
 برگزاری پنجمین کنفرانس 
 و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران

با حمایت همراه اول
پنجمین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا 
ایران با حضور و حمایت همراه اول آغاز به کار کرد. 

به گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات سیار 
ای��ران، اپرات��ور اول با حمایت و حض��ور در پنجمین 
کنفران��س و نمایش��گاه تخصصی اینترنت اش��یا و به 
عن��وان یکی از بازیگ��ران اصلی و عم��ده این بخش، 
به دنبال گس��ترش ارتباط تجاری ب��ا دیگر بازیگران 
اکوسیس��تم اینترنت اشیا کشور اس��ت.در این رویداد 
دو روزه ک��ه در س��الن مرک��ز مطالعات به��ره وری و 
منابع انس��انی س��ازمان مدیریت صنعت��ی برگزار می 
ش��ود ع��اوه بر حضور ش��رکت ها و اس��تارتاپ های 
فعال حوزه اینترنت اش��یا در نمایشگاه جانبی، تمامی 
ذینفعان و فعاالن حوزه هوشمندس��ازی، اس��تارتاپ 
ها، پژوهش��گران، فعاالن و عاقه مندان این حوزه در 
قالب نشس��ت ها و رویدادهای تخصصی »راهکارهای 
هوشمندس��ازی مصرف انرژی مبتنی بر فناوری های 
نوی��ن دیجیتالی« و »کاربردهای نوین اینترنت اش��یا 
در کش��اورزی هوشمند« مش��ارکت خواهند داشت.با 
توجه به اینکه رویداد مذکور از سال 1394 به صورت 
س��االنه و به عنوان گردهمایی فع��االن حوزه اینترنت 
اشیا، هر سال به مهمترین موضوعات روز این حوزه و 
همچنین دغدغه های مختلفی که ذینفعان و بازیگران 
این فضا در راس��تای رش��د و توس��عه تکنولوژی های 
مرتبط و ش��کل گیری بازار و اکوسیس��تم متناسب با 
نیازهای کشور می پردازد، همراه اول به عنوان حامی 
IOTex2019، مش��ارکت فعال��ی در برگ��زاری آن 

خواهد داشت.

 شبکه تعاملی نخبگان جوان اقتصادی 
به همت وزارت امور اقتصادی و دارایی

ش��بکه تعامل��ی نخبگان ج��وان اقتصادی ی��ا اکونت 
با ه��دف بهره مندی ازس��رمایه های فک��ری جوانان 
ب��ه هم��ت وزارت امور اقتصادی و دارای��ی راه اندازی 
ش��د.به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات، 
با تاکیدات مقام عال��ی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
بس��تری فناورانه، تحت عنوان اکونت )ش��بکه تعاملی 
نخبگان جوان اقتصادی(، ایجاد ش��ده تا از طریق آن 
ضمن اس��تفاده ازس��رمایه های فکری جوانان، زمینه 
ب��رای نقش آفرین��ی آن��ان در حل مس��ائل اقتصادی 
کش��ور فراهم ش��ود.اکونت ضمن ایجاد اتاق های فکر 
تعاملی از ابتدا اقدام به جذب اس��اتید جوان دانشگاه، 
کارشناس��ان، صاحب نظران و صاحبین کس��ب و کار 
به عنوان اعضای حقیقی فعال در ش��بکه نموده است.
براس��اس این گزارش، شبکه تعاملی در تاش است با 
بهره گیری از سرمایه های فکری نخبگان جوان کشور 
پس از شناس��ایی مسائل و دغدغه های اساسی اقتصاد 
ای��ران ،آن ها را اولویت بندی نموده ،راهبردهای علمی 
و ایده های خاقانه ای برای حل مس��ائل و چالش های 

کنونی و پیش رو ارائه نماید.

 روش های دریافت رمز دوم پویا 
در بانک پاسارگاد

جه��ت جلوگیری از س��وء اس��تفاده کاهب��رداران از 
اطاع��ات کارت ه��ای بانک��ی و افزای��ش امنی��ت در 
پرداخت ه��ای اینترنت��ی مبتنی بر کارت، مش��تریان 
بانک پاس��ارگاد، از طریق سامانه های بانکداری مجازی 
و همراه بانک پاسارگاد نسبت به فعال سازی و دریافت 
رم��ز دوم پویا اق��دام کنند.به گ��زارش روابط عمومی 
بانک  پاس��ارگاد، چنانچه مش��تریان هنوز از رمز ایستا 
ب��رای انج��ام پرداخت ه��ای اینترنتی خود اس��تفاده 
می کنند، اکیدا توصیه می ش��ود جه��ت جلوگیری از 
حمله های فیشینگ و سوء استفاده از کارت های بانکی، 
در اسرع وقت نسبت به فعال سازی رمز دوم پویا اقدام 
کنند.بر اس��اس این خبر، مش��تریان بانک پاس��ارگاد 
می توانن��د، از طری��ق س��امانه بانکداری مج��ازی و یا 
س��امانه موبایل بانک )همراه بانک(، رم��ز پویا را فعال 
کنن��د و جهت دریافت رمز دوم پویا از طریق س��امانه 
 )USSD( و یا کد دستوری )موبایل بانک )همراه بانک
به صورت #720* اق��دام کنند. به این ترتیب که در 
س��امانه بانکداری مجازی از طری��ق گزینه »مدیریت 
ن��وع رم��ز دوم« در بخ��ش »کارت های م��ن« امکان 
فعال سازی و در س��امانه همراه بانک از منوی کارت و 
انتخاب عملی��ات »رمز پویا« در گزینه های هر کارت، 

امکان فعال سازی و دریافت این نوع رمز وجود دارد.

حضور فعال بانک پارسیان در کنگره بین 
المللی علمی راینولوژی ایران

بانک پارس��یان ب��ا ارائه انواع خدم��ات بانکی، مالی و 
مش��اوره ای در هفتمی��ن کنگره بی��ن المللی علمی 
راینول��وژی ایران به عنوان تنها بانک دعوت ش��ده به 

این کنگره، حضوری فعال و مؤثر داشت.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، در این کنگره 
که حدود 1000 تن از پزش��کان و متخصصان گوش، 
گلو و بینی از سراسرکشورحضور داشتند،کارشناسان 
بان��ک پارس��یان با برپای��ی غرفه، به ارای��ه خدمات و 

معرفی محصوالت به پزشکان پرداختند.

اخبار

احتمال کشف یک مخزن بزرگ نفتی جدید  
مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان سال 
جاری، کش��ف یک مخزن جدید نفتی در اس��تان خوزس��تان نهایی شده و خبر 

خوش آن به مردم عزیز ایران اعام شود.
س��یدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: در خلیج 

فارس برنامه های اکتشافی در دس��ت اقدام داریم اما طبیعتاً خیلی انتظار نداریم 
که کشف های بزرگی را در خلیج فارس داشته باشیم.

وی افزود: تنها جایی که مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی نفت در اکتشاف نفت و گاز در 
آن منطقه کاری انجام نمی دهد، منطقه دریای خزر است.

هندی با اشاره به کشف مخزن 22میلیارد بشکه ای نفت در استان خوزستان که در ماه 
گذش��ته رسماً اعام شد، گفت: خبر خوب بعدی نیز مربوط به همین منطقه است، چرا 
که اکتشافات در این منطقه ادامه داردو پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری، کشف 

یک مخزن جدید نفتی در استان خوزستان نهایی شده و اعام شود.  تسنیم 

امتناع ازعرضه الستیک به بازار بخاطربنزین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعام کرد: تصمیم کارخانه های تولید الستیک برای 

توزیع نکردن محصوالت تخلف است و با آن ها برخورد می شود.
رضا رحمانی در واکنش به کمبود الستیک در بازار به دلیل تصمیم کارخانه های 
تولیدی برای توزیع نکردن محصوالت، گفت: این موضوع مربوط به بنزین است. 

وی افزود: بر اساس گزارش های رسیده بسیاری از بنکداران از عرضه کاال خودداری 
می کنند، زیرا می خواهند از نرخ دالر پس از افزایش قیمت بنزین آگاه شوند.

عض��و کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه عرضه نکردن کاال مانند احتکار اس��ت، افزود: 
خودداری از عرضه کاال به بازار پس از افزایش قیمت بنزین مصداق تخلف است و با آن ها 
برخورد می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پس از افزایش قیمت بنزین عده ای 

می خواهند از فرصت سوءاستفاده کنند که با آن ها برخورد خواهد شد.
گفتنی اس��ت دولت در تاریخ 24 آبان ماه س��الجاری نس��بت به افزایش قیمت بنزین و 

اجرای طرح سهمیه بندی بنزین اقدام کرد.   خانه ملت 

ارزش ۱۸۰ هزار میلیاردی صندوق های بازار سرمایه
رییس سازمان بورس ارزش صندوق های بازار سرمایه را 1۸0 هزار میلیارد تومان 

عنوان کرد.
ش��اپور محم��دی با اش��اره ب��ه اینکه اخی��را ش��ورای فقهی تصمی��م گرفته و 
دس��تورالعمل ها در شورا بررسی می ش��ود تا از هرگونه انحراف جلوگیری شود،  

اظهار کرد: در شورای فقهی سازمان بورس عاوه بر بررسی ابزارها، دستورالعمل ها 
هم بررس��ی می ش��ود. ابزارهای مالی دنیا غی��ر از یکی - دو م��ورد، همه به صورت 

عملیاتی در ایران وجود دارد و س��هام موجود در ایران  اسامی است و ارزش آن 1۵00  
ه��زار میلیارد تومان اس��ت. محمدی گفت: زمان اجرای عملیات ب��ازار باز، بانک مرکزی 
می تواند اوراق را از بازار س��رمایه بخرد و نقدینگی جامع��ه را افزایش دهد یا اوراقی که 
خری��داری کرده را به بازار بازگرداند و انقباض نقدینگی کند. بانک مرکزی تاکنون فقط 
از حجم پول استفاده کرده و عملیات بازار باز را نداشته، اما فرصت هایی در بازار سرمایه 

ایجاد شده تا بازار باز عملیاتی شود.  ایسنا 

قائ��م مقام وزیر صم��ت با تاکید بر اینک��ه دالر از مبادالت 
تجاری میان ایران و اوراس��یا باید حذف ش��ود، گفت: فارغ 
از تحریم آمریکا، کش��ورها بر اساس منافع ملی خود، روابط 

تجاری با ایران را گسترش می دهند.
حسین مدرس خیابانی  گفت: بر خاف تحریم های آمریکا، 
ایران مس��یر توس��عه تجارت با دنیا را ادامه داده و پیوستن 
ب��ه بلوک های تج��اری و پیمان های منطقه ای را با قدرت 

دنبال می کند.
قائ��م مق��ام وزیر صنعت، مع��دن و تجارت اف��زود: روند رو 
به رش��د تجارت خارج��ی ایران با دنیا نش��ان می دهد که 
کش��ورها فارغ از تحریم های آمریکا، بر اس��اس منافع ملی 
خود با ایران کار می کنند و توس��عه تجارت با کشورمان را 

در دستور کار دارند.
وی تصری��ح ک��رد: نمونه این کش��ورها، اعض��ای اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا هستند که بر اساس آمارها، رشد تبادالت 

تجاری با ایران را در دستور کار دارند.
قائ��م مقام وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در امور بازرگانی 
اف��زود: اراده ای��ران و کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا بر 
اج��رای کامل توافق نامه ای اس��ت که ب��ه تازگی میان دو 
طرف اجرایی ش��ده و تاکید بر این است که ظرف سه سال 

آتی بتوان به توافق نامه کامل تجارت آزاد دست یافت.
وی تصریح کرد: همه ارکان مدیریتی کشور بر اجرای کامل 
این توافق نامه با هدف ارتقای س��طح تجاری میان ایران با 
پنج کش��ور عضو تاکید داشته و همانطور که وزیر تجارت و 
اقتصاد اتحادیه اوراس��یا نیز امروز اشاره کردند این اراده از 

سوی طرف مقابل نیز وجود دارد.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مداخله خارجی بر اجرای 
کام��ل این توافق نامه خللی وارد نمی  کند، اظهار داش��ت: 
بر اساس تاکیدی که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دارند 
اجازه اختال در اجرای این توافق نامه با فشارهای خارجی 
نخواهن��د داد ضمن اینکه بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده 
س��طح مبادله تجاری ایران با اوراسیا می تواند به این شرط 

30 میلیارد دالر افزایش پیدا کند.
م��درس خیابان��ی با بیان اینک��ه هم اکنون س��هم ایران از 
مب��ادالت 900 میلیارد دالری کش��ورهای اوراس��یا با دنیا 
تنها 2.۶ میلیارد دالر اس��ت، خاطرنشان کرد: بر این اساس 
سهم ایران سه دهم درصد از مجموع تجارت این اتحادیه با 
دنیاس��ت ضمن اینکه حجم تجارت کشورهای عضو اوراسیا 
ب��ا ما حدود دو درصد اس��ت و این تواف��ق نامه تجاری می 
تواند باعث شود مبادالت تجاری در حوزه صادرات و واردات 

ارتقا یابد.
قائ��م مقام وزیر صنعت، معدن و تج��ارت ادامه داد: جایگاه 
اوراس��یا و اعضای آن در تجارت جهانی از یک سو و جایگاه 
ای��ران در تولی��د انواع محصوالت مختل��ف از معدن، خرما، 
پس��ته تا مس از سوی دیگر می تواند به ارتقا سطح تجارت 

دو طرف کمک کند.
وی گف��ت: ام��روز از س��هم دو درصدی تجارت اوراس��یا با 
ای��ران ۵0 درصد مربوط به روابط ایران با روس��یه بوده که 
از تجارت با این کش��ور نیز ۵0 درصد در حیطه محصوالت 
کشاورزی قرار می گیرد که امید است از قبل این توافقنامه 
تعرف��ه ترجیحی، حوزه کاالهای صنعت��ی در کنار کاالهای 

کشاورزی تقویت شود. مهر 

قائم مقام وزیر صنعت اعالم کرد

حذف دالر از مبادالت تجاری ایران با روسیه
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام و رئیس کمیته فقهی 
س��ازمان بورس گفت: سران س��ه قوه به دنبال این بودند تا 
بان��ک مرکزی ابزاری را برای مدیریت ب��ازار پول راه انداری 
کن��د که همراه با ربا نباش��د و در کن��ار آن از کارایی الزم 
برخوردار باش��د که اوراق ودیعه از جمل��ه ابزارهایی که به 
شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع شد؛ این ابزار در ماه های 

پایانی سال جاری عرضه خواهد شد.
غامرضا مصباحی مقدم افزود: ابزارهای مالی اسامی امروز 
به صورت گس��ترده در بازار س��رمایه رونق پیدا کرده کرده 

است که یکی از این ابزارها اسناد خزانه اسامی است.
وی ادامه داد: دولت س��الیان متمادی اس��ت که از اس��ناد 
خزانه اسامی به منظور تامین منابع مالی استفاده می کند 
که امسال رقم بزرگی از بودجه عمومی دولت با اتکا بر این 

ابزار تامین شده است.
مصباحی مقدم گفت: در صورتی که این ابزار نبود، دولت از 
چه ابزاری می توانست برای تامین منابع مالی استفاده کند، 

تاکنون این ابزار عمق فعالیت زیادی را پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: از تجربه کمیته فقهی سازمان بورس برای 
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی استفاده کردیم که سال 
گذش��ته این ش��ورا که رکن مهم��ی از ارکان بانک مرکزی 
بوده و مصوبات آن الزم االجراس��ت، به صورت رس��می آغاز 

به کار کرد.
مصباح��ی مقدم گف��ت: این کمیته تا 10 س��ال به صورت 
غیررس��می در حال فعالیت بود اما اکنون از جایگاه قانونی 
برخوردار ش��ده اس��ت.  رئیس کمیته فقهی سازمان بورس 
افزود: س��ال گذش��ته روش اس��تمهال بده��ی بانک ها در 

ش��ورای فقهی ب��ه گونه ای که بانک ها دچ��ار ربا و جرایم 
تاخیر غیر مش��هود نشوند تدوین ش��د و بانک ها به منظور 

اجرا آن را به سایر بانک ها اباغ کرد.
وی گفت: این روش استمهال مانع از بهره مرکب که اکنون 
بس��یاری از بدهکاران بانکی دچار آن هستند جلوگیری می 
کند. مصباحی مقدم گفت: مصوبه ای برای حل این مس��اله 
در اختی��ار مجلس قرار گرفت که اکنون به دس��ت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام رسیده و نتیجه آن تاکنون مشخص 

نشده است.
وی ب��ه اوراق��ی که اخیرا در ش��ورای فقه��ی بانک مرکزی 
تصویب ش��ده اشاره و بیان کرد: سران سه قوه به دنبال این 
بودن��د تا بانک مرکزی ابزاری را برای مدیریت بازار پول راه 
انداری کند که همراه با ربا نباش��د و در کنار آن از کارایی 
الزم برخوردار باش��د که اوراق ودیعه از جمله ابزارهایی که 
به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع شد که این ابزار در ماه 

های پایانی سال جاری عرضه خواهد شد.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گف��ت: از طریق این 
اوراق م��ردم نقدینگ��ی خود را نزد بان��ک مرکزی به امانت 
می گذارند که بانک مرکزی موظف است در بازه های زمانی 
مش��خص نقدینگی مردم را چه از نظر فیزیکی و چه از نظر 

ارزش با توجه به تورم حفظ کند.
وی ب��ا بیان اینکه هر گونه ایجاد نقص در مال مردم موجب 
ضمان شرعی خواهد ش��د، افزود: بانک مرکزی و دولت اگر 
عامل کاهش ارزش پول مردم باشند ضامن هستند و هرگونه 
کاهش ارزش پول ناش��ی از اقدام عامرانه بانک مرکزی است 

که بانک ها باید این مساله را جبران کنند.   ایرنا  

تا پایان سال

اوراق ودیعه در بازار عرضه می شود

مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران گفت: 
ای��ران در تولید مس دارای رتبه هش��تم جهان 
اس��ت که با توس��عه اکتش��افات به رتبه هفتم 

خواهیم رسید.
اردشیر س��عدمحمدی در خصوص صنعت مس، 
مش��کات و راهکاره��ای ح��ل آن تصریح کرد:  
برنام��ه اکتش��افی ش��رکت ملی مس به ش��کل 
جدی  ادامه دارد و ما در حین استخراج عملیات 

اکتشاف را هم انجام می دهیم.
وی اف��زود: ایران با تولید 34.۵ میلیون تن مس 
محتوای خالص، رتبه هش��تم جهان را داراست 
که با توسعه اکتشافات به رتبه هفتم می رسیم.
وی با اشاره به ذخایر باالی مس در کشور گفت: 
در س��ه منطقه س��ونگون، میدوک و سرچشمه 
ذخایر خوبی برای اکتشاف داریم. در حال حاضر 
ذخایر معدنی س��ونگون به بیش از یک میلیارد 
و 200 میلیون تن افزایش یافته و ذخایر معدن 
م��س میدوک نیز به بی��ش از ۵00 میلیون تن 

افزایش یافته است.
س��عدمحمدی درباره کیفیت مس ایران توضیح 
داد: کیفی��ت م��س ایران از ان��واع مس تولیدی 
در دنیا بهتر اس��ت و م��ا قادریم مس با کیفیت 
99.999 پی پ��ی ام را ه��م تولید کنی��م که در 
صنایع های تک به کار می رود و مشتریان خاص 

خود را دارد.
وی افزود:  تولید مس در کش��ور در سال جاری 
10 درصد بیش از س��ال گذش��ته و 1۵ درصد 

بیشتر از برنامه ریزی قبلی بوده است.
وی تاکید کرد: ظرفیت تولید ذوب مس تا پایان 
س��ال 9۸ ب��ه 400 هزار تن ارتق��ا پیدا می کند 
ک��ه 120 هزار ت��ن آن در واحد خات��ون آباد و 
2۸0 هزار تن در واحد سرچش��مه اس��ت. سال 

آینده هم 100 هزار تن در س��ونگون ذوب مس 
خواهیم داش��ت که به ظرفیت ذوب مس کشور 

افزوده خواهد شد و به ۵00 هزار تن می رسد.
سعدمحمدی تش��ریح کرد: در حال حاضر تمام 
ظرفی��ت مورد نیاز داخل را از طریق بورس کاال 
تامین و تفاوت عدم نیاز داخل را صادر می کنیم. 
وی ب��ا تاکید بر اهمیت صنع��ت مس در آینده 
افزود: در 10 س��ال آینده 30 درصد خودرو های 
جهان الکتریکی خواهند شد که نیاز بیشتری به 

مس خواهند داشت.
وی با اش��اره به جای��گاه هفتم ای��ران در تولید 
مس گف��ت: م��ا در س��ال های گذش��ته 22.۵ 
میلی��ون تن ذخیره مس خالص داش��تیم که با 
اکتشافات جدید توانستیم جایگاه هشتم دنیا را 

حفظ کنیم. وی ادامه داد: در حال حاضر 34.۵ 
میلیون تن مس خالص در کشور داریم و ذخایر 
م��ا 4.1۵ درصد ذخایر جهان اس��ت که با روند 
اکتش��افات امیدواری��م به زودی ب��ه رتبه هفتم 

دست پیدا کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران درباره 
داخلی س��ازی در صنعت م��س توضیح داد: در 
بخش ساخت، بیشتر قطعات داخلی سازی شده 
است. از 1092 قطعه ای که در سال جاری برای 
داخلی س��ازی هدف گذاری شده 390 قطعه را 
داخلی س��ازی کرده ایم و  مابقی هم در مرحله 

مهندسی معکوس هستند.
وی تصری��ح ک��رد: در بخ��ش ه��ای دیگر مثل 
کنس��انتره هم با ایمیدرو و صنعتگران هماهنگ 

هس��تیم تا داخلی سازی صورت گیرد. در بخش 
تجهی��زات خاص کوره های آجر نس��وز هنوز در 
قس��مت هایی وابسته هستیم، اما در بحث دانش 
ما چیزی کم نداریم و ب��ا برگزاری همایش ها و 
آموزش های مدام تاش می کنیم دانش همکاران 

را به روز نگه داریم.
وی تاکید کرد: ط��ی مدت یک ماه و نیم آینده 
4۵00 میلیارد تومان طرح در حوزه مس افتتاح 
خواهد ش��د که با افتتاح این طرح ها  2 میلیارد 

تن به ذخایر اضافه می شود.
س��عد محمدی ادامه داد: اس��تراتژی ما سرمایه 
گذاری برای تولید بیش��تر کنس��انتره است. در 
حال حاض��ر 1۸۵ میلیون ت��ن عملیات معدنی 
در کش��ور انجام می ش��ود ک��ه ۵1 میلیون تن  
م��اده معدنی اکتش��اف می ش��ود. وی افزود: ما 
م��ی خواهیم عملیات معدنی را ارتقا دهیم تا در 
بخش کنس��انتره و تولید مس در کش��ور ارتقاء 

یابیم و اشتغال زایی افزایش یابد.  فارس

نظارت کاغذی بر گرانی کاالها 
سیاست روز نحوه نظارت ها بعد از افزایش قیمت  بنزین را بررسی می کند؛

گزارش
در ح��دود 1۶ روز از اج��رای ط��رح افزایش قیم��ت بنزین و  
برقراری س��همیه بندی بنزین در کشور می گذرد و علی رغم 
تاش متولیان و دست اندرکاران حوزه های نظارتی و حمایتی 
ازجمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و 
همچنین وزارت صنعت ،معدن و تجارت وزیر صنعت، معدن و 
تجارت  و بازرسان اصناف و ... همچنان اخبار های متعددی در 
خصوص افزایش قیمت  کاالها به ویژه برخی کاالهای اساسی 
مش��اهده می ش��ود و  نکته جالب تر آن  متولیان مربوطه  در 
پاس��خ به تمام این موارد آن اس��ت که می گویند با متخلفان 

برخورد می کنیم . 
 در کن��ار افزایش قیمت بنزین برخاف آنچه متولیان نس��بت 
ب��ه آن  اب��راز میکردند قیمت ها رش��د فزاین��ده ای را تجربه 
ک��رده اند به طوریکه برخی محصوالت لبنی و برخی س��یفی 
جات و تعدادی از کاالهای اساس��ی نی��ز روند صعودی قیمت 

را تجربه کردند.
 در کنار این آمارها اما حکایت گرانی ها از زمان افزایش قیمت 
بنزی��ن روایت جالب تری اس��ت به این ترتیب که در اس��تان 
تهران قیمت اقام میوه  با رشد۵00 تا 2 هزار تومانی ؛قیمت 
مرغ با رش��د ۵00تومانی و برنج نیز با افزایش هزار تا 3  هزار 

تومانی در انواع برنج های ایرانی مواجه شده است. 
از طرفی نرخ حبوبات با 10 درصد رش��د وهر ش��انه تخم مرغ 
نیز با رش��د حدود ۵00تا هزار توم��ان در برخی مناطق روبرو 
شده است و دست آخر کریه تاکسی هایی که متولیان همواره 
مدع��ی بودند که تغیی��ر ی نمی کند با رش��د مابین ۵00 تا 

1۵00 تومان در مسیرهای مختلف روبرو شده است. 
البته نباید این نکته را فراموش کرد که اینروند افزایش قیمت 
ه��ا تا پیش از این در طی ماهها و س��ال های گذش��ته وجود 
داش��ته اما گرانی گوجه فرنگی و پیاز وسیب زمینی مربوط به 
امروز و دیروز نیس��ت و ماههاس��ت که پا برجاست به طوریکه 
براس��اس اعام مرکز آمار متوس��ط قیمت »گوجه فرنگی« در 
آبان ماه امس��ال نس��بت به مهرماه ۵۵.۵ درصد رش��د داشته 
اس��ت وعاوه بر »گوجه فرنگ��ی«، قیمت »پیاز« و »تخم مرغ 
ماشینی« هر کدام به ترتیب 17.۸ درصد و ۸.9 درصد نسبت 
به مهرماه رش��د قابل توجهی داش��ته اند.   در کنار این موارد 
همچنین در یک س��ال گذش��ته چای خارجی با ۸۶.4 درصد 
بیش��ترین رش��د قیمتی را تجربه کرده و پس از آن گوش��ت 

گوس��فندی و شیر پاستوریزه به ترتیب با ۵9.7 و 4۶.3 درصد 
در رتبه های بعد افزایش قیمت قرار داشتند. 

رشد دالر همگام با بنزین
 از طرف��ی در زمانی که قیمت بنزین از س��وی دولت افزایش 
یاف��ت قیم��ت دالر در رقم ه��ای 11 ه��زار و ۶00 تومان در 
نوس��ان بود و مک��ررا رئیس کل بانک مرک��زی براین موضوع 
تاکی��د میکرد که  بازار در اخیتار و تحت کنترل بانک مرکزی 
اس��ت و اجازه هیچ گونه سو اس��تفاده و سفته بازی را از تمام 
دالالن گرفتهایم اما  با وجود تمام این حرفها روز گذشته دالر 

قم های باالی 12 هزار و ۶00 تومان را تجربه کرد .

ای��ن اتفاقات در حال��ی رخ داده که همزمان ب��ا گرانی بنزین 
و درس��ت در تاری��خ 2۶ آب��ان م��اه س��الجاری ) 2 روزبعداز 
افزایش قیمت بنزنین(؛س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان در اطاعیه ای اعام ک��رد :»هرگونه افزایش 
قیمت به بهانه افزایش قیمت بنزین ممنوع است و با متخلفان 
برخورد می ش��ود.« دراین اطاعیه به صراحت اعام شده بود 
که » بر اس��اس مصوبه جلس��ه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ 
24 آب��ان، هر گونه افزایش قیم��ت کاال و خدمات به خصوص 
ب��ه بهان��ه افزایش قیمت بنزی��ن ممنوع خواهد ب��ود. در این 
اطاعیه آمده اس��ت که س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان ضمن رصد و پایش بازار و کس��ب اطاعات از 

تمام��ی مراکز توزیع با هر گونه افزایش قیمت برخورد خواهد 
کرد.همچنین بر اساس هماهنگی های انجام گرفته با سازمان 
تعزیرات حکومتی رسیدگی به این پرونده ها در اولویت برخورد 

و صدور رای خواهد شد.«
نکته قابل توجه در این اطاعیه تاکید شده بود »این اطاعیه 
به منزله اباغیه رس��می تلقی ش��ده و اجرای آن برای تمامی 

واحدهای اقتصادی ذینفع الزامی است.«
 حال با وجود این تاکیدات اما روز گذشته وزیر صنعت ،معدن 
و تجارت خود دلیل عرضه کاالها و  باال رفتن قیمت الستیک 
را ب��ه موض��وع بنزین ربط م��ی دهد و در واکن��ش به کمبود 
الس��تیک در بازار به دلیل تصمیم کارخانه های تولیدی برای 
توزی��ع نکردن محص��والت می گوید» بر اس��اس گزارش های 
رس��یده بسیاری از بنکداران از عرضه کاال خودداری می کنند، 
زی��را می خواهند از نرخ دالر پس از افزایش قیمت بنزین آگاه 
ش��وند.در حالی ک��ه عرضه نکردن کاال مانند احتکار اس��ت و 
خ��ودداری از عرضه کاال به ب��ازار پس از افزایش قیمت بنزین 

مصداق تخلف است و با آن ها برخورد می شود.

جمله کلیشه ای
این روزه��ا دیگر تکرار جمله برخوردب��ا متخلفان  یک جمله 
کلیشه ای ش��ده و کمتر کسی است که باور کند اگر متولیان 
از برخورد حرف می زنند یعنی قرار اس��ت تمام متخلفینی که 
بر خاف اباغیه های صورت گرفته نس��بت به افزایش قیمت 
اقدام کرده اند؛مقرر اس��ت برای ریال به ریال گرانی هایش��ان 
پاسخ دهند. بی شک اگر این نظارت های لحظه ای و بازرسی 
های نامحسوس و محسوس نمودی داشت ؛  هیچ فردی اقدام 
به عدم عرضه کاال و یا باال بردن نرخ محصوالت خود نمی کرد 
چرا که میدانس��تعاقبت کار با یک برخ��ورد جدی و عملیاتی 
روبروخواهد بود و  تخلف از این قوانین می تواند تمام سرمایه 
و  کسب و کار وی رابر باد دهد .اما در حاضر نه تنهااین چنین 
نیس��ت بلکه همزمان با رش��د قیمت بنزین و در پی آن دالر 
تولیدکنندگان بی اعتنا به تمام دس��تور العمل ها و بخش نامه  
ها به نظاره نشس��ته اند تا متناس��ب با نوس��ان دالر نسبت به 
کس��ب سود خود اقدام کنند و به خوبی می دانند آن  خبری 
از آن نظارت ها و برخوردهای س��فت و س��خت نیست که اگر 

بودحال و روز بازار امروز اینگونه نبود. 
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مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس مطرح کرد؛
برنامه ریزی برای دستیابی ایران به رتبه هفتم تولید مس جهان


