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برخورد قاطع با دانه درشت های 
مافیای خودرو، پراید را به
 ۲۰ میلیون بر می گرداند

یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: راه حل فائق آمدن 
بر چالش های صنعت خودروسازی کشور واردات خودروهای دست دوم یا آزادسازی 
واردات خودرو نیست بلکه شناسایی، معرفی به مردم و اعدام دانه درشت های مافیای 

داللی خودروست.حجت االسالم والمسلمین سیدجواد حسینی کیا راهکارش برای 
حل نابسامانی های قیمت صنعت خودرویی کشور را اینگونه تشریح کرد: صنعت 
خودروی کشور را مافیای داللی که بخشی از خودروسازان نیز در آن دست دارند، 
ملتهب  کرده است. برخورد قاطع در سطح  اعدام چهار نفر دانه درشت مافیای 
صنعت باعث می شود پراید به قیمت ۲۰ میلیون تومان برگردد. مافیای داللی خودرو 
باید متوجه شود که نظام با آنان شوخی ندارد.وی افزود: شاید گالیه مردم این باشد 
که اکنون که بازار خودروی کشور به دست دالالن خودرو هر لحظه شاهد افزایش 
قیمت عجیب و غریب است، مقامات قضایی و امنیتی کجا هستند و چرا به رسالت 
خود عمل نمی کنند؟ چرا اخاللگران بازار خودرو شناسایی، دستگیر و به مردم معرفی 

نمی شوند؟
وی تاکید کرد: در صورت تعیین تکلیف و برخورد شدید با افرادی که مخل مبانی 
اقتصادی نظام هستند خواهید دید قیمت خودرو چقدر کاهش می یابد و چقدر آرامش 
به بازار خودرو باز می گردد.این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: متاسفانه تا این لحظه اقدام موثری از دستگاه های امنیتی و قضایی در جهت 
آرام کردن بازار خودرو مشاهده نشده است.حسینی کیا اظهار کرد: فردی که هزار 
خودرو خریداری می کند با کسی که یک خودرو خریداری می کنند، تفاوتی ندارد؟ 
اگر خالء قانونی برای برخورد شدید و قاطع با دانه درشت ها و مافیا و اخاللگران 
اقتصادی وجود داشته باشد، مجلس آمادگی کامل دارد تا این خالء را بر طرف کند.

در فرودین امسال انجام شد
ترخیص ۳۵۰ خودرو دپو شده از 

گمرک
آمار از این حکایت دارد که در فروردین  امسال حدود ۳۵۰ خودرو 
وارداتی دپو شده از گمرک ترخیص شده است.حدود دو سالی 
است که نزدیک به ۱۳ هزار خودروی وارداتی در بنادر، مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی و اماکن گمرکی دپو شده و ترخیص آن 
ماجرای خاص خودش را داشته است.تخلف در ثبت سفارش های 
غیرقانونی حدود ۶۴۰۰ دستگاه از این خودروها و در ادامه ممنوع 
شدن ثبت سفارش و همچنین تغییراتی در سیاست های ارزی، 
ترخیص آنها را با مشکل مواجه کرد. اما اواخر سال گذشته بعد از 
رایزنی هایی برای هموار شدن مسیر ترخیص خودروها در نهایت 
در اسفند ۱۳۹۷ دستورالعمل آن از سوی هیأت وزیران ابالغ شد 
و در مرحله اجرا قرار گرفت.در این میان آمار مربوط به واردات 
خودرو و قطعات آن در فروردین امسال نشان از این دارد که 
حدود ۳۰ میلیون دالر مجموع ارزش دالری خودرو و قطعات آن 
است که وارد شده است و در این بین سهم خودروهای سواری 
به حدود ۳۵۰ دستگاه با ارزش دالری نزدیک به ۹ میلیون و 
۵۰۰ هزار دالر می رسد.در حالی آمار ترخیص خودروهای دپو 
شده قابل توجه نیست و روند ترخیص به کندی صورت می گیرد 
که گمرک تاکید دارد که هرگونه ترخیصی از گمرکات باید در 
چارچوب ضوابط و مقررات ابالغی هیأت وزیران انجام شود و 
امکان ثبت سفارش برای خودروهای دارای قبض انبار اماکن 
گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مصوبه به صورت 
در  دستورالعمل  این  تاریخ مصوب  در  ارز صرفاً  انتقال  بدون 
سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد. از این رو خودروها بعد از 
طی فرایند قانونی از گمرک ترخیص می شوند.مروری بر شرایط 
ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در برخی موارد از این 
حکایت دارد که در ثبت سفارش های بانکی چنانچه خودروهای 
موجود در گمرک بیشتر از خودروهای تأمین ارز شده باشد، مازاد 
آن باید از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز و اظهار منشأ ارز 
در بانک مرکزی ترخیص شود.همچنین بانک های عامل موظف 
هستند با دریافت تعهدنامه از واردکننده برای ثبت سفارش های 
بانکی درباره پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با 
نرخ سامانه سنا در روز ترخیص نسبت به صدور اعالمیه تأمین 
ارز به عنوان گمرک جمهوری اسالمی ایران اقدام کنند.از سوی 
سازمان  نظر  زیر  می بایست  شده  ترخیص  خودروهای  دیگر 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مشتریانی که دارای 
قرارداد فروش یا پیش فروش با واردکنندگان هستند تحویل 
شود. مادامی که این مشتریان خودروهای خود را دریافت نکرده 
باشند، هر گونه عرضه خودروهای موضوع این مصوبه در بازار 
تخلف تعزیراتی محسوب شده و ممنوع است.مبنای حقوق و 
عوارض بر اساس مبانی قانونی بودجه سال ۱۳۹۷ )به ویژه بند 
ف تبصره ۶( و کتاب تعرفه سال ۱۳۹۷ است و برای خودروهای 
باالی ۴۰ هزار دالر، عالوه بر این، ۴۰ درصد سود بازرگانی 
مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و 

واردات دریافت خواهد شد.

تامين اجتماعی اعالم کرد:
میزان افزایش »حق همسر« 
و »اوالد« در فیش حقوقی 

مستمری بگیران
معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: امسال، 
مستمری بگیران حقوق اردیبهشت را با اعمال افزایش ها 
دریافت کردند که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی 
نقدینگی های الزم دستاورد  تامین  کشور و دشواری های 
پرداخت  به  اردالن  است.رحیم  سازمان  این  در  مهمی 
افزایش حقوق مستمری بگیران در سالهای گذشته اشاره 
حقوق  افزایش  التفاوت  مابه   ،۹۲ سال  در  افزود:  و  کرد 
فروردین و اردیبهشت در تیر پرداخت شده است. مستمری 
بگیران در سال ۹۳  در ماه فروردین تفاوت افزایش فروردین 
و افزایش حقوق اردیبهشت را در مرداد دریافت کردند.وی 
گفت:  درسال ۹۴  مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین 
و  پرداخت  مرداد  در  اردیبهشت  حقوق  افزایش  و  تیر  در 
و  فروردین  حقوق  التفاوت  مابه  مردادماه  ۹۵در  سال  در 
در سال  داد:  ادامه  است.اردالن  پرداخت شده  اردیبهشت 
۹۶ مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت به 
ترتیب در تیر و اردیبهشت پرداخت شده است.معاون اداری 
گذشته  سال  در  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان  مالی  و 
بگیران  حداقل  فروردین  مستمری  افزایش  التفاوت  مابه 
در شهریور و سایر سطوح مهر پرداخت و تفاوت افزایش 
حقوق اردیبهشت حداقل بگیران در خرداد و سایر سطوح 
مرداد پرداخت شده است.اردالن در خصوص زمان پرداخت 
بگیران  مستمری  فروردین  حقوق  افزایش  التفاوت  مابه 
تامین اجتماعی اظهارکرد: در خرداد مابه التفاوت فروردین 
پرداخت می شود.وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی 
دو گروه مستمری بگیر شامل حداقل بگیران و سایر سطوح 
دارد که در سال ۹۷ درصد افزایش مستمری سایر سطوح 
۱۳ درصد بوده است، گفت: در سال ۹۸ این رقم به ۱۳ 
درصد و ۲۶۱ هزار تومان رسیده است.اردالن با اشاره به 
اینکه میزان حداقل دستمزد از یک میلیون و ۱۱۱ هزار 
و ۲۶۹ تومان در سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و 
۸۸۱ تومان در سال ۹۸ رسیده است، افزود:  میزان درصد 
افزایش مستمری در سال ۹۷ حدود ۱۹،۵ درصد و این رقم 
به ۳۶،۵ درصد در سال ۹۸ رسید.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی ادامه داد: همچنین 
حق همسر از ۴۴ هزار و ۴۹۱ تومان سال ۹۷ به رقم بیش 
از۵۰ هزار و ۲۷۵ تومان، حق اوالد از حدود ۸ هزار و ۹۸۵ 
تومان به ۱۰ هزار و ۱۵۳ تومان، بن از ۴۳ هزار به ۴۸ هزار 
تومان و حق مسکن از ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۲ هزار 
تومان رسید.معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی 
گفت: میزان حق همسر برای مستمری بگیرانی که زیر ۲۰ 
سال سابقه، بین ۲۰ تا ۲۵ سال، بین ۲۵ تا ۳۰ سال و باالی 
۳۰ سال به ترتیب ۳۰ هزار، ۴۵ هزار، ۶۰ هزار و ۹۰ هزار 

ریال به مبلغ پایه مندرج آنها اضافه می شود.
با  موازی  برق  مصرف  پیک  صعودی  روند 
حرکت ایران به سمت فصل گرما و افزایش 
دما در برخی نقاط که در سال قبل نیز شاهد آن 
بودیم، شائبه خاموشی برنامه ریزی شده را در 
ذهن ایجاد می کند. البته مسئوالن بر این باورند 
که چراغ خاموشی برنامه ریزی شده در تابستان 
امسال روشن نخواهد شد، مگر این که مدیریت 

مصرف صورت نگیرد.
ایران  بر  گذشته  سال  تابستان  در  خاموشی 
با  آب،  بحران  وجود  به دلیل  و  انداخت  سایه 
خاموشی های برنامه ریزی شده مواجه شد. این 
چالش با این که امسال به دلیل بارندگی های 
پررنگی  به  داد،  رخ  در سراسر کشو  که  اخیر 
پرونده  هم  هنوز  اما  نیست،  گذشته  سال 
صورت  به  شده  برنامه ریزی  خاموشی های 

قطعی بسته نشده است.
روند رو به رشد مصرف برق در کشور

از سوی دیگر با این که فصل گرما هنوز آغاز 
نشده است، شاهد جهش ناگهانی اوج مصرف 
در  دوشنبه  روز  که  طوری  به  هستیم؛  برق 
ساعت ۲۱:۳۴ دقیقه اوج مصرف برق به ۴۲ 
هزار و ۱۴۴ مگاوات رسیده بود که این رقم 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۲۴۳ 

مگاوات افزایش پیدا کرده است. در این هفته، 
اوج مصرف ۲۲ اردیبهشت ماه نیز به ۴۱ هزار 
نیز  رقم  این  که  بود  رسیده  مگاوات   ۹۹۹ و 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۴۵۰ 
مصرف  پیک  است.  یافته  افزایش  مگاوات 
تابستان سال گذشته هم از مرز ۵۷ هزار مگاوات 

نیز فراتر رفته بود که پیش بینی می شود این رقم 
در تابستان سال جاری به حدود ۶۰ تا ۶۱ هزار 
محسن  راستا،  این  رسید.در  خواهد  مگاوات 
طرزطلب - مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
با  گفت وگو  در  حرارتی-  برق  نیروی  تولید 
ایسنا، با تاکید بر این که خاموشی برنامه ریزی 
شده بستگی به میزان مصرف دارد، اظهار کرد: 
مدیریت  و  بگیرد  صورت  الزم  همراهی  اگر 
مصرف رخ دهد امیدواریم هیچ مشکلی پیش 
نیاید.وی افزود: برنامه وزارت نیرو این نیست 
که امسال خاموشی برنامه ریزی صورت بگیرد 
و با توجه به وضعیت نیروگاه ها، وضعیت تولید 
و همراهی مردم، امیدوارم مشکل خاصی رخ 
ندهد.بر اساس این گزارش، خاموشی در شبکه 
مصرف،  نوع  دارد.  بستگی  مختلفی  علل  به 
شرایط آب وهوایی و مسائل فنی می تواند در 

بروز خاموشی شبکه مؤثر باشد.

ایران خاموش نمی شود اگر...

تسهیالت مسکن روستایی 
۴۰ میلیون و قرض الحسنه اشتغال  

۵۰ میلیون تومان شد
شورای پول و اعتبار طی دو مصوبه، افزایش سقف فردی 
نوسازی  و  بازسای  بابت  اعطا  قابل  یارانه ای  »تسهیالت 
اماکن مسکونی روستایی« به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال و نیز 
»تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی« به مبلغ ۵۰۰ میلیون 
ریال را تصویب کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتادمین جلسه 
خود به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، با افزایش سقف فردی 
»تسهیالت یارانه ای قابل اعطا بابت بازسای و نوسازی اماکن 
مسکونی روستایی« به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال موافقت کرد. 
تسهیالت مورد اشاره با معرفی متقاضیان به بنیاد مسکن 
است. پرداخت  قابل  عامل  بانک های  به  اسالمی  انقالب 

همچنین اعضای شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی 
»تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی« به ۵۰۰ میلیون ریال 
موافقت کردند. الزم به ذکر است، این تسهیالت با معرفی 
نهادهای حمایتی مندرج در قوانین مرتبط )ازجمله کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، بهزیستی، صندوق اشتغال و کارآفرینی امور 
ایثارگران و وزارت کار و امور اجتماعی( به بانک های عامل 

قابل اعطاست.

با اشاره به هدف گذاری  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
احیای ظرفیت خالی ۲ هزار واحد تولیدی در سال جاری، از ترغیب 
سرمایه گذاران جدید برای احیای واحدهای راکد، تعطیل و با 

ظرفیت پایین خبر داد.
 سعید زرندی در جمع تولیدکنندگان لوازم خانگی در اتاق بازرگانی 
تهران گفت: در سال جاری فعال سازی ظرفیت خالی ۲ هزار واحد 

را هدف گذاری کردیم تا آن ها را احیا کنیم.
وی گفت: به جای اینکه سرمایه گذار جدید از ابتدا بخواهد یک 
واحد صنعتی را ایجاد کند، واحدهای نیمه تمام یا تعطیل را فعال 

نماید، لذا در امسال رویکرد ما واحدها ایجادی نیستند.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تعمیق 
ساخت داخل از موضوعات بسیار مهم برای اقتصاد کشور است 
و از برنامه های وزارتخانه در سال رونق تولید، شناسایی کاالهای 

وارداتی قابل ساخت در داخل کشور که قابلیت صادرات دارند، 
می باشد.

کیفیت محصوالت  ارتقا  برنامه های  اجرای  کرد:  تاکید  زرندی 
تکمیل  و  ساماندهی  پروژه  اجرای  و  خانگی  لوازم  تولیدی 
محصوالت لوازم خانگی از برنامه های وزارتخانه برای این صنعت 

است.
وی تصریح کرد: صنعت نساجی و پوشاک و لوازم خانگی، از 
صنایعی است که برای وزارتخانه از اهمیت باالیی قرار دارد و برای 

این دو صنعت برنامه های ویژه ای را در نظر داریم.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت همچنین گفت: معتقدیم کسانی 
که دریک صنعت فعال بوده اند برای سرمایه گذاری، بسیار توانمند 
تر و موفق تر از سرمایه گذار های جدید هستند، لذا تولید کنندگان 
این صنعت می توانند با ایجاد کنسرسیوم، تولید برخی از قطعات 

مهم و استراتژیک لوازم خانگی که هم اکنون برای واردات آن 
دچار مشکل هستیم را انجام دهند.

وی نقش تشکل ها و انجمن ها برای هماهنگی و هم افزایی بین 
تولید کنندگان را بسیار مهم و اثر بخش توصیف کرد و افزود: در 
همه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های وزارتخانه از هم 

فکری و هم اندیشی با بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.
زرندی همچنین در این جلسه گفت: تغییرات نرخ ارز، سختی های 
زیادی را برای بخش تولید ایجاد کرد اما در کنار آن، فرصتی برای 
برای برخی از صنایع هم ایجاد شده است که باید بتوانیم از آن 
استفاده نمائیم.وی گفت: واردات برخی از قطعات و محصوالت 
دیگر مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل مشکل بازار و 
عرضه برای برخی از صنایع برطرف شده است که باید با تولید با 

کیفیت از این فرصت بهره برد.

معاون وزیر صنعت:

ظرفیت خالی ۲ هزار واحد تولیدی امسال احیا می شود

گرانفروشی  از  مجلس  نماینده  یک  که  حالی  در 
کند،  می  گالیه  بازار  در  خانگی  لوازم  برخی 
 مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت 
می گوید: همه برندهای تولیدکننده لوازم خانگی 
کشور داخلی اند و هر یک به فراخور نقدینگی خود 
از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند و افزایش قیمت 

محصوالتشان تحت نظارت متولیان بوده است.
از  نقل  به  ها  رسانه  برخی  گذشته  روزهای  در 
کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو  رضیان«  »عبداهلل 
»پارسال  نوشتند:  مجلس  معادن  و  صنایع 
تولیدکنندگان برای ثبت سفارش واردات قطعات و 
مواد اولیه موردنیاز لوازم خانگی از ارز ارزان قیمت 
استفاده کردند، اما در نهایت قیمت  این کاالها در 
بازار براساس ارز آزاد محاسبه شد.«رضیان اظهار 
داشت: »سال گذشته در روند تولید و عرضه لوازم 
خانگی سوء استفاده رخ داد، زیرا کنترلی بر عرضه 
این کاالها وجود نداشت.«در این زمینه، حمیدرضا 
لوازم  تولیدکنندگان  انجمن  سخنگوی  غزنوی، 
خانگی گفت: از بیست و دوم فروردین پارسال که 
بانک مرکزی نرخ دالر را ۴۲۰۰ تومان اعالم کرد، 
شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی دریافت ارز را 
آغاز کردند.وی بیان داشت: در این راستا برندهای 
خارجی حاضر در کشور از آنجایی که از نقدینگی 
باالتری برخوردار بودند، به سرعت نسبت به تامین 
اقالم و مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کردند و از 

زمان گران شدن ارز قیمت برخی محصوالت خود 
را تا ۲۵۰ درصد افزایش دادند.

وی افزود: برندهای داخلی نیز هر چند ارز دولتی 
پایینشان موفق به  اما به دلیل نقدینگی  گرفتند، 
دریافت مقادیر کمتری ارز شدند.غزنوی ادامه داد: 
عالوه بر آن، تولیدکننده داخلی مجبور بود پس از 
حواله کرد ارز به خارج از کشور، سفارش ساخت 
قطعه یا تامین مواد اولیه بدهد که فرآیندی زمانبر 
بود و پس از آن با وقفه ای دست کم یک ماهه 

سفارش ها حمل می شد.
کاالها  ترخیص  طوالنی  فرآیند  شد:  یادآور  وی 
از گمرکات و تغییر هر روزه قوانین بر مشکالت 
برندهای داخلی می افزود؛ این در حالی بود که کل 
فرآیند سفارش تا ترخیص قطعات مورد نیاز برای 

برندهای خارجی یک ماه طول کشید.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اضافه 
کرد: از شانزدهم مرداد پارسال نیز شرکت هایی که 
تا این تاریخ موفق به ترخیص کاالهایشان نشده 
ارز  نرخ  التفاوت  به  ما  پرداخت  به  مجبور  بودند، 
این در  برندهای داخلی شد؛  شدند که گریبانگیر 
حالی بود که برندهای داخلی در نهایت محصوالت 
نهایی خود را با ۸۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش قیمت 
روانه بازار کردند.وی خاطرنشان کرد: قیمت نهایی 
محصوالت برپایه نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه 
و قطعات و همچنین حقوق و دستمزدها تعدیل می 

اما  شود که برای برخی محصوالت اعمال شده، 
برای برخی دیگر هنوز اعمال نشده است.غزنوی 
با توجه به این وضعیت به طور حتم  تاکید کرد: 
روی سخن نماینده مجلس درباره افزایش قیمت 
ایران  در  برندهای خارجی حاضر  با  لوازم خانگی 

بوده است. 
* همه برندهای لوازم خانگی کشور، 

ایرانی اند
با این حال، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه نظر 
اساس«  »بی  با  هاشمی«  دارد.»عباس  دیگری 
خواندن صحبت های عبداهلل رضیان، یادآور شد: 
معنای ارز ارزان قیمت چیست؟ در حالی که بانک 
مرکزی پارسال نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعالم کرد 
و شرکت هایی که توانایی داشتند نسبت به دریافت 

این ارز برای پیشبرد امور خود اقدام کردند.
برخی  تخلف  منکر  هرچند  کرد:  تاکید  وی 
ها  فروشی  خرده  عرضه  سطح  در  فروشندگان 
نیستیم و شاید برخی از بی اطالعی مشتریان سوء 
استفاده کرده باشند، اما شرکت ها نمی توانند ارز 
دولتی دریافت کرده و محصول خود را برپایه ارز 
آزاد فروخته باشند، زیرا نظارت های شدیدی بر این 
بازار از سوی سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و غیره 
وجود دارد.هاشمی افزود: در بازار لوازم خانگی ایران، 
برند خارجی معنی ندارد، زیرا حتی برندهایی نظیر 

ال جی، سامسونگ، دوو و غیره همگی با سرمایه 
گذاری ایرانی در کشورمان مستقر شده و به فعالیت 

می پردازند و در حقیقت ایرانی اند.
وی اضافه کرد: همه شرکت هایی که در کشورمان 
تولید داشته و محصول به بازار عرضه می کنند، 
مکلف به تبعیت از قوانین داخلی هستند و بر این 
اساس، افزایش قیمت هایشان مطابق فرمول هایی 
مصرف  حقوق  از  حمایت  سازمان  نظارت  تحت 
کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود.مدیرکل 
صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن 
اشاره کرد و  اقتصادی  به تحریم های  و تجارت 
گفت: تحریم ها موجب بروز محدودیت هایی برای 
نیاز کارخانجات  اولیه و قطعات مورد  مواد  تامین 
شد، همچنین مشکالت ارزی و زمانبر شدن تعیین 
های  شرکت  مرکزی،  بانک  در  موضوع  تکلیف 
تولیدکننده را بین چهار تا پنج ماه با مشکل تامین 
ارز و در نتیجه تامین مواد اولیه و قطعات مواجه 

کرد.وی ادامه داد: عالوه بر این مسائل، دشواری 
در  آمده  به وجود  پول و مشکالت  انتقال  و  نقل 
موضوع حمل و نقل و کشتیرانی ناشی از تحریم ها 
سبب شد تا در نهایت تولیدکنندگان سال ۹۷ را با 
افت تولید ۲۰ تا ۲۵ درصدی به پایان ببرند.هاشمی 
توضیح داد: در حالی که برندهای لوازم خانگی برای 
فرآیند  کند کردن  به  تقاضا مجبور  کنترل طرف 
تولید و توزیعشان بودند و عرضه محدود شده بود، 
قیمت ها اتوماتیک افزایش یافت، اما هیچ شرکتی 
نمی توانست بدون مجوز نسبت به افزایش قیمت 
ها اقدام کند.به گزارش ایرنا، پیش از این انجمن 
تولیدکنندگان لوازم خانگی ظرفیت های تولیدی 
کارخانه های لوازم خانگی را تا سه برابر نیاز کشور 
اعالم کرد و ظرفیت یخچال سالیانه تا ۱.۵ میلیون 
دستگاه، لباسشویی ۱.۲ میلیون دستگاه، اجاق گاز 
یک میلیون دستگاه و تلویزیون ۲ میلیون دستگاه 

اعالم شده است.

بازار لوازم خانگی، گرانفروشی یا مدیریت قیمت

در خیابان معلم ساری تعداد زیادی سمساری وجود دارد 
و در مجموع ترافیک شدیدی از ماشینها بوجود می آید 
پیشنهاد من این است که پارکینگی از سوی شهرداری 
برای این خیابان در نظر گرفته شود تا با این حجم خودرو 

مواجه نباشیم .
شجاعی از ساری

جاماندگان ثبت نام سهام عدالت چه زمانی باید این سهام 
را ثبت نام کنند. این سهام برای همه مردم ایران است و 

سود آن باید به همه مردم برسد نه قشر خاصی؟!
شهروندی از چالوس

قیمت هر کیلوگرم مرغ در هفته اول ماه مبارک 
رمضان با هزار تومان کاهش به ۱۰ هزار و ۳۰۰ 
تومان رسیده است، قیمت گوشت گوساله هم 

۹۸ هزار تومان عرضه می شود.
در هفته اول ماه مبارک رمضان، قیمت مرغ 
روند کاهشی چند هفته گذشته خود را ادامه داد 
و به کیلویی ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. 
قیمت مرغ طی چند ماه گذشته به کیلویی ۱۶ 
هزار تومان هم رسید، اما با افزایش عرضه به 
بازار طی چند هفته گذشته ۱۱ هزار و ۳۰۰ 
تومان بود که در هفته نخست ماه رمضان به 

۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش یافته است.
بر اساس گزارش میدانی  هر کیلو ران مرغ 

۹۸۰۰ تومان، سینه مرغ ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان 
و کتف و بال مرغ ۱۳ هزار تومان، گردن مرغ 

۵ هزار تومان به فروش می رود. 

به زیر ۱۰۰  بازار  همچنین قیمت گوشت در 
از این قیمت  هزار تومان رسیده است، پیش 
گوشت تا کیلویی ۱۲۰ هزار تومان هم باال رفته 

بود.حاکی است، در بازار تهران هر کیلوگرم ران 
و دست گوساله ۹۸ هزار تومان، گوشت مخلوط 
گوساله ۹۴ هزار تومان و چرخ کرده کیلویی ۸۵ 

هزار تومان عرضه می شود. 
قیمت ماهی تیالپیا 64 هزار تومان

قیمت ماهی در بازار تهران افزایش یافته است، 
ماهی تیالپیا که طی دو هفته گذشته کیلویی 
۵۰ هزار تومان بود به کیلویی ۶۴ هزار تومان 
افزایش یافته است. تیالپیا ماهی وارداتی است 
و تولید آن در داخل کم است و بخش زیادی 
از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می شود. 
هر کیلو ماهی آزاد ۲۵ هزار تومان به فروش 

می رود.

کاهش قیمت مرغ و گوشت در بازار
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