
ط��ی دو روز گذش��ته  محمود حجتی از تصمی��م دولت برای 
واردات گن��دم گفت، در حقیقت تی��ر خالص را به خودکفایی 
گندم زد که امس��ال برای چهارمین سال متوالی می خواستیم 

جشن بگیریم.
محم��ود حجت��ی  وزیر جه��اد کش��اورزی در جلس��ه هیات 
نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران زمانی ک��ه گفت »متأسفانه 
علی رغ��م اینکه امس��ال تولید ما در گن��دم افزایش یافته بود 
اما نتوانس��تیم هم��ه گندم را از کش��اورزان بخریم و برخی از 
کشاورزان گندم را به م��ا نفروختند« در حقیقت تیر خالصی 
به خودکفایی گندم بود که با امیدواری می خواستیم امس��ال 

نیز برای چهارمین سال آنرا جشن بگیریم.
کشور برای تامی��ن نیاز داخل ساالنه به 11 میلیون تن خرید 
دولتی گن��دم نیاز دارد که میزان خرید امس��ال از 8 میلیون 
تن فرات��ر نرفت و برای تامین این نی��از دولت باید 3 میلیون 
ت��ن گن��دم را از کشورهای��ی خریداری کند که م��ا را تحریم 
کرده اندکه این کشورها در حقیقت خودشان با تحریم ها مانع 
ورود غذا به کشور می شوند و ناگفته پیداست که نتیجه چنین 

درخواستی چه خواهد بود.
خودکفایی گندم برای کشور به ویژه در شرایط تحریم که خود 
آقای حجتی در همین جلس��ه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران اق��رار کرد »بر خالف ادعای آمریک��ا،  غذا و دارو را هم 
تحریم کرده اند« بس��یار حیاتی است. آقای وزیر گفت:اگرچه 
می گوین��د غ��ذا و دارو مشمول تحریم نیس��ت، ام��ا به دلیل 
محدودیت ه��ای نق��ل و انتقال پول و عملی��ات بانکی این دو 

قسمت حساس به نوعی دچار تحریم است.
هم��ه کشورها برای خودکفایی محص��والت کشاورزی به ویژه 
محص��والت اساسی و راهبردی مانند گندم تالش وافری دارند 
و با پرداخت یارانه های کالن می کوشند تا حدامکان این گونه 
محصوالت را در داخل تولید کنند و نیازی به واردات نداش��ته 
باشند،  وابستگی در محصوالت اساسی یعنی دست دراز کردن 
به بیگانگان و اگر این بیگانه دش��من دیرین تو باشد که سالها 
در پی تحریم وسنگ اندازی بوده ش��رایط پیچیده ترمی شود و 
شاید به همین دلیل بوده که امام راحل و مقام معظم رهبری 
بارهاو بارها که اگر جمع آوری ش��ود شایدبه اندازه یک کتاب 
باش��د به خودکفایی محصوالت کش��اورزی بویژه گندم تاکید 

فرموده اند.
اما چرا در حالی که انتظ��ار جشن خودکفایی برای چهارمین 
سال متوالی را داش��تیم به یکباره ورق برگشت و به وابستگی 

تبدیل شد؟
واقعی��ت این است که زنگ هشدار ب��رای تولید گندم از سال 
گذش��ته به ص��دا در آمده ب��ود، زمانی که دول��ت نرخ خرید 
تضمینی گندم را بس��یار پایین ت��ر از انتظار کشاورزان تعیین 
کرد که پس از رفت وبرگشت های چندباره و بحث و بررسی در 
ش��ورای اقتصاد از کیلویی 1700 تومان  فراتر نرفت این رقم 
آنق��در پایین بود که بارها کشاورزان ب��ه آن اعتراض کردند و 

کارشناسان نیز بر این کاهش نرخ صحه گذاشتند، اما از بخت 
بلند دولت، زمانی که نرخ های تضمینی اعالم ش��د کشاورزان 
گندم را کاشته بودندو گرنه انتظار بر این بود که سطح کشت 

گندم کاهش بیشتری داشته باشد.

نمایندگان سیگنال غلط دادند
در همی��ن اثنای خرید دولتی گن��دم به قیمت 1700 تومان، 
نمایندگان مجلس به کشاورزان قول می دادند که قیمت گندم 
باالت��ر خواهد رفت حال بماند که واقع��ا آنها اطالعی از پشت 
پرده داشتند یا برای جذب رای مردم در آستانه انتخابات این 
کار را می کردند اما نتیجه این ش��د ک��ه بخشی از کشاورزان 
بوی��ژه دالالن با این هدف که بع��دا گندم رابه قیمت بیشتری 
بفروش��ند گندم را در انباره��ا ذخیره کردند، اما هیچوقت این 
قیمته��ا افزایش نیافت و اکنون نگرانی از پوسیده ش��دن این 
گندم ها در انبارهای غیر استاندارد کشاورزان و دالالن دغدغه 

دیگری شده است.

در این میان کارخانه ه��ای آرد و بخش صنعتی هم که نگران 
افزای��ش قیمت بودند گندم را از کشاورزان پیش خرید کردند 
ت��ا مبادا بعدا افزای��ش قیمتی صورت بگی��رد و مجبور بشوند 
با قیم��ت بیشتری خریداری کنند البت��ه در پشت این ماجرا 
نگاهشان به سودآوری هم بود که برخی از آنها با چندین برابر 
ظرفیت نیاز گندم را خریداری کردند تا اگر افزایشی باش��د از 
این مس��یر هم سود کنند.بنابراین نبودن سامانه مناسب برای 
خرید گندم از سوی کارخانه ها و صنف صنعتی و عدم نظارت 
برای آنها سبب ش��د که برخی اصناف خودشان در نقش دالل 

ومحتکر ظاهر شوند.
مدیرعام��ل ی��ک کارخان��ه آرد در منطقه سراب ب��ه خبرنگار 
ف��ارس گفت: چندین هزار تن گندم را به قیمت 1650 تومان 
از کش��اورز خری��داری کرده است وی در دلی��ل اینکه چگونه 
کشاورز حاضر ش��ده به قیمت پایین تر از نرخ تضمینی به شما 
بفروش��د اینگونه توضیح داد: پرداخت ما نقدی است اما دولت 
معم��وال با تاخیرهای چندماهه می پ��ردازد ضمن اینکه دولت 

ش��اخص های مختلفی مانند ضریب افت و شکس��تگی و غیره 
لح��اظ می کند که قیمت را پایین می آورد و اصوال این عبارات 

برای کشاورز معمولی پذیر قابل پذیرش نیست.

قاچاق گندم
تف��اوت قیمت گن��دم در داخل و در کشورهای همس��ایه که 
حداق��ل 800 تومان بود انگیزه قاچاق را بیشتر می کرد همان 
زم��ان که کشاورزان گندم خ��ود را 1700 تومان می فروختند 
که پولش را چند ماه دیگر دریافت کنند قیمت در کشورهای 
همس��ایه که فاصله زیادی هم ندارن��د 2500 تومان و بیشتر 
به فروش می رفت و این مس��ئله انگی��زه برای قاچاق را بیشتر 
می کرد. دولت برای جلوگیری  هر گونه قاچاق انتقال گندم را 

از استان به استان ممنوع کرد.
آی��ا دولت  توانس��ت به این روش از قاچ��اق گندم به خارج از 
کشور جلوگیری کند؟هیچ مسئولی اطالعات بیشتری در این 
زمین��ه نداد اما نگاه ب��ه سابقه کنترل قاچاق کش��ور باور آنرا 

سخت می کند.

گندم خوراک دام شد
افزایش ه��ای بی روی��ه خ��وراک دام به سبب وابس��تگی 70 
درص��دی به واردات باعث ش��د، قیمت خ��وراک دام بیش از 
گندم شود و دامداران ترجیحا از گندم برای تغذیه دامهایشان 
استف��اده کردند تا پول کمتری ب��رای خوراک بپردازند قیمت 
کنجاله سویا به کیلویی 2500 تومان رسیده بود و برای دامدار 
بهترین گزینه گندم 1700 تومانی بود.و چنین شد که بخش 

زیادی از گندم تولیدی کشور به خوراک دام رسید.
آقای وزیر روز گذشته خیلی تالش کرد تا با طرح این موضوع 
که کشاورزان گندم را به دول��ت تحویل ندادند به خودکفایی 
گندم خللی وارد نشود اما پس از آنکه گفت قرار است شرکت 
بازرگانی دولت��ی میزان گندم واردات��ی را تصمیم گیری کند، 
کاخ آرزوهایی که یکس��ال ب��رای خودکفایی گن��دم پرورش 
داده بودی��م به یکباره فرو ریخت. حجت��ی چنین وانمود کرد 
ک��ه تولید به اندازه کافی انجام ش��ده اما کش��اورزان به دولت 
تحویل نداده اند تاشاید باور خودکفایی همچنان باقی بماند، اما 
واقعیت این است بی تدبیری هایی از همان تعیین قیمت خرید 
تضمین��ی گرفته تا عدم نظارت بر فرایند خرید و  گندم وجود 
داش��ته که  3 میلیون تن کسری گندم را برای این کشور رقم 

زد که امروز شاهد هستیم.
ام��ا این قصه هنوز تمام نشده است و امس��ال و سالهای دیگر 
ه��م ادامه دارد، دولت باید از امروز درس بگیرد وبرای سالهای 
آینده مراقب باش��د، یادمان باش��د که تعیین نرخ پایین خرید 
تضمینی، بازار افس��ار گس��یخته خ��وراک دام، ع��دم نظارت 
ب��ر دالل��ی و قاچاق و نیز وع��ده و وعیدهای بی م��ورد برخی 
نمایندگان از مهمترین دالیل کس��ری امس��ال خریدتضمینی 

گندم بود.  فارس
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برندگان قرعه کشی حساب های 
قرض الحسنه بانک پارسیان 

آیین قرعه کشی س��پرده های قرض الحسنه پس انداز 
ریالی صندوق قرض الحس��نه بانک پارس��یان)عملکرد 
س��ال 97-98( روز دوش��نبه مورخ 29 مهرماه س��ال 
جاری برگ��زار و برن��دگان نیکوکار این قرعه کش��ی 
مش��خص ش��دند.در ای��ن دوره از قرعه کش��ی که با 
حض��ور اعضای هی��ات نظارت بر قرعهکشی متشکل 
مرکزی  بانک  و  کشور  دادستانیکل  نمایندگ��ان  از 
و همچنی��ن محمدرض��ا فقی��ری، مدیرعامل صندوق 
قرض الحس��نه بانک پارسی��ان و دیگ��ر مدیران این 
بانک برگزار شد؛ به پاس قدردانی از نیت خیر سپرده 
گذاران قرض الحس��نه پس انداز، جوایز ارزنده ای به 
برندگان تعل��ق گرفت.37 کمک هزین��ه خرید واحد 
مس��کونی یک میلیارد ریالی، 57 کمک هزینه خرید 
خودرو داخلی300.000.000 ریالی، 67 کمک هزینه 
خری��د لوازم خانگ��ی تولید داخل��ی 150.000.000 
ریال��ی، 77 کم��ک هزین��ه سف��ر به عتب��ات عالیات 
50.000.000 ریالی، 87 کم��ک هزینه خریدصنایع 
دست��ی 20.000.000 ریال��ی، 177 برنده 5 میلیون 
ریال��ی و ده ها ه��زار جایزه نقدی دیگ��ر از جوایز این 
دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز 

ریالی صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان می باشد.

پاسخگویی شبانه روزی مرکز ارتباط با 
مشتریان بانک پاسارگاد 

مرک��ز ارتباط با مشتری��ان بانک پاسارگاد در تمام ایام 
هفت��ه و به صورت 24 ساعت��ه، پاسخگوی سؤاالت و 

تماسهای مشتریان است.
به گزارش روابط عموم��ی بانک پاسارگاد، این بانک در 
راستای تکریم مشتریان، امکان پاسخگویی به سؤاالت 
و ارایه مشاوره را از طریق مرکز ارتباط با مشتریان به 
ش��ماره 82890-021 در تمام ایام هفته و به صورت 
شبانه روزی فراهم کرده است. کارشناسان این مرکز در 
بخش  های مشاوره و اطالع رسانی، باش��گاه مشتریان، 
ام��ور سهام، پشتیبان��ی پایانه های ف��روش و بازرسی 
آم��اده پاسخگویی به مشتریان هس��تند. گفتنی است 
بانک پاسارگاد به منظور پیشبرد اهداف مشتری مداری 
و در راست��ای یکپارچه س��ازی فرآیند ثبت و پیگیری 
سئ��واالت، نظرات، مغایرت ه��ا و... اقدام ب��ه استقرار 
سامانه CRM کرده  است.از این رو مشتریان می توانند 
عالوه ب��ر برقراری تماس تلفنی ب��ا مرکز، درخواست 
خود را از طریق کلیه ش��عبه های این بانک در سراسر 
کش��ور، لینک ای��ن سامانه در  سای��ت بانک به نشانی 
 info@bpi.ir ایمی��ل  ی��ا  و   www.bpi.ir/crm
اعالم و پیگیری کنند. کارش��ناسان بانک پاسارگاد در 
کمترین زمان ممکن نسبت به پیگیری و پاسخگویی 

به مشتریان اقدام خواهند کرد.

مراسم پنجمین سوگواره ی "محرم ایران 
زمین" در ایوان انتظار برگزار شد

مراسم پنجمی��ن سوگواره ی "محرم ای��ران زمین" با 
حض��ور است��ادان و داوران حوزه عکاس��ی ،مدیران و 
مس��ووالن حوزه فرهنگی و شهری چهارشنبه 1 آبان 
م��اه در ای��وان انتظار ایس��تگاه مترو می��دان حضرت 
ولی عصر)عج( برگزار ش��د.به گ��زارش روابط عمومی 
بانک ای��ران زمین، سید محمد حس��ین استاد، مدیر 
رواب��ط عمومی بانک ایران زمی��ن در پنجمین مراسم 
سوگ��واره ی "محرم ایران زمی��ن" با تاکید بر اهمیت 
وظای��ف اجتماعی بانک ها گفت: م��ا در برگزاری این 
سوگ��واره که به پنجمین سال اجرا رسیده است سعی 
کردیم، در پی انجام مسئولیت اجتماعی خود در حوزه 
فرهن��گ و هنر با ثب��ت تصاویر از مراس��م سوگواری 
بزرگ��ان دین و ثب��ت اثر فرهنگی دین��ی گامی موثر 
برداریم.وی با اش��اره به حضور استادان حوزه عکاسی 
از جمله استاد فروتن و استاد مرادی در عرصه داوری 
آثار، افزود: تالش کردیم تا در اجرای این مس��ابقه از 
قالب ها سنتی بیرون بیاییم و توانستیم با بهره مندی 
از هنر و تجارب داوران حوزه عکاسی این اتفاق را رقم 
بزنیم و با نگاهی منعطف و به دور از سختگیری راه را 
برای حضور تمام عکاس��ان از تمام استان های کشور 
هموار کردیم تا این نمایشگاه دایر شود و مردم ببینند 

و قضاوت کنند و روایت کنند.

هفتمین جلسه کمیته کارشناسی 
شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه 
ص��ادرات غیرنفت��ی کشور در سال ج��اری به ریاست 
مع��اون وزی��ر صمت و ریاس��ت کل سازم��ان توسعه 
تجارت ای��ران، با حضور مدیرعام��ل صندوق ضمانت 
صادرات و رئیس مرکز ملی فرش ایران برگزار ش��د.به 
گ��زارش روابط عمومی سازمان توسع��ه تجارت ایران، 
هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه 
ص��ادرات غیرنفتی کشور با محوریت بررسی چگونگی 
افزای��ش سرمایه صن��دوق ضمانت ص��ادرات ایران و 
بازنگ��ری نح��وه محاسب��ه و تخصی��ص سرمایه های 
صن��دوق از ریالی ب��ه ارزی و بررسی آخرین وضعیت 
صادرات فرش دستباف ایران و موانع و مشکالت پیش 

روی آن برگزار شد.

اخبار

۴ خودرو از خط تولید خارج می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف تولید چهار خودرو تا پایان امسال و ابتدای 

سال آینده خبر داد.
رض��ا رحمانی افزود: اصالح ساختار و ساماندهی صنع��ت خودرو یکی از برنامه 

های جدی وزارت صنعت است.
وی بیان داشت: تولید پژو GLX 405 بنزینی تا پایان امسال متوقف می شود.

رحمان��ی همچنین با بی��ان اینکه تولید سه نوع پراید نی��ز در ماه های آینده متوقف 
خواهد شد، ادامه داد: تولید این سه محصول نیز در دی ماه 98، اردیبهشت و تیرماه 99 
متوقف خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مردم 
را از مهم ترین دالیل این تصمیم برشمرد و گفت: باید تالش کنیم در کنار افزایش کّمی 
خودروه��ا، کیفیت آنه��ا نیز ارتقا یابد و در این راستا ح��ذف برخی محصوالت می تواند 

راهگشا باشد.  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 واردات ۱۲۰ هزار تن ذرت آلوده به کشور  
رئیس سازمان استاندارد با اشاره به ورود 120 هزار تن ذرت آلوده به کشور طی 
1 س��ال گفت: 5.5 میلیون تن در س��ال واردات ذرت به کشور صورت می گیرد. 
وج��ود ی��ک محموله 120 هزار تنی ذرت آلوده در مقی��اس 5 میلیون تن عدد 

بزرگی به حساب نمی آید که نگرانی ایجاد کند.
نیره پیروزبخت در واکنش به خبر ارجاع یا صادرات محموله 140 هزار تنی ذرت 

آلوده وارداتی در بندر امام خمینی خوزستان گفت: دو محموله در سالهای 92 و 95 
ب��ه این بندر وارد ش��ده که با ورود سازمان استان��دارد هیچ یک از این محموله ها امکان 
ترخیص پیدا نکرده است. رییس سازمان استاندارد با بیان اینکه، محموله وارداتی اولیه 
در سال 92 وارد این بندر ش��ده بود که اجازه ترخیص به آن داده نشد، گفت: به دلیل 
وج��ود سم آفالتوکس��ین سازمان استاندارد اجازه ترخیص ای��ن محموله  را در آن زمان 

صادر نکرده است.  تسنیم

روش های جدید تامین مالی برای اشتغال 
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تخصیص منابع اش��تغال از محل 
قان��ون بودجه نزدیک به صفر است، از به کارگیری روش های جدید تامین مالی 

برنامه اشتغال از قبیل اوراق مشارکت خبر داد.
محمد ش��ریعتمداری درباره میزان تخصیص منابع اش��تغال فراگیر از محل بند 

الف تبصره 18 قانون بودجه اظهار داش��ت: بودجه عمومی امس��ال با مشکالت و 
محدودی��ت هایی مواجه است و فشارهای نظام سلطه نیز مشکالتی در بودجه ایجاد 

کرده است.
وی ادام��ه داد: سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد ش��رایط مطل��وب در اجرای بند الف 
تبص��ره 18 بودجه برای تامین منابع برنامه اش��تغال فراگیر ، روش های جدیدی تامین 
مالی از قبیل بکارگیری اوراق مشارکت برای فعالیت های اقتصادی را فراهم کرده است. 

 مهر 

برخی فع��االن بازار پیش بینی می کنند ک��ه قیمت موبایل 
افزایش نخواهد یافت؛ چرا که با افزایش تعرفه  گمرکی برای 
گوشی های مسافری، قیمت گوشی های شرکتی پایین تر از 
گوشی های مسافری می ش��ود؛ عالوه بر این که گوشی های 
ش��رکتی همه گارانتی دارند اما گوشی های مسافری بدون 

گارانتی هستند.
ط��رح رجیس��تری ی��ا ش��ناسنامه دار ک��ردن تجهی��زات 
سیم کارت خ��ور با هدف مب��ارزه با قاچ��اق از سال 1396 
اجرایی ش��د و برخالف گذش��ته ک��ه به دالیل��ی از جمله 
جعل ش��ناسه IMEI گوش��ی ها با شکست مواجه می شد، 
این بار با ترکیب دو ش��ناسه گوشی و سیم کارت به صورت 
همزمان، میزان تخلف از طریق جعل ش��ناسه گوشی را به 

صفر رساند.
این موضوع واردکنندگان غیررسمی را بر آن داش��ت که با 
روشی دیگر، برای واردات گوشی های قاچاق تالش کنند که 
یکی از این راه ها، واردات چمدانی گوشی های مسافری بود؛ 
پرداخ��ت مالیات بر ارزش اف��زوده و معافیت های گمرکی، 
در بره��ه ای از زمان موجب واردات هزاران گوش��ی به اسم 
مسافری ش��د و همین موضوع مسووالن را به فکر راه چاره 
انداخ��ت و آن دریاف��ت مس��تقیم کد فعال سازی گوش��ی 
مس��افری پس از پرداخت ع��وارض و ثبت موفق ش��ناسه 
سریال دستگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک به سامانه 

همتا امکان پذیر شد.
اما این اقدام هم چندان موفقیت آمیز نبود و به خرید و فروش 
اطالعات مس��افران و حتی بدون آگاهی آن ها منجر شد که 
در سفرهای زیارتی حجاج هم شدت گرفت. به همین دلیل 
با نزدیک ش��دن به ایام اربعین، تصمی��م جدیدی مبنی بر 

افزایش تعرفه گمرکی گوشی های مسافری گرفته شد.
بدین ترتی��ب وزارت صنعت،  معدن و تجارت، تعرفه گمرکی 
واردات تلف��ن همراه را با افزایش حقوق ورودی گوش��ی به 
26 درصد رساند، همچنین معافیت 80 دالری برای واردات 
تلفن همراه مسافری حذف شد و مقرر شد استفاده از نرخ ارز 
بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه 
مسافری اعمال شود. در این راستا، رضا دیهیمی بیان کرد: 
تعرفه قبلی مسافری که 80 دالر معافیت داشت و تعرفه اش 
هم پایین بود، موجب شد از این موقعیت سوءاستفاده  شود 
و خری��د و فروش پاسپورتی هم در ب��ازار راه افتاده بود؛ در 
حالی که همانطور که از اسم واردات مسافری پیداست، باید 
قابلیتش تنها برای مس��افر واقعی باش��د که بتواند کاالیش 
را از کشورهای��ی که به آن ه��ا رفته، تهیه و اینجا به نام و با 

پاسپورت و سیم کارت خودش رجیستر کند.
وی ادام��ه داد: افزای��ش تعرف��ه گمرکی و ح��ذف معافیت 
80 دالری گوش��ی های مسافری باعث ش��د که از خرید و 
ف��روش پاسپ��ورت جلوگیری ش��ود. البته در گوش��ی های 
مسافری افزایش قیمت داشتیم، اما در گوشی های وارداتی 
ش��رکتی افزایش قیمت آنچنانی نداش��تیم. اما درنهایت به 
نفع مصرف کننده است زیرا گوش��ی های مس��افری گارانتی 
ندارند اما تمامی گوشی های شرکتی 18 ماه خدمات پس از 

فروش و گارانتی دارند.
نایب رییس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی 
در پاسخ به این که در چنین ش��رایطی برای مسافر به صرفه 
است که بخواهد گوشی وارد کند؟ گفت: با تعرفه باال و اگر 
کاربران بخواهند گوشی گارانتی دار بگیرند، به نفعشان است 
که از بازار و گوشی های شرکتی را تهیه کنند و این موضوع 

به طرح رجیستری هم کمک می کند.
دیهیمی با بیان این که تعداد شرکت های واردکننده اکنون 
بیش از 176 شرکت است، افزود: این موضوع باعث می شود 
که سرمایه گذاری آن ها بیش تر شده و بتوانند بازار را تامین 
کنن��د، همان طور که در ماه گذش��ته، بازار بیش از ظرفیت 
مورد نیازش گوش��ی داشت و آن ها توانستند بازار را تامین 

کنند و دیگر نیازی به کاالی مسافری و پاسپورتی نیست.
وی در پاس��خ به این که آیا مشکل��ی از نظر کمبود در بازار 
وجود ندارد؟ اظهار کرد: خیر، بازار بیش از ظرفیت گوش��ی 
دارد و اش��باع هم شده است. مصرف گوشی در ایران ماهانه 
بین 800 هزار تا یک میلیون دستگاه است و در شهریورماه 
امس��ال بیش از یک میلیون و 100 هزار دستگاه به صورت 

قانونی توسط این شرکت های واردکننده وارد شده بود.
نایب رییس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی 
با اش��اره به احتمال افزایش قیمت، بیان ک��رد: در کاالهای 
گران قیمت که برای ش��رکت ها مقرون به صرفه نبود و بیش تر 
از طریق مس��افری وارد می ش��د، افزایش قیمت داشتیم اما 
گوشی های گران قیمت وارداتی توسط شرکت های واردکننده 
ثبت سفارش ش��ده و هفته آینده از گمرک ترخیص می شود 
و قیمت ها به قیمت های قبل برمی گردد. دیهیمی ادامه داد: 
بنابرای��ن افزایش قیمتی برای مصرف کننده نهایی نخواهیم 
داش��ت زیرا ن��ه دالر گران ش��ده و نه تعرفه گوش��ی های 
ش��رکتی افزایش پیدا کرده و نهایتا همان سه درصد هزینه 
خدمات پس از فروش به گوش��ی ها اضافه می ش��ود و مورد 
دیگ��ری برای افزایش قیمت وجود ندارد و با افزایش قیمت 

نامتعارفی روبه رو نخواهیم بود.  ایسنا

براساس پیش بینی فعاالن؛
موبایل دیگر گران نمی شود

رئیس مرکز آمار؛
تولید آمار با روش ثبتی مبنا 

کلید خورد 
رئیس مرکز آم��ار ایران گفت: پیش نویس قانون آمار 
کشور مرداد ماه امس��ال به تصویب شورای عالی آمار 
رسید و در همین راستا فهرست آمارهای رسمی تهیه 

و در مسیر تصویب در شورای عالی آمار قرار دارد.
جواد حس��ین زاده به مناسبت اول آبان ماه، روز ملی 
آم��ار با بیان اینکه »ثبتی مبنا« از مباحث مورد توجه 
مرک��ز آمار ایران اس��ت، اظهار داش��ت: از مهم ترین 
گرایش هایی که در دنیا روی مدل سازی نظام آماری 
تمرکز ش��ده بحث »ثبتی مبنا« کردن آمار است. در 
ایران نیز به دنبال این هس��تیم که به جای استفاده از 
آم��ار سنتی، درصد قابل توجهی از آمارگیری ها را به 

سمت ثبتی مبنا ببریم.
رئی��س مرکز آمار ایران با اش��اره ب��ه اینکه داده های 
باارزش��ی در دستگاه ها وج��ود دارد، افزود: در روش 
ثبت��ی مبنا این داده ها و پردازش هایی که به ش��کل 
علمی تهیه ش��ده و در ادامه نیز، تقابل داده ها صورت 
گرفته اس��ت را تبدیل به داده آم��اری می کنیم و در 
نهایت نی��ز این داده های آماری به آمار رسمی تبدیل 

می شود.
وی ادامه داد: استفاده از روش ثبتی مبنا منجر به باال 
رفتن کارایی نظام آماری ش��ده و به��ره وری را بهبود 
می بخشد؛ همچنین می توانیم آمارهای متنوع تری با 

کیفیت بیشتر و هزینه کمتر تولید کنیم.
حس��ین زاده با بی��ان اینکه اوض��اع داده های اداری 
دستگاه ها خوب است، گفت: با شعار »همگرایی ملی 
برای مدرن سازی نظام آماری« در پی این هستیم که 
با همک��اری دستگاه ها و کلیه ق��وا این بحث مهم را 

پیاده سازی کنیم.
وی اظهار داش��ت: طی 2 سال گذشته مبانی تئوریک 
این ک��ار را انج��ام داده ایم و در ح��ال حاضر از نظر 
تئ��وری وضعیت خوبی داری��م و نقشه راه را مشخص 
ک��رده ایم. در همین راستا نیز برنامه توسعه ملی آمار 

کشور به دستگاه ها ابالغ شده است.
رئیس مرکز آم��ار ایران گفت: پیش نویس قانون آمار 
کشور نیز در مرداد ماه به تصویب ش��ورای عالی آمار 
رسید و در همین راستا فهرست آمار رسمی تهیه و در 
مس��یر تصویب در شواری عالی آمار قرار دارد. حسین 
زاده گفت: در حال حاض��ر عمده سازمان ها همکاری 

کرده اند و مقدمات اولیه را پیش برده ایم. مهر 

معاون وزیر صنعت خبرداد؛
اعالم آمادگی ۱۷ کشور برای 
سرمایه گذاری در بندر چابهار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در همایشی 
که ب��رای جذب سرمایه گ��ذاران خارجی ب��ه منظور 
توسع��ه بندر چابه��ار برگزار ش��د، 17 کشور خارجی 

اعالم آمادگی کرده اند.
حسین مدرس خیابانی در حاشیه شورای توسعه بندر 
چابه��ار در جمع خبرنگاران اظهار ک��رد: این دومین 
جلس��ه برای توسعه استفاده از بندر چابهار است و ما 
در این جلس��ه بیش از هر چی��ز به دنبال جلب توجه 
تج��ار و بازارگانان برای استفاده از بندر چابهار و دیده 

شدن ظرفیت بزرگ این بندر هستیم.
قائ��م مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ش��اید 
بی��ش از هر چیز هدف از توسع��ه بندر چابهار جهش 
اقتصادی برای استان سیس��تان و بلوچستان از محل 
رونق بندر چابهار است و ما در حال حاضر با همکاری 
دو ش��رکت پشتیبانی ام��ور دام و بازرگانی دولتی در 
حال تخلیه بخشی از کاالهای اساسی مورد نیاز کشور 
در بندر چابهار هس��تیم. مدرس خیابانی ادامه داد: تا 
ام��روز حدود 350 ه��زار تن کاالی اساس��ی در بندر 
چابه��ار تخلیه و ی��ا در حال حمل به این بندر است و 
خوش��بختانه با هماهنگی گمرک و سایر دستگاه های 
مسئول تخصیصات و تخفیفاتی برای محموله های این 

بندر در نظر گرفته شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در 
حال حاضر تخلیه و بارگیری کاال در بندر چابهار هیچ 
محدودیت و کس��ری از نظر امکانات نس��بت به سایر 
بنادر ن��دارد و ما به دنبال آن هس��تیم که به سرعت 
حداق��ل 50 درصد از ظرفی��ت 8.5 میلیون تنی این 

بندر را فعال کنیم.
مدرس خیابانی با دعوت از سرمایه گذاران و تجار برای 
استف��اده از ظرفیت بندر چابه��ار خاطر نشان کرد: ما 
معتقدیم تجارت و بازرگان��ی پیشران تولید در کشور 
است و بر همین اساس برای افزایش تولید می بایست 

زیرساخت های تجارت و بازرگانی نیز توسعه یابد.
به گفت��ه وی در ح��ال حاضر مزیت ه��ا و تخفیفاتی 
در انب��ارداری، موض��وع ارزش اف��زوده و هزینه ه��ای 
کشتی رانی ب��رای کاالهای بندر چابهار در نظر گرفته 
ش��ده و در همایش��ی که برای ج��ذب سرمایه گذاران 
خارجی به منظور توسعه بندر چابهار برگزار ش��د، 17 

کشور خارجی اعالم آمادگی کرده اند.  شاتنا 

تیر خالص به خودکفایی گندم
رشته ها پنبه شد؛

گزارش


