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و دستورات دینی - بصیر - زود و فوری-  حرص و طمع 5 -  از مبطالت 
نم��از- ه��ر فص��ل کتاب - گریه از روی  درد و س��وز - ضرب��ه ای در کاراته 
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پیش��ینیان - پس��وند آلودگی - دوس��تی 8 - ریشه - دستكاری روی عكس 
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هیچ وجه - آغاز بامداد - نوعی آچار- راندن مزاحم 12- مذکر- شمش��یر 
- غ��ذای مج��ردی - ذری��ه 13- از ن��ام های قرآنی پیامبر گرامی - تله اش 
معروف است - یازده 14- شهری در بوشهر - روشی برای درمان موهای 

زاید - شهرت 15- از شهرهای خوزستان - خودکار

عمودي :
 1 - کنایه از توطئه س��ازی - نوعی لباس مردانه بلند - دندان های نیش 
2- بدرود گفتن - گذرگاه س��یل 3 - نت شش��م موس��یقی -  حس بویایی - 
ازصفات خداوند - فلز چاپخانه 4 - یاری دهنده - بتگر - مضطرب و آشفته 
5 - از دروس ریاضی - گرمی و حرارت - پول چشم بادامی ها 6 - شک و 
شبهه - ضمیر غائب - میدان جنگ - نمک هندی 7 - کتاب داستان - از 
تی��م ه��ای فوتب��ال ام��ارات - حرف ندا 8 - اثری از ویال کاتر - جان بخش 
9- کالم فقدان - همه گیری - شادی 10 - فلز ارزنده -  نوعی یقه - راه 

میانبر- حرف استثناء 11- از خواهران برونته -  پرچم - بهبود یافتن زخم 
12- ریختن پول به حساب - تكیه دادن - چاره درد 13- خرمن گندم - کتاب 
مقدس هندوان - نماد روشنی - مترادف آشغال 14- کثیف بودن - عمران 

15 - طول و ارتفاع - میوه تابستانی - قسمتی از موشک
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 قرار دهيد كه هر رقم در س�طرها، س�تون ها و 
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اجراييشدنبيمهسنواتکارکنانتوسطبيمهکوثر
بیمه س��نوات کارکنان ارگان ها، س��ازمان ها و ش��رکت ها توسط 
بیمه کوث��ر ب��ا هدف ایجاد پش��توانه مالي براي ایام بازنشس��تگي 
کارکنان و نیز کاهش تعهد مالي کارفرما طراحي و به مرحله اجرا 
رس��ید. به گزارش روزنامه تجارت به نقل ازروابط عمومي و اعالم 
سرپرست مدیریت بیمه هاي عمروسرمایه گذاري بیمه کوثر؛ در این 

بیمه کارفرمایان با پرداخت مبلغي معادل سنوات قانوني کارکنان به صورت ساالنه و فراهم 
آوردن پوشش هاي بیمه اي براي آن ها، سرمایه مناسب و مطمئني را در زمان بازنشستگي 
یا قطع همكاري براي کارکنان تامین مي کنند. مرتضي کامراني با بیان اینكه این بیمه 
در راستاي ارایه خدمات بهینه و خرسندساز در سطح اقشار گوناگون جامعه، اجرایي شد، 
گفت: کارکنان متعهد امروز سازمان، در دوران سالمندي و در شرایطي که ممكن است به 
واسطه کهولت سن با هزینه هاي اضافي مواجه باشند، مي توانند با استفاده از این سرمایه 

دغدغه هاي مالي خود را رفع کنند.

تأمينانتظارتسهامدارانبارعايتاصولپرتفوليوتوسطبيمهدانا
دکتر جعفري رییس هیات مدیره بیمه دانا در جمع مدیران ، کارکنان 
و شبكه فروش شعبه کرمانشاه ضمن تحلیل بازار بیمه طي 9 ماهه 
سال جاري و وضعیت شرکت بیمه دانا در مقایسه با رقبا ، اصالح 
پرتفوي شرکت و خروج از درمان محوري را مورد تأکید قرارداد و 
سپس به بررسي شاخص هاي کمي و کیفي عملكرد شعبه دراستان 

کرمانشاه پرداخت و از عملكرد مناسب و رو به بهبود این شعبه تقدیر و تشكر کرد .به گزارش 
روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بیمه دانا، وي رشد حق بیمه در بخش هاي غیر 
درمان و وصول موفق مطالبات را در این استان حاصل تدابیر مناسب و خوب همكاران 
دانس��ت وگفت: درصورتي مي توان انتظارات س��هامداران را تأمین نماییم که به تش��كیل 
پرتفولیوي مناسب و توأم با حاشیه سود و رعایت اصول پرتفولیو در فروش محصوالت 
بیمه اي باور داشته و آن را در سطح شرکت نهادینه سازیم و این همان چیزي است که 

در سند برنامه چهار ساله امده و مورد تأیید هیات مدیره بوده است.

سرمد،دارايباالتريننسبتتوانگري
شرکتهايبيمهايسرزميناصلي

براساس گزارش ارائه شده از سوي بیمه مرکزي ج.ا.ا ، بیمه سرمد در میان شرکت هاي 

بیمه اي فعال در سرزمین اصلي، از باالترین سطح توانگري مالي 
برخوردار است. سرمد که در سالهاي پیش نیز موفق یه کسب رتبه 
توانگري مالي در س��طح یک ش��ده بود، در س��ال 1395 این سطح 
از توانگ��ري را حف��ظ ک��رده و با توجه به گزارش بیمه مرکزي، این 
شرکت در میان شرکت هایي که موفق به کسب رتبه توانگري مالي 

در سطح یک شده اند در رتبه اول با نسبت توانگري 366 قرار دارد. با توجه به آیین نامه 
بیمه مرکزي در خصوص نحوه محاس��به و نظارت بر توانگري مالي موسس��ات بیمه، 
موسسات بیمه در 5 رتبه قرار مي گیرند و شرکت هایي چون بیمه سرمد که در سطح یک 
و وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگري آنها برابر100 درصد یا بیشتر بوده و براي 

ایفاي تعهدات خود از توانایي کافي برخوردارند.

بيمهکارآفريننشانسازمانالکترونيکيبرتررادريافتکرد
ش��رکت بیمه کارآفرین، نش��ان س��ازمان الكترونیكي برتر را از س��وي 
شرکت چارگون دریافت کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي شرکت چارگون، در ششمین گردهمایي ساالنه مشتریان چارگون 
که 18 دي ماه برگزار شد، شرکت بیمه کارآفرین با ارزیابي هاي صورت 
گرفته از سازمان هاي کاربر مجموعه نرم افزارهاي دیدگاه نشان سازمان 

الكترونیكي برتر را دریافت کرد.

انتصاباتدرشرکتبيمهحکمت
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بیمه 
حكمت ، علي شعباني مدیرعامل بیمه حكمت ، طي احكامي  
محمود سبزي را به سمت معاونت تحقیق و توسعه بازار و 

فاطمه صالحي را به سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع بیمه حكمت منصوب کرد.

تفاهمنامههمکاريبيمهآرمانوادارهکلپستاستانالبرز
بر اساس امضاي تفاهم نامه بیمه آرمان استان البرز با مدیریت اداري 
مالي اداره کل پست این استان، میز دائمي خدمت بیمه آرمان در 
اداره کل پست استان البرز استقرار مي یابد و در ساعات کار اداري، 
کارکن��ان و مراجع��ه کنن��دگان این اداره مي توانند از کلیه خدمات 
بیمه اي این شرکت اعم از صدور بیمه نامه در رشته هاي مختلف 

و دریافت معرفي نامه درمان، در کمترین زمان ممكن بهره مند شوند.

اخبار بيمه
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پنجنفربهدليلحوادثآسانسورجانباختند
رئیس هیئت مدیره سندیكاي آسانسور و پله برقي با بیان اینكه در سال 
جاري پنج نفر به دلیل حوادث آسانسور جان خود را از دست دادند گفت: 
تمامي آسانس��ورهایي که دچار حادثه شدند، ازجانب شرکت هاي فاقد 
مجوز که آسانسورهاي غیر استاندارد را نصب و راه اندازي مي کنند به 
وجود آمده است. هیچ یک از این آسانسورها داراي استاندارد و طبیعتا 
بیمه سرنشین نبوده اند.به گزارش تسنیم، محمدرضا زهره وندي گفت: 
در ساخت مسكن مهر خیلي از مجوزهاي استاندارد براي مسكن لغو شد 
که در صورت عدم رفع معایب، در آینده براي ساکنان این مجتمع ها، 
دردسرساز خواهد شد.وي گفت: آسانسورهایي که پیش از سال 82 در 
ساختمان هاي نظامي و درماني، دستگاه هاي دولتي و دانشگاه ها نصب و 
راه اندازي شده است به دلیل آنكه تا آن تاریخ الزامي به داشتن استاندارد 
نبود خطرناک هستند و باید استاندارد و ایمني سازي شود بویژه آن که 
جمعیت زیادي از این آسانسورها استفاده مي کنند. بازدیدهاي تصادفي 
که از این قبیل آسانس��ورها به عمل آمده، نش��ان مي دهد 98 درصد 

آسانسورهاي موسسه هاي عمومي غیراستاندارد هستند.

عرضهتخممرغغيربهداشتيدرسطحشهر
انجمن صنفي تخم مرغ شناسنامه دار، طي اطالعیه اي از عرضه تخم 
مرغ غیربهداشتي در سطح شهر تهران و برخي شهرهاي شمالي خبر داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در این اطالعیه امده است: به تازگي، فرد یا 
افرادي به صورت غیرمجاز اقدام به عرضه تخم مرغ هاي بسته بندي غیر 
بهداشتي و بعضا ناسالم در سطح شهر تهران و شهرهاي شمالي کشور 
کرده اند که به مردم توصیه مي ش��ود از خریداري آنها خودداري کنند.

بر اساس این گزارش، مهم ترین عالمت این تخم مرغ هاي غیرمجاز 
عدم دارا بودن کد پروانه بهداشتي از سازمان دامپزشكي کشور است؛ 
ضمن اینكه اس��امي برخي از این بس��ته بندي هاي غیرمجاز عبارتند از 
:- تخم مرغ س��بز یا ارگانیک بنام لبخند طالیي- تخم مرغ قهوه اي 
یا محلي یا رس��مي بنام نیرومند - ش��ایان - نگین طالیي - رش��تي - 

گلپا - مانیكان - سالمت - یاقوت - قائم – کندمیز.

کاهشتقاضادليلآرامشبازارسکهوطال
رییس اتحادیه طال و جواهر کشور مي گوید: بازار داخلي سكه و طال به 
دلیل کاهش تقاضا در این ایام در آرامش به سر مي برد و ثبات نسبي 
قیمت دالر و اونس جهاني طال در روزهاي گذش��ته به این آرامش و 
س��كون افزوده اس��ت.محمد کش��تي آراي در گفت وگو با ایرنا افزود: 
در روزهاي گذش��ته حتي ش��اهد کاهش قیمت س��كه تمام بهار آزادي 
بودیم؛ به طوري که از 11 میلیون و 900 هزار ریال در روز شنبه به 11 
میلیون و 800 هزار ریال در روز گذشته رسید و امروز هم در محدوده 
11 میلیون و 850 هزار ریال معامله مي شود که ناشي از کاهش تقاضا 
است.کشتي آراي در تشریح دالیل کاهش تقاضاي مردم براي سكه 
و طال، خاطرنش��ان کرد: بطور معمول همه س��اله پس از پایان یافتن 
ماه هاي محرم و صفر با افزایش تقاضاي خانواده ها براي طال مواجه ایم، 
اما در ماه هاي پس از آن به دلیل مواجهه با سرماي هوا ، مراسم جشن 
و ش��ادي و عروس��ي ها کاهش مي یابد که افت تقاضاي س��كه و طال را 
به همراه دارد.وي ادامه داد: این رکود در بازار سكه و طال بطور معمول 
ت��ا بهم��ن م��اه ادام��ه دارد و در این ماه که پی��ش از ایام فاطمیه بوده و 
از طرفي بس��یاري از مردم ماه یازدهم س��ال را خوش یمن مي دانند، 
برگزاري مراسم جشن و شادي رونقي مجدد دارد که رونق بازار داخلي 

طال را به همراه دارد.

پيشخوان

اصناف و كشاورزی
چندي پیش برخي صنایع لبني بزرگ و کوچک 
در حال��ي اق��دام ب��ه افزایش بیش از 20 درصدي 
ن��رخ فرآورده ه��اي خود کردند ک��ه در دو هفته 
اخی��ر، قیمت ش��یرخام را یک ه��زار ریال ارزانتر 
از گذش��ته از تولیدکنندگان مي خریدند. از س��وي 
دیگ��ر هفته ه��اي اخی��ر با کاه��ش خرید قیمت 
ش��یرخام ب��ه یک ه��زار و 150 ریال تا یک هزار 
و 200 ری��ال )115 ت��ا 120تومان(، صنایع لبني 
توانس��تند ه��ر کیلوگرم ش��یرخام را بین 500 تا 
ی��ک ه��زار ریال )50 تا 100 تومان( کاهش نرخ 
خری��داري کنند، درحالي که براس��اس آمار، 70 
درص��د هزینه ه��اي تولید ای��ن صنایع مربوط به 
ش��یرخام اس��ت. از س��وي دیگر در سال گذشته 
صنایع لبني در حالي از پذیرش افزایش نرخ خرید 
ش��یر خام از دامداران خودداري کردند که در دو 
س��ال اخیر حداقل س��ه بار اقدام به افزایش قیمت 
محصوالت خود در بازار کرده اند. براساس مصوبه 
سال گذشته دولت، صنایع لبني باید هر کیلوگرم 
شیر خام را با نرخ 14 هزار و 400 ریال از دامداران 
خری��داري مي کردن��د اما همچن��ان با قیمت 11 
ه��زار ری��ال ت��ا 12 هزار و 500 ری��ال خریداري 
مي شود. حال برخي کارشناسان بخش کشاورزي 
معتقدند سال گذشته صنایع لبني چندین بار اقدام 
به افزایش قیمت محصوالت خود کرده اند و دیگر 
جای��ي ب��راي افزایش قیمت ندارند و این افزایش 
قیمت در سالجاري به صورت خودسرانه و بدون 
هی��چ مصوبه اي صورت گرفته اس��ت.به اعتقاد 
کارشناس��ان بخش صنایع غذایي افزایش قیمت 
امسال محصوالت لبني ارتباطي به مصوبات سال 
گذشته ندارد، زیرا تمامي آن مصوبات اجرایي شده 
اس��ت.طبق آمارها س��الیانه حدود 10 میلیون تن 
ش��یرخام در کش��ور تولید مي شود که بیش از 6.5 
میلیون تن آن وارد صنایع لبني و بقیه به ش��كل 

سنتي و خود مصرفي استفاده مي شود.

گراني ���200 توماني شير
اما گویا تولیدکنندگان کار خودشان را کرده اند. به 
نوعي که دبیر انجمن صنایع لبني کشور با اعالم 
این که قیمت هر لیتر ش��یر اس��تریل با ماندگاري 
6 م��اه 2 ه��زار ریال افزایش یافت، علت باالرفتن 
نرخ را واردات پاکت تتراپک س��وئدي عنوان کرد. 
رض��ا باک��ري در گفت و گو ب��ا ایرنا، علت افزایش 
قیمت شیرهاي استریل مدت دار را افزایش تعرفه 
واردات پاکت تتراپک از چهار درصد به 20 درصد و 
همچنین حذف ارز مبادله اي عنوان کرد و گفت: 
این امر با توافق وزارتخانه هاي جهادکشاورزي و 

صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. وي 
افزود: بدین ترتیب قیمت هر لیتر ش��یر اس��تریل با 
پاک��ت تتراپ��ک از 28 ه��زار ریال به 30 هزار ریال 
افزایش یافت که دو هزار ریال رش��د قیمت دارد 
که ناش��ي از اثرگذاري افزایش نرخ تعرفه واردات 
و تغییر نرخ برابري ارز اس��ت. دبیر انجمن صنایع 
لبني کش��ور گفت: س��الیانه 800 هزارتن ش��یر به 
ش��كل اس��تریل و در داخل پاکت هاي تتراپک به 
بازار عرضه مي شود که بیانگر واردات حداقل 800 
میلیون پاکت تتراپک است.وي درباره امكان تولید 
پاکت ه��اي تتراپک در کش��ور افزود: اکنون دو تا 

س��ه ش��رکت اقدام به تولید پاکت هاي تتراپک در 
داخل کشور کرده اند که در حال مذاکره و آزمایش 
با برخي کارخانجات بس��ته بندي هس��تند که در 
صورت موفقیت نتایج مي توان بخش��ي از نیاز به 
این پاکت ها را در داخل کش��ور تامین کرد.باکري 
تاکید کرد: بقیه فرآورده هاي لبني همچون ش��یر، 
ماست ، دوغ، پنیر و... که بسته بندي آنها از تولیدات 
داخل است و وارداتي نیست، به هیچ عنوان شامل 
این افزایش قیمت نمي ش��وند.وي گفت: باوجود 
افزای��ش هزینه هاي تمام ش��ده تولید لبنیات، اما 
افزایش قیمت فرآورده هاي لبني در نظر نیست.به 

گفته باکري، ش��یر خام و فرآورده هاي لبني بیش 
از نیاز مصرفي موجود است و حتي بخشي از مازاد 

تولید به کشورهاي هدف صادر مي شود.
قيمت لبنيات به حالت تعليق درآمد ���

اما بعد از اعالم خبر افزایش 200توماني هر لیتر 
شیر استرلیزه نرخ لبنیات در سامانه اطالع رساني 
کاال و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان به حالت تعلیق در آمد تا زمزمه هاي 
افزایش قیمت رسمي دوباره لبنیات قوت گیرد. به 
گزارش تسنیم، اندکي بعد از اعالم افزایش قیمت 
200 توماني هر لیتر شیر پاستوریزه پاکتي توسط 
برخ��ي از برنده��اي صنای��ع لبني و واکنش هاي 
اعتراض گون��ه صنای��ع لبني مبن��ي بر باال رفتن 
هزینه ه��اي تولی��د، اقدام غیرمنتظره "س��امانه 
اطالع رس��اني کاال و خدمات س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان" درباره به حالت 
تعلی��ق درآوردن ن��رخ انواع لبنیات با درج عبارت 
»در حال به روزرس��اني« ب��ه زمزمه هاي دوباره 
افزای��ش قیم��ت لبنیات قوت بخش��ید. بنابر این 
گزارش قیمت مصوب هر لیتر شیر کم و پرچرب 
با اعمال افزایش 6درصدي در س��ال جاري، در 
پایگاه اطالع رساني قیمت کاال و خدمات سازمان 
حمایت مصرف کنندگان 2 هزار و 800 تومان درج 
شده است اما قیمت این محصوالت بعد از افزایش 
قیمت خودسرانه کره، 200 تومان افزایش یافته و 
به 3 هزار تومان رسیده است. این تخلف مربوط 
به افزایش قیمت شیر پاستوریزه، باوجود برخورد 
تعزیراتي در س��طح عرضه در حال انجام اس��ت و 
حقوق مصرف کنندگان پایمال مي ش��ود. صنایع 
لبن��ي در حال��ي افزایش قیمت براي محصوالت 
خود اعمال مي کنند که مصوبه س��ازمان حمایت 
ب��راي افزایش 100 توماني نرخ خرید ش��یر خام 
دام��داران به ن��رخ هزار و 440 توم��ان را رعایت 

نمي کنند.

با تعليق قيمت لبنيات در سامانه سازمان حمايت مصرف کنندگان

شير استريل 200 تومان گران شد

رییس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کش��اورزي افزود: 
رهاسازي میوه در دریا یا بیابان، عالوه بر لطمه زدن به تولید 
ایراني، خیانت به تولید داخلي و منافع ملي اس��ت که باید این 
موضوع از س��وي دس��تگاه هاي متولي پیگیري و با سودجویان 
برخ��ورد قانوني ش��ود. س��یدرضا نوراني در گف��ت و گو با ایرنا 
درباره 'صادرات میوه هاي نمایشي' و 'صادرات صوري'با هدف 
دریافت جوایز صادراتي و رهاسازي میوه ها به دریا و بیابان افزود: 
مصوبه صادرات سیب درختي به ازاي واردات موز یک مشوق 
صادراتي براي محصوالت کشاورزي نیست بلكه یک مشوق 
وارداتي به ش��مار مي رود به طوري که افراد س��ودجو عالوه بر 
دریافت جوایز صادراتي، ارز دولتي و گرفتن تسهیالت بانكي 
مي توانن��د واردات کاال را ب��ا کمترین عوارض انجام دهند. وي 
اظهارداش��ت: متاسفانه تمامي مشكالت ما در بخش صادرات 
و واردات ناش��ي از تصمیمات و بخش��نامه هاي یک شبه است 
که برخي مس��ووالن مي گیرن��د. نوراني درباره تجربه واردات 
موز در ازاي صادرات موز در دهه 1370 گفت: در دهه 1370 
با کمبود واردات موز مواجه بودیم که با تصویب قانون واردات 
موز در ازاي صادرات س��یب، مش��كالتي ایجاد شد. به طوري 

که به ازاي صادرات یک کیلوگرم س��یب درختي به خاور دور، 
واردات دو کیلوگرم موز و صادرات سیب به خاورمیانه و واردات 
نیم کیلو موز در دس��تور کار قرار گرفته بود. وي اظهار داش��ت: 
بنابراین برخي افراد سودجو براي این که واردات موز را افزایش 
دهن��د، مقص��د نهای��ي را خاور دور اع��الم مي کردند و میوه ها 
رهاس��ازي مي شد. رییس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت 
کشاورزي با بیان این که واردات در کشور ما رایج است، گفت: 
واردکنندگان ما عالوه بر دریافت ارز آزاد از ارزهاي دولتي نیز 
به راحتي بهره مند مي شوند، بنابراین دیگر نیازي به تصمیمات 
یک ش��به و ایجاد مش��وق براي واردات نیس��ت. نوراني تاکید 
کرد، اگر زنجیره کاش��ت، داش��ت، برداشت، نگهداري، ذخیره 
س��ازي، سورتینگ)جداسازي( محصوالت کشاورزي رعایت 
شود و این چرخه معیوب نباشد، عالوه بر رونق کسب و کار و 
اش��تغال زایي مي توانیم با توس��عه صادرات ارز آوري خوبي به 
کشور داشته باشیم. وي با اشاره به این که باوجود تالش هاي 
دولت یازدهم براي کنترل تورم همچنان مش��كالتي در این 
زمینه داریم، گفت، معتقدم براي توسعه صادرات محصوالت 

کشاورزي نرخ تورم باید به صفر برسد.

رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتي گفت: از میان شرکت هایي 
که براي واردات رسمي آیفون مجوز گرفته اند تنها هشت تا 9 
شرکت موفق به واردات شده اند و همچنان بیش از 90 درصد 

این بازار در اختیار کاالي قاچاق است.
غالمحسین کریمي در گفت وگو با ایسنا در باره وضعیت این 
روزه��اي آیف��ون در بازار ایران اظهار کرد: متاس��فانه با وجود 
اینكه شرکت هاي مجوز گرفته براي واردات رسمي این برند 
دس��ت ب��ه کار ش��ده اند اما حجم کاالي قاچ��اق در این بازار 
هنوز بسیار باالست و تنها 7 تا 8 درصد در اختیار واردات این 
ش��رکت ها ق��رار دارد. وي ب��ا بیان اینكه ب��راي انجام واردات 
رسمي هزینه نهایي حدود 10 تا 12 درصد بیش از نمونه هاي 
قاچاق تمام مي شود، گفت: مشتري نیز معموال ترجیح مي دهد 
که کاالیي با قیمت پایین تر و گارانتي غیررسمي را خریداري 
کند. بر همین اس��اس رقابت میان ش��رکت هاي واردکننده 
رس��مي با واردکنندگان قاچاق دش��وار ش��ده و کار را براي این 

گروه سخت تر مي کند.
ریی��س اتحادی��ه تجهیزات مخابرات��ي همچنین عنوان کرد: 
اکنون قیمت یک آیفوني که از مبادي رس��مي وارد ش��ده و با 

فاکتور رس��مي و گارانتي مناس��ب ارائه شود حدود سه میلیون 
و 400 هزار تومان مي شود اما همین کاال را مي توان در بازار 
قاچاق با قیمتي معادل سه میلیون و 100 هزار تومان نیز تهیه 
کرد. کریمي با بیان اینكه عدم دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده از سوي واردکنندگان و توزیع کنندگان آیفون مي تواند 
گامي موثر در مبارزه با قاچاق این کاال باش��د، گفت: بر همین 
اساس اگر شیوه پرداخت ارزش افزوده تغییر کرده و این رقم 
از خریدار نهایي دریافت شود شرایطي به مراتب بهتر در بازار 
حاکم خواهد شد. وي در پاسخ به اظهارات برخي نمایندگان 
مبن��ي ب��ر لزوم جلوگیري از واردات آیفون به کش��ور نیز بیان 
کرد: در این خصوص نمي توان وارد بحث هاي سیاس��ي ش��د 
ام��ا نكت��ه اي که باید مورد توجه ق��رار گیرد آنكه نمي توان به 
جن��گ ب��ا تكنولوژي رفت. حتي اگ��ر ما بخواهیم از ورود این 
برند به داخل کش��ور جلوگیري کنیم عده اي هس��تند که این 
کاال را وارد کش��ور ک��رده و ب��ه ه��ر حال آن را توزیع مي کنند. 
بر همین اساس بهتر آن است که توجه داشته باشیم واردات 
گوش��ي تلفن همراه مانند واردات خودرو نیس��ت که بتوان با 

آن مقابله کرد. 
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