
طرح تنخواه کارت تعاون جهت مشتریان 
بانک توسعه تعاون اجرایی می شود

طرح تنخواه کارت تعاون باهدف ارائه خدمات مبتنی 
ب��رکارت به س��ازمان ها، اتحادیه ها و ش��رکت های 
تعاونی در راس��تای گس��ترش خدمات رس��انی به 
مشتریان بانک توس��عه تعاون قابل ارائه می باشد.به 
گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، به موجب 
ای��ن طرح کلی��ه ش��رکت ها و تعاونی هایی که نزد 
بانک توس��عه تعاون حس��اب دارن��د و در مراودات 
مال��ی خ��ود از حس��اب تنخ��واه گردان اس��تفاده 
می نمایند مش��مول این طرح خواهند ش��د.گفتنی 
اس��ت مش��تریان حقوقی و یا اعضا کسب وکارهای 
کوچک ازجمله اصناف که سرپرست یک مجموعه 
هستند به عنوان دارنده حساب اصلی )قرض الحسنه 
پس انداز، جاری و یا کوتاه م��دت عادی( می توانند 
باهدف مدیریت مالی مجموعه خود برای هر یک از 
اعضا زیرمجموعه، بن کارت با عنوان تنخواه کارت 
باقابلیت تعیین س��قف برداش��ت ماهانه و مدیریت 
نح��وه هزینه کرد دریافت نمایند و دارندگان کارت 
می توانن��د از طریق دس��تگاه کارتخوان فروش و یا 
درگاههای اینترنتی تا سقف مبلغ موجود در کارت 
نس��بت به خرید کاال اقدام نمایند همچنین میزان 
موجودی کارت بنا به درخواس��ت سازمان مربوطه 
به دفع��ات قابل ش��ارژ می باشد.ش��ایان ذکر اس��ت 
ازجمله قابلیت های مهم این کارت می توان به ارائه 
انواع خدمات بانکی مبتنی بر بن کارت شامل امکان 
تغیی��ر رمز اول و رمز پویا ب��رای هر کارت بصورت 
مجزا، دریافت صورت حس��اب های مجزا و تس��هیل 
در رفع مغایرت های حس��اب، دریافت موجودی از 
طریقATM، اخذ گزارشات آنالین توسط مشتری 
حقوقی، دریافت ش��ارژ ان��واع اپراتورهای اعتباری، 
پرداخت انواع قبوض، شارژ مجدد بن کارت و درج 
شماره کارت در صورتحساب مشتری حقوقی اشاره 

نمود.

 بانک شهر پیشرو در حمایت از تولید 
و اشتغال 

مدیر امور ش��عب شهرس��تان بانک ش��هر با تاکید 
ب��ر توجه هم��ه جانبه ای��ن بانک به رون��ق تولید 
و گس��ترش اش��تغال در تمامی ش��هرهای کشور، 
تاکی��د کرد: حمایت از اش��تغال جوانان و کمک به 
رفع نیازه��ای بانکی واحدهای تولی��دی از ابتدای 
س��الجاری به عنوان یکی از محوری ترین اقدامات 

بانک شهر مطرح و عملیاتی شد.
به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک 
شهر،محس��ن امیری با بیان این مطلب افزود:بانک 
شهر با تأسی از رسالت خود که همان کمک به رشد 
و پیشرفت کش��ور در تمامی حوزه هاست؛سرمایه 
های ش��هروندان را در قالب سپرده، جذب و آن را 
برای افزایش تولیدات داخلی و گسترش اشتغال در 
قالب تسهیالت در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

وی با تاکی��د بر اینکه امروز ش��بکه بانکی و بویژه 
بان��ک ش��هر ب��ازوی توانمن��د فع��االن اقتصادی، 
تولیدکنن��دگان و صاحب��ان مش��اغل در بازارهای 
کس��ب و کار است،ادامه داد:این بانک با استفاده از 
ظرفیت های خود و ارائه بس��ته های ریالی و ارزی 
توانسته در ش��رایط تحریم راهگش��ای بسیاری از 

مشکالت حوزه تولید باشد.
مدیر امور ش��عب شهرس��تان بانک ش��هر حمایت 
از بخش ه��ای مختل��ف صنعتی و کم��ک به حفظ 
اش��تغال پای��دار در مناطق کمتر توس��عه یافته را 
از جمل��ه اهداف ای��ن بانک برش��مرد و افزود: هم 
اکنون بانک شهر با هدف تامین سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی کش��ور ، نقش محوری در تحقق 

این مهم را بر عهده دارد.

 تامین سرمایه در گردش مورد نیاز
به شرکت قم آلیاژ

رئیس ش��عبه قم بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
با بررس��ی های انجام ش��ده در ش��عبه این بانک و 
اعتبارس��نجی ه��ای الزم، مبل��غ ۸۰ میلیارد ریال 
تس��هیالت س��رمایه در گردش صادرات��ی از محل 
منابع تلفیقی بانک و صندوق توس��عه ملی مصوب 
و در بهمن ماه س��ال جاری به این شرکت پرداخت 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
به نقل از پایگاه خب��ری اگزیم نیوز در ادامه ایجاد 
و تکمیل پروژه خط و پس��ت 4۰۰ کیلو ولت کشور 
ارمنس��تان ک��ه در قالب صادرات خدم��ات فنی و 
مهندس��ی توسط ش��رکت صانیر در این کشور در 
دست اجراست؛ مقرر شد تا تولید و صادرات بخشی 
از سیم های هادی کرلو مورد نیاز این پروژه توسط 
شرکت قم آلیاژ تامین شود.غالمرضا رومیانی نژاد در 
این باره گفت: شرکت قم آلیاژ از مشتریان اعتباری 
بانک توس��عه صادرات ایران در اس��تان قم بوده و 
از توانمندی های تولی��د صادراتی باالیی برخوردار 
است.وی افزود: در ادامه توافقات انجام گرفته برای 
همکاری شرکت قم آلیاژ در پروژه صادرات خدمات 
فنی مهندس��ی یادش��ده، این بن��گاه تولیدی برای 
خرید مواد اولیه تولید س��یم های مذکور خواستار 
تامین س��رمایه درگردش از س��وی بانک توس��عه 
صادرات ایران ش��د. رئیس ش��عبه قم بانک توسعه 
صادرات ایران اظهار داش��ت: با بررسی های انجام 
ش��ده در شعبه این بانک و اعتبارسنجی های الزم، 
مبلغ ۸۰ میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش 
صادرات��ی از محل منابع تلفیق��ی بانک و صندوق 
توس��عه ملی مصوب و در بهمن ماه سال جاری به 
این شرکت پرداخت شدوی گفت: خوشبختانه پس 
از حمایت مالی انجام ش��ده از س��وی بانک توسعه 
ص��ادرات، اولین پارت صادراتی پروژه یادش��ده، به 

ارزش بیش از 171 هزار دالر صادر شد.

اخبار

ساز مخالف الیحه بودجه 99 با  وضعیت اقتصاد کشور 
سیاست روز دالیل رد کلیات بودجه 99 را بررسی می کند؛

گزارش

 طی روزهای اخیر در شرایطی که  نگرانی و تشویش های 
ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا و تبعاتی که این مساله در 
شرایط  کش��ور حاکم کرده  به تیتر یک اخبار مبدل شده 
ام��ا اقدام نمایندگان مجلس درخص��وص رد کلیات الیحه 
بودج��ه به قدری ب��رای دولت و تدوین کنن��دگان  بودجه 
ش��وک برانگیز بود که منجر ش��د تا این خبر به نقل برخی 
مجالس اقتصادی و سیاس��ی مبدل ش��ود. خب��ری که  از 
نگاه بس��یاری از تحلیلگران و اقتصاد دانان نشان ازبه صدا 
درآمدن زنگ خطر برای اقتصاد کش��ور و روند اداره هزینه 

های ان است. 
درصد باالی مخالفت

طب��ق آمار واصله از بهارس��تان، نمایندگان کنونی مجلس 
پس از اس��تماع نظرات موافق��ان و مخالفان، کلیات بودجه 
س��ال 99 را با 67  رای مواف��ق، 114  رای مخالف و 3  رای 
ممتنع از مجموع  191  نماینده حاضر در مجلس رد کردند 
و ای��ن افراد دالیل قابل قبولی را ب��رای خود دراین زمینه 
اع��الم کرده اند. این اتفاق در حالی رخ داده که تعداد قابل 
توجهی از این افراد در دوره بعد بر کرس��ی های بهارستان 
نخواهند نشس��ت و این اتفاق شاید به  قولی نشان از واقع 
نگ��ری این افراد به دور از هر گون��ه مالحظات خاص بوده 
باشد.براساس بررس��ی های صورت گرفته  نمایندگانی که 
اق��دام به رد کلیات بودجه99 ک��رده اند براین اعتقادند که 
برخ��الف آنچه که تدوین کنندگان بودجه 99 و دولت ادعا 
دارد با توجه به شرایط کنونی کشور و مصائب اقتصادی که 
با آن درگیر هس��تیم  این بودجه  نه تنها با ش��رایط کشور 
همخوانی ندارد بلکه با س��ایر اسناد باالدستی هم از جمله 
برنامه ششم توسعه مغایر است. این گروه از نمایندگان که 
درص��د قابل توجهی از مخالفان را در دس��ت دارند مدعی 
هستند در کنار همه موارد نبود شفافیت این الیحه را بیش 
از بیش مش��کل دار کرده است. از سوی دیگر برخی  براین 
باورند که این الیحه تطبیق کافی با برنامه شش��م توس��عه 

نداشته و خود این عامل مهمی به شمار می رود.
سیاسی یا اقتصادی 

 این اما و اگرها در کنار عده ای که این رد شدن را اقدامی 

سیاس��ی دانسته و می گویند برخی نگاه های لج و لجبازی 
و انتقادی میان دولت وبرخی نمایندگان چنین س��ناریویی 
رابرای بودجه 99 رقم زده اس��ت خود حکایت جالبی است 
ام��ا فارغ از این قبیل حکایت ها اما نکته مهم و قابل تامل 
آن اس��تکه کمتر از 22روز دیگر به پایان س��ال باقی مانده 
اما  کش��ور ب��ا وجود تمام مصائب و مش��کالتی دارد بدون 
نقش��ه راه دخل و خرجی است. این مساله از  این جهت به 
عنوان یک نگرانی از سوی برخی کارشناسان و تحلیلگران 
مطرح می ش��ود  که در ش��رایط کنونی و بر اس��اس آنچه 
دولتمردان و متخصصان میگویند ؛کش��ور در یک ش��رایط 
بحران��ی اقتصادی و به نوعی جنگ اقتص��ادی قرار دارد و 
این مس��اله اتفاقی نیس��ت که بتوان به سادگی از کنار آن 

 گذشت.
زنگ خطر ناکارآمدی  

 برخی نمایندگان با تشریح شرایط اقتصادی کشور در حال 
روزی که ب��ه آن جنگ اقتصادی می گویند اینگونه عنوان 

می کنند که متولیان و دست اندرکاران تدوین بودجه باید 
الیحه ای را تنظیم میکردند که با شرایط فعلی کشور که از 
آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند همخوانی داشته 

باشد  اما عمال چنین اتفاقی رخ نداده است.
این گروه از نمایندگان با بررسی دخل و خرج دولت و  عدم 
ت��راز بودن این دو کفته ترازو پیش بینی درآمدی دولت را 
در این الیحه  کامال غیرواقعی دانس��ته و میگویند ؛ حجم 
ب��االی بدهی دولت  و تکیه بر مناب��ع درآمدی که تاکنون 
محقق نشده به یک طرف ،از سوی دیگر انتشار بیش از ۸۰ 
هزار میلیارد تومان اوراق مش��ارکن به س��وی دیگر ،ضمن 
اینکه اوراق هایی که به واس��طه  بدهی دولت نیز منتش��ر 
می شود خود معضل دیگری است چرا که  این قبیل اوراق 
بده��ی دولت را همواره ب��ه دورههای بع��دی موکول می 
کند دو این مهم تبعات جالبی بر اقتصاد کش��ور نداش��ته 

و نخواهد داشت.
این قبیل نمایندگان در کنار رقم درآمدی حاصل از مالیات 

های متعدد که دولت برای سال 99 برروی آن تمرکز کرده 
را مدنظ��ر قرار داده و معتقدند ؛در تمام این س��الها دولت 
نتوانس��ته تمام  آن مالیاتی را که پیش بینی کرده حاصل 
کند  و عمال رقم دقیقی از فرار مالیاتی در کشور ندارد حال 
چطور و بر چه اساس  برروی   درآمدهای مالیاتی گسترده 

برای سال آتی تمرکز کرده است.
س��الی که به گفته خود متولیان سال سختی خواهد بود و 
به مراتب از تمام سختی سال 9۸ بیشتر باشد.  نمایندگان 
مخال��ف کلیات بودج��ه 99 در ادامه مخالفت های خود به 
فروش روزانه یک میلیون بش��که نفتی ک��ه دولتدر الیحه 
بودجه 99 مطرح کرده انتقاد داش��ته و می گویند ؛اگر چه 
این میزاندر مقابل رقم فروش نفت در س��الهای قبل و اتکا 
بودجه به نفت کم است اما  متاسفانه نمی تواند منبع قابل 
تحققی برای درآکمدهای دولت باشد اما متولیان همچنان 

مسر هستند که می توان بر آن تکیه داشت.
 افزایش نارضایتی مردم

 در کنار تمام این موارد اما نمایندگان نکات مرتبط با مردم 
را در بودجه 99 لحاظ کردهومی گویند؛تجمیع یارانه های 
نقدی و معیش��تی در س��ال آینده  عاملی استکه می تواند 
نارضایتی مردم را  به دنبال داش��ته باشد به این ترتیب که 
متولیانتدوینبودجه  بااین اقدام  زمینه نصف ش��دن بودجه 
را فراه��م ک��رده و این اتفاق با توجه ب��ه گرانیهای اخیر و 
پی��ش رو  و البته تورم موجود در کش��ور ؛بی ش��ک منجر 
به نارضایتی بیش��تر مردم می شود و این نکته مساله قابل 

تاملی است.
 در نهای��ت ع��ده ای از نماین��دگان نیز  ع��دم تطبیق این 
الیحه بابرنامه شش��م به عنوان یک س��ند راهبردی مدنظر 
قرار داده و می گویند؛ براس��اس قوانینی و مقررات بودجه 
ساالنه باید برشی یک پنجمی از برنامه ششم توسعه باشد، 
اما چنین مس��اله ای در این الیحه مش��اهده نش��ده است 
و ب��دون توجه ب��ه منابع و مصارف ،همچن��ان هزینه های 
جاری دولت افزایش یافته و  عمال درآمدهای آن بر مس��یر 
غیرواقهعی ترسیم شده است که خود این مساله نکته مهم 

و قابل تاملی است.
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تا پایان دولت؛
 نصف قطعه دو آزادراه تهران - شمال 

تکمیل می شود
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: با توجه به تجربه فعلی در 
زمینه س��اخت قطعه اول و چهارم آزادراه تهران - شمال، 
قطعه دوم این مسیر که 31 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، 
می تواند با س��رعت بیش��تری پیش رود و قرار ش��ده ۵۰ 

درصد قطعه دوم تا پایان دولت دوزادهم به اتمام برسد.
س��ید پرویز فتاح در مراس��م افتتاح قطع��ه یک آزادراه 
تهران - ش��مال ب��ا بیان اینکه ام��روز روز مبارکی برای 
جامعه مهندسان کشور است، اظهار کرد: قطعه نخست 
آزادراه ته��ران - ش��مال در ابتدای دول��ت یازدهم، 17 

درصد پیش��رفت داش��ت و امروز به ط��ور 1۰۰ درصد 
تکمیل ش��ده است؛ لذا اگر تاخیری طی این سال ها رخ 
داده اس��ت، از عملکرد همکاران گذشته دفاع و به سهم 

خود بابت این تاخیر عذرخواهی می کنم.
 وی با اش��اره ب��ه اینکه قرار بود بنی��اد به صورت 1۰۰ 
درصد س��رمایه گذار ای��ن قطعه از آزادراه باش��د، افزود: 
دول��ت قبول کرد ۵۰ درصد این مبلغ را پرداخت کند و 
از 1۰ ه��زار میلیارد تومانی که به نرخ امروز برای قطعه 
نخست آزادراه، سرمایه گذاری شده بود ۵۰۰۰ میلیارد 
توم��ان را پرداخ��ت کند. ول��ی بنیاد برای اینکه فش��ار 
زیادی روی عوارض خودروه��ای عبوری از آزادراه وارد 
نش��ود، قبول کرد 6۰ درصد سرمایه گذاریش به صورت 

غیرنقدی بازگردد.
وی گفت: به امید خ��دا درآمد حاصل از تردد خودروها 
در آزادراه ص��رف محرومیت زدایی و ماموریت های بنیاد 

مستضعفان و البته هزینه نگهداری آزادراه می شود.
فتاح با تقدیر از تالش پیمانکاران، مهندسان و کارگران 
این پروژه عظیم، گفت: مهندس��ان ایرانی نش��ان دادند 
در قله ایس��تاده اند و آخرین تکنولوژی روز را در شرایط 
تحریمی کشور بکار گرفتند و این پروژه بزرگ متکی بر 

توان و تجهیزات ایرانی انجام شد. بنیاد مستضعفان

قائم مقام وزیر صمت:
 ۲برابر تقاضای مردم تا عید کاال انبار کردیم

قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه ذخیره کاالها بیش از 
دو برابر نیاز کش��ور است، گفت: بیش از حد تصور مردم 
ذخیره س��ازی صورت گرفته اس��ت؛ اما مردم باید نگران 
باش��ند که این کاالها تاریخ مصرف دارند، پس تقاضای 

خرید خود را به مرور وارد بازار کنند.
حس��ین مدرس خیابان��ی در نشس��ت هماهنگی طرح 
نظارت و بازرس��ی ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان اظهار 
داش��ت: اگرچه وزارت بهداش��ت اجازه نداد که همایش 
سراسری نظارت و بازرسی ایام پایانی سال، ایام نوروز و 
ماه مبارک رمضان را امروز مطابق با برنامه برگزار کنیم، 

مشابه آن را به صورت ویدئوکنفرانس اجرایی کرده ایم.
وی ادامه داد: مجموعه تنظیم بازار و دستگاههای نظارتی 
در زمان های مختلف امس��ال از جمله شوک های تورمی، 
افزایش قیمت بنزین و شیوع ویروس کرونا، امتحان خود 
را به خوبی پس داده اند؛ اما بازار شب عید تکمیل کننده 
این اقدامات بوده و تالش ما این است که مایحتاج مردم 

برای این ایام به راحتی در اختیار آنها قرار گیرد.
قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برنامه های 
تنظیم بازار از دی ماه آغاز ش��ده و در همان س��ه بخش 
تأمی��ن، توزی��ع و کنترل و نظارت نی��ز برنامه ریزی های 
مختلفی انجام ش��ده است، به لحاظ تولید کاالهای مورد 
نیاز شب عید و تأمین و تدارک کاالها، در وضعیت مناسب 
و خوبی قرار داریم. وی با بیان اینکه در زمان حاضر، یکی 
از مس��ائل و مشکالْت دپو و رسوب بیش از حد کاالهای 
اساسی در بنادر جنوبی و شمالی کشور است، خاطرنشان 
کرد: به طور مش��خص در دفتر مع��اون اقتصادی رئیس 
جمهور امروز جلس��ه ای در رابطه با رس��وب کاال برگزار 
خواهد ش��د. البته یکی دیگر از موضوعات روزهای اخیر 
رفتارهای هیجان��ی مردم برای خرید اس��ت که تدارک 
خوبی برای این افزای��ش تقاضا و همچنین تقاضای ایام 

پایانی سال پیش بینی شده است.  مهر 

خ��ب��رخ��ب��ر

ترکش ویروس کرونا عالوه بر بازار تجهیزات بهداش��تی، 
بازار برخی اقالم خوراکی را نیز هدف قرار داده است؛ به 
طوری که برخی از اقالم در بازار صیفی جات در چند روز 

اخیر با افزایش قیمت بی سابقه ای همراه شده است.
پس از ش��یوع  ویروس کرونا در ایران برخی از پزشکان 
و متخصصان حوزه س��المت به شهروندان توصیه کردند 
که برای افزایش ایمنی و مقاومت بدنش��ان در برابر این 
ویروس، حتما از ویتامین های مختلف از جمله ویتامین 
ث  و مواد غذایی دارای طبع گرم اس��تفاده کنند. حتی 
در برخ��ی از ش��بکه های مجازی توصیه های��ی مبنی بر 
افزایش مصرف لیموترش، س��یر و زنجبیل به شهروندان 
شد. توصیه هایی که به سرعت دست به دست چرخید و 
ظرف مدت چند روز مردم نگران از ابتال به ویروس کرونا 
را وادار به خرید س��یر، زنجبیل، لیموترش و لیموشیرین 

با قیمت های گزاف کرد.
با داغ ش��دن بازار این اقالم قیمت ها نیز س��یر صعودی 
به خود گرفت؛ به طوری که  زنجیبل، س��یر، لیموترش 
در حال حاضر جزو کاالهای لوکس به ش��مار می رود. بر 
اساس مشاهدات میدانی، زنجبیل تازه در خرده فروشی 
ه��ا کیلوی��ی 12۰ هزارتوم��ان و لیموترش و س��یر نیز 

کیلویی ۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.
این افزایش قیمت ناگهانی عالوه براینکه مصرف کنندگان 
را نگران کرده، باعث نارضایتی فروشندگان میوه و سبزی 
نیز ش��ده است. آنها معتقدند برای خرید این محصوالت 
ب��ه صورت عمده از میادین می��وه و تره بار بهای زیادی 
می پردازند؛ در حالی که مش��تریان تص��ور می کنند که 
خود مغازه داران  برای سود بیشتر قیمتها را باال برده اند. 
در این باره رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی 
درباره گرانی س��یر و زنجبی��ل و لیموترش گفت: وقتی 

در مقطع کوتاهی تقاضا برای محصولی بیشتر می شود، 
عده ای برای س��ودجویی از این فرصت استفاده می کنند 

و به تبع آن قیمتها باال می رود.
 اس��داهلل کارگر با بیان اینکه اتحادیه خرده فروشی میوه 
و س��بزی پ��ل ارتباطی بین بار ف��روش و مصرف کننده 
اس��ت و در تعیین قیمت نقشی ندارد، اظهار کرد: نقش 
اتحادیه این اس��ت که با اعمال سود مصوب، محصوالت 
را در اختیار مصرف کنن��دگان قرار دهد؛ بنابراین اینکه 
قیمت این محصوالت در مبداء گران می ش��ود، برعهده 

بخشهای دیگر است.
رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی اضافه کرد: در 
اینگونه مواقع متاس��فانه فروش��نده متهم اصلی شناخته 
می شود، زیرا مردم برای خرید کاال با فروشندگان مواجه اند، 
اما حقیقت این است که خود فروشنده هم محصوالتش را 
از مب��داء گران  می خرد. حتی در بعضی مواقع قیمت کاال 
به حدی باال می رود که فروش��ندگان سود مصوبشان را در 
کمترین حد ممکن اعمال می کنند. وی افزود: براس��اس 
کشف قیمت میدان مرکزی میوه و تره بار، زنجبیل تازه تا 
11۰ هزارتومان هم به فروش رسیده است و اگر قرار باشد 
با اعمال سود 3۵ درصدی در خرده فروشی ها عرضه شود 

قیمت آن به 14۰ هزار تومان می رسد.
او با بیان اینکه ما نیز از این افزایش قیمت انتقاد داریم، 
گفت: براساس کش��ف قیمت در میادین مرکزی میوه و 
ترب��ار، قیمت لیمو ترش ۵۰ هزارتومان، س��یر 3۵ هزار 
تومان و لیمو ش��یرین  9۰۰۰ تومان اس��ت. اگر کاال یا 
محص��والت غذایی حکم داروی��ی پیدا کند و مصرف آن 
برای س��المتی مردم حائر اهمیت باشد، بدیهی است که 
بایستی آن محصول به گونه ای نرخ گذاری شود که همه 

مردم قدرت خرید آن را داشته باشند.  ایسنا

ترکش کرونا بر بازار صیفی جات

زنجبیل کیلویی ۱۲۰ هزار تومان
معاون وزیر صنعت، از آغاز رصد ش��بکه های توزیع کاال 
به خصوص بعد از هجوم مردم به فروشگاهها برای خرید 
کاالهای اساس��ی خبر داد و گفت: کاالهایی که مشمول 

اعالم موجودی باشند، تحت نظارت هستند.
عباس تابش، در حاش��یه آغاز ب��ه کار طرح ویژه نظارت 
ب��ر بازار ایام پایانی س��ال، نوروز و م��اه مبارک رمضان، 
در جم��ع خبرن��گاران گفت: طرح ویژه نظ��ارت بر بازار 
ایام پایانی س��ال، نوروز و ماه مب��ارک رمضان به منظور 
رصد بازار و به ویژه مبارزه با احتکار و کم فروش��ی اقالم 
بهداش��تی، صورت می گیرد و در قالب آن، ۵۰ خودروی 
متحدالشکل سازمان حمایت در سطح بازار و ۵۰ گشت 
ویژه س��ازمان تعزیرات در س��طح شهر تهران همزمان با 
سراسر کشور، کار نظارت و رصد بازار را از تولید تا عرضه 

بر عهده خواهند داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجات افزود: سازمان تعزیرات 
حکومتی، دادس��تانی کل کش��ور، اتاق اصن��اف و انجمن 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این طرح گشت ها و 
بازرسان سازمان حمایت را یاری می رسانند؛ این در حالی 
اس��ت که برای آرامش بازار به ویژه مقابله با سوءاس��تفاده 
ها در س��ایه ش��یوع ویروس کرونا، این گش��ت ها در بازار 
حضور پررنگی خواهند داش��ت. وی تصری��ح کرد: بر این 
اساس، تمامی کاالها، شبکه های توزیع و انبارها زیر رصد 
سازمان حمایت قرار خواهند داشت؛ ضمن اینکه کاالهایی 
که مش��مول اع��الم موجودی در س��امانه جام��ع انبارها 
هس��تند، از مب��دا ورودی کاال تا آخرین حلقه این زنجیره 
یعنی مصرف کننده کنترل خواهند ش��د. به گفته تابش، 
در مکاتبه ای با س��ازمان غذا و دارو اع��الم صورت گرفته 
که محوریت تنظیم بازار اقالم بهداش��تی در این روزها، با 
سازمان غذا و دارو، با همه امکانات در خدمت سازمان غذا و 

دارو خواهیم بود؛ ضمن اینکه تولید شوینده ها و محصوالت 
بهداش��تی مورد نیاز نیز با هماهنگی های صورت گرفته با 

تولیدکنندگان به صورت شبانه روزی انجام می شود.
وی ب��ا بیان اینکه س��ازمان حمای��ت در مکاتبه ای، به 
سازمان غذا و دارو اعالم کرده که حتی کاالهای مشمول 
نظارت از طریق این سازمان نیز، در سامانه جامع انبارها 
ثبت خواهند ش��د، گفت: بر این اس��اس، نظارت بر این 
کااله��ا در زنجیره توزیع ص��ورت خواهد گرفت؛ این در 
ش��رایطی اس��ت که تمامی کاالهایی که نظارت بر آنها 
در ح��وزه وزارت صنع��ت قرار می گیرد، مش��مول اعالم 
موجودی در س��امانه جامع انبارها هستند به دقت مورد 
نظ��ارت قرار می گیرن��د و هر کاال در هر انب��ار و در هر 
کج��ای ایران که وجود دارد، باید می��زان موجودی آن، 
بر روی سامانه جامع انبارها، ثبت شود. تابش ادامه داد: 
حضور بازرسان سازمان حمایت، تعزیرات و اصناف، این 
روزها در سطح بازار و انبارها ملموس خواهد بود و مردم 
هم می توانند از طریق تلفن 124، س��امانه آپ و سامانه 
قیم��ت تخلفات را گزارش کنند؛ ضمن اینکه نگرانی نیز 
بابت وفور کاال وجود ندارد و کاالهای اساسی و ضروری، 
بیش از دو برابر نیاز کشور موجودی دارند؛ بنابراین حتی 
در ش��رایط کنونی که خریدهای م��ازاد بر نیاز در حوزه 
اقالم بهداش��تی صورت می گیرد، ب��از هم جای نگرانی 

نیست و شلف مغازه ها مرتب پر خواهند شد.
وی اظهار داشت: برخی ها خانه های خود را به انبار تبدیل 
کرده اند؛ بنابراین ممکن است بازار را ملتهب نشان دهد، 
ام��ا باید بدانیم که حساس��یت مردم برای جمع کردن و 
خرید مازاد بر نیاز، طبیعی اس��ت ولی باید به مردم این 
موضوع را اعالم کرد که کاال به اندازه نیاز اس��ت و نباید 

در خانه های خود، کاال را انبار کنند. مهر 

معاون وزیر صنعت اعالم کرد

آغاز رصد شبکه های توزیع کاال در سراسر کشور


