اخبار

وزیر صمت تاکید کرد

صادرکنندگان نمونه خطشکنان جنگ
تحریمی هستند

معاون وزیر صمت و ریاس��ت کل س��ازمان
توس��عه تجارت ایران ،صادرکنندگان نمونه
را خطشکنان جنگ تحریمی توصیف کرد و
گفت :مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه،
روز دوش��نبه  11آذرماه و با مشارکت فعال
بخش خصوصی برگزار میشود .به گزارش
روابطعمومی سازمان توسعه تجارت ایران،
حمید زادبوم معاون وزیر صمت و ریاست کل
سازمان توسعه تجارت ایران ،صادرکنندگان
نمونه را خطشکنان جنگ تحریمی توصیف
کرد و گفت :مراسم تجلیل از صادرکنندگان
نمونه ،روز دوشنبه  11آذرماه و با مشارکت
فعال بخش خصوصی برگزار میشود.اظهار
داش��ت :روز ملی ص��ادرات روزی بزرگ و
با اهمیت برای تقدیر از تالش��گران عرصه
صادرات اس��ت که با حضور مقامات ارش��د
کشوری و در راس��تای فرهنگسازی برای
صادرات برگزار میش��ود.وی افزود :امسال،
سالی س��خت و همراه با فشارهای تحریم
بود ام��ا ه��دف صادرکنندگان توس��عه ی
تجارت خارجی ،توس��عه ی اقتصادی و در
نهایت تأمین رفاه مردم کش��ور بوده و این
تالش شایسته ی تقدیر است.گفتنی است،
مراس��م روز ملی صادرات ،روز دوشنبه 11
آدرماه س��ال ج��اری از س��اعت  8صبح در
سالن اجالس سران برگزار خواهد شد.
تولید  ۷۵هزار بشکه نفت
از آزادگان شمالی

مجری طرح توس��عه می��دان نفتی آزادگان
شمالی گفت :درحال حاضر بدون هیچگونه
وقفهای این طرح ۷۵ ،هزار بش��که در روز
نفت خام تولی��د میکند.به گزارش مهر به
نق��ل از وزارت نف��ت ،اس��ماعیل غالمپور
آهنگ��ر ،مجری طرح توس��عه میدان نفتی
آزادگان ش��مالی ،از برنامهری��زی ب��رای
حف��اری  ۵حلقه چاه جدی��د در این میدان
مش��ترک نفت��ی خبر داد و گف��ت :با توجه
ب��ه اینکه درح��ال حاضر ب��دون هیچگونه
وقفهای این طرح ۷۵ ،هزار بش��که در روز
نفت خام تولید میکند ،با برنامهریزیهای
بعمل آمده حفاری  ۵حلقه چاه جدید و یک
حلقه چاه ارزیابی ب��ا هدف حفظ تولید بعد
از س��ال پنجم و شش��م برنامهریزی شده
اس��ت.مجری طرح توس��عه می��دان نفتی
آزادگان ش��مالی ،در خصوص هدفگذاری
ازدیاد برداش��ت از این میدان نفتی توضیح
داد :ع�لاوه ب��ر ای��ن  ۶حلقه چ��اه ،طبق
بررس��یهای فنی انجام شده در این راستا،
چاهه��ای دیگر که به مرور دچار افت تولید
ش��دهاند نیز تعمیر می شوند؛ این چاهها در
برنامه توس��عه فاز  ۲میدان آزادگان شمالی
هس��تند.وی افزود :در چاههای میدان نفتی
آزادگان شمالی به منظور ارتقای برداشت و
همچنین حفظ و نگهداشت سطح تولید ،از
مکانیزم «ف��رازآوری با گاز» ()Gas Lift
اس��تفاده ش��ده اس��ت.مجری طرح توسعه
میدان نفتی آزادگان ش��مالی درباره فرآیند
توسعه این میدان بزرگ نفتی اظهار داشت:
پ��س از تفکیک میدان نفتی آزادگان به دو
بخش ش��مالی و جنوبی ،فاز نخست میدان
آزادگان شمالی ،در قالب قرارداد بیع متقابل
توسط شرکت ملی نفت چین ()CNPCI
توسعه داده شده و از فروردین ماه سال ۹۵
رسم ًا وارد مدار تولید شده است.
رشد  ۲۵درصدی تسهیالت ساخت
مسکن در  ۷ماهه امسال

بان��ک عامل بخش مس��کن از افزایش ۲۵
درصدی اعطای تسهیالت ساخت مسکن در
 ۷ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته
خبر داد.به گزارش مهر به نقل از بانک عامل
بخش مس��کن ،تقاضای انبوه برای دریافت
تسهیالت ساخت مسکن در اولین ماه از پاییز
امس��ال باعث شد روند کاهشی دریافت این
نوع تسهیالت مسکن طی نیمه اول امسال،
س��رانجام در ماه مهر تغییر چش��مگیر پیدا
کند و افزایشی شود.آمار پرداخت تسهیالت
مش��ارکت مدنی توسط شعب بانک مسکن
در سراسر کشور نشان میدهد که در هفت
ماهه اول امسال تعداد تسهیالت پرداختی به
سازندهها  ۲۵درصد نسبت به هفت ماه اول
سال گذشته رشد کرده است.همچنین ارزش
تسهیالت مشارکت مدنی ارایه شده به بازار
س��اخت نیز  ۲۱درصد افزایش داشته است.
این در حالی اس��ت که در نیمه اول امس��ال
تعداد تس��هیالت مش��ارکت مدنی پرداخت
ش��ده تنها  ۳درصد نسبت به نیمه اول سال
 ۹۷افزایش یافته بود و پنج ماه اول نیز حدود
 ۱۸درصد افت داشته بود.کارنامه تأمین مالی
بخش مس��کن در هفت ماهه اول سال ۹۸
تحت تاثیر رکود سراس��ری معامالت خرید
خانه و همچنین رکود ساختمانی قرار گرفته
اس��ت به گونه ¬ای که با کاهش تقاضای
دریافت تسهیالت در کل بازار مسکن ،تعداد
کل تسهیالت پرداختی  ۱۱.۷درصد کاهش
پیدا کرده است.

وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت گفت :پس
از تغیی��ر قیمت بنزین روی بار روانی ایجاد
شده ،تشدید بازرسیها و حضور بههنگام و
اثرگذار دستگاههای مختلف در تنظیم بازار
کشور به جد کار کردیم و خوشبختانه طی

چن��د روز اخیر و طبق آمارهای موجود ،جو
روانی بازار به خوبی کنترل ش��ده است .به
گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،رضا
رحمانی در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور که
با حضور معاون اول رییسجمهوری ،وزیر
دادگستری و وزیر کار برگزار شد ،افزود :در
این دوره  ۳دغدغه اصلی ش��امل وفور و در
دسترس بودن انواع کاال ،رصد روند تولیدات
کاالیی در کشور و مواجه با جو روانی بازار

جو روانی بازار کنترل شده است

در دس��تور کار ویژه ستاد تنظیم بازار کشور
بوده اس��ت.وی ادامه داد :از نخس��تین روز
اجرای طرح سهمیهبندی بنزین در کشور،
جلس��ات کارگروه ملی تنظیم بازار کش��ور
به طور روزانه و مس��تمر در حال برگزاری
اس��ت.رحمانی اضافه کرد :همه دس��تگاه
های مس��ئول در ای��ن حوزه ب��ه ویژه در
بخش نظاراتی ب��ازار ،تعزیرات حکومتی و
دادس��تانی نیز پای کار آمده و همراه ما در
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اج��رای صحیح برنامه ه��ای کنترلی بازار
ب��وده اند.وی اعالم کرد :بازرس��ی ها در ۳
الیه مشخص در حال انجام است که البته
پیشگام اجرای این طرح خود اصناف هستند
و سازمان حمایت ،بازرسان سازمان صمت
استان ها و تعزیرات حکومتی در الیه های
بعدی مسئولیت های محوله را پیگیری می
کنند.وزیر صمت خاطرنشان کرد :طبق آمار
در روند کلی تولیدات کش��ور مش��کلی به

وجود نیام��ده و در بحث وفور کاال هم چه
در بخش ذخایر و چه موارد موجود در شبکه
توزیع و انبارها مشکلی نداریم.رحمانی ادامه
داد :موضوع روانی ناش��ی از افزایش قیمت
بنزین تا حد بس��یاری کنترل ش��ده است،
البته گزارشاتی مبنی بر سو استفاده بوده که
بازرسی و دستگاه های نظارتی آن را مورد
رصد ق��رار داده و برخوردهای الزم اعمال
شده است.

فقدان برنامهریزی برای مدیریت تولید و بازار

ادامه چالش گوجهفرنگی؛ این بار با افزایش قیمت!

گروه اقتصادی :گوجه فرنگی که تا چند هفته
قبل با افت ش��دید قیمت مواجه بود درحال
حاضر به کیلویی حدود  ۱۳هزارتومان رسیده
و ضعف سیاس��تگذاری و مدیریت تولید و
بازار محصوالت کشاورزی را باردیگر به رخ
کشیده است .به گزارش مهر ،سال گذشته با
افزایش قیمت دالر و باز شدن در بازار عراق
ب��ه روی محصوالت ایران��ی ،گوجه فرنگی
نیز مانند بسیاری از محصوالت ایرانی بازار
خوبی در این کش��ور همس��ایه بدست آورد
و ب��ه تب��ع آن ،قیمت در ب��ازار داخلی نیز با
رش��د عجیب و غریبی همراه شود؛ بطوری
که قیمت گوجه فرنگی ت��ا  ۱۷هزار تومان
هم ب��اال رفت .همین مس��اله موجب ش��د
بسیاری از کشاورزان در سال زراعی گذشته
به کش��ت این محصوالت جالیزی گرایش
پی��دا کنند؛ به طوری که میزان کش��ت این
محصول به اندازه ای رسید که حجم زیادی
از محصول کش��اورزان بدون خریدار ماند و
برخی از کشاورزان ناچار شدند آن را معدوم
کنند؛ قیمت در بازار داخلی نیز بدلیل عرضه
زیاد با کاهش ش��دید مواجه شد و در برخی
از بازارهای مصرف تا حدود هزار تومان نیز
فروخته شد .همین مساله انتقادات بسیاری
را متوجه دولت کرد و وزارت جهادکشاورزی
در اقدام��ی منفعالنه اقدام به خرید حمایتی
گوج��ه از کش��اورزان کرد .به ط��وری که
بزرگترین خرید حمایتی در تاریخ س��ازمان
تعاون روس��تایی کش��ور به ثبت رس��ید.در
ای��ن اقدام ،بی��ش از  ۴۳۰ه��زار تن گوجه
فرنگی از کشاورزان در سراسر کشور توسط
سازمان تعاون روستایی بعنوان مباشر دولت
خریداری و تحویل صنایع تبدیلی ش��د .اما
این همه ماجرای امسال گوجه فرنگی نبود.
از هفته گذش��ته با انتش��ار خبرهایی از بازار
جدی��د صادراتی برای این محصول جالیزی
کش��ور ،قیمت دوباره بر م��دار افزایش قرار
گرفت .هفته گذش��ته اخباری منتشر شد که
نشان می داد کشور پاکستان مشتری پروپا

مؤسس��ه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد
کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد با
اشاره به اینکه در کش��ورهای دنیا ،حمایت
جامع و کامل از تولیدکننده و حمایت هدفمند
از مصرفکنن��ده انجام میش��ود ،میگوید:
متأس��فانه در کش��ور ما چنین سیاستی اجرا
نمیشود .پس از کشف نفت ،ما دچار نفرین
منابع ش��دیم .به عبارت دیگر ،دسترسی به
مناب��ع مالی زیاد ،حاص��ل از صادرات منابع
طبیعی ،نظامهای سیاستگذاری را منحرف
میکند.وی تصریح کرد :وقتی شکستی در
بازار اتفاق میافتد ،راهکارش این نیست که
دولت یک منابع مالی بزرگ را به بازار تزریق
کن��د ،چرا که این اقدام باعث حل موقت آن
میش��ود .به عنوان مثال ،امسال که با انبوه
تولید گوجهفرنگی در کش��ور مواجه شدیم،
س��ال آینده با انبوه تولید و عرضه محصول
دیگری مواجه خواهیم شد.

قرص گوجه فرنگی ایران ش��ده و هر کیلو
گوج��ه فرنگی ایران ح��دود  ۱۴هزار تومان
به بازار پاکستان می رس��د.برقراری جریان
صادرات به کش��ور پاکستان کافی بود تا بار
دیگر جریان عرضه ای��ن محصول به بازار
داخلی با س��کته مواجه ش��ود؛ به طوری که
طی روزهای اخیر حتی یک کیلوگرم گوجه
فرنگی در میادین میوه و ترباره عرضه نمی
شود و در مغازه های سطح شهرها نیز قیمت
صادراتی بر باالی گوجه فرنگی نقش بسته
است ۱۲ :تا  ۱۵هزار تومان .در همین زمینه
اس��داهلل کارگر ،رئیس اتحادیه فروشندگان
میوه و سبزی تهران در گفتگو با مهر با بیان
اینکه درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم گوجه
فرنگی باکیفیت بین  ۱۲.۵تا  ۱۳هزارتومان
اس��ت ،گفت :معموال با این مس��اله مواجه
هس��تیم که قیمت گوج��ه فرنگی گاهی به
شدت افت می کند و گاهی به شدت باال می
رود اما همیشه دوره گرانی آن کمتر از دوره

ای اس��ت که با افت قیمت همراه است.وی
اضافه کرد :در فصل بهار و تابستان مناطقی
مانند تهران ،کرج ،قزوی��ن و  ...تولیدکننده
و عرضه کننده این محصول هس��تند اما در
فصل سرما تولید آن فقط مختص به بوشهر
است که هم مسافت آن طوالنی است و هم
جوابگوی تمام کشور نیست.کارگر ادامه داد:
منتظر هستیم که گوجه فرنگی خوزستان نیز
برداشت و به بازار عرضه شود و احتمال می
دهی��م که تا  ۱۰روز آین��ده قیمت به تعادل
برسد.
برنامه بلند مدت برای کنترل بازار تدوین

نشده است

وی ب��ا بیان اینک��ه افزای��ش قیمت گوجه
فرنگ��ی ربطی ب��ه حمل و نق��ل آن ندارد،
افزود :می توان از محصوالت تولید گلخانه
نیز برای رفع این خال استفاده کرد اما تغییر
فصل خیلی س��ریع اتفاق می افتد و نیاز به
یک برنامه بلندمدت و اساس��ی برای کنترل

دبیرشورایعالیشهرسازی:

تخلفدرباستیهیلزقطعیاست

بنابر آنچه دبیر ش��ورای عالی شهرسازی و معماری
اعالم کرده ،وجود تخلفاتی که از سوداگری ،رانت و
قدرت فس��ادزا نشأت گرفته ،در صدور مجوز ساخت
ش��هرک باستی هیلز قطعی اس��ت.به گزارش مهر،
تابس��تان امسال بود که ش��هرکی  ۳۵۰هکتاری در
روس��تای باس��تی در شمال لواس��ان ،شمال شرقی
ته��ران ،واقع در ارتفاع  ۱۹۰۰متری از س��طح دریا
با ویوی  ۳۶۰درجه به پایتخت و دریاچه س��د لتیان
که به تأسی از شهرکی الکچری و مشابه در شمال
غربی لس آنجلس با نام بورنی هیلز به نام باس��تی
هیلز نام گذاری شده ،حاشیه ساز شد.هنوز مشخص
نیس��ت آیا قوه قضائیه قرار اس��ت به ای��ن پرونده
ورود ک��رده و حک��م قلع و قمع برای مس��تحدثات
آن صادر ش��ود یا اینکه صرف اح��داث این واحدها
و صدور پروانه س��اخت از سوی شهرداری لواسان،
برای مالکان این شهرک فوق لوکس ایرانی ،حقوق
مکتسبه ایجاد کرده اس��ت.در همین ارتباط ،فرزانه
ص��ادق مالواجرد دبیر ش��ورای عالی شهرس��ازی و
معماری در گفت وگو با مهر درباره تخلفات شهرک

این مساله داریم که وزارت جهاد کشاورزی
باید چنین برنامه ای را تدوین کند.بس��یاری
از کارشناس��ان معتقدن��د که ع��دم تدوین
الگوی کش��ت مناس��ب و فقدان استراتژی
مشخص در کش��ت محصوالت کشاورزی
موجب ایجاد چنین نابسامانی هایی در بازار
محصوالت کش��اورزی می شود .نکته قابل
توجه این اس��ت که تقریبا هر س��ال درباره
یکی از محصوالت با چنین چالش��ی مواجه
هستیم و متولیان امر نیز هیچگاه برنامه ای
برای کنت��رل آن ندارند و معموال در اقدامی
منفعالن��ه ،صرفا اقدام به خرید حمایتی می
کنند؛ یعن��ی منابع درآم��دی دولت که باید
صرف اقدامات مهمتری شود را صرف خرید
محصول��ی مازاد می کنند .اقدامی که مورد
انتقاد برخی از کارشناسان نیز هست.

حمای�ت درس�تی از تولیدکننده و مصرف

کننده نداریم

در همی��ن زمین��ه علی کیان��ی راد ،رئیس

برنامه کش�ت وجود ندارد؛ تصمیم گیری

کشاورزان براساس سیگنال بازار

در همی��ن زمینه حس��ین ش��یرزاد ،معاون
وزیر جهاد کش��اورزی و مدیرعامل سازمان
مرکزی تعاون روس��تایی که امس��ال اقدام
ب��ه خرید و جم��ع آوری گوجه فرنگی های
مازاد کشاورزان کرده است ،در گفتگو با مهر
اظهار داش��ت :سال گذشته به دلیل کاهش
س��طح زیر کش��ت و مس��ائلی که در زمینه
تولی��د گوج��ه فرنگی وجود داش��ت ،قیمت
این محصول افزایش قابل توجهی پیدا کرد
که این موضوع ،س��یگنالهای اشتباهی به
تولیدکنندگان داد که امس��ال هم میتوانند
همچن��ان با کش��ت گوجه فرنگ��ی و حتی
افزایش س��طح زیر کشت با افزایش قیمتی
رو به رو ش��وند.وی گفت :متاسفانه اقتصاد
ای��ران از منحنیهای ت��ار عنکبوتی پیروی
میکند؛ یعنی با همین سیگنالهایی که داده
میش��ود ،کشور یک سال با افزایش و سال
بع��د با کاهش تولید ،ب��ه خصوص در بحث
سبزی و صیفی مواجه بوده است.

مدیرکل حمایت از مشاغل خبر داد

باستی هیلز اظهار داشت :سوداگری ،رانت و قدرتی
که می تواند فس��اد ایجاد کند ،عامل تولید شهرکی
مانند باستی هیلز در شمال شرق تهران شده است.
وی افزود :این سه عامل تخلف از اصول شهرسازی
را ه��م ایجاد م��ی کند و باعث ص��دور مجوز برای
محصور ماندن ( )Gatedاین ش��هرک شده است.
ب��ه گفته مع��اون معماری و شهرس��ازی وزیر راه و
شهرس��ازی ،قبال از احداث چنین شهرکی حمایت
های قضایی صورت می گرفت اما با تغییر ریاس��ت
در قوه قضائیه ،این حمایت های قضایی دیگر انجام
نمی ش��ود.صادق مالواجرد تصریح کرد :این موارد،
مهمترین تخلفاتی است که در شهرک باستی هیلز
اتفاق افتاده اس��ت اما این موارد هیچ گاه در شورای
عالی شهرسازی و معماری مطرح نشده است.معاون
وزیر راه و شهرس��ازی درباره اینکه آیا احداث چنین
شهرکی در طرح جامع و تفصیلی لواسانات در شمال
اس��تان تهران به تصویب رسیده بود یا خیر؟ گفت:
احداث چنین شهرکی در طرح جامع لواسانات وجود
خارجی ندارد.

کارفرمایهفتتپهاعالمتعطیلیکرد

مدیرکل حمایت از پایداری مش��اغل و بیمه بیکاری
وزارت کار ب��ا بیان اینک��ه مدیرعامل هفته تپه از ۲۹
آبان ماه اعالم تعطیلی کرده است ،از ورود وزارت کار
و نهادهای ذیربط به این موضوع خبر داد.کریم یاوری
در گفتگو با مهر ،با اشاره به آخرین وضعیت بروزرسانی
حقوق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت
تپه اظهار داش��ت :متاس��فانه وعده مدیرعامل برای
پرداخت حقوق ش��هریورماه کارگران حداقل در نیمه
اول مهرماه تحقق پیدا نکرد و کارگران واحد موصوف
با سه ماه حقوق معوق شده مواجه هستند.وی افزود:
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
در بخشنامهای که در تابلوی اعالنات کارخانه نصب
شده ،ش��رکت هفت تپه را از تاریخ  ۹۸.۸.۲۹تعطیل
اعالم ک��رد.وی با بیان اینکه ای��ن نامه اثرات منفی
بر روحیه کارگران گذاش��ته اس��ت و کارفرما دلیل
محکم��ی برای اینکار ندارد ،ادام��ه داد :به کارفرمای
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه موکداً توصیه
می کنم ضمن لغو فوری نامه مذکور ،در اسرع وقت
مبادرت به پرداخت مطالب��ات قانونی کارگران کند.

یاوری با بیان اینک��ه اداره امور کارگاههای بزرگ با
تشریک مساعی با کارگران به ویژه نمایندگان قانونی
آنان قطع ًا روند بهبود پیدا خواهند کرد ،گفت :بنابراین
الزم اس��ت کارفرما به جای تعطیل��ی کارگاه در پی
حل مشکل با مشارکت کارگران برآید؛ قطعا مسائل
بنگاه و مش��کالت با هم فکری و مشارکت کارگران
در کارگاه بهبود یافته و مش��کالت مرتفع میشود.
مدیر کل حمایت از پایداری مش��اغل وزار کار تاکید
کرد :به دلیل اینکه بنگاه از طریق سازمان خصوصی
س��ازی واگذار شده و این سازمان ،یک طرف قرارداد
اس��ت ،الزم اس��ت به فوریت مطابق با قرارداد نحوه
واگذاری بررسی شود و از آنجا که در قرارداد واگذاری
احتماال پرداخت مطالبات کارگران پیش بینی ش��ده،
انتظار می رود سازمان خصوصی سازی سریع ًا مداخله
کرده و برای حل مش��کل وارد ش��ود.یاوری با بیان
اینک��ه اعتراض کارگران هفت تپ��ه صنفی و صرف ًا
برای تامین مطالبات معوق است ،افزود :نامه کارفرما
برای تعطیلی کارگاه قطع ًا زیانهای جبران ناپذیری را
متوجه شرکت و کارگران و کارفرما می کند.

کمبود برخی انواع الستیک بدلیل فقدان برنامهریزی وزرات صمت

در حال��ی که رانن��دگان خودروه��ای نیمه
سنگین از فقدان الس��تیک ابراز گالیه می
کنند ،دس��ت ان��درکاران م��ی گویند ضعف
برنامهری��زی وزارت صم��ت موجب کمبود
برخی انواع الس��تیک شده است .به گزارش
مه��ر ،ح��دود  ۱۰روز اس��ت ک��ه رانندگان
خودروهای س��نگین و نیمه سنگین قدیمی
تر خصوص��ا خاوره��ا و مینی ب��وس ها از
کمبود الستیک در پایانه های بار گالیه مند
هس��تند .با این حال برخی از کامیون داران
برنده��ای خارجی از جمله اس��کانیا نیز این
مشکل را گوش��زد کرده اند.یکی از مالکان
کامیون اس��کانیا در گفت وگو با مهر درباره
مشکل کمبود الس��تیک گفت :به اتحادیه
صنفی رانندگان برای دریافت حواله مراجعه
کردی��م ،که از صدور حواله برای الس��تیک

برند اروپایی خودداری ک��رد.وی افزود :این
در حالی اس��ت که با مراجعه به فروش��گاه
الستیک س��نگین در پایانه حمل و نقل ،از
وجود چنین برندهایی در فروش��گاه مطمئن
بودی��م .اما بدون حواله س��همیه الس��تیک
دولتی ،امکان خرید این الس��تیک ها وجود
ندارد.در همین خصوص داریوش باقرجوان،
مدیر ط��رح توزیع الس��تیک س��همیه ای
خودروهای سنگین در س��ازمان راهداری و
حم��ل و نقل ج��اده ای در گفت وگو با مهر
درباره کمبود الس��تیک خودروهای سنگین
بین ش��هری در برخی پایان��ه های حمل و
نقل اظهار داش��ت :در حال حاضر در س��بد
تامین م��ا ،برندهای مختلفی وج��ود دارد و
احتم��اال رانندگانی که از کمبود الس��تیک
اب��راز نگرانی م��ی کنند ،احتم��اال به دنبال

برندهای خاصی هس��تند که برند مورد نظر
آنها موجود نبوده است وگرنه در حال حاضر
الس��تیک های مختلف خودروهای سنگین
در سبدهای توزیع سازمان راهداری و حمل
و نقل جاده ای موجود اس��ت.وی با رد این
ادع��ا که تولیدکنن��دگان داخل��ی از عرضه
الس��تیک خودداری می کنند ،افزود :توزیع
الس��تیک این نوع خودروها از طریق ادارات
کل راه و شهرس��ازی استان ها و همکاری
انجمن ها صنفی اس��تانی رانندگان حمل و
نقل برون شهری انجام می شود که حواله را
صادر کرده و در ادارات کل راه و شهرسازی
اس��تان ها ثبت می شود و سپس با مراجعه
به پایانه ها ،می توانن��د آن را دریافت کنند
اما ممکن اس��ت برای س��ایز یا برند خاصی
از س��وی متقاضی درخواس��ت صدور حواله

شود که آن سایز یا برند خاص موجود نباشد.
باقرجوان درباره سایزهای الستیک سنگین
که در کش��ور کمبود داری��م گفت :تایرهای
سایز  ۳۱۵و  ۳۸۵را در کشور مازاد داریم اما
در زمینه الس��تیک های سایز  ،۱۲۲۴مینی
بوسی و خاوری کمبود وجود دارد و در حال
پیگی��ری از طری��ق وزارت صنعت ،معدن و
تجارت برای تأمین این کمبود هستیم .وی
علت کمبود برخی سایزها را واردات بیش از
نیاز الستیک های سایز  ۳۱۵و  ۳۸۵در برهه
ای از زمان عنوان کرد و یادآور ش��د :وزارت
صنعت باید برای واردات الس��تیک خاوری
سریعتر اقدام کند؛ به خصوص که متقاضیان
الستیک های خاوری ۱۲۲۴ ،و مینی بوسی
بس��یار زیاد هس��تند .به گفت��ه او ،مصرف
الستیک های  ۱۲۲۴در خودروهای سنگین

کفی و تریلی بسیار باالست.مدیر طرح توزیع
الستیک سهمیه ای خودروهای سنگین در
س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل جاده ای
درباره مشکل کمبود الستیک اتوبوسی هم
گف��ت :با توجه به اینک��ه اتوبوس ها عمدتا
الستیک س��ایز  ۳۱۵و  ۳۸۵عمدتا مصرف
م��ی کنند ،کمب��ودی در بخش الس��تیک
اتوبوس نداریم.
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اخبار
امروز لوازم خانگی ایرانی
مشکل
ِ
قاچاق است

یک تولیدکننده ل��وازم خانگی با اعالم اینکه
س��رمایه گذاری در حوزه لوازم خانگی کاهش
یافته است ،گفت :امروز قاچاقچی به راحتی به
صورت شبکه ای کاال را با قیمت ارزان و بدون
پرداخت گمرکات و عوارض وارد کشور میکند
و ظاهراً کس��ی توانایی برخورد با آنها را ندارد.
حسین فتاحی در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به
اینکه مقام معظم رهبری در جلس��ه اخیر خود
ب��ا تولیدکنندگان تأکید کردند که نباید منتظر
رفع تحریمها یا امید به خارجیها داشته باشیم،
اظهار داشت :رهبری اعالم کردند که  40سال
کشور مورد تحریم قرار گرفته و ما باید به جای
تکیه بر کش��ورهای خارجی به توانمندی خود
تکیه کرده و رش��د اقتصادی کشور را بیش از
پیش فراهم کنی��م.وی با اعالم اینکه ما باید
در حوزه لوازم خانگی به خودکفایی رس��یده و
مانع تهدیدها در این حوزه شویم ،افزود :امروز
مهمترین مش��کل تولیدکننده در حوزه لوازم
خانگی افزایش قاچاق اس��ت .این موضوع نیز
به دلی��ل کاهش تولید در بخش لوازم خانگی
اتفاق افتاده است به نوعی تولیدکننده به دلیل
تشدید مشکالت امکان افزایش تولید را نداشته
و با کاهش ظرفیت تولید ،توانایی تأمین بازار
را ندارد .در این ش��رایط قاچاقچی نیاز بازار را
تشخیص داده و اقدام به توزیع کاال در سطح
ب��ازار میکند.این تولیدکنن��ده لوازم خانگی با
اعالم اینکه س��رمایه گذاری در ح��وزه لوازم
خانگی کاهش یافته است ،گفت :نیاز نقدینگی
در واحدهای تولیدی طی دو س��ال اخیر 2.5
برابر شده و همین موضوع در کاهش سرمایه
در گردش در بخش ل��وازم خانگی موثر بوده
است این موضوعات عاملی شده تا حجم تولید
در سطح کارخانجات کاهش پیدا کند.
تمام دستگاهها باید تا بهمن ماه به
سامانه جامع تجارت متصل شوند

معاون اول رییس جمهور با اشاره به حساسیت و
اهمیت جلسات ستاد تنظیم بازار ،اظهار داشت:
همه دستگاهها باید از ستاد تنظیم بازار حمایت
کنند تا مردم اطمینان یابند که از حقوق آنها
با جدیت حمایت میش��ود .به گزارش تسنیم،
اس��حاق جهانگیری صبح ش��نبه با حضور در
مح��ل وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت در
جلسه س��تاد تنظیم بازار شرکت کرد و ضمن
ابراز امیدواری نس��بت به حل مشکالت مردم
گف��ت :به عن��وان مع��اون اول رییس جمهور
خدمت ملت بزرگوار ایران عرض می کنم که
همه تصمیمات دولت با ّنیت تامین منافع مردم
اتخاذ شده است و دولت از عمق جان اعتراض
و صدای مردم را میش��نود و برای آن احترام
قائل است و تالش خواهد کرد به آن چه مورد
انتظار مردم است جامه عمل بپوشاند.معاون اول
رییس جمهور با اش��اره به اینکه ممکن است
در تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد ،توجه به
مطالبات مردم را وظیفه دولت دانست و افزود:
اگر احساس کنیم جایی در تصمیم گیری اشتباه
ک��رده ایم حتم ًا اصالح خواهیم کرد و همه ما
وظیفه داریم که تالش کنیم تا بخشی از آالم و
دردهای مردم تسکین یابد و حتما در این راستا
همه دوس��تان و فرزندان ملت در تمام دستگاه
های مختلف در تالش هستند تا به ملت بزرگ
ایران خدمت کنند.
افزایش  ۲۰۰تومانی نرخ مرغ در بازار

حج��ت افزایش کرایهه��ای حم��ل و نقل از
کشتارگاه به فروشگاههای سطح شهر را دلیل
اصلی گرانی  ۲۰۰تومانی نرخ مرغ گرم در بازار
اعالم کرد .عظیم حج��ت عضو هیئت مدیره
اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،با اش��اره به اینکه روند ثبات
قیمت مرغ زن��ده در بازار ادامه دارد ،اظهار کرد:
امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری
 ۸ه��زار و  ۲۰۰توم��ان و مرغ آماده به طبخ در
خرده فروش��یها  ۱۲هزار و  ۵۰۰تومان است.
وی گران��ی  ۲۰۰تومانی نرخ مرغ گرم ناش��ی
از افزایش کرایههای حمل و نقل از کش��تارگاه
به فروشگاههای س��طح شهر خبر داد و گفت:
عل��ی رغم واریز یک مرحل��ه یارانه اضافهتر و
حقوقه��ای کارمندی و کارگ��ری پیش بینی
میشد که نرخ مرغ به تعادل برسد چرا که هم
اکنون به سبب افزایش قیمت جوجه یکروزه و
نبود کشش بازار ،مرغداران در فروش هر کیلو
مرغ یک هزار و  ۲۰۰تا یک هزار و  ۵۰۰تومان
متضرر هستند.حجت قیمت جوجه یکروزه را ۳
هزار و  ۵۰۰تا  ۳هزار و  ۶۰۰تومان اعالم کرد و
افزود :نرخ کنونی جوجه یکروزه یک هزار تومان
باالتر از نرخ مصوب اس��ت که بدین ترتیب به
ازای تولید هر کیلو گوش��ت مرغ  ۵۰۰تا ۶۰۰
تومان به هزینه تمام شده افزوده میشود.

