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وهای لوکس قاچاق   تداوم تالش برای صادرات خودر
رئیس س��ازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: 

هنوز خودروهای لوکس قاچاق صادرات نشدند.

امی��ن دلی��ری در گفت وگو با فارس، با اش��اره به آخرین 
وضعی��ت ص��ادرات مج��دد خودروهای لوکس قاچ��اق اظهار 
داش��ت: تاکنون معامله ای برای ص��ادرات این خودروها انجام 

نشده و بازاریابی آنها بسیار کار مشکلی است.

مدیرعام��ل س��ازمان جمع آوری و فروش ام��وال تملیکی 
تأکی��د کرد: تعدادی بنز لوک��س قاچاق در یزد وجود دارد که 
بازاریابی برای آنها صورت گرفته و پیش��نهاد صادرات و خروج 

آنها ارائه شده اما تاکنون معامله ای نهایی نشده است.

وی در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که یک��ی از مباحث جدی 
در رابط��ه با کااله��ای قاچاق به ویژه خودروه��ا برخورد قاطع 
و س��وزاندن آنها بود، تصریح کرد: تع��داد خودروها یکی دو تا 

نیست و می توان استفاده مطلوب از این کاالها داشت.

معاون بین الملل بانک مرکزی اعالم کرد
خ ارز تا پایان سال  برنامه یکسان سازی نر

مع��اون بین المل��ل بانک مرک��زی با بی��ان اینکه توقف 
ف��روش ارز مس��افرتی در جهت یکسان س��ازی نرخ ارز جنب استانبول

اس��ت، گف��ت: اگ��ر چ��ه هن��وز زم��ان دقی��ق اجرای 
یکسان سازی نرخ ارز مشخص نشده اما فعال برنامه ریزی ها، اجرای آن را برای 

پایان سال جاری پیش بینی کرده است.
ب��ه گزارش ایِبنا، غالمعلی کامیاب در پاس��خ به این س��وال که آیا توقف 
فروش ارز مس��افرتی از امروز براساس دس��تورالعمل بانک مرکزی و تهیه این 
ارز با نرخ بازار آزاد توس��ط مس��افران می تواند، مقدمه ای برای اجرای یکسان 
س��ازی نرخ ارز توسط این بانک باشد؟ اظهارداشت:  توقف فروش ارز مسافرتی 

در جهت اجرای یکسان سازی ارزی است.
معاون بین الملل بانک مرکزی درباره زمان اجرای برنامه یکس��ان سازی 
نرخ ارز گفت: گرچه هنوز زمانی برای اجرای برنامه تک نرخی کردن ارز توسط 
بانک مرکزی به صورت مش��خص تعیین نشده اس��ت اما فعال برنامه ریزی ها، 

اجرای آن را برای پایان سال جاری پیش بینی کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ش��رایط الزم برای اجرای برنامه یکسان سازی ارزی 
از جمله آماده س��ازی کامل کارگزاری ها و ارتباطات بین المللی در این راستا 
حاصل نش��ده اس��ت و باید این موارد قبل از برنامه تک نرخی کردن ارز انجام 
شود، افزود:  با وجود اینکه حذف ارز مسافرتی در جهت تک نرخی کردن نرخ 

ارز است اما نمی توان آن را مقدمه ای برای این اجرا برنامه دانست.
کامی��اب ادام��ه داد: با وج��ود اینکه کاره��ای زیادی برای آغ��از اجرای 
یکسان س��ازی نرخ ارز انجام شده اما اقدامات دیگری نیز ادامه دارد که توقف 

فروش ارز مسافرتی یکی از سیاست های اتخاذ شده در راه آغاز شده است.

مدیر پذیرش بورس تهران عنوان کرد
2 شرکت در آستانه ورود به بورس 

مدیر پذیرش بورس تهران با اعالم اینکه دو ش��رکت به 
حافظ زودی در بورس تهران عرضه می ش��ود، از اتفاقات خوبی خیابان 

که امسال برای ایرانسل خواهد افتاد خبر داد.
اس��ماعیل درگاهی در گفت وگو با ایسنا، در پاس��خ به اینکه وزیر اقتصاد 
دولت دوازدهم چه اقداماتی برای رشد بازار سرمایه می تواند انجام دهد؟ اظهار 
کرد: یکی از کارهایی که می توان در بازار س��رمایه انجام ش��ود تسهیل انتشار 
اوراق ارزی اس��ت، وقتی شرکتی در ایران بتواند همکار خارجی بگیرد میتواند 

از خارج کشور تامین مالی هم انجام دهد.
وی ادامه داد: باال بردن جایگاه تامین مالی از طریق بازار س��رمایه در کل 
سیس��تم اقتصادی میتواند برای اقتصاد ما راهکار مناس��بی باش��د. این اتفاق 
میتواند از کانال نهاد س��ازی رخ دهد. عالوه بر این اگر وزیر جدید در ابتدای 
کار یک مدل جامع برای بازار ببیند خیلی از مش��کالت بازار س��رمایه ما حل 

می شود. 
مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار ادامه داد: وقتی قانون توسعه ابزارها آمد 
خیلی از مشکالتی که در قانون تجارتادست و در حوزه تشکیل نهاد ها دست و 
پا گیر بود سر و سامان گرفت. چانه زدن برای ارتقای بازار سرمایه از کارهایی 
اس��ت که می توان در سطح وزارت انجام داد. درگاهی در پاسخ به اینکه چند 
شرکت در حال حاضر برای ورود به بورس آماده هستند گفت: در حال حاضر 
دو شرکت های وب و چدن سازان آماده عرضه هستند و چند شرکت دیگر هم 

در حال آمدن به بازار سرمایه می باشند.
وی در پاس��خ به اینکه آیا تا پایان س��ال حدود ۱۲ ش��رکت وارد بورس 

می شوند؟ گفت: این رقم به نظر منطقی می آید.

 آغاز فعالیت سامانه ثبت قراردادهای کار؛ 
ودی به ز

معاون روابط کار وزیر کار از فراهم ش��دن ش��رایط 
آغاز فعالیت س��امانه ثبت قراردادهای کار در ۴ اس��تان 

کشور خبرداد.
احمد مش��یریان در گفتگو با مهر، از آماده ش��دن 
س��امانه جامع روابط کار برای مدیری��ت روابط کارگر و 
کارفرم��ا خبرداد و گفت: زیرس��اخت ها و مقدمات آغاز 
فعالیت این س��امانه فراهم شده است و به زودی آغاز به 
کار می کن��د. وی افزود: س��امانه جامع روابط کار در فاز 
اول در ۴ اس��تان تهران، البرز، اردبیل و سمنان به طور 
آزمایش��ی اجرایی  خواهد ش��د و پس از حدود یکماه و 
شناس��ایی و رفع ایرادات نرم افزاری، فرایندی و س��خت 
افزاری فعالیت سامانه در سراسر کشور اجرایی می شود.

معاون وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی در امور 
روابط کار ادامه داد: ذیل سامانه جامع روابط کار حدود 
۳۲ ن��رم افزار فعالیت خواهند کرد که یکی از مهمترین 
این نرم افزارها س��امانه ثبت قراردادهای کار اس��ت که 
یک بانک اطالعات از وضعیت قراردادهای کار در ایجاد 
خواهد ش��د و از طریق آن می توان قراردادهای موقت و 
س��فید را شناس��ایی کرد؛ به این ترتیب می توان میزان 

قراردادها اعم از دائم یا موقت را تعیین کرد.
مش��یریان با بیان اینکه سامانه جامع روابط کار در 
راستای ارتقای امنیت شغلی نیروی کار تهیه شده است 
افزود: یکی دیگر از امکانات این سامانه ثبت شکایات و 

دادخواست های مربوط به روابط کار است.
ش��انزدهم مردادماه امس��ال در حاش��یه نشس��ت 
تخصصی امنیت ش��غلی همراه با امنیت سرمایه گذاری 
و تولی��د، با حضور علی ربیعی وزیر تع��اون، کار و رفاه 

اجتماعی از سامانه جامع روابط کار رونمایی شد.

پیش بینی تولید۱۱۰هزارتن برگ سبز چای
رئی��س س��ازمان چای کش��ور از خری��د حدود۹۰ 
هزارتن برگ س��بز چای در چین های بهاره و تابس��تانه 
خب��ر داد و گفت: تاکنون ۶۶ درصد مطالبات چایکاران 

پرداخت شده است.
محمدول��ی روزبه��ان در گفتگ��و با مه��ر از پایان 
مرحله دوم چین تابس��تانه برگ س��بز چای خبر داد و 
اظهارداش��ت: در مجموع چین بهاره و تابس��تانه حدود 
۹۰ هزارتن برگ سبز چای از کشاورزان خریداری شد.
وی ب��ا بیان اینک��ه چین پاییزه از ح��دود ۱۰ روز 
دیگر آغاز می ش��ود، گفت: علی رغم اینکه در تابس��تان 
در زمینه نزوالت جوی مشکل داشتیم طی یکی دو روز 

اخیر شرایط بارندگی عالی بوده است.
رئی��س س��ازمان چ��ای کش��ور ارزش برگ س��بز 
خریداری ش��ده را از چایکاران را ح��دود ۱۷۴ میلیارد 
تومان عن��وان و اضافه ک��رد: تاکن��ون ۱۱۴ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان از این مبلغ)۶۶ درصد( به حس��اب 

چایکاران واریز شده است.
روزبه��ان با بی��ان اینکه س��ال ۹۵ از نظر بارندگی 
و می��زان تولید چای یک س��ال اس��تثنایی بوده و قابل 
مقایسه با هیچ س��الی نیست، افزود: سال ۹۶ را از نظر 
نزوالت جوی می توان با س��ال ۹۳ مقایسه کرد؛ این در 
حالی اس��ت که ما در سال ۹۳ تا پایان مهرماه کال ۶۵ 
هزارتن برگ س��بز تولید کردیم اما امسال تاکنون ۹۰ 

هزارتن تولید داشته ایم.
وی ادام��ه داد: انجام به موقع عملی��ات به زراعی، 
احیای باغات رها ش��ده و رس��یدگی به باغات از جمله 

دالیل افزایش تولید در سالجاری است.

بنابر گفته فعاالن بازار لوازم 
کــش خانگی گردش مالی این بازار خـط 

بی��ش از ۲۰ ه��زار میلیارد 
تومان استاس��ت و  بازار ایران برای تولیدکنندگان 
خارج��ی لوازم خانگی بعد از آمری��کا دومین بازار 
جهان اس��ت و س��ود زی��ادی برای ش��رکت های 

تولیدکننده آن دارد.
براس��اس اطالعات موجود از این رقم گردش 
مال��ی چیزی در ح��دود ۱۵ هزار میلی��ارد تومان 
آن در اختی��ار لوالزم خانگی خارجی اس��ت و این 
درحالی اس��ت که صنای��ع لوازم خانگ��ی یکی از 
صنایعی در ایران اس��ت که می تواند اشتغال بسیار 

زیادی برای کشور تولید کند.
کارشناسان این حوزه معتقدند این ادعای آنها 
از این بعد اس��ت که تولید این محصوالت تنها به 
س��اخت لوازم خانگی محدود نش��ده و شاخه های 
توزیع، تعمیر، خدمات پس از فروش و نظایر آن را 

نیز در بر می گیرد. 
فع��االن این عرص��ه مدعی هس��تندکه لوازم 
خانگ��ی را می توان تا حدی مانن��د صنعت خودرو 
در نظ��ر گرف��ت؛ این گونه که در کنار س��ازندگان 
محصوالت نهایی و نیز اجزا و قطعات، بس��یاری از 
کس��ب  و کارهای وابسته به آن نیز شکل می گیرد. 
براساس گزارشات منتشر شده از سوی دفتر صنایع 
فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وضعیت ساخت و فروش کاالهای عمده تولید شده 
در صنای��ع لوازم خانگی ش��امل یخچ��ال و فریزر، 
ماش��ین لباسش��ویی، کولر آبی و تلویزیون نش��ان 
می دهد که لوازم خانگی از آن جمله صنایعی است 
ک��ه نیاز به فناوری خیلی باال ندارد، اما باید کارگاه 
تولیدی آن متوس��ط یا بزرگ باشد، سرمایه گذاری 
نس��بتا باالیی می خواهد ولی هزینه تولید شغل در 
آن کمت��ر از میانگی��ن صنعت ایران اس��ت و البته 

تولیداتش مصرف کننده انرژی باالیی نیست.
 ای��ن ظرفی��ت در حالی روبه زوال اس��ت که 
گفته می شود؛ واردات لوازم خانگی ۷ برابر واردات 

خودرو است و هیچ کاالیی صنعتی به اندازه لوازم 
خانگی به کشور وارد نمی شود.

چندی پی��ش علي الریجان��ي رئیس مجلس 
ش��ورای اس��المی در همایش س��االنه قوه قضاییه 
اعالم کرده بود؛ آم��ار تحلیلي نیروي انتظامي که 
ب��ه تازگي در اختیارش قرار گرفت��ه حاکي از این 

اس��ت که قاچاق لوازم خانگي در سال ۹۵ نسبت 
به س��ال قب��ل از آن ۱۶۱ درصد رش��د یافته و از 
۱۱ میلیون دستگاه به ۳۰ میلیون دستگاه رسیده 
است. براساس این آمارها و با توجه به اینکه حدود 
۲۴.۲میلیون خان��وار در ای��ران زندگي مي کنند، 
مي ت��وان اس��تنباط کرد که در س��ال ۹۵ به ازاي 

هر خانوار ایراني بیش از ۱.۲دستگاه لوازم خانگي 
قاچاق به کش��ور وارد شده آن  هم درحالي که بازار 
فروش لوازم خانگي چند سالي است رونق سابق را 
از دست داده و چنین تقاضاي بزرگي در آن وجود 
ندارد. اما در مقابل این اظهارنظر، عباس هاش��مي 
مدیرکل دفت��ر صنایع فلزي و لوازم خانگي وزارت 
صنعت مدعی شد؛ این آمار نمي تواند درست باشد 
و در این بین ش��اید این عدد )رشد ۱۶۱درصدي 
قاچاق لوازم خانگي( براس��اس فرمولي اس��تخراج 
شده باشد اما برآوردهاي حاصل از نیازسنجي بازار 
ای��ن آمار را نفي مي کند؛ ضمن اینکه »دس��تگاه« 
نیز نمي تواند معیار مناس��بي براي اعالم کاهش یا 

افزایش میزان قاچاق باشد.

پدیده تکراری به نام قاچاق رسمی
در کنار این اظهارنظرها نکته جالب آن اس��ت 
که فع��االن صنعت ل��وازم خانگی اع��الم میکنند 
ک��ه ، بیش از ۹۰ درص��د توزیع کنندگان کاالهای 
قاچ��اق مجوز ندارند و این مس��ئله باره��ا و بارها 
م��ورد اعتراض کس��انی قرار گرفته ک��ه مالیات و 
حق عضوی��ت خ��ود را پرداخت ک��رده و به طور 
ش��فاف فعالی��ت می کنند. این اف��راد معتقدند که 
در ب��ازار ایران فرقی می��ان عرضه کنندگان دارای 
مج��وز و بدون مج��وز وجود ن��دارد و این موضوع 
یکی از مسائلی است که باید به طور جدی مدنظر 
مسئوالن قرار گیرد و این در حالی است که عرضه 
محصوالت قاچاق همچنان در برخی از فروشگاه ها 
وجود دارد و بازرسان نمی توانند اجناس قاچاق را 

در میان اجناس غیرقاچاق تشخیص دهند.
به گفت��ه این افراد عالوه بر این، کد شناس��ه 
کاال مدنظر قرار نگرفته و تنها با انجام طرح ضربتی 
مقابله با عرض��ه کاالهای قاچاق فقط و فقط چند 
روز با این پدیده مقابله شد که به طور قطع کارایی 

الزم و کافی را درپی نداشته است.
این گروه از فعاالن ب��ازار لوازم خانگی با تاکید 
بر این مس��اله که تعداد بس��یار کمی از محصوالت 

توس��ط کوله برها یا برخی اف��راد به صورت جزیی و 
با تعداد اندک به کش��ور وارد می ش��ود و این پدیده 
قاچاق رس��می اس��ت که ب��ازار محص��والت لوازم 
خانگی را تحت الش��عاع قرار داده و تولیدکنندگان و 
فروشندگانی را که به طور شفاف کار می کنند مورد 
آزار قرار می دهند و قابل ذکر است که لوازم خانگی 
کوچک باالی ۸۰ درصد سبد لوازم خانگی قاچاق را 
تشکیل می دهد و حدود ۲۰ درصد محصوالت قاچاق 

عرضه شده در بازار، لوازم خانگی بزرگ هستند.

سهم ایرانی ها از بازار لوازم خانگی
طبق آمارهای موج��ود تنها حدود ۱۵ درصد 
از ب��ازار ایران در اختی��ار تولیدکنندگان داخلی و 
برندهای ایرانی اس��ت و ۸۵ درصد س��هم بازار را 
برنده��ای خارج��ی از جمل��ه محص��والت کره ای 

تشکیل می دهند.
ب��ه گفت��ه فروش��ندگان محص��والت ل��وازم 
خانگی، هر چند که از ابتدای س��ال جاری بازار این 
محصوالت ب��ا افزایش قیمت روبه رو نش��ده اما به 
دلیل وضعیت بغرنج موجود، میانگین ماهانه فروش 
برخی از مغازه ها در حدود ۸۰ قلم کاالس��ت که به 
طور متوسط شاید به روزانه سه محصول هم نرسد 
و با توجه به سود یک تا ۲.۵ درصدی فروش لوازم 
خانگی بس��یاری از پاس��اژها با تعطیلی واحدهای 

فروش محصوالت لوازم خانگی مواجه شده است.
این اتفاقات در حالی رخ داده که براساس آمار 
وزارت کار برای ایجاد هر ش��غل پایدار در کش��ور 
بی��ن ۷۰ ت��ا ۱۵۰ میلیون تومان س��رمایه گذاری 
الزم اس��ت و باتوج��ه به س��ود خارجی ه��ا از این 
بازار می توان گفت با این اتفاق س��االنه ۱۵۰ هزار 
فرصت شغلی از دست می رود و اگر بنا باشد شغل 
خدماتی ناش��ی از این تولی��دات را در نظر گرفته 
ش��ود؛ که وزارت کار هزینه ایجاد آن را ۵ میلیون 
تومان برآورد کرده اس��ت می ت��وان به این نتیجه 
رس��ید که با هزینه واردات یکس��ال لوازم خانگی 

می توان ۳ میلیون شغل ایجاد کرد.

سیاست روز وضعیت واردات لوازم خانگی در کشور را بررسی می کند؛

 قاچاق رسمی
سدی در برابر تولید

نف��ت  پاالیش��گاه  مدیرعام��ل 
امکان پتـــــرول از  س��تاره خلیج ف��ارس 

ای��ن  فرآورده ه��ای  ص��ادرات 
پاالیشگاه خبر داد و گفت: وزیر نفت صادرات بنزین 
پاالیش��گاه را ممنوع کرده است؛ هدف ما اخذ مجوز 
برای صادرات فرآورده هایی اس��ت که در پاالیش��گاه 

تولید مازاد دارند.
مرتض��ی امام��ی در گفت وگو با ایس��نا در مورد 
صادرات فرآورده هایی که در پاالیش��گاه نفت ستاره 
خلیج فارس تولید می ش��ود، گفت: صادرات فرآورده 
زمانی تحقق می یابد که مازاد فرآورده وجود داش��ته 
باش��د. در این راستا وزیر نفت فعال صادرات بنزین از 
پاالیشگاه ستاره را ممنوع کرده  است. البته صادرات 
س��ایر فرآورده ها مجاز است، اما این مجوز به وزارت 
نفت داده ش��ده است و به طور مستقیم به پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس داده نشده است.

وی از مذاک��ره برای ام��کان صادرات محصوالت 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس به غیر از بنزین خبر 
داد و اف��زود: ه��دف ما اخ��ذ مجوز ب��رای صادرات 
فرآورده هایی است که در پاالیشگاه مازاد تولید دارند. 
برای مثال می توانیم محصوالتی مانند نفت گاز، نفت 
سفید، سوخت جت و ال پی جی را صادر کنیم تا از 
این طریق درآمد کسب کرده و به اهدافمان برسیم.

مدیرعامل پاالیش��گاه نفت ستاره خلیج فارس در 
مورد بازارهای هدف اظهار کرد: بازار، بازار مش��خصی 
نیس��ت و نمی توان از االن تعیین کرد که قرار اس��ت 
کدام فرآورده به کدام کش��ور صادر ش��ود. محصوالت 
دو دس��ته هس��تند. یکی محصوالت میان تقطیر که 
به پاالیش��گاه های مجاور منتقل می ش��وند، تبدیل به 
فرآورده می شوند و دوباره مورد استفاده قرار می گیرند. 
بخش��ی دیگر نیز فرآورده های نهای��ی مانند گازوئیل 
هستند می توان آن ها را به شناورها منتقل کرد و لزوما 

نمی توان گفت به یک کشور خاص منتقل می شود.
امامی در ادامه با اش��اره به مذاکره با کشورهای 
خارج��ی برای تامی��ن س��رمایه مورد نی��از تکمیل 
پاالیش��گاه گفت:از س��وی دیگر اس��اس قراردادهای 
آف تی��ک ای��ن اس��ت ک��ه کش��ورهایی ک��ه قصد 
سرمایه گذاری در پاالیشگاه ستاره را دارند محصوالت 
این پاالیش��گاه را پیش خرید ی��ا خریداری می کنند. 
ب��ه همین دلیل صادرات ف��رآورده یا فروش فرآورده 

تحقق خواهد یافت.
براساس این گزارش اواسط اردیبهشت سال جاری 
 با امض��ای ق��راردادی با بخش خصوص��ی، مقدمات 
صادرات فرآورده های نفتی پاالیشگاه میعانات گازی 
س��تاره خلیج فارس فراهم و طرف قرارداد متعهد شد 
در مدت ش��ش ماه لوله گذاری و آماده س��ازی اسکله 
و زیرس��اخت های دیگر را برای ص��ادرات مواد نفتی 

فراهم کند.

مدیرعامل پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس خبر داد

مذاکره برای صادرات فرآورده های نفتی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

در جلس��ه مش��ترک انجمن شرکت  های 
مراقبت هواپیمایی، سازمان هواپیمایی کشوری و بـرج 

ش��رکت های هواپیمای��ی، مقرر ش��د در 
راس��تای جلوگیری از ایجاد بازار س��یاه نرخ بلی��ت پروازهای 
اربعین، قیمت  بلیت ها امس��ال نیز طبق روال هر سال تکلیفی 

و مشخص باشد.
مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: 
در جلس��ه مشترک س��ازمان هواپیمایی کشوری، شرکت های 
هواپیمای��ی و انجم��ن ش��رکت های هواپیمایی مقرر ش��د در 
راس��تای جلوگی��ری از ایجاد بازار س��یاه طبق روال هر س��ال 

نرخ های مشخص برای بلیت پروازهای اربعین تعیین کنیم.
وی گفت: در این راس��تا س��قف نرخی برای مقطع زمانی 
سفرهای اربعین مشخص ش��د؛ روز اربعین امسال ۱۸ آبان ماه 
اس��ت بنابر این برای پروازهای تاریخ ۱۳ آبان تا ۲۲ آبان سقف 
نرخی مش��خص ش��د. وی ادامه داد: در این راستا قیمت بلیت 
پرواز تهران نجف تهران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و تهران 

بغداد تهران نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد.
دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمای��ی ادامه داد: نرخ بلیت 
پرواز مش��هد نجف مشهد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نرخ 

بلیت پرواز مش��هد بغداد - مشهد نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان تعیین شد.

وی ادامه داد:  از بقیه ش��هرها هر شرکتی که پرواز داشته 
باش��د مسیر رفت و برگشت به بغداد به نجف قیمت بلیت یک 

میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
وی افزود: نرخ بلیت های یکس��ره ته��ران نجف ۶۰۰ هزار 
تومان و مش��هد � نجف نیز ۷۵۰ هزار تومان تعیین شد ضمن 
آنکه قیمت ه��ای بیزین��س کالس نیز طبق تعرف��ه  ایرالین ها 
خواه��د بود. وی گفت: قرار ش��د مجوزهای پروازی از ۲۰ مهر 
ماه توسط سازمان هواپیمایی کشوری و فرودگاه مبدأ و مقصد 
اخذ ش��ود و همزمان پس از اخذ مجوزها ایرالین ها نس��بت به 

عرضه بلیت اعالم کنند.
وی با اش��اره به اینکه دفاتر مشخص فروش بلیت هواپیما 
به زودی به مردم معرفی می ش��ود، گفت: همچنین مس��افران 
پ��س از اخذ بلیت در راس��تای راس��تی آزمایی و اصالت بلیت 
باید به س��ایت ش��رکت های هواپیمایی و انجمن ش��رکت های 
هواپیمای��ی مراجعه کنند اما مردم ت��الش کنند حتی االمکان 
از سایت ش��رکت های هواپیمایی و دفاتر فروش مشخص شده 

بلیت خریداری کنند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی؛

نرخ پروازهای اربعین مشخص شد 
 رئیس س��ازمان خصوصی سازی با اشاره 

به واریز قطعی س��ود سهام عدالت گفت: اصــــل 44
کس��انی که ی��ک میلیون تومان س��هام 
دارند بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان س��ود به حساب آنها واریز 

می شود.
به گزارش شبکه خبر، میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی 
گفت: تا پایان تیرماه ۹۶ به جز س��ه ش��رکت، سرمایه پذیر که 
مجمع اش��ان را برگزار نکردند، بقیه شرکت ها مجمع را برگزار 
کرده اند و س��ود س��هام عدالت را تعیین و اعالم کرده اند که بر 
این اساس سه هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان سود برای مشمولین 
س��هام عدالت در شرکت های سرمایه پذیر مصوب شده است و 
برآوردشده است چیزی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان هم 
س��ود هلدینگ خلیج فارس تعیین شده است که به سود بقیه 

شرکت ها اضافه خواهد شد.
وی افزود: برای کس��انی که س��هام یک میلی��ارد تومانی 
دارند، بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان س��ود به حساب آنها واریز 
می ش��ود و به موج��ب قانون تجارت، ش��رکت ها ۸ ماه فرصت 

دارند سود را بپردازند.
پوری حسینی گفت: تاکنون بالغ بر ۴۹ میلیون نفر ثبت نام 

ش��ده قطعی س��هام عدالت داریم که از این تعداد نزدیک به ۲ 
میلیون نفر فوتی داریم که همه اینها مش��مول دریافت س��هام 
عدالت هس��تند. وی افزود: مش��مولین حسابی را به ما معرفی 
می کنند و کد شبا را اعالم می کنند و ما راهی به جز اینکه یک 
شماره حساب از مشمول دریافت کنیم نداریم و تاکنون بالغ بر 

۳۲ میلیون نفر کد شبا خود را اعالم کرده اند.
پوری حسینی در ادامه افزود: سود سهام عدالت تاپایان سال 
در س��ه مرحله واریز خواهد شد و در هر نوبت همه ۴۹ میلیون 
یکدفعه سود نمی گیرند بلکه مرحله به مرحله واریز سود صورت 
می گیرد. وی افزود: سازمان خصوصی سازی در صدد راه اندازی 
سامانه ای جهت ساماندهی مشمولین متوفی و واریز سود سهام 
این افراد به حس��اب وراث است. همچنین در مرحله اول توزیع 
س��ود س��هام عدالت با اولویت بندی مش��موالن در پرداخت ها 
روبه رو هستیم و منظور این است که همه مشموالن سود سهام 
عدالت همزمان س��ود خود را دریافت نمی کنند و این س��ود به 

صورت دهک دهک پرداخت خواهد شد.
پوری حسینی گفت: بعد از اتمام پرداخت سود سهام عدالت، 
برنامه ای برای ثبت نام افراد جدید برای سهام عدالت و جامانده ها 

نداریم زیرا پاسخگویی به ۴۹ میلیون نفر بسیار سنگین است.

رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد

۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان؛ سود سهام عدالت


