اخبار

همتی:

قیمت ارز ۲هفتهای ۲هزار تومان ارزان شد

عرضه  CNGبا نرخ جدید

شرکت ملی پخ��ش فرآوردهه��ای نفتی
ای��ران با انتش��ار اطالعی��های ،نرخ جدید
عرضه سیانجی را اعالم کرد.به گزارش
مه��ر ،شرک��ت ملی پخ��ش فرآوردههای
نفتی ای��ران در اطالعی��های اعالم کرد:
در راست��ای اج��رای تصوی��ب نام��ه ۲۵
اسفن��د ماه  ۱۳۹۷هیئت وزیران به منظور
تأمی��ن منابع مالی اجرای الزامات ایمنی و
هوشمن��د سازی جایگاهه��ای عرضه گاز
طبیع��ی فشرده (سیانج��ی) و کمک به
تعوی��ض مخازن وسای��ل نقلیه با سوخت
گاز طبیعی فشرده (سیانجی) ،از ساعت
 ۳۱ ۲۴اردیبهش��ت ماه ه��ر کیلوگرم گاز
طبیعی فشرده شده (سیانجی) به قیمت
ش��ش ه��زار و  ۵۶۸ریال عرض��ه خواهد
شد.ب��ر اساس این اطالعی��ه ،نرخ فروش
فعل��ی سیانجی ب��ه ازای هر کیلوگرم ۶
هزار ریال است که ب��ا اعمال نرخ جدید،
افزایش قیمت ای��ن سوخت پاک کمتر از
 ۱۰درص��د خواهد شد ک��ه منابع حاصل
از افزای��ش آن نیز ص��رف اجرای الزامات
ایمنی و هوشمندسازی جایگاههای عرضه
گاز و کمک به تعویض مخازن سیانجی
خودروها خواهد شد.
سهام آسیایی در پایینترین سطح ۴
ماهه خود قرار گرفت

ب��ا تشدید نگرانیها در م��ورد این که قرار
گرفت��ن شرکت ه��وآوی در لیس��ت سیاه
آمریکا بتواند بی��ش از پیش روابط پرتنش
بین چی��ن و آمریکا را تیرهت��ر کند ،سهام
آسیای��ی افت کرد.به گ��زارش مهر به نقل
از رویترز ،روز سهشنبه ،با تشدید نگرانیها
در م��ورد اینکه قرار گرفتن شرکت هوآوی
در لیست سی��اه آمریکا بتواند بیش از پیش
رواب��ط پرتنش بین چین و آمریکا را تیرهتر
کند ،سهام آسیای��ی افت کرد.گستردهترین
شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه اماسسیآی
در خ��ارج از ژاپ��ن در معامالت بدون تغییر
باقی ماند ام��ا در پایینترین سطح  ۴ماهه
خود ک��ه در روز جمعه ثبت شده بود ،درجا
زد .این شاخص نسب��ت به باالترین سطح
 ۹ماهه خود که ی��ک ماه پیش ثبت کرده
ب��ود ۰.۸ ،درصد اف��ت ک��رده است.نیکی
ژاپن درصد اف��ت کرد ،درحالی که کوسپی
کرهجنوب��ی  ۰.۴۷درصد رش��د کرد.سهام
استرالیا تحت شاخ��ص ایاساکس ۰.۲۳
درصد پایی��ن آمد.دربازار چین ،پس از افت
روز گذشته ،شاخ��ص کامپوزیت شانگهای
معامالت را با رشد آغاز کرد و  ۰.۵۱درصد
باال آمد.
تولید  ۱۱خودروی سبک
با  ۴ستاره کیفی

وزارت صنع��ت اع�لام ک��رد در فروردین
امس��ال در گ��روه خودروه��ای سبک۱۱ ،
خ��ودرو با چهار ستاره کیف��ی وجود داشت
و در گ��روه خودروه��ای سنگین دو خودرو
توانستند ،چهار ستاره کیفی به دست آورند.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
بر اس��اس ارزشیابی کیفی انج��ام شده در
فروردی��ن ماه امسال در گ��روه خودروهای
سب��ک و در بخش س��واری ۱۱ ،خودرو با
چهار ستاره کیف��ی وجود داشت و در گروه
خودروهای سنگین دو خودرو توانستند چهار
ستاره کیفی به دست آورند.در فروردین ماه
 ۱۳۹۸تع��داد  ۲۸۸۶۱دستگاه خودرو تولید
شد ک��ه  ۹۹درص��د از حجم تولی��دات به
خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر
به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد.
خودروه��ای تولی��دی کشور در ای��ن ماه،
شام��ل  ۴۴مدل خودرو در گروه سبک و ۶
مدل در گروه سنگین است.
ارسال کاالهای صادراتی به مرز
سومار ممنوع شد

گم��رک ایران در بخشنام��های اعالم کرد:
از ارس��ال کاالهای صادراتی به مرز سومار
ت��ا اطالع ثانوی خودداری شود .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،علی اکبر شامانی
مدیر کل صادرات گمرک در بخشنامهای به
کلیه گمرکات اجرایی موضوع «خودداری از
ارسال کاالهای صادراتی به مرز سومار» را
ابالغ کرد.این بخشنامه در راستای نامه ناظر
و مدیرک��ل گمرکات استان کرمانشاه ابالغ
شده است.در این نام��ه آمده است :احترام ًا
به استحضار میرساند ب��ا توجه به مسدود
شدن م��رز سومار و ع��دم تخلیه کاالهای
صادراتی و دپوی حجم زیادی از کاالهای
صادرات��ی در مرز و به جه��ت جلوگیری از
مشکالت عدیدهای که ممکن است در این
خصوص ح��ادث گ��ردد ،خواهشمند است
دست��ور فرمائید به کلی��ه گمرکات سراسر
کش��ور اعالم فرمائی��د از ارس��ال هرگونه
کاالهای صادراتی ب��ه طرف مرز سومار تا
اطالع ثانوی خودداری گردد .بدیهی است
به محض اینکه اوضاع و شرایط مرز سومار
مطلوب به نظ��ر رسید متعاقب ًا جهت ارسال
کاال اطالع رسانی خواهد شد.

رییس کل بانک مرک��زی با بیان اینکه
م��ردم نباید وارد ب��ازار ارز شوند چرا که
ممکن اس��ت متضرر شوند ،گفت :ذخایر
کاف��ی ارز در کشور وج��ود دارد و بانک
مرک��زی هر زمانی اراده کن��د وارد بازار

میشود .همتی با اشاره به اینکه بهدلیل
اعم��ال تحریمه��ا ،هزین�� ه معامالتی و
تخفیفاتی برخی صادرکنندگان در خارج
از کش��ور افزای��ش یافته اس��ت ،تأکید
ک��رد :بر ای��ن اساس مص��وب شده که
هر صادرکننده بر مبن��ای پایه صادراتی
گم��رک 80 ،درص��د ارز را ب��ه کش��ور
بازگردان��د و  20درصد مابقی از آن کم
میشود که امیدوارم با این حرکت سال

ج��اری نسب��ت به سال گذشت��ه شرایط
بهت��ری تجرب��ه شود.رئیس ک��ل بانک
مرکزی با ابراز اینکه در حال حاضر کشور
قل��ه مقاومت را رد کرده و شرایط خوبی
را سپ��ری میکند ،اضاف��ه کرد :تالش
دشمنان شکست خورده اما هنوز فشارها
ادام��ه دارد ،البته ای��ن فشارها نمیتواند
تأثی��ری در کشور داشت��ه باشد ،چرا که
دشمن��ان زمان��ی از ارز  40و  50ه��زار

تومانی سخن میگفتند ،اما این اظهارات
رؤیایی بیش نب��ود و طی ماههای آینده
ثب��ات بیشتری در کش��ور حاکم شده و
آینده خوبی در انتظار اقتصاد ایران است.
وی با یادآوری اینک��ه اقشار متوسط رو
به پایین جامعه تحت فشار هستند ،ادامه
داد :تمام تالش دولت این بوده که فشار
تورمی به این اقشار را کاهش دهد و در
این راستا دنب��ال راهکارهایی بوده تا از
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میزان ای��ن فشارها کاسته شود.همتی با
تأکید ب��ر اینکه بسیاری از نوسانات بازار
ارز سیاسی است ،تصریح کرد :مردم نباید
وارد این بازار شوند چرا که ممکن است
متض��رر شوند .ظرف این دو هفته قیمت
ارز ح��دود دو هزار توم��ان کاهش یافته
است ،بنابراین توصی��ه میشود مردم با
توجه به متغیرهای سیاسی تأثیرگذار در
بازار ارز وارد آن نشوند.

سخنگوی قوه قضاییه از  20سال حبس حسین هدایتی خبر داد

گروه اقتصادی :اسماعیلی از ارسال پرونده سیف و عراقچی
به دادگاه خبر داد.غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه
قضایی��ه در ارتباط با آراء پرون��ده های مفاسد اقتصادی
رسیدگ��ی شده و اخیراً صادر ش��ده ،اظهارداشت :پرونده
مربوط به آقای حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت
و رأی ص��ادر شد و با رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با
جرائم اقتصادی ما آقای حسین هدایتی فرزند علی اکبر
به جرم اخالل عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور به
تحمل  20سال حب��س ،محرومیت دائم از بکارگیری از
خدم��ات دولتی و رد مال معادل  4هزار و  889میلیارد و
 395میلیون ریال یعنی  488میلیارد تومان به نفع بانک
سرمایه که از این بانک تحصیل مال نامشروع کرده بود و
همچنین تحمل  74ضربه شالق .متهم دیگر آقای سید
مه��دی موسوی نژاد به جرم اخ�لال در نظام اقتصادی
به تحم��ل  15سال حبس ،محرومی��ت دائم از مشاغل
دولت��ی ،است��رداد  93میلیارد توم��ان و  74ضربه شالق
محک��وم شد .علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخالل
در نظ��ام اقتصادی به تحمل  10سال حبس ،محرومیت
به کارگیری در مشاغل دولتی و آقای کیان پیشه به جرم
معاون��ت در نظام اقتصادی به تحمل  5سال حبس .وی
اف��زود :آقای محمد محسنی آهویی ب��ه جرم اخالل در
نظ��ام اقتصادی به تحمل  10سال حبس ،ضبط ارزهای
مکشوفه و  500میلیون ریال جزای نقدی ،محمد حسین
عابدین��ی نژاد به جرم اخت�لاس به جرم  4سال حبس و

محکومیت خائنان به بیت المال

انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد  1374میلیارد و
 640میلیون و  722تومان در حق صندوق دولت محکوم
شدند .آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخالل
در نظ��ام اقتصادیی به تحمل  3س��ال حبس و پرداخت
ج��زای نقدی مجموع ًا  11میلی��ارد و  88میلیون و 700
ه��زار ریال در حق  31نف��ر از شکات محکوم شد .آقای
سید حمیدرضا رضوی به جرم اخالل در نظام اقتصادی

شکستکاخسفیددربرابرکنگرهدربارهاسنادمالیاتیترامپ

درحالیک��ه کاخ سفی��د چندین ب��ار درخواست کمیته
امکانات مالی مجل��س نمایندگان آمریکا برای ارسال
اسن��اد مالی ترامپ را رد کرد روز گذشته دادگاه به نفع
نمایندگان کنگ��ره رأی داد .به گزارش فارس به نقل
از رویت��رز ،وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه مجدداً
درخواست نمایندگان این کشور برای ارائه اسناد مالیاتی
ترامپ را رد کرد .ترامپ میگوید که مالیات وی هنوز
تحت حسابرسی بوده و به همی��ن دلیل اسناد را ارائه
نمیدهد.علیرغ��م ای��ن رویکرد ک��اخ سفید اما شب
گذشته دادگاه به نفع نمایندگان رأی داد.دادگاه منطقه
آمریک��ا با قضاوت آمیت متا که از سال  ۲۰۱۲در حال
قضاوت اس��ت درخواست ترامپ را ب��رای معلق قرار
داشتن این تصمیم و استین��اف رد کرده است.وکالی
ترامپ میگویند که کنگره فقط به دنبال چیزی است
که بتوانند علیه رئیس جمهور در انتخابات سال ۲۰۲۰
استفاده کنند.حکم دادگاه نشان میدهد که کنگره فقط
به دنبال پیدا کردن ابزاری برای تخریب ترامپ نیست
و ای��ن اسناد ممکن است در کنگره به تصویب قوانین
و دیگ��ر فعالیتها کمک کند.ج��ان ولوف ،کارشناس
حقوقی رویت��رز میگوید :احتما ًال هماکنون مهمترین
چیز این است که دادگاه حکم خود را معلق نکرده و یا به
تعویق نینداخته است .دادگاه به ترامپ هفت روز مهلت

داده اس��ت که به درخواست کمیته نمایندگان مجلس
آمریکا برای ارائه اسناد مالیاتی خود عمل کند .ترامپ
در شرایط��ی است که فق��ط میتواند به دنبال گرفتن
مهلت اضط��راری از دادگاه استیناف باشد و اگر دادگاه
استیناف این درخواست را رد کند ترامپ باید در هفت
روز به حکم دادگاه عمل کند.ترامپ مخالفت خود با این
تصمیم را اعالم کرده است و آن را یک تصمیم کام ً
ال
اشتباه توسط قاضی ک��ه از سوی اوباما منصوب شده
عنوان ک��رده است.این نخستینبار است که دادگاهی
درباره حوزه اختیارات کنگ��ره در بررسی فعالیتهای
تجاری ترامپ ورود کرده است .رئیس جمهور آمریکا
از هرگونه همکاری در بازرسی از فعالیتهای اقتصادی
وی از اسن��اد مالیاتی وی گرفته ت��ا هتلهای وی در
واشنگتن خودداری میکند.ولوس میگوید :چیزی که
جالب است این است که این مداخله قضایی به رویارویی
ترامپ با کنگره پایان خواهد داد.بسیاری از افراد معتقدند
که ما هماکنون در یک بحران قانون اساسی قرار داریم
ام��ا برخی دیگر میگویند که اگ��ر دادگاه علیه ترامپ
رأی دهد دیگر بحران قانون اساسی وجود ندارد.ترامپ
میگوید که م��ن به حرف دادگاه گوش نخواهم داد و
ای��ن مسئله به ایجاد شکافی در اجرای قوانین اساسی
آمریکا منجر خواهد شد.

به تحم��ل  3سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه ،سید
رض��ا میری به تحمل  3سال حبس ،نوید محمد به جرم
اخالل در نظام اقتصادی  3سال حبس ،سید ناصر مزیدی
به جرم اخالل در نظام ارزی کشور تحمل  3سال حبس
و ضبط ارزهای مکشوف��ه محکوم شدند.سخنگوی قوه
قضاییه بیان کرد :برخی از اصحاب رسانه مطالبه به حقی
در ارتباط با انتشار جزئیات احکام صادره در پروندههایی

اخالل در نظام اقتصادی ،ارتشا ،تبانی و  ...را مطرح کردند.
آنچه که در ماده  36قانون مجازات آمده است این است
ک��ه هرگاه این جرائم بیش از میزان  100میلیون تومان
اتف��اق بیفتد بایستی احکام انتشار یابد ،ما خود را موظف
به اجرای قانون میدانیم و حس مطالبهگری را تحسین
میکنیم و باید این حس مطالبهگری از همه بخشهای
دولت��ی و اجرای��ی انجام شود و ما ه��م در این ارتباط با
بیان جزئیات احکام تا جایی که مقدور بوده اطالع رسانی
کردیم.اسماعیلی گفت :ما هم با انتشار حکم موافقیم اما
ی��ک درصدی از آن را عملیاتی نمیدانیم .از یک قاضی
پرسیدم که گفت م��ن در اردیبهشت ماه  10رای صادر
کردم که مجموع این  10رأی مشتمل بر  3هزار صفحه
است .بنابراین وظیفه ما اعالم نتیجه محکومیت بوده که
م��ا به این وظیفه عمل کردی��م .سخنگوی قوه قضاییه
بیان ک��رد :اگر تخصیص ارز ما با محاسبات دقیقی بود،
اگر تضمیناتی ک��ه بایستی از وارد کنندگان اخذ می شد
توس��ط نهادهای متولی انجام میش��د  ،اگر بعد از ورود
کاغذ نظارت الزم توسط نهادهای الزم انجام میشد ما
امروز شاه��د این بحران در بحث کاغ��ذ نبودیم .من از
نهاده��ای متولی تقاضا دارم که در تخصیص ارز و سایر
تسهیالتی که پرداخت میش��ود ،تضمینات الزم را اخذ
کنن��د که اگر تخلفی انجام شد ب��ا استفاده از تسهیالت
اقدام��ات قانونی خود را انج��ام بدهند و نظارت کافی در
حوزه اخذکنندگان تسهیالت داشته باشند.

برداشت اشتباهشریعتمداریازیکمصوبهبازارخودرورابههمریخت

رئیس ش��ورای رقابت با اعالم اینکه در حال حاضر
بازار خودرو وضعیت آشفتهای دارد ،گفت :باید برای
سامانده��ی بازار خ��ودرو نخست تکلی��ف شورای
رقاب��ت و اشتب��اه وزیر وق��ت صنع��ت در برداشت
غلط از ی��ک مصوبه مشخص ش��ود .رضا شیوا در
گفتوگ��و با تسنی��م ،با اشاره به اینک��ه حدود یک
سالی است که بح��ث بررسی طرح ساماندهی بازار
خودرو در مجل��س شورای اسالم��ی مطرح است،
اظهار داشت :بیشتر مادهه��ای این طرح به واردات
خ��ودرو برمیگردد که در ح��ال حاضر با ممنوعیت
واردات خ��ودرو باید به بخ��ش خودروهای داخلی و
قیمت آنها پرداخت..رئیس ش��ورای رقابت در ادامه
گفت :این موض��وع برای ما دارای ابهامات بسیاری
است زیرا اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل
قیمتگ��ذاری خودروها را اعالم کن��د دیگر ارسال
قیمت محاسبهشده خودروسازان چ��ه الزامی دارد؟
اگ��ر قیمتهای اعالمی شرکته��ای خودروساز با
معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد ما چه
وظیفهای داریم؟شیوا با اعالم اینکه این بند از طرح
ساماندهی بازار خودرو در مورد شورای رقابت و قیمت
خودرو مبهم است ،تصریح کرد :البته بهصورت کلی
ما احتیاجی به مصوبه مجلس نداشتیم زیرا براساس

ماده  58اصل  44قانون اساسی ،شورای رقابت باید
در بازارهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل
قیمتگذاریها را تعیین کند به این ترتیب این وظیفه
ذاتی ش��ورای رقابت است و کسی نمیتواند خالف
قان��ون عمل کن��د .رئیس شورای رقاب��ت در پاسخ
به ای��ن پرسش که؛ «بعد از ابالغی��ه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی شما دستورالعمل قیمتگذاری
خود را به ستاد تنظی��م بازار ارسال کردید یا خیر؟»
اظهار داشت :بله ،ما ارس��ال کردیم ولی وزیر وقت
صنع��ت از این ابالغیه برداشت اشتباهی کرد و این
تصور بهوجود آمد که قیمتگذاری از شوراها ،نهادها
و ارگانهایی که قیمتگذاری میکردند گرفته شده
است.شیوا اضافه کرد :این برداشت اشتباه باعث شد
تا وزارت صمت و سازمان حمایت طرح  5درصد زیر
قیمت حاشیه بازار را برای خودرو مطرح کنند که این
تصمیم نهتنها اوضاع بازار خودرو را بهتر نکرد بلکه
فضا بدتر هم شد .البته بنده از روز نخست اعالم این
طرح گفته بودم که شکست خواهد خورد زیرا مهره
اصل��ی قیمت بازار خ��ود انحصارگران (شرکتهای
خودروساز) هستند .بهنوعی انحصارگر بازار را تنظیم
میکن��د و  5درصد زیر قیمتی ک��ه خود آنها تعیین
میکنند قیمتگذاری اشتباهی خواهد بود.

واردکنندگان قانونی بالتکلیف ماندند

پس از اعالم زمان قطعی لغو رجیستری فعلی
گوشی مسافری ،برخی واردکنندگان اقدام به
ثب��ت سفارش موبایل کردهاند که این کاالها
ق��رار بود پس از بسته ش��دن سامانه به بازار
برسند ،با اعالم تعویق در اجرای طرح ،تکلیف
بخشی از ب��ازار که درص��دد فعالیت قانونی
بودند در ابهام فرو رف��ت .به گزارش فارس،
انتهای اردیبهشت آخری��ن مرحله راهاندازی
سامانه رجیستری گوشی مسافری اعالم شده
ب��ود و قرار بود رجیست��ری موبایل مسافری
از اول خ��رداد لغو شود.ست��اد مبارزه با قاچاق
ک��اال و ارز از چند هفته قبل درباره این زمان
اطالعرسانی کرده بود که در نتیجه از چند روز
گذشته جنب و ج��وش در بازار برای استفاده
از آخری��ن روزه��ای باقیمانده ب��اال گرفت؛
بناب��ر کسب اطالع خبرنگار فارس در آخرین
روزهای اردیبهشتماه ثبت گوشی در سامانه
مساف��ری رشد قابل توجه��ی داشته و حجم
زیادی از تقاضا ب��ه سامانه گمرک وارد شده
است؛ به طوری ک��ه در روزهای آخر چندین
هزار دستگاه گوشی در این سامانه ثبت شده
است.
توقف س�امانه فعلی رجیس�تری گوش�ی

مسافری به تعویق افتاد

به این ترتیب قرار ب��ود از فردا ارتباط سامانه
ناجا و گم��رک کامال برخط شود و در نتیجه
با صحتسنج��ی اطالعات مسافران ،سامانه
رجیستری دیگر روی گوشیهای غیرمسافری

وعده قطعی توقف رجیستری موبایل مسافری دوباره معوق شد
بسته باشد و تنها گوشیهایی که واقعا در سفر
بودهاند بتوانند از ای��ن طریق رجیستر شوند.
پی��ش از این چندین بار اتصال سامانه ناجا و
گمرک اعالم شده بود اما در عمل این اقدام با
موفقیت کامل همراه نبود اما به گفته مسئوالن
مربوطه ،این بار قرار بود ارتباط این  2سامانه
برای آخرین بار به صورت کامل برقرار شود.
به گفته حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق ک��اال و ارز ،قرار بود
با توجه به اطالع رسانیهای انجام شده این
زمان به هیچ وجه تمدید نشود.وی به فعاالن
بازار نیز توصیه کرده بود که تا انتهای این بازه
دستگاههای تلفن همراه خریداری شده خود
را ی��ا بفروشند یا به طریقی رجیستر کنند؛ اما
امروز عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف ایران از
امک��ان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه
مسافری تا اطالع ثانوی و طبق روال گذشته
با هماهنگی وزارت کش��ور خبر داد و به این
ترتیب توقف فعالیت فعلی سامانه رجیستری
گوشی مسافری فعال منتفی شد.

کاه�ش  86درص�دی واردات رس�می

گوشی

نیاز گوشی تلفن همراه کشور به طور معمول
حدود  1میلی��ون و  500هزار دستگاه در ماه
اس��ت که با توجه به شرای��ط ارزی کشور در
حال حاضر به  900هزار گوشی در ماه رسیده،
براس��اس آمارهای ثبت شده در سامانه همتا
از شهری��ور  97ت��ا  4اردیبهشت  98حدود 4

میلی��ون و  100هزار گوشی تلف��ن همراه از
طریق مسافر وارد کش��ور شده است .این در
حالی است که طب��ق آمارهای رسمی روزانه
حدود  10هزار مساف��ر وارد کشور میشود و
البته همه این تعداد نیز نیاز به رجیستر کردن
گوشی خود پیدا نمیکنن��د .در ابتدا قرار بود
سامان��ه گمرکی گوشی مساف��ری به در این
حد تقاضا پاسخ دهد.همچنی��ن بررسی آمار
واردات ای��ران در اولی��ن م��اه از سالجاری از
کاهش  86درص��دی واردات نسبت به مدت
مشابه سال گذشته حکایت دارد .در این مدت
ح��دود شش میلیون و  ۱۰۰هزار دالر واردات
گوشی موبایل به ایران انجام شده که پارسال
در مدت مشابه ،حدود  ۴۳میلیون و  ۹۷۵هزار
دالر گوشی موبایل به ایران وارد شده بود .این
آمار بر کاه��ش وارد رسمی گوشی در نتیجه
شرایط ارزی کشور و واردات از مسیر مسافری
داللت دارد.
کالف س�ردرگم اس�تداللهای مخالف�ان

و موفقان فعالیت س�امانه رجیستری گوشی
مسافری

ثبت ی��ک گوشی با هر کد مل��ی در سال از
طری��ق سامانه گمرکی گوش��ی مسافری در
شرایط فعلی مخالفان و موافقانی دارد که به
علت و معلول پیچی��دهای تبدیل شده است.
فعاالن بازار معتقدند که در شرایطی که تامین
کاالی رسمی با مشکل مواجه است و بازار به
شدت با کمبود کاال مواجه شده ،بستن مسیر

کاالی مسافری عمال مسیر ورود کاال را قطع
میکن��د و آنها مجالی ب��رای ادامه فعالیت و
خری��د و فروش کاال نخواهن��د داشت که در
این شرایط عدم عرضه بر افزایش قیمتهای
کاال دام��ن میزند و به ضرر مصرفکننده و
فروشنده است .آنها م��ی گویند تا زمانی که
بازار تامین نباشد تنها مسیر تامین کاال را نباید
بست.
اما از سوی دیگر مخالفان فعالیت این سامانه
به روش فعلی معتقدند که تا زمانی که کاالی
مسافری از این روش امکان ورود دارد و از کد
ملی افراد سفر نکرده برای این منظور استفاده
میشود ،شرکتهای رسمی و قانونی امکان
فعالیت ندارند زیرا صرفه اقتصادی کار رسمی
و قانون��ی از بین رفته و ب��ا ادامه این چرخه
معیوب ب��ازار نمیتواند شکل درست به خود
بگیرد .با توج��ه به اینکه گوشی تلفن همراه
مسافری از معافیت  80دالری برخوردار است
شرکتهای رسمی وارد کننده گوشی تاکنون
امکان رقابت با این گوشیها را در بازار نداشتند
ک��ه این منجر به عدم دسترسی مشتریان به
خدم��ات پس از فروش گوشی شده است .در
عمل نیز با ادامه این روش فعالیت ،وعده طرح
رجیستری برای عرضه گوشی قانونی دارای
گارانتی و معتبر از نظر سالمت بر زمین مانده
است و اگ��ر این روند ادام��ه یابد تنها دولت
برنده اخذ ع��وارض از گوشی وارداتی است و
سودی از نظر سالمت و گارانتی گوشی عاید

مصرفکنندهنمیشود.

پیش�نهاد وزیر ب�رای بهبود اوض�اع بازار

موبایل

محمد ج��واد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و
فناوری اطالع��ات در آخرین اظهارنظر خود
گفته« :باید چرخه سالم ورود گوشی به کشور
تسهیل شود و طی فراخوانی اعالم کنند هر
کسی قادر به واردات گوشی است امکان ثبت
سف��ارش و واردات داشته باشن��د .عدهای به
دلیل اینکه مسیر عادی درست کار نمیکند
از مسی��ر مسافری گوش��ی میآورند که نظر
ما این است که همین مسیر را تسهیل کنید
که این کاالهای��ی که وارد میشوند از کانال
رسمی بیایند ک��ه در این صورت تخلفی نیز
رخ نمیدهد».
بالتکلیفی واردکنندگانی که ثبت سفارش

گوشی کردهاند

ص��رف نظ��ر از نظ��رات مخال��ف و موافق
درب��اره فعالیت این سامانه ،پس از اتفاق نظر
مسئوالن برای اعالم زمان قطعی بسته شدن
سامان��ه فعلی گوشی مسافری ،این بار برخی
واردکنندگ��ان گوشی موبایل اق��دام به ثبت
سفارش این کاال کردهاند؛ کاالهای آنها قرار
بود پس از بسته شدن سامانه گوشی مسافری
به ب��ازار برسن��د و در نتیج��ه بالتکلیفی در
تصمیمگیریهای دولتی ،بار دیگر تکلیف این
بخش بازار که درصدد فعالیت قانونی هستند
در ابهام فرو میرود.
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اخبار
آغاز فعالیتهای مصرف بهینه برق
برای پیک تابستان

مع��اون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت:
امس��ال هم با رشد  15درصدی مصرف برق
ک��ه تا این لحظه ب��ا آن مواجه هستیم ،باید
اقدام��ات مدیریت مصرفی سال گذشته را در
دستور کار قرار دهیم .بهگزارش فارس به نقل
از پایگ��اه اطالعرسانی وزارت نی��رو (پاون)،
همایون حائ��ری در سفر به استان خوزستان
و نشس��ت با مدیران صنع��ت برق و استاندار
در کمیت��ه کنترل و کاهش پیک بار تابستان
 98استان با بیان اینکه با اقدامهای مدیریت
مصرف در سال گذشته  1.5برابر درآمد برق
کش��ور صرفهجوی��ی شده است ،اف��زود19 :
خرداد ک��ه تاریخ شروع فعالیتهای مدیریت
مص��رف در سال گذشت��ه در خوزستان بوده
را به عن��وان روز مدیریت مصرف نامگذاری
میکنی��م.وی گف��ت :هماهنگیه��ای سال
گذشته در خوزستان باعث شد تا نگاه جدیدی
در صنع��ت برق ایجاد ش��ود که ما میتوانیم
از طریق تعامل با مسئوالن استانی ،مدیریت
مصرف ارزشمندی را داشته باشیم.
مشاوران امالک عامل گرانی مسکن
نیستند

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با تاکید بر
تاثیر مثب��ت ورود دادستانی ب��ه قیمتگذاری
مسکن در برخی وبسایتها ،گفت :مشاوران
ام�لاک عام��ل گرانی مسک��ن نیستند .این
ن��وع دیدگاه بای��د اصالح شود.ب��ه گزارش
تسنی��م ،مصطفیقلی خسروی ب��ا اشاره به
اینک��ه فعالیت مجموعه ه��ای دانش بنیان
در کشور بسی��ار حائز اهمی��ت است ،اظهار
ک��رد :ایجاد مجموعه ه��ای مبتنی بر دانش
در بخش مسک��ن کشور بسیارمفید است اما
بای��د با مجموعه هایی ک��ه متاسفانه از واژه
های دانش بنیان در جهتی خالف بر رسالت
خود استفاده می کنن��د مقابله کرد.وی ادامه
داد :اتحادی��ه مشاوران ام�لاک از اپلیکیشن
ها و فعالیت ه��ای نوآورانه در حوز ه مسکن
حمایت میکندف اما این مجموعه ها باید از
قوانین و اصولی خاص پیروی کنند در نتیجه
از آشفتگی در بازار جلوگیری به عمل آید.وی
در عین ح��ال افزود :متاسفانه برخی ازسایت
ها با ارائه قیمت های غیر واقعی بازار مسکن
را دچار تشوی��ش کرده اند که خوشبختانه با
دستور دادستانی قیمت گذاری در این سایت
ها ممنوع شد و بالفاصله پس ازچند روز تاثیر
مثبت این اقدام در ب��ازار مشاهده شد.رئیس
اتحادی��ه مش��اوران امالک با بی��ان اینکه
برخی وبسایتهای مسکن با رعایت قوانین
و اپلیکیشن ها توانایی کنترل قیمت در بازار
را دارند ،یادآور شد :هماکنون پایه شفافیت در
حوزه امالک کد رهگیری است که با مراجعه
به ای��ن سامانه می توان شاه��د شفافیت در
قیمتگذاریها بود.
ترافیک کشتیها در بنادر ایران به
باالترین سطح خود رسید

مع��اون وزی��ر راه و شهرسازی با اع�لام اینکه
طرحهای توسعهای بنادر کش��ور بدون توقف در
حال اجراس��ت از پرترافیک بودن بن��ادر خبر داد
و گف��ت :تا  ۲ماه آین��ده  ۱۲دستگاه ار تی جی به
مجموعه امکانات بندر شهید رجایی اضافه میشود.
به گزارش تسنیم ،محمد راستاد اظهار کرد :با وجود
تهدیدات و ایجاد شرایط سخت و ویژه  ،بنادر کشور
همچنان پر ترافیک هستند که نشان می دهد چرخ
کشتیرانی و بنادر در جریان است .این ظرفیت می
تواند تسهیل کننده اهداف اقتصادی کشور باشد.
وی با اعالم اینکه بندر چابهار می تواند آینده حمل
و نقل دریایی کشور باشد ،گفت :در حالی که سال
گذشته اکثر بنادر کاهش عملکرد داشته اند ،بندر
چابهار به تنهایی رشد  50درصد را تجربه کرد.وی
با اشاره به اینکه مشکالت مربوط به بخش بیمه
کشتیها از حوزه حقوقی برطرف شده و به بخش
فنی رسیده که امیدواریم به طور کامل تا چند وقت
آین��ده حل شود ،تصریح ک��رد :هزینههای نقل و
انتقال ارز کشتیه��ای خارجی در چنین شرایطی
دشوار است ،از این رو هزینه ارزی این کشتیها را 5
درصد در نظر گرفته ایم .این درخواست در جلسات
هیئ��ت عامل تصوی��ب شده و ب��ه زودی اجرایی
میشود.مدیرعامل سازمان بن��ادر و دریانوردی در
ادامه با اشاره ب��ه اینکه توسعه ترمینال شماره 3
کانتینری بندر شهید رجایی با قوت و قدرت در حال
اجراست و انتظار داریم فاز اول آن تا پایان امسال به
بهرهبرداری برسد ،گفت :تجهیز و تکمیل ترمینال
شماره  2کانتینری بندر شهید رجایی در حال انجام
بوده و سیاست سازمان بنادر کماکان بر پایه ایجاد
ظرفیت و ساخت زیر بناهای بندری توسط دولت و
ساخ��ت و توسعه روبناها و خرید تجهیزات توسط
بخش خصوصی است.

