
طی روزهای اخیر بازار  شاهد گرانی قابل توجه محصول "رب 
گوج��ه فرنگی" بوده اس��ت و تاکنون که بیش از یک هفته از 
این مساله می گذرد هیچ یک از نهادهای ناظر عکس العملی 
نش��ان نداده اند.  آنچه از برآیند ایناتفاق بر می آید  داستان 
و ی��ا اتف��اق جدیدی رخ نداده  جز آنک��ه نظارتها  روز به روز 
کمرن��گ ترمی ش��ود و همین اتفاق محملی می ش��ود برای 

جوالن دالالن و گرانفروشان.
داستان گرانی

بررس��ی اتفاقات این روزه��ای بازار ،حکای��ت از آن دارد که 
قیمت گوجه فرنگی به ش��دت کاهش یافته  و این شرایط به 
گونه ای اس��ت که  این محصول روی دست کشاورزان مانده 
اس��ت اما با این وجود محصول فرآورده ای این کاال که همان 
رب گوجه فرنگی اس��ت ب��ا قیمت های گزاف حدود 18 هزار 

تومان به مردم عرضه می شود.
 تداوم گرانفروش��ی کارخانجات رب گوج��ه فرنگی و فروش 
قیمت ه��ر قوطی 8۰۰ گرمی رب ح��دود 18 هزارتومان در 
ش��رایطی اس��ت که بنا بر اعالم فعاالن این کارخانجات برای 
خرید گوچه فرنگی کیلویی ه��زار تومان هزینه می کنند اما 
در مقابل ترجیح می دهند قیمت محصول خود را به ش��کلی 
محاسبه کنند که بیش از آنکه به نفع مصرف کننده و تعادل 
بازار باشد ،منجر بهپر شدن جیب صاحبان این صنعت شود.

رکورد دار گرانی ها
کارشناس��ان و فعاالن ای��ن ح��وزه در واکاوی رویداد به ثمر 
نشسته از این مهم پرده بر می دارند که قیمت گوجه فرنگی 
طی روزه��ای اخیر با کاهش زیادی در بازار مواجه ش��ده  و 
دلیل این مس��اله کش��ت فراوان گوجه فرنگی در س��الجاری 
اس��ت.  گفته ه��ای حکایت از آن دارد که  در س��الجاری به 
دلی��ل منطقی نبودن ن��رخ خرید تضمینی دولت  بس��یاری 
از کش��اورزان در مناط��ق کش��ور ب��ه جای کش��ت محصول 
اس��تراتژیکی همچ��ون چغندر قند به کش��ت صیفی جات از 
جمله گوج��ه فرنگی روی آورند و  در مقاب��ل این اتفاق این 

امر س��بب شده تا دولت مجبور به خرید توافقی گوجه فرنگی 
از کش��اورزان ش��ود . بنابراعالم اتحادیه بارفروش��ان در حال 
حاضر قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی کیلویی حداقل 1٣۰۰ 
ت��ا ٢٢۰۰ توم��ان در میدان مرکزی میوه و ت��ره بار و قیمت 
نوع ممتاز آن کیلویی ٢٥۰۰ تومان اس��ت.همچنین در مراکز 
خرده فروشی قیمت گوجه ربی کیلویی 1٥۰۰ تومان و قیمت 
گوج��ه فرنگی غیرربی نیز کیلویی ٢۰۰۰ تومان اس��ت اما با 
این وجود کارخانجات تولیدکننده رب که س��ال گذش��ته در 
پی افزایش قیمت گوج��ه فرنگی قیمت های خود را افزایش 
داده اند هم اکنون با کاهش قیمت این محصول، همچنان به 
گرانفروشی ادامه می دهند و در حال حاضر قیمت هر قوطی 

رب 8۰۰ گرمی حدود 18 هزارتومان است.
ای��ن اتفاق درحالی رخ داده که به اس��تناد گزارش های های 
مرکز آمار  در س��ال 1٣97، قیم��ت یک کیلوگرم رب گوجه 
فرنگی ٢4٢ درصد رشد داشته است و با احتساب این میزان 

رش��د و مقایسه رش��د س��ایر گروه های کاالیی ؛ رب گوجه 
فرنگ��ی را در میان اق��الم خوراکی رکوردار گرانی در س��ال 
1٣97  را از آن خود کرده است. البته در سال 97 صابون این 
گرانی به تن  تمام محصوالت موجود در سبد خانوار ها خورد 
و کاالیی نیس��ت که از دومینوی گرانی عقب مانده باشد. در 
   l,[,n Yj,gdn آن زمان و به اس��تناد اخب��ار و مصاحبه های
تولید کنندگان مدعی بودند که رش��د قیمت دالر ،حساب و 
کتاب های آنها را تحت الش��عاع قرار داده و با این روند لجام  
گسیخته دالر نمی توانند محصوالت خود را به رقم های قبلی 
بفروش برس��انند و همین مساله درکنار هزاران دلیل  و بهانه 
دیگر ارایه شده  از سوی  آنها ،سبب تا بازار رب گوجه فرنگی 

نوسانات به مراتب  بیش از سایر کاالها را شاهد باشد.
اما این داستان امروز رنگ وبوی دیگری به خود گرفته است به 
طوریکه بنابر اعالم متولیان بانک مرکزی نرخ دالر مدتهاست 
ک��ه در حال��ت ثبات قرار دارد و  اتفاق سیاس��ای و اقتصادی 

دامن گیر کشور نشده که به واسطه آن نرخ دالر نوسان کند 
،در نتیجه در پی این مس��اله ،نرخ ها همچنان ثابت اس��ت و 
نشانی از افزایش در آنها به چشم نمی خورد.حال با این وجود  
و با در نظر داش��تن  اینکه در کفه عرضه این محصول اتفاق 
خاص��ی رخ نداده و کما فی الس��ابق تع��ادل در بازار این کاال 
برقرار است ،تنها انگش��ت اتهام به سمت متولیانی نشانه می 
رود که باید نظارت بیشتری براین بازار داشته باشند اما خود 
را به خواب خرگوش��ی زده و همچن��ان ترجیح می دهند در 

مقابل این حجم گرانفروشی سکوت اختیار کنند.
بی شک صحبت های اسداهلل کارگر،رئیس اتحادیه فروشندگان 
میوه و سبزی خود دلیلی براین مدعاست چراکه به گفته وی 
که کارخانجات تولیدکننده رب س��ال گذش��ته مدعی ش��ده 
بودند که به دلی��ل افزایش قیمت گوجه فرنگی، رب را گران 
کرده اند اما در حال حاضر قیمت گوجه به حداقل رس��یده و 
کارخانجات نیز باید نرخ محصول تولیدی ارزان تر از قبل می 
کردند اما نه تنها این کار را نکردند بلکه با قیمت های گزاف 

قبلی در حال فروش محصوالت خود هستند.
سیاست سکوت

 در حال حاضر براس��اس آمار و مس��تندات موجود هر قوطی 
8۰۰ گرمی رب گوجه فرنگی با قیمتی حدود 18 تا ٢٢ هزار 
تومان در بازار به فروش می رسد و نهادهای نظارتی همچون 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز براین مهم واقف است 
اما اینکه چرا با گذش��ت این م��دت زمان اقدام عاجلی دراین 
زمینه و جلوگیری از گران فروش��ی ها به عمل نیاورده از دو 
س��ناریو خارج نیست یا اینکه ترجیح می دهند سکوت کنند 
چراکه زورش��ان ب��ه تولید کنندگان گرانفروش نمی رس��د و 
ی��ا اینکه دالالنی که در این بین وج��ود دارند که منافع آنها 
تامین می کنند و دس��ت آخر ش��اید هم انقدر دامنه فساد و 
گرانفروش��ی در کاالهای مختلف باال گرفته که  پرونده گوجه 
فرنگی و گرانفروش��ی کارخانج��ات در اولویت اول قرار ندارد  
و ش��اید ه��م آنقدر ها هم که گمان م��ی رود این نهاهدهای 
نظارتی تکلیفی برای مبارزه و پیشگیری از این اتفاقات ندارند 
و تنها به شکل فرمایشی و برای خالی نبودن عریضه بر مسند 
قدرت نشسته اند. اما هرچه که باشد  در چنین شرایطی  دود 
این مشکالت تنها به چش��م مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر 
فته و می رود و در این بین کس��ی نیس��ت که خود را مکلف 

به پاسخگویی کند.
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اجرای شهرک های صنعتی مشترک 
در دستور کار

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت گفت: برای راه اندازی 
ش��هرک صنفی_صنعتی در سیس��تان و بلوچس��تان 
دس��تور الزم صادر ش��ده که با پیگی��ری الزم هر چه 

سریعتر عملیاتی خواهد شد.
رضا رحمانی اظهار کرد: انشاءاهلل تمامی این سفر ها و 
اقدامات انجام گرفته موجبات رفع حداکثری مشکالت 
و مسائل مردم بش��ود. وی افزود: من در سطح استان 
و در ح��وزه تولید و تجارت تحرک خوبی را مش��اهده 
می کنم و جا دارد از مسئوالن سیستان و بلوچستان و 

همه فعاالن اقتصادی استان تقدیر کنم
رحمان��ی ادامه داد: اقدامات انجام ش��ده در خصوص 
تأمین زیر س��اخت های های اس��تان اعم از راه آهن، 
راه های مواصالتی، توس��عه بنادر و همچنین توس��عه 
صنعتی، معدنی و تج��اری، انصافاً نوید بخش اتفاقات 
بسیاری خوبی برای آینده سیستان و بلوچستان است. 
وی خاطرنش��ان کرد: به وضوح قابل مشاهده است که 
اس��تان در مس��یر خوبی گام برداش��ته و حاصل این 
تحرک عینی و آث��ار آن به زودی برای مردم ملموس 
خواهد شد. وزیر صمت گفت: علیرغم مشکالتی که در 
حوزه تنظیم بازار در اواخر سال گذشته شاهد بودیم، 
خوشبختانه سیستان و بلوچستان یکی از استان هایی 
ب��ود که در این خصوص اقدام��ات موثر و قابل قبولی 

داشتند که جای تقدیر دارد.
رحمانی اضافه کرد: امیدوارم با کمک مسئوالن استان، 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سایر 

بخش های موثر این روند تداوم داشته باشد.
وی بیان کرد: سیستان و بلوچستان در تامین گوشت 
قرمز مورد نیاز کشور ظرفیت های خوبی دارد که باید 
م��ورد توجه قرار گرفت��ه و فرصت های الزم را بیش از 

پیش توسعه دهیم.
رحمان��ی اعالم کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته 
و پیش بینی های الزم جای امیدواری است که قیمت 

گوشت قرمز کاهش یابد.  شاتا
 

تشکیل شورای عالی کار با هدف 
تامین مسکن کارگران

در حال��ی ک��ه در آخرین نشس��ت ش��ورای عالی کار 
موضوع خانه دار ش��دن کارگ��ران کلید خورد، خبرها 
حکایت از آن دارد که قرار اس��ت در جلسه آتی شورا، 
راهکارهای تامین مس��کن مش��ارکتی کارگران مورد 

بحث و بررسی قرار گیرد.
دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار 
با محور بررسی راهکارهای تقویت تعاونی های مسکن 
و مص��رف کارگ��ران، س��از و کارهای تامین مس��کن 
مش��ارکتی و اس��تفاده از ظرفیت تعاونی های توزیعی 
برای تامین کاالهای اساس��ی و مورد نیاز کارگران سه 

شنبه دوم مهرماه برگزار شود.
در این نشس��ت معاون امور تع��اون و معاون فرهنگی 
اجتماعی وزیر کار نیز حضور خواهند داش��ت تا ضمن 
ش��نیدن دیدگاهها و نظرات تش��کل های کارگری و 

کارفرمایی، راهکارهای پیشنهادی را بررسی کنند.
 پیش از این نشست شورای عالی کار مرداد ماه جاری 
ب��ا حضور مع��اون روابط کار و نماین��دگان کارگری و 
کارفرمای��ی برگ��زار ش��ده و موضوع تامین مس��کن 
کارگ��ران و توزیع کااله��ای اساس��ی ارزان قیمت و 

حمایتهای غیرنقدی در دستور کار
ق��رار گرفته ب��ود. در این نشس��ت راهکارهای ترمیم 
قدرت خرید خانواره��ای کارگری،  پیگیری آیین نامه 
تبص��ره یک ماده 7 قانون کار وگزارش س��امانه جامع 

روابط کار نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 ایسنا

تغییرات قانون تجارت نظم تجاری 
کشور را به هم می زند

  رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: موضوع قانون 
تجارت مستقیم به همه فعالین تجاری مربوط می شود 
و تغییرات آن می تواند تمام نظم تجاری کش��ور را به 
ه��م بزند.  مجیدرضا حریری درباره انتقادات نس��بت 
به الیحه تجارت اظهار کرد: قانون تجارت کش��ور 9۰ 
سال در حال کار کردن بود و شاکله این قانون جواب 

می دهد و کسی نگرانی بابت نداشت.
وی افزود: پیش��نهادی که در گذش��ته اتاق بازرگانی 
داده بود این است که هرجای این قانون نیاز به اصالح 
دارد ی��ک بند به آن اضافه ش��ود یا یک بند از آن کم 
شود تا اگر ایرادی دارد برطرف شود. وی گفت: ایرادی 
که در قانونگذاری در کش��ور ما وجود دارد این اس��ت 
که اگر قانونی خوب نوش��ته ش��ود در فرایند تصویب 
تغییرات زیادی می کند و با متن اصلی که مدنظر بود 
متفاوت می ش��ود. حریری تاکید ک��رد: موضوع قانون 
تجارت مستقیم به همه فعالین تجاری مربوط می شود 
و تغییرات آن می تواند تمام نظم تجاری کش��ور را به 
هم بزن��د. رئیس اتاق بازرگانی ای��ران و چین با بیان 
اینکه قطعا رسیدگی به این قانون به عمر این مجلس 
نخواهد رس��ید تصریح کرد: اینکه چنین قانونی با این 
وس��عت و ماده های زیاد و تاثیرگذاری فراوان طی ٢۰ 

روز انجام شود درست به نظر نمی رسد. میزان 

اخبار گزارش

تشکیل کمیته مشترک دریایی و بندری ایران و چین
رییس س��ازمان بنادر و دریانوردی از تش��کیل کمیته مشترک دریایی و بندری 
ای��ران و چین و امضاء تفاهم خواهرخواندگی بندر ش��هید رجایی و بندر نینگبو 
چین در راس��تای افزایش تعامالت و مبادالت تجاری بین دو کش��ور و دو بندر 
خبر داد. محمد راس��تاد گفت: مهم ترین توافق صورت گرفته با چینی ها در سفر 

اخیر، شکل گیری کمیته همکاری های دریایی و بندری بود که به صورت مصداقی 
و عملیات��ی بتواند  ب��ه تمام موضوعات دریایی و بن��دری ورود کرده و به تصمیمات 

عملیاتی منجر شود. وی افزود: مسئله مهم دیگر انعقاد تفاهم خواهرخواندگی بین بندر 
ش��هید رجایی و نینگبو چین به عنوان یکی از بنادر بزرگ دنیا بود، که از طرف مقامات 
چینی و مسئوالن این بندر نیز مورد استقبال قرار گرفت و این تفاهم نامه از نظر تبادل 
تجربیات، توس��عه همکاری ها و روابط بندری بین دو کش��ور بسیار تسهیل کننده است.  

 ایسنا

افزایش سقف وام مسکن جوانان 
مدی��ر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مس��کن از افزایش س��قف تس��هیالت 
پرداختی از محل حس��اب های پس انداز مسکن جوانان افتتاحی سال 1٣98 خبر 
داد.   محمد حس��ن مرادی گفت: برای افتتاح کنندگان حس��اب در س��ال 1٣98، 
ضرایب الزم برای استفاده از سقف تسهیالت در پایان سال پنجم 8.97 برابر حداقل 

واریزی ماهیانه در شهر تهران، ۶.٥8 برابر حداقل واریزی ماهیانه در شهرهای بزرگ 
و ٥.۰٢ برابر حداقل واریزی ماهیانه برای س��ایر شهرهاست. وی افزود: سقف تسهیالت 

اعطایی و مبالغ واریزی برای حس��اب های پس انداز جوانان افتتاحی سال 1٣98 در مناطق 
مختلف جغرافیایی افزایش یافت. سقف تسهیالت متعلقه براساس تقسیم بندی جغرافیای 
در پایان س��ال پنجم برای حس��اب های افتتاحی طی سال  جاری در شهر تهران، شهرهای 
بزرگ و سایر شهرها به ترتیب 1٥۰۰، 11۰۰ و84۰ میلیون ریال و در پایان سال پانزدهم به 

ترتیب ٢٥۰۰، ٢1۰۰ و 184۰ میلیون ریال خواهد بود. وزارت راه وشهرسازی

تداوم قاچاق با واردات مسافری تلفن همراه
مدیرکل نظارت برسامانه های هوشمند ستادمبارزه با قاچاق گفت:باگذشت سه ماه 
از اتصال سامانه ناجا به سامانه مسافری گمرک،قاچاق تلفن همراه با سوءاستفاده 

از»رویه ثبت مسافری«همچنان صرفه اقتصادی دارد.
حمیدرضا دهقانی نیا در خصوص عدم توان شرکت های واردکننده برای تامین نیاز 

بازار تلفن همراه   گفت: در ماه های گذشته به خصوص بعد از اتصال سامانه گمرک 
به ناجا و کاهش واردات مسافری گوشی تلفن همراه، شک و تردیدها در مورد عملکرد 

ش��رکت های واردکننده گوش��ی تلفن همراه و احتمال موفقیت آنها برای تامین نیاز بازار 
وجود داشت که بر اس��اس آمارهای منتشر شده توسط سامانه رجیستری، این شرکت ها 
توانسته اند از عهده تعهدات خود برآیند و اعتماد به آنها موفقیت آمیز بوده است. وی افزود: 
تا ابتدای ٢۶ شهریور ماه نیز بیش از یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به طور رسمی 

وارد کشور شده که ۶٥ درصد آنها جزو گوشی های هوشمند هستند.  فارس

سارا    علیاری
sara.aliyari@gmail.com

در سال رونق تولید واردات محصوالت پتروشیمی 
که مش��ابه آنها با ظرفیتی بی��ش از میزان نیاز 
داخلی و با استانداردهای روز جهان در داخل 
تولی��د می ش��ود، بس��یار عجیب اس��ت. این 
موضوع زمانی عجیب تر می ش��ود که بدانیم 

دولت ب��رای واردات این محصوالت، ارز 4٢۰۰ 
تومان داده است.

در تمام��ی جه��ان، نظام تعرفه گ��ذاری گمرکی بر روی 
کااله��ای وارداتی و جهت دهی به تس��هیالت دولتی برای 
ورود کاالی��ی ب��ا کاربردهای خ��اص و ض��روری، به عنوان 
اب��زاری جهت کنترل اقتصاد ملی، بازار و تأمین نیاز داخلی 
صورت می گیرد و اج��رای این اصل اقتصادی در ایران نیز 
مستثنی از دیگر نقاط جهان نیست. اما گاهی در بین انبوه 
دس��تورالعمل ها، شیوه نامه ها و ابالغیه های متعدد دولتی 
در ای��ن زمین��ه، تصمیماتی جهت اجرا اعالم می ش��ود که 
نتیجه آن به جای نظم دهی به تأمین نیاز داخلی و تنظیم 
ب��ازار، برهم ریختن بازار و تضعی��ف تولید داخلی را در پی 
دارد. نمون��ه ای��ن چنی��ن تصمیماتی را که جه��ت اجرا به 
مجموعه های مربوطه ابالغ ش��ده می توان در ثبت سفارش 
واردات برخی محصوالت پتروش��یمی دید. به نظر می رسد 
ضرورت ممنوعیت واردات محصوالت مش��ابه تولید داخل، 
هن��وز در صنع��ت پتروش��یمی به طور کام��ل درک و اجرا 
نش��ده اس��ت. رهبر معظم انقالب نیز در سخنرانی آغازین 
سال 1٣9۶ در بخشی از فرمایشات خود به موضوع واردات 
کاالهایی که مشابه آنها در داخل در حال تولید است اشاره 
کردن��د و فرمودند: »واردات کاالهایی ک��ه در داخل به قدر 
کافی تولید می ش��وند، بایستی به صورت یک حرام شرعی و 

قانونی شناخته شود.«
به نظر می رس��د با وجود تأکیدات بسیار در چندسال اخیر 
مبن��ی ب��ر ممنوعی��ت ورود کاالهایی که س��اخت و تولید 
آنه��ا در داخل صورت می گی��رد و توانمندی و ظرفیت آن 
در داخل کش��ور به ان��دازه ای وجود دارد ک��ه نیاز داخلی با 
تولیدات داخلی با کیفیت به صورت کامل تأمین شود، هنوز 
این مهم در صنعت پتروش��یمی م��ورد توجه وزارت نفت و 

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.
اخیرا در برخی محصوالت پتروش��یمی با وجود خودکفایی 
در تأمی��ن نی��از داخلی با تولیدات داخل��ی، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اقدام به ارائه تسهیالتی عجیب برای واردات 
این محصوالت کرده است. در چهارماه نخست امسال، ثبت 
س��فارش هایی در زمین��ه واردات محصوالتی پتروش��یمی 
ص��ورت گرفته، در ش��رایطی که این محص��والت در داخل 
کش��ور در حال تولید بوده ان��د و حجم تولید آنها در داخل 
کش��ور از میزان نیاز بازار داخلی نیز فراتر بوده است. وقتی 
این موضوع جالب تر می ش��ود که این ثبت س��فارش های 
ورود کاالهایی که مشابه آنها در داخل کشور در حال تولید 

است، با ارز 4٢۰۰ تومان انجام شده است.
پس از انتقادات بس��یار ب��ه تخصیص ارز 4٢۰۰ 
تومانی به واردات کااله��ای غیرضروری، دولت 
اع��الم ک��رد ک��ه تخصی��ص ارز 4٢۰۰ تومانی 
فقط ب��رای کااله��ای ضروری انجام می ش��ود 
ک��ه ای��ن موضوع در خص��وص برخ��ی کاالهای 
وارداتی پتروش��یمی به این صورت بوده که نه تنها 
ورود آنها ضرورتی نداش��ته بلکه موج��ب بروز اختالل در 
تولید داخلی آنها ش��ده اس��ت. در نام��ه ای که حدود یک 
ماه پیش از س��وی رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی 
پتروش��یمی ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی به معاون امور 
صنای��ع وزارت صنعت، معدن و تجارت ارس��ال ش��ده، این 
موضوع مورد اش��اره قرار گرفته اس��ت. در این نامه، رئیس 
دفتر توس��عه صنایع پایین دس��تی پتروشیمی شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی از اختصاص و تأمین ارز 4٢۰۰ تومانی به 
می��زان ٢ میلیون یورو برای واردات محصول پلی کربنات و 
تخصیص ارز جهت واردات اپوکسی رزین جامد و مایع خبر 
داده در حالی که تولی��د داخلی این محصوالت در مجتمع 
پتروشیمی خوزستان، بیش از میزان نیاز داخل بوده است.

مشخص نیست چرا دولت ٢ میلیون یورو ارز 4٢۰۰ تومانی 
را صرف واردات محصولی کرده که در داخل کشور به وفور 
)بی��ش از نیاز داخلی( و با اس��تانداردهای روز جهان تولید 
می ش��ود؟ احمد مهدوی ابهری، دبی��ر کل انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این خصوص گفت: در یک 
ماه اخیر تفاهمی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم 
که بر اس��اس آن مقرر ش��د کاالها و محصوالت پتروشیمی 
تولید شده در داخل کش��ور از طریق این انجمن به وزارت 
صنعت اعالم شده و سازوکاری در نظر گرفته شود تا شاهد 
ورود این کاالها به داخل کش��ور نباشیم، یعنی وارداتی در 
بخش کاالها و محصوالت پتروش��یمی که در داخل کش��ور 
تولید می ش��وند صورت نگیرد و ارزی هم برای واردات آنها 
اختصاص نیابد. مهدوی ابهری در پاس��خ به س��والی مبنی 
ب��ر چرایی تخصیص ارز 4٢۰۰ تومان��ی به واردات کاالها و 
محصوالت پتروش��یمی که در داخل کش��ور بیش از میزان 
نیاز داخلی در حال تولید هس��تند، گفت: ارز 4٢۰۰ تومانی 
فق��ط برای تأمین کاالهای ضروری و نهاده ها و واردات آنها 
داده می ش��ود و م��ن بعید می دانم تخصی��ص ارز 4٢۰۰ 
تومان��ی ب��رای واردات محص��والت پتروش��یمی، آن ه��م 
محصوالتی که در داخل کش��ور تولید می شوند داده شود؛ 
ام��ا با وجود اینکه من صحت و س��قم تخصیص ارز 4٢۰۰ 
تومانی به واردات کاالهای پتروش��یمی مشابه تولید داخل 
را نمی دانم، باید بر این مس��ئله تأکید کنم که در مجموع 
کاالهایی هستند که در صنعت پتروشیمی در داخل کشور 
با اس��تانداردهای روز جهان تولید می ش��وند و ما نیازی به 

واردات آنها نداریم. تسنیم

ارز 4200 همچنان حاشیه دارد؛

اولویت واردات به تولید داخل 
وزارت بهداشت  و سازمان ملی استاندارد با ارسال 

نامه ه��ای جداگانه به وزارت جهاد کش��اورزی و 
شرکت بازرگانی دولتی با موضوع »تعیین میزان 
آفت گندم« درباره اس��تاندارد نبودن ابزار خرید 
تضمینی و آس��یب رسیدن به کیفیت و قیمت 

گندم هشدار دادند.
  موضوع اس��تفاده از الک یا توری غیراستاندارد در 

مراکز خرید تضمینی گندم و به طبع آن ورود خاک، سنگ 
و حتی ماسه به صورت عامدانه به چرخه خرید تضمینی گندم 
با انتش��ار اولین خبر توس��ط خبرگزاری تسنیم واکنش های 

زیاد و متفاوتی را به همراه داشت.
 ماجرا از این قرار است که به دلیل استفاده از معیار سنجش 
غیر استاندارد در مراکز خرید تضمینی گندم بر اساس اعالم 
مرتضوی رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی و انجمن ارز 
س��ازان ساالنه بخش زیادی خاک، س��نگ، ماسه و ضایعات 
گندم به چرخ��ه خرید تضمینی وارد می ش��ود که این رقم 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و سازمان ملی 

استاندارد ایران تومان می شود.
 این امر عالوه بر آنکه باعث ضرر هنگفت از کیسه بیت المال 
می شود در صورت عدم توجه کارخانه های آردسازی  به آرد و 
نان مصرفی مردم نیز وارد می شود که وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی و سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این 
ارتباط هشدار داده اند.  متن نامه نگاری صورت گرفته توسط  
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و سازمان ملی 

استاندارد ایران به عنوان دو نهاد نظارتی به شرح زیر است.
وحی��د مفید مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آش��امیدنی 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی با ارس��ال نامه 
ای به اس��ماعیل اس��فندیاری پور مجری طرح گندم وزارت 
جهاد کشاورزی با موضوع تعیین افت مفید و غیرمفید گندم 
نوش��ت: بازگشت به نامه شماره 7۰٢/٣8 مورخ 98/1/1٥ در 
خصوص تعیین افت مفید گندم به اطالع می رس��اند هم در 
استاندارد ملی ش��ماره 1۰4 )گندم( و هم در استاندارد ملی 
ش��ماره ٣۰۰٣ )نحوه تعیین افت( به استفاده از الک ٢*٢۰ 
میلی متر اش��اره شده اس��ت. با توجه به اینکه استانداردهای 
ملی با مشارکت ذینفعان از جمله دستگاه های اجرایی نوشته 
می شود و به عنوان یک سند رسمی قابل قبول تمام دستگاه  
ها از جمله این اداره کل می باش��د، بنابراین اس��تفاده از الک 
٢*٢۰ ب��رای تعیین افت گن��دم الزم االجرا و مورد تایید این 
اداره کل می باش��د. شایان ذکر است که در استاندارد 7٣1۰ 
)الک های آزمون دانه غالت( بند ٥-٢-٢ نیز به صراحت اعالم 
ش��ده اس��ت که نوع الک برای هر نوع غله را اس��تاندارد آن 
غله مش��خص می کند، که در اینجا باید به اس��تاندارد 1۰4 

روجوع شود.
بنابراین گزارش سال گذشته نیز وحید مرندی مقدم معاونت 
نظارت بر اجرای اس��تاندارد سازمان ملی استاندارد با ارسال 

نام��ه ای به  س��یف مدیر عامل ش��رکت بازرگانی 
ایران با موضوع »دستورالعمل کیفی خرید گندم 

داخلی« نوشت:
ب��ا عنایت ب��ه نام��ه ش��ماره ٣7٥8-4٢ مورخ 
9/1۰/97 انجمن صنفی آردسازان ایران، منضم 
ب��ه نام��ه ش��ماره 4٢97۰ م��ورخ ٣۰/٢/97 این 
سازمان )پیوست می باش��ند( به استحضار می رساند 
جه��ت تعیین افت فرآورده گندم باید مطابق با اس��تاندارد 
ملی ایران ش��ماره ٣۰۰٣ )غ��الت و فرآورده های آن - روش 

تعیین میزان افت گندم( باشد. 
لکن دس��تورالعمل کیفی خرید گندم داخلی 1٣97 تنظیم 
شده توسط مرکز پژوهش های غالت با استاندارد فوق الذکر 
مغایرت دارد. لذا خواهمش��ند است دس��تور فرمایید جهت 
یکسان سازی اس��تاندارد و دستورالعمل تغییرات الزم اعمال 
ش��ود. غالمرضا امین��ی مدیر کل دفتر نظارت بر اس��تاندارد 
صنایع غذایی، آرایش��ی و بهداشتی وزارت بهداشت و حالل 
سازمان ملی استاندارد نیز با ارسال نامه ای به نصر سرپرست 
محت��رم مرک��ز پژوهش های غالت با موض��وع »در خصوص 

دستورالعمل کیفی خرید گندم داخلی 1٣97« نوشت:
عط��ف به نامه ش��ماره 1۰۰44/79 م��ورخ 19/1/97 کانون 
انجمن های صنفی صنایع آرد ایران، منضم به ابالغیه شماره 
14/٥1-74۰٥1 م��ورخ ٢٣/11/9۶ آن مرکز، به اس��تحضار 
می رس��اند، با توجه به اینکه دستورالعمل کیفی خرید گندم 
داخل��ی 1٣97 از ط��رف آن مدیریت تنظیم و ابالغ ش��ده و 
همچنی��ن اس��تاندارد ملی ایران به ش��ماره ٣۰۰٣ )غالت و 
فرآورده ه��ای آن - روش تعیین میزان افت گندم( به عنوان 
منبع و ماخذ دس��تورالعمل فوق الذکر اشاره شده است لکن 
در دس��تور العمل فوق الذکر الک مورد نیاز منافذ ٢ میلیمتر 

عنوان شده که مغایر با استاندارد مذکور می باشند.
لذا خواهش��مند است دس��تور فرمایید جهت یکسان سازی 

استاندارد و دستورالعمل تغییرات الزم اعمال شود.
 بنابرای��ن گ��زارش وحید مفید مدیر کل ام��ور فرآورده های 
غذایی و آش��امیدنی نیز نامه ای به مدیر عامل ش��رکت مادر 
تخص��ص بازرگانی دولتی ایران با موضوع »تعیین افت مفید 
گندم« در س��ال گذشته نوشته است که تکرار ین نامه ها در 
سال جاری نشان میدهد که وزارت جهاد کشاورزی و شرکت 
بازرگانی دولتی و وزارت جهاد کشاورزی ترتیب اثری در این 
ارتباط نداش��تهاند. متن این نامه به ش��رح زیر اس��ت.  پیرو 
نامه ش��ماره 1٥9٢٥/۶7٥ م��ورخ ٢۶/٢/97 و عطف به نامه 
شماره 14/٥1-1٢٥78 مورخ ٢/97 مرکز پژوهش های غالت 
در خصوص تعیین افت مفید و غیرمفید گندم، خواهش��مند 
است دستور فرمایید روش تعیین افت مفید و غیرمفید گندم 
جهت خرید، ذخیره سازی و تحویل گندم به کارخانه های آرد 
س��ازی توسط آن ش��رکت و میانگین افت مفید و غیرمفید 

گندم های ذخیره سازی شده اعالم شود.  تسنیم 

وزارت بهداشت هشدار داد؛

  ورود ضایعات به چرخه خرید تضمینی گندم 

 نظارت های فرمایشی  
سیاست روزگرانی رب گوجه فرنگی در بازار را بررسی می کند؛


