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رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد

کاهش۲۰درصدیصادراتکشور
در۱۰ماههنخستسال

همکاریهای کشاورزی ایران و صربستان
توسعهمییابد

ظرفیتها و راهکارهای توسعه همکاریهای کشاورزی ایران و صربستان
بررسی میشود.
به گزارش «س��بزینه» ب��ه نق��ل از وزارت جهاد کش��اورزی ،چند نفر از
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی به منظور شناسایی ظرفیتها و امکانات
برای توس��عه و ارتقای همکاریها و تعامالت دو کش��ور ایران و صربستان
در حوزههای کش��اورزی ،دامپروری ،جن��گلداری و مدیریت آب به این
کشور سفر کردهاند.
هیئت وزارت جهاد کش��اورزی جمهوری اس�لامی ایران طی اقامت خود
در صربس��تان با مقامات این کش��ور در حوزههای کشاورزی ،دامپروری،
جنگلداری و مدیریت آب دیدار میکنند و درباره گس��ترش همکاریها
به گفتوگو و تبادل نظر میپردازند؛ همچنین در این مدت با نمایندگان
مؤسسه میوه شهر چاچاک ،مؤسسه داروهای گیاهی «یوسیپ پانچیچ» و
مؤسسه تولید نهال و بذر سبزیجات «سوپریور» دیدار دارند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ایران با «برانیسالو ندیموویچ»،
معاون نخستوزیر و وزیر کش��اورزی ،جنگلداری و آبداری صربستان،
مالق��ات کرد و ب��ا نمایندگان ش��رکت فرآوردههای گوش��تی و لبنیاتی
تورکوویچ نیز نشست داشت.
مالقات با نمایندگان اتحادیه تعاونیهای روس��تایی ،بازدید از دانش��کده
کش��اورزی دانشگاه بلگراد و دانشکده کشاورزی دانشگاه شهر نوو ی ساد
و بازدید از ش��رکت صنایع گوش��ت «سرم ش��ید» از جمله دیگر دیدار و
بازدیدهای هیئت وزارت جهاد کش��اورزی کش��ورمان در سفر یک هفته
خود در صربستان است.

کشف 1/5میلیارد تومان تخلف
در آستانه نوروز

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت (صمت) از انجام
بیش از ش��شهزار بازرس��ی از بازار ش��ب عید کاالهای اساسی و تشکیل
نزدیک به 1/5میلیارد تومان تخلف در نتیجه آن خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایسنا ،س��عید محمدیپور اظهار کرد :از
ابتدای طرح بازرسی و نظارت بر اقالم اساسی ویژه ایام پایانی سال تاکنون
ش��شهزار و ۴۱بازرسی از عرضهکنندگان کاالهای اساسی شامل گوشت
قرمز ،تخم مرغ ،روغن خوراکی ،برنج و لوازم خانگی و قند و ش��کر انجام
گرفته است.
به گفته وی ،از این تعداد بازرس��ی۳۵۵ ،پرون��ده تخلف به ارزش بیش از
یکمیلی��ارد و ۴۶۷میلیون تومان تنظیم و ب��ه مراجع قضائی و تعزیرات
حکومتی ارسال شده است.
بیشترین بازرسی در حوزه مرغ و تخم مرغ

همچنین به گفته معاون بازرس��ی و نظارت سازمان صمت تهران ،طی دو
هفته اخیر بیشترین بازرسیهای انجامشده درخصوص عرضهکنندگان
مرغ و تخم مرغ با یکهزار و ۳۹۷مورد بازرسی بوده که ۱۳۳فقره پرونده
تخلف به ارزش بیش از یکمیلیارد و ۲۵۳میلیون تومان کش��ف و جهت
رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی همدان:

تعلیقکارتبازرگانیتجارباسابقه
صادرات از طریق داللی را افزایش داده است
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی همدان گفت :تعلیق کارت
بازرگانی تجار باس��ابقه به دلیل عدم ایف��ای تعهد ارزی صادرات از طریق
دالل��ی را افزایش داده و این اتفاق ضربه مهلکی برای اقتصاد یک اس��تان
خواهد بود.
به گزارش «سبزینه» به نقل از بازار ،خسرو طالبی با بیان اینکه ما به هیچ
عنوان مخالف برگش��ت ارز حاصل از صادرت به کش��ور نبوده و نخواهیم
بود ،افزود :وجود س��ازکاری مناس��ب ش��رایط امروز فعاالن اقتصادی که
خود عامل بروز مشکالتی مضاعف نشود ،در روند بازگشت ارز بسیار حائز
اهمیت خواهد بود.
عض��و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان اظهار کرد :علیرغم اینکه
ارزش گمرکی تعیینش��ده کاال چند براب��ر ارزش واقعی آن محصول بود،
صادرکنندگان با صبر و کوش��ش دس��ت از تالش برنداش��ته تا از توقف
چرخدندههای اقتصاد استان همدان جلوگیری کنند.
رئیس انجمن س��یبزمینی کش��ور گفت :نکته قابل توج��ه اینکه اغلب
صادرکنندگان از مسیر تولید به صادرات روی آوردهاند که سهم محصوالت
کشاورزی در این خصوص بسیار قابل توجه است.
وی با اش��اره به ابالغ دستورالعمل معافیت تا سقف یکمیلیون یورو بیان
داشت :با توجه به اینکه اغلب مسائل ارزی برای نخستین بار اجرا میشد،
برخی عوامل مانند عدم آگاهی کافی موجب شد شماری از صادرکنندگان
خوشنام نتوانند به تعهدات خود جامه عمل بپوشانند.

شماره 1361

رئیس سازمان حمایت :فروش اجباری کاالها همراه با روغن نباتی خالف قانون است

اخبار

رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت :میزان صادرات ما در 10ماهه
امس��ال 20درصد نسبت به سال گذش��ته کاهش داشته که بخشی از آن
مربوط به شرایط حاصل از شیوع کرونا است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایلنا ،حمیدرضا زادبوم در مراسم تقدیر از
صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت :فلسفه تحریمها علیه جمهوری
اس�لامی ایران این اس��ت که تعامل ما را با خارج از کش��ور کاهش دهند،
اما صادرکنندگان در نوک این پیکان هس��تند .امروز حتی واردات ما نیز
کمککننده است ،چون 90درصد وارداتمان مواد اولیه و کاالهای اساسی
هس��تند .وی افزود :به رغم همه مش��کالت که از سال  97افزایش یافته،
س��ال گذشته 41میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشتیم که 50درصد آن
از طریق بخش خصوصی خالص بوده اس��ت .از ابتدای س��ال  97تا آذرماه
س��ال 63 ،99میلیارد یورو صادرات داش��تیم که 40میلیارد یوروی آن به
کشور بازگشته است50 .درصد از این میزان مربوط به استان تهران بوده.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران در ادامه تصریح ک��رد :بیشترین
افزایش صادرات ما مربوط به خش��کبار ،مواد شوینده ،تجهیزات و ...بوده
اس��ت .او خاطرنش��ان کرد :اتاق تهران میتواند در عرصه بینالمللی نیز
جایگاه باالتری داشته باشد ،امس��ال انتخاب صادرکننده نمونه در سطح
ملی نیز به اتاق ایران سپرده شده است.
زادبوم همچنین خاطرنشان کرد :چهار درصد از نرخ بهره صادرکنندگان
را از طریق بانکهای توسعه صادرات و کشاورزی پرداخت خواهیم کرد.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت در ادامه بیان کرد :هر گونه مقررات زائد،
تج��ارت کش��ور را از ریل خارج میکند هر گونه یاران��ه صادراتی یا قانون
ل خارجکردن تجارت اس��ت ،اما شرایط موجود باعث ایجاد این
زائد از ری 
مقررات شده.
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بازار و اقتصاد

سبزینه

حقوقمصرفکنندگان
زیر پای فـروش اجباری کاال

سلطانعلی زینلی

در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان آمده
اس��ت که فروش اجباری یک ی��ا چند نوع کاال
یا خدمت بههم��راه کاال یا خدمت دیگر ممنوع
اس��ت؛ با این حال در بررسی میدانی از وضعیت
توزیع روغن مصرفی خانوادهها در س��طح شهر
تهران برخی از خواربارفروشان از فروش اجباری
برخی کاالهای غیرضروری بههمراه روغن مایع
و روغ��ن جامد ،توس��ط برخی از ش��رکتهای
توزیعکننده روغن خبر میدهند.
رحیم جوادی که بیش از ۳۰سال است در تهران
به کار خواربارفروشی مشغول است ،در این باره
به بازار گفت :پس از رفع کمبود روغن در سطح
ش��هر حاال برخی از ش��رکتهای توزیعکننده
روغ��ن اعالم کردهاند ،روغ��ن به هر مقدار الزم
اس��ت میتوانند ب��ه خواربارفروش��ان تحویل
دهند ،به ش��رط اینکه بههم��راهروغن برخی
از کااله��ای تولیدکنن��دگان را ه��م خریداری
کنن��د؛ درحالیک��ه ای��ن یک تخلف آش��کار
در بازار است.
وی ب��ا بیان اینکه فروش اجب��اری هر کاالیی
ب��ا کاالی دیگ��ر خالف قانون اس��ت ،گفت :در
جدیدتری��ن روش ف��روش ،توزیعکنن��دگان
پیش��نهاد میکنن��د ک��ه بههم��راه روغن تن
ماهی یا انواع بیس��کویت را به خواربارفروشان
یا س��وپرمارکتداران تحویل دهند؛ درحالیکه
مردم دیگر توان خرید روغن با س��ایر کاالهای
اجباری را ندارند .این درحالی اس��ت که فروش
اجباری کاال به همراه مایحتاج عمومی مردم از
مدتها پیش در کشور ممنوع شده است.
فروش اجباری هر کاالیی با کاالی دیگر

خالف قانون است
در اینخص��وص رئی��س س��ازمان حمای��ت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت :فروش
اجب��اری هر کاالیی با کاالی دیگر خالف قانون
است و تخلف محسوب میشود.
عب��اس تاب��ش در جلس��های ب��ا نماین��دگان
ش��رکتهای تولیدی و پخش در زمینه فروش
اجباری روغن نباتی بههمراه س��ایر محصوالت
اف��زود :باید رفتار همه عوام��ل فروش ،توزی ع و
نمایندگیهای عرضه م��ورد رصد قرار گیرد و
از انجام تخلف موضوعی بهویژه عرضه خارج از
شبکه و گرانفروشی جلوگیری شود.
تابش تأکی��د کرد :مطابق دس��تورالعمل ابالغ
ش��ده ،س��ازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
اس��تانها و بازرس��ان اصناف موظف هستند با
برنامهریزی مناسب و انجام بازرسیهای موردی
و مس��تمر ،اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر
چگونگی فروش و توزی ع روغن خوراکی متمرکز
کنند.وی خاطرنش��انکرد :اقدام��ات نظارتی
برای اقالم یارانهای و کاالهای اساسی همچنان
با جدیت و با اس��تفاده از ت��وان و ظرفیت همه
دس��تگاههای نظارتی درحال پیگیری اس��ت و
تاکنون پروندههایی نیز برای متخلفان تشکیل
شده است ،اما انتظار داریم با خودکنترلی شبکه
فروش ،شاهد بروز تخلفاتی از این قبیل نباشیم.
این مقام مس��ئول تأکید ک��رد :همکاران ما در
واحده��ای صنع��ت ،معدن و تج��ارت موظف
هس��تند با انج��ام نظارته��ای الزم ،از فروش
اجب��اری کاالها هم��راه با روغن نبات��ی یا هر
کاالی دیگری بهشدت مقابله کرده و درصورت
مش��اهده تخلفات با آن برخ��ورد قانونی کنند.
م��ردم میتوانند تخلفات مش��اهده ش��ده را از
طریق س��امانه تلفنی  ۱۲۴س��ازمان حمایت و

ساداتینژاد در تشریح نشست کمیسیون کشاورزی:

میزان ذخیرهسازی و نحوه تأمین
میوه بازار شب عید بررسی شد

رئیس کمیس��یون کشاورزی مجلس گفت :با حضور مسئوالن ذیربط
نشس��تی در خصوص نحوه توزیع و ذخیرهس��ازی می��وه در ایام نوروز
برگزار و توصیههای نمایندگان ارائه شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از خانه ملت ،س��یدجواد ساداتینژاد در
تش��ریح نشست کمیس��یون کش��اورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط
زیست مجلس شورای اسالمی در خصوص نحوه ذخیرهسازی و تأمین
میوه ایام نوروز افزود :در نشس��ت کمیس��یون کش��اورزی مدیرعامل
س��ازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،مسئوالن ستاد
تنظیم بازار و معاون وزارت جهاد کش��اورزی حضور داشتند و گزارشی
از تصمیمات اتخاذشده و میزان ذخیرهسازی میوه سیب و پرتقال ارائه
کردند .نماینده مردم کاشان ،آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی
ادام��ه داد :نماین��دگان توصیههای الزم را در خص��وص تنظیم بازار و
تقویت ذخیرهس��ازی محصوالت با توجه به مصادفش��دن ماه مبارک
رمضان با فروردینماه ارائه کردند.
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی خاطرنش��ان کرد :این
نشس��ت با توجه به دغدغه اعضای کمیسیون کش��اورزی ،آب ،منابع
طبیعی و محیط زیس��ت در زمینه افزایش قیمت میوه در ش��ب عید
برگزار شد تا از این موضوع توسط مسئوالن ذیربط جلوگیری شود.

روی خط
دبیر ستاد تنظیم بازار:

فروش روغن با کارت ملی صحت ندارد

س��ازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها
گزارش کنند.

تخلف ،فروش اجباری گفته میشود و اگر کسی
مرتکب این تخلف ش��ود ،طبق قانون مجازات
میشود و فروشنده باید کاالی تحمیلی را پس
بگی��رد و تا پن��جبرابر قیم��ت کاالی تحمیلی
میتوان فروشنده را جریمه کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید
کرد :مردم میتواند با سامانه ۱۳۵تماس بگیرند
و شکایت خود را تنظیم و کدرهگیری دریافت
کنن��د و تلف��ن و آدرسش��ان را ثبت کنند که
امکان دسترسی به آنها ممکن باشد.
اس��فنانی فرآیند رس��یدگی و پیگیری شکایتها
را کوت��اه دانس��ت و گف��ت :بالفاصل��ه ب��ا اع�لام
تخلف ،گش��تهای مش��ترک ما اعزام میش��وند
و موض��وع را بررس��ی و همانج��ا ه��م حک��م را
ص��ادر میکنن��د؛ اما ماهی��ت برخ��ی پروندهها و
روند رس��یدگی به آنه��ا زمانبر اس��ت .برخی از
کارشناس��ان اقتصادی معتقدند ف��روش اجباری
کاال ج��رم و قابلپیگی��ری اس��ت ،زیرا ای��ن اقدام
نوع��ی اجحاف در حق م��ردم اس��ت .از آنجا که
ف��روش اجباری کاالیی با کاالی دیگر خالف قانون
و تخلف محسوب میشود ،جا دارد تمام دستگاههای
نظارتی آنهم در آس��تانه سال نو و خریدهای شب
عید با حساسیت خاصی این تخلف را پیگیری کنند
تا مانع گسترش آن در جامعه شوند.

فروش تنماهی و انواع بیسکویت

بههمراه روغن
در جدیدترین اقدام نیز برخی از ش��رکتهای
توزیعکنن��ده روغ��ن نبات��ی و روغ��ن مایع به
سوپرمارکت و خواربارفروشان سطح شهر تهران
اعالم کردند که بههمراه روغن باید تنماهی یا
بیسکویت یا شکالت بخرند تا سایر محصوالت
تولیدی روی دست تولیدکنندگان باقینماند .از
آنجا که فروش اجباری کاال تخلف محس��وب
میش��ود ،مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان
تهران گف��ت :طبق قانون ف��روش اجباری هر
کاالی��ی به مش��تریان تخلف اس��ت و برای آن
مجازات تعیین شده است.
محمدعلی اسفنانی درخصوص فروش اجباری
کاال یا کاالهای��ی در کنار کاالهای دیگر گفت:
مطابق ماده ۶۴قانون نظ��ام صنفی به این نوع

کمبود روغن

مشکل اساسی خانوادهها
ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه روغ��ن یک��ی از
پرمصرفترین کاالی اساس��ی خانوادههاست و
م��ردم برای آماده کردن غذای س��الم به روغن
نبات��ی وابس��تگی زیادی دارن��د .کمبود روغن
در ماههای اخیر در برخی از ش��هرهای کش��ور
خانوادهها را با مش��کالت اساس��ی مواجه کرده
است و فروش آن بههمراه کاالی دیگر مشکالت
مردم را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
از طرفی برای جلوگی��ری از قاچاق این کاالی
اساسی به کشورهای همسایه همه دستگاههای
اجرای��ی ،س��ازمانها و نهادهای مس��ئول باید
ب��ا یکدیگر همکاری الزم را داش��ته باش��ند تا
از خ��روج روغ��ن بهص��ورت قاچاق از کش��ور
جلوگیری شود.

کارخانجات روغن نباتی نقشی

در فروش اجباری سایر کاالها ندارند
در این جلس��ه ،ش��رکتهای تولیدی و پخش
روغن خوراکی با تقبیح هرگونه تخلف ازجمله
تخلف فروش اجباری اعالم کردند :کارخانجات
روغن نباتی هیچ نقشی در فروش اجباری سایر
کااله��ا همراه با روغن نباتی نداش��ته و فرآیند
فروش ای��ن محصول در ش��بکه توزیع مطابق
ضوابط انجام میش��ود ،اما گاه��ی تخلفاتی از
س��وی برخی عوامل فروش انجام میش��ود که
باید با آنها برخورد شود.
این درحالی اس��ت که در زمان جنگ تحمیلی
فروش اجب��اری کاالیی بههمراه مایحتاج دیگر
تجربه بس��یار ب��دی بود که مردم دل خوش��ی
از ای��ن مس��أله نداش��تند .هر چند ای��ن اقدام
ناشایس��ت از همان زمان منس��وخ ش��ده بود،
ولی ب��از هم از چندم��اه پیش به عرص��ه بازار
و واحده��ای صنفی بازگش��ته و ش��رکتهای
توزیعکنن��ده روغن و م��واد غذای��ی اصرار به
ف��روش کاالی غیرضروری بههمی��ن روش به
خواربارفروشان و مصرفکنندگان دارند.

قاچاق روغن به کشورهای همسایه

با توجه به کمبود روغن در برخی از ش��هرهای
کش��ور و قاچ��اق آن ب��ه برخی از کش��ورهای
همس��ایه امیرهوشنگ بیرش��ک ،دبیر انجمن
صنفی صنایع روغ��ن نباتی ایران ،گفت :پایین
بودن قیمت روغن نباتی و روغن مایع در ایران
نسبت به کشورهای همسایه انگیزه قاچاق این
کاالی اساس��ی مردم را به کشورهای همسایه
افزایش داده است.
وی اف��زود :اهمی��ت مص��رف روغ��ن نبات��ی
در ع��ادات غذای��ی زندگ��ی م��ردم بر کس��ی
پوش��یده نیس��ت و بای��د از قاچ��اق ای��ن
محص��ول به کش��ورهای همس��ایه جلوگیری
ش��ود؛ زیرا روغ��ن بهعنوان یک��ی از کاالهای
اس��تراتژیک جایگاه مهم��ی در صنعت غذای
س��الم خانوادهه��ای ایران��ی دارد و دول��ت و
دستاندرکاران باید به تأمین آن اهتمام ویژهای
داشته باشند.
دبیر انجمن صنفی صنای��ع روغن نباتی ایران
بیان کرد :اختصاص ارز چهارهزار و 200تومانی
ب��رای خرید م��واد اولیه م��ورد نی��از روغن و
قیمت مناس��ب روغن در ای��ران در قاچاق این
کاال به کش��ورهای همسایه بسیار مؤثر است و
دستگاههای اجرایی ،بهخصوص نیروی انتظامی
و س��تاد مبارزه با قاچاق کاال باید با این پدیده
مقابله کنند.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در
پاسخ به سؤالی مبنیبر اینکه چرا توزیع روغن
در برخی از اس��تانها و شهرها کم است ،گفت:
تم��ام ت�لاش تولیدکنندگان روغ��ن نباتی در
کش��ور این است که با همکاری وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت کمبود روغن در این ش��هرها
برطرف ش��ود ت��ا مردم در تأمین آن مش��کلی
نداشته باشند.
بیرش��ک با اش��اره به می��زان تحوی��ل روغن
اظهار داش��ت :ت��ا آذرماه س��الجاری بیش از
۹۷۹هزار تن روغن به بازار تزریق ش��ده اس��ت
و حت��ی در دیماه بهمی��زان  ۱۵۰تا ۱۶۰هزار
تن روغن نباتی در س��طح کش��ور توزیع شده،
اما باز هم در برخی از اس��تانها ش��اهد کمبود
آن هستیم.

بازی با اعداد برای تعیین نرخ غیرواقعی تورم

مردم نرخ ۱۰۰درصدی را هم قبول ندارند
هدفگ��ذاری بان��ک مرکزی در رس��یدن به
نرخ ت��ورم ۲۲درصدی تا پایان س��ال محقق
نش��د ،چرا که این ش��اخص اقتصادی اکنون
به عددی بیش از ۴۸درص��د (تورم نقطهای)
رسیده است؛ ش��اخصی که سیر صعودی آن
بیتردید انتظارات تورمی را برای س��ال آینده
ایجاد میکند.
به گزارش «س��بزینه» به نق��ل از بازار ،طبق
آمارهای موجود ،نرخ تورم در کشور طی یک
دهه اخیر به جز در ابتدای دولت اول روحانی
همیش��ه افزایشی بوده اس��ت؛ افزایش نرخی
که کنترل آن از دس��ت دولت خارج ش��ده و
آث��ار منفی آن زندگی مردم و اقتصاد کش��ور
را تحت تأثیر قرارداده اس��ت .رشد روزافزون
قیم��ت کاال و خدمات در بازار ،رکود ،بیکاری،
خروج سرمایهها از کشور و بیتحرکی اقتصاد
نمون��های از تأثیرگذاری نرخ ب��االی تورم در
کشور است.
مرکز آمار ایران نیز هر ماه نرخ تورم نقطهای را
اعالم میکند ،این آمارها هر چند با محاسبات
کارشناسیشده انجام میشود ،اما مردم هیچ
وق��ت چنین آمارهایی را قبول ندارند ،چرا که
رشد سرس��امآور قیمتها را در بازار بهخوبی
لمس میکنند .بهطور مثال ،برای محاس��به
نرخ تورم معم��والً چند قلم کاال از بین حدود
۳۶۰قلم کاالی س��بد مصرفی خانوار در نظر
گرفته میش��ود و معلوم نیس��ت ک��دام اقالم
پرمصرف ارزانی برای نرخ تورم مورد محاسبه
قرار میگیرد که تورم پایین گزارش میشود،
ای��ن موض��وع باعث خواهد ش��د ن��رخ تورم
معموالً کمتر از قیمت واقعی کاالهای اساسی

بهارستان

نیازهای اساسی کشور صرف و از طرفی کسب
درآمدهای ارزی برای کش��ور سخت شود؛ در
چنین ش��رایطی دولت مجبور به انتشار پول
بیپش��توانه میش��ود که تبعات آن متأسفانه
به رش��د سرسامآور تورم و نقدینگی در کشور
منجر خواهد شد.
چنانچه تحریمها در کش��ور پای��دار بمانند و
مدیران اقتصادی کش��ور همچنان نس��بت به
مهار نرخ رش��د نرخ تورم و نقدینگی بیتوجه
باش��ند ،بیتردید سال آینده تورم سنگینی را
پیشرو خواهیم داشت.
ِ
پرمصرفی گزارش ش��ود که برای تعیین نرخ
تورم مورد محاسبه قرار میگیرند.
ریشه اصلی رشد نرخ تورم

ناکارآمدیهای مدیریتی است
یک کارشناس مس��ائل اقتصادی درباره علل
رش��د نرخ تورم در کش��ور و ناتوانی دولت در
کنترل این ش��اخص اقتص��ادی گفت :به نظر
میرس��د ریش��ه اصلی افزایش ن��رخ تورم در
کشور مس��ائل سیاس��ی و وجود تحریمهای
بینالملل��ی اس��ت؛ البته چگونگ��ی مدیریت
اقتص��اد نیز میتواند بر رش��د ی��ا کاهش نرخ
تورم تأثیر بگ��ذارد .توافق برای رفع تحریمها
ب��ا کمتری��ن هزین��ه و با حف��ظ چارچوبها
میتواند اقتصاد کش��ور را متح��ول کند ،چرا
که تا مش��کل تحریمها حل نشود ،تعیین نرخ
تورم بازیکردن ب��ا اعداد و ارقام و متغیرهای
اقتصادی اس��ت و این موضوع فق��ط رکود را
در کش��ور افزایش داده و انتظ��ارات تورمی را

تشدید میکند .وی به رشد نرخ 48/2درصدی
نقطهای بهمنماه که اخیرا ً از سوی مرکز آمار
ایران منتش��ر شده است ،اش��اره کرد و افزود:
محاس��به نرخ تورم نقطه ب��ه نقطه معموالً در
مقایس��ه با نرخ تورم ساالنه در حد پایینی در
نظر گرفته میش��ود؛ البت��ه مالک نرخ واقعی
تورم نرخ س��االنه این شاخص اقتصادی است.
اما تورم نقطه به نقطه میتواند موتور محرک
برای حرکت نرخ تورم باشد .اگر این نرخ کمتر
گزارش ش��ود ،بیتردید نرخ تورم س��االنه نیز
کمت��ر خواهد بود؛ بنابرای��ن اعالم نرخ واقعی
تورم سخت است.
ای��ن کارش��ناس اقتصادی ب��ه تأثیر فش��ار
حداکث��ری بر ایران از س��وی دول��ت آمریکا
اش��اره ک��رد و اف��زود :کاهش ش��دید فروش
نف��ت ،بستهش��دن س��وئیفت بانک��ی و
محدودی��ت در تجارت با دنی��ا از یک طرف و
نیز بیتحرکی اقتصاد کش��ور در داخل باعث
ش��د تا اندوختههای موجود ارزی برای تأمین

نرخ تورم سال آینده هم افزایشی است

یک کارشناس اقتصادی هم درباره علت رشد
نرخ تورم گفت :رشد نرخ 48/2درصدی تورم
نقطهای در بهمنماه نش��ان میدهد که تورم
در ماه پایانی سال نیز بیتردید باال بوده و این
شاخص اقتصادی برای سال آینده هم با رشد
همراه است .همایون دارابی با بیان اینکه تورم
باال ناش��ی از کسری بودجه مزمن هر ساله در
کش��ور اس��ت ،تصریح کرد :از اوایل دهه ۵۰
کسری بودجه س��االنه در ایران باب شد ،چرا
که بودجهنویسی متأسفانه بر مبنای عملکرد
نیس��ت ،بلکه بودجه س��االنه بر اساس آرزوی
کسب درآمدها بسته میشود .وی خاطرنشان
کرد :دولت برای جبران کسری بودجه ساالنه
ناچار دست به استقراض از بانک مرکزی بزند
که البته عواقب چنین تصمیم غلطی رشد نرخ
بهره و نقدینگی در کشور را در پی دارد که این
رویک��رد به جهش قیمته��ا در برخی بازارها
همچون سکه و ارز منجر میشود.

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت :موضوع عرضه روغن با کارت ملی شیطنت
بوده و آن را تکذیب میکنیم.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،عباس قبادی
در حاش��یه جلسه این س��تاد و در جمع خبرنگاران اظهار کرد :میزان
واردات اقالم اساس��ی مورد بررس��ی قرار گرفت که مشخص شد وزن
اقالم اساس��ی و مواد اولیه مورد نیاز کشور بهطور مناسبی افزایش پیدا
خواهد کرد.
او درب��اره مازاد تولید می��وه در بازار افزود :در مرحل��ه اول واردات موز
مش��روط به صادرات سیب شد تا در حد امکان از ایجاد اختالل در این
ب��ازار جلوگیری کن��د .هر فردی میتواند غرفهای از طرف ش��هرداری
در اختی��ار بگیرد و می��وه به بازار عرضه کند .فصل مصرف س��یب در
حال شروعش��دن است .با نزدیکشدن به شب عید و ماه رمضان سیب
مصرف داخلی خواهد داشت.
قب��ادی درباره عرضه روغن در ب��ازار بیان کرد :میانگین مصرف ماهانه
روغن در کش��ور حدود ۱۵۰هزار تن است ،اما در ماههای گذشته بیش
از  ۱۷۰ت��ا ۱۸۰ه��زار تن در م��ا ه تولید روغن داش��تیم .فضای روانی
ایجادش��ده در جامعه حجمه به فروشگاهها و افزایش تقاضا را به همراه
داشت .در تمام دنیا افزایش تقاضا بازار را با مشکل مواجه میکند .امروز
هیچ مشکل و کمبودی در بازارهای کشور وجود ندارد.
دبیر س��تاد تنظیم بازار گفت :مصرف خانوار ،بیشتر روغن مایع است
که مش��کلی در تأمین آن وجود ندارد .با ایجاد اختالل در تأمین روغن
جامد تقاضا به س��مت روغن مایع خانگی حرکت و بخش��ی از تولید به
سمت روغن مایع خانگی حرکت کرده است و در نهایت مشکلساز شد.
برای س��ال آینده هیچ افزایش قیمتی در بازار نخواهیم داشت و عرضه
به میزان کافی خواهد بود.
او درب��اره عرضه میوه بیان کرد :در حال حاضر هر مرکزی که به دنبال
عرضه میوه باش��د ،میتواند با مراجعه ب��ه میادین مرکزی عرضه میوه
اقدام به خرید کند .اینک��ه داللی وجود دارد را تکذیب نمیکنیم ،اما
کس��ی که به دنبال فضای مناسب باش��د ،میتواند از این طریق خرید
کند .بخش��ی از میوه در انبار خود باغداران اس��ت .میوه کاالیی نیست
که امکان جابهجایی آن به راحتی وجود داش��ته باشد .صادرات آن هم
آزاد است.

کارگران صدقه نمیخواهند
تنگنظری نکنید

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با ابراز امیدواری از تصویب
رقم س��بد معیشت کارگران در جلسه کمیته دستمزد ،از شورای عالی
کار خواس��ت تا دستمزد سال  ۱۴۰۰را با در نظرگرفتن شرایط زندگی
کارگران و بازنشستگان به گونهای تعیین کند که رضایت خاطر و رفاه
حداقلی آنها را به دنبال داشته باشد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،فتحاهلل بیات اظهار کرد :اگر کمیته
دستمزد به جمعبندی نهایی در خصوص سبد معیشت کارگران دست
پیدا کند و ش��رکای اجتماعی و نمایندگان گروه کارفرمایی ،کارگری و
دولت به توافق برس��ند ،قطعاً نتیجه بهت��ری از مذاکرات مزد خواهیم
گرف��ت و نگرانی خاطر جامعه کارگری از تأخیر در تعیین دس��تمزد و
موکولشدن آن به روزهای پایانی سال را شاهد نخواهیم بود.
وی ادامه داد :با توجه به فشار و بار روانیای که جامعه کارگری هر سال
در مورد رقم دس��تمزد با آن مواجه است ،انتظار داریم که هزینه سبد
معیشت را مشخص کنند تا از جلسات بعد به بحث دستمزد ورود کنیم.
بیات با بیان اینکه کارگران هرگز دنبال عدد و رقم و درصد افزایش مزد
نبوده و نیستند ،خاطرنش��ان کرد :آن چیزی که برای جامعه کارگری
اهمیت دارد ،حفظ قدرت خرید اس��ت و بر همین اساس ،تأکید داریم
که سبد معیشت کارگران طوری تعیین شود که منطبق با بندهای یک
و دو ماده  ۴۱قانون کار باشد.
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ،در بحث نرخ تورم
که بند یک ماده  ۴۱به آن اش��اره دارد ،مراجع رس��می آمار دقیق را در
اختیار اعضای شورای عالی کار گذاشتهاند و در خصوص سبد معیشت
که موضوع بند دو ماده  ۴۱اس��ت ،قیم��ت کاالها در بازار و هزینههای
زندگی کارگران به اندازه کافی گویا است.
وی با بیان اینکه بس��یاری از اقالم خوراکی و مصرفی از سبد معیشت
کارگران حذف ش��ده است ،گفت :متأسفانه برخی اقالمی که شاید در
گذشته هزینه زیادی به زندگی کارگران تحمیل نمیکرد و با آن امرار
معاش میکردند ،امروز در حال حذفشدن از سبد معیشت است .خرید
گوشت و مرغ و مواد پروتئینی پیشکش ،کارگران و بازنشستگان دیگر
توان خرید میوه و پنیر هم ندارند .این مقام مس��ئول کارگری با تأکید
بر اینکه رکود و تورم و کاهش ارزش پول ملی ربطی به کارگر ندارد و
کارگران حداقلبگیر ،تنها به امرار معاش و گذران زندگی امید بستهاند،
افزود :از کس��انی که دستمزد کارگران را تعیین میکنند ،میخواهیم
تنگنظری نکنند و با س��خاوت بیشتر در خصوص دس��تمزد تصمیم
بگیرن��د .کارگران صدقه نمیخواهند و دنبال رفاهیات نیس��تند ،بلکه
نگران هزینههای درمان ،مسکن ،اجارهبها و مواد خوراکی هستند که به
سبد معیشت آنها افزوده میشود.

