
فعاالن بنگاه های اقتصادی و بویژه اصناف می گویند برای 
رفع مشکالت اقتصادی کشور و عبور از چالش های کنونی 
باید فضای کسب و کار با هدف ایجاد اشتغال بهبود یابد که 
الزمه آن کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به خود 

مردم است.
به گزارش ایرنا، حوزه اقتصاد و وزیران آن به دلیل ارتباط با 
معیشت و زندگی روزمره مردم همواره کانون توجه سیاستمداران 
و افکار عمومی قرار دارند؛ از این رو پس از خروج آمریکا از برجام 
و ضرورت تقویت تیم اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم های 
یکجانبه آمریکا، موضوع ترمیم کابینه به یکی از مباحث اصلی در 

سطح رسانه ها و سیاستمداران تبدیل شد.
هرچند در ماه های اخیر دولت سعی کرد با اقدام هایی چون 
واردات  برای  نیاز  مورد  ارز  تامین  و  ارزی  های  تغییر سیاست 
کاالهای اساسی و دارویی با برنامه تحریم آمریکا مقابله کند اما 
تغییر در تیم اقتصادی دولت نیز در دستور کار قرار گرفت تا اثرات 
این تحریم ها بر بخش های مختلف اقتصادی بویژه بخش تولید و 

تجارت نیز به حداقل برسد.
با همین رویکرد، رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد، پس از 
آن وزیران اقتصاد و کار با استیضاح نمایندگان مجلس از همراهی 
با دولت بازماندند؛ هرچند در هفته های اخیر گمانه زنی درباره 
وزیران پیشنهادی و ترمیم کابینه دولت در فضای رسانه ای و 
سیاسی اوج گرفته بود و گزینه های متعددی مطرح می شد اما در 
نهایت امروز )یکشنبه( حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
مجلس،  رییس  الریجانی  علی  به  ای  نامه  در  رییس جمهوری 
و شهرسازی،  راه  پیشنهادی  وزیر  عنوان  به  را  اسالمی  محمد 
فرهاد دژپسند را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، 
محمد شریعتمداری را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و همچنین رضا رحمانی را به عنوان وزیر پیشنهادی 

صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرد.
خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره انتخاب وزیران جدید و خواسته 
های خود از آنان، به سراغ فعاالن بنگاه های اقتصادی و اصناف 
کشور رفت و با آنها گفت و گو کرد که همه آنها خواهان مشارکت 
بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و واگذاری امور به مردم بودند.

 وزیران انتخابی به صورت واقعی و ملموس کارها را به 
مردم واگذار کنند

»علی فاضلی« رئیس اتاق اصناف کشور گفت: صاحبان بنگاه 
ها، سرمایه و مشاغل تنگناهای دولت و وضعیت کشور را از باب 

اقتصادی درک می کند اما خواسته های به حقی دارند.
وی اشتغال را جزو خواسته های ملی دانست و گفت: وزارتخانه 
های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت حساس 
ترین وزارتخانه ها در این حوزه هستند و وزیران آنها می توانند در 

ایجاد اشتغال نقش پررنگی داشته باشند.
رئیس اتاق اصناف کشور افزود: اولویت نخست در بحث اشتغال 
حمایت از تولید داخلی است؛ یعنی عالوه بر دادن تسهیالت به 
تولیدگران، نسبت به رفع برخی از تنگناها در این حوزه اقدام شود.
وی بیان کرد: نظام توزیع بال پرواز تولید است و بازاریابی داخلی، 
بازاریابی خارجی، حرکت به سمت توسعه صادرات غیرنفتی همه 
الزم و ملزوم هم هستند و وقتی می گوییم اشتغال، یعنی همه این 

موارد باید در آن دیده شود.
فاضلی گفت: برای رفع تنگناها باید حرف صاحبان بنگاه ها را 

شنید.
به عقیده این فعال اقتصادی، یکی از کارهای اصولی که برای 
بهبود فضای کسب و کار باید انجام شود، اصالح قوانین هم عرض 
و متضاد است و انتظار می رود وزیران پیشنهادی بویژه صنعت و 

کار، در تعامل با مجلس برای رفع این تنگناها قدم بردارند.
دادن  و  جدید  صنفی  نظام  قانون  اصالح  کرد:  تصریح  وی 
تسهیالت و تمهیدات به نفع بنگاه ها می تواند به بهبود شرایط 

کسب و کار کمک کند.

 بخشنامه های یک شبه کمتر صادر شود
»ابراهیم درستی« عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران گفت: 
اصناف تنها قشری هستند که بدون حمایت دولت سه میلیون 

شغل ایجاد کرده اند.
وی افزود: انتظار ما از وزیران این است که در تصمیم گیری ها 
از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند و بنگاه ها را از تصمیم 

های خود مطلع کنند.
درستی اظهار داشت: باید تالش کنیم فضای کسب و کار احیا 

شود و بخشنامه های یک شبه کمتر صادر شود.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران خواستار پرهیز از اقدام 
های سلیقه ای شد و گفت: اگر وزیران بدون واسطه حرف فعاالن 

اقتصادی را بشنوند، کارها بهتر انجام می شود.
 وزرا گوش شنوا داشته باشند

»قاسم نوده فراهانی« رئیس اتاق اصناف تهران نیز به ایرنا می 
گوید: بنگاه ها با مشکالت بسیاری روبه رو هستند بنابراین وزیر 
انتخابی باید گوش شنوا داشته باشد؛ مشکالت بنگاه ها را بررسی 

و برای رفع آنها اقدام کند.

وی افزود: وزیران باید از بخش خصوصی در کارها استفاده کنند 
و در حقیقت بخش خصوصی بازوی آنها برای پیشبرد برنامه های 

دولت باشد.
 وزیران انتخابی در جریان امور باشند

»خسرو ابراهیمی نیا« عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران نیز 
گفت: اصناف قشر بزرگ جامعه هستند که از نظر بزرگی با یک 

چهارم جمعیت تهران برابری می کنند.
وی با بیان اینکه 400 هزار واحد صنفی در تهران فعال هستند، 
افزود: باید وزیری انتخاب شود که در جریان امور اصناف باشد و 

همواره نگاه توسعه طلبانه و حمایت از تولید داشته باشد.
ابراهیمی نیا تاکید کرد: باید افرادی در مسند کار باشند که 
اشراف کامل به شرایط و وضعیت موجود داشته باشند و برای برون 

رفت از مشکالت برنامه منسجم ارایه کنند.
به گزارش ایرنا و به گفته اکبر رنجبرزاده عضو هیات رییسه 
مجلس، جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی امور اقتصادی و 
دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و 

شهرسازی شنبه پنجم آبان برگزار می شود.

اقتصادی 5

 مجری طرح گندم:

473 هزار تن بذر گندم کیفی بین کشاورزان توزیع 
می شود

مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی گفت: 473 هزار تن بذر گندم 
کیفی و بوجاری شده در فصل کشت در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و 

مشکلی در تامین بذر کیفی این محصول وجود ندارد.
»اسماعیل اسفندیارپور« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
درباره تامین نهاده های مورد نیاز کشت گندم، افزود: بذرهای گندم از 90 رقم 
تهیه، اصالح و بوجاری شده است که سیاست گذاری و برنامه ریزی تولید و عرضه 
آن توسط معاونت امور زراعی وزارت جهادکشاورزی و تولید آن به همت بخش 

خصوصی انجام می شود.
وی با اعالم اینکه بذر گندم تولید داخل تمام نیاز کشور را تامین می کند، اظهار 
داشت: این بذرها با فرمول های مناسب ضدعفونی شده اند، بنابراین بهتر است 

کشاورزان از این نوع بذرها برای کشت استفاده کنند.
بوجاری عملی است که در آن دانه های انواع غالت شامل گندم، جو یا برنج از 
پوست و ساقه آن جدا می شوند؛ همچنین در حین این عملیات انواع بذر علف های 

هرز، اسپر حشرات و انواع آفت ها از آنها زدوده می شود.
مشاور وزیر جهادکشاورزی همچنین درباره تامین کود گندمکاران اظهارداشت: 
با وجود آغاز فصل کشت و نیاز کشاورزان به کودهای مورد نیاز، به دلیل خودداری 
کامیون داران از بارگیری، حمل و نقل کود به استان های گندم خیز کشور با 
محدودیت روبرو شده بود اما اکنون بخشی از این مشکالت رفع و روان سازی 

شده است.
اسفندیارپور اضافه کرد: بر اساس اعالم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، کود 

مورد نیاز بخش کشاورزی برای سال زراعی جدید )98-97( تامین است.
سال زراعی در ایران از ابتدای مهر ماه هر سال آغاز می شود و تا پایان شهریور 

ماه سال بعد ادامه دارد.
 امسال 5.8 میلیون هکتار زیرکشت گندم می رود

اسفندیارپور گفت: طبق برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی در سال زراعی 
جدید باید پنج میلیون و 800 هزار هکتار گندم آبی و دیم کشت شود که تاکنون 

27 درصد این برنامه نسبت به مدت مشابه سال گذشته محقق شده است.
به گفته مجری طرح گندم، از ابتدای فصل کشت تا 25 مهرماه امسال 220 هزار 
هکتار کشت آبی و یک میلیون و 353 هزار هکتار کشت دیم اجرایی شده است و 
طبق برنامه باید تا پایان فصل کشت یعنی اوایل دی ماه سطح زیرکشت گندم آبی 
در کشور به 2 میلیون هکتار و گندم دیم به سه میلیون و 800 هزار هکتار برسد.

اسفندیارپور ابراز امیدواری کرد که با آغاز بارندگی ها در شمال و شمال غرب 
کشور در استان های کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و 
همدان کشت گندم در وضعیت مناسبی قرار گیرد زیرا طول دوره کشت گندم در 

کشور 100 روز است که ابتدا از مناطق سردسیر شروع می شود.
وی ادامه داد: در آبان ماه کشت مناطق معتدل و سواحل خزری و در آذرماه 

کشت مناطق جنوبی کشور عملیاتی خواهد شد.
مجری طرح گندم به کشاورزان توصیه کرد: در دوره کشت از بذور اصالح شده 
و بوجاری استفاده کنند و از کودهای کیفی و کودهای پایه به موقع بهره بگیرند و 

گندم را خطی را بکارند تا بهره وری تولید آنها افزایش یابد.
وی وضعیت بیماری های گندم را در سال گذشته زراعی مناسب عنوان کرد و 
افزود: سال گذشته میزان سن زدگی گندم نزدیک سه دهم درصد بود که نسبت 
به سال های قبل از آن بسیار خوب بوده است و امیدواریم این روند در سال زراعی 

جاری نیز ادامه یابد و با کاهش آفات مواجه باشیم.
به گزارش ایرنا، طبق سیاست وزارت جهادکشاورزی برای سال زراعی 97-98 
تولید حدود 14 میلیون تن گندم هدف گذاری شده است در حالی که در سال 
زراعی 97-96 نزدیک به 9.5 میلیون تن گندم به ارزش 12 هزار و 51 میلیارد 

تومان از کشاورزان خریداری شد.
در سال زراعی 96-95 نیز نزدیک به 9 میلیون تن گندم به ارزش بیش از 114 
هزار میلیارد ریال خریداری شد و در سال زراعی 95 - 94 نیز 14 میلیون و 590 
هزار تن گندم تولید و 11 میلیون و 525 هزار تن به ارزش بیش از 145 هزار 

میلیارد ریال خریداری شده بود.
خرید تضمینی گندم هر سال از اواخر اسفندماه از شهرستان سرباز در استان 
سیستان و بلوچستان و مناطق گرمسیر آغاز و تا روزهای پایانی مهرماه در دیگر 

استان های کشور )از سواحل خزر تا مناطق سردسیر( ادامه می یابد.
طبق قانون وزارت جهادکشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید 
تضمینی کارشناسی شده خود را به دولت ارایه دهند تا قبل از شروع فصل زراعی 

جدید و تا پایان شهریورماه نرخ ها به کشاورزان اعالم شود.
کیلوگرم گندم  زراعی 97-96 هر  اقتصاد در سال  براساس مصوبه شورای 
معمولی )نان( با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید 2 درصد به مبلغ 13 هزار 
ریال )یک هزار و 300 تومان( و گندم دوروم 13 هزار و 300ریال )یک هزار و 

330 تومان( خریداری شد.
وزارت جهادکشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از 
جمله گندم را در اوایل شهریورماه هر سال تعیین و به شورای اقتصادی ارایه می 
دهد تا قبل از شروع فصل کشت نرخ نهایی شده به کشاورزان اعالم شود؛ امسال 
این مهم همچنان در دست بررسی های کارشناسی در شورای اقتصاد قرار دارد و 

تاکنون اعالم نشده است.

جدیدترین اخبار از طرح پیش فروش لوازم خانگی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعالم کرد واحدهای صنفی که به 
عنوان نماینده کارخانه در تهران اقدام به پیش فروش کاال می کنند هیچ 

مسئولیتی نسبت به تحویل کاال به خریداران ندارند.
طرح پیش فروش لوازم خانگی به صورت اینترنتی از سوی یکی از شرکت های 
تولیدکننده لوازم خانگی از سه شنبه 17 مهر ماه آغاز شده است. در این طرح 160 
مدل لوازم خانگی شامل انواع یخچال و فریزر، لباسشویی و اجاق گاز در دو شیوه 

قیمت مقطوع و خرید با قیمت غیرقطعی و با سود مشارکت، به فروش می رسد.
در این باره محمد طحان پور - رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی - در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در طرح پیش فروش لوازم خانگی تنها کاالهای ایرانی 
فروخته می شود، گفت: شرکتی که اقدام به اجرای طرح مذکور کرده توانایی تولید 
کافی داشته و طرح پیش فروش لوازم خانگی را برای محصوالت کارخانه خود در 

نظر گرفته است.
وی با اشاره به اینکه این کارخانه در طرح پیش فروش نماینده هایی در تهران 
دارد، اظهار کرد: متقاضیان باید توجه کنند که پول پرداخت شده از سوی خریداران 
مستقیم به حساب کارخانه واریز می شود و واحدهای صنفی تعهدی نسبت به تحویل 

کاال به آن ها ندارند.
او افزود: وضعیت تولید در کشور مشخص نیست و ممکن است محصوالت در 
زمانی که در طرح پیش فروش مقرر می شود، تولید نشده باشند. در این صورت واحد 
صنفی مسئولیتی در این زمینه ندارد و خریداران باید از طریق کارخانه تحویل کاال 

را پیگیری کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه نیاز مالی کارخانه ها را علت 
طراحی این طرح دانست و تصریح کرد: افزایش قیمت و کمیاب شدن مواد اولیه 
تولید لوازم خانگی باعث شده فروش این مواد به کارخانه ها فقط به صورت نقدی 
و حتی پیش فروش انجام شود، اما کارخانه ها معموال پول کافی برای خرید نقدی 

مواد اولیه ندارند.

دوشنبه / 30 مهر 1397 / شماره 261

سم ایرانی کیفیت سم اروپایی را ندارد
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: کیفیت سموم موجود در بازار استان برابر با کیفیت سموم اروپا نیست و این بی کیفیتی سموم مختص به آذربایجان غربی نبوده و مربوط به کل کشور است. عبداهلل فتح اهلل زاده در 

گفت وگو با خبرنگار ایسنا  با اشاره به اینکه 15 درصد سموم وارداتی به کشور سموم آماده هستند و مابقی بصورت ماده موثره وارد کشور شده و در آزمایشگاه های مربوطه مورد رصد قرار می گیرند، افزود: استان اتحادیه خاصی برای واردات سموم ندارد. 
معاون بهبود تولیدات گیاهی  جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اظهار کرد: سهم سرانه مصرف سم در آذربایجان غربی با وجود کشاورزی بودن استان، نسبت به سرانه کشور پایین بوده و همچنین سهم سرانه مصرف سم کشور نیز نسبت به دنیا پایین است.

فعاالن بنگاه های اقتصادی و بویژه اصناف می گویند

 خواسته اصناف از وزیران جدید تیم اقتصادی دولت
اخبار

فعال حوزه کار تاکید کرد

۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل  بگیرند
فعال حوزه کار معتقد است شرایط فعلی اقتصاد چندان مطلوب نیست، 
بنابراین نه تنها ترمیم حقوق کارگران و کارمندان، بلکه بازنشستگان هم باید 

در دستور کار قرار گیرد.
رحمت اله پورموسی ـ در گفت وگو با ایسنا،   اظهار کرد: قانون کار پس از قانون 
اساسی کشور قانون مادر است، ولی متاسفانه در حد قانون باقی مانده و به معنای 

واقعی اجرا نشده است.
وی ادامه داد: ماده 41 قانون کار به صراحت اعالم کرده که دستمزد باید به میزان 
تورم بانک مرکزی و با درنظر گرفتن شرایط معیشت خانوار تعیین شود. چیزی که 
مشخص است همه افراد در مملکت به ریال کسب درآمد می کنند ولی از آن طرف 
هزینه ها به دالر است. با شرایط امروز اقتصاد که هزینه ها سه برابر شده و قدرت خرید 
به یک چهارم تقلیل یافته، طبیعی است که یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق 

کارگری دیگر کفاف زندگی را نمی دهد.
این فعال حوزه کار افزود: ماده 96 قانون تامین اجتماعی ماده 96 قانون تامین 
اجتماعی،   سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده مستمری بازنشستگان را با توجه 
به باال رفتن هزینه های معیشت، افزایش دهد و لذا افزایش حقوق مستمری بگیران 

می تواند اتفاق بیفتد.
وی با بیان این که 95 درصد کارگران قراردادی هستند،   افزود: در حال حاضر باالی 
سه میلیون و 400 هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی داریم که 60 درصد آنها حداقل 

بگیرند و تنها با حداقل های قانون کار زندگی می کنند.
به گفته پورموسی، با توجه به باال رفتن رقم خط فقر، دستمزد یک میلیون و 200 
هزار تومانی بیش از 400 هزار تومان ارزش ندارد و دولت باید هرچه سریع تر برای 

ترمیم مزد و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و بازنشسته چاره ای بیاندیشد.
به گزاش ایسنا، پیشتر جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
اداری و استخدامی کشور از موافقت رئیس جمهوری با ترمیم حقوق کارمندان خبر 
داده و گفته بود: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای 
خود را ارایه کرده ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس 
جمهوری در دستور کار دولت قرار دارد. وی ابراز امیدواری کرد که در اسرع وقت، 
تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده 29 قانون برنامه 
برای رعایت عدالت در پرداخت های دستگاه های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده 

دارد، محقق شود.

به دنبال اعالم مسئوالن در مورد تخلف شرکت های لیزینگ 
و تعقیب آنها، دبیر انجمن ملی لیزینگ با تاکید بر اینکه این 
شرکت ها هیچ کدام لیزینگ نبوده  و شرکت های پیش فروش 
خودرو هستند، گفت: این ها در حوزه نظارت و مسئولیت 
این  بنابراین  دارند؛  قرار  وزارت صمت  و  سازمان حمایت 
دستگاه ها باید در رابطه با شرکت های پیش فروش خودرو 

اطالع رسانی کنند.
ایسنا، به دفعات پیش آمده که مسئوالن نظارتی  به گزارش 
را در مورد کالهبرداری شرکت هایی تحت  امنیتی خبرهایی  و 
عنوان لیزینگ خوردو اعالم کرده اند و افرادی با اعتماد به چنین 
شرکت هایی برای ثبت نام در دریافت خودرو به آنها مراجعه کرده و 

در نهایت سرمایه های خود را از دست داده اند.
اخیرا نیز رحیمی - رئیس پلیس پایتخت - نسبت به فعالیت 
شرکت های غیر مجاز لیزینگ خودرویی هشدار داد و اعالم کرد 
که تاکنون 12 شرکت لیزینگی خودرو تحت تعقیب قرار گرفته اند 
و مدیران دو شرکت نیز از کشور خارج شده اند، از این رو الزم است 
که شهروندان حتما هنگام خرید و فروش لیزینگی خودرو با دقت 

کامل و اطمینان اقدام به خرید کنند.
لیزینگ  فعالیت شرکت هایی که تحت عنوان  بررسی جریان 
فعالیت کرده و از تخلفات و کالهبرداری آنها سخن گفته شده است، 
موضوعی بود که در گفت وگو ایسنا با دبیر کل انجمن ملی لیزینگ 

مورد سوال قرار گرفت و وی در این باره توضیحاتی ارائه کرد.
محمد هادی موقعی با اشاره به اینکه شرکت هایی که تحت 
عنوان لیزینگ از آنها به عنوان کالهبردار نام برده شده  و گفته 
می شود که تحت تعقیب قرار دارند در واقعیت لیزینگ نبوده 
مجموع  در  گفت:  هستند،  خودرو  پیش فروش  شرکت های  و 
فعالیت های تجاری و معامالتی که مربوط به خودرو، ثبت نام یا 
پیش فروش آن است، در حوزه نظارتی وزارت صنعت، معدن 
کنندگان خودرو  از مصرف  قانون حمایت  و  تجارت)صمت(  و 
و همچنین دستورالعمل پیش فروش خودرو قرار می گیرد که 

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آنها با وزارت صمت و سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان است؛ بنابراین عملیات تولید، فروش، 
پیش فروش، فروش قسطی توسط تولیدکننده یا فروشندگان و 
خدمات پس از فروش خودرو در حوزه نظارتی بانک مرکزی قرار 
ندارد و به همین دلیل اطالق نام لیزینگ خودرو به این شرکت ها 

پایه قانونی و رسمی ندارد.
وی با اشاره به اینکه عملیاتی که در حوزه اعطای تسهیالت 
شرکت های لیزینگ قرار می گیرد در ردیف عملیات مؤسسات و 
نهادهای اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی است، اظهار کرد: این 
تسهیالت نه تنها برای خودرو بلکه برای انواع کاالها و تجهیزات و 
دارایی های ثابت تسری دارد. این در حالی است که شرکت های 
لیزینگ در قالب دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار کار 
می کنند و بر این اساس هم از سوی بانک مرکزی بر آنها نظارت 
می شود. شرکت های لیزینگ تحت هیچ شرایطی ثبت نام یا پیش 
فروش خودرو را انجام نمی دهند و فقط پرداخت تسهیالت به مردم 
را در قبال تحویل کاال اعم از خودرو و ماشین آالت و ... انجام 

می دهند.
موقعی افزود: در این حالت زمانی که خودرو با مشخصات مد نظر 
مشتری آماده تحویل فیزیکی می شود آنگاه شرکت های لیزینگ 
تسهیالت را به متقاضیان اعطا می کنند، بنابراین عملیاتی که قبل 
از واگذاری خودرو انجام می شود به هیچ عنوان در حوزه فعالیت 

لیزینگ ها قرار ندارد.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ با اشاره به اینکه عملیات قبل از 
واگذاری خودرو و اعطای تسهیالت در حوزه نظارتی و کنترل قانون 
حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت قرار دارد، گفت: حتی 
شرایط ثبت نام خودرو و تمام جزئیات آن در قالب مقرراتی مشخص 
شده است؛ بنابراین وظیفه نظارت بر عهده سازمان حمایت و وزارت 
صمت است و باید شرکت های پیش فروش خودرو شناسایی و بر 
آنها نظارت شود. مسئوالن این دو سازمان باید در رابطه با اینکه 
متقاضیان و شهروندان در چه شرکت هایی می توانند برای پیش 

فروش ثبت نام کنند، اطالع رسانی کنند.
وی با اشاره به اینکه وزارت صمت باید گزارش پایش شکایت های 
رسیده از طرف مردم و خانواده ها بابت خودرو اعم از فروش و لیزینگ 
را به انجمن ملی لیزینگ ارائه کند، گفت: در آخرین گزارش ارائه 
شده بر اساس نامه ها و شکایات ارسالی خریداران خودرو به دفتر 
مقام معظم رهبری، نهاد ریاست جمهوری ، مجلس و وزارت صمت 
که همگی در دفتر کل بازرسی وزارت صمت متمرکز می شوند؛ 
شواهدی دال بر شکایت از شرکت های لیزینگ دارای مجوز فعالیت 
و عضو انجمن مبنی بر ثبت نام و دریافت مبالغی از مردم و عدم 
تحویل خودرو مشاهده نشده است. شکایات رسیده در رابطه با 
شرکت های لیزینگ بیشتر در زمینه ابهام در محاسبات جرایم دیر 

کرد و پرداخت خسارت بیمه نامه ها بوده است.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در رابطه با اعالم اسامی شرکت های 
پیش فروش کننده خودرو که توسط مقامات قضایی اعالم شده 
است، یادآور شد: اگر شهروندان دقت کنند در اسامی اعالم شده نام 

هیچ شرکت لیزینگی مشاهده نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر شرکتی در سربرگ ها، تابلو و فرم ها و 
قراردادهای خود نام لیزینگ را ندارد حتما لیزینگ نیست، افزود: 
شرکت های  برای  مرکزی  بانک  الرعایه  الزم  مقررات  طبق  زیرا 
لیزینگ استفاده از نام لیزینگ در سربرگ ، تبلیغات و ...الزاما نیاز به 

مجوز رسمی از بانک مرکزی دارد.
وی در مورد اینکه ممکن است شرکتی در رابطه با عنوان لیزینگ 
تقلب کرده و در سربرگ یا تابلوی خود این نام را قرار دهد در 
حالی که چنین مجوزی را ندارد؟ گفت: به هیچ عنوان شرکتی که 
لیزینگ نبوده و تحت نظارت بانک مرکزی نیست نمی تواند در این 
رابطه تقلب کند و به محض انجام این کار تحت تعقیب قرار گرفته 

و شناسایی و با آن برخورد می شود.
موقعی، با ارائه توضیحات بیشتر ادامه داد: شرکت های لیزینگ 
برای دریافت مجوز و شروع فعالیت باید چهار مرحله موافقت اصولی، 
مجوز تاسیس، مجوز ثبت و مجوز فعالیت را طی کنند. مدیران 

و سهامداران اصلی شرکت های لیزینگ باید دارای صالحیت های 
الزم باشند در غیر این صورت مجوز صادر نمی شود. مهم تر از همه 
این که مجوز فعالیت شرکت های لیزینگ حداکثر پنج ساله صادر 
می شود و در حال حاضر مجوزهای صادره تعداد 40 شرکت عضو 
انجمن از شش ماه تا پنج سال به تناسب وضعیت پرونده در بانک 
مرکزی صادر شده است. به همین دلیل شرکت های لیزینگ هنگام 
اداری و  بازرسی و  باید یک سری مراحل  تمدید مجوز فعالیت 
کنترلی را طی کنند که تمام این موارد از نظر ما به عنوان موانع 

کسب و کار لیزینگ در کشور محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بین 40 تا 50 شرکت لیزینگ 
مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند، افزود: مردم 
می توانند در هنگام مراجعه برای دریافت خدمات از شرکت های 
لیزینگ با مراجعه به سایت بانک مرکزی و یا سایت انجمن ملی 
لیزینگ ایران مشخصات شرکت های لیزینگ شامل نام، نام مدیر 
عامل، شماره مجوز تاریخ صدور و تاریخ انقضای مجوز و آدرس و 

سایر اطالعات الزم را مشاهده کنند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در پایان بر این نکته مهم تاکید 
کرد که هر فعالیت اقتصادی، تولیدی و خدماتی در ایران دارای 
یک قانون یا مقررات و یک نهاد نظارتی است. مثال پزشکان بر 
اساس قانون نظام پزشکی و با نظارت سازمان نظام پزشکی و وزارت 
بهداشت و درمان فعالیت می کنند. خودروسازان، نمایندگان رسمی 
خودروهای وارداتی، عاملیت های مجاز فروش آنان بر اساس قانون 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آئین نامه های آن و با 

نظارت وزارت صمت فعالیت می کنند.
به گفته وی، شرکت های لیزینگ بر اساس دستورالعمل نظارتی 
لیزینگ مصوب شورای پول و اعتبار و مقررات دیگر ابالغی بانک 
مرکزی و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند، بنابراین این 
درخواست را داریم که مقامات قضایی، صدا و سیما، رسانه ها و 
مطبوعات تا به این تفکیک در حوزه مقررات و نظارت بر فعالیت های 

اقتصادی توجه کنند.

دبیر انجمن ملی لیزینگ: لیزینگ کالهبردار نیست

پاسخگوی پیش فروش های غیرمجاز خودرو باشید


