
آشنایی با جزئیات قانون جدید چک
 چک به عنــوان اصلی ترین ابزار معامله  در مبادالت 
تجاری، امکان خرید به صورت نســیه و مدت دار را 
برای فعاالن اقتصادی فراهم می  کند. در کشــور ما 
حجم زیادی از تراکنش هــای مالی از طریق چک 
انجام می شود که نشان دهنده اهمیت چک به عنوان 
سهل الوصول ترین و ارزان ترین ابزار معامله مدت دار 
در نظام اقتصادی است. ضرورت کارآمدسازی چک 
و بهره  مندی از مزایای منحصربه فرد آن در مبادالت 
اقتصادی، موجب به روزرسانی مستمر قوانین مرتبط 
با چک شده است.در قانون جدید چک، بر استفاده 
از سیستم ها و ســامانه هایی نظیر صیاد برای ثبت 
اطالعات چک تأکید شــده است. همچنین، قانون 
جدید چک مبتنی بر تعامالت بین دستگاهی میان 
بانک مرکزی و قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایات 
و پرونده های قضایی اســت و سومین ویژگی قانون 
جدید چک، اعمال محدودیت های ســخت گیرانه تر 

برای دارندگان چک برگشتی است.
لزوم ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد

صدور، انتقال یا دریافت چک در قانون جدید چک، 
با تغییراتی مواجه شده اســت. به عنوان مثال هرگاه 
چک صادر می شــود، عالوه بــر اینکه در برگ چک 
اطالعات گیرنده، تاریخ سررسید درج می شود، باید 
دقیقاً همــان مندرجات، در ســامانه صیاد نیز وارد 
شود و اجازه صدور چک توســط سامانه و براساس 
ویژگی  های معین به فرد صادرکننده چک داده شود.

انتقال چک های جدید نیز در ســامانه صیاد میسر 
شده اســت و صدور چــک در وجــه حامل ممنوع 
شــده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین 
پشت نویسی چک خواهد شد. چنانچه گیرنده چک 
پس از تائید اطالعات آن قصد انتقال چک به شخص 
دیگری )شخص ثالث( داشــته باشد، این امکان در 
ســامانه یاد شده با ثبت مشــخصات ذینفع جدید 

)ثبت شناسه /کدملی وی( برای وی فراهم است
ثبــت اطالعات چک در ســامانه صیــاد از طریق 
اپلیکیشــن های موجــود بانکــی و پرداخت انجام 
خواهد شــد. همچنین افرادی که دسترسی به این 
اپلیکیشــن ها ندارند، می توانند برای ثبت اطالعات 
چک به صورت حضــوری به شــعبه های بانک ها 

مراجعه کنند.
تعیین صحت و اصالت چک و قابلیت پیگیری

تعیین صحــت و اصالت چک از مزایای قانون جدید 
محسوب می شــود و ثبت اطالعات چک در سامانه 
صیاد، این امکان را به مردم می دهد تا از تعداد و مبلغ 

چک های برگشتی صادرکننده اطالع پیدا کنند.
دسته چک های جدیدی که در دسترس مردم قرار 
خواهد گرفت، حداکثر به مدت 3سال اعتبار دارند. 
تاریخ اعتبار چک، بر روی هر برگه آن ثبت شــده 
است و بنابراین صادرکنندگان چک نمی توانند برای 
تاریخی بعد از مدت اعتبار تعیین شده، چک صادر 
کنند.چنانچه چک برگشــت بخورد، کد رهگیری 
بر روی گواهینامۀ عدم پرداخت ثبت می شــود. این 
کد، ارتباط سیستمی با مرجع قضایی برای تخلفات 
چک را تسهیل و قابلیت پیگیری را برای قوه قضاییه 
ســاده تر و سریع تر خواهد کرد. در مراجع قضایی و 
ثبتی تنها برای چک های برگشتی ای اجرائیه صادر 
می شود که در گواهینامۀ عدم پرداخت کد رهگیری 

درج شده و 3 شرط در آن رعایت شده باشد. 
محدودیت های ســخت گیرانه برای دارندگان چک 

برگشتی
محدودیت هایی که برای افراد دارای چک برگشتی 
تعیین شده اســت عبارتند از: عــدم امکان افتتاح 
هرگونه حســاب جدید، عدم امکان دریافت کارت 
بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیالت بانکی، 
عدم امکان دریافت ضمانت  نامه های ریالی و ارزی، 
عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، 
ممنوعیت ارائه دســته چک جدید در سامانه صیاد 
و مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های 
بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر 

عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد.
رفع سوءاثر از چک برگشتی

رفع سوءاثر از چک برگشــتی در سامانه یکپارچه 
بانک مرکزی، صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط 

زیر امکان پذیر است:
 واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک 
و ارایه درخواست مسدودی این وجه به مدت یک 
ســال: در این صورت حساب مشتري صادر کننده 
چک به میزان کسری چک برگشت خورده مسدود 
شده و بالفاصله رفع سوء اثر صورت می پذیرد. بانک 
نیز موظف اســت واریز مبلــغ را ظرف مدت 3روز 
به شــیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد، از جمله 

مکاتبه، به اطالع دارنده چک برساند.
 ارایه الشه چک به بانک محال علیه

 ارائه رضایت نامه رســمی )تنظیم شــده در دفاتر 
اسناد رسمی( از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص 

حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک
 ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صالح 

مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک
ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب 

در خصوص چک
سپری شدن مدت 3سال از تاریخ صدور گواهینامه 
عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی 

یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده
نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید چک

در قانــون جدید چک، نحوه پیگیــری قضایی به 
این صورت اســت که دارنده چک برگشــتی ابتدا 
به بانک مراجعه کرده و تقاضای صدور گواهی نامه 
عدم پرداخت، ثبت آنی کد رهگیری اطالعات چک 
در ســامانه چک های برگشتی بانک مرکزی و درج 

کدرهگیری بر روی گواهی نامه مذکور می کند.

اخبار گزارش

علیرغم ادعای مســئوالن دولت آقــای روحانی که مدعی 
هستند مشکل روغن حل شده، ولی کمبود روغن در بازار، 
گرانــی روغن، فروش اجباری کاال همــراه روغن و فروش 
سهمیه ای روغن مشکالتی اســت که مردم را بعضاً کالفه 
کرده و یا به اقدامی مثل احتکار روغن در منزل واداشــته 

است.
بــر خالف همــه وعده هــا و صحبت هایی که از ســوی 
مسئوالن دولت در رسانه های مختلف مبنی بر حل شدن 
مشکل روغن مطرح می شود، گزارش های میدانی خبرنگار 
اقتصادی تســنیم نشــان می دهد، هنوز کمبود روغن به 
ویژه روغن ســرخ کردنی در بازار مشهود است و شاید در 
برخی مناطق اندکی بهتر شده باشد ولی هنوز بازار و مردم 

نتوانسته اند به طور کامل تقاضای خود را  تأمین کنند.
با توجه بــه عدم تعادل بین عرضــه و تقاضا، قیمت های 
روغن با اختالف نســبت به نرخ دولتی، به فروش می رسد 
و مشخص نیســت دلیل عدم تحقق قول هایی که وزارت 
صمت و تولید کنندگان برای رفع مشــکل روغن مورد نیاز 

کشور می دهند، چیست. 

 مردم همچنان تشنه خرید روغن
بر اســاس گفته یکی از فروشندگان فروشگاه های زنجیره 
ای، روغــن دو روز یک بار توزیع می شــود ولی همان روز 
اول به دلیل اینکه مردم بیش از نیاز خود خرید می کنند، 

موجودی این کاال تمام می شود. 
 آقای محمدی، در ادامه خاطر نشــان کرد: البته ما به هر 
نفر نهایت ٥ عدد روغن کوچک و یا ســه عدد روغن بزرگ 
2 تــا 3 لیتری می دهیم. اما با ایــن وضعیت این خریدها 

بیش از نیاز مصرف روزانه است.
وی در ادامه در مورد روغن جامد نیز گفت: فعال که روغن 
جامد نیســت و روغن مایع و سرخ کردنی موجود است که 
همیــن نیز مردم بیش از ســهیمه ای که تعیین کرده ایم 
با چند نفر از اعضای خانواده  برای دریافت تعداد بیشــتر 
روغن اقدام می کنند.همچنین قیمت روغن مایع نیز حدود 

٥ تا 10  درصد مجدد گران شده است.

 حل شدن کمبود روغن درحد حرف
آقای رسولی یکی از سوپر مارکت داران تهرانی در خصوص 
کمبــود روغن می گوید: تاره امروز موجودی روغن مایع را 

تکمیل کرده ام ولی همچنان مشــکل کمبود روغن وجود 
دارد و اینکه می گویند مشــکل حل شــده، در حد حرف 

است.
وی ادامه داد: همان اوایــل به مدت یک هفته برای اینکه 
بگویند مشــکل تولید و توزیع حل شده، توزیع انجام شد 
ولی بعد یــک ماه توزیع متوقف شــد. در حال حاضر نیز 
روغن 2 لیتری 7 هزار تومان گران شــده اســت.  بنابراین 
همه این کمبودها و توزیع ناقص روغن در بازار برای گران 

کردن است و تنها مردم در این بازی متضرر می شوند.
یکی از مشــکالتی کــه بارها از آن صحبت شــده، فروش 
اجباری یک کاال از ســوی تولید کننده به شرط خرید یک 
کاالی دیگر است. آقای ســیاح یکی از فروشندگان عمده 
کاالهای اساســی بوده که از این موضــوع بارها گله کرده 
است. وی معتقد است به عنوان یه فروشنده کاالی اساسی 
که بایــد تنها روغن و برنج، چای، حبوبات و.. بفروشــد و 
مجوز فروش کیک و رب و تن ماهی ندارد ولی برای خرید 
روغن از یک کارخانه، باید در کنارش یک کارتن کیک و یا 
رب و تن ماهی بگیرد. وی ادامه داد: بنده اجازه فروش رب 
و تن ماهی ندارم و یا کیک. اگر مغازه سوپر مارکت داشتم، 
این اجنــاس در مغازه فروش می رفت ولی در حال حاضر 
کارتن های کیک در فروشگاه مانده و به فروش نمی رسد.
این فروشــنده خاطر نشــان کرد: همه می گویند کارخانه 
حق نــدارد، فروش محصول خود را منــوط به خرید یک 
کاالی دیگر کنــد ، ولی در حال حاضر این اتفاق می افتد 
و تنها مربوط به یک کارخانه هم نیســت. هر کدام از این 
کارخانــه ها یک کاال را به اجبــار در کنار روغن و یا چای 

می فروشند.
ســیاح با اشــاره به اینکه از یک ماه و نیم گذشته تا کنون 
قیمت روغن 10 درصد گران شده است، افزود: برای اینکه 
نخواهم کاالیی را به اجبــار در کنار روغن از کارخانه و به 
نــرخ دولتی بخرم، ترجیح میدهم گران تــر و از بازار آزاد 
خریداری کنم. به مشــتری نیز دلیل گران تر بودم جنس 
را می گویم. البته اختالف قیمت روغن دولتی و آزاد کمتر 

از هزار تومان است.
وی در خصــوص روغن جامد نیز گفــت: روغن جامد نیز 
مدتهاســت کم شده ولی اگر بتوان خرید باید در کنار یک 
کارتن ٤ عددی روغن جامد ٥ کیلویی دو تا کارتن پچ پچ 

بخریم و با این شرایط به صرفه نیست.

  فروش روغن سهمیه ای است
مســعود خوانســاری یکی از عمده فروشان بازار مولوی، با 
اشاره به اینکه هنوز کمبود روغن ادامه دارد ، اظهار داشت: 
تولید کننــدگان توضیحی در مورد کمبود این کاال ندارند 
و تنها  در رســانه ها حرف از حل مشکل توزیع روغن می 
زنند ولی در عمل چنین چیزی نیست. در حال حاضر برای 
توزیع این میزان از روغن، مجبورند سهمیه ای اقدام کنند. 
وی با تأکید بر اینکه بعضی از مغازه ها و ســوپر مارکت ها 
روغن دارند ولی مشــکل اینجاست که یک روز توزیع می 
کنند و دو هفته متوقف می شود، گفت: این وضعیت برای 
همه نوع روغن وجود دارد. البته تخم مرغ نیز مدتی است 

این مشکل را دارد و توزیع آن کم شده است. 
ایــن عمده فروش خاطرنشــان کرد: طی دو ماه گذشــته 
قیمت تخم مرغ دو برابر شده و در حال حاضر قیمت عمده  
یک کارتن  تخم مرغ که شــامل 6  شانه است، 200 هزار 
تومن بوده و این کمبود باعث گران شــدن آن شده است. 
البته هر چند وقت یکبار وزارت  صنعت و جهاد برای ایجاد 
رانت و ســهمیه بندی و مسائلی از این قبیل، عرضه را کم 

می کنند و بعد از مدتی درست می شود.

 بازار باید از روغن اشباع شود
 قاســم نوده فراهانی رئیــس اتاق اصناف تهــران هم در 
خصوص مشــکل روغن و ادامه داشــتن کمبود عرضه این 
کاال اظهار داشــت: وضعیت عرضه روغن نسبت به روزهای 
گذشــته بهتر شده ولی این به معنی حل صد درصدی این 
مشــکل نیست. بازار بر اســاس عرضه و تقاضا تنظیم می 
شود، ولی وقتی عرضه کم باشد، قیمتها نیز نوسان خواهد 
داشــت. به نوعی که قیمت هر ٥ کیلو روغن جامد با نرخ 
دولتی  ٥٥ هزار تومان اســت ولی وقتی بــه اندازه کافی 
عرضه نمی شود، نوسان قیمت را شاهدیم و نرخ ٥ کیلویی 

جامد تا 120 هزار تومان نیز در بازار وجود دارد. 
 وی با اشــاره به اینکه باید بازار اشباع شود تا قیمت ها به 

نــرخ واقعی بازگردد، گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در 
این خصوص وجود دارد، عدم رعایت مردم در خرید روغن 
است، درست است که موجودی روغن کم است ولی مردم 
هم بیش از نیاز خود خرید می کنند در حالی که باید برای 
رفاه حــال یکدیگر به اندازه نیاز خریــد کنیم نه اینکه به 
فکر احتکار باشــیم.  رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص 
مشــکل روغن در شهرســتان ها نیر خاطر نشان کرد: این 
مشــکل در شهرستان ها نیز وحود دارد و روغن خیلی کم 
است و باید کارخانه های تولید کننده هر چه سریعتر تولید 

و عرضه را به روال سابق برگردانند تا بازار اشباع شود. 

 فروش اجباری کاال همراه روغن تخلف است 
فراهانــی در مورد فروش اجباری یک جنس کنار روغن از 
سوی برخی کارخانه ها، تصریح کرد: این کار قانونی نیست 
و نباید اجبار و تحمیلی برای خرید وجود داشــته باشــد. 
امیدواریــم روز به روز وضعیت عرضه روغن بهتر شــود تا 
قیمت ها نیز به تعادل برســد. رئیس اتاق اصناف تهران با 
اشاره به اینکه قیمت روغن مایع 1.٥ لیتری 16 هزار تومان 
اســت که در بازار بین 23 تــا 2٤ هزار تومان فروخته می 
شود. این همان مشکل نبود عرضه و عدم تعادل بین عرضه 
و تقاضا اســت که باعث این اختالف قیمت شده است. وی 
در مورد کمبود تخم مرغ نیز افزود: از روز گذشته وضعیت  
عرضه تخم مرغ بهتر شــده ولی باید تولید و عرضه بیشتر 
شود تا بازار به تعادل برسد. مردم باید با چشم خود ببینند 
که یک کاال زیاد اســت، آن وقت است که نه بیش از نیاز 
خوید می کنند، نه قیمت ها نوسان دارد.  وی خاطر نشان 
کرد: قیمت هر شانه تخم مرغ به 38 هزار تومان نیز رسیده 
بود در حالی که پیش از این قیمت آن 23 هزار تومان بود، 
البته در حال حاضر از 38 هزار تومان کمتر شــده و روز به 
روز نیز بهتر خواهد شــد، در صورتی که عرضه و تقاضا به 
تعادل برســد، در غیر این صورت گذاشتن مأمور و به زور 

نگه داشتن قیمت ها، فایده ندارد.  تسنیم 

بر اساس اعالم دبیر ستاد تنظیم بازار:
افزایش قیمت محصوالت شوینده 

غیرقانونی است
  دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: افزایش قیمت محصوالت 
شــوینده غیرقانونی اســت و با هرگونه تخلفی برخورد 

خواهد شد.
عباس قبادی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار افزود: 
تولیدکنندگان مواد شــوینده اجازه هیچ گونه افزایش 
قیمتی نخواهند داشــت و در صورت مشــاهده افزایش 
قیمت برخوردهای قانونی و تعزیراتی الزم انجام خواهد 
شــد. وی تأکید کرد:  امروزجلســه ای با حضور اعضای 
انجمن تولیدکنندگان محصوالت شــوینده در ارتباط با 
افزایش نداشتن قیمت محصوالتشان تاکید خواهد شد.

دبیر ســتاد تنظیم بازار اضافه کــرد: قیمت محصوالت 
شــوینده در آبان ماه با بررســی های انجام شده و بنابر 
تقاضای تولیدکنندگان، ٤0 درصد رشد داشت، اما هیچ 
گونه افزایش قیمتی در حال حاضر ابالغ نشده و هرگونه 

افزایش قیمت خالف قانون است.
قبادی تصریح کرد: چنانچه در شرایطی تغییر نرخ ارز یا 
افزایش عوامل تولید، به افزایش قیمت نیاز باشد، ستاد 
تنظیم بازار بررسی الزم را انجام و ابالغ خواهد کرد که 

تاکنون در این زمینه اقدامی انجام نشده است.
نیمه نخست امســال 8٥8 هزار و ۹٥7 فقره بازرسی از 
کاالها و خدمات اولویت دار توسط بازرسان سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت در سراســر کشور انجام شد که 

منجر به تشکیل 38 هزار و ٥۹3 فقره پرونده شد.
هفته های پیشین، پنج قلم کاال از جمله روغن خوراکی، 
نهاده های دامی، مرغ زنده و گرم، ســیمان و تایر سبک 
و ســنگین به عنوان کاالهای دارای اولویت بازرسی این 
ســازمان و ســازمان های صنعت، معدن و تجارت برای 
جلوگیری از احتکار، بررســی موجودی و قیمت، تعیین 

شده بود.
نیمه نخست امســال نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
ماسک و لوازم بهداشتی مربوط به این بیماری در صدر 
بازرســی ها قرار داشتند و طی هفته های متوالی نظارت 

شدیدی اعمال  شد.  ایرنا 

سخنگوی صنعت برق خبر داد:
خاموشی یک درمیان روشنایی بزرگراه ها  
ســخنگوی صنعت برق گفت: علت نیمه خاموش شدن 
بزرگراه ها طی روزهای گذشته، اولویت دادن به تأمین 
گاز بــرای تولید برق بیمارســتان ها و مراکز حســاس 

پایتخت است.
مصطفی رجبی مشــهدی، سخنگوی صنعت برق درباره 
علت خاموشــی بزرگراه های پایتخت گفــت: این رویه 
مسبوق به سابقه است و در گذشته نیز برای تأمین برق 
اولویت دار در پایتخت چنیــن اقداماتی انجام داده ایم. 
علت اصلی این خاموشــی ها کمک بــه تأمین گاز برای 
تولید برق پایدار بیمارســتان ها و ســایر مراکز حساس 
و بخش خانگی در شــرایط کنونی اســت. وی افزود: از 

زمان تاریک شدن هوا، چراغ معابر و بزرگراه ها به صورت 
خودکار روشــن می شد که برای کاهش مصرف، اقدام به 
خاموشی یک در میان چراغ ها در بزرگراه ها و معابر اصلی 
و برخــی از پارک ها کردیم. به گفته این مقام مســئول، 
میزان تولید و تخصیص گاز به عنوان سوخت نیروگاه ها 
مشخص می شود و بر اســاس آن درصد تأمین سوخت 
مایع را نیز برای نیروگاه ها مشــخص می کنیم. به منظور 
اولویت بخشی به کاهش مصرف گاز خاموشی روشنایی 

معابر در پایتخت و سایر شهرها اجرایی شده است.
وی گفت: باتوجه به محدودیت تردد شبانه در شهرهای 
نارنجی و قرمز بدلیل مصوبه ســتاد ملی کرونا، روشــن 
بودن تابلوهــای بانک ها یا بیلبوردهــای تبلیغاتی غیر 
ضروری اســت و نتیجه ای جز هدررفت ســرمایه ملی 
نــدارد بنابراین صنعت برق این اقدام صرفه جویانه را از 
هفته قبل آغاز کرده و با یکی در میان کردن روشــنایی 
معابر و حذف روشــنایی غیر ضروری در جاده ها حداقل 

به میزان ٥00 مگاوات صرفه جویی ایجاد کرده است.
وی بــا بیان اینکه هر 10 درصد صرفه جویی در مصرف 
بــرق منجر به ایجاد 70 میلیون مترمکعب صرفه جویی 
در مصرف گاز می شــود، افزود: در صورتی که مردم به 
ویژه در مناطق گرمســیر، میزان مصرف برق و گاز خود 
را حدود 10 درصد کاهش دهند، بدون خاموشی از این 

شرایط عبور می کنیم.  پاون 

ــر ــب ــرخ ــب خ

معضالت بازار ادامه دارد؛

شکست دولت در حل 
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معاون فنی گمــرک ایران از مصوبات جدید در رابطه با 
گوشی های همراه مسافر خبر داد و اعالم کرد که گوشی 
های اتباع خارجی تا یک ماه از تاریخ ورود آنها رجیستر 
نمی شود. همچنین معافیت و ارز ٤200 تومانی گوشی 

های پستی حذف شد.
طی روزهای اخیــر مهرداد جمال ارونقی  معاون فنی و 
امور گمرکی گمرک ایران  با تشریح شرایط پیش آمده 
در جریان ورود گوشــی های همراه مسافر و رجیستری 
غیرحضــوری که از ابتدای دی ماه اجرایی شــد، اعالم 
کرد که رصد ورود گوشــی های همراه مسافران ایرانی، 
اتباع و همچنین از طریق پست بعضا با تشخیص گمرک 
ایران در رابطه با جریان تجاری آن همراه بوده است که 
موضوع در دســت بررسی قرار داشته و طی هفته جاری 

در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
این در حالی است که تازه ترین اعالم معاون فنی گمرک 
ایران به ایســنا از این حکایت دارد که طی جلســه روز 
گذشته )یک شنبه( ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آخرین 

وضعیت ثبت تلفن همراه در رویه مسافری و پستی مورد 
بررســی قرار گرفته و درنهایت با مصوبات بســیار مهمی 
همراه بوده است. ارونقی در تشریح اهم مصوبات اخیر، به 
تصمیمی در مورد ثبت گوشی های  پستی در جلسه ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشاره کرد و گفت که مقرر شد 
در صورت تصویب ستاد تنظیم بازار، گمرک ایران نسبت 
به اعمال نرخ ارز بر اســاس ســامانه سنا برای محاسبه و 
عوارض گمرک و حذف ٥0 دالر معافیت پستی صرفا برای 
گوشی تلفن همراه که از تاریخ ابالغ مصوبه مربوطه وارد 

کشور می شود، اقدام کند.
آنطــور که معــاون فنی گمرک ایران اعــالم کرد دیگر 
تصمیم اخذ شــده مورد توجه  در این جلسه مربوط به 
گوشــی های همراه اتباع خارجی است که مصوب شده 
ثبت گوشــی های تلفن آنها ضمــن ورود اطالعات در 
هنگام ورود تبعه خارجی به کشــور در مبادی ورودی، 
فقط پس از انقضاء مدت یک ماه از تاریخ ورود به کشور 

و به صورت »حضوری« انجام شود. ایسنا 

 وزیر صمت با بیان اینکه بازرســی ها با توجه به نزدیک 
شدن به ایام پایانی سال تشدید خواهد شد گفت: مردم 
نباید نگران افزایش قیمت ها در ماه های منتهی به سال 
و شــب عید باشند که در همین راســتا تمهیدات الزم 

اندیشیده شده است.
وزیر صمت در ستاد تنظیم بازار اعالم کرد: شرایط تامین 
و تولید کاالها و اقالم مورد نیاز مردم مناســب اســت و 
پیش بینی های الزم برای ذخیره سازی میوه شب عید و 
همچنین تشدید نظارت ها در ایام پایانی سال انجام شده 
است. علیرضا رزم حسینی با تاکید بر این مطلب، افزود: 
هماهنگی با دســتگاه های مرتبط از جمله وزارت جهاد 
کشاورزی، گمرک و بانک مرکزی و همچنین ابالغیه های 
جدید ستاد اقتصادی دولت تاثیر خوبی در تامین کاالها 
و اقالم مورد نیاز مردم و همچنین مواد اولیه کارخانجات 

برای افزایش تولید آنها داشته است.
وی با اعالم اینکه سیاست این وزارتخانه عرضه و فراوانی 
کاال برای حفظ تعادل قیمتی در بازار است، تصریح کرد: 

برای کاالهای تولید داخل این موضوع اتفاق افتاده است 
که آثارش را نیــز در بازار می بینیم. وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت با یادآوری اینکه در جنــگ اقتصادی ظالمانه 
ای قرار گرفته ایم، خاطرنشــان کرد: گرانی با گرانفروشی 
متفاوت است و گران فروشی در خصوص کاالهایی است 
که در این شرایط جنگ ظالمانه بی انصافانه افزایش قیمت 
پیدا می کنند و دستگاه های نظارتی و مرتبط در این حوزه 
ورود می کنند. رزم حســینی با بیان اینکه بازرســی ها با 
توجه به نزدیک شــدن به ایام پایانی سال تشدید خواهد 
یافت، گفت: مردم نباید نگران افزایش قیمت ها در ماه های 
منتهی به ســال و شب عید باشــند که در همین راستا 
تمهیدات الزم اندیشیده شده است. وی همچنین تقسیم 
وظایف میان وزارت جهاد و وزارت صمت را در راســتای 
تامین به موقع اقالم مورد نیاز و معیشــتی مردم بســیار 
کارساز دانســت و افزود: فضا در واقع به سمت واگذاری 
اختیارات به دستگاه های اصلی متولی می رود که تقسیم 

وظایف در همین راستا بوده است. شاتا 

تا یک ماه اعالم شد؛

ممنوعیت رجیستری گوشی اتباع 
وزیر صمت اعالم کرد؛

تشدید بازرسی ها در ایام پایانی سال 


