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 انتشار قیمت خرید و فروش ارز 
به تفکیک هر صرافی

بر اساس اعالم بانک مرکزی به زودی قیمت خرید 
و فروش ارز بــه مردم با نرخ توافقی به تفکیک هر 

یک از صرافی ها منتشر خواهد شد.
مصطفی قمری وفا ســخنگوی بانک مرکزی اعالم 
کــرد: به زودی قیمت خرید و فــروش ارز به مردم 
بــا نرخ توافقی به تفکیک هر یک از صرافی ها برای 
اطالع عموم منتشر خواهد شــد.وی افزود: از ۲۳ 
شــهریور ماه نیز انتشــار اطالعات مربوط به حجم 
عرضه، تقاضــا و معامالت ســامانه نیما )حواله( و 
بازار متشکل ارزی )اســکناس( هم در دستور کار 
بانک مرکزی قرار گرفت.ســخنگوی بانک مرکزی 
تصریــح کرد: مســیر شــفافیت در نظــام پولی و 
 ارزی کشــور با جدیت در بانــک مرکزی پیگیری 

می شود.  صدا  و سیما

 افزایش نرخ بهره بین بانکی 
به 20.93 درصد

طبق آخریــن اعالم بانک مرکزی نــرخ بهره بین 
بانکــی در هفته منتهی به ۲۳ شــهریورماه باز هم 

افزایش یافته است.
 طبق اعــالم بانک مرکزی، نرخ بهــره بین بانکی 
در هفته منتهی به ۲۳ شــهریور ماه با افزایش 1۳ 
صدم درصدی به ۲0.9۳ درصد رســیده است.این 
بیشــترین نرخ از 1۲ مردادماه ســال جاری است. 
طــی هفته های گذشــته نرخ بهره بیــن بانکی با 
رشــد همراه بوده اســت. از دیگر سو، حداقل نرخ 
توافق بازخرید در هفته های جاری با کاهش روبرو 
شده است و در هفته گذشته به ۲1 درصد رسیده 
است.نرخ بهره بین بانکی درحالی به مرز ۲1 درصد 
نزدیک شــده اســت که پیش از این وزیر اقتصاد 
درخصوص حفظ این نــرخ در محدوده ۲0 درصد 
وعــده داده بود؛ افزایش این نرخ هشــداری برای 
سرمایه گذاران در راستای به کارگیری سیاست های 
پولی انقباضی توســط دولت اســت. پس از جلسه 
رئیس کل بانک مرکزی با رئیس ســازمان بورس، 
نرخ بهره بین بانکی با کاهش روبرو شــد. اما طی 
هفته های گذشــته باز هم این نرخ با رشد همراه 

بوده است.  فارس

 آغاز به کار نمایشگاه ایران ساخت
 با حضور مادورو

نمایشگاه ایران ســاخت با حضور نیکوالس مادورو 
رییس جمهوری ونزوئال و اعضای کابینه دولت وی، 

در کاراکاس پایتخت این کشور افتتاح شد.
نمایشگاه ایران ســاخت با حضور نیکوالس مادورو 
رییس جمهوری و وزرای برق، کشاورزی، تجارت، 
بهداشت، علوم و فناوری کشــور ونزوئال، سلطانی 
ســفیر جمهوری اســلمی ایران، مهدی قلعه نوی 
رییس مرکز تعامالت بیــن المللی علم و فناوری، 
حسین اسفندیاری معاون توسعه مدیریت و جذب 
ســرمایه معاونت علمی و پرویز کرمی رییس مرکز 
فنــاوری های نرم و توســعه صنایع خالق معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری افتتاح شــد تا 
فرصتی خوب برای شرکت های دانش بنیان و خالق 
ایرانی و مجموعه های فناور ونزوئالیی برای توسعه 
تبادالت علمی و فناورانه فراهم  شــود.بزرگترین و 
راهبردی ترین شرکت های ایرانی در حوزه صنعت 
خودرو، کشــاورزی، دارو، تجهیزات پزشــکی، آی 
ســی تی و صنایع خالق در این سفر حضور دارند 
و دســتاوردهای خود را به نمایش می گذارند. این 
نمایشــگاه که به  محصوالت دانش بنیان و خالق 
ایران ســاخت اختصاص دارد، با حضور ۸۲ شرکت 
ایرانی و ۵0 مجموعــه فناور ونزوئالیی کار خود را 
آغاز کرد. در این نمایشــگاه ۵00 محصول از 1۵0 
شــرکت دانش بنیــان و فناور به نمایــش درآمده 
ایــران ســاخت باکیفیت باال  اســت؛ محصوالت 
که قرار اســت بازارشان در کشــور ونزوئال توسعه 
یابد و مســیر صادرات آنها تســهیل شود. برپایی 
نشســت ها و  جلســات رودررو میان شرکت های 
ایرانــی و ونزوئالیی یکی از تســهیالت مدنظر در 
این نمایشگاه اســت. تعدادی از شرکت های فناور 
ونزوئالیی هم در این نمایشــگاه دستاوردهای خود 
را نمایــش می دهند.بنابــر اعالم مرکــز ارتباطات 
و اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری؛ نمایشــگاه اختصاصی محصوالت دانش 
بنیان ایران ســاخت روز جمعــه به وقت تهران در 

این کشور کار خود را آغاز کرد.  ایسنا

 رشد 60 درصدی تولید برق
 نیروگاه اتمی بوشهر

بر اســاس اطالعات رسیده از نیروگاه اتمی بوشهر، 
تولید برق این نیروگاه در ۲ ماه دوم ســال نسبت 
به دو ماه ابتدایی ســال 1401 با رشد 60 درصدی 

مواجه شده است.
نیروگاه اتمی بوشــهر در ۲ ماه خرداد و تیر ســال 
1401 معــادل 14۵۲ میلیــون کیلووات ســاعت 
به شبکه سراســر کشــور برق تحویل داده است.
این درحالی اســت که میزان تولید برق این واحد 
نیروگاهی 10۲0 مگاواتی در دو ماه ابتدایی ســال 
1401 معادل904 میلیون کیلووات ساعت برق به 
شــبکه تحویل داده بود. بر این مبنــا در دو ماهه 
دوم ســال 1401 شاهد رشــد 60 درصدی تولید 
برق نیروگاه اتمی بوشــهر بوده ایم.در طی فعالیت 
11 ساله نیروگاه اتمی بوشــهر، زمینه تامین برق 
49796 میلیون کیلووات ساعت برق به شبکه مهیا 
شده که این میزان تولید انرژی با صرفه جویی ۸.4 
میلیون بشــکه نفت خام همراه اســت.همچنین با 
فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر، شاهد کاهش 479۸1 

هزار تنی گاز های گلخانه ای بوده ایم.  فارس

گزارشاخبـــار

در حالی که به روزهای پایانی تابســتان نزدیک می شویم، 
اما بسیاری از مستاجران به دلیل سخت گیری های بانک ها 

هنوز موفق به دریافت تسهیالت ودیعه مسکن نشده اند.
 یکــی از مهم تریــن برنامه هــای حمایتی دولــت برای 
مســتاجران، پرداخت وام ودیعه مسکن بود که بسیاری از 
افراد برای دریافت آن حساب های ویژه ای باز کرده اند و با 
توجه به آنکه میزان این تسهیالت امسال در تهران به 100 

میلیون تومان رسیده، استقبال از آن بیشتر شده است.
بررســی های میدانی حاکی از آن است که امسال با وجود 
آنکــه وزارت راه وشهرســازی وهمچنیــن بانک مرکزی 
دســتورات ویژه ای بــرای پرداخت وام ودیعه مســکن به 
بانک هــای عامــل داده بودند، اما بانک هــا در این بخش 

همکاری مناسبی نداشته اند.
در همیــن رابطه فریدونی یکی از مســتاجران اعالم کرده 
اســت که امســال هیچ یک از بانک ها بــرای پرداخت وام 
ودیعه مســکن همکاری نکردند.  پــس از تایید اطالعات 
توســط وزارت راه وشهرســازی به هر بانکــی که مراجعه 
می کــردم اعالم کرد که منابع نداریم و به ما ابالغ نشــده 
اســت. او گفت: در دو ماه گذشته به هر بانکی که رفته ام 
موفق نشــده ام که این وام 100 میلیون تومانی را دریافت 
کنم. از طرف دیگر امســال با وجــود آنکه مصوبه افزایش 
نیافتــن نرخ اجاره بیــش از ۲۵ درصد را داشــته ایم، اما 
مالک ما نــرخ اجاره را بیش از 40 درصــد افزایش داد و 
همین موضوع باعث شده که به حاشیه تهران رفته و واحد 

کوچک تری را اجاره کنم.
همچنین روغنی یکی دیگر از مســتاجران که چند ماهی 
دنبال وام ودیعه مســکن اســت می گوید: بعد از تکمیل 
اطالعات به چنــد بانک مراجعه کردم، امــا  به بهانه های 
مختلف در خواســت من را رد می کننــد. یکی از بانک ها 

که درخواســت وام را قبول کرده اعالم کرده اســت که دو 
ضامن رســمی، کد رهگیری، ســند خانه، فیش حقوقی و 
نامه از محل کار برای کســری حقــوق باید همراه مدارک 

خود بیاورید.
او گفت: من راننده تاکســی اینترنتی هســتم از کجا این 
مــدارک و ضامن را بیاورم؟ مگر اصــال طبق قانون جدید 
بانکی برای 100 میلیون تومان ضامن می خواهند؟روغنی 
گفــت: تاکنون برای دریافت این تســهیالت هزینه زیادی 
کرده ام آیا این انصاف اســت برای یک مســتاجر که برای 
پرداخت رهن خانه به این وام نیاز دارد، این میزان ســخت 
گیری انجام شود؟براســاس این گزارش دولت برای کنترل 

بازار اجاره امسال بسته حمایتی تهیه کرده که یکی از این 
موضوعات در این بســته تامین اعتبارات 40 هزار میلیارد 
تومانی برای ودیعه مسکن بوده که تاکنون بانک ها در این 

حوزه همکاری الزم را نداشته اند.
پیش از این هم محمود محمود زاده معاون ســابق مسکن 
وساختمان وزیر راه وشهرسازی به باشگاه خبرنگاران جوان 
اعــالم کرده بود کــه بانک ها باید در پرداخت تســهیالت 
همکاری الزم را داشــته باشند و طبق قانون نباید به هیچ 
عنوان اقدام به دریافت سند خانه و یا ضامن رسمی کنند.

در همیــن خصوص عبــداهلل اوتادی عضــو هیئت مدیره 
اتحادیه مشاوران امالک کشوری گفت: پرداخت تسهیالت 

ودیعه مســکن هیچ تاثیری در بازار اجاره مسکن نداشته 
اســت. با وجود آنکه اعالم کرده اند ســخت گیری وجود 
دارد همچنان شاهد آن هستیم که برخی از وام گیرندگان 
از طریق قرارداد های صوری وام ودیعه مســکن را دریافت 
کــرده اند.به گفتــه عضو هیئت مدیره اتحادیه مشــاوران 
امالک کشــوری، طبق بررســی های میدانی کمتر از 10 
تا ۲0 از درخواســت کنندگان وام ودیعه توانســته اند این 

تسهیالت را دریافت کنند.
او می گوید: تسهیالتی که امسال در نظر گرفته شده کمتر 
از ۲0 درصد از رهن یک واحد مســکونی را در برمی گیرد 
به طور مثال میزان رهن یک واحد مسکونی ۵0 متری در 
یکی از مناطق متوسط تهران کمتر از ۵00 تا 600 میلیون 
تومان نیســت در حالی که اگر مستاجری موفق شود این 
تسهیالت را دریافت کند تنها ۲0 درصد از نرخ رهن را آن 

هم با سود 1۸ درصدی می تواند تامین کند.
به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار و از محل تسهیالت 
ماده 4 قانون جهش تولید مســکن بــه منظور حمایت از 
مستاجران، در سال جاری تا سقف 40 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن از طریق معرفی وزارت راه و 
شهرسازی توسط بانک های عامل پرداخت می شود. سقف 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان ها و 
سایر نقاط شهری به ترتیب 100، 70 و 40 میلیون تومان 
مصوب و به شــبکه بانکی کشور ابالغ شده است. نرخ سود 
تسهیالت ودیعه مسکن 1۸ درصد و طول دوره بازپرداخت 

پنج ساله است.
 باوجــود آنکــه از 1۲ خرداد ثبت نــام از متقاضیان برای 
دریافت این تســهیالت آغاز شــده، اما کمتر مســتاجری 
تاکنون موفق به دریافت این تســهیالت با شــرایط سخت 

بانک ها شده است.  باشگاه خبرنگاران

فصل اجاره به پایان رسید اما وام ودیعه به دست مردم نرسید!

رئیس ســازمان توسعه تجارت با اشــاره حمایت این سازمان از تجار و بازرگانان 
ایران در سایر کشورها، گفت: تالش می کنیم در کشور های عضو شانگهای مساله 
بیمه قرارداد های تجاری را به عنوان یکی از مهم ترین ابزار جایگزین اعتبار اسناد 

بانکی )LC( جای بیندازیم.
علیرضا پیمان پاک، رئیس ســازمان توسعه تجارت  در پاسخ به این پرسش که با 
توجه به ابعاد اقتصادی سفر رئیس جمهور به ازبکستان، برای تسهیل مراودات و 
مبادالت تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و اعضای سازمان همکاری شانگهای 
چه برنامه ریزی هایی در این اجالس شده است؟، گفت: در این سفر رئیس جمهور 
جلســات متعددی را با سران کشور های عضو شانگهای و ناظر شانگهای داشتند. 
همچنین نشســت مفصلی را بــا رئیس جمهور ازبکســتان، وزرا و کارگروه های 
تخصصی برگزار و مســائلی که پیشروی توســعه تجارت با این کشور بود، مورد 

بحث قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه مسائلی از جمله بحث تعرفه، مسائل مربوط به لجیتسک، 
اعزام و پذیرش هیات های تجاری، ایجاد زمینه های بیشتر آشنایی با ظرفیت هایی 
صادراتی و تجاری طرفین، مسائل مربوط به بحث های بیمه و بانکی و موضوعات 
دیگر در این نشســت مطرح شد، اضافه کرد: رئیس جمهور در این سفر، دیداری 
با تجار و فعاالن ایرانی حاضر در ازبکستان برگزار کردند. همین برنامه با کشور ها 
و اعضــای دیگر برگزار شــد که در تمام این نشســت ها بخش عمده مذاکرات و 
مباحث مطرح شــده، مرتبط با حوزه های تجاری و اقتصادی است.رئیس سازمان 
توســعه تجارت با تاکید بر اینکه ظرفیت پیمان های منطقه ای، ظرفیتی است که 
باید یکســری ابزار های تســهیل تجارت را هم به صورت دو یا چند جانبه با این 
کشور ها تعریف کنیم، یادآور شد: در هر حوزه یکسری نقاط قوت و ضعف داریم، 
در هر بخش و هر کشــور ما این ها را احصــا و برنامه ریزی کرده ایم که اقداماتی 
در این زمینه صورت گرفته که با برخی از کشــور ها پیشــرفت های خیلی خوبی 
داشــتیم، برخی از کشــور ها که هنوز به آن بلوغ مدنظر نرسیده، در بحث عدم 

سرعت یا کندی توســعه روابط تجاری به عبارتی آسیب شناسی شد و موضوعات 
مورد طراحی و راه حل ها و چاره اندیشی های تخصصی قرار گرفت و سازکار های 

توسعه تجارت در آن مطرح شد.
وی ادامه داد: رشد خوبی در قالب بحث تجارت با تمامی اعضای سازمان همکاری 
شانگهای مانند روســیه، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، ارمنستان، پاکستان، 
هند و چین در یکســال گذشته داشــتیم که در اغلب این کشور ها سهم افزایش 
رشد صادرات مان بیشتر بوده؛ اتفاقی که ناشی از دیپلماسی فعال اقتصادی ایران 

با این کشورهاست.
پیمان پاک در پاسخ به این پرسش که یکسری موافقتنامه هایی را امضا کرده ایم، 
ایــن موافقتنامه ها و پیمان های منطقه ای زمانی فعال می شــود که ما از ظرفیت 
تجار و بازرگانان ایران و چه کشــور هایی که عضو ســازمان همکاری شــانگهای 
هســتند، استفاده کنیم و آن ها نقش مهم و پررنگی را ایفا کنند، ما برای پررنگ 
شــدن چه کرده ایم؟، اظهار کرد: هر هفتــه اعزام یا پذیرش هیات های تجاری را 
داریم، هیات های تجاری که تخصصی برنامه ریزی می شود که این هیات ها نه تنها 
به آن حوزه های تجاری مرتبط خودش و آن صنایع، بلکه ما این ها را به استان ها 
اعزام می کنیم. در اســتان ها به نوعی مســائل را مورد بررسی قرار می دهند که 
این یک شــیوه فعالیت است. وی افزود: شیوه دیگر حضور فعال در پاویون های و 
نمایشگاه های تخصصی کشور های عضو است که حضور در نمایشگاه اتوموبیلیتی 
و ساختمان در روسیه و نمایشگاه تخصصی ایران در الهور و اسالم آباد، جزو این 

اقدامات اســت. همچنین گام جدیدی که در دولت برداشتیم، ارتباط پلتفرم های 
بازاریابی B۲B )ارتباط رودرروی دو جانبه شــرکت ها با یکدیگر( و B۲C )ارتباط 
رودرروی شــرکت با شــخص حقیقی( در حوزه اســتارتاپ ها با پلتفرم های این 
کشورهاست. از تمام ابزار های چه قدیمی، نوآورانه و جدید حوزه تجاری و توسعه 
بازار استفاده می کنیم تا یک تصویر مناسب از توانمندی های صنعتی، تولیدی و 

صادراتی ایران را ایجاد کنیم.
رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران در پاســخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه 
پیچیدگی های حقوقی هم در تجارت ایران و اعضای شــانگهای وجود دارد، برای 
ایــن موضوع کاری کرده اید؟، تاکید کرد: یکــی از موضوعات مهمی که روی آن 
تمرکز کرده ایم، بحث مســائل حقوقی و بحث های ضمانتی اســت. در این راستا 
بیمه های خودمان را فعال کردیم و هفته گذشــته بزرگترین قرارداد بیمه تجاری 
را بین صندوق ضمانت صادرات ایران و بیمه های روســیه امضا کردیم و در حال 

مذاکره با برخی از کشور های دیگر هستیم.
وی افزود: دوماه قبل نیز قراردادی با قزاقســتان برای جایگزینی بیمه قراداد های 
تجاری به جای اعتبار اســناد بانکی امضا شــد و درحال مذاکره با پاکســتان و 

ارمنستان برای امضای قرارداد همکاری مشترک هستیم.
پیمان پاک همچنین اعالم کرد در تالش اســت در کشــور های عضو شــانگهای 
مســاله بیمه قرارداد های تجاری را به عنوان یکی از مهم ترین ابزار های جایگزین 
اعتبار اســناد بانکی )LC( جای بیندازیم. وی با اشاره به حمایت سازمان توسعه 
تجــارت از تجار و بازرگانان ایران، تاکید کرد: طبــق برنامه ریزی صورت گرفته، 

می خواهیم سیستم ها و کانال های خاص بانکی را برای بازرگانان ایجاد کنیم.
رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران همچنین گفت: نکته دیگر اینکه، بتوانیم 
اتاق های داوری را به عنوان مجاری حل اختالف بازرگانان تعریف کنیم. این ابزار 
حرفه ای باعث می شــود تجار با مشکل حقوقی و مســائل قانونی روبرو نشده تا 

نیازمند پیگیری قضایی باشند.  تسنیم

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد:

مذاکره برای جایگزینی بیمه قرارداد های 
تجاری با اعتبار اسناد بانکی در شانگهای

مرکز پژوهشهای مجلس نرخ رشــد اقتصادی در پایان 
سال 1401 را ۳.7 درصد برآورد کرده است.

براســاس اعالم بانک مرکــزی اقتصاد ایران در ســال 
1400رشــد 4/4 درصــدی را تجربــه نمود کــه البته 
بخش مهمی از آن ناشــی از رشــد ۵/6 درصدی بخش 
خدمات درنتیجه کاهش آثار شــیوع ویروس کرونا بود. 
در ســال 1401 بخش حقیقی اقتصاد کشــور متأثر از 
عوامل مختلفی خواهد بود. اثر سیاســت های انقباضی 
بانک های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کاالهای 
صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی 
و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش 
صنعت و خدمات می توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران 

را متأثر نمایند.
از طرف دیگر بر اســاس آخرین نتایج حساب های ملی 
 )GDP(فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی
به قیمت ثابت سال 1۳90 در سه ماهه اول سال 1401 
به رقم 1۸۸7 هزار میلیــارد ریال با نفت و 1614 هزار 
میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه 
رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت 1۸1۸ هزار 
میلیارد ریال و بدون نفت 1۵4۸ هزار میلیارد ریال بوده 
که نشان از رشد ۳.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی 
بــا نفت و 4.۳ درصدی محصــول ناخالص داخلی بدون 

نفت در فصل بهار سال 1401 دارد. 
نتایــج مذکــور حاکی از آن اســت کــه در فصل بهار 
1401 رشــته فعالیت های گروه کشــاورزی رشد منفی 
0.۸، گــروه صنایع و معادن 4.۲ و گــروه خدمات ۳.9 
درصد نســبت به فصل بهار ســال 1400 ، رشد داشته 
اســت.در همین خصــوص مرکز پژوهشــهای مجلس، 
براساس آخرین شــواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه 

ماهه اول ســال1401 و روندهــای قابل تحلیل تا پایان 
ســال، رشــد اقتصادی ایران در پایان ســال را حدود 
7/۳ درصد و رشــد بــدون نفــت را 9/۳ درصد برآورد 
کرده اســت. به طور خــاص پیش بینی می شــود در 
سال 1401 بخش کشــاورزی متأثر از افزایش بارندگی 
 نســبت به ســال آبی گذشــته، رشــد 9/7 درصدی را

تجربه کند.
درخصــوص بخش نفــت، با توجه بــه وضعیت موجود 
و شــرایط بین المللی و عدم رشــد صادرات این بخش 
نســبت به فصل مشابه ســال قبل پیش بینی می شود 
این بخش رشد 1/1 درصدی نسبت به سال قبل داشته 
باشد. همچنین، علی رغم پیش بینی رشد 6/4 درصدی 
بخش صنعت در سال 1401، بررسی ها نشان می دهد 
مــواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای 
کاالهــای صادراتی می تواند رشــد این بخش را تهدید 
نماید.برای بخش ســاختمان با توجــه به کاهش تعداد 
پروانه های ســاختمانی صادره در سال 1400 و کاهش 
عملکرد بودجه عمرانی دولت در ســه ماهه اول ســال 
1401، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال 
رشد منفی 4/۳ درصدی قابل پیش بینی است. درنهایت 
پیش بینی می شــود بخش خدمات با توجه به بازیابی 
این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت 6/۳ 

درصدی مواجه شود.
طبق این گزارش، رشــد ارزش افزوده بخش کشــاورزی 
7.9 درصد برآورد شــده اســت. این میزان برای بخش 
نفــت 1.1 درصد، معدن 9.7 درصد، صنعت 4.6 درصد، 
خدمات ۳.6 درصد برآورد شــده است. همچنین بازوی 
پژوهشی مجلس رشــد ارزش افزوده بخش ساختمان را 

منفی ۳.4 درصد پیش بینی کرده است.  تسنیم

چشم انداز رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴0۱

 از رشد ۸ درصدی کشاورزی تا رشد منفی بخش مسکن
رئیس کل بانک مرکزی از نهایی شــدن دســتورالعمل 
اســتفاده از ابزارهای تامین مالــی اعتباری در معامالت 
بورس کاال خبر داد و گفت: از هفته آینده امکان استفاده 
از ابزارهایی مانند اوراق گام نیز در معامالت بورس کاال 

فراهم می شود.
علی صالح آبادی در این نشســت تعاملی و هم اندیشی با 
تاکید بر حمایت بانک ها از تولیدکنندگان و اســتفاده از 
ابزارهای بازار ســرمایه در این زمینه تصریح کرد: با این 
روش، خریــداران کاال از بورس می توانند از طریق اوراق 
گام اقــدام به خرید کرده و فروشــندگان نیز می توانند 
اوراق دریافت شده را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا 

جهت خرید مواد اولیه منتقل کنند.
رئیــس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها توصیه 
کرد: به منظور متنوع ســازی روش های تامین مالی، از 
طریق ضمانت اوراق منتشــر شــده توسط شرکت ها در 
بازار ســرمایه، نســبت به تامین مالی بخش تولید اقدام 

کنند.
صالح آبادی تاکید کرد: خوشــبختانه با برنامه های بانک 
مرکزی، تامین مالی بنگاه هــای تولیدی از طریق اوراق 
گام که روشــی غیر تورمی اســت به بیــش از ۲1 هزار 

میلیارد تومان رسید.
رئیس کل بانک مرکزی یکی از ابزارهای مهم تامین مالی 
زنجیره ای را استفاده از اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد 
دانست و گفت: با این روش، بنگاه تولیدی به جای اینکه 
از بانــک، پول دریافت کند و با آن، مواد اولیه مورد نیاز 
خــود را تأمین کند به صورت زنجیــره ای، تامین مالی 
شــوند.صالح آبادی گفت: این اوراق از اواخر سال 1۳99 
راه اندازی شــده و تا تیرماه امســال حــدود  ۸.۸ هزار 
میلیارد تومان اســتفاده شده اســت اما بانک مرکزی، 

مقررات این اوراق را در شــورای پول و اعتبار تسهیل و 
یک بسته تشویقی ایجاد کرد و بانک ها نیز دعوت شدند 
تا از این اوراق اســتفاده کنند.رئیس کل بانک مرکزی با 
بیان اینکه خوشبختانه در دو ماهه اخیر بیش از 1۳ هزار 
میلیارد تومــان از این اوراق برای تامین مالی بنگاه های 
تولیدی اســتفاده شده اســت گفت: به عبارتی در طول 
یک ســال و نیم  ۸.۸ هزار میلیــارد تومان و در دو ماه 
اخیر 1۳.۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تامین 

مالی بنگاه ها استفاده شده است.
وی با بیــان اینکه در ماه های آینده اســتفاده از اوراق 
گام سرعت بیشتری خواهد گرفت افزود: سال آینده ۲0 
درصد سرمایه درگردش مورد نیاز بنگاه ها از طریق این 
اوراق تأمین مالی شــود. با این اقــدام، ابزارها مالی در 
بازارهای ســرمایه تعمیق پیدا می کند و می تواند کمک 
بزرگی به بخش تولید باشــد و نیاز بنگاه ها به نقدینگی 
نیز کاهش پیدا می کند.رئیس کل بانک مرکزی همچنین 
گفت: با مصوبه شورای پول و اعتبار و هئیت عامل بانک 
مرکزی اوراق گام به محض انتشار قابل تنزیل و معامله 
در بازار ســرمایه اســت.صالح آبادی افزود:  این اوراق به 
وسیله بانک تضمین شده است و دارنده اوراق می تواند 
یــا آن را تا زمان سررســید نزد خود نگــه دارد و یا در 
صــورت نیاز به نقدینگی می تواند آنرا در بازار ســرمایه 
تنزیــل و پول خود را از بازار ســرمایه دریافت کند.وی 
افزود:  فروشــنده می تواند این اوراق را یا  نزد خود نگه 
دارد و  یــا در صــورت نیاز به نقدینگــی آن را در بازار 
سرمایه تنزیل کند و پول خود را از بازار سرمایه دریافت 
کنــد و در نهایت این اوراق در زمان سررســید، متعهد 
اوراق، وجــه آن را به دارنده نهایــی اوراق گام پرداخت 

خواهد کرد.  فارس

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

تامین 20 درصد سرمایه درگردش بنگاه ها از محل اوراق 

اعالم زمان ابالغ بسته تشویقی بافت های فرسوده
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته تشویقی شهرسازانه در بافتهای فرسوده 
که اخیرا توسط شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسیده، یک تا دو 

هفته دیگر به مراجع صدور پروانه ابالغ می شود.

محمد آئینی اظهار کرد: در حال حاضر سیاست ها و ضوابط کالبدی متضمن تشویق 
نوسازی محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری توسط شورای عالی معماری 
و شهرسازی به تصویب رسیده است و فکر می کنم یک تا دو هفته زمان ببرد تا به 
مراجع صدور پروانه ابالغ شــود. این بسته برای چهار گروه که اقدام به نوسازی در 
بافت های فرسوده می کنند، دیده شده و برای هر گروه مشوق های مختلفی از جمله 

اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی در نظر گرفته است.وی با اشاره به برنامه شرکت 
بازآفرینی شهری ایران برای نوسازی سالیانه ۲00 هزار واحد مسکونی گفت: تالش 
می کنیم نســبت به گذشــته کار 10 برابری انجام دهیم. ویتاکید کرد: در نوسازی 
محله ای ســازندگان باید طرح مصوب خاص داشته باشند که در آن احداث مرکز 

محله و معماری ایرانی – اسالمی مدنظر قرار دارد.  ایسنا


