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جزییات بسته جدید اقتصادی اعالم شد

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی بــا اعــام جزییــات بســته جدیــد اقتصــادی
دولــت گفــت :ایــن سیاســت هــا طــی  6مــاه از آغــاز برجــام تــا رفــع تحریــم ...

رئیــس کل بانــک مرکــزی راهبردهــای نظــام
بانکــی در بســته جدیــد اقتصــادی را اعــام نمــود و
گفــت :بانــک مرکــزی در دو محــور ســپرده قانونــی
و محوریــت بانــک مرکــزی بــه بــازار بیــن بانکــی
اقدامــات جدیــدی را آغــاز خواهــد کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،ولــی اهلل
ســیف عصــر شــنبه در نشســت خبــری مشــترک
بــا علــی طیــب نیــا وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی
و محمدباقــر نوبخــت رئیــس ســازمان مدیریــت و
برنامــه ریــزی درخصــوص بســته جدیــد اقتصــادی
دولــت ،افــزود :در ســال  94رشــد اقتصــادی کمتــر
از ســال  93را داشــتیم ،بنابرایــن بــرای تحریــک
تولیــد تصمیــم گرفتیــم بــرای دوره گــذار کــه
همزمــان بــا اجرایــی شــدن برجــام اســت ،تحــرک
الزم را ایجــاد کنیــم تــا بتوانیــم رشــد اقتصــادی
مطلــوب در ســال  94داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان آنکــه یکــی از ابزارهــای ایــن رابطــه
اهــداف اقتصــاد کالن و جهــت گیــری هــای
سیاســت هــای پولــی و اعتبــاری اســت ،ادامــه داد:
بــر همیــن اســاس ،بانــک مرکــزی راهبردهایــی را
بــرای خــروج از تنگنــای مالــی تدویــن کــرد کــه
یــک بخــش مربــوط بــه ســپرده قانونــی و دیگــری
محوریــت بانــک مرکــزی در بــازار بیــن بانکــی
اســت.
جزییــات جدیــد ســپرده قانونــی بانــک ها
ســیف بــا اعــام جزییــات جدیــد وضعیــت ســپرده
قانونــی بانــک هــا ،گفــت :نــرخ ثابــت ســپرده
قانونــی  13درصــد اســت کــه ایــن نــرخ بــه
سیاســت دامنــه ســپرده از  10تــا  13درصــد تبدیــل
مــی شــود.
وی افــزود :بانــک مرکــزی بــا ابــزار سیاســت پولــی
تــاش دارد تــا اقدامــات مناســبی را در ایــن زمینــه
انجــام دهــد لــذا میــزان ســپرده قانونــی بانــک هــا
براســاس پایبنــدی و عملکــرد آنهــا مشــخص
مــی شــود ،بنابرایــن عملکــرد ســه ماهــه مبنــای
افزایــش و یــا کاهــش ســپرده قانونــی در حــد مقــرر
خواهــد بــود.
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت  :آغــاز اجــرای
ایــن سیاســت منجــر بــه افزایــش نقدینگــی از
محــل ســپرده قانونــی بــه نظــام بانکــی مــی شــود
و بخشــی از ســپرده قانونــی آزاد شــده و بــه تجهیــز
منابــع بانــک هــا کمــک مــی کنــد و ایــن امــر نیــز
در کاهــش نــرخ ســود بانکــی موثــر اســت.
جزییــات محوریــت بانــک مرکــزی در
بــازار بیــن بانکــی
ســیف درخصــوص جزییــات سیاســت
محوریــت بانــک مرکــزی در بــازار بیــن
بانکــی ،اظهــار داشــت :ایــن سیاســت در
راســتای رفــع تنگنــای مالــی بانــک هــا

اقتصاد
 4محرم 1437

Oct 18, 2015

سال بیستم شماره 5597

پرداخت وام  90میلیون تومانی ساخت مسکن
پرداخت نوع جدیدی از تسهیالت مسکن که تا به حال هیچ بحث و مذاکره علنی بابت آن
بین مثلث «بانک مرکزی ،بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی» ...

رئیس کل بانک مرکزی:

راهبردهای جدید سیستم بانکی
در قالب بسته ضد رکود اعالم شد

و کاهــش نــرخ ســود بانکــی اســت زیــرا نــرخ تورم
بــه  15درصــد کاهــش یافتــه و نــرخ ســود بانکــی
متناســب بــا ایــن رقــم کاهــش چندانــی نداشــته
کــه البتــه یکــی از دالیــل آن فعالیــت موسســات
غیرمجــاز و مطالبــات بانــک هــا از دولــت اســت.
وی افــزود :متناســب بــا کاهــش نــرخ تــورم بایــد
نــرخ ســود هــم کاهــش مــی یافــت کــه ایــن امــر
تاکنــون محقــق نشــده بنابرایــن بانــک مرکــزی

و خــرده فروشــی مــی تواننــد از ایــن وضعیــت
بهره گیری کنند.
بــه گفتــه وی ،برهمیــن اســاس ،نــرخ هــای
رایــج در بــازار بیــن بانکــی هنــوز بــه دامنــه
تــورم نرســیده و بانــک هایــی کــه در بــازار بیــن
بانکــی منابعــی را از بانــک مرکــزی بــه نــرخ روز
مــی گیرنــد ،مجــاز مــی شــوند اســناد فــروش مدت
دار را در شــرکت هــای تولیــدی تنزیــل و مســتندات

بــه بــازار بیــن بانکــی کمــک مــی کنــد تــا نــرخ
تدریجــی رایــج در عملیــات بانکــی دیگــر شــرایط
غیرمنطقــی نداشــته باشــد.
ســیف اضافــه کــرد :البتــه بانــک مرکــزی اقداماتــی
را در راســتای عملکــرد موسســات غیرمجــاز انجــام
داده و بانــک هایــی کــه در اجــرای ضوابــط عملکرد
مناســبی نداشــتند در هیــات انتظامــی حضــور دارند.
ســیف تصریــح کــرد :براســاس سیاســت جدیــد کــه
بــرای تامیــن مالــی تولیدکننــده و تامیــن اعتبــاری
خریــدار اســت ،اســناد ناشــی از فــروش مــدت دار
شــرکت هــای تولیــدی در بانــک مربوطــه تنظیــم
و منافــع مــورد نیــاز توســط بانــک مرکــزی تامیــن
مــی شــود ،بنابرایــن کاالیــی کــه بــه دلیــل عــدم
تقاضــا و نقدینگــی در انبــار مانــده مــی توانــد بــه
ســرعت بــه فــروش برســد البتــه متناســب بــا ایــن
وضعیــت خریــداران و عاملیــن عمــده فروشــی

را بــه بانــک مرکــزی ارائــه کننــد کــه بانــک
مرکــزی نیــز نــرخ هــا را کاهــش داده و بــه حــد
قابــل قبولــی مــی رســاند.
ســیف خاطرنشــان کــرد :برهمیــن اســاس ،بانــک
مرکــزی بــا نــرخ  14درصــد منابــع را در اختیــار
بانــک هــا قــرار داده و بانــک هــا نیــز بــا نــرخ
 16درصــد منابــع را در اختیــار شــرکت هــای
تولیــدی قــرار مــی دهنــد.
رئیــس کل بانــک مرکــزی ادامــه داد :برهمیــن
اســاس لیســتی از شــرکت هایــی کــه بــا انباشــت
کاال مواجــه هســتند از وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت دریافــت شــده و بــا ایــن مــدل و روش
جدیــد مــی تــوان بــه ســرعت عملیاتــی را اجــرا
و تحــرک جدیــد را در اقتصــاد ایجــاد کــرد کــه
عامــل موثــری در خــروج از رکــود اســت.
پرداخــت وام خــودرو تــا  80درصــد

آن سو

برداشت طالی سرخ آغاز شد
صادرات  83میلیون دالری در نیمه امسال

عضـو شـورای ملـی زعفران از آغاز برداشـت زعفـران خبر داد و گفـت :حدود 56
تـن زعفـران بـه ارزش بالـغ بـر  83میلیـون دالر در شـش ماهه نخسـت امسـال
صادر شـده اسـت.
علـی حسـینی در گفتوگـو بـا خبرنـگار ایسـنا ،اظهـار کرد :برداشـت زعفـران به
تازگـی آغـاز شـده و تـا  15آذر مـاه ادامـه دارد کـه با توجـه به وضعیـت گلدهی
مـزارع زعفـران پیشبینـی میشـود حـدود  300تـن زعفـران از حـدود  90هـزار
هکتـار اراضـی زیـر کشـت این محصول برداشـت شـود ،چراکـه حـدود  80هزار
هکتـار از اراضـی اسـتانهای خراسـان رضوی و جنوبـی و حدود  10هـزار هکتار
از اراضـی اسـتانهای دیگـر ماننـد فارس ،یـزد ،کرمـان ،زنجان ،همـدان و ...زیر
کشـت زعفران رفتـه اند.
زعفرانکاران ناچار به همکاری با دالالن!
وی افـزود :زعفـران کاران ماننـد دیگـر کشـاورزان در هنـگام برداشـت محصـول و بـه دلیـل نداشـتن نقدینگـی ،مجبورند
گل زعفـران یـا محصولشـان را بـه دالالن نـان بـه نـرخ روزخـوری بفروشـند تـا آنها هـر کاری کـه میخواهند بـا بازار
زعفـران بکنند.
ایـن عضـو شـواری ملـی زعفـران ادامـه داد :در ایـن هنـگام وقتـی کـه از کشـاورزی میخواهیـم محصولش را بـه دالالن
نفروشـد و قـدری صبـر کنـد میگویـد پـول کارگـری را کـه محصولـم را میخواهد برداشـت کند نـدارم و بانک هـم برای
پرداخـت قسـطش حتـی یـک روز فرصـت اضافـه قائـل نمیشـود ،آن زمـان اسـت که متوجـه میشـویم کشـاورز ناچار به
همـکاری بـا دالالن اسـت و هـر سـاله بایـد ایـن واقعـه تلـخ تکـرار شـود؛ چـرا کـه در این میـان کشـاورزانی هسـتند که
بـرای ایـن کشـور یکسـال زحمت میکشـند حتـی پولی بـرای خرید السـتیک تراکتـور ندارند و آن سـوی میـدان دالالنی
هسـتند کـه بـه غیـر از ماشـینهای گران قیمـت و پولهای هنگفت با دسـترنج کشـاورزان ،بـه خانههـا و ویالهای لوکس
رسـیدهاند.
صادرات  83میلیون دالری زعفران در نیمه امسال
حسـینی اعلام کـرد :طـی نیمـه نخسـت امسـال  56تـن و  525کیلوگـرم زعفـران در بسـتهبندیهای مختلـف بـه ارزش
 83میلیـون و  423هـزار و  485دالر بـه حـدود  45کشـور جهـان صـادر شـده اسـت کـه از ایـن میـزان حـدود  28تـن آن
در بسـتهبندیهای  10تـا  30گـرم 28 ،تـن و  928کیلوگـرم در بسـتهبندیهای بیـش از  30گـرم و کمتـر از  3تـن آن در
بسـتهبندیهای کمتـر از  10گـرم قـرار داشـته اسـت.
وی اظهـار کـرد :تولیدکننـدگان بخـش کشـاورزی کمتـر از صنعتگرانـی کـه آنهـا هـم بـه تولیـد ملـی این کشـور کمک
میکننـد ندارنـد امـا برخلاف بخـش صنعتـی ،کسـی تاکنون صـدای فریاد کشـاورزان را نشـنیده و هیـچگاه کسـی به داد
آنهـا نرسـیده اسـت و در ایـن میـان کشـاورزان مجبـور بودهاند کـه محصولشـان را به ثمن بخـس به دالالنی بفروشـند
کـه بـا سـرمایههای گـزاف بـه هیچ کس پاسـخگو نیسـتند و هیـچگاه مالیاتـی بابـت پولهای باد آوردهشـان هـم به دولت
پرداخـت نمیکنند.

خداحافظی  5خودروی داخلی با خط تولید

از ابتـدای دی مـاه امسـال بـا اجرایی شـدن معیار جدیـد میزان آالیندگـی  ،C02تولید حـدود پنج مدل خـودروی داخلی به
دلیـل پـاس نکردن این اسـتاندارد متوقف خواهد شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری دانشـجویان ایـران (ایسـنا)،
براسـاس آنچه که در جدیدترین جلسـه شـورای سیاستگذاری
خـودرو مطـرح شـده ،از ابتـدای دی مـاه امسـال معیـار جدیـد
میـزان آالیندگـی  CO2خودروهـا اجرایـی خواهد شـد.
بـا اجرایی شـدن این اسـتاندارد جدید ،میـزان آالیندگی CO2
خودروهـا بـرای هـر کیلومتـر پیمایـش بایـد پایینتـر از 163
گـرم باشـد .سـال آینـده نیـز این مقـدار باید بـه کمتـر از 150
گرم برسـد.
این در حالی اسـت که براسـاس گزارش ارائه شـده در شـورای
سیاسـتگذاری خـودرو ،حـدود پنـج مـدل از خودروهایـی کـه هماکنـون در کشـور تولیـد میشـوند بـه دلیـل فـنآوری
موتورهـای بـه کار رفتـه در تولیـد ایـن خودروهـا ،امکان سـازگار شـدن با ایـن اسـتاندارد و کاهـش آالیندگی را نداشـته و
تولیـد آنهـا باید متوقف شـود.

قیمــت
رئیــس کل بانــک مرکزی یکی دیگــر از برنامه های
ایــن بانــک را پرداخــت وام خــودرو بــه مصــرف
کننــده بــه میــزان  80درصــد قیمــت خــودرو و
تــا  25میلیــون تومــان بــه مــدت هشــت ســاله
اعــام کــرد و گفــت :نــرخ ســود ایــن تســهیالت
 16درصــد اســت و اســناد ناشــی از فــروش توســط
خودروســازان در بانــک مربوطــه بــا نــرخ  16درصــد
خریــداری شــده و بانــک مرکــزی نیــز بــا نــرخ 14
درصــد تنزیــل مــی کنــد.
ارایــه کارت اعتبــاری  10میلیــون تومانــی
خرید
رئیــس کل بانــک مرکــزی ارایــه کارت هــای
اعتبــاری بــرای مشــتریان حداکثــر بــه میــزان 10
میلیــون تومــان را از دیگــر برنامــه هــای بانــک
مرکــزی بــرای تســهیل خریــد کاالهــای مصرفــی
بــادوام خبــر داد و گفــت :مشــتریان مــی تواننــد
بــا مراجعــه بــه بانــک از فروشــندگان محصــوالت
بــادوام داخلــی را خریــداری کننــد.
وی گفــت :متناســب بــا تــوان پرداخــت و گیرنــده
آن میــزان رقــم کارت متفــاوت اســت و نــرخ
ســود آن بــرای صاحــب کارت  12درصــد اســت
کــه بانــک مرکــزی بــا نــرخ  10درصــد در اختیــار
بانــک هــا قــرار مــی دهــد.
ایجاد تحرک در بخش ساخت و ساز
رئیــس کل بانــک مرکــزی ایجــاد تحــرک در بخش
ســاخت و ســاز را از دیگــر برنامــه هــای نظــام
بانکــی در بســته جدیــد اقتصــادی اعــام کــرد و
گفــت :در همیــن راســتا از وزارت راه و شهرســازی
تقاضــا شــد تــا بــرای اصــاح بافــت هــای فرســوده
پــروژه هــا را بــه بانــک مرکــزی اعــام کنــد ضمن
آنکــه وزارت نفــت نیــز قــرار اســت طــرح هایــی
کــه در زمینــه صرفــه جویــی انــرژی اســت بــه
بانــک مرکــزی معرفــی کنــد تــا منابــع الزم بــه
آنهــا تخصیــص یابــد.
ســیف در پایــان گفــت :بانــک مرکــزی مکلــف
شــده تــا ایــن اقدامــات را زیــر ذره بیــن قــرار
دهــد تــا در یــک برنامــه  6ماهــه بتوانیــم تحــرک
مناســبی را اجرایــی کنیــم.

برداشت طالی سرخ آغاز شد
عضــو شــورای ملــی زعفــران از آغــاز برداشــت زعفــران خبــر داد و گفــت :حــدود 56
تــن زعفــران بــه ارزش بالــغ بــر  83میلیــون دالر در شــش ماهــه ...

اقتصاد امروز

رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه بهطور متوسط ساالنه  500میلیون دالر فرش از ایران صادر میشود،
اظهار کرد :با رفع تحریمهای اقتصادی ،امسال حدود  400میلیون دالر فرش از ایران صادر خواهد شد.

عراق ،مشتری بزرگ سوسیس و کالباس ایران

آمارهـا نشـان میدهـد کـه صـادرات فرآوردههـای گوشـتی از جملـه
سوسـیس و کالبـاس طی نیمه نخسـت امسـال بـه  2/7هزار تن رسـیده و
در ایـن میـان عراقیهـا مشـتری دو هزار تـن از کل فرآوردههای گوشـتی
صـادر شـده ایـران در ایـن مـدت بودهاند.
بـه گـزارش خبرنـگار ایسـنا ،صـادرات فرواردههـای گوشـتی از جملـه
سوسـیس و محصـوالت مشـابه آن جـزو اقلام عمـده صـادرات غیرنفتی
ایـران به حسـاب میآید که طی شـش ماهه نخسـت امسـال صـادرات دو
هـزار و  700تـن از ایـن محصـول بـرای ایـران معـادل  10/5میلیون دالر
ارزآوری داشـته اسـت .مقایسـه وضعیـت صـادرات سوسـیس و فرآوردههای مشـابه طی نیمه نخسـت امسـال با
سـال گذشـته نشـان میدهـد کـه اگر چـه قیمت هـر کیلوگـرم از این محصـول همچون سـال قبل چهـار دالر
اسـت ،میـزان صـادرات آن بـه لحـاظ وزنـی و ارزشـی بیـش از  30درصـد رشـد پیدا کرده اسـت.
همچنیـن فهرسـت صـادرات غیرنفتـی گمرک نشـان میدهد که اگر چـه ایران به  6کشـور افغانسـتان ،امارات،
تاجیکسـتان ،عمـان ،مالـزی و عـراق سوسـیس و فرواردههـای مشـابه گوشـتی صـادر میکنـد ،میتـوان گفت
عراقیهـا سـهم عمـدهای از خرید ایـن محصـول را دارند.
بـه ایـن ترتیـب از  2/7هـزار تـن سوسـیس صادراتـی ایـران عـراق بـه تنهایـی بیـش از  2/1هزارتـن از ایـن
محصـول را خریـده اسـت و بـه ایـن ترتیـب سـهم دیگـر کشـورها از بـازار خارجـی فرآوردههای گوشـتی ایران
بسـیار ناچیز اسـت.

نشست مشترک خبری نوبخت ،طیب نیا و سیف:

جزییات بسته جدید اقتصادی اعالم شد

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی بــا
اعــام جزییــات بســته جدیــد اقتصــادی دولــت
گفــت :ایــن سیاســت هــا طــی  6مــاه از آغــاز
برجــام تــا رفــع تحریــم اجــرا مــی شــود کــه ایــن
دوره ،دوره ای خــاص اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمدباقــر نوبخــت عصــر
شــنبه در نشســتی مشــترک کــه بــا حضــور علــی
طیــب نیــا وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و ولــی
اهلل ســیف رئیــس کل بانــک مرکــزی در محــل

تحریــک هدفمنــد تقاضــا را در ایــن  6مــاه برعهــده
دارنــد ،وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،بانــک
مرکــزی و ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی
هســتند کــه تامیــن افزایــش مخــارج دولــت
برعهــده ســازمان مدیریــت و سیاســت هــای
اعتبــاری و پولــی برعهــده وزارت اقتصــاد و بانــک
مرکــزی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از ســال  92یکــی از موضوعات
مهمــی کــه در دســتور کار دولــت تدبیــر و امیــد

ســاختمان کوثــر ریاســت جمهــوری برگــزار شــد،
افــزود :آنچــه تحــت مبانــی نظــری و چارچــوب
نظــری در ایــن بســته وجــود دارد سیاســت هــای
اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه بــا تجهیــز منابــع بــه
دنبــال افزایــش تولیــد داخــل و رشــد صــادرات بــه
خــارج از کشــور خواهیــم بــود کــه البتــه ایــن امــر
نیــاز بــه ظرفیــت هــای قانونــی دارد بنابرایــن از
قانــون رفــع موانــع تولیــد و برنامــه پنجــم توســعه
اســتفاده خواهیــم کــرد.
وی ادامــه داد :دســتگاه هایــی کــه تجهیــز منابــع و

قــرار گرفــت ســاماندهی وضعیــت اقتصــادی کشــور
بــود ،اظهــار داشــت :نــرخ تــورم بــاالی  40درصــد
و رشــد منفــی  6/8درصــد مباحــث مهمــی را در
جهــت ســاماندهی اقتصــاد کشــور ایجــاد کــرده
بــود و در ایــن راســتا نیازمنــد سیاســت هــای
ســنجیده و متناســب بودیــم کــه ایــن رونــد را
تغییــر دهــد.
ســخنگوی دولــت افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه در
شــرایط تحریم قرار داشــتیم مجموعه سیاســت های
مالــی و پولــی از ســوی دولــت اتخــاذ شــد تــا

توافق بانک ها برای دریافت هزینه پیامک

اقتصــاد  -اقتصــاد کالن  -از ایــن پــس هزینــه پیامک
بانکــی از کلیــه صاحبــان حســاب هــا دریافــت خواهــد
شــد .بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنالیــن ،در آخریــن
جلســه شــورای هماهنگــی بانــک هــا و مؤسســات
اعتبــاری دولتــی و خصوصــی مدیــران عامــل و
تصمیــم گیــران بانــک هــا توافــق کردنــد کــه از
ایــن پــس هزینــه ارســال پیامــک بانکــی از صاحبــان
حســاب دریافــت شــود.

در ایــن جلســه ســقف هزینــه دریافتــی نیــز مــورد
بحــث و بررســی قــرار گرفتــه و اعضــای شــورا هزینــه
 10هــزار تومــان در ســال را بــه عنــوان آبونمــان
ســاالنه ارســال پیامــک تراکنــش هــای بانکــی تعییــن
کردنــد.
امــا از آنجــا کــه  6مــاه نخســت ســال بــه اتمــام
رســیده اســت مقــرر شــد بــرای شــش ماهــه نخســت
امســال  5هــزار تومــان دریافــت کننــد.
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بتوانیــم رونــد کاهنــده تــورم را آغــاز و نــرخ منفــی
رشــد را بــه مثبــت تبدیــل کنیــم ولــی ادامــه ایــن
رونــد نیــاز بــه مراقبــت دارد.
نوبخــت افــزود :برهمیــن اســاس ســتاد اقتصــادی
دولــت در روزهــای یکشــنبه و پنجشــنبه بــه
صــورت مســتمر سیاســت هــای اقتصــادی را مــورد
بررســی قــرار داد کــه ایــن جلســات نتایــج مناســب
و موفقیــت آمیــزی داشــت.
نوبخــت گفــت :بــا رونــد کاهنــده نــرخ تــورم و
مثبــت شــدن رشــد اقتصــادی بــاز هــم نیازمنــد
توســعه رشــد اقتصــادی بــاالی  8درصــد هســتیم
بنابرایــن  17شــهریور  92بســته ای منســجم
و اجرایــی شــد و بــرای رفــع موانــع تولیــد نیــز
الیحــه ای بــه مجلــس تقدیــم شــد البتــه مجموعــه
فعالیــت هــا بــا توجــه بــه ابــاغ سیاســت هــای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــود.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت اســتمرار کاهــش نــرخ
تــورم را رهــا نمــی کنــد ،گفــت :وضعیــت اجــرای
سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه جهــت
فرصــت کوتــاه ،شــرایط تحریمــی و کاهــش
قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی معتقدیــم بایــد
فعالیــت هــای بیشــتری انجــام دهیــم و نــرخ تــورم
زیــر  15درصــد را بــه تــک رقمــی و رشــد اقتصادی
 3درصــد را بــه رقمــی باالتــر افزایــش دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه اتفاقــات  6مــاه گذشــته نظیــر
کاهــش نــرخ نفــت در بازارهــای جهانــی و تاثیــرات
آن در اقتصــاد بیــن المللــی ،تصریــح کــرد :ایــن
عوامــل باعــث شــد تــا بــا توجــه بــه مخــارج دولــت
و ناکافــی بــودن ســرمایه گــذاری میــزان تقاضــا
کاهــش یابــد کــه بــه صــورت هدفمنــد تقاضــای
ملــی افزایــش و تولیــد ملــی را رشــد دهیــم.
بــه گفتــه وی سیاســت هــای جدیــد بــرای  6مــاه
آینــده در نظــر گرفتــه شــده و مــورد توافــق تیــم
اقتصــادی دولــت اســت.

ایــن گــزارش مــی افزایــد :در ایــن جلســه مدیــران
عامــل بانــک هــا و موسســات اعتبــاری ،عــاوه بــر
دریافــت هزینــه پیامــک در مــورد تمــام تعرفــه هــای
خدمــات ریالــی هــم بــه توافــق رســیده و جــدول
کامــل هزینــه ایــن خدمــات را بــرای اظهــار نظــر و
تاییــد بــه بانــک مرکــزی فرســتاده انــد .ایــن ارســال
پیشــنهاد در حالــی صــورت گرفــت کــه پــس از
آنکــه روش اشــتباه بانــک ملــی در برداشــت بــدون
هماهنگــی هزینــه پیامــک از حســاب مشــتریان
برایــش دردسرســاز شــد ،دیگــر بانکهــا بــا احتیــاط و
اعــام قبلــی چنیــن اقدامــی مــی کننــد.

پرداخت وام  90میلیون تومانی
ساخت مسکن
پرداخـت نـوع جدیـدی از تسـهیالت مسـکن کـه تـا
بـه حـال هیـچ بحـث و مذاکـر ه علنـی بابـت آن بیـن
مثلـث «بانـک مرکـزی ،بانـک مسـکن و وزارت راه و
شهرسـازی» مطـرح نشـده بـود ،آغـاز شـد.
بـه گزارش ایسـنا به نقـل از «دنیـای اقتصاد» ،شـعب
بانـک مسـکن بـا ارائـه شـکل تـازهای از تسـهیالت
مسـکن در قالـب افتتـاح «حسـاب جـاری» از سـوی
متقاضیـان ،مجـوز دارند مشـروط به رسـوب حد معینی
سـپرده در دوره زمانـی مشـخص 90 ،میلیـون تومـان
وام سـاخت مسـکن به صاحب حسـاب پرداخت کنند.
وام  90میلیـون تومانـی سـاخت مسـکن دارای نـرخ
سـود سـاالنه  24درصـد اسـت و شـرط پرداخـت
آن ،رسـوب معـادل  20میلیـون تومـان ظـرف 6مـاه
در حسـاب فـرد متقاضـی ،تعریف شـده اسـت .آنطور
کـه مسـووالن برخی شـعب بانـک مسـکن و همچنین
کارشناسـان سـامانه اطالعرسـانی تلفنـی ایـن بانـک
اعلام کردهانـد ،نحوه پرداخـت تسـهیالت  90میلیون
تومانـی سـاخت مسـکن بـه ایـن صـورت خواهـد بود
کـه هر سـازنده فقط به انـدازه کل واحدهای مسـکونی
مجتمـع در حـال سـاخت خـود میتواند بـرای دریافت
ایـن وام اقـدام کنـد بـه این معنـا که بـرای تخصیص
ایـن وام بـه پروژههای سـاختمانی ،باید کل پـروژه در
رهـن بانـک قرار بگیـرد و بـه واحدهای کمتـر از تعداد
کل آپارتمانهـای یـک سـاختمان« ،تـکوام» تعلـق
نمیگیـرد.
همچنیـن در مدلـی کـه بانـک مسـکن بـرای پرداخت
ایـن تسـهیالت طراحـی و ابلاغ کـرده اسـت،
سـازنده متقاضـی وام  90میلیـون تومانـی ،نیـازی بـه
سـپردهگذاری ثابـت معـادل  20میلیـون تومـان ندارد
بلکه حجم رسـوب ،گردش حسـاب و میـزان موجودی
یـا مانـده حسـاب جـاری فـرد متقاضـی وام بایـد بـه
گونـهای باشـد کـه نسـبت «جمـع مانـده هـر روز بـه
تعـداد روزهـا» در طـول  6مـاه ،از کـف  20میلیـون
تومـان ،پایینتـر نـرود .بـه این ترتیـب تـا  4 /5برابر
میـزان رسـوب حسـاب ،بعـد از  6مـاه ،تسـهیالت
سـاخت مسـکن حداکثر تـا سـقف  90میلیـون تومان،
بـه صاحـب حسـاب پرداخـت خواهـد شـد .بـرای
دریافـت ایـن وام ،بایـد عملیات سـاخت و سـاز تا حد
مشـخصی  -حداقـل گودبـرداری  -پیـش رفته باشـد.
ایـن وام تـا سـقف  80درصـد هزینـه سـاخت پـروژه
و حداکثـر بـه انـدازه  90میلیـون تومـان بـه ازای هـر
واحـد مسـکونی ،قابل پرداخت اسـت و چنانچـه پروژه
سـاختمانی بـه شـکل صنعتیسـازی باشـد ،امـکان
افزایـش تـا  100میلیـون تومـان را نیـز دارد.
دو هفتـه پیـش ،انبوهسـازان بـا تصـور اینکـه امـکان
پرداخـت تسـهیالت ارزانقیمت از جانب بانک مسـکن
وجـود دارد ،مدعـی شـدند در تفاهمی که بـا این بانک
انجـام دادهانـد بـه زودی وام 100میلیونـی بـدون
سـپرده سـاخت مسـکن بـا نـرخ  14درصـد پرداخت
خواهـد شـد .امـا چنیـن تفاهمـی بالفاصلـه از طـرف
بانـک مسـکن مـردود اعالم شـد و از طرف مسـئوالن
ایـن بانـک عنوان شـد کـه تفاهـم در قالب یک بسـته
کلـی تامیـن مالـی مسـکن در حال انجـام بـوده و قرار
اسـت مشـروط به انتقال حسـاب بانکی انبوهسـازان و
تمرکـز آن در بانک مسـکن ،امکان پرداخت تسـهیالت
جدیـد فراهـم شـود .در حـال حاضـر ،نـوع اول ایـن
تسـهیالت جدیـد عملیاتی شـده اسـت.

