اقتصاد

پنجشنبه  21تیر 1397

نالملل
بی 
مدیرعامل شرکت توتال :

توتال ایران را ترک میکند

وطن امروز

گزارش میدانی «وطن امروز» از بازار تلفن همراه

شفافسازی هم موبایل را ارزان نکرد!

با وجود وعده وزیر ارتباطات همچنان موبایلهایی که با دالر  4200تومانی خریداری شد ه است با قیمت دالر 8هزار تومانی فروخته میشود

وضع تعرفه بر  ۲۰۰میلیارد دالر
کاالی چینی از سوی آمریکا

واش��نگتن برنام��ه خود ب��رای وضع تعرفه
ب��ر  ۲۰۰میلیارد دالر دیگ��ر از واردات چین را
اعالم ک��رد و تحت تاثیر این اقدام ،دالر آمریکا
از باالترین س��طح  ۷هفتهای خود در برابر ین
پایین آمد .به گزارش مهر ،پس از این کار ،دالر
بالفاصله از نرخ  111/25ین به نرخ  110/85ین
سقوط کرد .دالر در معامالت سهشنبه گذشته
به رکورد  ۷هفتهای  111/355ین هم رسیده
بود .بر این اساس آمریکا فهرست جدید کاالهای
چینی برای اعمال تعرفه  ۱۰درصدی را منتشر
کرد .قرار اس��ت برای واردات این میزان کاال از
چین تعرفه گمرکی  ۱۰درصدی اعمال ش��ده
و اعم��ال این تعرف��ه در  ۶۰روز آینده اجرایی
خواهد شد .انجمن صنعت خردهفروشی آمریکا
نخستین بخشی بود که این اقدام دولت آمریکا
را محک��وم کرده و اعالم ک��رد این اقدام ترامپ
مصرفکنندگان آمریکایی را تنبیه خواهد کرد.
هان کوآچ ،معاون تجارت بینالملل این انجمن
گفت :ترامپ خلف وعده کرده و نتوانسته است
فش��ار بر چین را به حداکثر رسانده و فشار بر
مصرفکنندگان را به پایینترین حد برساند و در
این مناقشه خانوارهای آمریکایی بیشترین فشار
را متحمل خواهند شد.
تحریم

عسگراوالدی :باید پادزهر
سم تحریم را درست کنیم

«تحریمها پیش روی ما است و باید تحریمها
را پیشبین��ی کنیم و جلوی��ش را بگیریم .باید
خودمان پادزهر سمی را که به اقتصادمان تزریق
میش��ود درست کنیم» .اس��داهلل عسگراوالدی،
رئیس اتاق بازرگانی ای��ران و چین در گفتوگو
با رادی��و اقتصاد ،گفت :ش��رایط وی��ژهای برای
کشور پیش آمده ،ما مشکالت عدیدهای را در 3
ماه نخست سال پشت س��ر گذشتهایم و باید از
این پس حواسمان را جمع کنیم مشکالتمان
را با اش��تباه بعدی تک��رار نکنی��م .وی تصریح
ک��رد :تقصیر بخش دولتی این اس��ت که بدون
مش��ورت با کارشناسان دانش��گاهها تصمیمات
اقتصادی میگیرد و مدیرانی که این تصمیمات
را میگیرند ندانس��ته وارد عمل میشوند بدون
اینکه آیندهنگری داشته باشند .مدیران ما نباید
اقتصادخوان باشند بلکه باید اقتصاددان باشند.
مدیریت

سومین همایش ملی
حمایت از مدیران موفق برگزار شد

س��ومین همایش ملی حمای��ت از مدیران
موفق ب��ا حضور تولیدکنندگان برتر کش��ور در
سالن همایشهای کتابخانه ملی برگزار شد .در
این گردهمایی که با حضور بیش از یکصد مدیر
بخش خصوصی در حوزه تولید و خدمات انجام
شد ،آخرین شیوههای مدیریت بحران ،مدیریت
جهادی و مدیریت فرصتساز متناسب با شرایط
کنونی اقتصادی کش��ور مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت .محمدامین حسینیان ،دبیر سومین
همایش ملی حمایت از مدیران موفق با بیان اینکه
تنه��ا راه برونرفت از بحرانهای اخیر اقتصادی،
باور داشتن ظرفیتهای داخلی است ،افزود :این
همایش در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری
درباره الگوسازی و ایجاد یک اطلس صحیح جهت
ارائ��ه خدمت به جامعه و همچنین ارج نهادن به
مدیران موفق و مشتریمدار و تقدیر از افراد موفق
و برجسته اقتصادی انجام شد.

■■چه کسی نو کسیهها را واردکننده کرد؟

بررسیها حاکی از آن است که برخی شرکتهای
واردکننده موبایل اساس��ا پیش از اعمال رجیستری
واردکننده موبایل نبودهاند و تنها یک تا چند ماه مانده
به شروع طرح رجیستری واردکننده موبایل شدهاند.
اینکه چرا باید یک شرکت که هیچ فعالیتی در حوزه
واردات موبایل نداش��ته به کسری از ماه متوجه شود
طرح رجیس��تری در چه مقطعی شروع میشود و از
رانت آن با خبر شود ،سوال بزرگی است که مسؤوالن
اجرای رجیستری بویژه آذریجهرمی باید به آن پاسخ
دهند .بر اساس این گزارش ،شرکت نودیسپرداز که
مبلغی بال��غ بر  26/5میلیون ی��ورو ارز دولتی به آن
تعلق گرفته اس��ت ،تنها یک ماه از عمر فعالیتش به
عنوان واردکننده میگذرد .این شرکت از سال  87در
زمینههای مختلف ح��وزه  ICTفعالیت میکرده اما
تالش برای کسب مجوز واردات را در بحبوحه اجرای
طرح رجیستری شروع کرده و یک ماه قبل از مشخص
ش��دن تخصیص ارز برای واردات موبایل جزو لیست
دریافتکنندگان ارز شده است .شرکت مدیاپردازش
سومین شرکت از نظر حجم تخصیص ارز هم روندی
مانند نودیسپرداز دارد .این شرکت  2ماه قبل از شروع
اجرای طرح رجیستری و در شرایطی که هیچ خبری
از رجیستری نبوده است و در کنار آن واردات موبایل
هم هیچ منفعتی نداشته مجوز واردات موبایل میگیرد
در حال��ی که بررس��ی آمارهای
تجارت
گم��رک ای��ران نش��ان میدهد
ت��ا پای��ان خ��رداد  3/5میلی��ارد دالر محصوالت
پتروش��یمی صادر ش��ده فقط  1/5میلیارد دالر از
ارز پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شده است .به
گزارش تس��نیم ،احمد مهدوی ،دبیرکل انجمن
صنف��ی کارفرمایی صنعت پتروش��یمی ایران هم
از عرضه بالغ بر یک میلی��ارد و  500میلیون دالر
ارز صادراتی پتروشیمیها از مسیر سامانه نیما در
طول  2ماه گذش��ته تاکنون خبر داده بود .به این
گروه اقتص�ادی :نرخ دالر در بازار
ارز
ثانوی��ه با مج��وز دول��ت بیش از
 7500توم��ان قیمتگذاری و معامله ش��د تا نرخ
رسمی ارز با شتاب به بیش از  4300تومان افزایش
یابد .به گزارش «وطنامروز» ،نخستینمعامله در
بازار دوم ارز روز سهش��نبه هفته جاری انجام شد
تا قیمت جدید دالر در کش��ور کشف شود؛ 7523
تومان .با توجه به اینکه دولت قبال اعالم کرده بود
نرخ ارز باید حدود  4200تومان باشد و نرخ دیگری
را به رس��میت نمیشناسد رسما چنین تصمیمی
به تاریخ پیوس��ته و حاال باید ن��رخ  7523تومانی
را نرخ رس��میای که دول��ت آن را پذیرفته بدانیم.
به گزارش تسنیم ،گفته میشود اجازه تشکیل بازار
ثانوی��ه ارزی قبل از س��فر اخیر رئیسجمهوری از
او گرفته ش��ده و آقای روحانی با وجود بازار دومی
برای ارز موافقت کرده اس��ت .فلسفه تشکیل بازار
ثانویه ارز ،تامین ارز سایر گروههای کاالیی است که
نامشان جزو فهرست دالر  4200تومانی نیست و با
برچیده شدن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن
فعالیت در این بخش در تامین نیازهای ارزی خود
ناتوان شدهاند .در ساعات اولیه سهشنبه در برخی
گزارشها اعالم شد نرخ دالر توافقی در سامانه نیما
 8000تومان بوده البته بعدا ً مشخص شد این نرخ
آزمایش��ی بوده است ولی با گذشت چند ساعت از
آغاز به کار بازار ثانویه ارزی مش��خص ش��د قیمت
توافقی در این بازار تفاوت چندانی با بازار قاچاق ارز
ندارد .طبق خبرهای اعالم شده ،سهشنبه صرافی
رویال با دالر  7523تومانی معامالت خود را در بازار
ثانویه ارزی آغاز کرد .امیر نجومی ،مدیرعامل صرافی

نام موبایل

قیمت روز بازار

قیمت بر اساس دالر  +4200ارزش افزوده و تعرفه گمرکی

آیفون  256 -10گیگابایت

9.800.000

5.550.000

آیفون  8پالس 256 -گیگابایت

6.500.000

4.603.670

آیفون  8پالس 64 -گیگابایت

6.200.000

3.860.170

سامسونگ اس 9پالس 128 -گیگابایت

7.900.000

4.342.170

سامسونگ  A8پالس

3.780.000

2.125.200

سامسونگA3

2.000.000

1.300.670

سامسونگ pro J7

2.200.000

1.200.000

مقایسهقیمتموبایلهاباارزرسمیوغیررسمی

مدیرعامل ش��رکت توتال گفت :این شرکت
به دلیل عدم امکان معافیت از تحریمهای جدید
دولت آمریکا ،از ط��رح پارسجنوبی ایران خارج
میش��ود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،به
نقل از صداوسیما ،پاتریک پویان ،در گفتوگو با
شبکه تلویزیونی بیافام فرانسه ،با تاکید بر اینکه
راه دیگری جز خروج از این پروژه نداش��ته است،
گفت :شما نمیتوانید بدون دسترسی به سیستم
مالی آمریکا در  ۱۳۰کشور جهان فعالیت داشته
باشید؛ بنابراین در حقیقت ما قوانین آمریکا را اجرا
میکنیم و مجبوریم ایران را ترک کنیم .وی افزود:
ش��رکتی مثل ما باید به قوانینی که در موردش
به اجرا گذاشته میشود ،احترام بگذارد؛ بنابراین
ما باید از ایران خارج ش��ویم که بر این اس��اس،
توتال به دلیل خروج از طرح توسعه فاز  ۱۱میدان
گازی پ��ارس جنوبی در خلیجفارس  ۴۰میلیون
دالر متضرر ش��ده اس��ت .پویان با ابراز امیدواری
در باره اینکه ی��ک روز بتوانیم به ایران برگردیم،
گفت :برای ش��رکتی در مقیاس توتال که ساالنه
 ۱۵میلیارد دالر س��رمایهگذاری انجام میدهد،
زیان  ۴۰میلیون دالری چندان قابل توجه نیست.

محمد نجارصادقی :آذریجهرمی  9تیرماه با افشای
لیست ش��رکتهایی که به آنها ارز دولتی تخصیص
یافته اس��ت قول داد ت��ا  10روز آینده قیمت موبایل
متعادل میش��ود ،غافل از آنکه نهتنها موبایل در این
دوره ارزا ن نشد بلکه نایاب و گران هم شد .مشاهدات
میدانی «وطن امروز» حاکی از آن اس��ت که قیمت
موبایل طی  2هفته اخیر با روند به رو به رش��دی رو
به رو بوده است .در کنار این ،فروشگاهها موبایل را بر
اساس نرخ ارز آزاد به فروش میرسانند اما سندسازی
میکنند؛ به این شکل که خریدار را مجبور میکنند
دو بار هزینه گوش��ی خریداریشده را پرداخت کند؛
یک ب��ار به قیمت ارز دولتی و ی��ک بار دیگر مابقی
هزینه گوش��ی .این موضوع س��ندی ب��رای ارائه به
تعزیرات میش��ود که نشان دهد خریدار گوشی را با
ارز دولتی خریداری کرده اس��ت .این اتفاقات نتیجه
اقدامات ناقص آذریجهرمی اس��ت که تنها در طول
 ۱۰روز گذشته رخ داده است .بنا بر اظهارات یکی از
فروشندگان ،موبایلهای موجود در بازار هیچکدام در
ماههای اخیر به بازار تزریق نشده و موبایلهایی است
که در روزهای پایانی سال  96وارد کشور شدهاست.
موبایلهایی که گفته میش��ود بتازگی با ارز 4200
تومانی وارد کش��ور شدهاست اگر هم واقعیت داشته
باش��د تاکنون توس��ط واردکنندگان به ب��ازار عرضه
نشدهاست.

قیمتها به تومان است

و در طرفهالعین��ی اجرای طرح رجیس��تری ش��روع
میش��ود و این شرکت به سودهای کالن دست پیدا
میکند و تا پایان س��ال قبل هم به عنوان نمایندگی
انحصاری واردات آیفون  10ش��ناخته میشده است.
اهمیت این  2شرکت از این حیث است که توانستهاند
یکس��وم ارز تخصیصیافته ب��ه واردات موبایل را به
خود اختصاص دهند .رئی��س انجمن واردکنندگان
موبایل در این باره گفت :ظاهرا یکس��ری ش��رکتها
مجوزی برای واردات گوش��ی آیفون دریافت کردهاند
که تخصص��ی در زمینه موبایل ندارند .محمود صفار،
تأکید میکند که صنف موبایل یا هر صنف دیگری با
واردکنندگان غیرمتخصص در این حوزه مخالف است،
زیرا هر ش��رکتی باید در راستای تخصص خود اقدام
ب��ه واردات کند .به گفت ه وی ،زمانی که یک ش��رکت
خارجی برای ص��ادرات کاال به یک واردکننده مجوز
میدهد ،تا مدتها فعالیت آن ش��رکت را تحت نظر
میگیرد .بر این اساس به نظر میرسد این شرکتها

که ربطی به واردات موبایل ندارند ،توسط هیچ شرکت
صادرکننده خارجی ممیزی نش��دهاند .وی همچنین
در رابطه با عرض ه گوش��ی با قیم��ت دالر روز ،اعالم
کرد :شرکتها متناسب با ارزی که دریافت میکنند
باید قیمتگذاری کنند یعنی شرکتی که ارز ۴۲۰۰
تومان��ی از دولت گرفته ،نباید کاال را ب��ا دالر  ۹هزار
تومانی در اختیار مشتری قرار دهد .وی معتقد است
واردکننده باید ضری��ب احتمالی را در نظر بگیرد اما
نباید کاال را به چند برابر قیمت بفروشد .وی در رابطه
با اعتراض و اعتصاب کسبه و تعطیلی بازار موبایل طی
چند روز گذشته ،اعالم کرد :نیاز بازار روزانه  ۳۰هزار
دستگاه است که در ماه به  ۹۰۰هزار دستگاه میرسد
و هماکنون که عرضه و تقاضا با هم متناسب نیست،
بازار با کمبود جنس مواجه میشود ،بنابراین سامان
یافتن بازار مس��تلزم این است که دولت ارز در اختیار
واردکننده قرار دهد و از سوی دیگر نظارت دقیقی در
بازار صورت گیرد تا قیمتها افول کند.

 ۶۰درصد ارز پتروشیمی به نیما نیامد
ترتیب فقط  42درصد ارز پتروش��یمی در سامانه
نیما عرضه ش��ده و روشن نیس��ت چرا  60درصد
درآمد ارزی ناش��ی از صادرات پتروشیمی در نیما
عرضه نش��ده است .گفتنی است بر اساس مصوبه
جدید هیأت دولت ،صادرکنندگان فقط  2ماه برای
عرض��ه ارز حاصل از صادرات خ��ود فرصت دارند.
در همین حال نایبرئیس ات��اق بازرگانی ایران از

ح��ذف نرخ پایه برای دالر توافق��ی در واردات کاال
خبر داد .عالء میرمحمدصادقی در اینباره به ایسنا
گفت :قرار ش��ده نرخ پایهای در این زمینه تعریف
نش��ود و صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر
تواف��ق کنند .اما عرض��ه این ن��وع دالر در بورس
بهتر و ش��فافتر بود .وی درب��اره اینکه آیا اینگونه
سیاستگذاری باعث ایجاد نوسان و بر هم خوردن

با تثبیت دالر 7500تومانی در بازار ثانویه ارز

ارزش پول ملی رسماً نصف شد
صدور مجوز برای فعالیت صرافیها

رویال در همین ارتباط گفته است نخستین معامله
صادرکنندگان غیرنفتی و پتروشیمی در بازار ثانویه
ارز با نرخ هر درهم برابر  2050تومان معادل 7523
تومان برای هر دالر در س��امانه نیما توسط صرافی
رویال انجام شده است .بعد از اینکه معامالت در بازار
ثانویه به بازار قاچاق نزدیک شد فعاالن بازار این پیام
را دست به دست کردند که «با افتتاح بازار ثانویه ارز
و ثبت نرخ  7523تومان ب��رای دالر آمریکا ،عم ً
ال
اعتبار حکم «قاچاق» برای دالرهای غیر از 4200
تومان خاتمه یافت» .س��یگنالهای رسیده از بازار
قاچ��اق ارز هم بعد از آغاز به کار بازار ثانویه ،بیانگر
موفقیت نسبی این بازار در برقراری آرامش در حوزه
ارزی است .قیمتهایی که از بازار غیررسمی ارز و
س��که بیرون میآید ،گواه آن است که دالر و سکه
سیر نزولی را پیش گرفتهاند و دالر در کانال قیمتی
 7000توم��ان جاخوش کرده اس��ت .فعاالن بازار

علت اصلی کاهش قیمت دالر در بازار غیررس��می
را تش��کیل بازار ثانوی��ه ارزی میدانند و معتقدند
این بازار میتواند حباب قیمتی را مدیریت کند .با
وجود آرام شدن بازار غیررسمی ارز اما نمیتوان این
موضوع را یک دستاورد دانست ،چرا که حاال قیمت
دالر رس��می  7523تومان شد و این یعنی کاهش
 100درصدی ارزش پول ملی طی یک سال اخیر!
نرخ ارز سال گذش��ته کمتر از  4000تومان بود و
ح��اال بیش از  7500تومان ش��ده و این به معنای
کاهش ش��دید ارزش پول ملی اس��ت .نرخ 7500
تومانی دالر به معنای رانت بیسابقه واردکنندگانی
است که با دالر  4200تومانی کاالهای غیرضروری
وارد کردند و حاال کس��ی نمیتواند این ارز را از این
سودجویان پس بگیرد.
■■امکان خرید ارز از صرافیها فراهم شد

ام��کان خرید ارز به نرخ توافق��ی از صرافیهای

■■شفافیت فقط برای غیردولتیها

لیست اعالمی از طرف وزیر دهه شصتی یک
غایب بزرگ داشت .محمد دهقان ،عضو کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس در پاس��خ به این سوال
که گفته میش��ود یکی از شرکتهای شستا دالر
 4200تومانی گرفته ولی در لیس��ت اعالم شده
توس��ط جهرمی نبوده است ،آیا شما این موضوع
را تایی��د میکنید؟ گفت :این موض��وع را از وزیر
ارتباطات سوال کردم که آیا شرکت مدیر صنایع
نوین تامین (ش��مص) ارز  4200تومانی گرفته و
با آن واردات موبایل انجام داده و ش��ما اس��م این
شرکت را سانسور کردید؟که جهرمی این موضوع
را تایید کرد که یکی از ش��رکتهای زیرمجموعه
وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی با دالر 4200
تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت حذف شده ولی در
لیس��ت بانک مرکزی بوده است .عضو کمیسیون
قضایی و حقوق��ی ادامه داد :در ای��ن ماجرا وزیر
ارتباطات مقصر نب��وده و میگوید وزارت صنعت،
معدن و تجارت این ش��رکت را که زیر نظر تامین
اجتماعی و وزارت تعاون ،کار و رفاه است از انتشار
عمومی حذف کرده اس��ت .در انتها باید گفت به
افش��اگریهای برنامهریزی شده و گزینشی اخیر
که تحت عنوان شفافیت توس��ط وزیر جوان رخ
داده ،امیدی نیس��ت و نیاز مبرم به ورود تعزیرات
حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع
قیمت موبایل و تمام لوازم ارتباطی و الکترونیکی
احساس میشود.
تعادل نمیشود؟ افزود :به هیچ روی اینگونه نیست،
چرا که صادرکنندگان نمیتوانند به هر نرخی که
بخواهندارزخودرابفروشند.همچنینواردکنندگان
باید با قیمتی این ارز را خریداری کنند که عرضه
کاالی وارداتیش��ان در بازار به قیمت مناس��ب و
منطقی تمام ش��ود .در غیر ای��ن صورت برای آنها
صرفه نخواهد داشت و ارز صادرکننده روی دستش
میماند .میرمحمد صادقی ادامه داد :صرافیها نقش
واسطه را در این میان دارند اما مبادله ارزی از طریق
بورس بهتر و شفافتر بود.
دارای مج��وز از بان��ک مرک��زی در س��امانه جامع
تجارت از روز چهارشنبه مورخ  97/4/20مهیا شده
است .به گزارش فارس ،از امروز واردکنندگان گروه
کاالیی س��وم میتوانند در س��امانه جامع تجارت از
صرافیه��ای دارای مجوز از بانک مرکزی ارز به نرخ
توافقی خریداری کنند .بر اس��اس اطالعیه سامانه
جامع تجارت ،واردکنندگان الزم اس��ت این مراحل
را طی کنند؛ ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با
ویژگیهای زیر انجام میشود:
 نوع عملیات ارزی بانکی محل تأمین ارز :از محل صادرات انتخاب کاالهای گروه 3 مراجعه به بانک عامل و ثبت درخواس��ت گواهیثبت آماری از نوع «ارز اشخاص از محل صادرات» در
پرتال ارزی توسط بانک عامل
 ارائه وثایق و تعهد الزم به بانک عامل پس از تاییدگواهی ثبت آماری در بانک مرکزی و تایید دریافت
تعهد توسط بانک عامل در پرتال ارزی
 مراجعه به سامانه جامع تجارت ،بخش خرید ارز وطی کردن فرآیند خرید ارز از صرافی
 مسیر دسترسی به بخش خرید ارز :عملیات ارزی،مدیریت عملیات ارزی بانکی ،خرید ارز
در واقع فرآیند خرید ارز در سامانه جامع تجارت
همچون گذش��ته است؛ درخواس��ت واردکنندگان
از طریق س��امانه نیما برای صرافیهای مجاز ارسال
میش��ود و آنها میتوانند پیشنهادهای خود را روی
درخواس��ت ثبت کنند ،سپس واردکننده با انتخاب
یکی از پیشنهادها فرآیند خرید ارز را طی میکند؛
تنها تفاوت در توافقی بودن نرخ ارز است.

شماره 3 2483
خودرو

 600میلیارد تومان سود
واردات  خودرو در جیب  21شرکت

باید روشن ش��ود  ۶۰۰میلیارد تومان یارانه
پرداختی دول��ت از بیتالمال به ش��رکتهای
واردکننده خودرو ،کجا رفته و چه سرنوش��تی
داشته اس��ت .امراهلل امینی ،عضو هیات علمی
دانش��گاه عالم��ه طباطبای��ی در گفتوگ��و با
ایسنا ،اظهار داشت :متاسفانه در شرایط جنگ
اقتص��ادی که حتی واردات خودرو با ارز آزاد نیز
نادرست است ش��اهد بودیم ارز یارانهای ۴۲۰۰
تومانی ب��رای واردات خودرو ب��ه واردکنندگان
این محصول پرداخت شد .امینی با بیان اینکه
ای��ن  ۶۰۰میلی��ارد تومان رانتی اس��ت که به
ش��رکتهای واردکننده خودرو داده شده است،
خاطرنش��ان ک��رد :در این ش��رایط دولت باید
موض��وع را پیگیری و از واردکنن��دگان خودرو
س��وال کند ارز یاران��های اختصاص یافته را چه
کردهاند .وی ادامه داد :وظیفه دولت این اس��ت
نظارت کند شرکتهای واردکننده ،خودروهای
وارد شده با ارز یارانهای دولتی را به نرخ ارز آزاد
نفروشند .هرچند متاسفانه میتوان پیشبینی
کرد ش��رکتهای واردکننده خودرو طبق روال
گذش��ته ،خودروهای وارد ش��ده با ارز دولتی را
با ن��رخ ارز آزاد فروخت��ه و  ۶۰۰میلیارد تومان
یارانه پرداختی را تصاحب کنند .گفتنی اس��ت
بر اس��اس گزارش بانک مرکزی ش��رکتهای
رامکخودرو ،بهمنموتور ،یارانخودروی الوند،
ابراهیمیش��ادمانمحمد ،ایرانخ��ودرو دیزل،
جهاننوین آریا ،ایرتویا ،نادران کار موتور ،کوشا
خودرو نگین ،آرینموتور پویا ،نگینخودرو ،نوشه
تجارت س��پهر ،پاکرو سبز قشم ،ماموتخودرو،
ایم��ن تج��ارت جامج��م ،آرینموت��ور تابان،
آپامخودروی الوند ،نگینخودرو ،آژمان نگینکارا،
ملینا تجارت آرکا و کرمانموتور دریافتکننده
ارز دولت��ی برای واردات خودرو هس��تند .طبق
اع�لام رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ،برند
خودروهای وارد شده با ارز دولتی شامل برندهای
نیسان ،میتسوبیشی ،رنو ،سانگیانگ ،دیاس،
هیوندای ،تویوتا ،هاوال و فولکسواگن بوده است.
■■تشکیل  2700پروند شکایت خودرویی

در همین باره رئیس س��ازمان صنعت ،معدن
و تجارت اس��تان تهران از تش��کیل کمیتههایی
برای بررس��ی گرانفروشی از س��وی شرکتهای
دریافتکننده ارز دولت��ی مانند خودرو و موبایل
خبر داد .یداهلل صادقی در جمع خبرنگاران با اعالم
این مطلب اظهار داش��ت :خسارت مردم از محل
جریمهمتخلفانجبرانمیشودبنابراینمعترضان
به سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران
مراجعه و در س��امانه  ۱۲۴اع�لام گزارش کنند.
صادقی اف��زود :هماکن��ون ب��رای واردکنندگان
موبایل کمیتهای تشکیل ش��ده و  ۴۰واردکننده
را مورد بررس��ی ق��رار دادیم که  ۳۵ش��رکت از
آنه��ا مختص ته��ران بوده اس��ت .در این فرآیند
تعداد ش��رکتها ،میزان ثبتسفارش آنها ،میزان
تخصیص ارز و ارز دریافتی از سوی آنها را بررسی
و مشخص کردهایم .هماکنون در انتهای رسیدگی
قرار داریم و هم��ه اطالعات را در این کمیته که
سازمان تعزیرات حکومتی ،ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،بان��ک مرک��زی ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هس��تند،
ارزیابی کردهایم .وی ادامه داد :در سازمان حمایت
مصرفکنن��دگان و تولیدکنن��دگان نیز قیمت
کاالهای ورودی در حال بررس��ی است و با توجه
به توزیع حدود  ۲۲۴هزار دستگاه تلفن همراه و
باقی ماندن حدود  ۹۴هزار دس��تگاه در انبارهای
واردکنندگان ،منتظر اعالم قیمت از سوی سازمان
حمایت هستیم تا نهتنها مابهالتفاوت قیمت واقعی
با آن چیزی که در بازار فروخته ش��ده اس��ت را
محاسبه کنیم ،بلکه مابقی تلفنهای همراه توزیع
نشده با قیمت درست در بازار عرضه شود .صادقی
تاکید کرد :قطعا با متخلفان و گرانفروشان برخورد
خواهد ش��د و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروش��ی
از آنه��ا ب��ه عنوان جریم��ه دریافت و ب��ه خزانه
دولت واریز میش��ود .از سوی دیگر نیز خسارت
خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیدهاند،
جبران خواهد ش��د .بنابراین از مردم میخواهیم
با س��امانه  ۱۲۴یا وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اس��تان تهران تماس گرفته و نس��بت به جبران
خسارتشان اقدام کنند .وی همچنین به وضعیت
بازار خودرو اش��اره کرد و گفت :در زمینه خودرو
نیز به همین ترتیب کمیتهای را در سطح استان
تهران فعال کردیم و همه شکایات مربوط به این
حوزه را در سراسر کشور مورد بررسی قرار دادیم
که در نهایت  ۳۷۰۰پرونده تشکیل شد و ۲۷۰۰
پرونده را در این میان به صورت قطعی بررس��ی
کردیم .در بررس��یهای انجام ش��ده روشن شد
عدم ایفای تعهد و گرانفروشی عمده تخلفات در
پروندههای ارزیابی شده بوده و همه این موارد به
تعزیرات حکومتی برای برخورد معرفی شده است.
همچنین مابقی پروندهها نیز در حال بررس��ی و
پیگیری ق��رار دارد و روزانه حدود  ۱۵۰پرونده به
تعزیرات حکومتی معرفی میشود .صادقی با اشاره
به اینکه خودروهای وارد شده از ارز متقاضی سال
گذشته اس��تفاده کردهاند ،گفت :ارز متقاضی در
سال گذش��ته بین  ۴۲۰۰تا  ۴۸۰۰تومان شناور
بوده اس��ت و همه خودروهایی که با این ارز وارد
شدهاند ،مورد بررسی قرار گرفته است.

