت های حمایتی 
درســت وابســته خواهد بود.به گفته رییس 
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانــی ایران، در 
صورتی که بنا بر افزایش تولید دارو گذاشــته 
شــود اما مثال در حــوزه تامین مــواد اولیه 
اقدامات الزم انجام نشــود، امکان دست یابی 
به اهداف کالن ایــن حوزه وجــود نخواهد 
داشت.قاســمی با بیان اینکه سیاســت های 
 حمایتی از مردم باید به شکل شفاف و دقیق

 تشریح شــود، گفت: مردم نباید این نگرانی 
را داشته باشند که با حذف ارز 4۲۰۰ تومانی 
زندگی آنها با مشکالت جدید مواجه می شود، 
از ایــن رو ابالغ دقیق سیاســت های اجرایی 
به دســتگاه های مختلــف و هماهنگ عمل 
کردن آنها اهمیت فراوانی دارد.وی با اشــاره 
به وابستگی سیاست حذف ارز 4۲۰۰ تومانی 
به شرایط کالن کشور، بیان کرد: اینکه ما ارز 
را حذف کنیم و به جای آن حمایت مستقیم 
از مردم را در دستور کار قرار دهیم قطعا اتفاق 
مثبتی خواهد بود اما باید توجه داشت که در 
صورت شــوک جدید به قیمت ارز یا افزایش 
تورم، میزان تاثیرگذاری ایــن حمایت های 
جدید از مــردم کاهش خواهــد یافت و باید 
مقدمات را طوری چید که حین این تغییر در 
سیاست گذاری، در سایر بخش ها مشکالت 

جدیدی به وجود نیاید.
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پس از عدم توجه به هشدار سازمان بازرسی مبنی بر پایش 
روند تجاری ســازی و تکمیل خودروهای ناقص به وزارت 
صمت و خودروسازان، ســازمان مذکور دو شرکت ایران 
خودرو و ســایپا را برای ارائه توضیحاتی در خصوص عدم 
اعتنا به افزایش خودروهای ناقــص و عدم تکمیل آن ها، 
فراخوانده است؛ این در حالیســت که آمار تولید و فروش 
۹ ماهه خودروسازان نشان می دهد بالغ بر 4۳ هزار دستگاه 
خودرو تولیدی ایران خودرو و ســایپا در این مدت تجاری 
نشده و ناقص کف پارکینگ خودروسازان باقی مانده است.به 
گزارش ایسنا، به دنبال نشست های تخصصی و بازدیدهای 
میدانی سازمان بازرسی کشور از دو خودروساز بزرگ کشور 
و قطعه سازان، با استناد بر اسناد و مدارک، به منظور پایش 
روند تجاری ســازی و تکمیل خودروهای ناقص، هشدار 
مقتضی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان به 
منظور ارائه برنامه زمان بندی و ضرورت کاهش خودروهای 
ناقص در جهت کاهش التهاب بازار خودرو داده شــد.بر 
این اساس عدم اقدام اجرایی با برنامه های مطرح از ناحیه 
خودروسازان، افزایش تعداد خودروهای ناقص و روند کند 
تکمیل و عرضه خودروهای مذکور این دو شرکت خودروساز 
بزرگ، موجب شد تا سازمان بازرسی کل کشور این اقدام 
خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخالل در رقابت 
تلقی کرده و هیات مدیره دو شرکت ایران خودرو و سایپا را )با 
تفهیم اتهام به اعضای هیات مدیره خودروسازان( برای ارائه 
توضیحاتی در رابطه با این بی توجهی به کاهش خودروهای 
موجود در کف پارکینگ ها، آن هم علیرغم اعمال افزایش 
قیمت ها محصوالت آن ها فراخواند.در متن نامه غالم عباس 
ترکی-معاون نظارت و بازرســی امور تولیدی- خطاب به 
اعضای هیات مدیره دو شرکت ایران خودرو و سایپا، اعالم 

کرده است:
"احترامــا، نظــر بــه تشــکیل پرونــده کالســه 
۰۰۲6/5۱۱/۱4۰۰/۱ و پیرو جلسات متشکله، بازدیدهای 
میدانی انجام شده و مکاتبات صورت پذیرفته طی نامه های 
شــماره ۱86۳8۱ و ۱86۳۷۹ - 4 مهر ۱4۰۰ و هشدار 
اعالمی به وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور ارائه برنامه 
زمان بندی و ضرورت کاهش خودروهای ناقص مستقر در 

کف پارکینگ خودروسازان طی نامه شماره 5۰۰.۲48۹۳4  
تاریخ سوم آذر ۱4۰۰  و با عنایت به تصویب افزایش قیمت 
کارخانه ای خودروها در ستاد تنظیم بازار و اجرای آن توسط 
خودروســازان و اقدامات انجام شــده در راستای تزریق 
نقدینگی جدید به خودروسازان از قبیل، مصوبات کمیته 
خودرو مبنی بر موافقت با اجرای انواع طرح های فروش ملی 
یک ماه اخیر که قسمتی از آن اجرایی شده و همچنین فراهم 
شدن زمینه استفاده از اعتبار مطرح از ناحیه شورای پول و 
اعتبار به منظور جبران بخشــی از مطالبات قطعه سازان، 
مالحظه شــد تغییر قابل توجهی در کاهش خودروهای 
موجود در کف کارخانه آن شرکت ها ایجاد نشده که مراتب 
گویای عدم اقدام و اهتمام جدی خودروسازان در کاهش 
تعداد خودروهای موجود در کف و کاهش التهاب قیمت 
خودرو در بازار بوده که با امعان نظر به آن و مستند به بند 
)۳( قسمت )الف( ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی، موضوع از مصادیق اخالل در رقابت 

تلقی می شود.
با عنایت به مراتب مذکور مقتضی اســت نسبت به ارائه 
دفاعیات خود در انطباق با مفاد ماده ۳۳ این آین نامه اجرایی 
قانون تشکیل ســازمان بازرسی کل کشــور ظرف مدت 

حداکثر ۷ روز کاری به این مرجع اقدام نمایید. "

۴۳هزارو۳۵دســتگاهازتولیــد۹ماهه
خودروسازان،ناقصماندوتجارینشد

طبق آمار ارائه شده توســط خودروسازان بزرگ کشور به 
سازمان بورس، در مجموع ۹ ماهه سال جاری، 5۷۷ هزار 
و 468 دستگاه خودرو در ایران خودرو و سایپا تولید شده 
است اما از این تعداد خودرو تولیدی 4۳ هزار و ۳5 دستگاه 
تجاری سازی نشده و ناقص باقی مانده است.در مقابل طی 
این مدت این دو خودروســاز در مجموع 8۷۷ دســتگاه 
خودرو از تولیدهای پیش از ســال ۱4۰۰ را تجاری سازی 
کرده اند و بر این اســاس برای 5۳5 هزار و ۳۷۱ دستگاه از 
تولیدهای این خودروسازان طی ۹ ماهه امسال و پیش از آن 
فاکتور فروش صادر شده است. )بخشی از فروش این مدت 
خودروسازان مربوط به تولیدهای پیش از سال جاری و از 

دسته خودروهای ناقص است که طی ۹ ماهه امسال تکمیل 
و به بازار عرضه شد.(

آمارتولیدوفروشخودروهایداخلیپرتیراژ
بهتفکیکمحصوالتدوخودروساز

ایران خودرو: در مجموع ۹ ماه ســال جــاری ۳۲5 هزار و 
4۹4 دســتگاه در گروه صنعتی ایران خودرو تولید شده 
است. از سوی دیگر با تکمیل 5۱4 دســتگاه از تولیدات 
پیش از سال ۱4۰۰ برای ۳۰8 هزار و ۹55 دستگاه فاکتور 
فروش صادر کرده است. این در حالیست که ۱۷ هزار و 56 
دستگاه از تولیدات ۹ ماهه این گروه صنعتی تجاری نشده 
و ناقص در پارکینگ خودروساز باقی مانده است.از مجموع 
خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو طی ۹ ماهه 
امسال، ۲۱4 هزار و 6۱8 دســتگاه متعلق به محصوالت 
خانواده پژو )به جز پژو ۲۰۰8( است که ۲۱۱ هزار و ۲8۳ 
دســتگاه آن را فروخته  و ۳۳۳5 دستگاه آن ناقص مانده 
است؛ همچنین ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰8 تولید شده که همه 
۱۰۳ دستگاه آن طی ۹ ماهه امسال تجاری شده است.پس 
از پژوها، ایران خودرو ۳۷ هزار و ۷۰6 دستگاه از محصوالت 
خانواده سمند در ۹ ماهه ابتدایی ۱4۰۰ تولید کرده و برای 
۳8 هزار و 84 دســتگاه از این محصوالت فاکتور فروش 
صادر کرده است. بر این اساس ۳8۷ دستگاه از سمندهای 
تولیدی پیش از سال جاری تکمیل شده اند.همچنین در 
این مدت، ۳۷ هزار و ۷۰8 دســتگاه دنا، ۲5 هزار و ۲۷4 
 دستگاه رانا و 58۰۲ دستگاه تارا در مجموعه گروه صنعتی

 ایران خودرو تولید شــده اســت. در مقابل از ابتدای سال 
جاری تا پایــان آذر ماه به ترتیب ۳۰ هزار و ۷8 دســتگاه 
دنا، ۱۹ هزار و 6۲4 دســتگاه رانا و 5۳۷۰ دســتگاه تارا 
فروخته شده است.در مدت مذکور ســال جاری از تولید 
محصوالت فوق ۷6۳۰ دســتگاه دنا، 565۰ دستگاه رانا 
و 4۳۲ دستگاه تارا قابلیت تجاری ســازی نداشته است.

ایران خودرو در محصوالت مونتاژی نیز در ۹ ماهه امسال، 
عملکرد تولید 4۲۷۱ دستگاه هایما و همانطور که اشاره شد 
۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰8 را ثبت کرده است که به ترتیب 
44۰5 دستگاه هایما و ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰8 فروخته 

است.همانطور که در گزارش های قبلی نیز یاد شده است، از 
تولیدهای مونتاژی پیشین این گروه صنعتی، سه دستگاه 
تندر )L۹۰(، دو دستگاه دانگ فنگ و از تولیدهای داخلی 
گذشته آن سه دستگاه وانت آریسان از ابتدای سال جاری 
تا پایان آذر در آمار فروش این گروه خودروسازی ثبت شده 
است.الزم به ذکر است که ایران خودرو پس از گذشت هشت 
ماه از سال جاری که تولید وانت آریسان نداشت، در آذر ماه 
امسال اقدام به تولید ۱۲ دســتگاه از این خود کرده است. 
البته سه دستگاه فروخته شده وانت اریسان طی ۹ ماهه 
امســال جزو این ۱۲ دســتگاه تولیدی جدید نیست و از 
محل تکمیل تولیدهای پیشین آن است.سایپا: در گروه 
خودروسازی ســایپا نیز در طول ۹ ماهه سال جاری ۲5۱ 
هزار و ۹۷4  دستگاه خودرو تولید شــده است که از این 
میزان به ترتیب ۱۷ هزار و ۹۰۳ دســتگاه سهم وانت های 
سایپا، ۲۱۷ هزار و ۲۲۱ دستگاه سهم خانواده تیبا، ۱۳۰ 
دستگاه سهم آریو s۳۰۰ و ۱6هزار و ۷۲۰ دستگاه سهم 
شاهین بوده است.طبق  آمار، گروه خودروسازی سایپا در 
محصوالت خانواده پراید با توجه به توقف انواع پرایدها تنها 
تولید وانت پراید )سایپا ۱5۱( داشته است که طی مدت 
مذکور ســال جاری برای ۱6 هزار و 456  دستگاه از این 
محصول فاکتور فروش صادر کرده و ۱44۷ دســتگاه آن 
ناقص مانده است.همچنین از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه، 
۱۹4 هزار و 68۰ دستگاه از محصوالت خانواده تیبا و ۱4 
هزار و 856 دستگاه شاهین تجاری سازی و برایشان صورت 
مالی ثبت شده است.این خودروساز همچنین 58 دستگاه 
از محصوالت پراید سواری، سه دستگاه آریو، یک دستگاه 
سراتو و ۳6۲ دستگاه چانگان )پرایدها، سراتو و چانگان ها 
مربوط به تولیدهای قبل از سال ۱4۰۰ است( طی ۹ ماهه 
امسال در آمار فروش خود ثبت کرده است.بدین ترتیب، 
طبق آمار از ۲5۱ هزار و ۹۷4 دستگاه خودرو تولیدی گروه 
خودروسازی ســایپا در مجموع ۹ ماهه امسال،   ۲5 هزار 
و ۹۷۹ دســتگاه ناقص باقی مانده و قابلیت تجاری سازی 
داشته است اما در مجموع برای ۲۲6 هزار و 4۱6 دستگاه 
 خودرو نیز از ابتدای ســال جاری تا پایان آذر ماه فاکتور 

فروش صادر شده است.  

به گزارش اقتصاد آنالین در گزارش فصلی اقتصاد ایران 
که از ســوی مرکز آمار ایران منتشر می شود آمده است: 
محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت سال 
۱۳۹۰ در فصل تابستان ۱4۰۰ به رقم ۱6۲ هزار و ۳۲۱ 
میلیارد تومان بوده اســت. در این فصل رشد اقتصادی و 
رشد اقتصادی بدون نفت به ترتیب برابر 4.۲ و ۳.۳ درصد 
بوده است.    همچنین شــاخص قیمت کاالها و خدمات 
مصرفی کل کشور در فصل تابســتان ۱4۰۰ )بر مبنای 
ســال ۱۳۹5( رقم ۳۳8.۷ بوده است که درصد تغییرات 
دوازده ماه منتهی به شــهریور ماه ۱4۰۰ نسبت به دوره 
مشــابه قبل )نرخ تورم( 45.8 درصد بوده است.در این 
گزارش تاکید شده است: نرخ بیکاری جمعیت ۱5 ساله و 
بیشتر ۹.6 درصد بوده است که نسبت به فصل بهار ۱4۰۰،  

۰.8 واحد افزایش داشته اســت.در گزارش فصلی مرکز 
آمارجمع کل نقدینگی کشور به 4۰6۷ هزار میلیارد تومان 
رسیده است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۱۷ درصد 
رشد داشته است.شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با 
۱8.6 درصد افزایش نسبت به فصل گذشته به یک میلیون 
و ۳86 هزار واحد رسیده است. در این فصل ارزش جاری 
بازار سهام با ۱۹.۳ درصد افزایش نسبت به فصل گذشته 
به رقم 56۰۹4۹۰ میلیارد تومان رسید. همچنین ارزش 
کل معامالت بازار بورس اوراق بهــادار 4۳۱ هزار و ۱45 

میلیارد تومان بوده است که نسبت به فصل گذشته 6۳.۷ 
درصد افزایش داشته است..کل واردات از گمرک جمهوری 
اسالمی ایران ۱۰8۱۰ هزار تن و به ارزش ۱۲8۰۹ میلیون 
دالر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ 
وزنی ۳۹.۹ درصد افزایش و به لحاظ ارزش ۳۷.6 درصد 
افزایش داشته است. در این فصل کل صادرات غیر نفتی 
از گمرک جمهوری اسالمی ایران ۲۹8۱۳ هزار تن و به 
ارزش ۱۰۹8۰ میلیون دالر بوده است که نسبت به دوره 
مشابه ســال قبل به لحاظ وزن ۲۰5 درصد افزایش و به 

لحاظ ارزش 5۲.۱ درصد افزایش داشــته است.در فصل 
بهار۱4۰۰ متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سبد اوپک 
66.۱ دالر بوده است که نســبت به فصل زمستان ۱۲.8 
درصد افزایش داشته است.میانگین قیمت سکه تمام بهار 
آزادی )طرح جدید(، سکه نیم  بهار آزادی و سکه ربع  بهار 
آزادی به ترتیب برابر ۱۱۳56 ،58۷5 و ۳6۷۲ هزار تومان 
بوده است که نسبت به فصل گذشته به ترتیب 8.۷ درصد 
افزایش و ۱ و ۳.8 درصد کاهش داشته است.متوسط نرخ 
دالر در بازار آزاد برابر ۲58۳۱ تومان بوده است که نسبت 
به فصل قبل ۰.۱ درصد افزایش داشته است. همچنین 
متوســط قیمت یورو در بازار آزاد برابــر ۳۰5۳8 تومان 
بوده است که نســبت به فصل قبل 8.۷ درصد افزایش 

داشته است.

صاحبان خانه هــای باالی ۱۰ میلیــارد و خودروهای با 
ارزشــی بیش از ۱ میلیارد تومان باید تا پایان بهمن ماه 
مالیات بپردازند که طبق اعالم مســئوالن سازمان امور 
مالیاتی، اطالعات این خانه ها و خودروها باید در اختیار این 
سازمان قرار بگیرد تا نسبت به مطالبه مالیات اقدام کنند که 
تاکنون این اطالعات دریافت نشده است.به گزارش ایسنا، 
طبق بودجه سال جاری دو نوع مالیات جدید به سیستم 
مالیات ستانی کشور اضافه شده که شامل مالیات بر خانه  
و خودروهای لوکس است. براســاس قانون، خودروهای 
لوکس، خودروهایی هســتند که در انتهای سال ۱4۰۰ 
قیمت ساخت یا واردات آن، باالی یک میلیارد تومان باشد 
که قیمت این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی اعالم 
می شود و مالکان این خودروها باید تا بهمن ماه سال جاری 

این مالیات را پرداخت کنند. در غیر این صورت قادر به نقل 
و انتقال خودرو نیستند و باید مبلغ مالیات را در زمان نقل 

و انتقال پرداخت کنند. 

چهخانهوخودروهاییلوکساند؟
نرخ مالیات ساالنه این خودروها به شرح ذیل است:

۱- تا مبلغ ۱.5 میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱ میلیارد 
تومان معادل یک درصد 

۲- تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.5 میلیارد 
تومان معادل دو درصد 

۳- تا مبلغ 4.5 میلیارد نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان 

معادل سه درصد 
4- نسبت به مازاد 4.5 میلیارد معادل چهار درصد

همچنین، خانه هایی که ارزش آنها با احتســاب عرصه 
و اعیان بیــش از ۱۰ میلیارد تومان باشــد، خانه لوکس 
محسوب شده و مالک آن باید در بهمن امسال این مالیات را 
پرداخت کند که خانه های درحال ساخت و در سال تملک 

از پرداخت این مالیات معاف هستند.
در این بین، الزم اســت بدانید نرخ مالیات ســاالنه این 

خانه های لوکس نیز به شرح ذیل است:
۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱5 میلیارد تومان؛ یک 

در هزار

۲- نســبت به مازاد ۱5 میلیارد تا ۲5 میلیارد تومان؛ دو 
در هزار

۳- نسبت به مازاد ۲5 میلیارد تا 4۰ میلیارد تومان؛ سه 
در هزار

4- نسبت به مازاد 4۰ میلیارد تا 6۰ میلیارد تومان؛ چهار 
در هزار

5-نسبت به مازاد 6۰ میلیارد تومان به باال پنج در هزار
لوکس نشین ها باید تا آخر بهمن مالیات بدهند 

طبــق ایــن گــزارش، کلیــه اشــخاص حقیقــی و 
حقوقی بایــد مالیات ســاالنه مربــوط به هــر یک از 
واحدهای مســکونی و خودروهای تحــت تملک خود 
 و افراد تحت تکفــل را حداکثر تا پایان بهمن ماه ســال

 جاری پرداخت کنند.

افزایش آمار   خودروهای ناقص

رشد اقتصاد بدون نفت به ۳.۳ درصد رسید

 نرخ بیکاری افزایش یافت

مالیات لوکس نشین ها عملیاتی می شو د؟

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید به ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران با ۱۰ هزار تومان کاهش نسبت به اواخر هفته گذشته به ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۲۹ دالر و ۹۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۳۰۰ هزار و ۱۴۶ تومان است.
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متنوع سازی منابع تامین مالی تولید
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن 

بانکها تامین کننده حدود 80 درصد از نیازهای مالی تولید هستند.  18 درصد نیز توسط بازار سرمایه و مابقی از روش های دیگر تامین می شود. 80 درصد عدد بزرگی است و منابع بانکی هم محدود بوده و مشکالت خاص خود را دارد. تامین مالی بنگاه ها 
جوری القا شده است که گویا بانکها تنها منبع مورد دسترسی هستند. در صورتی که قراردادهای بانکها محدود، متنوع و بدون انعطاف است و همین امر تولید را با مشکالت بسیاری روبرو ساخته است. 

اما اقداماتی نظیر تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای باید به مواردی ختم شود که برای تولید اثربخش باشد. منابع باید به هدف اصابت کند و منحرف نشود. همچنین تمام سهم تخصیص یافته در این قراردادها به تولید و صنعت داده شود. از طرفی دیگر این 
اقدامات باید منجر به کاهش بروکراسی اداری و تسهیل و ارزان سازی پرداخت منابع به تولیدکنندگان گردد.  

الزم است باید برای تامین نقدینگی تولید باید به دنبال تنوع منابع برویم. باید بانک مرکزی و بورس باید تامین نقدینگی از طریق بورس را بررسی کنند. شرکت های تامین سرمایه باید رشد پیدا کنند و از این طریق انحصار سیستم بانکی در تامین مالی تولید 
را برطرف شود. بازار تهاتر نیز باید راه اندازی شود. تولید با تهاتر نیز می تواند نیازهای مالی خود را تامین کند. اگر به عملکرد بانک ها در سال های اخیر نگاه کنیم، درخواهیم یافت که هیچگاه به تکالیف خود در قبال حوزه تولید عمل نکرده اند و فاصله معنا داری 

میان آنچه تخصیص داده اند با آنچه می بایست می پرداختند، وجود دارد. البته من معتقدم که نمی توان صرفا سیستم بانکی را مسئول تامین نقدینگی دانست. باید سایر بازارهای مالی را هم برای پوشش حمایتی از تولید ملی مجاب کرد.  
تقویت قدرت وام دهی نظام بانکی و نسبت وام دهی به بخش صنعت یکی از الزامات است و این تکلیفی است که خود بانک ها هم می بایست به آن واقف باشند. اما رویکرد بانک ها در سال های اخیر به گونه ای است که گویا در یک شرایط عادی اقتصادی که 

همه چیز تراز است، قرار داریم و بانک هم یک بنگاه عادی است که فقط باید به دنبال منافع خود باشد.
در شرایط ویژه کشور که مدعی وجود جنگ اقتصادی و تحمیل تحریم ها هستیم، قاعدتا می بایست تمامی بخش ها برای خدمت به تقویت توان تولید بیش از شرایط عادی همت بگمارند که البته سیستم بانکی، این را از خود نشان نمی دهد زیرا تاکنون در 
جهت افزایش سرعت وام دهی، کاهش بروکراسی و افزایش منابع و سهم تولید اقدامی نکرده است.  وثایق، تضامین و شروطی که بانک ها برای اعطای تسهیالت به تولید کنندگان پیشنهاد می دهند، هزینه تولیدملی را باال برده و قدرت رقابت آنها را در بازارهای 
جهانی کاهش می دهد.  در سالهای اخیر هزاران واحد تولیدی به وسیله بانک ها تملک و تعطیل شده است و تعداد زیادی هم در مراحل اجرایی بالتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند. متاسفانه اغلب عقود میان بانک ها و متقاضیان تسهیالت 
کامال یک طرفه و به نفع بانک هاست. سود تسهیالت بانک ها هرگز پشتیبان تولید نیست. بانک ها حتی زمانی که می خواهند تسهیالت را تمدید کنند، باقیمانده را مانند تسهیالت جدید و سود آن را هم بیشتر از سود تسهیالت ابتدایی محاسبه می کنند. 

بر این اساس چون قرارداد جدید است که سود جدیدی در آن در نظر گرفته اند می توانند قانون را دور بزنند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط می کنند

رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران ماشین 
هاي دوخــت و بافت و لوازم مربوطــه تهران از 
مشکالت واردات و مانع تراشــي هاي مختلف 
ســازمان ها و ارگان ها براي تاجــران و واردات 
کاالهاي مورد نیاز تولید گفت و اظهار داشــت: 
هر چه رهبر بر تولید و ایجاد ابــزار و لوازم براي 
چرخه تولید مــي گوید، مســئوالن و مدیران 
میاني با ســنگ اندازي و مانع تراشي از دستور 
رهبري طفره رفته و تولید را ســخت کرده اند. 
عباس منزوي، رئیس اتحادیه فروشــندگان و 
تعمیرکاران ماشین هاي دوخت و بافت و لوازم 
مربوطه تهران بیان داشت: از ۳0 فعال اقتصادي 
واردکننده و تاجر در بخش ماشین هاي دوخت، 
تنها 8 نفر باقي مانده اند. تاجران و دلســوزاني 
که مي خواهند شرایط و تسهیالتي آماده کنند 
تا تولیدکننــدگان براحتي بتوانند در کشــور 

اشتغالزایي نمایند.
وي تصریح کرد: ســازمان ها با ایجــاد قوانین 
جدید، انگیزه را از تاجران مي گیرند. تاجر از رفت 
و آمدهاي پي در پي و بي نتیجه خســته شده، 
اندوخته مالي خود را که براي واردات قرار داده 
بر مي دارد و از چرخه اقتصادي داخلي خارج مي 

شود. مسئوالن با تولید داخلي مهربان باشند.
منزوي با اشاره به اینکه مسئوالن براي واردات در 
حوزه ماشین هاي دوخت، سقف واردات گذاشته 
اند افزود: زماني که در این حوزه تنها هشت نفر 
باقي مانده مگر مي شــود سقف تعیین کرد. اگر 
تعداد واردکنندگان این حــوزه زیاد بود توجیه 
داشت. از سوي دیگر مي گویند، تولیدکنندگان 
خودشان واردات را انجام دهند. توان اقتصادي 
تولیدکنندگان این حوزه بســیار اندک اســت 
چگونه مي توانند واردات میلیاردي داشته باشند. 
وي افزود: تولیدکننده اگر به واردات و دوندگي 
هاي تجارت بپردازد چگونه به تولید کارگاهش 
برســد. کارگرش را چگونه مدیریت کند؟ چرا 
دالیل و راه هاي واهي پیش پا مي گذارند؟ چرا 
سنگ اندازي مي کنند؟ چرا انگیزه ها را از بین 

مي برند؟
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان و تعمیرکاران 
ماشــین هاي دوخت و بافت و لــوازم مربوطه 
تهران گفت: تمامي بخشــنامه ها و تصمیمات 

دولتي بر مبناي محدود کردن بخش خصوصي 
و ســنگ اندازي هاي اداري بنا شــده تا نهایتاً 
بخــش خصوصــي از گردونه کار خارج شــود. 
مســئوالن مشــاهده مي کنند که با تولید مي 
توان کشــور را پویا و قــوي کرد. چــرخ هاي 
خیاطي همه بــراي تولید در کشــور وارد مي 
 شود اگر بموقع وارد نشود نمي توان چرخ تولید 

را چرخاند.
منزوي تقلب در برخي از قطعات ماشــین هاي 
دوخت را معضل دیگري خواند و ادامه داد: برخي 
از برندها در میان مردم، معروف و جایگاه خوبي 
دارند، برخــي از متقلبان با ســفارش قطعات با 
متریال ضعیف در کشور مبدا و حک مارک و برند 
این کاالها را وارد مي کنند. کارگر پس از چند بار 
استفاده از اشــکاالت و مشکالتي که در ماشین 
دوخت وجود دارد خسته مي شــود و کارگاه را 

ترک مي کند.
منزوي با انتقاد از مشکالت تحریم در خصوص 
عدم ارسال کاال و قطعه از کشور ژاپن بیان داشت: 
بیش از یک ماه اســت مبلغي براي ســفارش و 
واردات قطعات ماشــین دوخت به کشور ژاپن 
حواله شده اما امروز این کشــور اظهار مي دارد 
اجازه ارســال قطعه به ایران را به دلیل تحریم 
منتفي کرده اند. ماشین دوختي که ارزشي بیش 
از 800 میلیون دارد به خاطــر یک قطعه از کار 
مي افتد. کارگاه تعطیل و کارگر بیکار مي شود، 

مسئوالن براي حل مشکالت تدبیر کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران ماشین 
هاي دوخت و بافت و لوازم مربوطه تهران با اشاره 
به مشکالتي که ســازمان امور مالیاتي در حوزه 
حسابرسي حساب ها و دستگاه هاي پوز از سال 
۹۳ به وجود آورده بیان داشت: سازمان در حال 
رسیدگي ورودي و خروجي ها دستگاه هاي پوز 
از سال ۹۳ اســت در حالیکه مقرر بود این کار از 
ســال ۹۵ انجام شود. بســیاري از این ورودي و 
خروجي ها ربطي به صاحب حســاب ندارد و یا 
اینکه دالیل ورود و خروج در جایي یادداشــت 
نشده و صاحب دستگاه نمي داند و نمي تواند این 
مورد را بررسي کند. با این وجود سازمان اصرار بر 
گزارش دارد. این کارها باعث شده تا تعداد بسیار 

زیادي دستگاه به بانک ها برگردانده شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشي تهران در لزوم 
ورود انواع مختلف لوازم ورزشي بیان داشت: ورزش از 
مهمترین ارکان سالمتي است. براي این که بدني سالم 
داشته باشیم نیاز داریم تا بسترهاي الزم را مهیا سازیم. 
بسیاري از ورزش ها در کشور به دلیل عدم وجود لوازم 
ورزشي نمي توانند ادامه و موفق شوند. عالقمندان به 

این ورزش ها نیز از داشتن لوازم آن محروم مي مانند.
مرتضي حق پرست، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
ورزشي تهران تاکید کرد: بارها به ارگان ها و سازمان 
هاي مختلف که بــا ورزش و واردات مرتبط بوده اند 
نامه نگاري کرده ایم؛ اما تا کنون موفق نشدیم تا اجازه 
واردات داشته باشیم. هیچ تولیدکننده کفش ورزشي 
نداریم. ابتدایي ترین وســیله کفش ورزشــي است. 
مســئوالن بدون دلیل موجهي از واردات این کاالي 
مهم جلوگیري کرده اند. اگر در کشور تولید داشتیم 
مي توانستیم دلیل خوبي داشته باشیم؛ اما تولید نداریم 

و این نیاز بسیار مهم است . وي با بیان اینکه نزدیک به 
۲0 ورزش کوهســتاني داریم بیان داشت: تنها سهم 
کوچکي آن هم از کوه نوردي مطلع هستیم. لوازم هیچ 
یک از این ورزش ها به کشور وارد نمي شود. نمي توان 
افراد را به کاري تشویق کرد؛ اما لوازم و تجهیزات آن 
را در اختیارشان نگذاشت. کوه نوردان به هنگام کوه 
نوردي در زمســتان باید از تمامي امکانات برخوردار 
باشند . اگر کوهنورد عینک، کاله و دستکش مناسب 
نداشته باشــند در کوران برف و یخ خطر مرگ و یخ 
 زدگي تهدید مي شود. چرا از واردات این کاالي مهم 

جلوگیري مي شود؟
حق پرست تصریح کرد: بسیاري از ورزش ها با کمي 
امکانات مي تواند نوجوانان و جواناني را جذب کند که 
براي کشور مدال آور و افتخار آفرین باشند. امیدواریم 
مسئوالن با درایت بیشــتري به این نیاز مهم اهمیت 

بدهند.

رئیس اتحادیه کفاشان دســت دوز تهران بیان کرد: 
قیمت چرم خام در طول یک ماه گذشــته دو برابر 
شده و مواد اولیه بسیار سخت به دست مي  آید. رسول 
شجري، رئیس اتحادیه کفاشــان دست  دوز تهران 
اظهار داشت: تعداد دام کشــور از 1۷ میلیون به ۲۴ 
میلیون رسیده و تولید پوست و چرم افزایش زیادي 
پیدا کرده است؛ اما داللها قیمت چرم را دو برابر کرده 
اند. چرمي که ماه پیش کیلویي 11 هزار تومان مي 

خریدیم امروز کیلویي ۲1 هزار تومان مي خریم.
شجري افزود: در این شــرایط اقتصادي شهرداري 

منطقه 1۲ براي تعداد زیادي از واحدهاي تولید کفش 
دست دوز مزاحمت ایجاد کرده و باعث تعطیلي این 
واحدها شده و مقابل مغازه ها نیوجرسي گذاشته اند و 
مي گویند تمام ۶00 واحد تولید کفش منطقه باغ سپه 
ساالر باید به بیرون از شهر تهران منتقل شوند. رئیس 
اتحادیه کفاشان دست دوز تهران گفت۵0: سال است 
که این ۶00 واحد در این منطقه فعالیت مي کنند. ما 
به شهرداري میگوییم براي واحدهاي تولید کفش 
مکاني بیرون از تهران در نظر بگیرید تا بتوانیم آنها 

را منتقل کنیم اما شهرداري با ما همکاري نمي کند

مشاور عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی از توزیع 
هوشمند میوه شــب عید و برخی دیگر از کاالهای 
اساسی تا پایان سال خبر داد. علیرضا جاوید عربشاهی 
مشاور عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: در 
فراخوان اخیر ۴0 تا ۵0 پلتفرم اعالم آمادگی کردند 
که به طرح عرضه هوشــمند محصوالت بپیوندند 
که خوشبختانه به لحاظ تعداد پلتفرم و همکاری با 
پشتیبانی امور دام و بازرگانی مشکلی در تامین اقالم 
نداریم. او ادامه داد: از ظرفیت پلتفرم های دانش بنیان 
در جهت توزیع هوشمند کاال استفاده می کنیم، بدین 
منظور برای ایام پایانی سال برنامه ریزی کرده ایم که 
میوه شب عید و بخشی از کاالهای اساسی را از طریق 
این ظرفیت توزیــع کنیم. عربشــاهی درباره تاثیر 
توزیع هوشــمند در مهار گرانی و کنترل بازار گفت: 
در شرایطی که قیمت هر شانه تخم مرغ به باالی ۶0 

هزار تومان رسیده بود و قیمت مرغ هم روزانه دچار 
تغییر قیمت می شد،  با توزیع مرغ و تخم مرغ از طریق 
سامانه بازرگام و حذف واسطه های غیرضرور، بازار به 
تعادل رسید.این مقام مسئول درباره تاثیر تغییر روش 
تخصیص ارز بر بازار گفت: با روش توزیع الکترونیکی و 
حذف واسطه های غیرضرور، بازار مدیریت خواهد شد، 
چرا که با تغییر روش تخصیص ارز، قیمت اقالم درصد 
مشخصی افزایش خواهند یافت. مشاور عالی سازمان 
مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: با تمهیدات وزارت 
جهاد از طریق توزیع الکترونیکی و نظارت متمرکز بر 
بازار، تغییر روش تخصیص ارز تاثیری در گرانی های 
غیرمعقول نخواهد داشت.او گفت: در ابتدای شروع 
هر طرح، نقاط ضعفی وجود دارد اما با گذشت زمان 
کمیت و کیفیت افزایش می یابد چرا که یکی از راه های 

مهار گرانی توزیع هوشمند کاالست.

در حالی سود بانک مرکزی 
نــرخ ســود علی الحســاب 
ســپرده های بانکــی را 1۵ 
درصد تعیین کــرده که نرخ 
سود تسهیالت تکلیفی ودیعه 
مســکن 1۳ درصد اســت و همین امر موجب شده تا 
سیستم بانکی از پرداخت این تسهیالت به رغم تامین 
منابع سر باز بزند. بر اســاس آمار منتشره از وزارت راه و 
شهرسازی بیش از یک میلیون و ۶۴0 هزار نفر متقاضی 
در سامانه تسهیالت کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده و 
از این تعداد بیش از ۶۳0 هزار نفر به بانک ها معرفی شده 

و بیش از 1۳0 هزار نفر تسهیالت را دریافت کرده اند.
به عبــارت دیگر تنها کمتــر از 8 درصــد )۷.۹ درصد( 
مســتأجران متقاضی دریافت تسهیالت ودیعه مسکن 
توانسته اند آن را دریافت کنند که گفته می شود بخش 

مهمی از آنها، تســهیالت گیرندگان ۲۵ و ۴0 میلیون 
تومانی بوده و سهم دریافت کنندگان تسهیالت ۷0 میلیون 
تومانی کمتر بوده است. در همین رابطه دبیر کمیسیون 
حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه 
الزام بانک ها به پرداخت تسهیالت تکلیفی با نرخ پایین تر 
از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین تر 
از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و 
صاحبان سهام بانک هاست، گفت: نرخ سود 1۳ درصدی 
تسهیالت تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی 
سود علی الحساب سپرده های بانکی را 1۵ درصد تعیین 

کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.
علی نظافتیان اظهار کــرد: رعایت نکــردن نرخ های 
علی الحساب سپرده ها و تسهیالت بانکی نوعی آنارشیسم 
عملیات بانکی را در پی خواهد داشت که این آشفتگی در 
عملیات بانکی درنهایت به ضرر سپرده گذاران، صاحبان 

سهام بانک ها و نیز تسهیالت گیرندگان خواهد شد.
وی گفت: بانک هــا در چارچوب دســتورالعمل قانون 

عملیات بانکی بدون ربا مجاز هســتند که منابع مورد 
نیاز خود را با جذب ســپرده های مردمی تامین کنند 
که سپرده های مردم نزد بانک ها نیز شامل سپرده پس 
انداز قرض الحسنه، سپرده جاری و سپرده های سرمایه 
گذاری مدت دار است. سپرده قرض الحسنه پس انداز در 
رده سپرده های ارزان قیمت بانکی جای می گیرند زیرا 
جذب این سپرده ها برای بانک ها نیازمند پرداخت سود 
به سپرده گذاران نیست و فقط ممکن است جوایزی بدان 
تعلق گیرد که از همین جهت قیمت تمام شــده منابع 
قرض الحســنه برای بانک ها بسیار کمتر از قیمت تمام 

شده منابع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است.
در همین رابطه یک کارشناس بازار مسکن در گفت و گو 
با "کسب و کار" گفت: ودیعه هایی که به عنوان کمک 
حمایتی به مردم پرداخت می شود تنها خاصیت تورم 
زا دارند و جز افزایش قیمت ها تاثیری در بازار مســکن 
ندارند. مشکل مسکن با این روش ها حل نمی شود. هر 
چقدر هم دولت به بخش مسکن تسهیالت دهد نتیجه 

ای نخواهد داشــت. اگر دولت حتی دو میلیارد تومان 
تا ده میلیارد تومان نیز به مردم کمک هزینه مســکن 
پرداخت کند باز هم کسی نمی تواند خانه بخرد. چراکه 
 باز هم تورم مســکن به ازای هر کمک هزینه همانقدر 
باال می رود. بیت اهلل ستاریان اضافه کرد: چطور می توان 
قیمتها را بازار با پرداخت کمک ودیعه ثابت و یا پایین نگاه 
داشت. اجاره مســکن با قیمت مسکن تناسب خاص و 
مستقیمی دارد. وقتی قیمت مسکن به طور میانگین هر 
متر در تهران به ۳۲ میلیون تومان رسیده است چطور می 
توان انتظار داشت قیمت ها در بازار اجاره همچنان ثابت 
مانده و حتی پایین تر برود.  به گفته وی، از سوی دیگر 
بهترین راهکار مهار قیمت ها در بازار مسکن این است که 
دولت نرخ تورم را کنترل کند. چرا که با این اقدام نه تنها 
انگیزه سودجویی در بازار مسکن تضعیف می شود که 
تقاضا برای مسکن افزایش داشته و باعث تحریک عرضه 
خواهد شد و در واقع با مهار نرخ تورم به صورت خودکار 

بازار مسکن تنظیم خواهد شد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

نظــام تأمین مالــی حوزه 
تولید و صنعت، امروز بیش 
از 80 درصد وابسته به بانک 
هاست که نقطه تفاوت ما 
با سایر کشور های در حال 
توسعه است. از آنجاییکه که تامین مالی و نقدینگی 

برای بنگاههای تولیدی و فعاالن اقتصادی مهم ترین 
دغدغه است دولت قرار اســت تامین مالی زنجیره 
ای را به منظور کاهش فشــار بر واحدهای تولیدی 
در دستور کار قرار دهد. باید دید شیوه تامین مالی 
زنجیره ای در صورت اجرای موفق تا چه اندازه می 
تواند بار بنگاههای تولید را سبک تر و تولید را رونق 

دهد. 
تفاهم نامه تامیــن مالی زنجیــره ای میان وزارت 

صمت و ۷ بانک عامل با حضــور علی آقا محمدی، 
رییس گروه اقتصادی معاونت بررســی دفتر مقام 
معظم رهبری، وزرای صمــت و اقتصاد، رییس کل 
بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها به میزبانی بانک 
مرکزی برگزار شــد. به موجب این تفاهم نامه قرار 
است دسترسی فعاالن اقتصادی به منابع بانکی ۳0 

درصد افزایش پیدا کند. 
در این مراســم خاندوزی، وزیر امــور اقتصادی و 

دارایی تاکید کرد: با اجرای طرح تامین مالی زنجیره 
تولید، دغدغه تامین مالی بنگاه های تولیدی برطرف 
می شود. وی افزود: هدف اصلی ما این است تا بتوانیم 
همه مسیرهای منتج به تسهیل و ارزان کردن تامین 
مالی تولید، ساماندهی تامین مالی تولید و هر آنچه 
که به بنگاه های تولیدی و صادرات کمک می کند را 
کوتاه کنیم تا فعاالن اقتصادی کمتر دغدغه تامین 

مالی داشته باشند.

دغدغه بنگاه  های با  اجرای طرح تامین مالی زنجیره تولید  برطرف می  شود؟ 

ارزان سازی تامین مالی تولید 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

برخي با سنگ اندازي و مانع تراشي مسير توليد را دشوار کرده اند

مسئوالن با درايت بیشتري؛ خواسته هايمان را بارنگري کنند

ممنوعيت واردات لوازم ورزشي علي رغم نياز داخلي

علي رغم افزايش تولید پوست و چرم؛

دالل ها قيمت چرم را ۲ برابر کرده اند

توزیع اینترنتی ميوه شب عيد راهی برای کنترل بازار

پرداخت وام وديعه به کمتر از ۸ درصد متقاضیان پرداخت شده است 

سرپیچی بانک ها از پرداخت وام  ودیعه 
نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیالت تکلیفی وديعه مسکن برای بانک ها نمی صرفد
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ارزهای سنتی محكوم به تغييرند؟
عضو کمیسیون رمزارز و بالک چین ســازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: 
انقالبی در حوزه تبادالت اقتصادی شکل گرفته که باعث می شود ارزهای 
سنتی محکوم به تغییر باشند؛ بیت کوین به عنوان ابزار جدید مالی می تواند 
استارت آپ ها را در ایران تقویت کند، این در حالی است که این رمزارز هنوز 

در ایران تعیین تکلیف نشده است.
علی پاک باخته گان زنجانی با بیان اینکه در صورت محدودســازی فضای 
مجازی و اقتصاد دیجیتالی، اصل ضرورت توسعه برای کشورها در صحنه 
رقابت جهانی انکار شده است اظهار کرد: درعصر حاضر توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی بدون توســعه فضای مجازی و اقتصــاد دیجیتال 
امکان پذیر نیســت. برای آنکه دولت در مواجهه با کسب و کارهای حوزه 
اقتصاد دیجیتالی، رویکرد فعال داشته باشد، انتظار داریم انجام مداخالت 

توسعه ای، نهادسازی و توسعه اکوسیستم را مورد توجه قرار دهد.
وی با بیان اینکه تاکنون نظام حکمرانی کشــور ناظر بــر تحول اقتصاد 
دیجیتال نبوده است گفت: برای سرمایه گذاری، باید سازوکارهای سنتی 
را کنار بگذاریم و در بســتر فناوری و نوآوری حرکــت کنیم. نقش تحول 
دیجیتالی در رشــد اقتصادی کشــورها بسیار مهم اســت، سهم اقتصاد 
دیجیتالی از اقتصاد جهانی در ســال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۳ تریلیون دالر 
خواهد رسید و ما باید ســهم خود را از اقتصاد دیجیتال در جهان افزایش 
دهیم. رئیس هیأت مدیره خانه بالک چین ایران اظهار کرد: عماًل اقتصاد 
دیجیتال، یک اتفاق کالن در عرصه ی اقتصاد ملی و جهانی است. اما تحول 
دیجیتالی، یک برنامه ی تغییر سازمانی اســت. در قانون بودجه سنواتی 
و برنامه ششــم توســعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف شده 
سهم اقتصاد دیجیتال در GDP را به ۱۰ درصد افزایش دهد اما در حال 
حاضر این میزان حدود ۴ درصد است و از میانگین دنیا بسیار عقب تریم.
پاک باخته گان زنجانی با بیان اینکه برای رسیدن به اقتصاد دیجیتال باید 
گام های مورد نیاز را برداشته و مقدمات الزم را انجام داد، گفت: یکی از این 
مقدمات، بحث ارزهای رمزنگاری شده محسوب می شود، درواقع، رمزارزها 
بر پایه فناوری اطالعات و بدون وابســتگی به بانک ها و دولت ها در دنیای 
واقعی هستند که به عنوان چهارمین انقالب صنعتی نام برده می شوند که 
پس از مطالعه تاریخچه رمزارزها و روند رو به رشد و استفاده همگانی از آن 
می شــود، به عنوان یکی از فناوری های مهم نام برد. باید پذیرفت انقالبی 
در حوزه تبادالت اقتصادی شکل گرفته که باعث می شود ارزهای سنتی 
محکوم به تغییر باشــند. بیت کوین به عنوان ابزار جدیــد مالی می تواند 
استارت آپ ها را در ایران تقویت کند. این در حالی است که هنوز بیت کوین 
در ایران تعیین تکلیف نشده است.او در عین حال بیان کرد: سرعت رشد و 
توسعه ارزهای دیجیتال شاخص واضحی است که نشان می دهد مؤسسات 
و نهادهای مالی سنتی دیگر نمی توانند بیش از این، نیازهای مالی دنیا را 
برآورده ســازند و برای رفع این نیازها قطعاً به چیــزی فراتر از این نهادها 
احتیاج خواهد بود. از سویی جهان به شکلی فزاینده به از بین بردن مرزها 
برای معامالت و ارتباطات نیازمند است که فناوری بالک چین قطعاً به خوبی 
می تواند چنین موضوعات و نیازهایی را مد نظر قرار دهد. پاک باخته گان 
زنجانی عنوان کرد: فناوری های دیجیتال با ایجاد محیطی پویا و مناسب، 
سبب بهبود روند سرمایه گذاری کســب وکارها و اثربخشی فعالیت های 
کارآفرینانه آن ها می شوند. وابستگی بخش های اقتصادی به یکدیگر و نیاز 
آن ها به فناوری های اطالعات و ارتباطات، جلوه گر نقش و اهمیت اقتصاد 
دیجیتال در توسعه و نیاز به سرمایه گذاری کسب وکارها در زیرساخت ها 
و فناوری های دیجیتال اســت.وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال به همراه 
خود مزایا و معایبی خواهد آورد گفت: تکنولوژی های جدید همواره باعث 
تغییرات در سطح کالن اجتماع و فرهنگ شــده اند. گاهی باعث بهبود و 
گاهی ســبب عقب گرد اجتماعی بوده اند اما هیچ گاه متوقف نشده اند. در 
مورد اقتصاد دیجیتالی نیز وضع به همین صورت است. دولت ها باید با ایجاد 
فرهنگ مناسب، مطالعات مســتمر و افزایش سطح دانش خود نسبت به 
تکنولوژی های جدید از معضالت و مشکالت آن ها آگاه شوند و در راستای 
توانمندسازی مردم و جامعه بکوشند و باید توجه داشت که در تاریخ، همواره 
تکنولوژی بوده که باعث جایگاه کشورها شده است و اگر کشور ما بخواهد در 
زمره ی کشورهای تأثیرگذار در حیطه ی اقتصاد جهانی قرار بگیرد، مجبور 
به استفاده از پتانسیل های ایجاد شده دراین زمینه است.عضو کمیسیون 
رمز ارز و بالک چین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در عین حال تاکید 
کرد: یکی از الزامات مهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال، تعامل با دنیا است و 
برای این کار الزم است دولت و نهادهای مربوطه تمام تالش خود را به منظور 
افزایش تعامل یادشده انجام دهند و در این راستا، امضای پیمان نامه های 
دوطرفه با کشورهای مختلف، امضای پیمان نامه های همکاری مشترک، 
افزایش تعامل تکنولوژیکی و اهمیت دادن به قشــر متخصص در کشور، 
استفاده آسان و مطمئن از امکانات دیجیتالی  از جمله کارهایی است که 
دولت باید برای پیشبرد اهداف کشــور در راستای بهبود وضعیت اقتصاد 

دیجیتال در کشور انجام دهد.

دنده معكوس بيت كوين با آغاز سال 2022
یک کارشناس با اشــاره به کاهش پنج درصدی بیت کوین، گفت: قیمت 
بیت کوین در آخرین شــب ســال ۲۰۲۱ با کاهش مواجه شــد و قیمت 
آلت کوین هــا را هم با خود به پایین کشــید و باعث شــد ارزش بازار کل 
رمزارزها بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر کاهش یابد.احســان عاشوری اظهار 
کرد: بیت کوین که در روز ۳۱ دســامبر، تنها چند ســاعت قبل از ریزش، 
توانســته بود تا ۴۸٫۵۰۰ دالر هم باال برود و همه را بــه روزهای ابتدایی 
ســال ۲۰۲۲ کمی امیدوار کند، حدود ۵ درصد سقوط کرد و تا محدوده 
۴۵٫۹۰۰ دالر پایین آمد. همین کاهــش پنج درصدی کافی بود تا ارزش 
بازار کل رمزارزها بیش از ۱۰۰ میلیادر دالر کاهش یابد و از ۲٫۴ تریلیون 
دالر به ۲٫۲۷ تریلیون دالر برسد.وی با بیان اینکه آلت کوین ها هم به دنبال 
سقوط بیت کوین دچار کاهش قیمت شدند، افزود: اتریوم، بایننس کوین 
و ســوالنا هر کدام بیش از دو درصد نزول کردند و حتی کاردانو ســقوط 
بیشتری را تجربه کرد تا چهار درصد کاهش قیمت پیدا کرد. اصالح قیمت 
اخیر بیت کوین بیشتر به دلیل به اصطالح گردشگران رمزارزی بود که در 
تابستان وارد بازار شــدند. از طرفی هولدرهای قدیمی بیت کوین از اواخر 
دســامبر درحال فروش بی سابقه بیت کوین های خود هســتند. البته در 
برخی از صرافی ها مانند کوین بیس، هرچه به آخر سال نزدیک تر می شدیم، 
حجم خرید به طور قابل توجهی در حال افزایش بود.این کارشناس حوزه 
ارزهای دیجیتالی ادامه داد: اگر کمی زاویــه دیدمان به بازار بیت کوین را 
وسیع تر کنیم و قیمت پایانی ســال ۲۰۲۱ را با قیمت ابتدایی آن مقایسه 
کنیم، می بینیم که در این مدت زمان رشد بیت کوین تقریبا ۶۰ درصد بوده 
است. اگرچه این رشد را می توان قابل قبول و حتی فوق العاده دانست، اما با 
آنچه تحلیل گران در ابتدای سال پیش بینی می کردند فاصله دارد. هرچند 
با اینکه بیت کوین در سال ۲۰۲۱ به قیمت ۱۰۰ هزار دالری، یعنی قیمتی 
که ابتدای ســال پیش بینی می شد، نزدیک هم نشــد، اما توانست توجه 

سرمایه گذاران بلندمدت بسیاری را به خود جلب کند.
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بررسی داليل گرانی دارو

چرا دارو گران شد؟
News kasbokar@gmail.com

معــاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن 
اصفهان ، با اشاره به اجرای پروژه های متعدد 
زیست محیطی در این شرکت و همچنین 
پروژه های در دست اجرا گفت: این شرکت 
نه تنها با نظارت سازمان محیط زیست در 
مسیر صنعت سبز قرار دارد بلکه با تولید ریل، 
امکان توســعه حمل و نقل ریلی و خطوط 

متــرو را فراهم نموده تــا بزرگترین عامل 
 آالیندگی شــهرها یعنی تــردد خودروها 

را کاهش یابد.
علیرضا رضوانیان اظهار داشت: کسی نمی 
تواند ادعا کند که صنعت از جمله صنعت 
فوالد آالینده نیست. اما کاهش آالیندگی راه 
های مختلفی دارد هم چنان که در بسیاری 

کشورهای دنیا کارخانه های فوالدی نزدیک 
مناطق مسکونی هستند و مشکلی هم ایجاد 
نمی شود. در واقع صنایع فوالدی باید برای 
کنترل آالیندگی، نهایت تالش خود را بکنند 
اما امکان توقف فعالیــت این صنایع وجود 
ندارد چرا که نمی توان به مردم گفت که خانه 
نسازند، از لوازم خانگی استفاده نکنند و... چرا 
که همه این ها نیازمند صنعت فوالد هستند . 
وی افزود: در این بین، آالیندگی حاصل تردد 
خودروها و مناســب نبودن و کامل نبودن 
خدمات حمل و نقل شهری نسبت به صنایع 
فوالدی بسیار بیشــتر است اما کمتر مورد 
توجه قرار می گیرد . برای افزایش خدمات 
حمل و نقل شهری، توســعه حمل و نقل 

ریلی اهمیت بسیاری دارد که طی سالیان 
گذشته به دلیل نبود ریل و مشکالت ناشی از 
تحریم، توسعه مناسب در این بخش را شاهد 
نبودیم. اما ذوب آهن اصفهان با تولید ریل، 
این مشکل را حل کرد و هم اکنون با تولید 
انواع ریل مورد نیاز کشور، توسعه خطوط 
ریلی را شاهد هستیم و سال گذشته در این 
خصوص رکورد توسعه این زیرساخت مهم 
در کشور با بهره گیری از ریل ملی، شکسته 
شد . اگر به اهمیت تولید ریل توسط ذوب 
آهن توجه نشــود و یا به دالیل مختلف از 
جمله مقابله با آالیندگی بخواهیم مانع تولید 
این شرکت شویم، ریل تولید نخواهد شد 
و قطعاً خطوط مترو توسعه نخواهد یافت و 

آالیندگی شهری نیز همچنان مسیر افزایش 
را در پیش می گیرد . معاون برنامه ریزی و 
توسعه ذوب آهن اصفهان گفت: در واقع این 
مجتمع عظیم صنعتی عالوه بر فعالیت های 
زیست محیطی که برای کاهش آالیندگی 
های خود انجــام داده و در این زمینه بیش 
از ۴ هزار میلیارد ریال هزینه کرده است و 
برای نگهداری فضای سبز ۱۶ هزار و ۵۰۰ 
هکتاری که ۸۰ برابر استاندارد جهانی برای 
صنایع است، ساالنه ۱۴ میلیارد تومان هزینه 
می کند، جهت کاهش آالیندگی ناشی از 
تردد خودروها هم، تولید ریل را با سختی 
فراوان و در شرایط تحریم رقم زد که اهمیت 

بسیاری برای محیط زیست دارد. 

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش ظرفیت الیه 
هسته شبکه ملی اطالعات به ۲۰ ترابیت بر ثانیه خبر داد.حمید 
فتاحی با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات در راستای توسعه و 
تأمین ظرفیت پهنای باند کشور، اظهار داشت: مطابق با برنامه 
ریزی پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۱، »ظرفیت الیه هسته 
شبکه ملی اطالعات« به ۲۰ ترابیت بر ثانیه افزایش پیدا خواهد 
کرد.وی با بیان اینکه این مهم قرار است با استفاده از توان و 
ظرفیت تولید داخل محقق شود، گفت: پهنای باند اینترنت 
کشور نیز بر مبنای نیاز شــبکه تأمین می شود و مشکلی از 
بابت آن وجود نخواهد داشت. معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با تاکید بر اینکه برنامه دائمی ما در شرکت ارتباطات 
زیرساخت توسعه پهنای باند اینترنت متناسب با نیازمندی های 

کشور است، افزود: ما توسعه پهنای باند را متوقف نمی کنیم و 
مبتنی بر میزان رشدی که به صورت دائمی در شبکه وجود 

دارد، ظرفیت را تأمین خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود شرکت ارتباطات 
زیرساخت باید مجوز خرید پهنای باند را از دستگاه های مربوطه 
اخذ کند و این فرآیند باعث بروز مشکالت در کیفیت و کندی 
سرعت اینترنت می شــود، گفت: این موضوع درست نیست 
و بهتر است کســانی که این ادعا را دارند در مورد آن توضیح 
دهند. اما آنچه که در روال تأمین پهنای باند وجود دارد این 

است که مطابق با نیازمندی شبکه و ارزیابی بخش فنی، پهنای 
باند حتی باالتر از میزان مورد نیاز شــبکه، تأمین می شود تا 
کشور از این لحاظ دچار مشکل نشود. این فرآیند به صورت 
دائمی طی می شود و این طور نیست که یک پروژه مقطعی 
باشد. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: 
روند دائمی تأمین پهنای باند با توجه به میزان رشد ترافیک 
ارتباطی که از سوی اپراتورها اعالم می شود و نیز ارزیابی تیم 
فنی شبکه زیرساخت، دنبال می شود.وی در خصوص برنامه 
ریزی برای افزایش ظرفیــت »ترانزیت اینترنت بین الملل« 

نیز گفت: مطابق با هدفگذاری برنامه ششم توسعه، ظرفیت 
ترانزیت ارتباطی کشور را به ۵ ترابیت بر ثانیه رسانده ایم و هم 
اکنون به دنبال جذب ترافیک با مذاکره با کشورهای همسایه 
و اپراتورهای ارتباطی منطقه هستیم.به گفته فتاحی تأمین 
ظرفیت ترانزیت پهنای باند اینترنت بین الملل از مسیر ایران، 

باعث رونق اقتصادی برای کشور خواهد شد.
ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به شرکت ارتباطات 
زیرساخت اختیار داده که شرکت ملی ترانزیت اینترنت ایجاد 
کند و ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین الملل را به ۳۰ ترابیت 
بر ثانیه برســاند.ایجاد مســیری از طریق ایران برای اتصال 
کشــورها به اینترنت بین الملل از جمله اهداف این تکلیف 

عنوان شده است.

 آیین گرامیداشت حماســه ۹ دی و دومین 
سالگرد شهادت سردار دل ها سپهبد شهید 
حاج قاسم ســلیمانی به همت بسیج شهید 
تندگویان و روابط عمومی شــرکت در تاالر 

آهن برگزار شد. 
در این آیین که  معاونین، مدیران و کارکنان 
شــرکت، ســردار نوعی اقــدم و جمعی از 
مسئولین شهرستان لنجان حضور داشتند، 
منصور یــزدی زاده مدیر عامــل ذوب آهن 
اصفهان یاد و نام شــهدای افتخــار آفرین 
کشــورمان در عرصه های مختلف را گرامی 
داشت و با تشریح فداکاری ها و دستاوردهای 
دوران دفاع مقدس، گفت:  ذوب آهن اصفهان 

متعلق به تمــام مردم منطقه و ایــران و در 
خدمت رزمندگان و نظام اسالمی کشورمان 

است. 
وی تاکید کرد: باید بــا مجاهدت و فداکاری 
های خــود در نبــرد نظامــی و اقتصادی 
از خــون شــهدا و ارزش هــای اســالمی 
پاســداری کنیم و این امانت بــزرگ را به 
 صاحب اصلی آن امام زمــان )عج( تحویل

 دهیم.  
ســردار رحیم نوعی اقدم از همرزمان سردار 
شهید مهدی باکری در دوران دفاع مقدس 
و از همراهان ســردار دل ها سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی در نبرد با داعش و دفاع 

از حرم ، در این آیین گفت: ذوب آهن اصفهان 
منبع عزت ، اســتقالل و اقتدارکشــورمان 
اســت و نقش همــه جانبــه آن در عرصه 
 های جهــادی و تولیدی فراموش نشــدنی

 و مایه افتخار است.
وی به تشریح موقعیت نظامی و استراتژیک 
کشــورمان در دوران انقالب اســالمی و در 
مبارزه با استکبار جهانی پرداخت و در مورد  
شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: این رزمنده 
و فرمانده بزرگ با متوسل به ائمه و حضرت 
زینب )س( از باالترین قــدرت فرماندهی و 
مدیریتی برخوردار بود. او توانست از پیروان 
تمام ادیان و مردم کشورهای مختلف سرباز  

بگیرد و آن ها را در صــف و جبهه ای واحد 
علیه داعش و نیروهــای آمریکایی تجهیز 
و به حماســه آفرینی دعوت کنــد.وی در 
ادامه به بیان خاطراتــی از همراهی خود با 
شهید حاج قاسم ســلیمانی در آزاد سازی 
شهر حلب سوریه از اشغالگران آمریکایی و 
داعش پرداخت.  شایان ذکر است؛ سردار نوعی 
اقدم، یک انگشتر متبرک شده به حرم بانوی 

بزرگ اسالم حضرت زینب کبری )س( را به 
نمایندگی از کل کارکنان شرکت، به مهندس 

یزدی زاده اهداء کرد.
همچنین در این آیین بزرگداشت از رسول 
معتمدی قهرمان وزنه بــرداری و از  خانواده 
بزرگ ذوب آهن که اخیرا در مسابقات آسیایی 
در کشور ازبکستان صاحب مدال طال شده 

بود تقدیر شد.

معاون برنامه ريزی و توسعه ذوب آهن اصفهان:

توسعه خطوط ریلی، آالیندگی کالنشهرها را کاهش می دهد

ظرفیت پهنای باند شبکه ملی اطالعات به ۲۰ ترابیت می رسد

در ذوب آهن اصفهان برگزار شد

گرامیداشت حماسه ۹ دی و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی
با فداكاری، از خون شهدا و ارزش های اسالمی پاسداری كنيم

دکتر علیرضا ســالم، داروساز 
و دبیــر انجمــن کارفرمایی 
مؤســس  داروســازان 
داروخانه های اســتان تهران 
گفت: بخشی از دارو های وارداتی 
چند ماهی است که ارز دولتی دریافت نمی کنند و به همین 
دلیل با افزایش قیمت حدود ۴ برابری بخشی از اقالم دارویی 
روبرو شدیم. به شــکل مثال قیمت مصوب داروی نازایی 
الومبا ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان بود که حاال به ۸ میلیون 
تومان رسیده است. البته در ۱۰ تا ۱۵ قلم داروی نازایی هم 
شرایط افزایش قیمت به همین شکل است.دارو های ایرانی 
و خارجی افزایش قیمت قابل توجهی را به ثبت رسانده اند. 
علی خضریان، نماینده تهران با تایید این خبر گفته که رشد 
قیمتی برخی از این دارو ها به ۶ برابر هم رســیده است. او 
معتقد است که خبر حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان در 
سال ۱۴۰۱ منجر به این گرانی شده است. به گزارش فرارو، 
اما بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد که از مهرماه ارز 
ترجیحی دارو حذف شده و تامین داروی مورد نیاز کشور نیز 
حاال با نرخ نیمایی تامین می شود. طبق الیحه سال جاری، 
دولت مکلف شده تا برای ۶ ماهه اول سال، ۱.۵ میلیارد دالر 
بابت دارو و تجهیزات پزشکی و سایر اقالم حوزه سالمت ارز 
با نرخ ترجیحی تامین کند. اما برای ۶ ماه دوم سال پیشنهاد 
شده که ارز ترجیحی حذف و قیمت ارز تامینی برای دارو 
به نرخ نیمایی برسد.ســید حیدر محمدی، مشاور رئیس 
سازمان غذا و دارو هم این موضوع را در مقام مدیرکل دارو 
و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تایید کرده است. او 
همچنین گفته که ترجیح می دهیم ارز ترجیحی در سال 
آینده هم حذف شــود. حاال هم با نگاهی به الیحه بودجه 
۱۴۰۱ می توان دید که ردیفی برای تخصیص ارز ترجیحی 
۴۲۰۰ تومانی دارو پیش بینی نشده است.اما محمد مخبر، 
معاون اول رئیس جمهور حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی 
دارو را تکذیب کرده است. او گفته که آزادسازی ارز ترجیحی 
برای بخش دارو نه در کوتاه مدت و نه در بلندمدت به هیچ 
وجه در دولت مطرح نیســت. غالمرضا مرحبا، سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال گفت: در 

الیحه بودجه ۱۴۰۱ هیچ اشاره ای به ارز ترجیحی در حوزه 
دارو نشده اســت. دیروز هم مصاحبه ای منصوب به آقای 
دکتر پورمحمدی)معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه( 
خواندم که گفته بودند، ارز ترجیحی دارو در ســال ۱۴۰۱ 
حذف شده ودیگر نخواهیم داشت. از طرفی هنوز کمیسیون 
تلفیق بودجه تشکیل نشــده و ما هنوز نمی دانیم که نظر 

کمیسیون بهداشت و کمیسیون تلفیق چه خواهد بود.
اما تا اینجای کار ما آثاری از ارز ترجیحی گندم و دارو برای 
سال آینده نمی بینیم، ولی اینکه در مجلس و در کمیسیون 
تلفیقی اضافه شــود یا نه، نمی توان اظهار نظــر کرد. اما 
فکر می کنم که حذف شــدن ارز ترجیحی دارو برای سال 
۱۴۰۱ محتمل است.دکتر علیرضا ســالم، داروساز و دبیر 
انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس داروخانه های استان 
تهران درباره علت گرانی این روز های دارو گفت: بخشی از 
دارو های وارداتی چند ماهی اســت که ارز دولتی دریافت 
نمی کنند و به همین دلیل با افزایش قیمت حدود ۴ برابری 
بخشــی از اقالم دارویی روبرو شدیم. به شکل مثال قیمت 
مصوب داروی نازایی الومبا ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان بود 
که حاال به ۸ میلیون تومان رسیده است. البته در ۱۰ تا ۱۵ 
قلم داروی نازایی هم شرایط افزایش قیمت به همین شکل 
اســت.او ادامه داد: عالوه بر این ما در دارو های تولید داخل 
هم افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت را شاهد هستیم. به 
نظر می رسد که افزایش قیمت مواد اولیه که تا پیش از این 
با ارز ترجیحی تامین می شد، منجر به این رشد قیمت شده 
است. این افزایش حتی از دارو ها هم فراتر رفته و به کرم های 
پوستی هم رسیده است. در حال حاضر ما هر دو هفته یک 
بار شاهد افزایش قیمت این محصوالت هم هستیم. اگر هم 
برخی دارو ها تولید داخل را می بینیم که با افزایش قیمت 
روبرو نشده است به این دلیل است که تولید کننده هنوز از 
قبل مواد اولیه دارد و رشد قیمتی را اعمال نکرده است. اما 
زمانی که این مواد اولیه به پایان برسد و تولید کننده مواد 
اولیه جدید را بدون ارز دولتی تامین کند، بدون شک آن اقالم 
باقیمانده تولید داخل هم مشمول افزایش قیمت خواهند 
شد.دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس داروخانه های 
استان تهران با اشاره به بازتاب روانی حذف ارز ترجیحی، 
افزود: این مسئله منجر به سو استفاده شرکت های تامین 
کننده هم شده است. به این دلیل که زمانی شایعه افزایش 

قیمت دارو مطرح می شــود، ســودجویان شروع به جمع 
آوری و احتکار دارو می کنند. این مسئله در نهایت منجر به 
کمبود دارو در سطح کشور می شود. همچنین ممکن است 
بسیاری از داروخانه ها و کسب و کار ها وقتی می بینند قیمت 
دارو قرار است افزایش ۴ تا ۵ برابری را تجربه کند، شروع به 
جمع آوری و احتکار دارو کنند. عالوه بر این شبکه هایی هم 
خارج از شبکه های رسمی ایجاد شده است که کارشان جمع 
آوری دارو هایی است که قرار است گران شوند و یا دارو هایی 
که گران شده است، اما هنوز در برخی داروخانه ها به قیمت 
ارزان تر یافت می شــود. در چنین شــرایطی حتی برخی 
از مردم هم وارد میدان می شــوند و این دارو ها را از سطح 
داروخانه جمع آوری و احتکار می کنند. این ها تبعاتی است 
که در نتیجه سردرگمی در سیاست های دارویی ایجاد شده 
است و آسیب جدی به حوزه دارو وارد کرده است.او معتقد 
است که سیاستگذار اگر به جای حذف ناگهانی و یا ایجاد 
ســردرگمی، پلکانی اقدام به حذف ارز دولتی کند، تبعات 
کمتری دامنگیر همه می شود.  دکتر علیرضا سالم گفت: با 
این حال فکر می کنیم، روند گرانی بخش بزرگی از دارو ها با 
حذف ارز ترجیحی که از ماه های قبل شروع شده، در سال 
آینده هم ادامه پیدا کند. البته فعال بحثی هم وجود دارد که 
شاید برخی از دارو ها همچنان در سال آینده از ارز دولتی 
برخوردار باشند، اما هنوز مشخص نیست که کدام دارو ها 
مشمول دریافت ارز دولتی خواهند شد.او با بیان اینکه تنها 

بحث گران شــدن دارو های وارداتی مطرح نیست، گفت: 
تامین مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ادوات ساخت دارو در 
داخل ایران هم دچار چالش خواهد شد و نمی تواند متکی 
به ارز دولتی محدود باشد.دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان 
مؤسس داروخانه های استان تهران با اشاره به اینکه حذف 
ارز ترجیحی از دارو نبایــد ناگهانی صورت بگیرد وتبعاتی 
زیادی دارد، گفت: با حذف ناگهانی ارز ترجیحی، انقالبی در 
حوزه دارو رخ می دهد و تبعات آن دامنگیر همه ما خواهد 
شد. همچنین افزایش ۴ تا ۵ برابری دارو تغییرات شگرفی در 
حوزه داروخانه ها ایجاد می کند و حتی به سوی ورشکستگی 
داروخانه ها پیش خواهد رفت. چرا که بسیاری از داروخانه 
دار ها توانایی مالی خریداری این حجم از دارو و نگهداری 
طوالنی مدت آن را ندارند. آن ها نمی توانند داروی ۸ میلیون 
تومانی را نقد و یا یک ماهه بخرند و ۸ ماه دیگر بفروشند و 
پول آن را دریافت کنند. این مسئله منجر به ورشکستگی 
کســب و کار ها و داروخانه های کوچک خواهد شــد.او به 
تبعات عمومی این حذف ناگهانی هم اشاره کرد و افزود: در 
طول روز با بیمارانی روبرو هستیم که توان پرداخت هزینه 
چهار برابری دارو را ندارند. برخی از این بیماران ساعت ها در 
داروخانه منتظر می مانند تا باالخره فردی در خرید دارو به 
آن ها کمک کند و یا دست خالی بر می گردند؛ بنابراین با این 
حذف ناگهانی ارز دولتی، نظام سالمت آسیب دیده است 

و در ادامه نیز این آسیب بیشتر خودش را نشان می دهد.


