
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r
پنجشــنبه  14 تیر 1397 |  ســال ششم |  شــماره 1442

زنبیل
ممنوعیت 6 نوشیدنی خارجی 

ایسنا| گمرک ایران 
خوراکی های  فهرست 
غیرمجــاز وارداتــی را 
اعالم کرد. در بخشنامه 
گمرکات  بــه  گمرک 
اجرایــی کشــور آمده 
است که براســاس نامه معاونت برنامه ریزی، نظارت 
و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در مورد اجرای برنامه  پیشــگیری و تشدید 
مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور اعالم می دارد 
نوشیدنی ها و خوراکی ها با برندهای مورد اشاره در این 
نامه غیرمجاز است. اسامی نوشیدنی های غیرمجاز به 

این ترتیب اعالم شده است: 
۱.نوشیدنی VIMTO تولید کشور عربستان سعودی

۲. نوشیدنی تخم شربتی Leema تولید تایلند
۳. نوشیدنی MOGU MOGU تولید کشور تایلند

۴.  نوشیدنی STAR تولید کشور امارات
 DING ۵. اســنک مخلوط با آجیل و نخود سبز

DONG تولید کشور فیلیپین
۶. دراژه m&m’s تولید کشور چین

 جریمه
واردکنندگان متخلف گوشت

منصــور  ایرنــا| 
رئیــس  پوریــان، 
شــورای تأمیــن دام 
برخی  گفت:  کشــور 
گوشت  واردکنندگان 
گوســفندی  گــرم 
به دلیل تخلف، مشــمول جریمه های ســازمان 
تعزیرات شــدند، زیرا بنا بود با دریافت ارز دولتی 
گوشــت گرم به کشــور وارد کنند؛ درحالی  که 
آن را صــرف خرید گوشــت منجمــد کرده اند. 
او توضیــح داد: هرکیلوگرم شــقه گوشــت گرم 
گوسفندی اســترالیایی با قیمت ۳0 هزار تومان 
و گوســفند اوراســیایی با قیمت ۲9 هزارتومان 
در بــازار عرضه می شــود و با وجود نوســان نرخ 
ارز تغییر قیمتی در این محصوالت نداشــته ایم .

پوریان با بیان این که گوشــت منجمد گوسفندی 
و گوساله توسط شــرکت پشــتیبانی امور دام و 
بخش خصوصی وارد می شود، تصریح کرد: برای 
گوشت های منجمد گوسفندی و گوساله مشکل 
قیمت گــذاری آزاد را داریــم و چــون با قیمت 
دولتی عرضه نمی شــوند که امیدواریم در بخش 
واردات گوشــت منجمد نیز این مهم محقق شود 
تا با افزایــش بی د لیل قیمت ها مواجه نشــویم .

پوریان با اشــاره بــه تخلف برخی شــرکت ها و 
واردات گوشــت منجمد به جای گوشت گرم به 
کشور، گفت: رسیدگی به این تخلفات و برخورد با 

آنها در دستور کار دولت است.

دیگه چه خبر
 ارز مسافرتی حذف نمی شود

برخی شایعات منتشــر شــده حاکی از آن است که 
همزمان با بازگشــایی صرافی ها، ارز مســافرتی حذف 
می شود، اما ولی اله سیف، رئیس  کل بانک مرکزی گفت: 
درباره خریدوفروش اسکناس در صرافی ها در مرحله بعدی 
تصمیم گیری می شود. او در حاشیه جلسه هیأت دولت 

گفت: فعال برنامه ای برای حذف ارز مسافرتی نداریم. 

8
دخل و خرج

جدول خاموشی در 5استان منتشر شد 

ساعت کار ادارات در تهران تغییر می کند ؟ 
شهروند| مصرف برق در ســاعات پیک از سقف ظرفیت 
عملی تولید برق عبور کرد و برق در کشــور نوبت بندی شد. 
هرچنــد که ۳روز پیش معــاون وزیر نیرو اعــالم کرده که 
برنامه ریزی دقیقی برای نوبت بنــدی و قطعی برق نداریم 
اما گویا ۷00 مــگاوات واردات و اســتفاده از تمامی ذخایر 
بخش نیروگاهــی و توزیع هم پاســخگوی مصرف بیش از 
۵۶ هزار مگاواتی  نیســت.  حاال شرکت توزیع برق  ۵استان 
اصفهان، مشهد، همدان، البرز و کرمانشــاه اقدام به انتشار 
جدول احتمالی خاموشــی ها کرده اند. هرچند که جداول 
نوبت بندی برق  روی ســایت های اطالع رسانی شرکت های 
برق استان ها قرار داده شــده است اما آنگونه  که منابع آگاه 
در توانیر به »شــهروند« اعالم کرده انــد در صورت کاهش 
مصرف مردم به ۵۲ هزار مــگاوات، نوبت بندی و قطعی برق 

نخواهیم داشت. 
هرچند که در میان ۵اســتان اعالم شده برای نوبت بندی 
برق نامی از تهران وجود ندارد، اما بررسی ها از برنامه ریزی 
اســتانداری درباره تغییر ساعت کار ادارات در پایتخت خبر 
می دهند. آنگونه که یک مقام آگاه به »شهروند« گفته است 
احتمال دارد ساعت کار ادارات در تهران به مدت ۲ هفته از 

8 صبح به ۶ صبح و از ۱۶ به ۱۳ تغییر یابد. 

هرچند کــه خاموشــی های روزهای اخیــر نگرانی های 
زیادی را  ایجاد کرده است اما معاون هماهنگی توزیع توانیر 
پیش بینی کرده اســت زمان احتمالی خاموشــی ها در کل 
پیک ۱0 تــا ۱۲ روز خواهد بود  و هیچ جــای نگرانی برای 

مشترکان وجود ندارد.
محمودرضا حقی فام می گوید: بــا افزایش درجه حرارت 
و مشکالتی که ممکن است در شبکه اتفاق بیفتد، احتمال 
دارد در برخی نقاط با محدودیت هایی مواجه شــویم که در 
این بین کنترل مدیریت مصرف توسط مشترکان می تواند 
مانع از اعمال خاموشــی شــود. او با تاکید بر این مسأله که 
این به هیچ عنوان به معنای خاموشی های برنامه ریزی شده 
نیســت، عنوان کرد: هدف این اســت که با افزایش آگاهی 
مشــترکان مدیریت مصرف در منطقه مذکور افزایش یابد 
و به طــور مثال ممکن اســت اگر امروز در یــک منطقه با 
محدودیت مواجه هستیم، روز بعد دیگر با مدیریت هایی که 

صورت گرفته، شاهد محدودیت نباشیم.
البته این مقام مســئول در توانیر اعالم کرده که اگر مردم 
مدیریت مصرف را پیشــه کار خود کنند، قطعا با مشکالت 
خاموشــی مواجه نخواهیم شــد. هدف از انجام این کار نیز 

توسعه کارهای مدیریتی در حوزه مصرف بوده است.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: حاضریم تضمین بدهیم که اگر دولت بگذارد ما 
بدون انتقال ارز یعنی بدون تهیه ارز دولتی یا ارز از بازار آزاد خودرو وارد کشــور کنیم که در این صورت، 
قیمت های امروز تا ۴0 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. او درخصوص شــرکت هایی که ارز دولتی برای 
واردات خودرو گرفته اند، به ایلنا گفت: از این ۲۱ شــرکت به غیر از وزارت بهداشت، تنها ۵ شرکت عضو 
انجمن و جزو کسانی هستند که ما آنها را می شناسیم و بقیه آنها نمایندگی نیستند بلکه گری مارکت 

هستند که این موضوع هم جای تعجب دارد. 

 دبیر انجمن
 واردکنندگان خودرو:  

فقط 5 واردکننده 
خودرو را 
می شناسیم 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خـود )مثـا پارک ها 
یـا سـوله ها( را بـرای مواقـع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

آیا برای خرید خانه تنها می توانیم روی وام بانک مسکن حساب کنیم؟ تقریبا بله. چون به جز بانک مسکن 
بقیه بانک ها وامی با عنوان خرید مسکن به شما پرداخت نمی کنند، اما خوب است بدانید آنها وام هایی که 
ممکن است برایتان به صرفه تر و منطقی تر باشد، ارایه می دهند که از آن با عنوان وام »جعاله« مسکن یاد 
می شود. گرچه این وام برای تعمیرات در نظر گرفته شده است، اما حتی بانک مسکن هم وام جعاله را به 
خریداران خانه پرداخت می کند تا قدرت مالی آنها را باالتر ببرد. البته بانک ها هم شرط خاصی ندارند که 
به آنها اثبات کنید وام را برای تعمیرات خانه هزینه کرده اید و معموال در گرو گذاشتن یک سند ملکی برای 
آنها کفایت می کند. ضمن اینکه برای گرفتن وام جعاله بانک ها معموال بخشی از وام را در حسابتان بلوکه 
می کنند. مثا بانک سامان 15 درصد مبلغ وام را تا زمان تسویه کامل در حسابتان نگه می دارد. نکته دیگر  
این جاست که اگر شما می خواهید هم از بانک مسکن وام بگیرید و هم از بانک های دیگر نیاز به بیشتر از یک 
سند ملکی دارید، زیرا هر بانکی برای پرداخت وام جعاله مسکن سند خانه شما را به رهن می گیرد، اما اگر 
می خواهید از وام بانک مسکن صرف نظر کنید و یک وام ارزان تر با رقم بیشتر از سایر بانک ها بگیرید، همان 
یک سند ملکی برایتان کافی است.  اما آیا وام جعاله مسکن فقط برای تعمیرات ملک هزینه می شود؟ خیر. 
در تعریف وام جعاله بانک ها در قراردادتان این توضیح را نوشته اند: جعاله، عقدی است که به موجب آن 
جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین )طبق قرارداد( توسط عامل، ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم 
می شود. به طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد، »عامل« یا پیمانکار می گویند. وام جعاله ازجمله تسهیات 
میان مدت و بلندمدت اعتباری است که برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، صنعت و معدن، 
کشاورزی و مسکن به مشتریان پرداخت می شــود و باید در طول مدت قرارداد به اتمام برسد. درواقع 
صاحبان کار و خدمات هم می توانند برای گسترش شغلشان از وام جعاله استفاده کنند که البته برای این 

موضوع باید یک طرح به بانک داده و توضیح دهید که دقیقا می خواهید چه کار کنید؟ 

نکاتی که باید درباره وام جعاله بدانید

البته باید در نظر داشت وام جعاله به دو نوع 
تقسیم می شود؛ جعاله تعمیر و جعاله تکمیل 
. در توضیح این موضوع باید گفت وامی که به 
حفر یا ترمیم چاه، سرویس حمام، آشپزخانه 
و دستشــویی، ترمیم یا آسفالت پشت  بام، 
کاشــی کاری، جابه جایی در ها و پنجره ها، 
لوله کشی و سیســتم گرمایش و سرمایش، 
تعمیرات جزیی داخل ســاختمان، رنگ و 
نقاشی، خرید انشعاب آب و برق، لوله کشی 
آب و گاز و ترمیم سیم کشی معیوب ساختمان 
تعلق می گیرد را جعاله تعمیر و وامی را که به 
کارهای جانبی چون حیاط سازی، نرده کشی، 
گاز  لوله کشی  موزاییک کاری،  کاشی کاری، 
و آب، نصب تاسیسات سرمایش و گرمایش، 
کابینت گذاری، تکمیل زیرزمین، حفر چاه، 
نصب موکت، پارکت، ســرامیک و تغییرات 
داخلی ســاختمان تعلق می گیرد، جعاله 

تکمیل می گویند. 

وام جعاله
چند نوع است؟ 

وام جعاله هم مانند دیگر وام ها نیاز به مدارک برای بررســی دارد. مهمترین این مدارک شامل اصل 
و تصویر تمام صفحات سند مالکیت ملک است. البته جالب است بدانید سند ملک حتما باید به نام 
دریافت کننده وام باشد تا بتواند از این تسهیات استفاده کند. از دیگر مدارک مورد نیاز برای اعطای 
وام جعاله اصل و تصویر پایان  کار ساختمان و ارایه قبض برق یا مدارکی است که بانک بتواند بر اساس 
آن کد پستی خانه ای که به تسهیات نیاز دارد را تایید کند. از دیگر مواردی که  بانک توجه بسیاری 
به آن دارد، رسید پرداخت مبلغ ارزیابی ملک است، زیرا ملک ابتدا باید  به تایید کارشناس برسد و 
سپس مورد تایید بانک قرار گیرد. از دیگر مدارکی که برای این وام نیاز است، می توان به اصل و تصویر 
کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه ضامن، مدارک شغلی و درآمد دریافت کننده  تسهیات مانند 

جواز کسب و فیش حقوقی، تکمیل و امضای فرم درخواست وام اشاره کرد. 

چه مدارکی برای دریافت وام جعاله مسکن  نیاز داریم؟

حداقل ٢٠درصد هزینه هاي برآوردشــده جهت انجام کار به عنوان پیش دریافت از متقاضي برای 
تسهیات باالتر از مبلغ 1٠٠ میلیون ریال دریافت می شود. سقف تسهیات اعطایي معادل ٨٠درصد 
هزینه هاي برآوردشده  و حسب مورد حداکثر تا سقف مجاز تعیین شده که مطابق بخشنامه هاي جاري 
بانک اعام مي شود. البته الزم به ذکر است که قبل از پرداخت وام ابتدا باید ملک یا  طرح هاي تولیدي یا 
خدماتي از لحاظ اقتصادي، فني و مالي بررسي شود. در اعطاي تسهیات جعاله تا مبلغ یکصد میلیون 

ریال، اخذ پیش دریافت از متقاضي مجاز نیست.

شرایط دریافت وام جعاله چیست؟

بله، خانه های چند مالکــی هم می تواند وام 
جعاله بگیرد، اما نباید از یاد برد در صورتی که 
ملک  چندین مالک دارد، اصل و تصویر کارت 

ملی و تمام صفحات شناسنامه  الزامی است.  

 خانه های چند مالکی
 می تواند وام جعاله بگیرد؟

شهروند| خریداران خانه معموال عاوه بر وام مسکن، وام جعاله هم دریافت می کنند تا بتوانند قدرت خرید 
خود را در بازار بیشتر کنند، اما مشکل این جاســت که وام جعاله بانک مسکن تنها 1٠ میلیون تومان و برای 
زوج ها حداکثر ٢٠ میلیون تومان است و طبیعی است که این مبلغ گره چندانی از کار خیلی ها باز نمی کند. به 
جز این گرفتن وام جعاله بانک مسکن مشکات خودش را دارد. به عنوان مثال باید حتما سپرده گذاری کنید 
و تا یک سال منتظر بمانید یا آن که تن به خرید اوراق بدهید و برای وام جعاله هم اوراق بخرید. اوراق وام جعاله 
مسکن به صورت برگه های 5٠٠هزار تومانی در بورس قابل خرید و فروش است. بنابراین برای یک وام 1٠ میلیون 
تومانی نیاز به ٢٠ برگه است که درحال حاضر هر برگه چیزی حدود 7٠ هزار تومان قیمت دارد. به این ترتیب شما 
برای وام جعاله 1٠ میلیون تومانی بانک مسکن باید چیزی حدود یک میلیون و 4٠٠ هزار تومان هزینه کنید تا 
اوراق وام را خریداری کنید. خوب است بدانید روش های به صرفه تری برای برخورداری از وام جعاله وجود دارد. 
 بسیاری از بانک های ایران وام جعاله را در رقم های مختلف و البته بدون فروش اوراق به شما می پردازند. این 
ارقام از وام های 1٠ میلیون تومانی شروع می شود تا وام ٢٠٠ میلیون تومانی جعاله مسکن که در بانک سامان 
پرداخت می شود. در این گزارش به شما می گوییم که چگونه می توانید وام به صرفه تری برای خانه تان دریافت 
کنید. نکته دیگر این است  که اگرچه وام جعاله مسکن برای تعمیرات پرداخت می شود، اما معموال بانک ها و 
ازجمله بانک مسکن هم این وام را برای کمک به قدرت خرید خانوار و خرید ملک اختصاص می دهند. درواقع 

چیزی که برای بانک ها مهم است این که شما یک سند ملکی در ازای این وام در گروشان بگذارید. 

گزارشی از انواع تسهیات جعاله که می تواند صرف خرید ملک شود

با کدام وام زودتر 
صاحب خانه می شویم؟
 تسهیات جعاله تا سقف ٢٠٠ میلیون تومان در بانک های ایرانی پرداخت می شود 

ون
ریب

٢5٠ هزار تومان، از جیب هر ایرانی برداشته شدت
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با سیاست ارزی حساب نشده، حداقل 
۲0هزار میلیارد تومان یارانه ارزی تاکنون داده شده و این به معنای آن است که از جیب هر ایرانی 
۲۵0 هزار تومان برداشته شده است. سلطانی در توییتی با عنوان »رانت_نه« نوشت: »حاصل 
انتشار فهرست دریافت کنندگان دالر ۴۲00 تومانی این بود که همه مطمئن شدند این یارانه 
ارزی به جیب مصرف کننده نهایی نرفته است. مسئوالن حداقل به نادرستی سیاست ارزی اقرار 
کنند. حداقل ۲0 هزار میلیارد تومان یارانه تاکنون داده شده، یعنی از جیب هر ایرانی ۲۵0 هزار 

تومان پول برداشته شده است.«


