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پیام مديرعامل سازمان صنايع كوچك 
 و شهرك های صنعتی ايران 

به مناسبت روز خبرنگار
رئیــس هیأت مديره و مديرعامل ســازمان صنايع 
كوچك و شــهرك هاي صنعتي ايران به مناســبت 

فرارسیدن روز "خبرنگار" پیامي صادر كرد.
 به گزارش روابط عمومي ســازمان صنايع كوچك 
و شهرك هاي صنعتي ايران، علي رسولیان در پیام 
تبريك خود به مناسبت فرارسیدن روز "خبرنگار" 
اظهار داشــت: 17 مــردادـ  روز خبرنگارـ  ياد روز 
باشکوه تالشگران عرصه انديشه و قلم و پاسداشت 
خاطــره شــهدای اصحاب رســانه و جــد و جهد 
خبرنگاران عزيز در برافروختن چراغ اطالع  رسانی 

مستقل و مسئوالنه است.

 لزوم حمایت دولت 
از بانک توسعه تعاون

عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شــورای اســالمی گفت: قطعا دو بخش تعاونی و 
ســهامی می توانند كمك شــايان توجهی به ورود 
ســرمايه های خرد به چرخه تولید داشته باشند به 
اين خاطر حمايت دولت از بانك توســعه تعاون و 
بخش تعاون بسیار مهم است تا بخشی از مشکالت 
كشــاورزان كه مشــکل ارائه وثیقه برای دريافت 

تسهیالت بانکی دارند حل شود.
جعفــر قادری عضو كمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی و نماينده مردم 
شــیراز در مجلس در مورد لــزوم حمايت دولت از 
بانك توســعه تعــاون و حمايت از اعطــای وام به 
بخش تولید برای توسعه تولید و حمايت از تعاونی 
هــای تولید گفت: تعاونی ها، بخشــی از ســاختار 
اقتصادی كشور محســوب می شوند كه برای رونق 
و رشــد تولید، حمايت از آنها ضروری است. برای 
تحقق رشــد تولید تمركز بر سیاستگذاری درست 
در مورد شــركت های ســهامی يا صندوق پروژه ها 
موضوع مهمی اســت، چرا كه مــی توانند فرصت 
خوبی برای توســعه فعالیت های تولیدی در بخش 
تعاونی ايجاد كنــد. وی در اين باره افزود: هرچند 
حمايت از تعاونی ها بايد مشروط باشد و نظارت بر 
اين بخش بايد به درســتی صورت بگیرد اما هنوز 
برای آنها محدوديت و مشکل وجود دارد لذا نظارت 
بر عملکرد تعاونی برای منتفع شــدن تولید كننده 
و ســرمايه گذار بســیار حائز اهمیت است. قادری 
در ادامه خاطرنشــان كرد: قطعــا بخش تعاونی و 
ســهامی می توانند كمك شــايان توجهی به وارد 
شدن ســرمايه های خرد به چرخه تولید باشند. به 
اين خاطر حمايت دولت از بانك توســعه تعاون و 
بخش تعاون بسیار مهم است تا بخشی از مشکالت 
كشــاورزان كه مشــکل ارائه وثیقه برای دريافت 

تسهیالت بانکی دارند حل شود.

 گرامیداشت »روز خبرنگار« توسط
مدیرعامل بانک سپه

را  خبرنــگار«  »روز  ســپه  بانــك  مديرعامــل 
گرامی داشت.

آيت اله ابراهیمی، مديرعامل بانك ســپهدر پیامی 
نوشت: هفدهم مرداد، روز خبرنگار كه در تالقی با 
عاشورای حسینی 1444 برای طاليه داران عرصه 
اطالع رسانی، آگاهی بخشی و روايت گرِی حوادث 

و رخدادها الهام بخش است را گرامی می دارم.
ايــن تالقی معنــا دار، فرصتی مغتنــم برای مرور 
بزرگی و عظمت مکتب عاشــورای حســینی و در 
اســتمرار آن، روايت گری جاودانه و روشــنگری 
آســمانی حضرت زينب)س( و امام سجاد)ع( است 
كه می تــوان، مجاهدت ها و حركت آگاهی بخش 
امروز خبرنگاران متعهد و رسالت شناس در عرصه 
جهاد تبیین و اطالع رســانی صادقانه و درست را 
الگو برداری از مکتب حسینی و آيین تبلیغ زينبی 

در بیان حق و باطل دانست.
بی شــك در شــرايطی كه امپراطوری رسانه ای 
سلطه و جبهه دشمنان انقالب و ملت عظیم الشان 
ايران تمامی ســرمايه های خود را به میدان جنگ 
شناختی و تركیبی آورده، لبیك به نهضت "جهاد 
تبیین" رســالتی ســترگ و تاريخ ساز است كه از 
قیام عاشورای حســینی تا به امروز امتداد يافته و 
به فضل الهی تا عصر ظهــور و درك واليت عظما 

ادامه خواهد داشت.
در اين رهگذر، با تسلیت و تعزيت ايام شهادت سید 
و ساالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و 
72 آذرخش عاشورايی و همچنین پاسداشت ياد و 
نام شهدای واالمقام عرصه خبر و رسانه، فرارسیدن 
روز خبرنگار را به آحاد مديران و خبرنگاران رسانه 
های رسالت شناس ايران عزيز تبريك عرض نموده 
و ضمن تکريم و پاسداشــت تالش هــای ارزنده، 
صادقانه، شــکوهمند و تاثیرگــذار آنان در عرصه 
اطالع رسانی و انعکاس عملکرد، دستاوردها و نقش 
آفرينی های "بانك سپه" در صحنه خدمت رسانی 
نظام بانکی كشــور و پیش برندگی سیاســت ها و 
راهبردهای اقتصــادی، پولی و بانکی نظام مقدس 
جمهوری اســالمی، دوام توفیق و ســربلندی آنان 
در تحقق هوشــمندانه و هنرمندانه مسئولیت ها و 
وظايف حرفه ای و پاسخ به انتظارات خطیر فراروی 
با نصــب العین قرار دادن منويــات و رهنمودهای 
حکیمانــه مقام عظمای واليــت و رهبری حضرت 
امام خامنــه ای)مدظله العالــی( را از ذات اقدس 

احديت طلب می كنم.

گزارشاخبـــار

با نزديك شدن به اربعین بسیاری از شركت های هواپیمايی در حال برنامه ريزی 
برای استفاده از ايام پیك جابه جايی هستند كه برخی از ايرالين ها از اين فرصت 
برای گرانفروشــی در مســیرهای داخلی پر تردد مانند مشهد كرده اند و برخی 

ديگر هم در حال برنامه ريزی برای پروازهای خارجی از جمله نجف هستند.
به طوری كه بررســی های میدانی حاكی از آن اســت كه هم اكنون قیمت بلیت 
پروازهای نجف به 10 میلیون تومان رســیده و بسیاری از مسافران در اين هفته 
برای تردد به نجف برای رفت وبرگشت بايد 10 میلیون تومان هزينه كنند. اين در 
حالی است كه تمامی اين پروازهای از طريق ايرالين های داخلی انجام می شود.

مقصود اســعدی سامانی افزايش قیمت بلیت نجف را به زمان و پیك جابه جايی 
مسافران مربوط دانسته واعالم كرده بود كه قیمت بلیت نجف متناسب با عرضه 
و تقاضا افزايش و يا كاهش می دهد .ممکن است برخی از سايت ها با اين میزان 
قیمت بفروشــند  چون پروازهای عتبات در اختیار چارتر كنندگان اســت و در 
مواقعی كه تقاضا كاهش  يابد و مســافر نباشــد  با نرخ پايین تر هم عرضه شده 
اســت. به گفته دبیر انجمن شــركت های هواپیمايی   فرودگاه نجف  در اختیار 
بخش خصوصی است وهزينه افزايش يافته  است و هر مسافر 2ونیم تا ۳ میلیون 
هزينــه فرودگاهی بايد پرداخت كند و برای هواپیمای 7۳7 بیش از ۸ هزار دالر 
هزينــه خدمات فرودگاهی و هواپیمايی ايربــاس 1۳ هزار دالر هزينه ارزی بايد 
پرداخت شود.  نرخ خدمات فرودگاهی و نرخ سوخت تاثیر گذار است  و هر لیتر 
ســوخت  يك دالر 70 سنت را بايد شــركت هواپیمايی پرداخت كنند از سوی 
ديگر پروازهای كه از مشــهد می روند بايد سوخت بزنند.او می گويد: هنوز برای  
پروازهای بلیت اربعین هیچ برنامه ريزی انجام نشده و  برا ی تعیین نرخ مصوب 
در اين ايام با شــركت های هواپیمايی صحبتی نشــده است. اما در حال حاضر 

بلیت های پروازهای نجف در اختیار چارتر كنندگان اســت و اين افراد اقدام به 
فروش بلیت می كنند.

رســتم قاسمی وزير راه و شهرسازی اعالم كرده بود برای عملیات اربعین امسال 
پیش بینی شــده كه ۵ میلیون مســافر زائر كربال خواهند بود؛ جلسات مفصل با 
حضور تمامی دســتگاه ها در حال برگزاری است و تمامی مسیرهای جاده ای و 
اصالح آنها در حال انجام است و ۳00 هزار نفر با قطار و ۵0 تا ۶0 هزار نفر هم از 
طريق هواپیما جابه جا و مابقی زائران از طريق زمینی جابه جا می شوند بنابراين 

با توجه به تشديد گرما در پايانه ها وسايل سرمايشی در نظر گرفته شده است.
به گفته وزير راه و شهرســازی پارســال در اربعین طبق توافق با مسئول عراقی 
مقرر شــد كه ۶0 هزار نفراز طريق بخش هوايی جابه جا شــود و در آن روز ها و 

شــلوغی های در فرودگاه را شــاهد بوديم، اما به بهترين شکل ممکن انجام شد 
قاســمی می گويد: ســتاد اربعین برای برگزاری عملیات حج تشکیل شده و در 
اربعین فروش بلیت به صورت چارتری نداريم حتی برای افرادی كه از قبل بلیت 
خريداری كرده باشــند. نرخی كه برای بلیت های اربعین در نظر گرفته ايم نرخ 
بلیت كنونی است. از سوی ديگر فروش بلیت دالری ممنوع بوده و با چند ايرالين 

در اين زمینه برخورد صورت گرفته و به تعزيرات معرفی شده است.
حال در ايام عزاداری امام حسین )ع( و با در خواست برای افزايش سفر به مشهد 
و نجف  و متناســب با  افزايش درخواســت ها نرخ های بلیت هم در مسیرهای 
داخلی مانند مشــهد و بــرای خارجی هم مانند نجف افزايش يافته اســت.آقای 
میــر اكبر رضوی  گفت: با توجه به فرارســیدن تعطیالت ماه محرم، هیچ يك از 
شــركت های هواپیمايی اجازه افزايش قیمت بلیت هواپیما در مسیر های داخلی 
از جمله مشــهد را ندارند و تمامی ايرالين ها موظف هستند متناسب با نرخ های 
تعیین شــده بلیت را به مسافران بفروشــند. همچنین مسافران از سايت و دفاتر 

خدمات مسافرتی معتبر بلیت را خريداری كنند.
به گفته سخنگوی ســازمان هواپیمايی كشور نظارت سختگیرانه توسط سازمان 
هواپیمايی بر شركت های هواپیمايی به صورت مستمر انجام می شود و مسافران 
در صورت مشــاهده و مواجهه با گران فروشی حتما به سازمان هواپیمايی اعالم 
كنند.او درباره بلیــت پرواز های نجف هم گفت: بلیت پرواز های خارجی از جمله 
نجف متناسب با عرضه و تقاضا ارائه می شود، اما برای ايام اربعین در حال برنامه 
ريزی جهت ارائه بلیت با نرخ مصوب به مســافران هستیم. وزير راه و شهرسازی 
گفــت: فروش دالری بلیت هواپیما فعال ممنوع اســت البته احتمال دارد بعد از 

اربعین تصمیم ديگری گرفته شود.  باشگاه خبرنگاران

به رغم هشدارهای وزیر راه؛

شرکتهایهواپیماییهمچنانبانرخارزبلیتمیفروشند!

طبق اعالم مدير عامل ســازمان اموال تملیکی، ۳0 كانتینر از حدود 1۳ ســال 
پیش وارد بنادر شــده ولی بــدون اظهار به گمرك و ورود بــه فرايند ترخیص، 
عمده كاالهای داخل آنها تخلیه و خارج شــده است؛ موضوعی كه حتی بنادر و 
كشتیرانی در اين سال ها از آن خبر نداشته و اخیرا كشف و به مقام قضايی اعالم 
كرده است. اينجا خروج غیرقانونی و قاچاق كاال مطرح است و افراد تحت پیگرد 

قضايی قرار خواهند گرفت.
عبدالمجید اجتهادی - مديرعامل ســازمان اموال تملیکی و معاون وزير اقتصاد، 
در رابطه با ماجرای ۳0 كانتینری كه از اواخر دهه ۸0 وارد بنادر شده و در سفر 

اخیر رئیس قوه قضائیه به بوشهر مورد توجه قرار گرفت، توضیحاتی ارائه كرد.
اين مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی با بیان اينکه اين ۳0 كانتینر از حدود 
1۳ ســال پیش وارد بندر شده ولی هنوز به گمرك اظهار و وارد فرايند ترخیص 
نشــده بود گفت:طبق ماده 24 قانون امور گمركی، واردكنندگان سه ماه فرصت 
دارند كاال را به گمرك اظهار و ترخیص كنند كه اين زمان با درخواست از گمرك 
دو ماه ديگر امکان تمديد دارد، در غیر اين صورت كاال مشمول مقررات متروكه 
خواهد شــد. همچنین طبق تبصره ماده 24 قانون امور گمركی، اين زمان برای 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی، در اختیار مناطق قرار دارد ولی در نهايت نبايد مدت 
زيادی طول بکشد. اما از سال 1۳۹7 با تشديد تحريم ها و ضرورت تامین كاالی 
اساسی، با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، اين زمان برای گمرك و مناطق به دو 
ماه كاهش پیدا كرد. بر اين اســاس اگر صاحب كاال در اين فرصت برای ترخیص 
اقدام نکرد، گمرك و بنادر و يا انبارهای عمومی موظف اســت مقررات متروكه را 
درمورد كاال اعمال و به گمرك گزارش دهد تا بالفاصله اظهارنامه متروكه تنظیم 

و برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی ارسال شود.
وی ادامه داد: بر اين اســاس تــا زمانی كه اداره بندر و يا ســاير مراجع تحويل 

گیرنده، گزارشی به گمرك ارائه ندهند، گمرك نیز اطالعی از كاالی اظهار نشده 
ندارد تا به ســازمان اموال تملیکی اعالم شــود، اين در حالی است كه اداره بندر 
و كشــتیرانی بوشهر اعالم كرده كه خودشــان هم در جريان اين ۳0 كانتینر در 
اين ســال ها نبوده اند و در زمان آمارگیری، متوجه شده اند كه اين تعداد كانتینر 
چندين ســال در آنجا بوده و تکلیف مشــخصی نداشته اســت و اطالعی هم از 

صاحب كاال ندارند.
اجتهادی، با اشــاره به اينکه طبیعتا شركت واردكننده اين كاالها، مشخص است 
و شــركت كشــتیرانی و يا شــركت های حمل و نقل دريايی هستند و از طريق 
اســناد نیز، صاحب كاال مشخص و قابل شناسايی است، افزود: اينکه ماجرای اين 
كانتینرها چیســت را مقامات مسئول در كشتیرانی بررسی و توضیح خواهند داد 
چراكه بازرســی اين سازمان، آن را كشــف و به مقام قضايی گزارش داده است، 
اما كانتینرهايی كه كاال با آنها حمل شــده، متعلق به شــركت كشتیرانی بوده و 
ممکن اســت به واردكننده اجاره داده باشند. موضوعی كه مورد سوال رئیس قوه 
قضايیه در بازديد از بوشهر، قرار گرفت اين بود كه آيا صاحب كاال در اين سال ها 
برای ترخیص نیامده و يا اينکه تخطی كرده و به صورت قاچاق بخشــی را خارج 
كرده است؟ يا اينکه چرا شركت كشتیرانی در اين 1۳ سال، سراغ كانتینر نیامده 
است؟ اينها بخشی از مســايلی بود كه رئیس قوه قضائیه نیز تاكید داشتند بايد 

مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ آن از شركت كشتیرانی دريافت شود.
معــاون وزير اقتصاد درباره وضعیــت كانتینرها نیز توضیح داد: كاالی موجود در 

برخی از اين كانتینرها بدون اينکه اظهار شــده باشــد، تخلیه شده است و يا در 
بخــش عمده ای از آنها، به میــزان محدودی كاال قــرار دارد، مثال چند دوربین 
عکاسی در يك كانتینر مانده و يا يك سوم كانتینر 40 فوت، كاال و مابقی خالی 
اســت، در موردی، قســمت انتهايی يکی از كانتینرها پارگی داشت و كاال از آن 
بخش خارج شــده بود كه جای تعجب دارد. در بین شان كانتینرهای حاوی مواد 
غذايی فاســد شــده هم بود. اينجا اين سوال مطرح است كه آيا اين كانتینرها از 
كشــور مبدا با همین میزان كاال به بندر رســیده است، كه بعید به نظر می رسد.

آن طــور كه اجتهادی گفته، احتمال قوی اين اســت كه اين كانتینرها پُر بوده و 
افرادی آنها را به صورت غیرمجاز تخلیه كرده اند چون به گمرك اظهار نشده و از 
مسیر قانونی، به خارج از محوطه گمركی منتقل نشده است، بنابراين به احتمال 
زيــاد، قاچاق صورت گرفته اســت و افراد تحت تعقیب قضايــی قرار می گیرند. 
همچنیــن ماهیت كاالهای موجود در اين كانتینرها كه تخلیه نیز شــده، مورد 

بحث است كه آيا كاالی مجاز، غیرمجاز يا ممنوعه بوده اند؟
مديرعامل ســازمان اموال تملیکی همچنین به جريان رسوب كاال در بنادر اشاره 
داشت و يادآور شد كه قبال طبق قانون، در مناطق آزاد كه ادارات بنادر هم جزو 
اين مناطق هســتند زمان برای تعیین تکلیف و ترخیص كاال در اختیار خودشان 
بود و از ســويی صاحبان كاال در محوطه ها و انبارهای گمركی از هزينه كمتری 
برخــوردار بودند و چندان برای ترخیص عجله ای نداشــتند، در عین حال كه با 
توجه به شرايط تورمی كه موجب می شد در گذر زمان، ارزش كاال بیشتر شده و 
بتواند با قیمت باالتری عرضه كند، عاملی برای كندی ترخیص و رسوب شده بود. 
با اين حال با توجه به مصوبه ای كه در دستور كار دولت قرار دارد و به زودی ابالغ 
خواهد شد پیش بینی اين است كه در مرحله اول از رسوب كاال جلوگیری شود و 

هم اينکه كاالهای رسوبی به سرعت تعیین تکلیف شوند.  ایسنا

توضیح سازمان اموال تملیکی درباره ماجرایی عجیب در بوشهر

تخلیه غیرقانونی ۳۰ کانتینر وارداتی

رئیــس كل بانك مركزی گفت: بر اســاس قانون بودجه 
سال 1401 بروزرســانی لیست ابربدهکاران، امر قانونی 

است و بانك مركزی موظف به اطالع رسانی است.
 علــی صالح آبادی رئیس كل بانــك مركزی در خصوص 
بروزرســانی لیســت ابربدهکاران بانکی گفت: به صورت 
فصلی بايد آمار های گرفته شــده از بانك ها را بروزرسانی 
كنیــم در پايان هر فصل، آمارها را بر اســاس اطالعات 
دريافتــی از بانك ها با ســامانه  بانك مركــزی، مطابقت 
می دهیم و در ســايت بانك مركزی منتشــر می كنیم.

صالح آبادی افزود: بر اســاس قانون بودجه ســال 1401 
اين مســله امر قانونی اســت و بانك مركزی موظف به 
اطالع رسانی است. همچنین صالح آبادی در رابطه با بحث 
اعتبارســنجی وام های خرد هم اضافه كرد: در خصوص 
وام های خرد، وظیفه نظام بانکی تســهیل است بنابراين 
دسترسی آسان مردم را به شبکه بانکی ابالغ كرديم. در 
بحث وثايق، تســهیالتی ايجاد كرديم و طیف متنوعی از 
وثايق را درنظر گرفتیم كه حتی با قرارداد الزم االجرا شود 
تا وام های خرد، بر اساس اعتبارسنجی ای كه از مشتری 
انجام می شود اعطاء شــود. وی اضافه كرد: اين انتظار از 
شــبکه بانکی وجود دارد كه در واقع اين تسهیالت را با 
وثايق آسان به افراد با اعتبار مناسب اعطاء كنند همچنین 
دسترسی مردم را به شبکه بانکی مثل امضاء الکترونیك، 
سفته الکترونیك و دسترسی های غیرحضوری كه به طور 
كلی در شــبکه بانکی است در دستورالعمل های  ابالغی  
ديده شــده است تا شبکه بانکی بتوانند به طور عمومی و 

گسترده، اين كار را انجام دهند.
صالح آبــادی در خصوص بحث ضامن برای وام های خرد 
خاطرنشــان كرد: ضامن در قانون بودجه ســال 1401 
در تبصره 1۶ آمده اســت كه با يك ضامن تســهیالت 

را پرداخــت كنند لذا يا وثايق ديگــری يا حداكثر يك 
ضامن را می توانند دريافــت كنند.همچنین صالح آبادی 
در خصوص بحث تســهیالت فرزندآوری كه قرار بود به 
متقاضیــان دارای كارت پايان خدمت تعلق بگیرد، ابراز 
كرد: در راســتای تسهیل اعطای اين نوع وام ها به مردم 
با نیرو های مسلح هم هماهنگی های الزم در حال انجام 

است كه  به سهولت تسهیالت به مردم پرداخت شود.
صالح آبادی در رابطه با محدوده رشــد ترازنامه بانك ها 
و معافیت هــای برخی بانك ها ادامــه داد: معافیت های 
راجع به نرخ تســعیر ارز هر موقعی اتفاق بیفتد طبیعتاً 
آن بانك معاف اســت. بانك هايی كه منابع ارزی آنها از 
ســوی مشتريان است آنها معاف هستند و  معافیت های 
ديگر هــم وجود دارد كه اين ها به طور كامل در مقررات 
پیش بینی شده است. اگر اين معافیت ها را كنار بگذاريم 
بعد از اين معافیت ها از 1.۵ تا 2.۵ است، اين 1.۵ تا 2.۵ 
را ما به هر بانك خود  اعالم می كنیم و بر اساس شاخصه 
اعتباری هر بانك و ريسکی كه هر بانك دارد و همچنین 
اعتبارســنجی ای كه هر بانك نزد بانك مركزی دارد بر 
اســاس آن ما به هر بانکی اعــالم می كنیم. صالح آبادی 
اضافه كرد: وضعیت ناترازی بانکها، بر اساس شاخص آن 
به هر بانك اعالم می شــود كه بین 1.۵ تا 2.۵ می تواند 
رشــد داشــته باشــد كه بانك مركزی ايــن موضوع را 
به صــورت مرتب كنترل می كند. صالح آبادی تأكید كرد: 
اگر بانکی اين قانون را رعايت نکند مشمول اضافه سپرده 
قانونی بین 10 تا 1۵ درصد می شود.همچنین رئیس كل 
بانك مركزی در خصوص اينکه بانك توسعه ای يا تجاری 
باشد افزود: يکی از شاخص های اثرگذار هم توسعه ای يا 
تجاری بودن آن اســت؛ و عمدتاً بانك توسعه ای عمدتاً 

به سمت باالتر از 2 حركت می كند.  ایرنا

علی صالح آبادی:

بانک مرکزی موظف به انتشار لیست ابربدهکاران بانکی است
بانك مركزی در بخشــنامه ای ســهمیه و توزيع بانکی 
اعطای تســهیالت مســکن قانون حمايت از خانواده و 

جوانی جمعیت را به شش بانك اعالم كرد.
در بخشــنامه بانــك مركزی بــه بانك های مســکن، 
كشــاورزی، صادرات، تجارت، توســعه تعاون و شركت 
دولتی پست بانك آمده است: »درخصوص ابالغ بندهای 
قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعیت و در راستای 
اجــرای تبصره های 1 و 2 ذيل ماده ۶۹ قانون مذكور، با 
احتساب نرخ تورم ساالنه، سهمیه آن بانك جهت اعطای 
تســهیالت موصوف مبلغ 102 میلیــارد تومان و مدت 
بازپرداخت حداكثر 10 ســال و مبتنی بر اعتبارسنجی 
متقاضیان با اخذ سفته از متقاضی و يا يك ضامن معتبر 
و در نظر گرفتن شــرايط خانوار به شــرح زير تعیین و 
ارســال می شــود. بديهی است دســتورالعمل مربوطه 

متعاقباً ارسال خواهد شد.
الف( خانوارهايی كه بعد از ســال 1۳۹۹ به بعد صاحب 
دو فرزند شــده يا می شــوند، هر خانواده به مبلغ 1۳0 

میلیون تومان
ب( خانوارهايی كه بعد از سال ۹۹ به صاحب يك فرزند 
شده يا می شود، هر خانواده به مبلغ 110 میلیون تومان.
ج( خانوارهای دونفره ) زوج و زوجه( به هر خانواده مبلغ 

70 میلیون تومان.
الزم به ذكر است اســتعالم های الزم جهت بهره مندی 
متقاضیــان از تســهیالت مســکن مبنی بــر عدم اخذ 
تســهیالت مســکن از بانك ها و موسســات اعتباری از 

سامانه سمات بانك مركزی دريافت شود.
با عنايت به مراتب فوق، خواهشــمند اســت دســتور 
فرمايند ترتیبی اتخاذ شــود تا حداكثر ظرف مدت يك 
هفتــه از تاريخ وصــول اين نامه موضــوع به واحدهای 

اجرايی ذيربط در سراســر كشــور ابالغ و يك نسخه از 
ابالغیه مربوطه به اين بانك ارسال شود«.

طبـق ايـن گـزارش، براسـاس مـاده ۶۹ قانـون حمايت 
از خانـواده و جوانـی جمعیـت بانـك مركـزی بايـد در 
راسـتای اجرای بنـد )چ( ماده )102( قانـون برنامه پنج 
سـاله ششـم توسـعه، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی 
جمهـوری اسـالمی ايـران از طريـق بانك هـای عامـل 
مبلـغ ۹00 میلیـارد تومـان از منابـع سـپرده  های پـس 
انـداز و جـاری قرض الحسـنه نظـام بانکـی بـه تفکیـك 
نسـبت بـه پرداخـت تسـهیالت قرض الحسـنه وديعه يا 
خريـد يا سـاخت مسـکن )بنا به درخواسـت خانـوار( با 
بازپرداخـت حداكثـر 20 سـاله بـرای خانواده هـای فاقد 
مسـکن كه در سـال 1۳۹۹ بـه بعد صاحب فرزند سـوم 
بـه بعـد شـده يـا می شـوند، بـه میـزان 1۵0 میلیـون 

تومـان اقـدام كند.
همچنین، اين بانك بايد در راستای اجرای بند )چ( ماده 
)102( قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ايران از طريق 
بانك هــای عامل مبلــغ 4۶0 میلیارد تومــان از منابع 
ســپرده  های پس انداز و جاری قرض الحســنه وديعه يا 
خريد يا ســاخت مسکن )بنا به درخواست خانوار( با باز 
پرداخت حداكثر 10 ساله برای خانواده های فاقد مسکن 

به شرح ذيل اقدام كند:
الف ـ خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف 200 میلیارد 

تومان به هر خانواده به میزان 100 میلیون تومان. 
ب ـ خانوارهای صاحب يك فرزند تا سقف 1۶0 میلیارد 

تومان به هر خانواده به میران ۸0 میلیون تومان. 
پـ  خانوارهای دو نفره )زوج و زوجه( تا سقف 100 میلیارد 
تومان به هر خانواده به میزان ۵0 میلیون تومان.  ایسنا

از سوی بانک مرکزی به شش بانک ابالغ شد:

مبالغ و شرایط پرداخت تسهیالت مسکن قانون جوانی جمعیت

نبود خودرو اقتصادی یکی از نقایص صنعت خودروسازی کشور 
وزير صنعت، معدن و تجارت با بیان اين كه نبود خودرو اقتصادی روی خط تولید يکی از نقايص صنعت خودروسازی 

كشور است گفت: ظرفیت مونتاژ ۳ میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال را داريم.
سید رضا فاطمی امین وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: نمی توانیم از همه ظرفیت خودروسازی كشور استفاده كنیم، 
زيرا ما خودروی اقتصادی و محصول جديدی نداريم كه متناسب با تقاضا و قدرت خريد عموم مردم باشد.وزير صمت 
افزود: اگر خودروسازان ما دو شیفت كار كنند ما برای امسال ظرفیت مونتاژ ۳ میلیون و 200 هزار دستگاه را داريم و 
اگر ســه شیفت كار كنند ظرفیت بیشتر هم می شود، اما هم اكنون تولید كمتر از ظرفیت است، بطوريکه كه در سال 

گذشته فقط ۹00 هزار دستگاه خودرو تولید شد.
وی ادامه داد: نبود خودرو اقتصادی روی خط تولید يکی از نقايص صنعت خودروســازی اســت كه البته شركت ايران 
خــودرو يك محصول جديد را آغاز كرده اســت ضمن اينکه ما هم در واردات مشــوق هايی برای واردات خودرو های 
اقتصادی پیش بینی كرده ايم ضمن اينکه از دو خودروســاز بزرگ كشــور خواسته ام تا محصوالت جديد را به سمت 

خودرو های اقتصادی سوق دهند تا جايگزين محصوالتی مانند تیبا بشود.  تسنیم

خود کفایی در تولید الستیک باری و اتوبوسی؛ ۲ سال آینده
مديركل دفتر صنايع شــیمیايی و پلیمری وزارت صمت گفت: با حمايت از تولیدكنندگان داخلی در 2 ســال آينده، 

می توانیم در تولید الستیك باری و اتوبوسی به خودكفايی صد در صدی برسیم.
محســن صفدری با بیان اينکه ســال ۹۸ حدود 2 میلیون و 100 هزار حلقه الستیك باری و اتوبوسی وارد شده، افزود: 
برای واردات الســتیك در ســال نود و هشت. ۶00 میلیون دالر هزينه شد و اگر بتوانیم اين ارز را در داخل هزينه كنیم، 
می توانیم در تولید الستیك باری و اتوبوسی تمام سیمی به خودكفايی صد در صدی برسیم. به گفته وی با تولید الستیك 
در داخل، هم اشــتغال ايجاد می كنیم و هم به خودكفايی صددرصدی می رســیم و وزارت صمت هم حمايت همه جانبه 
با كمك بانك های عامل از تولیدكنندگان دارد. صفدری با بیان اينکه نظام بانکی ســاز و كار مخصوص به خود را دارد، 
گفت: صندوق توسعه ملی، چون درصد سود كمی دارد، می تواند وام در اختیار تولیدكنندگان قرار دهد. برآورد شده برای 
راه اندازی يك واحد ۵0 هزار تنی تولید الســتیك باياس. 1۵0 میلیون دالر سرمايه گذاری نیاز است. به گفته صفدری 
اولويت كشور تولید الستیك راديال تمام سیمی است؛ بحث به روز رسانی فناوری تولید اين الستیك و خط تولید آن جزو 
مسائل مهم به شمار می آيد كه قرار است از صندوق توسعه ملی وامی در اختیار تولیدكنندگان قرار گیرد.  صدا و سیما


