
بانک کارگشایی و کارگشایی از مردم
بانک کارگشایی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران به 
منظور رفع نیازهای فوری و ضروری متقاضیان بیش 
از 38 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه و جعاله در 

دو ماه ابتدای سال جاری پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک ملی 
ایران به عنوان یک بن��گاه اقتصادی، ضمن ارتقای 
جایگاه خود در نظام بانکی و افزایش نقش آفرینی 
در صنع��ت بانک��داری نوی��ن، همواره در اندیش��ه 
خدمت رسانی و گره گشایی از نیازهای مردم است 
و از ای��ن رو همت و توان ای��ن بانک در جهت رفع 
مش��کالت مالی آحاد افراد جام��ه از طریق خدمت 
رس��انی در شعب بانک کارگشایی در سراسر کشور 
را م��ی توان یکی از نمودهای این خدمت رس��انی 
دانس��ت.بانک کارگشایی با بهره گیری از 13 شعبه 
جهت نیازهای ض��روری متقاضیان در ازای ترهین 
طالآالت، تسهیالت قرض الحس��نه اعطا می کند.

ای��ن بانک در مدت مذکور تع��داد 32 هزار و 267 
فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش بالغ بر 482 
میلیارد ری��ال به متقاضیان تخصیص داده اس��ت.

همچنین تعداد ش��ش هزار و 327 فقره تسهیالت 
جعال��ه به ارزش 560 میلیارد ریال پرداخت ش��ده 
است.میزان تس��هیالت قرض الحسنه برای هر نفر 
حداکثر یک فقره س��ند 20 میلیون ریالی در ازای 
ترهی��ن 100 گرم طال در هر قرارداد و تس��هیالت 
جعاله تا س��قف 100 میلیون ریال در ازای ترهین 
143 گ��رم طال اس��ت.مدت زم��ان ب��از پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه و جعاله کارگشایی در یک 
قس��ط و حداکثر تا یک س��ال است.شعبه مرکزی 
بان��ک کارگش��ایی در میدان محمدی��ه تهران قرار 
دارد. ب��رای اطالع از آدرس ش��عب ای��ن بانک می 
توانید به س��ایت بانک مل��ی ایران و بخش خدمات 

بانکی مراجعه کنید.

فهرست کسب و کارهای آسیب دیده از 
بیماری کرونا به ١٤ رسته افزایش یافت

واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادرگوشتی، 
مراک��ز تولی��د محص��والت گلخان��ه ای س��بزی و 
صیفی ج��ات صادراتی و مراک��ز تولید و عرضه گل 
و گیاه��ان زینتی و ماهیان زینت��ی )وزارت جه�اد 
کشاورزی( نیز به عنوان رسته چهاردهم به فهرست 
رسته های کس��ب و کارهای آسیب دیده از بیماری 

کرونا اضافه شد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران، بنا 
ب��ر تصمیم متخذه در جلس��ه م��ورخ 13۹۹.2.22 
»کارگروه بررس��ی و مقابله ب��ا پیامدهای اقتصادی 
ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا« ابالغ��ی طی نامه 
ش��ماره 20674 مورخ 13۹۹.2.31 معاون محترم 
اقتصادی رئیس جمه��ور، »واحدهای پرورش مرغ 
گوشتی و مرغ مادرگوشتی، مراکز تولید محصوالت 
گلخانه ای س��بزی و صیفی ج��ات صادراتی و مراکز 
تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی 
)وزارت جه�اد کشاورزی(« به عنوان رسته چهاردهم 
به فهرست رسته های کسب و کارهای آسیب دیده از 
بیماری کرونا اضافه شد. نظام بانکی کشور با هدف 
کمک به صاحبان کس��ب و کارهای آس��یب دیده از 
ش��یوع بیماری کرونا، و همچنی��ن به منظور حفظ 
اش��تغال و تامی��ن هزینه های عملیات��ی واحدهای 
مذکور، دس��تورالعمل اعطای تسهیالت حمایتی از 
این کسب و کارها را ابالغ کرد و بانک صادرات ایران 
نیز با تهیه سامانه درخواست تعویق سه ماهه اقساط 
تسهیالت، امکان حمایت از رسته های مورد حمایت 

دولت و بانک مرکزی را فراهم کرد.

توجه به درخواست و نیاز مشتریان 
غالمرضا رضایي مدیر استانی و رئیس شعبه بوشهر 
که در میان شعب درجه سه این بانک رتبه نخست 
را در س��ال ۹8 ب��ه خود اختصاص داده اس��ت در 
خص��وص عملکرد، دس��تاوردها و عوام��ل مؤثر در 
موفقیت کارکنان این ش��عبه م��ی گوید:با توجه به 
نامگذاري س��ال جاري به عنوان سال جهش تولید 
توس��ط مقام معظم رهبري این استان در راستاي 
تحقق شعار سال، برنامه ریزي الزم را جهت تأمین 
منابع مالي طرح هاي داراي اولویت استان با تمرکز 
بر طرح هاي توسعه واحدهاي تولیدي فعال، تأمین 
س��رمایه درگردش طرح هاي فعال و در ش��رف راه 
اندازي و همچنین پیگیري فروش اموال مازاد بانک 
در اس��تان را آغاز نموده است و این امر با استفاده 
از تمامي ظرفیت سیاستهاي اعتباري مصوب هیأت 
مدیره محترم در سال ۹۹ صورت خواهد پذیرفت.

در س��ال جاري عالوه ب��ر برنام��ه اي ابالغي برون 
س��ازماني همانن��د برنام��ه حمای��ت از واحد هاي 
تولیدي اس��تان جهت اس��تفاده حداکثري از توان 
تولیدي داخلي این استان در راستاي جهش تولید و 
حفظ و افزایش اشتغال، بانک داراي برنامه عملیاتي 
دورن سازماني نیز مي باشد. مهمترین برنامه استان 
عالوه بر توجه به برنامه هاي بیرون س��ازمان توجه 
و ت��الش در جهت تحقق برنامه اي عملیاتي ابالغي 
توسط ستاد مي باشد؛ این برنامه ها در بخش هاي 
جذب منابع،کارمزد، مطالبات غیرجاري و ریس��ک 
مطالباتي و ارتقاء رتبه استان مي باشد البته در کنار 
این موضوعات رمز موفقیت ما توجه به خواس��ت و 
نیاز مش��تریان در ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت 
بوده است.بانک صنعت و معدن در حال تالش جهت 
استفاده حداکثري از ظرفیت قانوني و منابع موجود 
خ��ود جهت کاه��ش اثرات تحریم ه��اي ظالمانه و 
شیوع ویروس کرونا در سطح استان است که شامل 
تأمین سرمایه درگردش واحد هاي تولیدي فعال و 
تعامل الزم جهت وصول مطالبات بانک مي باش��د. 

 روابط عمومي بانک صنعت و معدن

اخبار گزارش

برخی فروش��گاه های آنالین با فروش لوازم خانگی قاچاق، 
از یک سو هزینه تمام شده خرید کاال برای خود را کاهش 
داده و از سوی دیگر این اقالم را با قیمت های گزاف به مردم 
می فروش��ند.  رئیس جمهور با دستور به سرپرست وزارت 
صمت، بر ض��رورت اجرای نظارت های دقیق و اقدام فوری 
برای س��اماندهی و کنترل قیمت ها در ب��ازار لوازم خانگی 
تاکید کرد چرا که مدتی است که قیمت انواع لوازم خانگی 
در بازار افزایش قابل توجهی یافته است؛ بر اساس اظهارات 
کیوان گردان، مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، از آنجا که تولید بخش��ی از لوازم خانگی، وابسته 
به نرخ ارز و مواد اولیه ای اس��ت که بایستی از خارج کشور 
تأمین ش��ود، افزایش برخی کاالها قابل پذیرش اس��ت اما 
تاکن��ون تصمیم��ی در خصوص افزایش قیم��ت این گروه 

کاالیی در سال ۹۹ اتخاذ نشده است.
بررس��ی های بیش��تر نش��ان می دهد که جرقه ف��از جدید 
افزای��ش قیمت لوازم خانگی در اوایل س��الجاری، هنگامی 
زده شد که عرضه این گروه کاالیی تحت تأثیر شیوع کرونا 
و تعطیل��ی بازار، ب��ه انحصار فروش��گاه های آنالین درآمد. 
البته این فروش��گاه ها پیش تر نیز فعالیت هایی داشتند اما 
مقتضیات اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، ش��رایط را 
برای آن ها مهیا کرد تا نهایت س��ود را از وضع موجود برده 
و لوازم خانگی را با افزای��ش قیمت های عجیب و غریب در 
ب��ازار عرضه کنند. موضوعی که اخی��راً نیز با اعالم فروش 
یخچ��ال 250 میلیون تومانی در یکی از این فروش��گاه ها، 

حساسیت ها را بیش از پیش برانگیخت.
ام��ا گران فروش��ی تنه��ا یک��ی از تأثیرات منف��ی عملکرد 
فروش��گاه های اینترنتی بر بازار لوازم خانگی بوده و به گواه 
فعاالن این ب��ازار، فروش کاالی قاچ��اق، مهمترین تخلف 
محرز این س��ایت ها به شمار می رود. مرتضی میری، رئیس 
اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی با اش��اره ب��ه اینکه بالغ 
ب��ر 50 درصد کاالهای موجود در فروش��گاه های اینترنتی 
قاچاق اس��ت، گفت: س��ایت های فروش آنالین از خأل های 
قانون��ی موجود در زمینه فروش کااله��ا در فضای مجازی 

آگاه بوده و از آن سوءاستفاده می کنند.

برای مقابله با قاچاق باید سازوکارهای اقتصادی 
شفاف شود

در همین زمینه نوید رضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه 
استارتاپ در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مبارزه 
هوش��مندانه با قاچ��اق کاال نیازمند فراه��م آوردن امکان 
شناسایی و رصد کاالها در سطح کشور است، گفت: از آنجا 
که تحقق این امر جز با شفاف س��ازی بخش س��یاه اقتصاد 
ممکن نبود، قانون گذار در سال ۹2 با تصویب قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، س��ازوکاری را جهت شناسایی کاالهای 
اصی��ل تعیین کرده اس��ت اما متأس��فانه به نظر می رس��د 
طوالنی ش��دن زمان تدوین آئین نامه اجرایی مربوط به این 
قان��ون و همچنی��ن در نظر گرفتن مهل��ت تنفس بیش از 
اندازه برای عملیاتی ش��دن مف��اد قانونی، در عمل موجب 
ش��ده اس��ت تا اجرای این قوانین از سوی فعاالن اقتصادی 

جدی گرفته نشود.
وی ادام��ه داد: دریافت »شناس��ه کاال« و »کد رهگیری« 
در فرآیند واردات کاال که این امکان را برای دس��تگاه های 
نظارت��ی فراه��م می س��ازد تا کااله��ای فاقد شناس��ه که 

اصالتش��ان احراز نشده را شناس��ایی و در نهایت از عرضه 
آن ها جلوگیری کند.

اقدام فروشگاه های آنالین غیرقانونی است
کیوانی با اشاره به متداول بودن خرید و فروش لوازم خانگی 
قاچاق در فروشگاه های اینترنتی اظهار داشت: معموالً این 
فروشگاه ها به منظور افزایش سود، اقدام به عرضه و فروش 
کاالهای فاقد شناسه کاال در بستر سایت های خود می کنند، 

این در حالی است که طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز -ک��ه در دی ماه س��ال ۹2 ب��ه تصویب مجلس 
شورای اسالمی رس��یده- توزیع و فروش کاالهای وارداتی 
در سطح خرده فروشی ها، منوط به نصب شناسه کاال است. 
وی تصری��ح ک��رد: در حال حاضر فروش��گاه های آنالین با 
فروش کاالی قاچاق، از یک س��و هزینه تمام ش��ده خرید 
کاال را برای خود کاهش داده و از سوی دیگر با فروش آنها 
با قیمت کاالهای اصیل و قانونی به مردم، س��ود دوچندانی 

را کس��ب می نمایند؛ البته در مواردی ش��اهد گران فروشی 
این فروش��گاه ها نیز هس��تیم که این رفتار نیز مس��تند به 
م��اده 8 قانون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان می تواند 
جرم تلقی ش��ود. کیوانی با رد ادعای فروشگاه های آنالین 
مبن��ی بر عدم دریافت و درج شناس��ه کاال به دلیل عرضه 
کاالهای مش��مول معافیت های قانونی از جمله کوله بری و 
ته لنجی در وبس��ایت های خود اظهار داشت: ماده ۹ قانون 
ساماندهی مبادالت ارزی، خرید و فروش کاالهای واردشده 
توس��ط مرزنشینان و ش��رکت های تعاونی آن ها را صرفاً در 
اس��تان های مرزی، آن هم به صورت خرده فروش��ی ممکن 

دانسته است.
ای��ن کارش��ناس حقوق��ی ادام��ه داد: عالوه ب��ر این طبق 
همین قانون، باید توجه داش��ت که خروج کاالهای مذکور 
از اس��تان های مرزی به س��ایر نقاط کش��ور پس از حذف 
معافیت ها و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی مجاز اعالم 
ش��ده و همین محدودیت در تبصره ماده 2 قانون مقررات 
مرزنشینان کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است. کیوانی 
در بخ��ش دیگ��ری از اظهارات خود با بی��ان اینکه حتی با 
پذی��رش عرض��ه کاالهای مش��مول معافیت ه��ای قانونی 
تکلیف قانونی عرضه کنندگان در خصوص دریافت شناس��ه 
کاال برطرف نمی ش��ود، گفت: این تکلیف قانونی مطابق با 
تبصره 2 ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مورد 

فروشگاه های عرضه کننده این کاالها نیز صادق است.
این کارش��ناس حقوق��ی افزود: قانون گ��ذار در این ماده از 
قانون به صراحت اعالم می کند که توزیع و فروش کاالهایی 
که با اس��تفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و 
تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده در هر نقطه از کشور 

منوط به نصب شناسه کاال و شناسه رهگیری است.

تشدید مجازات قاچاق فروشی در فضای 
مجازی

کیوانی با اش��اره به اصالحات اخی��ر قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، اظهار داش��ت: با تصویب تبصره 1 ماده 18 این 
قانون، مجازات فروش کاالی قاچاق در بستر فضای مجازی 
تش��دید ش��ده اس��ت؛ به موجب این تبصره در صورتی که 
عرضه و یا ف��روش کاالی قاچاق از طری��ق فضای مجازی 
از قبیل ش��بکه اجتماعی، تارنما، پیامک و یا تلفن صورت 
پذی��رد، مرتکب عالوه بر ضب��ط کاال به پرداخت جریمه به 

میزان 2 برابر ارزش کاالی قاچاق محکوم می شود.
وی در پایان اظهار داش��ت: حال باید پرسید علی رغم آنکه 
کنترل فروش��گاه های اینترنتی با وجود در اختیار داش��تن 
گلوگاه ه��ای فضای مجازی و همچنی��ن اعطای مجوزهای 
فعالی��ت از س��وی نهاده��ای حاکمیتی بس��یار راحت تر از 
فروش��گاه های سنتی است، چرا ش��اهد اجرای مفاد صریح 

قانون در این عرصه نیستیم؟
بر اساس اعالم علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، طرح شناس��ه کاال از 28 اردیبهشت ماه 
سالجاری برای گروه لوازم خانگی الزم االجرا شده است؛ بر 
اساس این طرح، با لوازم خانگی فاقد شناسه کاال در سطح 
عرض��ه، در حکم کاالی قاچاق برخورد خواهد ش��د. پیش 
از این نیز حمیدرضا دهقانی نیا س��خنگوی س��تاد مبارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز، از اجرایی ش��دن طرح شناس��ه کاال در 

بهمن ماه سال گذشته خبر داده بود. مهر 
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رئیس کل بانک مرکزی مدعی شد؛
رشد اقتصادی بدون نفت مثبت ١.١ درصد  
رئیس کل بانک مرکزی  اعالم کرد؛ رشد اقتصادی بدون 
نفت در سال ۹8، معادل 1.1+ درصد است که بر مبنای 
بخشهای فعالیت،کش��اورزی 8.8+ درصد، گروه صنعت 
ومعدن 2.3+ درصد و خدمات عمدتاً به خاطرتأثیرشیوع 

کرونا در فصل آخر سال 0.2- درصد بوده است.
عبدالناص��ر همتی رئیس کل بان��ک مرکزی اعالم کرد؛ 
همانگونه که قباًل، بان��ک مرکزی پیش بینی کرده بود، 
گزارش تح��والت اقتصادی بخش واقع��ی اقتصاد ایران 

درس��ال 13۹8، بیانگر مثبت ش��دن رشد اقتصاد بدون 
نفت کشور، در سال گذشته است.

بر اس��اس گزارش حوزه معاونت اقتصادی بانک، رش��د 
اقتصادی بدون نفت در س��ال ۹8، مع��ادل 1.1+ درصد 
اس��ت که بر مبنای بخش��های فعالیت،کش��اورزی 8.8+ 
درصد، گروه صنعت ومعدن 2.3+ درصد و خدمات عمدتاً 
به خاطرتأثیرشیوع کرونا در فصل آخر سال 0.2- درصد 
بوده اس��ت. به علت کاهش درآمد نفت، رشد این بخش 
38.7- درصد بود که در نتیجه آن، رشداقتصادی بانفت، 
به منفی 6.5 درصد رسید. این گزارش، با در نظر گرفتن 
آمار عملکرد مناسب بخش کشاورزی و روند مثبت رشد 
بخش صنعت درنیمه دوم سال)6.7+درصد در فصل سوم 
و 10.7+ درص��د در فصل چهارم( مؤی��د رونق تولید در 

سال ۹8 و نویدبخش جهش تولید   در سال ۹۹ است.
جزئیات تحوالت اقتصادی سال 13۹8، در روزهای آتی 
منتش��ر خواهد ش��د. دو روز پیش مرکز آمار ایران رشد 
اقتصادی کش��ور با احتس��اب نفت را منف��ی 7 درصد و 
رش��د اقتصادی بدون احتساب نفت را منفی 0.6 درصد 
اعالم کرد.پیش تر دولت مرکز آمار ایران را مرجع تولید و 
انتشار گزارش رشد اقتصادی اعالم کرده بود.  فارس 

سخنگوی ستاد تنظیم بازار؛
سهمیه ارز ٤200 تومانی وزارتخانه ها 

مشخص شد
سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: 25 قلم کاالی اساسی 
با ارز 4200 تومانی وارد کش��ور می ش��د که در س��ال 
جاری س��همیه ارزی وزارتخانه ها برای اس��تفاده از ارز 
4200 تومانی مش��خص ش��ده و توسط س��امانه جامع 

تجارت مورد نظارت قرار می گیرد.
محمدرضا کالم��ی گفت: کار گروه تنظی��م بازار از 14 
دس��تگاه تشکیل ش��ده و پایش و رصد مستمر کاالهای 

مورد نیاز از س��وی کار گروه ه��ای تخصصی انجام می 
شود.

س��خنگوی س��تاد تنظیم ب��ازار اف��زود: 25 قلم کاالی 
اساس��ی با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شد که در 
سال جاری س��همیه ارزی وزارتخانه ها برای استفاده از 
ارز 4200 تومانی مش��خص شده و توسط سامانه جامع 
تجارت م��ورد نظارت قرار میگیرد؛ انبارها ش��بکه های 
فروش کاالهای اساسی را به دقت در قالب سامانه جامع 

تجارت رصد می شود.
وی با تاکید بر اینکه عرضه کاالهای اساس��ی در دوران 
ش��یوع ویروس کرونا بسیار خوب انجام شد بیان داشت: 

لذا با تامین حداکثری کاالها نوسانات جدی نداشتیم.
کالمی اظهار داش��ت: از نظر تامین ذخایر اس��تراتژیک 
وضعیت بس��یار مناس��ب اس��ت و از ارز صادراتی برای 

تامین نیازهای ارزی کشور بهره گرفته می شود.
کالمی اظهار داشت: ارز کاالهایی مانند برنج، چای، کره 
و گوشت از گروه یک به گروه دو کاالیی منتقل شده لذا 
براساس نوس��انات نرخ ارز نیمایی ممکن است نوسانات 
در نرخ آن ها ایجاد شود اما وزارت صمت بازار را به دقت 

رصد و اجازه گرانفروشی را نخواهد داد.  فارس 

خ��ب��رخ��ب��ر

رئیس سازمان امور عشایر ایران عنوان کرد؛

۷۰ هزار تومان؛ قیمت واقعی 
گوشت گوسفندی 

رئیس س��ازمان امور عش��ایر ایران با بیان اینکه ارز 4200 
تومان��ی واردات نه��اده های دامی حذف نمی ش��ود گفت: 
قیمت هر کیلوگرم گوش��ت شقه گوسفندی نباید بیشتر از 

70 هزار تومان و دام زنده 35 هزار تومان باشد.
کرمعلی قندالی رئیس س��ازمان امور عشایر ایران وضعیت 
علوفه در مراتع را در س��ال جاری مناس��ب ارزیابی کرد و 
اظهار ک��رد: میزان تولید دام عش��ایر نیز در س��ال جاری 

افزای��ش خواه��د یافت به طوریکه پیش بینی می ش��ود با 
افزایش 15 الی 20 درصدی این محصول حدود 1۹0 هزار 

تن تولید داشته باشیم.
وی در خصوص وضعیت ابتالی جامعه عش��ایری به بیماری 
کرون��ا اظهار کرد: مدیریت کوچ عش��ایر ب��رای جلوگیری از 
ابت��الی افراد به کرون��ا کنترل و ح��دود 30 روز تاخیر داده 
ش��د. وی ادامه داد: 215 ه��زار نفر )20 درص��د( از جوامع 
عش��ایری مورد غربالگری قرار گرفتند که در میان آنها 700 
نفر مشکوک بودند. 72 نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند و 
44 نفر مبتالی قطعی و بستری شدند اما خوشبختانه تلفاتی 
میان جامعه عشایری به دلیل ابتال به بیماری کرونا نداشتیم.
قندالی از ایجاد فراکس��یون عشایری در مجلس خبر داد و 
گفت: این فراکس��یون به عنوان اولین فراکس��یون مجلس 

جدید نهایی شده و کار خود را آغاز می کند.
وی درب��اره قیمت گوش��ت قرمز در بازار گفت: بر اس��اس 
ب��رآورد ما و مصرف خوراک یاران��ه ای، قیمت هر کیلوگرم 
گوش��ت شقه گوسفندی نباید بیش��تر از 70 هزار تومان و 
دام زنده 35 هزار تومان باش��د و این مبالغ عایدی مناسبی 

برای تولیدکنندگان خواهد داشت.
رئیس س��ازمان امور عش��ایر ایران اظهار داشت: بر اساس 
مصوبه س��تاد تنظیم بازار قرار ش��ده که بخش��ی از ذخایر 
استراتژیک شرکت پش��تیبانی امور دام از محل دام سبک 
داخلی تامین شود به طوریکه مقرر شده 5 هزار تن گوشت 

گوسفندی از دامداران خریداری شود.
قندالی در پاس��خ به سوال مبنی بر نرخ خرید دام سبک از 
دامداران گفت: مقرر شده که قیمت این محصول براساس 

قیمت روز خریداری شود؛ با توجه به اعالم نرخ روز توسط 
دولت از لحاظ روانی می تواند تاثیرات مثبتی نیز روی بازار 

داشته باشد.
رئیس س��ازمان امور عش��ایر ایران گفت: در حال حاضر با 
انباش��ت دام گاو و گوس��اله در کشور مواجه هستیم اما در 
ارتباط با دام س��بک مش��کلی برای عرضه این محصوالت 
در ب��ازار وجود ندارد.قندالی یادآور ش��د: با توجه به ذائقه 
مردم برای خرید گوش��ت گوسفندی شاهد کاهش قیمت 

دام سنگین گاو و گوساله هستیم.
وی ادامه داد: نرخ ذرت، کنجاله سویا و جو در سال جاری 
کم��اکان با ارز 4200 تومانی وارد می ش��ود و نگرانی بابت 
تامین نهاده ها نخواهیم داشت هر چند که اخیرا ارز واردات 

داروهایی دامی حذف شد. تسنیم 

دستور رئیس جمهور برای ساماندهی بازار صادر شد؛

فروش لوازم خانگی قاچاق زیر سایه غفلت دستگاه های نظارتی

اصالح قیمت لوازم خانگی ظرف روزهای آتی
معاون سازمان حمایت، التهابات اخیر بازار لوازم خانگی را ناشی از عدم اصالح قیمت و احتکار برخی تولیدکنندگان 

با سودای سود بیشتر دانست و گفت:قیمت لوازم خانگی ظرف روزهای آتی اصالح می شود.
سیدجواد احمدی با اشاره به دستور رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ساماندهی بازار 
روزهای  ظرف  بازار  به  خانگی  لوازم  تولیدی  واحدهای  سمت  از  عرضه  که  دالیلی  از  یکی  گفت:  خانگی،  لوازم 
گذشته کاهش یافته، عدم تعیین تکلیف قیمت اقالم این گروه از صنعت در سال جدید بود که بر این اساس، 
هفته گذشته جلسات مستمری با تشکل های تولیدی و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی برگزار شد تا با توجه به 

مصوبات کارگروه تنظیم بازار، در مورد قیمت و نحوه عرضه این اقالم توافق صورت گرفته و اقدام شود.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: از سوی دیگر، طی هفته گذشته و هفته 
جاری، لوازم خانگی در اولویت کاالهای مشمول بازرسی هفتگی قرار گرفته است که این بازرسی ها، به خصوص با 
تمرکز بر انبارها و مراکز نگهداری کاال در سطح کشور صورت می گیرد و واحدهای تولیدی و واحدهای توزیعی که 

ممکن است کاالها را انبار کرده باشند، زیر ذره بین قرار گرفته اند.
احمدی ادامه داد: در شهر تهران نیز از امروز، بازرسان سازمان صمت استان تهران و بازرسی اصناف، حضور 
جدی تر در سطح بازار خواهند داشت و فکر می کنم مساله قیمت لوازم خانگی در دو روز آینده حل و فصل خواهد 

شد و با عرضه بیشتر، التهاباتی که هم اکنون در بازار مشاهده می شود، برطرف گردد.
وی اظهار داشت: لوازم خانگی اکنون در اولویت رسیدگی به پرونده های مرتبط با قیمت گذاری اقالم قرار گرفته 
و از ابعاد مختلف هم، بحث قیمت مورد بازنگری و پیگیری قرار می گیرد؛ ضمن اینکه عدم عرضه انبارها و مراکز 
نگهداری نیز به شدت مورد رصد قرار گرفته و با مختلفان برخورد خواهد شد تا بتوان هم قیمت را اصالح کرد و 

هم عرضه به سطح بازار را به حالت عادی درآورد.
به گفته احمدی، ظرف چند روز آینده، التهابات بازار لوازم خانگی فروکش خواهد کرد.  مهر 

نمای نزدیک


