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شنبه  21اردیبهشت 1398

بانک
رئیسکل بانک مرکزی به بانکها گوشزد کرد

اختصاص رمز پویا
بدون دریافت هزینه

رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به موضوع
تبدیل رمز دوم ایستای بانکی به رمز پویا تاکید
کرد اجرای این طرح نباید به کسب و کارهای
نوپا لطمه بزن��د و در اجرای آن هیچ هزینهای
نباید به مش��تریان بانکها تحمیل ش��ود .به
گ��زارش «وطنام��روز» ،عبدالناصر همتی در
صفحه شخصی خود نوش��ت :الزم دیدم چند
نکته را به مردم عزیز توضیح دهم -1 :در قضیه
تبدیل رمز دوم ایس��تای بانکی به رمز پویا به
حوزه فناوری تاکید کردم که دقت بیش��تری
کنند اجرای طرح برای تامین امنیت حسابها،
نباید به کس��ب و کارهای نوپا لطمه بزند و در
اج��رای آن هیچ هزینهای نباید به مش��تریان
بانکها تحمیل شود.
 -2ای��ن روزها با موج اخبار سیاس��ی ،نرخ ارز
نوس��انات زیادی را تجربه کرده است که الزاما
اقتصادی نیست و محصول متغیرهای سیاسی
اس��ت ،چرا که عوامل بنیادی اقتصادی در این
مدت تغییرات قابل توجهی نداش��ت ه اس��ت،
لذا با توجه به تغییرات مداوم ش��یب و جهت
متغیرهای سیاس��ی ،توجه م��ردم عزیز را به
ریسک زیاد این بازار جلب میکنم.
 -3در کن��ار تالشه��ای دولت ب��رای افزایش
صادرات نفت ،کنترل هزینهها و راههای مختلف
تامین مناب��ع مالی جایگزی��ن در بودجه ،من
اعتقاد راسخ دارم اجتناب از پولی کردن کسری
بودجه باید یک اصل غیرقابل مناقش��ه باشد و
باید راههای دیگری را ب��رای افزایش درآمدها
دنبال کرد.
خودرو

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

خودروسازان ورق فوالدی را
چند میخرند؟

رئیس انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران
با بی��ان اینکه قیمت ورقهای ف��والدی ارزان
است ،گفت :اگر تولیدکنندگان خودرو بخواهند
ورقهای فوالدی را از محل واردات تأمین کنند،
قیمته��ا برای آنها  2/5براب��ر افزایش خواهد
یافت .بهرام س��بحانی در گفتوگو با تسنیم،
با اش��اره به اینکه سال گذشته  25میلیون تن
فوالد در کشور تولید شده است ،اظهار داشت:
از این میزان تولید  7/5میلیون تن صادر شده
است .وی با بیان اینکه امسال با توجه به شرایط
خ��اص درصددیم  8میلیون تن فوالد صادرات
داشته باشیم ،افزود :آمارها نشان میدهد میزان
تولید واحدهای فوالدی بیش از نیاز بازار بوده
و هیچ کمب��ودی در این رابطه وجود ندارد ،به
نحوی تولیدکنندگان مازاد تولید خود را صادر
میکنند .رئی��س انجمن تولیدکنندگان فوالد
ای��ران درباره قیمتهای محص��والت فوالدی
ه��م گفت :قیمت ف��والد باال نیس��ت و حتی
تولیدکنندگان نسبت به قیمت پایه محصوالت
گلهمند هم هس��تند ،البته در مجموع قیمت
نهایی توس��ط خریداران مشخص خواهد شد.
سبحانی با بیان اینکه قیمت ورقهای فوالدی
ارزان اس��ت ،تصریح ک��رد :اگر تولیدکنندگان
خودرو بخواهند ورقهای ف��والدی را از محل
ت برای آنها  2/5برابر
واردات تأمین کنند ،قیم 
افزای��ش خواهد یافت .وی در رابطه با اظهارات
خودروس��ازان مبنی بر اینکه ورقهای فوالدی
گران ش��ده و تولید خ��ودرو با این هزینهها به
صرفه نیست ،گفت :در پاسخ به آنها باید گفت
شرکتهای بنز ،هیوندایی یا بیاموی ورقهای
فوالدی را چند میخرند و شما چند میخرید؟

گزارش تخلفات بازار خودرو به
رئیس قوهقضائیه ارسال میشود

رئیس س��ازمان بازرسی کل کش��ور از ورود
این سازمان به موضوعات مربوط به بازار خودرو
خبر داد و گفت :گزارش��ی در این رابطه در حال
تهیه اس��ت .ناصر سراج در پاسخ به این پرسش
که سازمان بازرسی کل کشور پیشتر ،از استقرار
تیمهای بازرسی در ش��رکتهای خودروسازی
خبر داده و افزایش قیمت خودرو را تخلف اعالم
کرده بود اما نهتنها ش��اهد س��امان گرفتن بازار
خودرو نبودیم بلکه باز هم قیمتها افزایش یافت،
آخرین اقدامات سازمان بازرسی در این رابطه به
کجا رس��ید؟ گفت :در حال رصد امورات مربوط
به خودرو هس��تیم و گزارشی هم در این رابطه
در حال تهیه اس��ت .وی افزود :به محض نهایی
ش��دن ،این گزارش به رئیس قوهقضائیه ارسال
میشود .سراج در پاسخ به پرسش دیگری درباره
اینکه گزارش سازمان بازرسی در چه مرحلهای
قرار دارد و چه زمانی به رئیس قوهقضائیه ارسال
میش��ود؟ بیان کرد :تا پایان این م��اه ،گزارش
تکمیل و به رئیس قوهقضائیه ارس��ال میشود.
وی همچنی��ن درباره اینکه آیا به تخلفی هم در
این رابطه رسیدهاید؟ گفت :اگر تخلفی نبود ،ما
ورود نمیکردیم .بر این اساس در  6ماه گذشته
بویژه با شروع سال جدید خودرو با جهش قیمتی
شدیدی روبهرو شد که برخی دلیل این موضوع را
سوداگری برخی سودجویان میدانند.

وطن امروز

«وطنامروز» از تبعات اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه کشور گزارش میدهد
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شماره 3 2714
بازرگانی

گرانفروشی واردکنندگان با دالر نیمایی

فروش گوشت  5دالری
کیلویی  100هزار تومان

ایران در تولید بخش عمدهای از فلزات خودکفاست
و بازارهای ثابت بینالمللی دارد

اس�داهلل خس�روی :بهدنبال تصمیم جدید آمریکا
در تحریم بخش فلزات ایران ،کارشناسان معتقدند
اعمال چنین تصمیمی نمیتواند تاثیر آنچنانی بر
اقتصاد کشور بگذارد ،چرا که ایران نه تنها در تولید
فلزات صنعتی خودکفاس��ت ،بلکه دارای بازارهای
تش��نهای اس��ت که در صورت اج��رای تحریمها
ت از محص��والت ایران��ی ،باید هزینه
و محرومی�� 
هنگفتی را متحمل شوند .به گزارش «وطنامروز»،
رئیسجمه��ور آمریکا اخیرا ب��ا امضای یک فرمان
اجرایی ،صنایع آهن ،فوالد ،آلومینیوم و مس را  -که
بزرگتری��ن منابع درآمدی دولت ایران بعد از نفت
محسوب میش��وند  -تحریم کرد و به کشورهای
دیگر نیز هشدار داده از این پس ورود فوالد و سایر
فلزات ایرانی به بنادر و مبادی ورودی آنها را تحمل
نمیکند.
تبدیل تهدیدها به فرصت با اتکا به توان داخل
و در راس��تای قطع وابس��تگی و توجه به پیشبرد
اهداف توس��عه کش��ور از دیرباز مورد تاکید مقام
معظم رهبری بوده و هس��ت؛ تاکی��دی که توجه
به آن موجب خواهد ش��د بخ��ش عمده تحریمها
خنث��ی و بینتیجه ش��ود .البت��ه در بخش نفت و
گاز بویژه خامفروش��ی آنها هنوز جای سوال است
که چ��را اقتصاد کش��ور باید همچن��ان متکی به
درآمدهای حاصل از خامفروش��ی منابع باشد؟ در
این باره محم��د آزاد ،رئیس اتحادیه صنف آهن و
فوالد و فلزات ته��ران در گفتوگو با «وطنامروز»
درباره تاثیر تحریم بخش فلزات کشورمان از سوی
آمریکا و راهکارهای مقابله با آن گفت :ایران به علت
تولی��د مازاد بر مصرف مجموع فلزات (آهن ،فوالد،
«اواخ��ر هفت��ه آین��ده چن��د
خانه
برنام��ه ک��ه التهاب ب��ازار اجاره
را کاهش میده��د برای حمایت از مس��تاجران
نهایی میش��ود» .عباس فرهادیه ،مدیرکل دفتر
س��رمایهگذاری و اقتصاد مس��کن در گفتوگو با
تس��نیمگفت :نرخ اجارهبها هیچ ربطی به قیمت
مس��کن ندارد .فرهادیه اضافه کرد :مشکلی برای
ب��ازار اجاره بهای مس��کن به وجود آمده اس��ت؛
فصل اجاره از حدود  1/5ماه آینده آغاز میش��ود،
االن کمتر کس��ی را میتوان پیدا کرد که امکان
جابهجایی را در این بازار داش��ته باشد .وی تاکید
کرد:اصوال االن خانه خالی نداریم ،خانهها از خرداد
و تیر شروع به خالی شدن میکند مگر اینکه واحد
مسکونی نوساز باشد که طبیعی است .وی تصریح
ک��رد:از  45روز دیگر تازه فصل جابهجاییها آغاز
میش��ود اما متاس��فانه یک جو روانی ایجاد شده

مس و آلومینیوم) مشکلی در تامین نیاز داخل در
شرایط تحریم ندارد .در بخش صادرات نیز با توجه
به داش��تن بازارهای ثابت ف��روش این محصوالت،
تحریمها نمیتواند اثربخش��ی چندان��ی را در این
بخ��ش به جا گذارد .وی با بیان اینکه کش��ورهای
همس��ایه نظیر عراق ،افغانس��تان ،پاکستان ،هند
و ...خری��داران پروپا ق��رص مجموعه صنایع فلزی
کشورمان هستند ،گفت :از آنجایی که ایران  4سال
است در تولید آهن و فوالد خودکفاست و در تولید
سایر فلزات نیز در مسیر خودکفایی گام برمیدارد،
تحریم فلزات صنعتی ایران تهدید سختی نیست،
چرا که بی��ش از  90درصد ص��ادرات فلزات ما به
کشورهای همجوار است و این کشورها توجهی به
تحریمهای آمریکا ندارند.
آزاد اف��زود :تحری��م فل��زات ایران از س��وی
آمریکا ش��اید فق��ط در محدود ش��دن صادرات
این کاالها به کشورهای دوردست خالصه شود،
این در حالی اس��ت که تقریبا کل فلزات مازاد بر
مصرف کشورمان را کشورهای همسایه خریداری
میکنن��د و حدود  10درصد این فلزات توس��ط
کشوهای دوردست خریداری میشود که آن هم
با توجه به بهای ارزان این کاالها به نسبت قیمت
بازارهای جهانی ،خری��داران براحتی محصوالت
ایرانی را از دس��ت نمیدهند .وی در پاس��خ به
این س��وال که با توجه به اعم��ال تحریمها ،چه
تمهیدات��ی ب��رای جلوگی��ری از افزایش قیمت
ای��ن کااله��ا در داخل باید در نظر گرفته ش��ود
تا مان��ع از داللب��ازی و افزایش قیم��ت فلزات
صنعتی در کش��ور شود ،گفت :بیشک کنترل و

■■تحدید یا تهدید!

یک کارشناس صنعت فوالد و سنگ آهن نیز
درباره تحریم آمریکا علی��ه ایران در بخش آهن،
ف��والد ،آلومینی��وم و مس ،معتقد اس��ت :تحریم
بخ��ش فلزات ایران بیش��تر در ح��د یک تهدید
اس��ت ،چرا که اجرای آن سخت و زمانبر خواهد
بود .کیوان جعفریطهرانی اظهار کرد :تحریمهای
یکجانبه آمریکا علی��ه بخش فلزات ایران تکراری
بوده و موض��وع جدیدی نیس��ت .وی ادامه داد:

مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن تشریح کرد

اجرای چند برنامه برای بازار اجارهبها
مبنی بر اینکه قیمت مسکن
 2برابر شده و به تبع آن نرخ
اجاره مسکن نیز  2برابر شود.
برخی دوس��تان دارند به این
موضوع دامن میزنند و بنده
هم نمیدانم اینها چه کسانی
هستند .آمار  27ساله نشان میدهد هیچگاه این
اتفاق نیفتاده ،یعنی هیچوقت یک به یک افزایش
نرخ اج��اره با افزایش قیمت مس��کن روی نداده
اس��ت .وی با بیان اینکه شفافسازی در این باره
منجر به شکستن جو کنونی میشود ،افزود :این
جو روانی متاسفانه توسط عدهای که منافع آنها در

دالر به یک قدمی کانال  16هزار تومان رسید

هفته گذشته در حالی به پایان
ارز
رسید که هر دالر آمریکا 1000
تومان گران شد .دالر روز شنبه  14اردیبهشتماه
 14700توم��ان بود اما ت��ا پایان هفته یعنی 19
اردیبهش��ت به  15700تومان رسید .فعاالن بازار
بخشی از این افزایش قیمت را به مسائل سیاسی
گره میزنند و اتفاقات اخیر بینالمللی را دلیل آن
میدانند ،گروهی هم معتقد به آزاد شدن میزان
تقاضای قفل شده در ایام تعطیالت نوروز هستند.
نکت��های که درب��اره این روزهای ب��ازار ارز وجود
دارد فزونی میزان تقاضا نس��بت به فروشندگان
است که همین موضوع س��یگنال ادامه گرانی را
میدهد .پنجشنبه هفته گذشته به ترتیب یورو،
پوند انگلستان و لیر ترکیه هم 20400 ،17600
و  2500فروخته شد .شاید بزرگترین سوالی که
درباره بازار ارز وجود دارد این اس��ت که سرانجام
بازار متش��کل ارزی برای مبادالت نقدی ش��کل

مدیریت قیمت این محص��والت در بازار باید به
جد مد نظ��ر نهادهای نظارت��ی و وزارت صنایع
قرار گیرد تا مانع از هرگونه س��ودجویی از سوی
برخیها به بهانه تحریم در این بخش ش��ود .این
فع��ال اقتصادی تصریح ک��رد :بخش عمدهای از
آهنآالت ،فوالد ،تیرآهن و ...اکنون در بازارهای
جهان��ی با قیم��ت  420دالر در ه��ر تن معامله
میش��ود اما ص��ادرات ما االن به دنی��ا با رقمی
حدود  350دالر در هر تن است که البته با توجه
ب��ه مابهالتفاوت نرخ ارز برای فعاالن اقتصادی به
صرفه اس��ت .وی به نقش معامله بورس کاال در
شرایط تحریم فلزات کشور اشاره کرد و افزود :از
آنجایی که بازار سرمایه محلی برای شفافسازی
قیمت کاالهاست ،بنابراین بورس کاال نیز باید با
حساسیت خاصی اقدام به معامله چنین کاالهای
کن��د ،چرا که بورس کاال س��عی دارد این کاالها
را ب��ه باالترین قیمت بفروش��د ب��ا این وجود در
صورت غیرواقعی نش��ان دادن قیمت این کاالها
در بورس ،بیش��ک مشکالتی در نرخ این کاالها
در بازار بهوجود میآید.

میگیرد یا خیر؟ پاس��خ ب��ه این معما برای همه
به غیر از مسؤوالن بانک مرکزی مبهم است ،آنها
ظرف  6ماه گذشته بارها وعده تشکیل این بازار یا
همان س��الن حراج ارز را که قرار است با نظارت
دول��ت در آن کش��ف قیمت ش��ود دادهاند اما به
صورت عملی هیچ اتفاقی روی نداده است .آخرین
خبری که در این باره وجود دارد نقل قول یکی از
خبرگزاریها از یک منبع آگاه اس��ت به این قرار
که این بازار طی هفته جاری ش��روع به کار کند.
بازار س��که هم به نظر سکهتر از هر زمان دیگری
شده است حتی سکهتر از اواسط سال گذشته که
ساعتی افزایش قیمت داشت .هفته گذشته سکه
بهار آزادی هم قریب به  500هزار تومان افزایش
قیمت داش��ت و در آخری��ن روز هفته  2میلیون
و  250ه��زار تومان را هم رد کرد .بر این اس��اس
نیمس��که  2میلیون و  900هزار و ربع سکه یک
میلیون و  900هزار تومان معامله شد.

این قضیه است در حال رقم
خوردن اس��ت؛ نمیخواهیم
کسی را به این داستان متهم
کنیم .تجربه نشان داده است
در س��الهای اخی��ر بیش��تر
موج��ران (مال��کان) بیش از
یک سال مس��تاجران را نگه نمیدارند .چرا؟ چه
کسانی از این قراردادهای مکرر منتفع میشوند؟
مدیرکل دفتر س��رمایهگذاری و اقتصاد مس��کن
یادآور ش��د :ما به عنوان دولت باید در این زمینه
چه کنیم و چه ابزاری در این باره در اختیار داریم.
فردی میخواهد قرارداد اجاره امضا کند آیا دولت

اخی��را ً تنش جدیدی در رواب��ط اقتصادی آمریکا
و چین به وج��ود آمده و آمریکا برخالف توافقات
اولی��ه و جلس��ات قبلی قص��د دارد دوب��اره روی
واردات برخ��ی کاالهای چینی عوارض وضع کند.
او افزود :این موضوع باعث میشود چین در رابطه
با خرید نفت از ایران ،کش��ور مبدا را اعالم نکند.
همچنین به خرید م��واد معدنی از ایران همچون
س��نگ آهن و س��نگ مس ادامه خواهد داد ،لذا
خط��ری جدی در زمینه تحریمهای اعالم ش��ده
از س��وی آمریکا برای بخش فل��زات ایران وجود
نخواهد داشت .جعفریطهرانی وضعیت صادرات
فوالد را هم به موضعگیری کش��ورهایی که بازار
هدف صادرات فوالد ایران هستند ،وابسته دانست
و گفت :مالزی از این سیاس��تها تبعیت نخواهد
ک��رد اما باید منتظر واکنش تایلند ،تایوان و بقیه
کش��ورهای این منطقه که بازار هدف محصوالت
فوالد ایران هستند بود و دید این کشورها به چه
صورت عمل خواهند کرد .وی افزود :به اعتقاد من
تحریم اخیر آمریکا بیش��تر به صورت یک تهدید
اس��ت و اجرایی ش��دن آن زمان میب��رد و البته
بس��یار سخت قابل اجراس��ت ،چرا که لزوماً همه
کش��ورهای هدف صادرات فل��زات ایران حافظان
منافع آمریکا نیستند .این کارشناس حوزه سنگ
آهن و فوالد افزود :البته تحریمهای جدید آمریکا
بر تولید و صادرات ف��والد ایران بویژه بر صادرات
فوالد تأثیرگذار خواهد بود اما شرکتهای فوالدی
و تجار به دنبال بازارهای جدید هس��تند و در این
زمینه موفق هم خواهند بود ،بنابراین تحریمهای
جدید را جدی نخواهیم گرفت.
میتواند برای موجر و مستاجر تعیین تکلیف کند؟
ورود دولت و وزارت راه و شهرسازی به بحث اجاره
و مبلغ آن درست نیست .هر جا وارد شدهایم حتما
نتیجه آن خوب نش��ده است .وظیفه دولت ورود
به این قضیه نیس��ت ،باالخره ب��ازار در جایی به
تعادل میرسد اما کجا میتوانیم کمک کنیم که
این مهم اس��ت .در این باره قان��ون داریم؛ قانون
اجاره ،اجاره به ش��رط تملیک ،اج��ارهداری 10
س��اله و  5س��اله داریم .این قوانین  2سال اجرا
شده اما به دلیل رانت و فساد ناشی از آن متوقف
ش��ده اس��ت .وی تاکید کرد :چند برنامه داریم
ک��ه میتواند التهاب را در ب��ازار اجارهبها کاهش
میده��د که تا اواخر هفته آینده نهایی ش��ده و
درباره آن اطالعرسانی الزم را انجام خواهیم داد.
از رسانهها میخواهیم به این موضوع کمک کرده
و همافزایی ایجاد کنند.

فروش در بازار رایانه انحصاری شد

«همچن��ان ک��ه پی��ش از این
رایانه
در ب��ازار موبایل ش��اهد فروش
انحصاری بودیم ،مدتی اس��ت این روش در بازار
کامپیوتر نیز باب ش��ده و واردکنن��ده ،کاال را به
ص��ورت یکجا به ی��ک نفر میفروش��د و در بازار
پخش نمیکند» .س��یدمهدی میرمهدی ،رئیس
اتحادیه صنف فن��اوران رایانه تهران در گفتوگو
با فارس ،از باب ش��دن ف��روش انحصاری در بازار
کامپیوتر در پی س��خت ش��دن ش��رایط واردات
کاال خب��ر داد و گف��ت :پی��ش از ای��ن در ب��ازار
موبایل ش��اهد این روش فروش بودیم که مدتی
اس��ت در بازار کامپیوتر نیز باب ش��ده است و به
ای��ن ترتیب واردکننده ،کاال را به صورت یکجا به
یک نفر میفروشد و در بازار پخش نمیکند .وی
افزود :این روش را درس��ت نمیدانیم و معتقدیم
ص��د درصد دارای ایراد اس��ت ،زی��را کاال باید به
صورت مس��اوی در ب��ازار پخش ش��ود .به دلیل

اینک��ه کاال به صورت یکجا ب��ه یک نفر فروخته
میش��ود ،دس��ت دارنده کاال ب��رای نحوه فروش
و تعیی��ن قیمت باز اس��ت که با ه��ر قیمتی که
میتواند میفروش��د و مصرفکننده در این روند
قطعا ضرر خواهد کرد .میرمهدی خاطرنشان کرد:
در این معامالت خریدار شاید نقد یا نسیه خریده
کرده باش��د و شاید حتی فروش صوری باشد که
این موضوعات از ایرادات این روش اس��ت .رئیس
اتحادیه فناوران رایانه تهران تصریح کرد :در نتیجه
س��خت شدن ش��رایط بازار ،در حالیکه باید در
واردات و تامین کاال رقابت وجود داشته باشد ،در
فروش کاال رقابت ایجاد ش��ده است و واردکننده
ترجیح میدهد از کااله��ای وارداتی خود ،یکجا
سود بردارد و کنار بنشیند .وی تاکید کرد :نظارت
دولت بر این مس��أله ضعیف است یا اصال نظارتی
نیست .این روش را اص ً
ال قبول نداریم و امیدواریم
با اطالعرسانی رسانهها جمع شود.

گروه اقتصادی :باالخره آنچه رضا رحمانی ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت درباره واردات گوش��ت
قرم��ز با دالر نیمایی گفته بود ب��ه اجرا درآمد و
نخس��تین مرحله توزیع آن در فروش��گاههای
ش��هروند آغاز ش��د .به گ��زارش «وطنامروز»،
هرچند با این اظه��ارات رحمانی مخالفتهایی
از سوی نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان
اقتصادی انجام شد اما دولت در راهی که از قبل
هموار کرده بود ،قدم گذاشت و با کاهش واردات
گوشت با دالر  4200تومانی ،بازار خرید و توزیع
را به سمت گوش��تهای وارداتی با دالر  8هزار
تومان سوق داد .هفته گذشته مسعود سریعالقلم،
مدیرعامل شهروند از توزیع گوشت با ارز نیمایی
در فروشگاههای این مجموعه خبر داد .به تصریح
وی گوشتی که با ارز نیمایی در شرکت شهروند
عرضه میشود ،گوشت گوساله و گوسفند است؛
نرخگذاری درباره توزیع گوشت نیز توسط انجمن
پروتئین انجام میشود و روزانه بین  14تا  20تن
گوشت در فروشگاههای شهروند عرضه میشود.
بهگفته س��ریعالقلم ،ران گوسفند و سردست با
ارز نیمایی بهترتیب  110هزار تومان و  92هزار
تومان عرضه میشود .قیمت گوشت سردست و
راسته داخلی نیز کیلویی  110و  121هزار تومان
توزیع میش��ود .بهدنبال ای��ن اعالم ،محمدرضا
مرتضوی ،رئیس هیأتمدیره کانون انجمنهای
صنایع غذایی ایران گفت :روش��ن نیس��ت چرا
گوشتی که به قیمت کیلویی  5دالر وارد میشود
در نهای��ت کیلوی��ی  ۱۰۰هزار توم��ان فروخته
میش��ود؟ مرتضوی ادام��ه داد :دولت میگوید
 ۱۴میلیارد دالر برای کاالهای اساس��ی هزینه
کرده که باید بررس��ی شود چرا سوبسید دولتی
به دست مردم نرسیده است؟ وی با ادعای اینکه
رشته نظارت و تنظیم بازار از دست دولت خارج
شده ،اظهار داشت :راهحل خروج از مشکالت این
است که دولت در جلسهای با کارشناسان ،روشی
را که برای واردات کاالهای اساسی در نظر گرفته
بررس��ی کند .وی افزود :در حال حاضر کس��ی
پاسخگونیست.
وام

پرداخت وام ازدواج با  3ضامن

درحال��ی طب��ق قان��ون بانکها بای��د وام
 ۳۰میلیون��ی ازدواج را با یک ضامن به زوجین
پرداخ��ت کنند که گزارشهای میدانی نش��ان
میده��د برخی بانکها  ۲یا  ۳کارمند رس��می
دولت را بهعنوان ضامن قبول میکنند .به گزارش
تسنیم ،تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای هر
یک از زوجها در سال  1398بالغبر  30میلیون
تومان با دوره بازپرداخت  5س��اله با گرفتن یک
ضامن معتبر و سفته است .بانک مرکزی میتواند
یارانه پرداختی به اش��خاص را بهعنوان تضمین
در این زمینه بپذیرد .در هفتههای اخیر بسیاری
از جوان��ان که بهمنظور دریافت وام ازدواج راهی
ش��عب بانکی شدهاند با بخشنامههای عجیب و
غریبی روبهرو ش��دهاند؛ برخی بانکها  2ضامن
کارمند رس��می دولت و برخی دیگر  3ضامن از
هر یک از زوجین میخواهند .البته مجلس این
را ه��م تصویب کرده اگر زوجین ضامن کارمند
نداشته باشند ،یارانه پرداختی را بهعنوان ضمانت
در بانک ق��رار دهند .با این حال اما بانکها کار
خودش��ان را میکنند .مدیرکل اعتبارات بانک
مرکزی در اینباره گفت :شاید بانکها به دلیل
افزایش رقم وام ازدواج ،ش��رایط ضمانت این وام
را سفت و سخت کردهاند تا از بازپرداخت اقساط
مطمئن ش��وند ولی بانک مرکزی به آنها تاکید
کرده یک ضامن را قبول کنید .بهگفته وی ،اگر
بانکی گواهی اشتغال به کار دریافت کند دیگر
نیازی نیست از متقاضیان بخواهد ضامن کارمند
رسمی معرفی کنند.
سهام

پرداخت سود سهامعدالت
کارکنان دولت

مرحله پایانی پرداخت س��ود سهامعدالت
عملکرد سال مالی  96مربوط به آخرین گروه
مشموالن شامل کارکنان و شاغالن دستگاههای
اجرای��ی و خانوادهه��ای آنه��ا و همچنی��ن
بازنشستگانصندوقهایبازنشستگی،کشوری،
لشکری و تامین اجتماعی از امروز آغاز میشود.
در این مرحله  11میلیون نفر از مشموالن سود
سهامعدالت خود را دریافت خواهند کرد.

