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نقش مهم بانک شهردر فروش اوراق 
مشارکت خط 2 مترو کالنشهر شیراز

ش��هردار کالنشهر شهر شیراز با اش��اره به نقش بانک 
ش��هر در ف��روش اوراق مش��ارکت خ��ط 2 مترو این 
کالنشهر ،گفت: امیدواریم تا پایان امسال حفاری این 
خط پایان رس��یده و در سال آینده فاز اول آن به بهره 

برداری برسد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، 
حی��در اس��کندرپور با اش��اره به نقش بانک ش��هر در 
توس��عه حمل و نقل عمومی و کاهش معضالت ش��هر 
نش��ینی، افزود: این بانک طی سال های اخیر حمایت 
های تاثیرگذاری در به ثمر رس��یدن پروژه های مهم 
ش��هری شیراز داشته اس��ت.وی با بیان اینکه رویکرد 
این بانک از ابتدای تاسیس، کمک به مدیریت شهرها 
و ارتقای س��طح کیفیت زندگی شهروندان بوده است، 
افزود:خوش��بختانه در دوره جدید مدیریت بانک شهر 
نیز این بانک، ارتباط مناسبی با شهرداران کالنشهرها 
و به خصوص با شهرداری شیراز دارد و این مهم قطعا 
باع��ث به وجود آمدن فرصت های بهتر برای همکاری 

های دوجانبه می شود.

 کمک به »رونق تولید« محور اصلی 
فعالیت های بانک ملی

مدیرعامل بانک ملی ای��ران با تاکید بر این که کمک 
به »رونق تولی��د« محور اصلی فعالیت های این بانک 
اس��ت، گفت: بانک ملی ایران همواره سرآمد حمایت 
از فعالیت های س��الم و مولد اقتصادی بوده و خواهد 
بود.دکت��ر محمدرضا حس��ین زاده در گف��ت و گو با 
روابط عمومی بانک مل��ی ایران با بیان این که آمارها 
از میلیارده��ا تومان تس��هیالت پرداختی این بانک به 
صنایع، واحده��ای کوچک و متوس��ط، فعالیت های 
خدماتی و بازرگانی توس��ط بان��ک ملی ایران حکایت 
دارد، گفت: حتی در س��ال های اخیر، ش��رکت های 
دانش بنیان و اس��تارت آپ ها نیز از حمایت های این 
بانک بهره مند ش��ده اند.وی اف��زود: نظام بانکی و به 
ویژه بانک ملی ایران، سرمایه های مردمی را در قالب 
س��پرده جذب و آن را در قالب تسهیالت خرد و کالن 

در اختیار متقاضیان قرار می دهد.
ب��ه گفته حس��ین زاده، ام��روز مهمترین نیاز کش��ور 
افزای��ش تولید و به تبع آن افزای��ش قدرت اقتصادی 
کش��ور، کاهش ن��رخ بیکاری و نیز کاه��ش نرخ تورم 
اس��ت، به همین جهت بانک ه��ا و در راس آنها بانک 
مل��ی ایران همه توان خ��ود را در ای��ن زمینه به کار 

گرفته اند.

مدیر عامل بانک ایران زمین:
نقش شعب در بانکداری در حال تغییر است 
مدیر عامل بانک ایران زمین در بازدید از ش��عب شهر 
تهران گف��ت: امروز نگاه مش��تریان به ش��عب بانکی 
نس��بت به گذشته تغییر کرده اس��ت. در حال حاضر 
خدمت��ی وجود ن��دارد که نتوانیم از طری��ق ابزارهای 
هوشمند به مردم ارائه کنیم.به گزارش روابط عمومی 
بان��ک ایران زمی��ن، مدیرعامل بانک ای��ران زمین به 
هم��راه معاون عملیات بانکی ب��ا حضور در تعدادی از 
ش��عب تهران ضم��ن بازدید از این ش��عب، گفت: در 
ح��ال حاضر 97 درصد تراکنش های بانک ایران زمین 
در خارج از ش��عب انجام می ش��ود و ای��ن موضوع در 
س��ایر بانکها نیز با آمار مش��ابهی وجود دارد، که این 
خود نش��ان می دهد تغییرات بزرگی در سالهای اخیر 
صورت گرفته است.وی افزود: نسبت به گذشته شاهد 
کاهش تعداد ش��عب بانکها هس��تیم. اما واقعیت این 
اس��ت که عم��ده اتفاقی که در حال رخ دادن اس��ت، 
تغییر نقش شعب اس��ت.مدیرعامل بانک ایران زمین، 
با اش��اره به سرعت رش��د تکنولوژی اظهار داشت: در 
حال حاضر در بخش��ی از موارد س��رعت تکنولوژی از 
قوانین ما پیش��ی گرفته اس��ت، که جا دارد نهادهای 
متولی موضوعاتی مانند امضاء دیجیتال و احراز هویت 
برای بازگش��ایی حساب از راه دور را حل کنند.در این 
بازدید هادی قدیمی معاون عملیات بانکی از همکاران 
ش��عب خواست با ارتقاء دانش خود در حوزه بانکداری 
دیجیتال مش��تریان را با فضا و اب��زار جدید بانکداری 

آشنا کنند.

 قدردانی استاندار اصفهان 
از بانک کشاورزی

دکتر عباس رضایی اس��تاندار اصفهان در دیدار با روح 
ال��ه خدارحمی رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک 
کشاورزی، از اهتمام این بانک در اجرای مفاد مصوبات 
و دس��تور العمل های اجرایی بند "خ" ماده 33 قانون 
ششم توسعه،  تشکر و قدردانی کرد.به گزارش روابط 
عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان،  
دکت��ر رضایی در این دیدار که نه��م مردادماه برگزار 
ش��د، از اقدامات موثر این بانک در امهال تس��هیالت 
کش��اورزان خس��ارت دی��ده و همچنی��ن پرداخ��ت 
تس��هیالت برای رونق تولید در بخش کشاورزی ابراز 
رضایت و از بانک کش��اورزی تشکر و قدردانی کرد.بر 
اس��اس این گزارش، رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان اصفهان نیز در حضور استاندار و فعاالن بخش 
کش��اورزی عملکرد بانک کشاورزی استان اصفهان را 

مورد تجلیل قرار داد. 

اخبار

 رایزنی   برای راه اندازی اینترنت  در پروازها  
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: به علت توسعه تلفن های هوشمند، 
دسترس��ی به اینترنت پرسرعت امروز از مهم ترین شاخص های جهانی در کسب 

رضایت مسافران در انواع مدل های حمل و نقل است.
 ش��هرام آدم نژاد اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به رشد فناوری و اینترنت، 

 نیاز مس��افران به وجود اینترنت ماهواره ای در انواع مدل های حمل و نقل ش��امل 
 ریلی ، هوایی و دریایی احساس می شود.

مع��اون حمل و نق��ل وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: امروز به علت توس��عه تلفن های 
هوش��مند، یکی از الزاماتی که مورد نیاز جدی مس��افران است ، دسترسی به اینترنت پر 
س��رعت اس��ت. وی اظهار کرد: همین نیاز موجب شده است شرکت های حمل و نقلی ، 
س��رویس اینترنتی را به عنوان مثال طریق »وای فای« به مس��افران در حین پرواز ارائه 
دهند.  فراهم س��ازی امکان اتصال اینترنتی تلفن همراه مس��افران در حین س��فر یکی از 

مهم ترین شاخص های جهانی در کسب رضایت مسافران است.  فارس

کنترل نقدینگی افسارگسیخته  
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای حذف 
چهار صفر از پول ملی کش��ور گفت: اکنون که ثبات اقتصادی نداریم دولت ابتدا 
به فکر ایجاد ثبات در اقتصاد کش��ور باش��د نه اینکه صورت مس��ئله مشکالت را 

پاک کند.
کیوان کاشفی اظهار کرد: این کار اگرچه به خودی خود کار بدی نیست اما جامعه 

کشور اکنون برای پذیرش حذف صفر از پول ملی به اجماع نرسیده است.
رئی��س اتاق کرمانش��اه با بی��ان اینکه این کار ممکن اس��ت اثرات مثبت��ی مانند بهبود 
حس��اب های مالی را نیز به همراه داشته باشد، ادامه داد: باوجوداین، نمی توان پیامدهای 
منف��ی این اقدام مانن��د هزینه زیاد موردنیاز برای تعویض پول کش��ور و... را نیز نادیده 
گرفت. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: از سوی دیگر حذف چهار صفر 
از پول ملی هیچ تأثیری بر بهبود قدرت خرید مردم نخواهد داشت و حتی ممکن است 

در ابتدای امر به افزایش قیمت ها نیز تا حدودی دامن بزند.  مهر

  صادرات نخستین بنزین ایرانی 
مدیرعامل ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس گفت: بنزین تولیدی این پاالیشگاه 
دارای چنان کیفیتی اس��ت که به عنوان نخس��تین محموله  صادراتی ایرانی به 

کشورهای همسایه انتخاب و وارد رینگ بین المللی بورس شد.
محمد علی دادور در تشریح جزییات و زوایای ارسال نخستین محموله بنزین صادراتی 

کشور افزود: بیش از یک قرن از کشف نفت در ایران می گذرد و بسیار خرسندیم که 
نخستین صادرات بنزین به عنوان اتفاقی تاریخی از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس آغاز شد. 

وی گفت: این محموله 2۰ دالر به ازای هر بش��که گران تر از نرخ نشریه »پلتس« به فروش 
رفت که نشان  دهنده ی عملکرد صحیح در ورود به بازارهای جهانی است.

دادورافزود: باتوجه به این که نیاز داخل تامین ش��ده و بازارهای ایران برای خرید بنزین 
اش��باع اس��ت، با تصمیم »صادق آبادی معاون وزیر و مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی«، صادرات ای��ن فرآورده ی اس��تراتژیک و ورود آن به رینگ 

صادراتی را پیگیری کردیم.  ایرنا 

لبنیات گرانتر شد 
بررسی قیمت اقالم خوراکی در تیر ماه سال جاری نشان می دهد 
که قیمت گوشت اگرچه به صورت قطره چکانی اما با کاهش مواجه 

شده است.
استناد  به  جاری  سال  ماه  تیر  در  خوراکی  اقالم  قیمت  بررسی 
ایرانی  برنج  کیلوگرم  هر  می دهد،  نشان  ایران  آمار  مرکز  گزارش 
به  تومان  به قیمت ۲۳ هزار و ۳۰۲  امسال،  ماه  تیر  درجه یک در 
فروش رفته است که نسبت به رقم ۱۳ هزار و ۹۴۸ تومان تیر ماه 
سال گذشته، ۶۷.۱ درصد افزایش و نسبت به نرخ ۲۲ هزار و ۷۰۸ 

تومان خرداد ماه نیز، رشد ۲.۶ درصدی یافته است.
همچنین هر کیلوگرم برنج خارجی درجه یک در تیر ماه امسال، 
۸ هزار و ۸۶۳ تومان بوده است؛ در حالی که نرخ این محصول در 
تیر ماه سال گذشته، ۷ هزار و ۷۰۳ تومان به ثبت رسیده و از این 
رو، شاهد افزایش ۱۵.۱ درصدی قیمت برنج خارجی طی یک سال 
بوده ایم. البته نرخ این محصول در تیر ماه نسبت به خرداد ماه، ۰.۶ 

درصد کاهش یافته است.
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی نیز در تیر ماه امسال، با نرخ ۹۸ 
هزار و ۹۰۵ تومان به فروش رسیده است که نسبت به ۴۹ هزار 
و ۴۳۵ تومان در تیر ماه سال ۹۷، رشد ۱۰۰.۱ درصدی را تجربه 
کرده است. نرخ این محصول نسبت به خرداد که ۹۹ هزار و ۲۱۹ 
بود، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است. هر کیلوگرم گوشت  تومان 
گاو یا گوساله که در خرداد ماه، ۹۲ هزار و ۹۹۸ تومان بود، در تیر 
را  درصدی   ۲.۲ کاهش  که  رسیده  تومان  و ۹۲۸  هزار  به ۹۰  ماه 
نشان می دهد؛ همچنین این نرخ نسبت به تیر ماه سال گذشته که 

۴۳ هزار و ۹۸ تومان بود، رشد ۱۱۱ درصدی داشته است.
همچنین هر کیلوگرم مرغ ماشینی که در خرداد ماه ۱۱ هزار و 
۶۸۴ تومان بود با رشد ۸.۱ درصدی در تیر ماه امسال، به ۱۲ هزار 

و ۶۳۳ تومان رسید؛ این در حالی است که نرخ این محصول در تیر 
ماه پارسال، ۷ هزار و ۶۸۵ تومان بود که نشانگر رشد ۶۴.۴ درصدی 
تیر  نیز در  ماه امسال است. هر کیلوگرم تخم مرغ ماشینی  تیر  در 
ماه ۹ هزار و ۳۰۹ تومان بود که افزایش ۱۳.۴ درصدی نسبت به 
تیر ماه پارسال که ۸ هزار و ۲۰۷ تومان بود را تجربه کرده است. 
نرخ این محصول نسبت به خرداد ماه که ۷ هزار و  ۸۰۴ تومان بود، 
۱۹.۳ درصد افزایش یافته است. بر این اساس؛ هر یک لیتر شیر 
پاستوریزه نیز که در خرداد ماه ۴ هزار و ۷۸۹ تومان بود در تیر ماه 
امسال رشد ۹.۲ درصدی یافت و به ۵ هزار و ۲۲۹ تومان رسید. نرخ 
این محصول در تیر ماه پارسال ۲ هزار و ۹۰۲ تومان بود که نشان از 

افزایش ۸۰.۲ درصدی هر لیتر شیر در تیر ماه سال جاری دارد.
با قیمت ۷  ماه،  تیر  پاستوریزه در  همچنین هر کیلوگرم ماست 
هزار تومان به فروش رسیده است که نشان از رشد ۱۰.۹ درصدی 
 ۷۰.۵ افزایش  و  تومان(   ۳۱۸ و  هزار   ۶( ماه  خرداد  به  نسبت 
درصدی نسبت به تیر ماه پارسال که ۴ هزار و ۱۰۷ تومان بوده، را 
نشان می دهد. نرخ پنیر ایرانی پاستوریزه )۵۰۰ گرم( نیز در تیر ماه 
۹ هزار و ۶۸۳ تومان بود که رشد ۸.۲ درصدی نسبت به خرداد ماه 
)۸ هزار و ۹۵۴ تومان( دارد. نرخ این محصول در تیر ماه پارسال، 
پنیر در  افزایش ۶۰.۱ درصد قیمت  بیانگر  بود که  تومان  ۶ هزار 

تیر امسال است.
ماه  تیر  در  تومان   ۶۱۰ و  هزار   ۴ گرم(   ۱۰۰( پاستوریزه  کره 
تیر  به  نسبت  افزایش ۱۸.۶ درصدی  که  به فروش رسید  امسال 
پارسال که ۳ هزار و ۸۸۷ تومان داشته و البته نسبت به خرداد ماه 

)۴ هزار و ۵۸۰ تومان( رشد ۰.۷ درصدی یافته است.
هر ۹۰۰ گرم روغن مایع نیز در تیر ماه امسال ۸ هزار و ۲۶۲ 
تومان بود که افزایش ۲ درصدی نسبت به خرداد ماه یافته است. 
نرخ این محصول در تیر پارسال ۵ هزار و ۷۹۱ تومان بود که بیانگر 

افزایش ۴۲.۷ درصدی این محصول در تیر امسال است.

نمای نزدیک بازار زیر ذره بین وزارت صنعت می رود؛

ارزانی؛ وعده غیرعملی 
دولتی  

آمارها نشان داد؛
واردات کاالهای اساسی، ۵برابر نیاز داخلی 

بر اساس آمارهای رسمی، برای واردات کاالهای اساسی  كــش ت��ا ۵ برابر نی��از داخلی هم اکنون ثبت س��فارش انجام خـط 
شده است که به تدریج در حال ترخیص از گمرکات رسمی کشور است.

آم��ار رس��می حکایت از آن دارد که ثبت س��فارش کاالهای اساس��ی ظرف 
ماههای گذش��ته، به ش��دت افزایش یافته و تا س��قف ۵ برابر نیاز کشور در 
مصرف این کاالها، ثبت سفارش صورت گرفته است. در این میان البته نکته 
حائز اهمیت آن است که نباید ثبت سفارش را به منزله ورود کاالها به کشور 
دانست و ورود تدریجی و به موقع این کاالها به کشور، به طور قطع می تواند 

شرایط مطمئن تری را پیش روی بازار و مصرف کنندگان قرار دهد.
یک مقام مس��ئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت  گفت: بخش عمده ای 
از این کاالهای اساس��ی هم اکنون در گمرکات در حال ترخیص اس��ت و بر 
اساس توافقات صورت گرفته، دستور ترخیص یک میلیون تن کاالی اساسی 
از بندر امام در هفته قبل صادر شده که به تدریج کاالهای مرتبط با آن، وارد 

کشور خواهند شد و به تنظیم بازار کمک خواهد کرد.
وی افزود: بخش عمده ای از کاالهای اساسی از سوی شرکت های دولتی وارد 
کش��ور ش��ده و به این جهت، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی 
خواه��د ماند تا در زمان مقتضی که بازار با کمبود کاالها مواجه اس��ت، وارد 

بازار شده و به نفع مصرف کنندگان بازار را تنظیم کند.

رئی��س گمرک گفت: نزدیک به  ت ر 9۰ درص��د آنچ��ه در گ��زارش تجــــا
مجل��س در م��ورد تخلف��ات گمرک آمده ناش��ی از 
پیگی��ری ه��ای مجدان��ه خ��ود گم��رک در بح��ث 

پیشگیری و مبارزه با قاچاق بوده است.
مهدی میراش��رفی در مورد وضعیت ترخیص کاالها 
اظهار داش��ت: کاالهایی که در محوط��ه ها، بنادر و 
مناطق آزاد و ویژه بود با هشت پیشنهادی که سابقا 
از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده بود، 

تعیین تکلیف شد.
رئیس کل گمرک ایران افزود: از جمله کاالهایی که 
در این راستا تعیین تکلیف شد خودروهای دپو شده 
بود که تا ۱۶ تیرماه تعداد ۶۶۵3 دس��تگاه از گمرک 
ترخیص ش��ده و 3۴۰ دستگاه نیز اظهار شده اند اما 
بنا به دالیلی نتوانس��ته اند به مرحل��ه صدور پروانه 

برسند.
وی ب��ا بیان اینک��ه ترخیص این خودروها دس��تاورد 

پیش��نهادات گمرک ب��ود، گفت: مباح��ث زیادی در 
رابطه با رس��وب کاال در بن��ادر و گمرکات عنوان می 
ش��ود در حالی که در بیش��تر مواقع، بحث مربوط به 
موجودی با رس��وب اشتباه گرفته می شود. به عنوان 
مثال در بندر ش��هید رجای��ی نزدیک به 3.۵ میلیون 
TEU کانتینر موجود است  در حالی که بخش کمی 
از این کاالها، به مرحله رسوب رسیده اند اما در اخبار 
از کلمه رسوب برای تمامی کاالها استفاده می شود.

میراشرفی ادامه داد: در رابطه با کاالهای فله ای هم 
این مس��اله وجود دارد در بیش��تر مواقع ۱۰ میلیون 
تن کاالی فله ای داریم که از این میزان ۴.2 میلیون 
تن مربوط به کاالهای اساس��ی می شود؛ این کاالها 
موجودی بنادر محس��وب می ش��وند و به کار بردن 

کلمه رسوب در این مواقع درست نیست.
وی در رابط��ه با تش��کیل کارگروه بررس��ی و تعیین 
ارزش کلیه اقالم وارداتی و صادراتی، اظهار داش��ت: 
طبق مفاد قان��ون امور گمرکی یکی از وظایف اصلی 

گمرک، تشخیص و وصول حقوق ورودی است؛ برای 
ای��ن امر گم��رک نیاز به ارزش اق��الم دارد از این رو 
تعیین ارزش و رس��یدگی به آن در گمرک انجام می 
ش��ود تا حقوق ورودی به درستی وصول و به خزانه 

واریز شود.
میراش��رفی افزود: اختالف نظراتی در رابطه با صحت 
ارزش کااله��ا ب��ه وجود آمده بود از این رو پیش��نهاد 
تش��کیل کمیته تعیین ارزش کاالها از سوی گمرک 
ارائه شد تا پس از بررسی اطالعات در کمیته بر اساس 

چارچوب تعیین شده، صحت اطالعات تایید شود.
وی با بیان اینکه ارزش کاال در ثبت سفارش و ارزش 
کاال در گمرک و ارزش��ی ک��ه در بانک مرکزی مورد 
رس��یدگی قرار می گیرد ممکن است مغایرت داشته 
باش��ند، تصریح کرد: این مس��اله منجر به تش��کیل 
پرونده های متعدد در گمرک می شود و ممکن است 
رسیدگی به آنها ماه ها به طول بیانجامد از این جهت 
این کارگروه چندجانبه چارچوب رسیدگی به ارزش را 
تعیین کنند و این ارزش ها در بانک اطالعاتی گمرک 
قرار می گیرد تا از زمان ثبت س��فارش تا زمان صدور 

پروانه، ایستایی نداشته باشیم. گمرک ایران 

س��ازمان  بازرس��ی  مع��اون  حمای��ت مصرف کنن��دگان و سبد خــانوار
تولیدکنندگان اعالم کرد: بر اساس تصمیم رئیس 
جمه��وری وزارت صنع��ت با س��اختار جدیدی با 
ق��درت وارد حوزه تنظیم بازار ش��ده و از این پس 
بازار را زیر ذره بین خود قرار خواهد داد، به شکلی 
ک��ه مردم آث��ار ملموس آن را به زودی احس��اس 

خواهند کرد.
معاون بازرسی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان از اولویت بندی بازرس��ی کاالهای 
اساس��ی در بازار خبر داد و با بیان اینکه هر هفته 
پنج قلم در کل کش��ور به ص��ورت هماهنگ رصد 
می ش��وند، گفت: همه کاالها باید برچسب قیمت 

داشته باشند.
شهرام میرآخورلو از برنامه ریزی دولت برای نظارت 
بر بازار کاالهای اساس��ی خب��ر داد و گفت: مردم 
ب��ه زودی تغیی��رات قیمت ها را در بازار مش��اهده 
خواهند کرد. با تصمی��م دولت، هر هفته پنج قلم 
کاالی اساس��ی اولویت دار از س��وی وزارت صنعت 
تعیین و در سراس��ر کش��ور بازار این اقالم با دقت 

رصد می شود.
عرضه کاال بدون برچسب قیمت تخلف است

معاون بازرسی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان افزود: یکی از مولفه های حمایت 
از حق��وق مصرف کنن��دگان، آگاه��ی و اط��الع از 
مش��خصات کاال است و درج قیمت واقعی بر روی 
کاال ی��ا خدمت باید صورت گی��رد. وی با تاکید بر 
اینکه عرض��ه هیچ کاالیی بدون برچس��ب قیمت 
از ای��ن پس در بازار پذیرفته نخواهد ش��د، افزود: 
تمامی کاالهایی که در س��طح عرضه وجود دارند، 
باید برچس��ب قیمت داشته باش��ند و اگر این کار 
انجام نش��ود، شائبه گرانفروشی و سایر تخلفات در 

واحد صنفی و فروش��گاه ها ایجاد می شود و با این 
موارد به شدت برخورد خواهد شد.

برخورد با تخفیف های دروغین
به گفته میرآخورل��و، برخی واحدهای صنفی طی 
هفته های گذشته با ظاهرس��ازی وانمود می کنند 
که در حال ارائ��ه تخفیف های ویژه بر روی برخی 
کاالها هستند، اما در حقیقت موجبات ضرر و زیان 

مصرف کنندگان را فراهم کرده اند.
ن��رخ س��ود  داد:  توضی��ح  زمین��ه  ای��ن  در  وی 
واحدهای تولیدی و حاش��یه سود عمده فروشی ها 
و خرده فروش��ی ها بس��ته ب��ه ن��وع کاال و خدمت 
کامال مش��خص اس��ت و ضوابط مرتبط با خود را 
دارد. اینکه برخی کاالها از س��وی فروش��گاه ها یا 
واحدهای صنفی با تخفیف های غیرواقعی و صوری 
عرضه شده و در نهایت با همان نرخ واقعی کاال به 
مصرف کننده اعطا می ش��ود، تخلف محسوب شده 
و با ظاهرس��ازی و وانمود کردن به ارائه تخفیف به 

شدت برخورد می شود.
معاون بازرسی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان گف��ت: پیش فروش و فروش های 
اقس��اطی نی��ز ضواب��ط خ��اص خ��ود را دارند و 
واحدهای صنفی نمی توانند هر رفتاری را در زمینه 
اعالم قیمت داشته 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 باش��د نه در جهت افزایش قیمت که منجر 
به سود بیش��تر تولیدکننده می شود؛ ضمن اینکه 
هر حراجی که رخ می دهد، باید با مجوز مرکز امور 

اصناف و بازرگانان وزارت صنعت شکل گیرد.
وی ادامه داد: بر اس��اس تصمیم رئیس جمهوری 

وزارت صنعت 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.
میرآخورلو خاطرنش��ان کرد: ب��ه عرضه کنندگان 
کاال نیز هش��دار می دهیم تا حتم��اً قیمت کاال را 
ب��ر روی آن درج کنند، چرا که عدم درج قیمت به 

هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.
میرآخورل��و در خصوص قیمت م��رغ نیز گفت: بر 
اس��اس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ برای 

مصرف کننده  ۱2 هزار و  9۰۰ تومان در سراس��ر 
کش��ور است و هیچ واحد صنفی و فروشگاهی حق 
عرضه مرغ با قیمت باالت��ر از این قیمت ندارد. بر 
همین اس��اس نظارت ب��ر بازار ب��ا جدیت صورت 
خواه��د گرفت و موض��وع از طریق س��ازمان های 
صنعت معدن و تجارت استان ها پیگیری می شود.

 شکر، برنج، روغن موتور و الستیک،
 زیر ذره بین وزارت صنعت

معاون بازرسی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان با اش��اره به اینکه س��امانه ۱2۴ 
نی��ز ظرف دو س��ال اخیر فع��ال نب��وده و ارتباط 
مصرف کنن��دگان ب��ا آن برق��رار نب��وده اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: چهار اولویت دیگر بازرس��ی در 
هفت��ه جاری مرتبط با ش��کر، برنج، روغن موتور و 
الستیک است و همه استان ها در این رابطه مکلف 

به تشدید بازرسی ها هستند.
وی تاکی��د کرد ک��ه مصرف کنن��دگان تخلفات را 
 ۱2۴ www. .ir حتماً گزارش داده و در س��امانه

ثبت کنند.

رئی��س مرکز تحقیق��ات راه،  توسـعه مسکن و شهرسازی گفت: در چرخ 
یکس��ال گذش��ته جذابیت ه��ای ب��اال در صنعت 
س��اختمان باعث ش��ده که تقاضای خارجی برای 
فناوری ها و کاالهای ایرانی در صنعت س��اختمان 
افزایش داشته باش��د اما نوسانات قیمت ارز باعث 
ب��ا  از هم��کاری  عقب نش��ینی ط��رف خارج��ی 

صنعتگران ایرانی می شود.
جنگ در عراق تمام ش��ده اس��ت و دوره بازسازی 
عراق به خصوص در بخش مسکن بازار چشمگیری 
را برای کش��ورهای همسایه فراهم کرده است. 3۰ 
درصد بازس��ازی ع��راق نیز به حدمات مس��کن و 

ساختمان مربوط می شود.
گفته می شود که عراق در دوران بازسای به تولید 
دو میلی��ون واحد مس��کونی حداقل در 7 اس��تان 
خود نیازمند اس��ت و در این میان همسایه ایرانی 
این کش��ور با س��ابقه پنج هزارس��اله مهندسی و 
پیش��رفت های اخیر در صنعت ساختمان می تواند 
بهترین گزینه برای صدور خدمات فنی و مهندسی 
به این کش��ور باشد. با این حال تجار و صنعتگران 
ایران��ی برای بازس��ازی ع��راق با دو مان��ع ارزی و 

تحریم ها مواجه هستند.
ب��رای مانع تحریم ها دولت عراق پیش��نهاد ملحق 

شدن شرکت های خصوصی ایرانی با عراقی را ارائه 
ک��رد که نهایتا تحت پرچم ش��رکت عراقی امکان 
حضور ش��رکت های ایران��ی در مناقص��ات وجود 
داش��ته باش��د اما برای مانع ارزی که به نوسانات 
نرخ ارز در ایران مربوط می شود این انتظار وجود 
دارد که مدی��ران در داخل برنامه ی ِویژه ای برای 
در امان ماندن قراردادها از نوس��انات ارزی داشته 

باشند.
در همی��ن راس��تا محم��د ش��کرچی زاده، رئیس 
مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرسازی با اشاره 
به برگزاری نمایش��گاه صنعت ساختمان در تهران 
گفت: تع��داد هیئت های خارجی بازدیده کننده از 
نمایشگاه امس��ال خوب بود و هیئت های سوری و 
عراقی و س��ایر همسایگان ما که اکنون کشورشان 
در دوران بازسازی قرار دارد دستاوردهای ایران را 
در حوزه صنعت س��اختمان را چش��مگیر توصیف 

کردند.
وی ادامه داد: ایران اکنون می تواند به تولید مسکن 
در کش��ورهایی که جنگ در آنها تمام ش��ده است 
کمک کند اما ش��رایط برای این همکاری س��خت 

شده است.
به گفته  ش��کرچی زاده اکنون صنعت س��اختمان 
ای��ران ظرفیت بیش از یک میلیون تولید مس��کن 

را به صورت س��الیانه )برای داخل( و همین میزان 
برای پروژه های خارجی دارد و هربار شرایط فراهم 

بوده این قابلیت را نشان داده است.
وی گف��ت: با این حال بخش خصوصی ما و دولت 
ع��راق در جریان نمایش��گاه صنعت س��اختمان با 
وجود مذاکرات موفقیت آمیز نتوانستند قراردادی 

برای ساخت خانه منعقد کنند.
ش��کرچی زاده افزود: جلس��ات مفصلی با عراقی ها 
هم برگزار ش��د که اتفاقا موفق بود اما ممکن است 
تغییرات ارزی اجازه حضور ش��رکت های ایرانی را 

در دوران بازسازی در عراق ندهد.
رئی��س مرکز تحقیقات راه مس��کن و شهرس��ازی 
درب��اره چرایی این موضوع، گف��ت: کاهش قیمت 
ارز در ای��ران در دو هفته اخیر مصرف کننده های 
عراقی را با افزایش 2۰ درصدی قیمت محصوالت 
س��اختمانی مواجه س��اخته اس��ت.در واق��ع اگر 
چ��ه ای��ن کاهش ب��رای داخل خوب اس��ت اما از 
آنجای��ی ک��ه ارزش دینارعراق را نس��بت به پول 
ای��ران کاهش می ده��د باعث می ش��ود مصالح و 
تجهیزات ساختمانی با قیمت های مورد پیش بینی 

شرکت های عراقی سازگاری نداشته باشد.
وی گف��ت: یعنی ش��رکت های عراقی ب��ا کاهش 
قیمت ارز در ایران با افزایش قیمت کاال نسبت به 

گذشته مواجه می شوند و ارزش پول آنها نسبت به 
قیمت قبلی دالر کمتر می ش��ود و همین امر باعث 
عقب نش��ینی آنها از همکاری ب��ا بخش خصوصی 

ایران می شود.
به گفته ش��کرچی زاده این ع��دم تعادل عرضه را 
به می ریزد و قرارداده��ای ایرانی با طرف خارجی 

را تهدید می کند.
وی اضافه کرد: در یکس��ال گذش��ته جذابیت های 
باال در صنعت ساختمان باعث شده که تقاضا برای 
فناوری ها و کاالهای ایرانی در صنعت س��اختمان 
افزایش داش��ته باش��د. هم اکنون ب��ه جای اینکه 
کش��ورهای خارج��ی در ایران به دنب��ال بازاریابی 
محص��والت خ��ود باش��ند، در نمایش��گاه صنعت 
س��اختمان ما ب��ه دنبال خرید محص��والت ایرانی 

هس��تند اما نوس��انات ارزی اجازه به ثمر نشستن 
این مذاکرات را نمی دهد.

ب��ه گفته ش��کرچی زاده در حالی که طرف عراقی 
برای ی��ک مترمربع کاش��ی ایران ی��ک عددی را 
پیش بینی کرده بود اکنون باید  2۰درصد گرانتر 
خری��داری کند. این در حالی اس��ت که پول ملی 
ترکیه در ثبات به س��ر می برد و می تواند عراقی ها 

را به سمت همکاری با این کشور متمایل کند.
وی تاکید کرد: اگ��ر می خواهیم در حوزه خدمات 
مهندسی روابط پایداری با کشورهای منطقه داشته 
باشیم باید از یکسری صندوق های اطمینان بخش 
اس��تفاه کنیم که نوس��انات را جب��ران کند؛ یعنی 
نوس��انات داخلی دالر در ایران را ب��ه قراردادهای 

خارجی منعقد نکنیم.  ایرنا

رئیس مركز تحقیقات راه و مسکن مطرح كرد

نوسان ارز، مانع صدور خدمات ساختمانی به كشورهای همسایه

معاون وزیر اقتصاد مطرح كرد؛
معرفی متخلفان گمرک به مراجع ذی صالح


