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تقدیر رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران از رئیس کل بیمه مرکزی

 معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در دیدار با رئیس کل بیمه مرکــزی با اهدای لوحی از 
زحمات مهندس بهزادپور در راستای اقدامات موثر صنعت 
بیمه در بهبود خدمات  بهداشتی و درمانی و ارائه خدمات 
مطلوب به ایثارگران وهم چنین ترویج فرهنگ ایثار تقدیر 
کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
بیمه مرکزی، ســید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در 
این دیدار با اهدای لوحی از  تالش های مهندس بهزادپور 
در راستای ترویج و تعمیق معارف و ارزش های فرهنگ 
واالی ایثار شهدا و اولویت بخشی به برنامه های مربوط به 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران تقدیر و تشکر کرد. 
در این دیدار در خصوص قرارداد بیمه تکمیلی ایثار گران 
و خانواده معظم شهدا با بیمه دی و نحوه تامین مالی آن 
نیز بحث و گفت وگو شد. همچنین در این نشست، رئیس 
کل بیمه مرکزی با اشاره به تحوالت بهداشت و درمان در 
کشور و وضعیت شرکت های بیمه بویژه بیمه گران درمان 
تکمیلی گفت: چشم انداز آینده بهداشت و درمان با وجود 
خدمات و تسهیالت بیمه ای که توسط فعاالن بیمه ای 
کشور به مردم ارایه می شود روشن و امید بخش است. 
وی در ادامه بر ضرورت تامین به موقع حق بیمه، تسویه 
بدهی های معوق و فراهم نمودن امکان ارایه مستمر و به 
موقع خدمات تاکید کرد و گفت: بیمه در حیطه وظایف 
خود همواره دغدغه خدمت رسانی به ایثارگران و خانواده 
شهدا را داشته است و توان حداکثری خود را برای ارایه 
خدمات مستمر و پایدار به آنان بکار گرفته است. در پایان 
با توجه به خدمات بیمه مرکزی در اتخاذ تدابیر ویژه برای 
حل مشــکالت قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران و نقش 
برجسته مهندس بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی در این 
زمینه، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران به پاس اهتمام جدی ایشان به  خدمات رسانی 
مطلوب به جامعه ایثارگری کشور با اعطای تقدیرنامه ای 
از خدمات  وی تشــکر و قدردانی کرد و اظهار امیدواری 
کرد بــا تدوام همکاری های فیمابین و مطالعه وضعیت 
موجــود و راهکارهای پیش رو، بطور اصولی فرآیند ارایه 
خدمات مستمر به ایثارگران پیگیری و راهکارهای مبتنی 
بر واقعیت های موجود و اهداف عالیه نظام پیش بینی و 

اجرایی شود.
 

حمایت بانک ایران زمین از مسابقات 
موتورسواری استان خراسان جنوبی

با حمایت بانک ایران زمین مســابقات موتورسواری در 
بخش اساللوم قهرمانی استان برگزار شد. به نقل از روابط 
عمومی بانک ایران زمین؛ بخش اول مســابقات اساللوم 
قهرمانی اســتان خراســان جنوبی با حضور حسن رضا 
یزدانی مدیر شعب اســتان های سیستان و بلوچستان 
و خراســان جنوبــی و ســامان اکبرپــور رئیس هیأت 
موتورســواری و اتومبیلرانی این استان در پیست چند 
منظوره امیرآباد شهرســتان بیرجند برگزار شد. یزدانی 
ضمن ابراز خرسندی از حضور جوانان در میادین ورزشی، 
انجام ورزش مســتمر را عامل اصلی سالمتی، شادابی و 
موفقیت در فعالیت روزانه بیان کرد. اکبرپور از حضور گرم 
بانک ایران زمین به عنوان حامی برگزاری مسابقات تشکر 

و قدردانی کرد.

امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک 
دی، سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر و 

شرکت مسافرتی شاهدان کوثر
مدیران بانک دی، ســازمان فرهنگی ســیاحتی کوثر و 
شرکت مســافرت هوایی جهانگردی و زیارتی شاهدان 
کوثر به منظور ایجاد هم افزایی بیشتر تفاهم نامه همکاری 
امضاء کردنــد. به گزارش روابط عمومــی بانک دی؛ در 
این مراســم که در ستاد مرکزی بانک دی برگزار شد با 
حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک، مدیرعامل 
سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر و شرکت مسافرت هوایی 
شاهدان کوثر و جمعی از مدیران ارشد هر سه سازمان، 
تفاهم نامه سه جانبه همکاری منعقد شد. در این نشست 
علیرضا قیطاســی، مدیرعامل بانک دی، ضمن تسلیت 
ایام ســوگواری اباعبداهلل الحســین)ع( با اشاره به لزوم 
ارائــه خدمات باکیفیت به خانواده معزز ایثارگران گفت: 
با حضور آقای قاضی زاده هاشمی در بنیاد شهید و امور 
ایثارگران فصل تازه ای از همکاری های متقابل میان بانک 
دی و بنیادشهید با رویکرد توسعه دامنه خدمات رسانی 
به خانواده معزز شــهدا و ایثارگران آغاز شده است. وی 
افزود: بر این اساس، عالوه بر توسعه بانکداری الکترونیک 
و خدمات غیرحضوری یکی از اهداف و سیاســت های 
بانــک دی راه اندازی میزهای خدمــت در مراکز بنیاد 
شهید در سراسر کشور است که برای اخذ مجوز با بانک 
مرکزی مکاتباتی انجام شــده اســت و پس از دریافت 
مجوزهــای الزم این میزهای خدمــت در مراکز بنیاد 
شهید در سراسر کشــور برای خدمت رسانی به جامعه 
هدف افتتاح خواهند شد.  قیطاسی، توسعه کمی و کیفی 
تفاهم نامه های امضاء شده فیمابین بانک و سازمان ها و 
شرکت های زیرمجموعه بنیاد شهید را در ماه های اخیر 
نشان دهنده عزم راسخ مدیران دو مجموعه برای افزایش 
دامنه خدمات رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران دانست 
و تصریح کرد: بانک دی تســهیالت خرد تا سقف ۱۰۰ 
میلیون تومان را برای خانواده معزز ایثارگران که حقوق 
خود را از بانک دی دریافت می کنند با ارائه گواهی کسر 
از حقوق بدون نیــاز به ضامن ارائه می کند که طراحی 
این بسته اعتباری کامال منطبق بر نیاز و انتظارات جامعه 
ایثارگری اســت. مدیرعامل بانک دی امضاء تفاهم نامه 
با سازمان فرهنگی ســیاحتی کوثر و شرکت مسافرتی 
شــاهدان کوثر را گامی دیگر در برآورده کردن انتظارات 
خانواده معزز شــاهد و ایثارگر دانست و گفت: هدف از 
ایــن تفاهم نامه فراهم کردن زمینه اعزام پدران، مادران 
و خانواده های معزز شهدا و ایثارگران به عتبات عالیات 
است که امیدواریم منشا خیر و برکت برای خدمتگزاران 

به این قشر معزز باشد. 
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پاسخ وزارت جهاد و کشاورزی به 
گزارشی درباره گوشت

در روزنامه همدلی مورخ ۱4۰۱/۰4/۰7 گزارشــی 
با عنوان »آشغال گوشــت؛ پر تقاضا در فروشگاه ها« 
منتشــر شد که وزارت جهاد و کشاورزی جوابیه ای 
به شــرح زیر به دفتر روزنامه ارســال کرده که در 

ادامه می آید:  
» قیمت خرید هر کیلوگرم وزن زنده گوســاله نر 
پروارشــده در بازار 74-73 هزار تومان و گوسفند 
نر پروار شــده 75-74 هزار تومان می باشــد، لذا 
قیمت الشه حاصل نباید بیشتر از ۱67 هزار تومان 
خریدوفــروش گردد. بدیهی اســت علی رغم ثبات 
نسبی قیمت دام در واحدهای دامداری، قیمت های 
باالتر برای هر کیلوگرم گوشت گوساله و گوسفند 
غیرمنطقــی بوده و ســازمان های نظارتی باید این 
موضوع را پیگیری و با ســودجویان برخورد شود. 
الزم به ذکر است برنامه مدیریت ملی تولید گوشت 
قرمز بر اســاس توانمندی تولیــد در چهار قطب 
دام پروری کشور با همکاری تشکل های دام پروری 
و شرکت پشــتیبانی امور دام کشور تدوین شده و 
در حال انجام می باشد. با تکمیل اجرای این برنامه، 
مدیریت تولید گوشــت قرمز در اختیار تشکل های 
دامی قرارگرفته و واســطه های غیرضروری حذف 

خواهند شد.«

بورس پر نوسان بود، اما سبز ماند
هر چند که شــاخص کل بورس روزی پر نوسان را 
پشت سر گذاشت، اما در نهایت توانست صعودی به 

کار خود پایان دهد.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با 4۱۱۲واحد 
افزایش تا رقم یک میلیون و 4۲7هزار واحد صعود 
کرد. شــاخص کل با معیار هــم وزن نیز 3۸6واحد 
افزایش یافت و به رقم 3۸۰هزار و 36۲واحد ایستاد. 
معامله گــران این بازار ۲۲6هزار معامله انجام دادند 

که ۲۰هزار و 4۱میلیارد ریال ارزش داشت.
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، پتروشیمی نوری، 
ملــی صنایع مس ایــران، ســرمایه گذاری تأمین 
اجتماعــی، پاالیش نفت بندرعباس و کشــتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران نسبت به ســایر نمادها 
بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی فناوران 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی 
بورس گذاشتند. امروز شاخص کل فرابورس هم با 
صعــودی 35واحدی به رقم ۱۸هــزار و 73۸واحد 

رسید.
در این بازار ۱۱5هزار معامله به ارزش ۱4۹۲میلیارد 
ریال انجام شد. پتروشیمی زاگرس، بیمه پاسارگاد، 
پاالیش نفت شیراز، پلیمر آریاساسول و پتروشیمی 
تندگویان نســبت به ســایر نمادها بیشترین تأثیر 
مثبت و در مقابل اعتباری ملل و زغال سنگ پروده 
طبس نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی 

را روی فرابورس گذاشتند.

پرداخت وام اجاره به 
حدود 1۵هزار نفر تاکنون

از اواســط خرداد کــه فرآیند ثبت نــام متقاضیان 
تسهیالت کمک ودیعه مســکن توسط وزارت راه 
و شهرســازی آغازشده تاکنون بیش از 35هزار نفر 
بــرای دریافت وام به بانک هــای مربوطه معرفی و 
حدود ۱5هزار نفر این تسهیالت را دریافت کرده اند.

بــه گزارش ایســنا، از زمــان ابالغ دســتورالعمل 
تســهیالت کمک ودیعه مسکن در نیمه خردادماه 
۱4۰۱ تا امروز ۱۰مرداد تعداد 35هزار و 6۱6پرونده 
برای متقاضیان معرفی شده کمک ودیعه مسکن به 
بانک های مربوطه تشکیل شــده کــه از این تعداد 
۱4هــزار و ۸5۰نفر به میــزان ۸6۱6میلیارد ریال 

تسهیالت ودیعه مسکن خود را دریافت کرده اند.
بنــا به گفته مهدی صحابیـ  معاون اداره اعتبارات 
بانک مرکزی، پس از مصوبه شــورای پول و اعتبار 
ســهمیه بانکی و اســتانی به همراه دستورالعمل 
نحوه پرداخت به نظام بانکی از ســوی بانک مرکزی 
ابالغ شده است. بر این اســاس متقاضیان دریافت 
تسهیالت با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازی 
و ارائه اجاره نامه کدرهگیری دار رســمی مربوط به 

سال ۱4۰۱ ثبت نام اولیه را انجام می دهند.
از روز ۱۲خردادماه ثبت نام دریافت تسهیالت کمک 
ودیعه مسکن آغازشده است.  این وام که به منظور 
حمایت از مستأجران در زمان شیوع کرونا مصوب 
شده در سال های ۱3۹۹ و ۱4۰۰ نیز پرداخت شد. 
سقف این تسهیالت در شهر تهران در سال گذشته 
7۰میلیــون تومان بود که امســال به ۱۰۰میلیون 

تومان افزایش یافته است.
بر اســاس مصوبه شــورای پول و اعتبار، ســقف 
وام ودیعه مســکن بــرای متقاضیان شــهر تهران 
۱۰۰میلیون تومان، برای کالن شــهرها 7۰میلیون 
تومان و برای ســایر شــهرها 4۰میلیــون تومان 

مقررشده است. 
متقاضیــان برای ثبت نام تســهیالت کمک ودیعه 
مسکن به ســامانه طرح های حمایتی وزارت  راه و 
شهرسازی به نشــانی saman.mrud.ir مراجعه 

کنند.
در ســال های ۱3۹۹ و ۱4۰۰ حدود 45۰هزار نفر 
وام اجاره را دریافت کرده اند. این در حالی است که 
حدود ۸.5میلیون خانوار مســتأجر در کشور وجود 
دارد. عدم اختصاص وام به بســیاری از مستأجران، 

گالیه های آن ها را در پی داشت.
 به نظر می رسد با توجه به کمبود منابع،   بانک ها در 
این تسهیالت سخت گیری هایی داشتند.  پرداخت 
آن طور که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی گفته اولویت وام ودیعه مسکن با کسانی 

است که قباًل این وام را دریافت نکرده اند.
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همدلی|  فاطمه آقایی فرد: سیاســت چراغ 
خامــوش بانک ها بــرای نگه داری ســپرده ها 
همچنان ادامه دارد. آن طــور که گزارش های 
میدانی نشــان می دهد بســیاری از بانک های 
خصوصــی بــرای جلوگیری از خارج شــدن 
سپرده های سرمایه گذاران، پیشنهاد سودهای 
باالتری به مشــتریانی که پول های زیادی در 
بانک ها پس انداز کرده اند، می دهند. پیشــنهاد 
پرداخت سودهای جذاب به سپرده گذارانی که 
سرمایه های ســنگینی در بانک ها دارند در پی 
زمزمه های رسیده ناشــی از کاهش نرخ سود 
بانکی در روزهای اخیر شــدت گرفته است. در 
ماه های اخیر در حالی نرخ سود بازار بین بانکی 
رکوردهــای قابل توجهــی را تجربه کرد که بر 
اساس اعالم بانک مرکزی، این نرخ در 3۰تیر به 
۲۱.3۱درصد رسید، این رقم که باالترین عدد 
ثبت شده از بهمن ۹۹ تاکنون بود، در حالی با 
واکنش منفی بســیاری از فعاالن بازار سرمایه 
همراه شــد که در جلســه اخیر بورسی ها در 
نهایت روند کاهشــی گرفت و به ۲۱.۱3درصد 
رسید؛ اتفاقی که چندان به مذاق بورس خوش 
نیامد و نتوانست جلوی ریزش ها را بگیرد. حاال 
به گفته بسیاری از دســت اندارکاران بورسی، 
رقم ســود باید به کمتر از ۲۰درصد برســد؛ 
خواسته ای که این بار با واکنش منفی بسیاری 
از بانک های خصوصی همراه شده و بسیاری از 
آن ها را نگران خروج ســرمایه ها از بانک کرده 
است. در چنین شرایطی کم نیستند بانک هایی 
که با شــماره همراه افرادی که سپرده باالیی 
دارند تماس گرفته و برای جلوگیری از خروج 
سپرده ها از بانک، پیشنهاد سودهای جذاب تری 
به مشــتریان خاص خود را می دهند. هر چند 
به نظر می رسد این سیاست هم افاقه نکرده و 
جریان پول از بانک ها به سمت بازارهای دیگر 
اســت. این را حتی می توان از آمارهای رسمی 
هــم به خوبی فهمید. آن طور کــه دبیر کانون 
بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به ایلنا 
گفته: »ســپرده گذاری در بانک ها کاهش پیدا 
کرده و به همین دلیل برخی از بانک ها خالف 

بانک مرکزی نرخ ســود ســپرده گذاری را باال 
برده اند و حاضر هســتند تبعات مجازات آن را 
بپردازند چرا که ســپرده به اندازه مصرف وجود 
ندارد.« آن طور که گزارش های میدانی نشــان 
می دهد، برخی از بانک های خصوصی پیشنهاد 
افزایش نرخ بهره تا 3۰درصد را به مشــتریان 
خود می دهند. این موضوع باعث می شــود تا 
ســپرده گذاران ســرمایه های خود از بانک را 
خارج نکرده و پول ها در بانک ها پارک شود. در 
ایــن میان بانک ها هم به جای حمایت از تولید 
و اســتفاده از این ســپرده ها برای تأمین مالی 
بنگاه های تولیدی، به سمت خرید ملک رفته 
و بازار مسکن را حسابی به هم می ریزند. سود 
سپرده های بانکی هم از چاپ پول بدون پشتوانه 
تأمین شده و به این ترتیب ماجرای تورم روزبه روز 
سر از جاهای عجیبی درمی آورد. بی شک سود 
باالی بانکی به معنای خواب کســب وکار و بر 
هم ریختن بازارهایی همچون مســکن است. 
از طرفی نابودی بــورس و بیمه هم قوزباالقوز 
اجرای این سیاســت اســت. به نظر می رسد 
در شرایطی که بازار ســرمایه جور سود باالی 
بانکی را می کشد، بســیاری از افراد پولدار در 
همین شرایط سود باالتری نسبت به بی پول ها 

دریافت می کننــد. آن طور کــه گزارش های 
میدانی نشان می دهد بسیاری از بانک ها برای 
ســپرده های باالی ۱۰۰میلیون تومان ســود 
حدود 3۰درصدی و برای ســپرده های کمتر 
از ۱۰۰میلیــون تومان ســود قانونی پرداخت 
می کنند. این در حالی است که در جلسه اخیر 
مقررشــده نرخ سود به ۲۱.۱3درصد برسد. در 
حالت طبیعی در شرایطی که نرخ سود بانکی 
کاهش می یابد، بازار ســرمایه وضعیت بهتری 
پیدا می کند، این در حالی است که در روزهای 
اخیر وقتی زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی 
مطرح شد، بســیاری از رسانه ها تیتر زدند که 
بازار سرمایه به کاهش نرخ سود بانکی واکنش 
مثبتی نشان نداد. به نظر می رسد در این میان 
سیاســت چراغ خاموش بانک ها برای ترغیب 
مشتری ها در نگه داری ســپرده  در بانک ها از 
چشم بسیاری از رســانه ها و حتی تحلیلگران 
دورمانده است. در مجموع آنچه از صحبت های 
سرمایه داران برمی آید نشان می دهد که بسیاری 
از بانک ها، برای سپرده های ۱۰۰میلیون تومان 
و بیشتر یا ۲۰۰میلیون تومان و بیشتر نرخ های 
مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند. 
در برخی از موارد حتی ســودهای 4۰درصدی 

نیز گزارش شــده اســت. این یعنــی بانک ها 
به کســانی که پول قابل توجهــی را نزد آن ها 
سپرده  گذاری کنند، بدون توجه به محدوده ای 
که شــورای پول و اعتبار تعیین کرده ســود 
می دهند. به عبارت دیگر قانون )نرخ سود( برای 
ســپرده گذاران خرد فقط اجرا می شود. قطعاً 
همان طور که ده ها بار در تریبون های مختلف 
از زبان مســئوالن و کارشناسان مطرح شده، 
تنگنای اعتباری مهم ترین دلیل جذب سپرده با 
چنین نرخ هایی است؛ اما می دانیم که نرخ سود 
سپرده بیشتر، به معنای سود تسهیالت باالتر، 
کاهش نرخ ســرمایه گذاری باال، کاهش میزان 
بازگشت تسهیالت و کاهش بازدهی بخش های 
مولد اقتصاد است. تحت چنین شرایطی همه 
تالش های دولت و بانک مرکزی برای افزایش 
نرخ رشد اقتصادی با مؤلفه نرخ سود سپرده به 
هیچ تبدیل می شود چراکه در وضعیت کنونی 
اقتصاد، سود بیست وچند درصد برای تسهیالت، 
هیچ توجیهی برای ایجاد انگیزه سرمایه گذاری 
و شــروع یک کسب وکار جدید ایجاد نمی کند 
و شــاهد این ادعا هم آمار مرکــز آمار ایران از 
کاهش نرخ سرمایه گذاری و افزایش موجودی 

انبار در سال های اخیر است.

هم زمان با زمزمه  کاهش نرخ سود بانکی، برخی بانک ها به سپرده های باالی 100میلیون تومان، پیشنهاد سود 25 تا 30درصدی می دهند

پیشنهادهایتلفنیبانکهابهسپردهگذاران

همدلــی| در آســتانه واردات خــودرو، همچنــان حدود 
۲۲4۹دستگاه انواع خودرو از سال های قبل در گمرک مانده و 
تعیین  تکلیف نشده است. به گزارش ایسنا، بعدازآنکه مصوبه 
مجلس دربــاره واردات خودرو در قانون بودجه ۱4۰۱ حذف 
شــد، در خردادماه، قانون ســاماندهی واردات خودرو که در 
آبان ماه سال گذشــته در راستای ساماندهی بازار در مجلس 
تصویب شــده بود، به دولت ابالغ شــد. قرار بر این بود که در 
فاصله یک ماه،  آیین نامه واردات خودرو نهایی و ابالغ شود که 
هنوز خبری از آن نیســت. بااین وجود اخبار از ورود خودرو تا 
شهریورماه یعنی کمتر از یک ماه دیگر حاکی است و آن طور 
که منوچهر منطقی، معاون حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت)صمت( تأکید داشته،  طبق برنامه ریزی صورت گرفته، 
تا شهریور ۱4۰۱ واردات خودرو انجام می شود. اکنون واردات 
خودرو که از سال ۱3۹7 به دلیل وضعیت ارزی ممنوع شد، 
لغو شده اســت و دولت حدود ۱۹هزار میلیارد تومان درآمد 
از محــل واردات خودرو در ســال جدید در بودجه امســال 
پیش بینی کرده است، اما همچنان واردات در ابهام قرار دارد 
و ســازوکار آن مشخص نیست. در حاشیه این جریان، بحث 
خودروهای وارداتی دپو شــده در گمرک مطرح است که از 
سال ها قبل از ممنوعیت واردات به گمرک رسیده و در نتیجه 
تصمیم یک باره برای ممنوعیت، بالتکلیف باقی ماند. بیش از 
۱۲هزار خودروی دپو شــده در گمرک که در نهایت با چند 
مصوبــه و تمدید زمان، از دی ماه ۱3۹7 تا شــهریور ۱3۹۹ 
تعداد زیادی از آن ترخیص شــد ولی بخشی دیگر به دالیل 
مختلف، ترخیص نشــد و مدت هاست در انبارها مانده است 
و بارها تصاویری از وضعیت نامناسب آن ها در فضای مجازی 

منتشر و موردتوجه کاربران قرارگرفته بود.
 گمرک به وزارت اقتصاد  گزارش داد

این در حالی است که در آبان سال گذشته و به دنبال  دستور 
رئیس جمهوری مبنی بر پیگیــری وضعیت خودروهای دپو 
شده در گمرک، گزارشی از سوی معاونت وقت فنی گمرک 
ایران به وزارت اقتصاد ارائه و وضعیت خودروها اعالم شد. بر 
اساس این گزارش، از ۱۲هزار و ۲6۱دستگاه خودروی وارداتی 
که با ممنوعیت واردات مواجه شده بود،  ۱۰هزار و ۱۲دستگاه 
طبق مصوبات دولت ترخیص و ۲۲4۹خودروی دیگر امکان 

ترخیص پیدا نکرده بود.
 بیش از 1000دستگاه پرونده قضایی دارد ولی می تواند 

ترخیص شود
دلیل عدم تعیین تکلیف خودروهای باقی مانده، به داشــتن 
پرونده های قضایی، منع واردات یا عدم ثبت ســفارش است؛ 
به طوری که ۱۰۸۹دستگاه دارای پرونده قضایی بود که طبق 
مصوبات قبلی قید زمانی برای ترخیص آن ها مصرح نیســت 
و در صورت صدور رأی قطعی منع پیگرد یا برائت از ســوی 
مرجع رسیدگی کننده،  با رعایت مقررات امکان ترخیص دارد.

 احتمال امحای ۷3دستگاه خودروی آمریکایی
73دستگاه نیز خودروی آمریکایی یا سفارش آمریکاست که 
در کل، واردات ایــن قبیل خودروها از ســال ۱3۹5 ممنوع 
اعالم شــده بود و امکان ورود به مناطق آزاد و سرزمین اصلی 
را ندارند؛ بنابراین اینکه تکلیف این خودروها چه می شــود تا 
حدودی مشخص است، زیرا امکان ورود به سرزمین اصلی و 
حتی مناطق آزاد را نداشــته و در نهایت دو راه باقی می ماند؛ 
یا باید بازصادرات شــود که ممکن اســت به در گذر زمان و 
افت مدل خودرو و آسیب دیدن ظاهر آن، به دلیل ماندن در 
شرایط آب و هوایی نامناسب، خریداری برای آن در کشورهای 

دیگر نباشد. راه دیگر نیز امحای فنی این خودروهاست.
این در حالی اســت که چندی پیش، سه خودروی آمریکایی 
که چند ســالی متروکه شــده بود، از سوی ســازمان اموال 
تملیکی امحا شــد، چرا که نه امکان ورود به کشور را داشت 
و نه خریداری برای بازصادرات آن پیدا شــد؛ ازاین رو ممکن 
اســت با گذر زمان،  این 73خودرو  نیز به چنین سرنوشتی 

دچار شود.  پیش تر وقتی که بحث تعیین تکلیف خودروهای 
دپو شــده و واگذاری به مناطق آزاد مطرح شد، پیشــنهاد 
امحای فنی خودروهای آمریکایی ارائه شده بود. ۱۰۰ خودرو 
نیز متعلق به سهمیه جانبازان بوده که باالی ۲5۰۰سی سی 

است ولی قابلیت ترخیص داشته است.
  ۹2۷دستگاه معطل ثبت سفارش

امــا موضوع موردتوجه بــه حدود ۹۲7دســتگاه خودرویی 
برمی گردد که فاقد ثبت سفارش بوده یا تاریخ آن منقضی شده 
است، بر این اساس درصورتی که با مجوز دولت، وزارت صمت 
نســبت به باز کردن ثبت سفارش با توجه به لغو ممنوعیت 
واردات خودرو اقدام کند،  امکان ترخیص خواهد داشــت. در 
سه سال اخیر و در جریان مصوبات دولت برای تعیین  تکلیف 
خودروهای مانده در گمرک ، موضوع انجام ثبت سفارش برای 
این خودروها از ســوی وزارت صمت، مطرح شد ولی اقدامی 
صــورت نگرفت و اگــر این اتفاق نیفتد، بحــث مرجوعی و 

بازصادرات نیز مطرح خواهد بود.
 پیش نویس هم رفت ولی اتفاقی نیفتاد

این در حالی اســت که در اواخر آبان پارســال،  پیش نویس 
پیشــنهادی برای مشخص شــدن وضعیت خودروهای دپو 
در گمرک جهت تصویب در هیات وزیران،  از ســوی گمرک 
ایران به وزارت اقتصاد ارائه شــد تا موردبررسی قرار گیرد اما 

به نتیجه ای نرسید.
 وزارت صمت گفته که برنامه ای برای این خودروها 

ندارد
در حالی تکلیفی برای این حجم از خودروی مانده در شرایط 
نامناســب آب و هوایی در انبارهای مختلف گمرک و اموال 
تملیکــی وجود ندارد که اعالم آخریــن موضع وزیر صمت  
نشــان داده که برنامه ای هم برای تعییــن تکلیف آن ها در 
دســتور کار نیســت. فاطمی امین دراین باره گفته که طبق 
قانــون، واردکنندگان می توانند کاال را بدون ثبت ســفارش 
وارد گمرک کنند، اما نمی توانند آن ها را ترخیص کنند. این 
اتفاق در بخش خودرو هم افتاده، اما برنامه ای برای ترخیص 
آن ها نداریم. در نهایت بعد از ابالغ آیین نامه واردات خودرو بر 
اساس شرایط تعیین شده در آن، وضعیت خودروهای دپو شده 

مشخص می شود.

در آستانه واردات جدید

وضعیت مبهم ۲۲۴۹خودروی وارداتی؛ ترخیص، مرجوع یا امحا؟

همدلی| با توجه به اینکه تازه ترین آمار بانک مرکزی از رسیدن 
متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به 4۱میلیون و 7۰۰هزار 
تومان در تیرماه امسال حاکی است، در این ماه قیمت خانه در 
تمام ۲۲منطقه تهران با تغییر قیمت نسبت به ماه قبل مواجه 
شده  اســت. به گزارش ایســنا، بانک مرکزی در گزارشی که 
به تازگی منتشــر کرده، به بررســی تغییرات قیمتی و تعداد 
معامالت انجام شده در آپارتمان و ساختمان های مسکونی در 
مناطق ۲۲گانه تهران در تیرماه ســال جاری پرداخته است. 
براساس این گزارش، متوســط قیمت هر متر خانه در تهران 
به 4۱میلیون و 7۰۰هزار تومان رســیده که بیشترین قیمت 
هر متر خانه ۸3میلیــون و 75۰هزار تومان در منطقه یک و 
کمترین آن با ۲۰ میلیون و 7۸۰هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده 

است؛ بنابراین، فاصله قیمت هر متر آپارتمان در گران ترین و 
ارزان ترین منطقه تهران معادل 6۲میلیون و ۹7۰هزار تومان 
اســت. همچنین، مناطق ســه و دو بعد از منطقه یک، جزو 
گرانترین مناطق تهران گزارش شــده اند؛ به طوری که متوسط 
قیمت در منطقه دو،   63میلیون و 77۸هزار تومان و در منطقه 

سه،   7۲میلیون و 54۸هزار تومان است.
عالوه براین، مناطــق ۱7 و ۲۰، پس از منطقه ۱۸ ارزان ترین 
منطقه پایتخت گزارش شده اند و متوسط قیمت خانه در این 
مناطق به ترتیب ۲۲میلیــون و 45۱هزار تومان و ۲۱میلیون 
و ۱۹4هزار تومان اســت. از سوی دیگر، بررسی گزارش بانک 
مرکزی از نظر تفاوت متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه 
تهران در تیرماه نسبت به خردادماه ســال جاری بیانگر این 

اســت که  تمام ۲۲منطقه تهران با افزایش قیمت مسکن در 
ماه موردنظر مواجه شده اند؛ بنابراین، قیمت خانه در هیچ یک از 

مناطق تهران در مقایسه با ماه قبل کاهش نیافته است. 
طبق ایــن گزارش، تعــداد معامالت انجام شــده در این ماه 
حــدود  ۱۰.3هزار فقره بوده که دراین بین، بررســی جزئیات 
تعداد معامالت انجام شده در مناطق ۲۲گانه شهر تهران نشان 
می دهد که در تیرماه امسال تعداد معامالت مسکن در تیرماه 
سال جاری نسبت به خردادماه در تمام مناطق تهران کاهش 
قابل توجه داشــته اســت.  دراین بین، کم ترین تعداد معامله 
مسکن به منطقه ۱۹ با 56معامله و بیشترین تعداد معامله نیز 
به ترتیب به مناطق 5، ۲، 4 و ۱۰ مربوط می شود که هر یک 
به ترتیب  ۱5۰۲، ۹43، ۹۰۱ و  ۸6۰معامله مسکن داشته اند.

تغییرات قیمت خانه در ۲۲منطقه تهران


