
گروه معیشت  باج�ه رئی��س کل بان��ک مرک��زی پش�ت 
جمهوری اس��امی ایران گفت: اجرای طرح حذف 
چهار صف��ر از پول ملی، ضمن کاهش هزینه های 
امحای اسکناس، موجب اصاح ظاهری واحد پول 

ملی با دالر می شود.
عبدالناصر همتی پیرامون طرح حذف چهار صفر از 
پول ملی، افزود:  اکنون تولید هر قطعه سکه ۵۰۰ 
تومان��ی ۸۲۰ تومان هزین��ه دارد، در حالی که با 
اجرایی شدن این طرح همه سکه ها جمع آوری و 

ذوب شده و در جای دیگر استفاده خواهند شد.
وی اظهار داشت: استهاک اسکناس های تولیدی 
کش��ورمان نیز باالست، به طوری که سالیانه ۷۰۰ 
میلیون برگ اسکناس امحا می شود، اما با اجرای 

این طرح به نصف خواهد رسید.
همتی خاطرنش��ان کرد: اجرای این شیوه، مطابق 
آنچه امروز در جامعه رایج است عمل خواهد شد، 
به طوری که شاهدیم همه مردم به چک پول های 
بانک مرکزی »چ��ک پول ۵۰ تومانی« اطاق می 
کنن��د نه چک پول ۵۰۰ هزار ریالی؛ بانک مرکزی 

نیز به موضوع های رایج جامعه توجه دارد.
وی گف��ت:  اصاح نظ��ام بانکی، اص��اح مقررات، 
سیاس��ت ه��ای پولی، اص��اح نظام ه��ای ارزی، 
ص��ادرات، تخصیص ارز و غیره همگ��ی به عنوان  
اولویت های بانک مرکزی اس��ت که در حال انجام 
اس��ت و در کنار آنها طرح حذف چهار صفر از پول 

ملی را نیز اجرایی خواهد شد.
رئی��س کل بانک مرکزی تاکید کرد:  این طرح نیز 
از کاره��ای ضروری اس��ت و دولت به اتفاق آرا آن 
را تصوی��ب کرد و انتظار م��ی رود در مجلس هم 
به تصویب برس��د که در ای��ن صورت هرچه قانون 

مقررساخت، همان اجرا شود.
وی اضافه کرد:  هزینه امحا و چاپ اس��کناس های 
فعلی، بیش از هزینه چاپ پول های جدید است و 
برآورد می شود در حد ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان در 

یک افق ۱۰ ساله به هزینه ها اضافه شود.
همتی اظهار داشت:  انجام این مهم، مشکل ظاهری 
واحد پولی کش��ورمان در رابطه با ارزهای خارجی 

نیز اصاح می شود.

 بازار متشکل ارزی
رئی��س کل بانک مرکزی پیرامون  بازار متش��کل 

ارزی گفت: مطاب��ق گزارش��ی ک��ه دو روز پی��ش 
دریاف��ت ش��د، آمادگی کام��ل ب��رای راه اندازی 
این ب��ازار وجود ندارد، زیرا هن��وز برخی بانک ها 
نتوانس��ته اند نرم افزارهای ارتباطی شان را برقرار 
کنن��د، برخی صرافی ها نیز فرم ها را پر نکرده اند 

و آمادگی ندارند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که اطمینان حاصل نشود، 
ای��ن بازار راه اندازی نخواهد ش��د  و حداقل تا عید 

قربان راه اندازی نمی شود.

هزینه حذف چهار صفر از اسکناس ها  
اینگفت��ه های همتی درحالی مطرح می ش��ود که 
در ح��ال حاض��ر ۸ میلی��ارد و ۷۰۹ میلیون برگ 
اس��کناس و ایران چک در اقتصاد ایران در گردش 
اس��ت. س��االنه ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد برگ 
اس��کناس نیز امح��ا و جایگزین می ش��ود. در این 
شرایط، حذف چهار صفر از پول ملی از یک طرف 
بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان صرفه جویی در س��ال 
برای جایگزینی اس��کناس های فرس��وده به دنبال 
دارد. ام��ا از طرف دیگر، تغییر کل اس��کناس های 
موجود در کش��ور حدود یک هزار و ۹۱۶ میلیارد 

تومان هزینه خواهد داشت.
سیاس��ت ح��ذف چه��ار صف��ر از پ��ول مل��ی در 
ای��ران در دس��تور کار دولت قرار گرفته اس��ت اما 
ماحظات مختلف��ی در این باره وجود دارد. برخی 
از کارشناسان با استناد به نمونه های موفقی مانند 
آلمان معتقدند که این سیاس��ت کارگش��ا خواهد 
بود و برخی با استناد به تجربه های ناموفقی مانند 
آنچه در ونزوئا گذش��ت، معتقدند که این اصاح 

پولی هزینه زا و بی فایده خواهد بود.
در این شرایط، بررسی های ایرنا نشان می دهد که 
ح��ذف چهار صفر از پول مل��ی از یک طرف باعث 
بیش از ۱۴۰ میلیارد صرفه جویی ساالنه برای امحا 
و جایگزینی اس��کناس های فرسوده می شود. اما از 
طرف دیگ��ر، تغییر کل اس��کناس های موجود در 
کشور حدود یک هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان هزینه 

خواهد داشت.
بررس��ی های نش��ان می دهد که اکنون ۸ میلیارد 
و ۷۰۹ میلی��ون ب��رگ اس��کناس و ایران چک در 
اقتص��اد ایران در گردش اس��ت.  ۶ میلیارد و ۹۸ 
میلیون برگ از آن ها، اسکناس های ۵ هزار تومانی 

و بزرگتر هستند.

در میان تمام انواع اس��کناس ، اس��کناس های ۱۰ 
هزار تومانی بیشتر از همه در دست مردم هستند. 
ی��ک میلیارد و ۸۸۷ میلیون از کل اس��کانس های 
کش��ور، ۱۰ ه��زار تومانی اس��ت و بع��د از آن هم 
اسکناس های ۵ هزار تومانی با فراوانی یک میلیارد 

و ۲۶۷ میلیون قرار دارند.
ارزش کل اس��کناس ها و ایران چک های کش��ور به 
۶۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می رسد. ۴۵ درصد 
از کل پول های کاغذی در دست مردم اسکناس و 
۵۵ درصد از آن ها ایران چک هس��تند. از این میان 
سهم اس��کناس ها، ۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 

است.

هزینه جایگزینی کل اسکناس های کشور 
چقدر است؟

درب��اره هزینه تولید هر قطعه اس��کناس عددهای 
مختلفی وج��ود دارد. در س��ال ۹۱، صحبت های 
مس��ئوالن بانک مرکزی نش��ان می داد که هزینه 
چاپ هر قطعه اسکناس، حدود ۱۰۰ تومان است. 
در س��ال ۹۳ نی��ز »مجید صنیع��ی«، رئیس وقت 
سازمان تولید اس��کناس و مسکوک بانک مرکزی 
اعام کرده بود که هزینه تولید هر برگ اس��کناس 
به طور متوسط ۸۸ تومان و هزینه امحای آن، ۳۰ 
تومان اس��ت. صنیعی هزینه تولید سکه های ۲۰۰ 
تومانی و ۵۰۰ تومانی را نیز به ترتیب ۱۵۰ و ۲۳۰ 
تومان اعام کرده  بود. در س��ال ۹۴ نیز »مس��عود 
آذرمهر« معاون تولید س��ازمان تولید اس��کناس و 
مس��کوک گفت:»هزینه تولید هر قطعه اسکناس 
براساس تعداد و شرایط متفاوت بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ 
تومان اس��ت.« در س��ال ۹۶ نیز بر اس��اس اعام 
مس��ئوالن بانک مرکزی، هزینه امحا و جایگزینی 

هر اسکناس ۲۲۰ تومان بوده است.
بررسی های نشان می دهد که امسال متوسط بهای 
تمام ش��ده هر برگ اس��کناس و ایران چک ۱۹۰ 
تومان و هزینه امحای آن ها نیز ۳۴ تومان اس��ت. 
در کل، هزینه امحا و جایگزینی هر برگ اسکناس، 

۲۲۴ تومان می شود.
ب��ا این حس��اب، هزین��ه امح��ا و جایگزینی تمام 
اس��کناس های موجود در کشور به طور دقیق یک 
هزار و ۹۱۵ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان اس��ت. 
ای��ن رقم، تنه��ا برابر با هزینه یاران��ه یک ماه ۴۲ 
میلیون و ۵۷۷ هزار و ۳۳۳ نفر اس��ت؛ در حالیکه 

روی ه��م رفته هر ماه س��ه ه��زار و ۸۰۰ میلیارد 
توم��ان یارانه به بی��ش از ۷۷ میلیون نفر پرداخت 

می شود.
محمد طبیبیان اقتصاددان معتقداست:»در برخی 
کش��ورها چنین اقداماتی انجام شده اما به عنوان 
بخش��ی از یک اصاح اقتص��ادی واقعی. این اقدام 
در ش��رایط فعلی بار هزینه چ��اپ میلیون ها برگ 
اس��کناس و ضرب میلیون ها سکه جدید را هم به 

همراه دارد.«
این اقتصاددان با اش��اره به صحبت های رئیس کل 
بانک مرکزی آورده است:»اصل مطلب این است که 
ت��ا کارکرد دولت و بانک مرکزی برای چند س��ال 
نش��ان ندهد ک��ه افزایش نقدینگ��ی تحت کنترل 
است و از این راه اعتبار قول دولت و بانک مرکزی 
ب��رای مردم باور نش��ود، این اقدام��ات برای حفظ 

ظاهر پول نتیجه مثبتی به بار نمی آورد.« 
عبدالناصر همتی روز گذشته اعام کرد که از سال 
۱۳۵۰ تا کن��ون، بهترین پول که یک هزار تومانی 
بوده به چک پول ۵۰ هزار تومانی تبدیل شده، یعنی 
پول کش��ور ۵۰ برابر شده است در حالی که ارزش 
پول ملی س��ه هزار و ۵۰۰ برابر کاهش پیدا کرده 
است.البته بر اس��اس صحبت های رئیس کل بانک 
مرک��زی، با حذف چهار صفر تعداد اس��کناس های 
موجود در کش��ور به سه میلیارد قطعه کاهش پیدا 
می کن��د و ب��ه همین خاطر در دراز م��دت، هزینه  

زیادی متوجه دولت نخواهد بود. 

۱۴۰.۴ میلیارد تومان،صرفه جویی ساالنه 
برای جایگزینی اسکناس های جدید

اکنون سرانه اسکناس و ایران چک در کشور ۱۰۶ 
برگ است که سهم اسکناس هایی با ارزش بیش از 

۵ هزار تومان، به ۸۳ برگ می رسد.
اکنون هزینه تولید انواع سکه، از ارزش اصلی آن ها 

باالتر است. هزینه تولید س��که های ۱۰۰ تومانی، 
۳۰۸ تومان و س��که های ۲۰۰ تومانی، ۵۱۶ تومان 
می شود. هزینه تولید سکه ۵۰۰ تومانی نیز، ۸۱۸ 

تومان است. 
محم��ود بهمنی رئی��س کل س��ابق بانک مرکزی 
در این ب��اره چن��د روز پیش گف��ت: »ارزش نیکل 
سکه های یک ریالی، ۱۰ ریالی، ۱۰۰ ریالی و هزار 
ریالی بسیار بیش از ارزش مبادالتی آن است، پس 
ما هر چقدر س��که در کش��ور ض��رب کنیم، ذوب 

می شود و این به ضرر پول ملی است.
وی ادام��ه داد: عاوه بر این امروز هزینه تمام ش��ده 
تولی��د ی��ک اس��کناس ۱۰۰ تومانی با احتس��اب 
هزینه های کاغذ و چاپ بیش از ۳۰۰ تومان اس��ت 
که به هیچ وجه این هزینه ها منطقی و عقایی نیست؛ 
پس می طلبد با این توجیه ها و شرایط هر چه سریع تر 

حذف چهار صفر از پول ملی عملیاتی شود.
هر س��ال به طور طبیعی ح��دود ۸۰۰ میلیون تا 
یک میلیارد قطعه اسکناس فرسوده امحا می شود. 
آخرین گ��زارش عملکرد بانک مرکزی نیز نش��ان 
می ده��د که تا انتهای آذر ۹۷، ۴۶۳ میلیون قطعه 
انواع اسکناس چاپ و ۸۳۰ میلیون قطعه اسکناس 
و ایران چک فرسوده امحا شد. با این حساب در ۹ 
ماه از س��ال گذشته، ۱۸۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون 
توم��ان ص��رف امح��ا و جایگزینی اس��کناس های 

فرسوده شد.
گفته می ش��ود با حذف چهار صفر و خارج ش��دن 
اسکناس ها و سکه های خرد از چرخه اقتصاد، این 
میزان امحا به ساالنه ۲۰۰ میلیون قطعه می رسد. 
در این صورت، هر سال ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
توم��ان ص��رف امح��ا و جایگزینی اس��کناس های 
فرسوده خواهد ش��د. به این ترتیب با حذف چهار 
صفر، ۱۴۰ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان هر سال 

از این محل صرفه جویی می شود.
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مدیر عامل بانک ایران زمین:
خبرنگاران ریه های تنفسی جامعه هستند

مدیر عامل بانک ایران زمین در سالروز شهادت شهید 
صارمی خبرنگار ایرنا ضمن بزرگداش��ت روز خبرنگار، 
گف��ت: جامعه ما امروز بیش��تر از هر زمان��ی نیازمند 
آگاهی بخش��ی و ایجاد بصیرت است و این مهم انجام 
نمی ش��ود مگر با تاش اهالی رسانه.به گزارش روابط 
عمومی، عبدالمجید پورس��عید مدیرعامل بانک ایران 
زمی��ن طی پیام��ی روز خبرنگار را به اهالی رس��انه و 
فعالین این عرصه تبریک گفت و اظهار داشت: در حال 
حاضر به جهت تغییر ماهیت تولید و انتش��ار اخبار و 
تاثیر پذیری جامعه از آن، رسالت خبرنگاران به عنوان 
ریه های تنفس��ی جامعه بسیار سنگین و دشوار است.

وی افزود: جامعه ما در حال حاضر نیازمند تاش همه 
گروه های فعال در عرصه رس��انه  است تا ضمن حفظ 
س��امت روانی جامعه از انتش��ار اخبار نا امید کننده 

جلوگیری کنند.

 حفظ منافع ملی و مصالح شهروندان
 با تالش در عرصه آگاهی بخشی

مدی��ر مرک��ز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک ش��هر 
خبرنگاران را خط مقدم جریان آگاهی بخشی دانست 
و گف��ت: بی ش��ک مراقب��ت از منافع مل��ی و مصالح 
ش��هروندان جز با مجاهدت در عرصه آگاهی بخش��ی 

ممکن نخواهد شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی، حمیدرضا 
عظیمی در آستانه فرا رسیدن روز خبرنگار در نشستی 
با حضور اصحاب رس��انه با بیان اینکه سالروز شهادت 
محمود صارم��ی خبرنگاری که روایت گ��ر ایثار بود ، 
فرصتی اس��ت ت��ا از تاش و زحمات اصحاب رس��انه 
قدردانی ش��ود،افزود: این روز یادآور کسانی است که 
از جوهر جان خود برای آش��کار ش��دن حقیقت مایه 
گذاش��تند.وی در ادامه با اشاره به فعالیت های رسانه 
ای بانک ش��هر و توس��عه تعامات مرک��ز ارتباطات و 
روابط عمومی این بانک با خبرنگاران، تصریح کرد: در 
طی یک سال گذشته به طور میانگین روزی یک خبر 
با محوریت اقدامات و خدمات بانک ش��هر در رس��انه 
ها منتش��ر ش��ده و این آمار بیانگر اراده این بخش از 
بان��ک در جهت اطاع رس��انی از اقدام��ات و عملکرد 
خود به جامعه و نوعی پاس��خگویی به نیاز مش��تریان 

جامعه است.

چرخه پرداخت تسهیالت برای صادرات 
پایدار متوقف نمی شود

به گفته س��اعدی فر بانک توس��عه صادرات بر اساس 
میزان نقدینگی خود در مورد مشتریان تصمیم گیری 
کرده و بنا ب��ر تداوم برنامه های صادراتی مش��تریان 
به آنها تس��هیات اعطا می کنند.رضا س��اعدی فر در 
نشست مشترک بانک توسعه صادرات ایران با فعالین 
اقتصادی اس��تان البزر در خصوص بازپرداخت اصل و 
س��ود تس��هیات در سررس��ید و دریافت مجدد اصل 
تس��هیات گفت: اگر صادرکننده ای برنامه صادراتی 
خ��ود را به صورت س��االنه تعریف و به بانک توس��عه 
صادرات ایران ارائه ادهد، در صورت تس��ویه بخش��ی 
از تس��هیات دریافتی قبلی، برای دریافت تس��هیات 
جدید در راس��تای تداوم برنامه صادراتی ارائه ش��ده، 
با مش��کلی مواجه نمی ش��ود.به گزارش پایگاه خبری 
اگزیم نیوز، مدیر امور اعتبارات بانک توس��عه صادرات 
ایران افزود: بر اس��اس قراردادهای تسهیاتی منعقده 
بانک با مشتریان، بانک برای تسویه یک قرارداد مجاز 
به دریافت صرفا س��ود و چرخش اصلی بدهی نبوده و 
ضروری اس��ت ابتدا اصل و س��ود تسهیات پرداختی 
تس��ویه و در ادامه بر اساس وضعیت اعتباری مشتری 
تسهیات مجدد در اختیار ش��رکت قرار بگیرد؛ آنچه 
مس��لم اس��ت بانکها اجازه ندارند س��ود تسهیات را 

دریافت و اصل آن را بچرخانند.

تالش های ٣۰ ساله خیرین مدرسه ساز بانک 
صادرات ایران مورد تجلیل قرار گرفت

نشست مجمع خیرین مدرسه س��از کشور به میزبانی 
بان��ک صادرات ایران برگزار ش��د و بیش از ۳۰ س��ال 
ت��اش این بانک برای احداث مدارس در نقاط محروم 
سراس��ر کش��ور مورد قدردانی قرار گرفت. به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این نشس��ت که 
ب��ا حضور حجت اله صیدی و رض��ا صدیق، مدیرعامل 
و عض��و هیئت مدیره بانک ص��ادرات ایران، محمدرضا 
پیش��رو مدیرعام��ل بان��ک س��ینا، ک��ورش پرویزیان 
مدیرعامل بانک پارس��یان، ناصر قفلی رئیس و س��ایر 
اعضای جامعه خیرین مدرسه س��از کشور و مسئوالن 
س��ازمان و نوسازی مدارس کشور برگزار شد، عملکرد 
بی��ش از ۳۰ س��اله  بانک ص��ادرات ایران ب��ه عنوان 
سازمان پیشرو در احداث و تکمیل واحدهای آموزشی 
و ساخت مدارس در نقاط محروم و حادثه دیده کشور 

مورد قدردانی قرار گرفت.
 مدیرعامل بانک پارسیان نیز با تشکر از پیشگامی بانک 
صادرات ایران در مدرسه س��ازی، جامعه مدرسه سازان 
کشور را از جمله با ثبات ترین سازمان های مردم نهاد 
دانست که همواره بر اصول خود ثابت مانده و خدمت 
ب��ه دانش آموزان و امر آم��وزش و پرورش را با جدیت 

دنبال کرده است.

اخبار

خصوصی سازی هما متوقف شد 
مدیرعامل ایران ایر از متوقف شدن خصوصی سازی هما خبرداد.

 کاپیت��ان تورج دهقان زنگن��ه مدیرعامل ایران ایر گف��ت: در ابتدا قرار بود ۱۴ 
م��رداد ماه آخرین روز پروازهای حج باش��د که پس از آن طی رایزنی س��ازمان 
حج و زیارت مقرر شد تعداد بیشتری زائران اعزام شود و قرار شد پروازها تا ۱۶ 

مرداد ادامه یابد.
وی اف��زود: از آن منظر که در عربس��تان محدودیت اعزام زائ��ران در فرودگاه وجود 

داشت از ما خواهش کردند این پروازها زودتر به پایان برسد که طبق هماهنگی سازمان 
حج و زیارت با زائران آخرین پرواز ش��ب گذش��ته س��اعت ۲۲ و ۲۰ با شماره ۱۴۵۶ از 
فرودگاه امام خمینی )ره( انام و زوار به خانه خدا رفتند.وی گفت: خصوصی س��ازی هما 

که قرار بود انجام شود فعا متوقف شده است
مدیرعامل ایران ایر بیان کرد: پرواز حجاج از ۱۷ تیر ماه آغاز ش��د و ۱۵ مرداد به پایان 

رسید.  فارس 

آغاز طرح تأمین مالی جمعی در بورس
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار از به کارگیری ابزار تأمین مالی جمعی در 
بورس خبر داد و گفت: بسترهای الزم برای ورود سینماها به بورس بازار سرمایه 

را فراهم خواهیم کرد.
ش��اپور محم��دی  معاون وزیر اقتصادبا بیان اینکه تأمی��ن مالی جمعی از جمله 

پروژه های سازمان بورس و اوراق بهادار است، تأکید کرد: با تصویب شورای عالی 
بورس ام��کان تأمین مالی به صورت جمعی برای پ��روژه های مختلف وجود خواهد 

داشت که در این میان تولید فیلم، سریال، محتواهایی فرهنگی و نرم افزارها نیز قابلیت 
این تأمین مالی را خواهند داشت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه آمادگی پذیرش سینماها را دارد 
ضمن اینکه قابلیت انتش��ار اوراق برای محصوالت فرهنگی نیز در بازار س��رمایه فراهم 
است که از این طریق قادر خواهیم بود در حوزه تأمین مالی محصوالت فرهنگی و رسانه 

های کشور گام های جدیدی برداریم.  مهر 

تشکل های جدید کشاورزی ایجاد می شود
مدیرعامل س��ازمان تعاون روس��تایی گفت: به دنبال تقاضای تشکل های بخش 
خصوصی نس��بت به تش��کیل و س��اماندهی نهاده��ا، انجمن ه��ای تخصصی و 

فدراسیون ها در دو دسته اقتصادی و صنفی- محصولی جدید ایجاد می شود.
حس��ین ش��یرزاد گفت:با توجه به مبانی حقوقی موجود از قبیل ماده ۳ اساسنامه 

س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران، م��اده ۵ قانون افزای��ش بهره وری بخش 
کش��اورزی، پیگیری ها و اقداماتی از س��وی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم 

نهاد این س��ازمان، در تعامل با معاونت های تخصصی وزارت جهاد کش��اورزی برای ایجاد 
انس��جام و همکاریهای مستمر از طریق تش��کل های مردمی با دفاتر و مجریان طرح های 
اس��تراتژیک وزارت متبوع به انجام رسیده اس��ت. وی افزود: به دنبال تقاضای تشکل های 
بخش خصوصی نسبت به تشکیل و ساماندهی نهادها، انجمن های تخصصی و فدراسیون ها 
در دو دسته اقتصادی و صنفی- محصولی با رویکرد بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع 

تولید و تجارت بخش کشاورزی تاش های مؤثری صورت گرفته است.   تسنیم 

وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت: عملیات  س��اخت آزادراه تهران- ش��مال پایان گاردری����ل
ش��هریور ب��ه پایان می رس��د و بعد از طی تش��ریفات فنی، 
عملیاتی و اداری این آزادراه تا قبل از زمس��تان امس��ال به 

بهره برداری می رسد.
محمد اس��امی درباره زمان افتتاح آزادراه تهران- ش��مال 
گفت: آزادراه تهران- ش��مال متناس��ب ب��ا برنامه در حال 
پیشرفت اس��ت و تا پایان ش��هریور کل عملیات احداث به 

پایان می رسد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی عملیات پاکسازی، آماده سازی 
و تمهی��دات ترافیکی با حضور پلیس نیز زمان مش��خصی 
را ش��امل می ش��ود که به زمان افتتاحیه این مس��یر اضافه 
می کند. ضمن اینکه ش��رکت بهره بردار باید در این آزادراه 
مس��تقر ش��ود؛ چرا که این اتوبان با یک سیستم مدیریتی 
خاص اداره می شود و شرکت بهره بردار باید کار را تحویل 

بگیرد و در این مسیر مستقر شود.
به گفته اسامی بعد از طی تشریفات فنی، عملیاتی و اداری 
که بعد از اتمام عملیات س��اخت )پایان ش��هریور( آغاز می 

شود امکان افتتاح مسیر وجود دارد.
وی گفت: امیدوار هس��تیم هماهنگی های بین دس��تگاهی 
خیل��ی زمان نبرد و به مح��ض انجام تفاهمات و اس��تقرار 

شرکت بهره بردار مردم بتوانند از اتوبان استفاده کنند.
وزیر راه اضافه کرد: این آزادراه قبل از زمس��تان امس��ال به 

بهره برداری می رسد.
اس��امی در خصوص وضعیت قطعات ۲و ۳ آزادراه تهران- 
ش��مال نیز گفت: در قطعه دوم پیش��رفت کار ۳۰ درصدی 

داریم و شرکت هایی که در منطقه یک فعال بودند در حال 
انتقال به منطقه ۲ هستند.

وی گف��ت: به دلی��ل تغییر ریاس��ت بنیاد مس��تضعفان به 
تفاهم��ات جدید ب��رای تامین مالی قطع��ه دوم این آزادراه 
هستیم. اسامی با بیان اینکه در حال شناسایی سرمایه گذار 
برای قطعه ۳ هستیم، گفت: امیدواریم بتوانیم تا پایان سال 

برای منطقه ۳ آزادراه با یک سرمایه گذار به تفاهم برسیم.
وی در واکن��ش به اخبار مربوط به گرانی بلیت هواپیما نیز 
گفت: رسانه ها توجه کنند گرانفروشی بلیت هواپیما فراوانی 
ندارد. اس��امی توضیح داد: ف��روش صندلی های یک پرواز 
از قب��ل از فصل آغاز می ش��ود اما اتفاق��ات لحظه ای باعث 
می ش��ود که برخی بلیت ها به قیمت گزاف فروش رود که 
حتما تخلف اس��ت.البته این تخلفات از سقف ۳ تا ۴ درصد 

صندلی ها هم تجاوز نمی کند.
وزیر راه اضافه کرد: هر مسافری که با این وضعیت)گرانفروشی 
بلیت هواپیما( مواجه ش��د به س��ازمان هواپیمایی کشوری 
منتقل کند و حتما با آن ایرالین و آژانس برخورد می شود.  
اس��امی ادامه داد: شخصا از سازمان هواپیمایی خواستم با 

متخلفان برخورد کرده و اطاع رسانی کند.
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: مردم از س��ایت های معتبر 
بلیت هواپیما بخرند تا اطمینان داش��ته باش��ند بلیت گران 
نخریدن��د. وی گفت: دامنه قیمت ها کف و س��قف دارد که 
منتشر شده است اگر مسافران از این قیمت ها اطاع داشته 
باشند می توانند بلیت گران نخرند ضمن اینکه بهتر است در 
برنامه زمانبندی ب��ه خرید بلیت اقدام کنند و از خریدهای 

هیجانی اجتناب شود.  ایرنا

قبل از زمستان
آزادراه تهران- شمال افتتاح می شود

واردکنندگان گوشی برای هر محموله  ص��ورت روي آنت���ن ب��ه  بای��د  ش��ده  ترخی��ص 
خوداظهاری، قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کرده 

و میزان فروش را هفتگی به مراجع نظارتی اعام کنند.
حس��ین غروی رام با تش��ریح وضعیت واردات گوشی های 
تلفن همراه و بازار آن، در خصوص میزان تقاضای گوش��ی 
تلفن همراه گفت: بر اساس آمار،  در فاصله سال های ۱۳۹۵ 
و ۱۳۹۶ به ترتیب س��االنه حدود ۲۶ و ۲۴ میلیون دستگاه 
گوشی تلفن همراه در کشور استفاده شده است؛ در حالیکه 
در س��ال ۱۳۹۷، میزان مصرف ۵۰ درص��د کاهش یافته و 

آمار واردات در حدود ۱۲ میلیون گوشی بوده است.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در 
خصوص پیش بینی تقاضای بازار در سال جاری  تصریح کرد: 
تا پایان هفته س��وم تیرماه س��ال جاری، حدود ۳.۵ میلیون 
گوش��ی وارد کش��ور ش��ده که اگر این روند ادامه پیدا کند، 
تا پایان س��ال می تواند همان میزان سال گذشته را پوشش 
ده��د؛ ضمن اینکه تخمین ما از میزان تقاضای س��ال جاری 
بازار، حرکت بر همان منحنی س��ال گذش��ته اس��ت، به این 
معن��ا که تقاضا برای حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوش��ی تلفن 
همراه وجود دارد و بنابراین علی رغم برخی تحلیل ها، نگرانی 
خاصی باب��ت تامین کاال وجود ندارد و امیدواریم که بازار در 

آرامش و تعادل مسیر خود را تا پایان سال ادامه دهد.
غروی رام، در خصوص دالیل کاهش تقاضا در س��ال گذشته 
به نسبت سال های قبل، اظهار داشت: بی تردید دلیل کاهش 
تقاضا، به موضوع رجیس��تر شدن گوش��ی ها باز نمی گردد، 
بلک��ه مهمترین دلیل آن این اس��ت که در س��ال های اخیر، 

تکنولوژی گوش��ی تلفن همراه از حالت فیچرفون قدیمی به 
اس��مارت فون تبدیل شده و کاربران به منظور بهره مندی از 
امکانات آن، مجبور شدند که گوشی های خود را عوض کنند 
و این به معنای ایجاد تقاضای حداکثری در سال های قبل در 
بازار بود، اما در دو سال اخیر تغییر تکنولوژی خاصی بر روی 
تلفن های همراه رخ نداده و به دلیل اهمیت اطاعات شخصی 
و برنامه های کاربردی نصب ش��ده بر روی گوشی ها، کاربران 
عاقه مندی کمتری برای تعویض گوشی های خود دارند. وی 
ادامه داد: البته در یک سال اخیر، با افزایش قیمت دالر، بحث 

کاهش قدرت خرید نیز در کاهش تقاضا اثرگذار بوده است.
غروی رام در خصوص تعداد شرکت های فعال در حوزه واردات 
گوشی تلفن همراه و روند افزایشی یا کاهشی بودن تعداد آن 
ها، اظهار داش��ت: در یکی دو سال اخیر، تعداد شرکت ها در 
این حوزه از حدود پانزده شرکت فعال که نمایندگی مستقیم 
از ش��رکت های خارجی داشتند، به حدود یکصد شرکت که 
مجوز واردات موبایل را دارند،افزایش پیدا کرده است و قطعا 
افزایش این ش��رکت ها، موجب تقویت و استحکام بازار می 

شود و ما از این افزایش، استقبال می کنیم.
وی افزود: فرصت هایی که این حوزه برای اشتغال و سرمایه 
گذاری فراهم کرده، موجب افزایش انگیزه افراد و ش��رکت 
ها برای فعالیت در این حوزه شده است و از ۳۱ اردیبهشت 
ماه که پرونده واردات مس��افری به آن صورتی که قبا بود، 
بسته شد، این انگیزه به شکل کاما محسوسی افزایش پیدا 
کرده و روند صعودی ثبت س��فارش ها، کاما موید این ادعا 
است، به طوری که حتی برخی از هلدینگ ها هم راغب به 

سرمایه گذاری در این حوزه شده اند.  مهر

 رئیس انجمن واردکنندگان موبایل مطرح کرد؛
تکلیف جدید دولت برای واردکنندگان گوشی تلفن همراه

با حذف چهار صفر رخ می دهد؛

  اصالح ظاهری واحد پول ملی با دالر

مسئول فرار مالیاتی سازمان مالیاتی اعالم کرد؛
وی  حساب های  ذره بین مالیات ر

بانکی با گردش باالی ۵میلیارد تومان   
سازمان  مالیاتی  فرار  مسئول  مالیات��ی گفت: از س��ال ۹۵ ارزش اف�زوده
اطاع��ات گ��ردش مال��ی اف��رادی را ک��ه باالی 
۵میلیارد تومان بوده است از بانک مرکزی گرفتیم 
و در حال بررس��ی هس��تیم ک��ه آیا آنه��ا پرونده 
مالیات��ی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش 

مالی انطباق دارد یا خیر.

 هادی خانی، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه 
با پولش��ویی و فرار مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی 
کشور با تأکید بر مجوز داشتن بررسی حساب های 
مش��کوک بانکی، تصریح کرد: ما حس��اب هایی را 
بررس��ی می کنیم که مشکوک به فرار مالیاتی و یا 
مستعد هستند. ما در خصوص تراکنش های بانکی 
روی سه دسته هستیم؛ دسته اول افرادی هستند 
که در چارچوب مقررات س��ازمان ام��ور مالیاتی، 

همکاری الزم را نداشته اند.
وی ادامه داد: دس��ته دوم افرادی هس��تند که در 
رس��یدگی به پرونده های آنها مانند حس��اب های 
بانک��ی، کارت بازرگانی، فاکتورها و ش��رکت های 

صوری و غیره، ردپای آنها پیدا می شود. گروه سوم 
نیز افرادی هستند که ردپایی در پرونده های فساد 
بانکی پیدا کرده اند. خانی با تأکید بر اختیار داشتن 
س��ازمان امور مالیاتی در بررسی گردش مالی هر 
فرد، گفت: نوع بررس��ی های ما تا به امروز مربوط 
به افرادی بوده اس��ت که مستعد و یا مشکوک به 

فرار مالیاتی هستند.
مدیر کل دفتر بازرس��ی ویژه، مبارزه با پولش��ویی 
و ف��رار مالیات��ی اف��زود: ای��ن دفتر از س��ال ۹۵ 
تأسیس ش��ده اس��ت. مبارزه با فرار مالیاتی صرفاً 
مسئولیتش با این سازمان نیست و یکی از عناصر 
آن س��ازمان امور مالیاتی است. دید ما در بررسی 

تراکنش های بانکی صرفاً درآمدزایی نیس��ت بلکه 
م��ا به دنبال التزام بخش��ی ب��ه نظ��ام اقتصادی و 
کنترل س��وداگری های اقتصادی کش��ور هستیم. 
این مس��ئول س��ازمان ام��ور مالیات��ی در توضیح 
هوشمندس��ازی فرآیند مالیات س��تانی بیان نمود: 
ما به دنبال هوشمندس��ازی فرآیند مالیاتی هستیم 
به گونه ای که س��لیقه محوری ممی��زان مالیاتی را 

کاهش دهیم.
خان��ی در خصوص می��زان فرار مالیات��ی با اعام 
اینکه در حال حاضر طبق برآوردهای انجام ش��ده 
در ای��ن موضوع بیش از ۴۰ ه��زار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی در کش��ور وج��ود دارد، تصریح کرد: 

برای جلوگیری از فرار مالیاتی همه سازمان ها باید 
در دادن اطاعات با سازمان امور مالیاتی همکاری 
کنن��د. گام دوم در این زمین��ه ایجاد صندوق های 

فروشگاهی است که این کار هم مشارکتی است.
وی در خصوص فرار مالیاتی پزشکان نیز ابراز کرد: 
رفتار س��ازمان با این گروه مش��ابه با سایر مؤدیان 
اس��ت. اما با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه 
س��ال ۹۸، پزشکان مکلف شدند دستگاه پوز نصب 
کنن��د، ما این موض��وع را به طور ج��دی پیگیری 
می کنی��م. در ص��ورت عدم همکاری پزش��کان با 
سازمان، نوع برخورد ما با آنها شبیه افراد مشکوک 

به فرار مالیاتی است.  تسنیم 


