6

afarinesh_ostan@yahoo.com

تریبون
بانک مرکزی اعالم کرد:

سقف کارت به کارت تغییری نکرده است

ب��ا افزایش س��قف تراکنشهای خری��د از  ۵۰به  ۱۰۰میلی��ون تومان،
س��خنگوی بان��ک مرکزی اعالم ک��رد که س��قف کارت ب��ه کارت تغییری
نکرده است.
به گزارش ایسنا ،بانک مرکزی در خصوص موضوع ماده  ۱۲دستورالعمل
شفافس��ازی تراکنشهای بانکی اشخاص ،س��قف تراکنشهای خرید را از
 ۵۰میلیون تومان به  ۱۰۰میلیون تومان افزایش داد.
در این زمینه ،س��خنگوی بانک مرکزی توضی��ح داد :حداکثر تراکنش
خری��د روزان��ه از ه��ر کارت متعلق به مش��تری حقیقی بانکه��ا از طریق
پایانههای فروش��گاهی و درگاههای پرداخت اینترنتی از  ۵۰به  ۱۰۰میلیون
تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد :س��قف مجموع تراکنشهای خرید روزانه کلیه کارتهای
ی��ک مش��تری کماکان ب��دون تغیی��ر و مبل��غ  ۱۰۰میلیون تومان اس��ت
و هم چنین سقف انتقال وجه کارت به کارت از طریق شعبه ،غیرحضوری و
برنامههای پرداختساز مثل قبل بوده و تغییر نکرده است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران:

تاریخ انقضای مرغهای منجمد وارداتی
رو به اتمام است

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گفت:در ش��رایطی که با مازاد مرغ در بازار
روبرو هستیم ،تاریخ انقضای مرغ های وارداتی روبه اتمام است.
هّ
اس��دالل نژاد گفت :کشور
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان  ،حبیب
از لح��اظ تولی��د مرغ خودکفا اس��ت به طوریکه س��االنه ظرفی��ت  ۸۰۰تا
یک میلیون تن صادرات را داریم.
به گفته او ،براس��اس سیاس��ت گذاری در آبان ماه پارسال مجوز واردات
بیش از  ۲۳۰هزار تن مرغ منجمد صادر شد ،اما یک ماه بعد این ضرورت به
سبب مازاد تولید مرغ از بین رفت.
مدیرعام��ل اتحادیه مرغداران سراس��ری میگوید :بع��د از جمع آوری
مرغ های مازاد ،درخواست واردات مرغ منجمد برداشته شد.
او ب��ا تاکید بر این موضوع که واردات مرغ بحث بدون کارشناس��ی بوده
اس��ت ،گفت :هم اکنون تاریخ این مرغ ها رو به اتمام اس��ت.از طرف دیگر
با تولید مرغ مازاد مواجه هس��تیم چراکه تولی��د کنندگان نمی توانند مرغ
خود را به بفروش��ند که این امر منجر به کاهش ش��دید قیمت شده است،
ب��ه طوریکه قیمت کنونی مرغ از نرخ مص��وب هم بین  ۷تا  ۱۰هزار تومان
کمتر است.
هّ
اس��دالل نژاد گفت:گرچه در س��امانه عرضه م��رغ منجد صورت گرفته

اس��ت ،اما درخواس��ت می ش��ود توزیع به طور کامل متوقف ش��ود چرا که
تولید کنندگان مرغ مس��ئول س��وء مدیریت در واردات مرغی نیس��تند که
تاریخ آن ها رو به اتمام است.
ن
مدیرعام��ل اتحادیه مرغداران سراس��ری کش��ورگفت:بنابر آمار در آبا 
 ۱۲۰میلی��ون قطعه جوج��ه ریزی صورت گرفت ،اما ش��رایط تولید باید به
گونه ای باشد که انباشت مرغ تولید کنندگان را دچار چالش نکند.
او گفت:بنده معتقدم بی��ش از  ۱۰۵میلیون قطعه نیاز به تولید نداریم،
به همین خاطر نباید بدون ضابطه تولید انجام شود تا تولید کنندگان دچار
چالش شوند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون:

نگرانی برای تامین گوشت قرمز داخل نداریم

رئیس کمیس��یون کش��اورزی اتاق تعاون گفت:بنابر آمار ساالنه  ۸۰۰تا
 ۸۵۰هزارتن گوش��ت در داخل تولید می ش��ود که با این وجود نگرانی در
تامین نداریم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  ،ارسالن قاسمی گفت:علیرغم آنکه
قانون صادرات دام در ابتدای سال به تصویب رسید و با اخذ عوارض صادرات
باید اجرا می شد ،اما اجرای آن به سبب موضوع شیوه نامه با تاخیر  ۶ماهه
انجام شد.در حالیکه نوشتن شیوه نامه در قانون نیامده بود.
ب��ه گفت��ه او ،با توجه به مازاد تولید روی دس��ت دام��دار برای صادرات
بی��ش از  ۳میلی��ون راس دام س��بک و  ۳۰۰ه��زار راس دام س��نگین باید
برنامه ریزی ش��ود تا دامدار برای تولید س��ال آینده آماده ش��ود که زنجیره
تامین قطع نشود.
قاس��می م��ی گوید:براس��اس آم��ار س��االنه  ۸۰۰ت��ا  ۸۵۰ه��زار تن
گوش��ت قرمز در کشور تولید می ش��ود که با این وجود نیاز کشور از تولید
داخل تامین می شود.
رئیس کمیس��یون کش��اورزی ات��اق تعاون گفت:در س��نوات گذش��ته
یک میلیون تن گوشت در داخل مورد مصرف قرار می گرفت که براین اساس
بخش��ی از نیاز کش��ور از تولید داخل تامین می شد ،اما در شرایط کنونی با
کاهش سرانه مصرف به کمتر از  ۶کیلوگرم ،نگرانی برای تامین گوشت قرمز
بازار داخل نداریم.
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فاطمیامین در حاشیه دولت:

دولت هیچ مانعی برای واردات خودرو ندارد

وزی��ر صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت گف��ت :دولت
هیچ مانعی ب��رای واردات خودرو ندارد ،اما طبق قانون
اگر کس��ی خودرو وارد میکند ،باید انتقال فناوری هم
انجام دهد.
ب��ه گزارش مهر ،س��ید رض��ا فاطمی امی��ن وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در حاشیه نشست هیات دولت
در پاس��خ به سوالی درباره ثبت سفارش خودرو و اینکه
تاکنون چه میزان ثبت سفارش خودرو داشتیم و برای
چه میزان خودرو تأمین ارز انجام ش��ده اس��ت ،اظهار
داشت :بر اساس آن آئیننامه ای که دولت مصوب کرد،
ی��ک میلیارد یورو منابع برای واردات خودرو پیشبینی
شده است.
وی بی��ان ک��رد:در هفت��ه اول ش��هریور ب��ود که
آئیننام��ه واردات خودرو در دولت تصویب ش��د و االن

همه زیرس��اختها فراهم و هماهنگیهای الزم و ثبت
سفارش هم آغاز شده است.

وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت تصریح کرد:با توجه
به اینکه فرآیند خودرو حدود چهار س��ال تعطیل بود،
الزم است که واردکنندگان با طرفهای تجاری خود در
خارج از کش��ور قرارداد ببندند .امیدواریم که به زودی
شاهد واردات خودرو باشیم.
فاطمی امین تاکید کرد:از طرف دولت هیچ مانعی
برای واردات خودرو وجود ندارد و ش��رکتهای زیادی
درخواس��ت دادند.تعدادی از آنان ش��رایط را داشتند و
این دفعه یک ش��رط جدید داریم که در قانون مجلس
آمده است و در آئیننامه واردات خودرو هم به آن توجه
ش��ده که موضوع انتقال فناوری اس��ت؛ به این معنا که
اگر کسی خودرو وارد میکند ،باید انتقال فناوری را هم
انجام دهد که مق��داری کار را زمانبر میکند اما برای
اقتصاد کشور بسیار مؤثر است.

بهار ۱۴۰۲؛ آخرین ضرباألجل باند رفت آزادراه
تهران-شمال

مدیرعام��ل ش��رکت زیرس��اخت و
توس��عه زیربناه��ای حملونقل کش��ور
درباره زم��ان بهرهب��رداری از باند رفت
آزادراه تهران-ش��مال گفت که با تامین
اقدامات ایمنی ،این آزادراه تا بهار ۱۴۰۲
این کار زیر ترافیک قرار میگیرد.
به گ��زارش ایس��نا ،پ��روژه آزادراه
تهران-شمال در سال  ۱۳۷۳به تصویب
ش��ورای عال��ی معماری و شهرس��ازی
رس��ید و عملی��ات اجرایی آن از س��ال
 ۱۳۷۶آغاز ش��ده و تاکنون ف��از اول و
چهارم این محور آزادراهی  ۳۲کیلومتر
و  ۲۰کیلومت��ر افتتاح ش��ده و در حال
بهرهب��رداری اس��ت .از ف��از دوم ای��ن
آزادراه نیز تاکن��ون تونل البرز بهعنوان
طوالنیترین تونل کش��ور به طول بیش
از ش��ش کیلومتر به بهرهبرداری رسیده
اس��ت .پس از تکمیل فاز دو ،فاز س��وم
آزادراه تهران-ش��مال باقی میماند که
از پل زنگوله در ابتدای استان مازندران
آغاز ش��ده و به طول  ۴۷کیلومتر ادامه
پیدا کرده و در سه راهی دشت نظیر به
فاز چهارم این آزادراه متصل میشود.
در عین ح��ال باند غربی منطقه دو
آزادراه تهران-ش��مال اکنون در مراحل
پایان اس��ت و اعالم ش��ده که با تامین

بهموق��ع مناب��ع اعتباری تا پایان س��ال
مالی  ۱۴۰۱آماده بهرهبرداری میشود.
عملیات اجرایی باند ش��رقی نیز تا پایان
س��ال مال��ی  ۱۴۰۲آم��اده بهرهبرداری
میشود.
پروز فتاح -رئیس بنیاد مستضعفان-
بهتازگی درباره میزان پیش��رفت آزادراه
تهران-شمال بیان کرد :باند رفت قطعه
دوم آزاد راه تهران ش��مال به پیشرفت

فیزیکی  ٨٩درصدی رسیده و پیشرفت
فیزیک��ی کل ای��ن منطق��ه  ۶۵درصد
اس��ت و پیشبینی میکنیم ب��ا تامین
مال��ی طی س��ه س��ال آینده ب��ه اتمام
برسد.
در ای��ن راس��تا خی��راهلل خادم��ی
مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعهزیربناهای حملونقل کشور-در گفتوگو
با ایس��نا درباره زمان بهرهبرداری از باند

رفت آزادراه تهران-ش��مال اظهار کرد:
عملیات اجرایی این آزادراه تا پایان سال
تمام میشود اما اقدامات ایمنی ازجمله
تاسیس��ات کنترلی ،روش��نایی تونلها،
جتفنهایی که بای��د در تونلها نصب
ش��ود و سیس��تمهای هوش��مند ،کمی
زمانبر است.
وی ادام��ه داد :البت��ه ب��دون ای��ن
اقدام��ات ه��م بهرهب��رداری امکانپذیر
اس��ت ،اما تامی��ن ایمنی باالت��ر ،زمان
بیش��تری میخواهد.ما تالش میکنیم
که تا پایان سال این کار انجام بگیرد اما
نمیدانیم میتوانیم این آزادراه را در آن
زمان زیر ترافیک قرار دهیم یا خیر.
مدیرعام��ل ش��رکت زیرس��اخت و
توس��عه زیربناهای حملونقل کشور در
پاسخ به اینکه آیا باند رفت تا بهار ۱۴۰۲
برای مردم هم قابل استفاده خواهد شد،
گفت:تا بهار  ۱۴۰۲این کار حتما انجام
میشود؛ حتی ممکن است تا پایان سال
هم این اتفاق بیفتد و امیدواریم تا پایان
بهمن ماه بتوان راحت از این مسیر عبور
کرد اما کار تاسیسات زمانبر و هزینهبر
اس��ت و خریدهای الزم ب��رای آن باید
انجام ش��ود که نیاز به نقدینگی بس��یار
باال دارد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید:

نهضت ملی مسکن با متری  ۶.۵میلیون تومان
در حال ساخت است

مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید گفت:
هزینه س��اخت هر واحد مس��کونی ط��رح نهضت ملی
مس��کن با مدیریت دولت در تامین مصالح و استفاده از
روش انبوه سازی متری  ۶.۵میلیون تومان است.
«علیرضا جعفری» در گفتوگو با ایرنا درباره هزینه
هر متر س��اخت واحدهای طرح نهضت ملی مس��کن،
افزود :هزینه س��اخت در طرح نهضت ملی مس��کن به
متری هشت میلیون تومان نرسیده است؛ چراکه دولت
در ای��ن طرح از فرمول س��اخت بر اس��اس «هزینه به
مقیاس» استفاده کرده است.
وی توضی��ح داد :هم��ان رقم مت��ری  ۴.۵میلیون
تومان مبنای س��اخت هر متر واحده��ای نهضت ملی
مس��کن اس��ت ک��ه از س��وی معاونت مس��کن وزارت
راه و شهرسازی در سال  ۱۴۰۰اعالم شد ،البته این رقم
با لحاظ ش��اخصهای تورمی سه ماه سوم سال ۱۴۰۰
اعالم شد و وقتی بهروزرسانی کردیم در سال  ۱۴۰۱به
رقم متری  ۶.۵میلیون تومان رسیدیم.
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید گفت:

همین حاال در حال ارزیابی هزینه س��اخت هستیم ،اما
تاکنون هزینه ساخت نهضت ملی از حدود  ۶.۵میلیون
تومان باالتر نرفته است.
جعفری در پاس��خ به این سوال که چگونه با وجود
تورم مصالح س��اختمانی ،قیمت ساخت افزایش نیافته
است ،توضیح داد :اگر قیمتها را به نسبت تورم افزایش
دهیم ،فش��ار بر متقاضیان افزای��ش مییابد ،به همین

دلیل دولت با سیاست «تامین مصالح» و «انبوه سازی»
هزینه به مقیاس را کاهش داده اس��ت و وقتی مدیریت
هزینه به مقیاس انجام شود ،قیمتها متعادل میشود.
به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید،
دولت در س��اخت واحدهای نهضت ملی مسکن تالش
دارد تا از ش��رکتهای توانمند در حوزه انبوه س��ازی و
پیمان��کاران با رتبه یک اس��تفاده کند و از این روش با
مدیریت هزینه ،حداقل سازی شود تا فشار به متقاضی
نیاید.
وی تاکی��د کرد:س��اخت نهض��ت مل��ی ب��ا متری
 ۶.۵میلی��ون تومان به معنای کاهش کیفیت س��اخت
نیس��ت؛ بلکه به دنبال س��اخت با کیفیت باال با حداقل
هزینه هستیم.
جعف��ری تاکید ک��رد:در طرح نهض��ت ملی مدل
هزینه به مقیاس در غالب انبوهس��ازی دنبال میش��ود
و در کنار این مدل صنعتیس��ازی که منجر به کاهش
هزین��ه س��اخت خواهد ش��د را نی��ز در دس��تور کار
داریم.

تاکید روسای استاندارد ایران و عراق بر رفع مشکالت
صادرات و واردات بین دو کشور

روس��ای اس��تاندارد ای��ران و عراق
در خاتمه اجالس��یه موسسه استاندارد
و اندازه شناس��ی کش��ورهای اس�لامی
(اس��میک) در ترکیه ،بر رفع مشکالت
صادرات و واردات بین دو کش��ور تاکید
کردند.
به گزارش س��ازمان ملی استاندارد
ای��ران ،در ای��ن دی��دار ،ط��رف عراقی
خواهان تجدید تفاهم نامه بین دو کشور
شد و رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد
ایران ضم��ن موافقت با این پیش��نهاد،
نسبت به تجدید تفاهم نامه قول مساعد
داد.
هفدهمین نشس��ت مجمع عمومی
موسسه بین المللی اس��میک با حضور
 ۴۳عضو ،صبح روز سه شنبه (اول آذر)
ب��ا دس��تور کار گزارش مالی اس��میک،

تصوی��ب کمک ه��ای الزامی س��الیانه
کش��ورهای عض��و ب��ه بودج��ه ۲۰۲۳

 ،SMIICخروجیه��ای فعالیته��ای
شورا توس��ط روسای ش��ورا/کمیتهها و

سایر موارد اولویت دار آغاز به کار کرد.
اس��میک ،تنها موسسه بین المللی
م��ورد قبول  ۵۷کش��ور عضو س��ازمان
همکاریه��ای اس�لامی ( )OICدرباره
تدوی��ن اس��تانداردهای مرتب��ط ب��ا
موضوع��ات حالل و ایجاد زیر س��اخت
کیفی حالل کش��ورهای اس�لامی است
و س��ایر فعالیتهای این موسسه نیز با
هدف ارتقای توان فنی و تسهیل تجارت
اعضا ،دنبال میشود.
س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران نیز
پ��س از تصویب قانون عضویت ایران در
اسمیک توسط مجلس شورای اسالمی
در س��ال  ،۱۳۹۴بهط��ور رس��می در
همه ارکان و فعالیتهای این موسس��ه
عضو بوده و فعاالنه مش��ارکت داش��ته
است.

خبــر
سرپرست وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد:

شناسایی و رفع نقاط پر تصادف جادهها
با کمک استانها

ش��هریار افندیزاده با اش��اره به نقش��ه راه مصوب برای افزایش ایمنی
جادهها گفت :شناس��ایی و رف��ع نقاط حادثهخیز و برط��رف کردن آنها با
همکاری و کمک استانها منجر به نزولی کردن روند تصادفات خواهد شد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی؛ شهریار افندیزاده ،سرپرست و معاون
حملونق��ل وزارت راه و شهرس��ازی ضمن گرامیداش��ت روز جهانی یادبود
قربانیان س��وانح رانندگی ،اظهار کرد :ثبت اطالعات س��ازمانها و ارگانهای
تأثیر گذار در س��امانه جامع ثبت حوادث و سوانح حملونقل کشور ضروری
اس��ت ،چرا که تحلیل این دادهه��ا به ما برای تصمیمگی��ری و ارائه راهکار
مناسب در جهت کاهش تصادفات جادهای کمک خواهد کرد.
وی با اش��اره به برگزاری جلس��ات کمیس��یون ایمنی راهه��ا در وزارت
راه و شهرس��ازی گفت :هدف اصلی این کمیس��یون ،کاهش تعداد تصادفات
جادهها با کمک عوامل تأثیر گذار اس��ت و قرار ش��د نقاط پر تصادف توسط
س��ازمان راهداری و حملونقل ج��ادهای و پلیس راه ظ��رف مدت یک ماه
شناسایی و به کمیسیون ایمنی راهها برای اقدامات بعدی ارائه شود.
افندیزاده همچنین به ابالغ دس��تورالعمل شناس��ایی نقاط پر تصادف
در فروردین  ۱۴۰۱اش��اره کرد و افزود :بر اساس این دستورالعمل ،سازمان
راهداری و حملونقل جادهای با همکاری اس��تانها این نقاط را شناس��ایی
میکن��د تا با توجه به بودج��ه موجود برای برطرف کردن ای��ن نقاط اقدام
شود.
معاون حملونقل وزارت راه و شهرس��ازی در ادام��ه از اهمیت برنامه و
نقشه راه کاهش تصادفات خبر داد و گفت :در سال  ۹۸برنامه اقدام یا اکشن
پلن��ی برای افزایش ایمنی راهها و کاهش تصادفات در کمیس��یون ایمنی و
مراجع ذیصالح تأیید ش��د که طی جلسات کمیسیون ایمنی راهها وظایف
همه سازمانها و عملکرد آنها بر اساس این برنامه اقدام ،مورد ارزیابی قرار
میگیرد.
سرپرس��ت وزارت راه و شهرسازی س��امانه جامع ثبت حوادث و سوانح
حملونقل کش��ور را یک سامانه مهم برای دریافت اطالعات دانست و تاکید
کرد:همه س��ازمانها و ارگانه��ای تأثیر گذار مثل پلی��س راه ،قوه قضائیه،
سازمان راهداری و حملونقل جادهای ،اورژانس ،هالل احمر و …باید تمامی
اطالعات خود را درباره تصادفات جادهای اعم از موقعیت و ش��دت تصادف و
تعداد متوفیان و مجروحین ارائه کنند تا بتوانیم بر اساس این دادهها ،تحلیل
مناسبی برای تصمیمگیری داشته باشیم.
مع��اون حملونق��ل وزارت راه و شهرس��ازی با بیان اینک��ه باید تالش
کنیم تعداد تصادفات روند رو به کاهش داش��ته باش��د ،افزود :در تصادفات
جادهای عامل انس��ان ،جاده و خودرو تأثیر دارد ،در حوزه جاده ،شناس��ایی
و برطرف کردن نقاط پر تصادف در کاهش سوانح جادهای مؤثر است.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور:

اختصاص  ۱۰۰میلیارد تومان برای مبارزه با آفات

ش��اهپور عالیی از تخصیص  ۱۰۰میلیارد تومان از محل مدیریت بحران
برای مبارزه با آفت سرخرطومی حنایی خرما خبر داد و گفت :از این میزان
 ۱۵میلیارد تومان به جنوب کرمان اختصاص دارد.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالعرس��انی وزارت جهاد کش��اورزی ،ش��اهپور
عالییمقدم دیروز در آئین اختتامیه دومین جش��نواره خرمای کلوته جنوب
کرمان در شهر عنبرآباد ،تخصیص اعتبارات الزم برای مبارزه با آفت نخیالت
را به نخلداران نوید داد و گفت :مبلغ  ۱۰۰میلیارد تومان از مدیریت بحران
ابالغ شده که  ۳۰میلیارد تومان برای کرمان است و از این میزان  ۱۵میلیارد
تومان برای جنوبکرمان در نظر گرفته شده است.
وی ب��ا بیان این که نخلداران نگران آفت س��رخرطومی خرما نباش��ند،
افزود :س��ازمان حفظ نباتات ،مواد ش��یمیایی ،ابزارآالت و پوش��ش را تأمین
میکند زیرا کار مبارزه باید به درس��تی انجام ش��ود و جای نگرانی هم برای
نخلداران وجود ندارد.
به گفته این مقام مس��ئول ،در کنار اعتبارات هم��ه باید برای مبارزه با
سوسک سرخرطومی حنایی پای کار بیایند.
رئیس س��ازمان حفظ نباتات کشور یکی از مش��کالت بزرگ در جنوب
کرم��ان را آف��ت حنایی خرما اعالم کرد که طغیان کرده اس��ت و افزود :این
آفت خطرناک و پیچیده است که گزارش این آفت به وزارت جهاد کشاورزی
ارائه شده و آنچه در توان وزارتخانه بوده انجام دادیم ،در این راستا مبارزه با
این آفت آغاز شده است.
عالییمق��دم ،غ��ذا را عی��ار امنیت��ی کش��ورها عن��وان ک��رد و افزود:
هم��ه حاکمی��ت و دولته��ا وظیفه تأمی��ن امنی��ت غذایی را دارن��د و در
ایران  ۱۴میلیون هکتار س��طح زیر کش��ت اراضی باغی و زراعی اس��ت که
 ۱۰۶میلیون تن محصول از آن تولید میشود.
وی با بیان این که آب و هوای ایران خش��ک و نیمهخشک است ،اظهار
کرد:براساس تحقیقات جایی که میزان بارندگی کمتر از  ۵۰۰میلیمتر باشد
کشاورزی سخت است.
رئیس س��ازمان حفاظ��ت نباتات کش��ور ،افزایش به��رهوری در بخش
کش��اورزی را منوط به افزایش دانش کشاورزی عنوان کرد و افزود:در بخش
کشاورزی کشور  ۴میلیون و  ۲۰۰هزار بهرهبردار وجود دارد که درصد باالیی
تخص��ص الزم را در این بخش ندارند ،بنابرای��ن باید زمینه انتقال یافتههای
تحقیقاتی بخش کشاورزی را زیاد کنیم.

آمار عجیب اما واقعی؛  ۹۲درصد چک ها
در مهر ماه بدون مشکل وصول شد

بر اس��اس آمار بان��ک مرکزی  92.4درصد چک ه��ا در مهر ماه وصول

شد.
ب��ه گزارش بانک مرکزی ،از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادلهش��ده در
مهر ماه به ترتیب  ۹۲.۴درصد و  ۸۸.۹درصد وصول شده است .درصد تعداد
و مبلغ چکهای وصولشده در ماه قبل از آن (شهریورماه) به ترتیب معادل
 ۹۱.۸درصد و  ۸۹.۵درصد بوده اس��ت .همچنین این نس��بت در ماه مشابه
سال قبل به ترتیب برابر  ۹۱.۲درصد و  ۸۶.۹درصد بوده است.
ش��اخص نس��بت چکهای برگش��تی به چکهای مبادلهای در مهرماه
 ۱۴۰۱ب��ه لح��اظ تع��دادی ۷.۶ ،درصد ب��وده که این ش��اخص در ماه قبل
ع��دد  ۸.۲درصد را نمایش میدهد .همچنین این ش��اخص به لحاظ مبلغی
 ۱۱.۱درصد بوده و در ماه قبل عدد  ۱۰.۵درصد را نمایش میدهد.

