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 ۸۵۸ واحد صنعتی غیرفعال کشور 
احیاء شدند

معــاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: در 
هشــت ماهه امســال ۸۵۸ واحد صنعتی راکد در 

کشور احیاء و راه اندازی مجدد شده است.
علی رسولیان با بیان این مطلب افزود: با راه اندازی 
مجدد این واحدهای تولیدی، برای ۱۶ هزار و ۲۲۲ 

نفر اشتغالزایی یا تثبیت شغل شده است.
وی با اشــاره به برنامه ریزی بــرای احیاء یک هزار 
و ۹۸۷ واحد تولیدی راکد در ســال ۱۴۰۱ اضافه 
کرد: با بازگشت ۸۵۸ واحد صنعتی به چرخه تولید 
از ابتدای امســال، ۴۳ درصد از برنامه تدوین شده 
بــرای احیاء صنایع کوچک و متوســط در داخل و 
خارج شــهرک ها و نواحی صنعتی کشور عملیاتی 

شده است.
رئیــس هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران ادامه داد: ۶۹۳ 
واحد از مجموع واحدهای احیاء شــده در محدوده 
شــهرک ها و نواحی صنعتــی و ۱۶۵ واحد دیگر، 
خارج از شــهرک ها و نواحی صنعتی کشــور بوده 
است.رســولیان بیان کرد: با توجــه به برنامه ریزی 
احیاء ۳۵ هزار و ۷۶۶ شــغل در واحدهای صنعتی 
راکد طی سال ۱۴۰۱، آمار تحقق یافته اشتغال در 
واحدهای احیاء شده ۴۵ درصد از مجموع اشتغال 
مورد نظر از محل این برنامه است.وی یادآور شد: از 
مجموع اشتغال ایجاد شده یا تثبیت یافته نیز ۱۳ 
هزار و ۲۰۴ شغل داخل شهرک ها و نواحی صنعتی 
و ۳ هزار و ۱۸ شغل نیز خارج از شهرک ها و نواحی 

صنعتی کشور بوده است.
معاون وزیــر صنعت، معدن و تجــارت اظهارکرد: 
ســرمایه گذاری انجام شده برای احیاء این واحدها 
بیش از ۴۳ هزار و ۴۱۸ میلیارد ریال بوده اســت 
که ۳۹ هزار و ۴۴ میلیارد ریال در داخل شهرک ها 
و نواحــی صنعتی و ۴ هــزار و ۳۷۴ میلیارد ریال 
نیــز خارج از شــهرک ها و نواحی صنعتی کشــور 
ســرمایه گذاری صورت گرفته است.رسولیان افزود: 
رشته صنایع شیمیایی با ۲۲۴ واحد، فلزی با ۱۸۵ 
واحــد و کانی غیرفلزی بــا ۱۴۳ واحد، به ترتیب 
بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی 

را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده اند.
وی اضافه کرد: تجربه موفق ســال های گذشته در 
راه انــدازی مجدد واحدهای صنعتی به بهره برداری 
رسیده غیرفعال نشــان می دهد که در شش ماهه 
دوم ســال، عملکــرد بهتری در این حــوزه اتفاق 
می افتد و امیدواریم این روند در ســال ۱۴۰۱ نیز 
با تمهیدات اتخاذ شــده و همکاری دســتگاه های 

مرتبط بیش از پیش محقق شود.
رئیــس هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایــران ادامه داد: 
موضوع احیــاء واحدهای صنعتی راکد با دســتور 
رئیس جمهــوری و سیاســت های وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت در دولت ســیزدهم به عنوان یک 
پــروژه محوری بــرای ارتقاء ظرفیــت تولید کلید 
خورده است. این پروژه شامل دو بخش مهم است، 
یکی واحدهایی که به صورت کامل تعطیل هستند 
و بخــش دیگر ارتقاء واحدهایی اســت که زیر ۵۰ 
درصد ظرفیت کار می کنند.رسولیان یادآور شد: با 
برنامه ریزی های انجام شــده، در هفت ماهه امسال 
نسبت به افزایش ظرفیت ۵۳۳ واحد صنعتی نیمه 
فعال اقدام شد و این روند تا پایان امسال با جدیت 

دنبال می شود.
وی تصریح کرد: مشــاوران کلینیک های کســب و 
کار با همــکاری مجموعه خانواده صنعت، معدن و 
تجارت استان ها، شناسایی اولیه واحدهای تولیدی 
راکــد را انجام داده اند و راه اندازی مجدد واحدهای 
صنعتی به بهره برداری رســیده غیرفعال از طریق 
واگذاری به ســرمایه  گذار جدید، تأمین مالی، اخذ 
شــریک ســرمایه گذار، تأمین مواد اولیه، اجاره به 
شــرط تملیک، حل مشــکالت اختالف شرکاء و... 

انجام می شود.
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
و شرکت های اســتانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 
۵۰۹ شهرک و ۳۴۰ ناحیه صنعتی و ۵ منطقه ویژه 
اقتصادی درحال بهره برداری، ۸۵ شهرک و ناحیه 
صنعتی تخصصی، ۶ شــهرک فنــاوری، ۴۰ مرکز 
خدمات فناوری و کســب و کار، ۲ مجتمع فناوری 
اطالعــات و خدمات نرم  افــزاری، ۱۰۰ هزار و ۵۸ 
قرارداد منعقده و بهره بــرداری از ۴۹ هزار و ۸۸۲ 
واحد صنعتی و ســه هزار و ۲۷۰ واحد کارگاهی، 
زمینه اشتغال مستقیم ۹۹۸ هزار و ۵۹۵ نفر را در 

سراسر کشور فراهم نموده است.

واگذاری سهام پتروشیمی شازند توسط 
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

۴۹ درصد سهام شرکت پتروشیمی شازند که یکی 
از بزرگ ترین شرکت های زیر مجموعه بانک ملی 

ایران است، واگذار می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس 
اعالم ســازمان بورس و اوراق بهــادار تهران قیمت 
هر ســهم شــرکت پتروشیمی شــازند ۸۴ هزار و 
۵۴۰ ریال تعیین شــده است.سهام این شرکت به 
صورت ۶۰ درصد نقد و مابقی با شــش ماه تنفس 
در شــش قسط شش ماهه و با نرخ سود ۱۸ درصد 
واگذار می شود.متقاضیان می توانند به منظور کسب 
اطالعات تکمیلی به وب سایت شرکت بورس اوراق 
بهادار بــه نشــانی www.tse.ir مراجعه نمایند. 
گفتنی اســت این اقدام بانک ملی ایران و شرکت 
ســرمایه گذاری گروه توســعه ملی در راســتای 
اجرای منویــات مقام معظم رهبری و هم راســتا 
با سیاســت های دولت ســیزدهم بــا هدف خروج 
 از بنــگاه داری بانک هــا و اجرای تکالیــف قانونی،

صورت می گیرد.

گزارشاخبـــار

مدیــرکل دفتر تخصصی امور بین  الملل و حالل ســازمان 
ملی اســتاندارد گفت: ۸۰۰ میلیارد دالر ترنور مالی حالل 
مربوط به بخش غذای حالل بوده که ســهم ایران در این 

حوزه فقط یک درصد است.
محصــوالت غذایی حالل برای نخســتین بــار در مالزی 
پیگیری و انجام شــد. در ادیان مختلف باورهایی نســبت 
به غذاهای مجاز و غیرمجاز وجود دارد که در اســالم با نام 
حــالل و حرام از آنها نام برده می شــود. اصطالح حالل به 
عنوان برندی خاص و فراگیر شده در کشورهای مسلمان و 
غیرمسلمان قدمت زیادی ندارد. در چند سال اخیر عالمت 
تجاری غذایی به صورت عالمت جهانی از سوی کشورهای 
مسلمان معرفی شــده است که کشورهای غیراسالمی هم 

استقبال خوبی از آن داشته اند.
ایران چند ســالی است عضو مؤسسه اســتاندارد و اندازه 
شناسی کشــورهای اسالمی )اســمیک( بوده و در هیأت 
مدیره این مؤسســه ۱۳ کشــور از جمله ایــران عضویت 
دارنــد. ســیدابراهیم ابراهیمی، مدیــرکل دفتر تخصصی 
امور بین  الملل و حالل ســازمان ملی اســتاندارد با اشاره 
به سفر کارشناسان ســازمان استاندارد به ترکیه و نشست 
اعضای اســمیک به مهر گفت: در مجمع عمومی اسمیک 

ایران دو پیشــنهاد ارائه داد که مــورد موافقت اعضا بود؛ 
نخست اهدا جایزه کیفیت جهان اسالم و دیگری استاندارد 
حکمرانی خوب در اســالم که نیاز بــه پیگیری دارد. مقرر 
شــد در نشست هایی با حضور دبیر کل اهدا جایزه کیفیت 
جهان اسالم نهایی و در دستور کار هیأت مدیره قرار گیرد. 
همچنین ایجاد کمیته فنی موقت برای بررســی پیشنهاد 
دوم ایــران مبنی بر تدوین اســتاندارد در حوزه حکمرانی 
خوب نیز مورد استقبال قرار گرفته و پیشنهادات عملیاتی 

کردن آن به هیئت مدیره ارائه خواهد شد.
او افزود: براســاس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، 
مصوب ســال ۹۶ مجلس شــورای اسالمی ســازمان ملی 
استاندارد تنها مرجع رسمی اعطای نشان حالل در کشور 
است. متأســفانه با وجود شفاف  ســازی قانون، نهادهایی 
بوده اند که نشــان حالل کشــورهایی مانند مالزی را اعطا 
می کردند. این امر خالف قانون بوده و با رونق نشان حالل 

سازمان ملی استاندارد جلو آنها گرفته می شود.
وی در ادامه ســخنان خود به برگزاری نهمین نمایشــگاه 
محصوالت حالل در ترکیه اشــاره کرد و گفت: ایران برای 
نخستین بار در این نمایشگاه حضور داشت و با هماهنگی 
سازمان توســعه تجارت ۱۲ شرکت دانش بنیان نیز هیأت 

ایرانی را همراهی می کردند.
ابراهیمــی درباره برنامه های آینده ایــران در حوزه غذای 
حالل اظهار کرد: در نمایشــگاه اســتانبول پیشــنهاد شد 
دهمین نمایشــگاه محصوالت حالل در ایران برگزار شود. 
در این باره باید از امروز فعالیت ها آغاز شــود. با همکاری 
سازمان توسعه تجارت، بخش اقتصادی وزارت امور خارجه 
و اتاق های بازرگانی، ســازمان ملی استاندارد خود را برای 

تدارک نمایشگاه آماده می کند.
او اظهار کــرد: برگــزاری کارگاه های آموزشــی و ترویج 
حالل در کشــورهای غیرمســلمان که اقلیت های اسالمی 
دارند مانند هند از دیگر پیشــنهادی ایران بود. در این باره 
کشورهای غیراسالمی به نشان حالل اعتماد کرده و نسبت 
به آن اقبال داشته اند.وی گفت: قرار است ایران با دانشگاه 
آفیون ترکیه برای همــکاری در حوزه آموزش حالل برای 
هتلداران و آژانس های مســافرتی و گردشــگری حالل در 

آینده ای نزدیک تفاهمنامه امضا کند.
مدیــرکل دفتر تخصصی امور بین  الملل و حالل ســازمان 
ملی استاندارد با اشاره به برگزاری مسابقات آشپزی حالل 
عنوان کرد: از ایران به طور مســتقل ۱۰ شــرکت کننده 
حضور داشتند که موفق شدند مدال برنز را دریافت کنند. 

ابراهیمی تاکید کرد: ترنور مالی غذای حالل بسیار باالست 
و از ۲ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد دالر ترنور مالی حالل ۸۰۰ 
میلیارد دالر مربوط به بخش غذای حالل بوده که ســهم 
ایــران در این حوزه فقط یک درصد اســت.او تصریح کرد: 
در حال حاضر شــرکت سوئیســی نســتله با برند حالل و 
درآمد ســاالنه بیش از ۳ میلیارد دالر تبدیل به بزرگترین 
تولیدکننده غذای حالل شــده اســت.وی یادآور شد: این 
شرکت توانســته با تأسیس مجمع مشاوره اسالمی در این 
حوزه موفق عمل کرده اســت.مدیرکل دفتر تخصصی امور 
بین  الملل و حالل سازمان ملی استاندارد در ادامه سخنان 
خود اعالم کرد: حــالل در دو بخش محصوالت و خدمات 
مطرح اســت. در حــوزه محصوالت، کاالهــا به دو بخش 
غذایی و غیرغذایی دســته بندی شده و در بخش خدمات 
هم دو گروه مواد غذایی و خدمات آشپزخانه ای و خدمات 

گردشگری و بانکداری و بیمه و... وجود دارد.
ابراهیمی درباره ســایر برنامه های آینده به تسهیل صدور 
نشان حالل اشــاره کرد و گفت: ســازمان ملی استاندارد 
درصدد است برای تمام کســانی که درخواست خدمات و 
محصوالت در سطح منطقه و جهانی نشان حالل دارند در 

کوتاه ترین زمان ممکن صادر شود.  مهر

وقتی ایران از برند حالل جا می ماند 

سهم یک درصدی در غذای حالل

شــفافیت تسهیالت و تعهدات کالن و اشــخاص مرتبط بانکی برای نخستین بار 
در بودجه ســال جاری به قانون تبدیل شــد و اجرای آن وضعیت حدود ۲۰۰۰ 
هزار میلیارد تومان، معادل ۵۰ درصد از کل تسهیالت بانکی را برای عموم مردم 

شفاف کرده است.
مجلس شــورای اسالمی در یک بند قانونی مترقی در بودجه سال ۱۴۰۱، شبکه 
بانکی را موظف به شفاف ســازی جزئیات تســهیالت و تعهدات کالن و اشخاص 
مرتبــط نمود. در این بند قانونی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه امســال تصویب 
شــد، آمده است:بانک مرکزی موظف است با اســتفاده از سامانه اطالعاتی خود 
و اطالعــات دریافتی از بانک ها و مؤسســات اعتباری، میــزان پرداختی و مانده 
تســهیالت و تعهدات کالن و اشــخاص مرتبط و میــزان پرداختی هر یک را به 
تفکیــک ذی نفعان واحد، نرخ ســود، مدت بازپرداخــت، دوره تنفس، وضعیت 
بازپرداخت )جاری، سررســید گذشته، معوق یا مشــکوک الوصول(، نوع و میزان 

وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی قرار بدهد.
بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف اند اطالعات فوق را به صورت فصلی در اختیار 
بانک مرکزی قرار دهند. در صورت اســتنکاف از ارسال اطالعات، در موعد مقرر، 
مؤسسه اعتباری به تشــخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در قوانین 
پولی و بانکی کشور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری 
یا تخلف بانک ها و مؤسســات اعتباری را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نود 

مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
با اجرای این قانون مترقی توســط بانک مرکزی، برای اولین بار اطالعات بخش 
قابل توجهی از تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر 

شد تا زمینه نظارت عمومی فراهم شود.
تا به امروز، ۳۱ بانک و مؤسسه اعتباری تسهیالت و تعهدات کالن خود را شفاف 
نموده اند کــه داده های حائز توجه و قابل تاملــی را در بر می گیرد؛ هرچند این 
بانک ها و موسســات نیز هنوز به طور کامل به تعهدات قانونی خود در این زمینه 
عمل نکرده اند و بر اســاس نظر کارشناســان، بخشی قابل توجهی از تسهیالت و 
تعهدات کالن و اشخاص مرتبط آن ها شفاف سازی نشده است.در عین حال بانک 
مرکزی با اجرای ســریع این قانون نشان داد دولت برای تحقق شعار شفافیت و 

مبارزه با فســاد، عزمی راســخ دارد. در واقع مجلس و دولت با همکاری مناسبی 
که در تدوین و اجرای این قانون داشــتند، زمینه را برای نظارت عمومی در نظام 
بانکی فراهم کردند که در نوع خود بی ســابقه اســت.مطابق با آخرین اطالعات 
منتشــر شده از سوی بانک مرکزی، مانده کل تســهیالت شبکه بانکی در پایان 
شهریور ۱۴۰۱، معادل ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۱۷۶۰ 
هزار میلیــارد تومان آن مربوط به تســهیالت کالن و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
دیگر نیز برای تســهیالت و تعهدات اشخاص مرتبطی است که به واسطه تبصره 
۱۶ شــفاف شده و جزئیات آن برای اولین بار در کشور، در اختیار عموم مردم و 

کارشناسان و رسانه ها قرار گرفته است.
بنابراین، با شــفافیت تسهیالت کالن و اشــخاص مرتبط و متعاقبا دسترسی به 
اطالعات ۲۷ بانک دارای تســهیالت کالن و اشخاص مرتبط، حدود ۵۰ درصد از 

کل مانده تسهیالت شبکه بانکی شفاف شده است.
بررسی ها نشان می دهد از کل ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت کالن منتشر 
شــده، بیش از ۶۰۶ هزار میلیارد تومان آن یعنی معادل ۳۰ درصد، به ۲۵ فقره 
تســهیالت باالی ۱۰ هزار میلیارد تومــان، اختصاص دارد.مطابق با نظریه مدرن 
پولی، بانک ها از طریق تســهیالت دهی، نقدینگی کشــور را افزایش می دهند و 
به اصطــالح خلق پول می کنند. اگر این خلق پول و افزایش نقدینگی که قدرت 
آن بــا مجوز حاکمیت در اختیار بانک ها قرار گرفته اســت، در جهت مناســب 
اســتفاده شود، به رشــد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد منجر می شود؛ در 
غیر اینصورت، ممکن است عده معدودی که به تسهیالت کالن دسترسی دارند، 
منتفع شوند، ولی رکود و تورم را درپی دارد که مردم باید هزینه آن را با افزایش 

هزینه های زندگی بپردازند.

بنابراین، خلق پول یک حق عمومی اســت و در شرایطی که مقام ناظر نتوانسته 
نظارت مطلوبی بر آن داشــته باشد و انحرافات زیادی پیدا کرده، نیازمند نظارت 
عمومی اســت.از جمله انحرافات خلق پول بانکی می توان به تسهیالت دهی بی 
ضابطه بانک ها برای مال ســازی یا تســهیالتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی 
مرتبط و غیرمولد داده می شــود، اشــاره کرد. به طور مثال پرداخت تسهیالت 
کالن بیش از ۶ برابر ســقف قانونی، پرداخت تسهیالت به اشخاص مرتبط بیش 
از ۱۰۰ برابر ســقف قانونی و تخلف ۴۰ برابری در اعطای تسهیالت برای ساخت 
یک پروژه از جمله تخلفات یک بانک خصوصی است که زیان انباشته آن به بیش 
از ۹۰ هزار میلیارد تومان رســیده اســت. یک بانک خصوصی دیگر نیز به دلیل 
عملکرد بســیار نامطلوب در تســهیالت دهی، که عمده آن به صورت کالن و به 
اشخاص مرتبط اعطا شده، درحال حاضر بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به بانک 
مرکزی بدهکار است و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به بار آورده 
اســت و در شاخص »نسبت زیان انباشته به سرمایه پایه« بدترین عملکرد را در 

بین تمامی بانک های کشور دارد. 
انتشار اطالعات تســهیالت و تعهدات کالن و اشخاص مرتبط بانکی به شفافیت 
حدود ۵۰ درصد از کل تســهیالت بانک ها منجر شــده است و در حداقلی ترین 
حالت ممکن، باعث می شود امکان بررسی و تحلیل کیفیت تسهیالت دهی برای 
کارشناسان فراهم شود و در نهایت، کیفیت سیاستگذاری و تصمیم گیری کشور 
را بهبود دهد.عالوه بر این انتشــار این اطالعات و ایجاد امکان »نظارت عمومی و 
مردمی« بر تســهیالت دهی بانک ها، تحولی بی سابقه در نظارت بانکی محسوب 

می شود و دو اثر بسیار مهم دارد.
»جلوگیری ســریع از رانت و فســاد در پرداخت تســهیالت بانکی« به واسطه 
انتشار و نظارت عمومی بر آن، که باعث می شود بالفاصله، نه با تاخیر چندساله، 
جلــوی خلق پول بی ضابطه، رانــت محور و در بعضی موارد فســادآمیز بانک ها 
گرفته شــود و همچنین فراهم شــدن فرصــت »هدایت اعتبــارات بانکی« به 
ســمت فعالیت های مولد و طرح های توسعه ای کالن کشــور، دو اثر مهم قانون 
 مترقی مجلس اســت که استمرار اجرای آن توســط بانک مرکزی، برای کشور 

به ارمغان می آورد.  تسنیم

۵۰ درصد کل تسهیالت بانک ها شفاف شد

 پرداخت ۶۰۶ هزار میلیارد تومان 
وام بانکی به ۲۵ نفر

ســخنگوی وزارت صنعــت، معدن و تجارت با اشــاره 
به ســرعت گرفتن فرآیند واردات خودرو به کشــور، از 
رسیدن برخی مدل ها به پشت مرز و آغاز تبلیغات برای 

آن ها خبر داد.
 امید قالیباف در توییتر خود از رکوردزنی خودروسازان 
بزرگ در ماه های اخیر خبر داده است.سخنگوی وزارت 
صمت با بیان اینکه روند رشــد تولید خودرو در ماه های 
اخیر رکورد پنج ساله خود را جابه جا کرده، از رشد ۳۸۰ 
درصــدی تولید خودرو کامل از ابتدای امســال تا پایان 
هفته گذشــته )۹ آذر ماه( نســبت به مدت مشابه سال 
۱۴۰۰، خبر داده اســت.وی همچنیــن ضمن تاکید بر 
ســرعت گرفتن فرآیند واردات خودرو، اعالم کرده است 
که حتی بــرای برخی مدل ها، خودروها به پشــت مرز 

رســیده است و فرآیند تبلیغات محیطی آن ها همانگونه 
که دیده می شود، آغاز شده است. 

در همین حال معاون وزیر صمت گفت: مانعی برای ورود 
خودروهای وارداتی وجود ندارد و امســال واردات انجام 
می شــود.عبداله توکلی گفت: در خرداد امســال قانون 
ساماندهی خودرو ابالغ شد و مصوبه هیئت وزیران برای 
آیین نامــه اجرایی واردات در شــهریور ماه به تصویب 
رســید.به گفته او، هم اکنون مانع خاصی برای واردات 
خودرو وجود ندارد و حتما امسال واردات انجام می شود.
توکلی بــا بیان اینکه میــزان خودرو هــای وارداتی به 
تــوان مالی شــرکت های واردکننــده بســتگی دارد، 
 گفــت: پیش بینــی می کنیم تــا ۱۰۰ هزار دســتگاه 

وارد شود.  باشگاه خبرنگاران

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

خودروهای وارداتی به پشت مرز ایران رسید
معاون بنیاد مســتضعفان با اعالم خبر تحویل ۱۲ هزار 
و ۵۲۰ خانــه به خانواده های دارای ۲ معلول و بیشــتر، 
از تخصیــص ۹۲۰ میلیارد تومانی برای خانه دارشــدن 

خانواده های دارای ۲ معلول خبر داد.
»وحید خاوئی« با اشاره به آخرین وضعیت پروژه احداث 
مســکن خانواده های دارای ۲ معلول و بیشتر که توسط 
بنیاد مســتضعفان و سازمان بهزیســتی در حال انجام 
اســت، اظهار کرد: به دنبال اجرای تفاهم نامه های قبلی 
منعقد شده میان بنیاد مستضعفان و بهزیستی، تا پایان 
آبان ماه ســال جاری بیش از ۱۲ هــزار و ۵۲۰ خانواده 
دارای ۲ معلول و بیشــتر خانه دار شده اند و روند اجرایی 

کامل این تفاهم نامه ها همچنان ادامه دارد.
معاون بنیاد مستضعفان و مدیرعامل بنیاد علوی افزود: 

این تعداد واحد مســکونی در قالب ۲ تفاهم نامه احداث 
شده که با تکمیل اجرای آنها، ۱۸۳۰۰ خانواده دارای ۲ 

معلول و بیشتر در سراسر کشور خانه دار می شوند.
وی در خصوص ســرمایه گذاری بنیاد مستضعفان برای 
اجرای این پروژه گفت: بنیاد مســتضعفان برای احداث 
مسکن خانه های پر معلول، بیش از ۹۲۰ میلیارد تومان 
را تخصیص داده اســت که این اعتبار برای احداث بیش 
از ۱۰ هزار و ۱۵۰ واحد مســکونی در مناطق شهری و 
۸ هزار و ۱۴۰ واحد در مناطق روســتایی است.خاوئی 
خاطرنشــان کرد: اســتان های فارس، خراسان رضوی و 
کرمان دارای بیشــترین سهم از واحدهای احداثی برای 
خانواده های دارای ۲ معلول و بیشــتر را در ۲ تفاهم نامه 

منعقد شده دارند.  ایرنا

معاون بنیاد مستضعفان خبر داد:

تحویل ۱۲۵۰۰ خانه به خانواده های دارای چند معلول

بانک مرکزی:

 تورم نقطه ای از مردادماه کاهشی شد
بانک مرکزی اعالم کرد: با اجرای سیاست های اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر 
روند تحوالت کل های پولی، ســطح تورم کاالهای اساســی خوراکی از مردادماه 
ســال جاری به مسیر پیشین خود بازگشــت و در مجموع تورم نقطه به نقطه از 

مردادماه سال جاری تاکنون با کاهش همراه شد.
 اداره بررســی ها و سیاست های بانک مرکزی در پاسخ به روزنامه  دنیای اقتصاد 
که  با انتشــار مطلبی درباره تحوالت نرخ تورم و نوســانات نرخ ارز و بیان ادعای 
یکجانبه که »نرخ تورم نقطه ای طی یک ســال گذشته از ۳۴.۷ درصد به ۴۱.۸ 
درصد افزایش یافته اســت!؟« تصریح کرد: طرح برخی ادعاها نسبت به عملکرد 
اقتصادی در یکسال اخیر با استناد به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی 
مطرح شــده است که بر اســاس گزارش بانک مرکزی از تحوالت شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شــهری، نرخ تــورم )دوازده ماهه( در زمان 
آغاز به کار دولت ســیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شــهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده 
بود، لیکن به دنبال سیاســت های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه 
مدیریت موثرتر روند تحوالت کل های پولی، ثبات بخشــی به بازار ارز، نظارت بر 
قیمت کاالها و خدمات و تامین مناســب کاالهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع 
زمانــی به بعد رونــد نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان ســال 
۱۴۰۰ رســید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم می باشد. در همین 
ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در 

شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید. 
بر این اســاس، اگرچه روند کاهشــی نــرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای ســال 
جاری متاثــر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی ســازی یارانه ها و 
حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی ســال جاری مطابق 
انتظار با روند افزایشــی مواجه شــد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً 
موجب اصالح قیمتی شماری از کاالهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت 
مســتقیم و غیرمستقیم می شد، سطح تورم کاالهای اساسی خوراکی از مردادماه 
ســال جاری به مسیر پیشــین خود بازگشــت و در مجموع تورم نقطه به نقطه 
شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه 
گردیده که این امر در آبان ماه ســال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد 
در مردادماه سال جاری به ۴۳.۳ درصد در آبان ماه رسیده است. ضمن آنکه نرخ 
تورم متوســط دوازده ماهه در آبان ماه ســال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت 
رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم )۵۹.۳ درصد( کاهش 

۱۹.۴ درصدی را نشان می دهد. 
بر اســاس محاسبات انجام شــده حدود ۱۱.۷ واحد درصد از افزایش تورم شکل 
گرفته در طول ســال جاری مربوط به اصالح قیمت  کاالهای اساســی در اجرای 
طرح مردمی ســازی یارانه ها است. بنابراین با کســر آثار تورمی اجرای این طرح 
کــه اجرای آن بنا بر ضرورت های اقتصادی اجتناب ناپذیر بوده اســت، ســطوح 
پایین تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود. 
از این رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه بدون توجه به مناسبات 
و شــرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی سازی یارانه ها، 
ارزیابــی یکجانبه و به دور از انصاف خواهد بود. به ویژه آنکه در دوره اخیر اغلب 

اقتصادهــای جهانی متاثر از عواملی همچون افزایش قیمت های جهانی در حوزه 
انرژی و اقالم کاالهای اساســی با روند افزایشی تورم مواجه بوده اند.در خصوص 
ادعای افزایش شــدید نرخ ارز در دولت ســیزدهم و ثبت ارقامی در حدود ۳۵۰ 
هزار ریال در روزهای گذشــته نیز می بایست به این نکته اشاره نمود که پیش از 
این نیز در ســال ۱۳۹۹ نرخ دالر در بازار حواله و اســکناس و همچنین در بازار 
غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه نمود و در عین حال بازار ارز با التهابات 

و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود. 
بــه طوری که نرخ دالر در بازار غیررســمی و نرخ حواله دالر از حدود به ترتیب 
۱۵۰ و ۱۳۵ هزار ریال در ابتدای ســال ۱۳۹۹ به حدود ۳۲۰ و ۲۷۰ هزار ریال 
در مهرماه ۱۳۹۹ رســید. به عبارتی ظرف مدت شــش ماه، به ترتیب رشدهای 
۱۱۳.۳ و ۱۰۰ درصدی را تجربه نمود. علی ایحال طی ماه های ســپری شــده از 
فعالیت دولت ســیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی 
و عمق بخشــی به بازار رسمی حواله و اســکناس، نرخ های ارز در این دو بازار را 
به ســمت سطوح تعادلی )متناسب با مولفه های بنیادین اقتصاد( هدایت نماید و 
در این میان ضمن تالش برای تقویت عرضه در این بازار و پاســخگویی به کلیه 
نیازهای واقعی ارزی، زمینه های معامله در بازار غیررســمی را با جدیت کاهش 

داده و به حداقل برساند. 
متأثر از اقدامات بعمل آمده، متوســط نرخ دالر در هر دو بازار رســمی )حواله و 
اســکناس( و بازار غیررسمی روند نســبتاً با ثباتی را تجربه نمود؛ به طوری که 
انحراف معیار نرخ دالر در بازار غیررســمی )به عنوان ســنجه ای از نوسانات نرخ 
ارز( در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود ۴۲ درصد 

کاهش یافت.  روابط عمومی بانک مرکزی


