
 درآمد 150 ميليارد دالري امريكا 
  ازجريمه مؤسسات مالی بين المللی

از س�ال ۲۰۰۷ امريكا از جريمه مؤسس�ات مال�ي بين المللي ۱۵۰ 
ميليارد دالر درآمد داش�ته اس�ت،  يك مؤسسه مش�اوره اي در 
امريكا ه�م اي�ن رق�م را 3۲۱ ميلي�ارد دالر برآورد كرده اس�ت. 
به گزارش فايننش��يال تايمز، از زمان ركود بزرگ اقتصادي در سال 
2007 مؤسس��ات مالي چيزي بي��ش از مع��ادل كل توليد ناخالص 
داخلي قطر به امريكا جريمه پرداخت كرده اند.  با توجه به اينكه برخي 
محاكمه ها و بازرسي ها هنوز در حال انجام است، پيش بيني مي شود 
اين رقم باز هم افزايش يابد.  آمارها نشان مي دهد مقامات امريكايي 
تا كنون از محل جريمه مؤسس��ات مالي بين المللي از س��ال 2007 
تاكنون 150 ميليارد دالر درآمد داشته اند.  اين گزارش به مناسبت 
دهمين س��الگرد بروز ركود بزرگ اقتصادي در جهان منتشر شد كه 
در حال حاضر هنوز شاهد پس لرزه هاي آن در حوزه هاي اجتماعي، 
اقتصادي و سياس��ي آن در دنيا هس��تيم. در 9 آگوست سال 2007 
بانك BNP پاريباس فرانسه دسترسي مشتريان خود به پول آنها را 
متوقف كرد و برخي بر اين باورند كه اين اقدام اولين نشانه هاي بروز 
بحران بود. اگرچه تا ماه آگوست سال 2007 نشانه هاي بحران بزرگ 
اقتصادي بروز نكرده بود، اما در واقع اين تركيدن حباب بازار مسكن 
امريكا بود كه اولين اتفاق بزرگ در ش��روع بحران محسوب مي شد.  
قيمت مسكن در امريكا در س��ال 2006 به بيشينه خود رسيد و آغاز 
كاهش غيرمنتظره آن بر كيفيت وام هاي مس��كن و بازپرداخت  آنها 
تأثير گذاشت. وقتي قيمت مسكن در امريكا كاهش يافت و از سوي 
ديگر بهره وام هاي مس��كن افزايش يافت، توان بازپرداخت اين وام ها 
از سوي مردم كاهش يافت.  اوراق وديعه مسكن كه بر اساس وام هاي 
ارائه شده منتشر ش��ده بود تا پيش از روز 9 آگوست بسيار پرطرفدار 
بودند به گونه اي كه بس��ياري از بانك هاي آلماني در خريد و فروش 
آنها فعال بودند. در روز 9 آگوست كه بانك BNP پاريباس دسترسي 
س��رمايه گذاران خود به برخي صندوق ها را متوقف كرد، مش��كل از 
حالت پنهان خارج شده و عماًل آشكار شد.  طي 12 ماه گذشته وزارت 
دادگستري امريكا تنها سه بانك اروپايي را به پرداخت 19 ميليارد دالر 
جريمه محكوم كرده است. در اولين اقدام وزارت دادگستري امريكا 
»دويچه بانك« و »كرديت سوئيس« را به طور مشترك به پرداخت 

12/5 ميليارد دالر جريمه محكوم كرد. 

 تمايل سعودي ها 
براي عرضه سهام آرامكو در نيويورك

با وج�ود اينك�ه مش�اوران عربس�تان س�عودي از عرض�ه اوليه 
س�هام آرامكو در لن�دن حماي�ت مي كنند ام�ا وليعه�د و دولت 
عربس�تان تمايل دارند اي�ن روي�داد در نيويورك برگزار ش�ود. 
رويترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد ش��اهزاده محمد بن س��لمان، 
وليعهد عربستان كه بر برنامه هاي عرضه سهام آرامكو نظارت مي كند، 
به دليل مالحظات سياس��ي و با توجه به روابط حس��نه ميان امريكا و 
عربستان ممكن است نيويورك را به جاي لندن براي عرضه اوليه سهام 
اين غول نفتي انتخاب كند.  آرامكو در واكن��ش به اين خبر به رويترز 
گفت: همه گزينه ها در دست بررسي است و هيچ تاريخي براي گرفتن 
تصميم نهايي مشخص نشده است.  عرضه اوليه سهام در نيويورك به 
آرامكوي عربستان دسترسي بيشتري به نقدينگي مي دهد اما مقررات 
سختگيرانه افش��اي مالي در نيويورك ممكن است عربستان سعودي 
را وادار كند اطالعاتي را در ميان بگذارد كه از نظر حاكمان اين كشور 
حس��اس به ش��مار مي رود از جمله ذخاير نفت و پيش بيني ها درباره 
قيمت ها و تقاضا براي نفت كه در تعيين مي��زان ارزش واقعي آرامكو 

اهميت خواهد داشت. 

 پيش فروش خودرو بدون اخذ مجوز 
از وزارت صنعت غيرقانوني است

مع�اون بازرس�ي و رس�يدگي ب�ه تخلف�ات س�ازمان حماي�ت 
گف�ت: پيش ف�روش خ�ودرو ب�دون اخ�ذ مج�وز از س�وي 
اس�ت.  غيرقانون�ي  تج�ارت  و  مع�دن  صنع�ت،  وزارت 
به گزارش تس��نيم، ش��هرام مير آخورلو در مصاحبه ب��ا راديو افزود: 
اطالع رساني به مصرف كنندگان در جهت جلوگيري از تضييع حقوق 

آنان از جمله وظايف سازمان حمايت است. 
وي اظهارداش��ت: ماده 5 آيين نامه اجرايي قان��ون حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان در 28 فروردين ماه سال 95 تصويب و در عين حال 

خدمات فروش در قالب يك بسته مشخص شد. 
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت گفت: اين ماده 
قانوني مي گويد »به واسطه اينكه مشكالت عدم تأمين و افزايش ميزان 
مدت تعهدات شركت هاي عرضه كننده خودرو به عنوان يك ريسك براي 
مصرف كننده از بين برود تمامي عرضه كنندگان اعم از توليدكنندگان 
و واردكنندگان بايد نسبت به دريافت مجوز پيش فروش اقدام كنند.« 
وي افزود: بدون شك س��ازمان حمايت در صدور جواز پيش فروش به 
متقاضيان ضمن بررسي شرايط الزم در صورتي كه امكان عرضه خودرو 
به مصرف كنندگان مهيا باشد با داشتن ثبت سفارش الزم يا ميزان توليد 
مكفي مجوز فعاليت صادر خواهد كرد.  آخورلو تصريح كرد: بدين ترتيب 
از تمامي مصرف كنندگان درخواس��ت مي ش��ود در زمينه پيش خريد 
خودرو در قالب برنامه فروش و پيش فروش به طور حتم مطالبه مجوز 

پيش فروش را از طرف عرضه كنندگان داشته باشند. 

انفع�ال اي�ران در مع�ادالت بين المللي نفت 
در ماه ه�ای اخي�ر كام�ًا مش�هود اس�ت. 
تقريب�ًا همه چي�ز مي�ان كش�ورهاي ديگر 
در جريان اس�ت و اي�ران تنه�ا در نقش يك 
مطل�ع عمل می كن�د. بدون هي�چ اثرگذاري 
در مع�ادالت بين المللي تا هم�ه اعراب براي 
اوپ�ك و ب�ازار نف�ت تصميم گي�ري كنن�د. 
 مدافع��ان عملك��رد وزارت نف��ت ط��ي چهار 
س��ال گذش��ته مدام بر اين مهم تأكي��د دارند 
كه ديپلماس��ي فع��ال اي��ران در ح��وزه انرژي 
دستاوردهاي بس��ياري را براي كشور به ارمغان 
آورده اس��ت. يكي از مهم ترين زمينه هاي ظهور 
ديپلماسي انرژي، سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت است كه تمامي فعاليت ايران به يك موضوع 
خالصه مي ش��ود و آن هم احياي سهم خود در 

اوپك بود. 
تمامي تالش وزارت نفت طي سال هاي گذشته 
احياي اين مهم بود ك��ه با كمك عوامل مختلف 
مؤثر واقع شد ولي پس دادن سهم ايران توسط 
اوپك و روس��يه همان نقطه اول و آخري بود كه 
وزارت نفت به آن دست يافت. در واقع يك مجوز 
4 ميليون بشكه اي به ايران اعطا شد و پس از آن 

تهران به طور كامل از مع��ادالت كنار رفت. همه 
هماهنگي ها ميان كش��ورهاي ديگر عضو اوپك 
انجام مي شود. ايران در دوره كنوني به يك عضو 
كنار نشسته تبديل شده است.  از زماني كه سهم 
ايران بازپس داده شد ديگر هيچ تحركي از وزارت 
نفت ديده نش��د در حالي كه عربستان، روسيه، 
امارات، كويت، ع��راق و... جلس��ات مختلفي را 
براي بررس��ي بازار نفت و تصميمات آتي اوپك 
برگزار مي كنند كه در هيچ يك از اين جلس��ات 
ايران حضور  ندارد و پس از اخذ تصميم به ايران 
ابالغ مي شود.  وزير انرژي روس��يه به عربستان 
س��فر مي كند تا براي بازار نف��ت تصميمي اخذ 
كنند، وزير نفت ع��راق به عربس��تان مي رود و 
درباره مسائل كاهش توليد نفت در اوپك مذاكره 
مي كند، چند كشور عضو اوپك در سن پترزبورگ 
جمع شده و مذاكرات جدي را به پيش مي برند و 

ايران اما كاماًل به كار خود مشغول است. 
حال اينكه چنين شرايطي به معناي تأثيرگذاري 
ايران در بازار نفت و ديپلماسي فعال انرژي است 
در نوع خود ادع��اي جالبي اس��ت و البته اصرار 

زيادي روي آن مي شود. 
چند هفته پيش بود كه برخي كش��ورهاي عضو 

اوپك و غي��ر اوپ��ك در روس��يه دور هم جمع 
ش��دند و درباره كاه��ش ميزان تولي��د به بحث 
و تبادل نظ��ر پرداختند. اينكه اي��ران به عنوان 
س��ومين توليدكننده بزرگ اوپك در اين جلسه 
حضور نداش��ت و كش��ورهاي ضعيف تر حاضر 
بودند نشان دهنده آن اس��ت كه ايران فقط ناظر 

تصميمات اوپك است. 
  آخرين وضعيت بازار در غياب ايران

اما بر اساس آخرين اخباري كه به گوش مي رسد 

كشورهاي عضو اوپك براي كاهش بيشتر توليد 
به توافقات ضمني دس��ت يافته اند تا بهاي نفت 
افزايش پيدا كند. در مقابل اي��ن ديدگاه برخي 
كشورها معتقدند تثبيت قيمت نفت در حوالي 
50 دالر كفايت مي كند زي��را در صورت كاهش 
توليد و افزايش قيمت نفت، بخش ديگري از شيل 
نفت روانه بازار مي شود و همين موضوع براي از 

دست رفتن بازار اوپكي ها كافي است. 
بر همين اساس روزنامه الشرق االوسط به نقل از 
وزير انرژي عربستان نوش��ت احتمال دور ديگر 
كاهش توليد منتفي نيس��ت اما اين كش��ور به 
هيچگونه اقدام يكجانبه مب��ادرت نخواهد كرد. 
خالد الفالح اظهار ك��رد: دورنماي تداوم كاهش 
توليد مطرح اس��ت و اگ��ر ضرورت ب��راي اقدام 
بيشتري وجود داشته باش��د، خواه تمديد مدت 
كاهش توليد خواه تغيير سطح توليد باشد، مورد 
بررسي دقيق قرار خواهد گرفت و با موافقت همه 

توليدكنندگان اجرا مي شود. 
بر اساس اظهارات وزراي كشورهاي عضو اوپك، 
پايبندي به توافق اوپك ب��االي 90 درصد بوده 
است. به طوري كه گزارش هاي سه ماه اول 2017 
نش��ان مي داد اعضاي اوپك پايبندي بااليي به 
اين توافق دارند و برخي كشورها حتي در چهار 
ماه ابتدايي سال 2017، صد در صد به اين توافق 
پايبند بوده اند. اين در حالي است رويترز گزارش 
داد، دو كشور مهم توليد كننده نفت يعني عراق و 
امارات تقريباً پايبندي كمتري را در مورد توافق 
اوپك از خود نش��ان داده اند. آمار منتش��ر شده 
از توليد چهار ماه نخس��ت كش��ور عراق با توليد 
28 هزار بشكه در روز بيش از سطح تعيين شده 
توافق، باالترين حجم تخل��ف را در بين اعضاي 
اوپك داشت. اين در حالي است كه اين دو كشور 
همواره به تعهد خود در زمينه توافق كاهش توليد 

تأكيد مي كنند. 
به دليل نگراني ها از اينكه اين توافق نتواند ميزان 
ذخاير جهاني نفت را كاه��ش دهد، قيمت ها در 
س��ال جاري 8 درصد كاهش يافته اس��ت. وزير 
انرژي عربستان ماه گذشته وعده داد كه فشارها 
را بر كشورهايي كه از توافق كاهش توليد تبعيت 

نمي كنند افزايش دهد. 
آمارهاي آژانس بين المللي انرژي نشان مي دهد 
ك��ه تبعيت ع��راق از تواف��ق كاه��ش توليد در 
ماه ژوئن 29 درص��د و تبعيت ام��ارات تنها 60 
درصد بوده است. عراق در اين نشست گفته كه 
برآوردهايي كه اوپك از آنها براي ارزيابي ميزان 
تبعيت كشورها استفاده مي كند غير دقيق است 
و اين كشور كل كاهش توليدي را كه به آن متعهد 

بوده اجرا كرده است. 

عضو هيئت علمي دانش�گاه علم و صنعت با اش�اره به افزايش 
شديد واردات خودرو در س�ال جاري، به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت هشدار داد با ساماندهي واردات اين محصول از تكرار 
مجدد ماجراهايي چون واردات خودرو با ارز دارو پيشگيري كند. 
اميرحسن كاكايي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: در سال 1۳91 
شاهد بوديم كه به دليل ضعف نظارت سازمان هاي مسئول در دولت 
دهم، برخي واردكنندگان خودرو در بحبوحه مش��كالت داخلي و 
خارجي، ارز اختصاص يافته به دارو را صرف واردات خودرو كردند و 

به دنبال آن واردات اين محصول افزايش يافت. 
وي با بيان اينكه در سال جاري نيز اين موضوع در حال تكرار بوده و 
واردات خودرو افزايش شديدي داشته و ارز زيادي براي واردات اين 
محصول از كشور خارج شده است، خاطرنشان كرد: اين درست نيست 
ارز ناشي از فروش نفت به عنوان منابع ملي صرف واردات كاالهاي 
لوكس و مصرفي همچون خودرو شود.  اين كارشناس صنعت خودرو 
ادامه داد: اين وضعيت در حالي اس��ت كه منابع كشور و ارز ناشي از 
فروش نفت بايد صرف تقويت و توسعه اقتصاد ملي و صنايع داخلي 

و در نتيجه توسعه اشتغال و كاهش نابرابري هاي اجتماعي شود نه 
اينكه با افزايش واردات خودرو نابرابري هاي اجتماعي تشديد شود.  
وي افزود: در اين ش��رايط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
متولي صنعت و تجارت كشور بايد دقت كند كه ادامه روند فعلي در 
واردات خودرو باعث مي شود نرخ ارز و تورم افزايش يافته و فشار آن 

به اقشار كم درآمد و آسيب پذير وارد شود. 

كاكايي با بيان اينكه ما مخالف تجارت و سود واردكنندگان خودرو 
نيستيم، تصريح كرد: اما كسب س��ود از سوي واردكنندگان خودرو 
نبايد به بهاي آسيب ديدن جامعه، تضعيف اقتصاد ملي، افزايش نرخ 
تورم و نرخ ارز تمام شود.  در سه ماهه نخست امسال واردت خودرو 
رشد بيش از 1۳0 درصدي داشته است. اين افزايش در چهار ماهه 
نخست امسال به 4۳ درصد رسيد. افزايش ش��ديد واردات خودرو 
موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهي واردات، 

ثبت سفارش واردات اين محصوالت را براي مدتي متوقف كند. 
به دنبال اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخي واردكنندگان 
خودرو س��عي كردند از اين نمد كالهي براي خ��ود ببافند و عنوان 
كردند كه توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث كاهش عرضه و به 

دنبال آن افزايش قيمت ها خواهد شد. 
با اين حال فعاالن بازار خودروهاي وارداتي از ثبات در اين بازار خبر 
داده و مي گويند به طور طبيعي با توجه به رشد شديد واردات و در 
نتيجه افزايش عرضه، نه تنها افزايش��ي در نرخ خودروهاي وارداتي 

نخواهيم داشت بلكه كاهش قيمت ها نيز محتمل خواهد بود. 

ماجراي واردات خودرو با ارز دارو تكرار نشود
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ديپلماسي انرژي وزارت نفت به بازپس گيری سهم ايران در اوپك خاصه شد

غيبت ايران در معادالت بازار نفت و اوپك

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

2-2134بانك انصار
54004400سيمان آرتااردبيل

444بين المللي توسعه ساختمان
13097623معادن بافق 

9852467فرآوري موادمعدني ايران 
3561164كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

6036275پشم شيشه ايران 
2647119توليدي گرانيت بهسرام 

4844209قندهكمتان 
86737بين المللي محصوالت پارس 

7510303باما
6063239كشاورزي ودامپروي مگسال 

14301555معدني دماوند
2788107ملي سرب وروي ايران 

204978 ايران دارو
3831144كالسيمين 
6632241قندلرستان 

272396توسعه معادن روي ايران 
4438123قندمرودشت 

170643قندثابت خراسان 
4624109فرآورده هاي نسوزپارس 

12899297گلتاش 
7717177شهد

327075گروه صنعتي بارز
366981دارويي لقمان 

393985همكاران سيستم
350073سخت آژند

7000138خوراك دام پارس 
10362196قنداصفهان 

511893دارويي لقمان 
301953صنايع الستيكي سهند

15223266سيمان اصفهان 
240239سرمايه گذاري آتيه دماوند

203633بين المللي محصوالت پارس 
462371كارخانجات قندقزوين 

244036معدني و صنعتي گلگهر
483367درخشان تهران 

497668بهنوش ايران 
814393كشت وصنعت چين چين

346538لعابيران 
106811پالسكوكار

148415معدني وصنعتي چادرملو
280226سرمايه گذاري ساختمان ايران

378331فوالدخوزستان
849068شيشه همدان 

1329696شركت ارتباطات سيارايران
623445داروسازي فارابي 

12639توسعه معادن وفلزات 
13539سرمايه گذاري اعتبارايران

806953فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
316720سرمايه گذاري صنعت بيمه 

328120پارس سرام 
442726تامين ماسه ريخته گري 

456925پااليش نفت بندرعباس
25338132خدمات انفورماتيك 
18599ملي صنايع مس ايران  
1800787پتروشيمي فناوران

264612صنعتي بهشهر
11095سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

24298102آسانپرداختپرشين
11664گروه پتروشيميس.ايرانيان

24248حمل ونقل توكا
386312س.صنايع شيميايي ايران

495415گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
23457كاشي الوند

16855فوالدمباركه اصفهان
21076سيمان تهران 

31408سراميك هاي صنعتي اردكان 
1148827صنايع شيميايي سينا

769618كنترل خوردگي تكين كو
22355شكرشاهرود

4621معدني وصنعتي چادرملو
538611پتروشيمي فجر

16023نوسازي وساختمان تهران 
12692سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

14422سيمان داراب 
1047114جام دارو

1758223سازه پويش 
24223صنايع پتروشيمي كرمانشاه

11981سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
1933314داروسازي سينا

1607711صنايع جوشكاب يزد
53653ايران ترانسفو

104515افست 
168126سيمان بهبهان 

149195شركت ارتباطات سيارايران
35731شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

130003صنايع خاك چيني ايران 
125502پتروشيمي خارك 

151910البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
10940سرمايه گذاري پرديس

17580سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
9360بين المللي توسعه ساختمان

39930فوالدخراسان
97950فرآورده هاي تزريقي ايران 

10690سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
31380 ايران دارو

14580ليزينگ صنعت ومعدن 
52020موتوژن 

18500ملي صنايع مس ايران  
85930نفت بهران 

18480گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
22160پتروشيمي شازند

18480گسترش نفت وگازپارسيان
5320پلي اكريل 

11660سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
26600سيمان هگمتان 
13400سيمانكردستان

10240سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
11420واسپاريملت
1-18418دارويي رازك 

2-14600گروه صنعتي پاكشو
1-6874داروسازي ابوريحان 
2-12019داروپخش )هلدينگ 

1-3570پتروشيميمبين
1-3014سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

3-6749سيمان آرتااردبيل
7-15184البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

3-6197سرمايه گذاري دارويي تامين
1-2059ايران ياساتايرورابر

1-1874ليزينگ ايرانيان
10-18130گلوكوزان 

1-1626داروسازي امين 
3-4702گروهداروييسبحان

3-4215نفت پارس 
2-2804توسعه معدني وصنعتي صبانور

8-10985داروسازي جابرابن حيان 
6-7973پتروشيميجم

3-3652پتروشيمي فارابي 
10-11802معدني امالح ايران 
4-4628داروسازي اكسير
3-3230سيمان خوزستان

7-7506نفت سپاهان
2-2076صنايع سيمان دشتستان

7-6793سيمان فارس 
2-1756سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

19-16664داروسازي اسوه 
2-1568سيمان فارس وخوزستان

11-8621سيمان خاش 
6-4670شيشه وگاز
9-6942كيميدارو

1-743سرمايه گذاريخوارزمي
5-3488توليدي كاشي تكسرام 

4-2494توسعه شهري توس گستر
3-1740بيمه پارسيان

3-1680گروه دارويي بركت
2-1067سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

5-2613سيمان صوفيان 
3-1487سرمايه گذاري شاهد

4-1825بيمهآسيا
7-3188گروه صنعتي بارز

16-7173فيبرايران 

از زمان�ي ك�ه س�هم ايران 
بازپس داده شد ديگر هيچ 
تحركي از وزارت نفت ديده 
نشد در حالي كه عربستان، 
روس�يه، ام�ارات، كويت، 
عراق و. . . جلسات مختلفي 
را براي بررسي بازار نفت و 
تصميمات آتي اوپك برگزار 
مي كنند كه در هيچ يك از 
اين جلسات ايران حضوري 
ندارد و پس از اخذ تصميم 
ب�ه اي�ران اباغ مي ش�ود

وحیدحاجیپور
گزارشیک

مدي�ركل اعتب�ارات بانك مركزي ب�ا تأكيد 
دوباره نسبت به استفاده از فرصت استثنايي 
بس�يج نظام بانكي كش�ور براي تأمين مالي 
زوج هاي جوان گفت: متقاضيان دريافت وام 
ازدواج هرچ�ه زودتر تش�كل پرونده دهند. 
علي اصغ��ر ميرمحمدصادق��ي در گفت وگو با 
مهر با اش��اره به مهلت باقيمانده براي استفاده 
متقاضيان دريافت وام ازدواج گفت: نظام بانكي 
كشور اكنون آماده پرداخت وام قرض الحسنه 
ازدواج با سهل ترين شرايط به متقاضيان است 
و به همين دليل يك فرصت مناسب پيش روي 
زوج هاي جوان قرار گرفته تا در كمترين زمان 
ممكن و با شرايط مناسب، هر يك 10 ميليون 
توم��ان از ش��بكه بانك��ي، وام ازدواج دريافت 

نمايند. 
مديركل اعتبارات بانك مركزي ب��ا بيان اينكه 
اجراي اين طرح تا پايان شهريورماه ادامه خواهد 
داشت، افزود: بر اساس آمارهاي رسمي هر يك 
از بانك هاي مشاركت كننده در اين طرح، اكنون 
شرايط خوبي براي پرداخت تسهيالت مهيا است 
و آمارهاي نظام بانكي نيز گوياي آن است كه بالغ 
بر 120 هزار فقره تس��هيالت ازدواج در همين 

مدت زمان كوتاه پرداخت شده است. 
وي با بيان اينكه سود اين وام ها 4 درصد است، 
تصريح كرد: اقس��اط ۳6 ماه��ه در نظر گرفته 
مي شود و با توجه به اينكه تا پيش از اجراي طرح، 
500 هزار نفر در صف تقاضا قرار داشتند، تالش 
شده تا در قالب اجراي اين طرح، صف متقاضيان 

از بين برود و پرونده ها به روز بررسي شود. 
ب��ه گفت��ه ميرمحمدصادقي، چنانچ��ه زوج ها 
توأمان در بانك هاي مشابه ثبت نام داشته باشند، 
مي توانند با ارائه تنها يك ضامن و حتي پشتوانه 
قرار دادن يارانه نقدي حساب سرپرست خانوار 
به عنوان ضامن، از تسهيالت 20 ميليون توماني 

زوجين بهره مند شوند. 
وي ب��ا بيان اينكه اج��راي اين ط��رح از ابتداي 
مردادماه شروع شده و تا انتهاي شهريورماه در 
قالب طرح ضربتي ادامه دارد، اظهار داش��ت: به 
نظر مي رس��د بهترين فرصت براي دريافت وام 
ازدواج از سوي متقاضيان فراهم شده و افرادي 
كه صاح��ب صالحيت ب��راي درياف��ت اين وام 
هستند، بايد هر چه زودتر از اين فرصت استفاده 
كرده و با شرايط مناس��ب، وام خود را از شبكه 

بانكي دريافت كنند. 

 فراخوان دوباره بانك مركزي
 از متقاضيان وام ازدواج
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