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زمان واریز یارانه خرداد  ۹۴اعالم شد
سازمان هدفمندسازی یارانه ها با صدور اطالعیهای به ابهامات درباره واریز یارانه نقدی خردادماه پاسخ داد و اعالم کرد :یارانه خردادماه از ساعت  ۲۴روز سه شنبه هفته جاری واریز و قابل برداشت
خواهد بود.سازمان هدفمندی یارانهها با صدور اطالعیهای ،اعالم کرد :یارانه خردادماه از ساعت  24روز سه شنبه هفته جاری واریز و قابل برداشت خواهد بود.متن این اطالعیه بدین شرح است:احتراما
بدینوسیله به اطالع مردم شریف ایران می رساند «پنجاه و دومین» مرحله یارانه نقدی مربوط به خردادماه سال جاری ،همانند ماه های گذشته به ازاء هر نفر 455000 ،ریال ساعت  24سه شنبه مورخ
 1394/3/26به حساب سرپرستان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

پاسخ بانکها به متقاضیان؛

فع ً
ال از وام  60ميليوني خبري نيست

یادداشت
سوء استفاده موسسات مالی و اعتباری از اسماء متبرکه

.

مرتضی نجفی قدسی

«اهلل ال اله اال هو له اال سما ء الحسنی” (سوره طه ،آیه )۸
“پروردگار یکتا را جز او معبودی نیست و نیکو ترین اسمها و نامها خاص اوست»
همگان می دانند که نامها و اسماء الهی از حرمت خاصی برخوردار است و لذا مردم
ایران از عشق و ارادت خالصانه ای که به قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)از
دیر باز داشته اند ،همواره از اسماء الهی و مقدس و نامهای مبارک اهل بیت (ع) برای
مساجد  ،حوزههای علمیه  ،حسینیه ها و مکانهایی که شرافت ذاتی و یا سببی دارند،
استفاده می کنند.در همین راستا کاربرد این اسماء مقدس برای مراکز علمی ،فرهنگی
و یا موسسات خیریه هم قابل قبول است و حتی استفاده از این نام های مبارک برای
قرض الحسنه ها چون عموماَ خاستگاهشان مساجد بوده اند و صرفاَ فعالیت حمایتی
از محرومین و مستضعفین داشته اند و هیچگاه در فکر سود آوری نبوده و با پشتیبانی
افراد خیر و مومن به حرکت خود ادامه می دهند  ،باز بال اشکال است  ،ولیکن آنچه
هم اکنون مشاهده می شود سوءاستفاده ای است که موسسات مالی و اعتباری از این
نام های مبارک و مقدس می کنند و حال آنکه غالباَ غرق در مفاسد اقتصادی هستند.
به نظر می رسد این قبیل موسسات مالی با مطالعه روانشناختی جامعه ایران پی بردند
که اکثریت عظیم مردم مسلمان ایران  ،محب اهل بیت (ع) هستند و لذا خواستند
با نام گذاری اسماء الهی و مقدس بر تشکیالت مالی و اعتباری شان  ،جلب اعتماد
عمومی کنند و مردم بدون هیچ شک و شبههای اموال و پولهای خود را به آنها بسپارند
و طبیعی است هر موسسه ای که نام هر یک از امامان معصوم را بر خود بگذارد در
حقیقت خود را در هاله ای از معنویت قرار می دهد و حال آنکه این نام مقدس فقط
یک پوشش و لفافه ای برای تمام مفاسد آنان محسوب می شود.ما در این مقال بر
آن نیستیم تا نام یکایک این موسسات را ببریم ولیکن هر کس در هر شهری زندگی
می کند ،در هر خیابانی قطعاَ به این نامها برخورد میکند و ای کاش از روز نخست با
این موسسات که همانند قارچ پدیدار شده اند برخورد می شد و یا الاقل آنها را ملزم
می کردند که از نامهای اهل بیت (ع) و اسماء مقدس استفاده نکنند و بگذارند حرمت
این نامها و اسماء الهی حفظ شود تا خدای ناکرده با سوء عملکردشان موجب بدبینی
و دین گریزی مردم از مقدسات نشوند.به هر حال هم اکنون که قوای محترم مجریه
،قضاییه و مقننه ،تصمیم به مقابله با مفاسد موسسات مالی واعتباری غیر مجاز گرفته
اند و یکی از آنها را نیز در مشهد منحل اعالم کردند،انشاء اهلل با عزم جدی به حساب
بقیه هم برسند و این حجم عظیم نقدینگی که بدون هیچگونه نظارت و ضابطه ای در
اختیار آنان قرار گرفته  ،بطوری که گفته می شود  ۲۰درصد پول کشور را شامل می
شود ،قبل از افساد بیشتر از چنگ آنان خارج شود و در بانکها و مراکز مالی ذیصالح
نگهداری و در سیطره نظارت جدی بانک مرکزی قرار گیرد.اما تذکر این نکته رانیز در
همین مقطع شایسته و بایسته می دانم که نسبت به نامگذاری این قبیل موسسات
حساس باشند و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که جنبه سیاستگذاری و نظارتی
بر این مراکز و موسسات را دارند  ،هرگونه استفاده از اسماء مقدس و نامهای مبارک
اهل بیت (ع) را برای موسسات مالی به دلیل آنکه در معرض فساد هستند  ،ممنوع
اعالم کنند و آنهایی هم که حتی مجوز دارند  ،ملزم به تغییرات نام شوند تا اگر روزی
مفسده ای از آنها مکشوف شد به ساحت و حریم اولیاء الهی بی حرمتی نشده باشد.
ضمناَ هم اکنون که بحث مقابله با مفاسد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هست ،
مجوز دارها گمان نکنند که در حاشیه امن قرار دارند و کسی با آنها کاری ندارد! این
مجوز ها آغاز نظارت ها ی عمیق و پیوسته بانک مرکزی را می طلبد تا مبادا روزی غده
سرطانی فساد مالی درآنان راه یابد.واما نکته دیگر اخذ سودهای کالنی است که بانکها
به عنوان جریمه دیر کرد پرداخت وام ها و امثالهم از مردم می گیرند و غالب مراجع
معظم تقلید آن را حرام اعالم کرده اند و باالخره برای این موضوع هم باید تدبیری
اندیشیده شود تا حکم ربا را پیدا نکند.ضمناَ واکاوی اینکه چرا در طول ده سال گذشته
با عملکرد سوءموسسات مالی و اعتباری هیچگونه برخورد جدی مخصوصا از ناحیه
بانک مرکزی نشده است ،محل تأمل جدی است و حال آنکه طبق قانون پولی و بانکی
موسساتی که فعالیت گسترده پولی دارند و با جذب سپرده های مردم اقدام به فعالیت
بانکی می کنند ،باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند و نیروی انتظامی وظیفه دارد
با موسساتی که چنین مجوزی ندارند  ،برخورد کند .البته برخورد اصلی با این تخلفات
توسط قوه قضاییه صورت می گیرد  ،ولیکن ابتدا بانک مرکزی باید به مرجع قضایی
اعالم کند که فالن موسسه مالی مجوز ندارد و متعاقب آن قوه قضاییه به آن موسسات
متخلف کتباَاعالم می کند که شما مجوز ندارید و باید فعالیت خود را متوقف کنید و
اگر امتناع کردند نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی وارد عمل می شود و از فعالیت
این موسسات جلوگیری می کند.در بیستم دی ماه سال  ۱۳۹۰بانک مرکزی اخطار
شدید الحنی به موسسات مالی و اعتباری داد که از تبلیغات فعالیت بانکی خودداری
کنید و مدت  ۵روز به آنها مهلت داد تا با توجه به ممنوعیت تبلیغات و افتتاح شعب
قبل از اخذ مجوز از بانک مرکزی  ،شعبی را که افتتاح نموده اند  ،تعطیل کنند و
هیچگونه تبلیغاتی نداشته باشند ولیکن از آن پنج روز که هیچ ،پنج سال میگذرد !و
آنان امروز بسیار چاق تر و فربه تر شده اند و اموال مردم در حسابهای شخصی آنها
بدون هیچگونه نظارتی کام َ
ال سلیقه ای و فردی هزینه می شود و صرفاَ سود متعارفی
را به مشتریان می دهند  ،گرچه موارد بسیاری پرونده های قضایی وجود دارد که
همین موسسات پولهای کالن مردم را گرفته و چند ماه اول را سود داده اند و سپس
به بهانه های واهی سالهاست نه اصل پول را میدهند و نه فرع آن را و متأسفانه سیر
قضایی پرونده ها هم آنقدر طوالنی است که بعضی ها دراین مدت به خاک سیاه می
نشینند!مردم می گویند ما می بینیم این موسسات در شعبی همانند بانک ها با تابلوها
و تبلیغات حتی بیشتر و جذاب تر فعالیت می کنند ،از کجا می دانستیم اینها مجوز
فعالیت بانکی ندارند و صرفاَ موسساتی شخصی تلقی می شوند که تمام پولها و سرمایه
ها به حساب فرد یا افرادی خاص از آن موسسه می رود و آنان هر گونه بخواهند رفتار
می کنند ! یعنی این انتظار را از جمهوری اسالمی ندارند که تا این حد در دروازه باز
باشد و هر کس و ناکس بتواند وارد فعالیتهای مالی و اعتباری شود!

متن آکهی

آگهی احضار متهم بدینوسیله به شرح پرونده کالسه  9309987417800932شعبه
چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان گچساران به متهم نورعلی علفی
که به اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با توجه به متواری شدن متهم که
تحت تعقیب می باشد و مجهول المکان بودن نامبرده طبق ماده  115آیین دادرسی
کیفری دادگاههای عمومی و انقالب ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی
در یکی از جراید کثیراالنتشار جهت دفاع از خود در این شعبه حاضر وبا آدرس خود را
اعالم دارند  ،در غیر اینصورت بطور غیابی تصمیم قانونی معمول خواهد شد .
حمید نریمان – مدیر دفتر شعبه چهارم دادیاری دادسرای
م الف219/
عمومی و انقالب شهرستان گچساران

الو ابتکار 88975710
سامانه پيامکي30006000404000 :

با وجود گذشت چند روز از ابالغ مصوبه وام  60میلیونی
مسکن به بانکها ،شعب هنوز دستورالعملی در این رابطه
نداشته و مشتریان خود را با "صبر کنید" و یا اینکه "فعال
امکان پرداخت نداریم" بدرقه میکنند.
تصویب وام  60میلیون تومانی برای خرید و ساخت مسکن
در جلسه ماه گذشته شورای پول و اعتبار ظاهرا میتوانست
خبر خوشایندی برای متقاضیان خرید و حتی ساخت واحدهای
مسکونی که منتظر افزایش مبلغ وام بودند باشد ،اما در ادامه برخی
مسایل پیرامون آن ،شرایط را به گونهای دیگر رقم میزند.همانطور
که پیشبینی میشد بانکهای تجاری که مسئوول پرداخت وام
 60میلیونی هستند با توجه به حجم وام و سود  21درصد برای
بازپرداخت که نیازمند منابع قابل توجهی است هنوز تمایلی برای
پرداخت نشان ندادهاند.این در حالی است که روسای شعب برخی
بانکها عنوان می کنند که پرداخت چنین وامی با سود  21درصد
برای بانکهای تجاری به صرفه نیست آنهم در شرایطی که نمی
توان دوره زمانی باالیی برای بازپرداخت آن متصور بود و اقساط
ماهیانه انطباق چندانی با سایر وام های مسکن نداشته و مشتری
را نیز تا حدی منصرف می کند.بانکی ها این را هم تاکید دارند
که ورود بانکهای تجاری به ماجرای وام  60میلیونی به طور حتم
با توجه به احتمال باالی عقب افتادن اقساط ماهیانه دریافت
کنندگان تسهیالت بر میزان معوقات آنها اضافه خواهد کرد.به
گزارش ايسنا ،قابل ذکر است که میزان بازپرداخت اقساط وام
 60میلیونی در شرایط ایده آل با دوره  12ساله و در صورت تن
دادن بانکها به سود مبادله ای  21درصد در هر ماه حدود یک
میلیون و  150هزار تومان و مجموع بازپرداخت  165میلیون
تومان است .که البته با توجه به اینکه به نظر میرسد بانکها با
سقف بازپرداخت بیش از  5تا  7سال موافقتی نداشته باشند در
این شرایط اقساط به  1.5میلیون تومان هم خواهد رسید.با این
وجود اغلب شعب بانکها اعالم می کنند که هنوز دستورالعملی
برای پرداخت وام  60میلیونی مسکن دریافت نکردهاند و به زودی

هم نمیتوانند در این رابطه پاسخگوی مشتریان خود باشند چرا
که باید دفاتر مرکزی آنها سازوکار پرداخت این تسهیالت و نحوه
بازگشت آن از سوی گیرنده را تعیین و منابع آن تامین مالی شود.
زیرا در شرایط فعلی که بانکها با محدودیت منابع مواجه اند
به راحتی نمیتوانند منابع الزم چنین تسهیالتی را تامین کنند.
بنابراین فعال باید برای پرداخت وام  60میلیونی صبر کرد.گفتنی

کارنامه نفتی دولت در  ٢سال گذشته مطلوب است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :با توجه به وضع موجود و کاهش قیمت
نفت ،عملکرد دولت در  ٢سال گذشته مطلوب بوده و در این میان اجرای برنامه
گازرسانی به روستاها از جمله نقاط بارز کارنامه دولت است.
غالمحسین شیری علیآبادی در گفتگو با شانا در حاشیه جلسه علنی ديروز (یکشنبه
 ٢٤خردادماه) با اشاره به گذشت  ٢سال از عمر دولت یازدهم در ارزیابی عملکرد برنامهها

است که شورای پول و اعتبار با وجود تصویب وام  60میلیونی
مسکن و آزادسازی بانکهای تجاری برای پرداخت آن ،هیچ گونه
سازوکاری را تعیین نکرده و آن را بر عهده بانکها گذاشت .اما به
گفته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی دریافت وام  60میلیونی
نیازی به سپرده گذاری مانند وام  80میلیونی صندوق پس انداز
مسکن و یا خرید اوراق نظیر وام  35میلیونی خرید ندارد.

در بخش نفت و گاز گفت :با مدنظر قرار دادن وضع موجود ،دولت در این بخش عملکرد
مطلوبی ارائه کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی ،عملکرد دولت در حوزه گازرسانی روستایی را برجسته
قلمداد و تصریح کرد :این فعالیت ،یک برنامه اساسی محسوب میشود .چون با
جایگزینی گاز با نفت سفید (در روستاها) مانع استمرار زیان به کشور در این بخش شده
است.وی افزود :دولت در بحث گازرسانی نمره خوبی می گیرد.
شیری علیآبادی ،یکی دیگر از مسائل مدنظر وزارت نفت را آمایش سرزمینی خواند و
* طراح جدول :مهدي ميرزايي

جدول 294 -
افقی:
 -1تزیین شده – فنی در کشتی – برس  -2توان –
سنگینی و وقار – ناامید  -3خاندان – ایستاده – انتظار
– عالمت جمع  -4غذای شتر – الفت – دنبال -5
دیده نمی شود – نوبت و دفعه  -6نقره – از فرمانروایان
آل زیار – شیشه آزمایشگاهی  -7نوعی سس – زنده
به آنیم – مایه پنیر  -8مساوی – تخم کتان – صحیح
– یازده  -9شهر کرمان – پول خرد هند – از روزهای
هفته  -10مادر ترکی – اتازونی – لقب درخت سرو
 -11نوعی ترشی  -تخلص جاللالدین محمد بلخی
 -12از پیامبران – قیمت – پادشاه ظالم زمان حضرت
ابراهیم (ع)  -13حرف دهن کجی – لقب پادشاهان
روم – دالور – ضمیر بیگانه  -14رزق –منسوب
به صنعت  -شاخه ای از علم ریاضی  -15رویان –
کشوری در شرق آسیا با پایتختکواال المپور– سالک
عمودی:
 -1وسط و بین – گندمگون – فرزند فریدون در
شاهنامه  -2حشره خونخوار – دوستان – شهر فرانسه
 -3مساوی – کم خونی – استاندار سابق – زندگی
 -4حقه باز – هوش – قلب قرآن  -5واحد مقاومت
الکتریکی – توان – از پادشاهان خوارزمشاهیان -6
مخفی – جریده  -از بحور شعر فارسی  -7امتحان – نزد ایرانیان است و بس – جوان  -8میان – آجر
نصف – هیزم – نعل بی سر  -9از ورزش ها – عمیق – از سنگ های معدنی سخت  -10خطی در
دایره – تیم فوتبال اسپانیا – چیز  -11وارد و استاد – تکان و جنبش – فوری  -12شجاع و نترس – نار –
مرطوب  -13تکرار حرفی – رام – خانه پشت به آفتاب – ابر نزدیک به زمین  -14غالف شمشیر – وسیله
حمل و نقل قدیمی – هوس باردار  -15داخل میوه – کارهای نهی شده – مزور
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جدیدترین قیمت اوراق وام مسکن
در خبر ديگري ،قیمت اوراق تسهیالت مسکن که در ابتدای
سال با کاهش مواجه شده بود در هفته جاری رشد نسبی را تجربه
کرد.قیمت اوراق تسهیالت مسکن که در ابتدای سال تاکنون با
تغییرات چندانی مواجه نشده و در محدوده  70تا  80هزار تومانی
در حال حرکت است در هفته جاری نسبت به هفته گذشته رشد
نسبی را تجربه کرد و در محدوده قیمتی  74هزار تومان قرار گرفت.
بنابراین روند حرکتی قیمت تسه (اوراق تسهیالت مسکن) نسبت
به هفته گذشته نشان میدهد که قیمت این اوراق در یک هفته
اخیر با افزایش مواجه شده است به طوری که تسه اسفند ماه از
 73هزار تومان در هفته گذشته به محدوده  75هزار تومان نزدیک
شده و تسه بهمن ماه نیز از محدوده  73هزار تومان به  74هزار
تومان رسیده است .تسه دی ماه نیز به محدوده سایر تسهها حرکت
کرده است.افزایش قیمت تسههای دی ،بهمن و اسفند در حالی
رقم میخورد که قیمت این تسهها در هفته ابتدایی خرداد ماه با
کاهش شدید مواجه شد و به محدوده  71هزار تومان برگشت.
عالوه بر افزایش نسبی تسههای دی ،بهمن و اسفند ،تسه آبان
نیز قیمت  74هزار تومان در حال نزدیک شدن به قیمت  75هزار
تومان بوده و تسه مهر ماه نیز از  73هزار تومان به نیمه  74هزار
تومان سیده است.همچنین تسه تیر ،مرداد و شهریور نیز از  73هزار
تومان به محدوده  75هزار تومان نزدیک شده و تسه فروردین،
اردیبهشت و خرداد نیز به سمت محدوده  74هزار تومان حرکت
کرده است.عملکرد اوراق تسهیالت مسکن نشان میدهد که عرضه
و تقاضا برای این اوراق در حالت تعادل قرار داشته است به طوری
که در حال حاضر حقیقیها برای خرید و فروش این اوراق مشارکت
متعادلی دارند .این در حالیست که در طی  8ماه گذشته بیش از 4
هزار میلیارد تومان تسهیالت مسکن در فرابورس عرضه شده که از
این میزان تنها  3هزار و  200میلیارد تومان مورد استفاده قرار گرفته
است به همین دلیل کاهش تقاضا در مقایسه با عرضه سبب حرکت
آرام این اوراق و کاهش قیمت آن شده است.

گفت :این انتظار میرود ساخت پتروشیمی و پاالیشگاهها در همه بخشهای کشور مورد
مطالعه قرار گیرد ،چون این اقدامات برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم با اهمیت است
و افزون بر این ،پراکندگی تأسیسات یادشده همجهت با پدافند غیرعامل خواهد بود و در
نهایت سبب جذب و پراکندگی جمعیت میشود.
وی با یادآوری توطئه کاهش قیمت نفت گفت :عوامل کاهش دهنده قیمت نفت،
ن وجود ،در این حوزه نیز وزارت
افزون بر زیان خودشان ،به ما نیز صدمه میزنند .با ای 
نفت کارنامه خوبی دارد.

