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قصه قاچاق کاال با  1128کانتینر دروغ بود

اخبار

ارزش سهام عدالت واگذار شده طی  10سال گذشته  2برابر شد

شمارش معکوس برای پرداخت سود سهام عدالت

ایرنا

گروهاقتصادی/سازمان خصوصیسازی
اعالم کرد :ارزش سهام عدالت واگذاری
به مشـــموالن ،به حـــدود  2برابـــر زمان
واگذاری افزایش یافته است.
ســـازمان خصوصیســـازی در
واکنـــش بـــه انتشـــار مطالبـــی دربـــاره
ارزش ســـهام عدالـــت تأکیـــد کـــرد :به
موجب آییننامه اجرایی توزیع ســـهام
عدالت ،ســـازمان خصوصیســـازی از
ســـال  1388تاکنون مسئولیت وصول
سود شـــرکتهای ســـرمایه پذیر سهام
عدالت را بهعنوان اقساط سهام واگذار
شـــده و واریـــز آن بـــه حســـاب خزانـــه
برعهده داشـــته اســـت و شـــرکتهای
موجود در سبد ســـهام عدالت مکلف
شدهاند تا سود ســـهام عدالت تقسیم
شـــده مجامع عمومی و عادی ســـاالنه
خود را تا تســـویه حســـاب کامل اقساط
به سازمان خصوصیســـازی پرداخت
کننـــد .همچنین دســـتگاههای اجرایی
مربوطـــه کـــه تـــا قبـــل از واگـــذاری،
مســـئولیت اعمال مالکیت و مدیریت
شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت
را برعهـــده داشـــتهاند ،صرفاً تـــا زمان
آزادســـازی ســـهام بهعنـــوان نماینده
دولت تعیین شـــدهاند .عـــاوه بر این
سازمان خصوصیســـازی مکلف شده
است تا زمان آزادسازی سهام عدالت،
سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام
عدالت را از شـــرکتهای ســـرمایهپذیر
وصـــول و متناســـب بـــا میـــزان ســـهم
قابـــل تخصیص بـــه هر فرد ،نســـبت
به پرداخت ســـود به مشـــموالن طرح
یاد شده اقدام کند.
ایـــن اطالعیـــه میافزاید :از ســـال
 1388مســـئولیت دریافـــت ســـود

شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت
و وظیفـــه نظارت بـــر این شـــرکت ها،
برعهده ســـازمان خصوصیسازی و از
ســـال  1389تاکنون اداره شـــرکتهای
مذکـــور و حضـــور در مجامـــع آنهـــا
برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است؛
بنابراین برخالف آنچه که در رســـانهها
منتشـــر شـــده ،از ســـال  1388تاکنون
تهای ســـرمایهگذاری اســـتانی
شـــرک 
هیچگونه مسئولیتی در خصوص اداره
شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت
یـــا دریافـــت و توزیع ســـود ســـهام این
شرکت ها ،برعهده نداشتهاند.
یکی از نکات اصلی حاکم بر فرآیند
توزیع ســـود ســـهام عدالت ،این است
که به هر فرد مشـــمول ســـهام عدالت
یـــک میلیون تومـــان و به هـــر خانوار تا
سقف 5میلیون تومان سهم اختصاص
مییابد ولی ثمن معامله از محل سود
ساالنه شـــرکتهای واگذار شده تسویه
خواهد شد.
در صورتـــی کـــه در پایـــان دوره
تقســـیط (دوره محاســـبه اقساط سهام
عدالت با لحاظ سال مالی شرکتهای
ســـرمایه پذیر ،حداکثر  10دوره مالی از

تاریـــخ یکـــم فروردین  1385تـــا پایان
نیمه اول سال  1395تعیین میشود)،
بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل
تسویه نشده باشد ،مشموالن میتوانند
حداکثر تا پایان مهر ماه  1396نسبت به
پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام
مورد خریداری اقدام کنند.
در هـــر صـــورت تنهـــا بـــه میـــزان
مبلـــغ بدهی تســـویه شـــده ،ســـهام به
مشـــموالن تعلق میگیـــرد .ضمناً به
موجب مصوبات شـــورای عالی اجرای
سیاســـتهای کلـــی اصـــل  44قانـــون
اساســـی ،ســـازمان خصوصیســـازی
مکلف شـــده اســـت نســـبت به تنظیم
و ارائه صورتحســـاب تســـویه اقساط به
مشـــموالن ،پس از پایان دوره اقســـاط
اقـــدام کنـــد .بنـــا بـــر اعـــام ســـازمان
خصوصی ســـازی ،همه محاسبات به
ارزش مقطـــع واگـــذاری انجـــام یافته
است ،بنابراین طبیعتاً ارزش روز سهام
واگـــذار شـــده بیشـــتر از ارزش مقطـــع
واگـــذاری و تقریبـــاً دو برابـــر این ارزش
است.
از  49میلیون نفر مشـــمول دریافت
سود ســـهام عدالت  47میلیون نفر در

قید حیات هستند که حدود  40میلیون
نفر از آنها شـــماره شبای حساب بانکی
خود را برای دریافت سود سهام عدالت
در ســـال مالی  1395در ســـامانه سهام
عدالت وارد کرده اند؛ دولت قصد دارد
تا پایان ســـالجاری نخســـتین مرحله
سود ســـهام عدالت در این دولت را به
حساب مشموالن واریز کند.
ëëسهامعدالتتعیینتکلیفشده
در خصوص آخرین وضعیت سهام
عدالت ،مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد
و دارایـــی گفت :ســـهام عدالت تعیین
تکلیف شده است و بزودی با هماهنگی
مجموعههـــای ذیصـــاح پرداخـــت
خواهد شد که حدود  ۴۹میلیون نفر در
کشور دارای این سهام هستند.
ëëبرایپرداختسودسهامعدالت
قرارنیستاجازهبگیریم
همچنیـــن علیاشـــرف عبـــداهلل
پـــوری حســـینی رئیـــس ســـازمان
خصوصیســـازی میگوید این سازمان
بـــرای پرداخـــت ســـود ســـهام عدالت
مربـــوط به ســـال مالی  ۱۳۹۵بـــا فرد یا
ارگان خاصـــی مذاکـــره نمیکند بلکه
فقط پارهای از مســـائل اداری مانده که
پس از انجامشان ،سودها واریز میشود.
مســـیر پرداخت ســـود به مشموالن
در حـــال طـــی شـــدن اســـت و در
زمانـــش اطالعرســـانی خواهیـــم کرد.
پوریحسینی گفت :ما تالش میکنیم
که ســـودها را زودتـــر پرداخت کنیم و از
همه زمان قانونیمـــان بابت پرداخت
سود استفاده نکنیم .هدفمان این است
کـــه همانطور کـــه خرد خـــرد پولها را
دریافت میکنیم آنها را به مشـــموالن
پرداخت کنیم.

جدیدترین ارزیابی کیفی خودرو های سواری تولید داخل منتشر شد
گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری
تولیدی در آبان ماه امسال منتشر شد.
به گزارش ایســـنا ،بر این اســـاس در
گـــروه خودروهـــای ســـواری تولیـــدی با
سطح قیمتی کمتر از ۲۵میلیون تومان،
دو خـــودروی قـــرار گرفته در ایـــن گروه
همچناندرپایینترینسطحکیفیقرار
دارند.این خودروها شـــامل سایپا  ۱۳۱و
سایپا  ۱۳۲هســـتند که تنها یک ستاره از
پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند.
امـــا در گـــروه خودروهـــای ســـواری
با ســـطح قیمتـــی کمتـــر از  ۵۰میلیون

تومان ،چهار خودروی ساندرو ،پژو ۲۰۷
اتوماتیک ،تندر  ۹۰پـــاس اتوماتیک و
پارس تندر چهار ســـتاره از پنج ســـتاره
کیفی را کسب کردهاند.
خودروهـــای تندر  ۹۰ایـــران خودرو،
تندر  ۹۰پارس خـــودرو ،رانا ،دنا پالس،
پـــژو  ،۲۰۶پـــژو  ۲۰۶صنـــدوقدار و آریو
دنـــدهای نیـــز دارای ســـه ســـتاره کیفی
هستند.همچنین نیو امویام  ،۳۱۵دنا،
دانگ فنگ اچ ،۳۰ســـورن ،پژو پارس و
سمند تبریز دو ستاره از پنج ستاره کیفی
را کسب کردهاند.

باقی خودروهای قـــرار گرفته در این
گروه شـــامل تیبا ،تیبا هاچبک ،ســـاینا و
پژو  ۴۰۵خراســـان در پایینترین سطح
کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج
ستاره کیفی را کسب کردهاند .اما در گروه
خودروهای سواری با سطح قیمتی  ۵۰تا
 ۷۵میلیون تومان ،هیوندای آی ۱۰چهار
ســـتاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده
اســـت.چانگان  ،CS۳۵آریـــزو ،۵جـــک
 ،J۵برلیانـــس اچ ۳۳۰و آریو اتوماتیک
نیز سه ستاره کســـب کردهاند.خودروی
لیفان  X۶۰نیـــز همچنان در پایینترین

سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره
از پنج ســـتاره کیفی را کسب کرده است.
در گـــروه خودروهای ســـواری با ســـطح
قیمتی  ۷۵تـــا  ۱۰۰میلیـــون تومان نیز،
ســـراتو و هیونـــدای آی ۲۰دارای چهـــار
ستاره هستند.هایما  S۷اتوماتیک ،تیگو
 ۵و جک  S۵نیز ســـه ستاره از پنج ستاره
کیفی را کسب کردهاند.همچنین در گروه
خودروهای سواری با سطح قیمتی باالتر
از  ۱۰۰میلیـــون تومان نیـــز دو خودروی
نیو مـــزدا ۳و گراندویتارا چهار ســـتاره از
پنجستاره کیفی را کسب کردهاند.

اتمام اسکان موقت زلزلهزدگان روستایی تا یک ماه آینده

ایسنا

گروه اقتصـــادی  /ماجـــرای  1128کانتینر
کاالی قاچـــاق ،بخصوص طی هفتههای
اخیرمنشأاظهارنظرهایمتفاوتیازسوی
مقامـــات دولتـــی و برخـــی از نمایندگان
مجلس شـــده بود ،امـــا با رمزگشـــایی از
این ماجرا و ریشـــهیابی آن توسط وزارت
امـــور اقتصادی و دارایی مشـــخص شـــد
که چنین حجمـــی از کانتینرهای قاچاق
از اســـاس وجود خارجی نداشـــته است.
درحالی که با اتکا بـــه این ماجرا برخی از
منتقدان به عملکرد گمـــرک و دولت در
حوزه تجارت و مبـــارزه با قاچاق تاختند،
ولی با توضیحات وزیر امـــور اقتصادی و
دارایـــی در یک برنامه زنـــده تلویزیونی و
توضیحات تکمیلی گمـــرک ایران ،اصل
ماجرا افشا شد؛ ماجرایی که حتی توسط
مرجع اعالمکننده ایـــن خبر نیز تکذیب
شده است.
به گزارش ایرنـــا ،درهمین زمینه وزیر
امـــور اقتصادی و دارایـــی درباره ماجرای
 1128کانتینـــر کاالی قاچـــاق کـــه چندی
پیـــش رســـانهای شـــد ،اعـــام کـــرد :این
موضـــوع وجود خارجی نداشـــته اســـت.
توگوی
«مسعود کرباســـیان» در یک گف 
رســـانهای اضافه کـــرد :آن مرجع که این
موضوع را اعالم کرد ،به طور رسمی نامه
نوشت که اشتباه کرده است.
به گفته وی ،در سال  1394پرونده  10تا
 15کانتینر در گمرک تشکیل شد که از روی
ســـامانه جامع گمرکی پیدا کـــرده بودیم
و پرونـــده بـــه مرجع قضایی رفـــت که با
قدردانی بازرسی کل کشور و دیگر مراجع
همراه شد و بعدها مراجع نظارتی دیگر
آمدند و بعد از  2سال گزارش داده شد به
جایی که موضوع را جمعبندی کند.
210ëëکانتینریکه1128کانتینرشد
آنگونه که گمرک ایران روزسهشـــنبه
گزارش کرد داستان 1128کانتینر به همان
داســـتان  210کانتینر معروف برمیگردد
که پارســـال با همین عنوان  1128کانتینر،

رســـانهای و بعدها مشـــخص شد چنین
کانتینرهـــای قاچاقـــی از اســـاس وجـــود
خارجی نداشته است.
موضـــوع ایـــن پروندههـــا مربـــوط به
بـــرادران «ح» اســـت و پارســـال ماجرای
فعالیتهـــای تجـــاری آنـــان در پرونـــده
معـــروف به  210کانتینر رســـانهای شـــد؛
در واقع پنج شـــرکت آنهـــا در اداره ثبت
شـــرکتها به طـــور قانونی ثبت شـــده و
اتـــاق بازرگانـــی نیز بـــرای آنها بـــا هدف
فعالیتهـــای تجـــاری کارت بازرگانـــی
صادر کرده بود .با توجه به حساســـیتها
و اقدامـــات متخلفانـــه این افـــراد ،تمام
فعالیتهای برادران «ح» در پنج شرکت
در طول مدت فعالیتهایشـــان در سال
 1394و قبل از آن به کمک سامانه جامع
گمرکی در گمرک استخراج و پروندهای با
پیگیریهای دفتر بازرسی و مرکز مبارزه با
جرایم سازمان یافته گمرک ایران از سوی
حوزه نظارت گمرکات اســـتان هرمزگان
نزد مرجع قضایی تشکیل میشود.
در تیر ماه  1394بهدنبال انتشار خبری
مبنی برکشف تعداد 210دستگاه کانتینر
کاالی قاچـــاق از گمـــرک شـــهیدرجایی
بندرعبـــاس از ســـوی ســـازمان کاشـــف،
حســـب دســـتور رئیس کل وقت گمرک
ایـــران تیمـــی متشـــکل از معاونـــان و
کارشناســـان ارشـــد حقوقی و فنی و امور
گمرکی جهت بررسی ادعاهای مطروحه
به اســـتان هرمـــزگان عزیمـــت کردند و
در اول وقـــت اداری به ســـازمان کاشـــف
مراجعـــه و خواســـتار بررســـی کاالهـــای
توقیفی شـــدند ،ولیکن مشخص شد کاال
و کانتینرها اساساً وجود خارجی ندارند و
عمالً کاالیی قاچاق نشده بود.
بر این اسـ ــاس مشـ ــخص میشـ ــود
اخبار منتشـ ــره بدون هماهنگی مراجع
اسـ ــتانی از جمله دادستانی بندرعباس
بـ ــوده و تذکـ ــر الزم از سـ ــوی مقامـ ــات
اسـ ــتانی بـ ــه سـ ــازمان مدعـ ــی کشـ ــف

210کانتینر کاالی قاچاق داده میشـ ــود
کـ ــه از ذکـ ــر مطالب بـ ــدون مسـ ــتند که
منتهـ ــی بـ ــه تشـ ــویش اذهـ ــان جامعه و
بیم تبانی متهمان میشـ ــود ،خودداری
کنند .به دنبال این اخبار ،خبر میرسـ ــد
حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان،
محمول ـ ـهای 13کانتینـ ــری در  5فقـ ــره
اظهارنامه را به ظـ ــن قاچاق از برادران
«ح» در سـ ــال  1394توقیـ ــف و بـ ــرای
حصـ ــول اطمینان از قاچـ ــاق بودن کاال
در اجـ ــرای قوانیـ ــن و مقـ ــررات موضوع
را از دفاتر سـ ــتادی گمـ ــرک ایران؛ دفتر
بازرسـ ــی و مدیریـ ــت عملکـ ــرد ،دفتـ ــر
بررسـ ــی و تعیین ارزش و تعرفه و مرکز
واردات استعالم میکند.
بـــه دنبـــال ایـــن اقـــدام ،یکـــی از
ســـازمانهای ضابـــط قضایـــی بـــا تهیه
گزارشـــی و با اخذ دســـتور مرجع قضایی
وارد اماکن گمرکی شـــده و محمولههای
مذکور را بدون اینکـــه گمرک نظر نهایی
خـــود را اعـــام کنـــد ،از گمرک خـــارج و
برخالف نـــص مـــاده  36قانـــون مبارزه
بـــا قاچـــاق کاال و ارز اقـــدام میکنـــد .در
نهایت گمرک شـــهیدرجایی بندرعباس
با در دســـت گرفتن این پرونده با دســـتور
قضایی پس از اخذ نظرات دفاتر ستادی
درخصـــوص تعـــداد کاالی پنـــج فقـــره
اظهارنامه شـــامل ظروف شیشـــهای که
به گمرک اظهار شـــده بود ،وفق قانون
امور گمرکی و بر اساس ماده  113قانون
امور گمرکی قاچاق تشـــخیص میدهد
و اعالم وقـــوع جرم را به مرجع قضایی
منعکس میکند.
مرجع قضایی نیز در راستای گزارش
وقوع جرم گمرک شـــهیدرجایی ،دستور
تحقیقـــات مقدماتی متهمـــان پرونده را
بـــه اداره پلیس آگاهی اســـتان هرمزگان
صادر می کند و پـــس از احضار متهمان
و بازجویـــی از نامبـــردگان ،تعـــدادی از
کارمنـــدان گمـــرک و بندر نیـــز بهعنوان

ارسال محمولههای صادراتی هند
به روسیه از طریق ایران

دهلینو از نیمـــه ماه ژانویه ،صـــادرات محمولههای
کانتینری به روســـیه از طریق ایران و آذربایجان را آغاز
خواهد کرد .به گزارش فارس به نقل از پی تی آی ،اس
کومار ،مأمور عالی رتبه گمرک هند گفت :دهلی نو از
ماه آینده ،صادرات محمولههای کانتینری به روسیه از طریق ایران و آذربایجان
را آغـــاز خواهد کرد .این حرکت ،عملیاتی شـــدن کریدور بینالمللی شـــمال-
جنوب را به پیش خواهد برد .وی افزود :این اقدام ،زمان ارسال این محمولهها را
به نصف کاهش خواهد داد و از  35روز به  17روز میرساند .کومار در حاشیه یک
نشست به خبرنگاران گفت« :هند از نیمه ماه ژانویه نخستین محموله صادراتی
خود را از طریق بندرعباس به روسیه ارسال خواهد کرد».

وزیراقتصاد :مرجعی که این حجم قاچاق را اعالم کرده بود به طور رسمی نامه نوشت که اشتباه کرده است
مطلـــع احضـــار و ســـپس بنا بـــه دالیلی
اواسط ســـال  1395بازداشـــت و متعاقباً
آزاد میشوند که این موضوع سال گذشته
رسان های شد.
پس از بازداشـــت و دستگیری متهم
اصلی پرونده موصوف ،اســـناد و مدارکی
مربوط بـــه تعـــداد  86دســـتگاه کانتینر
متعلق بـــه متهمان که در ســـنوات قبل
کاال را بهصـــورت قانونـــی ازگمرک خارج
کـــرده بودنـــد ،حســـب دســـتور مرجـــع
رســـیدگیکننده به گمرک ایـــران تحویل
میشود تا نسبت به مورد اظهارنظر کند.
پس از بررســـیهای بـــه عمل آمده
مشـــخص میشـــود از محـــل تعـــداد
210دستگاه کانتینر ادعایی و 86کانتینر،
صرفـــاً تعداد  8دســـتگاه کانتینـــر که با
جعـــل بیجـــک و بـــا تبانی بنـــدر خارج
شـــده بـــود ،مشـــمول مقـــررات قاچاق
شده و مراتب نیز طی نامهای به مرجع
رســـیدگیکننده و ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کاال و ارز منعکس میشـــود .در
ایـــن رابطه تعداد ســـه نفـــر از متهمان
کـــه قـــوم و خویش نســـبی نیـــز بودند،
دستگیر و متعاقباً تعداد دو نفر از آنان
با سپردن وثیقه آزاد میشوند.
در ادامـــه به موجب دســـتور بازپرس
رســـیدگی کننـــده ،پـــس از بررســـیهای
بـــه عمـــل آمـــده ،تعـــدادی از اســـناد و
اظهارنامههای وارداتی مربوط به سنوات
قبـــل و متعلق به صاحب کاالی موضوع
 1128دستگاه کانتینر مورد بحث ،توسط
گمرک شهیدرجایی بندرعباس از سامانه
جامع امورگمرکی جهت بررسی و اعالم
نظر استخراج میشود.
پس از اســـتخراج اطالعـــات مربوط
بـــه فعالیت ایـــن افراد در پنج شـــرکت
یادشـــده در طـــول فعالیتهایشـــان
مشخص میشود این افراد در مجموع
تعـــداد 655اظهارنامه و پروانه گمرکی
در گمرک بندر شـــهیدرجایی داشتهاند
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نیم نگاه

ëëداســـتان  1128کانتینر به همـــان داســـتان  210کانتینر معروف
برمیگردد که پارســـال با همین عنوان  1128کانتینر ،رســـانهای و
بعدها مشخص شـــد چنین کانتینرهای قاچاقی از اساس وجود
خارجینداشته است

کـــه تشـــریفات گمرکـــی  1128دســـتگاه
کانتینـــر را بـــا این تعـــداد اظهارنامه در
گمـــرک شـــهیدرجایی انجـــام دادهاند.
کاالهـــا بـــه گمـــرک اظهـــار شـــده و در
واقـــع تشـــریفات قانونـــی ایـــن کاالهـــا
انجـــام و حقوق و عـــوارض گمرکی نیز
دریافـــت شـــده و تمامـــی اطالعات نیز
در ســـامانههای الکترونیکـــی گمـــرک
موجود است.
با اینکـــه متهمان اصلی ایـــن پرونده
پـــس از ورود یکـــی از مراجـــع نظارتـــی
در تحقیقـــات و اعترافـــات بـــه جعـــل
گواهی مبـــدأ اقرار میکنند اما بر اســـاس
مســـتندات ،پیـــش از این دفاتـــر نظارتی
گمرک به این پرونده ورود کرده و بخش
عمدهای از اظهارنامههای متهمان را که
مربوط به ســـال  1394و ماقبـــل آن بوده
بررســـی و صرفـــاً بر اســـاس قانـــون امور
گمرکی تخلفات گمرکی احـــراز کرده و با
بررســـی تفاوت ارزش نســـبت به صدور
مطالبه نامه در ســـال  1394اقدام شـــده
است .بنابراین به غیر از  8کانتینری که با

جعل بیجک از بندر خارج یا  13کانتینری
که قبل از خروج ،توســـط گمرک به جرم
قاچاق توقیف شده ،موضوع جدیدی در
این پرونده نبوده است.
بـــا این حـــال پیـــش از این و در ســـال
 1394دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده
ورود کردهاند و این در حالی اســـت که در
حال حاضر و در تأیید صحبتهای شب
گذشـــته وزیر امور اقتصادی و دارایی و بر
اساس مســـتندات ،اساســـاً کاالیی وجود
خارجی نداشته و کشف نشده است.
از ســـوی دیگر برخیها مطرح شدن
ایـــن موضـــوع را بهانهای قـــرار دادهاند
تـــا ســـامانههای الکترونیکـــی گمرک را
زیر ســـؤال ببرند که مهمترین دستاورد
دولـــت در حـــوزه اقتصـــاد مقاومتی به
شمار میرود که البته این موضوع کامالً
جـــای تأمـــل دارد و همانطـــور که وزیر
اقتصاد نیز شامگاه سیزدهم آذر گفت،
مرجعـــی کـــه موضـــوع  1128کانتینر را
اعالم کرد ،به طور رســـمی نامه نوشـــته
که اشتباه کرده است.

مدیرکل دفتر بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،از اتمام کار اسکان موقت
زلزلهزدگان اســـتان کرمانشـــاه در مناطق روســـتایی با تحویل 11هزار کانکس تا
توگو با ایرنا اظهار کرد :طبق توافق
یک ماه آینده خبر داد .مجید جودی در گف 
بعمل آمده با قرارگاه خاتماالنبیا قرار اســـت هشـــت هزار کانکس توســـط این
قرارگاه و ســـه هزار کانکس نیز از سوی بنیاد مســـکن انقالب اسالمی آماده و در
روستاها نصب شود .جودی ادامه داد :در مجموع  26هزار واحد در مناطق زلزله
زده تخریب شـــدند که  20هزار واحد در روســـتاها و  6هزار واحد نیز در شهرهای
استان کرمانشاه قرار دارند.

آغاز مرحله جدید پرداخت به سپردهگذاران ثامنالحجج

روابط عمومی بانک پارســـیان روز سهشـــنبه اعالم کرد که وجوه سپردهگذاران
تعاونی منحله ثامنالحجج تا سقف دو میلیارد ریال ،در شعب بانک پارسیان
در سراســـر کشـــور آغاز خواهد شـــد .به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان از
روز پنجشـــنبه  16آذرماه جـــاری پرداخت وجوه ســـپردهگذاران تعاونی منحله
ثامنالحجج تا سقف دو میلیارد ریال ،در شعب بانک پارسیان در سراسر کشور
آغاز خواهد شد.

الزام بانکها به ارائه قرارداد به مشتریان

اداره مقـــررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشـــویی بانک مرکزی بخشـــنامه
اســـتفاده بانکها از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نســـخه به مشـــتریان را
ابالغ کرد .به گزارش بانک مرکزی ،با هدف ایجاد شـــفافیت در روابط فیمابین
بانک و مشتری و نیز لزوم توجه به فرهنگ مشتریمداری ،فرمهای یکنواخت
قراردادهای تســـهیالتی عقود تسهیالت بانکی پس از تصویب در شورای پول و
اعتبار ابالغ و مقرر شـــد هر یک از قراردادهای جدید تسهیالتی صرفاً براساس
نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.
ëëافتتاح و تمدید سپردههای کوتاهمدت ممنوع شد
بانک مرکزی اعالم کرد ،افتتاح و تمدید سپردههای کوتاهمدت ویژه  ۶ ،۳و  ۹ماهه تا
پایان سال ممنوع است.به گزارش بانک مرکزی مطابق سیاستهای بانکمرکزی
در خصـ ــوص سـ ــپردههای سـ ــرمایهگذاری مـ ــدتدار ،افتتاح و تمدید سـ ــپردههای
کوتاهمـ ــدت ویـ ــژه  ۶ ،۳و  ۹ماهـ ــه بانکها و مؤسسـ ــات اعتباری غیربانکـ ــی تا پایان
سـ ــال  ۱۳۹۶ممنوع است .همچنین بانکها با ارسال مدارک و مستندات توجیهی
متضمـ ــن نحوه انجام محاسـ ــبات مربـ ــوط ،تقاضای خـ ــود را برای افتتاح حسـ ــاب
سـ ــپردههای سـ ــرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه  ۶ ،۳و  ۹ماهه برای سال  ۱۳۹۷توأم با
نرخهای پیشنهادی ،حداکثر تا پایان دیماه سالجاری به بانک مرکزی ارسال کنند.

