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یارانهنقدیمردادامروزواریزمیشود
 کسر قسط دوم وام ۱ میلیون تومانی
ایرانی- توسعه
سازمان هدفمندسازی 
یارانــه ها اعــام کرد 
یارانه نقــدی مرداد ماه 
ســاعت ۲۴ دوشــنبه 
به حســاب سرپرســتان خانوار واریز خواهد شد. 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعام کرد یکصد و 
چهاردهمین مرحله یارانه نقدی مربوط به مرداد ماه 
سال جاری به ازای هر نفر  ۴5500 تومان به همراه 
افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان 
تحت حمایــت کمیته امداد امــام خمینی )ره( و 
سازمان بهزیستی کشور ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲0 
مرداد به حساب سرپرســتان خانوارها واریز و قابل 
برداشت خواهد بود. همچنین بر اساس مصوبه ستاد 
ملی کرونا  و اطاع رسانی های قبلی انجام شده ،  این 
ماه دومین قسط از اقساط تسهیات قرض الحسنه 
یک میلیون تومانی از یارانه سرپرســتان خانواری 

که تسهیات را دریافت کرده اند کسر خواهد شد.
    

قیمت سکه طرح جدید به 
۱٠میلیون و ٣۵٠ هزار تومان رسید
ایرانی- توسعه
قیمت سکه طرح جدید 
یکشنبه ١٩ مرداد ٩٩ 
در معامات بــازار آزاد 
تهران بــه ١0 میلیون 
و ٣50 هزار تومان رســید. هر قطعه ســکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیــز به همین قیمت یعنی 
١0 میلیون و ٣50 هزار تومان معامله شــد. قیمت 
نیم ســکه  5 میلیون و ٣٨0 هزار تومان، ربع سکه 
٣ میلیون و 50 هزار تومان و ســکه یک گرمی یک 
میلیون و ۶50 هزار تومان بود. قیمت هر اونس طا 
در بازارهای جهانی نیز ۲0٣5 دالر و ۷5 سنت و هر 
گرم طای ١٨ عیار یک میلیــون و ٣٨ هزار و ٨۲۴ 

تومان قیمت خورد.
    

 ورود هواپیماهای جدید 
در دوره تحریم

ایرانی- توسعه
ن  ما ز ســا ئیــس  ر
هواپیمایی کشــوری 
اعــام کــرد: در حال 
بررسی هستیم تا کمیته 
بررسی سوانح هواپیمایی در وزارت راه و شهرسازی 
مستقل شــود و برروی آن مطالعات کارشناسی 
انجام می دهیم.  تورج زنگنه در مراسم معارفه خود 
به ســمت رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری با 
بیان اینکه در زمان تصدی من در هما هر موفقیتی 
حاصل شد متعلق به همایی ها و هر نقصانی که بود 
متعلق به بنده است، اظهار داشت: همواره از آقای 
عابدزاده به عنوان ابرمرد صنایع هواپیمایی یاد کردم 
و توانستیم در دوره تحریم ها، هواپیماهای زیادی را 
وارد کشور کنیم. وی ادامه داد: در همین دوره تحریم، 
شرکت های هوایی متعددی راه اندازی شد و نیروهای 
متخصص زیادی هم تربیت کردیم. زنگنه با اشاره به 
تاسیس شرکت های دانش بنیان هوایی گفت: تعمیر 
و نگهداری هواپیماها و چک های سنگین، همه اینها 
نشان می دهد که صنعت هوانوردی پویا و زنده است. 
رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره 
به تحریم های ظالمانه علیه سیســتم هوانوردی 
کشورمان بیان داشــت: آمریکا تمام تاش خود را 
برای زمینگیر کردن صنعت هوانوردی کشورمان 
انجام داد و امروز هم صنعت هوانــوردی با بحران 

دیگری به نام کرونا مواجه است.
    

معاونسازمانبرنامهوبودجه:
امسال برای همه سال سختی است

معــاون ســازمان 
برنامه و بودجه کشور 
اظهار داشــت: امسال 
بــرای همــه از جمله 
مدیران ســال سختی 
خواهد بود. زهرا اربابی در مراسم تودیع و معارفه 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه استان تهران با 
بیان اینکه ماموریت اصلی ســازمان راهبری، 
رصد توسعه و نظارت بر آن است، اظهار داشت: 
ســازمان مدیریت برنامه ریزی اســتان تهران 
هم باید همین ماموریت را دنبال و در راســتای 
تحققات ایفای نقــش کند. وی بــا بیان اینکه 
با تکیه بر اعتمادی که بــه قابلیت های نیروی 
انســانی بوده باید انســجام در برنامه ها داشته 
باشــیم، گفت: این اعتماد به سرمایه انسانی در 
سطح کان زمینه ساز تحقق اهداف بوده و باعث 
ارتقاء سطح نیروی انسانی شده است به طوری 
که امروز شاهد صادرات مدیران در سطوح باال از 

سازمان برنامه و بودجه هستیم.

خبر اقتصادی
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نرگسرسولی

بعد از گذشت ٣ماه و ١0 روز از روزی 
که مقام معظم رهبری دستور آزادسازی 
سهام عدالت را در قالب اباغیه ای اعام 
کرده بودند؛ از صبح روز گذشته ١٩ مرداد 
ماه این امکان فراهم شد تا کسانی که در 
فرصت زمانی دهم اردیبهشت تا دهم 
خردادماه اختیار فروش سهام عدالت 
خود را اعام کرده بودند، بتوانند سهام 
عدالت شان را در بورس عرضه کنند و به 

فروش برسانند. 
به این ترتیــب وعده رئیس جمهور 
درمورد ٣0 درصد دوم سهام عدالت در 
روز عید غدیر نیز محقق شد و مشموالنی 
که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، 
از دیــروز این امکان را پیــدا کردند که 
نسبت به فروش ۶0 درصد سهام خود 

اقدام کنند.
بر این اســاس و طبق آمــار، از ۴٩ 
میلیون نفر مشمول سهام عدالت، ١٣ 
میلیون و ۶00 هزار نفر روش مستقیم 
را برای مدیریت ســهام خود انتخاب 
کردند. این افراد از هشــتم خردادماه 
امکان فروش ٣0 درصد از ســهام خود 
را با مراجعه بــه بانک ها یا کارگزاری ها 
داشتند. چندی پیش حسن روحانی 
وعــده داد که ٣0 درصد دیگر ســهام 
عدالت برای عید غدیر و ٣0 درصد دیگر 

هم برای ۲۲ بهمن آزاد می شود.
حال نیمی از وعــده دولت محقق 
شده و سهامداران عدالت  وانند ۶0درصد 
سهامشان را بفروشــند البته افرادی 
که پیش از این ٣0 درصد ســهام خود 
را فروخته بودند، می توانند نســبت به 
فروش ٣0 درصد دیگر سهام خود اقدام 
کنند. سهامداران باید توجه داشته باشند 
برای فروش سهام خود محدودیت زمانی 

ندارند و اگر امســال هم اقدام به فروش 
ســهام خود نکنند، حق فروش از آن ها 

سلب نخواهد شد.
گفته می شود که ارزش واقعی سهام 
عدالت بــا ارزش اولیه ۴٩۲ هزار تومان 
امروز کمی بیشتر از ١٨ میلیون و ١50 
هزار تومان اســت کــه ۶0 درصد آن 
حدود ١0 میلیون تومان می شود. این 
درحالی اســت که ارزش این سهام در 
اوایل خردادماه حدود هفت میلیون و 

۶۶0 هزار تومان بود.
 بنا به گفته فهیمی، سخنگوی ستاد 
آزادسازی ســهام عدالت شرکت های 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت از 
امروز )۲0 مرداد ماه( برای معامله وارد 
بورس می شوند، شرکت سرمایه گذاری 
استان خراسان جنوبی به عنوان اولین 
شــرکت قابل معامله در بازار سرمایه 

خواهد بود.
 وی افزود: این شــرکت که ابتدا با 
سرمایه ۶ هزار و ١00 میلیارد تومان وارد 
بورس شــد، دارای ۴00 هزار سهامدار 
اســت. ســرمایه فعلی این شرکت در 
مجموع با ارزش گذاری روز بالغ بر ١0 
هزار میلیارد تومان است. به طور معمول 
از این شرکت ســرمایه گذاری به تمام 
دارندگان سهام عدالت که سهام 500 
هزار تومانی داشــتند، ١۲۴ هزار سهم 

١00 تومانی تعلق یافته است.
 البته ایــن مقام مســئول با توجه 
بــه ارزش باالی این ســهام  در بورس، 
به دارندگان ســهام عدالــت با روش 
غیرمســتقیم پیشــنهاد کرده که در 
نگهداری سهام خود تاش کنند. هم 
اکنون ٣۲ میلیون نفر دارنده روش غیر 
مستقیم مدیریت سهام عدالت هستند، 
از روز ١٩مــرداد ماه تمــام دارندگان 
ســهام عدالت می تواننــد ۶0 درصد 

ســهام خود را معامله کنند. دارندگان 
روش غیرمســتقیم در بــورس دارای 
یک بازارگردان در شرکت های استانی 
هستند که کار معامات آن ها را به صورت 

حرفه ای تر مدیریت می کند.
سخنگوی ســتاد آزادسازی سهام 
عدالــت تاکید کرد: دارندگان ســهام 
عدالت می توانند تمام یــا درصدی از 
سهام خود را نزد بانک عامل که ابتدا از 
بانک ملی آغاز شده است به عنوان وثیقه 
قرار داده و از ســهام عدالت خود برای 
تامین نقدینگی مورد نیاز خود با دریافت 

کارت اعتباری استفاده کنند.
 سهامعدالتوثیقهبانکیشد

در همین حال طبق تصمیم دیگر 
دولت ســهامداران عدالت می توانند 
از ســهام خود به عنوان وثیقه دریافت 
تسهیات بانکی نیز استفاده کرده و از 
بانک ها طلب استفاده از تسهیات در 
قبال کارت های اعتباری بانکی کنند. 
طبق گفته عباس معمارنژاد، معاون امور 
بانکی وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: 
تمامی بانک ها توافق کرده اند تا حداقل 
50 درصد ارزش روز کل سهام عدالت 
را بر مبنای کارت اعتبــاری در اختیار 

مشتریان خود بگذارند. 
وی ضمن تاکید بر اینکه خرید با این 
کارت های اعتباری از تمامی مراکز خرید 
امکانپذیر است، توضیح داد: باز پرداخت 
این تسهیات سه ساله و مطابق با مصوبه 
شــورای عالی پول و اعتبار ١٨ درصد 
پیش بینی شده و وثیقه این تسهیات 
سهام عدالت است و مشتریان نیاز به ارائه 
هیچ ضمانت دیگر یا سپرده گذاری پیش 

یا پس ازدریافت وام نخواهند داشت.
معمارنژاد ضمن تاکیــد بر اینکه 
تاش بر این اســت که تمــام فرایند 
اعطای این تسهیات الکترونیک انجام 

شــود، گفت: اکنون بانک ملی تمامی 
مراحل اعطای این تســهیات را برای 
مشتریان خود به شــکل الکترونیک 
انجام می دهد. ســامانه بانک ملت هم 
بزودی آماده خواهد شــد. بانک های 
صادرات، تجارت و سپه هم در فرآیند 
تکمیــل الکترونیکی ســازی تمامی 

مراحل اعطای این تسهیات هستند.
 عدالتیکهکردیتکارتشد

محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل 
بانک ملی این کارت هــای اعتباری را 
همانند کردیت کارت های بین المللی 
خوانده و گفته است : سیستم ارائه این 
کارت های اعتباری مشــابه »کردیت 
کارت« در سیستم بانک های بین المللی 
است، باید توجه داشــت که دارندگان 
این کارت اعتباری در صورتی که مبلغ 
خریداری شده خود بوسیله این کارت 
در بازه زمانی یک ماهه، تســویه کنند، 
آن مبلغ مشمول تسهیات ١٨ درصد 
نخواهد شد و برای این گروه از مشتریان 
سود صفر درصد در نظر گرفته خواهد 
شد و آنان می توانند مداوم با این شیوه از 
اعتبار کارت های خود به صورت ماهانه 

بهره ببرند.
 کارت هــای اعتبــاری نوعــی از 
کارت های بانکی هســتند که استفاده 
از آن ها گستره جهانی پیدا کرده است. 
مردم بیــش از ١00 کشــور در دنیا از 
این قبیل کارت ها اســتفاده می کنند؛ 
کارت هایی که پشتوانه اخذ آن ها اعتبار 
فرد اســت و حاال ســهامداران عدالت 
دارای این اعتبار هســتند تا از طریق 
بانک های عامل تا سقف 50 تا ۶0 درصد 
از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت 

اعتباری دریافت کنند.
البته مدیران بانک ها اعام نکرده اند 
که این اعطای وام در قبال کردیت کارت 

یکبار مصرف است یا این افراد دارای یک 
امتیاز ویژه برای استفاده همیشگی از این 
کارت ها هستند البته کارت های اعتباری 
در همه دنیا یکبار مصرف نیســتند و 
قابلیت شارژ مجدد دارند، اما هیچ یک 
از خبرهای منتشره شده تا این لحظه 

در این مورد اطاعاتی ارائه نکرده است .
ابهاماتیکطرح

موضوعی که وثوقی از کارشناسان 
بانکی به آن اشــاره کرده و گفته است: 
این طرح خوب دارای ابهاماتی از جمله 
مشخص نبودن رده سنی متقاضیان، 
گروه هــای شــغلی و چگونگی نحوه 
دریافت ایــن کارت ها اســت. تجربه 
ناموفق اعطای کارت هــای اعتباری 
به بازنشستگان سبب شــد تا برخی 
سوءاستفاده ها و کاهبرداری هایی از 
قبل این موضوع شکل گیرد؛ لذا این بار 
باید تدابیری اتخاذ شود تا اشتباهات 

گذشته تکرار نشود.
وی تاکیــد کرد: پشــتوانه اعطای 
ایــن کارت، اعتبار فرد اســت، در اکثر 
کشــورهای جهان که کارت اعتباری 
اعطا می کنند، اعتبار فرد از جمله درآمد 
و محل اقامت او به عنوان پشــتوانه فرد 
برای دریافت این نوع کارت اســت و در 
کشور ما هم قرار اســت در آینده سهام 
عدالت به عنوان یکی از پشــتوانه های 
دریافت کارت اعتباری قرار گیرد. باید 
در نظر داشت که افراد پس از دریافت آن 
اقدام به سوءاستفاده و نقد کردن کارت در 
برخی فروشگاه ها نشوند یعنی فرد کارت 
را به فروشنده ارائه دهد و او با کسر مبلغی 
از اصل موجودی کارت، پولی را به دارنده 

کارت بدهد. 
وثوقی به موضوع شرایط دریافت وام 
بانکی اشاره کرد و گفت: سقف دریافت 
این کارت حدود، 50 میلیون تومان است 
درحالی که برای دریافت همین میزان 
در قالب وام، بایــد وام گیرنده ٣ ضامن 
داشته باشد تا مجموع حقوق آن ها بتواند 
پراخت اقساط را پوشش دهد. در برخی 
از کشــورهای جهان گاهی افرادی که 
خود دارنده این کارت ها هستند قرارداد 
جدید فرد دیگری که می خواهد کارت 
اعتباری دریافت کند را امضا می کنند 
و این زنجیــره همچنان ادامــه دارد و 
بدین گونه مردم را راغب به دریافت این 
نوع کارت می کنند. صورتحساب فرد 
یک ماه بعد از اولیــن تراکنش او صادر 
می شــود و فرد تا ۶ ماه پس از دریافت 
کارت می تواند هیچ گونه تراکنشــی 
نداشته باشــد اما درخصوص وام های 
دیگر درســت یک ماه پس از دریافت 
وام پیامک کسر اقساط به شماره افراد 

ارسال می شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
یکــی از مزایای مثبت ایــن کارت ها 
نسبت به وام های بانکی، گردشی بودن 
اقساط آن است یعنی پس از کسر سود 
توسط بانک عامل، کارت مجددا شارژ 
می شود و فرد کمتر به مشکل مالی بر 

می خورد و شــما از محل حقوق خود، 
قسط می دهید و دیگر نگران نیستید با 
پرداخت قسط، مشکلی بابت مدیریت 

حقوق خود پیدا می کنید.
سقف۵٠میلیونتومانی

احمد ســتاک دیگر کارشــناس 
اقتصادی است که ضمن اشاره به وجه 
تمایز کارت های اعتباری موجودی به 
کارت های بانکی گفته است: کارت های 
نقدی به حساب خاصی متصل هستند 
و دارنــدگان تنها به انــدازه موجودی 
کارت مورد نظر می توانند از آن استفاده 
کنند درحالی که در کارت های اعتباری 
موجودی وجود ندارد و دارنده می تواند 
آن را مجددا شــارژ کنند. کارت های 
اعتباری در کشور ما تا سقف 50 میلیون 
تومان اعتبــار دارند، این میــزان در 
کشورهای دیگر ١۴0 هزار دالر و برخی 
از کارت های آن ها از همان ابتدا سقف و 
یا محدودیتی ندارند و بیش از ٩0 درصد 
کشــورهای جهان از این نوع کارت ها 

استفاده می کنند.
 وی اظهار کرد: در برخی از کشورها 
برای افرادی که استفاده بیشتری ازاین 
کارت ها دارند مزایایی در نظر می گیرند 
بدین ترتیب که فرد هنــگام خرید از 
برخی فروشگاه ها از تخفیف های ویژه 
ای برخوردار می شــود امــا در برخی 
دیگر از کشــورها کارمزد برداشت پول 
از دستگاه های ای تی ام برای دارندگان 

کارت های اعتباری، بیشتر است.
کمکحالقشرفقیر

علی آقــا محمــدی، رئیس گروه 
اقتصادی دفتر مقــام معظم رهبری 
نیز در گفت وگویی، با حمایت از طرح 
پیشنهادی اعطای کارت اعتباری به 
برخی از دارندگان سهام عدالت گفته 
است: ســرانه اعتبار برای خانوار های 
ایرانی ۷ میلیون تومان است به همین 
منظور اعطــای چنین تســهیاتی 
به برخــی خانوار های دارنده ســهام 
عدالت می تواند کمک حال قشری از 

جامعه باشد.
وی با اشــاره بــه یکــی از مزایای 
کارت های اعتباری بــرای خرید کاال 
ادامه داد: به عنوان مثال زمانی که فرد 
می خواهــد کاالیی ماننــد یخچال را 
خریداری کند 5 درصد به فروشــنده 
٩5 درصد را به حســاب کارخانه واریز 
می کنیم و این امر سبب می شود دیگر 

کارخانه ای نیازی به اخذ وام پیدا نکند.

آزادسازی6٠درصدی؛

سهام عدالت تبدیل به وثیقه وام شد
عباسمعمارنژاد،معاون
اموربانکیوزیراقتصادو

اموردارایی:تمامیبانکها
توافقکردهاندتاحداقل
۵٠درصدارزشروزکل
سهامعدالترابرمبنای
کارتاعتباریدراختیار
مشتریانخودقراردهند

خبر

مدیرکل اعتبارات بانک مرکــزی با بیان این 
که نرخ تسهیات یک ساله وام ودیعه مسکن ١٣ 
درصد و تسهیات سه ساله ١۲ درصد است، گفت 
در طرح یک ساله، اقساط وام در تهران 5۴۲ هزار 

تومان است.
به گزارش »توســعه ایرانی«، سید علی اصغر 
میرمحمد صادقی افزود: بــا رعایت ماحظات 
شرعی مورد تایید شــورای فقهی بانک مرکزی، 
این تســهیات در قالب عقد مرابحه خرید کاال 
و خدمات و در دو صورت یک و ســه ساله به افراد 

مشمول این وام پرداخت خواهد شد.
وی افزود: این وام در شهر تهران 500 میلیون 
ریال، در هشت کانشهر اصفهان، شیراز، مشهد، 
اهواز، تبریز، قم، کرمانشاه و کرج ٣00 میلیون ریال 

و در سایر شهرها ١50 میلیون ریال خواهد بود.
میرمحمد صادقی در خصوص اقســاط این 

وام ها نیز گفت: در طرح یک ساله، صرفا ١۲ قسط 
پرداخت و در سررســید اصل وام به بانک عودت 
می شود که در این قالب، اقساط وام در تهران 5۴۲ 
هزار تومان، در کانشهرها ٣۲5 هزار تومان و در 

سایر شهرها ١۶۲ هزار و 500 تومان است.
وی افزود: در طرح سه ساله بخشی از تسهیات 
و بخشی از سود با نرخ ١۲ درصد بازپرداخت خواهد 
شد که اقساط وام تهران یک میلیون و ۶۶0 هزار 
تومان، در شهرهای بزرگ ٩٩۶ هزار تومان و در 

سایر شهرها ۴٩٨ هزار تومان خواهد بود.
به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، این 
وام ها از طریق ١5 بانک عامل پرداخت خواهد شد 
و افرادی که در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت 
نام کرده و صاحیت آن ها مورد تایید قرار گرفته 
باشد، به تدریج برای تکمیل مدارک و تودیع وثیقه 

به بانک ها معرفی خواهند شد.

وی ســقف وام پرداختی بانــک مرکزی در 
قالب مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا را ۲0 هزار 
میلیارد تومان اعام کرد و افزود: بر اساس پاالیش 
مشخصات و محل ســکونت افراد واجد شرایط، 
ممکن است که تعداد مستاجران کم درآمد گیرنده 
تسهیات، بر اساس توزیع استانی این تسهیات 

تغییر یابد.
وی همچنیــن در خصــوص ضمانت وام 
نیز گفت: گواهی کســر از حقوق یا استفاده از 
مستمری یا سهام عدالت و در صورت عدم امکان 
تودیع، سپردن چک، سفته و ضامن مورد قبول 
بانک های عامل خواهد بود و اگر فردی بخشی 
از ضمانتنامه را نتواند به بانک بدهد، مشــمول 
بند ٨ مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا خواهد 
شــد که در ســقف وام های ٣0 و 50 میلیون 
تومانی، چک، سفته و یک ضامن و در سقف وام 

١5 میلیون تومانی، چک و سفته بدون ضامن 
خواهد سپرد.

وی افزود: از بانک های عامل خواسته شده است 
از اخذ ضمانت فراتر از این اباغیه خودداری کنند 
و اگر بانکی وثیقه بیشتری طلب کرد متقاضیان 
می توانند با بخــش نظارتی بانک مرکزی تماس 

بگیرند.
به گفتــه مدیرکل اعتبــارات بانک مرکزی، 

تعیین گروه های هدف اخذ ایــن وام و ثبت نام، 
کنترل و پاالیش و راستی آزمایی این افراد بر عهده 
وزارت راه و شهرسازی است و طبق مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا این گروه ها شــامل کارگران، 
حقوق بگیران ثابت با اولویت تازه ازدواج کرده ها 
و خانواده های 5 نفره و بیشــتر، مشموالن تحت 
پوشــش کمیته امداد امام خمینی و ســازمان 

بهزیستی و زنان سرپرست خانوار هستند.

جزئیاتوامودیعهمسکناعالمشد؛

 اقساط وام یک ساله در تهران؛ ۵۴۲ هزار تومان


