
در شرايطي كه وزارت صمت و  زير مجموعه هايش 
مش�غول برنامه ريزي براي پويش »بدون قيمت 
نخريم« در اس�تان تهران و س�اير شهرستان ها 
بودن�د؛ فع�االن ب�ازار اع�م از لبني�ات، چ�اي، 
حبوبات و كنسرو قيمت هايشان را گران كردند!

با افزايش قيمت بنزين در اواخر آبان ماه دولت وعده 
داد كه قيمت هيچ كااليي گران نشود. در همين راستا 
وزارت صمت، سازمان حمايت و ديگر سازمان هاي 
مرتبط با كم��ك اصناف، ب��ا اعزام كارشناس��ان و 
بازرسانشان به بازار تالش كردند با هرگونه گرانفروشي 
كاال در سطح عرضه مقابله كنند، به طوري كه آمار هاي 
هفتگي از ميزان افزايش تخلفات از س��وي تعزيرات 
و س��ازمان حمايت را نيز منتش��ر كردند. اكنون با 
گذشت يك ماه از افزايش قيمت بنزين از واحد هاي 
توليد موادغذايي و لوازم بهداش��تي خبر مي رس��د 
كه قيمت  ها به صورت چ��راغ خاموش روبه افزايش 
اس��ت. اين اتفاق در حالي اس��ت كه ظرف دو هفته 
گذش��ته، قائم مقام وزير صنعت از راه اندازي پويش 
»بدون قيمت نخريم« در اي��ن وزارتخانه خبر داد و 
از مردم خواست كه با نخريدن كاالي بدون قيمت، 
اين وزارتخان��ه را در اجراي اين پوي��ش ياري كند. 
مدرس خياباني در رابطه با جزئي��ات و داليل ابالغ 

بخشنامه سراسري به استان  هاي كشور براي اجراي 
پويش » بدون قيمت نخري��م« مي گويد: »موضوع 
درج برچسب قيمت و اطالع مصرف كننده از قيمت 
كاال ابتدايي ترين حقوقي است كه مصرف كننده بايد 
داشته باش��د و اين موضوع در همه كشورهاي دنيا 

نهادينه شده است.« 
وی مي افزايد: »بخشنامه ابالغي اجراي پويش »بدون 
قيمت نخريم« به اين منظور است تا درج قيمت كاال 

به يك مطالبه عمومي و مردمي تبديل شود.« 
مدرس خيابانی با تأكيد بر اينكه اعتقاد ما بر اين است 
كه آن بخش از فروشگاه ها و مراكز عرضه كه نسبت 
به درج قيمت مقاومت و امتن��اع مي كنند نيت آنها 
گرانفروشي است، مي گويد: »در بخشنامه به سازمان 
تعزيرات حكومتي ابالغ شده است كه فروشگاه ها و 
مغازه هايي كه درج برچسب قيمت ندارند عالوه بر 
جريمه عدم درج قيمت، مشمول جريمه گرانفروشي 

هم شوند تا اين موضوع بازدارنده شود.« 
خياباني ب��ا تأكيد بر اينكه مردم بايد بيش��تر كمك 
كنند، مي افزايد: »جزاي فردي كه در فروشگاه خود 
برچسب قيمت ندارد، نخريدن است، بنابراين مردم 
بايد از فروشگاهي كه درج قيمت ندارد خريد نكنند.«  
همچنين رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان تهران نيز اخيراً از برنامه ريزي براي چگونگي 
اجراي اين پوي��ش خبر داد و گف��ت: »اين طرح در 
خراسان رضوي و يك شهرستان ديگر در حال اجرا 
اس��ت. به عبارت ديگر تا وزارت صنعت در سراس��ر 
كشور و مراكز استان ها با اين حركت الك پشتي اش 
براي اجراي اين پوي��ش برنامه ريزي كند، قيمت ها 
در سطح توليد و كارخانجات افزايش يافته و به طور 
كامل نهضت فريز قيمت ها در دول��ت تدبير پس از 
افزايش سه برابري قيمت بنزين به فراموشي سپرده 

خواهد شد.« 
  افزايش قيمت برخي كاالها در كارخانجات 

اين اقدامات در حالي اس��ت كه از بازار موادغذايي و 
بهداشتي خبر مي رسد كه طي روزهاي اخير قيمت 
برخي از كاال ها از سوي توليدكنندگان افزايش يافته 
است، به طوري كه قيمت چاي كيس��ه اي ۲۵ تايي 
از ۷هزار تومان ب��ه ۱۴هزار توم��ان افزايش يافته و 
بسته بندي هاي ۱۰۰ تايي نيز جمع آوري شده است؛ 
چراكه در گذشته بسته هاي ۱۰۰تايي اقتصادي تر از 

بسته  بندي هاي ۲۵ تايي بود. 
انواع حبوبات و كنس��رو نيز ظرف ي��ك ماه اخير به 
دليل افزايش قيم��ت حمل و نقل ب��ا افزايش ۴ تا ۵ 
درصدي در سطح عمده فروشي مواجه شده و قيمت 

مصرف كننده نيز گران شده و انواع دستمال كاغذي 
و شامپوها نيز به استثناي فروشگاه هاي زنجيره اي با 

افزايش قيمت مواجه است.
برخي از برندهاي ش��ير و لبنيات ني��ز طي روز هاي 
گذش��ته افزايش قيمت داش��ته اند. حال اين سؤال 
مطرح است كه آيا با فشار بر خرده فروشان و اصناف 
و به اصط��الح راه اندازي پويش نخري��دن كاال كه تا 
پيش از اين در بخش خودرو، خيانت به مملكت تلقي 

مي شد، مي توان با افزايش قيمت مقابله كرد؟
فعاالن بازار معتقدند كه دولت با افزايش قيمت برخي 
كاال ها كه براي افزايش قيمت نياز به مجوز سازمان 
حمايت دارن��د، مي تواند مقابله كن��د، اما كاالهايي 
مانند كنسرو، حبوبات، برنج، چايي و برخي از انواع 
فرآورده هاي لبني مانند بس��تني و حتي ميوه كه با 
افزاي��ش و كاهش، عرضه و تقاضا قيمتش��ان تغيير 
مي كند، نمي ت��وان مقابله كرد. اكن��ون اتفاقي كه 
در بازار افتاده ، كاالهايي كه ش��امل مجوز س��ازمان 
حمايت نيستند قيمتشان در بخش توليد گران شده 
و بديهي است كه در سطح خرده فروشي نيز قيمت ها 

افزايش يافته است. 
  فريز قيمت كاالها به چه قيمت ؟

هنوز داس��تان فريز قيمت كاال و خدمات در دولت 
نهم و دهم به بهانه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 
و كاهش فشار اقتصادي و حذف يارانه انرژي از ياد ها 
نرفته بود كه دولت تدبير با افزايش سه برابري قيمت 
بنزين بار ديگر اين داستان را تكرار كرد. كابينه دولت 
كه در يك ماه گذش��ته در مصاحبه با رس��انه ها به 
مردم وعده دادند كه هيچ كااليي گران نخواهد شد 
و افزايش قيمت بنزين منجر به افزايش تورم نخواهد 
ش��د. فراموش كردند كه با پرداخت مج��دد يارانه 
حمايتي بار ديگر بازار را با افزايش تقاضا روبه رو كرده 
و كاالهاي اساسي و مصرفي كه قيمت گذاري آن در 

اختيار دولت نيست، گران خواهد شد. 
البته صاحبنظران نيز پيش بيني مي كردند كه افزايش 
قيمت سوخت و فريز قيمت ها كوتاه مدت بوده و در 

بلند مدت به توليد آسيب مي زند. 
دكتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان و اس��تاد دانشگاه از 
وعده هاي غيرمنطقي دولت در ثبات قيمت ها انتقاد 
كرده و در گفت و گو با »ج��وان« مي گويد: »افزايش 
قيمت بنزين و باال رفتن هزينه هاي حمل و نقل ولو 
بس��يار اندك بر قيمت تمام ش��ده كاالها و خدمات 
تأثير خواهد داشت و دولت با فريز كردن قيمت ها در 
نهايت به تعطيلي واحد هاي توليدي يا ورشكستگي 
آنها دامن مي زند.«  وي مي افزايد: »اي كاش دولت 
از تجربه دولت هاي قبل درس مي گرفت و اكنون كه 
وزارت صمت بازگشت به توليد كارخانجات تعطيل 
ش��ده را پيگيري مي كند با وعده هاي ثبات قيمت 

كاالها و خدمات به در بسته نمي خورد.« 
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 داغ کردن قیمت در کارخانه ها 
مقابل نهضت فریز دولتی ها!

از واحد هاي توليد موادغذايي و لوازم بهداشتي خبر مي رسد كه قيمت  ها به صورت چراغ خاموش رو به افزايش است

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

شمارش معكوس براي غيرفعال سازي رمز دوم كارت هاي بانكي
ش�مارش معكوس ب�راي اجب�اري ش�دن رمز يكب�ار مصرف 
در عمليات ه�اي ب�دون كارت در نظ�ام بانكي درحال�ي آغاز 
ش�ده ك�ه بس�ياري از مش�تريان بانك ه�ا، ب�راي اس�تفاده 
از رمزهاي پوي�ا از طريق پيام�ك، با اختالل مواجه هس�تند. 
بر اساس اعالم بانك مركزي، از ابتداي دي ماه سال جاري، تمامي 
تراكنش هاي ب��دون كارت در نظام بانكي مكلف ب��ه اجرا از طريق 
رمزهاي پويا يا همان رمزه��اي يكبار مصرف با عم��ر ۶۰ ثانيه اي 
هستند. بنابراين مشتريان نظام بانكي كه از پرداخت هاي اينترنتي 
براي نقل و انتقاالت پولي، پرداخت قبوض و اينترنت بانك و موبايل 
بانك استفاده مي كنند، تنها تا آخر آذرماه فرصت دارند تا با مراجعه 
به شعب بانكي يا دستگاه هاي خودپرداز نسبت به دريافت رمز يكبار 

مصرف يا همان رمز پويا اقدام نمايند. 
هر چقدر به موع��د اجراي طرح غيرفعال ش��دن رمزهاي ايس��تا 
نزديك تر مي شويم، مراجعات مردم به شعب بانكي يا دستگاه هاي 
خودپرداز براي دريافت رمز پويا بيش��تر شده است و اكنون بخش 

عمده اي از افرادي كه تا پيش از اين، نس��بت به هشدارهاي بانك 
مركزي در مورد فيشينگ يا مراقبت از رمزهاي ايستا و جايگزيني آن 
با رمزهاي پويا بي اعتنا بودند، اكنون مراجعات بيشتري براي دريافت 
اين رمزها دارند و بر همين اساس، امتحان كردن اين فرآيند از سمت 

آنها بيشتر از قبل شده و روز به روز هم رو به افزايش است. 
آنگونه كه بانك مركزي اعالم كرده، مردم هم با استفاده از دريافت 
رمز پويا از طريق پيامك و هم از طريق اپليكيشن هاي نظام بانكي 
مي توانند فرآيند دريافت رمزهاي يكبار مصرف را سپري كنند؛ اما 
نكته حائز اهميت در اين ميان آن است كه مشترياني كه به تازگي 
رمزهاي پويا را روي كارت هاي بانكي خود فع��ال كرده اند، از روند 
كاري بانك ها مبني بر ارسال پيامك هاي رمز پويا رضايت ندارند و 
خود را در فرآيندي مي بينند كه شايد براي ابتداي كار آشنايي آنها 

با رمزهاي يكبار مصرف اندكي خسته كننده باشد. 
يكي از مشتريان نظام بانكي در گفت وگو با مهر مي گويد: از هفته گذشته 
كه رمز پويا را روي كارت هاي خود فعال كرده ام، تاكنون دو بار مجبور به 

مراجعه به شعبه براي فعال كردن كارت خود شده ام؛ چراكه رمز يكبار 
مصرف با تأخير از سوي بانك پيامك مي شود و زماني رمز پويا به گوشي 
تلفن همراه من مي رسد كه اعتبار ۶۰ ثانيه اي آن تمام شده است.  وي 
مي افزايد: بر اين اس��اس رمزي كه از بانك دريافت كرده و براي انجام 
خريد اينترنتي وارد وبسايت كردم، منقضي شده بود و بعد از دوبار تكرار 
وارد كردن رمز اشتباه، كارت من از رده خارج شد و مجبور شدم براي 
فعال كردن كارت به بانك مراجعه كنم.  يكي ديگر از مش��تريان نظام 
بانكي در اين خصوص مي گويد: در فرآيند فعال سازي رمز پويا، گزينه 
پيامك را انتخاب كرده ام، اما بانك پيامك ارسال نمي كند و من مجبور به 
ارسال مجدد درخواست براي دريافت رمز پويا هستم. اين كار مشكالت 

زيادي را ايجاد كرده و بايد حتماً به سمت نصب اپليكيشن بروم. 
وي تأكيد مي كند: قشر جوان آشنايي بيشتري با اپليكيشن ها دارند، 
اما بهتر است كه نظام بانكي خود را آماده ارسال پيامك ها به موقع 
كند، چراكه تعداد زيادي از مردم ترجيح مي دهند كه رمز پويا را از 

طريق پيامك فعال و دريافت كنند. 

   بانک

شرط جديد براي صادرات
 اول حساب ارزي نیما را  تسویه کنید 

بعد اجازه صادرات بگیرید
وزارت صنع�ت ص�دور مج�وز ص�ادرات از اول دي م�اه را 
مش�روط به ارائه مدرك تس�ويه حس�اب ارز حاص�ل از صادرات 
در س�امانه نيم�ا ب�راي ش�ش ماه�ه نخس�ت س�ال جاري كرد. 
به گزارش تس��نيم، معاون وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت در نامه اي 
به انجمن هاي صنف��ي اعالم كرد كه با توجه ب��ه تعهد صادر كنندگان 
كاالهاي تحت پوشش آن انجمن مبني بر برگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادي كش��ور )س��امانه  نيما( به اعضا اعالم نماييد كه در 
صورت عدم ارائه مدرك تسويه حساب ارز حاصل از صادرات در سامانه 
نيما كه به تأييد بانك مركزي جمهوري ايران رسيده باشد )حداقل براي 
شش ماهه اول سال جاري( تا پايان ماه جاري از اول دي ماه سال جاري 
به هيچ عنوان با صادرات كاالهاي صادراتي آنها موافقت به عمل نخواهد 

آمد و اسامي آنان را از ليست صادركنندگان مجاز حذف خواهد شد. 
اعضاي محترم انجمن در صورت رعايت نكردن موارد ذكر شده، از حمل 
بار به گمركات كشور خودداري نمايند. بديهي است مسئوليت عواقب 

آن )دموراژ، برگشت كاال و غيره( به عهده خود واحدها خواهد بود. 

 مردم گزارش هاي مبارزه  با فساد را
 در پورتال وزارت اقتصاد ثبت کنند

وزارت امور اقتصادي و دارايي از راه اندازي بخش اعالن گزارش هاي 
مردم�ي مبارزه ب�ا فس�اد در پورت�ال اي�ن وزارتخانه خب�ر داد. 
وزارت امور اقتصادي و دارايي پيرو سخنان وزير اقتصاد در نود و يكمين 
نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي مبني بر دريافت 
گزارش هاي مردمي به ويژه فعاالن اقتصادي براي مبارزه با فس��اد در 
چارچوب وظايف و مأموريت هاي محوله اين وزارتخانه، طي اطالعيه اي 
از راه اندازي بخش اعالن گزارش هاي مردمي مبارزه با فساد در پورتال 
وزارت اقتصاد خبر داد.  براس��اس اعالم وزارت اقتصادي، آحاد مردم 
مي توانند براي اعالن گزارشات خود در خصوص فساد و سوء جريانات 
در چارچوب وظايف و مأموريت هاي محوله وزارت اقتصاد و سازمان هاي 
تابعه آن به نشاني WWW. Mefa. gov. ir  مراجعه و گزارش خود 

را ثبت كنند. 

تهدید تعطیلي کارخانجات سیمان 
 به دلیل مازوت گران

توليدكنندگان س�يمان با ارس�ال نامه اي به معاون�ت امور معادن 
و صناي�ع معدني ايران ضم�ن اعتراض به قطع�ي گاز كارخانجات 
و عرض�ه س�وخت جايگزي�ن )م�ازوت( با قيم�ت ب�اال احتمال 
تعطيل�ي كارخانجات س�يمان را طي دو روز آين�ده اعالم كردند. 
به گزارش تسنيم، توليدكنندگان سيمان با ارسال نامه اي به معاونت امور 
معادن و صنايع معدني ايران ضمن اعتراض به قطعي گاز كارخانجات 
و عرضه س��وخت جايگزين )مازوت( با قيمت باال درخواست پيگيري 
اين موضوع را اعالم داشتند.  متن اين نامه به شرح زير است: پيرو قطع 
گاز كارخانجات سيمان از پنج روز گذشته و با عنايت به مصوبه هيئت 
وزيران مبني بر ارائه س��وخت مازوت جايگزين س��وخت گاز براساس 
قيمت گاز مصرفي كارخانجات س��يمان شركت هاي سيماني اقدام به 
خريد مازوت از پخش فرآورده هاي نفتي نموده  اند لكن متأسفانه به رغم 
واريز وجه پس از چند روز بالتكليفي صبح روز شنبه مورخ ۲3 آذرماه 
98 اعالم داشته اند كه طي نامه اي محرمانه از وزارت نفت قيمت هر ليتر 

مازوت 3۲۰ تومان مي باشد و نمي توانند براساس مصوبه اقدام كنند. 
 با توجه به مطالب فوق احتمال توقف كارخانجات س��يمان طي يكي 
دو روز آينده حتمي خواهد بود لذا از جناب عالي كه اش��راف كامل به 
قيمت تمام شده سيمان كارخانجات كشور داريد درخواست مي شود 
در شرايط بد اقتصادي موجود كه نه تنها تأمين سيمان كشور بلكه تأثير 
نامطلوبي در صادرات به وجود خواهد آمد. استدعا داريم دستور پيگيري 

و رفع مشكل حادث را صادر كنيد.

اقتصاد ترکیه بر لبه تیغ در سال ۲۰۲۰
به رغم پيشرفت اقتصاد تركيه در 2۰1۹ پس از پشت سر گذاشتن 
يك سال وحشتناك، دورنماي 2۰2۰ با نگراني روز افزون در مورد 
اس�تقالل بانك مركزي تركيه و س�طح باالي بدهي همراه است. 
به گزارش تسنيم به نقل از اهوال، با توجه به بحران ارزي اين كشور در 
سال گذشته و سايه تهديد هاي امريكا به تحريم، تركيه شاهد يك سال 
پررونق وام گيري بود.   تركيه در تابستان ۲۰۱8 ضربه   سختي از بحران 
ارزي خورد. ارزش لير تا پايان سال ۲۰۱8، 3۰ درصد سقوط كرد. ولي 
اين كشور توانست در س��ه ماهه اول س��ال ميالدي جاري از يك ركود 
اقتصادي دردناك خارج ش��ود.  ولي اين بهبودي بسيار آهسته صورت 
گرفته كه باعث شد بانك مركزي تركيه نرخ بهره را پايين آورد و دولت 
براي اعطاي وام هاي ارزان به مصرف كنندگان و كسب و كارها از خزانه 
بانك هاي دولتي استفاده كند.   كل بدهي هاي تركيه با توجه به مشكالت 
ژئوپلتيكي و اقتصادي اين كشور كاماًل متناسب است. ولي طبق مقاله اي 
در گلوبال كپيتال، اين اوضاع خوب چندان هم پايدار نيست. به رغم تورم 
اين كش��ور كه از ۲۵ درصد تا 8/۵ درصد پايين آمده و كس��ري حساب 
جاري تركيه كه از ۷ درصد توليد ناخالص داخلي به تقريباً صفر رسيده 

است، دورنماي مالي تركيه چندان خوشايند نيست. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3867532سيمانشمال
9371617ريختهگريتراكتورسازيايران

229361092فنرسازيخاور
14515691توليدمحورخودرو

5337254چرخشگر
270641288سيمانسفيدنيريز

17903852سيمانفارسنو
5800276الكتريكخودروشرق

3973189سيماندورود
4416209بيمهالبرز

11738552صنايعسيماندشتستان
252221186جامدارو

3422160سيمانكردستان
6721311موتورسازانتراكتورسازيايران

21303981شكرشاهرود
13038598پمپسازيايران

5892270سيمانكرمان
2969136سيمانسپاهان

265251215گروهصنعتيبوتان
4255194سيمانصوفيان

1059314797سپنتا
773823495سيمانفارس

3713165توسعهشهريتوسگستر
280251245آلومراد

6889306سيمانشاهرود
10184448توليديكاشيتكسرام

10727471كاشيالوند
19331845صنايعكاغذسازيكاوه

237841039شيرپاستوريزهپگاهخراسان
312061362پشمشيشهايران
5592244ايركاپارتصنعت

310751332قندهكمتان
10026428شيشههمدان
2818120سيمانشرق

14518618سيمرغ
11828502داروسازيكوثر

14358606لولهوماشينسازيايران
10334436ايرانترانسفو

10681448سيمانهگمتان
13447562ريختهگريتراكتورسازيايران

16025668لعابيران
3145131ماشينسازياراك

643502679معدنيدماوند
7526313سرمايهگذاريمليايران

343931411داروسازيفارابي
3009123عمرانوتوسعهفارس

9213375سيماناروميه
436381768پارسسرام

16977684نيروكلر
601332416پتروشيميپارس

19218772شهد
531772124لنتترمزايران
18138714داروسازيسينا

5619219موتورسازانتراكتورسازيايران
17491678بورسكااليايران
9578371پگاهآذربايجانغربي

7644291ايرانارقام
16581629مهندسينصيرماشين
4333163سرمايهگذاريبوعلي
23872891كشتوصنعتپياذر

9705362نيرومحركه
348241259معادنمنگنزايران

313511126كاشيوسراميكحافظ
4884174سرمايهگذاريبهمن

17086605بورساوراقبهادارتهران
7721273سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

8914315سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
362821272الميران

15411515قندنيشابور
12453408سيمانبجنورد

10489332داروسازيزهراوي
14961470فرآوردههايتزريقيايران

392911225نوردوقطعاتفوالدي
25999804توليدمواداوليهداروپخش

11402342سايپاشيشه
4806143كارتاعتباريايرانكيش

8389240گروهصنعتيبارز
5269150سيمانمازندران
16217433فروسيليسايران

933622476صنايعشيمياييسينا
343890سرمايهگذاريصدرتامين

5038127توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
34904854درخشانتهران

8864215سرمايهگذاريصنعتنفت
423198پالسكوكار

9293214سيمانهرمزگان
251657مهركامپارس
7356164سيمانخزر

15304337سرمايهگذاريساختمانايران
5048111فوالدمباركهاصفهان

24574536شيميداروئيداروپخش
619631343فرآوريموادمعدنيايران
213546صنايعريختهگريايران
19718419ذغالسنگنگينطبس

18586380گلتاش
20342415غلتكسازانسپاهان

9762196س.صنايعشيمياييايران
19202375كارخانجاتتوليديشهيدقندي

12496238صنايعكاشيوسراميكسينا
23335439فراوردههاينسوزايران

789721404پتروشيميفناوران
6426114مليصنايعمسايران

456981تجارتالكترونيكپارسيان
8151142آلومينيومايران

8800151سرمايهگذاريصنعتنفت
6503111توريستيورفاهيآبادگرانايران

29464474كاشيپارس
18836301سيمانتهران
268142بانكسينا

32235504المپپارسشهاب
8996140دادهگسترعصرنوين-هايوب
9142136سرمايهگذاريپارستوشه
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