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مقامات وزارت اقتصاد قول داده اند که 

فرایند پرداخــت وام ارزان به مردم گزارش
آســان تر شــود. به گفته احســان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد، برنامه جدی دولت، کمک به 
رفــع نیازهــای خرد مــردم بــه وســیله وام های 
قرض الحسنه است. او با اشــاره به افزایش 2برابری 
سرمایه بانک قرض الحســنه مهر ایران، گفت: دولت 
تصمیم دارد که برای رفع نیازهای مردم به تسهیالت 
خرد، تا پایان امسال بازهم سرمایه این بانک را افزایش 
دهد. این مقام ارشد دولتی تصریح کرد: در یک سالی 
که از شروع به کار دولت گذشته اســت بیش از ۸۰ 
درصد به منابع بانک قرض الحسنه اضافه شده و بیش 
از 2 میلیون و ۷۰۰ هزار مورد تسهیالت یا نفر، تعداد 
تســهیالتی بوده است که به شــکل قرض الحسنه 
پرداخت شده اســت. خاندوزی با اشــاره به تأکید 
رئیس جمهور مبنی بر افزایش تسهیالت قرض الحسنه 
بانک ها، گفت مذاکراتی را با بانک مرکزی انجام داده ایم 
که بتوانیم بسیار بیش از این، زمینه و فرصت فعالیت و 
خدمت رسانی را در بانک های قرض الحسنه فراهم 
کنیم. به گزارش همشــهری، هم اکنون 2بانک مهر 
ایران و رســالت به صورت تخصصی و خاص اقدام به 

پرداخت تسهیالت به صورت قرض الحسنه می کنند.
معاون وزیر اقتصاد هم خبر داد: دسترســی مردم به 
تســهیالت خرد بهبود یافته و طــی روزهای آینده 

خبرهای خوبی در این زمینه اطالع رسانی می شود.
محمدهادی ســبحانیان، در عین حال افزود: تالش 
می کنیم شرایط مبهم و امضاهای طالیی را از پیش 
پای فعاالن اقتصادی برداریم و فرش قرمز جلوی پای 
فعاالن اقتصادی پهن شود. در این زمینه در ۴ ماهه 

امسال ۴۱ هزار مجوز ثبت محور و تأییدمحور صادر 
شــد که از این تعداد ۱2 هزار مجوز تأیید محور بوده 
است. وی تأکید کرد: هیچ گونه خط قرمزی را در این 
زمینه برنمی تابیم و دستور شخص رئیس جمهور نیز 

این است که با قدرت در این زمینه پیش برویم.
این معــاون وزیر اقتصــاد دربــاره آخرین وضعیت 
پرداخت تسهیالت موضوع تبصره ۱۸قانون بودجه 
مبنی بر تسهیل پرداخت تســهیالت به خانوارها و 
تولیدکنندگان اظهار کرد: در ۶ ماه نخســت ســال 
۱۴۰۰ در عمــل اقدامی در راســتای تحقق اهداف 
تبصره ۱۸ نشــده بود اما از مهرماه ۱۴۰۰ به بعد این 
روند تغییر کرده است. سبحانیان توضیح داد: برخی 
بانک ها بعضا تا ۵ برابر سپرده دستگاه ها برای موضوع 
تسهیالت تبصره ۱۸ را تخصیص داده اند. بر این اساس 
بانک ها در مجمــوع ۴۵ هزار میلیــارد تومان منابع 
تلفیقی برای تسهیالت اشــتغال زایی در این بخش 

تخصیص داده اند.
وی افزود: تا کنون ۱۰۱ هزار میلیارد تومان طرح های 
مختلف در استان ها تأیید شده که در این بین بیش 
از ۱۶۰۰۰ طــرح به ارزش ۱۳ هــزار میلیارد تومان 
پرداخت شــده و ۸۹۳2 طرح بــه ارزش حدود ۱۰ 
هزار میلیارد تومان در مرحلــه پرداخت قرار دارد. به 
این ترتیب تا کنون 2۳ هزار میلیارد تومان پرداخت 
شده و یا در مرحله پرداخت است و امیدواریم تا پایان 
شهریور پرداخت تسهیالت کامل شود. معاون وزیر 
اقتصاد تصریح کرد: امسال در قالب تبصره ۱۸و برای 
ایجاد اشتغال، ۱۵۰هزار میلیارد تومان منابع بودجه 
در تلفیق با منابع بانک ها ۳۰۰هــزار میلیارد تومان 

تسهیالت به نرخ ترجیحی پرداخت می شود.

گره گشایی از وام فرزندآوری
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرســش یکی از خبرنگاران 
درخصوص مشــکالتی که در برخی از شــعب برای 
دریافت وام فرزندآوری به وجود آمده اســت، گفت: 
براســاس اخباری که به وزارت اقتصاد ارسال شده، 
بانک ها به جهت کنترل هایی که بر افزایش نقدینگی 
در کشور اعمال شده است، با محدودیت هاي  بیشتری 
 در اعطــای تســهیالت، به ویژه تســهیالت خرد و
قرض الحسنه مواجه شده اند و با توجه به تکالیفی که 
براساس قانون بودجه برای تسهیالت ازدواج و امثالهم 
وجود دارد، بانک ها از نظر منابع دچار تنگنا شده اند، اما 
با توجه به تأکیدات مکرر رئیس جمهوری درخصوص 
افزایش سهم تسهیالت قرض الحسنه، تالش داریم 

با افزایش منابع بانک ها این مشکل را برطرف کنیم. 
وی تأکید کرد: در این زمینه نیز تالش خواهیم کرد، 
شرکت های دولتی و دستگاه های دولتی نیز گردش 
مالی خود را در حساب های قرض الحسنه بیاورند تا 
این منابع جهت پرداخت تســهیالت مورد استفاده 

مردم قرار گیرد.

وام با نرخ سود 9درصد
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه دســتورالعمل 
اجرایــی تبصــره ۱۸ نهایــی و ابالغ شــده، افزود: 
دســتگاه های اجرایی طرح های اشــتغال در بخش 
صنعت، معدن، نیرو و سایر بخش ها متقاضیان را به 
شــبکه بانکی معرفی می کنند. وزیر اقتصاد با اشاره 
به اینکه این طرح ها می توانند از نرخ سود ترجیحی 
استفاده کنند، افزود: نرخ سود تسهیالت تبصره ۱۸ 
به نرخ ترجیحی است به گونه ای که اگر سود متعارف 

بانکی ۱۸ درصد باشد، سود این تسهیالت ۹ درصد، 
یعنی نصف خواهد بود. به گفتــه او، ۱۰ درصد از کل 
منابع درنظر گرفته شده در این طرح به شرکت های 
دانش بنیــان اختصاص خواهد یافــت و ۵۰ درصد 
تسهیالت تکلیفی تبصره ۱۸ نیز برای تولید صادرات 
 محور و تولید در مناطق محروم و استان های محروم 

اختصاص می یابد.

تبصره 18چه می گوید؟
براســاس تبصره ۱۸قانون بودجه امســال با هدف 
رشد و پیشرفت استان های کشور از طریق بهره وری 
و رشــد تولید مبلغ ۸۵هزار میلیــارد تومان جهت 
ســرمایه گذاری ها، تکمیل واحدهای نیمه تمام و 
ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی بر پایه آمایش 
سرزمین و همچنین حمایت از طرح های دانش بنیان 
و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی منابع اختصاص 
پیدا کرده است که 2۰درصد از این مبلغ سهم مناطق 
کمتر توسعه یافته خواهد بود. این قانون می گوید: 
منابع پیش بینی شده از طریق ســپرده گذاری در 
بانک ها با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و 
صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایه گذاری برای 
تولید اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح های نیمه 
تمام و ظرفیت های خالی بنگاه ها با تأکید بر فعالیت ها 
و زنجیره تولید و تأمین کاالهای اساسی و راهبردی 
با سازوکار تسهیالت تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی 
و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در 
اختیار و مجاز دســتگاه اجرایی مرتبط و همچنین 
منابع صندوق توســعه ملی با رعایت اساسنامه آن 

مجاز خواهد بود.

پرداختوامارزانبهمردمآسانترمیشود
اعالم برنامه های جدید دولت برای پرداخت تسهیالت بانکی

مرکز پژوهش های مجلس تحلیل کرد

سهم تحریم از ناکامی برنامه ششم؛ فقط 9درصد
مرکز پژوهش های مجلس درباره سهم هریک از 

مجلس
دالیل تحقق نیافتن احکام قانون برنامه ششــم 
نشان می دهد شرایط بین المللی و موانع خارجی 
فقط ۹.۴درصد سهم داشته است. این نهاد تحقیقاتی وابسته به 
مجلس ۱۷عامل را به عنوان دالیل تحقق نیافتن احکام قانون برنامه 
ششــم معرفی می کند که باالترین ســهم به تخصیص ناکافی 
اعتبارات پیش بینی شده در برنامه ششــم با سهم ۱2.۴درصد 
اختصاص دارد. نبود یا کمبود نیروی متخصص و کارآمد، مغایرت 
با قوانین و مقررات دیگر، مشکالت در اخذ تسهیالت از بانک ها و 
صندوق توسعه ملی، فقدان زیرساخت ارائه خدمات الکترونیک، 
همکاری نکردن دســتگاه های مختلف، دسترســی نداشتن به 
داده های استاندارد قابل استناد، عدم تناسب اهداف تعیین شده با 
حکم مورد نظر قانونگذار و تصویب نشدن بخشنامه ها و آیین نامه ها، 
بخشی از دالیل تحقق نیافتن احکام قانونی برنامه ششم عنوان شده 

است.
بازوی تحقیقاتی مجلس می گوید: در بررسی دالیل عدم تحقق 
احکام قانون برنامه ششم و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
ایران، ۴عامل تخصیص ناکافی اعتبارات بودجه ای، همکاری نکردن 
دســتگاه های مرتبط، ایرادهای ناشــی از قانونگذاری و شرایط 
بین المللی و موانع خارجی بیشــترین سهم را به خود اختصاص 
داده؛ به گونه ای که ســهم این ۴عامل در مجموع به ۳۷.۱درصد 
می رسد. این در حالی اســت که دالیلی چون نبود تناسب بین 
اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانونگذار، مغایرت با قوانین و 
مقررات دیگر، مشکالت در اخذ تسهیالت از بانک ها و یا صندوق 
توسعه ملی کمترین سهم را داشته است. این نهاد پژوهشی فاش 
می کند ۳۶۳حکم پیش بینی شده در 2قانون برنامه ششم و قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه محقق شده، ۱۰۶حکم غیرقابل 
ارزیابی بوده و 2۶۳حکم هم محقق نشــده است. به این ترتیب 
تقریبا ۵۰درصد از احکام 2قانون یادشــده عمدتا محقق نشده 
است. براساس این گزارش بیشــترین میزان تحقق احکام قانون 

توسعه ای طی ۵سال گذشته در بخش های بودجه و مالیه عمومی، 
توازن منطقه ای و توسعه روستایی، حمل ونقل و مسکن، نظام پولی 
و تامین مالی اتفاق افتــاده و کمترین میزان تحقق هم مربوط به 

احکام بخش های اقتصاد کالن و آب بوده است.

چرا اقتصاد رشد نکرد؟
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به پیش بینی و هدف گذاری نرخ 
رشد ۸درصدی در برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور می گوید: 
در هیچ یک از سال های اجرای 2برنامه یادشده به جز سال۱۳۹۵ 
آن هم به دلیل رشد قابل توجه صادرات نفت ایران، اقتصاد ایران 

رشد ۸درصدی را تجربه نکرده و به دلیل رشد اقتصادی منفی در 
اکثر سال ها، متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه ششم توسعه 
منفی ۵دهم درصد بوده است. بازوی تحقیقاتی مجلس می گوید: 
هرچند نمی توان نقش شرایط بین المللی در تحقق نیافتن رشد 
۸درصدی را نادیده گرفت، اما واقعیت این است که هدف گذاری 
رشد ۸درصدی در شرایط فعلی غیرواقع بینانه است؛ چراکه یکی از 
مهم ترین عوامل ناکافی دولت  گذشته در تحقق این میزان رشد، 
دست نیافتن به هدف متوسط رشد 2۱.۴درصدی تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص بوده است. این نهاد پژوهشی با اشاره به رشد تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص طی سال های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب به میزان 
منفی ۱۸ و ۱۷.۴درصدی این سؤال را مطرح می کند که با وجود 
بی ثباتی قابل توجه اقتصاد کالن و محیط نامناسب کسب وکار در 
کنار مداخالت بی قاعده دولت در اقتصاد، آیا اساسا امکان تحقق 

چنین رشد سرمایه گذاری وجود دارد یا خیر؟

معمای بهره وری و کاهش بیکاری
این گزارش می افزاید: از دیگر موارد ناکامی در دستیابی به هدف رشد 
۸درصدی در طول برنامه ششم توسعه، تحقق نیافتن متوسط رشد 
بهره وری کل از عوامل تولید به میزان 2.۸درصد بوده؛ درحالی که 
در برنامه ششم قرار بود دست کم یک سوم از رشد اقتصادی از محل 
بهره وری صورت گیرد اما براساس آمارها رشــد بهره وری تا پایان 
سال۹۹ منفی ۸دهم درصد بوده اســت. برآورد بازوی تحقیقاتی 
مجلس درباره وضعیت بازار کار هم نشــان از شکست در رسیدن 
به هدف دارد؛ به گونه ای که طی ســال های برنامه ششــم اشتغال 
کل به طور متوسط ۸دهم درصد رشد داشته است. در این گزارش 
همچنین آمده است: هرچند نمی توان نقش شیوع ویروس کرونا در 
تحقق پیدانکردن میزان اشتغال طی 2سال گذشته را نادیده گرفت، 
با این حال بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که 
حتی اشتغال ایجادشده طی سال های ۹۶ تا ۹۸ هم با رشد متوسط 

2.۵درصدی در مشاغل بی کیفیت و ناپایدار رخ داده است.

نان در تنور هوشمندسازی
پس از تجهیز نانوایی ها به کارت خوان های جدید، 

به زودی مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه نان با 
توزیع آرد براساس عملکرد نانوایان آغاز می شود

بیش از 2 ماه از اجرای فاز نخســت طرح هوشمندسازی یارانه 
نان با تجهیــز تدریجی نانوایی های کشــور به دســتگاه های 
کارت خوان مخصوص می گذرد و حاال آنگونه که مشــاور وزیر 
امور اقتصادی و دارایی می گوید: دستورالعمل های مرحله دوم 
هوشمندسازی یارانه نان تهیه شده و پس از نهایی شدن و ابالغ 
 این دستورالعمل به نانوایی ها، اجرای فاز دوم طرح در ماه جاری

 آغاز می شود.
به گــزارش همشــهری، در جریــان اجرای مرحله نخســت 
هوشمندسازی یارانه نان، داده های با اهمیتی از تولید و مصرف 
نان گردآوری شده و اکنون، گرچه محمد جالل، مشاور وزیر امور 
اقتصادی و دارایی جزئیاتی از مرحله دوم طرح هوشمندسازی 
یارانه نان ارائه نداده است؛ اما از اظهارات او چنین برمی آید که 
در این مرحله، توزیع آرد براساس عملکرد نانوایی ها در پخت و 
فروش نان انجام می شود و عماًل اتالف آرد مخصوص تولید نان 

در شبکه نانوایی ها کنترل خواهد شد.

وضعیت اجرای مرحله اول
آمار و ارقام نشــان می دهد در مرحله نخســت اجــرای طرح 
هوشمندسازی یارانه نان، ۸۵ تا ۹۰درصد نانوایی های کشور به 
کارت خوان های مخصوص این طرح تجهیز شــده اند و بیش از 
۹۵درصد تراکنش های فروش نان در کشــور تحت پوشش این 
طرح ملی درآمده اســت. مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی 
می گوید: با اجرای این مرحله، روزانه بیش از ۶.۷میلیون تراکنش 
در قالب ۶میلیون کارت یکتا در حال ثبت در سامانه است و بیش از 
۹۸میلیون قرص نان در سامانه ثبت و به فروش می رسد. به گزارش 
همشهری، در مرحله نخست هوشمندســازی یارانه نان، بدون 
اینکه محدودیتی در میزان خرید نان توســط شهروندان اعمال 
شود، فقط بر نفوذ سیستم های جدید پرداخت در موضوع فروش 
نان تمرکز شده بود و همچنان توزیع آرد یارانه ای متکی به مجوز 
نانوایان و فارغ از میزان عملکرد آنها در پخت نان بود درحالی که 
طرح هوشمندسازی یارانه نان، همانگونه که نامش مشخص است 
به دنبال اصالح ساختار معیوب سنتی و هوشمند کردن یارانه هایی 
است که برای تأمین نان مردم توزیع می شود اما لزوماً با کیفیت 

و کمیت موردنظر سیاستگذار به سبد مصرفی مردم نمی شود.

تجهیز نانوایی ها ادامه دارد
در آســتانه اجرای مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه نان، 
هنوز دامنه نفوذ کارت خوان های جدیدی در شبکه نانوایی های 
کشور به ۱۰۰درصد نرسیده است اما خبرها حاکی از این است 
که تا پیش از اجرای مرحله دوم در مردادماه، مابقی نانوایی ها نیز 
به این دستگاه های کارت خوان تجهیز خواهند شد. در تهران، 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری می گوید: ۹هزارو۶۰۰ 
نانوایی مجوزدار در پایتخت فعالیت دارد و تا پایان هفته تمامی 
این نانوایی ها به سیستم کارت خوان مجهز می شود. حشمت اهلل 
عسگری در حاشیه نشست اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
استان تهران به ایرنا گفته است: تاکنون ۵2۰۰نانوایی در سطح 
استان به سیستم کارت خوان مجهز شــده و با توجه به اینکه 
طرح تجهیز نانوایی ها به سیستم کارت خوان از سرعت مناسبی 

برخوردار است و این طرح تا پایان هفته به پایان می رسد.

صرفه جویی آرد در مرحله دوم
طبق تصمیمات کارگروه ســتاد تنظیم بــازار و مدیریت 
کالن کشور، مرحله دوم هوشمندســازی یارانه نان با ابالغ 
به نانوایی ها در ماه جاری آغاز می شود. مشاور وزیر اقتصاد 
معتقد است: با اجرای مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان، 
صرفه جویی های ناشی از اجرای این طرح ملی مشهود خواهد 
بود؛ چراکه کلیت مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان این 
است که مفهوم ســهمیه آرد صرفاً برپایه مجوز موضوعیت 
خود را از دســت بدهد و اختصاص آرد یارانه ای یا به تعبیر 
دیگر دسترسی به یارانه آرد منوط به عملکرد تولید نان شود. 
به عبارت دیگر، در شــرایط فعلی نانوا می تواند به هر میزان 
که خواست آرد به قیمت آزاد بگیرد و هر تراکنشی هم که 
در کارت خوان نانوایی ثبت شود، نان محسوب شده و یارانه 
مربوط به آن پرداخت خواهد شد؛ اما در مرحله بعدی طرح 
قرار است پایش مستمر و دقیقی بر میزان فروش واقعی نان 
در نانوایی ها انجام شده و به همان میزان فروش نان، آرد در 
اختیار نانوا قرار گیرد. در این فرایند، آرد فقط برای تولید نان 
توزیع می شود و ســود نانوا نیز در این است که آرد را به نان 

تبدیل کرده و به مردم بفروشد.

چالش های نانوایان
رئیس اتحادیه نانوایان ســنگکی می گویــد: تأثیر نرخ آرد 
موجود در قیمت نان حدود ۸ تا ۱۰درصد است و اگر دولت 
آرد را مجانی در اختیار نانوایان قرار بدهد بازهم کفاف تأمین 
هزینه های نانوایان را نمی دهد. محمد ســلیمانی با اشاره 
به مشکالت طرح هوشمندســازی یارانه آرد برای نانوایان 
به ایلنا گفته اســت: در این طرح، آرد با نرخ آزاد به نانوایان 
داده خواهد شد اما نان همچنان با همان نرخ۱۴۰۰ به مردم 
فروخته می شود و مابه التفاوت قیمت آرد و قیمت فروش نان 
به مردم به عنوان یارانه از ســوی دولت به نانوایان پرداخت 
می شــود؛ اما به دلیل باال رفتن هزینه مایه خمیر، دستمزد 
کارگر، هزینه خوراک، مالیــات و هزینه حامل های انرژی، 
با این فرایند هــم نانوایان از پس تأمیــن هزینه های واحد 

صنفی برنمی آیند. 
چالش دیگری که رئیس اتحادیه نانوایان ســنگکی مطرح 
می کند، احتمال ناتوانی پشتیبان کارت خوان های هوشمند 
است. سلیمانی می گوید: در هر واحد صنفی نانوایی حداقل 
2دســتگاه کارت خوان با پشــتیبانی قوی وجود دارد؛ اما 
هم اکنون پشتیبانی کارت خوان های جدید یک شرکت است 
که توانایی رسیدگی به مشکالت این تعداد نانوایی را ندارد 
و کارت خوان ها یا بعضی اوقــات آنتن ندارند یا در پرداخت 
رسید با مشکل مواجه هستند. مسئله دیگر، ناآشنایی مردم 
در کار با دســتگاه های جدید و ناتوانی نانوایان در استخدام 
متصدی کارت خوان است. به گفته این فعال صنفی، مردم 
هنوز با نحوه کار کردن با این دســتگاه ها آشــنا نشده اند و 
همین مسئله روند خرید را طوالنی کرده است؛ چراکه هر 
واحد صنفی نمی تواند یک شخص را برای پز کشیدن مردم 

استخدام کند.

معمای افزایش نرخ بهره
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از افزایش 
یک درصدی نرخ سود بین بانکی و تغییر 
آن از 2۰ به 2۱ درصد خبــر داد و گفت: 
سیاست اقتصاد دولت درخصوص نرخ سود 
بانکی تغییر نکرده، ســقف آن 2۰ درصد 
بوده که االن 2۱ درصد شده است. برای حل این مسئله در جلسه 

آینده شورای پول و اعتبار تصمیم گیری خواهیم کرد.
براســاس اعالم بانک مرکزی، نرخ بهره در بــازار بین بانکی به 
2۱.۳۱درصد رسیده که باالترین میزان از زمان انتشار نرخ بهره 
بین بانکی در 2۵بهمن سال ۹۹است. پیش از این سقف نرخ بهره 
بین بانکی 2۰درصد تعیین شده بود. حاال سؤال اینجاست که آیا 
قرار است اعضای شورای پول و اعتبار نرخ دستوری تعیین کنند 
یا قرار است دست بانک مرکزی را باز بگذارند تا بتواند جلوی رشد 
تورم را بگیرد. فعال دست بانک مرکزی برای مهار تورم باز نیست و 
برای به کارگیری ابزارهای مستقیم پولی ازجمله نرخ سود بانکی 
استقالل کافی ندارد. در چنین شــرایطی سیاستگذار پولی به 
افزایش نرخ بهره بین بانکی اقدام کرده و تالش دارد تا از این ابزار 
به عنوان یک متغیر کلیدی، در کنترل تورم استفاده ببرد. اکنون 
اگر تصمیم شورای پول و اعتبار تثبیت سقف نرخ سود بین بانکی 
در سطح 2۱درصد باشد، عمال بانک مرکزی باید با دستان خالی 
به جنگ تورم برود. توجه داشته باشیم شکاف شدید بین نرخ سود 
سپرده های بانکی با نرخ تورم عمال انگیزه سپرده گذاران بانکی را 
به شدت تخریب و تضعیف کرده و در عین حال اگر بانک مرکزی 
با اجازه شــورای پول و اعتبار بخواهد این نرخ را افزایش دهد، با 
چالش ناترازی بانک ها در نتیجه افزایش هزینه سود سپرده مواجه 
می شود. تردیدی نیست که اگر هدف کنترل تورم باشد، نخستین و 
مؤثرترین ابزار و سیاست در کوتاه مدت افزایش نرخ بهره بین بانکی 
و نرخ سود سپرده هاست ولی در ادامه باید سیاست های مالی دولت 

تغییر کند تا جلوی خلق نقدینگی و چاپ پول گرفته شود. 

خودروسازی به سبک ترکیه
خبر: انجمن صادرکنندگان صنعت خودرو اولوداگ ترکیه اعالم 
کرد: این کشور در 6ماهه 2022میالدی 4.6میلیارد دالر صادرات 
خودرو داشته است. فرانسه اصلی ترین مقصد خودروهای ترک 
بوده و بعد از آن انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و آلمان، 4مقصد بعدی 

خودروهای ترک هستند.
نقد: ترکیه به توسعه متوازن و پایداری در حوزه صنعت دست 
یافته و در حوزه خودرو توانسته است محصوالت خود را به 
مهم ترین کشورهای تولیدکننده خودرو در اروپا صادر کند. 
آمارهای انجمن صادرکنندگان صنعت خودرو اولوداگ ترکیه 
حاکی از این است که این کشور در ۶ماهه سال جاری میالدی 
باوجود کاهش ۳۰درصدی صادرات خودرو به فرانسه، بازهم 
بالغ بر ۶۵۹میلیــون دالر خودرو به این کشــور صادر کند. 
همچنین ترک ها ۵22میلیون دالر خــودرو به انگلیس و 
۴۵۶میلیون دالر خودرو به اســپانیا فروخته اند و بخشی از 
بازار ایتالیا و آلمان را نیز در اختیار داشته اند. این آمارها از این 
منظر قابل تأمل است که خودروسازان ما، همچنان درگیر 
محصوالتی با قدمت ۱۰تا 2۰ساله هستند و باوجود انحصار 
تقریبا ۱۰۰درصدی بازار، نه تنها قادر به سودسازی نیستند 
و همواره درخواســت افزایش قیمت دارنــد، بلکه از ایفای 
تعهدات خود در همین بازار انحصاری نیز عاجز هســتند. 
شاید اگر خودروســازان ترکیه نیز می خواستند به انحصار 
در بازار داخلی این کشور بسنده کنند، امروز نمی توانستند 
به آلمان که به نوعی مقتدرترین خودروســاز جهان است، 
خودرو بفروشند. سال های پیش، قطعه سازان ایرانی در تأمین 
قطعات موردنیاز خودروسازان کره ای فعال بودند؛ اما دریغ که 
هرج ومرج خودروسازان گریبان قطعه سازان را نیز گرفت و آنها 
را در مواجهه با پرداخت نشدن مطالبات و تقابل با البی های 

واردات قطعه از چین، دچار بحران های بزرگ کرد.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

68.2هزار میلیارد تومان
 به طور مساوی بین همه 

استان ها تقسیم شد

200 میلیارد 
تومان

سهم هر استان

2000 میلیارد تومان
برای مددجویان جهت اشتغال 
خرد و خانگی اختصاص یافت

3000 میلیارد تومان
به طرح های اشتغال زایی 

اختصاص یافت

70درصد
سهم مدد جویان 

کمیته امداد

30درصد
سهم مدد جویان 
سازمان بهزیستی

 شیوه پرداخت: 
وام قرض الحسنه 
با کارمزد 4درصد

اولویت: مناطق روستایی 
و محروم 

عامل اجرا: بنیاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان امام
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