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سرگرداني واردكنندگان در وزارت صمت

پ�س از آنكه 1/5 م�اه پيش ب�ه اص�رار رئيس جمه�ور اختيارات 
بازرگاني كش�اورزي به وزارت صمت واگذار ش�د، واردكنندگان 
نهاده ها و كاالهاي اساسي گاليه دارند هنوز سامانه جامع تجارت 
اصالح نش�ده و درخواس�ت هاي آنها ب�دون اقدام مانده اس�ت. 
به گزارش »فارس«، با واگذاري قانون انتزاع به وزارت صمت در يك ماه 
گذشته مشكالتي در بخش كشاورزي به وجود آمده كه بايد سريعاً مرتفع 
شود. پس از اختالف نظر اعضاي كابينه در تعيين قيمت سبوس، اين بار 
نوبت به سرگرداني تجار رسيده است. به گفته بازرگانان هنوز سامانه جامع 

تجارت اصالح نشده و درخواست هاي آنها بدون اقدام مانده است. 
پس از آنكه حدود يك ماه پيش اختيارات بازرگاني كشاورزي كه شش 
س��ال پيش با تصويب قانون انتزاع در وزارت جهاد كشاورزي متمركز 
بود با اصرار رئيس جمهور دوباره به وزارت صمت برگش��ت، پس از آن 
مشكالتي در توليد بخش كشاورزي به وجود آمده كه از جمله افزايش 
بيش از 100 درصدي قيمت سبوس است كه دامداران را گرفتار كرد 
در جديدترين مورد بازرگان��ان و تجار انتقاد دارند ك��ه پس از انتقال 
اختيارات درخواست هاي آنها در بالتكليفي بين دو وزارتخانه صمت و 

جهاد كشاورزي بي جواب مانده است. 
احمدرضا رحيمي،  واردكننده كاالهاي اساس��ي و نهاده هاي دامي به 
»فارس« گفت: يك و نيم ماه پيش قانون انتزاع )تمركز وظايف بازرگاني 
كش��اورزي در وزارت جهاد( دو سال معلق ش��د و اختيارات بازرگاني 
بخش كشاورزي به وزارت صمت محول شد اما طي اين مدت »سامانه 
جامع تجارت« كه براي رفع مشكالت واردكنندگان و تسهيل واردات 
راه اندازي ش��ده بود همچنان اصالح نشده و واردكنندگان با مشكالت 
زيادي مواجه ش��دند. وي اف��زود: زماني كه واردكنن��دگان به صورت 
اينترنتي به اين س��امانه مراجعه مي كنند همچنان ب��ه وزارت جهاد 
كشاورزي ارجاع مي دهد در حالي كه اين وزارتخانه از نظر قانوني در اين 
مورد اختياري ندارد و هيچ كاري انجام نمي دهد، بنابراين درخواست 
واردكنندگان بدون اقدام باقي مي ماند. اين واردكننده كاالهاي اساسي 
تأكيد كرد كه چطور ممكن است تحولي در ساختار اداري ايجاد شود و 
هيچ اصالحي در سامانه هاي آن صورت نگيرد. سامانه جامع تجارت قباًل 
با وزارت جهاد كار مي كرد و اكنون اين وزارتخانه اختياري در اين سامانه 
ندارد، اما همچنان زماني كه به اين سامانه مراجعه مي كنيم گزينه هايي 

وجود دارد كه وزارت جهاد بايد آن را تأييد كند. 
اين واردكننده با بيان اينكه ما دچار خودتحريمي هستيم، مشكالتي كه 
در سيستم هاي اداري وجود دارد ما را بيشتر از كشورهاي ديگر تحريم 
كرده است. اين واردكننده، تمام مراحل ترخيص كاال از گمرك انجام 
شده اما به دليل مشكالت س��امانه نمي توانيم مجوز نهايي ترخيص را 
بگيريم، در حالي كه ماهانه 250 ميليون تومان هزينه انبارداري است. 
وي ادامه داد: مشكل اداري در كشور ما بسيار طاقت فرسا، وقت گير و فرآيند 
طوالني دارد، بارها شده به مس��ئوالن در حد مدير كل مراجعه كرديم و 
مرتب با جواب »جلسه هستند« مواجه ش��ديم و اين پاسخ بعضي موقع 
هفته ها طول كشيده است. در حالي كه آنها در شرايط تحريم فعاليت شان 
را بايد چند برابر كنند. رحيمي در پاس��خ به اينكه چه حجمي از واردات 
نهاده ها را شركت هاي وابس��ته به وزارت جهاد انجام مي دهد، گفت: 90 
درصد واردات توسط آقاي مدلل و هفت الي هشت شركت وابسته به وزارت 
جهاد كشاورزي انجام مي د هند و 10 درصد را واردكنندگان خرد كه حدود 
200 شركت هستند،  انجام مي دهند.  وي ادامه داد از 90 درصد كل واردات 
نهاده هاي دامي هم تقريباً سهم آقاي مدلل و شركت هاي وابسته به وزارت 

جهاد كشاورزي نصف به نصف است. 

 بهمني: دولت به بنگاهداري بانك ها 
دامن مي زند

رئي�س كل اس�بق بان�ك مركزي ب�ا طرح اين پرس�ش ك�ه مگر 
بانك ه�ا كارخان�ه داري بلدند، گف�ت: دول�ت باب�ت بدهي ه�اي 
خود ب�ه سيس�تم بانك�ي كارخان�ه ب�ه بانك ه�ا واگ�ذار نكند، 
چراكه ب�ا اي�ن اق�دام ب�ه بنگاه�داري بانك ه�ا دام�ن مي زند.

به گزارش » تسنيم«، محمود بهمني در مصاحبه با راديو گفت: متأسفانه 
دولت بابت بدهي هاي خود به بانك ها تعدادي كارخانه را واگذار مي كند 
كه اين يعني بنگاهداري!دولت بايستي به صورت نقدي بدهي هاي خود 

را به بانك ها بپردازد نه اينكه كارخانه يا بنگاه اقتصادي واگذار كند. 
رئيس كل اس��بق بانك مركزي و نماينده مردم س��اوجبالغ، نظرآباد 
و طالقان در مجلس ش��وراي اس��المي گفت: دولت به دليل نداشتن 
نقدينگي بابت بدهي هاي خود كارخان��ه به بانك ها واگذار مي كند كه 
متأسفانه اغلب اين واحدها ضررده و داراي مشكالتي هستند كه اين 
مشكالت بر بانك ها تحميل مي شود وگرنه به نفع خود بانك ها نيست 
كه بنگاهداري كنند. وي افزود: وقتي يك بنگاه اقتصادي به بانك واگذار 
مي شود بانك ضمن مكلف شدن به تأمين مالي بنگاه مورد نظر خواهي 
نخواهي با ساير بنگاه هاي اقتصادي تفاوت قائل مي شود از اين رو بايد 
رابطه بانك ها با بنگاهداري را به طريقي قطع كرد. دولت بابت بدهي هاي 

خود هرگز نبايد كارخانه يا بنگاه اقتصادي به بانك ها واگذار كند. 
وي گفت: متأسفانه طي چند سال گذشته تعداد زيادي بنگاه اقتصادي 
به بانك ها تحميل شده كه بيشتر اين واحدها زيان ده هستند. بانك ها 
براي حفظ كارخانه ها مجبور به هزينه مالي هس��تند كه اين هزينه ها 

»تراز نامه« بانك ها را »ناتراز« كرده است. 
وي در ادامه از آماده شدن طرح بانكداري اسالمي در مجلس خبرداد و 
يادآور شد: ايرادات نهايي اين طرح به زودي برطرف و جهت تصويب به 

صحن مجلس شوراي اسالمي تقديم خواهد شد.

وزيرام�ور اقتصاد ي و دارايي روز گذش�ته 
براي پاس�خ به دو س�ؤال نمايندگان مبني 
بر دالي�ل ع�دم راه ان�دازي س�امانه ثبت 
حق�وق ش�اغالن دس�تگاه هاي اجراي�ي و 
ع�دم اطالع رس�اني قبل�ي به مش�تريان 
بانك ها مبني بر فعال س�ازي سامانه ارسال 
پيام�ك و برداش�ت كارم�زد ب�دون اجازه 
مش�تريان، در صحن علن�ي مجلس حضور 
يافت، اما به دلي�ل قانع نش�دن نمايندگان 
از توضيح�ات فره�اد دژپس�ند، دو كارت 
زرد در يك روز ب�ه وزير اقتصاد داده ش�د. 
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در جلسه 
علني نوب��ت عصر پارلمان و در جريان س��ؤال 
احمد اناركي محمدي، نايب رئيس كميسيون 
اقتصادي از فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي 
و دارايي درباره ع��دم اطالع رس��اني قبلي به 
مشتريان بانك ها مبني بر فعال سازي سامانه 
ارسال پيامك و برداش��ت كارمزد بدون اجازه 

مشتريان، از توضيحات دژپسند قانع نشدند. 
براساس اين گزارش، بهارستان نشينان در اين 
جلسه با 66 رأي موافق، 110 رأي مخالف و 13 
رأي ممتنع از مجموع 208 نفر حاضردر جلسه 

از پاسخ دژپسند قانع نشدند. 
همچنين در ادامه جلس��ه علن��ي نوبت عصر 
پارلمان، محمدرضا صباغيان نماينده مهريز و 
11 نماينده ديگر درباره  علت عدم اجراي ماده 
29 قانون برنامه ششم و راه اندازي سامانه ثبت 
حقوق و مزاياي شاغالن دستگاه هاي ذي ربط 
از وزير اقتصاد نيز مطرح ش��د ك��ه در نهايت 
صباغيان اعالم كرد از پاس��خ هاي وزير اقتصاد 
قانع نش��ده و آن را به رأي مجلس گذاش��ت.
خانه ملتي ها در اين جلس��ه با 93 رأي موافق، 
95 رأي مخالف و س��ه رأي ممتنع از مجموع 
207 نماينده حاضر، از پاسخ هاي وزير اقتصاد 

قانع نشدند. 
  حاجي دليگاني: حقوق مديران شفاف 

نيست
حس��ينعلي حاجي دليگاني، در تذكر شفاهي 
در جلسه علني عصر ديروز گفت: در 2/5 سالي 
كه از زمان الزم االجرا ش��دن قانون اعالم ثبت 
حقوق و دس��تمزد مديران و شاغالن دستگاه 
اجراي��ي مي گذرد اي��ن موضوع ب��ه هيچ وجه 

شفاف نيست. 

وي اف��زود: حق م��ردم تضييع ش��ده و مردم 
نمي دانند اف��رادي كه انتخ��اب كرده اند، چه 
ميزان حق��وق مي گيرند. وي تصري��ح كرد: با 
دستور آقاي الريجاني رئيس مجلس به آقاي 
رحيمي از اعض��اي هيئت رئيس��ه در اين باره 
موضوع مورد بررسي قرار گرفت و آقاي رحيمي 
اعالم كردند كه دسترس��ي مردمي به س��ايت 

اعالم حقوق و دستمزد مديران وجود ندارد. 
  صباغي�ان: براي م�ردم اعالن عمومي 
حقوق مديران مهم اس�ت ن�ه بارگذاري 

در سامانه
همچنين محمدرضا صباغيان بافقي در سؤال 
ملي خود از فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي 
ودارايي مبني بر عدم راه اندازي س��امانه ثبت 
حقوق ش��اغالن دس��تگاه هاي اجرايي گفت: 
دولت مكلف است نسبت به راه اندازي سامانه 
ثبت حقوق و مزاي��اي مديران اقدام كند كه بر 
همين اساس، ثبت كليه پرداخت هاي مديران 
و مسئوالن قواي سه گانه بايد انجام شود،  ضمن 
اينكه بايد امكان دسترسي به نهادهاي نظارتي 
و عموم مردم براي اطالع از اين موضوع وجود 
داشته باشد، در حالي كه س��ايت و سامانه اي 
ايجاد شده است كه يكسري اطالعات كلي در 
آن وجود دارد. كشورهاي غربي تجارب زيادي 
را در اعالن ش��فاف حقوق و مزاي��اي مديران 

خود دارند. 
نماينده مردم نهريز در مجل��س تصريح كرد: 
وزارت اطالعات، سازمان انرژي اتمي و نيروهاي 
مسلح از اجراي اين قانون مستثني شده اند، اين 
در حالي است كه ش��ركت هاي وابسته به آنها 
بايد تمام حقوق و مزاياي خود را در اين سامانه 

اعالم كنند. 
صباغيان بافقي خاطرنش��ان كرد: مردم اعالن 
عمومي حق��وق و مزاياي مديران و ش��اغالن 
دستگاه هاي اجرايي را مي خواهند نه بارگذاري 

اطالعات در يك سايت و سامانه را. 
  دژپس�ند: برخي دس�تگاه ها مزاياي 
شاغالن را در س�امانه ثبت حقوق اعالم 

نمي كنند
فرهاد دژپس��ند در نشس��ت علني نوبت عصر 
مجلس شوراي اس��المي، در پاس��خ به سؤال 
محمدرضا صباغيان بافقي مبني بر اينكه علت 
عدم اجراي ماده )29( قانون برنامه پنج ساله 

ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در 
خصوص راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياي 
ش��اغالن دس��تگا ه هاي ذيربط چيست، گفت: 
زماني كه اين موضوع در برنامه ششم تدوين و 
در صحن علني بررسي و تصويب شد، بنده به 
عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه مشغول 

بودم، بنابراين كاماًل به موضوع اشراف دارم. 
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: متولي اين 
كار در دولت سازمان امور اداري و استخدامي 
است كه بايد امور را توليت كند و خوشبختانه 
همكاران در س��ازمان توانس��تند در سال 96 
سامانه را كاماًل راه اندازي و طي بخشنامه هاي 
متع��دد از دس��تگاه هاي اجرايي درخواس��ت 
كردند كه مطابق با شرايط و ضوابط نسبت به 
بارگذاري اطالعات درخواس��تي و ارسال آنها 
به سامانه كنند كه از سال97 تاكنون اين كار 

انجام مي شود. 
وي ادام��ه داد: اي��ن مه��م در ق��وه مجريه به 
طور متمرك��ز و جدي انجام مي ش��ود و اينكه 
مطرح كردم توليت امر در سازمان امور اداري 
واستخدامي انجام مي شود، حرف جديدي نبوده 
و فرار از مسئوليت نيست، بلكه تقسيم وظيفه 

اداري بوده كه ميان دستگاه ها وجود دارد. 
اين عض��و كابينه دولت دوازدهم يادآور ش��د: 
جم��ع آوري اطالع��ات در مقياس وس��يع و 
گسترده بايد در قالب سامانه اي باشد كه امكان 
بارگذاري اطالعات توس��ط تمامي دستگاه ها 
وجود داش��ته و قابل اعمال مديريت توس��ط 
دس��تگاه ها باش��د، البته براي دس��تگاه ها نيز 
بايد امكان نظارت فراهم باش��د. براين اساس 

س��ازمان امور اداري و استخدامي در سال اول 
اجراي برنامه يعني96 به اين مهم دست يافت 
البته دستگاه هاي اجرايي بايد براي تحقق آن 

همكاري كنند. 
دژپسند افزود: دستگاه هاي اجرايي تنها تحت 
پوشش قوه مجريه نبودند، بلكه قواي سه گانه، 
نيروه��اي نظام��ي و اطالعاتي، ش��هرداري و 
نهادهاي عمومي را شامل مي شدند و پيش از 
اين هيچگونه ارتباط منظم و اداري ميان اين 
امور با سازمان امور اداري و استخدامي نداشتند 
هر چند بايد اطالعات بارگذاري مي شد، اما در 
س��اير قوا در اين رابطه مقاومت وجود داشت، 
قوه قضائيه، نهادها و شهرداري ها بايد اطالعات 
را بارگ��ذاري مي كردند، در واق��ع قوه قضائيه 
به دليل اينك��ه در آس��تانه تغييرمديريت بود 
بنابراين در س��ال گذش��ته بارگذاري حقوق 
و دس��تمزد انجام نش��د و در س��ال ج��اري با 
پيگيري هاي صورت گرفته وزير دادگس��تري 
مطرح كرد ك��ه رئيس قوه دس��تور انجام كار 
را داده اما هنوز انجام نش��ده است. همچنين 
ش��هرداري ها و نهادهای غير دولتی همراهی 
نمی كنند. وي تصري��ح ك��رد: در واقع دولت 
اراده جدي براي بارگذاري حقوق و دس��تمزد 
در سامانه دارد و س��ازمان برنامه و بودجه نيز 
تمامي اقدامات الزم را انجام داده اس��ت، نياز 
است دس��تگاه ها در اين رابطه همكاري الزم 

را داشته باشند. 
  دريافت كارمزد از مشتريان 
براي پيامك طبق قرارداد است

وزي��ر ام��ور اقتص��ادي و دارايي در پاس��خ به 
س��ؤال منصور مرادي درباره دريافت كارمزد 
از مش��تريان بانكي براي اطالع رساني پيامكي 
از وضعي��ت حساب ش��ان گف��ت: اي��ن امر به 
موجب ق��راردادي اس��ت كه بين مش��تري و 
بانك منعقد شده است. قرارداد بين مشتري و 
بانك، سرويس هاي ارائه شده به مشتري اعالم 
مي شود و مش��تري مي تواند سرويس مدنظر 

خود را اعالم كند. 
دژپس��ند تصريح كرد: در ماده 15 قرارداد بين 
مش��تري و بانك ذكر ش��ده اس��ت كه هزينه 
اش��تراك برعهده مشتري اس��ت و مشتري با 
امضاي اين قرارداد، هزينه خدمات ارائه شده 

را بايد بپردازد. 
وي با بيان اينكه خدماتي كه بانك ها به مشتريان 
ارائه مي دهند براي رفاه حال آنان است و طبيعتاً 
ارائه اين خدمات هزينه هايي را در پي دارد كه 
بايد از منابعي تأمين شود، اظهار داشت: شايد 
برخي عن��وان كنند س��ود تس��هيالت و منابع 
ديگر مي توان��د هزينه هاي ياد ش��ده را تأمين 
كند، اما بانك ها وكيل س��پرده گذاران هستند 
و حق ندارند از محل دريافت س��ود تسهيالت، 

هزينه هاي امور ديگر را پوشش دهند. 
دژپسند با اشاره به اينكه برخي از بانك ها نيز 
در قالب پيامك براي ارائه خدمات از مشتريان 
خود سؤال مي كنند، تصريح كرد: اگر مشتري 
از بانك درخواست ارائه خدمات مختلفي را ارائه 
نداده، اما هزينه آن از وي كم شده اس��ت، اين 
موضوع مي تواند از طريق نمايندگان ناظر بانك 
مركزي مورد پيگيري قرار گيرد، اما براس��اس 
بررسي ها تاكنون مصداقي كه خالف اين رويه 

باشد، گزارش نشده است. 
وزير امور اقتصادي و دارايي با اش��اره به ماده 
15 قرارداد بين بانك ها و مشتريان براي ارائه 
خدمات خاطرنشان كرد: يادآور مي شود در اين 
ماده صراحتاً ذكر شده هزينه اشتراك خدمات 
برعهده مشتري اس��ت،  بانك ها براي برداشت 
هزينه اين خدمات از س��وي مش��تري وكالت 
دريافت مي كنن��د و همچنين اي��ن هزينه ها 

توسط بانك مركزي تعيين و اعالم مي شود.

2 كارت زرد مجلس به دژپسند
 نماينده مجلس: مردم اعالن عمومي حقوق و مزاياي مديران و شاغالن دستگاه هاي اجرايي را مي خواهند 

نه بارگذاري اطالعات در يك سايت و سامانه را

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز:

شفاف سازی حساب هاي بانكي حقیقی و حقوقی

يك كابینه درگیر »سبوس«
در روزه�اي اخي�ر موج�ي از مصاحب�ه، نام�ه ن�گاري مقام�ات 
و مصوب�ه درب�اره تعيي�ن قيم�ت س�بوس منتش�ر ش�ده ك�ه 
نش�ان مي ده�د ي�ك كابين�ه درگي�ر قيمت گ�ذاري س�بوس 
ش�ده ، ول�ي از ح�ل آن عاج�ز مان�ده اس�ت!روز گذش�ته ني�ز 
س�خنگوي دول�ت اعالم كرد ك�ه قيمت س�بوس كاه�ش يافت. 
 در روزهاي اخير موضوع قيمت گذاري سبوس از سوي ستاد تنظيم بازار 
و بعد از آن اعتراض وزارت جهاد كشاورزي به اين قيمت گذاري، ظاهراً 

به يك حاشيه جدي در دولت تبديل شده است. 
تير ماه امس��ال حس��ن روحاني، رئيس جمهور به درخواست محمود 
حجتي وزير جهاد كشاورزي مبني بر »كان لم يكن اعالم كردن قيمت 
سبوس« واكنش نشان داده بود. اين پيام توسط محمود واعظي رئيس 
دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوري با ارسال نامه اي به رضا رحماني 
وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم شده است. رئيس جمهور در اين پيام 

اعالم كرده است كه »چرا بي دقتي مي شود؟«. 
اما ظاه��راً رئيس جمه��ور واكنش ت��ازه اي نيز نس��بت ب��ه اين نوع 
قيمت گذاري داشته اس��ت. در پي نوشت حس��ن روحاني به اسحاق 
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور آمده اس��ت، »فوري بررس��ي و 
گزارش ش��ود، اعالم دو نرخ از س��وي مقامات دولتي بسيار خطرناك 
است، تذكر الزم به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود.«بر اين 
اس��اس تا به حال رئيس جمهور دو مرتبه به وزير صنعت در خصوص 
قيمت گذاري سبوس تذكر داده اس��ت. اين تذكرها از طريق مكاتبات 
رئيس دفتر رئيس جمهور با وزير صنعت و معاون اول رئيس جمهور در 

رسانه ها منتشر شده است.
البته خود وزير جهاد كش��اورزي ني��ز صراحت��اً در اين خصوص 
مصاحبه كرده و گفته است: با وجود اينكه ستاد تنظيم بازار افزايش 
دوباره قيمت سبوس را تصويب كرده است،  اما بنده و رئيس جمهور 
مخالف اين تصميم هس��تيم و اميدواريم ك��ه تجديدنظر صورت 
گيرد. همچنين حجتي در ارتباط با افزايش قيمت سبوس تأكيد 
كرده است: دولت اختيارات را به ستاد تنظيم بازار داده است،  اما بنده 
مخالف افزايش قيمت س��بوس هستم، رئيس جمهور نيز نظرشان 
همين است و ايشان ابالغ كردند تا وزير صنعت در خصوص قيمت 

سبوس تجديدنظر كند. 
تا اينجاي كار، حجت��ي وزير جهاد كش��اورزي، رحماني وزير صنعت، 
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور 

و همچنين خود رئيس جمهور در اين موضوع درگير شده اند. 
همچنين، روز گذشته علي ربيعي سخنگوي دولت در نشست خبري 
با خبرنگاران، در خصوص اختالفات ميان برخي وزرا در زمينه قيمت 
سبوس افزود: با دستور رئيس جمهور، قيمت سبوس به نظر وزارت جهاد 
كشاورزي برگشت و پس از طي فرآيندي در س��تاد تنظيم بازار ابالغ 
خواهد شد. به نظر مي رسد، در ش��رايط فعلي كه اقتصاد كشور درگير 
ركود و تورم شده است به نظر مي رسد دولت بايد يك سري طرح هاي 
عملياتي و دقيق تر براي خروج اقتصاد از اين وضعيت ارائه كند. اينكه 
بخش مهمي از كابينه و انرژي دولت مردان صرف تعيين قيمت سبوس 
شده و در عين حال هنوز از حل اين مسئله هم عاجز مانده، در شرايط 

فعلي كمي عجيب به نظر مي رسد. 
.........................................................................................................

ركورد واردات تلفن همراه شكست
رك�ورد واردات تجاري تلفن هم�راه در 1۷ ماه گذش�ته با واردات 
حدود ۹۰۰ هزار دس�تگاه شكس�ته ش�د و افزاي�ش عرضه تلفن 
همراه در ماه اخير، كاهش قيمت تلفن همراه را نيز در پي داش�ت. 
به گزارش »ايسنا«، پس از ضابطه مند شدن واردات مسافري و اتصال 
س��امانه گمرك به پليس گذرنامه ناجا، بنابر اعالم كانال همتا )كانال 
اطالع رس��اني ثبت تلفن همراه(، در ماه هاي خ��رداد و تير به ترتيب 
حدود 350 هزار و 530 هزار دس��تگاه تلفن همراه به صورت تجاري 
وارد كشور شد. با تالش مضاعف ش��ركت هاي واردكننده و همچنين 
اقدامات تسهيل گرانه دولت جهت اعطاي مجوز و افزايش چند برابري 
شركت هاي واردكننده مجاز، ميزان واردات تجاري تلفن همراه در ماه 
مرداد با رشد چشمگيري مواجه ش��ده و به حدود 900 هزار دستگاه 

رسيد كه از ابتداي سال 97 تاكنون بي سابقه بوده است. 
بنا براين اعالم، در حال حاضر ش��ركت هايي كه داراي كارت بازرگاني 
هس��تند، صرف��اً ب��ا تأييديه س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان مبني بر توانمندي ارائه خدم��ات پس از فروش، قادر 
به ثبت سفارش و واردات تلفن همراه بوده،بنابراين شرايط براي ورود 

تمامي افراد عالقه مند به اين حوزه فراهم است. 
همچنين با اتصال س��امانه گمرك به ناجا، رويه ثبت مس��افري صرفاً 
محدود به مس��افران حقيقي ش��د و در اي��ن ش��رايط همان گونه كه 
پيش بيني مي شد، ش��ركت هاي واردكننده توانس��تند در يك فضاي 
كاماًل رقابتي سهم خود را از تأمين نياز بازار احيا كنند. در حال حاضر 
بخش عمده  نياز بازار تلفن همراه از طريق گوش��ي هاي ش��ركتي كه 
همگ��ي داراي گارانتي و خدمات پس از فروش معتب��ر و اصيل بوده و 
به صورت تجاري وارد كشور شده اند، تأمين مي شود. به عالوه افزايش 
عرضه تلفن همراه در ماه اخير، كاهش محسوس قيمت تلفن همراه را 

نيز در پي داشته است. 
با توجه به روند صعودي آمار ثبت سفارش تلفن همراه در سه ماه گذشته 
و همچنين عزم جدي شركت هاي واردكننده جهت تأمين كامل نياز 
بازار تلفن همراه، پيش بيني مي شود روند افزايشي واردات تجاري تلفن 

همراه در ماه هاي پيش رو تا تأمين كامل بازار ادامه يابد.

بهناز  قاسمی
  گزارش   یک

آگـهی حـراج  عمومـى
سازمان مدیریت پسماند شهردارى کرج در نظر داردمغازه هاي تجاري مجاور سازمان را از طریق حراج عمومى به 
اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صالحیت واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد با در دست داشتن 
فیش واریزى به مبلغ 1/000/000ریال (یک میلیون ریال) به حساب 700824109683 نزد بانک شهر به آدرس: کرج، میدان 
امام حسین (ساسانى)، انتهاى خ شهید صدوقى، سازمان مدیریت پسماند شهردارى کرج، امور قراردادها مراجعه نمایند.

سپرده به (ریال)قیمت پایه ماهانه (ریال)مساحت متر مربععنوان حراجردیف

8133/000/00019/800/000 متر مربعواحد تجاري اول با کاربري تعمیرگاه1

6424/000/00014/400/000 متر مربعواحد تجاري دوم با کاربري آزاد2

7727/500/00016/500/000 متر مربعواحد تجاري سوم با کاربري آزاد3

6725/000/00015/000/000 متر مربعواحد تجاري چهارم با کاربري فروشگاه و نمایشگاه محصوالت هنري مواد بازیافتی4

15060/000/00036/000/000 متر مربعواحد تجاري پنجم با کاربري آزاد5
1. مدت اجراي یک سال شمسی می باشد و در صورت نیاز با اخذ نظریه کارشناسی مجدد به مدت سه سال بدون انجام تشریفات قابل تمدید 

می باشد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد حراج مندرج است.
2. برنده حراج موظف می باشد همزمان با اعالم قیمت در روز حراج مبلغ ماه اول اجاره به حساب سازمان واریز نماید.

3. سازمان مدیریت پسماند شهرداري کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد به امور قراردادهاي سازمان واقع در کرج انتهاي خیابان ساسانی مراجعه و فرصت دارند 
تا پایان وقت اداري 30: 14 روز دوشنبه مورخ 1398/6/25 مراجعه نمایند. جلسه کمیسیون حراج روز سه شنبه مورخ 1398/6/26 راس ساعت 00: 9 

صبح در محل نمازخانه سازمان مدیریت پسماند برگزار می گردد.
5. هزینه چاپ آگهی و کارشناسی رسمی به عهده برنده حراج است.

6. مدت زمان دریافت اسناد ده روز کاري است.
 سازمان مدیریت پسماند شهردارى کرججهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32801082-026 داخلی 202 تماس حاصل فرمایید.
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زم�ان  از  س�ال   2/5
الزم االجرا ش�دن قانون 
اع�الم ثب�ت حق�وق و 
و  مدي�ران  دس�تمزد 
شاغالن دستگاه اجرايی 
می گذرد ولی اين موضوع 
به هيچ وجه شفاف نيست 
و مردم نمی دانند افرادی 
ك�ه انتخ�اب كرده ان�د 
چقدر حق�وق می گيرند 


