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بودجه

 3ایراد دوباره شورای نگهبان
به بودجه 98

خانه

وام ساخت مسکن روستایی
 ۴۰میلیون تومان میشود

معاون بازس��ازی مس��کن روس��تایی بنیاد
مس��کن از پیش��نهاد افزایش سقف تسهیالت
ساخت مسکن روس��تایی تا  45میلیون تومان
خبر داد و گفت :سازمان برنامه با افزایش سقف
ت��ا 40میلیون توم��ان موافقت ک��رده اما بانک
مرکزی با سقف  35میلیون تومان موافق است.
عزیزاهلل مهدیان در گفتوگو با فارس ،در پاسخ
به این سؤال که با توجه به افزایش قیمت مصالح
س��اختمانی و قانون افزایش ساالنه 15درصد به
سقف تسهیالت مس��کن روستایی آیا پیشنهاد
افزایش س��قف وام به دولت ارائه خواهد ش��د؟
گفت :بنیاد مس��کن پیشنهاد رس��می خود را
تا س��قف 45میلیون تومان ارائه کرده اس��ت اما
سازمان برنامه و بودجه افزایش سقف تسهیالت تا
 40میلیون را قبول کرده و بانک مرکزی تا سقف
 35میلیون را پذیرفته است .گفتنی است شنبه
هفته آینده این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی
دولت بررسی میشود.
■■جمعیت روستایی به  ۲۶درصد رسید

در همین حال معاون توس��عه روس��تایی و
مناطق محروم کش��ور جمعیت روستایی کشور
را  ۲۶درصد اع�لام کرد .به گزارش مهر ،محمد
امید با بیان این مطلب اظهار داش��ت ۳۸ :هزار و
 ۵۰۰روس��تای باالی  ۲۰خانوار در کشور وجود
دارد که از زیرساختهای مناسب توسعه از جمله
آب ،برق ،راه ،آموزش و بهداشت برخوردارند .امید
با اشاره به اینکه در حوزه گازرسانی به روستاها به
ازای هر خانوار  ۱۲میلیون تومان هزینه میشود،
گفت :اوایل انقالب جمعیت روس��تایی کش��ور
۵۰درصد بوده ،درحالیکه این مهم به ۲۶درصد
رسیده است .وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر
جمعیت روس��تایی کشور  ۲۲میلیون نفر است،
افزود :در حوزه اش��تغال روستایی آنطور که باید
رشدی شکل نگرفته و رش��د اشتغال روستایی
با رشد جمعیت روس��تایی توازن ندارد .وی رقم
تس��هیالت روس��تایی در دولت تدبیر و امید را
۱۸هزار میلیارد تومان با نرخ  ۶درصد اعالم کرد.
پرواز

موافقت با خرید  ۲۸فروند هواپیما

در آخرین جلس��ه ش��ورای اقتصاد سال ۹۷
س��رمایهگذاری از محل منابع داخل��ی ایرانایر
ب��رای خرید  ۲۰فرون��د  3 ،ATRفروند ایرباس
جدید و  5فروند ایرباس کارکرده از سوی وزارت
راهوشهرسازی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر
با آن موافقت ش��د .بهگزارش پایگاه اطالعرسانی
ریاستجمهوری ،در این جلسه وزرای نیرو ،نفت،
جهاد کش��اورزی ،تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی،
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و معاون
علمی و فناوری رئیسجمهور نیز حضور داشتند.
از دیگر مصوبات این جلس��ه اصالح مصوبه طرح
گازرسانی به استان سیستانوبلوچستان با هدف
افزایش تعداد خانوارهای برخوردار از گاز از 300
هزار به  700هزار خانوار ،اجرای طرحهای آبرسانی
به برخی شهرهای استان خوزستان و درخواست
تعیین قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی
برای سال  98بود.

چک

رئیس کمیته پول و بانک مجلس :با وجود مخالفت دولت دریافت وجه التزام اضافی ممنوع شد

حذف سود مرکب وامها

گ�روه اقتص�ادی :نمایندگان مجل��س در جریان
بررس��ی ایرادات ش��ورای نگهبان ،س��ود مرکب
از وامه��ا را ح��ذف کردند ت��ا بزرگترین دغدغه
وامگیرندگان و تولیدکنندگان برطرف شود.
به گزارش «وطنامروز» ،بانکها عالوه بر وجه
الت��زام و جریمه تاخیر در پرداخت وامها از س��ود
مرکب استفاده میکردند و نمایندگان مجلس در
جریان بررس��ی ایرادات ش��ورای نگهبان به الیحه
بودجه  98س��ود مرکب را ح��ذف کردند .محمد
حس��ینزادهبحرینی ،رئی��س کمیته پ��ول ،بانک
و بازار س��رمایه مجلس در این ب��اره گفت :از اقدام
انقالبی مجلس برای تطهی��ر نظام بانکی از پدیده
ش��وم ربح مرک��ب و حل مش��کل تولیدکنندگان
و تس��هیالتگیرندگان تش��کر میکنم و از فقها و
حقوقدانان بزرگوار ش��ورای نگهب��ان و در صورت
ارجاع به مجمع تش��خیص مصلح��ت ،از اعضای
مجمع میخواهم مجلس را در این اقدام مهم یاری
دهند .وی در تشریح پیشنهاد خود برای الحاق یک
بند به تبصره  16قانون بودجه سال  98درباره حذف
سود مرکب از اعطای تسهیالت و توضیح اینکه در
صورت تصویب نهایی و اجرای آن قرار اس��ت چه
اتفاقی بیفتد؟ گفت :طی سالهای گذشته به دلیل
بیتوجهی بانک مرکزی و مجلس ،اتفاق بسیار بدی
در برخی بانکهای کشور افتاده که باعث قفل شدن
بخش��ی از منابع بانکها و ورشکستگی و تعطیلی
بس��یاری از واحدهای تولیدی کش��ور شده است.
رئی��س کمیته پول ،بانک و بازار س��رمایه مجلس
ش��ورای اسالمی با بیان اینکه طبق مقررات جاری
بانک مرکزی که به تأیید ش��ورای محترم نگهبان
هم رسیده است ،در صورتی که بدهکار در سررسید
نتواند بدهی خ��ود را به بانک بپ��ردازد ،باید برای
مدتی که تأخیر کرده اس��ت ،وجه التزام پرداخت
کند ،اف��زود :وجه التزام عبارت اس��ت از  6درصد
بهعالوه نرخ س��ودمندرج در قرارداد اما ش��ورای
محترم نگهبان در مجوزی که به بانک مرکزی برای
دریافت وجه التزام توسط بانکها داده ،تصریح کرده
است دریافت وجه التزام فقط روی باقیمانده اصل
تسهیالت اعطایی مجاز است.
■■دریافت وجه التزام از سود و جرایم متعلقه

وی ادامه داد :متأس��فانه برخی بانکها به این
موضوع مهم توجه نکردهاند و از «سود» تسهیالت و
«جرایم» متعلق به آن ،دوباره و چندباره وجه التزام
گرفتهان��د و روش کار هم به ای��ن صورت بوده که
پس از پایان مدت «قرارداد اولیه» ،بانک باقیمانده
اصل تسهیالت ،باقیمانده سود تسهیالت و باقیمانده
جرایم متعلقه را جمع زده و یک تسهیالت جدید به
همان مبلغ به مشتری پرداخت کرده است .نماینده
مردم مش��هد و کالت در مجلس شورای اسالمی
ب��ا بیان اینکه در این فرآیند که کام ً
ال هم در نظام
بانکی ما رایج است ،دقیقاً همان اتفاقی میافتد که
شورای محترم نگهبان صریحاً آن را نهی کرده است،

نما
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه :بانکها از مصوبه اخیر مجلس ناراضی هستند
رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت :عمده مراجع عالیقدر تقلید به وضعیت اخذ سود
مرکب از تسهیالتی که به مردم ارائه شده معترض هستند ،لذا امیدوارم شورای نگهبان مصوبه مجلس
را برای خارج کردن ربح (سود) مرکب از تسهیالتی که به مردم داده شده بپذیرد .عبداهلل تاجگردون با
بیان اینکه بانکها بویژه بانکهای خصوصی از موضوع خارج کردن ربح مرکب از تسهیالتی که به مردم
ارائه شده ناراحت هستند ،افزود :در جلسه امروز(دیروز) کمیسیون تلفیق عنوان کردم که کسی بیشتر از
بنده با مدیران بانکها دوست نیست اما این یک تصمیم مهم بوده که باید اخذ شود .وی ادامه داد :عمده
مراجع عالیقدر تقلید به وضعیت اخذ ربح مرکب از تسهیالتی که به مردم ارائه شده معترض هستند ،لذا
امیدوارم ش�ورای نگهبان مصوبه مجلس را بپذیرد .نماینده مردم گچس�اران و باشت در مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :اگر موضوع ربح مرکب به مجمع تشخیص نظام رفت هم امیدوارم مجمع تشخیص،
مصلحت را منافع عموم مردم بداند.

اظهار داشت :این کار به معنی این است که بانک از
سود ،سود بگیرد که مصداق روشن و قطعی «ربح
مرکب» و مورد نهی همه فقها و مراجع معظم تقلید
اس��ت و نتیجه این رفتار بانکها ،انباش��ته شدن
بدهی تسهیالتگیرندگان و افزایش مطالبات معوق
بانکهاست که متأسفانه روز به روز هم دارد بیشتر
و بیشتر میشود.
■■جلوگی�ری از نهایی ش�دن مصوب�ه حذف
دریافت ربح مرکب

وی در ادامه گفتوگو با خانه ملت ،تاکید کرد:
اگر بانک مرکزی معتقد اس��ت بانکهای ما واقعاً
از روش ربح مرکب اس��تفاده نمیکنند ،بهتر بود
به جای تالش برای جلوگیری از نهایی شدن این
مصوب��ه ،صریحاً اعالم میکرد بانکها ربح مرکب
نمیگیرند تا اساساً نیاز به چنین مصوبهای نباشد.
حسینزادهبحرینی فرق سود ساده و سود مرکب را
با یک مثال توضیح داد و افزود :فرض کنید شخصی
مبلغ یک میلیون تومان با نرخ سود  20درصد و با

گ�روه اقتص�ادی :آماره��ای تجارت
تجارت
خارجی  ۱۱ماهه س��ال  ۱۳۹۷نشان
میده��د در ای��ن م��دت واردات کاهش یافته اس��ت.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،در  11ماه نخس��ت 97
شرکتهای ایرانی بدون محاسبه نفت خام توانستهاند
حدود  ۱۰۶میلیون تن کاال صادر کنند که این رقم در
قیاس با مدت مش��ابه سال  96کاهش  6/4درصدی را
نشان میدهد .همچنین ارزش کل صادرات انجام شده
در این مدت به حدود  ۴۰میلیارد دالر رس��یده که در
قیاس با سال  ،۹۶کاهش یک درصدی نشان میدهد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند با وجود تحریمهای
جدید دولت آمریکا علیه ایران ،ثبت این آمارهای جدید
نش��ان از آن دارد که ایران توانسته بازارهای خود را تا
حد زیادی حفظ کند .از س��وی دیگر بر اساس آخرین

سررسید یکساله از بانک تسهیالت گرفته است،
این شخص باید در سررسید ،یک میلیون و 200
هزار تومان به بانک عودت دهد .حس��ب مقررات
فعل��ی بانک مرکزی که به تأیید ش��ورای محترم
نگهبان نیز رس��یده است ،تس��هیالتگیرنده در
ضمن قراردادی که با بانک منعقد میکند ،متعهد و
«ملتزم» میشود در صورتی که در پرداخت بدهی
خود در سررسید کوتاهی کند ،مبلغی را به عنوان
«وجه التزام» به بانک بپردازد.
وی با بیان اینکه نرخ وج��ه التزام 6 ،درصد از
نرخ س��ودمندرج در قرارداد بیش��تر است ،ادامه
داد :بنابراین طبق قرارداد ،اگر تسهیالتگیرنده در
سررس��ید ،بدهی خود را ب��ه بانک نپردازد و یک
س��ال تأخیر کند ،باید یک میلی��ون و  512هزار
توم��ان پرداخت کند ،پ��س در این مثال ،جریمه
یکس��ال تأخیر 312 ،هزار تومان است ،حال اگر
یک س��ال دیگر تأخیر کند و کل بدهیاش را در
پایان سال س��وم یکجا پرداخت کند ،چه اتفاقی

میافتد؟  312هزار تومان دیگر به بدهی او افزوده
میشود ،اگر بازهم تأخیر کند ،مث ً
ال بدهیاش را در
پایان سال چهارم یا پنجم یا ...پرداخت کند ،طبق
مصوبه صریح شورای محترم نگهبان ،مبلغ جریمه
یا «وجه الت��زام» برای س��الهای بعد هم همان
 312هزار تومان است و این عدد ،با گذشت زمان
افزایش پیدا نمیکند .رئیس کمیته پول ،بانک و
بازار سرمایه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :در
نتیجه اگر تسهیالتگیرنده  10سال تأخیر کند و
تمام بدهی خود را به جای اینکه در پایان س��ال
اول بپردازد ،در پایان س��ال یازدهم پرداخت کند،
باید مجموعاً  4میلیون و  320هزار تومان به بانک
پرداخت کند تا بریالذمه شود اما در همین مثال،
اگر بانک از فرمول «سود مرکب» استفاده کند ،از
تسهیالتگیرنده به جای « 4میلیون و  320هزار
تومان» 12« ،میلیون و 100هزار تومان» مطالبه
خواهد کرد ،یعنی حدودا ً  3برابر.
■■مصوب�ه مجل�س ،بخش�ش اص�ل یا س�ود
تسهیالتنیست

وی با بیان اینکه ایراد دیگر شورای نگهبان این
ب��ود که این مصوبه ب��ه بانکهای خصوصی ضرر
میزند و مجلس نمیتواند به بخش خصوصی زیان
تحمیل کند ،تصریح کرد :متأسفانه بانک مرکزی
و شبکه بانکی هم در ایجاد این ذهنیت نادرست
خیلی نقش داشتند که به برخی فقها و حقوقدانان
محترم ش��ورا توضیح دادیم ک��ه موضوع مصوبه
مجلس ،بخشش اصل یا سود تسهیالت نیست و
در این مصوبه فقط جرایم بخش��یده شده که هم
اکنون نیز هیأت مدیره بانکها با اختیار خودشان
چنین بخشش��ی را انجام میدهند و از این جهت
اعتراضی به مصوبه مجلس ندارند.
ارزش ماهانه تجارت کاال (دالر)

در یازدهمین ماه سال 97

ماه

تراز تجاری  1/5میلیارد دالر مثبت شد
محاس��بات انجام شده
در این م��دت ایران ۲۹
میلیون تن واردات کاال
داش��ته که در قیاس با
مدت مشابه س��ال 96
کاه��ش  17/4درصدی
را نشان میدهد .همچنین ارزش کل کاالهای وارداتی
به ایران  38/5میلیارد دالر بوده که نس��بت به پارسال
کاهش  21/5درصدی را نشان میدهد .به این ترتیب
در طول ماههای سپری ش��ده از سال  ۹۷تراز تجاری
ایران مثبت  1/5میلیارد دالر بوده است .جدول آماری

تالش دولت برای تنظیم بازار ادامه دارد

واردات عدس و نخود با ارز  4200تومانی

گ�روه اقتص�ادی :وزی��ر صنعت،
بازار
معدن و تجارت خواس��تار افزوده
ش��دن  ۸قلم کاال از جمله کره ،چ��ای و عدس به
گروه یک کاالیی برای تنظیم و مدیریت بازار شب
عید شد .به گزارش «وطن امروز» ،بر اساس مکاتبه
رضا رحمانی با عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک
مرکزی درباره س��اماندهی و
مدیریت بازار ارز ،شاهد تغییر
دوباره گ��روه کاالیی  8ردیف
تعرفه شامل کره بستهبندی،
لپه ،نخود رسمی ،لوبیا قرمز،
لوبیاچیت��ی ،ع��دس ،چ��ای
کوبیده و انواع چای س��یاه از گ��روه  2به گروه یک
کاالیی خواهیم بود .در نامه رحمانی به همتی آمده
است :دس��تور فرمایید گروه کاالیی اقالم یاد شده
مانند گذشته در گروه یک کاالیی قرار گیرند .گفتنی
است ماهانه یکمیلیارد دالر انواع کاالی اساسی از
گمرکات کشور ترخیص میشود و بر اساس مصوبه
مجلس در قانون بودجه س��ال  98سیر استفاده از
ارز 4200تومانی برای واردات کاالهای اساس��ی در

ثبت کدرهگیری چکهای برگشتی

عكس :وطن امروز

ش��ورای نگهبان نظر نهاییاش درباره الیحه
بودج��ه  ۹۸را اعالم و آن را در نامهای به مجلس
شورای اسالمی اعالم کرد .عباسعلی کدخدایی،
سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با تسنیم،
با اشاره به بررس��ی  12ایراد این شورا نسبت به
الیح��ه بودجه  98گفت 9 :م��ورد از ایراداتی که
قب ً
ال ش��ورای نگهبان نسبت به الیحه بودجه 98
وارد کرده بود ،از سوی مجلس رفع شده و 3ایراد
همچنان باقی اس��ت .وی اف��زود :در صورتی که
مجل��س ایرادات باقیمانده از الیحه بودجه  98را
برطرف کند ،ما در ش��ورای نگهبان دوباره اعالم
نظر میکنیم اما در صورتی که مجلس به مصوبه
قبلیاش پیرام��ون این  3ایراد اصرار کند ،الیحه
بودجه برای تعیین تکلیف نهایی و حل اختالف،
به مجمع تش��خیص مصلحت نظام ارجاع داده
خواهد ش��د .وی خاطرنشان کرد 3 :ایراد شورای
نگهبان نسبت به الیحه بودجه  ،98در نامهای به
مجلس شورای اسالمی ارسال شده است .شورای
نگهبان در ایرادات اعالمی آورده است« :در جزء
 4بند الحاقی 2تبصره  ،4ایراد همچنان باقی است
و الزم است در بودجه  98بازپرداخت تسهیالت
برداشتشده از صندوق توسعه ملی در سال 97
بیان شود .ایرادات تبصره  16درباره تبعیض ناروا و
شمول اطالق آن نسبت به کسانی که عذر موجه
ندارند و نیز بانکهای خصوصی باقی اس��ت .در
تبصره  18باتوجه به عدم تایید اساسنامه صندوق
توسعه در شورای نگهبان ایراد باقی است».

وطن امروز

س��ال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد .سال آینده
 14میلی��ارد دالر برای واردات کاالهای اساس��ی از
محل درآمدهای نفتی لحاظ شده و بهنظر میرسد
رفتهرفته مشکالت ایجادشده در تنظیم بازار برخی
اقالم برطرف شود .از سوی دیگر وزیر صنعت ،معدن
و تجارت با ارسال نامهای به گمرک ممنوعیت و لغو
ممنوعیت صادرات برخی اقالم
شامل شیرخش��ک کودکان،
آبپنی��ر ،س��یب و پرتقال و
نئوپ��ان را اعالم کرد .رحمانی
نوشت :بر این اساس صادرات
شیرخش��ک ک��ودکان فقط
توسط واحدهای تولید و با مجوز سازمان غذا و دارو
و پرداخت مابهالتفاوت محاسبهشده توسط سازمان
حمای��ت مصرفکنن��دگان و تولیدکنندگان مجاز
است .صادرات آبپنیر نیز فقط با مجوز وزارت جهاد
کشاورزی مجاز است .همچنین ممنوعیت صادرات
سیب و پرتقال که تا  15فروردین سال  98بود به «تا
اطالع ثانوی» تغییر کرد و ممنوعیت صادرات نئوپان
خام نیز برداشته شد.

صادرات

واردات

فروردین 2.500.000.000 3.100.000.000

ماههای سپری شده از سال  ۹۷نشان میدهد
اردیبهشت با ثبت  4/6میلیارد دالر ،بهترین
ماه از نظر عملکرد صادراتی بوده و فروردین
با  3/1میلی��ارد دالر ،کمتری��ن عملکرد را
میان ماههای امسال داشته است .همچنین
شرکتهای ایرانی در بهمنماه  3/7میلیارد
دالر صادرات داشتهاند .در حوزه واردات نیز اردیبهشت
با  4/8میلیارد دالر بیش��ترین واردات س��ال را به خود
اختصاص داده و فروردین با  2/5میلیارد دالر ،کمترین
واردات را داشته است .شرکتهای ایرانی در بهمن 2/8
میلیارد دالر واردات داشتهاند.

اردیبهشت 4.800.000.000 4.600.000.000
خرداد 3.900.000.000 3.900.000.000
تیر

3.900.000.000 3.800.000.000

مرداد

3.700.000.000 3.800.000.000

شهریور 3.300.000.000 3.800.000.000
مهر

4.100.000.000 4.100.000.000

آبان

3.200.000.000 2.800.000.000

آذر

3.100.000.000 3.400.000.000

دی

3.100.000.000 3.000.000.000

بهمن

2.800.000.000 3.700.000.000

مخالفت نمایندگان کارفرمایی جلسه سهشنبه را بینتیجه گذاشت
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دستمزد سناریویافزایشدستمزدکارگران
به صورت ترکیبی از «رقم ثابت به
اضافه درصد» مانند روش افزایش حقوق کارمندان
دولت یکی از پیش��نهادات ارائه ش��ده در مذاکرات
سهشنبه گذشته ش��ورای عالی کار بود .به گزارش
مهر ،نشست  ۶ساعته شورای عالی کار برای دستمزد
 ۹۸پس از چانهزنی نمایندگان
کارگ��ری و کارفرمای��ی بدون
نتیجه ماند تا بررسی دستمزد
س��ال آینده به نشس��ت هفته
آینده واگذار ش��ود .در نشست
س��هجانبه دولت��ی ،کارگری و
کارفرمایی ،نمایندگان کارفرمایی و کارگری هر یک
پیش��نهادات خود را برای افزایش مزد ارائه دادند به
نحوی که پیش��نهاد نمایندگان کارگ��ری افزایش
دس��تمزد به صورت ترکیبی از «رقم ثابت به اضافه
درص��د» بود .در عین ح��ال ،نمایندگان کارفرمایی
پیشنهاد افزایش دستمزد به روش درصدی ثابت را
مطرح کردند که مورد پذیرش نمایندگان کارگری
قرار نگرفت .اما ظاهرا ً پیشنهاد نمایندگان کارگری
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مبنی بر افزایش ترکیبی مزد از س��وی وزیر کار به
عنوان یکی از نمایندگان دولتی شورای عالی کار نیز
مورد پذیرش بود ولی به دلیل اختالف نظر اعضا در
نهایت توافقی در این زمینه حاصل نشد .همچنین در
این نشست با استعالم از وزارت اقتصاد درباره میزان
تورم اسفندماه ،تورم  12ماهه منتهی به اسفند ۹۷
بیش از  ۳۰درصد اعالم شد.
از سوی دیگر ،افزایش ترکیبی
حق��وق کارکن��ان دولت��ی و
دستگاههای اجرایی برای سال
آینده به می��زان « ۴۰۰هزار
تومان به اضافه تا  ۱۰درصد»
احتمال افزایش ترکیبی دستمزد کارگران را بیشتر
میکند .قرار اس��ت نشست بعدی شورای عالی کار
دوشنبه هفته آینده  ۲۷اسفند برای تصمیمگیری
نهایی درباره حداقل دستمزد برگزار شود .در همین
حال شکور پورحسین ،عضو ناظر مجلس در شورای
عالی حقوق و دس��تمزد اظهار داش��ت :قرار اس��ت
افزایش حقوق کارگران ترکیبی از افزایش  400هزار
تومانی حقوقها به اضافه  10درصد باشد.

مدی��رکل مق��ررات ،مجوزه��ای بانکی و
مبارزه با پولش��ویی بانک مرکزی از تولید یک
کد رهگیری برای هر چک برگش��تی خبر داد.
حمیدرضا غنیآبادی در گفتوگو با مهر اظهار
داش��ت :دارن��دگان چک برگش��تی ،از افتتاح
حس��اب جدید ،ارائه تسهیالت بانکی و صدور
ضمانتنام��ه ارزی یا ریالی محروم میش��وند.
غنیآبادی با بیان اینکه بر اساس سیاست جدید
بانک مرکزی ،برای هر چک برگشتی ،یک کد
رهگیری تولید میشود ،افزود :الزمه رسیدگی
به وضعیت چک برگش��تی در مراجع قضایی،
وجود کد رهگیریاست .وی درباره ثبت فوری
همه چکهای برگش��تی در سامانه اطالعات
یکپارچه بانک مرکزی ،گفت :بهموجب قانون،
همه چکهای برگش��تی در سامانه اطالعات
یکپارچه بانک مرکزی ثبت فوری شده و ظرف
 ۲۴ساعت به تمام بانکها ابالغ میشود ،ضمن
اینکه بانکها نیز موظفند به اندازه کسری مبلغ
چک ،از حساب صادرکننده ،مسدود کنند و از
افتتاح حس��اب جدید ،ارائه تسهیالت بانکی و
صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی نیز جلوگیری
به عمل آورند که این موضوع ،به پیشگیری از
صدور چکهای برگشتی بعدی منجر خواهد
شد .وی درباره پیشبینی قانون برای کمک به
بنگاههای بزرگ کشور ،گفت :اگر این واحدها
چک برگشتی داشتند و محدودیتهای قانون
موجب بیکار شدن افراد و کارگرها میشد ،در
چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت
اقتصاد و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران
میرسد ،با موافقت شورای تأمین استان ،اجرای
محدویتها بهجز مس��دودی وجوه حسابها
ب��رای مدت یک س��ال ب��ه تعوی��ق میافتد.
غنیآبادی اظهار داشت :ارائه دستهچک فقط از
طریق سامانه صیاد انجام میشود ،بدین ترتیب
که اگر فردی چک برگشتی داشته باشد ،از هیچ
بانک دیگری نمیتواند دسته چک دریافت کند.
خودرو
ابهام در تحویل بموقع
خودروهای سایپا و ایرانخودرو

فروش فوریها فوری تحویل میشود؟

دیروز ایرانخودرو فروش فوری محصوالت
خود را با س��مند و پژو  ۴۰۵ادامه داد که پس
از گذشت ۲۰دقیقه ظرفیت فروش آنها به پایان
رس��ید .به گزارش ایسنا ،طبق روال چند هفته
اخیر ،دیروز چهارش��نب ه (روز شانزدهم) اجرای
فروش فوری بود .ایرانخودرو پس از اعالم آمار
 8روز نخس��ت فروش محصوالت خود بال غ بر
 5هزار و  ۷۰۰دس��تگاه ،تاکن��ون رقم دیگری
از فروش خ��ود تا دیروز که ش��انزدهمین روز
فروش ف��وری محصوالتش بوده را اعالم نکرده
اس��ت .عالوه بر این اطالعات��ی از زمان تحویل
خودروهای فروخته ش��ده به صورت واقعی در
دست نیست که آیا واقعاً شرکت خودروسازی
به تعهد تحوی��ل  ۴۵روزه خ��ود عمل خواهد
کرد یا خیر؟ همچنین شرکت سایپا نیز فروش
فوری محص��والت خود را دی��روز ادامه داد .بر
این اساس س��ایپا ،آریو را به قیمت ۹۵میلیون
توم��ان ،پی��کاپ ری��چ دو کابی��ن را به قیمت
۱۴۷میلیون و۷۰۰هزار تومان ،س��ایپا  ۱۳۱را
به قیم��ت  ۳۷میلیون و کویی��ک را به قیمت
۵۸میلیون تومان در فروش فوری دیروز عرضه
ک��رد .عالوه بر این ،در کنار ف��روش فوری این
محصوالت ،خودروهای سایپا  ،۱۵۱ساینا و تیبا
نیز پیشفروش شده است .سایپا  ۱۵۱با  ۱۵و
۲۰میلیون تومان با شرایط متفاوت پیشفروش
و به قیمت ۳۹میلیون و  ۸۰۰هزار تومان فروش
فوری میش��ود .ساینا نیز با  ۲۰میلیون تومان
پیشفروش و به قیمت  ۵۲میلیون و  ۸۰۰هزار
تومان به صورت فروش فوری عرضه میش��ود.
تیبا نیز به قیمت ۱۸میلیون تومان پیشفروش
و با  ۴۱میلیون و  ۶۰۰هزار تومان فروش فوری
میش��ود .فروش محصوالت سایپا نیز همچون
ایرانخودرو در حالی ادام��ه دارد که هنوز این
ش��رکت آمار فروش محصوالت خ��ود را اعالم
نکرده است .با توجه به اینکه آغاز طرح فروش
فوری محصوالت  2شرکت بزرگ خودروسازی
از  30بهمنماه آغاز ش��ده و س��ایپا در روزهای
تعطیل نیز فروش  ۲۰درصدی روزانه محصوالت
خود را داشته ،بنابراین طبق آنچه اعالم شده این
 ٢٠درصد شامل روزانه  ۴٠٠دستگاه خودرو در
سایپا میشود که به قیمت 5درصد زیر حاشیه
بازار و برای تنظیم بازار عرضه میشود .با توجه
به اینکه تا سهش��نبه گذش��ته  ۲۲روز از آغاز
طرح فروش فوری محصوالت سایپا با احتساب
روزهای پنجشنبه و جمعه که فروش محصوالت
این شرکت انجام شده ،میگذرد ،تاکنون طبق
محاسبات روی کاغذ باید حدود ۸۸۰۰دستگاه
از محصوالت سایپا فروخته شده باشد اما هنوز
رقم دقیقی در دس��ت نیس��ت .در همین حال
بر اساس اعالم شرکت پارسخودرو ،مشتریان
محصوالت رنو  -خریداران خودروهای ساندرو
اتوم��ات و دندهای  -در صورت تمایل به انتظار
تا تولی��د دوباره محصوالت رنو باید  ۹ماه دیگر
منتظربمانند.

