
درحالی که به دلیل تعدیل نرخ ارز، عموم مردم در انتظار 
کاهش قیمت ها هستند، دست اندرکاران صنعت لوازم 
خانگی معتقدند بهای کاالی نهایی این صنعت بر اساس 
نرخ ها در بازار ثانویه ارز و سامانه نیما تنظیم می شود و 

نباید انتظار کاهش قیمت در این ایام داشت.
به گزارش ایرنا، بر پایه سیاست های جدید ارزی دولت که از 
نیمه مرداد ماه امسال اجرایی شد، تخصیص ارز به همه اقالم 
وارداتی بجز کاالهای اساسی و ضروری از بازار ثانویه ارز )نیما( 

انجام می شود که لوازم خانگی نیز در این گروه قرار می گیرد.
تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقدند طی یکی 2 ماه گذشته 
قیمت ارز در بازار ثانویه با افزایش همراه بوده است و اگر همین 
موضوع را شاخص در نظر بگیریم، قیمت لوازم خانگی باید سیر 

صعودی داشته باشد.
 افزایش قیمت به کام دالالن

لوازم  »حمیدرضا غزنوی«، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان 
ایرنا گفت:  به  ارز  نرخ  روزهای  این  خانگی درخصوص کاهش 
تولیدکنندگان لوازم خانگی از ارز آزاد استفاده نمی کردند که این 

روزها با کاهش آن، افت قیمت ها را شاهد باشیم.
وی یادآور شد: تولیدکنندگان لوازم خانگی از ارز نیمایی استفاده 
می کنند که »این روزها با افزایش 10 درصدی نرخ مواجه شده 

است.«
غزنوی بیان داشت: وقتی قیمت ارز در سامانه نیما تا حدود 15 
هزار تومان افزایش یافته بود، تولیدکنندگان اجازه افزایش 9.6 
درصدی قیمت ها را یافته بودند و این روند از آغاز امسال تا پایان 
شهریورماه ادامه داشت؛ رویه ای که فقط دالالن و واسطه های 

بازار از آن سود کردند.
وی ادامه داد: در ادامه نیز وقتی قیمت گذاری ها برای لوازم 
خانگی آزاد شد، ارز نیمایی مبنا قرار گرفت؛ هرچند افزایش قیمت 
ها را شاهد بودیم و بازار به تعادل نزدیک شد، اما این مساله فقط 

به رکود بیشتر در بازار دامن زد، چون مردم توان خرید نداشتند.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: 

انواع لوازم خانگی بین صفر تا 40 درصد وابسته به ارز است.
وی تاکید کرد: فراموش نکنیم بازار مکانیسم خود را دارد و نمی 
توان از مقوله »چسبندگی قیمت« که بیشتر یک موضوع روانی 

است، غافل شد.
به گفته این مقام صنفی، باید بیشتر در زمینه فضای روانی حاکم 

بر بازار کار کرد و تا حد ممکن اجازه نداد قیمت ها افزایش یابد.
وی گفت: آن دسته از تولیدکنندگانی که از ارز آزاد استفاده می 
کنند باید به کاهش قیمت ها اقدام کنند و دولت نیز در این زمینه 

باید نظارت بیشتری اعمال کند.
 تشدید رکود با افزایش هزینه های سربار

رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی 
کشور معتقد است که در مقوله نرخ ارز نیازمند تفکیک کاالها از 

یکدیگر هستیم.
»محمدرضا دیانی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 
برخی کاالها و اقالم از ارز 4200 تومانی استفاده کرده اند، اما جایی 

که باید دولت نظارت بیشتری داشته باشد، کم توجهی می شود.
وی تاکید کرد: دولت باید سختگیرانه و موشکافانه درخصوص 
واردات این کاالها نظارت کند که ارز تخصیص داده شده کجا 

مصرف شده و آیا ارزش هایی که اظهار می شود واقعی است 
یا خیر؟ رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی کشور احتمال داد دستکم 30 تا 40 درصد از این ارز صرف 
اموری بجز واردات آن کاالها یا مواد اولیه خاص شده یا با قیمت 

های باالتری عرضه شده است.
دیانی بطور نمونه به برخی تولیدکنندگان مواد اولیه شوینده ها 
اشاره کرد که خوراک خود را از پاالیشگاه ها با ارز 4200 تومانی 
می گیرند و تنها نیمی از آن را در بازار عرضه می کنند، اما بقیه 

کاالهایشان را با نرخ نیمایی صادر می کنند.
وی افزود: سوء استفاده ها در کاالهای گروه غذا و دارو بیشتر 
است و در این زمینه نیازمند نظارت و کنترل از سوی دولت تا 

رسیدن کاال به دست مصرف کننده نهایی هستیم.
این مقام صنفی به لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: این دسته از 
کاالها ارز نیمایی می گیرند، اما تخصیص ارز در سامانه نیما در 2 

ماه گذشته محدود شده است.
وی ادامه داد: همچنین نرخ ارز از 7600 تومان در این سامانه در 
2 ماه گذشته، اکنون به 8500 تومان رسیده و در این شرایط باید 

قیمت لوازم خانگی افزایش می یافت، نه کاهش.
دیانی بیان داشت: اکنون رکود بر بازار لوازم خانگی حاکم است 
و مردم خرید نمی کنند؛ این در حالی است که توقف فروش به 
دلیل افزایش هزینه های سربار، موجب باال رفتن مجدد قیمت 

ها می شود.
وی یادآور شد: تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال 97 با کاهش 
30 تا 60 درصدی تولید مواجه شده و قیمت تمام شده آنها باال 

رفته است.

 تشکیل کارگروهی برای هر دسته از کاالها
رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی 
کشور یادآور شد: بسیاری از تولیدکنندگان در ماه های گذشته 
از اعتباری که نزد خارجی ها داشتند، استفاده کرده و به صورت 
»حساب باز« اقدام به واردات کاال کرده اند، اما امروز که تعهداتشان 

سر رسید شده مجبور به پرداخت آن با ارز نیمایی یا آزادند.
گشایش  از  گذشته  های  ماه  در  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
اعتبارهای اسنادی کوتاه مدت)ال. سی یوزانس( استفاده کرده و 
با ارز 3800 تومانی جنس وارد کرده اند، اما امروز و با سر رسید 

شدن آنها مجبورند با ارز نیمایی و 2.5 برابر پرداخت کنند.
دیانی گفت: همه این موارد سبب می شود حتی وقتی کاهش 
نرخ ارز را شاهدیم، تولیدکنندگان در برابر ارزان کردن کاالهای 
خود مقاومت می کنند. وی افزود: دسته سوم، کاالهایی هستند 
که با ارز آزاد وارد کشور می شوند و در شرایط فعلی که افت نرخ 

ارز را شاهدیم، باید نرخشان کاهش یابند.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: اکنون با یک معادله چند 
وجهی مواجه ایم و در حالی که عده ای از رانت های ارزی استفاده 

می کنند، عده ای دیگر مظلوم واقع شده و ضرر می دهند.
باید برای هر کاال کارگروهی  این زمینه دولت  »معتقدم در 

تشکیل داده و به کار کارشناسی و تحلیل وضعیت بپردازد.«
وی گفت: در این زمینه سازمان حمایت، بانک مرکزی، وزارت 
صنعت، وزارت اطالعات و اداره های کل سازمان های مختلف باید 
کمیته های قوی برای هر دسته از کاالها سر و شکل دهند، زیرا 
شاهدیم در برخی موارد کنترل های شدید وجود داشته، اما در 

سایر موارد دقت نظر الزم وجود ندارد.

 سیر نزولی ارز در سامانه نیما
بررسی خبرنگار ایرنا از میانگین موزون قیمت ارز در سامانه نیما 
در 2 ماه گذشته حاکیست قیمت هر یورو با کاهش 5.13 درصدی 

و قیمت دالر با افت 34 درصدی همراه بوده است.
به گزارش ایرنا، میانگین موزون هر دالر آمریکا و هر یورو در 
تاریخ یکم آبان ماه امسال به ترتیب 13 هزار و 900 تومان و 10 
هزار و 320 تومان بوده و در دوم دی ماه به ترتیب 9 هزار و 50 

تومان و 9 هزار و 790 تومان قیمت خوردند.
 پاسخگو نبودن دستگاه های مسئول

پیگیری های خبرنگار ایرنا از »عباس هاشمی« مدیرکل دفتر 
صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی 
است نامبرده درخصوص قیمت لوازم خانگی حاضر به گفت و گو 
نشد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را 
مسئول این کار دانست؛ روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان نیز به ایرنا گفت: در این زمینه به زودی 

اطالع رسانی خواهد شد.
»رضا  آذرماه  هشتم  و  بیست  چهارشنبه  ایرنا،  گزارش  به 
رحمانی« وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: در توافق با 
تولیدکنندگان لوازم خانگی، قیمت این محصوالت دستکم 10 

درصد کاهش می یابد.
وی پیش از این در اظهار نظری گفته بود: مهمترین خواسته 
فعاالن صنفی در بخش لوازم خانگی تسهیل امور است. اکنون 
شرایط ایجاب می کند که بیش از گذشته در زمینه تولید فعالیت 
داشته و خدمت رسانی و تولید در هیچ صورتی نباید حتی در 

تعطیالت رسمی کشور متوقف شود.

اقتصادی 5

 بخشنامه جدید بانک مرکزی

دبیر کل کانون صرافان: تامین ارز واردکنندگان تسهیل 
شد

دبیر کل کانون صرافان ایرانیان از بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تامین 
ارز واردکنندگان خبر داد و گفت: در شیوه جدید، صرافی ها می توانند 
حواله های ارزی مورد نیاز واردکنندگان را از طریق بانک مرکزی از بانک 

های عامل تهیه کنند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، در راستای 
تسهیل فرآیند تامین ارز تجارت کشور، صرافی ها می توانند نسبت به خرید حواله 
های ارزی از بانک مرکزی از طریق شعب ارزی بانک های عامل با رعایت مقررات 
ارزی و ثبت در سامانه نظارت ارز )سنا( برای پوشش تقاضاهای مشتریان بابت 

مصارف وارداتی از طریق سامانه نیما اقدام کنند.
در این پیوند رضا ترکاشوند امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار 
داشت: با توجه به اینکه برخی واردکنندگان در تامین ارز خود مشکل داشتند، 
مقرر شد که صرافی های رسمی و دارای مجوز بتوانند این تقاضاها را از طریق 

حواله های ارزی بانک مرکزی پوشش دهند.
وی افزود: اغلب این واردکنندگان، کسانی هستند که گروه 2 کاالیی را وارد 
کشور می کنند و تا پیش از این می بایست ارز مورد نیاز خود را ارز صادراتی 

پتروشیمی ها و مواد معدنی از نیما تامین می کردند.
ترکاشوند اظهار داشت: با بخشنامه جدید بانک مرکزی، این امکان فراهم شده 
که صرافی ها حواله های ارزی بانک مرکزی از طریق بانک های عامل خریداری و 
در اختیار واردکنندگان قرار دهند و به این ترتیب انتظار می رود بخش عمده ای 

از مشکالت این گروه از فعاالن اقتصادی برطرف شود.
وی تاکید کرد: حواله های ارزی که صرافی ها خریداری می کنند، در سامانه 

نظارت ارز )سنا( و فروش آن نیز در سامانه نیما ثبت می شود.
ترکاشوند خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه جابجایی ارز در دنیا توسط کارگزاری 
های صرافی ها انجام می شود، انتظار می رود با این روش واردات کاالها بخصوص 

مواد اولیه واحدهای تولیدی سرعت بیشتری بگیرد.
به گزارش ایرنا، پس از تغییر سیاست های ارزی دولت، کاالهای وارداتی در چهار 
گروه ساماندهی شدند؛ گروه کاالیی نخست مربوط به کاالهای اساسی و ضروری 

است که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می شود.
سرمایه ای  و  واسطه ای  کاالهای  و  اولیه  مواد  شامل  دوم  کاالیی  گروه 
مواد  و  فوالد  پتروشیمی،  صادرات  محل  از  آنها  ارز  تامین  که  شود  می 
برای کاالهای مصرفی در نظر  معدنی است. همچنین گروه کاالیی سوم 
گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کاالهایی است که ملزم به ارائه 

در سامانه نیما نیستند.
واردات گروه چهارم کاالیی نیز به کشور ممنوع است.

الیحه بودجه ۹۸

افزایش ۶۳ درصدی یارانه نان و گندم

بودجه  بر اساس الیحه پیشنهادی  نان و خرید تضمینی گندم  یارانه 
سال آینده، ۶۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که 
البته این یارانه به صورت مستقیم بوده و مانند سال گذشته بقیه نیاز 
اعتباری در این حوزه، از طریق اسناد خزانه، اوراق بهادار و تسهیالت 

بانکی تامین می شود.
به  گزارش  ایسنا، حسن روحانی، رییس جمهور امروز )سه شنبه( الیحه بودجه سال 
98 را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد که بر اساس آن یارانه مستقیم و نقدی 
در نظر گرفته شده در این الیحه برای نان و خرید تضمینی گندم 63 درصد نسبت 

به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
در الیحه پیشنهادی بودجه سال 1397 دولت، درمجموع 5000 میلیارد تومان 
یارانه برای نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده بود که شامل 3300 
میلیارد تومان یارانه نان و گندم تبصره 14 الیحه بودجه و 1700 میلیارد تومان 
جدول شماره 9 تحت عنوان اعتبارات ردیف های متفرقه برای یارانه  خرید تضمینی 

گندم می شد.
همه  از  کشاورزی  جهاد  وزارت  که  شد  مقرر  مذکور،  بودجه  الیحه  در  البته 
ظرفیت های ایجاد شده از جمله اسناد خزانه، اوراق سلف موازی و ... برای تامین باقی  

مانده اعتبارات الزم برای یارانه نقدی نان و گندم را تامین کند.
اما نه تنها نرخ تضمینی خرید گندم به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و دستور 
رییس جمهوری حدود 25 درصد افزایش یافت و به کیلویی 1600 تومان رسید،   
بلکه یارانه ای که دولت به صورت نقدی و مستقیم برای نان و خرید تضمینی گندم 
برای سال آینده در نظر گرفته است، از 5000 میلیارد تومان به 8145 میلیارد 
تومان رسیده است که حدود 63 درصد نسبت به الیحه پیشنهادی بودجه امسال 

رشد داشته است.
البته با توجه به میزان تولید گندم، میزان خرید تضمینی آن طی سال های گذشته 
و افزایش نرخ تضمینی این محصول استراتژیک به نظر می رسد که این بودجه 8000 

میلیارد تومانی هم برای خرید تضمینی گندم کفایت نمی کند.
اما یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا، گفت: اعداد 
و ارقامی که به عنوان یارانه گندم و نان در جداول و ردیف های الیحه بودجه به آن 
اشاره شده است، تنها یارانه های مستقیم و نقدی است و مابقی اعتبارات مورد نیاز 
برای تامین یارانه به صورت کامل از محل اسناد خزانه، اوراق بهادار و تسهیالت بانکی 

تامین خواهد شد و هیچ مشکلی در این زمینه  وجود ندارد.
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مجوز واردات دام زنده صادر شد
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی از واردات دام زنده به کشور خبر داد و گفت: مجوزها صادر و اقدامات اولیه برای واردات دام زنده انجام شده است. در چند وقت اخیر شرایط بازار گوشت گرم قرمز به گونه ای رقم خورد که بازار را با 

کمبود عرضه مواجه کرد و دلیل اصلی این موضوع، قاچاق بی رویه دام زنده از کشور اعالم شد. ادامه این روند کار را به جایی رساند که اصناف مرتبط با دام زنده همچون عرضه کنندگان جگر، سیراب و شیردان و کله پزی ها با مشکل مواجه شدند و 
رییس اتحادیه طباخان از افت فروش و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی خبر داد.

 کدام کاالها باید ارزان شوند؟

بهای لوازم خانگی تابع نرخ ارز در سامانه نیما است
اخبار

آقاطاهر:

کمبودی در اقالم شب عید نداریم
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان این که زمستان و ایام شب سال 
نو کمبودی در مواد غذایی وجود نخواهد داشت، اظهار کرد: در پی نوسانات 
نرخ ارز، قیمت مواد غذایی رشد فزاینده ای به خود گرفته که این موضوع 
در برخی اقالم همچنان ادامه دارد و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال 

داشته است.
محمد آقاطاهر در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با شرایط بازار مواد غذایی در سال 
جاری گفت: 9 ماهه ابتدایی امسال به دور از کمبود مواد غذایی و در شرایطی گذشت 

که همواره قیمت محصوالت روند رو به رشدی را به خود گرفته بود.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه هر ساله قیمت محصوالت به 
طور معقول و نسبی افزایش می یابد، اظهار کرد: در سال جاری در کنار رشد منطقی 
قیمت مواد غذایی، نوسانات نرخ دالر رشد فزاینده ای را برای محصوالت غذایی به 
همراه داشت و این موضوع عاملی شد تا پیش بینی های بازار محقق نشود و حتی 

می توان مدعی شد رشد قیمت ها بیش از افزایش نرخ ارز به ویژه دالر بوده است.
وی تاکید کرد: با رشد قیمت دالر برخی از خانواده ها که توان مالی مناسبی داشتند 

طی 15 روز بیش از مایحتاج همیشگی خود را از بازار خریداری کردند.
آقاطاهر کاالهای این صنف را به چهار گروه کاالهای اساسی با حمایت دولتی، 

کاالهای وارداتی، کاالهای تولید داخل و کاالهای قاچاق دسته بندی کرد و گفت: 
نوسانات نرخ دالر همواره بیشترین تاثیر خود را بر کاالهای وارداتی و قاچاق می گذارد 
که در این بین کاالهای قاچاق عموما در صنف بنکداران مواد غذایی، تنقالت هستند 
و در کنار آن پیش بینی می شود با توجه به آنکه محصوالت وارداتی با نرخ های متفاوت 

ارز به کشور وارد شده و وارد خواهد شد، روند افزایشی قیمت خود را ادامه دهند.
وی در رابطه با تامین کاالهای اساسی یادآور شد: به واسطه حمایت دولت، در تامین 
کاالهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد و تنها در چند ماه گذشته در پی افزایش 
تقاضا برخی از اقالم کاالهای اساسی با کمبود مواجه شد که این مشکل در حال حاضر 
رفع شده است و پیش بینی می شود با توجه به وجود انواع مواد غذایی در گمرکات و 

انبارها، زمستان و ایام سال نو کمبودی در بازار وجود نداشته باشد.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد: در شرایط فعلی مهمترین موضوع، 
کاهش قدرت خرید مردم است و این موضوع عاملی شده تا برخی از مواد غذایی 
همچون لبنیات، آجیل و خشکبار و مرغ از سبد خانوارها خارج شود که در نهایت با 

خروج این اقالم، سالمت خانوار مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: برای افزایش قدرت خرید خانواده ها باید قدرت ارز کشور تقویت 

شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعالم 
کرد: تعداد شکایت های خودرویی مردم در سراسر کشور 
سال ٩٦ دو هزار و ٦٧ مورد بود اما در ٩ ماه گذشته امسال 
با رشد سه برابری تا این مقطع از سال به ٦ هزار و ٣٦٦ 

مورد رسیده است.
با  اختصاصی  و گوی  در گفت  روز سه شنبه  یداهلل صادقی 

خبرنگار ایرنا با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
خودرویی  های  شکایت  به  رسیدگی  و  دریافت  مرجع  تهران 
شهروندان در کل کشور است افزود: همه افراد شاکی از شرکت ها 
درباره روند فروش و تحویل خودروهای تولید داخلی و خارجی می 
توانند شکایت خود را برای رسیدگی به کمیته نظارت بر تخلفات 

خودرویی در این سازمان ارجاع دهند.

به گفته وی اگر شهروندان موضوع شکایت را به سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت دیگر استان ها نیز ارائه کنند به این 
سازمان در استان تهران برای پیگیری و رسیدگی ارجاع خواهد 

شد.
صادقی اظهارداشت: سال گذشته باوجود انجام واردات و تولید 
خودرو، با مشکالت کمتری در بازار خودرو همراه بودیم این در 
حالی است که امسال با توجه به موضوع منع واردات، عدم ایفای 
تعهدات کامل واردکنندگان و افت تولید خودرو، شکایت خودرویی 

به طور چشمگیری افزایش یافته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعالم کرد 
که از مجموع هشت هزار و ٤٣٣ شکایت خودرویی سال های ٩٦ 
و ٩٧، چهار هزار و ٧٠٠ مورد به تشکیل پرونده منجر شده است.

وی اضافه کرد: تبدیل شکایت ها به پرونده به این معناست که 
در فرآیند رسیدگی، تخلف شرکت های خودروساز یا عرضه کننده 

احراز و پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
به گفته صادقی یک هزار پرونده شکایت های خودرویی نیز 
اینک در دست بررسی است که طی هفته آینده به تعزیرات 

حکومتی ارسال خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهارداشت: 
موضوع دو هزار و ٧٣٣ پرونده شکایت، خارج از تعهدات قراردادی 
بین خریدار و فروشنده تلقی و به دلیل وارد نبودن شکایت، این 

پرونده ها مختومه و کنار گذاشته شده اند.
نکردن  ایفای  را  صادقی عنوان عمده تخلف های خودرویی 
تعهدات و مطالبه وجه اضافه بر تعهدات شرکت های خودرویی 

برشمرد.
وی با اشاره به مدت زمان پیگیری و رسیدگی به شکایت های 
خودرویی اظهارداشت: از زمان ارسال شکایت، پیگیری های الزم 
از سوی مسئوالن مربوطه صورت می گیرد و طی نامه ای به 
شرکت متعهد، 10 روز فرصت داده می شود تا یا رضایت شاکی 
را جلب یا دالیل خود را درخصوص روند عملکردی که داشته اند 

گزارش کنند.
وی ادامه داد: پس از مهلت 10 روز اگر شاکی رضایت داد پرونده 
مختومه اعالم می شود در غیر اینصورت شکایت موردنظر در 
کمیته مربوط از نظر مباحث حقوقی، فنی و تجاری مورد رسیدگی 

قرار می گیرد.
صادقی افزود: در ادامه رسیدگی و به دنبال صدور رای در کمیته، 

پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره مدت 
زمان تشکیل جلسات کمیته رسیدگی به شکایت های خودرویی 
نیز گفت: زمان تشکیل جلسات این کمیته به میزان پرونده های 
ارسال شده بستگی دارد و در شرایط کنونی هفته ای یک بار 

تشکیل جلسه می دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران:

 شکایت های خودرویی ۳ برابر شد


