
سه قوه علیه خائنان ارزی
 رئیس جمهور: صادرکننده ای که تا 3ماه بعد از صادرات ارز خود را برنگرداند خائن است 

و برخورد قضایی با او مورد حمایت 3 قوه است

88498433سرويس  اقتصادي4

پنج ش��نبه 19 تی��ر 1399 | 17 ذی القع��ده 1441 || روزنامه جوان |  شماره  5970

سهام عدالت 16  میلیون تومان شد 
سامانه استعالم لحظه اي ارزش س�هام عدالت به روز شد و ارزش 
سهام عدالت با ارزش اولیه ۵3۲هزارتوماني به ۱۶ میلیون و ۵۷۸ 

هزار تومان رسید. 
به گزارش تسني��م، در پي صدور دست��ور آزادسازي سه��ام عدالت، 
سپرده گذاري مركزي اوراق به��ادار و تسويه وجوه با راه اندازي سامانه 
استعالم و آزادسازي سهام عدالت اقدام به ارائه جزئيات دارايي واقعي 
سهام عدالت مشموالن به تفكيك ش��ركت هاي بورسي و ارائه تعداد و 
ارزش هر سهم آنها ك��رد. اين سامانه بار ديگ��ر در پايان معامالت روز 
گذشته به روزرساني شده است و مشموالن مي توانند با مراجعه به اين 
سامانه از آخرين ارزش سهام عدالت خود كه بر اساس قيمت هاي پاياني 
روز گذشته تهيه شده است آگاهي يابند. الزم به ذكر است تنها كساني 
كه روش مالكيت مستقيم سهام عدال��ت را انتخاب كرده اند مي توانند 

جزئيات سهام خود را در سامانه استعالم مشاهده كنند. 
بر اساس اين گزارش كسان��ي كه ارزش اوليه سه��ام عدالت آنها 532 
هزار تومان است در پايان معامالت روز سه  ش��نبه 17 تير ارزش سهام 
عدالتشان به 16 ميليون و 578 هزار و 808 تومان رسيده است. اين رقم 
در روز كاري 16 تير 16 ميليون و 213 هزار و 37 تومان گزارش شده بود 
كه بر اين اساس سود 365 هزار توماني طي يك روز كاري عايد مشموالن 

سهام عدالت با ارزش اوليه 532هزار توماني شده است. 
........................................................................................................................

 فروش بذرهاي كشاورزي
40 درصد باالتر از نرخ مصوب

باوج�ود اختص�اص ارز دولتي ب�ه واردات ب�ذور کش�اورزي این 
محصوالت در س�ال گذش�ته ۲۸ تا 3۷ درصد و در بازار س�یاه دو 
تا س�ه برابر باالتر از ن�رخ مصوب ف�روش رفته و در س�ال جاري 
اختصاص ارز ترجیحي به واردات به طور کامل قطع ش�ده اس�ت. 
بر اساس گزارش منتشره شده مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
ايران بذرهاي وارداتي تاكنون داراي تخصيص ارز دولتي )4200 توماني( 
بوده و مشمول قيمتگذاري از سوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگ��ان است؛ اما قيمت اعالمي ب��راي مصرف كنندگان بذر 
)كشاورزان( از سوي انجمن واردكنندگان بذر، اختالف فاحشي با قيمت 
اعالمي سازمان حمايت از مصرف كنندگ��ان و توليدكنندگان دارد. از 
سوي ديگر هرچند ارز دولتي در اختيار شركت هاي واردكننده بذر قرار 
مي گيرد، اما به بهانه عدم دخالت در امور بخش خصوصي، چندان اثري 

از نظارت بر توزيع و قيمتگذاري در بازار مشاهده نمي شود. 
چنان كه در س��ال 1398 بذر حداقل 28 تا 37 درص��د باالتر از قيمت 
مصوب سازمان ازسوي توزيع كنندگان قيمتگذاري شده است. بخشي 
از بذور عرضه شده در بازار سياه دو تا سه برابر و بيشتر از آن، به فروش 
مي رسد و گاهي حاوي برچسب ش��ركت هاي واردكننده بذر است كه 
نشان از وجود شكافي معنادار در عرضه و چرخه فروش و عدم نظارت 
كافي از شركت هاي توزيع كننده تا مصرف كننده نهايي يعني كشاورزان 
است، در عمل ما به التفاوت ارز دولتي و ارز نيمايي و گاه حتي ارز آزاد، 
در اختيار واردكنندگان و دالالن قرار گرفته است. بنابر اين گزارش بر 
اساس تصميم جديد دولت، امس��ال ديگر ارز 4200 توماني به واردات 

برخي از نهاده هاي كشاورزي از جمله بذور اختصاص نمي يابد. 
بر اساس پيگيري هاي تسنيم از سازم��ان تحقيقات، آموزش و ترويج 
كشاورزي به دليل حذف يك باره ارز ترجيحي اين كاالها، امكان توليد 

تمام آنها در داخل كشور براي سال جاري مهيا نيست. 
........................................................................................................................

4 میلیون خانوار در صف دريافت وام جديد 
سخنگوي ستاد تس�هیالت حمایتي وزارت رفاه با بیان اینكه اولین 
قسط تسهیالت یك میلیون توماني قرض الحسنه دوران کرونا از تیرماه 
از حساب یارانه کسر مي شود، گفت: هنوز 4 میلیون خانوار در صف 
دریافت تسهیالت یك میلیون توماني قرض الحسنه حمایتي هستند. 
حسين ميرزايي در گفت وگ��و با فارس، در مورد زمان ش��روع اقساط 
تسهيالت يك ميليون توماني حمايتي دوران كرونا گفت: اولين قسط 
وام كرونا طبق اعالم بانك مركزي و اعالم قبلي ستاد تسهيالت كرونا، 
از تيرماه به مي��زان 35 هزار و 100 تومان از حس��اب يارانه سرپرست 
خانوارها كسر مي ش��ود. وي افزود: همچني��ن 4 ميليون خانوار جديد 
براساس اطالعات دريافتي از وزارت كشور شامل خانوارهاي با سرپرست 
دستفروش، پيك موتوري، رانندگ��ان وانت بارها، كارگران ساختماني 
بيمه تأمين اجتماعي براس��اس فهرست سازم��ان تأمين اجتماعي و 
خانوارهاي يارانه بگير پنج نفره و بيش��تر در ص��ف دريافت تسهيالت 

يك ميليون توماني جديد قرض الحسنه حمايتي قرار دارند. 
سخنگوي ستاد تسهيالت حمايتي وزارت رفاه گفت:  طبق پيامكي كه 
با سرشماره وزارت رفاه با سرپرستان اين خانوارها ارسال شده، با ارسال 
عدد يك به سرشماره 6369 اين افراد تقاضاي خود را براي دريافت وام 
جديد يك ميليون توماني قرض الحسن��ه حمايتي اعالم مي كنند. اين 
وام ها نيز 30 ماهه خواهد بود كه با اقساط 35 ه��زار و 100توماني از 

حساب سرپرستان خانوار اقساط آن برداشته مي شود.

رئیس جمهور ضمن اعالم این خبر که در هفته 
ج�اري تصمیم هایي در مورد مس�كن، ارز و 
بورس اتخاذ می شود، اعتراف کرد که دولت در 
بخش مسكن دچار عقب ماندگي شد. روحانی 
در رابطه با ارز نیز صادرکنندگانی را که ارزها 
را برنمی گردانند، خائن خواند و هش�دار داد 
که این پا و آن پ�ا نكنند و ارزهاي ناش�ي از 
صادرات کاال را به کشور بازگردانند. او درباره 
بازار سرمایه نیز از افزایش عرضه هاي اولیه و 
صدور اجازه به سازمان بورس براي افزایش 
سهام شناور و آزاد س�ازي باقي مانده سهام 
عدالت در عی�د غدیر و ۲۲ بهم�ن خبر داد. 
همزمان ب��ا نزديك ش��دن به ماه ه��اي پاياني 
دول��ت دوازده��م، دولتي كه هفت س��ال تمام 
تخم مرغ هايش را در سبد برجام گذاشت، شاهد 
افزايش جلسات و اظه��ارات مقامات پيرامون 
حوزه اقتصاد هستيم هر چند عده  اي دليل اين 
رويداد را توسعه ركود تورمي در جامعه و افزايش 
فش��ارهاي اقتصادي به خانوار و شيوع كرونا و 
ضرورت برگ��زاري اين دس��ت جلسات جهت 
مهار تبع��ات منفي اين وي��روس در حوزه هاي 
مختلف جامعه به ويژه اقتصاد عنوان مي كنند، 
اما جاگير شدن مجلس جديد و افزايش سؤاالت 
از اعضاي كابينه در صحن علني مجلس و دعوت 
وزراي اقتصادي ب��ه كميسيون هاي تخصصي 
وزمزمه هاي سؤال از رئيس جمهور نيز شايد با 

اين مسئله بي ارتباط نباشد. 
در كنار افزايش تورم عمومي انتقاد به تورم در 
بخش هايي چون ارز، مسكن، بورس باال گرفته 
است از همين رو اظه��ارات مقامات اقتصادي 
دولتي عموماً پيرامون مسئله تورم است. دولت 
در رابطه با ارز ب��ه صادركنندگ��ان غير نفتي 
فشار مي آورد تا مشخصاً صادركنندگاني را كه 

ارزهاي خود را به كشور بازنگردانده اند، متهم 
اصلي افزايش بهاي دالر ب��ه محدوده 22هزار 
تومان معرف��ي كند، در رابطه با ت��ورم در بازار 
سرمايه و افت ارزش ريال در برابر سهام و ساير 
محصوالت مالي نيز دولت مدعي افزايش عرضه 
اوليه و سهام شناور ش��ركت ها در بازار سرمايه 
ش��ده است، اما در خصوص تورم بخش مسكن 
دولت اعتراف كرد كه در اين رابطه دولت دچار 
عقب ماندگي اس��ت، البته هر چن��د دولت در 
حمايت از مستأجران سقف��ي را براي افزايش 
اجاره بها تعيين كرد، اما ميليون ها اجاره نشين 
و همچنين متقاضيان مسكن در انتظار اين مهم 
هستند كه دولت دوازدهم در هفته هاي پيش 
رو از طري��ق وزارت راه و ش��هرسازي و وزارت 
اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و شهرداري ها 
كار اخذ ماليات از 3ميلي��ون خانه خالي را در 
كشور آغاز مي كند يا خير؟ چراكه بازار شناور 
مسكن به واسطه دپوي مسكن توسط اشخاصي 
چون بانك ها، صندوق هاي بازنشستگي بسيار 

كوچك شده است. 
  روحانی و بورس

در ش��رايطي كه از سال 98 تا كن��ون در حدود 
100 ه��زار ميليارد توم��ان وارد ب��ازار سرمايه 
و ارزش بازاره��اي ب��ورس و فراب��ورس در اين 
مدت بي��ش از هفت برابر ش��ده است و عده اي 
از كارش��ناسان اقتصادي سود مورد انتظار در 
بازار سرمايه را عامل��ي در جهت از دست رفتن 
برخي از مشاغل جهت انتقال سرمايه به بورس 
و همچنين تشديد انتظارات تورمي در جامعه 
و بازارهاي موازي بورس عن��وان  مي كنند، روز 
گذش��ته حسن روحاني در جلسه هيئت دولت 
به موض��وع بورس و ضرورت تقويت آن اش��اره 
كرد و گف��ت: در اي��ن دوره زمان��ي 30 درصد 

سهام عدالت آزاد شده است، 30 درصد در عيد 
غدير و 30 درصد سهام هم براي 22 بهمن آزاد 

مي شود. 
   آزادسازي وس�یع زمین براي افزایش 

ساخت و ساز مسكن
رئيس جمهور اظه��ار داش��ت: در هفته جاري 
تصميمات خوبي نسبت به مسكن، بورس و ارز 
اتخاذ كرديم. نسبت به مسكن اعتراف مي كنم 
كه عقب ماندگ��ي در دولت يازدهم داش��تيم؛ 
چراكه برخي طرح هاي م��ا اجرايي و عملياتي 
نش��د. تالش كرديم مسكن هاي ناتمام و بدون 
خدمات را به جايي برسانيم و دچار عقب ماندگي 
شديم و در دولت دوازدهم با تالش فراوان بايد 

اين عقب ماندگي را جبران كنيم. 
روحاني تصريح كرد: اولين اقدام ما اين بود كه 
250 هزار هكتار زمين اطراف شهرها و روستاها 
به وزارت مسك��ن تخصيص ياف��ت. از وزارت 
كش��اورزي و منابع طبيعي كه همكاري خوبي 
در اين زمينه داش��تند تشكر مي كنم، اين رقم 
اوليه است و اين ميزان به زودي به يك ميليون 
هكت��ار مي رسد. ب��راي آنچه مورد ني��از براي 
مسكن مردم است، زمين مورد نياز را در اختيار 
وزارت مسكن قرار داديم تا شهرك ها را طراحي 
و بافت فرسوده را ترميم كند و در روستاها فعال 
ش��ود. اولويت اول ما كه در اين هفته تصويب 
ش��د، تأمين مسكن براي كساني كه پول خود 
را به عن��وان مسكن  يك��م در بانك گذاش��تند 
كه ح��دود 300 هزارنفر هستن��د. نكته بعدي 
مستأجراني در كشور كه شرايط اقتصادي شان 
با سختي مي گذرد و طالب مسكن هستند كه 
در اولويت ما قرار دارند تا مسك��ن آنها تأمين 
شود. وزارت مسكن سامانه را باز كرده و كساني 
كه مسكن داش��تند يا قباًل زمين گرفته بودند، 

غربال ش��دند و كسي كه نيازمند مسكن است 
مشخص شده است. 

وي خاطرنش��ان ك��رد: مردم در ط��ول امسال 
و ماه ه��اي اوليه س��ال آينده و ت��ا پايان دولت 
ش��اهد تحول خوب مثبت��ي در زمينه مسكن 

خواهند بود. 
   صادرکنندگان باید تعهدات ارزي خود 

را عمل کنند
رئيس جمه��ور گف��ت: متأسفان��ه برخ��ي از 
صادركنندگان »اين پ��ا و آن پا« مي كنند و ارز 
خود را نمي آورند، به فكر اينكه ارز بايد باال برود 
و خودشان هم در جامعه مي دمند تا قيمت ارز 
باال برود و با قيمت باال بفروشند، اين كار خيانت 
به ملت ايران و اقتصاد كشور است، بايد كااليي 
را كه در اين كشور به صورت يارانه اي در اختيار 
صادركننده قرار مي گيرد صادر كند و سود خود 
را هم ببرد، ولي تا سه ماه بايد ارز آن را بياورد و 
در سامانه نيما عرضه كند. من از رؤساي قوه هاي 
قضائيه و مقننه تشكر مي كنم كه از اين مسير 
رسماً حمايت كردند كه كسي ك��ه ارز خود را 
برنگرداند با او برخورد قضايي مي شود، اين يكي 
از نمودهاي هماهنگي سه قوه بود كه در روزهاي 

اخير شاهد آن بوديم و اين ارزشمند است.
    افزایش عرضه هاي اولیه 

براي حراست از دارایي هاي مردم است
رئيس جمهور گف��ت: مسئل��ه دوم كه اهميت 
دارد موضوع بورس است ب��ورس بايد راه خود 
را با استحكام ادامه دهد. مردمي كه وارد بورس 
شدند به دولت، وزارت اقتصاد و شوراي بورس 
اعتماد كردند و ما مسئ��ول هستيم كه از اموال 
مردم حراست كنيم. براي اينكه بورس بتواند در 
حركت به سمت افزايشي خود، راهش را مطمئن 

طي كند بايد عرضه اوليه را افزايش دهيم. 
  اجازه افزایش س�هام شناور به سازمان 

بورس داده شده است
روحاني ادامه داد: به سازمان بورس اعالم كرديم 
كه خودشان سهم ش��ناور را عرضه كنند و اين 
دستوري اس��ت كه به بورس صادر ش��ده است. 
وزارتخانه هايي كه معين شده اند بايد سهام الزم را 
عرضه كنند و اين بحث در دولت هم مطرح شده 
است. بحث درباره هلدينگ سيمان انجام گرفته 
است و عرضه آن بايد ادامه يابد و عرضه ش��ستا 
نيز بايد ادامه داشته باشد. شركتي از وزارت نيرو 
كه به زودي عرضه مي شود 6هزار ميليارد ارزش 
دارد. ما بورس را موظف كرديم كه بررسي  درباره 
شركت ها را كه طي هفته انجام مي دهد افزايش 
دهد. با اقداماتي كه وزراي محترم انجام خواهند 

داد، شاهد استحكام بورس خواهيم بود. 
 رئيس جمهور به مسئله سهام عدالت پرداخت 
و با بيان اينكه سهام عدالت در ش��رايط فعلي 
براي مردم خوب و نشاط آور بود، تصريح كرد: 
30 درصد از سهام عدالت كه قباًل آزاد شده بود 
و 30 درصد ديگر آن براي عيد غدير و 30 درصد 
نيز براي 22 بهمن آزاد خواهد شد. ما نسبت به 
شركت هاي استاني نيز مقررات الزم را تدوين 
كرديم و چارچ��وب كانوني را كه بن��ا بوده در 
تهران فعال ش��ود، مصوب كرديم و كار خود را 
زود انجام مي دهد و شاهد مسير مثبتي در اين 

زمينه خواهيم بود.

هادی غالمحسینی
   گزارش  یک

 بازار موبايل را 50 فروشنده 
به هم ريخته اند!

عضو انجم�ن واردکنن�دگان تلف�ن هم�راه: مصوب�ه ممنوعیت 
واردات گوش�ي هاي ب�االي 3۰۰ یورو وج�ود دارد و هی�چ پرونده 
درخواستي براي واردات این مدل گوشي ها ثبت سفارش نمي شود.
بازاري كه از ابتداي امسال به دليل ش��يوع كرونا و آموزش هاي مجازي 
مدارس با كمب��ود و افزايش قيمت مواجه ش��ده بود. بار ديگ��ر با اعالم 
خبر ممنوعيت واردات گوش��ي  هاي باالي 300 يورو )6 ميليون تومان (
دچار آشفتگي ش��د. به طوري كه در كمتر از 24 ساعت قيمت ها بيش 
از 50 درصد افزايش يافت و تهديد هاي سازمان حمايت مبني بر جريمه 
گران فروشان يا تكذيب خبر ممنوعيت واردات نيز نتوانست بازار ملتهب 
موبايل را به آرام��ش برساند. واردكنندگان موبايل ك��ه يكي از مقصران 
اصلي نابساماني بازار به شمار مي روند، با برگزاري نشست خبري توپ را 
به زمين فروشندگان تلفن همراه انداخته و اعالم كردند» بازار موبايل را 

50 فروشنده به هم ريخته اند نه واردكنندگان !«
وضعيت واردات تلفن همراه از زمان شيوع كرونا با التهاب زيادي رو به رو 
شده است. در ماه هاي اخير افزايش تقاضا و نبود تعداد كافي تلفن  همراه 
براي پاسخگويي به اي��ن نياز، باعث ش��ده كه به ب��ازار متالطم موبايل 
ضربات بيشتري وارد شود تا جايي كه برخي از برندها و مدل هاي خاص 
تلفن همراه ناياب ش��ده است. اين آش��فتگي قيمت ها، همزمان با انتشار 
خبر ممنوعيت واردات گوش��ي هاي باالي 300 يورو به اوج خود رسيد 
و قيمت ها تا 50 درصد گران ش��د، اين اتفاق كه در كمتر از يك روز بازار 
موبايل را به  هم ريخت، بال فاصله از سوي سخنگوي دولت تكذيب ش��د 
و رئيس سازم��ان حمايت نيز گران فروش��ان را به جريمه ش��دن تهديد 
كرد،اما هيچكدام از اين واكنش ها نتوانست قيم��ت را كاهش داده يا از 
گراني قيمت ها جلوگيري كند. به گفته مسئوالن وزارت صمت، فقط به 
25درصد موبايل هاي وارداتي ارز باالي 300 يورو اختصاص مي يابد، از 
اين رو جارو جنجال براي توقف واردات اين گوشي ها بيهوده بوده و تعميم 

آن به تمام مدل هاي گوشي و برندها تخلف محسوب مي شود. 
همچنين روز گذشته يك عضو انجمن واردكنندگان موبايل اعالم كرد كه 
از ابتداي امسال ارزي براي واردات گوشي هاي باالي 300 يورو اختصاص 
نيافته است. رضا قرباني با انداختن توپ به زمين فروش��ندگان، اتهامات 
مربوط به دپوي گوش��ي در انباره��ا را رد كرد و 50 فروش��نده را مقصر 
گراني هاي اخير دانست. اين اظهارات در حالي است كه در دو سال اخير، 
با تخصيص ارز دولتي به واردات تلفن همراه و قيمت گذاري غير منطقي و 
گران ، زيان زيادي به بيت المال و مصرف كنندگان وارد شده است. حال در 
آشفته بازار كنوني انجمن وارد كنندگان با برگزاري نشست خبري تالش 

مي كند اعضاي اين انجمن را از هرگونه تخلف مبرا كند. 
رضا قرباني - رئيس كميسيون تنظيم بازار انجمن واردكنندگان موبايل- با 
بيان اينكه وقتي تصميمات دولتي گرفته مي شود و اگر با  آن تصميم مخالفت 
ش��ود، آن را تكذيب مي كنند، گفت: همين االن هم گوش��ي 300يورويي 
تخصيص ارز نمي گيرد و واردكننده رسمي نمي تواند وارد كند. وضعيت بازار 
موبايل از سال 1397 كه واردات رسمي گوشي قانوني شد و بحث ارز 4200 
توماني پيش آمد، دچار مشكل شد و ش��ركت هاي واردكننده تلفن همراه 
از دور خارج ش��دند و بازار دست قاچاق افتاد. وي با انتقاد از روش واردات 
مسافري موبايل اظهار كرد: واردات مسافري بر اساس قانون چيزي است كه 
مسافر همراه خودش مي آورد و اجازه فروش آن را ندارد و هر كس اين كاالي 
مسافري را بخرد و بفروشد، جرم تعزيراتي انجام داده است و اين كاال بيشتر 
از 80 دالر هم نمي تواند باشد و گمرك مي تواند اجازه ترخيص ندهد. اما از 
سال 1397 دستورالعملي ابالغ شد كه ممنوعيت 80 دالري را براي گوشي 
بردارند و گوشي باالي 80 دالر هم قابليت ورود توسط مسافر پيدا كرد. وي 
افزود: از خرداد سال 98 كه مجوز واردات تلفن همراه به چند شركت داده شد، 
همين واردكنندگان گوشي هاي مسافري براي انحراف اذهان مردم اعالم 
كردند گوشي هاي قاچاق را شركت هاي واردكننده انجام مي دهند. امروز هم 

شايعه افزايش قيمت را همين كسبه منتشر مي كنند. 
   گراني موبایل کار اصناف است 

به گفته قرباني در مهر ماه سال 98 و همچنين اواخر بهمن و اوايل اسفند 
سال گذش��ته قيمت گوش��ي همراه به دليل افزايش ش��ركت هاي وارد 
كننده به 200 ش��ركت، كاهش يافت و حتي به زير قيمت دوبي رسيد 
و شركت هاي واردكننده زيان ده شدند، در حالي كه در همين زماني كه 
واردكنندگان ش��ناسنامه دار، زيان ده بودند مافياي گوشي همراه كه در 

پاساژ مشهور اقدام به قاچاق عمده مي كردند، سودهاي كالني داشتند. 
مسئول تنظيم بازار انجمن واردكنندگان موبايل يادآور شد: از سال 99 
كه وضعيت ارزي كش��ور تغيير كرد، ارز نيمايي از موبايل حذف شد و 
به ارز بازگشت از صادرات منتقل شد با توجه به اينكه كرونا شايع شده 
و صادرات نيز كم شده بود و به دليل تحريم ها خروج نفت نداشتيم ارز 
صادراتي نيز كاهش يافته بود و در نتيجه به واردات موبايل هيچ ارزي 

تخصيص داده نشد. 
وي ادامه داد: از ابتداي ارديبهشت كه فروشندگان عمده موبايل پس از 
تعطيلي كسبه در فروردين ماه به دليل ش��يوع كرونا، به محل كار خود 
بازگشتند و محدوديت هاي كرونايي كمتر شد كسبه عمده تلفن همراه 
كه تعدادشان كمتر از 50 نفر است و بازار موبايل را كنترل مي كنند و از 
سوي ديگر جواز كسب ندارند و نظارتي بر فعالي��ت آنها نيست اقدام به 

افزايش 35 تا 50 درصدي قيمت گوشي موبايل كردند. 
قرباني تأكيد كرد: گران شدن قيمت گوشي موبايل كار اصناف بود چون 
شركت هاي واردكننده، ش��فاف هستند و مجبورند فاكتور رسمي ارائه 

دهند، اما روي فروشندگان عمده موبايل هيچ نظارتي نيست. 
وي در مورد ممنوعيت واردات گوشي همراه كه باالي 300 يورو قيمت 
دارد، اظهار داشت: اين مصوبه وجود دارد و هيچ پرونده درخواستي براي 

واردات اين مدل گوشي ها ثبت سفارش نمي شود.

محمد بابایی | خبرگزاری ایرنا

آگهى اصالحى شرکت تکاپو صنعت ایمن با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 3624 و شناسه ملى 10240111105

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى میاندوآب (908455)

آگهى ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9807837 

م الف: 463/ رئیس اداره اجراي اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادي عرب

آگهى مفقودي 

 NBE125E9411584  0124NBE048063

آگهى مفقودي 
111EX

 NAS431100D5734499  4841130

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی کالسه 9809127 

م الف: 462

آگهى ابالغ اجرائیه 

م الف: 464/ رئیس اداره اجراي اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادي عرب

آگهى ابالغ اجرائیه کالسه 9901608 

م الف: 465/ مسئول شعبه دوم اداره اجراي اسناد رسمی مشهد

آگهى مفقودي 

 19822729  10FSS15038804

آگهى مفقودي  سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
88341654

بهناز  قاسمی


