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معاون توسعه روستايي و مناطق محروم: 
 روند پرداخت تسهيالت اشتغال 

رضايت  بخش نيست 
مع�اون توس�عه روس�تايي و مناط�ق مح�روم نه�اد رياس�ت 
جمه�وري با اش�اره به دس�تور اكي�د رئيس جمهور ب�راي جذب 
مناب�ع تس�هيالت اش�تغال روس�تايي ت�ا پاي�ان تيرم�اه گفت: 
نيس�ت.  رضايت بخ�ش  تس�هيالت  اي�ن  پرداخ�ت  رون�د 
س��يدابوالفضل رضوي در گفت وگو با »مهر«، درباره آخرين وضعيت 
پرداخت تسهيالت 1/5ميليارد دالري اشتغال از محل صندوق توسعه 
ملي گفت: معادل ريالي اين تس��هيالت ۶هزار ميليارد تومان است كه 
به تدريج در اختيار چهار بانك و مؤسس��ه عامل قرار مي گيرد، اما هر 
يك از مؤسس��ات و بانك ها موظفند معادل اعتباري كه از اين محل به 
آنها تخصيص مي يابد، از منابع داخل��ي خود به اين منابع اضافه كنند. 
بنابراين در مجموع 1۲هزار ميليارد تومان براي تس��هيالت اشتغال با 

اولويت مناطق روستايي و عشاير در نظر گرفته شده است. 
وي با بيان اينكه براس��اس پيمايش و بررسي هاي انجام شده پرداخت 
تسهيالت در تمام اس��تان ها در جريان اس��ت، اما روند پرداخت اين 
تس��هيالت براس��اس ميزان اعتبارات هدفگذاري شده رضايت بخش 
نيست، افزود: با توجه به دستور اكيد رئيس جمهور بايد تمام طرح هاي 
اشتغالزاي مورد تأييد، تا پايان تيرماه منجر به قرارداد با بانك ها شوند 
كه در اين زمينه انتظار مي رود در مس��ير پرداخت تسهيالت اشتغال 
سرعت بيشتري به اجراي اين طرح هم از سوي دستگاه هاي اجرايي و 
هم از سوي بانك ها داده شود. معاون توسعه روستايي و مناطق محروم 
رياست جمهوري ادامه داد: اگر استان ها در فرايند پرداخت سريع عمل 
كنند و اين تسهيالت به پروژه هاي اشتغالزا هدايت شوند، دولت تصميم 
دارد اين طرح را با دريافت مجوزهاي قانوني ادامه دهد و در بودجه سال 
آينده پيش بيني كند كه توفيق در اجراي اين ط��رح مي تواند در اين 
تصميم گيري كمك كند. رضوي درباره ميزان منابع تخصيصي به چهار 
بانك و مؤسسه عامل پرداخت كننده تسهيالت اشتغال گفت: تاكنون 
معادل ريالي ۳هزار ميلي��ارد تومان تخصيص پيدا ك��رده كه با منابع 
داخلي بانك ها جمعاً ۶هزار ميليارد تومان در بانك ها و مؤسسات عامل 

براي پرداخت تسهيالت اشتغال موجود است. 
وي با اشاره به اينكه متقاضيان با ثبت نام در سامانه كارا بايد طرح خود 
را ثبت كنند، اظهار داشت: پس از بررس��ي در كميته فني شهرستان 
مربوطه، طرح به كميته فني اس��تان ارجاع داده مي شود و در صورت 

تأييد، طرح براي پرداخت تسهيالت به بانك ارائه مي شود. 
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياس��ت جمهوري، بررسي 
توجيه مالي پروژه را از اختيارات بانك در جريان پرداخت تس��هيالت 
اش��تغال روس��تايي و عش��اير عنوان كرد و درباره وثاي��ق دريافتي از 
متقاضيان گفت: يكي از مدارك سند ملكي روستاييان، سند مسكوني 
روستاييان، سفته يا ضمانت هاي صندوق هاي صادركننده ضمانت بايد 
به عنوان وثيقه از متقاضيان دريافت شود و هيچ بانك و مؤسسه اي حق 

ندارد وثيقه شهري از متقاضيان دريافت كند. 
وي تأكيد كرد: بازپرداخت اين تسهيالت در روستاهاي مرزي و مناطق 
روستايي و عشايرنشين مرزي با نرخ كارمزد ۴درصد، در ساير مناطق 
روستايي و عشايري با نرخ سود ۶درصد و ش��هرهاي زير 1۰هزار نفر 
براي سرمايه در گردش تا سقف يك ميليارد تومان با نرخ سود 1۰درصد 
خواهد بود كه وثيقه دريافتي از تسهيالت گيرنده بايد متناسب با ميزان 

اصل مبلغ با احتساب ميزان كارمزد يا سود باشد. 
رضوي ادامه داد: در زمينه پرداخت تسهيالت اشتغال، تاكنون با سفر 
به ۲۴استان كشور روند پرداخت اين تسهيالت مورد بررسي قرار گرفت 
كه نشان مي دهد تمام استان ها اهميت اين تسهيالت را درك كرده اند، 

اما انتظار مي رفت ميزان ميانگين پرداخت باالتر باشد. 
    ناظران رسمي براي جلوگيري از انحراف منابع اشتغال

وي درباره پيمايش فرايند پرداخت تسهيالت اشتغال براي جلوگيري 
از انحراف منابع نيز گفت: در اين زمينه دو گروه ناظر رسمي در سطح 
استاني و ملي پيش بيني شده اس��ت به طوري كه در استان ها يكي از 
مسئوالن ارشد استانداري اعم از اس��تاندار يا يكي از معاونان به عنوان 
ناظر بر فرايند پرداخت منابع اين تسهيالت در استان مربوطه تعيين 
شدند. عالوه بر اين ناظر ملي از كميته فني بر روند پرداخت تسهيالت 
اشتغال نظارت مي كند. وي با تأكيد بر لزوم رعايت سه اصل در پرداخت 
تسهيالت اشتغال از محل 1/5ميليارد دالر صندوق توسعه ملي گفت: 
نخست اينكه محل اجراي طرح هاي اشتغال مهم ترين مسئله ماست و 
اين تسهيالت بايد با اولويت مناطق روستايي و عشايري پرداخت شود. 
موضوع دوم اين است كه منابع و سهم هر اس��تان به صورت عادالنه و 
براساس شاخص هاي تعيين شده توزيع شود. عالوه بر اين سومين اصل 
مهم، پرداخت تس��هيالت به طرح هاي »درآمدافزا« است تا منجر به 
بدهكاري تسهيالت گيرندگان و انحراف منابع تسهيالت اشتغال نشود 
كه در اين زمينه دستورالعمل هاي الزم براي رعايت همه اصول صادر و 

به استان ها ابالغ شده است. 
معاون توسعه روس��تايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري با بيان 
اينكه اين تسهيالت در استان هاي مختلف با اولويت رسته هاي اشتغالزا 
پرداخت خواهد ش��د، گفت: رس��ته هاي اولويت دار توسط دستگاه هاي 
مربوطه متناسب با هر استان مشخص شده كه در »سامانه كارا« در زمان 
ارائه درخواست از سوي متقاضي اين رسته ها قابل مشاهده است. وي با 
اشاره به اينكه ۴5درصد از اين اعتبارات براي مشاغل مرتبط با رسته هاي 
بخش كش��اورزي اختصاص يافته اس��ت، گفت: برخي از مشاغل سنتي 
مشمول دريافت تسهيالت اشتغال نمي شوند، چراكه اين تسهيالت بايد 

براي ايجاد اشتغال پايدار و در عين حال درآمدزا پرداخت شود.   

»كله پاچه« گران شد 
رئيس اتحاديه طباخان ب�ا بيان اينكه در ايام م�اه مبارك رمضان 
روزانه ۳۰هزار دست كله پاچه در تهران مصرف مي شود، گفت: به 
دليل نبود كله پاچه قيمت به ۱۱۰هزار تومان افزايش خواهد يافت. 
به گزارش »مشرق«، حسين رواسي اظهار كرد: به دنبال كاهش كشتار 
گوسفند، واردات گوشت و صادرات گوسفند تأمين كله پاچه به مشكل 

خورده است و واحدهاي صنفي با مشكل مواجه شده اند. 
رئيس اتحاديه طباخان، فروشندگان كله پاچه و سيرابي با بيان اينكه 
سال گذشته از واحدهاي صنفي خواستيم هر دست كله پاچه را با قيمت 
55هزار تومان براي ماه رمضان بفروشند و افزايش قيمتي ندهند، افزود: 
سازمان حمايت به اتحاديه اعالم كرده در قيمتگذاري دخالت نكنيم 
و اجازه دهيم، واحدها به صورت رقابتي نرخ را تعيين كنند. وي گفت: 
اتحاديه در اين زمينه هيچ كاري نمي تواند انجام دهد، مگر اينكه واردات 
انجام شود يا كشتار گوسفند بيشتر شود. رواسي با بيان اينكه ۶۰۰واحد 
صنفي مجوزدار در تهران وج��ود دارد، گفت: حدود 1۰۰واحد صنفي 

بدون مجوز در تهران در حال فعاليت هستند.

قاچاق كاميوني مواد چرم سازي از گمرك!
در حالي كه نايب رئيس انجمن صنايع چرم از خروج غيرقانوني موادخام 
چرم سازي به صورت كاميوني و زميني از گمرك به ساير كشورها خبر داد، 
گمرك ايران اعالم كرد كه با افزايش درخواست صادرات چرم با وجود داشتن 
عوارض صادراتي مواجه هستيم و اين موضوع قبالً هم عنوان شده بود كه در 
حال كنترل هستيم، اما اگر موردي وجود دارد، اعالم كنند تا پيگيري كنيم. 
عباس تركمان در گفت وگو با »ايسنا«، درباره وضعيت صنعت چرم ايران 
در سال جاري اظهار كرد: همچنان با پديده قاچاق موادخام چرم سازي 
مواجه هستيم و نمي دانيم چگونه اين ميزان چرم به صورت كاميوني از 
كشور خارج مي شود. پايين نگهداشتن نرخ ارز به صورت اجباري و نيز 
افزايش ساالنه تورم موجب شده صادرات قدرت رقابتي نداشته باشد و 
در كنار آن پديده قاچاق شرايط صنعت چرم را با چالش مواجه كرده و 

توليدكنندگان را در وضعيت نگران كننده اي قرار داده است. 
تركمان با بيان اينكه دو مقوله اصلي موجب چالش در صنعت چرم شده 
است، گفت: واردات محصول نهايي چرم تحت عناوين ديگر و به صورت 
كيلويي كه با پرداخت عوارض ناچيز گمركي انجام مي شود و نيز خروج 
غيرقانوني موادخام چرم سازي از كش��ور موجب شده تا صنعت چرم 
ايران گريبانگير مسائلي باشد كه توليدكنندگان را با چالش و مشكل 
جدي مواجه كرده است. نايب رئيس انجمن صنايع چرم ايران ادامه داد: 
اميدواريم دولت با جلوگيري از پديده قاچاق، ثبات نرخ ارز و از لحاظ 

تورم بازار و صنعت چرم ايران را با شرايط مطلوب تري روبه رو كند. 
وي همچنين در پاسخ به اينكه آيا سال جاري قيمت چرم افزايش خواهد 
يافت يا خير اعالم كرد: چرم سازان و انجمن چرم ايران قصد دارند، در 
س��ال جاري افزايش قيمتي را مدنظر قرار ندهن��د و در بخش فروش 
مدت دار به صورت جدي وارد شوند، چراكه اين موضوع به صنعت چرم 
لطمه زده است و بايد مديريت شود. اگر بتوانيم فروش مدت دار را كنترل 
كنيم، مي توانيم سرمايه  در گردش توليد چرم را افزايش دهيم و موجب 
رونق آن شويم. تركمان همچنين در پاسخ به سؤال ديگري مربوط به 
ميزان توليد ساالنه چرم طبيعي در كش��ور اظهار كرد: ساالنه حدود 
۲ميليون جلد پوست گاوي معادل ۷5ميليون پا چرم گاوي، ۲۰ميليون 
جلد گوسفندي معادل 1۴۰پا پوست گوسفندي و هشت ميليون جلد 

بزي معادل 5۰ميليون پا پوست بز در كشور توليد مي شود. 
نايب رئيس انجمن صنايع چرم ايران ادامه داد: تنها از ۳۰درصد ظرفيت 
واحدهاي توليدي چرم بهره مي بريم و پايين بودن ميزان كشتار، واردات 
بي رويه گوشت، خروج غيرقانوني موادخام چرم س��ازي و نيز واردات 
غيرمجاز محص��ول نهايي چرم موجب ش��ده تا نتواني��م بيش از رقم 

۳۰درصدي از ظرفيت واحدهاي توليدي خود استفاده كنيم. 
بايد خاطرنشان كرد، اخيراً انجمن صادرات چرم هند درخصوص بررسي 
زمينه هاي همكاري مشترك با ايران در نشستي با مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در حوزه صنايع نساجي و پوشاك و نيز نمايندگان انجمن و 
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان ساالمبور چرم ايران حاضر شدند. 
مس��ئله اي كه با انتقاد توليدكنندگان صنعت چرم همراه ش��ده و معتقد 
است، تفاهم با هندي ها موجب لطمه بيشتر به اين صنعت مي شود. طبق 
گفته نايب رئيس انجمن صنايع چرم ايران هيئت هندي به منظور صادرات 
محصوالت نهايي چرم و نيز واردات مواد نيم ساخته چرم به ايران سفر كردند 
تا بتوانند در اين راستا فعاليت بازرگاني خود را با طرف ايراني انجمن دهند. 
وي ادامه داد: هندي ها از شش سال قبل برنامه اي داشتند تا بتوانند صادرات 
محصوالت نهايي چرم خود را از ۴ ميليارد به ۷/5ميليارد دالر افزايش دهند 
كه امروزه شاهد هستيم به اين هدف رسيده اند، چراكه دولت هندوستان از 
آنها حمايت بسياري را انجام مي دهد. نايب رئيس انجمن صنايع چرم ايران با 
بيان اينكه خريد محصول چرم نهايي هندي ها و نيز فروش چرم نيم ساخته 
به آنها به طور حتم براي صنعت چرم ايران منافعي را در بر نخواهد داشت و 

در راستاي تأمين منافع اين كشور است. 
   افزايش درخواست صادرات با وجود داشتن عوارض صادراتي

البته در اين زمينه گمرك ايران پاس��خ داد، برخ��ي از انواع خاص چرم 
مشمول عوارض صادراتي مي شود، اما نكته مهم در حال حاضر اين است 
كه ميزان صادرات چرم با افزايش چشمگير روبه رو بوده و همين امر عرضه 
چرم مورد نياز را در بازار كاهش مي دهد. يك مقام مسئول در گمرك ايران 
به »ايسنا« گفت: فكر مي كنم، موضوع بحث در مورد اين چرم هاست كه 
قباًل هم اعتراض ش��ده و ما گفتيم كه در حال كنترل هس��تيم، اما اگر 
موردي وجود دارد، اعالم كنيد تا آن را پيگيري كنيم. به گفته وي، وقتي 
تفاوت نرخ ارز در خارج از كشور با داخل زياد مي شود، عرضه كااليي كه 
امكان صادرات دارد، در داخل كم مي ش��ود و صادرات افزايش مي يابد. 
اين مقام مس��ئول افزود: چرم هم يكي از همين كاالهاست كه صادرات 
آن به نفع صادركننده است تا عرضه و فروش آن در داخل كشور؛ بنابراين 
عرضه چرم كم مي شود. وي اضافه كرد: ما نمي توانيم جلوي صادرات را 
بگيريم و حتي عوارضي هم كه گذاشتند، اگر صادركننده آن را هم بپردازد 
بازهم استفاده زيادي مي برد. بنابراين عرضه اين كاال در داخل كشور كم 
مي شود و واحدهايي كه نياز به اين چرم دارند، مشكل پيدا مي كنند. اين 
مقام مسئول تأكيد كرد كه براساس آمار گرفته شده از تجارت خارجي 

كشور، آمار صادرات چرم افزايش چشمگيري داشته است.

خودروسازان با چه ترفندی خودرو را گران كردند؟

واكنش منفي بازار به گراني خودرو

اي�ن روزه�ا قطعه س�ازان و خودروس�ازان 
همگ�ي از افزاي�ش هزينه ه�اي تولي�د و 
مواداوليه سخن مي گويند و به دنبال افزايش 
قيمت خودرو و جلب رضايت ش�وراي رقابت 
براي گران ك�ردن خودروهاي زير 4۵ميليون 
تومان هستند. اين در حالي است كه با وجود 
افزايش قيمت خودرو از سوي خودروسازان، 
قيمت خ�ودرو در ب�ازار آزاد افزايش نيافت، 
ب�ه ط�وري ك�ه برخ�ي از خودروه�ا مانن�د 
دنا نيز ب�ا كاهش قيم�ت همراه بوده اس�ت. 
نوسانات اخير نرخ ارز، افزايش قيمت مواداوليه از 
جمله فوالد، آلومينيوم، مس و هزينه دستمزد ها 
در يك م��اه اخي��ر از ي��ك س��و و بالتكليف��ي 
قراردادهاي خودرويي با ش��ركت هاي خارجي 
و انتش��ار اخبار مربوط به زيان انباش��ته گروه 
خودروسازي سايپا از سوي ديگر، موجب شده 
تا بار ديگر خودروسازان س��از افزايش قيمت و 
گراني خودرو را در س��ال جاري كوك كنند. به 
گفته فعاالن بازار خودروس��ازان، در هفته هاي 
اخير قيمت خودروهاي باالي ۴5ميليون تومان 

را افزايش دادند، اما به دليل اينكه شوراي رقابت 
بايد قيمت خودروهاي زي��ر ۴5ميليون تومان 
را تعيين كند، نتوانس��تند تغيي��ري در قيمت 
خودروها ايجاد كنند. اما از طرفي با كاهش عرضه 
خودرو به بازار موجب افزايش تفاوت بين قيمت 
بازار و كارخانه ش��دند. س��عيد مؤتمني رئيس 
اتحاديه فروشندگان اتومبيل و نمايشگاه داران 
در اين باره اظهار كرد: خودروس��ازان در س��ال 
جديد خودروي زيادي به ب��ازار عرضه نكردند 
و خودروه��اي موج��ود مربوط به قب��ل از عيد 
و در نمايندگي ه��ا باقيمانده مانده اس��ت. اگر 
خودروس��ازان به ان��دازه كافي به ب��ازار خودرو 
عرضه كنند به اين شدت اختالف قيمت به وجود 

نخواهد آمد. 
 براس��اس اين گ��زارش، ايج��اد محدوديت در 
عرضه، تنها مختص به خودروس��ازان نبوده، به 
طوري كه از ابتداي امسال برخي توليد كنندگان 
بخش ه��اي صنعتي با عدم عرض��ه كاال به بازار 
افزايش قيمت  توليدات خود را رقم زدند. براين 
اس��اس توليد كنندگان لوازم خانگ��ي به بهانه 

انبارگرداني بعد از تعطيالت نوروز از عرضه كاال 
به بازار خودداري كردند و از ابتداي ارديبهشت 
ماه با افزايش 1۰تا 15درصدي قيمت ها، اقدام 

به عرضه كاال در بازار كردند. 
توليد كنندگان خودرو هم با افزايش قيمت دالر 
اقداماتي ب��راي افزايش قيم��ت توليدات خود 
انجام دادند. به عنوان مثال در حالي كه شركت 
خودروس��ازي س��ايپا در م��ورخ 9۷/۲/۴ براي 
خريداران خودروهاي پيش فروش خود دعوتنامه 
صادر كرد تا خريداران مابه التفاوت وجه خريد 
خودرو را تا تاريخ 9۷/۲/15 براساس بخشنامه 
9۷/۲/۴ پرداخت كنند و سپس خودروی خود 
را تحويل بگيرن��د، در اقدامي متناقض با حقوق 
شهروندي با صدور بخشنامه  اي در مورخ 9۷/۲/8 
بخشنامه قبلي به تاريخ 9۷/۲/۴ را باطل كرد و 
با افزايش حدود 1۰درصدي قيمت خودروها در 
بخشنامه جديد از مشتريان خواست تا نسبت به 

تكميل وجه خودرو اقدام كنند. 
    احتكار به منظور افزايش قيمت 

علي انصاري عضو كميس��يون صنايع و معادن 

مجلس در اين رابطه به »فارس« گفت: اعضاي 
كميسيون نامه اي به وزير صنعت ارسال كرده اند 
و در آن خواستار ش��دند كه به موضوع افزايش 
قيمت  خودروهاي پيش فروش ش��ده رسيدگي 

شود. 
همچني��ن ن��ادر قاضي پور عضو كميس��يون 
صناي��ع و معادن مجل��س نيز از اق��دام ديگر 
دو خودروس��از بزرگ كش��ور يعني س��ايپا و 
ايران خ��ودرو در احتكار 9۰ه��زار خودرو كه 
منجر ب��ه افزايش قيم��ت خودرو ش��ده بود، 
خبر داد. قاضي پور با انتق��اد از افزايش قيمت 
خودروه��اي تولي��د داخ��ل گفت: ش��ركت 
خودروسازي س��ايپا ۶۰هزار خودرو و شركت 
ايران خودرو ۳۰هزار خودرو را احتكار كرده اند 

و از عرضه به بازار امتناع مي كنند. 
وي با بيان اينكه خودروسازان در سال گذشته 
با دالر ۳هزار و ۲۰۰ تومان��ي خودروهاي خود 
را توليد كرده ان��د، گفت: اين خودروس��ازان از 
پيش فروش خودرو خود با قيمت دالر ۳هزار و 
۲۰۰توماني امتناع كرده  تا خودروهاي خود را با 

دالر ۴ هزار و ۲۰۰ توماني بفروشند. 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: 
اگرچه اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس 
درخصوص گران ش��دن يا گران نش��دن قيمت 
خودرو با يكديگر اختالف نظ��ر دارند، اما طرح 
تحقيق و تفحص از خودروس��ازي ها توسط اين 
كميس��يون آماده ش��ده تا براي رأي گيري در 

صحن مجلس مورد بررسي قرار گيرد. 
وي با بيان اينكه هرگونه افزايش قيمت خودرو 
را در س��ال حمايت از كااله��اي ايراني محكوم 
مي كند، گف��ت: خودروهاي احتكار ش��ده بايد 
به بازار عرضه شوند تا بازار اش��باع و از افزايش 

قيمت ها خودداري شود. 
    قيمت خودرو در بازار آزاد 

روز گذش��ته در بازار خريد و ف��روش خودرو به 
رغم افزايش 5ميليون تومان��ي قيمت كارخانه 
خانواده دنا تغييراتي به وجود نيامد و حتي قيمت 
خودروی دن��ای معمولي با كاه��ش ۳۰۰هزار 
توماني با قيمت ۴8ميليون و 1۰۰هزار تومان به 
فروش رسيد. همچنين دنا پالس هم با كاهش 
يك ميليون و 5۰۰هزار تومان نسبت به روزهاي 
گذشته با قيمت 58ميليون و 8۰۰هزار تومان 
مورد معامله قرار گرفت. پژو پارس اتوماتيك با 
كاهش 5۰۰هزار توماني ب��ا قيمت 5۳ميليون 
توم��ان، س��مند EF۷ ب��ا قيم��ت ۳5 ميليون 
و ۴۰۰ه��زار تومان ب��ه فروش مي رس��د. البته 
اخبار رس��يده از بازار بورس حاكي از آن اس��ت 
كه روزگذشته ش��اخص كل بورس تحت تأثير 
خودروسازان جاده مخصوص دوباره رشد كرد و 
زمزمه افزايش نرخ خودرو و رشد صنايع خودرو 
در بورس، موجب پيشروشدن سهام اين گروه در 
بازار شده است. اكنون بايد منتظر بود و ديد، آيا 
شوراي رقابت به درخواست خودروسازان جواب 
مثبت مي دهد يا خودروسازان با تمام ترفندهايي 
كه به كار مي گيرند، در رسيدن به خواسته خود 

ناموفق خواهند بود.

افشين حيدري  |   ميزان

بهناز  قاسمی
   گزارش   یک

جست وجو بين ش�عب بانك هاي دولتي و خصوصي نشان 
مي دهد كه بار ديگر برخي از خصوصي ها پيش�تاز تخلف 
از دستور بانك مركزي شده و سودهايشان را باال برده اند. 
در هياهوي نوس��انات ط��ال و ارز در اقتصاد اي��ران، تعدادي از 
بانك هاي خصوصي در نقاط مختلف تهران و س��اير ش��هرها، 
تالش دارند كه سهمي از نقدينگي سرگردان مردم داشته باشند. 
تعدادي از بانك هاي خصوصي كه اين روزها به راحتي از مصوبه 
شوراي پول و اعتبار و دستور بانك مركزي تخطي كرده اند، به 
سپرده گذاران سودهاي باالي ۲1درصد مي پردازند. اين در حالي 
است كه طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده هاي 
يكساله 15درصد و سپرده هاي كوتاه مدت 1۰درصد تعيين شده 

و بانك ها ملزم به اجراي اين مصوبه سودي هستند. 
گشت و گذار »تسنيم« در شعب بانك هاي خصوصي و دولتي 
نشان مي دهد كه اكثر بانك هاي دولتي و خصوصي هاي بزرگ، 
به دستور بانك مركزي پايبند هستند، ولي تعدادي از بانك هاي 
خصوصي تالش دارند با سودهاي باالتر سپرده ها را جذب كنند. 
برخي از اين بانك ه��اي خصوصي در طرح ه��اي خاص خود 
سودهاي باالي ۲1درصد را به مشتري پيشنهاد مي دهند. اين 
بانك ها مي گويند: سود ۲1درصدي هرماه به حساب مشتري 
واريز مي شود. البته تعدادي از اين بانك ها براي پرداخت سود 
س��پرده ۲1درصدي، محدوديت هايي را در نظر می گيرند و به 
مشتري مي گويند: اگر بيش از 1۰۰ميليون تومان در اين بانك 
سپرده گذاري كنيد، سود بيشتري به حسابتان واريز مي شود. 

يك��ي از اين بانك ها به مش��تريان خ��ود پيش��نهاد مي دهد كه 
با س��پرده گذاري در صندوق س��رمايه گذاري اين بانك، س��ود 
۲۰درصدي دريافت كنند. البته مسئول ش��عبه اين نكته را هم 
متذكر مي شود كه سود صندوق تضميني نيست، البته تا شهريور 
۲۰درصد را تضمين مي كنيم ولي بعد از آن ممكن اس��ت ۲۰تا 
۴۰درصد پرداخت كنيم. بان��ك خصوصي ديگري كه همواره در 
مسابقه سودي پيش��تاز بوده اس��ت و بارها از بانك مركزي تذكر 
گرفته، اين روزها سود ۲1درصدي به سپرده هاي يك ميليون به باال 
مي پردازد.  يكي از بانك هاي خصوصي هم به مشتريان مي گويد: 
سودهايي كه پرداخت مي كنيم، بد نيس��ت و حتماً به تجربه آن 

مي ارزد)!( در اين بانك هم سود ۲1درصدي پرداخت مي شود. 
رقابت سودي بانك هاي خصوصي در حالي بار ديگر شدت گرفته 
و بازار سودي نظام بانكي را به هم ريخته كه بانك مركزي قباًل 
به بانك ها هشدار داده بود، نبايد از مصوبه شوراي پول و اعتبار 
تخطي كرده و سودها را باال ببرند. براساس اين گزارش، استارت 
تخلف بانك ها از مصوبه سودي شوراي پول و اعتبار بعد از تشديد 
تالطم هاي ارزي در بازار زده شد و زماني شدت گرفت كه بانك 
مركزي در بس��ته مديريت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهي 

۲۰درصدي را براي دوره چند روزه به بانك ها داد. 
گفتني اس��ت، بانك مرك��زي در زمان ابالغ مصوبه س��ودي 
شوراي پول و اعتبار به نظام بانكي بر اجراي سودهاي مصوب 
از 11 ش��هريور س��ال 9۶ تأكيد كرد و حتي در اطالعيه ای از 
مردم خواس��ت كه تخلف هاي بانك ها را در اين زمينه به اين 

بانك گ��زارش دهند. بانك مركزي قباًل اع��الم كرده بود »كه 
در س��ال هاي اخير، زمينه الزم براي تحقق كاهش نرخ سود 
بانكي فراهم ش��ده اس��ت؛ چراكه نرخ تورم، كنترل شده و در 
آستانه تك رقمي قرار گرفته است و مؤسسات غيرمجاز فعال 
در بازار غيرمتشكل پولي نيز كه همواره عامل اخالل در اجراي 
سياس��ت هاي پولي و بانكي بودند، به واسطه اقدام ها و تدابير 

بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي تعيين تكليف شدند. 
همچنين يكي از اولويت ها و برنامه ه��اي اصلي دولت دوازدهم 
حمايت از توليد ملي، افزايش اش��تغال و اجراي سياس��ت هاي 
اقتصاد مقاومتي است. بر اين اساس همچنان از شبكه بانكي كشور 
انتظار مي رود، با اجراي دقيق سياست هاي پولي كشور و پايبندي 
متعهدانه و مجدانه به آنها، زمينه رونق توليد و ايجاد اشتغال را در 
كشور بيش از پيش فراهم كنند. از سوي ديگر، از هموطنان محترم 
نيز تقاضا مي شود در اين مسير يار و همراه بانك مركزي باشند و 
هرگونه تخلف بانك ها و مؤسسات اعتباري را در اجراي بخشنامه 
مربوط به نرخ سود، از طريق شماره تماس ۲995۴855- ۰۲1 
به بانك مركزي اعالم كنند. بديهي است، بازرسان بانك مركزي 
نيز به صورت نظام يافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجراي دقيق 

بخشنامه اخير اهتمام الزم را خواهند داشت.«
با توجه به تشديد تخلف هاي سودي بانك هاي خصوصي بايد 
ديد كه آيا بانك مركزي به گزارش هاي دريافتي در اين حوزه 
واكنش نشان داده است و بازرسان اين بانك گزارش تخلفات را 

به هيئت انتظامي بانك ها ارجاع داده اند، يا خير؟!

چشم پوشی بانك مركزی از افزايش سودبانكی با هدف جمع آوری نقدينگی است؟!

نرخ سود برخي بانك ها ۲۱درصد شد!

   بانک

صندوق  ممتاز  واحدهاي  دارندگان  کلیه  از  بدینوسیله 
سرمایه گذاري مشترك گنجینه مهر، جهت حضور در مجمع 
صندوق در روز چهارشنبه مورخ 1397/3/9 راس ساعت 
12 واقع در محل دفتر مرکزي، دعوت به عمل می آید.
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خوانده به پرداخت مبلغ 51/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/425/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجراي حکم طبق شاخص ساالنه بانک مرکزي که توسط اجراي احکام محاسبه می گردد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی بوشهر می باشد./ م الف: 301  

دادنامه

حیدر حسین پور- قاضی شوراي حل اختالف بوشهر

بررس�ي آخرين صورت هاي مالي منتش�ره س�ايپا نش�ان مي دهد، 
حمايت هاي فراوان دولتي براي كمك به اين صنعت در داخل، كارساز 
نبوده و بدهي ها، زيان قابل  توجه و فراواني را به دنبال داش�ته است. 
. اين ص��ورت مالي جديد ك��ه در آخرين روزه��اي فروردين امس��ال به تأييد 

هيئت مديره اين شركت نيز رسيده، حكايت از آن دارد كه نتيجه عملكرد شركت 
اصلي سايپا در دوره شش ماهه منتهي به آخر شهريور سال 1۳9۶، منجر به زيان 
خالص به مبلغ ۴هزار و 89ميليارد ريال و گروه سايپا نيز منجر به زيان خالص 

۴هزار و ۴9۲ميليارد ريال شده است.

نمای  نزدیک

زیان انباشته شرکت سایپا  به رغم حمایت های دولتی

مديرعامل ش�ركت مديريت منابع آب ايران 
از جلوگيري از برداش�ت غير مج�از بيش از 
۵۰۰ ميليون متر مكعب از منابع آب زيرزميني 
دشت ها در سال گذشته در قالب طرح احيا و 
تعادل بخش�ي منابع آب زيرزميني خبر داد. 
به  گزارش »فارس«، محمد حاج رس��ولي ها در 
چهل و س��ومين گردهمايي مديران ارش��د آب 
كش��ور اظهار داش��ت: با يك كار بسيار سنگين 
در س��ال 9۶ آب قابل برنامه ريزي در بخش هاي 
مختلف شرب، صنعت، كش��اورزي و خدمات به 

تفكيك ۶۰9 دشت مطالعاتي و ۳1 استان پايش 
شد كه از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. 

وي تصريح كرد: در مجموع 15 پروژه براي احيا و 
تعادل بخشي منابع آب زيرزميني تعريف شده است 
كه متولي 11 پروژه وزارت نيرو و متولي چهار پروژه 
وزارت جهاد كشاورزي و س��ازمان زمين شناسي 
است كه در اين راس��تا كارگروه مش��ترك ميان 
وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي تشكيل شده 
اس��ت. وي با بيان اينكه نيروگاه هاي برق آبي در 
سال گذشته در توليد انرژي به يك ركورد تاريخي 

دست يافتند، گفت: در اوج مصرف شبكه برق سال 
گذشته نيروگاه هاي برق آبي به صورت همزمان 9 
هزار و ۳۲9 مگاوات توليد كردند كه اين رقم يك 

ركورد محسوب مي شود. 
وي با اعالم اين مطلب كه در سال گذشته شش 
واحد برق آبي به ظرفيت ۴19 مگاوات به شبكه 
سراس��ري متصل ش��د، ادامه داد: با هماهنگي  
به عمل آمده با س��ازمان ان��رژي تجديدپذير و 
بهره وري انرژي )ساتبا( ۳9 فقره موافقت نامه گذر 
حجمي آب به شركت هاي آب منطقه اي داراي 

پتانسيل نيروگاه برق آبي كوچك تخصيص داده 
و براي بخش خصوصي صادر ش��د و عالوه بر آن 
فرايند سرمايه گذاري در اين بخش تسهيل شد. 
مديرعامل ش��ركت مديريت منابع آب ايران از 
تحقق 91 درصدي طرح هاي اقتصاد مقاومتي در 
سال 9۶ به رغم تنگناهاي مالي خبر داد و گفت: 
بر اين اساس 1۴ هزار و 5۳۴ حلقه چاه غير مجاز 
در سراسر كشور پر و مس��لوب المنفعه شد كه با 
اين اقدام از برداشت ساالنه بيش از 5۳۲ ميليون 

مترمكعب آب جلوگيري به عمل مي آيد.

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران اعالم كرد

جلوگيري از برداشت ۵۰۰ ميليون مترمكعب آب از دشت هاي کشور!

  نیرو


