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روستا
با همکاری بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی

 3534میلیارد تومان

وام روستایی پرداخت شد

کسب و کار

گزارش میدانی «وطنامروز» از بازار شلوغ ارزی در شرق کشور

چرا دالر مشهد  ارزانتر است؟
محس�ن جندق�ی :ب��ازار خری��د و ف��روش ارز در
مش��هد این روزها رونق بس��یاری دارد .به گزارش
«وطنامروز»« ،دالر مش��هد» مدت زیادی نیست
که در ادبی��ات ارزی دالالن جا خوش کرده اما در
همین مدت کم موجب ش��ده داللی بیسابقهای
در مشهد رونق بگیرد .مش��اهدات میدانی در بازار
اصلی دالالن مش��هدی نشان میدهد شور و شوق
ب��رای خرید و ف��روش ارز به حدی ب��اال رفته که
حتی آبمیوهفروش��یها و مغازههای اطراف آن هم
به ارزفروش��ی رو آوردهاند .بازار دالالن ارز مش��هد
در کوچ��ه  28خیابان امام خمینی قرار دارد؛ اینجا
آنقدر شلوغ است که ناآشناها فکر میکردند تجمع
اعتراضآمیز یا درگیری پراکندهای اس��ت اما فریاد
دالر ،دالر هم��ه چیز را ب��ه آدم میفهماند .دالالن
خ��رد حتی در خیابان از مس��افران تاکس��یهای
عبوری درباره اینکه آیا دالر میخواهند یا نه سوال
میپرس��ند .دالالن با س��ابقهتر عبارات عجیبی به
کار میبرن��د که فقط فع��االن این حوزه معنی آن
را میفهمند؛ یک دالل در بلندایی ایستاده و فریاد
میزند 10 :هزار تا با پوز میدهم  !40فریادهای وی،
معرکهای به راه میاندازد و دور وی شلوغ میشود.
« 10ه��زار دالر با قیمت هر دالر  10400تومان و
انتقال پول به وسیله کارتخوان» معنای عبارت فوق
میش��ود! نخستین سوالی که به وجود میآید این
اس��ت که چرا روی کارتخوان تاکید میکند؛ برای
پاس��خ زیاد معطل نمیمانم .یکی از دالالن جوان
میگوید« :اینجا پول نق��د روی قیمت دالر کامال
موثر است .هر دالر  10450تومان فروخته میشود
اما اگر پول نقد داشته باشی میتوانی هر دالر را تا

نما
گزارشی از بازار دیروز ارز تهران؛ فردوسی آرام شد
محمد نجار صادقی :دیروز قیمت ارزهای مختلف نسبت به روز قبل افزایش نسبی را تجربه کرد .با گشت و
گذار کوتاهی در میدان فردوسی و سبزهمیدان متوجه حضور افرادی میشوید که هیچ شباهتی با دالالن
ارزی س�نتی ندارند اما اقدام به خرید و فروش دالر و یورو میکنند .به نظر میرس�د دیگر مردم عادی با
سرمایههای اندک چند صد دالری یا چند میلیونی به این بازار آمدهاند و اقدام به خرید و فروش میکنند.
حضور مردم در بازار باعث ش�ده است قیمتها هر روز با نوسان گزارش شود اما نکته مثبت آن حقیقی
شدن بازار و کم بودن میزان این نوسان است .حضور مردم در بازار باعث گردش هرچه بیشتر اسکناس در
بازار شده که این موضوع خود در بلندمدت میتواند تاثیرات مثبتی داشته باشد .نباید فراموش کرد یکی
از موضوعاتی که دی ماه سال گذشته و اردیبهشت امسال باعث افزایش قیمت شد ،موضوع غیرواقعی
بودن بازار ارز بود ،این یعنی به کلی بدون اینکه مبادلهای ش�کل بگیرد ،به صورت تلفنی و س�وداگری
قیمت ارز لفظی افزایش پیدا میکرد اما در شرایط کنونی بازار شکل واقعی به خود گرفته و تقاضاکننده
و فروش�نده در آن آش�کار هستند .بر این اساس صرافیها هنوز آنطور که باید و شاید به بازار ارز اضافه
نشدهاند؛ صرافیها حتی به مسافران هم ارز نمیدهند ،طبق بررسیهای میدانی تنها  3صرافی در کل
میدان فردوس�ی ارز به مسافران میفروشند که آنها هم از متقاضیان بلیت ،پاسپورت و اسناد پرداخت
عوارض خروج از کشور را میخواهند.

 10350تومان هم بخری!» با توجه به محدودیت
انتقال پول توسط عابربانک و حتی از طریق انتقال
الکترونیکی ،پول نقد ارزش پیدا میکند .هر کارت
بانکی فقط میتواند  3میلیون تومان پول جابهجا
کن��د و چون هر کس بیش از ای��ن مبلغ خرید و
فروش میکند پول نقد یا دس��تگاه کارتخوان یک
مزیت غیرقابل انکار محس��وب میشود .با اطالع از
این موضوع دیدن بستههای چک پول و اسکناس
 10ه��زار تومانی دس��ت اکثر حض��ار در این بازار
اص�لا عجیب نیس��ت .زمانی که دالر در مش��هد
حدود  10450تومان خرید و فروش میش��ود ،در
تهران  10550تا  10600تومان معامله میش��ود.

اختالف  100تا  150تومان دالر مش��هد به علت
تزریق ارز توس��ط اهالی کشور افغانستان است .ارز
در تهران کم نمیآید و اگر این دالل ارز نفروش��د
صده��ا دالل دیگر ای��ن کار را میکنند .دالل اهل
افغانستان نیز به وفور یافت میشود و جالب اینکه
دالر در هرات افغانستان  100تا  200تومان ارزانتر
از مش��هد خرید و فروش میش��ود .در زمان تهیه
ای��ن گزارش دالر در ه��رات  10200تومان خرید
و فروش میش��د .این اختالف قیمتها ب��ازار ارز
را رونق بخش��یده و داللها ه��ر روز بیش از دیروز
میشوند .جالب اینکه برخی صرافان مشهدی نیز
به راحتی به خرید و فروش ارز میپردازند و آنهایی

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

لبوفروش هم با ارز آزاد میفروشد
مشهد ،محلمعاملهدالالن ارز؛عکسها:وطنامروز

معاون توس��عه روس��تایی و مناط��ق محروم
ریاس��تجمهوری از پرداخ��ت  3534میلی��ارد
تومان تسهیالت با همکاری بنیاد مستضعفان و
س��تاد اجرایی فرمان امام(ره) به بخش روستایی
خبر داد .سیدابوالفضل رضوی با بیان این مطلب
در رادی��و گفتوگو اظهار داش��ت :به کارآفرینان
مش��ارکتکننده که دارای آورده اولیه باشند در
مناط��ق مرزی با کارمزد صفر درصد و در مناطق
روس��تایی با س��ود  ۳درصد وام داده میش��ود.
رضوی در پاس��خ به «وطنام��روز» درباره نقش
نهادهای انقالب اس�لامی در پرداخت تسهیالت
روس��تایی گفت :در س��ال  96با همکاری بنیاد
مس��تضعفان  ۱۶۰۰میلیارد تومان تسهیالت با
س��ود  ۱۸درصد برای اشتغال روستاییان در نظر
گرفته شد که بنیاد علوی  ۵درصد از بازپرداخت
س��ود آن را پذیرفت و  ۵درصد دیگر هم از محل
کمکهای فنی و اعتباری معاونت توسعه روستایی
تأمین ش��د .وی ادامه داد :در بخش روستایی هم
امسال بنیاد مستضعفان (بانک سینا) ۷۵۰میلیارد
تومان به این اعتبار حمایتی خود افزوده اس��ت.
بانک پارس��یان زیرمجموع ه ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) هم  ۳۴۰میلیارد تومان با نرخ کارمزد ۸
درصد به این برنامه اختصاص داده اس��ت .عالوه
ب��ر این ۱۲هزار میلیارد توم��ان از منابع صندوق
توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی با
کارمزد صفر درصد آماده پرداخت است .بهگفته
وی ،تاکنون درمجم��وع  ۱۹۳۴میلیارد تومان از
این تسهیالت به کارآفرینان متقاضی در مناطق
روستایی و عشایری پرداخت شده و بانکها برای
پرداخ��ت  ۲۹۷۳میلیارد توم��ان دیگر موافقت
کردهاند .این میزان تسهیالت منجر به ایجاد ۴۷
هزار و  ۸۰۵فرصت شغلی شده است .وی یادآور
شد :بانک سینا از ۱۶۰۰میلیارد تومان تسهیالت
اعطایی بنیاد مس��تضعفان تاکنون  ۵۵۰میلیارد
تومان تخصیص داده که منج��ر به ایجاد ۶۳۷۱
فرصت شغلی در مناطق محروم شده است.

وطن امروز

که مثال کمی قانونمند هستند از خریدار ارز کارت
ملیطلب میکنند ،در حالی که در تهران صرافیها
ک شناسایی و اسنادی که ثابت کند فرد
بدون مدر 
مس��افر خارج از کشور است ارز نمیفروشند ،البته
اطالعیه بانک مرکزی برای فروش ارز به مسافران
در برخی صرافیها دیده میش��ود اما سود جذاب
داللی برخی دیگ��ر از صرافیها را قانع کرده که پا
روی قانون بگذارند .امکان ندارد از آنجا عبور کنی
و کس��ی دالر ،دالر نگوید ،حتی کسانی که آبمیوه
میفروشند و در آن اطراف مغازهدار هستند .نکته
جالب در مش��هد حضور بدون محدودیت دالالن
اس��ت؛ در تهران تجمع بیش از چند دالل خرد را
در یک جا نمیتوان دید و داللها به اصطالح شلوغ
نمیکنند اما در مشهد دالالن به شکل باورنکردنی
و ب��دون مزاحمت تجمع داللی ب��ه راه انداختهاند.
یک س��اختمان بلند به نام مجتمع مرمر که هنوز
ب��رای پایان کار س��اختش نیاز به زم��ان دارد در
می��ان دالالن خودنمایی میکن��د و کارگران آن
ساختمان از شلوغی و سر و صدای زیاد دالالن به
ستوه آمدهاند .به یکی از نگهبانان آن مجتمع که
به دالالن خیره ش��ده میگویم :از سروصدای آنها
عاصی نشدهای؟ و جواب میشنوم :از شلوغکاری
اینها ناراحت نیس��تم ،از اینکه اقتصاد کش��ورم با
ای��ن داللبازیها در حال نابودی اس��ت دلخورم.
عابربانکهای اطراف ،آنقدر ش��لوغ است که قابل
توصیف نیس��ت؛ اینجا پول را ب��ا پول میخرند و
عاب��ران پیاده ،ح��راج «ارزش پول مل��ی» را نگاه
میکنند و فریاد ریزش آن را میش��نوند؛ فریادی
که از عربده تحریمها کرکنندهتر است.

کود یارانهای گرانتر نمیشود

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
با بی��ان اینکه قیمت کودهای یارانهای در س��ال
ج��اری افزایش نخواه��د یافت ،تصری��ح کرد :با
متخلفان در این زمینه برخورد جدی میش��ود.
ب��ه گ��زارش مهر ،حمید رس��ولی اف��زود :طبق
هماهنگیهای انجامشده با س��ازمانهای جهاد
کشاورزی استانها ،س��ازمان تعزیرات و سازمان
حمای��ت و مذاک��رات فش��رده با ش��رکتهای
پتروش��یمی تولیدکننده کود اوره در کشور ،قرار
شد کود اوره سهمیه ش��رکت خدمات حمایتی
کشاورزی طبق برنامه در اختیار این شرکت قرار
گیرد و در روزهای اخیر این کار آغاز ش��ده است.
وی اضافه کرد :برخی س��ودجویان در بازار اقدام
به توزیع کود اوره با قیمتهای غیرمصوب کردند
که با اقدامات انجام شده ،جلوی این سودجوییها
گرفته ش��ده اس��ت .وی تاکید کرد :کشاورزان از
ثبات قیمت کود اوره و تامین آن به ازای هر کیسه
 ۵۰کیلویی  38500تومان اطمینان داشته باشند.
حقوق

مجلس و دولت
حقوق کارمندان را ترمیم کنند

دولت و مجلس باید اقدامی انجام دهند و در
شرایط افزایش نرخ ارز ،ماهانه حقوقها را ترمیم
کنند و این کار در اختیارات مجلس اس��ت .موید
حسینیصدر ،مش��اور سازمان برنامه و بودجه در
گفتوگو با رادیو اقتصاد ،اظهار داش��ت :مجلس
میتوان��د از مناب��ع افزای��ش قیم��ت ارز حقوق
کارمندان و بازنشستگان را به دولت تکلیف کند.
حس��ینیصدر افزود :دولت نیز میتواند با مصوبه
مجلس الیحهای ارائه دهد و با توجه به ش��رایط
جدید در کش��ور افزای��ش حقوقه��ا را اجرایی
کند .وی با پیش��نهاد افزایش حقوق کارمندان و
بازنشس��تگان در پی گرانیهای اخی��ر ادامه داد:
امروز با قیمتهای کذایی مشکالت بیشتر نمود
دارد و بهدلیل افزایش رقم پایه ارزی ،مش��کالت
اقتصادی بیشتر به چشم میآید.

گ�روه اقتص�ادی :در پی انتش��ار
تجارت
گزارش «دور باطل بخشنامههای
ارزی» در «وطنامروز» اقداماتی از سوی مسؤوالن
ب��رای اص�لاح مصوبه اخی��ر ارزی انجام ش��د .در
همینباره رئیس س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران
از اب�لاغ مصوبه جدید دولت ب��رای تعیینتکلیف
کاالهای وارداتی و پرداخت مابهالتفاوت ارزی خبر
داد .مجتبی خس��روتاج در اینباره افزود :بر اساس
مصوب��ه امروز (دی��روز) هیات وزیران ،م��واد اولیه
واردات��ی قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول
نهایی آن با نرخ ارز رس��می قیمتگذاری میشود
و مواد اولیه دارو ،تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم
یدکی و ملزومات آن به تش��خیص وزارتخانههای
ذیرب��ط از پرداخت مابهالتفاوت معاف هس��تند.
خسروتاج افزود :در این میان کاالهایی که مشمول
این معافیت نیس��تند باید به بانکهای عامل خود
مراجع��ه کرده و با دادن تعهد نس��بت به پرداخت
مابهالتفاوت ارزی ،کاالهای خود را ترخیص کنند.
براساس مصوبه ابالغ شده واردکنندگان این کاالها
تا  6ماه برای پرداخت مابهالتفاوت ارزی فرصت دارند
اما پس از 6ماه باید کل مابهالتفاوت را به بانکهای
عامل تحویل دهند .بر اساس این مصوبه ،پرداخت
مابهالتفاوت ارزی  3گروه کاالیی وارداتی حذف شد،
بنابراین بانک مرکزی مکلف است از واردکنندگان
کاالهایی که ت��ا زمان ابالغ ای��ن تصویبنامه ،ارز
آنها به صورت بانکی یا در سامانه نیما تأمین شده
و ترخیص آنها انجام نشده قبل از ارسال اطالعات
وام پرداختی بانکه��ا در ۴ماهه
بانک
س��ال  ۱۳۹۷ب��ه بخشه��ای
اقتص��ادی  167هزار میلیارد تومان اس��ت که در
مقایس��ه با دوره مشابه س��ال قبل  13هزار و 800
میلیارد تومان (معادل 0/9درصد) افزایش داش��ته
اس��ت .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،در
این مدت سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه
در گردش مبلغ  102/4هزار میلیارد تومان معادل
 61/3درصد کل تس��هیالت پرداختی است که در
مقایسه با دوره مش��ابه پارسال  2/9درصد افزایش
داشته است .سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین
سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن  39/4هزار
میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 38/5
درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش
همه بخشهای اقتصادی است .گفتنی است ،تعداد
 75454فقره تس��هیالت به بخش صنعت و معدن

گزارش «وطنامروز» از پیگیری مصوبه اخیر ارزی دولت

کدام کاالها از پرداخت مابهالتفاوت ارز معاف شدند؟
نما
یوآن در سنا جایگزین دالر شد
حذف دالر از معامالت تجاری در س�امانه سنا و جایگزینی یوآن چین موجب شد تا سرانجام دالر رسم ًا
از تجارت ایران خداحافظی کند .به گزارش تسنیم ،دالر در روزهای گذشته در سامانه سنا از یورو باالتر
رفته بود و پس از آن شد که خبر آمد بانک مرکزی اقدام به حذف دالر از این سامانه کرده است .فعاالن
اقتصادی و تجار در زمان گرانی دالر نسبت به یورو گفته بودند :به طور عملی هیچ فردی دالر را گرانتر از
یورو نمیخرد و این افزایش بیشتر ناشی از فضای روانی و انتظارات بازار است .فعاالن بانکی گفتهاند :در
حال حاضر ذخایر ارزی کشور ،ذخایر ارزی بانکها و سپردهگذاری بانکهای ایرانی در بانکهای خارجی و
همچنین نقلوانتقاالت مالی کشور بر مبنای یورو است .در بسته قبلی ارزی هم عمده تمرکز بانک مرکزی
روی یورو بود و حذف دالر از معامالت تجاری از همان زمان کلید خورده بود.

منش��أ ارز به گمرک
نس��بت ب��ه دریافت
مابهالتفاوت نرخ ارز،
زمان پرداخت و نرخ
ارز در ب��ازار ثانوی��ه
اق��دام و ضمن واریز
ب��ه حس��اب خزانه
کل کش��ور ،مراتب
را ب��رای ترخیص به
گمرک اع�لام کند.
به گزارش «وطنامروز» ،ماش��ینآالت ،تجهیزات،
قطعات یدکی خط تولید و طرحهای مرتبط با هر

یک از دس��تگاههای
اجرایی با تش��خیص
وزارتخان��ه ذیربط،
مواد اولی��ه وارداتی،
قطع��ات و ملزومات
مورد نیاز که محصول
نهایی آن با ارز رسمی
قیمتگذاریمیشود
با تشخیص وزارتخانه
تولی��دی ذیرب��ط
و م��واد اولیه دارو ،تجهیزات پزش��کی و ملزومات
پزش��کی که مش��مول قیمتگذاری با ارز رسمی

صورتهای مالی  12بانک در کما

بانکها در  ۴ماه  96چقدر وام دادند؟

ب��ا میانگی��ن پرداختی هر
فق��ره  620میلیون تومان
پرداخت ش��ده که بیشتر
از میانگین پرداختی دیگر
بخشهاس��ت .در ضم��ن
در بخ��ش خدم��ات تعداد
 1418857فقره تسهیالت با میانگین پرداخت هر
فقره  50میلیون تومان پرداخت شده است.
■■تأخیر  ۱۲بانک در انتشار صورت مالی

از س��وی دیگر با وجود گذشت یک ماه از مهلت
برگزاری مجامع 12 ،بانک تاکنون صورتهای مالی
خود در س��ال  96را منتشر نکر دهاند و فقط  6بانک
مج��وز برگ��زاری مجمع عمومی س��االنه را از بانک

مرکزی دریاف��ت کردهاند.
از مجم��وع  19بان��ک و
2موسسه اعتباری بورسی،
تا این لحظه هیچ بانکی غیر
از بانک انصار مجمع عمومی
خود را برگزار نکرده اس��ت.
از س��وی دیگر ،تاکنون بانکهای حکمت ایرانیان،
سامان ،پاس��ارگاد ،دی ،شهر ،قرضالحسنه رسالت،
مهر اقتص��اد ،اقتصاد نوی��ن ،س��رمایه ،ایرانزمین،
موسسه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری ملل صورت
مالی حسابرسی شده سال  96خود را آماده و منتشر
نکردهاند و بالطبع نمیتوانند مجمع عمومی برگزار
کنند .در این بین ،بانکهای سینا و کارآفرین صورت
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است با تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی از پرداخت مابهالتفاوت ارز معاف هستند.
گفتنی اس��ت بانک مرکزی مکلف اس��ت نرخ ارز
تأمین شده برای هر گواهی را هنگام تعیین منشأ
ارز و ارس��ال اطالعات به گمرک و سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،قبل از ترخیص
اعالم کند.
■■واردکنندگان به دیوان عدالت شکایت کردند

در همین حال جمعی از واردکنندگان با حضور
در دیوان عدالت اداری ،علیه «دریافت مابهالتفاوت
ن��رخ دالر دولتی ب��ا بازار ثانویه از س��وی دولت»،
شکایت رس��می ثبت کردند .ایشان شکایت خود
را علی��ه بند  ۵بس��ته جدید سیاس��تهای ارزی
دول��ت در دیوان عدالت اداری به ثبت رس��اندند.
طبق بند  5بسته جدید سیاستهای ارزی دولت،
همه واردکنندگان به جز واردکنندگان مواد اولیه
و ماش��ینآالت ،مکلف هس��تند مابهالتفاوت نرخ
دالر دولت��ی با بازار ثانویه را پیش از ترخیص کاال
از گمرک به س��ازمان حمای��ت مصرفکنندگان
پرداخ��ت کنند .پرداخت این مابهالتفاوت ش��امل
واردکنندگانی میش��ود که برای واردات خود ارز
دولتی دریافت کردهاند اما با تغییر سیاست دولت،
دولت تصمیم گرفته این گروه از واردکنندگان را از
شمول دریافت ارز دولتی خارج کند ،بنابراین آنها
را مکلف کرده مابهالتفاوت نرخ را پیش از ترخیص
کاالی وارداتی خود از گمرک ،به سازمان حمایت
پرداخت کنند.
مالی حسابرسی شده سال  96را منتشر کردهان د اما
هنوز مجوز برگزاری مجمع عمومی را از بانک مرکزی
دریافت نکردهاند.
■■زیان  ۱۳۹۵ریالی هر سهم بانک تجارت

در همین حال بانک تج��ارت صورتهای مالی
حسابرسی شده منتهی به اسفند  ۹۶را منتشر کرد
که با زیان  ۱۳۹۵ریالی هر سهم و  6/37هزار میلیارد
تومانی همراه بود .بانک تجارت با سرمایه  4/57هزار
میلیارد تومانی ،صورتهای مالی حسابرس��ی شده
منتهی به اسفند گذشته را منتشر کرد .به این ترتیب،
«وتجارت» در این دوره به ازای هر سهم ۱۳۹۵ریال
زیان محقق کرده که نس��بت به گ��زارش  ۱۲ماهه
حسابرسی نشده ۷درصد کاهش زیان داشته است.
این بانک بورس��ی براساس عملکرد واقعی  ۱۲ماهه
برای س��ال مالی  ۹۶مبلغ  6/37هزار میلیارد تومان
زیان خالص محقق کرده است.

امروز و در شرایطی که آمریکا تصمیم گرفته
اقتصاد ای��ران را از بین ببرد زمان حمایت از پول
ملی است .به گزارش تسنیم ،محمدباقر نوبخت،
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این مطلب
افزود :بررسی اسناد باالدستی کشور نشان میدهد
نظام اقتصادی ایران نظام دولتبازار است .نوبخت
افزود :در دولت دوازدهم وضعیت به طور کلی فرق
کرده است و تعادل محیط کسب و کار دچار تنش
شده و دولت نمیتواند در این حوزه کنار بایستد؛
به عنوان نمونه دول��ت در روزهای اخیر فقط در
یک روز  17دستورالعمل مصوب کرد که به عقیده
بخش خصوصی این دستورالعملها به نوعی مانع
کس��ب و کار است اما در ش��رایط فعلی چارهای
ج��ز دخالت دولت در اقتصاد نبوده اس��ت .وی با
بیان اینکه امروز نرخ ارز مشکالتی را برای کشور
ایجاد کرده ،گفت :باید قبول کنیم حتی لبوفروش
هم قیمتهای خود را با نرخ ارز تطبیق میدهد.
متاسفانه صاحب ارز کشور آمریکا تصمیم گرفته
اقتصاد ای��ران را از بین ببرد ،در این حالت اینکه
بگوییم دس��ت پنهان آداماسمیت بازار را سامان
میدهد قابل قبول نیست .به گفته نوبخت ،امروز
نوبت حمایت از پول ملی است ،اگر همه به سمت
دالر هجمه بیاورند پول ملی بیارزش و کاغذ پاره
میشود.
انرژی

شرکت ملی گاز باید
 15میلیارد تومان به مردم برگرداند

ش��رکت ملی گاز در س��ال  ۱۳۹۵حدود ۱۵
میلیارد تومان از مشترکان بابت بیمه خسارت گاز
دریافت کرده است؛ اقدامی که بدون مصوبه قانونی
مجلس ب��وده و طبق گزارش دیوان محاس��بات
تخلف اس��ت ،بنابراین باید این مبال��غ به مردم
بازگردانده شود .به گزارش ایسنا ،غالمرضا کاتب،
نماینده گرمس��ار در مجلس در این ب��اره افزود:
شرکت گاز در سال  ۱۳۹۴براساس قانون بودجه
در قبوض مش��ترکان گاز مبلغ ی��ک هزار تومان
برای بیمه خس��ارات مالی و جان��ی اعم از فوت،
نقص عضو و جبران هزینههای پزشکی ناشی از
انفجار و آتشس��وزی دریافت کرده که در س��ال
 ۱۳۹۵دوباره این مبالغ در قبوض مشترکان بدون
مصوبه قانونی لحاظ ش��ده اس��ت ،یعنی در سال
 ۱۳۹۵حدود  ۱۵میلیارد تومان شرکت ملی گاز
از مشترکان بابت خسارت بیمه پول دریافت کرده
که طبق گزارش دیوان محاسبات تخلف محسوب
ش��ده و باید طبق رای دیوان این مبالغ به مردم
بازگردانده ش��ود .کاتب با بیان اینکه امروز کشور
گران اداره میش��ود و هزینه شرکتهای دولتی
باالست ،گفت :مدیریت کاهش هزینه نداریم .نباید
مردم از جیبشان هزینههای سرباری شرکتها را
بدهند .وی تاکید کرد :شرکت ملی گاز باید به هر
طریقی پول مردم را برگرداند ،این حقالناس است،
شرکت گاز اجازه این کار را نداشت.
مسکن

تبلیغ پیشفروش خانه تسهیل شد

معاون مدیرکل ارش��اد اس��تان ته��ران از
تسهیل امکان تبلیغ برای پیشفروش مسکن در
رسانهها و بیلبوردهای شهری با مجوز این اداره
کل خبر داد .به گزارش مهر ،مهرشاد کاظمی در
اینباره افزود :در رسانههای شهری شرکتهایی
میتوانند نسبت به پیشفروش مسکن تبلیغات
کنند که از اداره کل ارشاد استان تهران مجوز
دریافت کنن��د .وی ادامه داد :ت��ا پیش از این
ما به ش��رکتهای متقاضی آگهی پیشفروش
مج��وز نمیدادی��م اما با هماهنگ��ی اداره کل
راهوشهرس��ازی استان تهران امکان صدور این
مجوز تس��هیل و فراهم ش��ده اس��ت .بهگفته
وی ،اگر اش��خاص حقیقی یا حقوقی متقاضی
پیشفروش ساختمان شرایط و مجوزهای الزم
را داشته باشند میتوانند مجوز تبلیغات را نیز
از این اداره کل دریافت کنند .کاظمی ادامه داد:
به پیشخریداران این اطمینان داده خواهد شد
با رعایت قانون پیشفروش ،امکان کالهبرداری
و ف��روش یک واحد به چند نفر حذف و راه آن
بسته شده است.

