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 اطالعیه بانک شهر در خصوص جابه جایی 
شعب تخریب شده در حوادث اخیر

مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک ش��هر، در پی 
حوادث پیش آمده در برخی شهرهای کشور و تخریب 
تعدادی از ش��عب و واحدهای بانک��ی، اطالعیه ای را 

خطاب به مشتریان و مراجعان این بانک صادر کرد.
بر این اس��اس، به اطالع می رس��اند ضم��ن تاکید بر 
تالش و پیگیری این بانک جهت ترمیم و جا به جایی 
ش��عب تخریب شده و به منظور ارائه خدمات مطلوب 
تر به شهروندان، از تمامی مشتریان محترم تقاضا می 
ش��ود تا اطالع ثانوی برای دریافت خدمات، به س��ایر 

شعب این بانک در سطح کشور مراجعه کنند.

 سه دستاورد تغییر سن بنا 
در پرداخت تسهیالت خرید خانه

مهدی احم��دی، رییس اداره کل روابط عمومی بانک 
مس��کن س��ه تاثیر مثبت افزایش س��ن بنا در ضوابط 
پرداخت تسهیالت خرید مس��کن در یک ماه اخیر را 

اعالم کرد.
مه��دی احمدی در گفت و گو ب��ا هیبنا با بیان اینکه 
مصوبه جدید بان��ک در خصوص افزایش عمربنا برای 
آپارتمان  هایی که تس��هیالت خرید مس��کن به آنها 
تعلق م��ی گیرد در مدت کوتاهی از اجرا توانس��ت تا 
ح��دودی ب��ازار را تحت تاثیر قرار ده��د، افزود: اجازه 
خرید واحدهای مس��کونی 20 تا 25 س��ال س��اخت 
با تس��هیالت اوراق مس��کن هم در کار س��ازنده ها و 
تولیدکنندگان مسکن از بابت فروش و هم در کار زوج 
های جوان از بابت خرید گش��ایش ایجاد کرده اس��ت 
و نتیج��ه ای��ن تحول را می توانی��م در آمار مربوط به 
بازار معامالت خرید خانه مربوط به ماه مهر در تهران 

مشاهده کنیم.
احم��دی تصریح ک��رد: از آنجا که خان��ه های با عمر 
بنای بیش از 20 س��ال س��اخت حداقل 10 درصد در 
معامالت مس��کن شهر تهران س��هم دارد و به همین 
نسبت در سایر شهرهای بزرگ مورد توجه متقاضیان 
خرید قرار دارد در نتیجه امکان اس��تفاده از تسهیالت 
بانک مس��کن برای خرید این واحدها باعث شکس��ته 

شدن سد رکود در معامالت ملک می شود.

 حضور پرقدرت شرکت های هلدینگ
بانک تجارت در بازار سرمایه

مدیرعامل بانک تجارت براهتمام و لزوم پیش��رو بودن 
ش��رکت ه��ای کارگزاری تج��ارت و س��رمایه گذاری 

ایرانیان در صنعت بورس تاکید کرد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک تج��ارت، دولت آبادی 
مدیر عام��ل این بانک در بازدید از ش��رکت کارگزاری 
تجارت و س��رمایه گذاری ایرانیان به نقش شرکت های 
زیر مجموعه در تسهیل دستیابی بانک به اهداف پیش 
رو تاکید کرد و گفت: مدیریت ارشد بانک تجارت همواره 
توجه ویژه ای به موضوع تامین منافع سهامداران داشته 
و بر این اس��اس برنامه های خود را برای انتفاع هر چه 

بیشتر ذینفعان طرح ریزی کرده است.  
مدیر عامل بانک تجارت یادآور شد: انتظار ما از شرکت 
کارگزاری تجارت توس��عه فعالیتها و افزایش س��هم از 
مش��تریان بازار است به طوری که این کارگزاری سال 
آینده در صدر شرکتهای کارگزاری سیستم بانکی قرار 

گیرد.
وی تصری��ح کرد:افزایش تعامل کارگ��زاری تجارت با 
مدیریت بانکداری ش��رکتی می توان��د راهکار و مدل 
های جدیدی را پیش روی ش��رکت قرارداده و توسعه 

فعالیت ها را به دنبال داشته باشد

بانکها نقش محوری در رونق اقتصادی 
کشور دارند

استاندار قم در دیدار با رئیس اداره امور شعب استان، 
حمایت از تولید و صنایع داخلی را الزمه رشد و رونق 

اقتصادی دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد استان قم؛ 
بهرام سرمس��ت در این دیدار ضمن تقدیر از عملکرد 
بان��ک مهر اقتصاد اظهار داش��ت: حمای��ت از تولید و 
صنایع داخلی موجب رش��د اقتصادی کشور می شود 
و بای��د در بخش خدمات و صنع��ت برنامه ریزی الزم 

صورت پذیرد.
  وی درادامه ایجاد رونق اقتصادی در استان را مستلزم 
همکاری تمامی نهادها، ادارات و س��ازمان ها به ویژه 
بانکها دانس��ت و افزود: بانکها می توانند نقش محوری 
را در رونق اقتصادی ایفا نمایند و س��بب اشتغالزایی و 
رون��ق طرح های تولیدی، خدماتی، صنعتی و عمرانی 

در استان و کشورباشند.
  بهروز درخشان_ رئیس اداره امور شعب استان قم_ 
در ای��ن دیدار به ارائه گزارش��ی از عملکرد بانک مهر 
اقتصاد در راستای بانکداری اسالمی، اقتصاد مقاومتی 
و مسئولیت های اجتماعی به ویژه جنگل کاری 180 
هکتار از اراضی اس��تان خوزس��تان و برگزاری اولین 
یادواره شهدای نظام بانکی در استان پرداخت و اظهار 
داشت: بانک مهر اقتصاد توانسته است در کنار خدمت 
رس��انی به عموم مردم، تس��هیالت قابل توجهی را در 
قالب انواع عقود اس��المی در راستای تامین نقدینگی 
و س��رمایه در گردش به تولید کنندگان و صنعتگران 

پرداخت نماید.

اخبار

افزایش نامحسوس تورم با باال رفتن نرخ بنزین 
س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی پیش بینی کرد؛ با افزایش 

قیمت بنزین تورم چندانی به وجود نیاید.
س��یدحمید حس��ینی گفت: در س��ال 8۶ با مصوبه دولت مبنی بر حذف یارانه 
حام��ل های انرژی؛ اجرای قانون هدفمندی یارانهها کلید خورد، مطابق آن قرار 

بود قیمت حاملهای انرژی به ۹5 درصد فوب خلیج فارس برسد و منابع حاصل از 
آن در بخشهای تولیدی و توسعه حمل و نقل عمومی هزینه شود.

وی اف��زود: رویاروی اجرای دور اول هدفمندس��ازی یارانهها با مش��کل اساس��ی و عدم 
پرداخ��ت درآمد حاصل از طرح  هدفمندس��ازی یارانه ها  که 28 ه��زار میلیارد تومان 
ب��ودو وعده دولت برای پرداخت یارانه به تمام مردم کش��ور ب��ه ۴2 هزار میلیارد تومان 
رسید که ضمن افزایش تورم دست دولت را برای پرداخت سهم بخشهای تولید و حمل 
و نقل عمومی بس��ته نگه داش��ت  و منابع سایر بخش��های دیگر را نیز به خود اختصاص 

داد.  میزان

افزایش قیمت مسکن نداریم 
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه احدی اجازه ندارد که در پی افزایش قیمت 

بنزین قیمت مسکن را افزایش دهد، گفت: هزینه هواپیماها نیز گران نمیشود.
  محمد اسالمی با اشاره به اینکه افزایش قیمت بنزین بر افزایش قیمت هواپیما 
تاثی��ری ندارد؛ اظهار کرد: ای��ن که بخواهیم در رابطه ب��ا افزایش قیمت بنزین 

هیجانی فکر کنیم، نادرست است.
وی افزود: افزایش قیمت س��وخت تاثیری در قیمت مسکن ندارد چراکه سهم بنزین 

بر قیمت کاالی تمام شده زیاد نخواهد بود. احدی اجازه ندارد تغییری در قیمتها ایجاد 
کند و اگر چنین موردی مشاهده شود قطعا تعزیرات برخورد جدی میکند.

وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: بازنگری در مبحث 1۹ ساختمانس��ازی انجام شده و 
انتظارمی رود س��ازمان نظام مهندسی آن را در طراحی ساختمانها نظارت و اعمال کند 
همچنی��ن قراردادهای را در زمینه برقی کردن خط��وط ریلی با بخش خصوصی منعقد 

کرده و به دنبال آن هستیم که این قراردادها را فعال کنیم.  ایسنا 

دولت از حذف یارانه پردرآمدها طفره میرفت 
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید در س��ریعترین زمان ممکن 
همه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین را به صورت عادالنه به حسابهای 

مردم واریز کند تا مشکلی برای خانوادهها ایجاد نشود.
علیاکبر کریمی با اش��اره به افزایش قیمت بنزین، گفت: نیمه ش��ب پنجش��نبه 

هفته گذشته تصمیم ش��ورای هماهنگی اقتصادی مبنی بر افزایش قیمت بنزین 
اجرا شد و دولت به مردم وعده داد که با پرداخت یارانه نقدی، این افزایش قیمت را 

جبران کند؛ این امر موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه دولت برای رف��ع این دغدغه باید اقدام ف��وری و عاجل انجام داده و 
یارانههای نقدی را به حس��اب مردم واریز کند، افزود: این اقدام موجب میش��ود مردم به 
وعدهه��ای دولت اعتماد کنند و آنها را صادقان��ه بدانند ،ضمن اینکه دولت همواره طی 
س��الهای اخیر از حذف یارانه دهکهای پردرآمد طفره میرفت و اعالم میکرد که سازوکار 

شناسایی دهکهای پردرآمد را در اختیار ندارد.  مهر 

وزیر صنعت، معدن و تج��ارت گفت: برخوردها با متخلفان 
و گرانفروش��ان در بازار باید جدی و موثر باش��د و متخلفان 

بدانند با تخلفات، مماشات نخواهیم کرد.
رضا رحمانی در جلسه ویژه ستاد تنظیم بازار بعد از تصمیم 
جدی��د دولت درباره مدیریت جدید مصرف س��وخت، اظهار 
داش��ت: با وجود اینکه ذخیره خوب��ی از کاالها داریم، اما در 
کنار تمهیدات اولی��ه از تولید تا مصرف، حضور خود اصناف 
در نظارتها الزم اس��ت، زیرا امروز هرگونه گرانفروشی و سوء 
اس��تفاده، ظلم در حق مردم است بنابراین برخوردها باید با 
متخلفان در محل و در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تج��ارت گفت: برخوردها با متخلفان 
و گرانفروش��ان در بازار باید جدی و موثر باش��د و متخلفان 

بدانند با تخلفات، مماشات نخواهیم کرد.
وی اضاف��ه ک��رد: با همتی ک��ه در اصناف مش��اهده کردم 
تخلفات کمتر و برخوردهای کمتری را خواهیم داش��ت، اما 
ب��ا آن بخش از اصناف ک��ه مراعات نمیکنن��د انتظار ما از 
اتحادیهها و اصناف مربوط این اس��ت که به نحوی برخورد 

کنند که تخلف دیگر تکرار نشود.
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفت: وقت��ی ذخایر کاالیی 

کامل است و تاثیر قیمت بنزین بر کاالها ناچیز است دلیلی 
ب��ر افزایش قیمت آن نداریم بنابراین باید با بحث روانی در 

این باره مقابله کرد.
رحمانی افزود: مس��ئوالن مربوطه از جمله سازمان تعزیرات 
حکومتی ق��ول داده اند که پروندهه��ای تخلف را خارج از 
نوبت بررسی کنند و با بحثی که با سازمان تعزیرات داشتیم 
قرار شد اسامی متخلفان از طریق بنر و تابلو نوشتهها اطالع 

رسانی شود و مردم ببینند که چه کسانی تخلف کردند.
وزی��ر صنعت با بیان اینک��ه به هیچ عنوان اج��ازه افزایش 
قیمته��ا را نخواهی��م داد، گفت: ما ابتدا از خودمان ش��روع 
کردیم و مج��وز افزایش قیمت دس��تگاههای دولتی را لغو 
کردیم ضمن اینکه در ش��رایط کنونی دس��تگاههای دولتی 
حتی نبای��د تقاضای افزایش قیمت کنن��د و اگر هم تقاضا 

کنند تنظیم بازار آن را نخواهد پذیرفت.
رحمان��ی افزود: از گذش��ته بحثی را پیگی��ری میکردیم که 
روند قیمتها را از تولید تا زنجیرههای خرده فروش��ی کنترل 
کنیم که با طرح جدید دولت درباره مدیریت مصرف سوخت 
انگیزهای پیدا کردیم تا طرح کنترلی خود را تسریع کنیم که 

به موجب آن کنترلها سامانهای و دقیقتر باشد. شاتنا

وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
هیچ افزایش قیمتی در کاالها نداریم 

  وزیر نیرو از افتتاح ۹ نیروگاه حرارتی خبر داد و گفت: با اجرای 
این طرحها همه کشور از انرژی آن بهره مند خواهند شد.

رضا اردکانیان بابی��ان اینکه ۹ نیروگاه حرارتی در جایجای 
کش��ور افتتاح میشود و برق این نیروگاه ها سراسری است، 
ابراز داشت: همه اجزای یک کشور هستیم که میبایست در 

بخش انرژی همه بهره مند شوند.
وی ضمن بیان اینکه سمنان هفتمین استان برای پویش الف 
ب ایران است، افزود: این پویش حرکتی برای به رخ کشاندن 
گردش س��ریع و منظم چرخهای توس��عه و تولید کشور در 
زمان تحمیل ظالمانهترین تحریمهای ضد اقتصادی به ملت 
ای��ران اس��ت، پویش الف ب ایران محدود به این ش��ش ماه 
نخواهد بود و در زمان مقرر برنامه های س��ال ۹۹ به اطالع 
مردم خواهد رسید. وزیر نیرو بابیان اینکه فعالیت دو محصول 
مهم و حیاتی آب و انرژی نقش مؤثری برای استمرار حیات 
و توس��عه پایدار کشور دارد، ابراز داشت: نقش اساسی آب و 
برق بهویژه انرژی بهعنوان اصلیترین زیرساختهای کشورها 

برای حرکت در مسیر توسعه غیرقابالنکار است.
اردکانی��ان بابیان اینکه هر هفته طرحهای بزرگی در عرصه 
آب و برق افتتاح میش��ود، تصریح کرد: 22۷ طرح بزرگ با 

س��رمایه گذاری  ۳۳ هزار میلیارد تومان طی این شش ماه 
در استانهای کشور به افتتاح رسیده است.

وی از احداث 10 س��د بزرگ در شش استان تهران، ایالم، 
قم، یزد، کرمان، آذربایجان غربی و سمنان خبر داد و افزود: 
این طرحها 2۶ هکتار ش��بکه آبیاری و زهکش��ی در  چهار 
اس��تان کشور با جمعیت 1.5 میلیونی را تحت پوشش قرار 
می دهد که ۷2۶ هزار نفر روستایی در قالب یک هزار و 2۴ 

روستا به آبرسانی سالم و پایدار دست پیدا میکنند.
وزیر نیرو بابیان اینکه کل جمعیت روستایی معادل ۹00 هزار 
نفر تا سال  ۹2 به شبکه آب سالم بهداشتی وصل شدند، ابراز 
داش��ت: این در حالی است که در این چند ماه شش میلیون 
و 850 هزار نفر جمعیت روس��تایی به آب بهداش��تی و سالم 
دسترسی پیدا کردند و همچنین 10 هزار و  ۳۴0 روستا نیز 
در زمان دولت تدبیر و امید از ش��بکه آب س��الم و بهداشتی 
بهره مند شدند. اردکانیان بابیان اینکه 111 پروژه برای استان 
س��منان با س��رمایهگزاری یک هزار و ۶00 میلیارد تومان در 
دست اجرا است، تصریح کرد: این طرحها بهطور متوسط 55 
درصد پیشرفت اجرایی دارد که پست ۴00 کیلوولت ایوانکی با 
سرمایه گذاری 8۶ میلیارد تومان ازجمله آنها است. پاون

  وزیر نیرو خبرداد؛
افتتاح ۹ نیروگاه حرارتی   

بانک مرکزی اع��الم کرده که از اول دی اجرای 
سیاس��ت رمز پویا برای حسابهای بانکی را اجرا 
میکن��د؛ ام��ا همین ال��زام در کنار ع��دم اطالع 
کافی مردم از این فرآیند،بس��تر مناس��بی برای 

سودجویان فراهم کرده است.
  تخلف��ات گس��ترده و سوءاس��تفادههای زیاد از 
کارتهای بانکی مردم، چند ماهی اس��ت که بانک 
مرک��زی را وادار ب��ه اتخ��اذ برخی تدابی��ر برای 
جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی کرده است. 
این تصمیم بر این اس��اس بنا ش��ده که برای هر 
کارت بانکی، به جای یک رمز ایستا که فرد بارها 
و بارها از آن اس��تفاده میکند، برای ایجاد امنیت 
باالتر، یک رمز پویا تعریف ش��ود که هر مشتری 
نظام بانکی برای هر تراکنش خود، یک رمز یکبار 
مصرف دریافت کرده و با وارد کردن آن به دستگاه 

پوز یا کارتخوان، تراکنش خود را انجام دهد.
البت��ه ای��ن اولین باری نیس��ت که قرار اس��ت 
سیاست رمز پویا برای تراکنشهای بانکی اجرایی 
شود، بلکه سال گذشته نیز دولت تصمیم گرفت 
که اس��تفاده از رمزهای پوی��ا یا یکبار مصرف را 
برای تراکنشها، اجباری کند اما با نزدیک شدن 

به موعد اجرایی ش��دن ، یکب��اره اعالم کرد که 
اج��رای آن را متوق��ف خواهد ک��رد. در همین 
ارتباط، ناصر حکیمی، معاون وقت بانک مرکزی 
در جم��ع خبرنگاران اعالم کرد ک��ه فعال بانک 
مرکزی اجب��ار در ارایه رمزهای یکبار مصرف را 
برخواهد داشت و تنها حس��ابهایی که تراکنش 
باالیی دارند، به سمت استفاده از رمزهای یکبار 
مص��رف حرکت خواهند کرد. این در ش��رایطی 
است که بس��یاری از مش��تریان نظام بانکی، به 
خودی خود تمایلی ب��رای دریافت رمزهای پویا 
ندارند؛ چراکه هنوز زیرس��اختهای الزم برای آن 
فراهم نشده و همین امر، مشتریان نظام بانکی را 

با دردسرهای بیشتری مواجه خواهد ساخت.
ام��ا اکن��ون بانک مرک��زی با توجه ب��ه افزایش 
و  اف��راد  بانک��ی  کارته��ای  از  سوءاس��تفادهها 
تراکنش��های مشکوکی که با استفاده از کارتهای 

بانکی صورت میگی��رد، دوباره تصمیم به اجرای 
این سیاس��ت گرفته است و بر این اساس، اعالم 
کرده که از اول دیماه امس��ال، سیاست اجباری 
شدن اس��تفاده از رمزهای پویا برای تراکنشهای 
بانک��ی را اجرای��ی خواه��د کرد. بر این اس��اس 
مشتریان نظام بانکی باید برای هر تراکنش خود، 
یک رمز یکبار مصرف دریافت کرده و با استفاده 

از آن عملیات بانکی خود را انجام می دهند.
نکته حائ��ز اهمیت در این می��ان، فراهم آوردن 
زیرس��اختهایی اس��ت که بای��د بر اس��اس آن، 
تراکنش��های بانکی با رمز یکب��ار مصرف صورت 
گی��رد. به این معنا ک��ه تمامی بانکهای کش��ور 
باید تجهیزات و امکانات م��ورد نیاز برای اجرای 
سیاست ارایه رمز یکبار مصرف را فراهم آورند تا 
حال که پای اجبار برای اس��تفاده از رمزهای پویا 
در میان است، مردم با سختی کار مواجه نشوند.

این در حالی است که در شرایط کنونی، به نظر 
میرسد که هنوز زیرساختهای الزم از سوی تمام 
بانکها فراهم نش��ده؛ اگرچه هنوز هم بالغ بر یک 
ماه زمان برای اجرای این سیاس��ت فرصت باقی 
اس��ت؛ اما از هم اکنون که برخی مشتریان برای 
دریاف��ت رمز پویا به بانکه��ا مراجعه کرده و رمز 
خ��ود را هم فع��ال میکنند، با مش��کالت جدی 

مواجه می شوند.
در این میان یکی از مشتریان نظام بانکی گفت: 
رمزهای پویا یا یکبار مصرف تنها ۶0 ثانیه اعتبار 
دارند و بر این اس��اس گاهی اختالل در ارس��ال 
پیام رم��ز یکبار مصرف از س��وی بانک، موجب 
میشود اعتبار رمز به پایان برسد و وقتی مشتری 
رمز را وارد می کند، دس��تگاه کارت را به دالیل 
امنیتی مس��دود کند، چراکه عمال اعتبار رمز در 
۶0 ثانیه به اتمام رس��یده و بانک در مدت زمان 

طوالنیتری همان رمز را برای مش��تری پیامک 
کرده که در نهایت، ورود آن به عنوان رمز کارت، 

منجر به ثبت ورود رمز اشتباه میشود.
وی اف��زود: از آنجایی ک��ه پس از دو مرتبه ثبت 
رمز اش��تباه، کارت غیرفعال میش��ود، مشتریان 
بای��د ب��رای فعال س��ازی کارت خود ب��ه بانکها 
مراجع��ه کرده و همی��ن امر زحمات��ی را برای 

مشتریان نظام بانکی فراهم میآورد.
این مش��تری نظام بانکی خاطرنشان کرد: بانک 
مرکزی پیش از اجباری شدن این سیاست باید 
بانکها را ملزم به فراهم آوردن تمامی زیرساختها 
کن��د تا مردم دچار مش��کل نش��وند و جذابیت 
الزم برای اس��تفاده از آن وجود داشته باشد. به 
خص��وص اینکه تجربه نش��ان داده اگر همراهی 
مردم در اجرای طرحی وجود نداشته باشد، کار 

با مشکل مواجه خواهد شد.
در ای��ن میان، بانک مرک��زی نیز به این موضوع 
واکنش نش��ان داده و به مردم هشدار داده است 
ت��ا برای دریافت رمزهای پویا تنها به س��ایتهای 
بانکها و موسس��ات اعتباری و نیز س��ایت بانک 

مرکزی مراجعه نمایند.  مهر 

بازار نیازمند نظارت های همیشگی قابل اجرا
سیاستروزنحوهنظارتبربازارمعیشتیمردمرابررسیمیکند؛

گزارش

همزم��ان با افزایش قیم��ت بنزین در 2۴  آبان م��اه ؛نگرانی 
های و دغدغه های گس��ترده ای  در خصوص  معیشت مردم  
از س��وی کارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتص��ادی و حتی خود 
مردم مطرح ش��د . ای��ن نگرانی ها از آنجا نش��انت می گرفت 
که براساس تجربه در س��الهای اخیر همواره با افزایش قیمت 
بنزین قیمت کاالها  رش��د قابل توجه��ی را تجربه می کرد و  
همین مس��اله سبب ش��ده بود تا تحلیلیگران از قیمت بنزین 
در کنار عواملی مانند دالر ؛  بع عنوان یک ش��اخص اصلی در 

گرانی کاالها یاد کنند.
نگرانی و دغدغه های مردم دراین زمینه به حدی بودکه مقام 
معظ��م رهبری در س��خنان خود که بی ش��ک فصل الخطاب 
تمام  مس��ایل بود فرمودن��د:» اّوالً وقتی یک چیزی مصّوبهی 
س��ران کش��ور هست، آدم باید با چشم خوش��بینی به او نگاه 
کند، بنده در این قضّیه سررش��ته ن��دارم یعنی تخّصص این 
کار را ن��دارم، گفت��م هم ب��ه آقایان؛ گفتم م��ن چون نظرات 
کارشناس��ها هم در این قضّیهی بنزین مختلف است، بعضیها 
آن را الزم و واجب میدانند بعضیها مضر میدانند، بنابراین من 
هم که صاحبنظر نیس��تم در این قضایا؛ گفتم من صاحبنظر 
نیس��تم لکن اگر سران س��ه قّوه تصمیم بگیرند، من حمایت 

میکن��م. «
معظم له در ادامه فرمایشات خود نگرانی های مردم را مدنظر 
ق��رار دادن��د و فرمودند؛» نکته��ی دّوم اینکه یقین��اً بعضی از 
مردم از این تصمیم یا نگران میش��وند یا ناراحت میشوند یا به 
ضررشان است یا خیال میکنند به ضررشان است، به هر تقدیر 
ناراضی میش��وند، لکن آتش زدن به فالن بانک، این کار مردم 

نیست، این کار اشرار است؛ «
معظ��م له در فرمایش��ات خود بر دق��ت و توجه بیش از پیش 
متولی��ان تاکید کرده و فرمودند:» مس��ئولین ه��م البّته دّقت 
کنن��د، مواظبت کنند، هرچه ممکن اس��ت از مش��کالت این 
کار کم کنن��د. حاال من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از 
مس��ئولین محترم آمدند گفتند که ما مراقبیم که این افزایش 
قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کاالها نش��ود؛ خب بله، 
این مهم اس��ت؛ چون االن گرانی هس��ت، بنا باش��د باز اضافه 
بش��ود گرانی، خب این برای مردم خیلی مش��کالت درس��ت 

میکند؛ باید مراقبت کنند.«

اقدامات عاجل
همزم��ان با فرمایش��ات مقام معظم رهب��ری در مورد افزایش 
قیمت بنزین ، متولیان و دس��ت اندرکاران  مربوطه به بررسی 
ابعاد این مس��اله و ب��ا  اعالم تدابیر درنظر گرفته ش��ده برای 
این مهم نس��بت به رفع این نگرانی مردم اقدام کرده و  اعالم 
کردند که افزایش قیمت بنزیبن تاثیری برقیمت کاالها و سبد 

معیشتی مردم نخواهد شد. 
ب��ه طور مث��ال وزیر صنعت،مع��دن و تجارت ب��ه عنوان یکی 
از اصل��ی تری��ن وزارتخانه هایی که  نق��ش کلیدی در تعیین 
معیش��ت مردم دارد با اعالم این مس��اله ک��ه »در حال حاضر 
از حیث وجود کاالهای مصرفی و مورد نیاز کش��ور در شرایط 
خوبی بهس��ر میبریم و قطع��اً کمبودی وجود ن��دارد و جای 
نگرانی برای مردم نیست« تاکید کرد: »برای صیانت از حقوق 
مردم و جلوگیری از سوءاستفادهگری برخی سودجویان، پس 
از اصالح نرخ بنزین، مقرر کردهایم که هیچ افزایش نرخی در 
کاالها نباید داشته باشیم و با این حال هر گونه افزایش قیمت، 

تخلف محسوب میشود«
 در کنار این صحبت های وزیر صنعت ، معاون  وزیر صنعت نیز 
از برگزاری روزانه جلسات تنظیم بازار به منظور کنترل قیمت 
و تشدید نظارت ها خبر دادو گفت:»مقرر شده تا  هر روز صبح 
با حضور اعضای ستاد تنظیم بازار و برای نظارت بر بازار و روند 
تنظیم فروش، جلس��ات برگزار شود،ضمن اینکه شرایط فعلی 

بازار روند عادی دارد و هیچ گونه کمبود کاالیی نداریم.«
در راس��تای صحبت های قبادی مع��اون وزیر صنعت ؛ معاون 
س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان  ازوجود  ۴ 
الی 5 مصوبه برای حاکم شدن آرامش در بازار خبرداد و مدعی 
شد پایش مس��تمر بازار در درجه نخست قرار دارد. همچنین 
قائممقام وزیر صمت  نیز ازانجام روزانه ۳0 هزار مورد بازرسی 
برای کنت��رل قیمتها خبرداد و گفت:  هر گونه افزایش قیمت 
کاالها، به بهانه تغییر نرخ بنزین در بازار رصد میشود و  ۴ هزار 
بازرس از سازمان حمایت و اتاق اصناف، روزانه ۳0 هزار مورد 
بازرس��ی میدانی را در سطح کشور برای کنترل قیمتها، انجام 

خواهند داد. همچنین در راس��تای اجرای طرح اصالح قیمت 
بنزین و به منظور کنترل بازار، عالوه بر این گشتهای مشترک، 
س��ازمان تعزیرات حکومتی نیز ب��ا 15 هزار بازرس در قالب 8 

هزار اتحادیه، قیمتها را در بازار رصد میکند.
  ه��ر چند اقدامات و عملیات های اجرایی از س��وی متولیان 
و دس��ت اندرکاران این نوید را س��ر می دهد که  در ش��رایط 
کنونی ش��اهد افزایش قیمت  و گرانی ها کاالها نخواهیم بود 
اما کارشناس��ان و تحالیلگران با بررس��ی اقدامات انجام شده 
چند نکته را مطرح می کنند که به نظر می رسد باید بیش از 
گذشته مدنظر متولیان قرار گیرد. این کارشناسان با مبنا قرار 
دادن جلس��ات روزانه تنظیم بازار این نکته را مطرح می کنند 
که این روند تا چه زمانی قابلیت استمرار دارد و اینکه آیا این 
امکان در تمام طول س��ال برای ای��ن متولیان که عمدتا چند 
س��مت را همزمان دارند ؛وجود دارد که جلسات مستمر برگرا 
کنن��د و  آیا این توانایی و امکان وجوددارد که این تعداد ناظر 

فوق العاده دربازارها ایفای نقش کند . 

نظارت سیستماتیک
ای��ن گ��روه از تحلیلگران با اعالم این مس��اله که تداوم چنین 
رویه ای برای بلند مدت نمی تواند کارس��از و عملیاتی باش��د 
؛ میگویند :بی ش��ک  در صورتی ک��ه  متولیان نظارت ها رابه 
سمت سیستماتیک شدن و با نظارت دقیق سوق دهند حجم 
قابل توجهی از مش��کالت مرتفع خواهد شد. ضمن اینکه اگر 
مجازات های س��نگین و  قابل اجرایی برای متخلفین وس��وء 
اس��تفاده کنندگان در نظر گرفته ش��ود به مراتب درصد قابل 

توجهی از این تخلفات کم خواهد شد .
این گروه  با بیان اینکه  هزینه حمل و نقل یک عامل اصلی در 
افزایش قیمت و بهای تمام شده کاالهاست تصریح می کنندکه 
دیر یا زود این اثر گذاری قیمت بنزین در کاالها و به ویژه بهای 
تمام شده آنها نمایان خواهد شدو با این تفاسیر متولیان باید با 
اصالح ساختار نظارت و کنترل خود به گونه ای عمل کنند که 
بتوانند مناش��ه تخلف و سوءاستفاده را از ریشه خشک کنند و 
با نظارت های دقیق به شکلی زنجیره های درگیر دراین مساله 
در مبداء؛مقص��د و فرآیند توزیع رص��د کنند که  مجالی برای 

حضور دالالن و سوءاستفاده کنندگان مهیا نشود. 

مشکالت مردم در دریافت رمز پویا ادامه دارد؛

سودجویان در کمین کارتهای بانکی


