
افزایش قیمت برخی از برند ه�ای لوازم خانگی 
در هفته ه�ای اخی�ر ب�ا واکن�ش وزی�ر صمت 
و دول�ت روبه رو ش�د،اما ش�رط افزایش قیمت، 
رش�د باالی ۵ درصدی مؤلفه های تولید اس�ت 
که هنوز مستنداتی به س�ازمان حمایت ارسال 
نش�ده اس�ت. انجم�ن صنای�ع ل�وازم خانگی 
با تأکی�د بر ای�ن موض�وع از عدم ثب�ت قیمت 
در س�امانه 124 انتق�اد کرده اس�ت و می گوید : 
طی چهار س�ال گذش�ته هی�چ تولید کننده ای 
قیمت هایش را در این سامانه ثبت نکرده است. 
یک زمانی وزارت صمت برای کنترل بازار و قیمت ها 
تولید کنندگان داخلی و خارج��ی را به ثبت قیمت 
کاالی تولیدی ش��ان در س��امانه 124 مکلف کرد . 
تااینکه با خروج کره ای ها از بازار ایران، عرصه برای 
تولید کنندگان لوازم خانگی باز ش��د و آنها در بازار 
کاماًل انحصاری جوالن دادند . از س��ال 98 تاکنون 
قیمت ها را بین 10 تا 40 درصد گ��ران کردند و به 
بهانه های مختلف ه��ر ازگاهی عرضه ی��ک کاال را 
متوقف می کردند تا با تشنه نگه داشتن بازار قیمت ها 
گران ش��ود. حت��ی در روزهای پایان��ی عمر دولت 
دوازدهم نیز بین 10 تا 20 درصد قیمت هایشان را 

گران کردند. 
طی هفته ه��ای اخیر ب��رای چندمین ب��ار قیمت 
ل��وازم خانگ��ی ب��ه یکب��اره در ب��ازار گران ش��د . 
تولید کنندگان موضوع را تکذی��ب کردند و توپ را 
به زمین فروشگاه های عرضه کننده کاال انداختند. 
عرضه کنن��دگان نیز خ��ود را بی تقصیر دانس��ته و 
قیمت های جدید را قیمت های اعالمی ش��رکت ها 
اعالم کردند. به هر حال با واکنش سریع وزیر صمت و 

معاونانش موضوع گرانی ها محکوم شد و اعالم کردند 
که با متخلفان برخورد می ش��ود. اکنون سه روز از 
واکنش وزیر صمت می گذرد اما هنوز قیمت ها کاهش 
نیافته و به قیمت های قبل برنگشته است . اینکه در 
مقابل دوربین و رس��انه ها گرانی قیمت ها محکوم 
ش��ود اما در عمل نتوانند حری��ف تولید کنندگان، 
دالالن یا توزیع کنندگان ش��وند، هیچ سودی برای 
مصرف کننده ندارد و تنها یک شوی تبلیغاتی است . 
کمااینکه این روند در روزهای گذش��ته درخصوص 
گرانی مرغ، تخم مرغ و حتی لبنیات تکرار ش��ده و 

خبری از ارزانی قیمت ها نیست . 
  شرط افزایش قیمت لوازم خانگی

درخصوص شروط گرانی قیمت ها عباس هاشمی، 
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت وگو 
با مهر می گوید : افزایش قیمت لوازم خانگی فرایند 
مشخصی دارد. تولیدکنندگان باید مؤلفه های تولید 
همچون قیمت م��واد اولیه، دس��تمزد و... را همراه 
با درخواس��ت افزایش قیمت به س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کنند و در 
نهایت سازمان حمایت مستندات را در سامانه 124 
ثبت می کند یا اینکه این مستندات به انجمن ارسال 
می شود و انجمن فرایند افزایش قیمت را از سازمان 

حمایت پیگیری می کند. 
وی می افزاید: ممکن است نرخ ارز، قیمت های جهانی 
و سایر عوامل تولید در قیمت کاال تأثیر گذاشته باشد 
که سازمان حمایت آنها را بررسی می کند. به هر حال 
اگر خارج از این فرایند افزای��ش قیمتی رخ دهد یا 
مستندات در سامانه 124 ثبت نشود، قیمت جدید 

وجاهت ندارد. 

هاش��می ادامه داد: طی دو ماه اخیر اعضای انجمن 
درخواستی برای افزایش قیمت دریافت نکرده اند و 
فقط به صورت مختصر ب��رای چند محصول جدید 
که سابقه ثبت قیمت در س��امانه 124 را نداشتند، 
نرخ ثبت شده اس��ت. ظاهراً تولید کنندگان شروط 
افزایش قیمت را فراموش کرده اند یا از آب گل آلود 

می خواهند ماهی بگیرند. 
  تولیدکنندگان جوگیر شده اند!

وی می گوید: طی دو هفته اخیر به دلیل حکم رهبری 
مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای، یک 
جو روانی در بخش تولید و البت��ه در بخش توزیع و 
اصناف ایجاد شد که شاید همین جو روانی انگیزه ای 
برای افزایش خودسرانه برخی قیمت  ها بوده باشد. 
افزایش قیمت به صورت لحظه به لحظه نیست و به 
طور کلی اگر مؤلفه های تولید باالی ۵ درصد افزایش 
داش��ته باش��ند، تولیدکننده می تواند درخواست 

افزایش قیمت دهد. 
  رکود در بازار لوازم خانگی به دلیل شوک های 

قیمتی
همچنین رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان 
لوازم خانگی با بیان اینکه بر اس��اس مصوبه س��تاد 
تنظیم بازار، تولید کنندگان مکلف هستند تا قیمت 
عرضه تولیدات خود را در س��امانه 124 ثبت کنند، 
می گوید : طی چهار سال گذشته هیچ تولید کننده ای 

این کار را انجام نداده است. 
اکبر پازوکی در گفت وگو ب��ا فارس، درباره وضعیت 
فعلی بازار لوازم خانگی و تأثیر افزایش قیمت لوازم 
خانگی بر بازار می افزاید : ب��ا توجه به تورم و کاهش 
ش��دید قدرت خرید، ب��ازار لوازم خانگ��ی در رکود 

ش��دیدی به س��ر می برد و خریداران لوازم خانگی 
در صورتی اقدام به خرید می کنند که کاالی قبلی 
آن اصاًل قابلیت اس��تفاده نداشته و مجبور به خرید 

باشند. 
  لوازم خانگ�ی 10 تا 40 برابر گران تر ش�ده 

است
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم 
خانگی با بیان اینکه قیمت لوازم خانگی طی چند 
سال اخیر بسیار افزایش یافته است، می افزاید: در 
گذشته برخی از اقش��ار بعد از چند سال استفاده از 
کاالی لوازم خانگی خود ب��رای تنوع در مصرف آن 
را عوض می کردند اما با توجه ب��ه اینکه طی چهار 
س��ال گذش��ته کاالی لوازم خانگی بین 10 تا 40 
برابر گران تر شده است دیگر هیچ کس برای ایجاد 
تنوع لوازم خانگی خود را تغیی��ر نمی دهد. اگرچه 
برخی افزایش دهن��دگان قیمت ل��وازم خانگی از 
بین برندهای مطرح هس��تند اما اغلب آنها در بازار 

تأثیرگذار نیستند. 
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم 
خانگی اظهار می دارد: به عقیده من افزایش قیمت 
لوازم خانگی توسط تولید کنندگان در شرایط رکود 
حاکم بر بازار خودزنی اس��ت و صددرصد رکود در 
بازار را افزایش می دهد. برخی تولید کنندگان تصور 
می کنند که با این کار می توانند به بازار شوک وارد و 
بازار را از رکود خارج کنند. در حالی که وقتی مردم 
قدرت خرید ندارند با افزایش قیمت  ها رکود بیشتری 

بر بازار حاکم می شود. 
  انتقاد از عدم نظارت بر قیمت لوازم خانگی

وی ب��ا بیان اینک��ه رک��ود 80 درص��دی بر صنف 
فروشندگان لوازم خانگی حاکم اس��ت، می افزاید : 
نمی دانم چ��را هیچ نظارتی بر قیمت  ها نمی ش��ود. 
قانون سود فروش��ندگان لوازم خانگی را مشخص 
کرده است و برای لوازم خانگی درشت سود تعیین 
شده ۵ درصد است بنابراین فروشندگان حتی یک 
درصد گران تر از سود تعیین شده نمی توانند کاالی 

خود را بفروش برسانند. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه مصوبه س��تاد تنظی��م بازار، 
تولید کنن��دگان ل��وازم خانگی را مکل��ف کرده که 
قیمت عرضه لوازم خانگی را در سامانه 124 سازمان 
حمایت از تولید کنن��دگان و مصرف کنندگان ثبت 
کنند، می گوید: قبل از سال 96 این کار انجام  می شد 
و بنابراین مردم برای اطالع از قیمت انواع کاالهای 
لوازم خانگی به این س��امانه مراجعه می کردند و در 
صورت مغای��رت قیمت کاالی خریداری ش��ده در 
فاکتور با س��امانه یا مغایرت ضمانت می توانستند 
شکایت خود را به سازمان حمایت، سازمان صمت 
اس��تان  ها یا اتحادیه مطرح و اتحادیه نیز موظف به 

پیگیری موضوع بود. 
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم 
خانگ��ی می افزای��د: در آن زمان قیمت ه��ای انواع 
کاالهای لوازم خانگی داخلی و خارجی در سامانه به 
راحتی قابل رصد بود اما طی چهار س��ال اخیر هیچ 
تولید کننده ای اقدام به ثبت قیمت فروش کاالهای 

خود در سامانه 124 نکرده است. 

بزرگ ترین مانع برای افزایش ترافیک بنادر شمالی 
این است که اوالً هنوز سرویس منظم کشتی های 
رورو)کش�تی های کامیون بر( در بن�ادر مهمی 
مانند امیرآباد ، انزلی و آس�تارا نداریم و مشکل 
بعدی نبود برنامه منظم حرکت سایر کشتی های 
باری اس�ت به طوری که در زمانی که ب�ار آماده 
حمل است، کشتی برای حمل نداریم و زمانی که 
کشتی وارد بندر می شود، بار آماده حمل نداریم. 
یکی از انتقاداتی که در این س��ال ها بر بنادر شمالی 
کش��ور وارد می ش��ود، این اس��ت که بنادر شمالی 
نتوانس��تند جایگزین مرزهای زمین��ی برای حمل 
دریایی بار به کشورهای همسایه شوند. کارشناسان 
معتقدند در این زمینه مهم  ترین مشکل بنادر شمالی 
نبود برنامه منظم حرکت کشتی  ها برای جابه جایی 
بار است. این در حالی اس��ت که بنادر انزلی، آستارا، 
نوشهر و امیرآباد می  توانند بخشی بزرگ از تجارت با 
کشورهای مشترک منافع واقع در نوار ساحلی خزر را 

برعهده داشته باشند. 
غالمرضا مرحبا، نماینده آستارا در مجلس در گفت وگو 
با ایلنا در این خصوص می گوی��د: بزرگ ترین مانع 
برای افزایش ترافیک بنادر شمالی این است که اوالً 
هنوز سرویس منظم کشتی های رو رو )کشتی های 
کامیون بر( در بنادر مهمی مانند امیرآباد، انزلی و آستارا 
نداریم و مشکل بعدی نبود برنامه منظم حرکت سایر 
کشتی های باری اس��ت به طوریکه در زمانی که بار 
آماده حمل است، کشتی برای حمل نداریم و زمانی که 

کشتی وارد بندر می شود، بار آماده حمل نداریم. 
وی می افزاید : حتی مش��کالت پیش پ��ا افتاده ای 
وجود دارند که اجازه افزایش ترافیک بنادر شمالی 
را نمی دهن��د از جمله س��وخت کامیون هایی که با 
کشتی های رو رو جابه جا می شوند. بر اساس قانون، 
مخزن سوخت خودروهای ترانزیتی هنگام خروج از 
مرز بررسی می شود که با مقداری مشخص سوخت 

امکان عبور از مرز را دارند اما حمل بیش از آن مقدار 
باید به قیمت نزدیک  ترین پمپ بنزین کشور همسایه 
محاسبه و مابه تفاوت آن پرداخت شود. حال اینکه 
چنین موضوعی برای کامیون هایی که با کشتی رو رو 
جابه جا می شوند، وجود نداشت و آن را به مثابه قاچاق 

سوخت تلقی کردند و مشکالتی پیش آمد. 
مرحبا با بیان اینکه جلس��اتی برای رفع این موانع 
ب��ا نمایندگان دس��تگاه های مختلف برگزار ش��ده 
است، اظهار داش��ت : مس��ائلی مانند بحث تعیین 
مقدار س��وخت مجاز داخل ب��اک کامیون هایی که 
با کش��تی های رو رو جابه جا می ش��وند موضوعاتی 
ساده هستند که می توان با تدابیر و برنامه ریزی  این 
مشکالت را برطرف کرد. اما در شرایطی که کشور با 
موضوعات مانند بداخالقی  ها در مرز آذربایجان مواجه 
اس��ت، به دلیل همین موضوعات پیش پا افتاده از 
ظرفیت بنادر شمال استفاده نمی شود. اگرچه در بندر 

انزلی چند کشتی رو رو وارد شده است اما با مشکالت 
اینچنینی برای حمل کامیون  ها مواجه شده است. 

  صف های طوالنی کامیون ها در بنادر شمالی 
کشور 

مرحبا با بی��ان اینک��ه در حال حاضر هی��چ یک از 
شرکت های داخلی کشتی رو رو ندارند، می افزاید : 
گویا شرکت کشتیرانی خزر در حال خرید یک فروند 
کشتی رو رو است اما در حال حاضر از کشتی رو رو 
روسی استفاده می کنیم و اگر خطوط رو رو به طور 
منظم راه  بیفتد، ش��اهد آن خواهی��م بود که حجم 
بزرگی از ترافیک جاده و مرزهای زمینی به س��مت 

بنادر سوق پیدا می کند. 
این نماینده مجل��س با بیان اینک��ه در حال حاضر 
بندر آستارا بیش از ۵ درصد تجارت ایران از طریق 
دریای خزر را انجام می دهد، تأکید می کند : در حالی 
که در شهر آستارا شاهد صف طوالنی کامیون های 

خارجی هستیم و این ترافیک روز به روز هم افزایش 
پیدا می کند، از ظرفیت بندر این شهر و سایر بنادر 
 شمالی اس��تفاده نمی ش��ود و حجم فعالیت بنادر 

ذکر شده قابل توجه نیست. 
وی با اشاره به تأخیر در الیروبی بندر آستارا می گوید : 
بخش عمده ای از بندر آستارا الیروبی شده است اما 
طبق قرار و برنامه اداره بنادر و بهره بردار خصوصی 
این بندر قرار بر این بوده است که عملیات الیروبی تا 
اوایل سال 1400 به پایان برسد و عمق کانال ورودی 
آن به ۵ و نیم متر برس��د، اما الیروبی هنوز به پایان 

نرسیده است. 
مرحبا می افزاید : با تأخیر در اجرای عملیات الیروبی، 
وزیر وقت) آقای اسالمی( سفری به بندر آستارا داشت 
و در همان س��فر تفاهمنامه ای بین سازمان بنادر و 
شرکت بهره بردار امضا شد که تا پایان تیرماه سازمان 
بنادر با تکمیل الیروبی، عمق این بندر را به ۵/۵ متر 
برس��اند اما از آنجایی که در دری��ای خزر فقط یک 
شرکت پیمانکار الیروبی را برای سازمان بنادر انجام 
می دهد، مشکالتی پیش آمد و چندین ماه است که 
واحد الیروب پیمانکار وارد بندر آستارا شده است اما 
در مجموع یک ماه هم کار نکرده و در حال حاضر این 
الیروب خراب است و در این مدت دو بار هم در حال 
غرق شدن بود که نجاتش دادند. از سوی دیگر هزینه 
ش��رکت های خارجی برای انج��ام الیروبی هر متر 
مکعب تا 10 دالر بود که بسیار گران تمام  می شد به 

همین دلیل الیروب فعلی در حال تعمیر است. 
نماینده مردم آس��تارا تأکید می کن��د: به هر حال، 
االن فقط ۳00 متر از کانال ورودی بندر آستارا عمق 
الزم را ندارد و با پایان عملیات الیروبی، این بندر به 
فعالیت حداکثری خود می رسد و در آن زمان است 
که توافقات سازمان توسعه تجارت و کشتیرانی خزر 
برای افزایش حمل کاال از مسیر دریایی باید شامل 

حال بندر آستارا هم بشود.

بنادر شمالی ناتوان در جایگزینی مرزهای زمینی
بنادر شمالی و نبود مدیریت منسجم. یا بار داریم کشتی نداریم یا کشتی داریم بار نداریم
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 افزایش ۲ برابری هزینه نگهداری 
محصوالت کشاورزی در سردخانه 

فعاالن بخش خصوصی بر این باورن�د از آنجایی که هزینه نگهداری 
محص�والت در س�ردخانه  ها افزایش یافته اس�ت دیگ�ر نگهداری 
محصوالت در این واحد ها صرفه اقتصادی ندارد. به طوری که نگهداری 
یک میلیون تن سیب در سردخانه ها  100 میلیارد تومان هزینه برای 
باغدار به همراه م�ی آورد و این ن�رخ برای باغدار به صرفه نیس�ت. 
به گزارش ایلنا، چند سالی است که دیگر فصل  ها تعیین کننده نوع میوه  
و دیگر محصوالت کشاورزی در بازار نیستند؛ چراکه سردخانه  ها امکان 

نگهداری میوه و سایر موادغذایی را در زمان طوالنی تر فراهم کردند. 
مطابق آمار سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور ظرفیت سردخانه های 
کشور 6800 تن اس��ت، ظرفیت انبار س��رد 84400 تن و ظرفیت انبار 
چند منظوره یک میلی��ون و87۳هزارو870تن اس��ت. مطابق با دیدگاه 
کارشناسان بخش خصوصی این میزان نمی تواند پاسخگویی نیاز کشور 
در این بخش باشد. در سال های گذشته هزینه نگهداری میوه برای باغدار 
در سردخانه توجیه اقتصادی داشت از این رو باغداران بخشی از محصوالت 
خود را در سردخانه  ها دپو می کردند تا آن را در غیرفصل روانه بازار کنند. اما 
در سال جاری هزینه نگهداری میوه در سردخانه  ها روند صعودی به خود 
گرفته است تا جایی که باغداران به این نتیجه رسیدند که دیگر نگهداری 

میوه به خصوص سیب صنعتی در سردخانه  ها توجیه اقتصادی ندارد. 
در همین رابطه محمد رئوف س��پهرالدین دبیر اجرایی خانه کشاورز 
استان آذربایجان غربی با اشاره به افزایش نرخ نگهداری سیب صنعتی 
در س��ردخانه های اس��تان گفت: با افزایش هزینه س��ردخانه  ها دیگر 

نگهداری سیب صنعتی در سردخانه  ها توجیه اقتصادی ندارد. 
وی ادامه داد: در دولت جدید مسئولیت بازرگانی محصوالت کشاورزی 
دوباره به وزارت جهاد کش��اورزی بازگردانده ش��د. همین بازگش��ت 
اختیار یکسری بالتکلیفی  ها و اختالف نظر ها بین وزارتخانه های جهاد 
کش��اورزی و صمت ایجاد کرد. هر دو وزارتخانه مدعی قیمت گذاری 

بودند اما مسئولیت مستقیم آن را قبول نمی کردند. 
این فعال اقتصادی بابیان اینکه درنهایت تنظیم بازار اس��تان مسئول 
قیمت گذاری سردخانه  ها ش��د، افزود: این س��ازمان نرخ نگهداری و 
خدمات جانبی را ۳20 ه��زار تومان اعالم کرد. ای��ن قیمت مخالف با 
سیاست های دولت برای ثبات قیمت هاست. ما اعتراض خود را نسبت 
به این نرخ به اس��تاندار و اداره صمت اعالم کردی��م و امیدواریم که در 

روزهای آینده به نتیجه برسیم. 
این فع��ال اقتصادی نرخ اعالم ش��ده از س��وی تنظیم بازار اس��تان را 
غیرکارشناسی و غیرمنطقی خواند و افزود: نگهداری یک میلیون تن 
سیب در سردخانه های استان 100 میلیارد تومان هزینه برای باغدار 

به همراه می آورد و این نرخ برای باغدار به صرفه نیست. 
وی بابیان اینکه دیگر نگهداری میوه در سردخانه صرفه اقتصادی ندارد، 
گفت: هزینه نگهداری میوه در س��ردخانه آنقدر روند صعودی به خود 
گرفته است که اگر باغدار یا تاجری ۵00 تن میوه داشته باشد آن را در 

سردخانه نگهداری نخواهد کرد. 
این فع��ال اقتصادی گف��ت: خرما بیش��ترین محصولی اس��ت که در 
سردخانه های تهران نگهداری می شود. این محصول را می توان چهار 

سال در سردخانه  ها محافظت کرد. 

گرانفروشی دوباره ایرالین ها
در شرایطی که طی ماه های گذش�ته قیمت بلیت هواپیما به صورت 
غیرقانونی از سوی ایرالین  ها افزایش یافت، به نظر می رسد شرکت های 
هواپیمایی باز هم قیمت  ها را فراتر از آن چیزی که تاکنون می فروختند، 
باال برده اند و خبری از رعایت پروتکل  ها و البته برخورد با نقض آنها 
نیست و به تعداد تمام صندلی های هواپیما بلیت فروخته می شود . 
به گزارش ایسنا، از ابتدای تیر ماه امسال شرکت های هواپیمایی قیمت 
بلیت پروازهای داخلی را تا بیش از ۳0 درصد در مس��یرهای مختلف 
افزایش دادن��د. در حالی که آنها نه تنها هیچ مج��وزی برای این اقدام 
خود نداشتند بلکه حاضر به پاسخگویی و توضیح دلیل این اقدامشان 
نشده اند. اما اتفاق جدیدی که رخ داده این است که ایرالین  ها به تازگی 
اقدام به افزایش قیمت دوباره بلیت هواپیما در روز هایی خاص کرده اند 
و به گفته مس��افران حتی با این وجود پروتکل های بهداش��تی مانند 

محدودیت پذیرش 60 درصدی مسافر را هم رعایت نمی شود. 
به گونه ای که اگر این ش��رکت های هواپیمایی تا دی��روز قیمت بلیت 
هواپیما در مس��یر تهران- مش��هد را یک میلیون و 78 ه��زار تومان 
می فروختند حاال برخی از آنها به راحتی قیمت را دوباره تا بیش از یک 
میلیون و 200 هزار تومان باال برده اند اما خبری از برخورد با آنها نیست. 
همچنین قیمت بلیت پروازهای تهران-اهواز هم تا بیش از یک میلیون 
و 200 هزار تومان و قیمت بلیت پرواز تهران-بندرعباس هم تا بیش از 

یک میلیون و 400 هزار تومان افزایش یافته است. 
البته اخیراً س��ازمان هواپیمایی کش��وری در اطالعیه ای اعالم کرده 
بود: »هرگونه تخطی از اجرای مصوبات، ابالغیه  ها و دس��تورالعمل  ها 
و سهل انگاری در این رابطه تخلف محسوب شده و شرکت  هایی که از 
اجرای این مقررات خودداری کنند، این سازمان نسبت به مجوزهای 

پروازی آن شرکت  ها اقدام خواهد کرد.«
در ادامه اطالعیه سازمان هواپیمایی کشوری همچنین تأکید کرد:»هیچ 
تصمیمی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در دس��تور کار خود ندارد و 
شرکت های هواپیمایی موظفند در خصوص نرخ بلیت هواپیما، براساس 
تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه شورای عالی هواپیمایی عمل کنند 
و فروش باالتر از سقف نرخ تعیین شده در جلسه مذکور، تخلف محسوب 

می شود.«
اما مشخص نیست که چرا هر روز شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت 
هواپیما را هرطور که دلشان بخواهد افزایش می دهند و در این میان 
نظارت براین تخلفات هم مؤثر نبوده اس��ت. یکی دیگر از مش��کالتی 
که در این زمینه وجود دارد این است که مسافران اعالم می کنند در 
پرواز هایی که انجام می دهند نه تنها قیمت  بلیت مشخص نیست و هر 
ایرالینی در هر روزی قیمتی متفاوت را ارائه می دهد بلکه پروتکل های 
بهداشتی هم رعایت نمی شود و هواپیما ها بدون رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و محدودیت پذیرش 60 درصدی مس��افر پروازهایشان را 
انجام می دهند.  به نظر می رس��د با این وضعیت، باید هر چه سریع تر 
درباره تغییرات مدیریتی در سازمانی که ماه هاست بدون رئیس مانده 
و با سرپرست اداره می شود، تصمیم گیری ش��ود تا شاید تکلیف این 

وضعیت آشفته در حمل و نقل هوایی روشن شود. 

 برنامه بخش خصوصی چین 
برای واردات نفت بیشتر از ایران و روسیه

واردکنندگان نفت در بخش خصوصی چین قصد دارند در سه ماه آینده 
به دالیل مختلف اقدام به واردات بیشتر نفت از ایران و روسیه کنند. 
به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، پاالیشگاه های مستقل چین قصد 
دارند با استفاده از س��همیه واردات خود تا قبل از انقضای آن در سه ماه 
آینده، خرید نفت را افزایش دهند. این احتماالً به معنی افزایش درخواست 
برای خرید نفت از تولیدکنندگانی است که تحویل سفارش را سریعاً انجام 
می دهند، از جمله شرکت ESPO روسیه که تقریباً طی یک هفته ارسال 
محموله سفارش شده را انجام می دهند.  کارشناسان همچنین خرید نفت 
ایران را نیز در برنامه پاالیشگاه های چین در نظر دارند. کارشناسانی که 
تمایلی به افشای نام خود ندارند معتقدند میلیون  ها بشکه نفت خام وارداتی 

به چین، سنگاپور و مالزی شامل نفت ایران است. 

قیمت لوازم خانگی 4 سال است در سامانه 124 ثبت نمی شود

 جوگیر شدن تولیدکنندگان لوازم خانگی 
برای گرانی بی دلیل!

اتحادیه لوازم خانگی : اخیراً به دلیل تصمیم ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای تولید کنندگان جو گیر شدند

 

مگر مؤلفه های تولید یک شبه گران می شود؟ افزایش قیمت ها شرط و شروطی دارد که ظاهراً به فراموشی سپرده شده است

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتآخرین قیمتنام شرکت 

2,440-46,410توريستي ورفاهي آبادگران ايران
1,170-22,240البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
30-9,200سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

18,810750آلومينيوم ايران 
920-17,540آلومراد

1,120-21,470كاشي  الوند
155-3,290داروسازي  امين 
95-3,350داروسازي  امين 

1,710-32,680معدني  امالح  ايران 
270-9,950آسان پرداخت پرشين

860-16,470سراميك هاي صنعتي اردكان 
1,260-34,330آبسال 

34-1,939بيمه آسيا
550-10,480سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

20-8,220آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
280-5,380سرمايه گذاري پرديس

60-1,151صنايع  آذرآب 
160-3,054سايپاآذين 
1,820-36,800معادن  بافق 

430-27,070مس  شهيدباهنر
121-2,302بيمه البرز

215-4,104سرمايه گذاري بوعلي 
490-9,400باما

360-8,520سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
940-23,000گروه  صنعتي  بارز

250-5,040بيمه دانا
96-1,843بهساز كاشانه تهران

3,070-58,350بهنوش  ايران 
1,540-32,720فجر انرژي خليج فارس

89-1,725گروه بهمن 
85-1,619سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

190-5,510بانك خاورميانه
59-1,135بيمه ملت

139-3,500بانك ملت
540-10,470بين  المللي  محصوالت  پارس 

1,980-72,160پتروشيمي بوعلي سينا
2,760-52,460گروه صنعتي بوتان 

111-2,425بانك پارسيان 
260-14,380بانك پاسارگاد

1,080-20,610پست بانك ايران
1,590-30,260گروه دارويي بركت
104-2,004بانك صادرات ايران

112-2,147بين المللي توسعه ساختمان
96-2,000بانك تجارت

370-7,030بيمه ما
540-11,240چرخشگر

790-15,180كشت  و صنعت  چين  چين
181-3,441توليدي چدن سازان

1,060-26,540معدني وصنعتي چادرملو
260-4,980كمباين  سازي  ايران 

6,150-116,920كربن  ايران 
1,350-26,170داروسازي  ابوريحان 

830-15,840داده پردازي ايران 
730-14,050البرزدارو

690-13,210داروسازي زاگرس فارمد پارس
960-31,140داروپخش  )هلدينگ 

1,260-24,080شيمي  داروئي  داروپخش 
850-16,380داروسازي  فارابي 

690-13,300داروسازي  جابرابن حيان 
186-3,925داروسازي  كوثر

1,700-32,380دارويي  لقمان 
6,250-118,810معدني  دماوند

910-20,010دوده  صنعتي  پارس 
1,300-25,090داروسازي  اسوه 

1,410-27,600كارخانجات داروپخش 
1,330-25,460درخشان  تهران 
620-38,550دارويي  رازك 
880-17,600سبحان دارو

990-18,980داروسازي  سينا
1,050-20,120گروه دارويي سبحان

350-20,620سرمايه گذاري دارويي تامين
270-5,610داروسازي زهراوي 

290-5,580تجارت الكترونيك پارسيان
187-3,553بيمه اتكايي امين
1,130-43,280داروسازي  اكسير
16,850160فوالد آلياژي ايران

1,300-24,930فوالد اميركبيركاشان
360-6,860فيبر ايران 

1,340-25,550فوالد خراسان
610-15,760فوالد خوزستان

850-16,150فنرسازي زر
230-10,080فوالد مباركه اصفهان

7,72090فروسيليس  ايران 
1,520-29,030فرآوري موادمعدني ايران 

1,540-29,430غلتك سازان سپاهان
36,010610پارس فوالد سبزوار

1,060-26,660پديده شيمي قرن
300-5,900گروه صنايع بهشهرايران 

168-3,209گلوكوزان 
620-15,380سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

5,260-99,960قنداصفهان 
1,600-30,510كارخانجات  قند قزوين 

113-2,161قطعات  اتومبيل  ايران 
790-15,050شهد

1,040-19,930قند لرستان 
12,250-232,920گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

1,090-28,740قند مرودشت 
1,950-37,140قند نيشابور

860-21,900معدني و صنعتي گل گهر
134-2,550بيسكويت  گرجي 

119-2,276گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
8,510230فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

166-3,167قند ثابت  خراسان 
38,9201,110گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

150-7,350گلتاش 
4,06416حمل و نقل بين المللي خليج فارس
27,8001,130حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

230-8,720شركت ارتباطات سيار ايران
290-5,550حفاري شمال

780-14,930حمل ونقل توكا
380-7,850داده گسترعصرنوين-هاي وب

710-13,590ايران ارقام 
210-6,910سرمايه گذاري اعتبار ايران

91-1,740ايران  خودرو
5,37040سرمايه گذاري خوارزمي

880-16,730كمك فنرايندامين 
168-4,650خدمات انفورماتيك 

580-11,050بيمه پارسيان
184-3,515گروه پتروشيمي س. ايرانيان

32,8001,320ايران دارو
310-6,070جام دارو

9,020-171,470صنايع جوشكاب يزد
3,930-114,600پلي پروپيلن جم - جم پيلن

1,820-34,640بورس كاالي ايران
1,540-29,310كابل  البرز

3,507167گروه صنايع كاغذ پارس
1,500-28,590صنايع خاك چيني ايران 

8,750-166,330خوراك  دام  پارس 
400-7,760فنرسازي خاور

122-2,327كارخانجات توليدي شهيد قندي
7,590-144,370پارس  خزر

209-3,981كاشي  وسراميك  حافظ 
1,220-23,630سيمان خوزستان

750-14,250الكتريك  خودرو شرق 
1,090-20,850كيميدارو

630-12,020لبنيات  كالبر
400-16,190توسعه معدني و صنعتي صبانور
900-17,210سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

3,570-116,100كاشي  پارس 
77-2,479بانك  كارآفرين 

1,690-42,010صنعت غذايي كورش
115,0001,230پتروشيمي خراسان

161-3,061كارتن  ايران 
600-11,530كاشي  سعدي 

790-16,010كالسيمين 
390-14,390صنايع كاغذسازي كاوه 

1,540-29,630آريان كيميا تك
420-16,930فوالد كاوه جنوب كيش

660-13,000توليدي فوالد سپيد فراب كوير
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