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صاحبان خودرو و موبایل برای دریافت خسارت به 124 شکایت کنند

تشكيل ۳۷۰۰ پرونده شكايت از واردكنندگان خودرو در تهران

تشکيل ۳۷۰۰ پرونده شکایت از واردکنندگان خودرو در تهران

سازمان صنعت تهران: معترضان به سامانه ۱۲۴ مراجعه كنند

پس از هفته ها جار و جنجال بر س�ر گرانفروشان 
متخلفي که از ارز دولتي اس�تفاده کردند، رئيس 
س�ازمان صنعت و تجارت اس�تان ته�ران وعده 
داد ک�ه خس�ارت خری�داران کاال ه�اي گ�ران 
جبران مي ش�ود و معترضان با در دست داشتن 
فاکتور خرید و کارت شناسایي معتبر به سامانه 
124مراجعه کنند. به عبارت دیگر زیان دیدگان 
براي احقاق حقش�ان ای�ن بار هم بای�د پله هاي 
سامانه 124را باال و پایين کنند و پرونده تشکيل 
دهند تا ش�اید به حق پایمال شده ش�ان برسند. 
چند هفته اي است كه اخبار مربوط به واردكنندگان 
كاال با ارز دولتي منتشر ش��ده و مقام معظم رهبري 
نيز در نامه اي ب��ه رئيس جمهور رس��يدگي ويژه به 
تحوالت بازار ارز و ارس��ال گ��زارش مرتبط با آن به 
محضر ايشان را خواستار شدند. در پي گرانفروشي 
در بازار آن هم توس��ط كس��اني ك��ه از ارز دولتي با 
نرخ 4 هزار و 200توماني استفاده كردند، اظهارات 
مختلفي مطرح شد تا اينكه روزگذشته رئيس سازمان 
صنعت و تجارت استان تهران در يك نشست خبري، 
طبق روال نشست هاي گذشته با دعوت گزينشي از 
خبرنگاران، قول داد با تشكيل پرونده معترضان در 
سامانه ۱24 شكايت ش��ان پيگيري و خسارت شان 

پرداخت  شود. 
اينكه س��امانه ۱24 ظرفيت و كارمن��د كافي براي 
مراجعه حضوري معترضان و رسيدگي به اين شكايات 
را دارد يا خير، در گزارش هاي بعدي »جوان« به آن 
مي پردازيم، اما نكته اصلي اين اس��ت كه اين بار نيز 
زيان ديدگان از خريد خ��ودرو و تلفن هم��راه بايد 
پله هاي س��اختمان صنعت و تجارت تهران در ضلع 
ش��مال غربي ميدان وليعصر را باال و پايين كنند تا 
ش��ايد بتوانند حق ش��ان را در گيرودار بوروكراسي 

اداري اين سازمان دريافت كنند. 
يداهلل صادقي در اين نشس��ت درخصوص بررس��ي 
پرونده هاي واردكنندگان خودرو گف��ت: از 3 هزار 
و 700 پرونده ش��كايت از واردكنندگان خودرو در 
تهران به 2 هزار و 700 مورد به طور كامل رسيدگي و 
به تعزيرات معرفي شده است. اين شكايت ها مربوط 
به عمل نكردن به تعهدها يا گرانفروش��ي بوده است 
و مابقي پرونده ها ه��ر روز ۱50مورد بررس��ي و به 
تعزيرات فرستاده مي شود. برخي از اين واردكنندگان 
از ارز متقاضي اس��تفاده و در سال 96 ثبت سفارش 
كرده اند، اما با قيمت هاي متفاوتي خودروي خود را 

عرضه كرده اند. وي افزود: در بررسي هاي انجام شده، 
مشخص شد كه عدم ايفاي تعهد و گرانفروشي عمده 
تخلفات در پرونده هاي ارزيابي شده بود و تمامي اين 
موارد به تعزيرات حكومتي براي برخورد معرفي شده 
است. همچنين مابقي پرونده ها نيز در حال بررسي 
و پيگيري قرار دارد و روزانه ح��دود ۱50پرونده به 

تعزيرات حكومتي معرفي مي شود. 
صادقي با اشاره به اينكه خودروهاي وارد شده از ارز 
متقاضي سال گذشته اس��تفاده كرده اند، گفت: ارز 
متقاضي در سال گذشته بين 4 هزار و 200 تا 4 هزار 
و 800 تومان شناور بوده است و همه خودروهايي كه 
با اين ارز وارد شده اند، مورد بررسي قرار گرفته است 
و هر كسي هم كه شكايت دارد مي تواند به سازمان 
صنعت، معدن و تجارت  اس��تان تهران مراجعه كند. 
البته ممكن است، خودروهايي از سوي دستگاه هاي 
دولتي و واردكنندگان ب��ا ارز 4 هزار و 200 توماني 
وارد ش��ده باش��د، اما مس��لماً با متخلفان برخورد 
مي ش��ود كه البته صالحيت رس��يدگي به پرونده 

سازمان هاي دولتي در اين سازمان نيست. 
   خودرو و موبایل بيش�ترین مشکالت را 

دارند 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از 
تشكيل كميته هايي براي بررسي گرانفروشي از سوي 
شركت هاي دريافت كننده ارز دولتي مانند خودرو و 
موبايل خبر داد و اعالم كرد: خسارت مردم از محل 
جريمه متخلفان جبران مي شود. بنابراين معترضان 
به س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران 
مراجعه كنند و در سامانه ۱24 اعالم گزارش كنند. 

وي افزود: از زماني كه دولت اعالم كرد، هر كس��ي 
كه بخواهد كاالي��ي وارد كند، ارز دولت��ي با نرخ 4 
ه��زار و 200 تومان داده مي ش��ود، بس��ياري اقدام 
به ثبت س��فارش كاال و دريافت ارز كردند و پس از 
تغيير اين مكانيس��م انتظار مي رف��ت، آنهايي كه با 
اين ارز اقدام به واردات كردند، كاالي خود را مطابق 
قيمت تمام شده شان بفروشند، اما اين اتفاق نيفتاد و 

چالش ها و نوساناتي در بازار ايجاد شد. 

صادقي با بيان اينكه بيش��تر تخلفات ارزي مربوط 
به موبايل و خودرو بوده اس��ت، اف��زود: در اين دو 
بخش كميته هايي تش��كيل ش��ده و براي موبايل 
نيز 40ش��ركت واردكننده عمده بررسي شده اند 
كه 35شركت مربوط به اس��تان تهران بوده است. 
در اين فرآيند تعداد شركت ها، ميزان ثبت سفارش 
آنها، مي��زان تخصيص ارز و ارز دريافتي از س��وي 
آنها را بررس��ي و مش��خص كرده ايم. هم اكنون در 
انتهاي رس��يدگي قرار داريم و تمامي اطالعات را 
در اين كميته كه سازمان تعزيرات حكومتي، ستاد 
مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز، بان��ك مركزي، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و نيروي انتظامي در آن عضو 

هستند، ارزيابي كرده ايم. 
رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت  استان تهران 
ادامه داد: هم اكنون در سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان قيم��ت كااله��اي ورودي در حال 
بررس��ي اس��ت و با توجه به توزيع ح��دود 224 هزار 
دس��تگاه تلفن هم��راه و باقي ماندن ح��دود 94هزار 

دس��تگاه در انباره��اي واردكنن��دگان، منتظر اعالم 
قيمت از سوي س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان هستيم تا نه تنها مابه التفاوت قيمت 
واقعي با آن چيزي را كه در بازار فروخته ش��ده است، 
محاس��به كنيم، بلكه مابقي تلفن ه��اي همراه توزيع 
نشده با قيمت درست در بازار عرضه شوند. هفته آينده 
پرونده اين شركت ها به تعزيرات ارسال مي شود تا طبق 
قانون با آنها برخورد شود و پس از آن فراخواني از سوي 
ما يا خ��ود نمايندگي ها صورت مي گيرد تا خس��ارت 

خريداران را جبران كنند. 
   چگونه خسارت را دریافت کنيم؟

صادقي تأكيد كرد: قطعاً با متخلفان و گرانفروشان 
برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشي 
از آنها به عنوان جريمه دريافت و به خزانه دولت واريز 
مي شود. از س��وي ديگر نيز خس��ارت خريداران و 
مردمي كه از اين بابت زيان ديده اند، جبران خواهد 
ش��د. بنابراين از مردم مي خواهيم به سامانه ۱24 يا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت  استان تهران مراجعه 
و نس��بت به جبران خسارت ش��ان اقدام كنند. وي 
همچنين درخصوص مدت زمان رس��يدگي به اين 
پرونده ها توضيحي نداد و اف��زود: از زماني كه طرح 
رجيستري تلفن همراه اجرا شد، هر دستگاه موبايل 
از زماني كه از گمرك ترخيص مي ش��ود تا به عمده 
فروش و نهايتاً مصرف كننده مي رسد، به دقت رصد 
می ش��ود و بايد انتقال مالكيت به ص��ورت جداگانه 
در سيس��تم ثبت ش��ود، چراكه در غير اين صورت 
امكان استفاده از تلفن همراه وجود نخواهد داشت. 
بنابراين هم اكن��ون اطالعات تمام فروش��ندگان و 
ميزان خسارتي كه بايد محاسبه شود، مشخص است 
و به زودي با همه متخلفان برخورد خواهد ش��د. از 
سوي ديگر نيز فروش��ندگان موظفند مردمي را كه 
از اين بابت زيان ديده اند، دعوت و خس��ارت آنها را 
جبران كنند. در غير اي��ن صورت مردم مي توانند به 

دستگاه هاي نظارتي مراجعه كنند. 
وي اظهار كرد: با توجه به تأكيدات مكرر رئيس جمهور 
مبني بر اينكه نبايد تحت هيچ ش��رايطي در زمينه 
تأمين كاالهاي اساس��ي و مايحت��اج ضروري مردم 
با مش��كل مواجه ش��ويم، تدابير الزم در اين زمينه 
انديشيده شده و ذخاير كش��ور به اندازه كافي است 
بنابراين هيچ مش��كل و نگراني در ح��وزه كاالهاي 
اساس��ي مورد نياز مردم وجود ن��دارد و در بازار اين 

محصوالت شاهد ثبات نسبي هستيم. 
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 توضيح اتاق بازرگاني 
درباره نقش دستگاه هاي دولتي در اعطاي رانت ارز42۰۰ توماني  

6دستگاه در سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني 
دخالت دارند

بخش كشاورزي در شرايط تحريم كمترين 
مشكل را خواهد داشت

همه دستگاه هاي مدعي سوءاس�تفاده از کارت بازرگاني در اعطاي رانت ارز 
4 هزار و 2۰۰ توماني دخيل هستند.

به گزارش »جوان« اين فح��واي كلي توضيحات اتاق بازرگاني درباره نقش دس��تگاه هاي  
دولتي  در نحوه صدور كارت بازرگاني و اعطاي ارز هاي 4هزارو200 توماني است. معاونت 
فني و خدمات بازرگاني اتاق بازرگاني ايران در مطلبي كه به روزنامه جوان ارسال كرده است، 
نش��ان مي دهد در اس��تفاده يا سوءاس��تفاده از كارت هاي بازرگاني  براي دريافت  ارزهاي 
4هزارو200 توماني دستگاه هاي زيادي دخيل هس��تندو نبايد اتاق بازرگاني را متهم كرد 
هر چند كه باالخره سهم اتاق ولو بسيار كم هم غير قابل انكار است . اين روزها دستگاه هاي 
دولتي مدعي سوء استفاده ازكارت هاي بازرگاني  سعي در انداختن تمام تقصير هاي اعطاي 
رانت هاي ارز ارزان 4هزار و 200 توماني برگ��ردن يك عنصر غيرجاندار »كارت بازرگاني« 

هستند كه توضيحات ارائه شده از سوي اتاق ايران  حاوي مطالب قابل تأملي است. 
در اين مطلب كه به دفتر »جوان« ارسال شده است، حداقل به نقش شش دستگاه دولتي اهم 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گمرك، وزارت جهاد كشاورزي، اداره ثبت شركت ها 
و بانك مركزي در بهره گرفتن  دارندگان  كارت هاي وكالتي و يا واقعي  بازرگاني از ارزهاي 
4 هزار و 200 توماني اشاره شده است. در مطلب ارائه شده بر نقش وزارت » صمت« در تأييد 
محتوايي و شكلي پرونده هاي متقاضيان كارت هاي بازرگاني تأكيده شده و آمده است : » اتاق 
بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران در اجراي ماده )3( قانون مقررات صادرات و واردات 
و براساس ش��رايط و ضوابط مندرج در ماده )۱0( آيين نامه اجرايي قانون مزبور، مبادرت به 
صدور و تمديد كارت بازرگاني مي كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد مواد مذكور 
و برپايه مكانيسم و فرآيندهاي )فيزيكي و الكترونيكي( تعريف شده، پرونده هاي متقاضيان 
دريافت كارت بازرگاني را كه توسط اتاق تشكيل شده اس��ت، به صورت محتوايي و شكلي 

بررسي كرده و پس از احراز صحت عملكرد اتاق، مراتب را تأييد مي كند. «
همچنين  در اين مطلب بر نقش دس��تگاه هاي دولتي  در ثبت س��فارش و تخصيص ارز 
4 هزار و 200 چنين توضيح داده شده است :» براساس فرآيندهاي الكترونيكي تعريف شده، 
پس از تأييد مراتب از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق نس��بت به صدور كارت 
بازرگاني اقدام خواهد كرد. عالوه بر اين شايان ذكر است، متقاضي دريافت كارت بازرگاني 
پس از ثبت شركت در اداره ثبت ش��ركت ها/ثبت نام در دفتر ثبت تجارتي، براي دريافت 
كارت بازرگاني اقدام مي كند. به بياني بهتر، كارت بازرگان��ي صرفاً مجوز مبادرت به امر 
صادرات و واردات مي باشد. ليكن، انجام يا عدم انجام ثبت سفارش، گروه بندي كاالها در 
چهار گروه كااليي اعم از گروه يك )كاالهاي اساسي و دارو(، گروه دو )كاالهاي ضروري: 
مواداوليه و نهاده هاي بخش توليد(، گروه سه )كاالهاي مصرفي( و گروه چهارم )كاالهاي 
ممنوع الورود(، تخصيص يا عدم تخصيص ارز به اين گروه ها، تخصيص ارز دولتي حاصل 
از صادرات نفت خام به قيمت 4 ه��زار و 200تومان يا تخصي��ص ارز حاصل از صادرات 
شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به بخش عمومي غيردولتي )پتروشيمي، فوالد و 
مس( از طريق سامانه نيما بر گروه دوم كااليي يا تخصيص ارز حاصل از صادرات غيرنفتي 
بخش خصوصي از طريق بازار ثانويه ارز به گروه سوم، چگونگي انجام تشريفات گمركي و 
ترخيص كاال در گمرك، چگونگي قيمتگذاري و توزيع كاالهاي وارداتي در بازار و نظارت 
بر نظام توزيع، جزو اختيارات قانوني وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، 
بانك مركزي و گمرك ايران مي باش��د و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 

هيچ گونه دخالتي در اين زمينه ندارد.« 
در ادامه اين مطلب آمده است: » شايان ذكر است، اتاق ايران به عنوان مشاور قواي سه گانه، نظرات 
مشورتي اصالحي خود درخصوص سياست هاي ارزي جديد دولت، ممنوعيت ها و محدوديت هاي 
ناشي از آنها، عوارض و پيامدهاي منفي آنها براي بخش هاي توليد، صادرات، واردات، شبكه توزيع 
و اشتغال را به دولت محترم، مجلس شوراي اسالمي و همچنين به مردم شريف ايران به عنوان 
مصرف كنندگان به شيوه هاي مختلف ارائه كرده است. در اين شرايط خاص كه اقتصاد ايران با 
چالش هاي بسيار جدي دس��ت و پنجه نرم مي كند و در با بدعهدي امريكا و خروج اين كشور از 
برجام، شاهد تشديد تحريم هاي اقتصادي، بازرگاني، بانكي، حمل و نقل و بيمه اي و متأثر شدن 
توليد، صادرات، اشتغال و معيشت مردم از اين تصميمات هستيم، وظيفه خود مي داند نظرات، 
پيشنهادات و راهكارهاي پيشنهادي خود را كه متكي به مباني، اصول و قواعد علمي از يك سو 
و تجربه هاي ميداني دهه هاي گذشته اقتصاد ايران از ديگر سو است را به مراجع و دستگاه هاي 

تصميم گير كشور ارائه كند، با اين اميدواري كه مورد توجه و اهتمام قرار گيرد. « 
»اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران همواره تالش كرده است همچون تجربه 
كشورهاي توسعه يافته به نقش آفريني هرچه بيشتر بخش خصوصي در توليد و اقتصاد كشور 
كمك كند تا با كاهش تدريجي تصديگري دولت در اقتصاد كش��ور و افزايش نقش مردم و 
بخش خصوصي در مديريت اقتصادي ايران عزيز، شاهد رشد و بالندگي اقتصادي و قرارگرفتن 

كشورمان در جايگاه شايسته و مطلوب خود در اقتصاد جهاني باشيم.« 
گفتني است، در روزهاي اخير بعد از شفاف سازي بخشي از اسم دريافت كنندگان ارزهاي 4 
هزار و 200 تومان مطالب زيادي درباره سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني از سوي مسئوالن 
به ويژه مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت در رسانه هاي تصويري و مكتوب و مجازي 

بيان شده كه مهم ترين نكته آن بازنگري درباره نحوه صدور كارت هاي بازرگاني است.
 عمده اين مطالب هدف گذاري روي كارت هاي بي جان بازرگاني است. در حالي كه عالوه بر 
شش دستگاه مورد تأكيد اتاق بازرگاني، باالخره خود اتاق بازرگاني نيز در فراهم آوردن ابزار 
سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني چه در گذشته براي واردات و چه در زمان حال حاضر براي 
صادرات دخيل هستند كه هريك بايد به تناسب سهم خودپاسخگو باشند وگرنه همچنان 
واردات با رانت و بي ضابطه به منظور كسب سود بيشتر و فرار از ماليات  همچنان ادامه خواهد 
داشت و مجرم اصلي كارت هاي بي جاني خواهد بود كه در اختيار پيرزنان و كارگراني است 
كه نمي توان يقه آنها را  گرفت. گفتني است  مطلب ارس��الي در پاسخ به گزارش  »جوان« 
تحت عنوان »در اتاق هاي بازرگاني چه مي گذرد؟ زمان پاسخگويي پارلمان بخش خصوصي 

به ملت رسيد« وجهت  تنوير افكار عمومي به روزنامه ارسال شده است.

براینک�ه  تأکي�د  ب�ا  جهادکش�اورزي  وزی�ر 
هم�ه  هماهنگ�ي  و  اتح�اد  تدبي�ر،  ب�ا 
م�ردم و دس�تگاه ها مي تواني�م در مدت کوتاه�ي در ای�ن جنگ اقتص�ادي بر 
تحریم ها پي�روز ش�ویم، گفت: بخ�ش کش�اورزي با ات�کا ب�ه توانمندي هاي 
داخل�ي در ش�رایط تحری�م، کمتری�ن مش�کالت را خواه�د داش�ت. 
محمود حجتي در جمع مديران ارشد و رؤساي سازمان جهادكشاورزي استان هاي اين 
وزارت با بيان اينكه امريكا همه توان خود را براي همسوكردن ساير كشورها در اعمال 
تحريم ها عليه ايران به كار بسته است، اين اقدام امريكا را نشان دهنده قدرت جمهوري 
اسالمي ايران دانس��ت و افزود: ظرفيت ها و توانمندي هاي فراواني در داخل به ويژه 
بخش كشاورزي به عنوان خصوصي ترين بخش اقتصادي كشور وجود دارد و با توجه به 
اينكه توليد و تأمين نيازهاي غذايي مردم بر عهده اين بخش است، ارزان و آسان ترين 

ارز در اختيار بخش كشاورزي قرار مي گيرد و در اين زمينه هيچ محدوديتي نداريم. 
حجتي بر ضرورت س��اماندهي نظام تولي��د و عرضه محصوالت كش��اورزي تأكيد و 
خاطرنشان كرد: تعاوني ها و تش��كل هاي توليدي با حمايت و مشاركت صندوق هاي 
س��رمايه گذاري بخش كش��اورزي بايد فرآيند توليد را از مرحله تأمي��ن نهاده ها تا 

بازاررساني و دسترسي مردم به توليدات كشاورزي بر عهده بگيرند. 
وي ادامه داد: با برنامه ريزي ها و اقدامات فني صورت گرفت��ه در دولت تدبير و اميد، 
امس��ال به ركورد بيش از 2ميليون تن شكر در كشور دس��ت يافته ايم و با راه اندازي 
كارخانه اي در دزفول، گامي ديگر به خودكفايي كشور در توليد شكر نزديك تر خواهيم 
شد. حجتي با اشاره به صرفه جويي 90درصدي مصرف آب در گلخانه ها، افزايش سطح 
گلخانه هاي كشور از حدود 8 هزار هكتار در سال 92 به بيش از ۱2هزار هكتار در سال 
96 را قابل توجه ولي ناكافي دانست و خطاب به مديران استاني بر ضرورت رفع موانع 

و تسهيل فرآيند احداث گلخانه ها در كشور تأكيد كرد. 
وزير جهاد كشاورزي بر ضرورت احيا و مرمت قنات ها با مشاركت مردم تأكيد كرد و 
افزود: احداث برخي سدها موجب خشك شدن قنات ها و از بين رفتن پوشش گياهي 

شده است كه براي حفظ سرزمين، پيشنهاد تخريب آنها ارائه شده است. 

  کشاورزي

بهناز  قاسمی
   گزارش   یک

   جوابيه


