
همتی: 
عوامل بنیادی بازار شرایط خود را 

تحمیل می کند
مقاومــت عده ای در برابر کاهــش نرخ ارز/ همتی: 
عوامل بنیادی بازار شرایط خود را تحمیل می کند

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مقاومت عده ای 
در برابــر کاهش نرخ ارز تاکید کرد: عوامل بنیادی 
بازار شــرایط خود را در هر صورت تحمیل خواهد 
کرد.  عبدالناصر همتی طی یادداشــتی در صفحه 

شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
قطــب نمای سیاســتگذاری بانــک مرکزی حول 
کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور است. 
در این راســتا نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی 

اقتصاد کالن نقش مهمی به عهده دارد.
سیاســت بانک مرکزی بر این استوار است که نرخ 
ارز بایســتی با توجه به شرایط اقتصاد کالن کشور 
از جمله رونــد ارزش صادرات نفتــی و غیرنفتی، 
تراز خارجی و جلوگیــری از هدررفت منابع ارزی 
کشــور سامان گیرد. مقاومت در مقابل کاهش نرخ 
ارز از ســوی کسانی که ارز دارند را می توان درک 
کرد. ولی عوامل بنیادی بازار شرایط خود را در هر 
صورت تحمیل خواهد کرد. در همین راســتا تامل 
واردکننــدگان برای خرید ارز در ســامانه نیما نیز 
قابل درک اســت.بانک مرکزی با توجه به همه این 
عوامل و با تکیه بر قدرت بازارســازی خود مســیر 
حرکت نرخ ارز را رصد کرده و بر اســاس مجموعه 
اهداف سیاســتگذاری خود، منابــع و ابزارهای در 
دسترس، آن را مدیریت می کند.بنا به درخواست 
دولــت و تایید مقام معظم رهبری مهلت بررســی 
لوایــح پالرمــو و ســی اف تی در مجمــع محترم 
تشــخیص مصلحت نظام تمدید شده است . توجه 
داشته باشیم عدم تعیین تکلیف اف ای تی اف می 
تواند در نبود تحریم ها مانعی برای سیستم بانکی 
کشــور در انجام مبادالت بانکی بین المللی باشد. 

 تسنیم

در جلسه وزارت جهاد و سازمان حمایت؛
افزایش قیمت مصوب تخم مرغ 

بررسی می شود
دبیر کانون سراســری مرغ تخم گذار گفت: قیمت 
تخــم مرغ در بــازار واقعی نیســت و هفته آینده 
ســازمان حمایت و وزارت جهادکشاورزی نشستی 

را برای اصالح این قیمت برگزار می کنند.  
سید فرزاد طالکش گفت: در حال حاضر با اهتمام 
وزارت جهاد کشاورزی، خوراک مورد نیاز واحدهای 
مرغ داری از طریق ســامانه بازارگاه در حال تأمین 
اســت و هیچ مشــکلی در این مورد وجود ندارد و 
همین موضوع باعث شــده کاهشی در تولید تخم 
مرغ نیز نداشته باشــیم. وی افزود: از سویی دیگر 
افزایش تقاضا در روزهای منتهی به شــب یلدا به 
گونه ای نیست که قیمت تخم مرغ را در بازار تا این 
حد افزایش دهد. با توجه به اینکه نهاده ها با قیمت 
مصوب برای مرغ داران تأمین می شــود شــرکت 
پشــتیبانی امور دام تخم مــرغ تولیدی واحدها را 
خریداری می کند، اما متأســفانه توزیع نشــدن یا 
توزیع نامناسب این محصول، موجب افزایش قیمت 
آن شده است.به گفته این مقام مسئول بررسی های 
میدانی از مرغ داری ها و سیستم پخش داخل شهر، 
حاکی از آن اســت که تخم مرغ جمع آوری شده 
توسط شرکت پشتیبانی امور دام به بازار نمی رسد. 
شــبکه توزیع تخم مرغ، مشــکالت زیــادی دارد 
و واســطه گری ها هــم باعث افزایــش قیمت این 

محصول در بازار شده است.  مهر
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سازمان اوقاف و امور خیریه
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان

اداره اوقاف و امور خیریه شهر بسطام

آگهی مزایده فروش زمین
بدینوسیله به اطالع میرساند اداره اوقاف و امور خیریه بسطام در نظر دارند 
فروش یک قطعه زمین واقع در شهر بسطام )پشت هتل قصر( ، را از طریق نشریه 
مزایــده به شــماره 99/561984  مورخ 99/9/12 برگــزار نماید جهت اطالعات 

بیشتر به اداره اوقاف و امور خیریه بسطام مراجعه شود. 
 محمدرضا بخشــی ، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان بســطام اســتان
 سمنان

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی خدمات کشاورزی حق شــناس لیتکوه نوین آمل به 
شماره ثبت 7529 و شناسه ملی 14007429986 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1399/9/1 و مجوز 
شــماره 12774/12  مــورخ 1399/9/22 اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
شهرستان آمل تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 نام شرکت به " دامداران صنعتی و 
ســنتی باالخیابان لیتکوه " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. 
رونوشــت به: سرپرســت محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان آمل 

عطف به نامه شماره 12774/12  مورخ 1399/9/22 جهت اطالع. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری آمل )1062768(

آگهــی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139960331011001539 مــورخ 1399/09/04 
هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم بتول ســلطانی بوئینی بشناســنامه شــماره 16 صادره 
از بوئیــن زهرا فرزند ابراهیم در ششــدانگ یک قطعه زمیــن با بنای احداثی 
در آن بــه مســاحت 100/17 متر مربع مفــروز از پالک شــماره 447فرعی از 
170اصلــی واقع در البــرز و با خریداری از آقای رضا گلچهره و با مالکیت مالک 
اولیه آقای شعبانعلی ناصر خاکی تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به 
مراجــع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/09/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/15

)م الف 99/773( 
محمد شکری 
رئیس اداره ثبت اسنادو امالک ناحیه سه کرج 
از طرف حسین رضا نوری شاد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139960301024001809 هیــات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
پرنه ء فرزند مظفر بشماره شناسنامه 5559 صادره از تهران در یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 178/25 مترمربع پالک 11193 فرعی از 14 اصلی واقع 
در بخش 12 تهران طبق ســند مالکیت مشــاعی مورد ثبت صفحه 88 دفتر 1319 
ایــن اداره محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/9/29- تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 99/10/14 – م الف/950
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی مفقودی
داشــتی   – داالق  نــژاد  گوســفندی   دامــداری  شناســایی  کارت 
شناســایی  کــد  بــا    95/11/25 مــورخ   167244/1 شــماره  بــه 
072404092705886  بــه مســاحت زمیــن 248 مترمربع متعلق به 
اینجانــب نورمحمد مالکی  فرزند شــاه محمد کــد ملی  4869067641  
واقع در استان گلســتان  شهرستان کالله بخش مرکزی دهستان کنکور 
روستای سد چمران مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.گنبد

***************************************************
بــرگ ســبز تراکتور کشــاورزی ای تــی ام مدل1391شــماره پالک 
ایــران12-729ک13 شــماره موتــور LFW135282 شــماره شاســی 
N3HKA2CE2TAM15627 به نام ســیدعلی دلقندی مفقود گردیده 

و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
***************************************************

برگ ســبز و کارت ماشین سواری پژو تیپ 405 جی ال ایکس مدل 
1380 به رنگ نوک مدادی متالیک به شــماره موتور 22528003704 
و شــماره شاسی 0080303315 و شماره پالک ایران 18- 347 د 76 
بنام محمد حسین صیفی کار مفقود شده و از درجه ی اعتبار ساقط است.

***************************************************
گواهی می شود فاکتور بلوک ســیلندر به شماره 961293873 به 
شماره موتور 12483175406 مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد./

نوبت دوم ساری

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

ت دوم
نوب

نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد بخشهای رادیوتراپی بیمارستان های تابعه خود 
را از طریق جذب سرمایه گذار به بخش خصوصی واگذار نماید ، لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید 
وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد از طریق سامانه الکترونیک دولت به آدرس https://setadiran.ir ، اقدام به 

تهیه اسناد می نماید.

تاریخ بازگشایی پاکاتعنوانردیف

1399/10/14 ساعت 10/00طرح واگذاری بخش رادیوتراپی بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان1

1399/10/14 ساعت 12/00طرح واگذاری بخش رادیوتراپی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) خرمشهر2

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1399/9/16 لغایت 1399/10/02
متقاضی موظف است مطابق زمانبندی اعالم شده جهت دریافت مدارک شرکت در ارزیابی فقط ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس https://setadiran.ir اقدام گردد .
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد : خرید اسناد به مبلغ  2/000/000 ریال به شماره حساب 8333059365  بانک ملت واریز و اصل 

فیش را ارائه نمایید .
مهلت ارسال پیشنهادات:

در سامانه  اسناد  بارگذاری  از طریق  فقط   . باشد  مورخ 1399/10/13 می  روز شنبه   19:00 تا ساعت  پیشنهادها  تسلیم  آخرین مهلت 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://setadiran.ir اقدام گردد .

  https://setadiran.ir  و  hn-abn.ajums.ac.ir لطفا برای کسب اطالعات بیشتر به منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی
مراجعه گردد و یا با تلفن 7 – 06153384004  مرکز تلفن و 06153384015 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید . 

جوابیه سازمان حمایت به درج یک مطلب 
ســالم علیکم ؛ با عنایت بــه درج مطلبی بر روی خروجی 
آن رســانه در تاریخ 1399/09/18 ، با عنوان » ســازمان 
حمایت یا واســطه خیانت! « بدینوسیله  متن جوابیه این 
سازمان ارسال می شود. مقتضی است وفق ماده 23 قانون 
مطبوعات، جهــت تنویر افکار عمومی نســبت به انعکاس 

مطلوب پاسخ ارسالی اقدام شود. 
متاســفانه در مطلب منتشر شــده در آن رسانه نویسنده 
مطلب با ارائه تصویری نا صواب از تالشها و زحمات سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و مقایســه آن 
با زحمــات کادر درمان و دالور مــردی های دفاع مقدس 
تالش نمود نشان دهد سازمان حمایت که به زعم نویسنده 
ریشه ای در انقالب اسالمی ندارند مانند برخی جریان های 
نامردمی گروه های صدر اســالم خائن به حقوق محرومان و 
عماًل در خدمت ارکان قدرت هســتند.  اســتفاده از تعابیر 
ماننــد ســازمانی در خدمت زورمنــدان و خائن به حقوق 
محرومان، ارگانی در خدمت برخی سیاســیون که بویی از 
معرفــت نبرده و ارگانهای زائد و... عبارتهایی بود که در این 
مطلب درج شــد. نگارنده ســازمان حمایت را بمثابه یک 
وارزتخانــه کوچک با اعتبارات زیاد بــه محلی برای ایجاد 
موقیعت شغلی برخی مدیران دولتی تشبیه نموده بود. وی 
همچنین با ذکر مصادیقی از مشکالت مبتالبه بازار خودرو 
و الســتیک ریشه این مشکالت را در وجود نهادهایی مانند 

سازمان حمایت دانسته بود. 
همانگونه که مســتحضرید برای نقد عملکرد و فعالیت یک 
مجموعه، الزم اســت عالوه بر شــناخت کامل و جامع آن 
بر اســاس اطالعات و داده های آماری و تحلیل آنها ضمن 
احصاء مشــکالت و نارســایی های عملکرد آن را براساس 
وظایــف مورد نقد قرارداد اینکه بدون شــناخت مناســب 
از جایگاه و نقش این ســازمان و بــدون توجه به اقدامات 
و سیاســتهای موجود، با  مقایســه های غیر واقعی و غیر 
منصفانه ساختار را مورد هجمه قرار داد، رفتاری است غیر 
حرفه ای و غیر منصفانه که از رســالت حرفه ای و شــغلی 
یک رسانه خارج اســت. طبیعتاً پیگیری حقوقی مصادیق 
اتهامی وارده از طریق مجــاری قانونی و حقوقی برای این 
سازمان محفوظ است و لیکن به منظور ارائه تصویری کلی 
از وظایف، اختیارات، ساختار و عملکرد سازمانی وتنویرافکار 

عمومی این جوابیه ارسال می شود.
 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بعنوان 
یک ســازمان نظارتــی و کنترلی در زیــر مجموعه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قرارداشته و از بدو تاسیس تاکنون 
متناسب با شــرایط اقتصادی کشور تحوالت و تغییراتی را 
در ســاختار و شرح وظایف داشته اســت و هم اکنون نیز 
بعنوان یک عضو ستاد تنظیم بازار موظف است ضمن رصد 
و پایش بازار با استفاده از بازوهای اجرایی خود)سازمانهای 
صمت اســتانی( نسبت به بازرســی و نظارت از واحدهای 
اقتصادی  به منظور جلوگیری و برخورد با تخلفات احتمالی  
فعالیت می کند. از دیگر وظایف این ســازمان انجام فرایند 
کارشناســی و قیمت گذاری کاالهای خاص و محدود بوده 
کــه این فعالیت نیز با توجه به کلیــه عوامل و فرایند های 
موثر بر قیمــت کاال و خدمات تعیین و بــرای تصویب به 
ســاختارهای مربوطه از جمله ســتاد تنظیم بازار، کمیته 
خودرو و... ارائه می شــود. در این تعریف ســازمان حمایت 
نه تنها متولی اصلی اعالم قیمت نیســت بلکه بعنوان یک 
ســاختار کارشناسی کننده بر اساس اطالعات و گزارشهای 
مالی دســتگاه و ارزیابی آنها قیمــت را احصا می نماید. و 
این موضوع نیز با توجه به شــرایط اقتصادی خاص کشور و 
برای حمایت توامــان از جریان تولید تا مصرف صورت می 
گیرد. بدیهی اســت در این تعریف سازمان حمایت بعنوان 
یکی از نهادهای متولــی تنظیم بازار فقط در یک بخش از 

فرایند تنظیم بازار یعنی نظارت و مبارزه با تخلفات قانونی 
دارای وظیفه قانونی می باشــد و عمال این سازمان متولی 
مبــارزه باگرانی نبوده و فقط وظیفه مبارزه با گرانفروشــی 
را دارد. و ایــن دو مفهوم تفاوت جــدی از منظر اقتصادی 
دارند. لذا ســازمان حمایت  تنها می تواند با مصادیقی مثل 
گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه و سایر 
تخلفــات مندرج در قانون نظام صنفــی و مصرح در قانون 
تعزیرات حکومتی بررســی و مراتــب تخلف را طی پرونده 
های متشکله به سازمان تعزیرات حکومتی برای صدور رای 
مقتضی معرفی کند. که در این زمینه نیز تا کنون اقدامات و 
فعالیتهای گسترده ای انجام داده که بخشی از آن از طریق 

رسانه ها و مطبوعات به مردم اطالع رسانی شده است.
از منظــر حدود وظایف نیز باید گفــت فرایند تنظیم بازار 
مجموعه ای در هم تنیده از وظایف و اقداماتی اســت که از 
قبل از تولید تا مصرف را شامل می شود فرایندهایی مانند 
تامین)اعم از تولید و واردات(، توزیع عمده و خرده و نهایتاً 
نظارت بر بازار که نقش و وظایف ســازمان حمایت محدود 
بــه اجزایی خاص از این زنجیره یعنی نظارت و کنترل بازار 
می باشد. بنابر این در صورت اخالل در اجزای دیگر زنجیره 
مانند کاهش تولید یــا واردات، عدم مدیریت توزیع فرایند 
با مشــکالتی مواجه می شــود که طبیعتاً از عهده وظایف 

اجرایی سازمان حمایت خارج است. 
 طی دو ســال گذشته تورم بی ســابقه ای بر اقتصاد ایران 
عارض گردید نتیجه این وضعیت ایجاد اختالتی در زنجیره 
تولیــد تا مصرف بود و برخــی از بنگاههای اقتصادی دچار 
آســیب گردیدند که تدابیر اقتصادی و قضایی متولیان امر 
بسیاری از انها را از بحران ورشکستگی رهانید و بسیاری از 
بنگاههای بزرگ نیز با بحران کمبود منابع مواجه گردیدند. 
که آثــار این موضوع عالوه بر تــورم و گرانی برخی کاالها 
موجب افزایــش قیمت برخی دیگــر از کاالها گردید؛ که 
همین امر موجب نارضایتی هایــی درجامعه گردید و این 
موضــوع از منظر وظایــف و اختیــارات در حیطه وظایف 

نهادهای کالن اقتصادی است.
 امــا در خصوص مثالهای ذکر شــده در مطلب آن روزنامه 
پیرامون الســتیک و خودرو باید گفــت: درابتدای تیرماه 
ســالجاری با توجه به مکاتبــات انجمن صنفی صنعت تایر 
درخصوص عــدم تامین ارز بــرای مواداولیه صنعت تایر و 
همچنین افزایش هزینه های تولید شــرکتهای تایرسازی، 
این ســازمان ضمن اخذ اطالعات و مــدارک قیمت تمام 
شــده واحدهای تولیدی اقدام و براســاس بند یک دستور 
دوم تصمیمات نود و ششــمین جلسه کارگروه تنظیم بازار 
با لحــاظ 30 درصد افزایش قیمت به طور علی الحســاب 
نرخنامه شــرکت های تولیدکننده انواع تایــر را ابالغ  که 
در مرداد ماه ســال جاری پس از بررسی صورت های مالی 
شرکتها و اســناد بهای تمام شده و هماهنگی های صورت 
گرفته مجددا نســبت به اعمال افزایش قیمت متوسط 25 

درصدی تایر اقدام شده است. همچنین براساس تصمیمات 
متخذه در جلسات مورخ 99/8/5 و مورخ 99/9/18  کارگروه 
تنظیم بازار اختیار قیمت گذاری انواع تایر اعم از ســواری و 
باری و اتوبوسی به واحدهای تولیدی واگذار گردیده است. 
البته دراین ارتباط متعاقب مصوبات یادشده کارگروه تنظیم 
بازار ، واحدهای تولیدی تایر در تاریخ 99/08/28 نسبت به 
افزایش شدید قیمت انواع تایر سواری در سایزهای مختلف 
اقدام که سریعا توسط این سازمان مورداعتراض قرار گرفت 
ومراتب کتبا نیــز به دبیرکارگروه تنظیم بازار اعالم گردید. 
البته این ســازمان به این موضوع اکتفا نکرده و نســبت به 
اخــذ اطالعات و دالیل افزایش قیمت از شــرکتهای مزبور 
اقدام ودرحال حاضر موضوع توسط دفتر بررسی قیمت این 
ســازمان در حال بررسی می باشد .الزم به ذکر است عمده 
دلیل تفویض قیمت گذاری تایر ســواری از سوی کارگروه 
تنظیم بازار به شــرکتهای تولیدی عقب نشــینی تاکتیکی 
نبوده بلکه عدم تخصیص یارانه دولتی  از جمله ارز رسمی 
به شــرکتها، تغییرات روزمره نــرخ ارز و قیمت مواد اولیه 
در بورس کاال و زمانبر بودن رســیدگی اســناد و اطالعات 
قیمت شرکتها می باشد .ضمن اینکه چنانچه در رسیدگی 
به عملکرد دوره ای شــرکتهای تولیدی عدم رعایت ضوابط 
قیمت گذار ی و ســود مجاز احراز شود قطعا وفق قوانین و 
مقررات تعزیرات حکومتی برخورد قانونی بعمل خواهد آمد. 
همچنین در حوزه صنعت خودرو ســازی با توجه به بند 5 
ماده 58 قانون اجرای سیاســت هــای کلی اصل 44قانون 
اساسی مبنی بر تعیین مصادیق ، مقدار و شرایط دسترسی 
بــه بازار کاالها و خدمات انحصــاری در هر مورد با رعایت 
مقررات مربوط قیمت گذاری خودرو مشمول دستورالعمل 
تنظیمی مصــوب مرکز ملی رقابت می باشــد، لذا نظر به 
قوانین موضوعه از ســال 1391 تاکنون اقدامات مرتبط با 
تعیین قیمت خودرو براســاس نظر و دستورالعمل ابالغی 
مرکز ملــی رقابت صورت پذیرفته اســت. علی ایحال نظر 
به ابهام موجود در خبر مندرج و بی احترامی اعمال شــده 
در عبارت ســازمان حمایت یا واســطه خیانت چیســت؟، 
خاطرنشان میسازد اشاره به موضوعات کلی در باب تغییرات 
قیمــت خودرو از 6 میلیون به 160 میلیون، بدون توجه به 
پایه های کارشناسی موضوع و عدم ذکر مصادیق مشخص، 
نشــان دهنده کم اطالعی و دیدگاه غیرکارشناسی نگارنده 
از قوانین و مقررات و دســتورالعملهای موجود بوده و صرفا 
نقدی کوچه بــازاری از پدیده کالن اقتصادی کشــور می 
باشــد. حال آنکه قیمت یک کاال متاثر از عوامل مستقیم و 
غیرمستقیم موثر در تولید آن کاال بوده که بایستی در جای 
خود بررسی شود. علی ایحال از منظر قانونی نیز صالحیت 
ورود این ســازمان در رســیدگی به قیمتهای تعیین شده 
براساس دستورالعمل های مرکز ملی رقابت نیز محل سوال 
اســت و قطعا از جایگاه حاکمیت قانون نیز بایســتی مرکز 

ملی رقابت پاسخگوی ضوابط مصوب و اجرایی خود باشد.

  در خصــوص موضوعــات و مباحث مطرح شــده در باره 
ساختار سازمانی این سازمان بعنوان یک وزارتخانه کوچک 
نیز باید گفت این ســازمان از نظر تعداد نیرو و امکانات در 
اختیار نیز از تعداد نیروهای بسیار محدودی در حدود 300 
نفر نیروی کارشناسی برخوردار بوده و نیروی انسانی فعال 
و کارشناس ســازمان عمدتا از نیروهای بسیجی و انقالبی 
هستند که در ســال 1373 با اجرای طرح قانون تعزیرات 
حکومتی و تاسیس ســازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و 
توزیع کاال و خدمات جذب سیســتم نظارتی شــده و پس 
از ادغام در ســازمان حمایت فعالیــت نیز کماکان به انجام 
وظایف مشــغولند. از منظر سطح تحصیالت و دانش علمی 
نیز باید گفت که بدنه کارشناســی و مدیریتی این سازمان 
بــا ضریب باالی هفتاد درصد لیســانس تــا دکتری، جزء 
ساختارهای سازمانی دارای ضریب باالی تحصیلی و تطابق 
مدرک و رسته شغلی محســوب می شوند و همین نیروها 
در جریان جنگ اقتصادی و هجوم ویروس کرونا تالشــها و 
زحمات بسیار زیادی را در ایفای وظایف از خود نشان دادند 

بسیاری از این اقدامات که تاکنون رسانه ای نشده است. 
در زمان وقوع بحران های ناشی از هجوم  ویروس کرونا و در 
شرایطی که بسیاری از دستگاههای اداری و اجرایی کشور 
در تعطیلی بســر می بردند این افراد عالوه بر انجام وظایف 
کارشناسی  و ســازمانی، بعنوان بازرسان کنترل و نظارت 
بر بازار از ســطح کارشناس تا رییس سازمان تمام ایام عید 
نــوروز را بصورت شــبانه روزی در جهت مبارزه با تخلفات 
حوزه محصوالت بهداشتی و ضد عفونی کننده فعالیت می 
کردند. و همین افراد درروزهای اولیه ماموریتهای بازرســی 
ایــام کرونایی از داشــتن تجهیزات اولیه بهداشــتی مانند 
ماسک، دســتکش و مواد ضد عفونی کننده محروم بودند 
و در این مــدت تقریباً تمام این نیروهــا بین یک تا دوبار 
به ویروس کرونا مبتال شــدند. ولی بنابر وظایف قانونی  به 
انجام  وظایف مشــغول بودند. در این مدت همین افراد با 
انجام بازرسی های سر زده و مستمر، موفق به کشف صدها 
میلیون ماســک از انبارهای مخفی و هزاران لیتر مواد ضد 
عفونی کننده و بهداشتی شــدند و مقادیر قابل توجه مواد 
تقلبی ضد عفونی و ماســکهای تقلبی را نیز کشف نمودند 
که گزارشــهای آن در بخشهای مختلف خبری رسانه ملی 

پخش گردیده است.
از منظر عملکردی نیز طی یک ســال گذشته بیش از سه 
میلیــون و پانصد هزار مورد بازرســی از بنگاههای خرد و 
کالن اقتصادی انجام شده است و بسیاری از بنگاه بزرگ و 
به ظاهر قدرت مند )به زعم نویسنده آن روزنامه( با پرونده 
های عظیم تخلفاتی به تعزیرات حکومتی معرفی شــدند 
و به جرائم ســنگین نیز محکوم گردیدند؛ که در بین این 
بنگاهها واحدهای بزرگ لبنیات، الستیک، خودرو سازی و 

صنایع غذایی نیز دیده می شوند. 
با عنایت به مطالب گفته شــده و بیان بخشــی از اقدامات 
انجام شــده و زحمات و تالشــهای مجموعه نیروهادر این 
ســازمان و نهادهای نظارت بر بازار این ســازمان همواره 
تالش نموده اســت تا خــود را در معرض قضــاوت و نقد 
منصفانــه قراردهد تا از این طریق بتواند امکان بیشــتری 
برای انجام وظایف داشــته باشــند و هیچگاه خود را مبرا 
از اشــتباه و خطا ندانســته و همواره آماده دریافت نقدها، 
نظرات و پیشــنهادهای کارشناســان و صاحب نظران می 
داند ولی عدم توجه یا شــناخت مناســب و دقیق شرایط 
و اقتضائات اقتصادی کشــور و جایگاه و نقش این سازمان 
در تنظیم بازار و اســتفاده از عناوین و القاب غیر متعارف 
و مجرمانه نه تنها نمی توانــد رویکردی انتقادی و اصالح 
گرایانه داشــته باشــد بلکه عماًل زمینه  دلسردی را فراهم 

می نماید.

گزارش


