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امکان نصب اپلیکیشن »صاپ« برای 
اندرویدی ها از طریق»کافه بازار« فراهم شد

امکان نصب اپلیکیش��ن »صاپ« از طریق نرم افزار 
»کافه ب��ازار« برای دارندگان گوش��ی های هوش��مند 

اندرویدی فراهم شد.
دسترسی به اپلیکیشن »صاپ« و نصب آن با استفاده 
از مارکت »کافه بازار« امکان استفاده از خدمات متنوع 
آن و شرکت در قرعه کشی آن را تسهیل کرده به نحوی 
ک��ه عالقه مندان می توانند عالوه بر مراجعه به س��ایت 
 ،apps.bsi.ir :اصلی بانک ص��ادرات ایران به نش��انی
جهت نصب این اپلیکیشن از طریق کافه بازار نیز اقدام 
کنند. با افزوده  ش��دن چهار خدمت جدید به خدمات 
قبلی این اپلیکیش��ن، تعداد خدمات قابل ارائه توس��ط 
»صاپ« ب��ه ١٥ خدمت در قالب پرداخت های موبایلی 
افزایش یافت که مشتریان و دارندگان کارت های بانکی 
ب��ا نصب و انجام اولین پرداخت با آن می توانند تا پایان 
خردادماه سال ٩٨ از ٤٠ سکه بهار آزادی برای یک نفر 
و ٦٧ جایزه چهار میلی��ون تومانی برای ٦٧ نفر در ماه 
بهره مند شوند.با اضافه شدن خدمات گردشگری به این 
اپلیکیش��ن، با اتصال به سامانه »با هم رو«، امکان رزرو 
بلیط هواپیما با پش��تیبانی ٢٤ ساعته، قطار، هتل های 
داخلی و خارجی، پرداخت بیمه مس��افرتی و پرداخت 

عوارض خروج از کشور به راحتی فراهم است. 
همچنین با اس��تفاده از این اپلیکیش��ن می توان از 
خدمات پس از فروش ایران خودرو و سایپا نیز استفاده کرد. 
خرید آنالین بیمه نیز از دیگر خدمات جدید »صاپ« است.
نصب و انجام تراکنش در اپلیکیشن »صاپ« و شرکت در 
این قرعه کشی برای دارندگان کارت های تمامی بانک های 
کش��ور امکان پذیر بوده و زمان برای آزمودن شانس برنده 
شدن جوایز ٤٠ سکه ای بهار آزادی و یا جوایز چهل میلیون 

ریالی تا پایان خردادماه مهیا است.

 80 درصد تسهیالت به صادرکنندگان
از منابع ارزان قیمت پرداخت شده است

رئیس بانک توسعه صادرات شعبه قم اعالم کرد: در 
این شعبه حدود ٨٠ درصد تسهیالت پرداخت شده منابع 
ارزان قیمت با میانگین نرخ سود ١3.٥ تا ١٤.٥ درصد و ٢٠ 

درصد با نرخ سود ١٦ تا ١٨ درصد پرداخت شده است.
غالمرض��ا رومیانی ن��ژاد اف��زود: ب��رای پرداخ��ت 
تس��هیالت محدودیتی وج��ود ندارد. با وج��ود اینکه 
تعداد پرونده های پرداخت تسهیالت قم نسبت به سایر 
استان ها بیشتر است، ولی تاکنون رقم باالی صادراتی 
برای درخواس��ت تسهیالت به این بانک مراجعه نکرده 
است. وی افزود: صادرکننده هایی که تسهیالت دریافت 
می کنند بیشتر درحوزه فرش هستند و درخواست آنها 
یک تا 3 میلیارد تومان است، در حالی که این بانک تا 
٦.٥ میلیارد تومان نیز س��قف پرداخت تسهیالت دارد. 
با توجه به اینکه منابع ارزان قیمت در اختیار داریم، اگر 

درخواستی باشد آماده ایم تا تامین مالی نماییم.

 امکان خرید اینترنتی هدیه کارت
در بانک ایران زمین فراهم شد

بانک ایران زمین در راس��تای ارائه خدمات نوین 
و پیاده س��ازی بانکداری دیجیتال برای مشتریان خود 
امکان س��فارش هدیه کارت بصورت آنالین و شارژ به 

مبلغ دلخواه را ایجاد کرد.
هدیه کارت محصولی است که در هشتمین همایش 
بانکداری الکترونیک رونمایی شد و مشتریان این امکان 
را داشتند که این کارت را از شعب بانک ایران زمین تهیه 
و خود اقدام به شارژ آن کنند. بانک ایران زمین در همین 
راس��تا امکان تهیه این کارت ب��ه صورت اینترنتی را نیز 
برای مشتریان خود فراهم کرده است. مشتریان می توانند 
با مراجعه به سایت giftcard.izbank.ir کارت هدیه 
خود را س��فارش و در مح��ل مورد نظر تحویل بگیرند و 
س��پس خود اقدام به شارژ آن کنند. از قابلیت های دیگر 
این کارت ها تنوع، ش��ارژ به مبل��غ دلخواه در هر زمان و 

مکان، طرح های متنوع و پشتیبانی ٢٤ ساعت است.

لزوم فعال سازی و استفاده از رمز یکبار 
مصرف دارندگان کارت های نقدی پارسیان 
براساس اعالم رسمی بانک مرکزی و برای جلوگیری از 
تهدیدها و سوءاستفاده کالهبردارن اینترنتی از کارت های 
بانکی، رمز دوم ایس��تا تنها تا پایان اردیبهش��ت ماه قابل 
بهره برداری بوده و مشتریان از ابتدای خردادماه می بایست 

از رمز دوم یکبارمصرف )رمز پویا( استفاده کنند. 
ب��ا به کاربردن رمز یکبار مصرف، مش��تریان بانک 
می توانند ب��دون نگرانی از فراموش کردن و یا لو رفتن 
رم��ز دوم کارت خود، نس��بت به انج��ام تراکنش های 
کارتی با رمزهای یکبار مص��رف اقدام کنند. دارندگان 
کارت ه��ای نقدی پارس��یان برای بهره ب��رداری از این 
خدمت، در ابتدا می بایس��ت نسبت به دریافت و نصب 
همراه بانک پارس��یان اقدام کرده و سپس با مراجعه به 
خودپردازهای بانک پارس��یان از طریق منوی عملیات 
رمز<ثبت نام رمز یکبار مصرف، یک رمز دلخواه هشت 
رقم��ی را برای کارت خود انتخاب کنند. در این مرحله 
کد فعال س��ازی برای آنها پیامک شده که با در اختیار 
داش��تن این کد فعال سازی و رمز هشت رقمی انتخابی 
خود قادر خواهند بود با ورود به اپلیکیشن همراه بانک 
پارس��یان و انتخاب گزینه رمز یکب��ار مصرف، اقدام به 

دریافت رمزهای یکبار مصرف کارت کنند.

اخبار

کنترل قیمت خودرو تا ۳ ماه آینده
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی گفت: وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در نشس��ت با نمایندگان مجلس نس��بت ب��ه کنترل و مدیریت 

قیمت خودرو تا سه ماه آینده قول داده است.
محمدعلی پورمختار ابراز کرد: نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با رضا 

رحمانی درباره کنترل قیمت خودرو، افزایش تولید و اجرای تعهدات خودروسازان 
نشس��تی برگزار کردند. وی اظهار داش��ت: توجه به داخلی سازی برای افزایش تولید 

خودرو از جمله این موارد بود. خودروسازان به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مکلف 
به اعالم لیست مجموعه قطعات بدون نیاز به واردات در سایت ها و رسانه ها شدند.

وی با بیان اینکه رحمانی از قطعه س��ازان خواست تا نسبت به ساخت قطعات دارای 
ت��وان تولید در داخل اقدام کنند، تأکید دوم وزیر صم��ت را افزایش تولید خودرو برای 

کاهش قیمت ها عنوان کرد.  تسنیم 

اتول
ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹8

وزی��ر کار، تعاون و رفاه اجتماع��ی از اختصاص ٢٥ هزارمیلیارد تومان منابع 
مالی برای ایجاد یک میلیون و ٩٠ هزار ش��غل در س��ال ٩٨ پس از تصویب در 

شورای عالی اشتغال خبر داد.
محمد ش��ریعتمداری اظهارداشت: این جلس��ه به عنوان پیش مقدمه نشست 

ش��ورای عالی کار است که پس از جمع بندی و نهایی شدن برنامه های اشتغال سال 
٩٨، در آینده نزدیک در نشست شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

وی با تش��ریح جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال گفت: در این نشست 
یک جمع بندی کلی از عملکرد برنامه های اشتغال دستگاه هایی اجرایی ارائه شد و گزارشات 
نشان می دهد علی رغم فش��ارهای ظالمانه، سیاست های اشتغال زایی، سیاست های خوبی 
بوده اس��ت به طوری که در حوزه کشاورزی روند معقولی را طی کرده است. همچنین در 

حوزه گردشگری قریب به ٢٠٠ هزار شغل نیز در سال گذشته ایجاد شده است. 

کسب و کار 
اجرا مالیات برعایدی سرمایه 
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مالیات بر عایدی س��رمایه باید اجرا ش��ود، 
گف��ت: منتهی باید در برخی بازارها همچون بازار مس��کن مالحظاتی را در نظر 

بگیریم تا مشکلی پیش نیاید.
محمدعلی دهقان دهنوی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشت: 

در حال حاضر بحث هایی در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در حال 
انجام اس��ت. ما در معاونت اقتصادی هنوز به صورت مس��تقیم ب��ه این موضوع ورود 

نکرده ایم اما معتقدیم مفهوم مالیات بر عایدی یک مفهوم درس��ت، تجربه شده در دنیا و 
خوب است و باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه مالحظه هایی وجود دارد، گفت: وضع 
مالیات بر یک بازار اگر هم زمان با سایر بازارها نباشد ممکن است در واقع یک اختالف و نوسانی 

ایجاد کند؛ به خصوص اینکه ممکن است سرمایه ها از یک بازار به بازار دیگر مهاجرت کنند.

وده  ارزش افز

رئیس اتاق اصناف تهران:
شکر تنظیم بازار قابل احتکار نیست

رئی��س اتاق اصن��اف تهران با بی��ان اینکه حواله های ش��کر اصناف  تامین کاال نش��ده اس��ت، گفت: با توجه به وجود بازرس��ی ها امکان بــــازار روز
احتکار شکر تنظیم بازاری وجود ندارد.

قاسم نوده فراهانی و در پاسخ به این سوال که با توجه به کمبودهایی که در بازار شکر 
وجود دارد، ظاهرا هنوز حواله های شکر صنوف تامین کاال نشده است، گفت: بله علیرغم 
توزیع ش��کر در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای هنوز بخشی از حواله های 
شکر اصناف تامین کاال نشده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است بخشی 
از ش��کر دریافتی توس��ط اصناف احتکار شود، اظهار داش��ت: با توجه به رصد کامل شکر 

تنظیم بازاری از مرحله تحویل تا توزیع امکان احتکار شکر تنظیم بازاری وجود ندارد. 
نوده فراهانی بیان داشت: شکر تنظیم بازار توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین 
می شود و اصناف پس از درخواست از وزارت صنعت، معدن و تجارت و در وصورت تایید 
مدارک مربوطه موفق به دریافت حواله ش��کر از سازمان صنعت می شوند، بنابراین اصناف 
با ارائه حواله های مربوط به غله و بازرگانی مناطق مختلف کشور و پس از پرداخت هزینه 

خرید شکر تنظیم بازاری را تحویل و سپس اقدام به توزیع در بازار می کنند. 
وی افزود: با توجه به نظارت های مربوطه از س��وی اتحادیه و دیگر س��ازمان ها امکان 
احتکار ش��کر تنظیم بازاری وجود ندارد و اصناف دریافت کننده این شکر تا آخرین کیلو 
آن را عرضه می کنند. اما در مورد آن میزان شکری که توسط تجار، واردکنندگان و بخش 
خصوصی وارد کشور می شود و انبار می شود، اطالعی ندارم. وی بیان داشت: نمی دانم این 

شکر چه مقدار به کشور وارد و کجا و چگونه فروخته می شود. 
نوده فراهانی افزود: پیرامون چگونگی تامین شکر اصناف، جلسه ای با حضور مسئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی و مسئوالن وزارت صنعت و همچنین اتحادیه های مختلف برگزار می شود. در 
این جلسه در مورد حواله های شکری که سال گذشته برای صنوف صادر شده و هنوز تامین کاال 

نشده و همچنین حواله های شکر جدید صادر شده تنظیم بازار تصمیم گیری می شود. 

دبیر انجمن واردکنندگان برنج خواستار شد؛
 خودداری دولت از اعمال 

ممنوعیت فصلی واردات برنج 
دبیر انجم��ن واردکنندگان  ســــبز برنج گفت: ممنوعیت فصلی راه 
واردات برن��ج با هدف حمایت از تولید داخلی در 
ش��رایطی که قیمت برنج ایرانی از مرز ٢٥ هزار 

تومان گذشته ، نقض غرض است.
مسیح کشاورز افزود: ممنوعیت فصلی واردات 
برنج در س��ال ٩3 با هدف حمایت از تولید داخل 
شکل گرفت با این توجیه که واردات باعث می شود 
قیمت خرید برنج از کش��اورزان کاهش یافته و از 
طرفی بازار برنج داخلی دچار رکود شود. وی ادامه 
داد: ام��ا امروز در ش��رایطی که قیمت برنج تولید 
داخل از ٢٥ هزار تومان گذش��ته، این ممنوعیت 
کاربرد خود را از دس��ت داده و اعمال آن در سال 

جدید موجب بروز مشکالتی خواهد شد.
کشاورز با اشاره به اینکه روند صعودی قیمت 
برنج ایرانی که همچنان ادامه دارد، موجب شده این 
محصول از سبد مصرف بسیاری از خانوارها خارج 
شود، اظهار داشت: این در شرایطی است که برنج 
وارداتی همچنان به قیمت سال گذشته و پایین تر 
از نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان در بازار عرضه می شود.
وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن سرانه مصرف 

٤٠ کیلوگرم برای هر نفر، کش��ور س��االنه به ٢.3 
میلیون تن برنج نیاز دارد که براس��اس آماری که 
وزارت جهاد ارائه می دهد، میزان تولید داخل ٢.٤ 

میلیون تن و نیاز به واردات ٨٠٠ هزار تن است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان 
اینکه س��ال گذش��ته به دلیل افزای��ش نرخ ارز، 
قاچاق برنج به داخل کشور متوقف شد و فرصتی 
مناسب فراهم شد تا عدد خالص واردات مشخص 
ش��ود، گفت: بر این اس��اس س��ال گذش��ته یک 
میلیون و ٥٧٠ هزار ت��ن معادل نیمی از مصرف 
کشور برنج وارد شد. وی گفت: این در حالی است 
که ب��ا افزایش قیمت برن��ج داخلی این محصول 
از سبد مصرف تعداد بیشتری از مصرف کنندگان 
خارج خواهد ش��د و نیاز به واردات برنج خارجی 
ک��ه قیمت پایین تری دارد، افزایش خواهد یافت؛ 
چراکه برای دهک های کم درآمد کش��ور مصرف 
برنج ب��ا قیمت هر کیلو ٢٥ ه��زار تومان، هزینه 

سنگینی به آنان تحمیل می کند.
کشاورز با بیان اینکه متأسفانه در تصمیماتی 
که برای سیاس��ت گذاری در حوزه مواد غذایی و 
محصوالت کش��اورزی اتخاذ می ش��ود، برخی از 
واقعیت ه��ای آماری مورد توج��ه قرار نمی گیرد، 
توضیح داد: خانواده های تحت پوش��ش نهادهای 
حمایتی، بازنشس��تگان و کارگران حداقل بگیر و 
خانواده هایش��ان جمعیتی نزدیک به ٥٠ میلیون 
نفر را تش��کیل می دهند و از این رو حتی تقسیم 

بازار برنج به صورت مس��اوی می��ان این گروه و 
باقی جمعیت کش��ور، به معنی ایجاد مشکل در 

تأمین برنج خانواده های ایرانی است.
وی گفت: از آنجایی که همچنان واردات برنج 
مشمول ارز ٤٢٠٠ تومانی است و واردات به طور 
مستمر انجام می شود، قیمت برنج وارداتی در بازار 
همچنان کمتر از ٨ هزار تومان است و برای اقشار 

کم درآمد قابل دسترسی و خرید است.
دبیر انجمن واردکنن��دگان برنج ایران افزود: با 
توجه به افزایش قیمت و اضافه ش��دن به جمعیت 
مصرف کنندگان برن��ج وارداتی، برای س��ال زراعی 
پیش رو باید سهم باالتری برای واردات در نظر گرفته 
ش��ود، چراکه در غیر این ص��ورت با کمبود عرضه، 
افزایش قیمت در این بخش نیز اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: در چنین ش��رایطی یکی از اهداف 
دش��منان کش��ور هدف ق��راردادن امنیت غذایی 
اس��ت و در چنین ش��رایطی اعمال ممنوعیت ٥ 
ماه��ه، می تواند تبع��ات منفی تحریم را تش��دید 
کند. کش��اورز توضیح داد: این در حالی اس��ت که 
در س��ال های گذشته اعمال ممنوعیت واردات هر 
ساله هزینه ای معادل 3٠٠ میلیون دالر به اقتصاد 
کشور تحمیل کرده اس��ت، چراکه تجار ایرانی در 
مقطعی که برنج جدید با مقدار باال عرضه می شود 
در بازار بین المللی حضور ندارند و هنگام آزاد شدن 
واردات، حج��م باالیی از تقاض��ا وارد بازار خارجی 

شده و به افزایش قیمت ها منجر می شود.

آگهى ابالغ مالیاتى
در اجراى ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم بدوینوسیله اوراق مالیاتى مودى که آخرین نشانى  آن در دسترس واحد مالیاتى نمى باشد به شرح زیر ابالغ مى گردد.

نام ونام  خانوادگى: محمد شیر دلپور- حسابرس ارشد مالیاتى 551612 شهرستان بندر انزلى

 

 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

مرکز پژوهش ه��ای مجلس با  کــش اش��اره به تف��اوت 3٢ درصدی خـط 
تورم کاالهای اساس��ی و کاالهای غیرمشمول بخاطر 
اختصاص ارز ترجیحی به واردات کاالهای اساس��ی، 
افزایش شدید تقاضا برای واردات این کاالها و تضعیف 

تولید ملی را از تبعات اجرای این سیاست دانست.
این مرکز با انتش��ار گزارش��ی، ضمن اش��اره 
ب��ه آثار اجرای سیاس��ت ارز ترجیح��ی به واردات 
کاالهای اساس��ی و تاکید بر تبعات گس��ترده آن، 

مجددا خواستار حذف این سیاست شد.

افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال ۹۷
 در بخش ابتدایی »خالصه مدیریتی« گزارش 
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه براساس 
اعالم مرک��ز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در 
اسفندماه ١3٩٧ به بیش از ٤٧ درصد رسید، آمده 
است: »در کنار آن رشد اقتصادی منفی پیش بینی 
شده برای سال های ١3٩٧ و ١3٩٨، کاهش شدید 
درآمد حقیقی و رفاه خانوار را درپی خواهد داشت. 
برآورده��ا از نرخ فقر نش��ان میده��د در حالی که 
در س��ال ١3٩٦، در ح��دود ١٦ درصد از جمعیت 
کش��ور در زیر خ��ط فقر مطلق قرار داش��ته اند، تا 
پایان س��ال ١3٩٧ در ح��دود ٢3 الی ٤٠ درصد 
)ب��ا س��ناریوهای مختلف ب��رای وضعیت درآمدی 
خان��وار در س��ال ١3٩٧( در زی��ر خط فق��ر قرار 
خواهند گرف��ت و هزینه تأمی��ن حداقل نیازهای 
زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. مجموع این 
م��وارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاس��ت 
حمایتی ب��ه خصوص از گروه های آس��یب پذیر را 

نش��ان می دهد. این در حالی اس��ت که از ابتدای 
س��ال ١3٩٧ تاکنون، سیاس��ت حمایتی جدی ای 
به اجرا گذاش��ته نش��ده و در مقابل تنها سیاست 
یارانه ای )و نه حمایتی( اجرا ش��ده، اختصاص ارز 
ترجیح��ی برای واردات کاالهای اساس��ی بوده که 
این سیاست نیز در دس��تیابی به اهداف با مشکل 

جدی روبه رو بوده است«.

تورم 5۳ درصدی کاالهای اساسی
در ادام��ه بخش »خالص��ه مدیریتی« گزارش 

مذک��ور، این مرکز پژوهش��ی با اش��اره ب��ه اینکه 
سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کاالهای 
اساس��ی از ابتدای س��ال ١3٩٧ پیگیری شده و در 
مردادم��اه ١3٩٧ با معرف��ی ٢٥ قلم کاال به عنوان 
کاالهای اساس��ی، ارز با نرخ ترجیح��ی تنها برای 
واردات این ٢٥ قلم کاال اختصاص داده ش��د، اعالم 
کرد: »هرچند هدف از اجرای این سیاس��ت، ثبات 
قیمت کاالهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل 
توجه قیمت کاالهای اساس��ی در بازار باعث شد تا 
این سیاست از اهداف خود باز ماند. برآوردها نشان 

می دهد که کاالهای اساس��ی موجود در ش��اخص 
 )PPI( و تولیدکننده )CPI( قیمت مصرف کننده
از اسفند ١3٩٦ تا بهمن ١3٩٧ به ترتیب ٥3 و ٤٧ 
درصد رش��د قیمت را تجربه کرده اند. این در حالی 
است که رشد کل شاخص کاال )در شاخص قیمت 
مصرف کننده( از اسفند ١3٩٦ تا بهمن ١3٩٧ ،٧3 
درصد بوده که در این میان کاالهای غیرمش��مول 
دریاف��ت ارز ترجیحی نیز ٨٥ درصد رش��د قیمت 
را تجرب��ه کرده اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به 
واردات کاالهای اساسی، توانسته رشد ٥3 درصدی 

در مقابل رش��د ٨٥ درصدی برای این کاالها را به 
همراه داش��ته باشد که این دس��تاورد با اختصاص 
بیش از ١٤ میلیارد دالر )در شرایطی که کشور در 
محدودیت منابع ارزی به س��ر میبرد( برای واردات 

مجموع کاالهای اساسی رخ داده است«.

تضعیف تولید ملی
در ادامه این گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
با تاکید بر اینکه عالوه بر عدم تأمین کامل اهداف، 
یعنی ثبات قیمت کاالهای اساس��ی، معایب بسیار 
دیگری نیز متوجه این سیاس��ت است، آمده است: 
»گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا 
برای این کاالها )به واس��طه رانت زیادی که درپی 
دارد( که باعث ش��ده تا واردات کاالهای اساس��ی 
نسبت به سال گذش��ته افزایش قابل توجه داشته 
باش��د. تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای 
منفی این سیاست است. به عنوان مثال در خبرها 
اعالم ش��ده اس��ت که برای اولین بار طی ٦ س��ال 
گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در 
حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوش��تی در داخل 
کش��ور با تورم س��طح عمومی قیمت ها مواجهند، 
م��رغ وارداتی با ارز ترجیح��ی و با قیمتی پایین تر 

از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد«.
نهایتا بازوی کارشناس��ی مجلس با مقایس��ه 
منافع احتمالی و هزینه های اجرای این سیاس��ت، 
مجددا پیش��نهاد حذف سیاس��ت ارز ترجیحی را 
مط��رح کرده و خواس��تار اجرای سیاس��ت کارت 
الکترونی��ک نق��دی - کاالیی به عنوان سیاس��ت 

جایگزین شده است. 

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن 
در  کاال  یک  قیمتی  تفاوت  از  انتقاد  با  تجارت  و 
مغازه های مختلف، آن را ناشی از کاهش کنترل ها 
عنوان کرد و گفت: اگر یک نفر از ما عملکرد بدی 

داشته باشد، همه زیر سوال می روند.
حضور  باید  اینکه  بر  تاکید  با  قبادی  عباس 
افزود:  باشد،  تر  قوی  بازار  تنظیم  جلسات  در 
برچسب قیمت کاالها باید جدی گرفته شود. وی 
موضوع  این  به  بازار  تنظیم  مسئوالن  اگر  گفت: 
و  می شود  وارد  تعزیرات  بی تردید  نکنند،  ورود 
یک  تخلف  نیست.  خوب  ستاد  اعتبار  برای  این 
همه  اعتبار  می تواند  شهرستان   یک  در  صنف 

اصناف  اگر  ببرد،  سوال  زیر  را  استان  اصناف 
خودشان به موقع به موضوع تخلفات ورود کنند، 
نیازی به دخالت سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان نیست. 
اظهار  بازرگانی داخلی وزارت صنعت  معاون 
داشت: اگر برخی هم تخلفی داشته باشند، باید 
مردم  پناهگاه  باید  اصناف  شود.  برخورد  جدی 
باشند. در کشور به اندازه کافی توان تولید مرغ 
وجود  قرمز  گوشت  تولید  توان  درصد   90 تا  و 

دارد و در صورتی که کنترل ها به موقع و درست 
انجام شود، نباید مشکلی داشته باشیم.

وی بیان داشت: کشور در شرایط عادی قرار 
ندارد و روزانه شبکه های رادیویی و تلویزیونی 
نظام  علیه  و  می دمند  جنگ   شیپور  در  زیادی 

مقدس جمهوری اسالمی شایعه پراکنی می کنند. 
قبادی با بیان اینکه کشور نیازمند اقدامات 
بسیجی وار است، افزود: در این شرایط ما باید 
به تکلیف خودمان عمل کنیم، در غیر این صورت 
شرایط از بیرون به ما تحمیل می شود، در بخش 
باید  خودمان  دیگران  ورود  از  قبل  هم  اصناف 

نظارت داشته باشیم. وزارت صنعت

نمای نزدیک

تفاوت قیمت در مغازه های مختلف 
قابل قبول نیست

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد

تفاوت ۳۲ درصدی تورم کاالهای اساسی و غیراساسی


