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وحيدحاجيپور

چاپلوسان نفتي 
در حكايات آمده اس��ت روزي ش��اه عباس صفوي، كارگزاران خود را 
در ايوان كاخش گرد مي آورد و مهمان ضيافت شاهانه اي مي كند؛ در 
مقابل هر يكشان قلياني با سرگين اسب قرار مي دهد، حاضران شروع به 
پُك زدن مي  كنند و دمادم از مزه بكر قلياني مي گويند كه دود پِهنش، 

سراسر كاخ را گرفته بود. 
ش��اه به آنها گفت: س��ري قليان ها با بهترين تنباكو پر ش��ده اس��ت، 
جملگي در مدح تنباكو و عطر آن گفتند كه بهتر از اين نمي ش��ود! به 
سر اعليحضرت قسم، 50سال است كه قليان مي كشيم، اما تنباكويي 
به اين عطر و مزه نديده ايم! شاه عباس با تحقير به آنها نگاهي  می كند 
و می گويد: بميريد كه به خاطر حفظ پس��ت و مقام، حاضريد به جاي 

تنباكو، پِِهن اسب بكشيد و به تمجيد از آن بپردازيد!
اين حكايات بي ش��باهت به حال و روز بخشي از مديران كشور نيست 
به ويژه در صنعت نفت؛ عده اي دست به نامه و رسانه شده اند و از وزير 
جديد نفت، چنان شخصيت بزرگي مي سازند كه گويا يك معصوم به 
مقام عالي وزارت رسيده است. طي چند روز گذشته، نامه هاي بسياري 
خطاب به وزير نفت منتشر ش��ده كه مديران نفتي، براي ماندن بر سر 
س��مت هاي خود، به چنان تعاريفي از جواد اوجي مشغول هستند كه 

آدمي مي ماند چه اتفاقي افتاده است. 
همان هايي كه خود را فدايي وزير نفت پيش��ين مي دانستند، امروز به 
سوي اوجي كوچ كرده اند و در تملق و چاپلوس��ي، تنه به تنه يكديگر 
مي زنند. گويا فرام��وش كرده اند ت��ا همين چند س��ال پيش چگونه 
حكمراني مي كردند و اين روزها به چه رنگي درآمده اند، البته كه تا بوده 
همين بوده؛ متملقان در صدر سازمان هستند و اينگونه فكر مي كنند 
كه مي توانند با زبان چربشان، همچنان در صدر بمانند و صد افسوس 
كه اينگونه شده اس��ت. افراد چاپلوس در س��ازمان هاي دولتي اغلب 
مناصب را در انحصار خود قرار داده اند، ب��دون آنكه ذره اي تخصص و 

تعهد داشته باشند. 
يك بار براي هميشه هم كه ش��ده، بايد قيد اينگونه افراد را در نفت و 
البته ساير نهادهاي دولتي زد، شايد بهترين الگو براي پس زدن افراد 
چاپلوس در بدنه اجرايي كشور، نامه 53 نهج البالغه باشد؛ همان نامه 
معروفي كه اميرالمؤمني��ن)ع( خطاب به مالك اش��تر فرماندار مصر 
مي نويسند و نكات مهمي را عنوان مي كنند. در اين نامه به مالك اشتر 
توصيه و تأكيد شده است كه دور كارگزاران چاپلوس را خط بكش كه 
سمي مهلك براي اداره حكومت است. در بخشي از اين نامه مي خوانيم: 
»بايد برگزيده ترين كارگزاران تو كساني باشند كه سخن حق بر زبان 
آرند، هر چند، حق تلخ باشد. به پرهيزگاران و راستگويان بپيوند، سپس 
از آنان  بخواه كه تو را فراوان نستايند و به باطلي كه مرتكب آن نشده اي، 
شادمانت  ندارند، زيرا ستايش آميخته به تملق، سبب خودپسندي شود 

و آدمي را به سركشي  وادارد.«
اين فراز از نامه، مسئوليت سنگيني را متوجه كارگزاران ارشد نظام 
مي كند و به آنها گوشزد كرده كه اگر در مقابل چاپلوسان نرم شوند، 
دچار خطاهاي بسيار شده و چنان آنها را در خودپسندي و سركشي 
غرق مي س��ازد كه ديگر هيچ جايي براي اصالح ام��ور باقي نخواهد 

گذاشت. 
وقتي چاپلوسان حاكم باشند، اميد به اصالح امور در ميان شايستگان 
سقوط مي كند، همانگونه كه امير كالم در بخشي ديگر از نكات مديريتي 
خود در خصوص ارتفاي چاپلوس��ان و منافقان مي فرمايند: »خوبان از 
نيكي دلسرد و زده مي  شوند و از خوبي دست مي كشند و بدها به بدي 
عادت مي كنند و در نتيجه جامعه از  داشتن افراد خوب محروم  مي شود 

و از بدها انباشته مي  گردد.« 
روي سخن با وزراست؛ افرادي كه بايد در انتخاب مديران زيرمجموعه 
خود از عنصر شايسته س��االري بهره برده و متلمقان را هر چند داراي 
نقاط مثبت كاري باشند، حذف كنند كه اينگونه افراد، آفت سازمان ها 
هستند. چاپلوس��ان اين روزها، همه نگاه شان به وزرايي است كه فكر 
مي كنند مانند وزراي اس��بق، عاش��ق شنيدن مدح و س��تايش آنان 
هس��تند، در حالي كه ادامه رون��د قبل، قطع اميد وحش��تناكي را به 

سازمان ها وارد مي كند. 
فرهنگ تملق در نهادهاي دولتي، همچون علف هاي زايدي است 
كه بايد هر چه زودتر هرس ش��وند تا هم ديگر مانعي نباشد براي 
رشد سازمان و هم افرادي كه شايسته كارگزاري هستند، به جايگاه 

اصلي خود دست يابند.

 جزئيات تأمين انرژي نيروگاهي 
در زمستان

زمس�تان  مص�رف  نی�از  گف�ت:  ب�رق  س�خنگوي صنع�ت 
و  م�گاوات  43ه�زار  مع�ادل  ب�رق  صنع�ت  در  امس�ال 
5درص�د بیش�تر از اوج ب�ار س�ال گذش�ته ب�رآورد مي ش�ود. 
مصطفي رجبي مش��هدي در گفت وگو با فارس با اشاره به اين مسئله 
درباره كسري ميزان گاز ورودي به نيروگاه هاي كشور گفت: ما در سه 
ماه سرد آذر، دي و بهمن ماه با كسري ميزان گاز ورودي به نيروگاه هاي 
كشور مواجه هستيم كه سال گذشته اين ناترازي به طور ميانگين بين 

80 تا 110ميليون مترمكعب گاز طبيعي بود. 
س��خنگوي صنعت برق با بيان اينكه نياز مصرف زمس��تان امسال در 
صنعت برق معادل 43هزار مگاوات برآورد مي شود، تأكيد كرد: با توجه 
به افزايش اوج بار، نياز به گاز طبيعي نس��بت به سال گذشته افزايش 
پيدا كرده است و در زمستان سال جاري نيروگاه هاي كشور با احتساب 
طرح هاي مديريت مصرف به حداق��ل 227ميليون مترمكعب گاز در 

طول روز نياز دارند. 
وي در تشريح توافقات صورت گرفته بين وزارت نيرو و نفت به منظور 
تأمين سوخت در فصل زمس��تان گفت: بر اين اساس وزارت نفت قول 
تأمين 110ميليون متر مكع��ب گاز در روز مع��ادل 48درصد از نياز 
نيروگاه هاي كش��ور را داده و بين 110 تا 120ميليون متر مكعب گاز 

مورد نياز روزانه نيروگاه در فصل سرد تأمين نمي شود. 
رجبي مشهدي در پاسخ به اين مسئله كه ميزان كسري سوخت ناشي از 
كسري تأمين گاز طبيعي از چه منابعي تأمين مي شود، گفت: به منظور 
كسري ناترازي تأمين س��وخت گاز طبيعي بايد از منابع سوخت مايع 

استفاده كنيم تا از اوج بار فصل زمستان بدون مشكل عبور كنيم. 
سخنگوي صنعت برق با اش��اره به اينكه مخازن ذخيره سازي سوخت 
مايع نيروگاه هاي كش��ور 25درصد كمتر از مقدار مشابه سال گذشته 
است، گفت: در شرايطي كه گاز طبيعي مطابق توافق به نيروگاه برسد، 
صنعت برق ب��ه روزانه 117ميليون ليتر گازوئيل ني��از دارد تا ناترازي 

سوخت خود را تأمين كند. 
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه در حال حاضر توافق شده كه روزانه 
30 تا 35ميليون ليتر گازوئيل به ظرفيت مخازن سوخت مايع نيروگاه 
اضافه شود، گفت: ظرفيت كل مخازن سوخت مايع نيروگاه هاي كشور 
3/6ميليارد ليتر است كه در حال حاضر 1/7ميليارد متر مكعب از اين 
ذخاير با سوخت مايع پرشده است. در شرايطي كه روند افزايش روزانه 
30 تا 35ميليون ليتر گازوئيل ادامه داشته باشد، اين مخازن ظرف دو 
ماه آينده تكميل شده و مشكالت صنعت برق تا حد زيادي بهبود پيدا 

خواهد كرد. 
وي با اشاره به اينكه هر مخزن س��وخت مايع بايد در مدت فصل سرد 
2/5 مرتبه پرشود، ادامه داد: به نظر مي رسد، در بازه زماني فصل سرد 
نيروگاه هاي كشور به استفاده از س��وخت نفت كوره تا حد 35ميليون 

ليتر در روز مجبور شود.

اگرچ�ه تصوی�ب ط�رح واردات مش�روط 
خودروي خارجي، در ابت�دا بازار خودروي 
الکچ�ري را با کاه�ش قیم�ت مواجه کرد 
و برخ�ي از تحلیلگ�ران معتقدن�د مصوبه 
مذک�ور ربطي به ب�ازار خودروه�اي تولید 
داخل ن�دارد اما رئیس کمیس�یون صنایع 
مجلس در همین باره گفت: زماني که قیمت 
خودروهاي خارجي پایین بیاید یقین داشته 
باش�ید س�ایه بر خودروي داخل�ي خواهد 
انداخت و خودروي داخلي هم کاهش قیمت 
خواهد داشت و گام اول این طرح شكستن 
انحص�ار، گام دوم آن کیفیت مح�وري 
و گام س�وم نظ�ارت بر ب�ازار خواه�د بود. 
اقتصاد ايران در وضعيت پيچيده اي قرار گرفته است 
از يك طرف بخش دولتي و شركت هاي دولتي به 
دليل كسري بودجه سيستم بانكي كشور را براي 
تأمين بودج��ه در موضع چاپ پ��ول و همچنين 
پرداخت تس��هيالت بانكي از محل س��پرده هاي 
بانكي مردم ق��رار داده اند كه نتيجه اش س��رعت 
گرفتن كاهش ارزش پول ملي می شود، از طرف 
ديگر صاحب��ان كاال با توجه به س��رعت كاهش 
ارزش پول ملي، عرضه كاال با برآوردهاي قيمتي 
گذشته را اقتصادي نمي دانند و معتقدند تا وقتي 
كه دولت و سيستم بانكي دست از كاهش ارزش 
ريال برندارند، كاال بايد به ارزش جاري و قيمت روز 

در بازار عرضه شود. 
  دلیل آشفتگی نظام عرضه چیست

وضعيت فوق موجب ش��ده تا نظام توليد، عرضه 
و توزي��ع كاال در بازار با اخالل مواجه ش��ود، زيرا 

توليد كنندگان و واردكنن��دگان به خوبي از روند 
مس��تمر كاهش ارزش پول ملي به دليل تأمين 
كس��ري بودجه دولت و بانك، مطلع مي باش��ند.
از اين رو خواس��تار اين موضوع هستند كه بساط 
نرخ گ��ذاري بر اس��اس برآورده��اي غير صحيح 
يا قديم��ي برچيده ش��ود و محصول بر اس��اس 
واقعيت هاي اقتص��اد و ارزش ج��اري و وضعيت 

كنوني دخل و خرج بنگاه ها عرضه شود. 
مقاومت بخش هاي قيمت گذاري كاال و خدمات 
در برابر خواس��ته فعاالن اقتصادي موجب شده 
تا برخ��ي از توليد كنندگان عرض��ه محصول با 
قيمت هاي كنوني را به بهانه هاي مختلف به عقب 
بيندازند ك��ه اين مورد بازار را ب��ا التهاب قيمتي 
مواجه كرده اس��ت و از طرف��ي در صورت عرضه 
محصول با نرخ هاي پيشين نيز زيان هاي هنگفت 

در حساب ها به نمايش گذاشته مي شود. 
  در آرزوی عرضه به نرخ بازار

به طور نمونه مدت هاس��ت كه خودروس��ازان به 
بهانه هاي مختلف عرضه محصول به بازار را با تأخير 
همراه كرده اند تا شايد بتوانند مجوز افزايش قيمت 
به ارزش جاري را از دولت دريافت كنند و شوراي 
رقابت را از ميان بردارند، البته در مواقعي هم كه 
فش��ار براي عرضه محصول به بازار زياد مي شود 
خودروس��ازان زيان چند ده هزار ميليارد توماني 
خود را به نمايش مي گذارند و كمي عرضه خودرو 

به بازار را تقويت مي كنند. 
فضاي فوق را در كنار دپوي كلي كاال در گمركات 
و بنادر در نظر بگيريد تا متوجه ش��ويد وضعيت 
نظام واردات، توليد و عرضه و توزيع و آش��فتگي 

قيمت ها نيز به چه ش��كلي اس��ت، در اين ميان 
به دليل خلق نقدينگي بدون پش��توانه و ضعف 
نظام مالياتي و توزيع عادالن��ه ثروت و بازتوزيع 
عادالنه امكانات از يك طرف مردم فقير مي شوند 
و از يك طرف عده اي نيز ثروتمند تر مي ش��وند 
و مي خواهن��د ري��ال خ��ود را در برابر ت��ورم با 
س��رمايه گذاري حفظ كنند ب��ه همين دليل در 
آشفتگي نظام توليد و عرضه با افزايش تقاضا نيز 

در بخش هاي سرمايه اي مواجه هستيم. 
  ورود مجلس

حال در فضايي كه به تصوير كشيده شد، مجلس 
شوراي اس��المي با رؤيت افزايش شديد قيمت 
خودروي داخلي و خارجي در بازار تصميم گرفت 
با آزاد سازي مش��روط خودروي خارجي حداقل 
في الح��ال حب��اب قيمتي خودروه��اي لوكس 
خارجي را تا حدودي كنترل كند، تا بتواند كم كم 
بعد از بررس��ي وضعيت مال��ي، توليدي، نيروي 
انساني و مديريتي خودروس��ازان داخلي زمينه 
اصالحات واقعي در اين بخ��ش را فراهم آورد تا 
شايد روزي خودروساز داخلي همزمان با اصالح 
بودجه و ماليه دولت و بانك ها خودروي با كيفيت 

و ارزان به مردم ارائه كند. 
برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند ممنوعيت 
واردات خودروي خارجي در س��ه س��ال گذشته 
زمينه افزايش قيمت خودروي خارجي در كشور 
را فراهم آورد و به دنبال آن نرخ خودروي داخلي 
رش��د كرد، از اين رو بر اين باورند كه ب��ا واردات 
خودروي خارجي و شكس��ت حب��اب قيمتي در 
اين بازار، خودروي داخلي نيز با افت قيمت مواجه 

مي ش��ود، از اين رو تصميم مجلس براي واردات 
خودرو را به ش��رط اعمال اصالحات اقتصادي در 
ساير بخش ها چون گروه هاي خودروسازي، ماليه 
دولت و بانك ه��ا منتج به اف��ت قيمت خودروي 

داخلي ارزيابي مي كنند. 
نايب رئيس كميس��يون صنايع مجلس با حضور 
در استوديو خبر 21 پنج ش��نبه شب شبكه يك 
س��يما درباره تصوي��ب طرح واردات خ��ودرو در 
مجلس گف��ت: اين مصوبه، اصالح م��اده 4 اعاده 
شده از شوراي نگهبان بود كه با اين اصالح در ازاي 
صادرات خودرو، قطعات خودرو و خدمات در اين 
راستا بتوانيم به ميزان محدودي كه شوراي رقابت 

مشخص مي كند واردات خودرو داشته باشيم. 
 سيدجواد حسيني كيا گفت: در اين طرح يك كار 
هوشمندانه و مشروطي صورت گرفته است؛ اول 
حمايت از خودرو س��از داخل��ي، دوم حمايت از 
قطعه سازان داخلي و سوم حمايت از ارائه كننده 
خدمات است كه در ازاي تمام اينها افرادي بتوانند 

خودرو وارد كنند. 
وي افزود: خودروهايي كه امكان واردات دارند بايد 
در كالس بي  يا از نظر ايمني از س��ه ستاره باالتر 
باشند، اين ش��رايط مي تواند در گام اول انحصار 
را از بين بب��رد. نايب رئيس كميس��يون صنايع 
مجلس خاطر نشان كرد: االن كه اين طرح مصوب 
شده و در انتظار نظر شوراي نگهبان است، قيمت 
خودروهاي خارجي به شدت در حال ريزش است 

و اين حباب از بين مي رود. 
 حسيني كيا درباره خروج ارز از كشور در صورت 
واردات خودرو در اين طرح گف��ت: در اين طرح 
اعالم ش��ده كه منش��أ ارز داخلي نباش��د و اگر 
فردي در خارج از كشور ش��ركت يا خانه اي دارد 
مي تواند در ازاي آن به جاي ارز، خودرو وارد كند 
و همچنين در قبال صادراتي كه صورت مي گيرد، 
البته ميزان را شوراي رقابت مشخص مي كند. وي 
تصريح كرد: اين يك طرح هوشمندانه مشروطي 
است كه مي تواند خودرو س��از ما را وادار كند كه 
خودرو با ش��رايط رقابت پذير، ص��ادرات محور و 
ارزانقيم��ت توليد كند. نايب رئيس كميس��يون 
صنايع مجل��س ادامه داد: مجلس و كميس��يون 
صنايع يك نگاه ديگري را در گام هاي بعدي نسبت 
به كيفيت محوري و در گام نهايي نظارت در بازار 

را پيگيري مي كند. 
حسيني كيا خاطر نشان كرد: واردات خودرو براي 
عموم مردم آزاد است با اين ش��رط كه منشأ ارز 
داخلي نباشد، در ازاي واردات بايد صادرات خودرو 
يا قطعات خودرو داشته باشند و همچنين افرادي 

كه امكان ارائه خدمات دارند. 
وي با بيان اينكه قيم��ت خودروهاي خارجي در 
كشور هش��ت برابر قيمت واقعي آن است، گفت: 
زماني كه قيمت خودروهاي خارجي پايين بيايد 
يقين داشته باش��يد س��ايه بر خودروي داخلي 
خواهد انداخت و خ��ودروي داخلي هم كاهش 
قيمت خواهد داشت و گام اول اين طرح شكستن 
انحصار، گام دوم آن كيفيت محوري و گام س��وم 

نظارت بر بازار خواهد بود.

در حالي که با تش�كیل دولت سیزدهم امید 
براي بهبود وضعیت اقتصاد و کنترل تورم در 
جامعه شكل گرفته است با افزایش تسهیالت 
خرید مس�كن به 480 میلیون تومان و سود 
600 میلیوني و قسط بیش از 8 میلیون تومان 
این وام، س�یگنال تداوم ت�ورم در اقتصاد و 
به ویژه بخش مس�كن به جامعه ارس�ال شد. 
برخي از كارشناس��ان اقتصادي بر اي��ن باورند 
كه ايجاد اميد همراه با اصالح��ات اقتصادي در 
جامعه مي تواند در كنت��رل انتظارهاي تورمي تا 
حدودي مؤثر باشد با توجه به اينكه سياست هايي 
در دولت گذش��ته اعمال ش��ده كه ب��ه اعتقاد 
كارشناسان اقتصادي هنوز آثار تورمي اش ظهور 
نكرده است، انتظار اين است كه دولت سيزدهم 
يك تيم رسانه اي براي كنترل انتظارهاي تورمي 
تشكيل دهد تا در حد ممكن از آشفتگي بازارها 

جلوگيري شود. 
در اين ميان در حالي كه عمده دليل فقر مردم 
ايران هزينه س��نگين اس��كان و مسكن است 
و با روي كار آمدن دولت س��يزدهم و مجلس 
انقالبي اميدها براي كاهش هزينه تهيه مسكن 
در جامعه تقويت شده است، اخيراً شوراي پول 
و اعتبار گويا ب��ا تقاضاي بانك مس��كن براي 
افزايش تس��هيالت خريد مسكن موافقت كرد 

كه اي��ن وام به همراه محاس��بات س��ودش به 
تعبير كارشناس��ان اقتصادي به مثابه ترسيم 

چشم انداز تورمي در جامعه است. 
بانك مركزي س��قف جديد وام خريد مس��كن 
از مح��ل اوراق حق تقدم را ابالغ كرده اس��ت كه 
قسط وام 480ميليون تومان ماهانه 8ميليون و 

661هزار تومان است. 

به گزارش تسنيم، بر اس��اس ابالغ بانك مركزي 
سقف وام ساخت و خريد مس��كن از محل اوراق 
حق تقدم در تهران از 200 ميليون تومان براي 
زوجين به 400 ميليون تومان افزايش يافته است. 
وام تعمير يا همان جعاله كه پي��ش از اين براي 
تهراني ها 40ميليون تومان بوده به 80 ميليون 

تومان افزايش يافته است. 

 سقف وام خريد مسكن از محل اوراق حق تقدم 
در مراكز استان ها و ش��هر هاي باالي 200 هزار 
نفر جمعيت براي زوجي��ن 320 ميليون تومان 
و به صورت انفرادي 160 ميليون تومان است. در 
ساير مناطق شهري با جمعيت 200 هزار نفر و 
كمتر براي زوجين 240 ميليون تومان و به صورت 

انفرادي 120 ميليون تومان تعيين شد. 
اقس��اط وام 400 ميليون توماني خريد مس��كن 
ب��راي تهراني ه��ا در بازپرداخت به روش س��اده 
ماهانه 6ميلي��ون و 661 هزار تومان اس��ت. كل 
بازپرداخ��ت اي��ن وام در ماه 12 س��ال دوازدهم 
بالغ ب��ر 959ميليون و 262 ه��زار تومان خواهد 
بود، به عبارت ديگر س��ود اين وام 559 ميليون و 

262هزار تومان خواهد بود. 
اقساط وام 80 ميليون توماني تعمير در بازپرداخت 
پنج ساله با نرخ س��ود17/5 درصد ماهانه حدود 
2ميلي��ون تومان اس��ت. س��ود اي��ن وام حدود 
40 ميلي��ون و كل بازپرداخ��ت آن 120ميليون 
تومان خواهد بود. در واقع يك متقاضي وام مسكن 
از محل اوراق ح��ق تقدم در ته��ران بايد ماهانه 
8 ميليون و 661 هزار تومان قسط پرداخت كند. 
مجموع بازپرداخت وام 480 ميليون توماني بالغ 
بر يك ميليارد و 80 ميليون تومان و كل سود وام 

600 ميليون تومان خواهد بود.

سود 600میلیون توماني وام 480میلیوني بانك مسكن

ارسال سيگنال تداوم تورم در اقتصاد و بخش مسكن

 ايراني ها آپارتمان های خود را 
در دوبي و استانبول رها كردند

رئیس اتحادیه مش�اوران ام�الك با بی�ان اینكه وع�ده اقامت با 
خری�د آپارتم�ان در ترکی�ه و دوبي، س�رابي اس�ت ک�ه بعضي 
هموطنان عزی�ز گرفتارش مي ش�وند، گفت: به دلیل مش�كالت 
زندگ�ي، نب�ود ش�غل و فش�ارهاي اقتص�ادي در ترکی�ه، دوبي 
یا قب�رس بس�یاري از هموطن�ان مجبور ب�ه ترك این کش�ورها 
ش�ده اند، به ط�وري که در ف�رودگاه دوب�ي خودرویش�ان را رها 
کردن�د و آمدن�د و دیگ�ر س�راغي از آپارتم�ان خ�ود نگرفتند. 
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با ايسنا بدون اشاره به گرانی مسكن 
در ايران كه برخی از كارشناسان، مشاوران امالک را بی تأثير در گرانی 
مسكن نمی دانند، اظهار كرد: در تركيه دو نوع سند ارائه مي شود كه يكي 
از طرف شهرداري و ديگري سند ثبتي است. وقتي خانه را به يك فرد 
خارجي مي فروشند، بعضاً دولت مي گويد كه اين سند شرايط دريافت 
اقامت را ندارد يا اينكه مي گويند شما بايد چند سال اينجا بمانيد و بعد 
اقامت دريافت كنيد. به هر حال هزينه هاي زندگي در آنجا زياد است 
و شغل چنداني براي ايراني ها وجود ندارد، بنابراين در بسياري موارد 
با دريافت نصف يا يك سوم پول خانه خود مجبور به بازگشت مي شوند. 
رئيس اتحاديه مش��اوران ام��الک با بي��ان اينكه در دوب��ي، قبرس و 
گرجس��تان نيز مش��كالت اينچنيني براي ايراني ها ايجاد شده است، 
گفت: بعضي هموطنان ما خودرويشان را در فروگاه دوبي گذاشتند و 
آمدند، زيرا فشارهاي اقتصادي به آنها وارد شد و تعدادي از افراد حتي 
به زندان افتادند. برخي افراد حتي ب��راي پيگيري وضعيت ملك خود 

ديگر به دوبي نرفته اند. 
وي تصريح كرد: تعداد معام��الت ماهانه در ش��ميرانات به حدود 
يك س��وم تعداد خانه هايي كه ايرانيان هر ماه در تركيه خريداري 
مي كنند رس��يده اس��ت. ماه گذش��ته 259 فقره خريد مسكن در 
منطقه يك تهران داشتيم، در حالي كه ايراني ها حدود 700 خانه 
در تركيه خريدند. اين فاجعه اي اس��ت كه بعداً صدايش درمي آيد. 
درست است كه تركيه كشور همسايه و دوست ماست ولي معموالً 
قوانين و مقررات آن با تغيير رؤس��ا عوض مي شود. هيچ تضميني 
وجود ندارد كه دولت بعدي، امالک ايرانيان مقيم تركيه را مصادره 
نكند. ممكن است به قدري ماليات براي خانه وضع كنند كه رقمش 

از ارزش ملك باالتر باشد. 
رئيس اتحاديه مشاوران امالک با توصيه به هموطنان براي خريد مسكن 
در ايران گفت: خريد مسكن، امن ترين سرمايه گذاري در ايران است و 
همواره سرمايه را در مقابل تورم مصون نگه مي دارد. از قديم مي گفتند 
ملك را بخر، پنج سال نگه دار، بعد از پنج سال، ملك تو را نگه مي دارد. 
چرا هموطنان عزيز بايد به كشورهاي اطراف بروند و سرمايه خود را از 

دست بدهند؟
خسروي با بيان اينكه خطرات خريد مسكن در كشورهاي اطراف را بارها 
گوشزد كرده ام، خاطرنشان كرد: در قبرس و گرجستان موارد متعدد 
كالهبرداري به بهانه اقامت را شاهد بوده ايم. مواردي مثل ساختن سند 
صوري، فروش آپارتمان با چند برابر قيمت واقع��ي يا فروش خانه در 
اطراف ش��هرها كه از هيچ امكاناتي برخوردار نبوده از جمله مشكالتي 

بوده كه براي هموطنان ايجاد شده است. 
....................................................................................................................

 انتظار چندساله 
اجراي كامل قانون قاچاق 

بعد از چندین سال ادعاي گمرك براي نگه داشتن اظهار بازرگانان 
در سامانه خود، رأي قطعي دیوان عدالت اداري خط بطالني بر این 
ادعاهاي خالف قانون بود که با دستور مؤکد رئیس جمهور جدید براي 
تكمیل سامانه هاي قانون قاچاق ظرف حداکثر چهار ماه همراه شد. 
به گزارش فارس، خبرهاي رسيده حاكي از ابالغ مهلت 100روزه وزير 
كش��ور به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در ستاد مركزي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز براي اجراي كامل تكاليف قانوني از جمله انتقال اظهار 

بازرگانان به سامانه جامع تجارت است. 
يكي از مهم ترين موضوعات اختالفي در اجراي قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، نحوه اظهار كاال به گمرک توس��ط بازرگان اس��ت كه منشأ 
بس��ياري از تخلفات و مفاسد اس��ت. اين اختالف اگرچه در آيين نامه 
اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و تبصره آن به صورت 
زير تعيين تكليف شد، ولي متأس��فانه با ادعاهاي خالف قانون متعدد 
توسط گمرک براي عدم تمكين به قانون مواجه و تاكنون اجرايي نشده 
است. معاون حقوقي رئيس جمهور در برنامه زنده تلويزيوني با موضوع 
جزئيات اصول دوازده گانه سند ملي پيشگيري و مقابله با فساد اداري 
و اقتصادي با تأكيد بر ايجاد س��امانه هاي الكترونيكي و اتصال آنها به 
يكديگر، قانون مبارزه با قاچاق را قانوني خوب و مترقي خواند كه بعد از 

گذشت هشت سال هنوز بخش هايي از آن اجرايي نشده است. 
محمد دهقان كه در برنامه گفت وگوي ويژه خبري س��خن مي گفت، 
اضافه كرد: اداره حكومت و دولت با تعارف، رودربايستي و كوتاه آمدن 
ميسر نمي ش��ود و در اجراي قانون اصاًل نبايد مماش��ات و بي مباالتي 
كرد. متأس��فانه به  رغم دس��تور مؤكد رهبر معظم انقالب اسالمي در 
مورد تكميل سامانه هاي قانون مبارزه با قاچاق، دولت گذشته از سال 
1392 تا 1400 قاطعيت الزم براي ح��ل اختالفات در مورد گمرک و 
تعيين تكليف آن را نداشته و همين امر موجب به تأخير افتادن اجراي 

قانون شده است. 
وي افزود: دولت آيت اهلل رئيسي با توجه به شعارهاي انتخاباتي و رويكرد 
مقابله با فساد جدي و قوي است و اجازه ادامه اين وضع را نخواهد داد 
و با قاطعيت و اقتدار اجراي قانون مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز و تكميل 
سامانه هاي آن را محقق خواهد كرد، بنابراين تمامي دستگاه ها موظفند 
طبق قانون مبارزه با قاچاق سريعاً نقص سامانه هاي خود را تكميل كنند 

تا كارآمدي الزم در زمينه جلوگيري از قاچاق به وجود آيد. 
....................................................................................................................

برنج بورسي گران از آب درآمد
قیمت هرکیلوگ�رم برنج در بورس کاال به صورت س�ورت نش�ده 
و داراي شكس�تگي 40 ه�زار و 500 توم�ان خری�د و فروش ش�د 
که بعد از س�ورت قیم�ت آن حدود 45 ه�زار توم�ان خواهد بود. 
به گ��زارش تس��نيم، برنج ايران��ي در ماه ه��اي گذش��ته در محدوده 
30 هزار تومان به فروش مي رسيد اما به يك باره قيمت برنج عددهاي 
افسارگسيخته اي را تجربه كرده است، به طوري كه بر اساس مشاهدات 
ميداني هر كيلوگرم از اين محصول 40 تا 57 هزار تومان قيمت گذاري 

شده است. 
قيمت برنج هندي 1121 نيز 22 تا 30 هزار تومان و برنج پاكستاني در 
محدوده 27 هزار تومان قيمت گذاري شده، همچنين نرخ مصوب برنج 

1121 شركت بازرگاني دولتي ايران 18 هزار و 500 تومان است. 
بنابر اين گزارش، قيمت هر كيلوگرم برنج در بورس كاالي ايران اما به 
صورت سورت نشده و با شكس��تگي 14درصد 40 هزار و 500 تومان 
خريد و فروش شد كه بعد از س��ورت قيمت آن حدود 45 هزار تومان 

خواهد بود. 
بر اساس اعالم بورس كاال، همه افراد داراي كد سهامداري مي توانند از 
اين نماد اقدام به خريد برنج كنند. برنجي كه در بورس عرضه مي شود 
رقم طارم و در كيس��ه هاي 70 تا 80 كيلويي در انبارهاي معرفي شده 

توسط بورس كاال تحويل داده مي شود. 
معام��الت به ص��ورت كيلوگرم اس��ت و هر ف��ردي مي توان��د حداقل 
يك كيلوگرم برنج را خريداري كند اما اگر كسي بخواهد برنج را از انبار 
تحويل بگيرد بايد حداقل 100 كيلوگرم برنج را خريداري كرده باشد تا 

بتواند درخواست ترخيص كاال را اعالم و برنج خود را دريافت كند.

رئی�س کمیس�یون اقتص�ادي مجل�س از برخ�ي ابعاد رس�وب 
کاال در گم�رك پ�رده برداش�ت و ای�ن موض�وع را یك�ي از 
ش�گردهاي قاچاقچی�ان ب�راي واردات بي روی�ه دانس�ت. 
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهيمي گفت: متأسفانه يكي 
از شگردهاي متخلفان براي واردات كاالهاي مختلف به ويژه كاالهاي 
ممنوعه، واردات كاال و نگهداش��تن آن در گمرک است. بعد از طريق 
ايجاد جو رواني كه براي اين كاالها هزينه پرداخت شده و بايد در هر 
صورت وارد كشور شود و مورد اس��تفاده قرار گيرد. بعضاً متوسل به 

برخي دستگاه ها و مسئوالن مي شود كه براي اين كاالها سرمايه كشور 
صرف شده و چون وارد ش��ده و امكان مرجوع كردن هم نيست، پس 
بايد ترخيص شود. پورابراهيمي با تأكيد بر اينكه حاكميت نبايد در اين 
موارد منفعل عمل كرده و تحت تأثي��ر جو رواني و برخي اظهارنظرها 
توسط برخي افراد مش��خص قرار گيرد، گفت: شگرد دور زدن قانون 
از طريق رس��وب كاال در گمرک موضوعي روشني است كه از طريق 
نگهداشتن كاال در گمرک و توسل به بازه زماني صورت مي گيرد و در 
صورتي كه يك يا چند بار خيلي صريح و طبق قانون عدم ترخيص اين 

كاالها و مرجوع شدن آنها صورت پذيرد، تجربه اي براي ديگران خواهد 
بود و اين روند متوقف خواهد ش��د. بر اساس اين گزارش، چند سالي 
است كه موضوع رسوب كاالهاي مختلف در گمرک به ويژه كاالهاي 
ممنوعه كه امكان ترخيص ندارند، به صورت مرتب در رسانه ها و ديگر 
محافل توسط واردكنندگان و حتي برخي مسئوالن مطرح مي شود 
كه به دليل فشار رواني ناشي از آن، همواره به تصميمات خلق الساعه 
و غيركارشناسي منتهي مي ش��ود و نظرات ضد و نقيضي درباره اين 

موضوع و تصميمات متعاقب آن وجود دارد.

پورابراهيمي: رسوب كاال در گمرك يكي از شگردهاي متخلفان است
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