
شرایط بخشودگی جرایم و تبدیل 
تعهد ارزی به ریالی برای بدهکاران 

صندوق ذخیره ارزی
 بدهکاران صندوق ذخیره ارزی بر اس��اس مصوبه 
هیات وزیران فرصت دارند تا پایان شهریور ماه سال 
جاری عالوه بر استفاده از بخشودگی جرایم تاخیر، 
از ش��رایط ویژه دولت برای تسویه و تقسیط بدهی 

ارزی خود به صورت ریالی نیز بهره مند شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس 
اصالحیه آیی��ن نامه اجرایی م��اده 20 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور 
مصوب هی��ات وزیران، بده��کاران صندوق ذخیره 
ارزی در صورت ارایه درخواس��ت خود از ش��رایط 
بخشودگی جرایم تاخیر و همچنین شرایط تبدیل 
تعهد )تبدیل بده��ی ارزی به ریال( برای پرداخت 
اقساط سر رسید شده به صورت یکجا و یا در صورت 
ع��دم امکان، تقاضای تقس��یط بدهی بهره مند می 
ش��وند که صرفا یک بار و در قالب فروش اقساطی 
حداکثر به مدت 4 سال با اقساط شش ماهه است.

تمامی تس��هیالت گیرندگانی که طرح تس��هیالتی 
آنه��ا در دوره تنف��س و یا بازپرداخت اقس��اط قرار 
داشته و یا دوره تامین مالی طرح )استفاده، تنفس 
و بازپرداخت( به اتمام رس��یده اما همچنان بدهکار 
هس��تند، مش��مول اس��تفاده از مزایای آیین نامه 
اجرایی مذکور خواهند بود و شرط بازپرداخت 25 
درصد علی الحس��اب اقساط س��ر رسید گذشته به 

نرخ روز گشایش حذف شده است.

خدمات ویژه برای کاربران همراه 
بانک مسکن 

ورود با اثر انگشت و خوانش شماره کارت از طریق 
دوربی��ن تلفن هم��راه، از جمله امکان��ات ویژه در 

همراه بانک جدید بانک مسکن است.
به گ��زارش پایگاه خبری بانک مس��کن – هیبنا ، 
همراه بانک به مشتری این امکان را می دهد که از 
طریق نصب برنامه روی گوشی تلفن همراه خود، از 

انواع خدمات بانکداری الکترونیک استفاده کند.
در بانک مس��کن امنیت مبادالت بانکی مش��تریان 
بس��یار مه��م ب��وده و با توج��ه به ای��ن موضوع و 
همچنین رضایت مشتریان، فضایی جدید بر اساس 
نتای��ج حاص��ل از ارزیابی تجربه کاربران به ش��کل 
تکامل یافته ای در برنامه همراه بانک جدید مسکن 
طراحی ش��ده اس��ت. در این نسخه جدید عالوه بر 
امکانات قبلی، دو گزینه »پیش��خوان« و »اطالعات 
ش��عب« بدون نیاز به وارد ک��ردن رمز عبور اضافه 
ش��ده که عالوه بر آس��ان کردن دسترس��ی به این 
موارد، پاسخگوی دسترسی مکرر کاربران در اسرع 

وقت است.
در قس��مت »ش��عب« کاربران می توانند اطالعات 
ش��عبه مورد نظر خود را جس��ت و ج��و کنند و یا 
نزدیکترین ش��عبه به موقعیت فعلی خ��ود را پیدا 
کنن��د.در بخش پیش��خوان نیز مش��تری می تواند 
از خدمات عمومی، خرید ش��ارژ، پرداخت اقساط، 
مس��کن به مس��کن، پرداخت قب��ض، موجودی و 
پذیره نویس��ی و شارژ برچسب الکترونیکی عوارض 

آزادراهی )ETC( استفاده کنند.
 اف��زون بر این یک��ی دیگر از قابلی��ت های جدید 
در راستای کاربر پس��ند بودن همراه بانک، قابلیت 
احراز هویت با اثر انگشت است. این امکان که ضمن 
کاربرپسندبودن و سهولت نسبت به وارد کردن رمز 
معمول، س��طح امنیت تراکنش های انجام ش��ده با 
ای��ن درگاه را ارتقاء می دهد. در این نس��خه امکان 
ارس��ال پیام به کارشناس��ان همراه بانک از طریق 

صندوق پیام نیز فراهم شده است. 
عالوه بر این، پس از ورود به بخش پیشخوان کاربر 
می توان��د کارت ه��ای خودش��امل کارت های بانک 
مس��کن و س��ایر بانک ها را اضافه کند؛ تنها با این 
تفاوت که س��رویس های قابل ارائه به کارت س��ایر 

بانک ها محدودتر است.
از دیگر قابلیت های این نس��خه، امکان اش��تراک 
گذاری رس��ید تراکنش ه��ااز طریق رس��انه های 

اجتماعی است.

اخبار گزارش

رئی��س کل بانک مرکزی ضمن تاکید ب��ر اینکه قیمت ارز 
س��یر نزولی خواهد یافت گفت: پتروش��یمی ها، فوالدی ها 
ومعدنی ها می توانند ارز صادراتی شان را عالوه بر صرافی های 
بانکی، مستقیماً به صرافی های مجاز جهت واردات کاالهای 

دارای تخصیص ارز بفروشند.
این روزها قیمت ارز سیر صعودی یافته و هر روز خبرهای 
جدیدی از افزایش بهای ارز منتش��ر می شود در حالی که 
متولیان ارزی کش��ور همچنان بر غی��ر واقعی بودن قیمت 
ارز تاکی��د و وعده کاهش آن را مطرح می کنند. در همین 
چارچ��وب عبدالناص��ر همت��ی، رئیس کل بان��ک مرکزی 
طی یادداش��تی در صفحه ش��خصی خود در اینس��تاگرام 
نوش��ت: ازچند هفته پیش دولت آمری��کا با طرح لغو تمام 
معافیت ه��ای تحریمی و راه اندازی ماش��ین تبلیغاتی خود 
توس��ط رسانه های وابس��ته آخرین تالش های خود را برای 

ایجاد التهاب در بازار ارز کلید زد.
ب��ه نظر نمی رس��د اقدام دیگری برای اس��تفاده در فش��ار 
حداکثری باقی مانده باش��د. آمریکایی ها از این کار بیش��تر 
ه��دف تبلیغاتی دارند. طبیعی اس��ت که نوس��ان گیران و 
س��ودجویان در بازار ارز برای بهره گیری ازفضای تبلیغاتی، 
تالش الزم به عم��ل بیاورند.همانگونه که قباًل گفتم، ثبات 
ب��ازار برای بانک مرکزی اولویت دارد و لذا در حاش��یه نرخ 
ب��ازار نس��بت به عرضه س��نگین اقدام و اج��ازه آربیتراژ و 

نوسان گیری نخواهد داد.
بان��ک مرکزی ضمن افزایش عرضه در ب��ازار ثانویه )نیما(، 
در راس��تای تسهیل و تس��ریع تأمین ارز واردکنندگان در 
این بازار به پتروشیمی ها، فوالدی ها و معدنی ها اعالم کرد 
که آنها نی��ز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را، عالوه 
بر صرافی های بانکی، مس��تقیماً به صرافی های مجاز جهت 
واردات کااله��ای دارای تخصی��ص ارز بفروش��ند.قباًل هم 
گفت��م، نرخ های ارز در بازار، نرخ های اقتصادی نیس��تند و 

دوام نخواهند داشت. امیدوارم مردم عزیز دارایی خود را در 
معرض ریسک بازار ارز قرار ندهند.

الزم به ذکر است چالش های ارزی بخش خصوصی و بانک 
مرک��زی در طول ماه های گذش��ته همواره ادامه داش��ته و 
آنچه که در حال حاضر بیش��ترین توج��ه را به خود جلب 
کرده، پاس��خ به یک سوال است؛ در س��ال های ۹۷ و ۹۸، 

بخش خصوصی چند میلیارد دالر ارز را باز نگرداند؟
به دنبال از س��رگیری تحریم های اقتصادی آمریکا در سال 
۱۳۹۷، دولت ت��الش کرد با مدیریت منابع ارزی خود، راه 
را بر کاهش هزینه ها و انتقال ارزهای باقی مانده به کش��ور 
هموار کند. هرچند بخش خصوص��ی نیز با ایفای تعهدات 
ارزی موافق��ت کرده اما به نظر می رس��د اختالف نظرهای 

اجرایی هنوز بر جای خود باقی است.

در کنار مهلت در نظر گرفته ش��ده برای بازگش��ت ارزهای 
حاصل از صادرات به کش��ور در پایان تیر ماه امس��ال که با 
وجود مخالفت اتاق بازرگانی از س��وی بانک مرکزی اجرایی 
ش��د، میزان ارزهای بازنگش��ته به کش��ور نیز یکی دیگر از 
محل های اختالف بوده اس��ت؛ تا جایی ک��ه بانک مرکزی 
در آم��ار ابتدایی خود اعالم کرد که حدود 2۷ میلیارد دالر 
ارز صادراتی به کش��ور بازنگش��ته و اتاق بازرگانی از همان 
ابت��دا اعالم ک��رد چنین عددی را قب��ول ندارد.آنچه که در 
ای��ن اختالف نظر، کفه ترازو را به س��مت اتاق س��نگین تر 
می کند، صحبت های اخیر رییس س��ازمان توس��عه تجارت 
اس��ت. حمید زادبوم گفته که از فروردی��ن ۱۳۹۷ تا پایان 
۱۳۹۸ ، بدون احتساب فرآورده های نفتی، گاز و بنزین، 2۱ 
ه��زار و ۱۸4 صادرکننده، صادرات انجام داده اند که حدود 

۱۷ میلیارد دالر تعهد ایفا نشده دارند. از سوی بانک مرکزی 
نیز اعالم شده که از این میزان، حدود ۱0 هزار صادرکننده 
کارت بازرگانی نداشته اند که مربوط به دیگر بخش ها مانند 
پیله وری و مرزنش��ینی و ... می ش��ود و برآورد می شود 25 
درصد از کل تعهدات ارزی ایفا نش��ده به این بخش مربوط 
باش��د. همچنین 2200 صادرکننده کل تعهدات ارزی خود 
را ایفا کرده اند. این صحبت به معنای آن است که سازمان 
توس��عه تجارت عدد موجود در آمارهای خود را حدود ۱0 
میلیارد دالر کمتر از بانک مرکزی در نظر گرفته اس��ت. در 
کنار آن از این عدد ۱۷ میلیارد دالری نیز بخش خصوصی 
س��هم کوچکی را گردن می گیرد و معتقد است مابقی ارزها 

را باید در محل دیگری جست و جو کرد.
مس��عود خوانس��اری – رییس اتاق بازرگان��ی تهران – در 
جدیدترین توضیحات خود گفته که بر اساس آمار سازمان 
توس��عه تجارت، ۱۷ میلیارد دالر ارز بازنگش��ته به کش��ور 
وج��ود دارد. از ح��دود 2۱ هزار صادرات انجام ش��ده، ۱0 
هزار صادرات با کارت های پیله وری یا س��ایر ش��یوه هایی 
که به کارت بازرگانی مربوط نمی ش��ود انجام شده است و 
از ۱۱ هزار کارت بازرگان��ی، بیش از 2000 صاحب کارت 
تمام تعهدات ارزی خ��ود را به طور کامل اجرایی کرده اند.

وی ادام��ه داد: ب��ه این ترتیب حدود نیم��ی از صادرات از 
طریق کارت های پیله وری و س��ایر ش��یوه ها انجام شده و 
در میان صاحبان کارت ه��ای بازرگانی نیز رفع تعهد بیش 
از 2000 صادرکننده قطعی است. به این آمار باید عملکرد 
ش��رکت های عموم��ی و ش��به دولتی ب��زرگ مانند برخی 
پتروش��یمی ها یا صنایع فوالد را نیز اضافه کنیم که بخشی 
از ارز بازنگش��ته نیز به آنها مربوط اس��ت. به این ترتیب ما 
معتقدیم کل سهم بخش خصوصی از ارز بازنگشته حداکثر 
پنج میلیارد دالر است که بخشی از آن نیز به واردات موقت 

و محدودیت های تحریم بازمی گردد. ایسنا
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وابستگی تولید نوشت افزار 
داخلی به مواد اولیه وارداتی

رئیس اتحادیه فروش��ندگان نوش��ت افزار و 
لوازم مهندس��ی با بیان اینکه تولید نوش��ت 
افزار داخلی وابس��ته به م��واد اولیه وارداتی 
اس��ت، گفت: هر گونه تاخیر در واردات مواد 

اولیه موجب توقف تولید می شود.
وابستگی تولید نوش��ت افزار داخلی به مواد 

اولیه وارداتی
موس��ی فرزانیان در رابطه ب��ا وضعیت تولید 
نوش��ت افزار داخلی، گف��ت: در حال حاضر 
تولید برخ��ی اقالم از قبیل م��داد، خودکار، 

مداد ت��راش، پاکن و غیره در داخل کش��ور 
انجام می ش��ود اما در زمین��ه  تولید برخی 
اق��الم  فعال در ابتدای راه هس��تیم، بنابراین  
در برخی اقالم نوشت افزار هنوز نیاز وارداتی 

وجود دارد.  
رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم 
مهندسی بیان داشت: طی دو سال اخیر سهم 
تولید داخل��ی نوش��ت افزارهایی مانند مداد،  
خودکار، تراش و پاک کن از 20  به ۸0 درصد 
رسیده اس��ت.  وی  با اشاره به تولید ماژیک 
وایت برد در داخل کش��ور بیان داشت: تولید 
این کاال اخیرا در کش��ور آغاز شده  در حالی 
که ماژیک انواع مختلفی دارد و هنوز در انواع 
دیگر آن در داخل کشور تولیدی نداشته ایم 
در حالی که به دلیل تولید این نوع از ماژیک 
تولید واردات انواع ماژیک متوقف شده است.   
رئیس اتحادیه نوش��ت افزار و لوازم مهندسی 
بیان داشت: اما در کاالهایی که ثبت سفارش 
آنه��ا ممنوع اس��ت و از طرف��ی تقاضا برای 
آن وج��ود دارد بخصوص لوازم نوش��ت افزار 
مهندسی ممکن اس��ت واردات قاچاق وجود 

داشته باشد.  فارس

مصرف ماهانه، مبنای تخفیف ۱۰۰ 
درصدی تعرفه برق

س��خنگوی صنعت برق گفت: مصرف ماهانه 
مش��ترکان مبنای بهره مندی آنان از تخفیف 
صد درصدی بهای برق است و ما برای آگاهی 
مش��ترکان از طریق ارس��ال پیامک اقدام می 
کنیم. مصطفی رجبی مشهدی، با بیان اینکه 
بررسی های اولیه و کارشناسی طرح برق امید 
از یک س��ال پیش آغاز شده بود، گفت: چنین 
طرح بزرگی نمی تواند خلق الساعه باشد و نیاز 
به بررسی های دقیق و کارشناسی داشت. این 
طرح در ادامه سایر اقدامات مدیریت بار توسط 

صنعت برق اجرا می شود. تا پیش از این شرایط 
و برنامه ها به گونه ای بود که هرچه نیاز مصرف 
وجود داش��ت، برای پاسخگویی به آن نیروگاه 
س��اخته می ش��د، اما اکنون مدیریت عرضه و 
تقاضا به صورت توأمان پیگیری می شود؛ به این 
معنا که اکنون مقداری از مصرف هم مدیریت 
و میزان س��رمایه گذاری ها در این حوزه بهینه 
می ش��ود و از این پس پاسخگویی به این نیاز 
مصرف، به اندازه تقاضای مدیریت شده خواهد 
بود.وی ادامه داد: یک س��وم از برق کش��ور در 
حوزه خانگی مصرف می شود و در صورتی که 
مقداری از این مصرف با آموزش، اطالع رسانی، 
آگاه سازی و نصب پنل های خورشیدی مدیریت 
ش��ود، به صرفه خواهد بود.سخنگوی صنعت 
برق در خصوص نحوه شناس��ایی مش��ترکان 
مش��مول این طرح نیز اظهار داش��ت: مصرف 
ماهانه مش��ترکان مبنای بهره من��دی آنان از 
تخفیف صد درصدی بهای برق است و ما برای 
آگاهی مشترکان از طریق ارسال پیامک اقدام 
می کنیم به طوری که مشترکان پرمصرف نیز 
از میزان مصارف خود و راهکارهای کاهش آن 

آگاه می شوند. مهر

انباشت ۳۰۰ هزار راس دام 
سنگین در دامداری ها

مقدس��ی از انباش��ت ۳00 ه��زار راس دام 
س��نگین در دامداری ه��ا خب��ر داد و گفت: 
قیمت منطقی هر کیلو گوش��ت گوساله ۷0 

تا ۸0 هزار تومان است.
احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران 
، اظه��ار کرد: ه��م اکنون هر کیل��و کنجاله 
س��ویا با نرخ ۱4 هزار توم��ان، ذرت ۳ هزار 
و 500 توم��ان و جو ۳ ه��زار تومان در بازار 
سیاه عرضه می شود، در حالی که نرخ مصوب 
کنجاله س��ویا 2 هزار و ۷00 تومان و ذرت و 

ج��و یک هزار و 500 تومان اس��ت. او افزود: 
از ابتدای س��ال تاکنون ۳0 درصد نهاده های 
مورد نیاز با ارز دولتی و ۷0 درصد با ارز آزاد 
تامین می ش��ود که این موض��وع در افزایش 

هزینه تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد.
مقدس��ی قیمت هر کیلو شیرخام با ارز آزاد 
را 5 ه��زار و 550 تومان، برمبنای ۳0 درصد 
ارز دولت��ی و ۷0 درصد ارز آزاد اعالم کرد و 
گفت: با وجود نوس��ان شدید نرخ نهاده های 
دامی، دام ها گوشتخوار شدند رئیس انجمن 
صنفی گاوداران قیمت کنونی خرید هر کیلو 
ش��یر از دام��دار را با احتس��اب کرایه حمل، 
۳ ه��زار و 500 توم��ان اعالم ک��رد و گفت: 
این درحالی اس��ت که قیمت تمام ش��ده هر 
کیلو ش��یرخام برای دامدار به سبب افزایش 
هزینه های تولید حدود 4 هزار تومان اس��ت. 
مقدس��ی از انباش��ت ۳00 ه��زار راس دام 
س��نگین در دامداری ها خب��ر داد و گفت: با 
توج��ه به انباش��ت دام و نرخ گوس��اله زنده، 
قیمت هر کیلو گوش��ت برای مصرف کننده 
نبای��د از ۷0 تا ۸0 هزار تومان باالتر باش��د. 
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رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر وعده کاهش قیمت ارز داد

صادرکنندگان بزرگ مجاز به فروش ارز به صرافی های غیر بانکی

طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران در پایان وقت امروز، 
مهلت تعیی��ن تکلیف خودروهای دپو ش��ده در گمرک 
به اتمام رس��یده و اظهار و ترخیص ای��ن کاالها از فردا 

ممنوع است.
می توان گفت بعد از چند س��ال حاشیه خودروهایی که 
در گمرک و بنادر دپو ش��ده و امکان ترخیص نداش��تند 
س��رانجام بعد از چن��د دوره تعیین مهل��ت برای تعیین 
تکلیف آنها بخشی از این خودروها امکان ورود به کشور 
پیدا نکرده و باید طبق قوانین به سازمان اموال تملیکی 

واگذار شود.
حدود ۱2 هزار و 2۶0 دس��تگاه خودرو طی س��ال های 
گذش��ته وارد شده بود که در جریان تغییر شرایط ارزی 
و قوانین مرب��وط به واردات خودرو، ام��کان ترخیص از 
گمرک پیدا نکردند تا این که در دو س��ال گذشته بعد از 
رایزنی های صورت گرفته هیات دولت طی مصوبه ای در 
دی ماه س��ال ۱۳۹۷ دوره زمانی برای تعیین تکلیف این 
خودروها براس��اس شرایط تعریف کرد.به هر صورت این 
مهلت چهار دوره تمدید ش��د و آخرین فرصت خردادماه 
سال جاری بود که سه ماه دیگر زمان در اختیار صاحبان 
خودرو قرار گرفت که امروز  همزمان با 2۶ شهریورماه به 
پایان می رسد. گزارش گمرک ایران در پایان مهلت قبلی 
در اردیبهش��ت ماه از ای��ن حکایت داش��ت که از 5۱0۸ 
دس��تگاهی ک��ه باقی مانده بودند حدود ۱400دس��تگاه 
ترخیص و نزدیک به ۳۷00 دس��تگاه باقی ماند، که این 
تعداد حدود 24۷۱ دستگاه عمدتا دارای پرونده قضایی 
بوده و برای ترخیص نیاز به مهلت زمانی نداشتند و بعد 

از صدور حکم برات از س��وی مرج��ع قضایی در اختیار 
صاحبانشان قرار می گرفت، اما برای ۱24۸ دستگاه دیگر 
باید زمان تمدید می ش��د که این زمان هم تمدید ش��د 
ولی ماجرا این بود که در بین آنها حدود ۱۱00 دستگاه 
فاقد ثبت س��فارش وجود داش��ت و تا زمانی که وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت ثبت س��فارش را باز نمی کرد 
امکان ترخیص وجود نداش��ت ولی با وجود رایزنی هایی 
که ب��رای تعیین تکلی��ف این خودروها ص��ورت گرفت 
وزارت صمت اقدامی انجام نداد. اما مهلت تعیین ش��ده، 
پایان وقت امروز  به پایان می رس��د و آن طور که ارونقی 
– مع��اون فن��ی و امور گم��رک ایران – به ایس��نا اعالم 
کرده است دیگر امکان اظهار و ترخیص خودروهایی که 
مح��دود به مهلت زمانی بودن��د و همچنین خودروهایی 
که واردات آنها ممنوع است از جمله خودروهای ساخت 
و س��فارش آمریکا وجود نداش��ته و در مورد آنها قوانین 

گمرکی اعمال می شود.
اما در بخشنامه ابالغی مرکز واردات و امور ویژه مناطق آزاد 
به گمرکات اجرایی آمده اس��ت که با توجه به اتمام مهلت 
مصوب��ه 2۶ خردادماه هیات وزی��ران  در خصوص مهلت 
اظهار برای ترخیص کاالهای گ��روه )4(و خودرو از اظهار 
و ترخیص کاالهای مشمول گروه چهارم کاالیی و خودرو 
بعد از این تاریخ اکیدا خودداری ش��ود.ضمنا خودروهایی 
که براس��اس رای مرجع قضایی و مس��تند به مصوبه 2۹ 
بهمن ماه سال ۱۳۹۸ مجاز به ترخیص بوده و خودروهای 
مربوط به دیپلمات های خارجی با تایید و مجوز وزارت امور 

خارجه از این بخشنامه مستثنی هستند.  ایسنا

وزیر راه و شهرسازی از دستور رئیس جمهور برای عرضه 
ف��والد و قیر خارج از بورس خب��ر داد و گفت: خروجی 
پرداخ��ت وام ودیعه مس��کن به مس��تاجران قابل قبول 

نیست.
محمد اس��المی در حاشیه مراس��م معارفه نماینده ولی 
فقیه در بنیاد مس��کن انقالب اس��المی با اشاره به اینکه 
روند پرداخت وام ودیعه مس��کن کند است، اظهار کرد: 
البته خوش��بختانه طی ۳ روز اخیر س��رعت اعطای وام 
افزایش یافته اما همچنان خروجی خیلی کم بوده و آمار 

پرداخت وام قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: با مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا 
پرداخت وام ودیعه مس��کن ساده س��ازی و روان سازی 
ش��ده اس��ت. از این رو انتظار می رود مردم با س��رعت 
باالتری وام را دریافت کنند.وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینک��ه حدود ۸ هزار وام ودیعه مس��کن به مس��تاجران 
پرداخت شده است از آماده تحویل بودن 5 هزار مسکن 
مل��ی خب��ر داد و افزود: 40 هزار واحد مس��کن مهر نیز 
آماده افتتاح بوده که البته بدون برگزاری مراس��م افتتاح 

تحویل آنها را آغاز کرده ایم.
اس��المی درخص��وص قیم��ت مصال��ح س��اختمانی نیز 
گفت: مس��ئوالن مربوطه باید برای ب��ازار و جلوگیری از 
گرانفروشی اقدامات الزم را انجام دهند. متاسفانه قیمت 
همه کاالها لجام گس��یخته شده و در حق مردم اجحاف 
می ش��ود.وی با بیان اینکه همه از این وضعیت ناراضی 
هستند گفت: عضو ستاد تنظیم بازار بودن مطرح نیست 
ما باید بتوانیم بازار را کنترل کنیم. امروز رئیس جمهور 

دس��تور داد فوالد و مصالح س��اختمانی خارج از بورس 
عرضه شود در این راستا دستورات الزم به وزارت صمت 

و ستاد تنظیم بازار داده شده است.
در ای��ن میان مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: با 
توجه به اینکه مشکل نرم افزاری بانک ها حل شده است 
امیدواری��م از این به بعد پرداخت های تس��هیالت اجاره 
مس��کن, تسریع شود.شهرزاد دانشمندی افزود: مصوبات 
س��تاد ملی کرونا حدود یک ماه پیش ابالغ اما س��امانه 
قابل نام نویس��ی برای این تس��هیالت از حدود دو هفته 
پیش به بانک ها وصل ش��د.وی ادام��ه داد: راهکارهایی 
برای بازپرداخت اقس��اط دیده شده که یکی از آنها این 
اس��ت که سود تسهیالت در هر ماه و اصل تسهیالت در 
آخر دوره گرفته ش��ود و اساساً چنین سیستمی در نرم 
افزار بانک ها تعریف نشده است بنابراین تا زمانی که این 
نرم افزار تعریف و پیاده سازی شود در پذیرش متقاضی 
تأخی��ر می ش��ود بنابراین بدیهی اس��ت ک��ه پرداخت 

تسهیالت به کندی انجام شود.
خانم دانش��مندی افزود: بر اساس آمارها، این نرم افزار در 
۱۳ بانک از ۱5 بانک نصب شده است و از حدود ۱۸ هزار 
نفری که تا کنون در بانک ها پذیرش شده حدود ۱0 هزار 
و 2۷0 نفر تس��هیالت را گرفته اند و از آنجا که مش��کل 
ن��رم افزاری بانک ها حل ش��د امیدواری��م از این به بعد 
پرداخت ها تسریع شود.وی اضافه کرد: بر اساس مصوبات 
و دستورالعمل های مربوط، بانک ها موظف هستند همه 
مدارکی را که متقاضی در سامانه ثبت کرده است بررسی 

کنند و اگر خالف است، بازگشت دهند.

انتقاد وزیر از عملکرد بانک ها در پرداخت وام ودیعه!اظهار و ترخیص خودروهای دپو شده ممنوع شد


