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آگهى مفقودي 
بــرگ ســبز خــودروي ســواري پــژو GLX 405 مــدل 1398 
ــران  ــه شــماره انتظامــی ای ــه رنــگ نقــره اي متالیــک ب ب
26-731 ط 61 و شــماره موتــورKK168452 و شــماره 
شاســی 124K1321278 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار 

ــد.               ــاقط می باش س

ش�اخص كل بورس اوراق به�ادار تهران 
در جري�ان مب�ادالت روز گذش�ته ب�ا 10 
هزار واحد س�قوط ب�ه كان�ال 308 هزار 
واح�د رس�يد، اي�ن در حال�ي اس�ت كه 
رفت�ار هيجان�ي ت�ازه واردان به ب�ازار و 
همچنين نياز بازار به اصالح قيمتي بعد از 
صعودهاي پيوسته ماه هاي اخير از جمله 
داليل اي�ن س�قوط معرفي مي ش�ود، اما 
اثر پذيري شركت هاي بورسي از وضعيت 
ركودي اقتصاد ايران ني�ز اصالح قيمتي 
اي�ن روزه�ا را طبيع�ي جل�وه مي دهد. 
در جري��ان معامالت روز گذش��ته بازار س��هام 
ش��اخص كل بورس ريزش قابل مالحظه اي در 
سطح 10892 واحد را به نمايش گذاشت تا اين 

نماگر به كانال 308 هزار واحد بازگردد. 
بازار روز گذشته فضاي عمومي منفي را تجربه 
كرد به طوري كه به جز تعداد انگشت ش��ماري 
سهم )در حدود 11 سهم(، ساير سهام شركت ها 

با ريزش قيمت مواجه شدند. 

   ابر ابهام بر فراز بازار سرمايه 
منفي شدن نرخ سرمايه گذاري ثابت در اقتصاد، 
ركود و س��ركوب قيمت ها در برخي از بازارها، 
افزايش كس��ري بودج��ه دولت، زي��اده روي 
در افزايش س��رمايه از محل تجدي��د ارزيابي 
دارايي ه��اي عموم��اً مرتبط با حوزه مس��كن، 
نقدينگي خ��واري عرضه ه��اي اوليه ، مس��ائل 
پيش آم��ده در بازار پايه، زي��اده روي دولت در 
حوزه استقراض از بازار مالي اعم از بخش پول و 
بازار سرمايه، بيمه و صندوق هاي بازنشستگي، 
پايين بودن دانش س��رمايه گذاري در كشور و 
سرنوش��ت نامعلوم يارانه هاي پنهان در بودجه 
س��ال 99 كه اي��ن يارانه ه��ا بيش��تر خوراك 
شركت هاي بورسي است؛ از جمله مواردي است 
كه وضعيت عمومي اقتصاد را مبهم كرده است، از 
طرف ديگر تحوالت پيش آمده در منطقه و تأثير 
تحريم هاي احتمالي امريكا عليه كشور تركيه 
و اثر گذاري اين مؤلفه بر اقتصاد ايران و جنگ 
تجاري امريكا و چين  از جمله مواردي است كه 

بر ابهامات افزوده است كه  از اين رو بازار سرمايه 
ايران به نظر مي رسد دچار ترس شده است، بدين 
ترتيب فقر حوزه اطالع رس��اني و ارائه تحليل و 
شفاف سازي در اين برهه احساس مي شود كه 
جاي دارد براي خروج بازار از اين وضعيت اين 

فقر برطرف شود. 
حجم معامالت بازار روز گذشته 19۶3 ميليارد 
تومان بود كه 128۵ ميليارد تومان آن مربوط 
به بازار اصلي بورس و ۶۷8 ميليارد تومان آن نيز 

متوجه بازار فرابورس بود. 
بيشترين ارزش معامالت مربوط به نماد وبملت 
بود كه يكي از مديران اين بانك از افزايش سرمايه 
از محل تجديد ارزيابي دارايي ها سخن گفته بود. 
از سوي ديگر نيز نمادهايي چون چكاپا، شبندر، 
خودرو ، سمگا ، شپنا ، شبريز، وغدير 29، فوالد ، 
وتجارت ، وشهر ، خساپا ، ذوب، وبصادر ، شتران، 
خگستر ، ولساپا نيز در ارزش معامالتشان بعد از 

بانك ملت قابل مالحظه بود. 
در ميان گروه هاي معامالتي بيشترين بازدهي 

به گروه كوچك منس��وجات اختصاص داشت. 
ارزش معامالت بازار سهام هزارو 28۵ ميليارد 
تومان ثبت شد كه در مقايس��ه با روز قبل 1/۵ 
درصد رش��د كرد. ارزش معام��الت خرد و حق 
تق��دم در نمادهاي ع��ادي با رقم ه��زارو 18۷ 
ميليارد تومان به پايان رس��يد. از س��مت ديگر 
خالص خريد اشخاص حقيقي با رقم منفي 39۵ 

ميليارد تومان نشان داده شد. 
در ميان برترين گروه هاي صنعتي نيز بانكي ها 
با ارزش معامالت بيش از ه��زارو ۷21 ميليارد 
تومان، بار ديگر رتب��ه اول را از آن خود كردند 
و فرآورده هاي نفتي و خودرويي به ترتيب حائز 

رتبه هاي دوم و سوم شدند. 
ش��اخص كل فرابورس نيز نزولي بود، شاخص 
آيفكس نيز بي��ش از 140 واحد اف��ت كرد و تا 
كانال 3هزار و 91۷ واح��د عقبگرد كرد. ارزش 
معامالت فرابورس ۶۷8 ميليارد تومان و نسبت 
تغيير آن در مقايس��ه ب��ا روز قب��ل منفی بود، 
همچنين ارزش معامالت خ��رد 44۵ ميليارد 

تومان ثبت شد. 
   مقصر تازه واردان بودند

مدي��ر نظارت بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان 
بورس، علت ريزش ش��ديد و بي سابقه شاخص 
و كاهش قيمت اكثر شركت ها را فقط ناشي از 
رفتار هيجاني سهامداران مخصوصاً تازه واردان 
اعالم كرد. محسن خدابخش درباره شرايط روز 
گذشته بازار س��هام گفت: اين جو هيجاني هم 
ناشي از غالب شدن رفتار سرمايه گذاران تازه وارد 
و تصميمات احساس��ي بوده و در برابر اقدام به 
فروش س��هامداران حقيقي، حقوقي هاي بازار 
امروز دست به خريد گسترده زده اند كه حكايت 

از رفتار هيجاني سهامداران حقيقي دارد. 
اين مقام مسئول افزود: اثر مباحث سياسي هم 
تمام شده و با نگاه بنيادي به شركت هاي بزرگ 
مي توان متوجه شد كه هنوز قيمت سهام اكثر 
بزرگان در محدوده هاي مناسب و ارزنده اي قرار 
داشته و نسبت P/E برخي شركت هاي حاضر 
در صنايع شيميايي، فوالدي و معدني كمتر از 
ميانگين P/E بازار و بين 4 و تا حداكثر ۶ مرتبه 
اس��ت. خدابخش تأكيد كرد: با اي��ن اوصاف به 
همه س��رمايه گذاران مخصوصاً س��هم اولي ها، 
توصيه مي شود از رفتارهاي هيجاني و احساسي 
پرهيز كرده و ب��ا دقت و تحليل و با مش��خص 
كردن استراتژي سرمايه گذاري و نگاه بلند مدت 

تصميم گيري كنند.
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توصيه وزير صمت: 
خودروسازان به سراغ شركاي جديد برويد

ماه هاست كه وزير صمت از هدفمند شدن توليد خودرو براساس نقشه راه 
اين صنعت خبر مي دهد و در تازه ترين اظهاراتش در جمع فعاالن اقتصادي 
اتاق ايران به خودروس�ازان توصيه كرده كه به دنبال شركاي جديد و 
كش�ورهاي جديد بروند تا شايد اين كالف س�ردرگم صنعت باز شود. 
اين روزها انتقادات بسياري به عملكرد وزير صمت از سوي نمايندگان مجلس 
مطرح مي شود. هنوز وعده هاي ارزاني قيمت كاالها، از جمله خودروي توليد 
داخل محقق نشده و رضا رحماني ماه هاست برنامه هاي تدوين شده در اين 
وزارتخانه را مدام تكرار مي كند. مانند برنامه ب��راي تبديل 10 ميليارد دالر 
واردات به توليد، اصالح 80 درصد مصوبات بازگشت ارز حاصل از صادرات، 
همكاري نزديك با بخش خصوصي در تصميم گيري ه��ا . رضا رحماني روز 
گذشته به جمع فعاالن اقتصادي اتاق بازرگاني ايران آمد و از آغاز ذخيره سازي 
ميوه توسط تعاون روستايي و داخلي س��ازي كاالهاي وارداتي سخن گفت. 
محور اصلي سخنان وزير، صنعت خودرو و شراكت با كشورهاي جديد براي 
توليد مش��ترك خودرو بود، به رغم تجربه تلخ صنعت خودرو در مشاركت با 
خارجي ها، وزارت صمت بارديگر تصميم گرفته خودروسازان را براي توليد 
خودروي مشترك و شراكت تش��ويق كند. وي با بيان اينكه از روند عملكرد 
شركاي صنعت خودروسازي ايران رضايت نداشته ايم، گفت: به خودروسازان 
اعالم كرده ايم كه شركاي جديدي را براي خود انتخاب كنند. رحماني تأكيد 
كرد: سياست دولت آن است كه هيچ گونه تصميمي را بدون مشورت با بخش 
خصوصي اتخاذ نكند، در اين رابطه ما نيز ب��ه عنوان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هماهنگي هاي الزم را با فعاالن اقتصادي انجام خواهيم داد. چنانچه 

مي بينيم امسال تغييرات در بخشنامه ها كمتر از سال قبل بوده است. 
رحماني در پاسخ به س��ؤالي در مورد واردات خودرو گفت: واردات خودرو 
همچنان ممنوع اس��ت و اجازه ورود فعاًل داده نمي ش��ود، اما بحث توليد 
مشترك با ساير ش��ركت هاي خودروساز دنيا در دس��تور كار قرار دارد و با 
مكانيس��م هاي جديد در اين خصوص عمل خواهيم كرد. رحماني گفت: 
توليد خودرو هاي مشترك هميش��ه در برنامه بوده و به تعداد شركت هاي 
توليدكننده، اين موضوع مي تواند مصداق داشته باشد. وي با بيان اينكه اين 
موضوع دولتي نيست، افزود: شركت ها خودشان با هم مذاكره دارند. از آنجا 
كه عملكرد برخي شركاي سابق در زمان تحريم مناسب نبود، به شركت ها 
توصيه كرديم سراغ شركاي جديد از كش��ور هاي جديد بروند. با اشاره به 
اجراي ترتيبات توافقنامه ترجيحي بين ايران و اتحاديه اوراسيا از ۵ آبان ماه 
امسال گفت: براين اساس تعرفه ۵02 قلم كاالي ايراني براي اين كشورها 

برداشته مي شود و ايران هم به آنها در 3۶0 قلم كاال امتياز داده است. 
وي گفت: رشد صنعت در سه ماه آخر سال 9۷ منفي بود، اما رشد اين بخش 
در سه ماه اول امسال صفر شد و در سه ماه دوم كه هنوز اعالم نشده مثبت 
خواهد بود. وي با بيان اينكه مشكل اصلي واحدهاي توليدي دسترسي به 
منابع مالي و س��رمايه در گردش است، افزود: براس��اس آمار بانك مركزي 
تسهيالت پرداخت شده به بخش صنعت 2۷ درصد بوده كه اگر تمديدي ها 
را از آن كم كنيم، به 18 درصد مي رسد. وزير صنعت، معدن و تجارت بيان 
داشت: مصوبات بازگشت ارز صادراتي امس��ال نسبت به سال گذشته 80 
درصد اصالح شده كه نتيجه همين جلسات تخصصي بوده است. هيچگاه 
تصميمات وزارت صمت عطف به ماسبق نشده است حتي درباره خودرو هم 
زير بار نرفتم. رحماني اظهار داشت: درباره واردات بدون انتقال ارز با بانك 
مركزي اختالف نظر داريم و معتقديم براي حمايت از توليد بايد به صورت 

محدود و كنترل شده مجوز واردات داده شود. 
   ذخيره سازي ميوه عيد آغاز شد 

رحماني در حاش��يه ديدار با فعاالن اقتصادي اتاق بازرگان��ي ايران از آغاز 
ذخيره سازي ميوه ش��ب عيد خبر داد و افزود: براي اينكه محدوديت روي 
ميوه سيب وضع نش��ود، از هم اكنون براي خريد اقدام كرده ايم. قرار است 
تعاون روستايي خريد تضميني داشته باشد كه براي شب عيد ذخيره كنيم، 
البته قيمت هنوز معلوم نيست. وي درباره علت اين تصميم بيان كرد: پايين 
بودن قيمت سيب باعث خسارت به برخي توليدكنندگان شده بود، اما تصميم 
براي خريد تضميني هم به نفع توليدكنندگان و هم به نفع بازار شب عيد 
است. رحماني با بيان اينكه سيب توليدي خريداري شده در ايام پايان سال 
و شب عيد توزيع خواهد شد، بيان داش��ت: خريد سيب از كشاورزان براي 
جلوگيري از آسيب به توليد كنندگان سيب و مصرف كنندگان انجام مي شود. 
وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تغيير ساختار وزارت صمت گفت: 
در اين مورد تابع قانون هستيم و هر مسيري را كه نهادهاي قانوني مشخص 

كنند، پيگيري مي كنيم. 
  رئيس اتاق بازرگاني:داللي و واس�طه گري مالي، مشكل اصلي 

اقتصاد است
همچنين رئيس اتاق ايران در اين نشس��ت با اش��اره ب��ه افزايش داللي و 
واس��طه گري مالي گفت: داللي و واس��طه گري به ويژه در بخش زمين و 
مستغالت و دسترس��ي برخي ها به تس��هيالت مالي، بالي اصلي اقتصاد 
و توليد كشور است. غالمحسين ش��افعي افزود: با يك قرن تأخير، پيوند 
مناس��ب ميان دولت، نخبگان و فعاالن اقتصادي، به امري اجتناب ناپذير 
تبديل شده است، از اين رو تصميم گيران اگر خواهان بهبود وضع اشتغال و 
معيشت مردم هستند بايد در پي اجراي برنامه كامل و اساسي با مشاركت 
نخبگان و فعاالن اقتصادي كشور باش��ند. وي گفت: اگر وضع فعلي تغيير 
نكند و اگر كشور همچنان بهشت نامولدان باشد نمي توان اميد واقعي به 
بهبود وضع اقتصاد كشور داشت. اگر درباره اصالح نظام بانكي و مالياتي و 
خصوصي سازي بحث مي ش��ود بايد اين اصالحات در خدمت بخش هاي 
توليدي واقعي كش��ور باش��د. وي ادامه داد: هم اكنون يكي از تنگنا هاي 
ساختاري صنعت كشور نبود تغذيه مناسب از سوي نظام مالي است و رشد 
نقدينگي كشور در سال هاي اخير و واقعيت هاي اقتصادي نشان مي دهد 
كه نقدينگي در اين سال ها كمتر در خدمت بخش توليد كشور بوده است 
به طور نمونه در سال هاي 8۷ تا 9۷ رشد نقدينگي كشور ساالنه 2۶ درصد 
بود كه اگر اين رشد در خدمت بخش توليد كشور بود رشد اقتصادي كشور 

بدون احتساب نفت بايد حتماً بيشتر از 2/2 درصد مي شد. 
رئيس اتاق ايران گفت: از سال 8۵ تا 9۵ برخالف آنچه مسئوالن از توليد 
و حمايت از آن صحبت كرده اند، سهم بخش صنعت از مانده تسهيالت 
مناسب نبوده است؛ يعني سهم بخش صنعت از مانده تسهيالت در سال 
8۵، 28/۶ درصد بود كه اين ميزان در س��ال 9۵ به 18/۵ درصد رسيد 
همچنين سهم صادرات از مانده تسهيالت در سال 138۵ حدود 11/۵ 

درصد بود كه در سال 9۵ اين ميزان به 0/4درصد كاهش يافت. 
شافعي افزود: اين روند نشان مي دهد تقاضا هاي مكرر بخش خصوصي 
و وزارت صنعت براي اصالح س��اختار تس��هيالت دهي م��ورد توجه 

تصميم گيران قرار نگرفته است. 

ترس فراگير بازار سرمايه را قرمز پوش كرد 
اصالح ناشي از ترس، شاخص كل بورس تهران را با نزول 10هزار واحدي به محدوده 308هزار واحد كشاند

س�خنگوي دولت ب�ه گاليه ه�ا و اعتراضات 
كش�اورزان ب�ه پايي�ن ب�ودن ن�رخ خري�د 
تضميني گن�دم واكن�ش نش�ان داد و گفت: 
ما فكر مي كني�م كه رق�م قابل قبول�ي براي 
نرخ خري�د تضمين�ي گندم تعيين ش�ده هر 
چند اگر منابع مالي بيش�تري داشتيم دلمان 
مي خواست كه نرخ خريد تضميني محصوالت 
كش�اورزي از جمل�ه گن�دم بيش�تر باش�د. 
علي ربيعي سخنگوي دولت در حاشيه همايش 
ملي صندوق هاي خرد محلي گفت: بخش اعظمي 
از دهك هاي جامعه كه نيازمند برنامه ريزي دولت 
براي افزايش درآمد هستند و بايد توانمند شوند در 
روستاها حضور دارند. در گذشته زيرساخت هاي 
روستايي دچار مشكالتي زيادي بود و در بعضي 
نقاط ريل هايي كه بتوانند به شهرهاي بزرگ بروند 

و روستاها را پوشش دهند، دچار كمبود بوديم. 
وي افزود: ش��ش استان كش��ور عقب افتادگي از 
تحصيل و ترك تحصيل داشتند كه افراد در اين 

مناطق شناسايي شده اند. 

سخنگوي دولت در پاسخ به س��ؤال »تسنيم«، 
مبني بر اينكه كشاورزان از نرخ خريد تضميني 
محصوالت كش��اورزي به ويژه گندم براي سال 
زراعي ج��اري رضاي��ت ندارند، گفت: درس��ت 
است، اما بايد به درصد رشد نرخ خريد تضميني 
گندم توج��ه ك��رد. افزايش قيمت ن��رخ خريد 
تضميني گندم بر قيمت ن��ان نيز اثر مي گذارد و 
دولت براي تعيين نرخ خريد اين محصول به كل 

جامعه نگاه مي كند. 
وي ادام��ه داد: دولت نهاده ه��اي يارانه اي نيز به 
كش��اورزان اعطا مي كن��د و در مجم��وع ما فكر 
مي كنيم كه رق��م قابل قبولي ب��راي نرخ خريد 
تضميني گندم تعيين شده هرچند كه اگر منابع 
مالي بيشتري داشتيم دلمان مي خواست كه نرخ 
خريد تضميني محصوالت كش��اورزي از جمله 

گندم بيشتر باشد. 
سخنگوي دولت اظهار داش��ت: دولت در برخي 
سال ها 13 تا 1۵ هزار ميليارد تومان براي خريد 
تضميني به كشاورزان پرداخت مي كند كه رقم 

قابل توجهي به حساب مي آيد. 
ربيعي در ادام��ه صحبت هاي خ��ود گفت: بعد 
از اجراي طرح اش��تغال روس��تايي و عش��ايري 
190 هزار ش��غل در اين بخش ايجاد شده است 
و ميانگين اشتغال روس��تايي كه در گذشته 0/3 
درصد بوده اكنون 0/2۵ از كل اش��تغال كش��ور 
رسيده است. س��خنگوي دولت با بيان اينكه نرخ 
بيكاري روس��تاهاي كش��ور 1/ 1 درصد كاهش 
يافته اس��ت، گفت: اين نرخ از ۷/ ۷ درصد به ۶/ ۶ 

درصد رسيده است. 
  بيش�ترين مناب�ع بانك�ي را يك صدك 

جامعه گرفته است
ربيعي ادام��ه داد: يكي از مش��كالتي كه همواره 
براي اشتغال روستايي داشتيم تأمين مالي خرد 
براي روستاييان بود؛ حتي براي دهك هاي پايين 
نظام مالي خرد ايجاد نشده بود و بيشترين منابع 
بانكي را يك دهك يا حتي مي ت��وان گفت يك 
صدك گرفته اس��ت كه اين امر تضاد طبقاتي و 
بي عدالتي ايجاد مي كند. وي اضافه كرد: در دولت 

سياست نظام تأمين خرد دنبال مي شود، اما بنده 
معتقدم كه اقدامات انجام شده هنوز كافي نيست 
و شوراي پول و اعتبار بايد توجه بيشتري به نظام 
تأمين مالي خرد داش��ته باشد. سخنگوي دولت 
گفت: يكي از مش��كالت روستاييان بيمه است و 
بايد فعاليتي انجام شود كه فرد روستايي در زمان 
سالمندي نيز با مشكالت روبه رو نباشد كه راه آن 

بيمه تأمين اجتماعي روستاييان است. 
 تعداد بيمه شدگان روس�تايي 50 درصد 

افزايش يافته است
ربيعي ادامه داد: در ش��ش س��ال گذشته تعداد 
بيمه ش��دگان روس��تايي ۵0 درص��د اضاف��ه 
شده اس��ت؛ يك ميليون و 800 هزار نفر مرتبط 
با بيمه روس��تايي و عشايري هس��تند كه ۶00 
هزار نفر آنها به س��اير بيمه ها كوچ كرده و اكنون 
مستمري بگير هستند و در مجموع يك ميليون 
و200 هزار نفر حق بيم��ه پرداخت مي كنند كه 
ما معتقديم بايد اين رقم ب��ه 2/۵ ميليون خانوار 

روستايي افزايش يابد.

 واكنش سخنگوي دولت 
به درخواست كشاورزان براي افزايش نرخ گندم
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 عدم درج قيمت و وزن چانه نان
در برخي نانوايي ها

بررس�ي هاي ميدان�ي از نانوايي هاي مركز ش�هر نش�ان مي دهد 
كه به  رغ�م مصوبه قانون�ي ب�راي اع�الم وزن چان�ه و قيمت نان 
در مح�ل نانوايي، برخ�ي از آنها اي�ن قانون را رعاي�ت نمي كنند. 
سه روز پيش رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در 
گفت وگو با »ايسنا«، با بيان اينكه نانوايي ها بايد قيمت و وزن چانه نان 
را در محل نانوايي در معرض ديد عموم م��ردم درج كنند، اعالم كرد: 
اطالعيه اي توس��ط اتحاديه نانواي��ان تهيه و ابالغ شده اس��ت تا طبق 
نرخ نامه جديد، وزن چانه نان و قيمت هايي كه اخيراً اعالم ش��ده، در 
نانوايي ها درج ش��ود. به گفته يداهلل صادقي، »ال��زام نانوايي ها به درج 

قيمت يكي از مواد قانون نظام صنفي است.«
بررسي ميداني »ايس��نا« حاكي از آنس��ت كه برخي نانوايي ها مورد 
بررسي قرار گرفته در نقطه مركزي ش��هر، اين قانون را رعايت نكرده 
و از درج وزن چانه و قيمت نان در س��طح نانوايي  خودداري كرده اند. 
اين وضعيت در حالي است كه پيش از اين سرپرست نظارت و بازرسي 
سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران از طرح نظارتي 
1۵ روزه اين سازمان بر قيمت نان در ش��هر تهران خبر داده بود. اين 
موضوع از اتاق اصن��اف ايران و تهران كه طبق قان��ون وظيفه نظارت 
براي واحدهاي صنفي و حس��ن اجراي قانون نظام صنفي را بر عهده 

دارند، پيگيري خواهد شد. 
...............................................................................................................................

 معافيت 80 دالري براي واردات 
گوشي همراه مسافر حذف شد 

ب�ر اس�اس اب�الغ س�تاد مب�ارزه ب�ا قاچ�اق كاال و ارز معافي�ت 
80 دالري ب�راي واردات گوش�ي هم�راه مس�افر ح�ذف ش�د. 
تا پيش از اين واردات گوشي همراه مسافر تا ارزش 80 دالر از پرداخت 
س��ود بازرگاني معاف بود و مازاد آن با دو برابر سود بازرگاني با نرخ ارز 
4200 تومان محاسبه مي شد. همچنين مبناي واردات گوشي همراه 
مسافر به جاي ارز 4200، ارز سناي بانك مركزي است. از اين رو محدود 
شدن واردات گوشي همراه مس��افر و كاهش سوء استفاده از اين روش 
مد نظر است؛ چراكه گوشي های قاچاق از طريق پاسپورت مسافري به 

داخل كشور مي آمد. 
طبق آمار در صورت ادامه پيدا كردن واردات گوشي مسافري با ضوابط 
قبلي، ميزان ورود اين كاال در حال نزديك شدن به حجم تجاري بود كه 

با مصوبه جديد اين رويه تغيير خواهد كرد. 
علي مؤيدي خرم آبادي، رئيس س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز 
در نامه اي به رئي��س كل گمرك و قائم مقام وزي��ر صنعت در امور 
بازرگاني آورده است: با توجه به هماهنگي انجام شده در خصوص 
اعمال نرخ ارز براساس سامانه سنا براي محاسبه حقوق و عوارض 
گمركي گوش��ي تلفن همراه مس��افري به پيوس��ت يك نسخه از 
توافقات مصوب براي اجراي ابالغ مي ش��ود؛ مقتضي است دستور 
فرماييد در اس��رع وقت مصوبه فوق اجرايي و نتيجه به اين س��تاد 

منعكس شود. 
از اين رو، معافيت 80 دالر براي واردات تلفن همراه مسافري حذف شد و 
استفاده از نرخ ارز بازار ثانويه براي محاسبه حقوق ورودي واردات تلفن 

همراه مسافري اعمال مي شود. 
................................................................................................................................

تصميم گيري براي توقف توليد خودروها 
بعد از اربعين

در حالي كه قرار بود ش�وراي عالي اس�تاندارد ط�ي هفته جاري 
در م�ورد توقف تولي�د خودروه�اي قديمي تصميم گي�ري كند، 
برگزاري جلس�ه اي�ن ش�ورا ب�ه تعوي�ق افت�اد و تصميم گيري 
ب�راي توق�ف تولي�د خودروه�ا ب�ه بع�د از اربعين موكول ش�د. 
طبق اعالم رئيس سازمان ملي استاندارد قرار بود جلسه شوراي عالي 
استاندارد روز دوشنبه برگزار ش��ود و در آن جلسه در خصوص توقف 
توليد خودروهاي قديمي تصميم گيري و برنامه ريزي شود، اما اين جلسه 

برگزار نشد و به تعويق افتاد. 
وحيد مرندي مق��دم، معاون رئيس س��ازمان ملي اس��تاندارد در اين 
خصوص در گفت و گو با »فارس« در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا روز 
دوشنبه جلسه شوراي عالي اس��تاندارد برگزار شد، اظهار داشت: خير، 

جلسه برگزار نشد و به تعويق افتاد. 
احتماالً به دليل اينكه برخي اعضاي شورا به سفر كربال رفته اند، برگزاري 
جلسه شورا به تعويق افتاده است. جلسه شوراي عالي استاندارد بعد از 

اربعين برگزار خواهد شد. 
وي با بي��ان اينكه پيش��نهاد وزارت صنعت براي توق��ف توليد برخي 
خودروه��اي قديم��ي در جلس��ه آين��ده ش��وراي عالي اس��تاندارد 
ارائ��ه مي ش��ود، گفت: وضعيت توليد خودروها نس��بت ب��ه قبل بهتر 
شده است، البته يكسري مش��كالت نيز وجود دارد كه در شوراي عالي 

استاندارد در مورد آنها تصميم گيري خواهد شد. 
معاون رئيس سازمان استاندارد تصريح كرد: شوراي عالي استاندارد بر 
اساس واقعيت هاي روز جامعه در مورد توقف توليد خودروهاي قديمي 

تصميم گيري خواهد كرد. 
به اين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد در جلسه آينده شوراي رقابت چه 
تصميمي در مورد توقف توليد خودروهاي قديمي اتخاذ مي شود و آيا 
اين شورا مي تواند خودروسازان را به توليد خودروهاي جديد و توقف 

توليد محصوالت قديمي مجاب كند.

از  كش�وري  هواپيماي�ي  س�ازمان  س�خنگوي 
چه�ار  مج�وز  لغ�و  و  نظارت ها، تعلي�ق  تش�ديد 
داد.  خب�ر  هواي�ي  مس�افرت  خدم�ات  دفت�ر 
به گزارش سازمان هواپيمايي كشوري، سخنگوي اين سازمان 
از تشديد نظارت ها، تعليق و لغو چهار دفتر خدمات مسافرت 
هوايي خبر داد و گفت: از آغاز توزيع بليت هاي اربعين تا كنون، 

دفتر نظارت سازمان هواپيمايي كش��وري و گروه رسيدگي 
به ش��كايات، چگونگي فعاليت هاي مراك��ز توزيع بليت هاي 

پرواز هاي اربعين را با اهتمام بيشتر رصد مي كنند. 
رضا جعفرزاده با بيان اينكه تعداد مجوز هاي صادر شده براي 
12 ش��ركت هواپيمايي به 148۵ مجوز رسيده است، افزود: 
دو روز اخير پرترافيك ترين روز ها در پرواز هاي رفت اربعين 

بوده است و روز هاي 28، 29 و 30 مهر روز هاي اوج بازگشت 
زائران خواهد بود. وي از تعليق و لغو مجوز يك دفتر و تعليق 
سه ماهه سه دفتر خدمات مسافرت هوايي طي بازرسي ها و 
گزارش هاي مردمي در اين ايام خبر داد و گفت: قيمت بليت 
هواپيما در بازه زماني 20 تا 30 مهر تغيير نكرده است و مراكز 

مجاز فروش بليت ملزم به رعايت آن هستند.

تعليق و لغو مجوز ۴ دفتر خدمات مسافرت هوايي
   خبر

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک
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