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طبقاعالممديرعاملسازماناموالتمليكي،
۳۰كانتينرازحدود۱۳س�الپي�شواردبندر
بوشهرشدهوليبدوناظهاربهگمركوورود
ب�هفراين�دترخيص،عم�دهكااله�ايداخل
آنهاتخلي�هوخارجش�دهاس�ت؛موضوعي
كهحتيس�ازمانبنادروكش�تيرانيدراين
سالهاازآنخبرنداش�تهواخيراًكشفوبه
مقامقضايياعالمكردهاس�ت.اكنونخروج
غيرقانون�يوقاچاقكاالمطرحاس�توافراد
تحتپيگ�ردقضاييق�رارخواهن�دگرفت.
عبدالمجيد اجتهادي، مديرعامل سازمان اموال 
تمليكي و معاون وزير اقتصاد در گفت وگو با ايسنا، 
ماجراي ۳۰كانتينري را كه از اواخر دهه۸۰ وارد 
بنادر شده و در س��فر اخير رئيس قوه قضائيه به 

بوشهر مورد توجه قرار گرفت، تشريح كرد. 
اين مقام مسئول در سازمان اموال تمليكي با بيان 
اينكه اين ۳۰كانتينر از حدود ۱۳سال پيش وارد 
بندر شده ولي هنوز به گمرك اظهار و وارد فرايند 
ترخيص نش��ده بود، گفت: »طبق ماده۲۴ قانون 
امور گمركي، واردكنندگان سه ماه فرصت دارند 
كاال را به گمرك اظه��ار و ترخيص كنند كه اين 
زمان با درخواس��ت از گمرك دو ماه ديگر امكان 
تمديد دارد، در غي��ر اين صورت كاال مش��مول 
مقررات متروكه خواهد شد. همچنين طبق تبصره 
ماده۲۴ قانون امور گمركي، اين زمان براي مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي، در اختيار مناطق قرار دارد 
ولي در نهايت نبايد مدت زيادي طول بكشد، اما 
از سال۱۳۹۷ با تشديد تحريم ها و ضرورت تأمين 
كاالي اساس��ي، با تصميم ش��وراي عالي امنيت 
ملي، اين زمان براي گم��رك و مناطق به دو ماه 
كاهش پيدا كرد. بر اين اس��اس اگر صاحب كاال 
در اين فرصت براي ترخيص اقدام نكرد، گمرك و 
بنادر يا انبارهاي عمومي موظف هستند مقررات 
متروكه را در مورد كاال اعمال و به گمرك گزارش 
دهند تا بالفاصل��ه اظهارنامه متروك��ه تنظيم و 
براي تعيين تكليف به س��ازمان ام��وال تمليكي 

ارسال شود.«
وي ادامه داد: »بر اين اس��اس ت��ا زماني كه اداره 
بندر يا س��اير مراجع تحويل گيرنده، گزارشي به 

گمرك ارائه ندهند، گمرك نيز اطالعي از كاالي 
اظهارنش��ده ندارد تا به س��ازمان اموال تمليكي 
اعالم ش��ود، اين در حالي اس��ت ك��ه اداره بندر 
و كش��تيراني بوش��هر اعالم كرده اند خودش��ان 
ه��م در جريان اي��ن ۳۰كانتينر در اين س��ال ها 
نبوده اند و در زمان آمارگيري، متوجه شده اند اين 
تعداد كانتينر چندين سال در آنجا بوده و تكليف 
مشخصي نداشته اس��ت و اطالعي هم از صاحب 

كاال ندارند.« 
س�ؤالمرج�عقضايي:چراكش�تيراني

۱۳سالسراغكانتينرهايشنيامد؟!
اجته��ادي با اش��اره به اينك��ه طبيعتاً ش��ركت 
واردكننده اين كاالها مش��خص اس��ت و شركت 
كش��تيراني يا ش��ركت هاي حمل و نقل دريايي 
هستند و از طريق اسناد نيز صاحب كاال مشخص 
و قابل شناسايي است، افزود: »اينكه ماجراي اين 
كانتينرها چيست را مقامات مسئول در كشتيراني 
بررسي و توضيح خواهند داد چراكه بازرسي اين 
سازمان، آن را كشف و به مقام قضايي گزارش داده 
است، اما كانتينرهايي كه كاال با آنها حمل شده، 
متعلق به شركت كشتيراني بوده و ممكن است به 
واردكننده اجاره داده باشند. موضوعي كه مورد 

سؤال رئيس قوه قضائيه در بازديد از بوشهر، قرار 
گرفت اين بود كه آيا صاحب كاال در اين س��ال ها 
براي ترخيص نيامده يا اينك��ه تخطي كرده و به 
صورت قاچاق بخش��ي را خارج كرده اس��ت؟ يا 
اينكه چرا شركت كشتيراني در اين ۱۳سال، سراغ 
كانتينرها نيامده است؟ اينها بخشي از مسائلي بود 
كه رئيس قوه قضائيه نيز تأكيد داشتند بايد مورد 
بررسي قرار گيرد و پاسخ آن از شركت كشتيراني 

دريافت شود.«
چنددوربينعكاس�يدري�ككانتينر

ماندهوموادغذاييفاسدشد
معاون وزير اقتص��اد درباره وضعي��ت كانتينرها 
نيز توضيح داد: »كاالي موج��ود در برخي از اين 
كانتينرها بدون اينكه اظهار ش��ده باشد، تخليه 
شده اس��ت يا در بخش عمده اي از آنها، به ميزان 
محدودي كاال قرار دارد، مثاًل چند دوربين عكاسي 
در يك كانتينر مانده يا يك سوم كانتينر ۴۰فوت، 
كاال و مابقي خالي اس��ت، در موردي، قس��مت 
انتهايي يكي از كانتينرها پارگي داش��ت و كاال از 
آن بخش خارج ش��ده بود كه جاي تعجب دارد. 
در بين شان كانتينرهاي حاوي مواد غذايي فاسد 
ش��ده هم بود. اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا 

اين كانتينرها از كشور مبدأ با همين ميزان كاال به 
بندر رسيده است كه بعيد به نظر مي رسد.«

آن  طور كه اجتهادي گفته، احتمال قوي اين است 
كه اين كانتينرها پُر بوده و افرادي آنها را به صورت 
غيرمجاز تخليه كرده اند، چ��ون به گمرك اظهار 
نشده و از مسير قانوني، به خارج از محوطه گمركي 
منتقل نش��ده، بنابراين به احتم��ال زياد، قاچاق 
صورت گرفته است و افراد تحت تعقيب قضايي قرار 
مي گيرند. همچنين ماهيت كاالهاي موجود در اين 
كانتينرها كه تخليه نيز شده، مورد بحث است كه 

آيا كاالي مجاز، غيرمجاز يا ممنوعه بوده اند؟
هرچقدركاالماندهباشد،درنهايتامحا

خواهدشد
وي اين را هم گفت كه با توجه به عدم اظهار كاال 
به گمرك و در ادامه عدم ارسال اظهارنامه متروكه 
به سازمان اموال تمليكي، در حال حاضر اين دو 
سازمان هيچ مس��ئوليتي در مورد اين كانتينرها 
ندارند، به هر حال وضعيت اين كاالها و اشخاص 
مرتبط با آن شناسايي خواهند شد و همان اندك 
كااليي كه در اين كانتينرها باقي مانده، به گمرك 
اعالم و اين سازمان نيز اظهارنامه متروكه تهيه و 
به س��ازمان اموال تمليكي اعالم خواهد كرد و در 

نهايت با طي فرايند قانوني، امحا خواهد شد. 
مديرعام��ل س��ازمان اموال تمليك��ي همچنين 
به جريان رس��وب كاال در بنادر اش��اره داشت و 
يادآور شد كه قباًل طبق قانون، در مناطق آزاد كه 
ادارات بنادر هم جزو اين مناطق هس��تند، زمان 
براي تعيين تكلي��ف و ترخي��ص كاال در اختيار 
خودشان بود و از سويي صاحبان كاال در محوطه ها 
و انبارهاي گمركي از هزين��ه كمتري برخوردار 
بودند و چندان براي ترخيص عجله اي نداشتند، 
در عين حال اينكه شرايط تورمي موجب مي شد 
در گذر زمان، ارزش كاال بيش��تر شود و بتوانند با 
قيمت باالتري عرضه كنن��د، عاملي براي كندي 
ترخيص و رسوب ش��ده بود، با اين حال با توجه 
به مصوبه اي كه در دس��تور كار دولت قرار دارد و 
به زودي ابالغ خواهد شد، پيش بيني اين است كه 
از رسوب كاال جلوگيري شود و هم اينكه كاالهاي 

رسوبي به سرعت تعيين تكليف شوند. 

تخليه غيرقانوني ۳۰كانتينر وارداتي
سازماناموالتمليكي:كااليموجوددربرخيازاين۳۰كانتينركهوارداتشمربوطبهاواخردهه8۰است
بدوناينكهاظهارشدهباشد،تخليهشدهاستيادربخشعمدهايازآنها،بهميزانمحدوديكاالقراردارد
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گران�ين�رخبلي�تهواپيم�اي�ااتوب�وس
دراي�اماربعي�نط�يس�الهايگذش�ته
تصوي�رناخوش�اينديراازمديريتحوزه
حملونق�لمس�افرانبهنمايشگذاش�ت،
بههمينجهتوزيرراهوشهرس�ازيدولت
س�يزدهماينوعدهرابهمردمدادهاس�ت
كهاگرالزمباش�دخودش�خصًادرفرودگاه
حاضرميشودتامس�افرانيكهقصددارند
دراي�اماربعي�نب�هزي�ارتح�رمحضرت
اباعبداهلل)ع(مش�رفش�وند،دغدغهاياز
بابتگرانفروش�يبليتنداش�تهباش�ند.
افزايش قيمت بليت وس��ايط نقلي��ه اي كه در 
ايامي چ��ون اربعين سيد الش��هدا)ع( به زائران 
حرم مطهر آن حضرت خدمات ارائه مي كنند، 
تصوير ناخوش��ايندي را طي سال هاي گذشته 
از مديريت ح��وزه حمل و نقل هواي��ي، ريلي و 
جاده اي مسافران به نمايش مي گذاشت، از اين 
رو پيوس��ته اين نقد مطرح مي شد كه مديريت 
حوزه ف��وق بايد به ش��كلي اوض��اع را مديريت 
كند كه نه تنها ش��اهد گرا ن فروش��ي بليت در 
اين ايام نباش��يم بلكه بررسي ها نشان مي دهد 
عمده زائ��ران حرم امام حس��ين)ع( در اربعين 

از حمل و نقل ج��اده اي اس��تفاده مي كنند، به 
اين ترتيب به وضوح مي توان مش��اهده كرد كه 
حمل و نقل هوايي و ريلي سهم بسيار اندكي در 
جابه جايي زائران سيدالشهدا)ع( در ايام اربعين 
دارد. كارشناس��ان گراني نرخ بلي��ت هواپيما و 
همچنين ضعف زيرساخت ها در توسعه بخش 
ريلي را دو دليل عمده سهم اندك بخش هوايي 
و ريلي در جابه جايي مسافران عنوان مي كنند 
كه در اين ميان وزير راه و شهرس��ازي اين وعده 
را به مردم داده اس��ت كه ب��راي رعايت هر چه 
بيشتر حقوق مصرف كنندگان در ايام اربعين در 
فرودگاه حاضر شود تا همچون سال هاي گذشته 
ماجراي گراني بليت هواپيما يا اتوبوس موجب 

رنجش خاطر مسافران نشود. 
با توج��ه ب��ه اينك��ه در اي��ام خاص��ه اربعين 
سيدالشهدا)ع( تقاضا براي سفر به عتبات عاليات 
به ش��دت افزايش مي يابد به شكلي كه در سال 
جاري پيش بيني مي شود حدود 5ميليون نفر 
در اين ايام جابه جايي مسافر انجام گيرد، از اين 
رو اين انتظار وجود دارد كه همانطور كه رش��د 
تقاضا به رشد سودآوري فعاالن حوزه جاده اي، 
ريلي و هواپيمايي در اين ايام منتج مي شود، به 

همين ترتيب نيز تسهيالتي بايد به زائران عتبات 
عاليات ارائه شود. 

از دي��ده معن��وي نيز باي��د توجه داش��ت كه 
خدمت به زائ��ران حضرت اباعب��داهلل)ع( براي 
خود افتخاري اس��ت، به همين جهت نيز وزير 
راه وشهرسازي خود را مقيد مي داند در اين ايام 
به حوزه مديريت حمل و نقل مس��افران اربعين 

توجه ويژه اي داشته باشد. 
رس��تم قاس��مي در حاش��يه جلس��ه كميته 
حمل و نقل ستاد اربعين اظهار داشت: بر اساس 
جلسات اربعين قرار اس��ت حدود 5ميليون نفر 
جابه جايي مسافر در اين ايام انجام شود  و سهم 

همه ناوگان ها مشخص شده است. 
وي بيان كرد: س��هم راه آهن در جابه جايي زوار 
اربعين حدود ۳۰۰هزار نفر و سهم حمل و نقل 
هوايي ۶۰هزار نفر است و مابقي زائران از طريق 

حمل و نقل جاده اي جابه جا مي شوند. 
وزير راه و شهرس��ازي گفت: با توج��ه به اينكه 
شهريورماه اوج سفر هاي داخلي است، از مردم 
تقاضا مي شود در اين ايام از وسايل حمل و نقل 

شخصي خود نيز استفاده كنند. 
قاسمي كه با  خبرگزاري صدا و سيما مصاحبه 

مي كرد، گفت: در سفر حج امسال فقط با  ايران اير 
۴۰هزار نفر مسافر جابه جا كرديم، در حال حاضر 
پنج شركت هواپيمايي بايد همين تعداد مسافر 

را جابه جا كنند. 
وي درباره قيمت بلي��ت پروازهاي اربعين بيان 
كرد: قيمت بليت هواپيما همان ۶ميليون تومان 
و قيمت بليت قطار هم فع��اًل ۲5۰هزار تومان 
است اما قيمت نهايي اتوبوس و قطار را از طريق 
رسانه ملي به مردم اطالع رساني خواهيم كرد. 

وزير راه و شهرس��ازي تأكيد كرد: فروش دالري 
بلي��ت هواپيما فع��اًل ممنوع اس��ت اما ممكن 
اس��ت بعداً تغييراتي ايجاد شود، ضمن اينكه با 
ش��ركت هاي هواپيمايي خاطي در اين زمينه 
برخورد شده است و مجوزهايي هم لغو كرديم و 

به سازمان تعزيرات نيز معرفي شده اند. 
  ف�روشبليتچارتريدراي�اماربعين

ممنوعاست
قاسمي گفت: امسال با تمام فشارهايي كه وجود 
داشت، قيمت هاي بليت هواپيما را تغيير نداديم. 
سال گذشته وضعيت نامساعدي در سفر اربعين 
وجود داشت، برخي   بدون بليت يا با قيمت هاي 
گزاف از طري��ق دالل ها ي��ا چارتركننده اقدام 
به تهيه بليت كرده بودند. امس��ال اين وضعيت 
ايجاد نخواهد ش��د .  وزير راه و شهرسازي افزود: 
براي جلوگيري از نابس��اماني ها بخش��نامه اي 
صادر مي كنيم و اگر الزم باشد خودم كارهايم را 
رها مي كنم و در فرودگاه حضور مي يابم و اجازه 

افزايش قيمت بليت را نمي دهم . 
در پايان بايد عنوان داش��ت اگ��ر همين امروز 
اعالم ش��ود كه براي توس��عه زيرس��اخت هاي 
تسهيل كننده س��فر به اماكن مقدسه اي چون 
عتبات عاليات ني��از به تأمين مالي در س��طح 
بين الملل��ي اس��ت، به رغ��م اينكه بر اس��اس 
تحريم هاي ظالمانه امريكا دسترسي به سيستم 
بين المللي نقل و انتقال پول )س��وئيفت( قطع 
اس��ت، كلي كمك مالي بالع��وض جمع آوري 
خواهد شد يا مي توان به واس��طه انتشار اوراق 
مش��اركت با س��ودي به مراتب پايين تر از سود 
بانكي براي اين منظور تأمين مالي كرد، اما نكته 
اين است كه براي تسهيل س��فر به مكان هاي 
مقدس��ي چون حرم حضرت اباعب��داهلل)ع( و 
همچني��ن ح��رم حض��رت زين��ب)س( بايد 
برنامه هاي توسعه اي متعدد و متنوعی عملياتي 
ش��ود تا در ايامي چون محرم و صفر هم زائران 
از ايران بتوانند با هزينه بس��يار اندك به جهت 
زيارت به مكان هاي مقدس مذكور بروند و هم 
اينكه زائران از سراس��ر دنيا براي زيارت اماكن 

مقدس ايران حضور يابند.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک

بانك مركزي موظف به انتشار ليست 
ابربدهكاران بانكي است

براساسقانونبودجهسال۱4۰۱بهروزرسانيليستابربدهكاران،
ام�ریقانون�يوبان�كمرك�زيموظفبهاطالعرس�انياس�ت.
به گزارش تسنيم، علي صالح آبادي، رئيس كل بانك مركزي در خصوص 
به روزرس��اني ليس��ت ابربدهكاران بانكي گفت: به  صورت فصلي بايد 
آمار هاي گرفته شده از بانك ها را به روزرساني كنيم. در پايان هر فصل، 
آمارها را بر اساس اطالعات دريافتي از بانك ها با سامانه  بانك مركزي، 

مطابقت مي دهيم و در سايت بانك مركزي منتشر مي كنيم. 
صالح آبادي افزود: بر اساس قانون بودجه سال۱۴۰۱ اين مسئله امری 

قانوني و بانك مركزي موظف به اطالع رساني است. 
همچنين صالح آب��ادي در رابطه با بحث اعتبارس��نجي وام هاي خرد 
اضافه كرد: در خصوص وام هاي خرد، وظيفه نظام بانكي تسهيل است، 
بنابراين دسترسي آسان مردم را به شبكه بانكي ابالغ كرديم. در بحث 
وثايق، تس��هيالتي ايجاد كرديم و طيف متنوعي از وثاي��ق را در نظر 
گرفتيم كه حتي با قرارداد الزم االجرا ش��ود تا وام هاي خرد، بر اساس 

اعتبارسنجي اي كه از مشتري انجام مي شود، اعطا شود. 
وي اضافه كرد: اين انتظار از ش��بكه بانكي وجود دارد كه در واقع اين 
تسهيالت را با وثايق آسان به افراد با اعتبار مناسب اعطا كنند، همچنين 
دسترس��ي مردم را به ش��بكه بانكي مثل امضای الكترونيك، س��فته 
الكترونيك و دسترسي هاي غيرحضوري كه به  طور كلي در شبكه بانكي 
است، در دستورالعمل هاي ابالغي ديده شده است تا شبكه بانكي بتواند 

به  طور عمومي و گسترده، اين كار را انجام دهد. 
صالح آبادي در خصوص بحث ضامن براي وام هاي خرد خاطر نش��ان 
كرد: ضامن در قانون بودجه سال۱۴۰۱ در تبصره۱۶ آمده است كه با 
يك ضامن تسهيالت را پرداخت كنند، لذا يا وثايق ديگري يا حداكثر 

يك ضامن را مي توانند دريافت كنند. 
همچنين صالح آبادي در خصوص بحث تسهيالت فرزندآوري كه قرار 
بود به متقاضيان داراي كارت پايان خدمت تعلق بگيرد، ابراز كرد: در 
راستاي تس��هيل اعطاي اين نوع وام ها به مردم با نيرو هاي مسلح هم 
هماهنگي هاي الزم در حال انجام اس��ت كه به  س��هولت تسهيالت به 

مردم پرداخت شود. 
صالح آبادي در رابطه با محدوده رش��د ترازنامه بانك ها و معافيت هاي 
برخي بانك ها ادامه داد: معافيت هاي راجع به نرخ تسعير ارز هر موقعي 
اتفاق بيفتد، طبيعتاً آن بانك معاف اس��ت. بانك هايي كه منابع ارزي 
آنها از سوي مشتريان است آنها معاف هستند و معافيت هاي ديگر هم 
وجود دارد كه اينها به  طور كامل در مقررات پيش بيني ش��ده اس��ت. 
اگر اين معافيت ها را كنار بگذاريم، بعد از اين معافيت ها از ۱/5 تا ۲/5 
اس��ت، اين ۱/5 تا ۲/5 را ما به هر بانك خود اعالم مي كنيم و بر اساس 
ش��اخصه اعتباري هر بانك و ريس��كي كه هر بان��ك دارد و همچنين 
اعتبارسنجي اي كه هر بانك نزد بانك مركزي دارد، بر اساس آن ما به 

هر بانكي اعالم مي كنيم. 
صالح آبادي اضافه ك��رد: وضعيت ناترازي بانك ها، بر اس��اس ش��اخص 
آن به هر بانك اعالم مي ش��ود كه بين ۱/5 تا ۲/5 مي تواند رش��د داشته 
باش��د كه بانك مركزي اين موضوع را به  صورت مرت��ب كنترل مي كند. 
اگر بانكي اين قانون را رعايت نكند، مش��مول اضافه س��پرده قانوني بين 
۱۰ تا ۱5درصد مي ش��ود. همچنين رئيس كل بانك مركزي در خصوص 
اينكه بانك توسعه اي يا تجاري باشد، افزود: يكي از شاخص هاي اثرگذار 
هم توسعه اي يا تجاري بودن آن اس��ت و عمدتاً بانك توسعه اي عمدتاً به 
 سمت باالتر از ۲حركت مي كند. بانك هايي كه وضعيت ناترازي شان بيشتر 
است و شاخص اعتبارسنجي پايين تر است به  سمت ۱/5 و بانك هايي كه 

وضعيت شان مناسب تر است به  سمت ۲/5 حركت مي كند. 
........................................................................................................................

 نقش پررنگ شركت هاي جعلي 
در خدمات پس از فروش لوازم  خانگي

اي�نروزهاش�ركتهايبينامونش�انوجعليل�وازمخانگيبه
معضلياساسيدرارائهخدماتپسازفروشبهمشتريانوازبين
برندهاعتمادآنهابهشركتهاوبرندهايمعتبرتبديلشدهاست.
به گزارش نبض صنعت، رشد قيمت  لوازم خانگي و ركود حاكم بر بازار 
سبب شده اس��ت در بازار ش��اهد افزايش نياز مردم به خدمات پس از 

فروش و مراجعه براي تعمير لوازم خانگي به جاي تعويض باشيم. 
افزايش قيمت لوازم خانگي از يك طرف و افت قدرت خريد مردم از سوي 
ديگر، موجب شده است ركود در بازار را شاهد باشيم تا جايي كه مردم به  
جاي خريد لوازم  خانگي جديد، بيشتر به فكر تعمير آنها هستند و برخي 

مسئوالن اين افزايش مراجعات را تا ۹۰درصد ذكر مي كنند. 
با اين حال، نكته منفي كه در پِس مراجع��ات براي تعمير وجود دارد، 
حضور شركت هاي تقلبي و جعلي اس��ت كه خود را جاي شركت ها و 
برندهاي اصلي جا زده و از اين طريق خس��ارت هاي اقتصادي و حتي 

آسيب هاي اجتماعي به مشتريان وارد مي كنند. 
در اين زمينه احسان فدايي، يك كارشناس صنعت لوازم خانگي اظهار 
داشت: با وجود تالش شركت ها و برندهاي بزرگ لوازم  خانگي كشور در 
خصوص بهبود مسائل كّمي و كيفيت محصوالت، خألهايي وجود دارد 

كه در حقيقت پاشنه آشيل اين صنعت است. 
وي افزود: يكي از مشكالت ش��ركت هاي عرضه كننده خدمات پس از 
فروش لوازم خانگي، وجود شركت هاي جعلي و ساختگي )به اصطالح 
فيك( و غيررسمي است. اين كارشناس لوازم خانگي ادامه  داد: در اين 
ميان نكته اي كه مغفول مانده، عدم اطالع كافي مردم و مش��تريان از 
مراكز رسمي و اصلي خدمات پس از فروش است كه سبب مراجعه آنان 

به مراكز غيررسمي و جعلي مي شود. 
وي گفت: ش��ركت هاي جعلي يادشده به  ويژه در س��ال هاي گذشته 
فعاليت هاي وسيعي روي »سئوي« سايت هاي خود انجام داده اند و به  
خصوص روي عبارت ها و كلماتي كه مردم هنگام مواجهه با مشكالت 

آنها را بيشتر در اينترنت جست وجو مي كنند، كار كرده اند. 
سئو مجموعه فعاليت هايي است كه در طراحي سايت، تعيين استراتژي 
محتوايي و تولي��د محتوا انج��ام مي گيرد تا جايگاه بهت��ري در نتايج 

جست وجوي اينترنتي كسب شود. 
فدايي ادامه  داد: همين مسئله سبب مي شود هنگام جست وجوي ساده 
اينترنتي، اسامي اين ش��ركت هاي جعلي و غيررسمي باالتر از اسامي 

شركت هاي اصلي و برندهاي بزرگ ديده شود. 
وي اظهار داش��ت: مشكل بعدي، برخورداري ش��ركت هاي غيراصلي 
ياد شده از شماره تلفن هاي چهار يا پنج رقمي و بعضا ُرند است كه همين 

شماره ها فريب دهنده مشتريان است و آنها را معتبر مي پندارند. 
اين كارشناس صنعت لوازم  خانگي تصريح كرد:  اين مشكل اكنون در 
خصوص برندهاي بزرگ لوازم خانگي كشور و حتي برندهاي كره اي كه 

در سال هاي گذشته در بازار كشورمان فعال بوده اند، وجود دارد. 
وي گفت:متأسفانه شاهد بروز خس��ارت هاي سنگين به لوازم خانگي، 
نصب لوازم و قطعات تقلبي و زيرپله اي و در برخي موارد بروز حوادث 
ناگوار اخالقي، سرقت و غيره از منازل هستيم كه به  شدت روي اعتماد 

مردم به برندهاي اصلي تأثير منفي داشته است. 
فدايي تأكي��د كرد: در اين زمينه، دس��تگاه هاي مس��ئول و خود 
شركت هاي لوازم  خانگي بايد شركت هاي ارائه دهنده خدمات پس 
از فروش را كه مورد تأييد وزارت صمت، س��ازمان حمايت حقوق 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و انجمن خدمات پس از فروش 
است، به درستي به مشتريان بشناس��انند. وي گفت: نام، نشان و 
آدرس شركت هاي يادشده بايد در اختيار همه فروشگاه هاي لوازم 
خانگي و در معرض ديد عموم قرار گيرد و انتظار مي رود پليس فتا 
نيز در شناسايي ش��ركت هاي جعلي و غيررسمي مذكور به ياري 

اين صنعت بيايد.

 همه كارتخوان ها تا آخر هفته 
پرونده مالياتي می گيرند

بي�شاز۹۰درص�دكارتخوانه�اوابزاره�ايپرداخ�تدر
كش�ورپرون�دهماليات�يدارندك�هح�دود۲8۰هزاردس�تگاه
باقيماندهه�مطياينهفت�هبهاينش�بكهمتصلميش�وند.
به گزارش تس��نيم، مهران محرميان، معاون فناوري ه��اي نوين بانك 
مركزي در خصوص آخرين وضعيت كارتخوان ها گفت: در حال حاضر 
با اقداماتي كه بين بانك مركزي، شبكه پرداخت و سازمان امور مالياتي 
اتفاق افتاده است بيش از ۹۰/5درصد از كارتخوان ها و ابزار هاي پرداخت 
در كش��ور پرونده مالياتي دارند و تعداد كمي حدود ۲۸۰ هزار دستگاه 
كارتخوان باقي مانده است كه طي اين هفته به اين شبكه متصل خواهند 
شد. وي ادامه داد: اگر پرونده مالياتي شبكه هاي پرداخت تا زمان داده 
شده تشكيل نشود، مطابق رويه اي كه ظرف چند ماه گذشته پيگيري 
شده است، قطع خواهد شد. معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي افزود: 
انجام اين كار، دشوار بود، البته با همكاري خوب شبكه پرداخت و مردمي 
كه پرونده مالياتي تشكيل دادند و كارتخوان ها را به پرونده متصل كردند، 
خوشبختانه كار به انتها رس��يده و به زودي بحث انتهاي اجرايي شدن 

ماده۱۱ قانون پايانه هاي فروشگاهي را خواهيم داشت. 
معاون فناوري ه��اي نوين بانك مركزي همچني��ن در خصوص بحث 
حساب هاي ش��خصي و تجاري عنوان كرد: در اين حوزه تالش كرديم 
كار به نحوي انجام ش��ود كه حداقل تغييرات را از س��مت مردم داشته 
باشيم، يعني مردم كار خاصي براي اين موضوع متقبل نشوند، بنابراين 
حساب هاي اشخاص حقوقي، حساب پشت كارتخوان ها و حساب افرادي 
كه خود به عنوان حس��اب تجاري امور س��ازمان مالياتي اعالم كردند، 
همگي به صورت خودكار بين دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان 
حساب تجاري ثبت مي ش��وند و اطالعات آنها به سازمان مالياتي داده 
خواهد شد. وي افزود: يكسري حساب هايي كه رفتار تجاري دارند ولي به 
عنوان حساب شخصي ثبت شده اند، شناسايي شده و مطابق قانون برنامه 
و بودجه و مصوبه شوراي پول و اعتبار به سازمان امور مالياتي به صورت 

دوره اي اعالم شده و در اين سازمان در دست بررسي است. 
........................................................................................................................

 ارسال ۸۸ هزار پرونده تخلف صنفي
به تعزيرات

مدي�ركلبازرس�يوي�ژهوام�ورتعزي�راتس�ازمانحماي�ت
ازارس�الپرون�دهتخل�ف88ه�زارو۷4۵واح�داقتص�اديبه
داليل�يچ�ونگرانفروش�ي،ع�دمدرجقيم�ت،عدمارائ�ه
داد. خب�ر تعزي�رات ب�ه كمفروش�ي و خري�د فاكت�ور
س��يدمجتبي س��جادي در گفت و گو با مهر در مورد آخرين وضعيت 
برخورد با تخلفات صنفي اظهار كرد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوي 
سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها در بازه زماني چهار ماهه 
ابتدايي سال جاري و با اجراي طرح مردمي سازي يارانه ها و برگزاري 
مانورهاي نظارتي، حدود 5۲۳ هزارو۱۴۹مورد بازرس��ي از بازار اقالم 

هدف و پرمصرف در سراسر كشور صورت گرفته است. 
مديركل بازرسي ويژه و امور تعزيرات سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان گفت: تعداد تخلفات كشف شده ۱۱۰ هزارو۴۷۳ مورد 
بود كه گرانفروشي، كم فروشي و عدم ارائه فاكتور خريد در صدر تخلفات 
قرار داشته است. وي افزود: از تعداد كل اين بازرسي ها، پرونده تخلف 
۸۸ هزارو۷۴5 واحد اقتصادي جهت صدور رأي به تعزيرات حكومتي 
استان ها ارسال شد و بعضاً مشاهده مي شود در برخي واحدها تخلفات 

مختلفي به صورت همزمان صورت پذيرفته است. 
سجادي در ادامه اهداف اجراي گشت هاي مشترك در كشور را تأمين 
كاالهاي اساس��ي و مورد نياز مردم، كنترل و نظارت بر وضعيت بازار 
كاالهاي اساس��ي در مراحل تأمين و توزيع، ايجاد بستر مناسب براي 
تأمين و توزيع مايحتاج عمومي، جلوگيري از سوءاستفاده برخي عوامل 
س��ودجو از جو رواني بازار ناش��ي از افزايش تقاضا، توأم با عدم تعادل 
عرضه و تقاضا در پاره اي موارد و رسيدگي فوري، دقيق و كارشناسي به 

شكايات و گزارش هاي مردمي عنوان كرد. 
وي تصريح كرد: كارشناسان ويژه اين سازمان در ايام مذكور با برگزاري 
گشت هاي مشترك بازرسي با ساير دستگاه ها و اتحاديه هاي مربوط، 
عالوه بر اس��تقرار اكيپ هاي بازرس��ي در مراكز عمده عرضه كاال در 
قالب هاي سيار و ثابت، نسبت به بازرسي ميداني از مبادي مختلف اعم از 
انبارها و مراكز نگهداري عمده كاال، بنكداران، فروشگاه هاي زنجيره اي، 

ميادين ميوه و تره بار و واحدهاي صنفي اقدام كردند. 
سجادي در ادامه با اشاره به اختيارات ويژه اي كه اخيراً جهت تشكيل شعب 
ملي به سازمان تعزيرات حكومتي داده شده است، اظهار كرد: همكاري هاي 
مفيدي با شعب ملي تعزيرات حكومتي در زمينه برخورد با تخلفات كالن 
صورت گرفته و فارغ از صالحيت محلي، در هر منطقه اي كه نياز به حضور 
مشترك تعزيرات و كارشناسان سازمان حمايت بوده، اين تعامل به بهترين 
شكل انجام گرفته اس��ت و احكام نيز در كوتاه ترين زمان ممكن از سوي 
شعب مذكور صادر مي شود. مديركل بازرسي ويژه و امور تعزيرات سازمان 
حمايت ضمن تأكيد بر نظارت مس��تمر بر بازار، از شهروندان خواست در 
صورت مشاهده هر گونه تخلف و سوءاستفاده احتمالي برخي افراد سودجو 

مراتب را به سامانه ارتباطي۱۲۴ اعالم كنند. 
........................................................................................................................
بازار سياه خريدوفروش امتياز شركت هاي 

بين المللي حمل ونقل
كارش�ناسحملونقلبااش�ارهبهبازارس�ياه۵ميلي�اردتوماني
خريدوفروشامتيازشركتهايبينالملليحملونقل،خواستار
تجديدنظرسازمانراهداريدرنحوهبرگزاريوتعدادمجوزهاشد.
مرتضي قدمگاهي در گفت وگو با تس��نيم با يادآوري اينكه سال۹۷ 
آخرين آزمون شركت حمل ونقل بين المللي كاال برگزار شد، اظهار 
كرد: طي چهار س��ال اخير آزمون مذكور برگزار نش��ده اس��ت، در 
آن زمان قيم��ت امتياز يك مجوز ش��ركت حمل ونق��ل بين المللي 
۳۰۰ميليون توم��ان بود. در زمان حاضر قيمت ب��ه۳/5 تا 5ميليارد 
تومان رسيده است، يعني مجوز شركت حمل ونقل بين المللي با اين 

قيمت خريد و فروش مي ش��ود. 
وي با طرح اين پرسش كه چرا طي چهار سال اخير اين آزمون توسط 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي برگزار نشده است، افزود: سازمان 
راهداري به  عنوان متولي اصلي برگزاري آزمون مذكور، ماجرای بازار 
سياه خريد و فروش امتياز شركت های بين المللی حمل و نقل را مديريت 

نكرده است.
كارش��ناس حمل ونقل با تأكيد بر اينكه روند واگذاري مجوز و امتياز 
شركت حمل ونقل خيلي سخت اس��ت، توضيح داد: سازمان راهداري 
تعداد بسيار محدودي مجوز صادر مي كند و اين احتمال وجود دارد كه 

در آزمون امسال حداكثر ۲۰مجوز به شركت ها بدهند. 
قدمگاهي با يادآوري اينكه هزينه ش��ركت آزمون يك ميليون تومان 
است كه بايد به سازمان راهداري پرداخت ش��ود، به نامشخص بودن 
تعداد شركت كنندگان در آزمون ش��ركت هاي حمل ونقل بين المللي 
كاال و تعداد قبولي ها اشاره كرد و گفت: معتقدم روند برگزاري آزمون 
بايد تغيير كند. احساس مي كنيم نگاه درآمدمحوري به اين آزمون در 
حال شكل گيري است. نكته بعدي اينكه قيمت باالي مجوز حمل ونقل 
توجيه ندارد. در واقع امتياز يك ش��ركت حمل ونقل بين المللي نبايد 
خريد و فروش شود. وي گفت: سازمان بنادر و دريانوردي فرايندي را 
براي تأسيس شركت كشتيراني و نمايندگي كشتيراني ايجاد كرده كه 
امكان خريد و فروش امتياز را ممنوع كرده است. اين سازمان امتياز را به 
شخص مديرعامل مي دهد و زماني كه مديرعامل از شركت خداحافظي 

مي كند، شركت كاًل منحل مي شود.
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