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یز شد سود سهام عدالت وار
مرحله اول س��ود سهام عدالت به حساب برخی مشموالن 

واریز شد.
ب��ه گفت��ه علی اش��رف پوری حس��ینی رئی��س س��ازمان 
خصوصی سازی سود سهام عدالت ناشی از فعالیت سال 95 برای 

مشموالنی که ارزش سهامشان یک میلیون تومان است به میزان 
150 هزار تومان می باش��د که تا پایان سال و در چند مرحله به 

حساب مشموالن واریز می شود.
در مرحله اول که دیروز انجام شد 50 هزار تومان به حساب 

این افراد واریز ش��د. افرادی که حدود 500 هزار تومان س��هم 
دارند و مابه التف��اوت تا یک میلیون تومان را پرداخت نکرده اند 
در مرحله اول یعنی دیروز حدود 26 هزار تومان و در مجموع تا 

پایان سال حدود 78 هزار تومان به حسابشان واریز می شود.

اخبار

 اعتبار بانک ملی ایران 
در نظام بانکی بین الملل زبانزد است

غالمرضا پناهی افزود: امروز توانایی بانک ملی 
ایران در عرصه های جهانی ش��ناخته ش��ده 
اس��ت و از این رو هرگونه اقدام در این بانک 
می تواند آثار گس��ترده در رواب��ط اقتصادی 

کشورمان داشته باشد. 
وی ش��بکه گسترده ش��عب بانک ملی ایران را نقطه 
قوت بزرگی برای بانک خواند و اظهار کرد: می توان از این 
شبکه برای توس��عه فرهنگ مثبت بانکی و نیز تغییرات 

مدنظر در رفتارهای اقتصادی استفاده کرد.

»سینما ایران« اصفهان در تملک بانک دی نیست
اداره رواب��ط عمومي بانک دي ضم��ن رد ادعاي 
تخریب »سینما ایران« اصفهان توسط این بانک 
اعالم کرد که این س��ینما در تملک بانک دی 
نیست. ضمن آنکه بانک ارزش آفرین دي به عنوان 

بانکي حامي فرهنگ، هرگز به چنین اقدامي دست نمی زند.
مالکی��ت س��ینما ایران پیش��تر متعلق ب��ه یکي از 
ش��رکت هاي گروه مالي دي بوده که در سال گذشته به 
فروش رسیده و اکنون در مالکیت خریدار آن می باشد.

 بازدید مدیرعامل بانک ملت 
وه صنعتی ماموت از گر

مدیرعام��ل بانک مل��ت و جمعی از مدیران 
ارشد این بانک از بخش های مختلف گروه 

صنعتی ماموت، بازدید کردند.
محمد بیگدلی در این بازدید که بهمن 
اس��کندری معاون مدیرعامل در امور بانکداری شرکتی 
و تجاری و مس��عود نصراصفهانی مدی��ر امور بانکداری 
ش��رکتی وی را همراه��ی می کردند، پ��س از بازدید از 
بخش های مختلف تولید و خطوط مونتاژ گروه صنعتی 
ماموت، از مش��تریان بانک ملت، به گفت و گو با فردوس 

مدیرعامل گروه صنعتی ماموت پرداخت.

یم از زحمات  آیین تکر
 رئیس شعبه باباافضل کاشان بانک ایران زمین

طی مراسمی با حضور محمدرضا سبزواری مدیر 
ش��عب اس��تان های اصفهان، ق��م، مرکزی و 
چهارمحال و بختیاری و مس��ئوالن س��تادی 
مراسم تکریم از زحمات محسن فرهادی کوشکی 

رئیس شعبه سابق باباافضل کاشان برگزار شد.
سبزواری در این مراسم ضمن تشکر و قدردانی از تالش ها 
و زحمات فرهادی، اتکا به نیروهای جوان، مستعد و پرتالش 
را از اولویت های کاری خود برشمرد و تالش جمعی کارکنان 
و برنامه ریزی الزم در جهت دس��تیابی به اهداف بانک را در 

گروی هماهنگی و تعامل سازنده تمامی کارکنان دانست.

ورود تسهیالت مختلف مسکن به بازار هنوز 
نتوانس��ته قدرت خرید مردم برای خانه دار خونه به خونه

ش��دن را ب��ه دلی��ل باال ب��ودن نرخ س��ود 
تسهیالت افزایش دهد.

ای��ن روزه��ا با توجه به نزدیک ش��دن به ایام پایانی س��ال 
بسیاری از متقاضیان همچنان نگران خانه دار شدن خود هستند، 
زیرا پرداخت تسهیالت مختلف و رنگین َمسکن با سودهای باال 

هنوز نتوانسته مشکل خانه دار شدن مردم را برطرف کند.
 بس��یاری از مسئوالن معتقدند؛ با افزایش قدرت خرید، مردم 

می توانند بخشی از مشکالت خانه دار شدن را برطرف کنند به همین 
منظور سعی کرده اند با پرداخت تسهیالت مختلف مسکن از جمله 
تس��هیالت خانه اولی های صندوق پس انداز یکم تس��هیالت بافت 
فرس��وده و این روزها تس��هیالت جدید مسکن از سوی بانک ملی 
بخشی از این نگرانی ها را برطرف کند اما به دلیل باال بودن نرخ سود 

این تسهیالت استقبال متقاضیان چندان قابل توجه نبوده است.
چندی پیش بانک ملی به کمک بانک مس��کن در پرداخت 
تسهیالت مسکن آمد اما این بانک نیز همانند بانک مسکن نرخ 
سود تس��هیالت را بس��یار باال اعالم کرد به طوری که بسیاری 
از خریدارانی که تمایل به دریافت تس��هیالت مس��کن داشتند 
ناامید شدند. از س��وی دیگر بسیاری از کارشناسان و مسئوالن 
اعالم می کنند که خارج ش��دن بانک مسکن از انحصاری بودن 
پرداخت تس��هیالت مس��کن می تواند کمک موث��ری در بهبود 
وضعیت مس��کن باشد اما به شرطی که نرخ سود این تسهیالت 
تفاوتی با بانک مسکن داشته باشد نه اینکه سود تسهیالت بانک 

ملی از نرخ سود تسهیالت بانک مسکن بیشتر باشد.
براساس این گزارش چندی پیش بت شکن مدیرعامل بانک 
مس��کن از رونمایی تس��هیالت 80 میلیون تومانی قرض الحسنه 
جدید مس��کن ب��رای زوج ه��ای جوان خب��ر داد ک��ه این خود 
می توانست نقطه امیدی برای متقاضیان مسکن باشد اما پرداخت 

آن منوط به تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس است.

 ورود سایر بانک ها در پرداخت تسهیالت
راهگشای رونق بازار مسکن

در همین راستا حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران 

امالک کشوری با بیان اینکه پرداخت و افزایش تسهیالت می تواند 
بهترین کمک در بهبود وضعیت بازار مسکن باشد، افزود: افزایش 
ق��درت خرید متقاضیان و نیز رقابتی ش��دن بانک ها در پرداخت 

تسهیالت می تواند کمک کننده رونق در بازار مسکن باشد.
وی با بیان اینکه ورود سایر بانک ها به ارائه تسهیالت به نفع 
مردم و خریداران اس��ت گفت: با شکس��تن انحصار بانک مسکن 
در ارائه تس��هیالت به زودی شاهد افزایش حجم تسهیالت بانکی 
خواهیم بود که نتیجه آن خارج شدن رکود از بازار مسکن است.

عقبای��ی توضیح داد: در گذش��ته هیچ ی��ک از بانک ها به جز 
بانک مسکن عالقه ای به پرداخت این تسهیالت نداشت زیرا سود 
تسهیالت سایر کاالها از جمله خودرو ظرف مدت حداکثر سه سال 
به بانک باز می گش��ت اما تسهیالت مس��کن با سایر وام ها تفاوت 
بس��یاری دارد زیرا بازگشت این تس��هیالت حدود 12 سال است 

بنابراین کمتر بانکی تمایل دارد که این وام را پرداخت کند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشوری تصریح کرد: باید 
دولت کمک کند که سود این تسهیالت را کاهش دهد و از سوی 
دیگر با افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیالت بتواند بخشی از 
نگرانی ه��ای متقاضیان را برطرف کن��د. وی تأکید کرد: در حال 
حاضر پرداخت تسهیالت تنها از نظر کمی به بخش مسکن کمک 
می کند باید هر چه س��ریع تر زمینه ای فراهم ش��ود که بتوانیم از 

نظر کیفی نیز به این بازار کمک کنیم.

رشد ۱۵ درصدی قیمت مسکن
در ادامه مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه امالک استان 
تهران با بیان اینکه پرداخت هر نوع تس��هیالت مسکن می تواند 

تحریک کننده بازار مسکن باشد، گفت: خوشبختانه تا به امروز 
ش��اهد اثرات مثبت تسهیالت مس��کن در این بازار هستیم زیرا 
آمارها نش��ان می دهد که رکود کم کم در حال خارج ش��دن از 

بازار مسکن است.
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی چند روز گذشته آماری ارائه 
کرد که متاسفانه قیمت مسکن از شاخص نرخ تورم عبور کرده و 
به مرز رش��د 15 درصدی رسیده است که این نشان دهنده رونق 

گرفتن این بازار است.
 رئیس اتحادیه امالک اس��تان تهران، اظهار کرد: هیچ یک از 
مشاوران امالک به دنبال افزایش قیمت نیستند بلکه ما به دنبال 

ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن هستیم.
وی تأکی��د کرد: رونق در این بازار تنها با افزایش قدرت خرید 
مسکن ایجاد می شود که خوشبختانه این روزها شاهد رشد معامالت 

مسکن در واحدهای ارزان قیمت هستیم.
همچنی��ن چندی پیش حام��د مظاهریان معاون مس��کن 
و س��اختمان وزی��ر راه و شهرس��ازی نیز اعالم ک��رد که آمارها 
نش��ان دهنده ورود رونق به بازار مسکن هست و این رونق بدون 
جه��ش قیمت خواهد ب��ود. مظاهریان تاکید کرد: س��ال آینده 
جهش قیمتی در بازار مسکن نخواهیم داشت و نشانه های رونق 

در این بازار دیده شده است.
براس��اس این گزارش امیدوار هس��تیم که دول��ت بتواند با 
وعده هایی که درب��اره مدت زمان افزایش پرداخت تس��هیالت 
داده ب��ه زودی جام��ه عمل به خ��ود بگیرد و بتوان��د با کاهش 
نرخ سود تس��هیالت قدرت خرید مردم را افزایش دهد.)باشگاه 

خبرنگاران جوان(

کمیسیون تلفیق در مصوبه ای 
كــش جنجال��ی یک��ی از راه ه��ای خـط 

درآمدزای��ی دول��ت را فروش 
کاالهای انبار ش��ده در سازمان اموال تملیکی اعالم 
کرده و فعاالن اقتصادی نگران قاچاق فروشی دولت 

در سال 97 هستند.
کمیسیون تلفیق مجلس ش��ورای اسالمی که 
این روزها را س��خت و نفس��گیر برای بررسی الیحه 
بودجه سال 97 کل کش��ور می گذراند روز یکشنبه 
در مصوب��ه ای جنجالی تصمیم گرفت تا برای دولت 
در سال آینده به نحوی درآمدزایی کند که مابه ازای 
فروش کاالهای متروکه در انبارهای س��ازمان اموال 
تملیکی شرایطی را فراهم نماید که منابع حاصله به 
س��مت رونق تولید و اشتغال پیش رود غافل از آنکه 
فعاالن اقتصادی، خود نگرانی عرضه کاالهایی در بازار 
هستند که در رقابتی به شدت نابرابر همواره لطمه های 

سنگینی را به پیکره تولید وارد کرده است.
موض��وع از آن ق��رار اس��ت ک��ه کاالهای در 
انبارمان��ده س��ازمان جم��ع آوری و ف��روش اموال 
تملیک��ی که ب��ه نوع��ی کاالهای قاچاق کش��ف 
ش��ده هس��تند، از س��وی دولت در ب��ازار داخلی 
کش��ور فروخته ش��ده و درآمد حاصل از آن صرف 

اشتغال زایی در سال 97 شود.
حال ام��ا فعاالن اقتصادی می گویند که اصوال 
نباید اجازه ورود کاالهای قاچاق را داد چه رسد به 

اینکه چراغ س��بزی در اختیار دولت قرار گیرد که 
مس��یر فروش کاالهای قاچاق را روشن می سازد و 

به نوعی دولت را قاچاق فروش می کند.
مهمت��ر آنکه، مقام معظم رهبری بارها و بارها 
نس��بت به ض��رورت جلوگی��ری از ورود کاالهای 
قاچاق به کش��ور هش��دار داده اند و حتی در یکی 
از س��خنرانی های اخیر خود خواس��تار آتش زدن 
کاالهای قاچاق کشف شده گردیده اند به نحوی که 
ایش��ان تاکید کردند که کاالهای قاچاق باید آتش 
زده شود تا ریسک واردات آن برای قاچاقچیان به 
حداکثر برس��د و با آتش زدن این کاالها به نوعی 
قاچاقچی متوجه شود که هیچ راهی برای بازگشت 
این کاالها ب��ه بازار وجود نداش��ته و دیگر قاچاق 
برایش مقرون به صرفه نیس��ت و ب��ه هیچ عنوان 

راهی برای عرضه آن در بازار ندارد.
اما اکنون کمیس��یون تلفیق مصوبه ای داشته 
ک��ه بر مبن��ای آن اجازه چش��یدن طع��م فروش 
کااله��ای قاچاق به دولت داده ش��ده و دولت یک 
قاچ��اق فروش می ش��ود؛ این در حالی اس��ت که 
هیچ یک از واردکنندگان، صادرکنندگان و فعاالن 
اقتصادی اجرای چنین مصوبه ای را جایز ندانس��ته 
و آن را ب��ه ضرر مناف��ع ملی و حمای��ت از تولید 

داخلی عنوان می کنند.
 آنها به صراحت اعالم می کنند که ورود درآمد 
حاصل از فروش کااله��ای قاچاق به اقتصاد ایران، 

آن هم بصورت رس��می، یک امر مذموم اس��ت اما 
بدتر از آن فروش این کاالها از سوی دولت و نگرش 

درآمدزایی در این خرید و فروش است.
عباس آرگون عض��و هیئت نماین��دگان اتاق 
بازرگان��ی، صنای��ع، مع��ادن و کش��اورزی تهران 
می گوید: مصوبه روز یکش��نبه کمیس��یون تلفیق 
بس��یار جای تعجب داش��ت چراکه اصوال مجلس 
باید ساز وکارهایی را تدوین کند که ورود کاالهای 
قاچاق به اقتصاد ایران به حداقل ممکن برس��د نه 
اینکه آن را به رسمیت شناخته و اجازه فروش این 

کاالها را هم به دولت بدهد.
وی می افزای��د: مجموع��ه راهکارهایی باید در 
اقتصاد ایران بکار گرفته شود که واردات به صورت 
غیررس��می برای واردکنندگان مق��رون به صرفه 
نباش��د و تولید داخل از محل قاچ��اق کاال نبیند. 
این در ش��رایطی اس��ت که اکنون رقابت نابرابری 
را برای کاالهای ایران رقم زده و زمینه ساز رقابتی 

نبودن تولید شده است.
همچنین علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات 
نیز با ابراز تعجب نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق 

می گوید اصوال کاالی قاچاق و واردات غیررس��می 
یک تخلف محض و آش��کار از س��وی قاچاقچیان 
اس��ت که به هیچ عنوان نباید به رسمیت شناخته 
ش��ود در حالی که با مصوبه کمیس��یون تلفیق به 
نظر می رس��د که این کاالها به رس��میت شناخته 
ش��ده و تخلف نیس��تند در حالی ک��ه خالف اگر 
خالف اس��ت برای همه باید در نظر گرفته ش��ود 
و واردات کااله��ای قاچاق نی��ز مطابق قانون یک 
تخلف کامال آش��کار است که اگر قرار باشد دولت، 
آن را در بازار عرضه کرده و بفروش��د تولید داخلی 
را تضعی��ف کرده اس��ت ضمن اینک��ه همان کاال 
ق��درت رقابت را از کاالهای وارداتی خواهد گرفت 
چراک��ه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نکرده و 

بسیار ارزان تمام شده است.
وی می افزاید: اما و اگرهای زیادی درخصوص 
فروش کاالهای قاچاق به ذهن متبادر می ش��ود به 
این معنی که دولت با چه مکانیزمی قرار است این 
کاالها را قیمت گذاری کند و ش��یوه فروش آنها در 
بازار چه خواهد بود؟ این در ش��رایطی اس��ت که 
مقام معظ��م رهبری نیز بارها تاکی��د کرده اند که 

باید کاالهای قاچاق به آتش کش��یده شوند و حال 
مشخص نیست که مجلس با چه انگیزه ای فروش 

کاالهای قاچاق برای دولت را آزاد کرده است.
مناقبی اظهار داش��ت: دولت به جای حمایت 
از تولید ملی اگر قرار باش��د ک��ه کاالی قاچاق را 
بفروش��د و منابع آن را صرف ایجاد اشتغال نماید 
به طور قطع اشتغال موجود را هم از دست خواهد 
داد. بنابرای��ن در وهله اول به فکر حفظ اش��تغال 
موج��ود بود و پس از آن بتوان با س��رمایه گذاری 
و ج��ذب منابع مالی، زمینه ه��ای افزایش تولید و 

اشتغال زایی را فراهم کرد.
رئیس مجمع واردات معتقد است که دولت نباید 
به هیچ عنوان زیر بار اجرای این مصوبه کمیس��یون 
تلفیق رود و به نظر می رس��د نمایندگان در صحن 
علنی مجلس نی��ز نباید به این مصوب��ه رای دهند 
چراکه به هر حال هر موردی که تصویب شود مجری 
آن مهم است و روسیاهی فروش کاالهای قاچاق به 
طور قطع برای دولت خواهد ماند. پس بهتر است که 
دولت هم زیر بار اجرای چنین مصوبه ای نرود و حتی 

اجازه تصویب نهایی آن را هم ندهد.
به گزارش مهر، حال باید منتظر ماند و دید که 
صحن علنی مجلس در مقابل چنین مصوبه ای چه 
واکنشی نشان خواهد داد و فروش کاالهای قاچاق از 
سوی دولت براساس مصوبه کمیسیون تلفیق چقدر 

نظر مثبت نمایندگان را به خود جلب خواهد کرد.

تصمیم عجیب مجلس برای درآمدزایی دولت

قاچاقفروشیرسمیتمییابد؟!

سفره رنگین تسهیالت هم به داد بازار مسکن نرسید

 ترس مستأجران
از میزان سود باالی وام مسکن!


