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مشکل سود مرکب و زمانتسویه بدهیحلمیشود

حمایتهای بانکی از تولید همواره یکی از مواردی اس��ت که تولیدکنندگان نس��بت به آن
گالیهمند هس��تند .یکی از دغدغههای تولید ،نقدینگی است که بخشی بهوسیله منابع مالی
بانکها تامین میش��ود .در ش��رایط فعلی و با وجود تحریمها ،ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
که س��ال گذشته تشکیل شد ،بهدنبال رفع برخی از این موانع و ایجاد یک روند تسهیلگرایانه
نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس�لامی در جلس��ه علنی روز
سهش��نبه ب��ا  ۱۷۵رای موافق ب��ه علیرضا رزمحس��ینی ،گزینه
پیش��نهادی دولت برای تصدی مس��ئولیت وزارت صنعت ،معدن
و تجارت رای اعتماد دادند .علیرضا رزمحس��ینی  ۵۹ساله (متولد
 )۱۳۴۰اس��ت .از آخرین مس��ئولیتهای رزمحس��ینی در سپاه
پاسداران انقالب اسالمی میتوان به ریاست ستاد فرماندهی سپاه
هفتم صاحبالزمان (عج) که لش��کر ثاراهلل و س��پاه استان کرمان
را اداره کرده ،اش��اره کرد .رزمحس��ینی یکی از بنیانگذاران بنیاد
حفظ آثار و نش��ر ارزشهای دفاع مقدس است و ریاست این بنیاد
را در سال  ۱۳۶۸برعهده داشت .وی پس از دوران دفاع مقدس در
مقطع کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی دانشگاه شهید باهنر
کرم��ان تحصیالت خود را دنبال و مدرک کارشناس��یاش را اخذ
کرد و در بنیاد مستضعفان مشغول کار شد .رزمحسینی همچنین
اقدام به تاسیس چند کارخانه در استان کرمان کرده است.

درخواست فعاالن صنعتی
از وزیر جدید
یادداشت امروز

در روابط بخش تولید با ش��بکه بانکی کشور است.فعاالن صنعتی معتقدند ،نیازمند نگاهی نو
و مبتنی بر ش��رایط روز هس��تیم و بازبینی در شیوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدی از سوی
بانکها یک ضرورت اس��ت .در این ش��رایط ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید بهدنبال کاهش
دغدغهه��ای تولیدکنن��دگان بوده که بخش زی��ادی در مثلث بانک ،بیم��ه و دارایی خالصه

میش��ود .اگر مشکالت این  ۳حوزه رفع شود یا دس��تکم تخفیف پیدا کند ،کمک زیادی به
تولید و توس��عه کمی و کیفی واحدهای صنعتی میکند .فعاالن صنعتی میگویند در صورت
اصالح ش��یوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدی ،مشکل سود مرکب و زمان تسویه بدهی حل
خواهد شد.
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موضوع مافیای کاغذ چقدر جدی است؟

بازار خطخطی کاغذ
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آنچه وزیر صنعت ،معدن و
تجارت باید بداند
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در صورت اصالح شیوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدی

رزمحسینی راهی
ساختمان سمیه شد
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