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پیشنهادهندبرایفروشخودروی
برقی ۱۰هزار دالری به ایران
ایــســنــا  -رئــیــس کمیته تــجــارت خــارجــی و
سرمایهگذاری اتاق بازرگانی  PHDهند با اشاره
بــه وجــود  ۴هــزار شرکت قطعهسازی خــودرو
در این کشور گفت :هند میتواند نیاز صنعت
خودروسازی ایران در این زمینه را تامین کند.
ویجی مهتا در نشستی با حضور رئیس و جمعی
از مقامات اتاق بازرگانی و صاحبان صنعت البرز
اظهار کرد :کشور هند با وجود بیش از  ۴هزار
شرکت قطعه ساز میتواند در این زمینه از صنعت
خودروی ایران حمایت کند ،از سویی خودروهای
برقی با ظرفیت پنج نفر و قدرت پیمایش ۳۰۰
کیلومتر در هند تولید میشود که قیمت هر کدام
بیش از  ۱۰هزار دالر است.

ثبت سفارش آیفون در  ۲ماه اول
امسال به اندازه مصرف ۱۴۰۰
مهر  -رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
گفت :در دو مــاه اول امسال بیش از کل نیاز
کــشــور در ســال گذشته ثبت ســفــارش بــرای
واردات گوشی آیفون انجام شده است.علیرضا
پیمانپاک در حاشیه همایش مشترک بازرگانی
ایــران و روسیه با بیان ایــن که قــرار نیست ارز
یارانهدار برای واردات کاالهای لوکس و مصرفی
مانند گوشی آیفون اختصاص یابد ،اظهار کرد:
در دو مــاه اول امسال بیش از کل نیاز کشور
در ســال گذشته ثبت سفارش بــرای واردات
گوشی آیفون انجام شده است .بنابراین مردم
نگران نباشند و به انــدازه از نوع محصول وارد
خواهد شد و فریب فضاسازی برخی از دالالن و
واردکنندگان مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی
آیفون را نخورند.

ثبت نام  ۴میلیون نفر در سامانه
یکپارچه فروش خودرو
تسنیم – مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت از ثبت نام  ۴میلیون نفر
در سامانه یکپارچه فروش خودرو خبر داد و گفت:
قرعه کشی خودرو در این مرحله در روز دوشنبه
نهم خرداد انجام خواهد شد.

اخبار

گرانی شوینده ها درگیر شل کن
سفت کن !
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان این که دولت
اجازه گران کردن شویندهها را نداده است،اظهار
کرد :تولیدکنندگان شویندهها حق گران کردن
محصوالت خود را ندارند و باید قیمتها را به قبل
برگردانند.به گزارش تسنیم 28 ،اردیبهشت
در فضای مجازی نامهای از سوی انجمن صنایع
شوینده منتشر شد که نشان از افزایش قیمت
محصوالت این صنعت از 50تا 80درصد داشت.
در آن مقطع یک مقام آگاه در ستاد تنظیم بازار این
موضوع را کذب خواند و گفت :نامه منتشر شده
بــدون تاریخ ،امضا و مهر است و بهنظر میرسد
ناشی از فضاسازی برخی اعضای انجمن و به
منظور دریافت مجوز افزایش قیمت باشد.البته با
وجودابالغ نشدنرسمیمصوبهسازمانحمایت،
بختیار علم بیگی رئیس انجمن صنایع شوینده و
آرایشیبهداشتیادعا کرد کهسازمانحمایت  با
افزایش  25تا 40درصدی قیمت صنایع شوینده
و آرایشی بهداشتی موافقت کرده است.در نهایت
دیــروز فاطمی امین در حاشیه همایش تجاری
مشترک ایــران و روسیه در جمع خبرنگاران در
خصوصافزایشقیمتکاالهاییمثلموادشوینده
و آرایشی که ربطی به حذف ارز  4200تومانی
نــدارد ،گفت  :انجمن صنایع شوینده در اعالم
افزایشقیمتکاالهایخوداشتباهکرد،زیرافقط
باافزایشقیمتبرخیکاالهاموافقتشدهبودکه
صنایعشویندهدراینگروهقرارندارد .وزیرصنعت
گفت :با تولیدکنندگان شوینده جلسه داریم و از
آنهامیخواهیمکهقیمتهارابهقبلبرگردانند.

محدودیت زمانی ثبت نام یارانه
برداشته شد
متقاضیانبرایدریافتیارانهنقدیمیتوانندفعال
بدون محدودیت زمانی برای ثبت نام اقدام کنند.
بهگزارشایسنا،سازمانهدفمندییارانهها ،ثبت
نامازجاماندگانیارانهنقدیرااز ۲۷اردیبهشتو
طبقتکلیفقانونبودجه ۱۴۰۱آغازومهلتاولیه
ثبتنامراتااولخردادتعیینکردهبودولیبااتمام
اینمهلت،زمانراتاساعت ۲۴دیروزچهارمخرداد
تمدید کرده بود.این در حالی است که تازهترین
اطالعات از سازمان هدفمندی یارانه ها نشان
میدهدکهطیهماهنگیصورتگرفتهباوزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات این روند ثبت نام
تا اطالع ثانوی ادامه دارد و محدودیت زمانی را
شامل نمی شود ،تا زمانی که سازمان هدفمندی
یارانه ها درباره آن اطالع رسانی کند.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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آمارهای جدید بانک مرکزی از وضعیت تسهیالت دهی بانک ها نشان داد:

سهمخانوارهاازتسهیالتبانکی؛فقط 8درصد!

محمد حقگو  -تــازه ترین آمــارهــای بانک
مرکزی از عملکرد تسهیالت دهی بانک ها
در فــروردیــن امسال ،حکایت از افــت ارزش
حقیقی تسهیالت نسبت به فروردین سال
گذشته دارد .نکته جدیدی که در این آمارها
به چشم می خورد ،تفکیک تسهیالت پرداخت
شده به خانوارها از صاحبان کسب و کار است.
بر این اساس مشاهده می شود که تسهیالت
پرداختی به خانوارها ،تنها  8درصد تسهیالت
بانکی را به خود اختصاص داده که از آمارهای
قبلی وزیــر اقتصاد مبنی بر سهم  10تا 12
درصــدی ایــن تسهیالت نیز کمتر اســت .بر
این اساس مشاهده می شودکه در فروردین
امسال ،بیشتر تقاضای وام خانوارها حول
خرید کاالهای شخصی شکل گرفته و تقاضای
وام قرض الحسنه بــرای وام های ضــروری و
ازدواج در رتبه های دوم و سوم قرار دارد.
▪سه اهرم فشار به تقاضای وام خانوار

آمارهایی که به تازگی توسط وزیر اقتصاد بیان
شده ،نشان می دهد 90درصد وام های بانکی
از دسترس خانوارها دور مانده و به شرکت ها و
افراد حقوقی تعلق گرفته است .از سوی دیگر
تــازه ترین گــزارش بانک مرکزی که جزئیات
جدیدی از وضعیت تسهیالت دهی بانک ها
را مشخص کرده نشان می دهد ،اوضاع از این
خرابتربودهودرفروردینامسالتنها 8درصد
تسهیالت نظام بانکی به مردم رسیده است .با
این اوصاف دلیل دوم برای ادعای اول این متن
پیدا می شود و آن این که اساس ًا تسهیالت خرد،
جایگاهحاشیهایدرسبدتسهیالتدهیبانک
ها دارد .این موضوع مورد نقد وزیر اقتصاد هم
قرار گرفته و خاندوزی  10اردیبهشت امسال
بر لزوم افزایش سهم مردم از تسهیالت بانکی
در قالب تسهیالت خرد تاکید کرده است اما
اگر در آمارها جست وجــوی بیشتری داشته
باشیم ،به سومین فرضیه قابل اعتنا برای
ادعای ضیق بودن تسهیالت برای خانوارها

تسهیالت پرداختی بانک ها در فروردین ماه،
 131هزار و  265میلیارد تومان معادل 92
درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیر
حقوقی) تعلق گرفته و سهم مصرف کنندگان
نهایی (خانوارها) تنها  11هزار و  430میلیارد
تومان معادل  8درصــد بــوده اســت .اگرچه
منظور بانک مرکزی از صاحبان کسب و کار
غیر حقوقی دقیق ًا مشخص نیست ،اما اگر آن
را معادل با کسب و کارهای انفرادی بدانیم،
به نظر نمی رسد که این افــراد در مقایسه با
اشــخــاص حقوقی سهم زی ــادی در دریافت
تسهیالت بانکی داشته باشند و در نتیجه عمده
تسهیالت به شرکت ها و مجموعه های بزرگ
رسیده است.
▪مردم دنبال وام خرید کاال

برخواهیم خورد .این که در شرایطی که توزیع
تسهیالت در نظام بانکی حالت به شدت قطبی
به خود گرفته ،جای زیادی برای مردم و حتی
شاید بسیاری از کسب و کارهای دیگر برای
بهره مندی از تسهیالت باقی نمی ماند .در
این خصوص اظهارات اخیر قائم مقام سازمان
بازرسی مبنی بر این که  80درصد تسهیالت
بانکی در اختیار  20ابربدهکار بانکی است
قابل توجه است!
▪چقدر با دنیا فاصله داریم؟

در شرایطی که به دست آوردن آمــار و ارقام
درخــصــوص فاصله ای ــران بــا میانگین های
جهانی برای دسترسی خانوار به تسهیالت
بانکی آسان نیست ،برخی آمارها ،میانگین
دنیا را  40درصــد اعــام کــرده انــد .گــزارش
شماره  4وزارت رفاه از مجموعه گزارش های
فقر چند بعدی نیز نشان می دهد که شاخص
نسبت بدهی (به بخش رسمی) به درآمد خانوار
در سال  98برای ایران حدود  13درصد بوده،
در حالی که مقدار این شاخص در کشورهای با

اقساطوامجدیداجارهچقدرمیشود؟
با موافقت شورای
پــــول و اعــتــبــار،
ســقــف پـــرداخـــت
وام کــمــک ودیــعــه
مسکن در تهران،
شـــهـــرســـتـــانهـــا
و دیـــگـــر شــهــرهــا
افــــزایــــش یــافــت
بــــــررســــــیهــــــا
نـــشـــان مــیدهــد
مستاجران تهرانی
بــــرای وام ۱۰۰
میلیونی ودیعه مسکن باید ماهیانه تقریبا
 ۲.۵میلیون تومان و مستاجران مراکز
استان ها با وام  70میلیون تومانی ،یک
میلیون و  777هزار تومان قسط بدهند.
به گــزارش ایسنا ،دو روز قبل با موافقت
شــورای پــول و اعتبار سقف پــرداخــت وام
کمک ودیعه مسکن افزایش یافت و سقف
این تسهیالت در تهران ،مراکز استا نها
و شهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت
و سایر شهرها به ترتیب  ۷۰ ،۱۰۰و ۴۰
میلیون تومان شد .بر اســاس اعــام بانک
مرکزی ،دوره بازپرداخت این تسهیالت
که اعطای آن از محل منابع بانکی موضوع
مــاده ( )۴قانون جهش تولید مسکن (در
سقف کلی  ۴۰هزار میلیارد تومان در سال
 )۱۴۰۱انجام خواهد شد ،حداکثر پنج
ساله و نرخ سود آن نیز  ۱۸درصــد است.
در این زمینه ،بررسیها نشان میدهد که
تهرانیها برای دریافت وام  ۱۰۰میلیونی
ودیعه مسکن جدید باید ماهانه  ۲میلیون
و  ۵۳۹هزار و  ۳۴۲تومان قسط پرداخت
کنند .سود این تسهیالت نیز  ۵۲میلیون و
 ۳۶۰هزار و ۵۶۴تومان است که به عبارتی،
بانک در پایان دوره پنج ساله بیش از ۱۵۲

میلیون تــومــان از
دریـــافـــت کننده
ایـــــن تــســهــیــات
میگیرد .از سوی
دیگر ،مبلغ اقساط
مــاهــانــه وام ۷۰
مــیــلــیــونــی ودیــعــه
مسکن تقریبا یک
مــیــلــیــون و ۷۷۷
هزار و  ۵۳۹تومان
و سود این وام نیز
 ۳۶میلیون و ۶۵۲
هــزار تومان اســت .عــاوه بر ایــن ،دریافت
کنندگان وام  ۴۰میلیونی کمک ودیعه
مسکن نیز ،باید ماهانه معادل یک میلیون
و  ۱۵هــزار و  ۷۳۷تومان قسط بدهند و
سود این وام نیز  ۲۰میلیون و  ۹۴۴هزار
تومان است.
به گــزارش خراسان ،جزئیات بیشتری از
شرایط دریافت وام ودیعه مسکن تاکنون
بیان نشده است .با این حال« ،سال گذشته»
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل
از قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت
راه شرایط دریافت این وام برای سال1400
(سال قبل) را این گونه بیان کرده بود-1 :
متقاضی سرپرست خانوار (آقای متاهل یا
خانم مجرد باالی  35سال) باشد -2 .در
مقطع فعلی مالکیت نداشته باشد-3 .
تاریخ انعقاد قرارداد اجاره از اول مهر سال
قبل ( )1399تا  31شهریور سال جاری
( )1400باشد -4 .اجاره نامهها یا باید در
دفاتر مشاور امالک نوشته و کد رهگیری
دریافت شود یا این که در دفاتر اسناد رسمی
ثبت شده باشد .در هر حال تاکید می شود
که این شرایط برای دریافت وام ودیعه در
سال گذشته بوده است.

درآمد باال به طور متوسط باالی  100درصد به
ثبت رسیده است.
▪فروردین امسال مردم و شرکت ها چقدر
وام گرفتند؟

از تصاویر کلی فــوق که بگذریم ،تــازه ترین
گــزارش بانک مرکزی از وضعیت تسهیالت
دهی بانک ها در فروردین امسال نکات قابل
توجهی را نشان می دهــد .به گــزارش بانک
مــرکــزی ،تسهیالت پرداختی بانک هــا در
فروردین امسال بیش از  142هزار و 600
میلیارد تومان بــوده اســت .ایــن رقــم نسبت
به فــروردیــن ســال گذشته ،در حالی 22.8
درصد افزایش داشته که نرخ تورم نقطه ای در
فروردین امسال (رشد شاخص قیمت ها در
فروردین  1401نسبت به فروردین )1400
 35.6درصد بوده است .در نتیجه اگر رشد وام
دهی بانک ها را با نرخ تورم بسنجیم ،از میزان
واقعی وام دهی بانک ها در فروردین امسال
نسبت به سال قبل ،کاسته شده است.
گزارش مذکور حکایت از این دارد که از کل

شاخص

از سوی دیگر همان گونه که در بخش بنگاه
ها ،عمده تقاضای تسهیالت بــرای سرمایه
در گــردش ب ــوده ،در بخش تسهیالت خرد
نیز عمده تقاضا معادل  48.4درصــد بر سر
خرید کاالهای شخصی شکل گرفته است.
این در حالی است که روی کاغذ به نظر می
رسد تقاضای وام مسکن برای رهایی از اجاره
نشینی و سهم تا 60درصدی اجاره بها از هزینه
خانوار ،بیشترین تقاضا را به خود اختصاص
دهد.گزارش بانک مرکزی ،نشان می دهد که
پس از خرید کاالی شخصی ،دو قلم وام قرض
الحسنه شامل قرض الحسنه ضروری و قرض
الحسنه ازدواج ،بیشترین تقاضای تسهیالت را
از سوی خانوارها در پی داشته است .وام برای
خرید مسکن نوساز و غیر نوساز نیز به ترتیب
اهمیتی معادل  8.2و  7.8درصد از تقاضای
تسهیالت خانوارها پیدا کرده است .در رده آخر
این فهرست تقاضای وام برای مواردی نظیر
تعمیرات ،جعاله تعمیر مسکن ،ودیعه مسکن
و خرید خودروی شخصی دیده می شود .این
موارد درمجموع وزنی معادل  10درصد در
سبد تقاضای تسهیالت خانوارها داشته اند.

بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران از
گوشت قرمز عرضهشده انواع دامهای ذب 
ح
شده در کشتارگا ههای رسمی کشور ،طی
فروردین امسال حــدود  ۴۷هــزار تن انواع
گوشت قرمز در کشتارگاهها عرضه شده که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲
هزار تن افزایش داشته است .همچنین این
میزان باالترین مقدار مصرف ماهانه فروردین
از سال ۱۳۹۶تاکنون است( .نود اقتصادی)

خبر

برداشت کسری چک از سایر
حساب ها از هفته آینده
بــراســاس بخشنامهای کــه برخی بانکها به
شعبشان ابالغ کردهاند در صورت کافی نبودن
موجودی حساب صادرکننده چک بانکها از
 ۷خــرداد مکلف به پرداخت وجه چک از محل
مــوجــودی دیگر حسابهای صاحب حساب،
شده اند .به گزارش تسنیم ،بر اساس مفاد قانون
جدید چک و دستورالعمل حساب جــاری که
بانک مرکزی به شبکه بانکی ،در صورت کافی
نــبــودن مــوجــودی حساب صادرکننده چک،
ابالغ کرده بانکها مکلف به پرداخت وجه چک
از محل مــوجــودی سایر حسابهای صاحب
حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری ،حساب
قرضالحسنه پس انداز ،حساب سرمایه گذاری
کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت
و همچنین مــســدود ک ــردن کلیه حسابها و
کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده
به میزان مبلغ چک هستند.

