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وثیقه متهم اصلی مؤسسه
ثامنالحجج رکور د شکست

افزایش  ۱۵درصدی قیمت
لوازم آرایشی ،بهداشتی و شوینده

در جریان رسیدگی به پرونده متهم ردیف
اول تعاونی منحل شده ثامنالحجج ،قرار تامین
وثیقه وی به  4هزار میلیار د تومان افزایش یافت.
به گزارش ایس��نا ،در حالی ای��ن روزها دادگاه
رسیدگی به تخلفات متهمان تعاونی غیرمجاز
ثامنالحجج در حال بررس��ی ب��وده و پرونده
مته��م ردی��ف اول آن« ،ال��ف -م» در جریان
رسیدگی قرار دار د که آخرین اخبار دریافتی از
این حکایت دار د که قرار تامین کیفری وثیقه
این مدیر ثامنالحجج تشدی د شده و به  4هزار
میلیار د تومان افزایش یافته و به او ابالغ ش��ده
اس��ت؛ این در حالی است که وثیقه قبلی وی
ح��دو د  ۱۰۰میلیار د تومان تعیین ش��ده بود.
دلیل تش��دی د وثیقه متهم پرونده ثامنالحجج
ظاهرا در راستای تضمین حقوق سپر دهگذاران
برای جبران ضرر و زیان و دسترس��ی به متهم
و حضور بموقع وی در جلسات رسیدگی بوده
اس��ت .جرم او اخالل در نظام اقتصادی کشور
به نحو عمده بدون قص�� د براندازی نظام اعالم
ش��ده اس��ت .ثامنالحجج یکی از بزرگترین
تعاونیهای غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل
پول��ی بو د که در دوران فعالیت خو د  ۱۲هزار و
 ۳۰۰میلیار د تومان سپرده از مردم جمعآوری
کر د و در ادامه با توجه به تخلفات انجام ش��ده
در آن و همچنین فروپاشی ساختار مدیریتی
و مالی تعاونی کامال منحل ش��د .تعهدات این
تعاونی در ادامه با تصمیمگیری بانک مرکزی به
بانک پارسیان واگذار شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فرآور دههای
آرایشی ،بهداش��تی و موا د شوینده از افزایش
 ۱۵درص��دی قیمت ای��ن فرآور دهها در سال
جاری خبر داد .بختیار علمبیگی در گفتوگو
با ایسنا ،با اش��اره به اینکه پتروشیمیها مواد
اولیه عرضهش��ده را بیش از  ۱۵درص د افزایش
دا دهاند ،اظهار داش��ت :ب��ه رغم افزایش بیش
از  ۱۵درص��دی قیم��ت م��وا د اولی��ه توسط
پتروشیمیها اما تولیدکنندگان فرآور دههای
آرایش��ی و بهداش��تی و موا د شوینده تصمیم
گرفتن د افزایش قیم��ت حداکثر  ۱۵درصدی
را ب��ه دلی��ل جلوگی��ری از فش��ار مال��ی به
مصرفکننده اعمال کنن د و درباره پودر شوینده
نیز تنها ش��اه د افزایش  ۱۲درصدی قیمتها
هس��تیم .وی ادامه داد :موا د اولیه پتروشیمی
بی��ش از  ۱۵درص د افزایش یافته و نرخ حقوق
و دستمز د افزایش  ۲۰درصدی داش��ته است.
ع�لاوه بر این نرخ تورم رش�� د ک��ر د و افزایش
قیمت حاملهای انرژی را بای د در نظر گرفت.
وی ادامه داد :اگر شرایط به همین منوال پیش
برو د و قیمت موا د اولیه افزایش یاب د بای د شاهد
تصمیمگیری دوباره تولیدکنندگان باش��یم.
علمبیگی درباره شایعه کمبو د کرم ضدآفتاب
در روزه��ای اخیر اعالم کرد :ش��ایعه کمبود
کرم ضدآفتاب درست نیس��ت و هر ش��رکتی
متقاضی دریافت این ف��رآورده است ،میتواند
تقاضای خو د را به سایت انجمن اعالم کن د تا
بالفاصله به واحدهای فروش و داروخانهها کرم
ضدآفتاب عرضه شود .وی ادامه داد :سودجویان
و قاچاقچیان کرم ضدآفتاب میخواهن د از این
شایعه بهرهبرداری کنند.
اصناف

خودرو

تدار
د 
فروش م 
خودروهای وارداتی ممنوع ش 
د

س��ازمان حمای��ت مصرفکنن��دگان و
تولیدکنن��دگان اع�لام کرد :تا اط�لاع ثانوی
تدار خودرو ممنوع اس��ت.
هرگونه فروش م د 
در پی دس��تورالعمل اخیر سازمان حمایت به
مدیران عامل ش��رکتهای واردکننده خودرو،
سخنگوی این سازمان به ایسنا گفت :براساس
این دستورالعمل ،شرکتهای واردکننده موظف
ش��دن د تا اطالع ثانوی نس��بت ب��ه قطع همه
تدار بیش از  ۳۰روز انواع
برنامههای فروش م د 
خودرو با عناوین مختلف ش��امل پیشفروش،
فروش مش��ارکتی و مشارکت در تولی د سریعا
اق��دام کنن��د .غالمرض��ا کاوه اظهار داش��ت:
براساس تصمیمات گرفته شده از سوی ستا د
فرماندهی اقتصا د مقاومت��ی برای ابطال همه
ثبت سفارشهای صادر شده قبل از  ۳۱خردا د
 ۱۳۹۷واردات خ��ودرو که از طریق سیس��تم
بانکی تامین ارز نش دهاند ،واردکنندگان خودرو
ملزم شدن د ضمن اعمال تمهیدات ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ
ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ یادش��ده ،هرچ��ه سریعتر
درباره تعیین تکلیف آن بخش از تعهداتشان
که بهواسطه تصمیمات امکان تحقق نخواهند
داشت ،اقدام کنند.
پرواز

د هواپیما
قراردادهای خری 
اجازه اجرا ندارد

در حالی بی��ش از  2ماه از خروج آمریکا از
برجام و تاثیر مستقیم آن برای لغو قراردادهای
خری�� د هواپیم��ا توس��ط ایرانای��ر میگذرد،
وزیر راهوش��هرسازی بتازگی اع�لام کر د همه
قراردادهای خری د هواپیمای ایران هماکنون از
جهت حقوقی محفوظ بوده و باطل نشده است
اما اجازه اجرا ندار د و در صورت تغییر سیاستها
میتوان د دوباره عملیاتی شود .به گزارش تسنیم،
چن د روز پیش مارشال بیلینگسلی ،دستیار وزیر
خزان هداری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم
گفته بود :بعی د است واش��نگتن مجوزی صادر
کن د که بر اساس آن شرکتهایی نظیر ایرباس
وایت��یآر بتوانن د ارائه خدم��ات هوانوردی به
ایرالینه��ای ایرانی را ادامه دهن��د .وی افزود:
«تولیدکنندگان هواپیما برای پشتیبانی کامل
از هواپیماهای تحویل داده شده به ایرالینهای
ایرانی از ما مجوز گرفتهان د و در این مقطع ،فکر
میکنم ما در موقعیتی نیستیم که اعالم کنیم،
چنین مجوزهایی را ص��ادر خواهیم کرد» .به
گفته این مقام آمریکایی ،از زمان لغو مجوزهای
فروش هواپیما به ایران ،آمریکا شاه د «افزایش
خریده��ای پنهان��ی قطعات یدک��ی از سوی
ایرانیها بوده است».

فرمانده انتظامی تهران بزرگ جزئیاتی از باند «حمید مظلومین» معروف به سلطان سکه را اعالم کرد

ظالمان بازار سکه!

انتشار اخبار دستگیری سلطان سکه و تحویل سکههای پیشفروش ،قیمت سکه را پایین کشید

گروه اقتصادی :دیروز سکه در صدر اخبار اقتصادی
قرار داشت و نتیجه سکهباران خبری ،کاهش نرخ آن
نامروز» ،دیروز سردار
در بازار بود .ب��ه گزارش «وط 
رحیمی فرمانده نیروی انتظامی جزئیات دستگیری
حمی�� د مظلومین ،سلطان سک��ه و نوچههایش را
تش��ریح کر د و بانک مرک��زی نی��ز از توزیع 900
ه��زار قطعه سکه طال از امروز خبر داد؛ اخباری که
نتیجهاش کاهش نرخ سکه در ب��ازار بود .فرمانده
انتظامی پایتخت گفت ۱۸ :نفر از نوچهها و عوامل
بان د سلطان سکه به پلیس احضار ش��دند؛ تعدادی
بازداش��ت و ع دهای نیز با قرار وثیقه آزا د ش�� دهاند.
سردار حسین رحیمی درباره آخرین وضعیت پرونده
سلطان سکه و دستگیری عوامل مرتبط با این فرد،
اظهار داشت :پرون دههای مختلفی در پلیس در حال
رسیدگی است که یکی از این موار د همین سلطان
سکه است؛ وحی د مظلومین که نامش را روز یکشنبه
سخنگوی قوهقضائیه اع�لام کرد .فرمانده انتظامی
پایتخ��ت تصریح کرد :بالغ ب��ر  18نفر از نوچهها و
عوام��ل بان د سلطان سکه به پلیس احضار ش��دند
که برخی بازداش��ت و برخی نیز ب��ا قرار وثیقه آزاد
ش�� دهاند .وی به بررسی گردش مالی حسابهای
سلطان سکه و افرادش اش��اره کر د و بیان داشت :با
کمک بانک مرکزی ،حس��ابهای این افرا د به طور
دقیق در حال بررسی اس��ت؛ تمام عوامل این باند
نیز شناسایی ش دهان د و پرونده به صورت کامل و با
ابع��ا د جدیدی از جرائم در دست بررسی است .این
فر د در سال  91دستگیر و حتی در آن سال به اعدام
نیز محکوم شده بود .وی هماکنون در پلیس آگاهی
نگهداری میشود .فرمانده انتظامی پایتخت افزود:

یادداشت محم� د نجارصادق�ی :چن د ماه
پی��ش بو د ک��ه هی��ات دولت و
در راس آنه��ا اسحاق جهانگیری در یک تصمیم
خلقالساعه فعالیت صرافیها و تمام فروشندگان
ارز را غیر قانونی اعالم کر د و از تمام تجار خواست
برای تامین ارز خو د به سامانه نیما مراجعه کنند
تا ارز دولتی دریافت کنند .دیری نپایی د که تعداد
متقاضیان تجارت نس��بت به مدت مش��ابه سال
گذش��ته 25درص د رش د کر د و همه میخواستند
واردکننده شوند ،در این شرایط دولت تازه فهمید
چه اشتباهی بزرگی کرده است؛ سوبسی د ارزی که
ب��ا قیمت یک دوم ارز آزا د به بازرگانان داده است.
صف متقاضیان واردات کاال آنقدر طوالنی و تراکم
کاری گمرک ،سازمان توسعه تجارت و سامانه نیما
به قدری باال رفت که حتی برای مدتی ترخیص و
ورو د کاال در هالهای از ابهام قرار گرفت .دولت برای
جبران خسارت اشتباهی که انجام داده بو د دوباره
رویه تامین ارز تجار را به حالت گذشته بازگرداند
اما با چن د تغییر جزئی و نهادن نام بازار ثانویه روی
آن ،بازاری که باز هم نظرات دولت را تامین نکرد؛
در روز دوم فعالیت بازار ثانویه نرخ دالر  7500ثبت
ش��د ،قیمتی که فاصله آن با بازار آزا د خیلی کم
بود .سپس دستاندرکاران سامانه جامع تجارت در
یک ابالغیه مس��یر تامین ارز را از بانک مرکزی و
سامانه نیما به  6مسیر دیگر انتقال دادند؛ تصمیمی
سیمکارت اگر میخواهی�� د بدانی د چه تعداد
سیمک��ارت به نام ش��ماست یا از
دیگر سرویسهای مخابراتی که با ک د ملی شما ثبت
شده آگاه شوید ،میتوانی د با استفاده از سامانهای که
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راهاندازی
ک��رده به این کار اقدام کنید ،تا از سوءاستفا دههای
احتمال��ی جلوگیری ش��ود .به گزارش ایس��نا ،در
سالهای گذشته به واسطه سیمکارتهای جعلی
مش��کالت زیادی ایجا د شده و اقدامات خالفکارانه
از جمله کالهب��رداری و حتی قتل صورت گرفت،
از سوی دیگر به واسط��ه این سیمکارتها ،قاچاق
ترافیک انجام میش د و حجم این قاچاق نیز بسیار
باال اعالم ش��ده بو د و در نهایت ضروری بو د جلوی

یدادند.
برخی افرا د که به عنوان عوامل سلطان سکه دستگیر هماهنگ��ی نماینده بانک مرکزی انج��ام م 
ش�� دهان د جزو  90نفری بودن د که در  25اسفن د  96اژهای افزود :فردی به نام حمی د مظلومین (سلطان
دستگیر شده بودن د و با قرار وثیقه  8و  10میلیاردی سکه) و پسرش محمدرضا مظلومین چن د سال پیش
آزا د بودند .سردار رحیمی در پاسخ به پرسش دیگر بازداشت و در دادگاه حاضر شدن د که بانک مرکزی
ف��ارس درباره وضعیت بازار سک��ه و ارز اعالم کرد :نی��ز در دادگاه حاضر بو د و اعالم کر د این افرا د با ما
 50نفر از لیس��ت خریداران عمده سکه در اختیار هستن د و این موضوع باعث ش د دادگاه این افرا د را آزاد
پلی��س است؛ همچنین  35ش��رکتی که در بحث کن��د .در این باره خبرگزاری فارس گزارش داده در
ورو د موبایل به کشور اقدام کرده بودن د نیز در اختیار زمان تحقیقات در سالهای  90و  91از این متهمان
پلیس هس��تن د و  3بازپرس ویژه از طرف دادستان که در همان بحران ارزی به همراه جمشی د بسماهلل
تهران مس��ؤول این پرونده ش دهاند .وی گفت :بعد دستگیر شده بودن د هیچگونه صحبتی از هماهنگی
از دستگیری سلطان سکه و احضار عوامل وی ،روند بانک مرکزی با اقدامات این افرا د نبوده است و حتی
صع��ودی موجو د متوقف و هماینک این رون د رو به لحظه دستگیری« ،مظلومین» در حال فرار از طریق
کاهش است البته ع دهای به صورت خزنده در بازار یکی از مرزهای غربی بوده و اگر ارتباطی بین وی و
سکه و طال فعالیت میکنن د که تمام اقدامات آنها بانک مرکزی بوده نیازی به فرار نداشت لذا این مورد
تحت کنترل است.در بازار تهران پلیس با اش��راف قابل تامل و پیگیری است .این منبع مطلع ادامه داد:
اطالعاتی به صورت نامحس��وس فعالیت دار د و در حمی�� د مظلومین در دهه  70نی��ز از عوامل بحران
این زمینه نی��ز دستگیریهایی
ارزی ب��وده و در هم��ان ساله��ا
داشتهایم.
زمانبندیتحویلسکههایپیشفروش نیز دستگی��ر و مجوز صرافی وی
مقدار
زمان
باطل ش��ده ب��و د ام��ا در ادامه از
■■مظلومینکیست؟
ن��ام و حس��ابهای بانک��ی افراد
روز یکش��نبه حجتاالسالم
 900هزار قطعه
تیر
دیگری استف��اده میکرده است.
والمسلمین غالمحسین محسنی
 292هزار قطعه
مرداد
وی ادامه داد :حمی د مظلومین از
اژهای ،سخنگ��وی قوهقضائیه در
 336هزار قطعه
شهریور
حساب فر د دیگری برای اقدامات
کنفران��س مطبوعاتی خو د اعالم
مهر یک میلیون و  287هزار قطعه تبهکارانه خ��و د استفاده میکرده
کر د از زمانی ک��ه تالطم در بازار
 907هزار قطعه
آبان
و ماهان��ه مبلغی حدو د چن د صد
ارز ایج��ا د ش�� د اف��رادی در بازار
میلی��ون تومان به حس��اب وی
ب��دون صرافی ،به ص��ورت عمده
 70هزار قطعه
دی
واریز میکرده است .گردش مالی
ارز و سک��ه خری��داری کر دهان��د
 865هزار قطعه
بهمن
حساب این فر د در سال چن د هزار
ک��ه این افرا د بازداش��ت ش��ده و
 677هزار قطعه
اسفند
میلیار د تومان بوده است .این بان د
ادع��ا کر دهان د کارهایش��ان را با

ادامه سیاستگذاریهای لحظهای ارزی!
که با گذش��ت کمتر از  48ساعت از
دستور محم د ش��ریعتمداری مبنی
ب��ر ممنوعیت ثبتسف��ارش و عدم
تامین ارز به کلی ملغی شد .سرعت
تصمیمات ارزی دولت به قدری زیاد
اس��ت که حتی گمرک ه��م از آنها
عق��ب مانده اس��ت و در اتفاقی نادر
این سازمان مصوب ه ارزی هیات دولت
مبنی بر عرضه ارز در بورس اوراق بهادار که ملغی
ش��ده بو د را ابالغ کرد! دفتر واردات گمرک ایران
در تاری��خ  23تیرماه ،مصوبه هیات وزیران درباره
ساماندهی و مدیریت بازار ارز که چگونگی برگشت
ارز حاصل از صادرات کاالهای غیرنفتی به چرخه
اقتصا د را مشخص میکرد ،ابالغ کرد .از همه اینها
گذشته سوال بزرگی که در این بلبشوی واردات و
صادرات ایران وجو د دار د این است که تصمیمگیر
سیاستهای بازرگانی در این شرایط که رهبری از
آن با عنوان جنگ اقتصادی نام بر دهان د چه نهادی
اس��ت؟ از یک سو وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تخصی��ص ارز را متوقف میکن��د ،بانک مرکزی
مسؤولیت نیما را بر عهده میگیرد ،سامانه جامع
تجارت وزارت اطالعات مس��ؤول رهگیری کاال از

گمرک تا مقص د است ،وزارت اقتصا د
با بازوی اجرایی خو د در گمرک هر
روز سیاست جدیدی تبیین میکند
و در آخر وزی��ر ارتباطات و فناوری
اطالعات در نق��ش رابینهو د ظاهر
میش��و د و دم از ش��فافیت لیست
ارزبگی��ران میزن�� د و از هم��ه بدتر
اینکه تم��ام دستگاههای نامبرده به
سبک خ��و د سیاستگذاری میکنن�� د و در این
وضعیت بخش تجار بخش خصوصی و کسانی که
مخاطب اول این سیاستها هستند ،بسیار نگران
آینده بازارهای مختلف هستند« .محدودیت دولتی
و دستوری بدون ش��ک منجر به رانت میشود ،با
این ش��یوهای که دولت در پی��ش گرفته بای د در
آین��ده نهچن��دان دور ش��اه د پرون دههایی مانند
 6هزار خودروی قاچاق باش��یم ».اینها گوشهای
از در د دله��ای رئی��س فدراسی��ون واردات اتاق
بازرگانی ایران در گفتوگو با «وطن امروز» است.
فرها د احتش��امزا د ضمن انتق��ا د از سیاستهای
محدودی��تزا ،میگوید :اینکه در یک دوره زمانی
ثبت سفارش��ی کاالیی که به هر نح��و در داخل
کش��ور بازار دار د مسدو د ش��ود ،میتوان د همواره

د سیمکارت به نام شماست؟
چن 
این تخلفات گرفته شود .بنابراین طرح ساماندهی
سیمکارته��ا ب��رای جلوگی��ری از سوءاستف��اده
احتمالی ،با راهاندازی سامانه استعالم تعدا د خطوط
مش��ترکان همراه ش��د .بدین ترتیب مش��ترکان
میتوانن د با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی در بخش خدمات الکترونیک یا
در نشانی اینترنتی  mobilecount.cra.irبه این
سامانه مراجعه کرده و از تعدا د سیمکارتهایی که با
ک د ملی آنان ثبت شده است ،آگاه شوند .همچنین
کاربران میتوانن د عالوه بر استفاده از سایت سازمان

تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی ،با ارسال ک د
ملی مالک خط به یکی از ش��مارههای ۳۰۰۰۱۵۰
و  ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱از طری��ق یکی از خطوط تحت
مالکیت ،نسبت به استعالم تعدا د خطوط ثبت شده
به نام خو د اقدام کنند .در این سامانه شما میتوانید
تعدا د سرویسهای مخابراتی که به نام ش��ما ثبت
ش��ده را استعالم کنید .نتیجه این استعالم به خط
تلفن همراه اعالمشده توسط شما پیامک میشود.
در ف��از اول ط��رح ،تعدا د سیمکارتهای ش��ما در
اپراتورهای تلفن همراه اعالم میشو د و در فازهای

که متشکل از پدر و فرزندی بو دهان د تقریبا در تمام
بحرانه��ای ارزی دهه  70به بع�� د حضوری فعال
داش��تهان د و با روشهای مختلف سعی در دور زدن
مراجع نظارتی ،امنیتی و قضایی داشتهاند.
■■انتش�ار خبر تحویل س�کههای پیشفروش و
کاهشقیمت

دیروز دبیرک��ل بانک مرک��زی از آغاز تحویل
سکهه��ای پیشفروش  3ماهه از امروز در ش��عب
بانک ملی خب��ر دا د و گفت :بر همین اساس ۹۰۰
هزار قطعه سکه به متقاضیان تحویل میشود .انتشار
این خبر موجب ش د قیمت سکه بهار آزادی طرح
جدی د در بازار ته��ران در آستانه تحویل سکههای
پیشفروش 3ماهه ۱۱۸ ،هزار تومان کاهش یابد.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدی د (امامی)
دیروز دوشنبه  ۲۵تیر ماه  ۹۷در بازار تهران با ۱۱۸
هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته با
رقم  ۲میلیون و  ۷۷۸هزار تومان به فروش رسید.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
با  ۳۰هزار تومان افت نس��بت به روز یکش��نبه به
ارزش  ۲میلیون و  ۶۷۴هزار تومان دادوست د شد .از
س��وی دیگر ،دیروز در بازار آزا د هر قطعه نیم سکه
بهار آزادی بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته
یک میلیون و  ۳۸۳هزار تومان و هر قطعه ربع بهار
آزادی نیز بدون تغییر ب��ه ارزش  ۷۱۲هزار تومان
معامله ش��د .بر اساس این گزارش ،هر قطعه سکه
گرم��ی با  ۵هزار تومان رش�� د به قیمت  ۴۱۱هزار
تومان معامله ش د و قیمت هر گرم طالی  ۱۸عیار
نیز با افت  ۶هزار و  ۶۰۰تومانی به ارزش  ۲۳۳هزار
تومان فروخته شد.
موجب رانت شود .وی محدودیت را به هر شکلی
در فرآین�� د ثبتسفارش تا مادامی ک��ه از سوی
یداند .در همین باره
دولت باش د شکستخورده م 
محم د الهوتی ،رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
میگوی د تجار بای د در شرایط کنونی در صفهای
طوالنی دریافت ارز بایستن د و هر کس جلوتر باشد،
منفعت بیشتری میبرد .الهوتی سیاستهای ارزی
یدان د چرا که به
اخیر وزارت صنع��ت را رانتزا م 
نفع سودجویان اس��ت و راه را برای ویژهخواریها
و امضاهای طالیی باز میکند .البته نگارنده نافی
محدودیت واردات برای کاالهای لوکس ،مش��ابه
تولی د یا غیرضروری نیس��ت ،بلک��ه دولت بای د از
ورو د آنها جلوگیری نیز بکن د اما تجربه همین چن د
یده د دولت در محدودیتهای
ماهه اخیر نشان م 
مفی د و بموقع هم عاجز بوده به طوری که میتوان
نمونه آن را در واردات موبایل توسط چن د شرکت
مجهولالهویه به محض شروع طرح رجیستری و
پرسو د ش��دن واردات و قاچاق خودروهای لوکس
در زمان مس��دو د بودن ثبتسف��ارش نام برد .به
دلیل گس��تردگی تصمیم��ات و تصمیمگیران و
نب��و د نظارت ،هر دم از ح��وزه تجارت خبر رانتی
یده د اگر هم دولت
جدی د میرس د که نش��ان م 
به دنب��ال محدودیت اس��ت ابتدا بای�� د درزهای
اطالعاتی موجو د را از بین ببر د و پس از آن به فکر
محدودیت جدی د باشد.
بع��د ،تعدا د دیگ��ر سرویسه��ای مخابراتی مانن د
 ،ADSLتلفن ثابت ،TD-LTE ،وایمکس و  ...نیز
برای شما ارسال خواه د شد .هر مشترک در هر دوره
 ۱۰روزه فق��ط یکبار میتوان د از این سامانه تعداد
خطوط خو د را استعالم کند .مشترکان تلفن همراه
درصورت مشاهده هرگونه مغایرت در تعدا د خطوط
ثبتشده به نام خودشان میتوانن د برای جلوگیری
از ه��ر نوع سوءاستفاده احتمالی ،ش��خصا به دفاتر
خدمات مشترکان اپراتورها مراجعه کنن د و با ارائه
ک��ارت ملی از همه خطوط ب��ه نام خو د که ممکن
است بدون اطالع مش��ترک به نام وی ثبت ش��ده
باشد ،آگاه شده و برای قطع هر یک از سیمکارتها
اقدام کنند.

با درخواست اتاق اصناف ایران انجام میشود

تسهیل ترخیص کاالهای وارداتی

ب��ا کمک وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
از طریق بانک مرکزی و گمرک اقداماتی برای
تسهیل ترخیص کاالهای وارداتی در حال انجام
است ،تا کاالهای آن دسته از واردکنندگانی که
به دلیل بخش��نامههای اخیر در گمرک مانده
با رعایت انضباط ک��اری از گمرک ترخیص و
در بازار عرضه شود .محمدباقر مجتبایی ،مشاور
امور اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران
در گفتوگ��و با فارس ،اظهار داش��ت :پیش از
ابالغ بخشنام ه اخیر ارزی برخی واردکنندگان،
ک��اال را به صورت براتی خریداری میکردن د و
فروش��نده پس از ارسال کاال ب��ه خریدار پول
خ��و د را دریاف��ت میکرده اس��ت ،بنابراین با
مصوب شدن بخشنامههای اخیر ارزی امکان
ترخیص این کاالها از گمرکات وجو د نداشت
که برای حل مش��کالتی از این قبیل با تدابیر
بانک مرکزی و همفکری اتاقهای بازرگانی و
اصناف مشکل ترخیص بخش قابل توجهی از
این قبیل کاالها حل شد .مجتبایی بیان داشت:
همچنین برای حل مش��کل ترخیص واردات
کاالهای تولیدکنندگ��ان صنفی که کاالهای
وارداتی خو د را بین اصناف توزیع میکردن د و
به عبارتی ش��بکه توزیع و تامین بازار هستند،
جلس��های با حضور این واردکنندگان و رئیس
ک��ل گمرک برگزار ش�� د و در همان جلس��ه
مش��کل برخی واردکنندگان حل ش د و برای
حل مش��کل دیگر واردکنندگ��ان که در حد
اختی��ارات گم��رک نبود ،قرار ش�� د مصوباتی
تنظیم شو د تا در ستا د تنظیم بازار یا جلسات
سران سه قوه درباره آن تصمیمگیری ش��ود.
وی همچنین با اشاره به پیشنها د اتاق اصناف
ایران برای نرخگ��ذاری کاالهای وارداتی پس
از تخصی��ص ارز گفت :انج��ام نرخگذاری این
قبی��ل کاالها زیر نظر اتاقها و اتحادیهها را به
عن��وان یک راهکار مش��خص برای جلوگیری
از گرانفروش��ی به دولت پیش��نها د دا دهایم.
وی درباره نقش ات��اق اصناف در ستا د مبارزه
ب��ا احتک��ار و اختفای کاال تصریح ک��رد :اتاق
اصناف یکی از اعض��ای اصلی این ستا د است
و قرار است در کنار دولت با این قضیه برخورد
جدی داشته باش��یم .وی افزود :الزمه حرکت
درس��ت اقتصا د و حرکت کل زنجیره تامین از
تولی د داخل ،واردات ،ش��بکه لجستیک و انبار
و نظ��ام توزیع اعم از بنکداری ،عم دهفروش��ی
و خر دهفروش��ی و برای اینکه اینها در خدمت
حاکمیت باش��ن د این است که بای د این عوامل
در تصمیمسازیها حضور داشته باشند.

