
در بازار برخی از کاالهای کشور رخ می دهد

کاالهای ایرانی با برچسب برند های خارجی!

گروه جامعه - بررسی ها نشان می دهد برخی 
کاالی  رسمی،  مجوز  با  ایرانی  شرکت های  از 
تولیدی خود را بدون اخذ نمایندگی از برندهای 
تجاری خارجی، با لوگوی این شرکت های مطرح 

به فروش می رسانند.
آن است که کالهبرداری  از   شواهد حاکی 
در  کشور  کاالهای  از  برخی  بازار  در  عجیبی 
از تولید داخلی رخ می دهد،  پوشش حمایت 
موضوعی که برخی از مسئوالن دولتی از آن با 
خبرند اما در پاسخ به رسانه ها، رویه سکوت را 

در پیش گرفته اند.
رصد بازار لوازم خانگی، پوشاک و تلفن همراه 
کشور بیانگر آن است که برخی از شرکت های 
داخلی، با وجود داشتن مجوز از وزارت صمت و 
نهادهای مربوطه، تولیدات خود را با درج لوگوی 

شرکت های خارجی به فروش می رسانند.
فروشگاه های  از  برخی  در  نمونه  به عنوان 
اینترنتی، شاهد حضور تلویزیون سونی هستیم 
برند  این  قانونی  واردات  امکان  درصورتی که 
به توضیحات  با مراجعه  ندارد،  تجاری وجود 
این کاال، پرده عجیبی از ماجرا نمایان می شود. 
استعالم شناسه اختصاصی این کاال در سامانه 
جامع تجارت بیانگر آن است که تلویزیون سونی 
موجود در این فروشگاه تولید یک شرکت ایرانی 

است.
مراجعه به تارنمای رسمی این شرکت نشان 
می دهد که نام تجاری سونی در سال ۱۳۸۸، 
این شرکت ایرانی را به عنوان تنها تولیدکننده 
محصوالت خود معرفی کرده بود، البته شرکت 

فوق خود زیرمجموعه یک شرکت بازرگانی بوده 
که لوازم خانگی سونی و چند نام تجاری دیگر را 
به ایران وارد می کند، اما پس از خروج ایاالت 
ممنوعیت  حال  عین  در  و  برجام  از  متحده 
واردات لوازم خانگی، دیگر واردات رسمی سونی 

در ایران مشاهده نشد.
همچنین بررسی شرکت سونی نیز از تحت 
لیسانس بودن محصوالت تولیدی ایران حکایت 
ندارد، در واقع محصوالت تولید شرکت ایرانی، 

هیچ گونه ارتباطی با شرکت سونی ندارد.
میان  در  می شود  مشاهده  که  همان طور 
کشورهای خاورمیانه نام عراق، امارات، بحرین، 
سوریه، قطر و اردن مشاهده می شود و ایران 
در این بین جایگاهی ندارد، حال چرا مسئوالن 
فروش  برای  تجاری سونی  نام  از  این شرکت 
بزرگی  سوال  می برند،  بهره  خود  محصوالت 
است که باید مسئوالن وزارت صمت و سازمان 

حمایت در این زمینه پاسخگو باشند؟
نوکیای ایرانی، پدیده ای عجیب در بازار 

تلفن همراه کشور!
تخلف  این  شاهد  نیز  تلفن همراه  حوزه  در 
بیانگر  همراه  تلفن  بازار  رصد  هستیم،  بزرگ 
در  داخلی،  شرکت های  از  یکی  که  است  آن 
سال های اخیر کارخانه ای به جهت تولید تلفن 
از  برخی  حتی  و  است  کرده  راه اندازی  همراه 
مقامات بلندپایه دولت نیز در این واحد تولیدی 

حضور پیدا کردند.
تلفن همراه  این شرکت که در حال حاضر، 
)Feature phone( ساده یا همان فیچر فون

به  را  تولید  موردنظر  قطعات  می کند،  تولید 
نهایت  در  و  وارد کشور می کند  شکل رسمی 
می کند؛  تولید  واحد خود  در  نهایی  محصول 
اما تخلف بزرگ هنگامی رخ می دهد که به جای 
درج نام و نشان تجاری خود از برند نوکیا و یا 
بهره می برد،  دیگر شرکت های مطرح خارجی 

درحالی که هیچ ارتباطی با شرکت نوکیا ندارد.
اطالعات موجود در سامانه جامع تجارت و 
تولید داخل  از  گارانتی حکایت  سامانه جامع 
بودن تلفن همراه داشته و حتی نام شرکت فوق 

نیز در این دو سامانه ثبت شده است.
البته مسئوالن وزارت صمت قادر بودند مانع 
ارتکاب این تخلف شوند و از رجیستر شدن این 
کاالها جلوگیری کنند، اما در عمل رویه سکوت 

را در پیش گرفته اند.
می دهد  نشان  مهر  به  رسیده  اطالعات 
سال  زمستان  در  تولیدی  شرکت  یک  که 
۱۴۰۰، در خواست خود مبنی بر مجوز مونتاژ 
برندهای سامسونگ،  تلفن همراه  محصوالت 
نوکیا، شیائومی و اپل را بدون اخذ نمایندگی 
از کمپانی های اصلی در کارگروه تسهیل و رفع 

موانع تولید ثبت کرده است.
عجیب اینجاست که مدیران شرکت فوق حتی 
اعالم کرده اند که استعالم اصالت محصوالت 
مونتاژ شده قابل رصد بوده و جوابیه ای مبنی 
بر ساخت تلفن همراه در چین، ویتنام و هند 

مشاهده خواهد شد.
تمامی  مدیران  و  وزارت صمت  رویه  این  با 
شرکت های داخلی می توانند محصوالت تولیدی 

خود را با نام و نشان برندهای مطرح جهان تولید 
کنند، به عبارتی اخذ نمایندگی و اعتبار تولید 
اهمیت ندارد و فقط کسب سود مهم محسوب 
می شود. در این شرایط، مصرف کننده ای که به 
سبب اعتماد یا عالقه از نام تجاری خاصی بهره 
می برد، دیگر قادر به تشخیص اصالت کاالی 
فوق نبوده و در نهایت در بازار شاهد اجناس 

تقلبی مجوزدار هستیم.
سکوت معنادار در مقابل کالهبرداری 

شرکت های داخلی
مسئوالن  با  مهر  خبرنگار  تماس  تاکنون 
مربوطه نتیجه مشخصی در برنداشته است؛ 
افراد در ذیل  این  از  اینکه نام برخی  با وجود 
نامه مجوز تولید شرکت فوق مشاهده می شود، 
افراد  این  اظهار بی اطالعی و عدم پاسخگویی 

بسیار عجیب و قابل تأمل است!
گفت وگوی خبرنگار مهر با تعزیرات حکومتی 
و  دارد  مسئوالن  بی اطالعی  از  حکایت  نیز 
مشخص نیست چرا سازمان حمایت و تعزیرات 
حکومتی، نظارتی بر اجناس تولید داخل ندارند.
فروش کاالی ایرانی با لوگوی برندهای خارجی، 

مصداق کالهبرداری است
سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، فروش کاالی ایرانی با نشان 
شرکت های خارجی را مصداق بارز کالهبرداری 
گزارش  اینکه  وجود  با  گفت:  و  کرد  عنوان 
با  ایرانی  کاالی  فروش  در خصوص  مستندی 
برند خارجی برای مجلس ارسال نشده است، 
به  زمینه  این  در  اخباری  کنار  و  از گوشه  اما 

گوش می رسد.
وی ادامه داد: قاعدتاً این امر یک تقلب بزرگ 
است، چرا که مصرف کننده به دلیل اعتماد به 
ولی  را خریداری می کند؛  کاال  آن  برندی،  هر 
در عمل یک جنس دیگر دریافت می کند، در 
واقع شاهد کالهبرداری بزرگی هستیم که حجم 

درآمدی باالیی نیز دارد.
با  آنچه مشخص است، شاهد کالهبرداری 
مجوز رسمی در کشور هستیم، کالهی بزرگ که 
فقط جیب عده ای از افراد را پر خواهد کرد و 
مصرف کننده در آن اهمیتی ندارد. درصورتی که 
وزارت صمت و دولت به دنبال ممنوعیت واردات 
برخی از کاالها به بهانه حمایت از تولید داخل 
هستند، باید شرکت های تولیدی داخلی از نام و 
نشان تجاری خود در این زمینه بهره ببرند و با 
افزایش کیفیت و قیمت مناسب، مصرف کننده 
را  آنها  تولیدی  تا محصوالت  نمایند  را مجاب 
خریداری نمایند. حتی رویه تولید کاالی داخلی 
و فروش آن با نام و نشان برندهای مطرح جهان 
خالف قوانین حمایت از نام های تجاری داشته و 
چه بسا جرایم بین المللی برای ایران در پی داشته 
احترام  و  اعتماد  مهمترین موضوع  اما  باشد، 
مشتریان است که در کشاکش این موضوع از 

بین می رود.

نظام  اصالح  سیاست های  اجرای  ادامه  با  معتقدند؛  کارشناسان 
یارانه ای و حذف ارز ترجیحی هر ماه تورم مواد غذایی بیشتر شده و 

سفره دهک های مختلف به ویژه دهک اول کوچکتر می شود.
اقتصاد۲۴- شیب تند افزایش قیمت کاال ها به ویژه مواد خوراکی و 
کاالی اساسی مورد مصرف عموم مردم از ۲۳ اردیبهشت ماه پس از 
آزادسازی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی سرعت گرفت و و تک رقمی کردن نرخ 
تورم به عنوان یکی از وعده های انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی تا کنون 

اجرایی نشده است.
دومینوی گرانی مواد غذایی این روز ها متوقف نمی شود و به اعتقاد 
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی قرار هم نیست که به این زودی ها 

قیمت خوراکی ها ارزان شود.
از ۵۳   ۱۴۰۱ مهرماه  در  می دهد  نشان  ایران  آمار  مرکز  داده های 
خوراکی، ۲۸ قلم افزایش قیمتی باالتر از میانگین نرخ تورم عمومی 
نقطه ای داشتند که می توان ردپای حذف ارز ترجیحی را همچنان در 

افزایش قیمت ها به وضوح دیده می شود.
تورم دهک اول که فقیر ترین گروه جامعه به حساب می آید در مهر 
ماه ۲.۷ درصد به ثبت رسیده، از این عدد ۱.۳۵ واحد آن به علت 
اثر گرانی مواد  گرانی مواد غذایی بوده است. براساس گزارش ها، 
غذایی در تورم دهک اول به شکل قابل توجهی باالتر از دهک دهم 
بوده است؛ به طور کلی هرچه به سمت دهک های ثروتمندتر می رویم 
شاهد این موضوع هستیم که اثر گذاری گرانی کاال های خوراکی کمتر 
برآورد شده است. با افزایش قیمت مواد غذایی و گرانی های موجود در 
حوزه اقالم اساسی مردم ناچار شده اند که میزان مصرف خود را کاهش 

دهند و یا حتی برخی از اقالم را از سر سفره های خود حذف کنند. از 
این رو کارشناسان همچنان به کاهش سبد معیشت و برچیده شدن 

سفره های مردم هشدار می دهند.
کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پول ملی به یکی از مهمترین 

دغدغه های اقتصاد مردم و مسئوالن تبدیل شده است.
افراد کم درآمد به علت پایین بودن درآمد ناچارند درصدی بیشتری 
از درآمد خود را صرف خرید کاال های خوراکی کنند؛ این بدان معنا که 
اقالم خوراکی در سبد مصرفی دهک های کم درآمد نسبت به گروه های 

پر درآمد جامعه وزن بیشتری دارد.
از این رو زمانی که تورم از سمت اقالم خوراکی ها باشد، فشار تورمی 

بر روی دهک ها پایین بیشتر خواهد بود.
کارشناسان در این رابطه می گویند؛ هرچه یک کاال مورد استفاده 
نیز در تورم خانوار خواهد  اثر بیشتری  باشد  بیشتر توسط خانوار 
میدان  به  اگر  را محاسبه می کند. حاال  تورم  این ضریب  و  داشت 
کاال های اساسی برگردیم و نگاهی به قیمت ها داشته باشیم متوجه 
خواهیم شد که با گرانی مواد غذایی مورد نیاز سفره ها، مردم زیر 

سنگینی تورم، فشارکمبود درآمد را بیشتراحساس می کنند.
به اعتقادکارشناسان اقتصادی؛ اگر دولت اجرای سیاست های اصالح 
نظام یارانه ای و حذف ارز ترجیحی را بدون هیچ تغییری ادامه دهد هر 
ماه تورم مواد غذایی بیشتر شده و سفره دهک های مختلف به ویژه 

دهک اول کوچکتر می شود.
از قیمت مواد غذایی در مهر ماه چه خبر؟

گزارشی که اخیراً مرکز آمار ایران از نرخ تورم اقالم خوراکی در مهرماه 

منتشر کرد، نشان می دهد قیمت هویج فرنگی در مهرماه سال جاری 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۵ درصد و هندوانه ۶.۷ درصد 
کاهش داشتد. در مقابل روغن مایع با افزایش قیمت ۲۸۹.۱ درصدی 
در مهرماه در بین سایر اقالم خوراکی رکورد زد. روغن نباتی جامد 
با افزایش ۲۶۵.۴ درصد، سیب زمینی با ۱۵۳.۲، ماکارونی با ۱۳۸.۷ 
درصد، برنج ایرانی درجه یک با ۱۳۸ درصد، سس مایونز با ۱۲۸.۳، 
مرغ ماشینی با ۱۲۱ درصد، کره پاستوریزه با ۱۰۹.۷ درصد به ترتیب 

بیشترین تورم نقطه به نقطه در مهرماه سال جاری داشتند.

آنچه مشخص است، شاهد 
کالهبرداری با مجوز رسمی در 
کشور هستیم، کالهی بزرگ که 
فقط جیب عده ای از افراد را پر 
خواهد کرد و مصرف کننده در 
آن اهمیتی ندارد

سفره مردم در مهرماه کوچکتر شد
تورم به هیچ یک از دهک ها رحم نکرد

  

ناآرامی ها منجر به خروج سرمایه شده است
افزایش قیمت دالر سیاسی است

یک کارشناس اقتصاد کالن بر این باور است که ناآرامی های سیاسی 
در هفته های اخیر منجر به افزایش خروج سرمایه و منفی تر شدن 
حساب سرمایه ای کشور شده است که به افزایش نرخ ارز دامن می زند.

ارز شتاب   نرخ  افزایش  اخیر  به گزارش خبرآنالین _ در هفته های 
افزایش  رکورد  جاری  هفته  ابتدای  در  اما  داشته است  خیره کننده ای 
قیمت را شکست و با عبور از کانال ۳۴ هزار تومانی و سپس ۳۵ هزار 
تومانی، مستقیما به کانال ۳۶ هزار تومانی ورود پیدا کرد واما بار دیر 

در کانال ۳۵ هزار تومان توقف کرد است.
به  و  هفته ها  در  آزاد  بازار  در  دالر  نرخ  افزایش  که  است  گفتنی 
است  داده  افزایش  را  ارز  خرید  برای  تقاضا  اخیر  روزهای  خصوص 
با این حال رییس کل بانک مرکزی می گوید که ابزار الزم برای مهار 

قیمتی در دست این بانک است.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی درنشست مشترک 
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد دالر ۳۶ هزار تومانی 
به مجلسیان گفت: از روز چهارشنبه هفته گذشته تاکنون، جلسات 
متعددی در دولت و بانک مرکزی با حضور مسئوالن این بانک و وزرای 
مرتبط با حوزه واردات و صادرات برگزار شده است و به شدت پیگیر این 
موضوع هستیم که هرچه سریع تر به نرخ هایی برگردیم که به لحاظ 

تعادل اقتصادی، نرخ های سالم و واقعی تری هستند.
ایجاد  با  نیز فضای رسانه ای که  التهابات کشور و  افزود: برخی  او 
جو روانی، صاحبان سرمایه را ترغیب به تبدیل پول های خود به دالر 

می کنند در افزایش قیمت ارز تأثیرگذار هستند.
افزایش نرخ ارز دلیل سیاسی دارد

خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کالن،  اقتصاد  کارشناس  رادپور،  میثم 
خبرآنالین و در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ ارز در هفته های 
اخیر بیشتر سیاسی است و یا اقتصادی؛ گفت:" افزایش نرخ ارز دلیل 
سیاسی نیز دارد و ناآرامی های سیاسی می تواند نگران کننده باشد و 
روی همه بازارها از جمله بازار ارز به خصوص از طریق خروج سرمایه 
اثرگذار خواهد بود؛ زمانی که هیچ تغییری در واردات و صادرت رخ 
نداده باشد و تراز تجاری کشور تغییری نکرده باشد و درآمدهای ارزی 
کشور نیز تغییر نکرده باشد شما شاهد منفی تر شدن حساب سرمایه 
هستید. نگرانی های صاحبان سرمایه و حتی مردم عادی که با توالی 
زیاد شاهد مهاجرت حتی دهک های درآمدی متوسط جامعه است که 
منفی تر شدن حساب  به  نمی کردند  مهاجرت  این شکل  به  هیچگاه 
سرمایه دامن زده است و منجر به خروج سرمایه خواهدشد و عده ای 
تصمیم می گیرند دارایی های ریالی خود را به دارایی های دالری تبدیل 

کنند و عمال دلیل این اتفاق می تواند ناآرامی های سیاسی باشد."
اینکه دالر تاکنون باال نرفته است، نجابت به خرج داده است

رادپور در ادامه با اشاره به این موضوع که برای توضیح اینکه چرا 
نرخ ارز در حال باال رفتن است به دالیل سیاسی نیازی نیست؛ گفت:" 
با تورمی که اقتصاد ما با آن دست و پنجه نرم می کنند و همه آن را 
در محل احساس می کنند، اینکه دالر تاکنون باال نرفته است، نجابت 
تاکنون  امر نگران کننده است که دالر چرا  این  به خرج داده است و 
انقدر نجابت به خرج داده است. به عبارت دیگر فشار تورمی در کشور 
موجود است و بنابر نظریه برابری قدرت خرید اگر تورم کشور شما با 
یک کشور مورد نظر مانند ایاالت متحده اختالف داشته باشد که در 
بازه زمانی یک ساله نزدیک به۳۷ تا ۳۸ درصد با آمریکا اختالف تورمی 
داریم، نرخ ارز شما نیز باید به این مقدار در بازه یک ساله تضعیف 
شود و تا زمانی که تورم هست نیاز به دلیل بیشتری برای فشار به 
بازار ارز نیست اما قطعا ناآرامی های اخیر فشار بیشتری به قیمت ارز 

آورده است."
این کارشناس اقتصاد کالن در ادامه گفت:" شما زمانی که خود را 
به جای صاحبان سرمایه بگذارید، نمی توانید نسبت به ریالی بودن 
سرمایه خود اطمینان داشته باشید و نسبت به نا آرامی هایی که در 

کشور ایجاد شده است احساس آرامش داشته باشید."
تکلیف آزادسازی پول های بلوکه شده چه شد؟

های  پالس  افسارگسیخته  تورم  و  سیاسی  ناآرامی های  کنار  در 
بی نتیجه نیز در جهش نرخ ارز در هفته های اخیر بی تاثیر نبوده است؛ 
پالس هایی از جمله ازادسازی ۷ میلیارد دالر از پول های بلوکه شده  
آن  به  نیز  از مسئولن  برخی  از طریق  که حتی  کره جنوبی  در  ایران 
پرداخته شد اما تا امروز هیچ اقدامی در راستای آزادسازی پول های 
بلوکه شده ایران صورت نگرفته است و هیچ خبری نیز از آن به میان 

نیامده است.
از طرف دیگر به بن بست خوردن مذاکرات برجام در تیره و تار کردن 
چشم انداز اقتصادی بی تاثیر نبوده است و معامله گران را در بازارهای 
پولی و مالی در وضعیت ابهام و پرریسکی قرار داده است که موجب 

از دست فتن اعتماد آنها شده است.

اقتصاداخبار
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مدتی است که بانک ها تسهیالت خرد پرداخت نمی کنند 
و اعالم کردند که بانک مرکزی پرداخت این وام ها را متوقف 
کرده است، البته برخی این موضوع را بهانه تراشی بانک ها 
برای  مرکزی  بانک  بخشی  انضباط  را  آن  دلیل  و  می دانند 
جلوگیری از خلق پول قلمداد کردند با این حال مردم برای 

دریافت وام با در بسته مواجه شدند.
به گزارش ایرنا، نخستین راهکار برای رفع مشکالت مالی 
دریافت وام از بانک است. هرچند برای رسیدن به مقصود 
باید از هفت خان رستم عبور کرد؛ با این حال تالش های بانک 
وام های خرد همچون حذف  برای تسهیل دریافت  مرکزی 
ضامن و اعتبارسنجی متقاضیان در مقطعی مسیر دریافت 
تسهیالت را هموار کرد و در این مدت بسیاری موفق شدند 

وام خرد دریافت کنند.
بر اساس آخرین آمار تا ۱۰ آبان ۵۸۰ هزار فقره تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان پرداخت 
شد که رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

قرض الحسنه  وام  فقره  هزار  همچنین ۴۷۹  است.  داشته 
فرزندآوری به مبلغ ۱۹ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان اعطا شده 

است.
بر اساس این گزارش ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ فقره برای وام ودیعه 
مسکن از ۶ تیرماه تا ۱۰ آبان ماه امسال تشکیل پرونده شده 
که از این تعداد ۱۲۸ هزار نفر به میزان ۷ هزار و ۹۹۸ میلیارد 

تومان تسهیالت دریافت کرده اند.
با این وجود در دو ماه اخیر برخی مخاطبان در تماس با 
خبرگزاری ایرنا از عدم اعطای وام توسط بانک ها گالیه داشتند 
میدانی  مشاهدات  شدند.  موضوع  این  بررسی  خواهان  و 
خبرنگار ایرنا از وضعیت پرداخت تسهیالت در شهر تهران 
حاکی از این است که برخی بانک ها توقف پرداخت تسهیالت، 
سپرده گذاری  کاهش  و  وام  دادن  برای  کافی  اعتبار  نبود 

مشتریان را مهم ترین دلیل وضع موجود بیان می کنند.
بانک مرکزی پرداخت تسهیالت را متوقف کرد

متصدی بخش تسهیالت یکی از شعب بانک مسکن در 

این باره به خبرنگار ایرنا گفت که بیش از ۲ ماه است که 
وامی پرداخت نمی کنیم، زیرا بانک مرکزی پرداخت تسهیالت 

را متوقف کرده است.
وی درباره اینکه چه زمانی این ممنوعیت برداشته می شود، 
بیان کرد: بخشنامه ای در این خصوص ابالغ نشده اما در 

برخی موارد برای مقطعی این محدودیت از بین رفته است.
متصدی بخش تسهیالت یکی از شعب بانک کشاورزی با 
بیان اینکه اعطای تسهیالت در شعبه های بانک جریان دارد، 
افزود: برای دریافت وام های قرض الحسنه همچون ازدواج و 
فرزندآوری متقاضیان باید به سامانه بانک مرکزی مراجعه 
کنند و پس از تعیین شعبه مراحل پرداخت وام در بانک 

کشاورزی انجام می شود.
توقف اعطای وام ترفند خود بانک هاست

نیز  ملی  بانک  شعب  از  یکی  تسهیالت  حوزه  مسوول 
با تکذیب مسدود شدن اعطای وام از سوی بانک مرکزی، 
گفت: بهانه تراشی توقف اعطای وام از سوی بانک مرکزی 

ترفند خود بانک هاست و دلیل اصلی این است که اعتبار 
بانک ها کاهش یافته است.

وی افزود: اآلن در شعبه ما )بانک ملی( تنها کارت اعتباری 
به متقاضیان داده می شود و تعداد افرادی که این کارت ها را 

دریافت می کنند نسبت به گذشته کمتر شده است.
متصدی یکی از شعب بانک ملت نیز همچون شعب بانک 
صادرات از توقف اعطای وام توسط بانک مرکزی خبر داد و 
گفت: تنها یک طرح برای پرداخت وام در شعبه این انجام 

می شود.
مسوول حوزه تسهیالت یکی از شعب بانک سپه نیز به 
خبرنگار ایرنا گفت: در بانک سپه تنها اعطای وام بر اساس 

سپرده گذاری تمرکز داریم.
بانک های خصوصی  ایرنا در مراجعه به  بررسی خبرنگار 
برای اعطای وام حاکی از این است که این بانک ها نیز گردش 
حساب )معدل حساب( و سپرده گذاری را مبنای پرداخت وام 

بیان می کردند.

چرا بانک ها این روزها تسهیالت ُخرد پرداخت نمی کنند؟
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