
ب�ا توجه به اج�راي ناق�ص سياس�ت هاي اصل 
۴۴ قان�ون اساس�ي و واگ�ذاري ۱۸درصدي به 
بخ�ش خصوصي واقع�ي در طول اين س�ال ها، 
زمزمه بازنگري قانون اصل ۴۴ از س�وي مجلس 
به گوش مي رس�د، البته وزارت اقتص�اد نيز در 
گزارش هاي شش ماهه خود اعالم كرده كه هيچ 
ي�ك از اهداف اين قانون محقق نش�ده اس�ت. 
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي 
مجلس در گفت وگ��وي ويژه خب��ري درخصوص 
چگونگي اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي 
گفت: ب��ا اولويت بن��دي اهدافي همچ��ون كاهش 
تصدي گري دولت در اقتصاد كش��ور  بايد ش��اهد 
افزايش سهم حضور مردم در اين بخش باشيم، اما در 
گذر زمان و اجراي اصل۴۴ )قانون خصوصي سازي( 
ش��اهد تصدي گري نهادها و شركت هايي هستيم 
كه در اصل توس��ط دولت مديريت، ام��ا در ظاهر 
به عنوان نهاد هاي عمومي ناميده مي ش��وند و اين 
بدان معناس��ت كه واگذاري به طور كامل به بخش 
خصوصي انتق��ال پيدا نكرده اس��ت. پورابراهيمي 
اصلي ترين ايراد اجراي اص��ل ۴۴ را واگذاري هاي 
دولتي به بخش هايي كه عمالً غيرخصوصي هستند، 
عنوان كرد و افزود: عماًل فقط 18درصد واگذاري ها 

به بخش خصوصي رسيده است. 
وی در خص��وص نقش دولت در خصوصي س��ازي 
گفت: ت��ا زماني كه بخش خصوص��ي واقعي وجود 

نداشته باشد، مديريت اقتصادي همچنان در دست 
دولت خواه��د بود و تصدي گ��ري خصوصي پديد 

نخواهد آمد. 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس تصريح كرد: 
دولت در ظاهر همه مالكيت ه��ا را واگذار كرد، اما 
همه مديريت ها توس��ط دولت اجرا مي ش��ود. اين 
درحالي است كه تا پيش از اين، وقتي دولت مالكيت 
و مديريت را به عهده داشت، حس دلسوزي بيشتري 
هم به چش��م مي آمد، اما حاال چيزي از دلس��وزي 
و اهميت وجود ندارد. پورابراهيم��ي با بيان اينكه 
دولت ها خواسته يا ناخواسته در مقابل كوچك سازي 
خود عكس العمل نشان مي دهند، ادامه داد: عملكرد 
دولت اين گونه بوده است كه در ظاهر به تغييرات تن 
داده اند، اما در باط��ن و عمل هرآنچه به ناكارآمدي 

دولت دامن مي زد به قوت خود باقي مي باشد. 
  وزارت اقتصاد: هيچ يك از اهداف اصل ۴۴ 

محقق نشد
رئيس مركز ارزياب��ي و نظارت راهب��ردي اجراي 
سياس��ت هاي كلي نظام كه در اين برنامه س��خن 
مي گفت، افزود: شتاب بخش��يدن به اقتصاد ملي، 
گسترش مالكيت در سطح عمومي، ارتقاي كارايي 
بنگاه هاي اقتصادي، افزايش رقابت پذيري اقتصاد 
ملي، افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني ها، 
كاستن بار مالي دولت، افزايش سطح عمومي اشتغال 
و تشويق مردم به پس انداز و افزايش درآمد خانوار، 

اهداف تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري براي 
اجراي اصل ۴۴ اس��ت كه طبق گزارش  هاي شش 
ماهه وزارت اقتصاد هي��چ يك از اين اهداف محقق 
نشده است. ياسر جبرائيلي اصلي ترين علت تحقق 
نيافتن اين اهداف را در گام اول حل نشدن تكليف 
دولت و بازار دانست و گفت: متأسفانه نقش دولت 
پس از خصوصي س��ازي چندان معلوم و مشخص 
نيست. وظيفه دولت اين نيست كه خصوصي سازي 
و سپس مديريت را رها كند، دولت در اجراي اصل 
۴۴ نقش ناظر هادي و حامي دارد. وي اظهار داشت: 
دولت اگر شركت ها را به بخش خصوصي واگذار و 
نقش ناظر را ايفا كند، درآمد بيشتري خواهد داشت. 
ما اگر راهبرد اتصال بخش خصوصي را با همسايگان 
پانزده گانه دنبال كنيم، موفق تر خواهيم بود؛ چون 
اگر منافع بخش خصوصي ايران و همسايگان را گره 

بزنيم كشور ضدتحريم مي شود. 
وي ادامه داد: خصوصي س��ازي در سياس��ت هاي 
كلي اصل۴۴ به معناي رهاسازي نيست و بايد يك 
سياس��ت صنعتي تدوين و تكليف اقتصاد كشور را 
مشخص كنيم. در حال حاضر حدود 5هزار شركت 
دانش بنيان در كش��ور داريم و تسهيالتي كه به اين 
شركت ها داده مي شود با نيازهاي كشور ارتباط برقرار 
نمي كند. قانون اصل ۴۴ و مقررات و آيين نامه هاي 
آن تأمين كننده اهداف و سياست هاي كلي نيست 
و خأل هاي بزرگ قانوني در آن ديده مي شود كه در 

تكاليف هم هست، اما در قانون نيست. 
  ضرورت اصالح قانون 

مصطفي زمانيان كارش��ناس اقتصادي نيز درباره 
مجوز هاي كس��ب وكار در قانون اص��ل ۴۴ در اين 
برنامه گفت: تصور غلط بر اين بود كه اگر مالكيتي را 
به بخش خصوصي واگذار كنيم، مشكل رفع خواهد 
ش��د و تا زماني كه دولت به جاي نقش تنظيم گري 
به شكل س��نتي قيمت گذاري مي كند، انتظاري از 

موفقيت در بخش خصوصي نمي توان داشت. 
وي افزود: متأسفانه قانون اجراي سياست هاي اصل 
۴۴ در اين زمينه اجرا نشد و مجلس هم به شكل 
جدي اين موضوع را پيگيري نكرد. زمانيان درباره 
شوراي رقابت هم گفت: ش��وراي رقابت به عنوان 
يك نهاد فعاليت خود را انجام مي دهد و قرار بود كه 
سازمان هاي تنظيم گر توسط شوراي رقابت ايجاد 
شود و وظيفه تنظيم گري بازار را به عهده بگيرد كه 
شوراي رقابت در سال هاي گذشته اين پيشنهاد 
را به دولت ارائه داد و دول��ت بعد از مهلت قانوني، 
اين پيش��نهاد را بررس��ي نكرد. حال اين وظيفه 
مجلس است كه قانون را به نحوي پيگيري كند تا 
دولت مجبور به اجرا شود. قطعاً قانون اصل ۴۴ به 

اصالح نياز دارد. 
پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در 
پاسخ به زمانيان در خصوص نقش دولت در پيگيري 
اجراي قانون خصوصي سازي گفت: مجلس براساس 
قوانين موضوعي كه در دستور كار است دولت را در 
ريل تصميم گيري قرار مي دهد و يكي از مس��ائلي 
كه در سال هاي اخير در مجلس مورد پيگيري قرار 
گرفت، قانون بهبود فضاي كسب وكار بود. وي درباره 
قانون بهبود فضاي كسب وكار گفت: در حوزه بخش 
دولت و مجموعه الزامات اين بخش حدود 50درصد 
از تكاليف دولت اجرايي شده است و گزارش آن در 
مجلس و هم در كميسيون اقتصادي تصويب شد و 
به صحن علني هم آمد كه در روزهاي پاياني مجلس 
دهم انجام نش��د. اگر دولت كاهش تصدي گري در 
اقتصاد داشته باشد، به نفع كش��ور است و اين باور 
را در دولت ه��ا بايد ايجاد كرد. رئيس كميس��يون 
اقتصادي مجلس يادآور شد: مجلس به دليل اهميت 
موضوع اجراي سياس��ت هاي اصل ۴۴ از سال 88، 
كميسيون سياس��ت هاي اصل ۴۴ را تشكيل داد و 
طي اين سال ها موارد و بند هايي از اين سياست ها 

اصالح شده است. 
پورابراهيم��ي گف��ت: مجل��س معتقد اس��ت كه 
بازنگري اساسي در سياس��ت هاي قوانين اصل ۴۴ 
كاماًل ض��روري اس��ت و اصالح آن در دس��تور كار 
كميسيون اصل ۴۴ قرار گرفته است. ضمن اينكه در 
سال هاي اخير در مجلس گزارش نظارتي در موضوع 
سياست ها و اصل ۴۴ را منتشر و آسيب شناسي هاي 
موضوع را مطرح كرديم. در حال حاضر گزارش هاي 
نظارتي براي آسيب شناسي حوزه قوانين و بهبود آن 

در اختيار مجلس است.
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هیچ یک از اهداف 8گانه اجرای سیاست های اصل ۴۴ 
محقق نشده است

هدف اصلي اصل ۴۴ كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد بود اما تاكنون فقط ۱۸درصد واگذاري ها، به بخش خصوصي واقعي رسيده است

  گزارش  یک

انبار قطعات خودرو در گمرك
عضو هيئت مديره انجمن س�ازندگان قطعه گفت: در حال حاضر 
قطعه ساز امكان ترخيص كاالهاي خود را از گمركات ندارد و همين امر 
توليد خودرو را مختل و آمار خودروهاي ناقص را افزايش داده است. 
محمد شهپري در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه در سال جهش 
توليد، حذف ارز نيمايي قطعه سازان باعث شده تا آنها ناچار به استفاده از 
ارزهاي آزاد و صادراتي باشند كه همين امر در واردات قطعات وقفه ايجاد 
كرده است، اظهار داشت: در حال حاضر قطعه سازان هم براي دسترسي 
به ارزهاي حاصل از صادرات با مشكل مواجه بوده و هم بايد براي ترخيص 
كاالهاي خود از گمرك تأييد بانك مركزي را در تأمين ارز دريافت كنند. 
وي با بي��ان اينكه صادركنن��دگان خواهان ف��روش ارز صادراتي با نرخ 
روزانه ارز هستند كه اين امر با توجه به تغييرات لحظه اي قيمت ارز براي 
قطعه سازان مشكل ساز شده است، افزود: در حال حاضر قطعه ساز امكان 
ترخيص كاالهاي خود را از گمركات ندارند و همين امر توليد خودرو را 

مختل كرده و آمار خودروهاي ناقص هر روز افزايش پيدا می كند. 
اين عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه هاي خودرو 
تصريح ك��رد: هم اكن��ون حجم خودروه��اي ناقص در اي��ران خودرو 
به ۴0 هزار دس��تگاه رس��يده و اگر فكري به ح��ال ترخيص كاالهاي 
قطعه سازان از گمركات نشود قطعه به خط توليد خودروسازان نرسيده 

و حجم خودروهاي ناقص هر روز افزايش خواهد يافت. 
........................................................................................................................

شهرداري و ادارات دولتي ، بزرگ ترین 
بدهكاران شركت برق تهران

ميلي�ارد   ۴۰۰ گف�ت:  ته�ران  ب�رق  توزي�ع  مديرعام�ل 
توم�ان مطالب�ه داري�م ك�ه بيش�ترين مي�زان بده�ي مرب�وط 
اس�ت.  ته�ران  ش�هر  دولت�ي  ادارات  و  ش�هرداري  ب�ه 
حسين صبوري مديرعامل ش��ركت توزيع برق تهران در نشست خبري 
در پاسخ به س��ؤالي درباره اينكه بيش��ترين مصرف برق تهران در كدام 
نقاط و بخش ها اتفاق مي افتد، گفت: آمار دقيقي به لحاظ منطقه اي در 
اين حوزه وجود ندارد چراكه در هر منطقه مش��تركان خانگي و صنعتي 
و تجاري متفاوتي وج��ود دارد، اما به طور كل��ي ۴1 درصد برق مصرفي 
تهران توسط بخش خانگي استفاده مي شود و تالش داريم تا با مديريت 
در اين حوزه به پيك مصرف برق در ايام گرم سال كمك كنيم البته اين 
به معناي عدم مصرف نيست بلكه از مشتركان مي خواهيم ساعت مصرف 
تجهيزات پرمصرف را تغيير داده و در پيك ساعات مصرف برق در روز از 
آن استفاده نكنند. وي در پاسخ به سؤال ديگري درباره ميزان تلفات برق 
تهران اظهار داشت: خوشبختانه شركت توزيع برق تهران كمترين ميزان 
تلفات در كش��ور را دارد و اين رقم تلفات در س��ال 92، 2/9بود كه طبق 

برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان سال جاري به 2/6درصد مي رسيم. 
اين مقام مسئول در پاسخ به س��ؤال ديگر خبرنگار مهر درباره ميزان 
مطالبات اين شركت از مشتركان تهراني نيز پاسخ داد: ميزان مطالبات 
ما از مجموعه مشتركان ۴00 ميليارد تومان است كه بيشترين سهم 
مربوط به شهرداري تهران و ادارات دولتي مي ش��ود. البته 85 درصد 
مشتركان تهرانی رقم قبض ماهانه اي كمتر از 60 هزار تومان دارند كه 
نشان مي دهد اكثريت تهراني ها در الگوي مصرف استاندارد به استفاده 

از برق مي پردازند. 
........................................................................................................................

 ناظران افتخاري 1۴هزار گزارش تخلف
از سطح بازار دادند

مديركل هماهنگي امور استان ها و نظارت بر تشكل هاي سازمان 
حماي�ت، از ثبت 2۴ه�زار گزارش از س�طح بازار توس�ط ناظران 
افتخاري خبر داد ك�ه ۱3هزارو۸۴۸مورد آن درب�اره تخلف بود. 
به گزارش وزارت صم��ت، مجيد ارغنده پور مدي��ركل هماهنگي امور 
استان ها و نظارت بر تشكل هاي س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان با ارائه گزارشي از عملكرد اين حوزه درخصوص فعاليت 
ناظران افتخاري به تشريح سياس��ت ها و برنامه هاي اتخاده شده براي 
جذب ناظران افتخاري جهت مشاركت هاي مردمي براي نظارت بر بازار 
پرداخت و گفت: از آغاز امس��ال تا پايان خردادماه تعداد 2۴هزار مورد 
گزارش از ناظران افتخ��اري درخصوص وضعيت ب��ازار كاال و خدمات 
دريافت شده است. وي افزود: در اين مدت تعداد 2۴هزار و ۳۴5 گزارش 
مربوط به تخلفات صنفي و غيرصنفي دريافت شده كه 18هزار و ۷5 فقره 
از طريق سامانه 12۴، ۳هزار و 59 فقره به صورت حضوري و ۳هزار و 211 

مورد نيز به صورت كتبي واصل و مورد پيگيري قرار گرفته است. 
ارغنده پور اضافه كرد: از مجموع گزارش هاي رس��يدگي  ش��ده، تعداد 
1۳هزار و 8۴8 مورد متخلف و 6هزار ۳55 مورد غيرمتخلف شناخته شده 
و تعداد 2هزار و 6۴8 مورد در دس��ت بررسي است. مدير كل هماهنگي 
امور استان ها و نظارت بر تشكل هاي سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان گفت: طي اين بازه زماني استان خوزستان با تعداد 11هزار 
و 110 مورد، استان تهران با 2هزار و 52۳ مورد و استان هرمزگان با 1هزار 
و ۴۷9 مورد بيشترين گزارش هاي ناظران افتخاري را به خود اختصاص 
داده اند. ارغنده پور افزود: به منظور توسعه مشاركت هاي مردمي در امر 
كنترل و نظارت بر ب��ازار اين امكان براي عالقه من��دان و متقاضيان در 
طرح ناظران وجود دارد تا از طريق مراجعه به پورتال سازمان حمايت به 
نشاني http://cppo. mimt. gov. ir نسبت به ثبت نام در طرح ملي 
ناظران افتخاري مشاركت و همكاري كنند. وي ادامه داد: اين افراد پس 
از ثبت نام و دريافت كد رهگيري و پس از انجام اقدام اوليه با دريافت كد 
شناسايي و انجام آموزش هاي الزم، به عنوان ناظران قادرخواهند بود در 
زمينه نظارت بر عملكرد و رفتار بنگاه هاي اقتصادي، رصد بازار، ارزيابي 
شرايط بازار و احصاي مشكالت و نارسايي هاي آن، بازرسان سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت و ستاد هاي خبري س��ازمان هاي يادشده را در 

احقاق حقوق شهروندان ياري دهند. 
ارغنده پور همچنين درب��اره راه هاي ارتباطي ناظ��ران افتخاري براي 
ارس��ال گزارش تخلفات اقتصادي نيز گفت: ناظر افتخاري با توجه به 
كد هاي شناسايي تعريف ش��ده مي تواند در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف از قبيل گرانفروشي، كم فروشي، تقلب و... يا موارد مرتبط از سوي 
برخي بنگاه هاي اقتصادي، از طريق س��امانه تلفني 12۴، اپليكيشن 
آس��ان پرداخت»آپ«، س��ايت س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان 
 و توليدكنن��دگان و س��ايت مرج��ع رس��مي قيم��ت كاال و خدمات 
  ، گزارش هاي خود را به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
استان منعكس كرده و با دريافت كد پيگيري، از نتيجه اقدامات در اين 

خصوص اطالع يابند. 
مدير كل هماهنگي امور اس��تان ها و نظارت بر تش��كل هاي سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اضافه كرد: دفتر هماهنگي 
امور استان ها و نظارت بر تشكل هاي سازمان حمايت متولي پيگيري 
مباحث مربوط به ناظران افتخاري در سراسر كشور است و همچنين 
ناظران مي توانند، پيشنهادها، انتقاد ها و گزارش هاي خود را با شماره 

تلفن 26۳0919۴ در ميان بگذارند.

با صعود مج�دد قيمت دالر و عب�ور آن از مرز 
2۰هزار توم�ان، فضا س�ازي بان�ك مركزي و 
تهديد صادركنندگان به بازگش�ت ارز حاصل 
از صادرات وارد فاز جديدي شد. به طوري كه 
روزگذشته رئيس كل بانك مركزي خطاب به 
صادر كنندگان اعالم كرد: رفع تعهد نكنيد با 
هماهنگي قوه قضائيه از فردا فراخوان مي شويد. 
پس از اولتيماتوم بان��ك مركزي به صادركنندگان 
و خط و نشان رئيس كل به اشخاصي كه به تعهدات 
ارزي خود عمل نكرده اند و تهديد آنها به اعالم اسامي 
به رسانه ها 15 روز مي گذرد. در آن زمان »جوان« در 
گزارشي اين تهديدات را بي فايده دانست و با طرح 
اين س��ؤال، مگر دولت قانون يا ضابطه اي ندارد كه 
صادركنندگان را وادار به تعهدات ارزي خود كند؟! 
مگر با تهديد به اينكه »اس��م تان را ب��ه روزنامه ها 
مي دهيم« مي توان كاري را كه بايد با قانون و عمل 
مقتدرانه انجام داد، جبران كرد؟! اين اقدام همتي را 
در آستانه 20 هزار تومان شدن قيمت دالر بي منطق 
دانست. اكنون با گذشت دو هفته و عبور نرخ دالر 
از 21 هزار تومان، بار ديگر رئيس كل بانك مركزي 
اولتيماتوم ديگري خطاب به صادركنندگان صادر 
كرده اس��ت. اين اقدام در حالي اس��ت كه طي دو 
روز گذشته صف هاي طويلي براي خريد در مقابل 
صرافي ها ايجاد شده و مردم براي خريد و دپو خانگي 

آن سر و دست مي شكنند. 
عبدالناص��ر همتي رئي��س كل بان��ك مركزي در 
يادداشتي به بيان چهار نكته درباره بازار ارز پرداخت 
و پش��ت پرده گراني ارز در روزهاي اخير را تشريح 
كرد. رئيس كل بانك مركزي عل��ت التهابات بازار 
ارز را ع��دم تعادل عرض��ه و تقاضا در ب��ازار حواله 
به خاطر مشكالت ناشي از كرونا اعالم كرد و گفت: 

با فروكش كردن تدريجي تقاضاهاي تجميع شده، 
)قيمت( تعديل خواهد شد. وي افزود: قبالً هم تأكيد 
كرده ام، تالطم اين روزهاي بازار عمدتاً از عدم تعادل 
عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشكالت 
ناشي از كرونا در ابتداي س��ال نشئت گرفته است. 
با فروكش كردن تدريجي تقاضاهاي تجميع شده 
ماه هاي قبل و افزايش عرضه در نيما تعديل خواهد 

شد. همتي تأكيد كرد: گزارش هاي خوبي از افزايش 
قابل توجه ص��ادرات نفت و فرآورده ه��اي نفتي و 
صادرات غيرنفتي و خبرهاي مثبت از آزادش��دن 
منابع مس��دودي بانك مركزي دريافت كرده ام كه 

روند تأمين ارز را متحول خواهد كرد. 
وي خطاب به صادركنندگان گفت: صادركنندگان 
تكيه گاه اصلي ارزآوري كش��ور هس��تند، فرصت 
براي برگردان��دن ميليارده��ا دالر ارز صادراتي در 
دو هفته آتي پايان مي يابد. اين فرصت به هيچ وجه 
تمديد نخواهد ش��د و از فردا، ب��ا هماهنگي بانك 
مركزي، قوه محترم قضائيه، وزارت صمت و نهادهاي 
نظارتي، صادركنندگاني كه تاكنون تعهد خود را ايفا 
نكرده اند، در ليس��ت هاي 10نفره براي توضيح در 

مورد نحوه ايفاي تعهدات دعوت مي شوند. 
همتي افزود: مجدداً تأكيد مي كنم، بانك مركزي 
دخالت هدفمند خود در بازار را به تشخيص خود 
و با در نظر گرفتن مصالح عاليه اقتصادي كشور 
اعمال خواهد كرد. بانك مركزي يك بار در مهر 
سال 9۷ توان خود را نش��ان داد. برخي به خاطر 
اشتباه محاسباتي تا دو سال براي فروش دالرهاي 
19 هزار توماني خود معطل ماندن��د. امروز نيز 
ريسك بازار ارز براي س��رمايه گذاري به شدت 
افزايش پيداكرده است و من نيز وظيفه دارم اين 

را به فعاالن اقتصادي گوشزد نمايم.

قوهقضائيهصادرکنندگانبیتعهدرااحضارمیکند
 رئيس كل بانك مركزي: قوه قضائيه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی

 صادركنندگانی را كه به تعهد خود درباره بازگرداندن ارز به داخل كشور عمل نكرده اند احضار می كنند

عرضهمستقيملوازمخانگيبهزوجهايجوانپسازمعرفیوزارتتعاون
سرپرست معاونت امور بازرگاني داخلي وزارت )صمت( اعالم كرد 
كه طرح عرضه مستقيم لوازم خانگي به زوج هاي جوان در مرحله 
اعالم جامعه هدف از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. 
به گزارش شاتا، محمدرضا كالمي با اشاره به دستور ويژه سرپرست اين 
وزارتخانه براي اجراي طرح عرضه مستقيم لوازم خانگي به زوج هاي 
جوان گفت: در جلسه كارگروه تنظيم بازار كشور مصوب شد، وزارت 
تعاون كار و رفاه اجتماعي ظرف يك هفته نسبت به اعالم جامعه هدف 
خانوارهاي تحت پوشش براي فراهم شدن امكان برنامه ريزي زماني 

توليد و عرضه مستقيم لوازم خانگي اقدام كند. 
وي با اش��اره به به برنامه ريزي براي توليد 11 ميلي��ون و 600 هزار 

دس��تگاه لوازم خانگي در داخل كشور در س��ال جاري تصريح كرد: 
اين تصميم براس��اس اولويت هاي توليدي لوازم خانگي پرمصرف با 
قيمت هاي اقتصادي تدارك ديده شده كه مي تواند الگوي خوبي براي 
ساير توليدات صنعتي كشور باش��د. از خرداد امسال، افزايش قيمت 
لوازم خانگي خبرساز شده و مشاهدات ميداني از بازار نشان مي دهد 
كه در س��ال جاري لوازم خانگي ايراني 25 ت��ا ۳0 درصد و كاالهاي 
خارجي كه عمدتاً به صورت قاچاق وارد كشور مي شود تا 100درصد 
افزايش قيمت داشته است. در نهايت سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان اعالم كرد در قيمت هاي لوازم خانگي بازنگري شده 
است، به طوري كه تلويزيون حداكثر 20 درصد و ساير لوازم خانگي 

حداكثر 25 درصد مجاز به افزايش قيمت نسبت به بهمن سال گذشته 
هستند و توليدكنندگان هم ملزم شدند قيمت هاي خود را در سامانه 

12۴ درج كنند كه مالك بازرسي از واحدهاي صنفي قرار گيرد. 
در اين ميان وزارت صمت طرح ويژه تخصيص س��بد لوازم خانگي 
ش��امل پنج قلم اصلي، يعني يخچال و يخچال فريزر، لباسشويي، 
تلويزيون، اجاق گاز و جاروبرقي به اقش��ار آس��يب پذير را طراحي 
كرد كه قرار است اين محصوالت بدون واسطه و با قيمت اقتصادي 
در اختيار زوج هاي جوان و به صورت ويژه مزدوجين تحت پوشش 
كميته امداد امام خميني)ره(، سازمان بهزيستي و زوج هاي جوان 

بازنشستگان لشگري قرار  گيرد.

   بازار

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق
333501580كاشيالوند

517802460پرداختالكترونيكسامانكيش
466702220گروهمپنا)سهاميعام(

13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس

3200150بانكتجارت
8540400س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

14800700محورسازانايرانخودرو
3430160بانكصادراتايران
236501120گروهداروييبركت

672703200ايرانارقام
924704400پتروشيميخراسان

737002620نيروترانس
444302110فرآوردههاينسوزآذر

22400870كارتاعتباريايرانكيش
14770700فيبرايران

824103920پديدهشيميقرن
55200026280معدنيدماوند

303201440سرمايهگذاريشاهد
307001440سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

561402670صنايعپتروشيميكرمانشاه
268301270توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

354101680ماشينسازينيرومحركه
9210430سرمايهگذارينيرو

625002700توليدمواداوليهداروپخش
214201020سرمايهگذاريصدرتامين
19120910فوالدكاوهجنوبكيش

331101570بينالملليمحصوالتپارس
376701790نوردآلومينيوم

401801910توليديكاشيتكسرام
350701190قندلرستان

15060710تأمينسرمايهاميد
586802280مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

9220430حملونقلبينالملليخليجفارس
11820560بينالملليتوسعهساختمان

1417006740دشتمرغاب
273001300آلومينيومايران

16150330بانكخاورميانه
6280570صنايعريختهگريايران

535202540بيسكويتگرجي
485602310پاكسان

584602780فوالداميركبيركاشان
447401810معادنبافق

40000800گلتاش
388201840توليدمحورخودرو

15300520ليزينگصنعتومعدن
641903050پتروشيميخارك
246401170حملونقلتوكا

2089809950پتروشيمينوري
1129105340قندثابتخراسان

1021704860صنايعجوشكابيزد

بهناز قاسمی
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