
اعطای  نحوه  از  تازه ای  ابعاد  کار،  وزیر  با  توضیحات 
کمک های نقدی جبرانی و همچنین سبد حمایت غذایی 
میلیون  زیر سه  با حقوق  بازنشستگان  و  کارمندان  به 

تومان روشن شد.
به گزارش ایسنا، موضوع توزیع بسته های حمایت غذایی و پس از 
آن اعطای کمک های جبرانی دولت در هفته های اخیر در صدر اخبار 
روز قرار گرفته و با وسواس خاصی از سوی مردم و گروههای درآمدی 
دنبال می شد تا این که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وزارت کار، 
جزئیات جدیدی از نحوه ارائه بسته های حمایت غذایی و کمکهای 

جبرانی را اعالم کرد.
آنطور که شریعتمداری گفته قرار است این طرح در دو فاز کاالیی 
و نقدی دنبال شود به این نحو که در گام اول ظرف این هفته تمام 
افراد و دهک های تحت پوشش  نهادهای حمایتی در دستور کار قرار 
می گیرند و با جدول جدیدی که بر این اساس تعریف شده، هر 
خانوار یک نفره تا پنج نفره از رقمی بین ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان 

بهره مند می شوند.
او با اشاره به توزیع بسته حمایت غذایی، گفت: شکل این بسته 
کاالیی است و لیست کاالها هم متنوع است تا دست خانواده ها در 

انتخاب کاال باز باشد.
وزیر کار درعین حال گام دوم را پرداخت نقدی عنوان کرد و گفت: 
برنامه ما در گام دوم این است که همراه با حقوق این ماه یا زودتر 
از آن، به کارمندان دولت در بخشهای مختلف واریز نقدی داشته 
باشیم که این کار توسط دولت یا وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت 

خواهد گرفت.
شریعتمداری همچنین از برنامه ریزی برای آن دسته دهک های 
کم درآمدی که جزو اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، 
خبر داد و گفت: این افراد جزو گروه سوم هستند که طرح مربوط به 
 آنها دو هفته بعد از اجرای طرح در مرحله اول،   به اجرا درخواهد آمد.

به این ترتیب با گفته های وزیر کار در فاز نخست، مبلغ ریالی 
بسته حمایت غذایی بر اساس مصوبه دوم آبان ماه هیات وزیران و در 
راستای طرح حمایت غذایی از گروههای کم درآمد جامعه،  از این 
هفته به تمام خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص 
خواهد یافت و در فاز دوم، این مبلغ ریالی تحت عنوان کمک جبرانی 
که دولت قبال مصوبه آن را از تصویب هیات وزیران گذرانده بود، از 
طریق واریز به حسابهای حقوق کارکنان دولتی،  عملیاتی خواهد شد.
در فاز سوم،   اقشار و گروههای با درآمد کمتر که جزو اقشار حمایت 
شده تحت پوشش نهادها نیستند، در دستور کار قرار می گیرند که 
طرح مربوط به آنها دو هفته بعد از اجرای این طرح آغاز خواهد شد.

تمام  درآمد،  کم  خانوارهای  از  غذایی  حمایت  طرح  براساس 
خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی های کمیته امداد امام خمینی 

و سازمان بهزیستی، خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور 
ایثارگران و خانوارهای کم درآمد با دریافتی و درآمد ماهانه کمتر از 
سه میلیون تومان که توسط وزارت کار شناسایی شده و یا به تایید 
سازمان بهزیستی و کمیته امداد رسیده باشند مشمول بهره مندی از 

مزایای این بسته غذایی قرار می گیرند.
همچنین بر اساس مصوبه پرداخت کمک جبرانی دولت، همه 
کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی 
و شرکتی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و 
لشکری،  حمایت و بازنشستگان شرکت فوالد و سایر صندوق ها 
که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، از 
طریق حسابهای بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد خود کمک جبرانی 
دریافت می کنند و سازمان برنامه و بودجه مجاز است این کمک 

جبرانی را به حسابهای حقوق واریز کند.
موضوع اعطای کمکهای جبرانی و بسته های حمایت غذایی در 
هفته های اخیر از سوی فعاالن کارگری و کارشناسان حوزه کار مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته و واکنشهای مختلفی را به دنبال داشته 

است.
علی اصالنیـ عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار در این باره به 
دولت پیشنهاد کرده بود که به جای دادن سبد کاال به خانوارهای 
کارگری، مبلغی را به عنوان کمک خرجی به حساب یارانه آنها واریز 

کند.
به گفته وی در شرایط حاضر که خط فقر و تورم افزایش یافته 
است انتظار می رود این کمک جبرانی برای کارگران هم که عمدتا 
تومان نیست،   از یک میلیون  بیشتر  آنها  حداقل بگیرند و حقوق 

پرداخت شود.
فتح الهی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز با 
اشاره به جامعه هدف این طرح که شامل حقوق بگیران زیر سه 
میلیون تومان می شود، گفته بود: امروز برای همه مسجل شده که 
با این ارقامی که کارگران و کارمندان و بازنشستگان می گیرند دیگر 
نمی شود یک زندگی را اداره کرد و در این بین خانوارهای کارگری 
که حتی قادر به برآوردن نیازهای اولیه خود نیستند، بیشترین آسیب 

را در این شرایط دیده اند.

وی از دولت خواسته بود تا در کنار اختصاص سبد کاال و اعطای 
کمک های جبرانی به اقشار کم درآمد و کارمندان و بازنشستگان، 
برای کارگران هم کمک های جبرانی و بسته های حمایت غذایی 
جداگانه  درنظر بگیرد تا بیش از این معیشت کارگران به خطر نیفتد.

به گزارش ایسنا،  در روزهای اخیر رئیس جمهور از توزیع اولین 
بسته حمایت غذایی در آبان ماه خبر داده بود. به گفته وی، این بسته  
غذایی به افرادی که مشکالت بیشتری دارند و در فشار بیشتری 
هستند پرداخت خواهد شد و این روند تا پایان سال در چند نوبت 
ادامه خواهد یافت تا مشکالتی که برای مردم پیش آمده تا حدودی 

جبران شود.
با توجه به اعالم رئیس جمهور مبنی بر توزیع بسته غذایی به 
گروههای تحت فشار و اظهارات امروز وزیر کار که از برنامه ریزی برای 
سایر گروه های با درآمد کمتر که جزو اقشار تحت پوشش نهادهای 
حمایتی نیستند، خبر داده بود باید منتظر بود که ظرف دو هفته 
آینده با گسترده شدن ابعاد این طرح،  نحوه حمایت از کارگران و 

اقشار کم درآمد به چه طریق خواهد بود.

اقتصادی 5

معاون وزیر کشاورزی:

انبارها پُر است

معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که در تامین 
مواد غذایی و محصوالت کشاورزی به ویژه  کاالهای اساسی، هیچ مشکلی 

نداریم و انبارهای کشور از این محصوالت پُر است.
عبدالمهدی بخشنده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای تامین مواد غذایی 
از مبادی و کشورهای مختلفی استفاده می کنیم و در ماه های گذشته این مبادی 
متنوع تر و بیشتر شده است و مشکلی برای تامین محصوالت کشاورزی و غذایی 

به ویژه  کاالهای اساسی نداشته ایم.
وی با اشاره به این که هر محصولی را که خواستیم وارد کرده ایم و نیازهای 
ماه های آینده نیز تامین شده است، گفت : با توجه به همکاری های صورت گرفته 
بانک مرکزی و مجموعه دولت، کاالهای اساسی همچون برنج، روغن، شکر و 
آن چه که به نهاده های تولید برای تولید گوشت سفید، گوشت قرمز و لبنیات 
مربوط است، به اندازه کافی خریداری و وارد شده است و این واردات با روش های 

به کار گرفته شده همچنان ادامه  دارد.
معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه  داد: مبادی ورودی برای 
تامین محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی، کشورهای مختلفی هستند که 
همکاری های خوبی با آنها داریم و به اندازه کافی نیازمان را تامین می کنیم. بنابراین 

هیچ نگرانی برای واردات و تامین این محصوالت نداریم و نخواهیم داشت.
تامین  برای  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  دولت  مجموعه  بخشنده،  گفته  به 
نیازمندی های مردم در حوزه محصوالت کشاورزی و مواد غذایی، همه تالش خود 
را خواهند کرد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد چرا که در حال  حاضر 
انبارهای کشور از کاالهای اساسی با مصرف انسانی و نهاده های تولید در حوزه دام 

و طیور، پر است.

سایپا: جایگزینی خودروهای خانواده رنو با پراید و تیبا، 
اختیاری است

اطالعیه پیشین خود درباره تحویل  به دنبال  گروه خودروسازی سایپا 
خودروهای خانواده x۱۰۰ و x۲۰۰ به جای خودروهای ثبت نامی خانواده رنو، 
در اطالعیه جدیدی اعالم کرد که این موضوع اختیاری بوده و مشتریان 

محصوالت خانواده رنو می توانند برای دریافت خودروی خود صبر کنند.
به گزارش ایسنا، در اطالعیه سایپا در این رابطه آمده است:"

با توجه به عدم همکاری شرکت رنو در خصوص انجام تعهدات خود و ضمن 
عذرخواهی مجدد از مشتریان محترم به دلیل عدم امکان تولید خودروهای گروه 
رنو، به استحضار همه مشتریان متقاضی خانواده رنو می رساند، این بخشنامه برای 
جایگزینی با سایر محصوالت صادر شده است و با توجه به ظرفیت تولید گروه سایپا، 
در حال حاضر صرفا امکان جایگزینی با خودروهای گروه ایکس ۱۰۰ و ایکس ۲۰۰ 

مقدور است.
در بخشنامه ابالغ شده به نمایندگی های گروه سایپا، جایگزینی خودروهای گروه 

رنو با این محصوالت، به صورت کامال اختیاری انجام خواهد شد.
گروه سایپا در حال بررسی روش های مختلف جهت پاسخ به تعهدات ایجاد شده 
است و مشتریان می توانند تا دریافت محصول ثبت نامی خود با دریافت سود ۲۷ 

درصدی )مجموع سود مشارکت و تاخیر تا تحویل خودرو( منتظر بمانند.
عالوه بر این مشتریانی هم که خواهان انصراف هستند می توانند براساس بخشنامه 

مذکور از ۳۰ تا ۳۶ درصد سود براساس زمان انصراف بهره مند شوند".

کاهش ۲۲ درصدی پروازها در ماه مهر
شرکت فرودگاه ها جدیدترین آمارها از پروازهای انجام شده در مهرماه 
سال ۹۷ را اعالم کرده که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهش 

۲۲ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، طبق اطالعات ارائه شده در هفتمین ماه از سال جاری، ۲۹ هزار 
و ۶۱۵ پرواز انجام شده و این در حالی است که آمارهای سال قبل نشان می داد در 

مهر ۹۶ تعداد پروازها به بیش از ۳۷ هزار و ۵۰۰ پرواز رسیده بود.
به این ترتیب در شرایطی که پروازهای مهر سال قبل به رشد ۹ درصدی رسیده 

بودند در سال جاری روند پروازهای ایران کاهشی شده است.
همچنین در طول این مدت حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر از طریق فرودگاه 
های ایران جابجا شده اند که مانند گذشته همچنان فرودگاه مهرآباد بیشترین سهم 

را داشته است.
هرچند تعداد پروازهای مهرآباد در مهر امسال در قیاس با مدت مشابه حدود 
۲۰۰۰ پرواز کاهش یافته اما همچنان این فرودگاه قدیمی تهران فعال ترین فرودگاه 
کشور به شمار می رود و پس از آن فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد و فرودگاه امام 

خمینی تهران در رتبه های بعدی قرار دارند.
فرودگاه امام خمینی به عنوان فرودگاه محوری ایران در عرصه بین المللی در 
مقایسه میان سال جاری و سال گذشته، با کاهش ۱۳۰۰ پرواز و بیش از ۲۰۰ هزار 
مسافر رو به رو شده که این آمار نشان دهنده پایین آمدن قابل توجه پروازهای بین 

المللی کشور در یک سال اخیر است.
پس از فرودگاه امام خمینی تهران، فرودگاه های مشهد و شیراز در رده های بعدی 

باالترین میزان پروازهای بین المللی قرار گرفته اند.
سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای مهر ۹۷، نشست و برخاست بیش از ۲۴هزار 
فروند هواپیما بوده که در جریان آن بیش از دو میلیون و ۷۴۴ هزار مسافر و بیش 
از ۱۹ میلیون و ۲۴۳ هزار کیلوگرم بار منتقل شده است. به گزارش ایسنا، از ابتدای 
سال جاری و به دنبال مطرح شدن بحث تحریم های جدید آمریکا علیه اقتصاد ایران، 
تعدادی از ایرالین های خارجی اعالم کردند که به حضور خود در ایران پایان خواهند 
داد. همچنین به دنبال شکل گیری تالطم های ارزی جدید در اقتصاد ایران، نرخ 
بلیت هواپیما در پروازهای داخلی و خارجی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد 
و هرچند در ماه های گذشته تالش شده با پیگیری برخی سیاست های حمایتی بار 
دیگر نرخ ها به اعداد گذشته نزدیک شوند اما به نظر می رسد باال رفتن قیمت ها نیز 

تاثیری جدی در کاهش تقاضا برای سفرهای هوایی داشته است.
طبق اعالم رییس سازمان هواپیمایی کشوری بیش از ۵۰ درصد از هزینه های 
ایرالین های ایرانی از طریق ارزهای خارجی انجام می شود و این در حالی است که 
با وجود پیگیری های صورت گرفته هنوز شرکت ها نتوانسته اند ارز مورد نیاز خود را 

از طریق سامانه نیما دریافت کنند.

سه شنبه / ۲۲ آبان ۱3۹۷ / شماره ۲۷۷

 قیمت دام زنده کاهش می یابد
 رئیس شورای تامین دام کشور پیش بینی کرد: به دلیل افزایش جمعیت دام سبک گوسفندی در کشور، در روزهای آتی قیمت هر کیلوگرم دام زنده چهار تا پنج هزار تومان کاهش می یابد. »منصور پوریان« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 

افزود: امروز قیمت هر کیلوگرم دام زنده بین ۲3 تا ۲4 هزار تومان است که با توجه به میزان بارش ها، تامین علوفه مورد نیاز و افزایش جمعیت دامی به دلیل دوقلوزایی، به نظر می رسد عرضه دام سبک به بازار بیشتر شود و در نتیجه بازار داخلی متعادل خواهد 
شد. وی وضعیت واردات گوشت قرمز را نیز مطلوب عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود تولید و واردات گوشت قرمز، قصابی ها برای حفظ حاشیه سود خود اقدام به افزایش قیمت این محصول در بازار می کنند و اجازه نمی دهند قیمت ها کاهش پیدا کند.

با  توضیحات وزیر کار

نحوه واریز کمک جبرانی دولت مشخص شد
اخبار

۱۹ بانک ایرانی خارج از فهرست تحریم های ثانویه

دسترسی کدام  بانک ها به سوئیفت قطع می شود؟

بورس به روند افزایشی بازگشت

۱۹ بانک  و موسسه مالی ایرانی در فهرست تحریم های ثانویه آمریکا قرار 
ندارند و به احتمال بسیار زیاد دسترسی شان به سوئیفت قطع نمی شود.

به گزارش ایسنا، سامانه خدمات پیام رسان سوئیفت از هفته گذشته اعالم کرده بود 
که دسترسی برخی بانک های ایرانی را در پی تحریم های آمریکا علیه ایران قطع خواهد 

کرد؛ هرچند که این اقدام را "قابل تاسف" خوانده بود.
سوئیفت در بیانیه ای مختصر با اشاره به این که تعلیق بانک های ایرانی از دسترسی به 
این سیستم مالی "قابل تاسف" است، اعالم کرد که این اقدام را جهت ثبات و تمامیت 

سیستم مالی جهانی انجام داده است.
نکته  مهم این است که سوئیفت تاکید کرده که این تعلیق مربوط به همه بانک ها 
نیست و تنها برای برخی از بانک های ایرانی انجام خواهد شد؛ در عین حال از ذکر نام 

این بانک ها خودداری کرده است.
در ادامه این ماجرا، کمیسیون اروپا این اقدام سوئیفت را تا تاسف بار اعالم کرد و 
رویترز نیز دو روز پیش به نقل از مدیر اجرایی این سامانه اعالم کرد که قطع دسترسی 

این بانک های ایرانی به سوئیفت اواخر هفته جاری میالدی انجام خواهد شد.
با این حال برخی خبرها حاکی از این است که دسترسی برخی بانک های ایرانی از 
حدود ساعت ۱۵ امروز به سامانه سوئیفت قطع خواهد شد و این سامانه این موضوع را 
در قالب اطالعیه ای به بانک های موردنظر اعالم کرده؛ موضوعی که به صورت رسمی 

تایید نشده است.
هرچند که هنوز هیچ منبع رسمی نام بانک هایی که دسترسی شان به سیستم 
سوئیفت قطع می شود را اعالم و تایید نکرده است، اما باتوجه به فهرست تحریم های 
بانکی اولیه و ثانویه آمریکا می توان گفت که کدام بانک ها به احتمال بسیار قوی به 

ارتباط خود با سوئیفت ادامه خواهند داد.
بر اساس گزارش دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا )اوفک(، تمامی بانک های 
ایرانی تحت تحریم آمریکا قرار گرفته اند، اما برخی از این بانک ها تحت تحریم های 
اولیه هستند که هیچ فرد، شرکت یا شهروند آمریکایی اجازه مبادالت تجاری با آن ها را 
ندارد و برخی دیگر در فهرست تحریم های ثانویه آمریکا نیز قرار دارند که به این ترتیب 
هیچ شخص یا شرکتی در کل دنیا نمی تواند با این بانک ها مبادالت تجاری و مالی 
داشته باشد که درغیر اینصورت مشمول جریمه های سنگین خواهد شد. به این ترتیب 
پیش بینی می شود که دسترسی بانک هایی که صرفا تحت تحریم های اولیه آمریکا 
هستند، کماکان باقی بماند و احتمال قطع دسترسی سایر بانک ها به سوئیفت وجود 
دارد. بر اساس این گزارش، در حال حاضر حدود ۱۹ بانک ایرانی، فقط در فهرست 
تحریم های اولیه آمریکا قرار دارند و به احتمال بسیار قوی دسترسی شان به سامانه 

سوئیفت قطع نخواهد شد.
بانک های سرمایه، سامان، کارآفرین ایران، کیش اینترنشنال، اقتصاد نوین، شهر، 

کشاورزی، خاورمیانه، مسکن، پاسارگاد، توسعه تعاون، کفالت، قرض الحسنه رسالت، 
ایران زمین، همکاری های منطقه ای اسالمی، گردشگری، مهر ایران، حکمت ایرانیان و 
موسسه مالی توسعه بانک ها و موسساتی هستند که به نظر می رسد براساس آخرین 
تغییرات فهرست تحریم های آمریکا در لیست تحریم های ثانویه این کشور قرار ندارند 

و دسترسی شان به سوئیفت ادامه خواهد داشت.

و  خودرویی  بانکی،  گروه های  جمله  از  بورسی  گروه های  بیشتر  امروز 
محصوالت شیمیایی با افزایش قیمت سهام مواجه شدند؛ هرچند که در 

گروه نفت و فرآورده های نفتی نوسان قیمت عمدتا کمتر از دو درصد بود.
به گزارش ایسنا، امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۱۵۴۳ واحد رشد کرد 
و به رقم ۱۸۲ هزار و ۲۱۱ واحدی رسید. شاخص کل هم وزن نیز با ۳۰۱ واحد رشد 

رقم ۲۸ هزار و ۲۰۲ واحدی را تجربه کرد.
شاخص آزاد شناور با رشد ۱۸۱۴ واحد رقم ۱۹۲ هزار و ۳۱۲ واحدی را تجربه 
کرد و شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۱۲۲۲ و ۲۶۵۹ واحدی رشد کردند.

سرمایه  گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس 
ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس چهار نمادی بودند که بیشترین تاثیر افزاینده 
را روی شاخص های بازار سهام داشتند. هر یک از شرکت های نامبرده به ترتیب ۱۱۷، 

۹۶، ۸۳ و ۶۷ واحد تاثیر افزاینده روی شاخص کل داشتند.
در طرف مقابل پتروشیمی پارس، پتروشیمی جم، نفت بهران و مخابرات ایران هر 
یک به ترتیب ۱۹، ۱۱، ۹ و ۷ واحد تاثیر کاهنده روی نماگرهای بازار سرمایه داشتند. 
شیمیایی ها امروز با روند رشد در قیمت پایانی شان مواجه شدند. البته هم نمادهایی در 
این گروه بودند که افت قیمت  را تجربه کردند. در این گروه که جزو پرمعامله های امروز 
بود ۱۲۷ میلیون سهم به ارزش بیش از ۶۱ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.

فلزات اساسی امروز علی رغم افت نمادهایی همچون کالسیمین، توکافوالد، صنایع 
فوالد آلیاژ یزد و فرآوری مواد معدنی ایران عمدتا با رشد بیش از یک درصد روبه رو 

شدند.
خودرویی ها و نمادهای بانکی نیز امروز برخالف دو روز گذشته توانستند رشد 
قیمت را شاهد باشند. در تعدادی از نمادهای خودرو و همچنین بانک صف های خرید 

مشاهده می شد. به طوری که بعد از شرکت هایی که در باال نام برده شد نام برخی از 
بانک ها به عنوان افزاینده شاخص بازار دیده می شد.

در عین حال چهار سهم گروه نفتی با کاهش اندک قیمت مواجه شدند و مابقی 
سهم ها توانستند نوسانی مثبت و اندک داشته باشند. در این گروه ۵۶ میلیون سهم به 

ارزش حدود ۴۶ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.
به رقم ۷۵۸ میلیارد تومان رسید و حجم  امروز  ارزش معامالت بورس تهران 
معامالت رقم ۲.۴ میلیارد تومان را تجربه کرد. همچنین تعداد معامالت این بازار تا 

رقم ۱۵۹ هزار و ۷۰۶ واحدی باال رفت.
آیفکس نیز امروز ۲۵.۳۴ واحد رشد کرد و تا رقم ۱۹۸۶ واحدی باال رفت. ارزش 
معامالت فرابورس ایران رقم ۳۸۵ میلیارد تومان رسید و حجم معامالت عدد ۶۷۷ 

میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

به گفته رییس اتاق اصناف ایران، کمبود و سودجویی دو 
عامل اصلی گرانی گوشی تلفن همراه در بازار است.

به گزارش ایسنا، بازار تلفن همراه از ابتدای امسال پرنوسان بود 
و در مقطعی حتی با وجود اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، 
قیمت ها در این بازار همچنان رو به افزایش بود. البته بعد از چند 
ماه از تصویب بسته نخست ارزی و تعیین دالر ۴۲۰۰ تومانی، بسته 
جدیدی معرفی شد و ارز اختصاص یافته به واردات موبایل به بازار 
ثانویه منتقل شد و برخی از شرکت های واردکننده متخلف توسط 
دستگاه قضایی مورد مواخذه قرار گرفته و مدیران آنها بازداشت و 
تلفن های همراه آنها ضبط شد. در آن شرایط محمدجواد آذری 
جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - اعالم کرد که به 
زودی شاهد کاهش ۲۰ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه در 
بازار خواهیم بود و قرار است ۷۰۰ هزار دستگاه گوشی ضبط شده 
در دستگاه قضایی، تعیین تکلیف و به بازار تزریق شود که البته این 

اتفاق تاکنون نیافتاده است.

در چنین شرایطی اگرچه در مهر ماه شاهد کاهش قیمت 
تلفن همراه بودیم اما همچنان وضعیت این بازار مناسب نیست 
ماهه  در هفت  تلفن همراه  واردات  افزایش  وجود  با  که  چرا 
امسال، به گفته فروشندگان موبایل و کارشناسان، کمبود در 
منتشر  آمار  جدیدترین  براساس  می شود.  احساس  بازار  این 
شده گمرک در هفت ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزشی بالغ بر ۲۶۵ میلیون 
و ۹۶۳ هزار دالر به کشور وارد شده که نسبت به همین بازه 
زمانی در سال گذشته، ۲۸ درصد از نظر تعداد و ۴۳ درصد از 
نظر ارزش افزایش یافته است اما همچنان حال و هوای این 
بازار خوب نیست و به گفته علی فاضلی - رییس اتاق اصناف 
عامل  برخی سودجویی ها  و  بازار  در  موبایل  کمبود   ،- ایران 
گرانی این کاالست و مسئوالن باید نظارت و دقت بیشتری در 

این زمینه انجام دهند.
وی درباره وضعیت کنونی بازار موبایل به ایسنا گفت: این که 

گفته می شود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراهِ ضبط شده به 
بازار تزریق می شود تاکنون محقق نشده است، اما اگر این اتفاق 
هم بیفتد نهایتا نیاز یک ماه بازار تلفن همراه را تامین می کند چرا 
که در سال های گذشته حدود ۱۲ میلیون دستگاه تلفن همراه 
هم در سال خرید و فروش شده و این آمار به ثبت رسیده است 
که البته می توان با توجه به باال رفتن قیمت ها و نوسانات ارزی و 
کاهش معامالت بازار گفت که ۶۰۰ هزار دستگاه نیاز یک ماه را 

تامین می کند.
فاضلی افزود: به نظر می رسد عوامل بسیاری در بهم خوردن 
تعادل بازار گوشی تلفن همراه نقش دارد و در این زمینه باید 
پرسید که آیا نیاز بود که از ابتدا ارز رسمی کشور را با توجه به 
محدودیت های ارزی به واردات تلفن همراه اختصاص می دادیم و 
اگر این اتفاق می افتاد که افتاد چگونه باید نظارت می کردیم که 

سودجویی و سوء استفاده اتفاق نیفتد.
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: این در حالی بود که تخلفات 

بسیاری صورت گرفت و البته برای صاحبان شرکت های متخلف 
جرائمی در نظر گرفته شد و آنها دستگیر شدند. در پی این اتفاقات 
واردات گوشی تلفن همراه به خوبی انجام نشده و امروز شاهد 
بازاری هستیم که نیاز بازار در قالب کاالی همراه مسافر تامین 
می شود و بسیاری از آنها استانداردها و شرایط الزم را هم رعایت 

نکرده اند.
وی با بیان این که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان 
مسئول در این زمینه باید پاسخگو باشد که اشکال کار کجاست، 
اظهار کرد: در حال حاضر با کمبود گوشی تلفن همراه در بازار 
مواجه هستیم و بازار تقریبا با رکود دست و پنجه نرم می کند و 
نتوانسته ایم آن طور که باید عمل کنیم و در بازار موبایل با کم کاری 
و بیکاری مواجه هستیم. امیدواریم تمهیدات الزم برای این بازار 
اندیشیده شود و برای کاالیی که مزیت تولید داخلی آن وجود 
ندارد راهکار و پلت فرم مناسبی برای واردات آن و نظارت بر بازار 

اندیشیده شود.

عامل گرانی موبایل در بازار


