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تایید  ۳۲۰۰فقره ثبت سفارش
واردات کاال برای تخصیص ارز

...

گزارش جلسه

ارز وطال

دالر

یورو

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

پوند

نرخی اعالم نشده است
)0(42.000

)0( 48.814

نخستین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات
اخالل گران ارزی آغاز شد

▪متهم  36ساله  :فقط یک میلیون یورو ارز دریافت
کردیم

با پایــان این بخــش از دادگاه ســندباد ســفرها جــوان 36
ساله متهم در پرونده اخالل در نظام اقتصادی با حضور در
جایگاه متهم و در پاسخ به ســؤال قاضی مبنی بر این که آیا
شما اتهامات خود را قبول دارید یا نه؟ گفت :من هیچکدام
از اتهامات را قبول ندارم.وی در پاســخ به سوال قاضی که
پرســید آیا شــما ارز دولتی نگرفتیــد؟ گفــت :از زمانی که
از ســوی دولــت ارز تکنرخی شــد ،هر شــرکتی باید برای
واردات از همیــن ارز اســتفاده میکــرد و ایــن ارز 4200
تومانی دولتی نبــود و در اصل تک نرخــی بود.متهم ادامه
داد  :به شــرکت ما  ۱۸میلیون یورو تخصیــص پیدا کرد که
فقط یک میلیون یورو از آن تأمین شــد و ما  ۱۶هزار گوشی
تلفن همــراه سامســونگ و نوکیــا وارد کردیم.متهم ادامه
داد :شش میلیون یورو ارز به ما تخصیص یافت ،سه میلیون
یورو وارد کشــور شد و به فروش رسید و ســه میلیون یوروی
باقیمانده از گمرک ترخیص شــد اما به دلیل این که مجاز
به فروش نبودیم در انبار شرکت ماند و فاکتورهای مربوط به
گوشیها و ثبت آن ها در پرونده موجود است.در این لحظه
نماینده دادســتان بیان کرد :متهم آقای ســندباد ســفرها
در فاصله زمانی ســه ماهــه از طریــق واردات کاال عالوه بر
ســودی که باید میکرد ۳۱ ،میلیارد ریال اضافه بر قیمت
مصوب فروخته اســت و برای این که وانمــود کند قیمتها
مصوب است ۲۱۰ ،گوشی را با فاکتور جعلی به آقای حامد
پورصالحی فروخته اما این فرد در تحقیقات به طورکلی این
موضوع را تکذیب کرده و گفته که من نمیدانم آقای سفرها
از کجا شــماره کارت ملی من را آورده است.متهم در پاسخ
گفت :شخصی که از ما گوشیها را خرید این شماره کارت
ملی را اعالم کرد و گفت مالک شماره کارت ملی شاگرد من
است .در جلسه بازپرسی هم هر دو نفر با هم روبهرو شدند.با
پایان اظهارات متهم  ،قاضی موحد به دلیل حضور نداشتن
وکالی سایر متهمان ،ختم جلسه را اعالم کرد و گفت :زمان
جلسه بعدی اعالم خواهد شد.
▪حاشیه های دادگاه مقابله با اخالل گران اقتصادی

*طبق استیذان رئیس قوه قضاییه از رهبر انقالب ،دادگاه
های ویژه مبارزه با اخــال گران ارزی با ســه قاضی باالی
20سال تجربه برگزار می شود که این جلسه نخستین آن
بود که با حضور حجت االســام موحد به عنوان رئیس و دو
مستشار برگزار شد .
*ســاعت 10و 10دقیقه متهمــان با صــورت هایی همراه
با لبخند و بدون دســتبند وارد شــدند و یکــی از متهمان با
پوشه سبزرنگ پالستیکی روی صورت خود را گرفته بود تا
تصویرش منتشر نشود.
*پس از اظهارات نماینده سازمان صنعت ،قاضی موحد از
عزیزنژاد وکیل سندباد ســفرها خواست تا توضیحات خود
را ارائــه دهد امــا وی اظهار کرد کــه در جریان محتــوا وارد
نمیشوم و با توجه به این که موکل خود را ندیدهام آمادگی
دفاع از او را ندارم .باید بدانم جریان چیست بنابراین پس از
صحبتهای موکلم از او دفاع میکنم.
*یکی از متهمان خطاب به دوستانش که در دادگاه بودند
گفــت نگران نباشــید حــق به حــق دار مــی رســد  .یکی از
دوستان متهمان هم برگه ای را به خبرنگار خراسان نشان
داد که در آن ســازمان حمایت از مصرف کنندگان گوشی
تلفن همراه را جزو کاالهای ضروری نمی دانست.
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با رای عدم اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد رقم خورد

دومین برکناری متوالی
در تیم اقتصادی پاستور
با فرمان بهارستان

 3واردکننده عمده موبایل پای میز محاکمه
هــادی محمــدی – اولیــن دادگاه ویــژه و علنی مبــارزه با
اخاللگــران اقتصــادی در حالی روز گذشــته به ریاســت
قاضی موحد در دادگاه انقالب اســامی تهران برگزار شد
که سه متهم اصلی در این جلسه مدیران عامل شرکت های
وارد کننده تلفن همراه بودند و طبق کیفرخواست صادره
به اخالل در نظام اقتصادی از طریق گران فروشی به میزان
 14میلیارد تومــان متهم شــده اند.به گزارش خراســان،
در ابتدای جلسه نماینده داســتان به قرائت کیفرخواست
مدعی العموم پرداخت و اظهار کرد :دولت به منظور ثبات
برخی کاالها که مورد اســتفاده عموم است ارز مورد نیاز را
برای واردات با قیمت دولتی ۴۲هزار ریال در اختیار برخی
واردکنندگان قرار داده که گوشــی تلفن همراه نیز یکی از
این موارد است که برخی از واردکنندگان برای آن از دولت
ارز دریافت کردند و این در حالی است که در واردات گوشی
قیمت آن بعض ًا تا چند برابر افزایش داشــت؛ به نحوی که با
توزیع نشدن کاالهای وارد شده در بازار و افزایش خودسرانه
قیمتها تا چند برابر بهای تمام شده ،موجب کاهش قدرت
خرید مردم و اخــال در نظام توزیع کاالهــا از طریق گران
فروشی شدهاند ضمن این که فعالیت مجرمانه برخی افراد
باعثشدهامکاناستفادهبهینهازمنابعارزیموجودفراهم
نشــود ،این اقدامات از طریق بعضا انجام معامالت صوری
باعث شــد تا ارز تخصیص یافته از بانک مرکــزی تاثیری بر
قیمت کاالهای مد نظر نگذاشــته و موجب هدررفت منابع
ارزی کشور و تحصیل سود از طریق افراد متخلف شود.
نماینــده دادســتان در ادامــه اســامی متهمــان و جزئیات
اتهامات آن ها را به شرح زیر بیان کرد :
 .۱محمــد قالب علمــداری فرزنــد نادر بــا قرار بازداشــت
موقــت از تاریــخ  ۹۷/۵/۱۷متولد  ۱۳۶۵اهل و ســاکن
تهــران و مدیرعامل شــرکت خصوصی توســعه گســترش
فناوری اطالعــات و ارتباطات بینالمللــی داتیس امرتات
با تحصیــات کارشناســی متهم اســت به اخــال در نظام
اقتصادی به وســیله اخالل در نظام توزیــع نیازمندیهای
مردم از طریق گران فروشی به صورت کالن با تحصیل وجه
به مبلغ  ۶۹میلیارد ریال.
 .۲علیرضا ســنجری فرزند قــدرتا ...با قرار بازداشــت از
تاریــخ  ۹۷/۵/۱۶متولــد  ۱۳۵۶اهل و ســاکن تهران با
عنــوان مدیرعامل شــرکت خصوصــی اســپیناس تجارت
نیکان با مدرک کارشناسی متهم اســت به اخالل در نظام
اقتصادی به وســیله اخالل در نظام توزیــع نیازمندیهای
ضروری مردم از طریق گران فروشی با تحصیل وجه به مبلغ
 ۴۲میلیارد ریال.
 .۳متهم بعدی آقای ســندباد ســفرها فرزند محسن با قرار
بازداشــت موقت از تاریخ  ۹۷/۵/۱۴متولد  ۱۳۶۱اهل
و ســاکن تهران مدیرعامل شــرکت خصوصی پارس سانتر
قشم با مدرک کارشناســی متهم اســت به اخالل در نظام
اقتصادی به وســیله اخالل در نظام توزیــع نیازمندیهای
مردم از طریق گران فروشی به صورت کالن با تحصیل وجه
به مبلغ  ۳۱میلیارد ریال.

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

محمداکبری -فرجــام جلســه بررســی
اســتیضاح وزیــر اقتصــاد در  ۱۷محــور
بــا موضوعاتــی از جمله مشــکالت ناشــی از
نوســانات نــرخ ارز ،خداحافظی کرباســیان
با دولــت دوازدهم بــود .آن هم در شــرایطی
که دولتی هــا دفاع قاطعــی از وی نداشــتند
و آمارهای کرباســیان برای دفــاع از عملکرد
خود نتوانست نارضایتی نمایندگان از جهش
نرخ ارز را جبــران کند.به گزارش خراســان،
جلســه اســتیضاح پس از نواختن زنــگ آغاز
جلسه توســط علی الریجانی با ورود مسعود
کرباســیان وزیر اقتصــاد به صحــن مجلس و
همراهــان وی از جمله اســحاق جهانگیری ،
محمود واعظی  ،علی اکبر صالحی ،معصومه
ابتکار  ،بهروز کمالونــدی  ،محمدجواد آذری
جهرمی،بیژننامدارزنگنه،محمدنهاوندیان،
محمد جواد ظریف و محمود علوی رســمیت
یافت.درحالیکهازروزقبلزمزمههاییمبنی
بر توافق سه فراکســیون اصلی مجلس برای
ابقای کرباسیان بر کرســی وزارت اقتصاد به
گوش رســیده بود ،وی در آغاز این جلســه نیز
با اعالم صریح مخالفت سه فراکسیون امید،
مستقلین و والییون با اســتیضاح مواجه بود.
اما درادامهجلسهاسامیچهرههایشاخصی
ازهر سه فراکســیون از تریبون هیئت رئیسه
قرائت شــد تا بــرای ارائــه نظر موافــق خود با
استیضاح درناطقین حضور یابند.
▪درخواست کرباسیان از بیمه مرکزی

کرباســیان در شــروع صحبتهــای خــود بــه
بیمه مرکزی اشاره کرد و از این بیمه خواست
تا مانند گذشــته به انجــام وظایــف اجتماعی
خود در کمک به مردم زلزلــه زده کمک کند.
وزیــر اقتصــاد همچنیــن گفــت کــه بندهای
اســتیضاح مخالفان  ۱۷مــورد بود ،امــا گویا
مخالفان موارد بیشــتری را مطــرح کردند که
بنده مجبورم به صورت ذهنی به آنها پاســخ
بدهــم امــا پاســخهای کرباســیان بــه صورت

روخوانی و متــن از پیش آماده شــده بــود و به
همین دلیل نماینــدگان را خیلی قانع نکرد و
در لحظه سخنرانی وزیر اقتصاد بیشتر اعضای
خانه ملــت توجــه چندانــی بــه ســخنرانی او
نداشتند.هر چند در میان نطق موافقان ابقای
کرباســیان به نظر می رســید نطق تاثیرگذار
مســعود پزشــکیان فضای مجلس را به ســود
وزیر اقتصاد پیش برده اســت اما در آن ســوی
صحن در میان نطق های مخالفان کرباسیان،
دفاع الیاس حضرتی از استیضاح نقش تعیین
کننده ای در فرجام کار کرباسیان داشت.
▪پزشکیان :اگر  FATFنباشد هیچ بانکی با
ما معامله نخواهد کرد

مســعود پزشــکیان ،نماینــده مــردم تبریــز در
مجلــس شــورای اســامی در مخالفــت بــا
اســتیضاح مســعود کرباســیان گفــت :من که
در باره اســتیضاح میخواهم صحبت کنم ،نه
کارشناسهستمنهتخصصونهارتباطخاصی
با وزیــر اقتصــاد دارم.وی بایــادآوری اتفاقات
جلســه اســتیضاح علی ربیعــی توضیحاتی را
درباره اتهاماتی که به او وارد شده بود ارائه داد.
وی تصریح کرد :ما در مقابل بزرگترین اقتصاد
و قدرت دنیا ایستادهایم آمریکا کشور کوچکی
نیســت و با همه قدرتش امروز میخواهد ما را
زمینگیر کند ،عربســتان نیــز میلیاردها دالر
خرج میکند تــا ما را زمین گیــر کند .وضعیت
اســرائیل هــم که معلــوم اســت .ولی آیــا ما در
این مملکت حالت جنگــی گرفتهایم،به مردم
اعــام کردهایــم که در حــال جنگ هســتیم؟
وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر لــزوم اتحــاد در
کشــور یادآور شــد که در صورت نبــود  FATFو
همکاری نکردن با این ســازمان هیچ بانکی با
ایــران معامله نخواهــد کرد.مهمتریــن نکاتی
که مخالفــان کرباســیان بر آن تاکید داشــتند
موضوعاتــی چــون گرانــی بــی ســابقه دالر،
خــودرو ،مســکن ،کاالهــای اساســی و خالی
شــدن ســفرههای مردم ،کاهــش ارزش پول

معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی اعالم کرد :تاکنون بررسی و تایید  ۳۲۰۰فقره ثبت سفارش کاالی وارداتی برای تخصیص ارز انجام شده
است.به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت جهاد کشاورزی ،بر اساس اطالعیه معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی ،فعالیت برای رسیدگی
به ثبت سفارشهای باقی مانده به صورت شبانه روزی و در ایام تعطیل ادامه دارد.

ملی کشور ،شفاف نبودن گزارشهای مالی،
ناهماهنگی گزارشها با واقعیت جامعه ،تورم
 ۱۰۰تا  ۲۰۰درصــدی ،اســتفاده از مدیران
خسته و بی انگیزه در تیم اقتصادی ،عدم توان
هماهنگــی تیــم اقتصــادی دولــت و تخصص
نداشتن وزیر اقتصاد در گمرک و ناآشنایی او با
وزارت اقتصاد بود.
▪مخالفان؛ از هشدار تورم  40درصدی تا
سوختن اسناد فساد در گمرک

الیاس حضرتی در نطق خود بــا تاکید بر این
که تورم این ملت را بیچاره کرده است ،گفت:
«من نمیتوانم مشکالت مردم را فدای رفاقت
 30ســاله کنم .بســیاری از همکارانم به من
گفتند الاقل صحبت نکن .مــا وظایفمان را

در قبــال دولت روحانــی در ســال  92انجام
دادیم و در یک رقابت ناعادالنه و فشــرده وی
را در پســت ریاســت جمهوری نشــاندیم .در
ســال  94ملــت مجلســی را انتخــاب کردند
که مجلــس معتدلی اســت و افســارش مثل
مجلس قبل در دســت تندروها نیســت».وی
افزود :موضوع برجام و ارتباط با کشــورهای
اروپایــی و آفریقایــی برقرار شــد و فضــا برای
فعالیــت اقتصــادی در مســیر درســت قــرار
گرفت .در ســال  ،96مردم بــا روحانی اتمام
حجت کردند و رأی باالتری به او دادند به این
امید که مشــکالت اقتصادی مردم را بیشــتر
مــورد توجه قــرار بدهد امــا وی نتوانســت به
این مشــکالت توجه کند.این عضو شــاخص
فراکســیون امید اظهارکرد :بیایید به دور از
نگاه حزبی و جناحی به عملکــرد دولت نگاه
کنیم .من از کرباسیان پرسیدم که میدانید
میانگیــن تــورم در دنیا چقــدر اســت؟ 1.7
درصد .در افغانستان  4درصد است .آیا تورم
 19درصد برای کشور افتخار است؟ تورمی
که پیشبینی میشود  40درصد بشود؟
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون
برنامــه و بودجه مجلــس در مخالفــت با وزیر
اقتصاد گفــت :آقــای وزیــر در دوران وزارت
شــما قدرت خرید مــردم  ۵۰درصــد کاهش
یافتــه و  ۹تــا  ۱۸میلیــارد دالر ارز کشــور به
تاراج رفته و  ۵۷تن طال و ســکه از دست رفته
است.هدایتا ...خادمی نماینده مردم ایذه
و باغملک در مجلس نیز در انتقاد از عملکرد
گمرک که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است،
گفت :به دنبال انجام بازرســی و احراز فساد

شاخص کل

ســازمان یافته از مرز پرویز خان به میزان ۱۵
تریلیون ریال به طرز مشــکوکی گمرکات در
این منطقه دچار حریق شــد و اظهارنامهها و
پروندههای صادراتی از جمله اسناد ترانزیت
ســوخت و در ســال  ۹۲و  ۹۳به آتش کشیده
شــد .در گمرک چه گذشــته کــه قاضی همه
کارمندان شما را محکوم کرده است؟
ســید هادی بهادری نماینــده ارومیه ،جلیل
رحیمــی جهــان آبــادی رئیــس فراکســیون
مرزنشــینان مجلس وحســن نــوروزی عضو
کمیســیون حقوقی و قضایی مجلــس نیز در
مخالفت با حضور کرباسیان بر کرسی وزارت
اقتصاد سخن گفتند.
▪دومینوزیریکهازادامهراهدولتبازماند

در نهایــت با پایــان یافتن جلســه اســتیضاح
مســعود کرباســیان وزیــر امــور اقتصــادی و
دارایی در مجلس ،نماینــدگان با  ۱۳۷رای
موافــق ۱۲۱ ،رای مخالــف و  ۲رای ممتنــع
از مجمــوع  ۲۶۰رای ماخــوذه اعتماد ســال
گذشــته خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی
را پس گرفتند.علی الریجانی رئیس مجلس
پــس از اعــام نتیجــه آرا گفــت :امیدواریــم
آقای کرباســیان در مســندهای دیگر توفیق
های بیشــتری داشــته باشــد.همچنین روز
گذشته حســام الدین آشــنا با انتشــار پیامی
روی صفحه توئیتر به اســتیضاح وزیر اقتصاد
توسط نمایندگان مجلس واکنش نشان داد و
نوشت :دومین وزیر شاخص در فساد ستیزی
را کنار زدند .حال و هوای جلســه ســه شنبه
شفاف تر شد.

حاشیه های استیضاح

شاخص

جهش هزینه های تولید در بخش فوالد
پتروشیمی و تنباکو
منظور از تــورم تولیدکننــده تغییرات هزینه هــای تولید
(قیمت مواد اولیه ،دســتمزد و هزینه تجهیزات و ماشین
آالت) است که توســط نهادهای آماری کشور به تفکیک
بخش هــای مختلف محاســبه و گزارش می شــود .طبق
گزارش بانک مرکزی ،در تیرماه امســال نسبت به تیرماه
ســال گذشــته ،بخش صنعت با بیشــترین تــورم (37.1
درصد)مواجهبودهاست.امابینگروههایمختلفبخش
صنعت ،گــروه پتروشــیمی ،تولیدات از توتــون و تنباکو و
تولیدات فوالدی با بیشــترین جهش در هزینه های خود
مواجه شدند که در نمودار فوق نمایش داده شده است.

...
بازارخبر

ترانزیت ایران و چین ارزان شد
ایســنا-مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد انزلی با اشــاره به
راهاندازی مســیر جدید تجــاری ارومچی چیــن ،اکتائوی
قزاقســتان و منطقه آزاد انزلی ،اعالم کرد :مســافت فعلی
حمل کاال از  ۳۰به  ۱۲روز کاهش مییابد که کاهش هزینه
تمام شــده ترانزیت کاال میــان چین و ایــران را دربرخواهد
داشــت .همچنین امکان ترانزیــت  ۱۰میلیون تــن کاال از
مسیر منطقه آزاد انزلی فراهم شده است.

کبدی در بهارستان!

صادرات  1.3میلیارد دالری پسته ایرانی

اســتیضاح وزیر اقتصاد در مجلس با حاشــیههای جالبــی از جمله
درگیریلفظیتنددونمایندهبهعلتشباهتفامیلیکهدرلحظاتی
شبیه مسابقه کبدی شده بود و خنده های مکرر نمایندگان همراه
بود.مهرداد الهوتی نماینــده مردم لنگرود در حالــی که در جایگاه
سخنرانی مشغول نطق در موافقت با استیضاح بود یک باره با لحن
عتاب آمیز به عزیزی نماینده ابهر که مشــغول صحبت و معاشرت با
مهمانان دولتی بهارســتان بود اعالم کرد "آقای عزیزی ســرجایت
بنشین بگذار حرف بزنم" .در ادامه این واکنش ،باعث رخ دادن یک
سوء تفاهم شــد به طوری که عزیزی نماینده شیروان با تصورآن که
او مخاطب ســخن الهوتی اســت با حضور در جایگاه ناطقین به وی
حمله کرد و الفاظ تندی را خطاب به الهوتی مطرح کرد اما در نهایت
تعدادی از نمایندگان مانع از برخورد شدند .در حالی که الریجانی
تاکید داشــت منظــور آقای الهوتــی ،عزیــزی نماینده ابهــر بوده نه
عزیزی نماینده شیروان درادامه الهوتی که تالش داشت عصبانیت
عزیــزی را رفــع کند مجــدد بــه اشــتباه گفت منظــور مــن "عزیزی
نماینده شیروان بوده است" .همین اشــتباه مجدد وی موجب شد
عزیزی عصبانیتر شــود و جمــع حاضر در صحن به خنــده بیفتند.

فارس-معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت:
سال گذشته  ۱۶هزار و  ۶۵۰تن پسته به ارزش یک میلیارد
و  ۳۰۰میلیون دالر صادر شــده و امســال نیز بــرای حفظ
برند ایرانی صادرات پســته را ادامــه میدهیم .محمدعلی
طهماسبی افزود :در ســال  ۷۰۵ ،۹۶هزار تن محصوالت
باغی صادر شده که با محاسبه سه ماه ابتدای سال  ۹۷این
رقم به  ۸۰۵هزار تن میرسد.

طلب 5هزار میلیاردی پیمانکاران راه سازی

تجمــع نماینــدگان در اطــراف دولتمردان بــه ویژه وزیــر ارتباطات
و کرباســیان به قــدری بود کــه اجــازه شــنیدن اظهــارات موافقان
اســتیضاح را به آن ها نمــیداد ،گویا از پیش رأی مجلس مشــخص
است ،زیرا کمتر نمایندهای به ســخنان موافقان استیضاح و برخی
افشاگریهای تازه مرسوم شده در پارلمان گوش فرا می داد.

ایرنا -مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشــور گفت :با اجرای چندین پروژه جاده ای ،ریلی
و راه روســتایی ،طلب پیمانکاران از اجرای این پروژه ها به
بیش از پنج هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.خیرا...
خادمی در گفت و گو با ایرنا افزود :تکمیل هزار کیلومتر خط
آهن برای اتصال پنج مرکز اســتان به شبکه ریلی و 1360
کیلومتر آزادراه از مهم ترین پروژه های عمرانی بزرگ کشور
در چند سال اخیر بوده است.

گرانی برخی از کاالها با وجود روند کاهشی نرخ ارز در بازار ثانویه ادامه دارد

زلزله قیمت ها؛آوارگرانی بر سرمردم

بردبار -هرچند طــی چند روز گذشــته نــرخ ارز در بازار
ثانویه روندی ثابت یا نزولی داشت اما بازار برخی از کاالها
از خودرو گرفته تا لوازم خانگی و خوراکی ها خیز صعودی
پیدا کرده اســت؛ گزارش هــا از بازار ثانویه ارز نشــان می
دهد که دو روز گذشــته بهای دالر  7900تومان و درهم
 2150تومان بوده که این نرخ دیروز برای دالر به 7715
تومــان و درهم بــه  2100تومان کاهش یافــت همچنین
متوســط نرخ یورو در معامالت روز شــنبه  9186تومان
و دیروز  8972تومان بوده اســت؛ با ایــن حال به گزارش
تسنیم ،در ادامه روند افزایشی قیمت خودرو ،پراید 111
با سه میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به روز شنبه 38
میلیون تومان شد و پژو پارس با پنج میلیون تومان افزایش
قیمت  72میلیون تومان شد .همچنین ساندرو استپ وی
در بازار دیروز  117میلیون تومــان و پژو  207اتوماتیک
 108میلیون تومان معامله شــد.برخی گزارش ها هم از
قیمت  100میلیونی ال  90حکایت می کند .گزارش ها
از بازار لوازم خانگی و خوراکی ها نیز از نوسانات ملموس
قیمتی حکایت دارد؛ به گزارش فارس در مردادماه نسبت
به تیرماه امسال به ترتیب دخانیات  26.6درصد ،گوشت
قرمز و گوشــت ماکیان  ۱۴درصد ،شــیر ،پنیــر و تخممرغ
 12.7درصد و میوه و خشــکبار  11.7درصد رشــد دارد
که این میزان افزایش نرخ برای یــک ماه غیرمنطقی بوده
و از نوسانات شدید قیمتی خبر میدهد.همچنین درصد
تغییرات نرخ تورم مرداد  ۹۷نســبت به مدت مشــابه سال
قبل حاکی از جهش قیمتها بوده است .برای مثال میوه
و خشــکبار با افزایش  58.2درصدی روبه رو بوده اســت.
«چای ،قهوه ،کاکائو و نوشابه»  29.3درصد و گوشت قرمز
و سفید و فراوردههای آن  27.8درصد ،افزایش یافت.

پیش از این شــرکتها محصوالت را به صورت شــرایطی
میفروختنــد اما چنــد ماهی اســت کــه در ازای پول نقد
کاال را یک ماهه آن هم با نامه نگاریهای مختلف تحویل
میدهنــد .جالــب این جاســت رشــد قیمتهــا در انواع
کاالهایلوازمخانگیبهصورتیادامهداردکهیکیخچال
سایدبای ساید پنج میلیونی به  11میلیون تومان رسیده
که این موضوع اص ً
ال برای مردم منطقی نیست .محمدی
یکی از فروشندگان لوازم خانگی در همین باره میگوید:
دو کارخانه لــوازم خانگی قیمت محصــوالت خود را 20
تا  27درصد افزایش دادهاند .این در حالی اســت که این
شرکتها دو ماه گذشته نیز قیمت کاالهای خود را بیش
از  50درصد گران کرد ه بودند.

▪ پوشک بچه 30هزار تومانی به 55هزار تومان رسید !

در شرایطی که قیمت پوشک بچه ،ســه ماه قبل ،اندکی
افزایش یافته بود ،این افزایش قیمت در روزهای اخیر به
طور سرســام آوری نمود یافته است .به طور مثال ،قیمت
یک برند مشــهور پوشــک ســه ماه قبل از  ۲۵به  ۳۰هزار
تومان رسیده بود اما اکنون ،همین برند ۵۵ ،هزار تومان
فروختــه می شــود.به گــزارش «انتخاب» ،چنــدی پیش
برخی گــزارش های میدانی نشــان داد که ایــن افزایش
قیمــت به پوشــک بچــه محــدود نمانده و شــیر خشــک،
پستانک و دیگر اقالم مورد نیاز بچه داری را نیز دربرگرفته
است .همچنین به گزارش تسنیم ،در طول چند ماه اخیر
بازارلوازمخانگیبارشدقابلتوجهقیمتوکاهشعرضه
شــرکتها روبه رو شــده اســت که این موضوع مشکالت
زیادی را برای مصرف کنندگان به وجود آورده است.
▪یخچال  5میلیونی به  11میلیون تومان رسید

به گزارش تســنیم به اعتقاد فروشــندگان لــوازم خانگی
CMYK

