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چند نرخی بودن همیشه  فساد ایجاد کرده  كــش و این مس��اله بارها و باره��ا دراقتصاد بیمار خـط 
کش��ور نمایان شده اس��ت و آنچه از ش��واهد امر بر می آید این 
چند نرخی ها قرار نیس��ت به طور کام��ل از بازار های اقتصادی 

کشور برچیده شوند. 
چند نرخی بودن دالر ،چند نرخی بوودن قیمت ملک و اجاره بها 
و  هزار ارن هزار نرخ های متنوع دیگری که قرار است  در آینده 

نه چندان دور با آن دست و پنجه نرم کنیم.
 ط��ی روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی با ارس��ال نامه ای به 
رئیس ج مهوری با تاکید بر توجه ویژه وزارتخانه های دریافت کننده 
ارز دولتی برای واردات دارو و کاالهای اساس��ی  از عدم بازگشت 
و ایفای ارز دولتی تخصیص داده ش��ده به ش��رکت های دارویی، 
تجهیزات پزشکی و تامین کننده کاالهای اساسی خبر  داد و پیرو 
آن نی��ز رئیس جمهوری نیز در نامه ای به چهار وزارتخانه صنعت، 
معدن و تجارت، جهاد کش��اورزی، تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی از دس��تگاه ها و شرکت های 
دولتی خواس��ته تا فورا پاس��خ دهند چرا چنی��ن تخلفی صورت 

گرفته است.
داستان دنباله دار 

تیرماه س��ال 97 ب��ود که  بانک مرک��زی در اقدامی انتش��ار به 
یکلیست بلند باال از شرکت هایی که ارز دولتی گرفته اند  منتشر 
ک��رد و  با بررس��ی های صورت گرفته این نکته حاصل ش��د که  
واردکنندگان نه تنها نسبتبه واردات کاالی ثبت شده اقدام نکرده 
اند بلکه کاالهایی واردکرده اندکه بعضا هیچ گاه کاالهای اساسی 

نبوده و  مستحق ارز 4200 تومانی نیزنبوده است. 
از عجایب لیس��تی که س��ال گذش��ته منتش��ر ش��د این بودکه 
شرکتهای وارد کننده خودرو،نسبت به واردات دستگاه چای ساز 
اق��دام کردند  و عدهای هم  نس��بت ب��ه واردات چای خارجی ا 
قدامکردند آنهم در شرایطی که توانتولیدچای داخل در کشور به 

شکل مطلوبی وجود داشته و دارد.

در کنار این هیاهو اما عده ای بارقم های به مراتب بیش��تراز رقم 
های واقعی تالش کردند ت��ا ارز دولتی دریافت و کاال وارد کنند 
و دس��ت آخر با نبود این حجم نظارت  عده ای نیز  با گرفتن ارز 
دولتی اقدام به واردات کاالهایی همچون گوش��ت وارداتی کردند 
و به محض رسیدن آن به کشور به جای فروش آن به نرخ دولتی 
؛آن را روانه بازار آزاد کرده و با ارز آزاد به فروش رساندند. اگرچه 
در می��ان اینهمه بریز و بپاش و  رانتهای گس��ترده  ،ورودبرخی 
دس��تگاههای نظارتی منجر به آن شد تا عده ای متخلف محکوم 
و درگیر ش��وند اما با گذشت یکس��ال و ارسال نامه مجدد همتی 
ب��ه رئیس جمهور به خوبی بیانگر آن اس��ت که این داس��تان نه 
تنها برچیده نش��ده بلکه پا را فراتر گذاش��ته و تخلفات از شرکت 
های خصوصی و مالکان فردی به س��مت ش��رکت های دولتی و 

وزارتخانه های مختلف کشورسرازیر شده است. 
براس��اس آنچه همت��ی در نامه خود به رئی��س جمهور قید کرده 
است؛ علی رغم تمام تالش های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز 
برای واردکنندگان مورد تأیید )دارای ثبت سفارش( دستگاه های 
یادشده متأس��فانه حسب اطالعات سامانه رفع تعهدات ارزی این 
بانک، به نظر می رس��د بخش قابل توجه��ی از تعهدات ارزی مؤید 
ورود کاال به کشور علی رغم تأمین ارز و انقضای مهلت های قانونی، 
به صورت رفع تعهدنش��ده بوده و اس��ناد و مدارک مثبته مبنی بر 
ورود و ترخیص قطعی کاال های مورد اش��اره در س��امانه به ثبت 

نرسیده است«.
همچنی��ن رئیس کل بانک مرکزی از رئیس جمهور درخواس��ت 
کرده ت��ا با ورود دولت، این ش��رکت ها در ایف��ای تعهدات خود 
تس��ریع و هرچه س��ریعتر نس��بت به پرداخت تعه��دات ارزی و 
انجام واردات اقدام کنند. همتی در این نامه اس��امی 20 شرکت 
متخل��ف که نه وارداتی انجام داده ان��د و نه ارزی بازگردانده اند را 

نیزقیدکرده است. 
 نرخ های

 وسوسه انگیز
 کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی بازار با بررسی اقدام صورت 
گرفته و مطلوب ارزیابی ک��ردن آن متفق القول براین باورند که 
تا مادامی که ریش��ه این مساله کش��ف و عارضه یابی نشود ؛این 
روند و فسادهای ناشی از آن  ادامه خواهد داشت. این تحلیلگران 
اصلی ترین دلیل در بروز چنین ش��رایطی را چند نرخی بودن  و 
نبود نظ��ارت های الزم اعالم کرده و معتقدند تا مادامی که دالر 
با 3  نرخ متفاوت دولتی ،نیمایی و  آزاد مبادله می ش��ود شرایط 

به همین رویه خواهد بود. 
 چند نرخی بودن  دالر و داس��تان فساد آن  به حدی مساله ساز 
برای اقتصادو کش��ور بوده  که طی روزهای اخیر نمایندگان اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن با انتش��ار بیانه ای از دولت خواس��تار 
حذف ارز دولتی شده اند و  تداوم روند کنونی را به صالح اقتصاد 

کشور ندانسته اند. 
در مت��ن بیانی��ه این اعضا آمده اس��ت؛ “تفاوت معن��ادار نرخ ارز 
ترجیح��ی با نرخ های نیمایی و آزاد، به گس��ترش رانت و فس��اد 
در جامع��ه و کاه��ش اعتماد عموم��ی به توان سیاس��ت گذاری 
دولت محترم، منجر ش��ده است. افزایش محسوس واردات برخی 
کاالهای اساسی در س��ال 97 نسبت به سنوات گذشته و تفاوت 
در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقالم مصرفی اساس��ی، انعکاس��ی 
از فساد ش��کل گرفته در اثر سیاست گذاری نامطلوب ارزی است. 
همچنین اجرای سیاس��ت تخصی��ص ارز یاران��ه ای، در مواردی 
تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داش��ته اس��ت. شرایط رقابتی 
نابراب��ر تولیدکنندگان کاالهای مش��ابه اقالم اساس��ی وارداتی از 

دالیل این امر می باشد.«
در بخش��ی از  بیانی��ه یاد ش��ده اعضا اتاق با اع��الم اینکه موارد 
برش��مرده شده در بیانیه نش��ان از ناکارآمدی سیاست تخصیص 
ارز یاران��ه ای در برآورد اه��داف مورد نظر دول��ت  دارد بنابراین 
به عن��وان نماینده بخش خصوصی خواس��تار توقف تخصیص ارز 

4200 تومانی شده اند. 
ریشه فساد

 اگر چه این نوع نگاه تجار اتاق ایران ازدید بسیاری ازکارشناسان 
مطلوب ودرخور توجه اس��ت اماعده ای نی��ز این رویه تنها پاک 
کردن صورت مس��اله دانسته و معتقدند تا  مادامی که مشکالت 
این چنینی به شکل ریشه ای حل و فصل نشود شرایط به همین 

وضعیت است و تنها شکل آن تغییر میکند. 
 این گروه از  منتقدان باتایید این مس��اله که  تخصیص ارز 4200 
تومانی، خود به خود بس��تر و زمینه را برای فس��اد آماده می کند 
و طبیعی اس��ت که در این موقعیت، عده ای نیز وسوس��ه ش��ده و 
بخواهن��د ارز را در محل دیگری صرف کنند تاکید می کنندکه ارز 
دو یا چند نرخی منش��ا فساد در اقتصاد کش��ور است اما این مهم 
نباید دلیلی برآن شودکه مبدا فساد رها شده و  تنها تبعات مدنظر 

قرار گیرد. 
ب��ه باور ای��ن افراد تا مادامی که ریش��ه فس��اد از مب��دا و منبع 
خشکیده نشود این روند با حذف ارز 4200 و یاحتی ارز نیمایی 
وجودخواهد داشت واین مشکل زمانی حل و فصل خواهد شدکه  
نظارت های در نظر گرفته ش��ده دقیق ،قانونی  و البته قابل اجرا 
باش��د  وگرنه  هیچ یک از این اقدامات اعم از حذف ارز 4200 و 
یا  محکوم کردن برخی برای تنیبه عده ای دیگر راهکار منطقی 

و اساسی نبوده  و نیست.

7  چهار شنبه  9 مرداد1398  شماره 5084  معیـشت

ارائه تسهیالت خرد به مشتریان بانک 
شهر با اجرای طرح " شکوه شهر"

معاون ش��عب و توس��عه بازاریابی بانک ش��هر از ارائه 
تسهیالت خرد به مشتریان این بانک خبر داد و گفت: 
به منظور افزایش رضایتمندی ش��هروندان و تس��هیل 
در بهره مندی از خدمات بانکی، تس��هیالت خرد این 
بانک در قالب طرح " ش��کوه شهر" به متقاضیان ارائه 
می ش��ود.به گزارش مرک��ز ارتباطات و روابط عمومی 
بانک ش��هر، رحیم طاهری با بی��ان این مطلب اظهار 
کرد: این بانک در راس��تای اس��تراتژی نفوذ در بازار و 
توسعه محصول و همچنین افزایش سطح رضایتمندی 
شهروندان و کمک به اقتصاد کشور، خدمتی جدید را 
با عنوان طرح " شکوه شهر" اجرایی کرده است که در 
قالب این طرح، تس��هیالت خرد به مشتریان ارائه می 
شود.وی با اشاره به ویژگی های این طرح خاطر نشان 
ک��رد: متقاضیان دریافت این تس��هیالت می بایس��ت 
نس��بت به افتتاح حس��اب جاری یا سپرده گذاری در 
بانک ش��هر به میزان حداقل 20 میلی��ون ریال اقدام 
کنند و پس از مدتی از تس��هیالت این طرح بهره مند 
ش��وند.طاهری افزود: با اجرای این طرح، به مشتریان 
تس��هیالتی در قالب عقد مرابحه با اس��تفاده از کارت 

اعتباری پرداخت می شود.

راه اندازی ۷ دستگاه خوددریافت - خودپرداز 
)CRS( بانک ملت در تهران و البرز

بان��ک ملت با هدف توس��عه خدم��ات الکترونیک، 7 
دس��تگاه خوددریاف��ت - خودپ��رداز)CRS( در نقاط 
مختل��ف اس��تان ه��ای ته��ران و الب��رز نص��ب و راه 
ان��دازی کرد.به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ملت، 
CRS دس��تگاهی اس��ت که عالوه بر تمامی خدمات 
دس��تگاه های خودپ��رداز، خدمت واریز آن��ی وجه به 
ش��ماره حساب /کارت بانک ملت را به دارندگان کارت 
ملت در تمامی 24 س��اعت شبانه روز ارائه می  کند.بر 
اس��اس این گزارش، مشتریان بانک ملت می توانند از 
این پس با مراجعه به شعب مستقل مرکزی، فلکه سوم 
تهرانپارس، چهار راه مول��وی، پل تهران نو و منظریه 
ک��رج و همچنین پای��گاه های مرکز خری��د تیراژه و 
بهب��ودی تهران از خدمات این دس��تگاه ها به صورت 
شبانه روزی استفاده کنند.بر این اساس، خدمت واریز 
وجه در این دستگاه ها صرفا به دارندگان کارت بانک 
ملت و س��ایرخدمات مانند برداش��ت وجه و... همانند 
دس��تگاه های خودپ��رداز به تمامی دارن��دگان کارت 
عضو ش��تاب ارائه خواهد ش��د.در عین حال، حداکثر 
س��قف واریز در ش��بانه روز از طریق این دس��تگاه ها 
مبلغ ۱۵0 میلیون ریال تعیین شده و برای هر مرحله 
واریز، امکان واگذاری ۱00 قطعه اسکناس حداقل ۱0 
ه��زار ریالی و حداکثر یک میلی��ون ریالی امکان پذیر 

خواهد بود.

مهر تایید سهامداران برعملکرد سال 9۷ 
بانک پارسیان

مجمع عموم��ی عادی س��االنه بانک پارس��یان برای 
بررس��ی عملک��رد دوره مال��ی منتهی به 29 اس��فند 
۱397 بع��د از ظه��ر روز دوش��نبه،7 تیرم��اه ۱39۸ 
درس��الن اجتماعات پژوهش��گاه نیرو و با حضور بیش 
از ۸۱ درصد سهامداران برگزار شد.در ابتدا، متن پیام 
هیات مدیره به س��هامداران ب��رای جمع حاضر قرائت 
شد. س��پس هیات رئیس��ه با ترکیب مهندس عباس 
خس��روانی، عضوهیات مدیره بانک ب��ه عنوان رییس 
جلسه، باغستانی و موحد نژاد، نمایندگان سهامداران 
به عنوان ناظرین، ابوالقاس��می به عنوان دبیر جلسه و 
نماین��دگان بانک مرکزی و س��ازمان بورس درجایگاه 
حض��ور یافتند.در ادامه با دعوت هیات رییس��ه، دکتر 
کورش پرویزیان مدیرعامل بانک، گزارش مس��تدل و 
مبسوطی ازعملکرد بانک در سال 97 را برای حاضران 

ارایه کرد.

بانک مهر اقتصاد 5 واحد مسکونی در 
مناطق سیل زده می سازد

مع��اون پش��تیبانی و مهندس��ی و مدی��ر کل روابط 
عموم��ی و ح��وزه مدیریت بانک مهر اقتص��اد از روند 
ساخت واحدهای مسکونی در مناطق سیل زده استان 
گلس��تان بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی بانک 
مهر اقتصاد استان گلستان، محسن منشوری - معاون 
پشتیبانی و مهندسی بانک - در این نشست، پرداختن 
به مس��ئولیت های اجتماعی را فراتر از سایر خدمات 
بان��ک عنوان کرد و گف��ت: امیدواریم با اس��تعانت از 
خداون��د متعال و با همی��اری و کمک همه هموطنان 
و همکاران بتوانیم بخش��ی از خس��ارت های ناشی از 
س��یل را جبران کنیم.معاون پش��تیبانی و مهندس��ی 
بانک خاطر نش��ان کرد: در صددیم تا س��اخت واحد 
های مس��کونی با طرح و نقش��ه جامع پیش رود و با 
شناسایی افراد نیازمند به آنها واگذار شود.منشوری با 
بیان اینکه نحوه پرداخت برای افراد شناسایی شده در 
3 مرحله پیش پرداخت، پایان اس��کلت بندی و پایان 
سفید کاری ساختمان خواهد بود، گفت: برای هر متر 
مربع از ای��ن واحدها حداقل یک میلیون و 200 هزار 
تومان در نظر گرفته ش��ده و ان شاء اهلل تا پایان آبان 

ماه این واحدها تکمیل و تحویل داده می شود.

اخبار

ارزش باالی تولیدات معادن کوچک مقیاس
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: 30 درصد از ارزش افزوده 
بخش معدن مربوط به معادن کوچک مقیاس اس��ت که 70 درصد اش��تغال این 

حوزه را بر عهده دارد.
جعفر سرقینی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت جدی در کنار طرح 

احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس است. معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با اعالم اینکه ارزش تولیدات مواد معدنی و زنجیره تولید آن، پارس��ال حدود 2۱ 

میلیارد دالر بوده است ، تصریح کرد: البته درآمدهای معادن کوچک بسیار قابل توجه است 
و نباید فکر کنیم چون اسمشان کوچک است، درآمد ناچیزی دارند. وی تصریح کرد: طرح 
احیاء و فعال س��ازی معادن کوچک مقیاس از اس��تان های سیستان و بلوچستان و خراسان 
جنوبی شروع شد و از لحاظ ایجاد اشتغال باید به این معادن توجه نمودکرد و  30 درصد از 

ارزش افزوده بخش معدن مربوط به معادن کوچک مقیاس است .  وزارت صمت 

بنزین گران نمی شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: در حال حاضر شرایط کشور 
برای افزایش قیمت بنزین و س��ایر حامل های انرژی مس��اعد نیست و با اجباری 

شدن استفاده از کارت سوخت نیز، بنزین گران نمی شود.
اسداهلل قره خانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به الزامی 

ش��دن استفاده از کارت س��وخت از 20 مرداد، گفت: کارت سوخت تأثیر بسزایی 
در کنترل مصرف بنزین دارد که دولت باید این طرح را به طور جدی پیگیری کند.

وی با بیان اینکه در طرح الزامی شدن استفاده از کارت سوخت، بنزین سهمیه بندی نمی شود، 
اظهار داشت: هدف دولت از اجرای این طرح، جلوگیری از قاچاق سوخت و مقابله با مصرف 
بی رویه این محصول ارزشمند است. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
در حال حاضر شرایط کشور برای افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی مساعد نیست 

و با اجباری شدن استفاده از کارت سوخت نیز، بنزین گران نمی شود.  خانه ملت 

ثبت سفارش ۸ میلیارد دالر کاالی اساسی  
مدی��رکل تامی��ن، توزیع و تنظیم بازار کاالهای اساس��ی وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت، جزئیاتی از آمار ثبت س��فارش، تخصیص ارز و ترخیص 24 قلم کاالی 

اساسی را در سال جاری تشریح کرد.
 محمدرضا کالمی در خصوص آمار واردات 2۵ قلم کاالی اساسی به کشور اظهار 

کرد: از ابتدای امسال تا 22 تیرماه 9۸، چیزی در حدود 7 میلیارد و 99۸ میلیون 
دالر برای واردات 2۵ قلم کاالی اساسی به کشور ثبت سفارش شده است.

مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار کاالهای اساس��ی وزارت صمت افزود: از این میان، 
ب��رای ح��دود ۵.۵ میلیارد دالر ارز الزم تخصیص داده ش��ده و 4 میلیارد دالر آن با ارز 
4200 تومانی تامین ارز شده است. وی گفت: با توجه به اینکه برخی از اقالم اساسی با 
ارز نیمایی، تامین ارز میشوند،  از ابتدای امسال تا 22 تیرماه، بیش از 230 میلیون دالر 

از این کاالهای اساسی، با ارز نیمایی تامین ارز شده است.  تسنیم

با خروج پیمان��کاران چینی از آزادراه  تهران � شمال، هزینه ها کاهش یافت؛ گاردريــــل
بعد از ورود پیمانکار ایرانی گفته می شود که اواخر تابستان 
ت��ردد در قطعه یک صورت می گیرد ام��ا افتتاح نهایی دهه 

فجر خواهد بود.
پروژه آزادراه تهران � ش��مال امس��ال 23 ساله می شود اما 
هنوز قطعه یک آن راه اندازی نش��ده اس��ت. جدا از ایرادات 
زیست محیطی که بعضا به آن گرفته می شد و سرعت اجرا را 
کند می کرد به نظر می رسد کمبود منابع و تعلل در اجرای 

کار، مهم ترین موانع پیش روی این طرح بوده است.
اخیرا س��ازمان برنام��ه و بودجه با تخصی��ص 300 میلیارد 
تومان اعتبار به ش��کل اوراق اسناد خزانه اسالمی به آزادراه 

تهران– شمال موافقت کرده است.
پروژه آزادراه تهران � ش��مال از س��ال ۱37۵ تا ۱394 در 
دس��ت پیمانکاران چینی قرار داشت اما بنا به گفته رییس 
جدی��د بنیاد مس��تضعفان، متاس��فانه در ای��ن مدت، هیچ 

پیش��رفتی در قطعه ی��ک صورت نگرف��ت و چینی ها برای 
ساخت این آزادراه، با ما گروکشی می کردند؛ اما در نهایت، 
پس از مدتی فاینانس را رها کردند. پس از چینی ها دیدیم 
که پیمانکاران و مش��اوران ایرانی به این پروژه ورود کرده و 

آن را با قیمتی بسیار پائین تر به اتمام رساندند.
بنیاد مس��تضعفان س��هامدار نیمی از آزادراه تهران � شمال 
اس��ت. رییس جدید بنیاد، یک روز پس از در اختیار گرفتن 
این س��مت، بازدیدی از پروژه داش��ت. پروی��ز فتاح گفت: در 
حال حاضر در قطعه یک آزاد راه تهران – ش��مال، روس��ازی 
و زیرس��ازی به اتمام رس��یده و فقط نصب تجهیزات، تهویه، 
هواکش ه��ا و جت فن ها باقی مانده ک��ه در صورت تخصیص 
اعتب��ار 300 میلیارد تومانی، نصب این تجهیزات نیز به پایان 
خواهد رسید؛ اما افتتاح رسمی آن با حضور مقامات و به شرط 

انجام تعهدات مالی دولت، در دهه فجر برگزار خواهد شد.
قطع��ه یک آزادراه تهران – ش��مال به طول 22 کیلومتر از 

تهران تا شهرستانک ادامه می یابد.  ايسنا 

با رفتن چینی ها 
آزادراه تهران ـ شمال جان گرفت

نایب رئی��س کانون عال��ی انجمن های  صنفی کارگران معتقد اس��ت سیاست بــــازار روز
س��همیه بندی کاالهای اساسی دولت باید ادامه یابد تا هم 

قیمتها شکسته شود و هم بازار به تعادل الزم برسد.
ناص��ر چمنی اظهار کرد: بخش اعظمی از هزینه های س��بد 
معیشت کارگران را خوراک و موادغذایی دربر می گیرد دولت 
می تواند مایحتاج اصل��ی و ضروری خانوارهای کارگری را به 
شکل یک پکیج پیش بینی و در قالب ارزاق سهمیه ای توزیع 
کن��د. وی ادامه داد: تجربه دولت در عرضه گوش��ت تنظیم 
بازاری موفق بود و این امر نش��ان می دهد که دولت می تواند 
بازار رتحت کنت��رل درآورده و جلوی دالالن و رانتخواران را 
بگی��رد.  به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران، اگر دولت اقالم مصرفی جامعه کارگری نظیر روغن 
و گوش��ت و برنج را به ش��کل یک پکیج و با قیمت مناسب 
توزیع کند کمر احتکار کنندگان و انحصارگران می شکند و 
در انبارهایی که محصوالت غذایی مردم را احتکار کرده اند باز 

می شود و کاال به بازارها تزریق می شود.
چمنی پیش��نهاد کرد: عرضه کاالهای سهمیمه ای از طریق 
فروش��گاه های بزرگ در سطح شهر صورت گیرد تا مردم از 
هر مرکز و نقطه و فروش��گاهی ک��ه مایل بودند خرید خود 
را انجام دهند. این مقام مس��ئول کارگری در پایان از دولت 
خواس��ت تا به جهت رفاه حال خانوارهای کارگری کاالهای 
دیگری را  هم در طرح س��همیه بندی کاال درنظر بگیرد و از 
طریق دسترسی فروشگاههای طرف قرارداد با سامانه دولت 
و س��از و کاری ک��ه در بحث عرضه گوش��ت تنظیم بازاری 

دنبال کرد این اقالم را در میان خانوارها توزیع کند.
در روزه��ای اخیر برخی کارشناس��ان و فعاالن حوزه کار با 
تقدیر از عملکرد موفق دولت در عرضه گوش��ت تنظیم بازار 
از دولت خواس��تند ت��ا به منظور کنترل و نظ��ارت بهتر بر 
قیمته��ا در بازار و افزایش توان خری��د گروه های درآمدی، 
سیاس��ت سهمیه بندی کاالهای اساسی را در خصوص سایر 

اقالم ضروری در پیش گیرد.  ايسنا  

نايب رئیس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران:
سهمیه بندی كاال بهترين راه شکستن قیمتها در بازار

اتفاق بدی برای حوزه كشاورزی رقم خورد؛

 قانون انتزاع در مسلخ 
قانونی که طی س��الهای اخیر تراز تجاری  سـبز مثبت در محصوالت کش��اورزی، تقویت مسـیر 
خودکفای��ی در محصوالت اس��تراتژیک و مدیریت واردات به 
نفع تولید داخل را به ثمر رس��انده ، با فش��ار دولت دو س��ال 

متوقف خواهد شد.
 قان��ون انت��زاع وظایف بازرگان��ِی بخش کش��اورزی از وزارت 

بازرگانی وقت در 24 بهمن س��ال 9۱ در قالب قانون »تمرکز 
وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد 
کشاورزی« به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و در سال 

92 از سوی هیأت دولت ابالغ شد.
در قال��ب این قانون مقرر بود مس��ئولیت و اختیارات بازرگانی 
محص��والت کش��اورزی و ابزاره��ا و س��اختارهای م��ورد نیاز 
برای ای��ن کار از وزارت بازرگانی وقت جدا ش��ده و به وزارت 
جهادکشاورزی منتقل ش��ود. اما اجرای ناقص این قانون طی 
سال های گذش��ته همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسئوالن 

بخش کش��اورزی بود و گفته می ش��ود بخش��ی از نابسامانی 
ها در تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی ناش��ی از این مساله 

بوده است.
دولت در س��ال های گذش��ته نه تنها قانون انت��زاع را به طور 
کامل اجرا نکرد بلکه به صورت چراغ خاموش به دنبال احیای 
وزارت بازرگانی هم بود طرحی که تا آخرین لحظه با مخالفت 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی روبرو شد. مخالفت مجلس 
سبب شد تا دولتمردان به گونه ای دیگر کار خود را پیش ببرند 

و طرحشان را عملی کنند.

براین اس��اس، دولت به تازگی اعالم کرده که با تصمیم جدید 
سران قوا، تمام اختیاراتی که در سال ۱39۱ از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گرفته شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار 
ش��ده بود، به این وزارتخانه بازگردانده شده و مبحث بازرگانی 
محصوالت کش��اورزی هم به صورت متمرکز در وزارت صمت 
پیگیری خواهد ش��د. اگر چنین مصوبه ای وجود داشته باشد، 
قانون تمرکز رس��ماً 2 س��ال به حالت تعلیق درخواهد آمد و 
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام نیز 

از وزارت جهاد کشاورزی جدا خواهد شد. مهر

 سیاست روز تخلفات ارزی کشور را بررسی می کند؛ 

همتی برای ریشه کنی فساد 

س��ازمان  بازرس��ی  مع��اون  حمای��ت از اولوی��ت بن��دی بــــازار روز
بازرس��ی کاالهای اساس��ی در بازار خب��ر داد و با 
بیان اینکه هر هفته ۵ قلم در کل کشور به صورت 
هماهنگ رص��د می ش��وند،گفت:همه کاالها باید 

برچسب قیمت داشته باشند.
شهرام میرآخورلو از برنامه ریزی دولت برای نظارت 
بر بازار کاالهای اساسی خبر داد و با بیان اینکه مردم 
به زودی تغییرات قیمتی در بازار را مشاهده خواهند 
کرد، گفت: با تصمیم دولت، هر هفته ۵ قلم کاالی 
اساسی اولویت دار از سوی وزارت صمت تعیین و در 
سراس��ر کشور بازار این اقالم با دقت رصد می شود. 
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان افزود: یکی از وظایفی که س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده 
دارد، حمایت از حقوق مصرف کنندگان اس��ت که 
یکی از مولفه های آن آگاهی و اطالع از مشخصات 

کاال اس��ت. به نحوی که درج قیمت واقعی بر روی 
کاال یا خدمت باید صورت گیرد.

وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه عرضه هی��چ کاالیی بدون 
برچسب قیمت از این پس در بازار پذیرفته نخواهد 
ش��د، افزود: تمامی کاالهایی که در س��طح عرضه 
وجود دارند باید برچسب قیمت داشته باشند و اگر 
این کار انجام نش��ود، ش��ائبه گران فروشی و سایر 
تخلفات در واحد صنفی و فروش��گاه ها ایجاد می 

شود و با این موارد به شدت برخورد خواهد شد.
ب��ه گفته میرآخورلو، برخ��ی واحدهای صنفی طی 
هفته های گذش��ته با ظاهرسازی، وانمود می کنند 
که در حال ارائه تخفیف ه��ای ویژه بر روی برخی 
کاالها هس��تند اما در حقیقت موجبات ضرر و زیان 

مصرف کنن��دگان را فراه��م کرده اند؛ نرخ س��ود 
واحدهای تولیدی و حاش��یه سود عمده فروشی ها و 
خرده فروش��ی ها بس��ته به نوع کاال و خدمت کاماًل 
مش��خص اس��ت و ضوابط مرتبط با خ��ود را دارد. 
بنابراین اینکه برخی کاالها از س��وی فروشگاه ها یا 
واحدهای صنفی با تخفیف های غیرواقعی و صوری 
عرضه ش��ده و در نهایت قیمتی که کاال به مصرف 
کننده اعطا می ش��ود همان نرخ واقعی بر اس��اس 
قیمت تمام ش��ده و حاش��یه س��ود منطقی است؛ 
بنابراین ظاهرسازی و وانمود کردن به ارائه تخفیف، 
یک تخلف است و به شدت با آن برخورد می شود.

ای��ن مقام مس��ئول در س��ازمان حمای��ت مصرف 
کنن��دگان و تولیدکنندگان گف��ت: پیش فروش و 

فروشهای اقساطی نیز ضوابط خاص خود را دارند و 
واحدهای صنفی نمی توانند هر رفتاری را در زمینه 
اعالم قیمت داش��ته باش��ند. این در شرایطی است 
که برخی کاالها رقابتی بوده و قیمت آنها بر اساس 
مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می ش��ود. اما به هر 
حال رقابت باید در جهت حمایت از حقوق مصرف 
کننده باشد نه در جهت افزایش قیمت که منجر به 
سود بیش��تر تولیدکننده می شود. ضمن اینکه هر 
حراج��ی که رخ می دهد، باید ب��ا مجوز مرکز امور 

اصناف و بازرگانان وزارت صمت شکل گیرد.
وی ادام��ه داد: بر اس��اس تصمی��م رئیس جمهور 
وزارت صم��ت با س��اختار جدیدی ب��ا قدرت وارد 
حوزه تنظیم بازار ش��ده و از ای��ن پس بازار را زیر 
ذره بین خود قرار خواهد داد به ش��کلی که مردم 
آثار ملموس آن را به زودی احساس خواهند کرد.

وی خاطرنش��ان کرد: به عرضه کنندگان کاال هم 
هشدار می دهیم تا حتماً قیمت کاال را بر روی آن 

درج کنن��د چرا که عدم درج قیمت به هیچ عنوان 
پذیرفته شده نیست.

میرآخور در خصوص قیمت مرغ نیز گفت: بر اساس 
مصوبه س��تاد تنظیم بازار، قیمت مرغ برای مصرف 
کننده ۱2900 تومان در سراس��ر کش��ور اس��ت و 
هیچ واحد صنفی و فروش��گاهی حق عرضه مرغ با 
قیمت باالت��ر از ۱2900 تومان را ندارد و بر همین 
اساس نظارت بر بازار به شدت صورت خواهد گرفت 
و از طریق س��ازمان های صنع��ت معدن و تجارت 
استان ها موضوع پیگیری می شود. معاون بازرسی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
خاطرنش��ان کرد: 4 اولویت دیگر بازرسی در هفته 
جاری مرتبط با شکر، برنج، روغن موتور و الستیک 
اس��ت و همه اس��تان ه��ا در این رابط��ه مکلف به 
تش��دید بازرسی ها در این ۵ اولویت هستند ضمن 
اینکه مصرف کنندگان نیز تخلفات را حتماً گزارش 

داده و در سامانه.ir ۱24 ثبت کنند. مهر

معاون بازرسی سازمان حمايت اعالم كرد؛
جزئیات نظارت بر بازار ۵ قلم كاالی اساسی


