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یادداشت

وزیر صنعت دیروز در تلویزیون بهخاطر تخلف بزرگ ثبت سفارش
و واردات غیرقانونی خودرو در زمان وزارت نعمتزاده از مردم معذرتخواهی کرد

زورگیری در بنگاه

دانش پورشفیعی :با ش��نیدن واژه «زورگیری»
آنچه در ابتدا به ذهن میرس��د تجس��م فرد یا
افرادی اس��ت که با تهدی��د و زور دیگری ،اقدام
به گرفتن پ��ول ،طال ،مدارک و ...او میکنند اما
زورگی��ری روشهای دیگری ه��م دارد که در
آن ن��ه از تهدید خبری اس��ت و ن��ه از برخورد
فیزیکی بلکه گیرنده به دلیل جایگاهش میتواند
زور بگوید و دهنده بهدلیل نیازش ناچار اس��ت
پول مورد نظر را بپردازد .داس��تانی که در ادامه
برای ش��ما ش��رح میدهم حدود  2هفته قبل
روی داده اس��ت« .خانوادهای در تیرماه بهدنبال
جابهجایی خان��های را در تهران اجاره میکنند.
بن��گاه معامالت ملک��ی ق��رارداد اج��اره را در
برگههایی که بیش از  5س��ال اجازه استفاده از
آنه��ا را ندارد ،تنظیم میکند .آنها برای ثبتنام
فرزند خود در مدرسه محل جدید سکونتشان
یکی از مدارکی که باید به دبس��تان ارائه کنند،
اجارهنام ه است .ایش��ان اجارهنامه را به مدرسه
میبرند اما پذیرفته نمیشود ،چرا که نهتنها در
اجارهنامه جدید تنظیم نشده بلکه کد رهگیری
هم ن��دارد .والدین دانشآموز به بنگاه مش��اور
امالک بازمیگردند و از مدیر بنگاه میخواهند
اجارهنامه جدید با کدرهگیری برای آنها تنظیم
و پرینت کند .مدیر بنگاه در پاسخ میگوید این
کار هرگز ش��دنی نیست و چنانچه اصرار دارید
باید برای گرفت��ن کدرهگیری مبلغ  300هزار
تومان بپردازید چون هزینه کدرهگیری بسیار
باالست و به آن مالیات هم تعلق میگیرد .آنها
برای ثبتنام مجبورند این کار را انجام بدهند تا
بتوانند فرزندشان را ثبتنام کنند .پس به زورگیر
پاسخ مثبت میدهند آن هم بدون دعوا و ضرب
و جرح» .ثبتنام مدارس ابتدایی بویژه پایه اول
از نیمه تیرماه پیش آغاز شده و خانوادهها برای
اینکه بتوانند فرزندشان را در محدوده تعیینشده
محل سکونت ثبتنام کنند ،باید مدرک سکونت
معتبر ارائه کنند که اجارهنامه دارای کدرهگیری
و هولوگرامدار یکی از آنهاس��ت .اما برخی دفاتر
مشاور امالک شهر تهران با سرپیچی از اجرای
قان��ون نظام صنف��ی و بخش��نامههای داخلی
اتحادیه صنف مش��اوران امالک تهران ،حقوق
ش��هروندی را زیر پا گذاشته و از مردم پول زور
میگیرند .آنها چون میدانند خانوادهها نیازمند
این مدرک هس��تند با سوءاستفاده از فرصت به
دس��ت آمده ،پو ل زوری میگیرند و در پاسخ به
این اعتراض شهروند که چرا؟ میگویند« :همین
که هست اگرنه کارتان را انجام نمیدهیم» .در
اینجا ایراد کار کجاست؟ گستاخی مشاور امالک
از بینظارتی اس��ت یا افسارگسیختگی قانونی؟
نقش اتحادیه صنف مش��اوران امالک تهران در
این میان چیست؟ وقتی بنگاه معامالت ملکی
با جس��ارت میگوید هر جا هم که میخواهی
برو همین که هس��ت! گویای آن است که وی
از اتحادیه صنف باالی سر خود حساب نمیبرد
اگرن��ه به خ��ود اجازه نم��یداد در روز روش��ن
زورگیری کن��د .هماکنون و بر اس��اس مصوبه
اتحادیه صنف مش��اوران ام�لاک تهران ،هزینه
صدور کدرهگیری ب��رای ق��رارداد اجارهنامه و
مبایعهنامه صفر تومان اس��ت .دفاتر مش��اوران
امالک موظفند قراردادها را در برگههای جدید و
به صورت پرینت شده تنظیم و برای هر قرارداد
کدرهگیری دریافت کنند تا آن واحد مسکونی،
تجاری ،اداری و ...نتواند در بنگاه دیگری به اجاره
دیگ��ری درآید یا دوباره فروخته ش��ود .قرارداد
همچنین باید ممهور به هولوگرام اتحادیه شود.
از هر قرارداد عالوهبر دریافت کمیسیون مصوب،
 9درص��د نیز مالی��ات بر ارزش اف��زوده گرفته
میشود اما مش��اوران امالک به این ارقام راضی
نیستند و حتی آنها هم که دارای پروانه کسب از
اتحادیه هستند ،قراردادهایشان را در برگههای
قدیمی تنظیم میکنند ،نرخ کمیسیون مصوب،
 9درص��د مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده و هزینه
صدور کدرهگیری را به زور میگیرند اما ریالی
بابت درآمدهایش��ان به س��ازمان امور مالیاتی
نمیدهند .حال چنانچه در این میان مش��کلی
در موضوع اج��اره یا معامله ملک برای  2طرف
قرارداد پیش آید ،بهدلیل منسوخ بودن برگههای
تنظیم��ی امکان پیگیری وجود ن��دارد و بنگاه
براحتی پ��ای خود را از معرکه کنار میکش��د.
بنابراین پیشنهاد میش��ود معامالت خود را در
دفاتر مش��اور امالک دارای پروانه کس��ب انجام
دهید ت��ا در صورت نیاز بهتر و راحتتر بتوانید
از طری��ق اتحادیه تخلفات آن را پیگیری کنید.
آگاه باش��ید صدور کد رهگیری الزامی و قانونی
است و ش��ما میتوانید در صورت عدم تمکین
بنگاه برای صدور آن ،به اتحادیه ش��کایت کنید
و مراتب را به شماره تلفن  7334اطالع دهید.
اما اینکه اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران تا
چه اندازه به شکایات دریافتی رسیدگی میکند و
سرعت عمل آن تا چه اندازه است ،خیلی شفاف
و روشن نیست.

وطن امروز

رسوایی و عذرخواهی

انتشار فهرست واردکنندگان متخلف خودرو؛ ایرتویا و آسانموتور در صدر متقلبان

محمد شریعتمداری :ممنوعیت ثبتسفارش توسط نعمتزاده اقدامی غیرقانونی بود
چرا که باید به دستور مقاماتی باالتر از وزیر وقت انجام میشد
گ�روه اقتصادی :وزی��ر صنعت روز گذش��ته در یک
برنام��ه تلویزیون��ی ب��ه عل��ت رخ دادن بزرگترین
واردات غیرقانونی خ��ودرو در زمان وزارت نعمتزاده
(دولت یازدهم) ضمن عذرخواهی از مردم ،فهرس��ت
واردکنن��دگان متخلف در موضوع ثبت س��فارش و
واردات غیرقانون��ی خودرو را در اختیار رس��انهها قرار
داد که ایرتویا و آس��انموتور در صدر لیست متقلبان
قرار گرفتهاند.
به گ��زارش «وطنامروز» ،محمد ش��ریعتمداری
دیروز در برنامه حاال خورشید شبکه  3سیما ،جزئیات
تخلف انجام شده درباره واردات غیرقانونی خودروهای
لوکس را تش��ریح کرد و نعمتزاده را به علت بس��تن
ثبتسفارش مقصر دانست و در ادامه خودش به جای
نعمتزاده از مردم عذرخواهی کرد!
وی در پاس��خ به س��والی با این مضم��ون که چرا
س��ال  96با وجود اطالع از ممنوعی��ت واردات خودرو
در تیرماه آن س��ال یک واردکننده خ��اص را از روند
ممنوعیت خودرو معاف کردهاید ،گفت :دیماه س��ال
 95به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز ،واردات خودرو
از سوی اش��خاص ممنوع اعالم شد اما  2گروه امکان
واردات خودرو داش��تند ،دس��ته اول شرکتهایی که
نماینده کمپانی خارجی بودند و دس��ته دوم اشخاص
حقیقی و شرکتهای غیرنمایندگی .با تصمیم دولت
در آن مقط��ع تنها واردکنندگان خاص که نمایندگی
کمپانی خارجی را داش��تند مجاز ب��ه واردات خودرو
شدند .شریعتمداری در تشریح تصمیمات غلط دولت
در س��ال  95بیان کرد :در آن زم��ان اجرای طرحی
مبنی بر توقف واردات خودرو از طریق اشخاص با کم
و کاس��تیهای بس��یاری مواجه بود و در این موضوع
برخی کالهی برای خ��ود از آن نمد دوختند .در واقع
هدف دور ش��دن از انحصار بود اما به آن دامن زد و در
نتیجه ما شاهد ایجاد رانت و فساد شدیم .وزیر صمت با
اشاره به ایجاد آگاهی برای جامعه در این زمینه ،گفت:
متاس��فانه نقطه ضعف این موضوع ،مش��خص نبودن
تکلیف دستگاهها و واردکنندگان بود که به یک جمع
کوچکی محدود شد ،البته این تصمیم در دوره وزارت
بنده نبود و با مصوبه هی��ات دولت و معاون اول ابالغ
شد .شریعتمداری افزود :بعد از ورودم به وزارت صنعت،
معدن و تجارت نخس��تین نکتهای که بر آن اش��اره
کردم ،واردات خودرو توسط نمایندگیها بود که در آن
رانت وجود داشت .برای خالصی از این شرایط سازمان
امور مالیاتی باید  25درصد عوارض خود را بگیرد تا از
رانت خارج شویم .وزیر صمت با اشاره به مداخالتی که
در وزارت صنعت ،معدن و تجارت میشود ،گفت :بعدها
راجع به حضور برخی افراد برای ایجاد اختالل در وزارت
صحبت خواهم کرد.
■■از مردم ایران عذرخواهی میکنم

وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :این اتفاق به هر
دلیلی که از س��وی کاربران ،کارمندان و واردکنندگان
رخ داده ،اتفاق خوبی نبوده است؛ این دولت یا آن دولت
فرقی ندارد .از محضر ش��ریف مردم ایران عذرخواهی
میکنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیش��یده ش��ده
است ،این فساد به صفر میل کند و روشهای ما موثر
باش��د .وی در پاسخ به س��وال مجری برنامه مبنی بر
حمایت وزیر از شرکتی که تخلفش ثابت شده است،
اظهار کرد :زمانی که از این شرکت واردکننده حمایت
کردیم تخلف وی آش��کار نش��ده بود اما بعد از محرز
شدن تخلف ،مسؤوالن ذیربط آنها را به اشد مجازات
محکوم کردند .محمد شریعتمداری ابراز کرد :معتقدم
نظام مالیاتی کش��ور باید حقوق حق��ه را اخذ کند تا
شاهد ورود رانت به وزارتخانهها نباشیم .وزیر صمت در
تشریح انتشار نامه دوم پیوست اخطاریه خود به سازمان
حمایت گفت :در این نامه دستور دادهایم دیگر اعتبار
ثبتسفارش وجود ندارد و اگر این کار انجام شود باید
محدودیتهای جدی اعمال ش��ود ،یعنی لغو انحصار
چند ش��رکت و اجازه واردات صحیح خودروهایی که
در داخل نمایندگی برای خدمات پس از فروش دارند
و ن��ه هر خودرویی .وی در ادامه به رد نامههای وزارت
صمت از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان اشاره
کرد و گفت :اعالم کردند مصوبه هیات وزیران بر اساس
ماده  4حمایت مصرفکنندگان لغو شده است و مجددا
نمایندگان قبلی به واردات بپردازند اما ما مخالفتمان
را ادامه خواهیم داد.
■■با شفافسازی مخالفتی ندارم

ش��ریعتمداری در پاسخ به س��والی مبنی بر ورود

نما
محسنی اژهای :چرا وزارت صمت با مدیران متخلف برخورد نکرد؟
مع�اون اول قوه قضائیه ضمن انتقاد از عملکرد وزارت صنعت درباره  6481خودروی قاچاق ،تصریح کرد:
در بررس�یهای ای�ن پرونده م�ا از وزارت صنعت ،مع�دن و تجارت پیگیری کردیم و آنه�ا عنوان کردند
اواخر س�ال  96و در تحقیقات اولیه خود در دیماه س�ال گذش�ته به تخلفاتی در ثبت سفارش خودروها
رسیدهاند .محسنی اژهای اضافه کرد :بهرغم این اظهارات ،این سوال مطرح است که با توجه به اینکه شما
به این تخلفات رس�یدهاید چه اقدامی کرده یا چه اقدامات موثری داشتهاید؟! البته آنها اعالم کردند بعد
از تحقیقات اولیه خود ،موضوع را هم به تعزیرات و هم به وزارت اطالعات اعالم کرده و به صورت رسمی
و ط�ی نامهنگاری موض�وع را مطرح کردهاند ولی در حال حاضر ما پیگیر این موضوع از تعزیرات و وزارت
اطالعات هس�تیم و تحقیقات اخیر بازپرس ویژه نیروی انتظامی نش�ان میدهد یا این دو دستگاه به این
مساله نرسیدهاند یا آن را به مقام قضایی اعالم نکردهاند .وی خاطرنشان کرد :البته از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت یک سوال دیگر هم پرسیده میشود؛ اینکه در برابر این تخلف چه برخوردی با کارمندان متخلف
خود داشتند؟ آیا آنها را تعلیق کردند؟ آیا آنها را به دستگاه قضایی معرفی کردند؟ سخنگوی دستگاه قضا
گفت :البته بعدتر یکی ،دو نفر از این کارمندان متخلف از این وزارتخانه منفک شدهاند ولی منفک شدن
کفایت نمیکند چرا که ممکن است این افراد احساس خطر کرده و خودشان استعفا کرده باشند .افرادی
میگفتند که در ثبتسفارش خودروها تخلفی نشده است اما االن معلوم شده و خودشان هم قبول دارند
که تخلف رخ داده است .سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه اکنون مدیرکل سازمان توسعه تجارت،
معاون او ،مسؤول ثبت سفارش و طراح سامانه در بازداشت هستند ،افزود :تاکنون  57شرکت متخلف در
این باره در تحقیقات ابتدایی شناسایی شدهاند که مدیران این شرکتها یکی پس از دیگری توسط بازپرس
و با همکاری نیروی انتظامی احضار میشوند و از آنها تحقیق به عمل میآید تا مشخص شود میزان واردات
آنها چه مقدار بوده و چنانچه مفاسدی از قبیل رشوه و دیگر چیزها وجود دارد مشخص شود.

افراد خاص برای واردات خودرو و اعمال فشار به دولت
برای دریافت ارز دولتی و از سوی دیگر اعمال فشار بر
مردم با گرانفروشی گفت :ما نمیتوانیم به این صورت
فساد و رانت مدیریت شده را نادیده بگیریم بلکه عقل
خدادادی هم این موضوع را قبول نمیکند .بنده به هیچ
عنوان با شفافسازی مخالفتی ندارم .وی افزود :در این
برنامه مجددا از بانک مرکزی درخواست میکنم تا برای
دریافتکنندگان ارز  4200تومانی لیس��تی از اسامی
اعالم شود حتی تلفنی از آقای سیف خواستم هر چه
سریعتر برای شفافس��ازی به این موضوع رسیدگی
کنند .ش��ریعتمداری ادام��ه داد :وزارت ارتباطات هم
در ای��ن میان خواهان شفافس��ازی بود که البته این
وزیر جوان درخواس��ت خود را بخوبی مطرح نکرد .در
واقع برای برقراری اعتدال و بررسی شفافیت ،به جای
لیست تخصیصها باید لیستی از تامین ارزها منتشر
میش��د؛ برای عدهای تامین ارز میش��ود و مردم باید
آنها را بشناسند و بدانند چه افرادی از این مزیت بهره
میبرند.وی گفت :آقای نعمتزاده ،وزیر پیشین صنعت،
معدن و تجارت در زمان مسؤولیت خود در یک نامه
دستنوشته ،اظهار کرده که باید مانع ثبتسفارشها
ش��د و این اقدام را خوب و شایس��ته دانس��ته است.
نعمتزاده در نهایت تیرماه  96ثبتسفارش خودروها
را ممن��وع اعالم کرد .وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت
اضافه کرد :ممنوعیت ثبتسفارش توسط نعمتزاده
در دستورالعملها اقدامی غیرقانونی محسوب میشود،
چرا که توقف ثبتسفارش به دستور مقاماتی باالتر از
وزیر وقت باید انجام میشد.
■■درآمدهای کالن به جیب عدهای خاص رفت

پاس��خ به این موض��وع و بازگردان��دن رانتهایی که
به وجود آمد ندارم ،البته ش��اید مس��عود کرباسیان،
وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی در حسابرس��یهای
ضرباالجلی خ��ود این مس��اله را در راس امور قرار
دهد و اقدام به شکس��تن قفلها در غرفههای فساد
کند .شریعتمداری گفت :زمانی که من وارد وزارتخانه
ش��دم از سوی حراس��ت وزارتخانه گزارشی مبنی بر
اینکه با وجود بس��ته بودن ثبتس��فارش عدهای در
حال انجام این کار هس��تند ،به دستم رسید .در واقع
متوجه ش��دم در این عملیات دستکاریهایی شده و
عدهای دست به ثبتس��فارش میزنند .وی تشریح
کرد :سایت ثبتس��فارش ،معماری قدیمی داشت و
نتوانست از دیتابیسها بخوبی پشتیبانی کند و همین
امر مقدمهای ش��د تا عدهای بتوانند در فضای حاکم
سوءاستفادههایی را داشته باشند .در تاریخ  25دیماه
که نسبت به این تخلفها اطمینان پیدا کردم ،نامهای
به رئیسجمهور مبنی بر اینکه چنین تخلفی به وجود
آمده ارسال کردم .وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت:
تعدادی از اپراتورهای بزرگ اقدام به خریداری کدهای
ثبتس��فارش کردند و پس از ثبت سند کدها به نام
خ��ود از این ران��ت بهرههای کالنی بردن��د .وی ابراز
کرد :در مقابل سوءاستفاده این عده در خرید کدهای
ی آیپیهای
ثبتسفارش کوتاهی نکردیم و با شناسای 
مربوط به آن به یک نتیجه اولیهای دست یافتیم که
در نهای��ت  21دیماه نتایج حاصل��ه را در نامهای به
وزارت اطالعات اعالم کردیم.
محمد شریعتمداری توضیح داد :مکاتبات وزارت
اطالع��ات و وزیر صنعت ،معدن و تج��ارت به  4نامه

وی تصریح کرد :افرادی که قبل از بس��ته شدن
س��ایت ثبتس��فارش ،خودروهایی را ثبت کردند یا
آماده تحویل داش��تند از رانت برخوردار شدند ،از این
رو درآمدهای کالن و هنگفتی در جیب عدهای خاص
و مشخص وارد ش��د .مجری برنامه از شریعتمداری
پرسید :جای این سوال مطرح است که چرا مسؤوالن
وقت با تدبیر مش��خصی از به وجود آمدن این رانت
و درآمدهای هنگفتی که یکش��به در جیب عدهای
محدود و خاص واریز ش��ود جلوگیری نکردند؟ وزیر
صنعت ،معدن و تجارت پاسخ داد :من راهحلی برای

نامنمایندگی

تعداد خودروی
ثبت سفارش شده

کرمان موتور

15

پرشیا خودرو

506

پاکرو سبز قشم

867

اطلس خودرو

218

آسان موتور

2276

وضعیتخودروهایغیرقانونی
شرح

تعداد

خودروی ثبتسفارش شده

 6481دستگاه

خودروی وارد شده

 1934دستگاه

خودروی ثبتسفارش شده اما
وارد نشده

 4547دستگاه

خودروی وارد شده اما پالک نشده  300دستگاه
افراد حقوقی و حقیقی دخیل در
این تخلف

 100نفر

شرکتهای متخلف واردکننده خودرو

معینموتور

45

جهان نوین آریا

73

ایرتویا

2282

افراموتور

130

خدمات تجارت نگین خودرو

10

توسعه خدمات بازرگانی آریتا

3

تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران

106

ارزش دالری کل خودروها

183810585

نکته :بر اس�اس فهرست ارائهشده از سوی وزارت صنعت،
مع�دن و تج�ارت تعداد خودروهای ثبتس�فارش ش�ده
غیرقانونی  6531دس�تگاه اس�ت ک�ه ارزش دالری 1147
دستگاه خودرو شامل انواع هیوندایی ،بیامو و کیا تعیین
نشده و عدد آن معلوم نیست.

در مجموع کش��یده ش��د که در نامه چهارم خود به
این وزارتخانه در  22دیماه  97در متنی هشدارآمیز
خواهان بررسی هر چه سریعتر این اوضاع شدم و اعالم
کردم اگر کاری از دستش��ان برنمیآید خودمان فکر
دیگ��ری به حال این موض��وع کنیم .ناگفته نماند که
وزارت اطالعات هم تمام سعی خود را برای رسیدگی
به این موضوع انجام داده است.

■■پای  100نفر در میان است

وی با اشاره به تخلف دیگری که در این موضوع به
وجود آمده است ،توضیح داد :حدود  100فرد حقوقی
و حقیقی با نفوذ به سایت ثبتسفارش وقتی این سایت
بس��ته بود با اعمال تغییراتی در نام کاالها ،تاریخ ثبت
سفارش ،تاریخ مجوزها ،تاریخ تمدید ثبتسفارشها
و ...سفارش��ات خود را تبدیل به واردات خودرو کردند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت بیان کرد :تخلف این 100
شخص حقوقی و حقیقی با همکاری عدهای واردکننده،
ت یازدهم
کاربران رایان��ه و کارمندانی متخلف در دول 
اتفاق افتاده است و بنده به عنوان مقام مسؤول از مردم
و شهروندان عذرخواهی میکنم .به گفته وی ،به محض
اطالع از تخلف ،دستگاههای نظارتی را فعال کردیم تا
آیپیها شناسایی و به وزارت اطالعات گزارش شوند،
ضمن آنکه همزمان به تعزیرات حکومتی و س��ازمان
حمایت گزارشهای الزم ارائه ش��د تا اطالعرسانی به
مردم درباره تخلفات انجام شود .وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در پایان از مردم عذرخواهی کرد و گفت :بنده
در دولت یازدهم به عنوان معاون اجرایی رئیسجمهور
و دول��ت دوازدهم وزیر صنعت و معدن افتخار حضور
داشتم و با وجود آنکه این تخلفات به وسیله همکاری
می��ان واردکنندگان ،کاربران و کارمندان انجام ش��ده
است ،از تمام مردم عذرخواهی میکنم و با تمهیداتی
که به کار گرفتهایم ،انتظار داریم فساد به صفر برسد.
■■ترخیصباقیماندهخودروهایغیرمجازممنوع

از سوی دیگر گمرک در نامهای به گمرکات کشور
اعالم کرد از ترخی��ص خودروهای باقیمانده از ۶۴۸۱
دس��تگاه خودروی وارداتی غیرمجاز خودداری کنند.
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک
در نامهای به گمرکات اجرایی کشور اعالم کرد با عنایت
به دستور اکید ریاستجمهوری مبنی بر جلوگیری از
ترخیص خودروهای باقیمانده مش��مول پرونده ورود
غیرمجاز تعداد  ۶۴۸۱دس��تگاه خودروی س��واری و
ارسال اطالعات خودروهای ترخیصشده برای اقدامات
قانونی به مراجع ذیربط ،مقتضی است دستور فرمایید
از ترخیص خودروهای مربوطه خودداری شود.
ش کاال تغییر کرد
■■نحوه ثبتسفار 

همچنی��ن وزیر صنع��ت ،معدن و تج��ارت در
نامهای به رئیس س��ازمان توسعه تجارت مواردی را
درباره ثبتس��فارش کاال برای جلوگیری از هرگونه
سوءاس��تفاده ابالغ کرد .به گ��زارش وزارت صنعت،
معدن و تج��ارت ،محمد ش��ریعتمداری طبق این
ابالغیه اعالم کرد :خدمات الکترونیکی ثبتسفارش
دائما توس��ط یک کارش��ناس فنی رصد میشود و
هرگونه حفره امنیتی و امکان تقلب و سوءاس��تفاده
باید از میان برود .همچنین فهرست اقالم وارداتی که
قبل از ممنوعیت ورود دارای قبض انبار معتبر گمرکی
بودهاند یا تامین ارز شده باشند با استعالم از گمرک
در اختیار سازمانهای حمایت و امور مالیاتی قرارگیرد
تا مابهالتفاوت قیمت تمامشده و حاشیه بازار و مالیات
بر درآمد اتفاقی محاس��به شود .همچنین بر اساس
ابالغیه جدید ش��ریعتمداری و ب��ا توجه به اعتراض
برخ��ی واردکنندگانی که با اس��تناد مدارک قبل از
تاریخ ممنوعیت ورود اقالم ،اقدام به سفارشگذاری
غیر قابل فسخ کردهاند یا کاالی خریداریشدهشان
در راه بوده اس��ت ،باید این اعتراضات در کمیسیون
ماده  ۱۴مطرح ش��ود و در صورت صدور جواز ورود
و ترخیص ،فهرس��ت اقالم وارداتی مش��مول بند ۲
خواه��د بود .وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین
دستور داد اطالعات مربوط به همه کاالهای وارداتی
از ابتدای س��ال جاری تا زمان ممنوعیت از گمرک
اس��تعالم شود و برای رس��یدگی در اختیار سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار گیرد
تا در صورت فروش بیش از قیمت قانونی برای وصول
مالیات بر درآمد اتفاقی به سازمان امور مالیاتی اعالم
شود .وی افزود :باید ارز مورد نیاز تمام بیماران تامین
شود و بانک مرکزی تمهید الزم را برای این موضوع
داشته است.

شماره 3 2494
آستان

تولیت آستان قدس رضوی:

برخی شرکتهای
ن قدس رضوی واگذار میشوند
آستا 

تولیت آس��تان قدس رضوی گفت :مجامع
اقتصادی آستان قدس هر سال برگزار میشود
و تالش بر این اس��ت که شاهد تعطیلی هیچ
کدام از ش��رکتها نباش��یم و حقوق کارگران
ش��رکتها به تعوی��ق نیفتد .حجتاالس�لام
سیدابراهیم رئیسی تصریح کرد :تالش بخش
اقتصادی این بود ک��ه وضعیت تولید بهبود و
صادرات محصوالت افزایش یابد .سال گذشته
 ۲۴درص��د افزایش صادرات داش��تیم و تالش
شد از نظر حسابرسی نیز وضعیت ساماندهی
ش��ود .حجتاالس�لام رئیس��ی اظهار داشت:
تاکنون حسابرسی آستان درونسازمانی بود و
از زمانی که آمدیم این حسابرسی برونسازمانی
ش��ده است .بر اس��اس آماری که دارم جز یک
مورد ،بقیه شرکتها از نظر حسابرسی مقبول
بودهاند ،چرا که سمتوس��وی ما انضباط مالی
است و درصدد هستیم این شفافیت مالی بیشتر
شود ،چون در بیرون نسبت به درآمد و هزینه
آس��تان قدس شایعه زیاد اس��ت و عالقه دارم
این ش��فافیت وجود داشته باشد .وی افزود :به
مردم عرض میکنم که اساس گردش اقتصادی
آس��تان قدس مبتنی بر نذر و وقف خود مردم
اس��ت .از طرفی وضعیت ش��رکتها نیز تغییر
ک��رده و برخی که قبال زیانده بودند س��ودده
شدهاند .اساس کار ما ساماندهی است و برخی
شرکتها در حال واگذاری هستند چون اساسا
کار ما نیس��ت .با وجود مش��کالت اقتصادی،
وضعیت این شرکتها خوب است و زمانبندی
خوبی تهیه شده است .وضعیت شرکتها نیز
قابل گزارش اس��ت .ما مالی��ات میدهیم و در
این دو سال پرداخت شده و آخر نیز معلوم شد
مالیات تکلیف��ی و ارزش افزوده میدهیم .وی
افزود :بنا داریم درآمد برخی شرکتها و اینکه
در کجا هزینه میشود را اعالم کنیم و این یک
برنامه عملی است.
فاوا

تلگرام هرگز رفع فیلتر نمیشود

دبیر کارگ��روه تعیین مصادی��ق محتوای
مجرمانه گفت :تلگرام هرگز رفع فیلتر نمیشود.
عبدالصمد خرمآبادی با بیان اینکه تلگرام هرگز
رفع فیلتر نخواهد ش��د ،در کانال سروش خود
نوشت :شایعه بیاس��اس رفع فیلتر تلگرام که
بهمنظور تنفس مصنوعی به پیکر نیمهجان این
شبکه هر از چندگاهی منتشر میشود ،نمیتواند
روند مهاجرت مردم به پیامرسانهای داخلی را
متوقف کند .وی افزود :با برنامهریزیهای انجام
ش��ده در آینده نزدیک با برطرف شدن برخی
موانع ،مهاجرت به پیامرسانهای داخلی تکمیل
شده و گام بلندی در تحقق شبکه ملی اطالعات
برداشته خواهد شد.
شاخص

نرخ بیکاری  12/1درصد شد

نتایج ط��رح آمارگیری نیروی کار نش��ان
میدهد نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال
با نیم درصد رشد به  41/1درصد و نرخ بیکاری
نیز با کاهش نیم درصدی نسبت به مدت مشابه
س��ال گذشته به 12/1درصد رسید .به گزارش
مهر ،بررسی نرخ بیکاری افراد  ١٠ساله و بیشتر
نش��ان میدهد  12/1درصد از جمعیت فعال
(شاغل و بیکار) بیکار بودهاند و جمعیت بیکار
کش��ور با  ۴۴۹۵۸نفر کاهش به  ٣میلیون و
 ٣٢٢هزار نفر رس��یده است .جمعیت شاغالن
 ١٠س��اله و بیشتر در این فصل  ٢۴میلیون و
 ۶۵هزار نفر بوده که نس��بت به فصل مش��ابه
س��ال قبل  ٧۵۶هزار نفر افزایش داشته است.
همچنین آمارهای مرکز آمار نرخ تورم 12ماه
منتهی ب��ه تی��ر  ١٣٩٧را  8/7درصد نش��ان
میدهد که نسبت ماه خرداد  0/5واحد درصد
افزایش نشان میدهد.
سوخت

توقف فروش بنزین شایعه است

مدی��ر بازرگان��ی ش��رکت مل��ی پخ��ش
فرآوردههای نفتی ایران اخبار برخی رس��انهها
مبن��ی بر تعطیل��ی و توقف عرض��ه بنزین در
جایگاههای شهر تهران به دلیل 2نرخی شدن
بنزی��ن را رد کرد .به گزارش تس��نیم ،علیرضا
رجبپ��ور افزود :توزیع بنزی��ن در جایگاههای
عرضه س��وخت بدون هیچ مشکلی و بیوقفه
ادام��ه دارد و اخب��ار برخی رس��انهها مبنی بر
تعطیلی جایگاهها و کمبود بنزین صحت ندارد.
وی با اشاره به ازدحام موجود در برخی جایگاهها
گفت :این ازدحام مربوط به تعطیالت تابستانی
و افزایش س��فرهای برونشهری است و توزیع
بنزین در جایگاههای عرضه س��وخت بیوقفه
ادامه دارد .رجبپور با اش��اره به اینکه افزایش
مصرف بنزین در تابس��تان گرم امس��ال بویژه
ماههای مرداد و ش��هریور قابل پیشبینی بود،
تاکید کرد :س��وخت کافی در انبارهای شرکت
ملی پخ��ش فرآوردههای نفتی وج��ود دارد و
مردم به شایعات توجه نکنند.

