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شاهین شــایان آرانی، کارشناس 
بازار سرمایه می گوید: بازار سرمایه آینه 
تمام نمای اقتصاد است و تورم باالیی که 
اقتصاد را تهدید می کند و مبهم بودن 
فضای اقتصادی از یک ســو و مشخص 
نبودن آینده مذاکرات از ســوی دیگر 

ترمزهای مهم بازار سرمایه هستند. 
به گزارش »توســعه ایرانی«؛ بازار 
سرمایه این روزها مشــغول االکلنگ 
بازی در ارتفاع یک میلیون و ششــصد 
هزار واحدی است. ساختمان بلندمرتبه 
حافظ حاال موقعیت جدیدی را تجربه 
می کند .روز گذشــته بورس با سقوط 
آزاد ٢۵ هزار واحدی روبرو شد تا بار دیگر 
این بازار با عقبگرد به کانال حساس یک 
میلیون و پانصد هزار واحدی روبرو باشد .

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی 
و تحلیلگر بازار سرمایه  درباره احتمال 
ادامه دار شدن روند صعودی بورس به 
»توسعه ایرانی« اظهار کرد: پاسخ دادن 
درمورد ادامه دار شــدن روند صعودی 
شاخص در بازار سرمایه ، سخت است 
زیرا به نظر بنده هنوز عوامل و پارامترهای 
اقتصادی که دال بر رشد اقتصادی باشد را 

مشاهده نکرده ام. 
شایان آرانی، افزود: زمانی را می توان 
گفت رشد بازار سرمایه و بورس پایدار 
بوده و دارای پشــتوانه است باید عالئم 
مشــخصه رشــد پایدار را در اقتصاد 
مشاهده کرد اما متاســفانه هنوز این 
عالئم را نمی توان دید؛ باید در نظر داشت 
ممکن است بخشــی از رشد شاخص 
بورس هیجانی و به دلیل یک ســری 
انتظارات مثبتی باشــد که این روزها 
به وجود آمده است وگرنه بازار سرمایه 
و به ویژه شــاخص بورس زمانی رشد 
پایدار خواهد داشــت که عالئم رشــد 
شاخص های اقتصادی پایدار مشاهده 
شــود و همچنین هیجانات بر این بازار 

حاکم نباشد. 
وی تصریح کرد: مشکل اصلی کشور 
تورم بوده و این موضوع بسیار جدی است 
و هنوز این معضل حل نشده و در کنار آن 
شاهد کســری بودجه دولت هستیم و 
با تورم رابطع مستقیم دارد؛ همچنین 

مشکل حجم باالی نقدینگی در کشور 
حل نشده و نیز هنوز نتوانسته ایم رابطه 
مناسبی با فعالیت های بخش خصوصی 
در اقتصاد به وجــود آوریم تا این بخش 
خصوصی فعــال وارد اقتصاد شــود تا 
محرکی برای رشد اقتصاد داخلی شود. 

وی تاکید کــرد: همچنین عالئم 
مربوط به ارتباطــات بین المللی و در 
حوزه سرمایه گذاری های خارجی هنوز 
در صحنه مشــاهده نمی شود بنابراین 
با توجه به مجموع این موارد نمی توان 
گفت رشد فعلی شاخص در بازار سرمایه 
پایــدار و ادامه دار خواهد بــود یا خیر. 
برخی خبرهای مختلــف و مثبت در 
فضای کسب و کار وجود دارد و همتی 
که دولت بــرای جلوگیــری از قاچاق 
و ممانعــت از فعالیت هــای کاذب که 
موجب برهم ریختگی اقتصاد می شود 
، می توان محرک خوبی باشــد و عالئم 
مثبت محسوب می شــوند اما در کل 
عالئمی نیستند که بتوان گفت بر مبنای 

آنها د رشد پایدار اقتصاد و در نهایت بازار 
سرمایه را فرض کرد.  

این تحلیلگــر بازار ســرمایه  بیان 
کرد: البته بعضی از صنایع آثار مثبتی 
را مشــاهده کرده انــد که ایــن مورد 
ممکن اســت تحریک کننده شاخص 
بورس باشــد، بنده بیشــتر به دنبال 
شاخص های اساســی تر و به اصطالح 
»اســتخوان دارتر« هســتم که هنوز 

مشاهده نشده است. 
آرانی دربــاره پیش بینــی برخی 
کارشناســان مبنی بر در راه بودن موج 
جدید تورمی در اثر اقدامات اقتصادی 
اخیر و تاثیر آن بر بازار سرمایه توضیح 
داد: این مســاله قطعا بر بازار ســرمایه 
تاثیرگذار خواهد بــود اما بحث اصلی 
تاثیر مثبت و یا منفی تــورم بر بورس 
است؛ در بورس شاهد تنوع شرکت ها 
هســتیم و تورم می تواند روی بعضی 
از شــرکت ها اثر مثبت داشته باشد و 
برعکس بر برخی شرکت ها به صورت 

منفی اثر بگذارد بنابراین در این شرایط 
قیمت برخی شرکت ها رشد می کند و 
برخی دیگر افت قیمت دارند به همین 
دلیل تاثیر ترکیبی را شــاهد هستیم 
و اثر تورم معموال بر روی شــرکت های 
صنعتــی – تولیدی مثبت اســت و با 
فرض اینکه قیمت آنها کنترل شــده 
نباشد؛ بعضی از شرکت ها هستند که 
قیمت ها را با تــورم می توانند باال ببرند 
و وجود تورم به نفع آنهاست که می تواند 
به شرکت های فعال در صنایع غذایی 
اشاره کرد اما برخی شرکت های دیگر 
در شرایط تورمی دچار تالطم و بحران 
می شود با توجه به این موارد به قطعیت 
نمی توان گفت بورس در اثر تورم ضرر 
می کند یا استفاده می برد بلکه بستگی 
به نوع شرکت و حوزه فعالیت  آنها دارد. 

وی تاکیــد کرد: چه تــورم باال رود 
و چه پایین بیاید به نظــر بنده بورس 
عکس العمل های متفاوت نشان می دهد 
که پدیده خوبی محســوب می شود و 

نشان دهنده آن است که تنوع  فعالیت ها 
در بورس به اندازه ای است که بازیگران  
بازار ســرمایه ایران چه تورم باال رود و 
چه پایین بیاید با شناسایی فرصت ها 
سرمایه گذاری در بورس را انجام دهند. 
البته اگر تورم در حد وحشتناک فعلی و 
در محدوده 40 درصد باقی بماند کال اثر 
کاذب بر روی کلیت بورس می گذارد و 
کل اقتصاد را بهم می ریزد و بورس نیز 
از این شرایط متاثیر می شود بنابراین 
بنده امیدوارم که تــورم آنچنان پایین 
بیاید که وضعیت بازار سرمایه به حالت 
تعادل و نرمال برسد و و در روند طبیعی 
باال و پایین شــدن تورم، بــورس نیز 

عکس العمل نشان دهد. 
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی 
گفت: در حال حاضر تورم مزمن و بسیار 
باالست، به طور کلی بورس تحت الشعاع 
جو و فضای منفی حاکم بر اقتصاد قرار 
گرفته و باید این روند اصالح شود. تورم 
آنچنان باالست که به نظر بنده کال وضع 
بازار سرمایه را تحت الشعاع منفی قرار 

داده است. 
آرانی درباره احتمال تاثیر وضعیت 
بازارهای موازی در اثر شــوک اجرای 
طرح ها و اصالحــات اقتصادی جدید 
دولت بــر گرایش ســرمایه گذاران با 
حضور در بازار بــورس بیان کرد: خیر، 
شوکت های اقتصادی که دولت ها ایجاد 
می کنند در اصل این است که دولت ها 
به حساب خود می اندیشند قرار است 
برنامه هایی را اجرایی کنند که بر روی 
اقتصاد آثار مثبت می گذارد اما در اصل 
این گونه نیســت و متاسفانه این تفکر 
تاحدودی شبیه توهم است زیرا عملکرد 
دولت ها معموال تبدیــل به دخالت در 
بازارها شده و بســتر ایجاد شوک و جو 
منفی را در کل بــازار به وجود می آورد 
و آثار کوتاه مدت و بلنــد مدت ایجاد 
می کند؛ بنابراین دخالت های عملیاتی 
مســتقیم دولت ها که اثرات منفی در 
بازارها ایجاد می کند - با سیاست گذاری 
متفاوت اســت و اگر مثبت کار کنند 
می توانــد جهت بــازار را اصالح کرده 
و به ســمت شکوفایی ســوق دهد – 
می تواندبازار سرمایه را تحت تاثیر این 
جو قرار داده و با آن شوک وارد کند. در 

پاسخ به این ســوال که آیا واقعا زمانی 
که دولت ها در بازار دخالت می کنند ، 
موجب گرایش سرمایه گذاران خرد به 
حضور در بازار ســرمایه خواهد شد یا 
خیر؛ باید گفت بستگی دارد دخالت اگر 
باعث ایجاد رانت و فرصت برای بعضی از 
شرکت ها شود و منفعتی حاصل شود، 
حتم بدانید سهامداران خرد هوشمند 
هستند و شــرایط بازار را می سنجند 
و می توانند شــرایط را تحلیل کرده و 
برای ســرمایه  گذاری تصمیم بگیرند 
اما اگر دخالت ها سبب تاثیرات منفی بر 
منفعت شرکت ها شود، موجب خروج 
سهامداران خرد از بازار سرمایه می شود. 
آرانــی تاکیــد کــرد:  اطالعــات 
ســهامداران خرد بازار سرمایه نسبت 
به 10-1۵ سال گذشته؛ بسیار افزایش 
یافته و آنها آگاه تر و هوشیار تر هستند و 
البته بستگی دارد دخالت های دولتی 
چگونه در بازار سرمایه خود را نشان دهد 
و در مجموعه بســتگی به نوع دخالت، 
نوع شرکت و تاثیراتی که در بازار ایجاد 
می کند دارد و نمی تــوان گفت چون 
دولت دخالت کرده حتما سهامداران 
خرد وارد این بازار خواهند شد؛ به نظر 

بنده این گونه نمی توان تحلیل کرد. 

تورم و آینده نامعلوم مذاکرات برجام، ترمز بورس را کشیده است 

حافظ در موقعیت لغزان 
شاهین شایان آرانی در 

گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 
در حال حاضر تورم مزمن 

و بسیار باالست، به طور 
کلی بورس تحت الشعاع 

جو و فضای منفی حاکم بر 
اقتصاد قرار گرفته و باید 

این روند اصالح شود. تورم 
آنچنان باالست که به نظر 

بنده کال وضع بازار سرمایه 
را تحت الشعاع منفی قرار 

داده است

خبر

دبیر انجمــن واردکننــدگان برنج گفت: به 
تازگی مصوبه ای در ســتاد تنظیم بازار تصویب 
شد که بنا به آن واردات برنج تایلندی ممنوع شده 
است چراکه برنج تایلندی که شرکت بازرگانی 
دولتی وارد کرد در بــازار داخلی با اســتقبال 

مواجه نشد.
مسیح کشــاورز درگفت وگو با ایلنا، با اشاره 
به باال رفتن نرخ جهانی برنج، گفت: بعد از جنگ 
روسیه و اوکراین  شاهد باال رفتن قیمت غالت و 
سایر محصوالت کشــاورزی در بازارهای جهان 
بودیم؛ چرا که کشورها تالش دارند میزان ذخایر 

احتیاطی خود در زمینه غذا را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه چین بخشی از کسری گندم 
خود را با واردات برنج جبران کرد، گفت: در حال 
حاضر نرخ برنج خارجی حــدود 10 تا ٢0 درصد 

افزایش پیدا کرده است.
این فعال اقتصادی ادامــه داد: نرخ ارز، تعرفه 
وعوارض گمرکی و در نهایت نــرخ جهانی برنج 
خارجی جزو مولفه های تعیین قیمت برنج وارداتی 

محسوب می شوند.
کشاورز پایه محاسبات گمرک در سال جاری 
را بر اساس ای تی اس دانست و افزود: ای تی اس 
تقریبا 6 برابر ارز ترجیحی است و این مسئله تاثیر 
خود را بر قیمت تمام شده محصول می گذاشت و 

باعث باال رفتن نرخ برنج وارداتی می شد از این رو 
دولت تعرفه 6 درصدی سود بازرگانی را به 1 درصد 
رساند و مجلس نیز تعرفه گمرکی در قانون بودجه 
را از 4 درصد به 1 درصد تقلیل داد به همین دلیل 
نرخ برنج خارجی حدود هــزار تومان قیمت آن 

کاهش پیدا می کند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: 
کاهش تعرفه کمک می کند قیمت برنج خارجی 
چندان افزایش نرخ را تجربه نکند و اگر شــاهد 
اتفاق خاصی در روند واردات نباشــیم در نهایت 
برنج خارجی کیلویی 40 هزار تومان به دســت 

مصرف کننده نهایی می رسد.
وی در پاسخ به این پرســش که آیا با افزایش 
نرخ برنج هندی و پاکستانی می توان مبدا تامین 
را تغییر داد و برنج از کشورهای چون تایلند که نرخ 
پایین تری دارند وارد کرد؟ گفت: برنج از نوع های 
مختلف باید وارد کشور شود تا بازار شرایط رقابتی 

خود را حفظ کند و برنجی ها با درجه کیفی مختلف 
وارد کشور شود.

به گفته کشاورز؛ به تازگی مصوبه ای در ستاد 
تنظیم بازار تصویب شد که بنا به آن واردات برنج 
تایلندی ممنوع شده است چراکه برنج تایلندی که 
شرکت بازرگانی دولتی وارد کرد در بازار داخلی با 

استقبال مواجه نشد.
وی با اشــاره به وظیفه ذاتی شرکت بازرگانی 
دولتی در تامین ذخایر احتیاطی کشــور، گفت: 
بنا نیست که این شرکت برنج های لوکس وارد و 
در بازار عرضه  کند از این رو برنج های ارزان قیمت 
این کشــور را وارد کرد. این شــرکت برای اینکه 
تاریخ مصرف برنج های تایلندی اش نگذرد آنها 
را وارد بازار کرد اما از آنجایی که مورد اســتقبال 
مصرف کنندگان قرار نگرفت واردات برنج تایلندی 
ممنوع شد. البته، برنج تایلندی نوع مرغوب دارد 

که کیفیت آن با برنج داخلی برابری می کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بخشی از 
محموله ها وارداتی ترخیص نشده اند چراکه کاالها 
در گمرکات انبار شــده اند تا قانون بودجه جدید 
سیستم آن اعمال شود تا مجبور نباشند با قیمت 

گذشته محصول خود را عرضه کنند.
به گفته وی؛ در ســال جاری مجموع واردات 
30886٢ تن بــود که 3۵000 تن آن توســط 
شرکت بازرگانی دولتی وارد و حدود ٢00 هزار تن 

آن از سوی تجار وارد کشور شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج:

واردات برنج تایلندی ممنوع شد

مهرنوش حیدری
خبر اقتصادی

شرایط وام فرزندآوری تغییر کرد
بانک مرکزی بخشنامه دستورالعمل تسهیالت 
فرزندآوری را جهــت اجرا به شــبکه بانکی ابالغ 
کرد. براســاس این دســتورالعمل شــرایط وام 
فرزندآوری آوری تغییر کرده اســت.بر این اساس 
اقســاط وام با دوره تنفس شش ماهه آغاز می شود  
و بانک ها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از 
تاریخ وصول این بخشنامه، موضوع را به واحدهای 

اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابالغ کنند.
بر اســاس گزارش بانک مرکزی، بر این اساس 
برای فرزندانی که از ســال 1400 بــه بعد به دنیا 
آمده اند تسهیالت قرض الحســنه فرزندآوری، به 
ازای فرزند اول ٢0 میلیون تومان و به ازای فرزند دوم 
40 میلیون تومان و به ازای فرزند سوم 60 میلیون 
تومان و به ازای فرزند چهارم 80 میلیون تومان و به 
ازای فرزند پنج به بعد 100 میلیون تومان، در مورد 
تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام 

تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می شود.
    

رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران:
 ایران، هاب عبور
 غالت روسیه است

ایلنــا- رئیس 
کانــون انجمن های 
صنایــع غذایی ایران 
گفــت: میانگیــن 
واردات گندم در سال 

جاری به 7.۵ میلیون خواهد رسید؛ ایران هاب عبور 
غله روسیه است و می توان این گندم را به هر کشوری 
که بخواهد ترانزیت کند از آنجایی که میزان خرید غله 
در خلیج فارس افزایش چشمگیری پیدا کرده است 
ما به عنوان کشوری که مابین روسیه، قزاقستان و 
خلیج فارس هستیم می توانیم و باید از این فرصت 

برای توسعه تجارت خود استفاده کنیم.
محمدرضا مرتضوی گفت: روند واردات گندم 
متوقف نشده است. شرکت بازرگانی دولتی اقدام 
به واردات گندم می کند و تا به امروز نیز این واردات 
ادامه دارد و ماهی 700 هزار تن گندم وارد کشــور 
می شود؛ ماه های پایانی سال میزان واردات گندم در 

ماه به 1 میلیون تن نیز رسید.
وی با اشاره به اوج گرفتن خرید تضمینی گندم 
داخلی گفت: گندم استان های خوزستان، گلستان، 
فارس، کردستان، اردبیل و زنجان به دست آمده است 
و تا پایان شهریور میزان خرید گندم داخلی به مرز 

۵.۵ میلیون تن خواهد رسید.
    

نرخ تورم ساالنه اعالم شد
مطابق اعــالم مرکز آمار، نرخ تورم ســاالنه در 
اردیبشــهت ماه با کاهش 0.۵درصــد کاهش به 
38.7درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز افزایش 

3.7درصدی را ثبت کرده است.
مرکز آمار گزارش مربوط به تغییرات نرخ تورم در 

اردیبهشت 1401 را منتشر کرده است.
بر این اساس، نرخ تورم نقطه ای در اردیبهشت 
ماه 1401 به عدد 3٩.3 درصد رســیده اســت؛ 
یعنی خانوارهای کشــور به طــور میانگین 3.3٩ 
درصد بیشتر از اردیبهشت 1400 برای خرید یک 
»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه ای اردیبهشــت ماه 1401 در 
مقایســه با ماه قبل 3.7 واحد درصد افزایش یافته 
است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« با افزایــش 6.0 واحد 
درصــدی بــه 4٩.4 درصــد و گــروه »کاالهای 
غیرخوراکــی و خدمــات« با افزایــش ٢.7 واحد 

درصدی به 34.0 درصد رسیده است.
    

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور:
 رکود در بازار مرغ ارتباطی

 به قدرت خرید مردم ندارد 
 - یـسنـــا ا
مدیرعامــل اتحادیه 
مرغداران گوشــتی 
کشور در پاسخ به اینکه 
آیا افزایش قیمت مرغ 

قدرت خرید مرغ را کاهش داده است یا خیر؟ اظهار 
کرد: مردم یارانه دریافت کرده اند و قیمت مرغ نیز 
افزایش زیادی نداشته است؛ در نتیجه رکود بازار به 

قدرت خرید مردم ارتباطی ندارد.
حبیب اسداهلل نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا 
تقاضای خرید مرغ کاهش یافته است یا خیر؟ گفت: 
اگر چه با کاهش نســبی تقاضا مواجه شده ایم اما 
تولید هم افزایش یافته و بیش از مصرف مرغ تولید 
می شــود.وی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام 

نیز اقدام به جمع آوری مرغ های مازاد کرده است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشــتی کشور، 
افزود: قیمت مصوب مرغ گرم ۵٩ هزار و 800 تومان 
است که در بازار برای مصرف کننده کیلویی 37 تا 46 

هزار تومان است.

 وزیر ارتباطات دولــت دوازدهم اعالم کرد: 
آخرین باری که تصمیم داشتند واردات آیفون را 
ممنوع کنند، از رییس سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی خواستم که گزارش سه ماهه 
واردات گوشی های تلفن همراه را برایم تهیه کند. 
گزارش گویا بود، شرکتی خارج از روال همیشگی 
خود و سایر شرکتها، حجم زیادی گوشی آیفون 

وارد کشور کرده بود.
به گزارش خبرآنالیــن، محمدجواد آذری 
جهرمی، در کانال تلگرامی خود با انتشار تصویری 
از توئیت خود نوشت:  آخرین باری که تصمیم 
داشتند واردات آیفون را ممنوع کنند، از رییس 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
خواستم که گزارش سه ماهه واردات گوشیهای 

تلفن همراه را برایم تهیه کند.
وی تاکید کرد: گزارش گویا بود، شــرکتی 
خارج از روال همیشگی خود و سایر شرکت ها، 
حجم زیادی گوشــی آیفون وارد کشور کرده 
بود.آنچه باعث شد، روال ممنوعیت واردات در 
سری قبل متوقف شود؛ ارسال این مستندات به 
صاحبان تصمیم بود.او افزود: در حالیکه خبرهای 
خوبی از فروش نفت و بازگشت منابع آن از سوی 

دولت مطرح می شود و این گشایش ها به حدی 
بوده که خبر از عزم برای صــدور مجوز واردات 
خودرو می دهند؛ ممنوعیت ثبت سفارش گوشی 
تلفن همراه به دلیل محدودیــت منابع ارزی با 

اخبار قبلی در تناقض است.
وزیر ســابق ارتباطات و فناوری اطالعات 
تاکید کرد: چرا اصرار داشته و دارم که سیاست 
اعالم ممنوعیت واردات برخی گوشــی های 

پرطرفدار اشتباه است؟ دلیل واضح است؛ این 
تصمیم دور زدن سیســتم رجیستری را برای 
قاچاقچیان مقرون به صرفه و توجیه پذیر خواهد 
کرد و به نوعی یکی از سیستمهای کارا در مقابله 
با قاچاق کاال به کشور را ناکارآمد خواهد ساخت.

از سوی دیگر رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
صوتی، تصویری و تلفن همراه ضمن ابراز مخالفت 
با ممنوعیت واردات آیفون، گفت: پیشنهاد ما این 
است که حداقل تا شهریور که پیش تر اعالم شده 
بود، روی طرح ممنوعیت واردات گوشــی های 
لوکس کار کارشناسی انجام شود تا در بازار التهاب 

ایجاد نشود.
ابراهیم درستی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: با ممنوعیت واردات آیفون به این شــکل 
مخالفیم. باید بیشــتر کار کارشناسی روی این 

مسئله انجام شود.
وی افزود: پیشــنهاد ما این است که حداقل 

تا شــهریور که پیش تر اعالم شده بود، روی این 
طرح ممنوعیت واردات گوشی های لوکس کار 
کارشناسی انجام شــود تا در بازار التهاب ایجاد 

نشود.
درســتی درباره جزئیات ممنوعیت واردات 
موبایل های لوکس گفت: اگر موضوع ممنوعیت 
واردات موبایل های آمریکایی است که هرطور 
بزرگان صالح بدانند عمل می شود اما نباید این 
اتفاق بیفتد که موبایل های چینی و کره ای باالی 

600 دالر هم اجازه ورود پیدا نکند.
وی همچنیــن تاکید کرد که باید ســلیقه 
مصرف کننده در نظر گرفته شود و برای خریدار 

محدودیت ایجاد نشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، 
تصویری و تلفن همــراه درباره وضعیت بازار 
موبایل نیز گفت: قیمت موبایل وابسته به نرخ 
دالر است. حاال هم مقرر شده واردکنندگان 
گوشــیهای باالی 600 دالر از ارز حاصل از 
صادرات خشکبار استفاده کنند. اگر این ارز 
باالترین نرخ ارز در بازار باشد، اختالف قیمت 
در بــازار موبایل بین کاالهــای مختلف زیاد 
می شــود، اما نباید این وضعیت طوری باشد 

که مصرف کننده ضرر کند.هفته گذشــته 
واردکنندگان در سامانه جامع تجارت با این 
پیام مواجه می شــدند که ثبت سفارش برند 
اپل تا روز شنبه 31 اردیبهشت محدود شده 
است. اما امروز این پیام تغییر کرده و در سامانه 
اعالم شــده که با توجه بــه قرارگیری تلفن 
همراه با برند اپل در گــروه کاالیی ٢7 امکان 
ثبت سفارش آن وجود ندارد. گروه ٢7، گروه 
کاالهای لوکس و غیرضروری است که امکان 
تأمین ارز برای آنها وجود نــدارد. البته هنوز 
ابالغیه رسمی از سوی سازمان های متولی از 
جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
در این رابطه منتشر نشده و این وزارتخانه در 
هفته گذشته هم پاســخ روشنی به پیگیری 
ایســنا درباره ممنوعیــت ورود موبایل های 

لوکس نداده است.
گفتنی است ممنوعیت موبایل های لوکس 
و مشــخصا آیفون تاکنون چندین بار، به ویژه 
در مجلس شورای اســالمی مطرح شده است؛ 
تا جایی که حتی اعضای کمیســیون اصل ٩0 
مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه 

اول سال 1401 واردات آیفون ممنوع شود.   

 پشت پرده ممنوعیت واردات آیفون
 از زبان آذری جهرمی


