
رونق تولید با بسته  حمایتی بانک 
پاسارگاد

خبرگزاری فارس: یکی از اساس��ی ترین برنامه های 
راهب��ردی بانک پاس��ارگاد که طی س��ال های اخیر 
به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته اس��ت، تش��ویق 
مش��تریان جهت اس��تفاده از خدمات بانکی )نظیر 
ضمانت نام��ه و اعتبار اس��نادی( با ه��دف کاهش 
هزینه های تأمین مالی بوده اس��ت.همچنین بانک 
پاسارگاد با طراحی و اعطای تسهیالت ارزان قیمت 
ت��الش نموده تا به س��هم خود در تأمین س��رمایه 
در گردش بنگاه ها مش��ارکت نماید. بنابراین بسته 
حمایتی بانک پاس��ارگاد مش��تمل بر ص��دور انواع 
ضمانت نامه بانکی، گشایش اعتبار اسنادی داخلی، 
اعط��ای تس��هیالت ارزان قیمت و ارائ��ه ی خدمات 
مش��اوره ای طراح��ی گردید.طراح��ی این بس��ته  
حمایتی در راس��تای سیاست های بانک مرکزی به 
منظور حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
کش��ور با هدف کمک به رشد و ش��کوفایی صنایع 
داخلی و چرخه اقتصاد کش��ور، اتخاذ ش��ده است.

بانک پاس��ارگاد با هدف کمک به رشد و شکوفایی 
صنای��ع داخل��ی و چرخه ی اقتصاد کش��ور بس��ته 
حمایت��ی ویژه ی خدمات بانک��ی را ارائه می نماید. 

این بسته شامل موارد زیر است:
• ارائ��ه ی مش��اوره بانک��ی• اعط��ای تس��هیالت 
ارزان قیمت• گشایش اعتبار اسنادی داخلی• صدور 

انواع ضمانت نامه بانکی

رشد 41 درصدی پرداخت تسهیالت 
مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی 

بانک کش��اورزی از ابتدای س��ال جاری تا ش��روع 
دهه مبارک فجر، 23 هزار میلیارد ریال تس��هیالت 
مکانیزاس��یون به فعاالن بخش کشاورزی  پرداخت 
کرده است .به گزارش روابط عمومی و همکاری های 
بین الملل بانک کشاورزی، این بانک به منظور نقش 
آفرینی در ارتقای ش��اخص و ضریب مکانیزاسیون 
در بخش کشاورزی که خود یکی از عوامل مهم در 
افزای��ش تولید با کیفیت داخل��ی، افزایش صادرات 
و رونق اقتصادی کشور اس��ت، پرداخت تسهیالت 
مکانیزاس��یون را در اولوی��ت برنامه ه��ای اعتباری 
خ��ود دارد و از ابتدای س��ال 1398 تا دهم بهمن 
ماه 22856 میلیارد ریال تس��هیالت مکانیزاسیون 
به 31384 نفر از کش��اورزان، باغداران، دامداران و 
واحدهای تولیدی مرتبط با بخش کش��اورزی برای 
تهیه ماش��ین آالت و ادوات پرداخت کرده اس��ت.

این گزارش می افزاید: بانک کش��اورزی در س��ال 
1398 با رش��د 41 درصدی در پرداخت تسهیالت 
مکانیزاسیون کشاورزی، سهم به سزا و نقش بزرگی 
در تجهیز ناوگان مکانیزاس��یون کشاورزی، تزریق 
فناوری های نوین برای تس��هیل و استاندارد سازی 
عملیات کاش��ت، داشت ، برداشت و تولید محصول 
، جایگزینی کشاورزی اقتصادی به جای کشاورزی 
معیشتی و نهایتا باالبردن کیفیت و کمیت تولیدات 
کش��اورزی و صنایع وابس��ته با هدف رونق تولید و 

تامین امنیت غذایی داشته است.

3.18 درصد بازدهی بیشتر، به دارندگان 
واحد صندوق سرمایه گذاری بانک ایران 

زمین
براس��اس اعالم مدیر صندوق سرمایه گذاری بانک 
ای��ران زمین، نرخ بازده این صندوق از تاریخ آغاز تا 
پایان سال مالی برابر 20.9 درصد بوده و با احتساب 
پاداش همراهی به 24.08 درصد رس��یده اس��ت، 
که در پایان س��ال مالی بین س��رمایه گذاران این 
صندوق تقس��یم می شود.به گزارش روابط عمومی 
بانک ایران زمین، احس��ان حاج��ی علی اکبر مدیر 
عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ که 
مدیریت صندوق س��رمایه گذاری بانک ایران زمین 
را به عهده دارد، اظهار داش��ت: بر اس��اس مصوبات 
مجمع مورخ س��وم تیرماه 1398 این صندوق و نیز 
تأیید آن توس��ط سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار 
شده اس��ت ذخیره ناش��ی از تغییر ارزش سهام به 
صورت روزانه در صندوق محاس��به و در پایان سال 
مالی، به نس��بت زمان حضور سرمایه گذاران و نیز 
تعداد واحدهای سرمایه گذاری، بین دارندگان این 
واحدها از آغ��از اجرای این روش )04/04/1398(، 
تقس��یم شود.وی افزود: با توجه به توضیحات فوق، 
مبلغ س��ر فصل فوق الذکر در پایان سال مالی که 
م��ورخ هفت��م بهمن 1398 اس��ت، محاس��به و به 
حساب سرمایه گذارانی که از تاریخ چهارم تیر 98 
لغای��ت هفتم بهمن 98 دارنده واحدهای س��رمایه 
گ��ذاری بوده اند تخصیص داده ش��ده و حداکثر تا 
تاریخ ش��انزدهم بهمن 1398 به حس��اب سرمایه 

گذاران واریز می شود.

با حضور رئیس کل بانک مرکزی و میزبانی 
بانک ملی طرح »گام« اجرایی شد

    امروز طی مراس��می با میزبانی بانک ملی ایران، 
عملیات اجرایی طرح گواهی اعتبار مولد )گام( آغاز 

شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران، رئیس 
کل بان��ک مرکزی در این مراس��م با تقدیر از بانک 
ملی ایران که میزبانی مراس��م را بر عهده داش��ت، 
گفت: »گام« ط��رح مهم و اثرگذاری در راس��تای 
رونق تولید است و یکی از اقداماتی است که اجازه 
نخواهد داد نقش��ه های شوم دشمنان علیه اقتصاد 

کشورمان به نتیجه برسد.
دکت��ر عبدالناصر همتی با اش��اره ب��ه تالش های 
دش��منان برای ضعی��ف کردن اقتصاد کش��ورمان، 
افزود: خوش��بختانه هیچکدام از اهداف آنها محقق 
نش��د و تولید کشور با اقدامات خوب دولت، فعاالن 

اقتصادی و نظام بانکی رو به پیشرفت است.

اخبار

  رییس اتحادیه صنف فروش��ندگان مصالح س��اختمانی 
معتقد اس��ت: کاه��ش ساختمان س��ازی ها و رکود بازار 
مصالح س��اختمانی جلوی افزایش قیمت انواع مصالح را 
گرفته اس��ت؛ در این بازار، فروش��ندگان سعی می کنند 
با بکارگیری ش��یوه های مختلف بازاریابی مانند تخفیف 

دادن، به فعالیت خود ادامه دهند.
 اس��ماعیل کاظمی قهی توضیح داد: بررسی آمارهای 6 
ماهه گذشته گویای آن است که تفاوت قیمت معناداری 
در این بخ��ش وجود ندارد و فروش��ندگان برای فروش 

مصالح ساختمانی بدنبال بازاریابی هستند.
بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت سیمان 
خاکستری تیپ یک 325 فله ای در آبان ماه امسال نسبت 
به مهر افت نیم درصدی دارد، س��یمان خاکستری تیپ 
یک 325 پاکتی هم در این دوره زمانی افزایش سه دهم 
درصدی را نشان می دهد. سیمان خاکستری تیپ 2 فله 
ای هم در آبان نسبت به مهرماه امسال هفت دهم درصد 
کاهش یافت و س��یمان خاکستری تیپ 2 پاکتی هم در 

دوره مورد بررسی 2 دهم درصد افزایش یافته است.
س��یمان س��فید 50 کیلوگرمی پاکتی در آبان رشد 2.5 
درصدی را نسبت به مهر امسال تجربه کرد و گچ سفید 
هم برای کیسه های 40 کیلوگرمی در دوره مورد بررسی 

کاهش سه دهم درصدی را ثبت کرد.
آبان ماه امس��ال هرتن س��یمان فله ای خاکستری تیپ 
یک 325 به قیم��ت دو میلیون و 238 هزار و 15 ریال 
عرضه شد، سیمان خاکستری پاکتی تیپ یک 325 هم 

به قیمت 143 هزار و هشت ریال قیمت داشت.
س��یمان خاکس��تری تیپ 2 فله ای هر ت��ن دو میلیون 
و 266 ه��زار و 386 ریال و پاکت��ی آن هم 143 هزار و 
110 ریال در آبان امس��ال قیمت خورد. س��یمان سفید 
50 کیلوگرم��ی پاکتی به قیمت 250 هزار و 4۷9 ریال 
روانه بازار ش��د و گچ سفید در کیسه 40 کیلوگرمی هم 
قیم��ت 82 هزار و 331 ریال تعیین نرخ ش��د. کاظمی 

قه��ی پیرام��ون قیمت مصال��ح س��اختمانی تحویلی به 
مصرف کنندگان توضیح داد: س��هم عمده فروش مصالح 
س��اختمانی پنج درصد بیش از نرخ تعیین شده است و 

برای خرده فروش هم 10 درصد مشخص کرده اند.
وی گفت: موضوع حمل ونقل هم می تواند محاسبه شود، 
کرایه مصال��ح از محل تولید تا محل واحد صنفی و نیز از 
واحد صنفی تا محل تخلیه بار که می تواند نقش داش��ته 
باش��د، اما در مجموع با توجه به تغییر نرخ بنزین در آبان 
ماه، چندان نقش اثرگذار نداشته است. قیمت تیرآهن نمره 
14 ذوب آهن در آبان ماه نس��بت به مهر رشد 6 درصدی 
داشت، نمره 16 با افزایش 8.3 درصدی و نمره 18 رشد 9 
درصدی یافت و نمره 2۷ ) سنگین( به میزان 5.5 درصدی 
رش��د را نش��ان می دهد. نرخ تیرآهن نم��ره 14 آبان ماه 
هرکیلوگرم 53 هزار و 401 ریال، نمره 16 هم 51 هزار و 
29 ریال، نمره 18 به نرخ 51 هزار و 900 ریال ثبت شد.

همچنی��ن میلگرد آجدار نم��ره 12 هرکیلو گرم در آبان 
ماه امسال نسبت به مهر رشد 2.4 درصدی قیمت داشت 
و آج��دار نم��ره 14 هم افزایش 2.8 درص��دی را تجربه 
ک��رد. ن��رخ میلگرد آج��دار نمره 12 هر کیل��و گرم 45 
ه��زار و 1۷9 ریال و نمره 14 به قیمت 44 هزار و 914 
ریال عرضه ش��د. کاظمی قهی ش��مار واحدهای صنفی 
فروشندگان مصالح ساختمانی در استان تهران که پروانه 
کسب دارند را بیش از یک هزار واحد عنوان کرد و گفت: 
ع��الوه بر این، حدود 200 تا 300 واحد نیز بدون پروانه 
کس��ب فعالیت می کنند. وی گفت: امروز به اندازه کافی 
اقالم مصالح س��اختمانی در کش��ور وجود دارد و نیازی 
به واردات نیست و س��هم ناچیزی در کاشی و سرامیک 

ممکن است وارد شود که خیلی نقشی ندارد.
رییس اتحادیه صنف فروش��ندگان مصالح س��اختمانی 
پیرام��ون اجرای طرح ملی مس��کن هم توضیح داد: این 
طرح می تواند بازار س��اختمان س��ازی را از رکود خارج 

سازد، اما شوک قیمتی نخواهد داشت.  ایرنا 

رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی اعالم کرد:
رکود بازار مصالح ساختمانی  مانعی بر سررشد قیمت ها  

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی 
گفت: بر اس��اس تصمیمات مشترکی که از سوی وزارت 
صنعت با همفکری اتاق های اصناف صورت گرفته، هفت 
نقطه برای برگزاری نمایش��گاه های عرضه مستقیم کاال 

در ایام پایانی سال در نظر گرفته شده است.
حسین مدرس خیابانی در حاشیه بازدید خود از مجموعه 
نمایشگاهی شهر آفتاب، اظهار کرد: بر اساس تصمیمات 
مشترکی که از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
همفکری اتاق های اصناف و جامعه صنفی صورت گرفته، 
هفت نقطه برای برگزاری نمایش��گاه های عرضه مستقیم 
کاال در ایام پایانی سال در نظر گرفته شده است که بر این 
اس��اس، برگزاری این نمایشگاه در مجموعه نمایشگاهی 

»شهر آفتاب« نیز مورد توافق واقع شده است.
وی اف��زود: بر اس��اس توافق انجام ش��ده وزارت صنعت 
با هی��ات مدی��ره مجموعه نمایش��گاهی ش��هر آفتاب، 
قرار اس��ت که غرفه ه��ای عرضه کاال ب��ا حداقل قیمت 
در اختی��ار متقاضیان قرار گیرد تا به همان نس��بت، در 
عرضه کاال های ارایه شده به مردم در این نمایشگاه هم، 

تخفیف های ویژه ای در نظر گرفته شود.
م��درس خیابانی با تاکید بر ض��رورت توجه به کیفیت و 
قیمت کاال های عرضه شده در نمایشگاه های فروش بهاره 
گفت: موقعیت مکانی ش��هر آفتاب به گونه ای اس��ت که 
برگزاری نمایشگاه بهاره در آن می تواند برای مردم ساکن 
در جنوب ته��ران به خصوص مناطق ش��هری 18، 19، 
20 شهرداری تهران و شهرک های اطراف از جمله واوان، 
اندیشه، شهرقدس و ش��هر ری، گزینه مناسبی باشد؛ به 
خصوص اینکه با دسترسی هایی که برای تردد به منظور 
حضور در این نمایش��گاه فراهم شده، پیش بینی ما این 

است که استقبال خوبی از این نمایشگاه صورت گیرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با 
اشاره به به ظرفیت ها و پتانسیل های مجموعه نمایشگاهی 
شهر آفتاب متذکر شد: یکی از زیرساخت های تجاری که 

هم برای توس��عه صادرات و هم برای تجارت بس��یار مهم 
است، نمایشگاه به شمار می رود که بر این اساس، سرمایه 
گذاری بسیار زیاد و عظیمی در مجموعه نمایشگاهی شهر 
آفتاب صورت گرفته اس��ت و به نظر می رسد که به دلیل 
اینکه این پتانسیل و موقعیت مناسب، کمتر شناخته شده 
اس��ت؛ از ظرفیت های آن به خوبی اس��تفاده نشده است. 
وی خاطرنش��ان کرد:400 هکتار فضای نمایش��گاهی در 
ش��هر آفتاب وجود دارد که بیش از 23 هزار متر س��الن 
مس��قف در آن تعبیه ش��ده اس��ت؛ همچنین سالن های 
متعدد و اس��تاندارد جهت برگزاری نمایشگاه، جلسات و 

گردهمایی ها، از جمله ظرفیت های این مجموعه است.
مدرس خیابانی با اش��اره به بازدید خود از مجموعه ش��هر 
آفتاب، گفت: به منظور بررسی وضعیت و پتانسیل مجموعه 
نمایشگاهی ش��هر آفتاب به جهت برگزاری نمایشگاه های 
عرضه مس��تقیم کاال در ایام پایانی سال، این بازدید برنامه 
ریزی ش��ده؛ چراکه برنامه ریزی ها به نحوی است که برای 
توزیع مناس��ب تر کاال های مورد نیاز م��ردم در ایام پایانی 
سال، نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال به کمک شبکه های 
معمول توزیع کاال آمده و با کم کردن فاصله تولید تا توزیع، 

زمینه را برای عرضه بهتر کاال ها فراهم آوریم.
وی ادام��ه داد: بر این اس��اس، با توجه به زیرس��اخت ها 
و زیربنا ه��ای خوبی که در مجموعه نمایش��گاهی ش��هر 
آفتاب وجود دارد، برنامه های مختلفی را در این مجموعه 
برنامه ری��زی خواهی��م کرد ک��ه از جمل��ه آن می تواند 
برگزاری نمایش��گاه های دائم کاال های صادراتی همچون 
فرش، پسته، خرما و اقالمی نظیر آن بوده و محلی برای 

ارایه قابلیت های تولیدی هر استان فراهم شود.
مدرس خیابانی در ادامه افزود: نمایشگاه ها همواره به عنوان 
یک پتانس��یل و ظرفیت برای کوتاهتر ک��ردن فاصله بین 
مصرف کننده و تولیدکننده مطرح بوده و مجموعه نمایشگاهی 
شهر آفتاب با دارابودن امکانات مناسب و دسترسی به مترو، 

می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند. میزان 

قائم مقام وزیر صنعت خبر داد
برگزاری نمایشگاه های بهاره در ۷ نقطه از شهر تهران

گزارش
رئی��س کل بانک مرکزی با اش��اره به اجرای 
طرح گام اظهار کرد: پیش بینی می ش��ود 50 
ه��زار میلیارد تومان در مرحل��ه ی اول از این 
طریق برای واحدهای تولی��دی تامین اعتبار 
کنیم و امروز بی��ش از 600 میلیارد ریال در 

این راستا تامین صورت گرفته است.
 روزگذش��ته عملی��ات اجرای��ی ط��رح )گام 
گواهی اعتبار مولد( که با حضور روس��ای کل 
بانک های ملی، ملت، تجارت و صادرات، معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی، معاون نظارت 
بانک مرک��زی و جمعی دیگ��ر از فعالین این 
حوزه برگزار شد  و بناب ر گفته متولیان مقرر 
اس��ت تا این اقدامی محملی برای حمایت از و 
انشاهلل رونق تولید باشد. براساس آنچه مطرح 
ش��ده به نظر می رسد متولیان تمام زوایا این 
مساله را بررس��ی و سپس نسبت به اجریا آن 
اق��دام کرده اند اما نکته اساس��ی و کلیدی در 
این میان آن استکه چرا شرکت های تولیدی 
به ای��ن مرحله  رس��یده اند و چ��ه  اتفاقاتی 
مشکالت کنونی حوزه تولید را رقم زده است. 
براس��اس آنچه علم اقتص��اد  می گوید ،چرخ 
تولی��د وگ��ردش از جمله مهمتری��ن و اصلی 
ترین ش��اخص در  به حرکت درآمدن اقتصاد 
یک کشور و به عبارت  ساده تر رشد اقتصادی 
آن اس��ت  اما آنچه از آمار و اطالعات منتشر 
شده  توس��ط مراجع رس��می بر میآید نفس 
تولید دیر زمانی اس��ت که به شماره افتاده و 
تنها بخش��ی از این اتفاق به کمبود تسهیالت 
و تامین مالی باز میگردد و بخش اعظم آن به 
سیاس های خلق الس��اعه ای باز میگردد که   
تولید کنندگان و صاحبان صنایع نتوانسته اند  

خودرا با آن وفق دهند. 

تولید در یک نگاه
تغییرات میانگین ش��اخص قیمت تولیدکننده 
محص��والت صنعتی در داخل کش��ور در چهار 
فص��ل منتهی به فصل پاییز 1398 نس��بت به 

مدت مشابه در سال قبل به 61.5 درصد رسید 
که نس��بت به همین اطالع در فصل قبل 15.5 
واحد درصد کاهش نشان می دهد اما  با همین 
وجود رقم یاد شده رقم قابل توجهی است. طبق 
آمار در فصل مورد بررسی، در میان بخش های 
مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم ساالنه 
مربوط به تولید پوش��اک، عمل آوردن و رنگ 
کردن پوس��ت خ��زدار )3۷.8 درصد ( و بیش 
ترین آن مربوط به تولید ماشین آالت اداری و 

محاسباتی )114.1 درصد(  بوده است.
 از س��وی دیگر طبق آمار تغییرات ش��اخص 
قیم��ت تولیدکننده بخش صنعت نس��بت به 
فصل مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
نی��ز در فص��ل پاییز 1398 ب��ه 2۷.0 درصد 

رسید ه است. 
در می��ان بخش ه��ای مختل��ف صنعتی، کم 

تری��ن تورم فصل��ی مربوط به رش��ته فعالیت 
های صنایع زغال سنگ و پاالیشگاه های نفت 
)10.۷- درص��د (، تولید کاغ��ذ و محصوالت 
کاغذی )4.6-( و صنایع محصوالت شیمیایی 
)2.0-( و بی��ش ترین آن به ترتیب مربوط به 
تولید ماشین آالت اداری و محاسباتی )26.6 
درصد (، تولید پوش��اک، عمل آوردن و رنگ 
کردن پوس��ت خ��زدار )9.5( و تولید س��ایر 

وسایل حمل و نقل )۷.8 درصد( است.
 م��وارد یاد ش��ده از ای��ن معما پ��رده بر می 
دارد ک��ه میانگی��ن قیمت دریافتی توس��ط 
تولیدکنن��دگان محصوالت صنعت��ی به ازای 
تولید کاالهای خود در داخل کشور، در فصل 
پایی��ز 1398 نس��بت به فص��ل پاییز 139۷، 

2۷.0 درصد افزایش داشته است. 
به ای��ن ترتیب ک��ه در بخش ه��ای مختلف 

صنعت��ی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط 
به تولید زغال س��نگ و پاالیش��گاه های نفت 
)6.4 درصد( و بیش ترین آن مربوط به تولید 
ماش��ین آالت اداری و محاس��باتی )118.9 

درصد( بوده است.
 

 سالی برای تولید
 هرچن��د ای��ن اق��دام  در س��الی که ب��ا نام 
تولیدمزی��ن ش��ده اتف��اق مثب��ت و در خور 
توجهی اس��ت اما نکت��ه اصل��ی دراین میان  
مشکالت اساسی تر دیگری است که تولید با 
آن دس��ت و پنجه نرم می کند اما کمتر مورد  

توجه قرار می گیرد. 
براس��اس نقطه نظر کارشناسان و تحلیلگران 
اقتصادی حوزه تولید در کش��ور با مش��کالت  
کلیدی همچون  تامین نقدینگی ؛ محدودیت 

تبادالت پولی ؛ بدهی معوق ؛مالیات بر ارزش 
اف��زوده ،هزینه های س��ربار و از همه مهمتر 
تورم ناش��ی از اقدامات یک شبه دولت مانند 
افزای��ش 300 درصدی بنزی��ن  که عرصه بر 

آنها تنگ تر کرده است. 
 در کن��ار ای��ن مش��کالت اما باید به مس��اله 
تغییرات  پرنوس��ان قیمت ارز ، سیستم حمل 
و نقل  معیوب در کش��ور  و صد البته کاهش 
قدرت خرید مردم  را نیز اضافه کرد که برآیند 
تمام این موارد این نکته را نمایان می کند که 
مشکالت چیزی فراتر از تامین نقدینگی مورد 
نیاز اس��ت و اگر بناس��بت کار و اقدام جدی 
صورت گیرد در کنار تامین مالی که در بیشتر 

موارد به انحراف کشیده می شود باید.
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران در کنار موارد یاد 
ش��ده  در رتب��ه بندی مش��کالتی که  پیش 
از ای��ن از آن نامبرده ش��د باید ب��ه  قوانین و 
مقررات ضدونقیض در کش��ور  اشاره کرد که 
در اکثر موارد سد راه تولید و تولید کنندگان 
ش��ده و مجالی برای رونق و ی��ا حرکت روبه 
جلو برای آنها نمی گذارد. به عبارت دیگر باید 
بر ای��ن موضوع توجه کرد که ت��ا مادامی که 
قوانین اصالح نش��ده و  تناقضات میان آنها به 
حداق نرسیده نمی توان امیدوار بود که  رونق 
تولید مس��یر خود را طی کرده  و به سرمنزل 
مقصود برسد حال اگر هم  منابع مالی موجود 
برای آنها مهیا باشد باز هم این ناهماهنگی و 
تناقضات می تواند به ش��کلی باش��د که  این 
منابع و  مسیر اجرای آن را دچار انحراف قابل 
توجه کند. قدر مس��لم با وجود این مشکالت 
آن اتفاقی که در تولید افتاده و منجر به تلنبار 
مشکالت شده  گره مشکالت تولید را رکورتر 
ک��رده و بدون تدبیر نمی ت��وان به آینده این 
اقدامات و اث��ر مثبت آن  امیدوار بود چرا که  
مشکالت تولید ریشه ای وبسیار کلیدی است 
که اگر تنها یک بال آن حل ش��ود بتوان کار 

خارق العاده ای دراین زمینه کرد. 
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رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛
  تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی  با 

اوراق گام  
رئیس کل بانک مرکزی در مراسم آغاز عملیات اجرایی 
ص��دور اوراق گام در بانک مل��ی گفت: بانک مرکزی در 
کن��ار کنترل تورم قصد رون��ق تولید و حمایت از بخش 
غیرنفت��ی اقتص��اد دارد و امروز هم ب��ا همین هدف از 
عملیات اجرایی طرحی رونمایی می کنیم که هدف آن 

تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی است.
  عبدالناص��ر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مراس��م 
آغاز عملیات اجرایی صدور اوراق گام در بانک ملی، اظهار 

داشت: بانک مرکزی در کنار کنترل تورم قصد رونق تولید 
و حمای��ت از بخش غیرنفتی اقتص��اد دارد و امروز هم با 
همین هدف از عملیات اجرایی طرحی رونمایی می کنیم 
که هدف آن تامین س��رمایه درگردش واحدهای تولیدی 
است. وی افزود: 4 بانک مهم ملی ملت تجارت و صادرات 
از قبل تمهیداتی پیش بینی کردند و در زمینه ال س��ی 
ریالی کارهای خوبی کردند با این ابزار جدید گام جدیدی 
در این زمین��ه بردارند. رئیس کل بانک مرکزی گفت: به 
واحدهایی داده می ش��ود که واقعا مولد هس��تند و برای 
مواد و کاالهای واس��طه نیاز به سرمایه در گردش دارند. 
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: در جلسه شورای 
پ��ول و اعتبار پیش بینی کردیم حداقل 50 هزار میلیارد 
توم��ان در مرحله اول تامین مالی کنیم و برای واحدهای 
تولیدی در اولین روز 600 میلیارد ریال تامین می شود و 

در روزهای آینده با شتاب بیشتری رشد خواهد کرد.
همتی گفت: من مطمئن هستم با اقداماتی که سیستم 
بانکی انج��ام می دهد ش��اهد رونق روزاف��زون اقتصاد 
کشور باشیم. رئیس کل بانک مرکزی افزود: مقام معظم 
رهبری تقویت اقتصاد داخل��ی را تکلیف کردند و ما در 

این جهت گام برمیداریم.  فارس

رئیس سازمان خصوصی سازی  تشریح کرد؛
علت واریز سود سهام عدالت در اسفند

رئیس س��ازمان خصوصی سازی گفت: در دوره مدیریت 
قبلی سود س��هام عدالت آذر به حساب مشمولین واریز 
می ش��د اما ش��رکت های س��هام عدالت تا اسفند برای 

واریز سود مهلت دارند.
علیرضا صالح درباره س��ود س��هام عدالت، اظهار داشت: 
س��هام عدالت به میزان 26 هزار میلیارد تومان برای 49 
میلی��ون و 226 هزار و 193 مش��مول اس��ت که پس از 
جمع آوری س��ود از 49 شرکت سرمایه پذیر، به تناسب 
ارزش برگه های س��هام به حساب مش��مولین مبلغی به 

عنوان سود واریز می شود. رئیس سازمان خصوصی سازی 
گفت: مشمولین باید توجه داش��ته باشند که در صورت 
اعالم شماره ش��بای بانکی، سود سهام عدالت را دریافت 
می کنن��د. وی در مورد اینکه چرا خ��الف دوره مدیریت 
قبلی، س��ود س��هام عدالت به جای آذر در اس��فند واریز 
خواهد شد، افزود: شرکت های سهام عدالت، شرکت های 
بورس��ی هس��تند و طبق قانون بورس از زمانی که سود 
تقسیم می شود 8 ماه فرصت دارند تا سود را واریز کنند.

صال��ح ادامه داد: مجم��ع عمده ش��رکت ها 31 تیر ماه 
برگ��زار می ش��ود و با توجه به 8 م��اه فرصتی که دارند، 

آخرین فرصتشان برای واریز سود اسفند ماه می شود.
وی تصریح کرد: وقتی ش��رکت ها می توانند تا اسفند ماه 
س��ود دهند، چرا باید در ماه آذر سود را تنها به بخشی 
از مردم بپردازیم و زمان واریز سود باقی مشمولین را به 

سال بعد موکول کنیم؟
مع��اون وزیر اقتصاد یادآور ش��د: به ه��ر حال ما منتظر 
می مانی��م تا تقریباً فرصت ش��رکت ها برای واریز س��ود 
به اتمام برس��د و پس از تحقق کامل ارقام، س��ود سهام 
عدالت را از سوم اس��فند ماه به حساب مشمولین واریز 

می کنیم.  مهر  

خ��ب��رخ��ب��ر

  تالش برای گره گشایی از گره کور تولید 
سیاست روزاما و اگر های تامین مالی تولید را بررسی میکند؛


