
ب�ا افزايش تبع�ات ش�يوع وي�روس كرونا در 
چين، قيمت نفت دچار س�كته ش�ده است و 
كش�ورهاي نفتي به ويژه عربس�تان خواستار 
كاهش توليد جهاني نفت ش�ده اند؛ موضوعي 
ك�ه مخالف�ان و موافق�ان بيش�تري دارد. 
روس��يه يكي از كش��ورهايي اس��ت ك��ه موضع 
دوپهلويي را درب��اره كاهش تولي��د جهاني نفت 
دارد؛ كارشناس��ان فني اوپك پالس براي تحليل 
تأثير بحران ش��يوع بيماري مرگبار چيني روي 
تقاضا براي نفت در وين گردهم آمدند و تالش هاي 
ديپلماتيك ميان روسيه و عربس��تان ادامه پيدا 
كرد. به گفته دو نماينده اوپك، عربستان سعودي 
به دنبال جلب موافقت ساير توليدكنندگان براي 
كاهش توليد گروه��ي ۵۰۰ هزار بش��كه در روز 
و حتي دو برابر اين ميزان اس��ت، اما روس��يه كه 
بودجه اش بر مبناي قيمت پايين تر نفت است، با 

اين پيشنهاد موافق نيست. 
تحليل آماري نش��ان داد اگر اوپك پالس تا پايان 
اين مدت به كاهش توليد فعلي ادامه دهد، ۶۰۰ 
هزار بش��كه در روز در س��ه ماهه نخس��ت و يك 
ميليون بشكه در روز مازاد در سه ماهه دوم وجود 
خواهد داشت. نمايندگان اوپك اظهار كردند كه 
اين گروه هنوز درباره كاهش بيش��تر توليد بحث 

نكرده است. 
عربستان سعودي اما از توليدكنندگان نفت جهان 
مي خواهد در بحبوحه تأثير شيوع ويروس كرونا بر 
تقاضاي نفت، با كاهش سريع عرضه نفت موافقت 
كنند. تأخير در اين كار هزينه هنگفتي به دنبال 

خواهد داشت. 
 تقريباً تمام اعضاي اوپك از جمله ونزوئال و ايران 

از پيش��نهاد كاهش عرضه نفت حمايت كرده اند، 
ولي روسيه هنوز موضع خود را اعالم نكرده است. 
رياض تأثير شيوع ويروس كرونا را بر تقاضاي نفت 
بيشتر از تأثير ويروس سارس در سال هاي 2۰۰2 و 
2۰۰3 مي داند، چون نقش چين در اقتصاد جهان 

در حال حاضر بسيار بيشتر از گذشته است. 
 قيمت نفت در سال جاري ميالدي بيش از 11دالر 
در هر بشكه كاهش يافته و به ۵4 دالر رسيده است. 
اين كاهش قيمت در بحبوحه شيوع ويروسي كه تا 
حاال جان بيش از هزار و 1۰۰ نفر را در چين گرفته، 

هشداري براي توليدكنندگان نفت است. 
عربس��تان س��عودي كه بزرگ ترين توليد كننده 
نفت اوپك است، در گذشته هم كاهش يا افزايش 
توليد اين گروه را براي نگه داش��تن قيمت نفت 
در يك سطح مناسب هدايت كرده، ولي هميشه 

عكس العمل آنها به موقع نبوده است. 
اين در حالي اس��ت كه همواره از اوپك به خاطر 
جلوگيري نكردن از افزايش بي��ش از حد قيمت 
نفت در س��ال 2۰۰8 انتقاد ش��ده اس��ت. در آن 
س��ال ها، قيمت نفت خام برنت به خاطر ترس از 
كمبود عرضه به 147دالر در هر بشكه رسيد. اين 
گروه در برخورد با بح��ران مالي جهاني كه باعث 
كاهش تقاضا و سقوط قيمت نفت تا 3۰ دالر در هر 

بشكه شد هم عملكرد سريعي نداشت. 
   موافقان كاهش توليد

اين بار هم ائتالف اوپك و متحدانش زمان حياتي 
براي جلوگيري از كاهش قيمت نفت را از دس��ت 
داده و سهم مسكو و ساير توليدكنندگان را براي 
حمايت از كاهش نف��ت باال برده اس��ت. كميته 
فني اوپك هفته گذش��ته پيشنهاد داد ۶۰۰ هزار 

بشكه ديگر از توليد نفت اين گروه كم شود. وزارت 
نف��ت ونزوئال و ش��ركت دولتی نفت اين كش��ور 
طي يك بيانيه مش��ترك اعالم كردند: »ونزوئال 
از توصيه كميته فني اوپك ب��راي كاهش روزانه 
۶۰۰ هزار بش��كه ديگر از توليد نف��ت اين گروه 

حمايت مي كند.« 
وزير نفت ايران نيز هفته گذشته اعالم كرد: »اگر 
اكثري��ت اعضاي اوپك موافق اي��ن كاهش توليد 
باشند، ايران هم از اين پيشنهاد حمايت مي كند. 
به گفته منابع اوپك، اي��ن كميته فني همچنين 
پيشنهاد داده قرارداد كاهش توليد تا پايان 2۰2۰ 

تمديد شود.« 
وزير انرژي آذربايجان هم گفت: »كشورش احتماالً 
از كاهش بيش��تر توليد نفت توسط اوپك و ديگر 
هم پيمانانش درصورتي ك��ه اين اقدام براي ايجاد 
توازن در نگراني هاي ايجاد شده براي تقاضا )براي 

نفت( در اثر شيوع ويروس كرونا در چين نياز باشد، 
حمايت خواهد كرد.«

 پرويز شهبازف در مصاحبه اي افزود: »آذربايجان 
احتماالً از اين موض��وع حماي��ت خواهد كرد. « 
آذربايجان عضو اوپك نيست، اما يكي از كشورهاي 
عضو اوپك پالس است كه در سال 2۰1۶ تأسيس 

شد. 
اگرچه آذربايجان، شركت كننده بزرگي در مجموع 
كاهش هاي اوپ��ك پالس نيس��ت، اما موضعش 
ممكن است بر نظر روس��يه تأثير بگذارد؛ چراكه 
اعضاي اوپك معموالً يك تصميم مشترك اتخاذ 

مي كنند. 
وي گف��ت: »توليد نف��ت در آذربايج��ان در ماه 
گذشته روزانه 77۰ هزار بشكه بوده كه با تعهدات 
اين كش��ور به توافق كاهش توليد هم راستا بوده 

است.« 
شركت »جي بي سي انرژي« در يادداشتي نوشت: 
»مجموع نتايج مختلف در بازه هاي زماني مختلف 
همچنان ممكن اس��ت. تفاوت براي اوپك پالس 
اين اس��ت كه كاهش عرضه اي كه انجام مي شود 
در مقايس��ه با خريد پااليش��گاه ها در مدت چند 
روز تا چند هفت��ه، به ميزان قاب��ل توجهي تأثير 
كمتري دارد و ريس��ك بااليي وجود دارد كه اين 
گروه توليدش را بيش از ح��د الزم كاهش دهد. 
اين ش��ركت برآورد كرده كه تقاضا براي نفت در 
سال 2۰2۰ به ميزان 7۵۰ هزار بشكه در روز رشد 
مي كند كه مش��ابه س��ال ميالدي گذشته است 
و همچنان كاماًل ضعيف محس��وب مي ش��ود. در 
اين بين، توليد ليبي همچنان 8۰۰ هزار بشكه در 
روز پايين مانده و اين مسئله در فضاي نفت تأثير 

چنداني نداشته است.« 
بر اس��اس گ��زارش اوي��ل پراي��س، تحليلگران 
كومرس بانك در يادداش��تي عن��وان كردند: »با 
وجود صعود بازارهاي س��هام، بازارهاي انرژي در 
وضعيت مساعدي بس��ر نمي برند و در حالي كه به 
نظر مي رس��د بازارهاي س��هام به بحران ويروس 
كرونا غلبه ك��رده و در برخي از م��وارد به ركورد 
بااليي صعود كرده اند، ام��ا نگراني ها در بازار نفت 
به قوت خود باقي است، زيرا چين و وارداتش براي 
بازار جهاني نفت اهميت زيادي دارد. توجه به اين 
موضوع به خوب��ي توضيح مي دهد ك��ه چرا خبر 
كاهش بيشتر توليد نفت از سوي گروه اوپك پالس 

با واكنش آرام بازارهاي نفت روبه رو شد.«
از سوي ديگر عربس��تان قصد دارد هرچه زودتر 
كاهش جهاني توليد نفت عملياتي شود، زيرا ادامه 
روند موجود ضررهاي هنگفتي را به قيمت سهام 
آرامكو وارد كرده اس��ت. اين توليد كننده بزرگ 
نفت 1/8 درصد ارزش خود را از دست داد و يكي 
از عوامل اصلي كاهش شاخص تمام سهام تداول 

در رياض بود. 
به گفته يكي از مديران ارشد اوراق بهادار در المال 
كپيتال در دوبي، سهام آرامكو هنوز هم نسبت به 
قيمت نفت خام خوب عمل مي كند، در حالي كه 
قيمت نفت خام برنت 17درصد در س��ال جاري 
ميالدي كاهش يافته، س��هام آرامكو ۶/2 درصد 

سقوط كرده است. 
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روسيه در برابر عربستان

عربستان قصد دارد هرچه 
زودتر كاهش جهاني توليد 
نف�ت عملياتي ش�ود، زيرا 
ادامه روند موجود ضررهاي 
هنگفتي را به قيمت سهام 
آرامك�و وارد كرده اس�ت. 
اين توليد كننده بزرگ نفت 
1/8 درصد ارزش خود را از 
دس�ت داد و يكي از عوامل 
اصلي كاهش شاخص تمام 
س�هام تداول در رياض بود

افزايش شكاف ميان 2 غول نفتي جهان براي كاهش توليد نفت

عربستان: توليد نفت بايد كاهش يابد/ روسيه: فعالً نياز نيست

وحیدحاجیپور
گزارشیک

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:
 برخی از دستگاه های   اجرايي 

مانع توسعه دولت الكترونيك شدند
عض�و مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام گف�ت: متأس�فانه 
احس�اس  كش�ور  اجراي�ي  دس�تگاه هاي  بدن�ه  در 
در  دارن�د،  نامش�روعي  مناف�ع  ك�ه  كس�اني  مي ش�ود 
مس�ير توس�عه دول�ت الكتروني�ك س�د ايج�اد مي كنن�د. 
به گزارش تسنيم، س��يد مرتضي نبوي گفت: اگر مسئوالن زمينه هاي 
الزم را براي فعاليت ه��اي اقتص��ادي در جامعه فراه��م كنند، مردم 
مي توانند چرخ هاي اقتصادي مملكت را به حركت درآورند. بخش��ي 
از مشكالت فضاي كسب و كار كشور مربوط به قوانين دست و پاگير، 
بازدارنده، متعارض و غير ش��فاف است و بخش��ي ديگر هم به مباحث 

بروكراسي كاذب اداري و نظاير اين ربط پيدا مي كند. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام افزود: مسئوالن امروز به كمك 
فناوري اطالعات مي توانند به راحتي دستگاه را شفاف، روان، تسريع و 
در عين حال جلوي بسياري از فسادها و رانت ها را گرفته و رضايتمندي 

مردم را بيش از پيش حاصل كنند. 
وي اظهار داشت: بارها مس��ئوالن قول اجراي دولت الكترونيك را به 
مردم داده اند، اما تاكنون به نحوی بايد و ش��ايد در جامعه نمود عملي 
پيدا نكرده است. مسئوالن بايد همت به خرج دهند تا اين مهم با سرعت 

هرچه بيشتر در كشور عملياتي شود. 
عضو مجم��ع تش��خيص مصلحت نظ��ام گف��ت: متأس��فانه در بدنه 
دس��تگاه هاي اجرايي كش��ور احساس مي ش��ود كس��اني كه منافع 
نامشروعي دارند در مسير توسعه دولت الكترونيك سد ايجاد مي كنند. 
اگر اين سدها و موانع برداشته و دستگاه هاي اجرايي به سمت شفافيت 
و پاسخگويي حركت كنند، مردم به سرعت مي توانند كسب و كارها و 

فعاليت هاي اقتصادي را توسعه دهند. 
  باال بودن حجم سياست هاي كلي 

نبوی ادامه داد: سياست هاي كلي نظام بايد در حوزه هاي مختلف تبديل 
به قوانين الزم االجرا شود و همچنين قوانين نيز به آئين نامه هاي اجرايي 
و جريان پيدا كند؛ در دستگاه هاي اجرايي و قضايي متأسفانه اين فرآيند 
مناسب و كارآمد نيست. رهبر معظم انقالب از مجمع تشخيص مصلحت 
نظام خواسته سياست هاي كلي نظام را مورد بازنگري و تنقيح قرار دهد. 
در حال حاضر انتقاداتي به خو د سياس��ت هاي كلي هم وجود دارد؛ در 
مورد اينكه حجم اين سياست ها زياد است. سياست هاي كلي بايد نقش 

كاربردي داشته باشد و جهت هاي كلي را مشخص كند. 
وي اظهار داش��ت: وقتي سياس��ت هاي كلي چنين خاصيتي داشت، 
بايد زمينه ها به نحوي فراهم ش��ود كه به س��رعت قوانين مغاير با اين 
سياست ها اصالح، حذف و خألهاي قانوني برطرف شود تا دستگاه هاي 

اجرايي بتوانند به خوبي پاسخگو باشند. 
نبوي ادامه داد: در حال حاضر به طور بايد و شايد نه قوانين، مقررات و 

آئين نامه هاي خوبي در مملكت وجود دارد و نه خوب اجرا مي شود. 
وي گفت: مردم با حض��ور حداكثري خود در پ��اي صندوق هاي رأي 
با انتخاب افراد شايس��ته، متعهد، متدين، دلس��وز و فرهيخته مجلس 
كارآمدي تشكيل دهند تا با تصويب قوانين مناسب و تأثير گذار و در عين 
حال نظارت مؤثر بتوان مشكالت مملكت را يكي پس از ديگر رفع كرد. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: وقتي قانون حاكم باشد و 
اصل شفافيت در نظام اداري رعايت شود، هم جلوي فساد و رانت گرفته 
و هم كسب و كارها در جامعه شكوفاتر مي شود و هم برنامه هاي دشمن 
براي لطمه وارد كردن به اقتصاد كش��ور يكي پس از ديگر به شكست 

منجر خواهد شد.

۳ هزار تن فلفل به كشور وارد شد
ب�ر اس�اس آم�ار گم�رك در س�ال ۹۷ بي�ش از ۳ ه�زار ت�ن 
اي�ران ش�ده اس�ت.  از كش�ور هاي مختل�ف وارد  فلف�ل 
به گزارش مي��زان، آمار مقدماتي گمرك از تجارت خارجي س��ال ۹7 
نش��ان مي دهد كه در اين مدت بيش از 3 هزار تن فلفل از كشور هاي 
مختلف جهان وارد ايران شده است. بر اساس واردات اين حجم از فلفل 
به كشور، 13ميليون و 37۹ هزار و 177 دالر از كشور خارج كرد كه بالغ 
بر ۵۵2 ميليارد و ۵۵3 ميليون و 4۶۶ هزار و 23 ريال در آمار گمرك به 
ثبت رسيده است. اين حجم از فلفل از شش كشور از جمله برزيل، تركيه 

و هند وارد ايران شده است. 

 بانك هاي مركزي بيشتري
 در مورد تأثير ويروس كرونا هشدار دادند

بان�ك مرك�زي مال�زي و نيوزلن�د اع�الم كردن�د ك�ه رش�د 
وي�روس  ش�يوع  تحت تأثي�ر  كش�ورها  اي�ن  اقتص�ادي 
كرون�ا در س�ه ماه�ه اول امس�ال كاه�ش خواهن�د ياف�ت. 
به گزارش سي ان بي س��ي، بانك مرك��زي مالزي اعالم كرد كه رش��د 
اقتصادي اين كشور تحت تأثير ش��يوع ويروس كرونا در سه ماهه اول 

امسال كاهش خواهد يافت.
 اين بانك در بيانيه خود گفت: تأثير بلندمدت شيوع ويروس كرونا بر 
اقتصاد مالزي به تحوالت آينده آن مرب��وط خواهد بود. بانك مركزي 
نيوزلند هم اعالم كرد شيوع ويروس كرونا در نيمه اول 2۰2۰ بر اقتصاد 

اين كشور تأثير منفي خواهد داشت. 
آدريان اور، رئيس اين بانك پيش بيني كرد كه در ش��ش هفته آينده 
شاهد بيشترين اختالالت در بازار مالي باش��يم و در ماه مارس اوضاع 
عادي ش��ود. هفته گذش��ته هم بانك مركزي فيليپين در مورد تأثير 
مخرب ش��يوع ويروس كرونا، بر اقتصاد اين كش��ور در آينده نزديك 

هشدار داده بود. 

 خسارات ناشي از جرائم ارز مجازي 
در سال گذشته ميالدي ۲ برابر شد

خس�ارات ناش�ي از جرائ�م ارز مج�ازي در س�ال گذش�ته 
2۰18 افزاي�ش داش�ت.  1۶۰درص�د نس�بت ب�ه  مي�الدي 
1 ميلي�ارد دالر ب�ود.  /۷4 2۰18 براب�ر ب�ا  اي�ن رق�م در 
به گزارش رويترز، سيفرتريس، ش��ركت رسيدگي به جرائم بالكچين 
گزارش داد خسارت ناشي از جرائم ارز مجازي در سال گذشته ميالدي 
به 4/۵2ميليارد دالر رسيده است. خسارات ناشي از دزدي بالكچين 

افزايش و خسارت هك كردن ها كاهش يافته است. 
خسارات ناشي از جرائم ارز مجازي در سال گذشته ميالدي 1۶۰درصد 
نسبت به 2۰18 افزايش داشت. اين رقم در 2۰18 برابر با 1/74 ميليارد 
دالر بود. بالكچي��ن كه اولين بار به عنوان يك سيس��تم تقويت كننده 
بيت كوين معرفي شد، يك پايگاه اطالعاتي مشترك است كه با شبكه اي 
از كامپيوترها حفظ مي ش��ود. خسارت كاربران و س��رمايه گذاران ارز 
مجازي از تقلب و اختالس در 2۰1۹ بيش از پنج برابر شده، در حالي كه 

هك و دزدي ۶۶ درصد كاهش يافته است. 
از زمان راه اندازي بيت كوين در بيش از 1۰ س��ال گذشته، دولت هاي 
سراسر جهان درگير ابهام و نبود شفافيت در بازار ارز مجازي بوده اند كه 
خسارت هاي بزرگي به س��رمايه گذاران زده است. كاربران و مشتريان 
ارز مجازي 3 ميليارد دالر از طرح پانزي كه شامل كيف پول مجازي و 
كالهبرداري پالس توكن مي شد، ضرر كرده اند. تحقيقات سيفرتريس 
نش��ان مي دهد بانك هاي سراس��ر جهان بيش از ۶/2 ميليارد دالر در 

2۰1۹ براي جريمه هاي پولشويي پرداخت كرده اند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

2449186صنايعريختهگريايران
3287192بينالملليتوسعهساختمان

7473392ايرانياساتايرورابر
231071159بيسكويتگرجي

328231563توليديفوالدسپيدفرابكوير
520182477رادياتورايران
625402978كارتنايران

728123467لنتترمزايران
656513126پارسسويچ

481412292بورساوراقبهادارتهران
732413487فرآوردههاينسوزپارس

310441478حملونقلپتروشيمي)سهاميعام
229171091فوالدخراسان

249131186صنايعسيماندشتستان
423482016بورسكااليايران

381691817شيرپاستوريزهپگاهخراسان
325821551مليسربورويايران

16344778دادهپردازيايران
13803657فنرسازيخاور

18068860گروهصنعتيسپاهان
264971261باما

14710700پرداختالكترونيكسامانكيش
13939663رينگسازيمشهد

4944235بانكپارسيان
9875469گروهمديريتسرمايهگذارياميد

11148529دادهگسترعصرنوين-هايوب
15592739پتروشيميشيراز

389521844سيمانقائن
15867751توليدمحورخودرو

6321298فوالدكاوهجنوبكيش
11980564پتروشيميشازند

4720222بيمهالبرز
3885182ليزينگصنعتومعدن

18170849آسانپرداختپرشين
228451065سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

11679544توريستيورفاهيآبادگرانايران
7483348معدنيوصنعتيچادرملو
17385808سرمايهگذاريشفادارو

4912228ماشينسازياراك
247871150بهپرداختملت
371421723سيمانخاش

326701510كارخانجاتتوليديشهيدقندي
14417666صنايعآذرآب

17759817سيمرغ
634552919داروپخش)هلدينگ

7436342فنرسازيزر
278201278پتروشيميپرديس

18366843كشاورزيودامپرويمگسال
18654856فرآوردههاينسوزآذر
21650993خدماتانفورماتيك

16933776افست
4505206سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
8321380سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

437451991گروهصنعتيبوتان
17602797سيمانبجنورد
14211642داروسازيكوثر

5746259سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
480472163معدنيامالحايران
370231666پارسالكتريك

14670660پرداختالكترونيكسامانكيش
19341864فروسيليسايران

19351864سرمايهگذاريساختمانايران
8673387معدنيوصنعتيگلگهر

6820302مخابراتايران
12725563داروسازيامين

342411514شهدايران
5769255نوسازيوساختمانتهران

258731142بيسكويتگرجي
521882301درخشانتهران

17986793صنايعالستيكيسهند
15061662پمپسازيايران

14265624س.صنايعشيمياييايران
10224447ايرانارقام

3182139بانكپاسارگاد
621342711توليديمهرام

16949738البرزدارو
14977651ليزينگايران
14438627سيماناروميه
20263878كاشيالوند
13385579لبنياتكالبر

17317749داروسازياسوه
16336706كويرتاير

408131761داروسازيفارابي
12003517داروسازيروزدارو

5503237توسعهشهريتوسگستر
810943491سازهپويش

11009473داروييلقمان
284351220توليدمواداوليهداروپخش

13151564سبحاندارو
10046430توسعهمعادنرويايران

9392402ايرانياساتايرورابر
7969341بيمهپارسيان
321331372قندمرودشت
267221135نفتپارس
717583046سالمين

16826714فرآوريموادمعدنيايران
290441225قندهكمتان

4704198گروهداروييبركت
304881281كشتوصنعتپياذر

13989586شيشههمدان
532612229كربنايران

429441797سيمانبهبهان
10531440گروهداروييسبحان

20078834گلتاش
338031403بهنوشايران

247411025فوالداميركبيركاشان
659652729پتروشيميپارس

11920493داروسازيزهراوي
9739402تكنوتار

410491682گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
14791605ايراندارو
13308540سايپاشيشه

6515264گروهداروييبركت
4906197بانكپارسيان

361811446پشمشيشهايران
5131205سرمايهگذاريسپه

15303608كشتيرانيجمهورياسالميايران
604222389پتروشيمينوري
12158479فوالدخوزستان

381851504تامينماسهريختهگري
368331443داروسازيابوريحان

16813653داروسازيزاگرسفارمدپارس
268561043پتروشيميخراسان

6489250كارتاعتباريايرانكيش
350681346پليپروپيلنجم-جمپيلن

18753717كالسيمين
6522249سيمانمازندران

523971996فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
8277313سيمانايالم
5879222سيمانايالم

8113303سيمانفارسوخوزستان
8307309سيمانخوزستان

17746659لعابيران
5829216بانكخاورميانه

24082891شيميداروئيداروپخش
8946330نوردآلومينيوم
4914180سيماندورود
4014146سيمانشرق

23860867سراميكهايصنعتياردكان
322121165جامدارو
521921872الميران

73026بانكصادراتايران
7987284بانكملت

18695663داروسازيسينا
13007457داروسازيجابرابنحيان

1148664031دشتمرغاب
5113179پالسكوكار

5128179تامينسرمايهلوتوسپارسيان
14570498نيرومحركه

7587258گسترشنفتوگازپارسيان
16307554حملونقلتوكا

639052170خوراكدامپارس

مع�اون مرك�ز ام�ور اصن�اف و بازرگان�ان 
وزارت صنع�ت، مع�دن و تج�ارت از در 
نظ�ر گرفت�ن تخفي�ف 5۰ درص�دي ب�راي 
غرفه  ه�ای عرضه كنن�ده كاالهاي اساس�ي 
خب�ر داد و گفت: نمون�ه كااله�اي حاضر در 
نمايش�گاه هاي به�اره توس�ط اتحاديه هاي 
صنف�ي قيمت گ�ذاري و پلم�ب مي ش�وند. 
سيدقاس��م گل گواهي در گفت وگو با فارس گفت: 
بر اساس تجربيات برگزاري نمايشگاه هاي فروش 
بهاره طي س��نوات گذشته، ش��يوه نامه اجرايي از 
سوي مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تهيه و توسط وزير صمت به سراسر 
كشور ابالغ شده است كه بر اين اساس، كارگروه ها 
و كميته هاي اختصاصي براي برگزاري هر چه بهتر 

نمايشگاه هاي بهاره تشكيل خواهد شد. 
وي با اش��اره به تخفيف ۵۰ درص��دي برخي از 
غرفه  ه��ای نمايش��گاهي براي حض��ور و عرضه 
كاالهای اساسی افزود: با هماهنگي هاي صورت 
گرفته مي��ان وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و 
شركت ها و مباشران تأمين و توزيع كننده كاال، 
عالوه بر اينكه كاالهاي اساس��ي ب��ا قيمت هاي 
مصوب و بدون محدوديت در اين نمايش��گاه ها 
عرض��ه خواهد ش��د، بلكه ت��الش ش��ده تا در 
شبكه هاي مطمئن توزيع از جمله فروشگاه هاي 
زنجيره اي و ميادي��ن ميوه و تره ب��ار نيز، توزيع 

كاالهاي اساسي صورت گيرد. 
گل گواه��ي از انج��ام توافق��ات مناس��بي ب��ا 
برگزاركنندگان نمايش��گاه هاي ف��روش بهاره 
جهت فراهم سازي تسهيالت مورد نياز مردم برای 
حضور در اين نمايشگاه ها تصريح كرد: عالوه بر 
اينكه در هر نمايش��گاهي براي عرضه كاالهاي 
اساسي، غرفه رايگان در اختيار توزيع كنندگان 
قرار خواهد گرفت، بلكه قرار بر اين ش��ده است 
ك��ه پاركينگ به ن��رخ كمتر از س��ال قبل براي 

مردم تأمين ش��ود كه مشكلي به لحاظ وضعيت 
رفاهي نداشته باشند.  به گفته وي، واحد نظارت 
و بازرسي به صورت ثابت در محل برگزاري تمامي 
نمايشگاه ها مس��تقر خواهند بود و اجازه تخلف 
و گرانفروش��ي را نمي دهيم؛ ضم��ن اينكه همه 
كاالهاي حاضر در نمايشگاه بايد براساس نمونه 

پلمب شده عرضه شوند. 
   آغ�از ب�ه كار نمايش�گاه ها در تهران از 

نيمه اسفند
همچنين محمدرضا كالمي گفت: تدابير ويژه اي 
براي آرامش بخشي به بازار و تأمين اقالم مورد نياز 
مردم در اين ايام پيش بيني ش��ده كه برگزاري 
نمايش��گاه ها و برنامه هاي فروش فوق العاده در 

تهران و ساير استان ها از آن جمله است. 
سخنگوي ستاد تنظيم بازار با تأكيد بر اينكه برنامه 
فروش فوق العاده در اكثر اس��تان ها مصوب ش��ده 
است، تأكيد كرد: عرضه كاالها با تخفيف مناسب 

در اين نمايشگاه ها و برنامه هاي فروش فوق العاده 
صورت مي گيرد و برآوردها حكايت از آن دارد كه 
تا كنون برنامه ويژه برگزاري 37 نمايشگاه در سراسر 
كشور تدوين شده است. وي درباره محل برگزاري 
نمايشگاه هاي تهران نيز گفت: نمايشگاه هاي تهران 
در مكان هاي حكيميه، بوستان ارم، فرهنگسراي 
خاوران، بوستان واليت، مصالي تهران، شهر آفتاب 

و بوستان گفت وگو برگزار خواهد شد. 
كالمي افزود: به منظور اس��تمرار آرامش و ثبات 
نس��بي بازار و جلوگيري از سوء اس��تفاده برخي 
فع��االن و واس��طه ها و افزاي��ش تقاض��ا در ايام 
پاياني س��ال و تأمين مكف��ي مايحتاج عمومي، 
دستور العمل تشديد بازرسي و نظارت ويژه ايام 
پاياني س��ال به تمامي اتاق هاي اصناف سراسر 

كشور ابالغ گرديده است. 
وي درباره زمان برگزاري اين نمايشگاه ها توضيح 
داد: تاريخ برگزاري نمايشگاه ها بسته به استان از 

1۰ لغايت 2۵ اسفند ماه متفاوت خواهد بود و در 
تهران از نيمه اسفندماه آغاز خواهد شد. 

س��خنگوي س��تاد تنظيم بازار با تأكيد بر اينكه 
نمايش��گاه ها با هدف حماي��ت از توليد كننده و 
مصرف كنن��ده برگزار مي ش��ود، گف��ت: عرضه 
كاالهاي خارجي در نمايش��گاه ها ممنوع است 
و در ص��ورت عرض��ه كاالي خارج��ي، برخورد 
قانوني از س��وي مراجع نظارتي ص��ورت گرفته 
و غرفه عرضه كننده با هماهنگي س��ازمان هاي 
تعزيرات حكومتي و حمايت از مصرف كنندگان و 

توليد كنندگان جمع آوري خواهد شد. 
وي به الزام سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان ها به تأمين مكفي و حداكثري كاالهاي 
اساسي در نمايش��گاه ها اشاره كرد و گفت: غرفه 
ويژه بازرس��ي اصن��اف در تمامي نمايش��گاه ها 
پيش بيني ش��ده و نمونه كاالهاي قيمت گذاري 
ش��ده به صورت پلمب در معرض دي��د مردم و 
خريداران در غرفه بازرس��ي ق��رار مي گيرد تا به 

عنوان مبناي قيمت كاال باشد. 
كالمی گفت: س��تاد تنظيم ب��ازار در تازه ترين 
نشس��ت خود بر ع��دم كاهش تع��داد غرف در 
نمايشگاه ها نس��بت به سال گذش��ته و بالمانع 
بودن افزايش تعداد غرفه ها تأكيد كرده است و با 
هدف رفاه حال مردم اجاره غرفه ها در نمايشگاه ها 

نسبت به سال گذشته افزايش نخواهد يافت. 
وی اف��زود: در خصوص توزيع مي��وه و تره بار در 
ايام پاياني س��ال با هدف ارتقای سطح سالمت 
ش��هروندان از طري��ق عرضه محص��والت تازه، 
با كيفيت، قيمت مناسب و كنترل هاي بهداشتي 
تمهيداتي صورت گرفته است.  سخنگوي تنظيم 
بازار اعالم كرد كه جهت رفاه حال ش��هروندان 
ساعت كار مراكز عرضه در ايام پاياني سال افزايش 
خواهد يافت و ميوه تنظيم بازار )سيب و پرتقال( 

ايام پاياني سال تأمين و آماده توزيع است. 

تخفيف 50 درصدي براي غرفه های عرضه كننده كاالهاي اساسي در نمايشگاه هاي بهاره
گزارش2


