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احتمال حذف ممنوعیت واردات ۵ کاال
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفــت که حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم 
کاال به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی است، اما عمده ساختار ممنوعیت 
واردات ۲۰۰۰ قلم کاال که از سال 1397 تصویب شده حفظ می شود.به گزارش 
ایســنا، ســیدرضا فاطمی امین از بازنگری در لیست ۲۰۰۰ قلم کاالی ممنوعه 
وارداتــی خبر داد و گفــت: حذف ممنوعیت واردات ۴ تــا ۵ قلم کاال به دولت 
پیشنهاد شده که در حال بررسی در ستاد اقتصادی دولت است، اما عمده ساختار 
ممنوعیت واردات ۲۰۰۰ قلم کاال که از سال  1397 تصویب شده حفظ می شود.
وی افزود: عمده کاالهای ممنوعه وارداتی، مصرفی و نهایی بودند که مشابه داخل 
داشتند. طبیعتا به هیچ وجه واردات مواد اولیه و ماشین آالت ممنوع نمی شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه فهرست کاالهای ممنوعه تقریباً فهرست مناسبی 
است و در سال های اخیر چند بار ویرایش شده، تصریح کرد: در این دوره هم چند 

قلم کاال تغییر خواهد کرد، اما چون هنوز مصوب نشده بهتر است اعالم نشود.

برنامه صادرات یک میلیارد دالری محصوالت شیالتی 
تا سال ۱۴۰۴

رئیس سازمان شیالت کشور گفت: براساس برنامه تحولی در این سازمان، تا 
سال 1۴۰۴ صادرات یک میلیارد دالری در این بخش محقق می شود.به گزارش 
ایرنا، »حســین حسینی« در گفت وگویی افزود: تولیدات شیالتی کشور در سال 
گذشته  یک میلیون و ۲۶۸ هزار تن بود و بر اساس برنامه تحولی که تدوین شده 
قرار است محصوالت شیالتی تا سال 1۴۰۴ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن افزایش 
یابد.به گفته وی، پارسال 1۶۰ هزار تن محصوالت شیالتی به ارزش ۵۵۶ میلیون 
دالر صادر شــد و با برنامه ریزی بر اســاس ظرفیت های موجود تا سال 1۴۰۴ 

می توان صادرات این محصوالت را به یک میلیارد دالر افزایش داد.

توزیع مستقیم گوشت قرمز در تهران 
برای کاهش قیمت ها

مدیرعامل اتحادیه سراســری دامــداران اعالم کرد: به دســتور وزیر جهاد 
کشاورزی تشکل های بخش خصوصی توزیع مستقیم گوشت را انجام می دهند.به 
گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور 
طی نامه ای به سازمان مدیریت میوه وتره بار شهرداری تهران درخواست کرد که 
برای توزیع مستقیم گوشت در تهران، 1۵ غرفه در اختیار قرار دهد. در این نامه 
آمده است: »به دستور وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توزیع مستقیم تولیدات 
از طریق تشــکل های تخصصی به منظور کاهش قیمت گوشــت قرمز و حذف 
دالالن، این اتحادیه در نظر دارد جهت توزیع گوشت قرمز به صورت مستقیم در 
1۵ غرفه از غرفه های اصلی سازمان میادین میوه و تره بار تهران اقدام نماید لذا 

خواهشمند است در خصوص واگذاری این غرفه ها اقدام نمائید«.

سایه سنگین جاده مخصوصی ها بر معامالت بازار
بازار سهام روز شنبه اگرچه شروع کار خود را با تحرک خریداران با انگیزه 
شــروع کرد اما ناپایداری روند معامالت باعث شد تا اغلب نمادهای معامالتی 
شــاهد غلبه عرضه بر تقاضا تحت تأثیر خودروئی ها باشند.به گزارش خبرنگار 
مهر، دیروز شنبه 7 خرداد ماه 1۴۰1 شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس 
تهران بــا کاهش 11.11۰و احدی به یک میلیون و ۵۵3 هزار واحد رســید. 
شاخص کل هم وزن اما با کاهش ۴.۲۵۲ واحدی عدد ۴3۲ هزار و ۵۴1 واحد 
را به نمایش گذاشت.شــاخص بازار اول اما در حالی با 1۰.۰۸۰و احد کاهش 
به رقم یک میلیون و 191 هزار واحد دســت یافت که شــاخص بازار دوم با 
1۶.3۵۸ واحــد کاهش، به عدد ۲ میلیون و 9۶1 هــزار واحد رضایت داد.در 
بورس تهران روزگذشــته ۵ میلیارد و 73۴ میلیون ســهم و اوراق مالی قابل 
معامله در ۵9۶ هزار و 399 نوبت داد و ســتد شــد که ارزشی بالغ بر ۵ هزار 
و 73۴ میلیارد تومان را در برداشــت.در فرابورس نیز شــاخص کل این بازار 
بــا 9۰ واحد کاهش به رقم ۲1 هزار و 397 واحد دســت یافت. در این بازار، 
طی روز گذشــته 3 میلیارد و ۶71 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به 
ارزش بیــش از 3 هزار و 19 میلیارد تومان معامله شــد.اصلی ترین نمادهای 
تأثیر گذار بر اُفت امروز شاخص کل بورس تهران به ترتیب نمادهای »فوالد« 
بــا 11۰7 واحد، »خودرو« با 7۶۰ واحد و »رمپنا« با ۶۴۴ واحد کاهش بودند 
در مقابل اما نمادهای معامالتی »شپنا« با ۴7۸ واحد، »پارس« با ۲7۵ واحد 
و »شــپدیس« با ۲۵۶ واحد افزایش، باالترین تأثیر مثبت بر روی شاخص کل 

بورس تهران را به خود اختصاص دادند.
به گزارش مهر، بازار ســهام در آغاز نخســتین روز معامالتی خود در هفته 
جاری شــاهد معامالتی کم حجم و بی رمق در اغلب نمادهای معامالتی تحت 
تأثیر رفتار بازیگران اصلی بود. بازاری که با پرترافیک تر شــدن ورود و خروج 
سهامداران به مجامع عادی سالیانه شرکت ها، چشم انتظار انتشار گزارش های 
عملکردی شــرکت های شاخص ساز هســتند. در این بین انتظار برای انتشار 
گزارش های عملکردی جاده مخصوصی ها بر کلیت معامالت امروز بازار سهام 
تأثیر قابل لمســی گذاشته است.در بازار دیروز آثار درآمدی از تسعیر نرخ ارز 
برای بانک ها نیز نتوانســت انتظارات معامله گران بازار را پاسخ دهد.در گروه 
پتروشــیمیایی ها اما همچنان اوره ســازها در کانون توجه معامله گران کوتاه 

مدت نگر قرار دارند.

سکه ۱۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان شد
قیمت سکه طرح جدید روز شنبه با 1۲۵ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به 
روز کاری قبلی )پنجشــنبه، پنجم خردادماه 1۴۰1( به 1۴ میلیون و ۶۸۰ هزار 
تومان رســید.به گزارش ایرنا، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
در ســاعت 13 و ۴۰ دقیقه دیروز به 1۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید.سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 1۴ میلیون تومان معامله شد.همچنین 
روز شــنبه نیم سکه هشت میلیون و ۸۰ هزار تومان، ربع سکه پنج میلیون و ۵۰ 
تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و 9۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، 
در بــازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 1۸ عیار به یک میلیون و 3۸9 هزار تومان 
رسید و قیمت هر مثقال طال ۶ میلیون و ۲۰ هزار تومان شد.اُنس جهانی طال نیز 

با قیمت یک هزار و ۸۵۴ دالر و ۴۶ سنت معامله شد.

اخبار کوتاه

بورس

بازار

در حالی که ســتاد تنظیم بازار ســقف اجاره بها را ۲۵ 
درصد تعیین کرده اما بررســی ها از کمتر رعایت شدن این 
مصوبه از ســوی موجران حکایت دارد.به گزارش خبرنگار 
مهر، در جلســه ســتاد تنظیم بازار ۲9 اردیبهشت ماه به 
ریاســت محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به پیشنهاد 
وزارت راه و شهرســازی، ســقف افزایش اجاره بهای مسکن 
در ســال جاری نسبت به اجاره بهای سال 1۴۰۰، در تهران 
حداکثر ۲۵ درصد، کالنشــهرهای بــاالی یک میلیون نفر 
جمعیت ۲۰ درصد و ســایر شــهرها 1۵ درصد تعیین شد 
و به تصویب رســید.همچنین بر اساس این مصوبه، سازمان 
تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران امالک متخلف که 
این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.هنوز آماری 
از ســوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در خصوص میزان 
افزایش اجاره بها در روزهای پس از ابالغ این مصوبه، اعالم 
نشده است؛ اما اتحادیه مشاوران امالک از ابالغ این مصوبه 
به اتاق اصناف و سپس با اتاق های اصناف استانی و همچنین 
اتحادیه مشاوران امالک اســتان ها خبر داده است. اتحادیه 
امالک نیــز این مصوبه را به دفاتر مشــاوران امالک دارای 
مجوز از اتحادیه مربوطه، ابالغ کرده اســت. به نظر می رسد 
با توجه به رســانه ای شدن خبر این مصوبه به طور گسترده 
و همچنین ابالغ آن به دفاتر مشاوران امالک، بخش زیادی 
از دفاتر واسطه های ملکی در جریان این مصوبه هستند.این 
در حالی اســت که همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس 
پیگیر تصویب طرح دوفوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن 
هستند که کلیات آن هفته گذشته در صحن علنی مجلس 
به تصویب رسید و با توجه به تعطیلی مجلس طی دو هفته 
آینده، جزئیات آن در نخســتین جلســه بعد از تعطیالت 

تابستانی مجلس بررسی خواهد شد.
جزئیات طرح دو فوریتی 

ساماندهی بازار اجاره مسکن
با این حال علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس 
و از طراحــان طرح ســاماندهی بازار اجاره مســکن درباره 
جزئیات طرحی که دو فوریت آن به تصویب رســیده گفته 
است: 1. بر اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان 
فروردین هرســال طبق نرخ تورم میزان مجازِ افزایش اجاره 
خانه ها را اعالم کند. هر صاحب خانه ای که ســقف را رعایت 
نکند معافیت مالیاتی ســاالنه اش لغو شــده و به اندازه 1۰ 
درصــد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی می شــود. ۲. همچنین 
مالکان خانه ها موظفند که قــرارداد اجاره خانه را در دفاتر 
اسناد یا سامانه امالک به طور رایگان ثبت کنند. اگر مشاور 
امالکی قرارداد اجاره خانه را در ســامانه ثبت نکند برای بار 

اول یک ســال از اشــتغال به این کار محروم و به اندازه 3 
برابر حق الزحمه جریمه می شــود و در بار دوم به طور دائم 
از داشــتن بنگاه محروم می شود. 3. صاحب خانه ای هم که 
قرارداد اجاره را ثبت نکند به اندازه ۲۰ درصد ودیعه دریافتی 
جریمه مالیاتی می شــود. اگر این صاحب خانه برای گرفتن 
حکم تخلیه به دادگاه برود هزینه دادرسی اش ۲ برابر خواهد 
بود و صدور حکم هم منوط به پرداخت جریمه مالیاتی است. 
۴. تعرفه کمیسیون بنگاه ها را دولت تعیین می کند و بنگاه 
متخلــف عالوه بر بازگرداندن مبلغ اضافــه به اندازه 3 برابر 

مجموع کمیسیون دریافتی جریمه خواهد شد.
بررسی های میدانی از سطح دفاتر امالک

بررسی میدانی خبرنگار مهر حاکی است بیشتر مالکان و 
موجران در تهران عالقه ای به رعایت سقف ۲۵ درصد برای 
تعیین اجاره بها را ندارند؛ از ســوی دیگر طبق مصوبه ستاد 
تنظیم بازار، ســازمان تعزیرات حکومتی با دفاتر مشاوران 
امالکی که این ســقف را رعایت نکننــد، حق برخورد دارد.
این در حالی اســت که مصوبه مشابهی در دو سال 1399 و 
1۴۰۰ از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعیین 
سقف اجاره بها تصویب و ابالغ شده بود که به گفته معاونت 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم 

و ۶ ماهه نخست دولت سیزدهم، ضریب اجرای این مصوبه 
بیش از ۶۰ درصد بوده اســت ولی آمارهای اعالمی از مرکز 
آمار ایران و بانک مرکزی از رشد بیش از ۵۰ درصدی اجاره 
بها در سال 1۴۰۰ حکایت دارد.یک مشاور امالک در مناطق 
مرکزی تهران به خبرنگار مهر گفت: در بخش هایی از مرکز 
و جنوب پایتخت که میزان درآمد خانوارها کشش افزایش 
بیش از ۸۰ درصدی اجاره بها را که در مناطقی از شــمال و 
غرب تهران رخ داده، ندارد، موجران ممکن است در خصوص 
قراردادهای تمدیدی تا حدودی با مستأجران همکاری کرده 
و میزان قرارداد اجاره مســکن را کمتر از عرف کنونی بازار 
برای ســال جاری تمدید کنند؛ ولــی از آنجا که فایل های 
اجاره یا کم اســت یا اگر پیدا شود، با ارقام عجیب و غریبی 
به مستأجران عرضه می شــود، بخش زیادی از مستأجران 
چــاره ای جز همکاری با موجر را ندارند؛ در غیر این صورت 
باید به مناطق جنوبی تر یا حاشــیه ای پایتخت کوچ کنند.

یکی دیگر از واســطه های ملکی نیز به خبرنگار مهر گفت: 
در برخی موارد فایل های اجاره به حدی دور از ذهن اســت 
که مثاًل برای یک واحد کلنگی در زیرزمین ارقامی از سوی 
موجر اعالم می شــود که سال گذشــته برای یک واحد 7۰ 
متــری در طبقه همکف با پارکینگ در همان محله در نظر 

گرفته می شد.
یک مشــاور امالک دیگر نیز درباره اینکه آیا می توانید از 
موجران بخواهید که اگر با حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجاره 
بها، ملک خود را فایل نکنید، خدماتی به آنها ارائه نمی دهید؟ 
گفت: ما حداکثر اقدامی که می توانیم انجام دهیم این است 
که از موجر بخواهیم از ارقام نجومی دست بردارد ولی اینکه 
اگــر بیش از ۲۵ درصد فایل اجاره خود را ثبت کند، از اراده 
خدمات به وی معذوریم، شــدنی نیســت؛ چون موج را به 
راحتی مورد اجاره خود را به مشــاور امالک دیگری واگذار 
می کند و ما از حق کمیســیون خود باز می مانیم.مصطفی 
قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران در 
گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اجرای مصوبه ستاد تنظیم 
بازار در خصوص تعیین سقف اجاره مسکن ۲۵ درصدی در 
تهران اظهار کرد: متأسفانه با بازخوردهایی که از همکارانمان 
دریافت کرده ام، موجران و مالکان حاضر به رعایت ســقف 
۲۵ درصدی نیستند.وی ادامه داد: مشاور امالک هیچ نقشی 
در ایــن خصوص ندارد و مالک، خــود تعیین کننده اجاره 
بهاست؛ اما در مصوبه ســتاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات 
مســئول برخورد با مشاوران امالک شده است؛ در حالی که 
مشاور امالک حداکثر می تواند از مالک یا موجر بخواهد رقم 
افزایش اجاره بها برای ســال جــاری را کمتر کند. در غیر 
این صورت خود مشــاور امالک از کمیسیون جا می ماند و 
درآمدی نخواهد داشت.رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت: 
طبق اعالم برخی مشــاوران امالک، مصوبه تعیین ســقف 
اجاره بها ســبب بروز درگیری هایی میان موجر و مستأجر 
شده است.وی خاطرنشان کرد: رفتارهای دستوری در بازار 
مسکن سبب کوچ سرمایه گذاران از بازار امالک کشورمان به 
برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه شده است. بنابراین 
نباید با روش های دستوری از مستأجر حمایت کرد بلکه باید 
با روش های تشویقی مانند معافیت های مالیاتی از موجران 
حمایت کرد.خســروی یکی دیگر از روش های حمایتی را 
اعطای تسهیالت ودیعه مسن با نرخ سود ۴ درصد و یارانه ای 
دانست و افزود: در حال حاضر قرار شده تا وام ودیعه مسکن 
با نرخ سود 1۸ درصد اعطا شود که کار اشتباهی است؛ قرار 
بود صندوق توسعه مسکن راه اندازی شود و از محل دریافت 
مالیات بر عایدی ســرمایه، مالیات خانه های خالی و مالیات 
خانه های لوکس، مابه التفاوت نرخ ســود وام ودیعه مسکن 
یارانه ای با نرخ سود 1۸ درصد جبران شود که تا کنون این 
اتفاق رخ نداده است.به گفته رئیس اتحادیه مشاوران امالک، 
وام ودیعه مســکن 1۸ درصدی بیشتر به سود بانک هاست 

تا مستأجر.

مدیرعامل صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: با توجه به 
اینکه تامین مالی یکی از چالش های اصلی واحدهای تولیدی شــده است، سقف 
تعهدات صندوق ضمانت به حدود ۲ هزار میلیارد تومان رسید.به گزارش خبرنگار 
مهر، با توجه به رکودهای پی در پی در ســالیان اخیر، یکی از عمده مشــکالت 
تولید در ایران مربوط به تأمین مالی و ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی به 
ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوســط می شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از 
اصلی ترین راه ها در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی 
است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم ترین 
انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد 
بوده اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی 
را به تولید اختصاص نمی دهند.این موضوع در مورد واحدهای کوچک و متوسط 
بیشــتر خود را نشان می دهد؛ طبق گفته فعاالن اقتصادی، هر شرکت کوچک و 
متوسطی قادر به دریافت تسهیالت بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب 
به سوی شرکت های بزرگ تولیدکننده سرازیر می شود و واحدهای کوچک معموالً 
توانی برای ارائه وثیقه جهت دریافت تسهیالت و تأمین مالی ندارند.همچنین آنطور 
که سید مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزیر صمت می گوید: تأمین مالی یکی 
از چالش هایی است که همواره واحدهای تولیدی در عمق مسائل و مشکالتشان با 
آن مواجه هستند. تأمین مالی همیشه جز موضوعات اول است بیش از ۵۰ درصد 
مسائل و مشکالت عنوان شده در مراجع مختلف که به مسائل واحدهای تولیدی 

رسیدگی می کنند مربوط به تأمین مالی واحدهای تولیدی است.
تأمین مالی چالش اصلی واحدهای کوچک

در این رابطه، محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایــع کوچک در گفت و گو با خبرنگار مهــر در مورد اینکه واحدهای کوچک 
چگونه می توانند نســبت به تأمین مالی اقدام کنند، اظهــار کرد: یکی از عمده 
مشــکالت واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای کوچک بحث تأمین مالی است از 
این رو دولت ها در کشــورها مختلف به دنبال تسهیل گری در حوزه تأمین مالی 
از طرق مختلف هستند.مقیســه افزود: زمانی که یــک واحدی به بانک مراجعه 
می کند و قرار است تسهیالتی دریافت کند فرض بر این است که این واحد، یک 
واحد کوچک اســت که شروع به سرمایه گذاری اولیه کرده، بنابراین برای تأمین 

ســرمایه در گردش مشــکل تأمین مالی دارد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه این 
واحدها، شرکتهای کوچکی هستند و سوابق قبلی در نظام بانکی برای چند سال 
ندارند بانک ها وقتی اعتبارسنجی می کنند به این نتیجه می رسند که برای اعطای 
تســهیالت، واحدها باید وثیقه بگذارند. نگاه نظام بانکی بیشتر تجاری است و از 
واحد درخواست وثیقه می کند که همین مساله منجربه ایجاد تناقض می شود. این 
تناقض با تأسیس صندوق های ضمانت های حل می شود.مقیسه گفت: در همین 
راستا نیز صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک سال ۸3 تأسیس شد و 
قرار بود از طریق این صندوق تأمین وثیقه صنایع کوچک برای نظام بانکی انجام 
شود؛ در واقع ضمانت نامه های صندوق ها جایگزین وثیقه هستند و نزد نظام بانکی 
کارکرد وثیقه ای دارند تا واحدهاتی کوچک با میانبری از ما ضمانت نامه بگیرند 
و تأمین مالی را انجام دهند.مدیرعامل صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع 
کوچک با اشــاره به سرمایه صندوق ضمانت، اظهار کرد: به واسطه صدور ضمانت 
نامه برای نظام بانکی، برای صندوق تعهداتی ایجاد می شود که ممکن است برخی 
از این ضمانت نامه ها خســارتی شوند؛ به این معنا که با توجه به فضای کسب و 
کار و اقتصادی ممکن اســت واحد تولیدی نتواند به تعهدات خود در قبال بانک 
عمل کند و ضمانت نامه خسارتی می شود و بانک ضمانت نامه را وصول می کند.
وی افزود: در این صورت نیاز به منابع کافی برای وصول این ضمانت نامه ها داریم 
و باید به اندازه ۴ تا ۵ برابر سرمایه، ضمانت نامه صادر کنیم تا بتوانیم به تعهدات 
عمل کنیم که در اینجا کفایت سرمایه شکل می گیرد.مقیسه با بیان اینکه برای 
داشــتن تأثیرگذاری مثبت باید سرمایه قابل توجه داشته باشیم، گفت: سال ۸3 
که صندوق تأسیس شد با ۵۰ میلیارد تومان سرمایه، کار را آغاز کرد که متأسفانه 
علی رغم افزایش نرخ تورم و هزینه های جانبی، این مبلغ تا ســال 9۴ ثابت ماند. 
در ســال 9۴ با درخواست افزایش سرمایه، سرمایه صندوق به 7۵ میلیارد تومان 
رسید.مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ادامه داد: در پایان 
سال 9۸ مجدد 1۰۰ میلیارد تومان به سرمایه صندوق اضافه شد و هفته گذشته 
نیز افزایش سرمایه 7۰ میلیارد تومانی گرفتیم که در مجموع هم اکنون با سرمایه 
3۰۰ میلیارد تومانی کار می کنیم که اگر بخواهیم این سرمایه را با حدود ۵ برابر 
اهرم کنیم، ســقف تعهدات حدود ۲ هزار میلیارد تومان می شود.وی گفت: از بدو 
تأسیس صندوق تاکنون حدود ۲۲۰۰ فقره ضمانت نامه به ارزش تقریبی 1,3۰۰ 

میلیارد تومان صادر شده است.
پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی 

در سال جاری
وی در مورد پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی هم گفت: ملزم شده ایم 
که ۴۰ درصد )3۰ میلیارد تومان( از این افزایش ســرمایه اخیر را با کمک نظام 
بانکی و تلفیق منابع بانکی، به واحدهای تأثیرگذار در بخش های مختلف صنعتی 
مستقیماً تســهیالت هم پرداخت کنیم.مقیسه افزود: بنابراین اگر نزدیک به 3۰ 
میلیارد تومان ما بگذاریم و ۶۰ میلیارد تومان هم بانک ها بگذارند، در مجموع برای 
ســال جاری 9۰ تا 1۰۰ میلیارد تومان منابع وجود دارد که به واحدهای صنعتی 
تســهیالت خواهیم پرداخت.وی در مورد نحوه پرداخت یارانه سود هم گفت: اگر 
واحدها شاخص های درج شده در سامانه بهین یاب را داشته باشند و در سرسید 
مشــتریان تعهدات خود را عمل کنند، بر اســاس ضوابطی منابعی خارج از این 
ســرمایه، به عنوان یارانه سود به واحدهای تولیدی که تعهدات را به موقع تسویه 

می کنند می پردازیم.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران:

وام ودیعه با سود ۱۸ درصد، به سود بانک هاست نه مستأجران

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تشریح کرد

تولید در پیچ و خم تامین مالی

شــرکت بازرگانی دولتی ایران در راســتای انجام 
مأموریت هــای خــود در دو ماه ابتدایی ســال جاری 
توانســته  اســت بیش از ۴ میلیون تن انواع کاالهای 
اساســی را از منابــع داخلی و خارجــی تأمین کرده 
و ضمن ارســال بخشــی از آن به استان ها و شهرهای 
سراسر کشور، بخشــی از آن نیزدر مراکز و تأسیسات 
نگهداری این کاالها ذخیره سازی کند.به گزارش شرکت 
بازرگانــی دولتی ایران )مبدأ(؛ از ابتدای فروردین ماه تا 
پایان اردیبهشــت ماه ســال جاری، بیش از ۴ میلیون 
تن محصوالت راهبردی کشاورزی از طریق خریدهای 
داخلی و واردات خارجی، تأمین و برای قرار گرفتن در 
چرخه ی مصرف داخل کشور به مبادی مصرف و مراکز 

ذخیره سازی این کاالها ارسال شده است.
این گزارش می افزاید، این محصوالت شامل گندم، 
برنج، روغن خام و دانه های روغنی اســت که بر اساس 
نیاز کشــور و پس از انجام برنامه ریزی های الزم، برای 
خرید تضمینی آن از کشــاورزان کشور و واردات آن ها 
از کشــورهای صادکننده اقدام شــده است.بر اساس 
این گزارش، خرید تضمینی گندم در کشــور از چهارم 

فروردین ماه امســال در کشــور آغاز شــده و تا پایان 
اردیبهشــت ماه، بیش از دو میلیون تــن از این کاالی 
استراتژیک از گندمکاران کشــور خریداری شده تا در 
کنار تأمین آن از طریــق واردات، ذخایر این محصول 
راهبــردی در شــرایط اطمینان بخش قــرار گیرد.این 
گزارش حاکی است، همزمان با خرید تضمینی گندم، 
نســبت به خرید دانه ی روغنی کلزا نیز در کشور اقدام 
شــده و طی دو ماه اخیر، 7۵ هزار تــن از این کاالی 
اســتراتژیک از کلزاکاران کشــور خریــداری و برای 
استحصال روغن به کارخانجات روغن کشی ارسال شده 
است.بر اســاس این گزارش، در دو ماه گذشته، میزان 
تأمین روغن خام از طریق منابع خارجی به 173 هزار 
تن رســیده است، ضمن اینکه در همین مدت، واردات 
۶9 هزار تن انواع برنج خارجی به کشور نیز محقق شده 
است.گفتنی است، با برنامه ریزی های انجام شده، میزان 
ذخایر استراتژیک محصوالت راهبردی کشاورزی کشور 
نسبت به سال گذشــته افزایش یافته و موجودی  این 
کاالها در مراکز و تأسیسات نگهداری آن ها در موقعیت 

مطمئن قرار دارد.

بر اســاس قانون جدید چک که از ابتدای ســال 
1۴۰۰ اجرا شــده اســت، وجــوه صادرکننده چک 
برگشتی به میزان کسری مبلغ چک در حساب های او 
در بانک های دیگر مسدود خواهد شد که این فرآیند از 
دیروز) شنبه( به صورت تدریجی در بانک ها آغاز شد.به 
گزارش ایسنا، اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال 
1۴۰۰ آغاز شــد و از این زمان به بعد تمامی چک ها 
برای نقل و انتقال باید در ســامانه صیاد ثبت شــوند 
تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.همچنین، قانون 
جدید ضوابــط مختلف و جدیدی را برای صدور چک 
به همراه آورده است که گفته می شود به چک ها اعتبار 
می بخشد و چک های برگشــتی را نیز کم می کند.از 
جمله مهم ترین الزامــات و ضوابط قانون جدید چک 
می توان بــه ممنوعیت صدور چــک در وجه حامل، 
حذف پشــت نویســی چک، ثبت و انتقــال چک در 
سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان 
و ... اشــاره کرد.البته، یکی از بندهای مهم این قانون، 
بانک هــا را مکلف کــرده تا در صــورت کافی نبودن 
موجودی حســاب صادرکننده چــک، وجه چک را از 

محل موجودی سایر حســاب های صاحب حساب به 
ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه 
پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب 
ســرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن 
کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به 
صادرکننده به میزان مبلغ چک، پرداخت کنند. اعالم 
بانک مرکزی در این زمینه حاکی از آن اســت که از 
دیروز فرآیند مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک 
برگشتی به میزان کسری مبلغ چک به صورت تدریجی 
اجرا می شود.آغاز مسدودسازی وجوه صادرکننده چک 
برگشتی از روزگذشته شامل همه چک های برگشتی 
نمی شــود بلکه براســاس توالی چک ها روی تعدادی 
از چک های برگشــتی اعمال می شــود.پیش از این، 
اینگونه مرســوم بود که اگر چکی برگشت می خورد، 
با صادرکننده چک برگشــتی تمــاس گرفته و مهلت 
کوتاهی به صادرکننده چک برگشــتی داده می شد تا 
حسابش را پر کند که چک برگشت نخورد اما اکنون 
اگر بانک، چکی را برگشت بزند، مراحل مسدودسازی 

به صورت خودکار انجام می شود.

آغاز مسدودسازی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی  تأمین بیش از ۴ میلیون تن کاالی اساسی از منابع داخلی و خارجی

بانک و بیمه

با حضور خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
و دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه، از سیستم 
یکپارچه بانکداری و ســند برنامه تحول راهبردی 
بانک ســپه در افق 1۴۰۴ رونمایی شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک سپه ، مراسم رونمایی از سیستم 
یکپارچه بانکداری و ســند برنامه تحول راهبردی 
بانک ســپه در افق 1۴۰۴،  با حضور  سید احسان 
خاندوزی وزیر امــور اقتصادی و دارایی، دکتر آیت 
اله ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه، اعضای هیات 
مدیره، اعضای هیات عامل و ســایر مدیران ارشــد 

بانک ســپه در محل سالن همایش های بانک سپه 
برگزار شد.از صبح روز شنبه نیز گردهمایی مدیران 
ارشد بانک ســپه برگزار شــد. در این  گردهمایی 
دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه و جمعی از 
اعضای هیات مدیره و هیات عامل در قالب پنل های 
تخصصی به تشــریح و تبیین سیســتم یکپارچه 
بانکداری و نیز ســند برنامه تحول راهبردی بانک 
سپه در افق 1۴۰۴ پرداختند.همچنین در حاشیه 
این  گردهمایی، دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه  
ضمن تجلیل و قدردانی از زحمات و تالش های 1۰ 

نفر از مدیران بازنشسته بانک، به رسم یادبود، هدیه 
و لوح ســپاس اهدا کرد.در این مراســم از شــاپور 
افشاری ویژه، دکتر عیسی جعفری، علیرضا حاجی 
آقا بزرگی، حسام الدین رضی، علی صادقی، حسن 
فتح خواه، علی محمدزاده داودی، سیدعلی موسوی، 
حمید نصرالهی و عامر ولی، مدیران بازنشسته بانک 
ســپه تقدیر و احکام بازنشستگی آنها توسط دکتر 
ابراهیمی به ایشــان تقدیم شــد.همچنین احکام 
انتصاب جمعی از مدیران جدید بانک ســپه توسط 

مدیرعامل اعطا شد.

رونمایی از سیستم یکپارچه بانکداری و سند برنامه تحول راهبردی بانک سپه در افق ۱۴۰۴ 
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