
ارائه گواهی درآمد متقاضی برای اخذ 
تسهیالت مسکن کافی است

روابط عمومی بانک مس��کن در واکنش به گزارش 
خبرگزاری ف��ارس با عنوان »چرا ش��رایط اعطای 
تسهیالت توسط بانک مسکن سخت شده است؟« 

توضیحاتی را ارائه کرد.
به گ��زارش هیبنا به نقل از ف��ارس، روابط عمومی 
بانک مسکن در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس 
با عنوان »چرا شرایط اعطای تسهیالت توسط بانک 
مسکن سخت شده است؟«، توضیحاتی را ارائه کرد. 

متن این جوابیه به شرح ذیل است:
» ب��ا عنایت به مطلب درج ش��ده درآن خبرگزاری 
محت��رم مورخ 99.05.23 با موضوع "چرا ش��رایط 
اعطای تس��هیالت توسط بانک مسکن سخت شده 
اس��ت؟" مطلب ذیل جهت تنویر اف��کار عمومی و 

پاسخگویی مناسب ارائه می شود:
مطابق قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا، ابالغی 
در چارچوب ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار 
و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در پرداخت 
هرگونه تسهیالت می باید توانایی تسهیالت گیرنده 
در بازپرداخت بدهی برای موسسه اعتباری و بانک 
ها محرز ش��ود. همچنین با در نظ��ر گرفتن تعهد 
و رس��الت اجتماعی بانک در خانه دار نمودن اقشار 
جامعه، الزم اس��ت به نحوی از انحا، از بازگشت به 
موقع منابع اطمین��ان حاصل کرد تا چرخه تأمین 
مال��ی متقاضیان تهیه مس��کن به عن��وان یکی از 

اصلی ترین نیازهای خانوارها، متوقف نشود.
علی ای حال فرآیند اعطای تس��هیالت و بازپرداخت 
آن توس��ط مش��تریان، فرآیندی دو طرفه با هدف 
خانه دار نمودن اقش��ار مختلف جامعه اس��ت تا در 
درجه اول منافع مش��تریان )خان��ه دار نمودن آنان( 
و در درج��ه بعدی تداوم زنجیره تأمین مالی در این 
حوزه، محقق ش��ود. لذا ب��ا عنایت به مطالب فوق و 
به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در زنجیره تأمین 
مالی بخش مس��کن، ش��عب بانک ملزم شده اند، در 
پرداخت تس��هیالت مس��کن، توانای��ی بازپرداخت 
اقساط مشتریان را در نظر گرفته تا بر اساس مدارک 
و مستندات شغلی و درآمدی مشتریان اقدام کنند 
که این امر مسبوق به سابقه بوده و تغییرات جدیدی 

در فرآیندهایی اجرایی بانک رخ نداده است.
در پایان الزم به ذکر است برای پرداخت تسهیالت 
در قبال ترهین اموال غیرمنقول ارائه گواهی درآمد 
متقاضی و اطمینان از توانایی پرداخت اقساط کافی 

به مقصود می باشد.«

پاالیش یکم را از »بله« بخرید
پذیره نویس��ی واحدهای دومین صندوق س��رمایه 
گذاری دولت در اپلیکیش��ن »بله« هم امکان پذیر 
اس��ت. به گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران، 
پذیره نویس��ی واحدهای س��رمایه گذاری صندوق 
س��رمایه گذاری پاالیش��ی یک��م که از بام��داد روز 
چهارش��نبه پنجم ش��هریور ماه آغاز شده است، تا 
ساعت 2۴ روز چهارشنبه نوزدهم شهریور ماه ادامه 

خواهد داشت.
پی��ش از این اعالم ش��ده بود که پذیره نویس��ی از 
طریق وب س��ایت رس��می بانک ملی ای��ران و نیز 

اپلیکیشن ایوا نیز قابل انجام است.
 حداقل مبلغ پذیره نویسی برای هر یک از اشخاص 
حقیقی ایران��ی دارای کد مل��ی ۱00 هزار ریال و 
حداکث��ر مبلغ پذیره نویس��ی مع��ادل 50 میلیون 
ریال اس��ت.  متقاضیانی ک��ه پیش از این در پذیره 
نویسی صندوق دارا یکم شرکت کرده اند می توانند 
در مجموع دو صندوق سرمایه گذاری تا سقف 50 

میلیون ریال پذیره نویسی کنند.
نام و نام خانوادگی، ش��ماره مل��ی، تاریخ تولد، نام 
پدر، کد پستی، شماره تلفن همراه و شماره شبای 
بانکی همه اطالعاتی است که خریدار صندوق باید 

در سامانه وارد کند.

ارائه تسهیالت به واحدهای 
تعاونی های مسکن کارگری توسط 

بانک توسعه تعاون
مدیرعامل بانک توس��عه تعاون از اعطای تسهیالت 
جهت تکمیل واحدهای تعاونی های مسکن کارگری 

خبر داد
حجت ال��ه مهدیان مدیرعامل بانک توس��عه تعاون 
که در جلس��ه انعقاد تفاهم نامه ه��ای بخش تعاون 
در حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی س��خن 
می گف��ت ضمن تبریک هفته تع��اون به تعاونگران 
اظهار داشت: تعاونگران در همه رسته های اقتصادی 
حض��وری فع��ال و اثرگ��ذار دارن��د و بهره گیری از 
ظرفیت تعاون راه��کاری قابل اطمینان برای رونق 

تولید در اقتصاد است.
مهدیان با اش��اره به اهمیت موضوع تامین مسکن 
کارگری اف��زود: تعاونی های مس��کن نقش مهمی 
در خان��ه دار کردن کارگران عزی��ز بر عهده دارند و 
مطابق تدابیر پیش بینی ش��ده و تفاهم نامه منعقده 
با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
خ��ط اعتباری به میزان 5 هزار میلیارد ریال جهت 
تکمیل واحدهای در حال ساخت چهار منطقه مهم 
کارگری در کشور اختصاص یافته است و در صورت 
لزوم این میزان اختصاص یافته در دور جدید قابل 
تمدید اس��ت. وی تصریح کرد: ای��ن تفاهم نامه در 
حال حاضر با تعاونی های مس��کن مستقر در چهار 
منطق��ه صنعت��ی و کارگ��ری اجرای��ی می گردد و 
حداکثر تس��هیالت پرداختی به ه��ر واحد با توجه 
به موقعی��ت جغرافیای��ی ۱250 میلی��ون ریال با 
بازپرداخت ده ساله است و همین مدل در گام های 
بعدی این طرح با س��ایر تعاونی های مس��کن واجد 

شرایط قابل تفاهم و اجرایی شدن است.

اخبار گزارش

کارشناس��ان بازار س��رمایه ریزش های اخیر 
ب��ورس را نتیجه اقدامات نس��نجیده دولت 
که ب��ه س��لب اعتماد م��ردم منجر ش��د و 
همچنی��ن عدم حمایت ج��دی حقوقی ها از 

بازار می دانند.
بازار سهام بیش از یک ماه است که به چالشی برای دولت 
تبدی��ل ش��ده چرا که با اش��تباهات متعدد خ��ود، بذر بی 
اعتمادی را در س��رمایه گذاران کاش��تند و اجازه دادند تا 
زیان ه��ای متعدد، پرتفوی بس��یاری از فعاالن بورس را به 

روزهای منفی عادت دهد.
اعتماد از دس��ت رفته، حتی با سیاس��ت های دستوری هم 
با بازنگش��ته و با آنک��ه قرار بود تا نتیجه نشس��ت مدیران 
صندوق ها و ش��رکت های بزرگ بورس در 5 ش��نبه هفته 
گذشته با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ورود 
حقوقی های با اعتبارات قابل توجه از شنبه هفته جاری به 
صف های فروش س��نگین و طوالن��ی حقیقی ها، در همین 
هفته مشخص شده و بازار را از سرخ پوشی نجات دهد، اما 
این اتفاق رخ نداد و در معامالت دیروز، بازار با رش��د منفی 
۴0 ه��زار واحدی روبه رو ش��د؛ حت��ی در دو روز ابتدایی 
این هفته نیز اگرچه روند کلی ش��اخص مثبت بود، اما این 
رش��د مثبت، برآیند کلی از یک حرکت سینوس��ی نمودار 
در روزهای ش��نبه و یکش��نبه این هفته بود که در ابتدای 
معامالت، بازار با یک رش��د مثبت مواجه ش��د اما در ادامه 
پیکان نمودار شاخص، سمت سقوط را در پیش گرفت ولی 

به مرز منفی وارد نشد.
این در حالی اس��ت که در هر س��ه روز ش��نبه، یکشنبه و 
دوش��نبه هفته جاری، حقوقی ه��ا به خیال خود در صفوف 
فروش حقیقی ها ایستاده بودند و در اقدامی نمایشی، تالش 
داش��تند تا بخش��ی از نمادهایی که ش��اید در 3 ماه و نیم 
نخس��ت امسال، بی مهابا مسیر رش��د حبابی را طی کرده 
بودند و اینک در آستانه س��قوط های سنگین ارزش سهام 
قرار دارن��د را خریداری کنند؛ اما بس��یاری از فعاالن بازار 
می دانند که با سیاست های دستوری نمی توان نقش منجی 
را ب��ه حقوقی هایی داد که خ��ود بعضاً در صف های فروش 

ایستاده اند تا اقدام به سبک سازی سبدهایشان کنند.
احس��ان همتی: همین که دولت مرتب اعالم می کند قصد 
حمای��ت از بورس را دارد، نش��ان می دهد که چنین عزمی 

واقعاً نیست!
احس��ان همتی کارشناس بازار س��رمایه گفت: علت اینکه 
حقوقی هایی که قرار بود در س��ه روز نخست هفته جاری، 
برای نجات بازار وارد ش��وند، ولی بازار همچنان روند منفی 
را طی می کند، این اس��ت که حقوقی ها چندان تمایلی به 
خرید سهام حقیقی ها ندارند؛ سازمان بورس، شرکت بورس 
تهران و فرابورس جلس��ات متعددی با برخی از حقوقی ها 
گذاش��ته اند ولی گزارش های��ی که به صورت دوس��تانه از 
جلس��ات می آید، نش��ان می دهد که حقوقی ها به حمایت 

جدی از بورس قانع نمی شوند.
وی ادامه داد: ام��روز هم تعدادی از نمادهای پرمخاطب از 
جمله شستا و خودرو و تعدادی دیگر از نمادهای خودرویی، 
افشای اطالعات با درجه اهمیت الف را اعالم کردند و سپس 
نماد آنها متوقف شد تا در روزهای آتی بتوانند بدون دامنه 

نوس��ان وارد بازار ش��وند که به نظر می رسد ترفند سازمان 
بورس برای نجات نمادهای بزرگ و مثبت ش��دن احتمالی 

آنها پس از بازگشایی این نمادهاست.
همتی افزود: شاید پلن و طرح برنامه ریزی شده این است 
که ارزش س��هام نماده��ای پرمخاطب، پس از بازگش��ایی 
بدون دامنه نوسان، یک افت یک بار را در پی داشته باشد؛ 
اما پس از آن دیگر امکان افت بیشتر نداشته باشد و سپس 

روند مثبت را در پی بگیرد.
اگر بازار را رها می کردند، هرگز این ریزش ها رخ نمی داد

همتی تأکید کرد: به نظر می رسد اگر قرار بود بازار به حال 
خود رها شود، هرگز شاهد چنین ریزش سنگینی در ارزش 
س��هام و بازار نبودی��م؛ به نظر می رس��د اراده ای برای این 

ریزش ها وجود دارد و حتی شاید عامدانه هم باشد.
وی تصری��ح ک��رد: می بینیم ک��ه ش��رکت ها، صندوق ها و 
حقوقی های بزرگ مرتباً در رس��انه اعالم می کنند که قصد 
حمای��ت از بازار را داریم، در حال��ی که اگر صندوقی قصد 
حمایت داش��ته باشد، اساس��اً آن را از قبل اعالم نمی کند 
ت��ا بتوان��د در قیمت کمتر، ش��روع به خرید کن��د. هر گاه 
اعالم می شود که قصد حمایت داریم، این سیگنال به بازار 
ارسال می شود که عماًل حمایتی نخواهد شد و این را اعالم 
می کنند تا مردم در صف فروش نایستند، این موضوع چند 
بار اتفاق افتاده و ماه گذش��ته نیز در یک برنامه تلویزیونی 
مدیران ش��رکت های بورس تهران و فرابورس اعالم کردند 
ک��ه می خواهیم ۱0 روز متوال��ی از بازار حمایت کنیم ولی 

اتفاق خاصی رخ نداد.

نتایج انتخابات آمریکا 
و گزینه های پیش روی بورس

کارش��ناس بازار س��رمایه تصری��ح کرد: حقوقی ها اساس��اً 
خریدار نیس��تند که به نظر می رس��د غیر از آنکه وضعیت 
بازار مس��اعد نیس��ت، انتخابات آمریکا هم پیش رو است و 
تعداد قابل توجهی از تحلیلگ��ران معتقدند ترامپ انتخاب 
نمی ش��ود و اگر ترامپ رئیس جمهور نشود، اثر کاهشی بر 

قیم��ت دالر و به تبع آن، کاه��ش بورس را در پی دارد اما 
اگر ترامپ انتخاب شود، ممکن است تورم انتظاری به دلیل 
تشدید تحریم ها را شاهد باشیم؛ به همین دلیل فعاًل برخی 
فع��االن بازار از ادامه روند خرید س��هام، انصراف داده اند تا 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیمه دوم آبان 

ماه امسال مشخص شود.
وی با بیان اینکه حقوقی ها در روند رشد بازار، درآمد خوبی 
داش��تند، گفت: اما در حال حاضر آمار نش��ان می دهد در 
ش��رایط فعلی بازار خریدار نیس��تند حتی در شرایط فعلی 
دس��توری از س��وی س��ازمان بورس هم به صورت واضح و 

شفاف وارد صف های خرید نشده اند.

جلب مجدد اعتماد سهامداران
محمد خبری زاد کارش��ناس بازار سرمایه نیز درباره اتفاقات 
رخ داده در روزهای اخیر بورس گفت: از اواخر معامالت روز 
یکش��نبه مش��خص بود که بازار در معامالت روز دوشنبه با 
سقوط سنگین مواجه اس��ت؛ چراکه بازار سرنوشت خود را 
با چند نماد مانند شس��تا و خودرویی ها و پاالیش��ی ها گره 
زده بود. نماد پاالیش��ی ها روزهای قبل به اسم شفاف سازی 
درآمدها در پی تعدیل قیمت خوراک متوقف ش��ده بود؛ روز 
گذشته نیز نمادهای شستا و خودرو برای شفاف سازی درجه 
اهمیت الف متوقف ش��دند تا پس از بازگشایی بدون دامنه 
نوس��ان، شاهد یک افت یک باره باشیم و پس از افت یکجا، 
دیگر ش��اهد روند فرسایش��ی اصالح منفی 5 درصد ارزش 

سهام این نمادها که در کل بازار اثرگذار هستند، نباشیم.
وی افزود: روندهای نزولی فرسایش��ی در بورس، همواره به 
تشدید صف های فروش می انجامد؛ اما افت ناگهانی و بدون 
محدودیت دامنه نوسان، اصالح قیمت سهام را تنها در یک 

جلسه معامالتی رقم می زند.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: امیدواریم با این تمهیداتی 
که اندیشیده شده به همراه نهایی شدن انتشار سهام خزانه 
با نماد کاما و همچنین اوراق تبعی که یکی از حقوقی های 
ب��زرگ، اعالم کرد آن را به زودی منتش��ر می کند، ش��اهد 

بازگشت روند مثبت به بازار باشیم.

اوراق اختیار تبعی راهکار مناسب
وی درب��اره اوراق تبعی گفت: این اوراق همانطور که از نام 
آن پیداست، قرار اس��ت حداقل سود را برای سرمایه گذار 
تضمین کند؛ یعنی سرمایه گذار، همزمان که سهامدار یک 
حقوق��ی بزرگ اس��ت، خریدار اوراق تبعی همان ش��رکت 
حقوقی هم می ش��ود که س��ود س��هام آن صندوق را برای 
سهامدار طی یک سال آینده با نرخ سود ۱۸ درصد تضمین 
می کند، اگر قیمت سهم در زمان خرید اوراق تبعی، کاهش 
یافت، دارنده این اوراق می تواند با مراجعه به آن ش��رکت، 
سهام خود را با همان قیمتی که در زمان خرید اوراق تهیه 
کرده، به فروش برساند اگر ارزش سهام رشد یافت، دارنده 
اوراق اختی��ار تبع��ی، این اختیار را دارد که س��هام خود را 
نفروش��د و آن را حفظ کند. این ابزار در دیگر بورس ها هم 
رایج اس��ت و ش��بهات فقهی و رب��وی آن در کمیته فقهی 

بورس رفع شده است.
خبری زاد یادآور شد: اوراق اختیار تبعی با این هدف منتشر 
ش��ده تا س��هامداران حقیقی و ُخ��رد از ورود به صف های 
فروش برای نقد کردن س��رمایه ش��أن خودداری کنند؛ از 
آنجایی که سرنوش��ت بیشتر سرمایه های ُخردی که از بازار 
خارج می شوند، به س��پرده های بانکی منتهی می شود، لذا 
انتشار این اوراق آن هم با همان نرخ سود ۱۸ درصد بانکی 
س��بب می شود تا سهامدار به س��ودده بودن سهام خود در 

زمان ریزشی بودن بازار مطمئن شود.
کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد: قرار نیست این اقدامات 
به رش��د بازار منجر ش��ود؛ بلکه نهاد ناظر بازار به این فکر 
اس��ت تا اعتماد از دست رفته سرمایه گذار و ترسی که در 
سهامداران وجود دارد را از بین برده و آن اعتماد را به بازار 
برگردان��د. به عبارت دیگ��ر اگرچه در حال حاضر تقاضا در 
بازار هس��ت، اما به دلیل آنکه س��مت عرضه بسیار سنگین 

است، شاهد افت های متعدد بورس هستیم.
وی مقص��ر اصلی افت فعلی بازار را دولت دانس��ت و گفت: 
شرکت های زیرمجموعه دولت در دوره رشد بازار توانستند 
درآمد خوبی را با عرضه های متعدد کس��ب کنند و سپس 
بازار را به حال خود رها کردند؛ اما روند فعلی روزهای اخیر 
را نمی توان تقصیر حقوقی ها دانس��ت چ��ون پولی در بازار 
دیگر وجود ندارد؛ ش��رکت های پاالیشی را شرکت پاالیش 
و پخ��ش وارد ب��ازار کرد و پ��ول آن را به دس��ت آورد اما 
وزارت نفت دیگر حاضر نیس��ت برای حمایت از حقیقی ها، 
از ش��رکت های پاالیش��ی بخواهد که اقدام به خرید سهام 
س��هامداران ُخ��رد کنن��د. یا مث��اًل دولت س��هام خود در 
فوالدی ه��ا واگ��ذار کرد ام��ا در حال حاض��ر از صندوق ها 
می خواهد تا س��هام این ش��رکت ها را خری��داری کنند که 

خواسته چندان صحیحی نیست.
خبری زاد پیشنهاد داد تا مانند دو سال قبل که شرکت های 
بورسی، میزان سوددهی و حجم فروش محصوالت خود را 
برای یک س��ال پی��ش بینی می کردند، بار دیگر س��ازمان 
بورس اجازه انتش��ار این اطالعیه ها را به شرکت ها و صنایع 
بورس��ی بدهد تا بتوانند بخش��ی از اعتماد از دس��ت رفته 

سهامداران را بار دیگر جلب کنند.  مهر 
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دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی:
افزایش قیمت حبوبات ناشی از 

گرانفروشی است
 دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت:چند نرخی 
ش��دن ارز یکی از مشکالت اساس��ی در افزایش قیمت 
کاالهاس��ت.تنها راه این اس��ت که دول��ت از ارز دولتی 

دست بردارد و ارز واردات مواد غذایی تک نرخی شود.
قاس��معلی حس��نی با بیان اینکه عرضه مواد غذایی به 
میزان کافیست ولی تقاضا کم شده،اظهار کرد: از ابتدای 
س��ال قیمت برخی از کااله��ا از ۱0درصد تا ۱00درصد 
افزای��ش یاف��ت و همین امر باعث ش��د  ق��درت خرید 

م��ردم کاهش یابد. وی با بیان اینکه چند نرخی ش��دن 
قیمت ارز مش��کالت  بس��یاری ایجاد کرده است، گفت: 
ه��ر افزایش قیمتی که در ب��ازار رخ می دهد مربوط به 
نوسانات نرخ ارز است. بانک مرکزی اگر هیچ ارزی بابت 
واردات م��واد غذایی تخصیص ندهد،تکلیف روش��ن می 
ش��ود. اینکه ع��ده ای ارز دولتی می گیرند و به عده ای 

نمی رسد راه را برای سودجویی باز می کند.
دبی��ر کل اتحادیه بنک��داران مواد غذای��ی اضافه کرد: 
افرای��ش  قیمتی ک��ه از ابتدای س��ال در بخش حبوبات 
داشتیم ناشی از س��ودجویی و گرانفروشی است.کسانی 
ک��ه ارز دولتی دریاف��ت می کنند چ��ون از محدودیت 
تخصیص ارز خبر دارند محصوالتش��ان را به قیمت روز 

به فروش می رسانند.
حسنی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه 
هیچ کمب��ودی در برنج نداریم،اظهار ک��رد: وقتی برنج 
خارجی گران می شود طبیعتا برنج ایرانی نیز گران می 

شود و هردو بازار بر یکدیگر اثرگذارند.
وی در پایان گفت:چند نرخی شدن ارز یکی از مشکالت 
اساس��ی در افزایش قیمت کاالهاست.تنها راه این است 
که دولت از ارز دولتی دس��ت بردارد و  ارز واردات مواد 

غذایی تک نرخی شود. ایسنا  

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
تمدید قانون تسهیل بدهی 

تولیدکنندگان به بانک ها 
رئیس کل بانک مرکزی گفت: قرار اس��ت نامه مشترکی 
با امضای بنده و رئیس کمیسیون اقتصادی برای تمدید 
قانون تسهیل پرداخت بدهی تولیدکنندگان به بانک ها  

تا پایان امسال، به رئیس مجمع تشخیص ارسال شود.
عبدالناصر همتی گفت: س��ال گذش��ته قانون تس��هیل 
پرداخت بدهی های بده��کاران تولیدی به بانک ها ابالغ 
ش��د، ولی از زمانی که مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
این مصوبه را به بانک مرکزی ابالغ کرد و ما توانس��تیم 

آن را به بانک ها ابالغ کنیم، مدت زمانی طی ش��د که با 
شیوع ویروس کرونا گره خورد.

وی افزود: بانک ها نتوانس��تند در این مدت کاری انجام 
دهند، لذا این قانون تا پایان شهریور امسال تمدید شد. 
همتی تأکید کرد: تاکنون ۱۱ هزار درخواس��ت از سوی 
تولیدکنندگان بدهکار ش��بکه بانکی دریافت شده که 2 

هزار مورد آن رد و 9 هزار درخواست تأیید شده است.
رئی��س کل بانک مرک��زی مبلغ بدهی 9 ه��زار پرونده 
بدهکاران تولیدکنن��ده را ۴ هزار و 500 میلیارد تومان 
عنوان کرد و گفت: در جلسه امروز با اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس قرار شد نامه مشترکی با امضای رئیس 
کل بانک مرکزی و رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس 
به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که 

قانون مذکور تا پایان امسال تمدید شود.
ب��ه گفته همتی، تمام ت��الش بانک مرکزی و دولت این 

است که بهره مرکب از مردم دریافت نشود.
محمدرض��ا پورابراهیم��ی رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس نیز اظهارداش��ت: یکی از جلس��ات نظارتی این 
کمیس��یون به دلیل اهمیت اجرای قانون تسهیل بدهی 
تولیدکنندگان بدهکار به ش��بکه بانکی با حضور رئیس 

کل بانک مرکزی برگزار شد. مهر

خ��ب��رخ��ب��ر

کارشناسان بازار سرمایه مطرح کردند؛

 نقش حقوقی ها و رفتار نسجیده دولت در ریزش بازار

فق��ط هش��ت روز دیگر تا پای��ان مهلت تعیی��ن تکلیف و 
ترخیص خودروهای دپو ش��ده در گم��رک باقی مانده، اما 

همچنان وضعیت تعداد زیادی از آنها مشخص نیست.
26 ش��هریورماه پایان چهارمین مهلت برای تعیین تکلیف 
و ترخیص خودروهای دپو ش��ده در گمرک اس��ت، مهلتی 
که بعد از به پایان رس��یدن زمان مصوبه 29 بهمن ماه سال 
گذشته بار دیگر در اختیار صاحبان خودرو قرار گرفته تا با 

طی فرایند قانونی نسبت به ترخیص اقدام کنند.
در پای��ان اردیبهش��ت ماه گزارش گم��رک از این حکایت 

داش��ت که از 5۱0۸ دستگاهی که باید در فاصله بهمن ماه 
تا آن زمان  ترخیص می ش��د فقط ۱3۸9 دستگاه خارج و 
3۷00 دستگاه دیگر باقی ماند که این تعداد همگی نیاز به 
تمدید زمان برای ترخیص و فقط ۱2۴۸ دس��تگاه مشمول 
زمان بودند، مابقی براساس مصوبه هیات دولت با توجه به 
این ک��ه جزو خودروهای دارای پرون��ده قضایی و همچنین 
خودروهای باالی 2500 س��ی س��ی یا مربوط به جانبازان 
بودن��د در قید زمان قرار نگرفته و بعد از حل مش��کل آنها 

امکان ترخیص دارند.

اما از ۱2۴۸ دستگاهی که باید در مهلت تعیین شده خارج 
می ش��د ۱۱00 دستگاه فاقد ثبت س��فارش بود والزم بود 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نس��بت به باز کردن سامانه 
ثبت س��فارش اقدام کند در غیر این طورت امکان ترخیص 

برای آنها وجود نداشت، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
در مورد مابقی خودروها نیز آنهایی که دارای پرونده قضایی 
هستند فقط در شرایطی که حکم برائت برای آنها صادر شود 
بدون نیاز به زمان ترخیص می شوند و دیگر خودروها با طی 
فرایند تعیین ش��ده و بدون قید زمان در اختیار صاحبانشان 
قرار می گیرند. این در حالی اس��ت که از زمان تعیین ش��ده 
فقط هشت روز دیگر باقی مانده و مشخص نیست که اگر در 
این فاصله تکلیف این ۱2۴۸ دستگاه در قید زمان مشخص 
نشود چه سرنوش��تی در انتظار آنها خواهد بود، آیا با تمدید 
مجدد زمان ثبت سفارش برای آنها باز خواهد شد و یا اینکه 

تصمیم بر اعالم متروکه شدن آنها شده و برای تعیین تکلیف 
به سازمان اموال تملیکی سپرده می شوند.

 ای��ن در حالی اس��ت که فعاالن بازار خ��ودرو پیش  از این 
ب��ا انتقاد از برخی س��نگ اندازی ه��ا در خصوص ترخیص 
خودروه��ا معتقد بودند که تمدید زمان تا هنگامی که این 
ناهماهنگی وجود دارد گره ای از کار آنها باز نخواهد کرد.

این تعداد خودرو باقی مانده در گمرک در جریان ورود ۱2 
هزار 260 دستگاه در سال های اخیر هستند که به دالیلی 
از جمله تغییر مق��ررات ارزی و یا ضوابط واردات خودرو و 
ممنوعیت ثبت س��فارش آن در گمرک و بنادر دپو شده و 
بعد از چند مرحله تعیین زمان از سوی هیات وزیران بیش 
از ۷000 دس��تگاه ترخیص و حدود 3۸00 دس��تگاه دیگر 
باقی ماند که باید از خرداد تا 26 شهریورماه تعیین تکلیف 

می شد که هنوز وضعین آن مشخص نیست. ایسنا 

   شمارش معکوس آغاز شد؛

فقط ۸ روز برای تعیین تکلیف هزاران خودروی دپو شده


