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رئيس شوراي رقابت:

اکثر خودروسازان
بدلیل پایین بودن
کیفیت جريمه ميشوند
اخبار کوتاه
فروش شكر بيش از
 2100تومان تخلف است

بهم��ن داناي��ي دبير انجم��ن صنفي
كارخانهه��اي قند و ش��كر از واردات
دولت��ي  300ه��زار ت��ن ش��كر براي
تأمين ذخاير اس��تراتژيك خبر داد و
گفت :باتوجه به ميزان موجودي شكر
قيمت بي��ش از  2100توم��ان براي
ه��ر كيلوگرم از اي��ن محصول تخلف
محسوب ميشود.

مجوز پروازهاي برنامهاي
هواپيمايي اترك باطل شد

مقصود اس��عدي ساماني دبير انجمن
شركتهاي هواپيمايي از ابطال مجوز
پروازهاي برنامهاي شركت هواپيمايي
ات��رك خبر داد و گفت :اين ش��ركت
هواپيمايي فق��ط دو فروند هواپيماي
ايرباس در اختيار داشت.در حالی که
حداقل باید  5فروند داشته باشد.

ثبت  ۶۸۷۳مبايعه نامه در خرداد

حس��ام عقبايي رئي��س اتحاديه صنف
مشاوران امالک استان تهران با اشاره به
اينک��ه در  ۱۲روز اول خرداد ۶ ،هزار و
 ۸۷۳مبايعه نامه به ثبت رسيد ،گفت :به
طور ميانگين روزانه بين  ۱۵تا  ۲۰پروانه
کسب براي بنگاه امالک صادر ميشود.

تغييربزرگترينخريدارنفتجهان

واردات نف��ت چي��ن در م��اه م��هب��ه
پايينترين ميزان در  ۱۵ماه اخير رسيد.
به گزارش «بلومبرگ» ،در همين حال،
چين عن��وان بزرگتري��ن خريدار نفت
جهان را به امريكا واگذار كرد.

سود واردات انواع کاال و لوازم
خودرو اعالم شد

س��ود واردات کااله��ای پزش��کی،
دندانپزش��کی وآزمایش��گاهی ب��رای
واردکنن��دگان  18درص��د ،داروها و
واکسنهای دامی  17درصد ،قطعات
یدکی خ��ودرو  18درصد ،آهنآالت
 12درصد و س��ایر کااله��ای وارداتی
 15درصد اعالم شد

سال بیست ویکم شماره 5948
سهشنبه  19خرداد 1394

رئيس شوراي رقابت با بيان اينکه در قيمتگذاري جديد خودروها ،اکثر خودروها بابت
برخوردار نبودن از کيفيت مناسب جريمه ميشوند ،گفت :براي مشخص شدن تکليف
توگو با فارس
ي خودروها منتظر اظهارنظر مجلس هستيم.رضا شيوا در گف 
قيمتگذار 
ادامه داد :نرخ تورم اعالم شده از سوي بانک مرکزي نسبت به سال گذشته کمتر بوده
است ،ولي اين طور نيست که ک ً
ال تورم نداشته باشيم بلکه رقم آن کمتر شده است.وي
با بيان اينکه کيفيت خودروها نسبت به سال گذشته بهبود داشته است ،گفت :هنوز به

شرايط ايدهآل و مناسب در کيفيت خودروها نرسيدهايم و به همين دليل اکثر خودروها
در قيمتگذاري جديد مشمول جريمه خواهند شد .به گفته وي ،از اين طريق بخشي از
افزايش قيمت خودرو در اثر نرخ تورم جبران ميشود .رئيس شوراي رقابت با بيان اينکه
بهرهوري نيز در قيمتگذاري خودروها تأثيرگذار اس��ت ،اظهار داش��ت :اگر خودروساز
بتواند بيش از  2درصد افزايش بهرهوري داشته باشد ،ميتواند در کنار کاهش  2درصدي
قيمت محصوالتش ،بابت بهرهوري اضافي اتفاق افتاده نيز مشمول تشويق شود.

سپردهگذاری وام مسکنخانه اولی ها از امروز در تمام شعب بانک مسکن آغاز میشود

جزئیات دریافت وام  80میلیون تومانی مسکن

گروه اقتص�ادی مديرعامل بانك
مس��كن ب��ا اع�لام جزئي��ات افزايش
تسهيالت مسكن و تس��هيالت «خانه
اولي»ه��ا ک��ه س��پردهگذاری آن از
ام��روز آغاز میش��ود ،گف��ت :حداقل
س��پرده براي دريافت وام  80ميليوني
13/5ميلي��ون توم��ان در دو دوره
 6ماهه است.
به گزارش <ایران> هاش��م بت شكن
افزايش تس��هيالت را يكي از 20برنامه
اس��تراتژيك بانك مس��كن براي رونق
بخش مسكن نام برد و گفت :برنامههاي
ديگر مانند راهان��دازي دوباره صندوق
پسانداز مسكن در دست اقدام است.
ش��وراي پ��ول و اعتب��ار ب��ا هدف
رون��ق تولي��د ،ارتق��اي ق��درت خريد
خان��وار و تنظي��م سياس��تهاي غير
تورم��ي ب��راي رونق بخش مس��كن و
تش��ويق خانوار به پسانداز براي خريد
مس��كن در اواخر ارديبهش��ت افزايش
سقف تسهيالت مس��كن به شيوههاي
گوناگ��ون را تصويب كرد که تش��كيل
صن��دوق ب��راي «خان��ه اول��ي» يكي
از مهمتري��ن بخشه��اي تصميم��ات
دولت براي افزايش س��قف تس��هيالت
مسكن است.
ëëافزای�ش مبل�غ وام براس�اس
شرایط روز
آنطور كه مديرعامل بانك مس��كن
ميگويد اين تسهيالت براي حمايت از
دهكهاي مياني جامعه اس��ت تا امكان
سپردهگذاري براي خانه اوليها به شكلي
فراهم ش��ود كه با حداقل نرخ سود(14
درصد) و حداكث��ر زمان بازپرداخت(12
س��ال) بتوانند از تسهيالت  80ميليون
تومانی (در ش��هر ته��ران) 60 ،ميليوني
(در ش��هرهاي باالي 200ه��زار) و 40
ميليوني (در شهرهاي كوچك) استفاده
كنند .البته به گفته بت شكن اين سقف
تسهيالت ثابت نيست و با تغيير شرايط

نیم نگاه

ëëكساني كه تاكنون از تسهيالت بانك مسكن يا ساير بانكها براي خريد،
س�اخت يا انتقال سهم الشراكت استفاده نكرده باش�ند ،از امكانات دولتي
براي مسكن بهره نبرده باشند ،متأهل يا سرپرست خانوار باشند .همچنين
واحدهاي مسكوني كه از تاريخ صدور پروانه آن  7سال و از تاريخ صدور پايان
كار آن  3سال بيشتر نگذشته باشد شامل خريد با تسهيالت جديد هستند.
ëëباز پرداخت وام به درخواست متقاضيان ميتواند پلكاني باشد به طوري كه
اقساط پلكاني ساده تا سقف  80ميليون تومان ماهانه  937هزار تومان است.
ëëكس�اني ك�ه از قبل در بانك مس�کن براي دريافت وام س�پردهگذاري
كردهاند نيز ميتوانند از تسهيالت جديد استفاده كنند.

اقتصادي ممكن است در سال آينده سقف
تسهيالت افزايش يابد و با كاهش تورم با
پيشنهاد شوراي پول و اعتبار نرخ سود نيز
كاهش يابد.
ëëچ�ه کس�انی مش�مول وام
میشوند
در توضيح ش��رايط احراز خانه اولي
مديرعامل بانك مس��كن ش��رايط آنان
را اينگونه توضيح داد كه كس��اني كه
تاكنون از تس��هيالت بانك مس��كن يا

س��اير بانكها براي خريد يا ساخت يا
انتقال سهم الش��راكت استفاده نكرده
باش��ند ،از امكانات دولتي براي مسكن
بهره نبرده باشند ،متأهل يا سرپرست
خان��وار باش��ند .همچني��ن واحدهاي
مس��كوني كه از تاريخ صدور پروانه آن
 7سال و از تاريخ صدور پايان كار آن 3
سال بيشتر نگذشته باشد شامل خريد
با تسهيالت جديد هستند.
ب��ه گفته بت ش��كن ضري��ب امتياز

س��پردهگذاري ب��ه ازاي ه��ر  6م��اه
ي��ك براب��ر حس��اب اس��ت و حداقل و
تعداد س��پردهگذاري باي��د در دو دوره
6ماهه باش��د .حداكثر تع��داد دورههاي
سپردهگذاري معادل  3سال است و اين
تس��هيالت هم براي خري��د و هم براي
ساخت واحد انفرادي است يعني در واقع
اين تسهيالت هر دو طرف عرضه و تقاضا
را پوشش ميدهد.
ëëبازپرداخ�ت اقس�اط میتوان�د
پلکانی باشد
مديرعامل بانك مسكن خاطرنشان
كرد :ب��از پرداخ��ت وام به درخواس��ت
متقاضيان ميتواند پلكاني باشد به طوري
كه اقس��اط پلكاني س��اده تا سقف 80
ميليون تومان ماهان��ه 937هزار تومان،
تا س��قف  60ميليون توم��ان  703هزار
توم��ان و براي  40ميلي��ون تومان 468
هزار تومان خواهد بود و حداقل متوسط
موجودي در ه��ر دوره  6ماهه براي وام
تا س��قف  80ميليون  60 ،13/5ميليون
مبلغ  19ميليون و س��قف  40ميليون
حداقل  6/7ميليون تومان است.
ëëسود به سپردهگذاران پرداخت
نمیشود
وي همچني��ن گف��ت :در م��دت
س��پردهگذاري سود به س��پرده تعلق
نميگيرد اما كس��اني كه بعد از مدتي
س��پردهگذاري از درياف��ت وام انصراف
دهند طبق ضوابط نرخ سود تسهيالت
كوت��اه مدت ب��ه س��پرده آنان س��ود
10درصدي تعلق ميگيرد.
آنط��ور ك��ه مدي��ر عام��ل بانك
مس��كن اظهار كرد ،متقاضي��ان از روز

مبلغ اقساط ماهانه وام جدید مسکن برای خانه اولیها
مبلغ وام

 40ميليون تومان
 60ميليون تومان
 80ميليون تومان

روش ساده
 468هزار تومان
 703هزار تومان
 1ميليون و  150هزار تومان

اقساط ماهانه
پلکاني ساالنه
 468تا  800هزار تومان
 703تا  1ميليون و  200هزار تومان
 937تا  1ميليون و  600هزار تومان

پلکاني  4ساله
 505تا  728هزار تومان
 758تا  1ميليون تومان
 1ميليون تا  1ميليون و  400هزار تومان

سهش��نبه(امروز) براي افتتاح حس��اب
ميتوانند به بانك مسكن مراجعه كنند
كه براي احراز شرايط بانك از آنان تعهد
نامهاي اخذ ميكند و بانك مسكن نيز
متعهد اس��ت بع��د از دو دوره  6ماهه
انتظار و رعايت ش��رايط سپردهگذاري
تسهيالت را پرداخت كند.
ëëسپردهگذاران قبلی هم مشمول
وام  80میلیونی میشوند
كس��اني كه از قبل در بانك مسکن
براي دريافت وام سپردهگذاري كردهاند
نيز ميتوانند از تسهيالت جديد استفاده
كنند .به گفته بتشكن اين افراد اگر در
يك دوره 6ماهه حداقل سقف دريافت
تسهيالت را در صندوق سپردهگذاري
خانه اوليها س��پردهگذاري كنند پس
از  6ماه ميتوانن��د وام خود را دريافت
كنند ،اما كس��اني كه قب ً
ال تس��هيالت
مس��كن دريافت كردهاند حتي اگر وام
خود را واگذار كرده باشند نميتوانند از
تس��هيالت جديد صندوق خانه اوليها
استفاده كنند.
ëëواممعمولیمسکنسپردهگذاری
ندارد
وي همچني��ن در خص��وص ن��وع
ديگر تس��هيالت مس��كن كه از  35به
 60میلی��ون توم��ان(در ش��هر تهران)
افزای��ش یافته و همه اف��راد ميتوانند
از آن اس��تفاده كنند گف��ت :اين افراد
بدون سپردهگذاري ميتوانند وام خود
را از هر بانك تجاري دريافت كنند كه
سود آن طبق عقود مبادلهاي 21درصد
است اما اگر كسي ميخواهد از طريق
بانك مس��كن اقدام كن��د اين بانك در
نظ��ر دارد وام  35ميليون��ي كنوني را
ب��راي زوجين ب��ه 60ميلي��ون و براي
ساير افراد به  50ميليون تومان برساند
كه س��ود آن  16درصد اس��ت و براي
دريافت آن متقاضيان بايد اوراق مسكن
خريداري كنند.

اقتصادی

5

یادداشت

تسهيالت خرد ،رکود را از بين ميبرد
دکتر آلبرت بغزيان

استاد دانشگاه

 15ارديبهشت ماه س��ال جاري شوراي پول و اعتبار
با هدف حمايت از توليد و رونق آن ،ميزان تسهيالت
خرد در دو بخش خ��ودرو وکاال را افزايش داد .ميزان
تس��هيالت خودرو از  7ميليون به 15ميليون تومان و
وام کاال از  4ب��ه  8ميلي��ون تومان رس��يد .اما در اين
خص��وص ش��ائبه هايي وج��ود دارد که باي��د مدنظر
دولت و بانک مرکزي قرار گيرد .طي س��الهاي اخير
به علت کمبود نقدينگي بانکها نميتوانس��تند به درخواست تمام مشتريان خود
پاس��خ دهند از اين رو بس��ياري امکان دريافت تس��هيالت را نداشتند.اما در مقطع
جديد و رشد تسهيالت خرد ،مردم انتظار دارند که بانکها نسبت به ارائه تسهيالت
برنامهريزي کنند.
يکي از نکاتي که در تسهيالت خرد بايد مورد توجه قرار گيرد پرداخت نکردن پول
به صورت نقدي است و در حقيقت بين بانک و مجموعه توليد کننده رابطه اعتباري
برقرار ميشود بنابراين نيازي نيست که بانکها نگران تأمين اعتبار باشند.
افراد درخواست خريد خودرو يا کاال را به بانکها ميدهند و آنها به ازاي پيش فاکتور
تسهيالت را به حساب توليدکنندگان واريز ميکنند بنابر این بايد توجه کرد که نقد
ش��وندگي اين پولها اتفاق نيفتد چرا که رش��د نقدينگي مردم باعث افزايش تورم
ميشود و از سويي هدف دولت در اين بخش محقق نخواهد شد.زماني رونق توليد
صورت ميگيرد که تسهيالت داده شده منجر به خريد کاال شود .در غير اينصورت
وامهاي خرد هيچ نوع کمکي نخواهد کرد.
وام تس��هيالت خرد ميتواند يکي از ابزارهاي حمايتي بسيار قوي از توليدکنندگان
داخلي باشد .طي چند سال اخير باوجود افزايش قيمتها ،وامهاي خرد هيچ تغييري
نک��رده بود و همين امر به ادامه رکود دامن زد لذا به نظر ميرس��د با آغاز پرداخت
تسهيالت حداکثر تا سه ماه آينده فروش کاالهاي توليد داخل افزايش پيدا کند.
از س��ويي با تس��هيالت خرد بخش��ي از رکود حاکم بر بازار از بين خواهد رفت.اگر
بانکها در پرداخت تسهيالت خرد سختگيرانه عمل کنند و به قانون تمکين نکنند
حماي��ت از توليد رخ نخواهد داد و مصوبه ش��وراي پول و اعتبار اثر مثبتي نخواهد
داشت.همواره ديده شده بانکها در ارائه تسهيالت همکاري الزم را با مردم ندارند.
در بخ��ش تس��هيالت خرد بايد نظارت دقيقي صورت گيرد ب��ه گونهاي که ميزان
نرخ س��ود دريافتي ،زمان بازپرداخت ،نياز به سپرده گذاري و ميزان اقساط شفاف
ش��ود و همه بانکها از يک مدل پيروي کنند .نبايد هر بانکي به ش��يوه خود رفتار
کند .در حمايتهاي اينچنيني مش��کالت متعددي وجود دارد چرا که برخيها با
داشتن ضامن و يا آشنا به وامها دسترسي بهتري دارند که بعضاً اين افراد خريدار
کاالهاي ايراني نيس��تند.اما هستند کساني که خريدار واقعي کاالهاي توليد داخل
ميباش��ند اما نميتوانند تضامين الزم را بدهند ،اين در حالي اس��ت که اگر بنگاه
صنعتي در قالب ليزينگ با نرخ سود منطقي چنين کاري انجام ميداد حمايت از
توليد بيشتر ميشد.
در خارج از کش��ور تس��هيالت خرد به هيچ عنوان از طريق بانکها داده نميشود و
در حقيقت شرکت فروشنده کاال با مشتريان سر وکار دارد.هر فردي که قصد خريد
کااليي را داش��ته باش��د با مراجعه به شرکتهاي ليزينگ کاالي مورد نظر را با نرخ
سود ساالنه  4درصد خريداري ميکند .در خارج از کشور ابتدا شرايط فرد پرسيده
ميشود و سپس بر اساس آن تسهيالت و ميزان اقساط تعيين ميشود.شرکتهاي
ليزينگ و توليدکنندگان اعتبار الزم را از بانکها ميگيرند و با روش اجاره به شرط
تمليک کاالي مورد نظر را به متقاضيان تحويل ميدهند.اگر چنين روندي در ايران
پياده ميشد اکنون شاهد رکود در توليد نبوديم.
توليدکنندگان به دليل نداشتن نقدينگي توان ارائه کاال به صورت ليزينگ را ندارند.
اگر بانکها تسهيالت را به شرکتهاي فروش توليدکنندگان ميدادند امکان حمايت
از توليد بيشتر ميشد.

