خبرآخر
خبر مهم برای متقاضیان تسهیالت؛

افزایش سقف اعتبار
کارت خرید از  ۵۰میلیون
به  ۲۰۰میلیون تومان
بانــک مرکــزی بــا صــدور بخشــنامهای اعــام کــرد کــه
بــا تصویــب کمیســیون اعتبــاری ایــن بانــک ،بانکهــا
و موسســات اعتبــاری میتواننــد براســاس ارزیابــی و
اعتبارســنجی مشــتریان خــود ،نســبت بــه تخصیــص
اعتبار تا سقف مبلغ  ۲۰۰میلیون تومان در قالب کارت
اعتباری مرابحه اقدام کنند .بانک مرکزی پیش از این در
دستورالعمل ابالغی کارت اعتباری مرابحه به موسسات
اعتباری و بانکها تاکید کرده بود که با توجه به ظرفیت
بــاالی عقــد مرابحــه و کارتهای اعتباری مبتنی بر این
عقد که اعطای تســهیالت برای تأمین طیف وســیعی
از کاالهــا و خدمــات مــورد نیــاز آحــاد جامعه را شــامل
میشود ،این کارتها باید به تدریج جایگزین تسهیالت
متنــوع خــرد فعلــی شــبکه بانکی کشــور در زمینههای
مختلف شود تا از این راه ،ضمن تأمین نیازهای مالی
اقشار مختلف جامعه در زمینههای گوناگون کاالیی و
خدماتی ،فرآیندهای زمانبر و پرهزینه اعطای تسهیالت
بانکــی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تســهیالت
با موضوع قرارداد به حداقل رســانده شــود .همچنین
براســاس این دســتورالعمل مقرر شــده بود که هریک
از بانکها و مؤسسات اعتباری صرفا ً مجاز به اعطای
یــک کارت اعتبــاری به متقاضیان باشــند ،اما دریافت
کارتهــای متعــدد از چنــد بانک یا مؤسســه اعتباری،
منــوط بــه رعایــت ســقف دریافتــی بــرای هر مشــتری،
بالمانع است .سقف قبلی پرداخت کارت اعتباری به
مشتریان  ۵۰میلیون تومان بود که در بخشنامه جدید
این سقف به  ۲۰۰میلیون تومان افزایش یافته است.
برخــی از تمهیــدات دیگری که در دســتور العمل کارت
اعتباری در نظر گرفته شده است عبارتند از:
- ۱ایجاد امکان بازپرداخت تسهیالت دریافتی با کارت
اعتباری مرابحه به صورت نســیه اقســاطی با اقســاط
حداقل  ۱۲تا حداکثر  ۳۶ماهه .عالوه بر نسیه دفعی؛
- ٢الزام به تخفیف حداقل  ٩٠درصد ســود مســتتر در
قسط/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقیمانده
تا سررســید قسط/اقســاط پرداخت شــده) ،در صورت
بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیالت کارت اعتباری
توسط مشتری پیش از سررسید؛
- ٣عــدم دریافــت ســود از مشــتری در صــورت توافــق
مؤسســه اعتبــاری و پذیرنده کارت ،مبنــی بر پرداخت
مطالبــات پذیرنــده از ســوی مؤسســه اعتباری (ناشــی
از اســتفاده مشــتری از کارت اعتبــاری) در پایــان دوره
تنفس ،مشروط به اینکه مشتری بدهی خود را تا پایان
دوره تنفس پرداخت نماید؛
- ٤ایجــاد امــکان واریــز وجــه به کارت اعتباری از ســوی
مشــتری ،بــه منظــور افزایــش مبلــغ قابــل پرداخت در
خریدهای با مبالغ بیش از ســقفهای تعیین شــده با
استفاده از کارت اعتباری.
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کافه کتاب

سایه روشن

فراسوی رشد اقتصادی

شورای جهانی طال:

سقوط شدید خرید سکه در ایران

پیش درآمدی بر توسعٔه پایدار

نویسنده :تاتیانا سوبوتینا
مترجــم :عبــاس معــدندار آرانــی ،محمدرضا
سرکار آرانی
فراسوى رشد اقتصادى یکى از منابع آموزشى
توســعهی پایــدار اســت کــه بــه همــت بانــک
جهانى منتشــر شــده اســت .این اثر چارچوب
فکــرى مفیــدى براى اندیشــیدن بــه مفاهیم و
شــاخصهاى توســعه ،امــکان ســنجش آن و
راهبردهــاى عبــور از رشــد اقتصــادى به ســوى
توســعهی پایــدار عرضــه مىکنــد .نویســنده با
اســتفاده از رهیافتــى بینرشــتهاى در طــرح
مباحــث مربــوط بــه توســعه ،رشــد اقتصادى،
نوســازى اجتماعــى و تحلیــل این امــور ،روابط
پیچیــده میــان جنبههــاى مختلــف توســعه،
ازجمله رشــد جمعیت ،رشد اقتصادى ،بهبود
و پیشــرفت بهداشــت و آموزش ،شهرنشینى،
جهانىشــدن ،مســائل محیــط زیســت ،فقــر،
نابرابــرى درآمدهــا ،دگرگونىهــاى اجتماعى و
سیاسى را تبیین مىکند .مطالعهی این کتاب
بــه پژوهشــگران ،اندیشــمندان ،کارشناســان
مهریــزى ،اقتصاددانــان ،و عالقهمندان به
برنا 
یادگیــرى و تفکــر در مفاهیــم و شــاخصهاى

بنیادى توسعه کمک مىکند تا به درک معتبرى
از مفاهیــم نظــرى توســعهی پایــدار ،نوســازى
اجتماعى ،و تشــخیص جایگاه ایران در فرایند
توسعهی اقتصادى و اجتماعى نسبت به سایر
کشورها دست یابند.

شورای جهانی طال در تازهترین گزارش فصلی
خود از ســقوط شــدید خرید ســکه و شــمش
طال توسط مردم ایران در سه ماهه دوم سال
جاری میالدی خبر داد .بر اساس آمارهای این
نهــاد بینالمللــی ،ایرانیها در ســه ماهه دوم
ســال  ۲۰۲۱تنها  ۲.۵تن ســکه و شــمش طال
خریــداری کردهانــد که کمترین میزان از پاییز
ســال  ۲۰۱۶اســت .خرید ســکه و شمش طال
توسط ایرانیها در بهار امسال نسبت به فصل

مشــابه پارســال تقریبا یک ســوم و نسبت به
زمستان پارسال نیزکمتر از نصف شده است.
این نهاد بینالمللی علت سقوط خرید سکه
در ایران را تورم باال و سرازیر شدن سرمایهها
بــه بخشهای دیگر عنوان کرده اســت .البته
علت رشــد باالتر ســکه نســبت به ارز در این
نکته بود که از ابتدای سال  ۹۹تا پاییز همان
ســال ،قیمــت جهانــی طــا نیز به شــدت اوج
گرفته بود.

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

50

50

54

340
60

90

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت کرمان

معاون برنامهریزی شــهردار کرمان گفت :برای

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی اســتان

دوره
اســتان
دراین
اقتصادیدر
بوســتان محلــهای
های۶۰کم آب و
گفت:
زیرکشــت
شــهردار کرمــان
ســطح

رییس سازمان صمت جنوب کرمان از پیشرفت

گفت :روزانه بیش از هشت هزار و  ۳۰۰تن نیاز

ســال  1400اجــرای  50کیلومتــر فیبــر نــوری در

کرمان گفت :میزان پیشــرفت فیزیکی کل پروژه

شــده
احــداث
شــهری در
از
وافتتــاحهکتار
هــزار و ۶۰۰
کرمــانســه
۹۲قریــب به
مدیریــتســال
کرمــان تــا

 ۹۰درصــدی پایانــه صادراتــی جنوب خبــرداد و

سیماناستاناستاماقطعیبرقظرفیتتولید

برنامــه ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات

های اقتصاد مقاومتی استان  ۵۴درصد است و تا

بــه
جاری
افزایشنیــز طــی ســا
ای دیگــر
بوســتان محلــ
و ۲۰
قریب
۳۴۰درصدیلبه
سطحهبا
بوده که این

گفت:این پایانه قابلیت بستهبندی  ۷۰هزار ت ُن

را  50درصد کاهش داده است

شهرداری قرار دارد

پایان سال احتماال به  ۹۱درصد میرسد

برداری می
بهره
رسداست
رسییده
هکتار
۱۶هزار

محصول کشاورزی را دارد

درصد

کیلومتر

درصد

بوستان
درصد

درصد

بیــش از  40ســال از اعالمیــه جهانــی مراقبتهــای
بهداشــتی اولیــه ( )PHCمیگــذرد ،اعالمیــهای کــه
طــی آن دولتهــا بایــد یکســری اقدامات فــوری انجام
میدادهانــد .از آن زمــان ،طبق گــزارش بانک مرکزی،
بحثهای زیادی انجام شده است اما اقدامات کافی
انجام نشده است .مجمع جهانی اقتصاد گزارشی در
این باره منتشر کرده است.
در گــزارش  Walking the Talkآمــده اســت کــه
تجدیدنظر در مراقبتهای بهداشتی اولیه بعد از کووید
 19ضروری است.
براســاس ایــن گــزارش ،عواقــب آن عــدم موفقیت در
ارائه خدمات مراقبتهای بهداشتی قوی استPHC .
اغلب ضعیفترین حلقه در پاسخ ملی و بوده است.
ایــن گــزارش برخــی از چالشهــای گســترده مرتبــط با
سالمت و جزئیات نحوه غلبه بر شکست سیستماتیک
 PHCرا برجسته میکند.

▪امید به زندگی سالم مهم است

امیــد بــه زندگــی در بدو تولد اغلب بهعنوان شــاخص
وضعیــت ســامتی مورداســتفاده قرار میگیرد .ســال
 ،1990ایــن نــرخ  65.4ســال بــود .تــا ســال  ،2018این
میزان به  72.6ســال رســید .بااینحال در کشــورهای
کمدرآمد ،متوسط امید به زندگی در بدو تولید کمتر
از ایــن میــزان اســت .نــرخ بــاالی مرگومیــر مــادران و
کودکان ،درگیریها و خشونتها و بیماریهای همهگیر
و اچآیوی از جمله دالیل این امر است.
اما بانک جهانی میگوید اقدام دیگری میتواند تصویر
واضحتری از سالمت کلی جمعیت ارائه دهد ،امید به
زندگــی ســالم (HALE). HALEمجموعهای از اقدمات
بهداشتی را در نظر میگیرد که همچنین نشاندهنده
اختالف بین درآمد است .میانگین  HALEدر کشورهای
بــا درآمــد بــاال تقریبا ً  7ســال از میانگیــن جهانی فراتر
رفته است.
این وضعیت یعنی بعضی از مردم فقط عمر طوالنیتر
دارند اما کیفیت ندارد .گاهی ،آنها بیشتر در سالمتی
ضعیــف و پاییــن زندگــی میکننــد کــه میتوانــد بــرای
توانایی آنها تأثیر بگذارد و شــرایط کلی آنها را بیشــتر
به خطر بیندازد.

خ های فروش کگل
ثبات نسبی نر 

درآمد گل گهر
از ۳هزار میلیارد تومان عبور کرد
کگل در گــزارش ماهانــه تیرمــاه خــود از ثبات نرخی

فــروش محصــوالت خــود پرده برداشــت و بــه درآمد
فروش  ۳هزار میلیارد تومانی دست یافت.

شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر با انتشــار گزارش

چهارمین ماه سال مالی خود توانست از درآمد سه

هــزار و صــد میلیــارد تومانــی عبــور کنــد .بــا نــگاه به
مقدار تولید این شرکت ،مشاهده میشود که کگل

در بخــش فــروش نیــز کگل توانســته فروش بیش از

فــروش گندلــه این شــرکت حــدود  ۳۵میلیــون ریال

هــزار تــن گندلــه را در تیرمــاه خود به فروش رســاند.

به ماه گذشــته کاهش را نشــان میدهد .در نهایت

ســنگ آهــن و حــدود  ۴هــزار تــن گندلــه ریزدانــه را

هــر تــن تقریبا معادل ماه قبل و بیش از  ۲۴میلیون

 ۹۳۲هــزار تنــی را رقــم بزند .این شــرکت حدود ۶۳۸

همچنیــن گل گهــر بیــش از  ۲۹۰هــزار تــن کنســاتره

فروخــت .امــا ایــن شــرکت موفــق شــد بیــش از ۵۴
هــزار تــن از گندله ریزدانه خــود را صادر کند که این

توانسته بیش از  ۸۵۷هزار تن گندله ،یک میلیون و

فــروش بــا نــرخ بیــش از  ۳۶.۵میلیــون ریــال به ازای

تن گندله ریزدانه تولید کند .در نتیجه این شــرکت

ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ فــروش داخلــی گندله

تن انواع محصول برساند.

 ۴.۷میلیــون ریــال بــه ازای هــر تن بوده اســت! نرخ

 ۷۵هزار تن کنسانتره سنگ آهن و بیش از  ۱۰هزار
تولیدات خود را در تیرماه به یک میلیون و  ۹۴۲هزار

هر تن رقم خورد.

ریزدانه گل گهر حدود یک پنجم این مقدار و حدود

بــه ازای هــر تن ثبت شــده اســت که اندکی نســبت
نیز نرخ فروش کنســانتره ســنگ آهن کگل به ازای

ریال درج شده است.

با نگاهی به مبلغ فروش نیز کگل با کاهش حدود29

درصدی همراه شده است و عددی بیش از ۳۱هزار

میلیارد ریال در گزارش این شرکت ثبت شده است.
البتــه ایــن مقدار نســبت به تیرمــاه  ۱۳۹۹که رقم ۱۴

هــزار میلیــارد بــود ،جهشــی بیــش از  ۱۱۰درصــدی را
ثبت کرده است.

