
درخواست فروش سهام عدالت 
به صورت غیرحضوری از طریق بانک 

توسعه تعاون 
مش��تریان بانک توسعه تعاون که پیش ازاین شماره 
شبا این بانک را به س��ازمان خصوصی سازی اعالم 
داشته اند، می توانند س��فارش فروش سهام عدالت 
خ��ود را به ص��ورت غیرحض��وری از طریق س��ایت 
رسمی بانک توسعه تعاون انجام دهند.الزم به ذکر 
است این امکان صرفاً برای مشتریانی که پیش ازاین 
ش��ماره شبای حس��اب بانکی خود در بانک توسعه 
تعاون را به سازمان خصوصی سازی اعالم نموده اند 
ایجادشده است. بر این اس��اس در صورت مراجعه 
متقاضیان فروش س��هام عدالت به سایت این بانک 
می توانند نس��بت به ثبت درخواست فروش سهام 
عدالت خود تا س��قف 30 درصد اقدام نمایند.جهت 
فروش س��هام عدالت نیاز به داش��تن کد معامالتی 
از قبل نمی باش��د و هر ف��ردی می تواند با کد ملی 
و ش��ماره همراه ثبت ش��ده به نام خود در س��امانه 
س��هام عدالت، ثبت ن��ام و به ص��ورت غیرحضوری 
احراز هویت گردد. ابتدا س��امانه از شخص کد ملی 
و ش��ماره همراه را دریافت و پس از اعتبارس��نجی 

امکان ثبت نام غیرحضوری فراهم خواهد شد.

قدردانی وزیر تعاون از اقدامات یکی 
از شرکت های تابعه بانک رفاه در 

مبارزه با کرونا
وزیر تع��اون،کار و رفاه اجتماعی از اقدامات ش��رکت 
پتروش��یمی امیرکبی��ر در جریان مب��ارزه با ویروس 
کرونا در س��طح شهرس��تان بندرماهشهر و بخش ها 
و روس��تاهای مجاور منطقه قدردان��ی کرد.به گزارش 
رواب��ط عمومی بانک رفاه کارگران، در متن تقدیرنامه 
وزیر، خطاب به دکتر غالمپور مدیر عامل این شرکت 
آمده اس��ت: » با عنایت به نامه اس��تاندار خوزستان و 
ابراز رضایت از خدمات ارزنده جنابعالی و پرس��نل آن 
مجموعه در زمان شیوع ویروس کرونا از جمله تأمین 
تجهیزات، ملزومات برای م��ردم مناطق محروم، ضد 
عفونی معابر و اماکن شهرستان بندر ماهشهر و بخش ها 
و روستاهای مجاور و نیز تهیه و توزیع اقالم و بسته های 
معیشتی- بهداشتی، بدینوسیله مراتب قدردانی خود را 
اعالم نموده و از درگاه خداوند منان توفیقات روز افزون 
جنابعالی و همکاران شرکت پتروشیمی امیرکبیر را در 

سال "جهش تولید" مسئلت می نمایم.«

توسط شرکت فناپ انجام شد؛ 
انعقاد قرارداد صدورکارت اعتباری 

فرهنگیان
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد از شرکت های 
زیرمجموع��ه ی فن��اپ طی نشس��تی با مؤسس��ه 
صن��دوق ذخی��ره فرهنگیان، ق��رارداد صدورکارت 
اعتب��اری فرهنگی��ان را منعق��د کرد.ب��ه گزارش 
روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد، جلس��ه ی انعق��اد 
ق��رارداد ارائه ی کارت اعتباری ب��ه فرهنگیان عضو 
صندوق ذخیره فرهنگیان، میان ش��رکت پرداخت 
الکترونیک پاسارگاد به نمایندگی از هلدینگ فناپ 
و بانک پاسارگاد از یک س��و و شرکت فرآیند نوین 
استحکام س��ازه به نمایندگی از هلدینگ خدماتی 
تدبیرگ��ران اطلس و صندوق ذخی��ره فرهنگیان از 
س��وی دیگر، در محل صندوق ذخی��ره فرهنگیان 
برگزار ش��د.ارائه ی خدمات باش��گاه مشتریان آوند 
و رس��انه ی اختصاصی معلم در قال��ب مجموعه ی 
خدم��ات کارت اعتب��اری اعضای صن��دوق ذخیره 
فرهنگی��ان، از دیگ��ر خدمات م��ورد توافق در این 
نشس��ت بود.ب��ر این اس��اس، طبق اعتبارس��نجی 
صندوق ذخیره فرهنگیان و با استفاده از تسهیالت 
اعطایی بانک پاس��ارگاد، امکان اعطای اعتبار 50 تا 
500 میلیون ریالی در قالب کارت اعتباری برای هر 

یک از فرهنگیان عضو صندوق فراهم شده است. 

اخبار
خریداران همچنان مبهوت افزایش قیمت ها و عدم کارکرد نهادهای نظارتی

گزارش

هنوز آش��فته بازار خودرو تمام نش��ده که شواهد امر نشان 
می دهد بازار لوازم خانگی نیز در حاش��یه کم کاری سازمان 
حمایت به بازاری نابسامان تبدیل شده که تولید کنندگان، 
مصرف کنندگان و فروش��ندگان هیچ ک��دام از آن رضایتی 

ندارند.
افزایش افسار گسیخته قیمت کاال و خدمات طی دو - سه 
سال  اخیر همواره یکی از معضالت جدی مردم بوده  است 
و این افزای��ش قیمت ها در هر نوع کاال و خدماتی از قبیل 
خودرو، مسکن، لوازم خانگی، اجاره بها، مواد غذایی و امثال 
آن مشهود است و هیچ بخشی را نمی توان از افزایش قیمت 

مستثنی کرد.
بط��ور کلی افزایش قیمت ها در تم��ام کاالها  آن قدر زیاد 
اس��ت که برای خرید هر ن��وع کاالیی که به فروش��گاهی 
مراجعه می کنید، فروش��نده به خری��دار توصیه اکید دارد 
ک��ه حتما امروز انتخاب و خرید خود را انجام دهید زیرا در 
صورتی که خرید نکنید معلوم نیست چند روز آینده قیمت 
کاالی م��ورد نظ��ر چقدر گران تر ش��ود.   خالصه اینکه نه 
تنها  تورم پنجه تیز خود را در تمام تار و پود زندگی مردم 
فرو برده و با این وضعیت ش��رایط زندگی مردم را بس��یار 
سخت کرده، بلکه مساله عدم نظارت نهادها و سازمان های 
مسئول  در سطح عرضه و همچنین نحوه قیمت گذاری کاال 

و خدمات، مشکالت را چندین برابر کرده است.
همانطور که ذکر ش��د افزایش قیمت کاال و خدمات مربوط 
به یک کاال و خدمت خاص نیست  و مشمول  انواع و اقسام  
کاالهای موجود در بازار اس��ت،  ام��ا افزایش قیمت برخی 
کااله��ا از جمله خودرو، لوازم خانگی و  مس��کن  به علت 
جه��ش ناگهانی و قابل مالحظه  قیمت ها، همواره بیش��تر 
احساس می ش��ود. بنابراین با توجه به اهمیت  و نقش این 
قبیل کاالها  در زندگی مردم  و وجود سودجویان و دالالن 
در این بازارها ک��ه به افزایش قیمت ها دامن می زنند، الزم 
اس��ت تا  مس��ئوالن و نهادهای ناظر در کنترل قیمت این 
کاالها  با ارائه  راهکارها و برنامه ریزی های دقیق، از افزایش 

بی دلیل قیمت ها جلوگیری کنند. 
 این مهم  ناممکن نیست زیرا انجام برخی اقدامات و بعضی 
تجربه های قبلی حاکی از آن اس��ت که اگر عزم  راس��خی 
برای کنترل قیمت ها وجود داش��ته باشد، می توان قیمت ها 
را کنترل کرد.  مثال از ابتدای امس��ال ش��اهد افزایش لجام 
گسیخته قیمت خودرو بودیم بطوریکه که قیمت پراید بدون 
هیچ گونه دلیل خاصی ب��ا افزایش  چند ده میلیون تومانی 
هم��راه بود و حتی در مقطعی س��خن از پراید  90 میلیون 
تومان��ی هم به میان آمد و قیمت اغل��ب خودروها چند ده 
میلیون تومان افزایش یافت. اما بعد از این افزایش قیمت ها  
که البته در س��ال های اخیر به سریالی تکراری تبدیل شده 
وزارت صنع��ت مع��دن و تجارت با دس��تور  رئیس جمهور 

اقداماتی را در راستای کنترل قیمت خودرو آغاز کرد. 
به عن��وان مثال طرح فروش فوری اجرا ش��د و برای ثبت 
نام خرید خودرو نیز ش��روط و ش��روطی معین شد تا فقط 
مصرف کننده واقعی برای خرید اقدام کند، خالصه اینکه  با 

اقدامات انجام ش��ده تا حدی جلوی افزایش قیمت ها را  در 
روزهای اخیر گرفته ش��ده است و اکنون بازار خودرو تنش 

یک ماه گذشته را ندارد.  
البته ذکر این نکته نیز الزم اس��ت که موفقیت هر طرحی 
نیازمند اس��تمرار و جدیت اس��ت و اگر گوشه ای از اجرای 
یک طرح پس از مدتی رها ش��ود،  قطعا  ش��رایط به حالت  
اول باز می گردد. لذا هدف از اشاره به طرح وزارت صنعت 
برای کنترل قیمت خودرو آن اس��ت گفته شود اگر عزم و 
اراده از س��وی مس��ئولین برای کنترل قیمت ها باشد حتی 
در بدترین ش��رایط نیز می توان قیمت  هر نوع کاالیی حتی 

خودرو را مهار کرد. 
گفتنی است، مصوبه اخیر مجلس برای سپردن قیمت گذاری 
خودرو به ش��ورای رقابت هم بی تاثیر در جلوگیری از سیر 

صعودی قیمت خودرو در بازار نبود.  
ام��ا بازار لوازم خانگی از س��ال 97 تاکن��ون پس از افزایش 
ناگهانی قیمت ارز دستخوش مشکالت بسیاری شده است 
بطوری که تولید کننده، مصرف کننده و فروشنده هیچکدام 
از ای��ن ب��ازار رضای��ت ندارن��د. تولید کننده با مش��کالت 
عدیده ای از جمله  تامین ارز و افزایش قیمت ارز برای مواد 
اولیه مواجه اس��ت،  مصرف کنن��ده  با عدم ثبات قیمت در 
بازار و فروش��نده نیز با رکود حاکم بر بازار میان مشکالت 

تولید کنندگان  و مصرف کنندگان مانده است. 
خالصه اینکه قیمت لوازم خانگی بخصوص در 2 سال اخیر 
به معضل جدی تبدیل شده  و هیچ قاعده و ضابطه ای برای 
قیمت گ��ذاری کاال وجود ندارد، کاال  در فروش��گاه ها بدون 
برچسب قیمت  عرضه می شود و خریدار برای انتخاب یک 

کاال با یک نوع برند با چند قیمت متفاوت مواجه است. 
ب��ه عنوان مثال برای خرید یک ماشین لباس ش��ویی تولید 
داخل در س��ه مغازه، 3 قیمت متفاوت ارائه می ش��ود. یک 

فروش��گاه قیمت عرضه  را 5 میلی��ون و 500 هزار تومان، 
فروش��گاهی دیگر 5 میلیون و 650 هزار تومان و فروشگاه 
س��وم نیز هم��ان کاال را با  5 میلی��ون و 800 هزار تومان  
عرضه می کند.  البته این تنوع قیمت در خصوص کاالهای 
تولی��د داخلی ک��ه به نوعی قیم��ت کارخان��ه ای و قیمت 
مصرف کننده آن تا حدودی مش��خص است کمتر مشاهده 
می ش��ود اما درباره لوازم خانگی که مبدا مشخصی ندارد  و 
به احتمال زیاد به صورت قاچاق به کش��ور وارد ش��ده و به 
وفور هم در بازار لوازم خانگی عرضه می ش��ود آشفتگی در 

قیمت گذاری به مراتب بیشتر است.
به عنوان مثال  قیمت ی��ک ماکروویو با برند کره ای که به 
گفت��ه عرضه کنندگان این کاال اکنون از کش��ورهای چین، 
مالزی و ... وارد کشور می شود در بازار لوازم خانگی در 10 
فروشگاه با 10 قیمت متفاوت عرضه می شود.مثال در مورد 
تن��وع  قیمت  یک کاال با یک برن��د،  در بازار لوازم خانگی 
بس��یار زیاد اس��ت، آن قدر این بازار آش��فته و بهم ریخته 
اس��ت که  مصرف کننده به هیچ عن��وان نمی تواند انتخاب 
دقیق و مطمئنی داش��ته باش��د، از طرفی قیمت تولیدات 
داخل��ی هم دائما در حال افزایش اس��ت و هیچگونه ثبات 
قیمتی در بازار وجود ندارد.  به گفته مرتضی میری رئیس 
اتحادیه تولید کنندگان و فروش��ندگان لوزام خانگی قیمت 
ل��وازم خانگی از ابتدای امس��ال 10 ت��ا 25 درصد افزایش 
یافته اس��ت. می��ری در این باره می گوید:  لیس��ت قیمت 
کارخانه های تولید لوازم خانگی براساس افزایش 10 تا 25 
درصدی اعالم ش��ده در حالیکه این لیس��ت قیمت ها مورد 

تایید اتحادیه، تعزیرات و سازمان حمایت نیست. 
وی با اشاره به آشفتگی بازار لوازم خانگی، گفت: از ابتدای 
امس��ال تاکنون بارها و بارها از سازمان حمایت خواسته ایم 
که قیمت های جدید را براس��اس ضوابط قیمت گذاری در 

س��امانه 124 اعالم کنند در حالی ک��ه بدون توجه به این 
درخواس��ت، قیمت های اعالمی لوازم خانگی از 3 ماه آخر 
سال 98 تاکنون بدون تغییر در سامانه 124 مانده است. 

گفتنی اس��ت این اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی در حالی است که اواسط سال گذشته، عباس تابش 
رئیس سازمان حمایت با اعالم امکان رصد قیمت 100 قلم 
کاال از طریق س��امانه 124 به مردم نوید داد که از این پس 
می  توانن��د با مراجعه به س��امانه 124 قب��ل از انجام هر نوع 
خری��دی در حوزه ه��ای مختلف اعم از ل��وازم خانگی، مواد 
غذایی، آرایش��ی و بهداش��تی ابتدا قیمت ها را  در س��امانه 
رصد و با قیمت موجود در بازار مقایسه کنند و براین اساس 
کاالی گ��ران خریداری نکنند.  وی این س��امانه را خدمتی 
ب��ه مصرف کننده برای رصد قیمت کاال عنوان کرد، خدمتی 
که اثرات آن هیچ گاه مش��اهده نشد.  این در حالی است که 
مشاهده و رصد قیمت انواع کاال در سامانه 124 هیچ کمکی 
ب��ه مصرف کننده نمی کن��د زیرا با مراجعه به س��امانه 124 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مشاهده 
می ش��ود که در س��امانه مذکور فقط قیمت چند قلم کاالی 
لوازم خانگی ذکر شده و قیمت ها بصورت کلی اعالم شده که 

امکان هیچگونه مقایسه قیمتی در بازار را فراهم نمی کند. 
به عنوان مقال در این سامانه حداقل و حداکثر قیمت چند 
قلم کاالی لوازم خانگی مانند ماش��ین لباس ش��ویی 6 و 7 
کیلویی، اجاق گاز 5 ش��عله استیل فردار، یخچال 17 فوت 
و فری��زر 17 فوت تولید داخل و نهایتا تلویزیون LED در 
اندازه های 43 و 55 اینچ بارگذاری شده لذا اگر فردی قرار 
باش��د ماشین ظرف ش��ویی یا یخچال وفریزر دوقلو و اجاق 
گاز 4 شعله و یا سایر کاال را خریداری کند امکان هیچ گونه 

مقایسه قیمتی برای وی فراهم نیست. 
ضمن اینکه در این س��امانه به عنوان مثال قیمت حداقل و 
حداکثر ماشین لباس شویی 7 کیلویی سفید تولید داخل 4 
میلیون و 500 تا 7 میلیون و 500 هزار تومان ذکر شده که 
این نوع اعالم قیمت روش مناس��بی برای مقایسه قیمت ها 
در بازار  نیس��ت. زیرا حتی اگر ماشین لباس شویی با قیمت 
مابین این قیمت ها، در بازار موجود باشد به علت عدم درج 
قیمت ها و عدم نظارت دقیق بر این بازار اصال هیچ تضمینی 
وجود ندارد که کاالی مذکور با قیمت  واقعی مصرف کننده 
عرضه ش��ده باش��د.  گفتنی اس��ت این بازار برای رهایی از 
آشفتگی نیازمند کنترل و نظارت دقیق است، اگرچه قیمت 
ارز ثبات چندانی ندارد و مش��کالت تامی��ن مواد اولیه  در 
شرایط تحریم به معضلی برای تولید کنندگان تبدیل شده 
اما به هرحال راه هایی وجود دارد که بتوان دس��ت دالالن،  
واس��طه ها، قاچاقچیان، سودجویان و گران فروشان را از این 
بازار کوتاه کرد. اما باید عزم راسخی برای آن باشد لذا الزم 
اس��ت ت��ا وزارت صنعت، معدن و تجارت ب��ه عنوان متولی 
تولید و سازمان حمایت به عنوان سازمان زیرمجموعه وزارت 
صنعت به عنوان سازمان حامی تولید کننده و مصرف کننده 
به وظایف خود به درس��تی عمل کنند و نیم نگاهی به بازار 

رها شده لوازم خانگی داشته باشند. فارس 
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 بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته
 افزایش ۱۰ درصدی تولیدات 

کشاورزی بنیاد مستضعفان
عظیم رجائی مدیرعامل هلدینگ کشاورزی 
بنیاد مستضعفان از برنامه ریزی برای افزایش 
10 درص��دی تولی��د محصوالت کش��اورزی 
این بنیاد در س��ال 99 خب��ر داد و گفت: بر 
اس��اس برنامه ریزی صورت گرفته، 11 طرح 
دامداری، گلخانه ای و باغی در این هلدینگ 

تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
وی توس��عه ان��واع دامداری ه��ا، گلخانه ها و 
باغات میوه های خشک را از جمله برنامه های 
اصلی بنیاد در حوزه کشاورزی توصیف کرد 
و افزود: برای هر سه برنامه، طرح جامع تهیه 
و ظرفیت های کش��ور شناس��ایی شده است. 
هدف ما الگوسازی در بخش باغداری است و 

قرار اس��ت با این اقدام الگوی مناسب با نیاز 
و اقلیم کش��ور را به فعاالن بخش کشاورزی 

معرفی کنیم. 
وی از به��ره ب��رداری از 11 ط��رح مختلف 
کشاورزی و دامپروری بنیاد در سال 99 خبر 
داد و گف��ت: 4 طرح بزرگ گاوداری از جمله 
دامداری های بزرگ ماهیدش��ت در اس��تان 
کرمانشاه، قروه در استان کردستان در غرب 
کشور، فاز اول طرح خسروشهر تبریز و کوثر 

قزوین به بهره برداری می رسند.
 در اس��تان های مازنداران، فارس، خراس��ان 
رض��وی و جن��وب کرمان نیز ش��اهد افتتاح 
طرح های بس��یار خوب گلخان��ه ای خواهیم 
بود ک��ه کامال با اس��تفاده از ظرفیت و توان 
پیمانکاران داخلی در حال س��اخت اس��ت و 
در ح��ال حاض��ر صنعت س��اخت و طراحی 
س��ازه های گلخانه ای در بنیاد مس��تضعفان 

بومی شده است.
مدی��ر عام��ل هلدین��گ کش��اورزی بنی��اد 
مس��تضعفان با اشاره به شرایط سخت کشور 
در س��ال 98 گف��ت: با وجود اینک��ه اقتصاد 
کشور در س��ال 98 با شرایط سختی مواجه 
بود، ام��ا تولید این گروه ح��دود 10 درصد 
افزای��ش پیدا کرد و به ح��دود750 هزار تن 
 انواع محصوالت کش��اورزی و دامی رس��ید.

 روابط عمومی بنیاد مستضعفان

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد؛
 ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی 

برای معلوالن 
دیروز تفاهم نامه مش��ارکت س��اخت مسکن 
برای افراد دارای معلولیت و زنان سرپرس��ت 
خان��وار بین بنیاد مس��کن انقالب اس��المی، 
سازمان بهزیس��تی و قرارگاه سازندگی خاتم 

االنبیا )ص( امضا شد.
قبادی دانا رئیس س��ازمان بهزیس��تی کشور 
گف��ت: بر اس��اس این تفاهم نامه قرار اس��ت 
1500 واحد مس��کونی در مناطق ش��هری و 
روس��تاها برای خانواده های دارای معلولیت 

شدید که درآمد پایینی دارند احداث شود.
او اف��زود: در ای��ن تفاهم نامه زمین توس��ط 
معل��ول تامی��ن و صف��ر تا صد کار س��اخت 
و ص��دور پروانه س��اخت توس��ط س��ه نهاد 

بهزیستی، بنیاد مسکن و قرارگاه خاتم االنبیا 
انجام می ش��ود.قبادی دانا بیان کرد: بودجه 
ای��ن پ��روژه 100 میلیارد تومان اس��ت که 
توس��ط س��ازمان برنام��ه و بودجه و س��تاد 

هدفمندی یارانه ها تامین شده است.
رئیس س��ازمان بهزیستی افزود: طبق برآورد 
انجام شده هزینه ساخت هر متر مربع ساخت 
مس��کن یک میلیون و 500 هزار تومان است 
که 75 درصد توس��ط بهزیستی و 25 درصد 
توس��ط قرارگاه خاتم االنبیا تامین می ش��ود، 
همچنین اگر خانواده معلولی زمین نداش��ته 
باشد توسط بنیاد مسکن تامین می شود. سال 
گذشته نیز تفاهم نامه ساخت 20 هزار واحد 
مسکونی امضا ش��د که 13 هزار واحد آن در 
حال احداث اس��ت و 7 هزار واحد هم تحویل 
داده شده است.قبادی دانا اظهار کرد: از ابتدای 
ش��روع ساخت مسکن برای معلوالن تا کنون 
123 هزار واحد مس��کونی احداث شده است 
که تا کنون 87 ه��زار واحد در دولت کنونی 
احداث شده است. به گفته این مقام مسئول 
14 ه��زار خانواده دارای 2 معلول و بیش��تر 
شناس��ایی شده اند که همچنین برای ساخت 
مسکن برای این خانواده ها تسهیل گری شده 
اس��ت و از س��ال 94 نیز برای 8 هزار و 800 
خان��واده دارای دو معلول خانه احداث ش��ده 

است. باشگاه خبرنگاران

رییس شورای رقابت اعالم کرد
 افزایش ۴ تا ۴۸ درصدی 

قیمت ۸ محصول ایران خودرو
تازه ترین اعالم رییس ش��ورای رقابت از این 
حکایت دارد که برای هش��ت محصول دیگر 
ایران خ��ودرو، فرمول قیمت گذاری تعیین و 
افزایش چهار تا 48 درصدی و متوس��ط 23 
درصد مصوب شده است. این محصوالت قرار 
اس��ت با ش��رایطی که برای دیگ��ر خودروها 
تعیین ش��ده ب��ود به صورت قرعه کش��ی در 

آینده نزدیک پیش فروش شود.
رضا شیوا، با اش��اره به آخرین جلسه شورای 
رقاب��ت ب��رای تعیین فرمول و دس��تورالعمل 
قیمت گذاری محصوالتی که تاکنون برای آنها 
قیمت گذاری نش��ده بود، توضیح داد: تا پیش 
از این ب��رای محصوالت پژو، پراید و س��مند 

فرمول قیمت گ��ذاری تعیین و براس��اس آن 
قیمت گذاری می شد ولی یکسری از خودروها 
ب��ا توجه ب��ه این که واردات باز بود و ش��رایط 
رقابتی وجود داش��ت مش��مول قیمت گذاری 
نمی شدند اما با توجه به توقف واردات اکنون 
محاس��بات قیمت گ��ذاری آنه��ا در ش��ورای 
رقاب��ت انجام ش��د.وی ادام��ه داد: با توجه به 
این ک��ه برای قیمت گذاری باید تورم بخش��ی 
را از بان��ک مرک��زی گرفته و در محاس��بات 
لح��اظ کنیم خودروهایی که ت��ا پیش از این 
مش��مول قیمت گذاری نبودند تورم بخش��ی 
در بانک مرکزی نداش��تند و خواسته ایم تا با 
ارائه  اطالعات خودروس��ازها به آنها این تورم 
را مورد محاس��به قرار دهن��د اما در دو هفته 
گذشته کارشناسان این شورا تورم خودروهای 
غیرمش��مول قیمت گذاری را که حتی تا 50 
درص��د ارزب��ری دارند را مورد محاس��به قرار 
دادند که در نهایت به تصویب رسید. براساس 
مصوبه ش��ورای رقابت هش��ت محصول دیگر 
ایران خودرو مشمول افزایش خودرو شدند که 
 ،7 s ،s5 پژوپارس اتوماتیک تیوفای��و، هایما
سورن بنزینی، پژو 207 دنده ای و اتوماتیک، 
دنا و دنا پالس از چهار تا 48 درصد و متوسط 
23 درصد افزایش قیمت دارد، که این افزایش 
قیمت نشبت به قیمت گذاری سازمان حمایت 

تا بهمن 1397 است. ایسنا

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

وعده وزیر راه و شهرسازی؛

 مسکن مهر امسال 
تمام می شود

وزیر راه و شهرسازی با اش��اره به صرفه جویی 960 میلیون 
لیتری مصرف گازوئیل با نوس��ازی ناوگان فرس��وده، گفت: 
تکمیل پروژه مسکن مهر و تحویل واحدها به مردم امسال به 
پایان می رسد.  محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی که برای 
امضای تفاهم نامه همکاری با اتاق تعاون در جمع تعاون گران 
حاضر ش��ده بود، در حاش��یه نشس��ت و در پاسخ به سؤالی 

درباره اینکه چه زمانی مس��کن مهر مردم، تحویل می شود، 
گفت:  امسال مسکن مهر تمام می شود و قرار است تا شهریور 
و مهر ماه 66 هزار واحد مسکن مهر به اتمام رسیده و تحویل 

مردم شود. منهای واحدهایی که در دادگاه پرونده دارند.
وی گفت: حدود 70 هزار واحد مسکن مهر که پرونده قضایی 
دارند و پیگیری می کنیم مس��ائل آنه��ا در دادگاه به زودی 
برطرف ش��ود و احکام آنها صادر شود.وزیر راه و شهرسازی 
تاکید کرد: ما از ظرفیت تعاونی های خوشنام برای تکمیل و 
راه اندازی پروژه های مسکن مهر استفاده می کنیم و در حال 
حاضر اقدامات تکمیلی برای 66 هزار واحد مسکونی مسکن 
مهر در دست اجراست که تا شهریور و مهر در اختیار مردم 

قرار داده می ش��ود. اس��المی  همچنین در م��ورد مالیات بر 
خانه های خالی گفت:  هدف این اس��ت که جلوی سوداگری 
و داللی در مس��کن را بگیرد و خری��د و فروش های تکراری 
و س��وداگرانه در مسکن نباش��د. وی همچنین در مورد بازار 
اجاره مس��کن، گفت:  دولت می خواهد سوداگری در مسکن 
را کنترل کند، اما موضوع بازارهای موازی مس��کن که روی 
بازار مسکن اثر دارد، در دست ما نیست.وزیر راه و شهرسازی 
همچنی��ن با بیان اینک��ه جامعه ه��دف و متقاضیان واقعی 
مسکن را باید بشناس��یم، گفت: در این زمینه پروژه مسکن 
ملی تعری��ف کردیم ک��ه در دو مرحله ثبت نام در س��امانه 
مربوطه در کش��ور 1.6 میلیون نفر ثبت نام کردند که از این 

تعداد حدود 800 هزار نفر واجد شرایط مسکن بودند و برای 
آنها برنامه، پروژه و زمین تعریف کردیم و در یک طرح س��ه 
جانبه با همکاری س��ازمان نظام مهندسی، مجری سازنده و 

وزارت راه وشهرسازی پروژه ها را معرفی کردیم.
اس��المی گفت: متقاضیان واقعی مسکن ملی شناسایی شده 
و بهترین پاس��خ به نیاز مس��کن آنان در قالب مسکن ملی 
داده می شود.وی همچنین در مورد باال رفتن اجاره مسکن، 
اظهار داش��ت: قیمت بازار مسکن در اختیار دولت نیست و 
متاثر از شرایط بیرونی است و خود مردم باید کنترل کنند 
و راه مقابله این است که اگر کسی اجاره را باال برد از او خانه 

اجاره نکنید. راه حل گرانفروشی، نخریدن است. فارس

آشفتگی بازار لوازم خانگی در هیاهوی سکوت سازمان حمایت


