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روحاني در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت:
 كولبري  و  سوخت بري 

در شأن مردم و كشور نيست
و  كولب�ري  نظي�ر  پديده هاي�ي  گف�ت:  رئيس جمه�ور 
س�وخت بري، آس�يب هاي جدي اقتص�ادي و اجتماع�ي دارد و 
ب�ه هيچ وج�ه در ش�أن و منزلت م�ردم و كش�ور نيس�ت و بايد 
همه ت�اش كنن�د اين وضعي�ت ناهنج�ار س�ريعًا س�امان يابد. 
به گزارش ايس��نا، در جلسه روز سه شنبه س��تاد هماهنگي اقتصادي 
دولت كه به رياست حسن روحاني رئيس جمهور برگزار شد، وزير كشور 
و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، گزارشي از اقدامات انجام شده 
براي ساماندهي مبادالت مرزي ارائه كردند و طرح ساماندهي و نظارت 

بر مبادالت تجاري مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
رئيس جمهور در اين جلسه بر ايجاد اش��تغال پايدار و ارتقاي معيشت 
مرزنشينان و جايگزيني قطعي و فوري اشتغال مفيد و مولد به جاي رويه 

غيرقابل قبول كولبري به عنوان هدف عملياتي اين طرح تأكيد كرد. 
روحاني با اشاره به تصميمات و مصوبات گذشته دولت براي ساماندهي 
پديده دردآور كولبري اظهار داشت: بر اساس اين تصميمات بايد بخشي 
از درآمدهاي دولت از محل درآمدهاي كاالهايي كه از مرزهاي رسمي 
وارد مي شوند، به مرزنشينان اختصاص يابد تا مشكالت آنان حل شود. 
رئيس جمهور با تأكيد بر لزوم اجراي دقيق و سريع اين مصوبات تصريح 
كرد: تالش دولت  اين بوده ك��ه با انضباط در تب��ادالت مرزي و ايجاد 
فرصت بهره مندي مرزنشينان از امتيازات اين طرح، زمينه رانت خواري 

از ميان برداشته شود. 
از جمله مزاياي اين ط��رح، تعيين تكليف وضعيت س��اماندهي بنادر و 
گمركات كوچك استان هاي ساحلي جنوبي كشور، استفاده از ظرفيت هاي 
مبادالت مرزي براي تأمين كاالهاي اساسي، جلوگيري از درهم تنيدگي 
معيشت مرزنشينان با درآمدهاي قاچاق كاال و ايجاد شفافيت در واردات و 
گردش كاال در سطح استان هاي مرزي مشمول است. در ادامه اين جلسه 
گزارش بانك مركزي از وضعيت بازار ارز و راهكارهاي ويژه و مؤثر مديريت 
اين بازار با مشاركت فعاالن اقتصادي خصوصاً صادركنندگان و با هدف 

ايجاد تعادل در نرخ ارز مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
رئيس جمهور با اش��اره ب��ه داليل مختلفي ك��ه مانع ايج��اد ثبات و 
متعادل شدن قيمت ارز بوده است، گفت: كشور در مرحله افتخارآميز 
پيروزي در جنگ تحميلي اقتصادي قرار گرفته و همانطور كه دولت 
با كمك فعاالن اقتصادي توانس��ت با اهداف شوم دشمن مقابله كند، 
امروز نيز در تالش اس��ت با ايج��اد آرامش و ثبات در اقتصاد كش��ور 
موجبات اطمينان و اعتم��اد فعاالن اقتص��ادي را در دوره بازآفريني 

كشور فراهم كند.  
........................................................................................................................
كره جنوبي براي آزاد سازي منابع ايران 

اتالف وقت مي كند
در حالي كه اين روزها دولتمردان روي آزاد سازي منابع بلوكه شده 
ايران در بانك هاي خارجي ب�دون رفع تحريم ها و محدوديت هاي 
اعم�ال ش�ده روي بانك مرك�زي به واس�طه قانون كاتس�ا مانور 
مي دهند، دبي�ر ات�اق بازرگاني مش�ترك اي�ران و كره جنوبي از 
كاهش حج�م مبادالت دو كش�ور اي�ران و كره جنوب�ی به حدود 
يك درصد در سال جاري تحت تأثير قطع ارتباطات بانكي خبر داد. 
قانون كاتس��ا كه در دوره ترام��پ و با تصويب قاطع س��نا در امريكا به 
تصويب رسيد محدوديت هاي سفت و س��ختي در حوزه تحريم براي 
كشورهايي چون ايران، روسيه و كره شمالي وضع كرد كه بانك مركزي و 
شركت ملي نفت در تحريم اين قانون قرار گرفتند حتي رؤساي جمهور 
امريكا براي رفع قوانين موردي با ارائه گزارش به پارلمان تنها مي توانند 
براي 180 روز بخشي از تحريم را لغو كنند با توجه به اين محدوديت هاي 
ظالمانه كه حتي بايدن رئيس جمهور كنون��ي امريكا نيز در رفع آن با 
محدوديت روبه رو اس��ت، ادعاهايي براي آزاد سازي منابع بلوكه شده 
ايران در بانك هاي خارجي چون كره جنوبي مطرح شده است كه بايد 

دقت كرد تا مجدد اين كشورها بد قولي و اتالف وقت نكنند. 
در همين رابطه پويا فيروزي در گفت و گو با اقتصادآنالين با اش��اره به 
اقدامات انجام شده براي آزادسازي بخش��ي از منابع بلوكه  شده ايران 
در كره جنوبي اظهار كرد: رس��يدگي به اين موض��وع كاماًل مرتبط به 
بانك مركزي اس��ت در پي مذاكراتي كه همتي با طرف كره اي داشته 
قول هاي مساعدي گرفته  تا بخش��ي از منابع بلوكه شده كشور را آزاد 
كنند. فيروزي از كاهش شديد حجم تجارت دو كشور در سال۹۹ خبر 
داد و گفت: ميزان تجارت ايران و كره جنوبي در مقايس��ه با سال هاي 
گذشته به پايين ترين حد رسيده به طوريكه مجموع مبادالت دو كشور 
در سال جاري حدود يك درصد بوده است، كه البته اين ميزان هم مربوط 

به واردات آن دسته كاالهايي بود كه از قبل ثبت سفارش شده اند.
........................................................................................................................

مشاور عالي فرمانده كل سپاه: 
 در دفاع مقدس يك ريال هم 

بدهي باال نياورديم
مش�اور عال�ي فرمان�ده كل س�پاه ب�ا بي�ان اينك�ه ب�ه اذع�ان 
بي بي س�ي در س�ال ۵۹ ع�راق ۳۶ ميلي�ارد دالر ذخي�ره 
ارزي داش�ت، در حالي كه اي�ران ۸ ميلي�ارد دالر ذخي�ره ارزي 
داش�ت، گفت: با پايان جن�گ تحميلي ع�راق ۹۰ ميلي�ارد دالر 
بده�ي ب�اال آورد، ام�ا م�ا ي�ك ري�ال ه�م بده�ي نداش�تيم. 
به گزارش فارس، مراسم سه ش��نبه هاي ريلي ديروز در مركز جهادي 
پيشرفت راه آهن با حضور مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران و سردار اسماعيل كوثري، مشاور عالي فرمانده كل سپاه برگزار شد. 
سردار كوثري در اين مراسم اظهار داشت: راه آهن در دوران دفاع مقدس 
خدمات ش��اخصي ارائه داد، چندين بار پل هاي متعدد راه آهن توسط 
هواپيماهاي ارتش بعث عراق بمباران شد، اما در كوتاه ترين زمان ممكن 

خط آهن ترميم مي شد و اجازه نمي دادند كوتاهي در كار رخ دهد. 
مشاور عالي فرمانده كل سپاه با اشاره به مديريت هوشمندانه امام راحل 
در دوران دفاع مقدس بيان كرد: روز يكم مهرماه ۵۹ بود كه ساعت ۶:۴۵ 
صبح راديو بي بي سي فارسي را گرفتم تا ببينم آنها چه مي گويند، به هر 
حال روز قبل ارتش بعث عراق ب��ا 1۲0 فروند هواپيما ايران را بمباران 
كرده بود، همان زمان راديو بي بي سي اعالم كرد عراق ۳۶ ميليارد دالر 
ذخيره ارزي دارد، در حالي كه ايران 8 ميليارد دالر ذخيره ارزي دارد. 

س��ردار كوثري افزود: با پايان جنگ تحميلي عراق ۹0 ميليارد دالر 
بدهي باال آورد، اما ايران يك ريال هم بدهي نداشت، البته به ما وام هم 
نمي دادند، اما خودمان هم طبق تأكيدات امام راحل، وام از كش��وري 
نمي گرفتيم ولي با همه اينها اجازه نداديم يك وجب از خاك كش��ور 
از دس��ت برود. بايد از كس��اني كه در جنگ تحميلي فداكاري كردند 
الگو بگيريم، ايمان، اعتقاد و انگيزه رزمندگان در جنگ بود كه موجب 

پيروزي كشور شد.

۱۰ هزار واحد توليدي مدفون 
 وزير كار: ۵۰ هزار ميليارد تومان دارايي واحدهاي توليدي تعطيل، با استفاده رها شده است
و ساالنه ۳۰۰ هزار اشتغال در كشور از بين مي رود كه به دنبال احياي اورژانسي آنها هستيم

بي تفاوت�ي ب�ه رف�ع موان�ع كس�ب و كار، 
كار را به جاي�ي مي رس�اند كه ب�ه گفته وزير 
تعاون، كار و رف�اه اجتماعي، 1۰ ه�زار واحد 
توليدي مدفون ش�ده در كش�ور وجود دارد 
و ۵۰ ه�زار ميليارد توم�ان دارايي واحدهاي 
توليدي تعطيل ، با اس�تفاده رها شده است. 
دول��ت يازده��م در مردادم��اه س��ال ۹۳در 
چارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
جهت رشد اقتصادي با هدف خروج غيرتورمي 
كشور از ركود اليحه يك فوريتي »رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور« 
را در اختيار مجلس شوراي اسالمي قرار داد. 
اليحه مذكور توس��ط نمايندگان مجلس در 
يكم ارديبهش��ت ماه ۹۴ تصويب و در جلسه 
نهم ارديبهش��ت ۹۴ ش��وراي نگهبان قانون 
اساس��ي مورد تأييد واقع ش��ده است. سپس 
اين قانون جهت اجرا از س��وي رئيس جمهور 
به وزارت اقتصاد و داراي��ي و وزارت صنعت و 

معدن و تجارت ابالغ شد. 
   نتيجه اجرای قانون رف�ع موانع توليد 

چه شد؟
در مورد كارايي اين قانون سواي نيت و عملكرد 
خير دولت و مجلس جا دارد با گذشت نزديك به 
شش سال از ابالغ اين قانون به دولت يك بررسي 
همه جانبه انجام گيرد كه تا چه اندازه قانون فوق 
فرصت عملياتي ش��دن پيدا كرد، در عين حال 
پارلمان بخش خصوصي و تعاون��ي نيز گزارش 
دهند كه آيا قانون رفع موانع توليد دردي از آنها 

دوا كرد يا خير.
در حالي كه قانون رفع موانع توليد پيوسته روي 
بهبود فضاي كسب و كار و ارائه انواع خدمات به 

به بخش توليد حكايت دارد، متأسفانه بي تفاوتي 
نس��بت به اجراي كامل چنين قوانيني موجب 
شده دهها هزار ميليارد تومان از دارايي واحدهاي 

توليدي تعطيل شده بدون استفاده رها شود. 
الزم به توضيح است كه دارايي واحدهاي توليدي 
رها شده يا از محل س��رمايه شخصي اشخاص 
تأمين شده اس��ت يا به واس��طه تأمين مالي از 
سيستم بانكي، در عين حال اگر چه ورشكستگي 
يا تعطيلي واحدهاي توليدي با توجه به تغيير و 
تحوالت مقوله اي طبيعي اس��ت اما بي تفاوتي 
نسبت به احياي اين واحدها جهت فعاليت مجدد 
امري غير طبيعي تلقي مي شود كه بايد نسبت به 
بهبود فضاي كسب و كار در كش��ور با توجه به 
تورم ناشي از ضعف توليد و عرضه كاال و خدمات، 
رشد اقتصادي منفي، نرخ سرمايه گذاري ثابت 
منفي و نياز كشور به اشتغالزايي و افزايش توليد 

حساس بود. 
نه تنها دارايي هاي زي��ادي در ايران وجود دارد 
كه ب��ه ش��كل صحيح��ي از آنها بهره ب��رداري 
نمي ش��ود، بلكه دارايي هاي زي��ادي در بخش 
توليد رها ش��ده اند كه ام��كان دارد واحدهاي 
توليدي با مشكالتي چون تأمين مالي، ماليات، 
بيمه تأمين اجتماعي، ضعف مديريت، مطالبات 
معوق و مواردي از اين دس��ت برخوردار باشند 
كه در هر شرايط مركزي در كش��ور بايد براي 
حل مش��كالت س��ريع اين واحدهاي توليدي 
ش��كل بگيرد تا ش��اهد تقويت تولي��د داخلي 

صادرات محور باشيم. 
   اورژانس كسب و كار

محمد ش��ريعتمداري وزير كار روز گذش��ته در 
حاشيه راه اندازي مركز مديريت اورژانس كسب 

و كار كش��ور اعالم كرد: اين مركز براي پايش و 
نظارت بر كس��ب و كارها و واحده��اي توليدي 
راه اندازي شده و در حال حاضر ۵0 هزار ميليارد 
تومان دارايي واحدهاي توليدي تعطيل بر زمين 

مانده كه از آن استفاده نمي شود. 
وي گف��ت: همچني��ن 10 هزار واح��د توليدي 
مدفون شده در كشور داريم كه حتي تابلوي آنها 

تبديل به آهن قراضه شده است. 
شريعتمداري گفت كه با طرح اورژانس كسب و 
كار مي خواهيم حداقل ۵0درصد از اين واحدهاي 
تعطيل ش��ده را نجات دهيم و از تعطيل ش��دن 

جلوگيري كنيم. 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي گفت: امروز 
مركز پايش و نظارت سياس��ت هاي بازار كار نيز 
در ساختمان ديگري در وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي راه اندازي شد كه آن مركز يك سطح 
باالتر از اورژانس كسب و كار به شمار مي رود كه 

اشتغال كشور را رسمي مي كند. 
وي همچنين از لزوم هماهنگي اورژانس كسب 
و كار با ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور 
گفت كه بايد به هم متصل ش��وند و مجموعه 
اين اقدامات از تعطيل ش��دن كسب و كارها و 

اشتغال كشور جلوگيري كند. 
در اي��ن مراس��م همچنين گفته ش��د س��االنه 
۳00هزار اشتغال در كشور از بين مي رود كه اگر 
با اورژانس  كسب و كار بتوانيم ۴0 درصد از آن را 
جلوگيري كنيم ساالنه تا ۲1 هزار ميليارد تومان 

براي اقتصاد كشور منفعت ايجاد مي كنيم. 
   افكار عمومی منتظر نتيجه اجرای قانون 

رفع موانع توليد است
 قائم مقام ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در 

آبان ماه ۹۹ در حاش��يه نشست ستاد تسهيل 
و رف��ع موانع تولي��د گفت كه اگ��ر مصوبات 
مورد نظر ما در راس��تای اجرای دس��تورات 
رئيس جمه��ور و مع��اون اول رئيس جمهور 
توسط دستگاه های ذی ربط و از جمله بانك ها 
اجرا نشود همه مس��ئوالن آنها را به دستگاه 

قضايی معرفی مي كنيم.
بابك دين پرست اظهار داشت: به اين ترتيب 
مش��خص می ش��ود چه بانكی در راس��تای 
اجرای دستورات رؤسای قوه مجريه و قضائيه 
به تكاليف خود عمل كرده و چه بانكی عمل 
نكرده اس��ت. ضمن اينكه مديران ذی ربط 
دولتی هم اگ��ر مصوبات را اج��را نكنند، به 
همين نحو به دستگاه قضايی معرفی خواهند 

شد.
   واحده�ای راك�د ش�هرك ها و نواحی 

صنعتی 
قائم مقام ستاد تسهيل و رفع موانع توليد گفت: 
از ۹هزار و ۲00 واحد راكد در شهرك ها و نواحی 
صنعتی تا پايان امسال بايد  ۲ هزار واحد راه اندازی 

و به چرخه توليد بازگردد.
   افزايش واحدهای توليدی تملك شده 

توسط بانك 
دين پرس��ت در رابطه با موض��وع واحدهای تحت 
تملك ش��بكه بانكی افزود: با آمار و مستنداتی كه 
وزارت اقتصاد اعالم كرد ۲ ه��زار و ۳00 واحد در 
حوزه صنعت و كش��اورزی تحت تملك 18 بانك 
است. البته همين اندازه در بخش های ديگر داريم 
كه بانك مركزی موظف ش��د اين آمار را تكميل و 

ارائه كند.
وی گفت: افزايش آمار واحدهای تحت تملك 
شبكه بانكی نش��ان می دهد با وجود دستور 
چندب��اره رئيس جمهور و مع��اون اول او كه 
به بانك ها ابالغ شده و پيگيری های دستگاه 
قضايی، متأس��فانه تع��داد واحدهای تحت 
تملك شبكه بانكی بسيار باالست كه قرار شد 
آمار در اين باره از سوی وزارت اقتصاد و بانك 
مركزی از همه بانك ها جمع آوری و تكميل 
ش��ود و در اختيار س��تاد قرار گيرد. ما هم تا 
حصول نتيجه نهايی اين موضوع را پيگيری 

خواهيم كرد.
 دين پرست افزود: به بانك هايی كه آمار واحدهای 
تحت تملك آنها در اختيار وزارت اقتصاد نيست، 
ابالغ می كني��م كه آمارهای مربوط را به س��تاد 
تسهيل ارائه كنند، وگرنه تخطی كنندگان از اين 

ابالغ به دستگاه قضايی معرفی خواهند شد.
   بيش از 4۰ هزار معدن راكد است

قائم مقام س��تاد تس��هيل و رفع موانع توليد در 
رابطه با معادن راكد گفت: از 1۲ هزار و 88 معدن 
موجود در كش��ور ۳۴ درصد آن، يعنی ۴ هزار و 
181 معدن راكد است. در اين حوزه هم با دستور 
رئيس جمهور برای احيای ه��زار و ۲0 معدن تا 
پايان سال هدف گذاری ش��ده است، چراكه اگر 
اين معادن به چرخه تولي��د بازگردند 888 هزار 
شغل جديد مستقيم و غيرمستقيم ايجاد خواهد 
ش��د كه به گفته وزارت صمت 111 هزار شغل 

مستقيم ايجاد مي شود.

رونق صف  خريد در آستانه شب عيد! 
 افزايش قيمت گوشت باعث شده برخی از قصابی ها 
با نصب پاكارد در مقابل مغازه شان به فروش گوشت 

به صورت قسطی با چك معتبر اقدام می كنند
ظاه�راً تش�كيل صف ه�ای طوالن�ی ب�رای خري�د كاال تمام�ی 
ن�دارد. م�ردم ب�رای خري�د برخ�ی از كاالهاي�ی ك�ه م�ورد 
نيازش�ان اس�ت بايد در ص�ف بمانند و فرق�ی نمی كند ك�ه آن كاال 
الس�تيك و باط�ری ماش�ين باش�د ي�ا م�رغ، گوش�ت و روغ�ن. 
در روزهای پايانی س��ال كه تمام��ی بازارهای مواد غذاي��ی به داليل 
نامعلومی دچار آشفتگی شده اند، درسايه بی تدبيری مسئوالن دولتی، 
هر روز يك خبر جديد منتشر می شود، از فروش گوشت قرمز به صورت 
قسطی با دريافت چك سه ماهه گرفته تا صف های طوالنی خريد مرغ 
دولتی. ظاهراً دولت نمی تواند تدبيري اتخاذ كند كه مردم برای خريد 
مايحتاجشان در صف های طوالنی منتظر نمانند. اين صف ها كه قباًل در 
ميادين ميوه و تره بار و ميدان بهمن ديده می شد در هفته های اخير به 
فروشگاه های زنجيره ای در برخی از استان ها و شهرستان ها نيز كشيده 
شده است، به طوری كه برای خريد روغن و مرغ دولتی تا ساعت ۹ شب 

در مقابل اين فروشگاه ها صف های طوالنی تشكيل می شود. 
بيش از سه ماه است كه رس��انه ها از دالل بازی در ميدان بهمن تهران و 
مشكالتی كه برای خرده فروشان و مردم به وجود آمده، سخن می گويند، 
از فروش غيرقانونی حواله مرغ گرفته تا تبديل مرغ فروشان به قطعه فروشی 
و جدا سازی مرغ های درشت برای رستوران ها و كبابی ها و انتظار مردم در 
صف های طوالنی در ميدان بهمن و ساير ميادين ميوه و تره بار برای دريافت 
مرغ و روغن دولتی در ايام شيوع ويروس كرونا. هرچند كه بيش از سه دهه 
است كه كوپن از اقتصاد ايران حذف شده، اما مردم همچنان برای خريد 
برخی از كاالهای مورد نيازشان بايد ساعت ها در صف انتظار بكشند، با اين 
تفاوت كه ممكن است بعد از ساعت ها انتظار، كاالی مورد نظر تمام شود 
و دست خالی به خانه برگردند. در هفته های اخير كه مجدداً موج گرانی 
مرغ، گوشت و تخم مرغ توسط توليد كنندگان )مرغداران و دامداران( و از 
همه مهم تر دالالن و واسطه ها  كليد خورده است، پشتيبانی امور دام نه تنها 
توزيع روزانه مرغ را افزايش نداده، بلكه مراكز دسترسی مردم به اين كاالها 
با نرخ دولتی را نيز به ميدان بهمن تهران و برخی فروشگاه های زنجيره ای 
محدود كرده است. از ديدگاه مسئوالن، مردم مقصران اصلی گرانی كاالها 
و تشكيل صف های خريد هستند، چراكه در اين ايام به ذخيره خانگی روی 
آورده اند و به جای يك مرغ، دو مرغ خريداری می كنند و همين اقدام دولت 

را غافلگير كرده و در تأمين نياز بازار ناتوان مانده است. 
 تشكيل اين صف های طوالنی در تهران و ساير شهرستان ها برای خريد 
مرغ و روغن روز دوش��نبه به سوژه اصلی رس��انه ها تبديل شد و فيلم و 
عكس هاي مربوط به آن نيز در فضای مجازی دس��ت به دس��ت شد، به 
طوری كه مردم در انتقاد به سياس��ت های اقتصادی دولت، بازگش��ت 
كوپنی شدن كاالها را يادآوری كردند و اينكه دولت تدبير نمی تواند كاالی 

مردم را بدون تشكيل صف به دست مصرف كنندگان برساند.
البته روز گذشته سرانجام مديركل پشتيبانی امور دام استان تهران از 
توزيع گس��ترده مرغ و افزايش مراكز فروش خبر داد تا مردم بتوانند از 
محله های خود مرغ مورد نيازشان را خريداری كنند. وی افزود: تاكنون 
مرغ گرم تنها از طريق ميدان بهمن بين خرده فروشی ها توزيع  می شد، 
اما از روز سه شنبه توزيع مرغ به خرده فروشی ها در ميدان تره بار پيروزی 
آغاز شده و از روز چهارشنبه هم در ميدان تره بار تهرانپارس اين توزيع 
آغاز می شود. هفته آينده نيز سردخانه هشت شهريور واقع در غرب تهران 

توزيع عمده مرغ را برای خرده فروشی ها آغاز می كند.
  احتمال حذف حواله از فرآيند توزيع مرغ بين خرده فروشان

يك منبع آگاه گفت: به دليل دالل بازی  و رانت ايجاد ش��ده، حواله از 
فرآيند توزيع مرغ بين خرده فروشان در صورت تصويب ستاد تنظيم 
بازار تهران حذف می ش��ود. تعداد محدودی از خرده فروشان مرغ در 
تهران حواله خريد مرغ با قيمت مصوب از عمده فروشی ها را دريافت 
می كنند كه اين موضوع باعث ايجاد رانت می شود. وی در ادامه افزود: 
صاحبان اين حواله ها با فروش بخش��ی يا تمام مرغ دريافتی با قيمت 
باالتر از نرخ مصوب به خرده فروشان بازار را دچار تالطم كرده  اند. اين 
منبع آگاه عنوان كرد: به اين ترتيب قيمت مرغ در خرده فروش��ی ها 
هر روز گران تر می ش��ود. به عنوان مثال ي��ك خرده فروش كه حواله 
مرغ با قيمت مصوب را دارد با مراجعه ب��ه ميدان تره بار بهمن، مرغ را 
با قيمت مصوب 1۹ هزار و ۴00 توم��ان دريافت می كند، در حالی كه 
مرغ دريافت��ی را بايد با نرخ مصوب ۲0 ه��زار و ۴00 تومان به فروش 
برساند، اين كار را نمی كند و مرغ را با قيمت ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان در 
اختيار خرده فروشی هايی كه حواله دريافت نمی كنند، می گذارد. به 
اين ترتيب و با اين دالل بازی ها قيمت مرغ در بازار به حدود ۳۳ تا ۳۴ 

هزار تومان هم رسيده است.
  گوشت قرمز با چك ۳ ماهه بدون ضامن 

از آش��فتگی بازار مرغ و تخم مرغ كه بگذريم، به گرانی قيمت گوشت 
می رسيم. گرانی كه به رغم فراوانی دام سبك و سنگين در هفته های 
پايانی اس��فند ماه اتفاق افتاده و خانواده ها برای خريد گوش��ت مورد 
نيازشان با مشكل مواجه ش��ده اند، به طوری كه برخی از قصابی ها با 
نصب پالكارد در مقابل مغازه شان به فروش گوشت به صورت قسطی با 
چك معتبر روي آورده اند و عكس اين فروشگاه ها نيز در فضای مجازی 

همچنان در حال انتشار است.
   روغن دولتی از بازار سر درآورد 

بعد از بگيروببندهای بسيار در توزيع روغن مايع و جامد و ثبت كارت 
ملی براي اين كه مبادا ش��هروندی روغن اضافه بخ��رد و در بازار آزاد 
بفروشد يا فروش س��س مايونز و لپ لپ در كنار روغن های مايع، حاال 
از بازار آزاد خبر مي رس��د كه اي��ن روغن های دولتی در ب��ازار آزاد به 
صورت انبوه و فراوان با قيمت گران فروخته می شود. جالب اينجاست 
كه فروش روغن با كارت ملی و حتی فروش اجب��اری كاال با تكذيب 
مسئوالن روبه رو  می شد و آنها در مصاحبه های مختلف اعالم می كردند 

كه اينگونه رفتارها جرم است و با متخلفين برخورد مي شود.
مشاهدات ميدانی تس��نيم از وضعيت بازار روغن نش��ان از آن دارد كه 
نه تنها برخوردی با توليدكنندگان متخل��ف در فروش اجباری كاال به 
همراه روغن انجام نش��ده، بلكه نكته قابل تأمل اينجاست كه برخی از 
فروشگاه ها به جای آنكه كاالهای خود را در فروشگاه عرضه كنند آنها 
را راهی بازار كرده اند و با قيمت های باال به فروش می رسانند. به عنوان 
نمونه روغن های دولتی كه بايد برای فروش در فروشگاه ها باشند بار زده 

شده و راهی بازار آزاد می شوند
كمتر از دو هفته تا تعطيالت نوروز باقی مانده و اقالم اساس��ی شب عيد، 
چشم به راه تصميمات تنظيم بازاری مسئوالنی هستند كه فقط وعده و 
وعيد می دهند و از انجام عمل مثبت نيز خبری نيست. فراموش نكنيم كه 
اگر دولت در اين روزهای حساس نتواند آرامش را به بازار مواد غذايی مردم 
برگرداند در سال جديد و آغاز ماه مبارك رمضان بعد از تعطيالت نوروزی؛ 

كنترل بازار و قيمت ها سخت تر از االن خواهد شد.

بعد از چهار ماه كشمكش و به توافق نرسيدن 
دس�تگاه هاي مختلف بر سر اس�تاندارد 1۲۷ 
نوع برنج ك�ه منجر به ترخيص نش�دن انواع 
محموله ه�اي برن�ج وارداتي و دپو ش�ده در 
بنادر ش�ده، در نهاي�ت كار به دفتر رياس�ت 
جمه�وري كش�يده ش�د و وزي�ر صنع�ت، 
مع�دن و تجارت )صم�ت( ط�ي نام�ه اي 
ب�ه مع�اون اول رئيس جمه�ور خواس�تار 
تمديد به تعوي�ق افتادن اجراي اس�تاندارد 
1۲۷ برن�ج تا پايان ماه رمضان ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، حجم برنج هاي دپو ش��ده در 
گمرك و بنادر تا آبان امسال به بيش از ۲00 هزار 
تن رس��يد كه در رابطه با ترخيص آن حاش��يه 
هايي نيز ايجاد شد، به طوري كه صاحبان كاال به 
داليلي از جمله تأمين نشدن ارز امكان ترخيص 
نداشته و حتي اعالم كردند كه كاالها تا مرز فاسد 
شدن هم پيش رفته اس��ت، ولي سرانجام بعد از 
رايزني هاي صورت گرفته اين مشكل برطرف و 

ترخيص برنج هاي وارداتي از سر گرفته شد. 
بررس��ي آخرين وضعي��ت موج��ودي برنج در 
گمرك ها و بنادر نش��ان مي دهد كه تا 18 بهمن 
امس��ال 7۵/1هزار تن برنج موجود بوده اس��ت. 
همچني��ن بررس��ي آم��ار 10 ماه��ه حاكي از 
كاهش حدود ۳۹ درصدي واردات برنج اس��ت. 
از طرف ديگر برنج هاي واردات��ي از جمله اقالم 
دريافت كننده ارز ۴هزارو۲00 توماني بود كه از 
ابتداي سال جاري از دريافت ارز ترجيحي كنار 
گذاشته شد و تأمين ارز آن با نرخ سامانه نيما كه 
حدود نرخ بازار آزاد است، انجام مي شود؛ بنابراين 
به نظر مي رس��د مجموع اين شرايط باعث شده 
قيمت برنج وارداتي نسبت به دي  سال گذشته تا 

1۴8 درصد افزايش پيدا كند. 
    توافق ۳ سازمان عملي نشد

اما اين همه ماجرا نيس��ت؛ چراكه دليل ديگر 
دپوي برنج در گمرك مربوط به استاندارد 1۲7 

برنج در بخش مش��خصات فيزيكي )ظاهري( 
است كه سال گذشته به مدت يكسال اجراي 
آن به تعويق افت��اد و حاال با پاي��ان زمان اين 
تصمي��م، واردكنندگان س��ردرگم ش��ده اند. 
آذر ماه امس��ال  معاون بازرگاني داخلي وزارت 
صمت طي نامه اي به س��ازمان ملي استاندارد 
درخواست كرده كه اس��تاندارد 1۲7  برنج در 
بخش مش��خصات فيزيكي )ظاهري( يكسال 
ديگر هم ب��ه تعويق افت��د، اما س��ازمان ملي 
استاندارد در پاسخ گفت كه تجديد نظر براي 
تمديد مصوبه به تعويق افتادن استاندارد 1۲7 
برنج براي يكسال ديگر در انتظار توافق وزارت 
جهاد كش��اورزي، ش��ركت بازرگاني دولتي 
و انجمن واردكنن��دگان برنج بر س��ر جدول 
درجه بندي اين محصول است؛ چراكه حذف 
آن به لحاظ تجاري مشكالتي ايجاد مي كند. 

اما اخيراً انجمن واردكنن��دگان برنج اعالم كرد 
به دليل اينكه برنج هاي وارداتي با جداول فعلي 

اس��تاندارد مطابق��ت ن��دارد و اصالحيه جديد 
س��ازمان اس��تاندارد در اين خصوص هم اعالم 
نشده، هيچگونه ثبت سفارش و ترخيص برنجي 

از آذرماه صورت نگرفته است. 
به عبارت دقيق ت��ر، در ش��رايطي كه قيمت 
برنج وارداتي بيش از دو برابر ش��ده، واردات و 
ترخيص برنج جديد از آذر ماه امس��ال معطل 
تصميم گيري چند س��ازمان اس��ت كه هيچ 
كدام ه��م مس��ئوليت آن را نمي پذيرند. حاال 
بع��د از چهار ماه كش��مكش، ماج��را به دفتر 
رئيس جمهور كش��يده شده اس��ت، به طوري 
كه اطالعات دريافتي ايس��نا نش��ان مي دهد 
عليرض��ا رزم حس��يني، وزي��ر صم��ت طي 
نام��ه اي به اس��حاق جهانگيري، مع��اون اول 
رئيس جمهوري خواس��تار تمدي��د به تعويق 
افتادن اجراي استاندارد 1۲7 برنج تا پايان ماه 

مبارك رمضان شده است. 
رزم حسيني در اين نامه بر ضرورت تأمين امنيت 

غذايي كش��ور و تنظيم بازار كاالهاي اساسي و 
ضروري و جلوگيري از رسوب انواع برنج وارداتي 
تأكيد كرده و گفته كه در اين راستا در خصوص 

انواع برنج اقدامات زير صورت پذيرفته است:
1. ب��ه دليل ش��رايط خ��اص حاكم ب��ر اجراي 
اس��تاندارد 1۲7 و ع��دم زمان بندي جلس��ات 
براي ابالغ شرايط اس��تاندارد واردات انواع برنج 
با امض��اي وزراي وق��ت اين وزارتخان��ه، جهاد 
كشاورزي و رئيس سازمان ملي استاندارد ايران 
با اهداف ف��وق از تاريخ اول آذر س��ال 1۳۹8 تا 

1۳۹۹ به تعويق افتاد. 
۲- ب��ا توجه ب��ه اتمام مهل��ت يكس��اله تعويق 
استاندارد 1۲7 و عدم اصالح جدول درجه بندي 
اين اس��تاندارد و همچنين من��ع قانوني تمديد 
آن به موجب مصوبه ش��وراي عالي اس��تاندارد 
)براي هر يك از مواد يا بندهاي مصوبه براي يك 
مرحله و يكسال قبل تعليق مي باشد( تعليق آن 

اجرايي نشد. 
وزير صمت در ادامه با اش��اره به مشكالت عدم 
ترخيص انواع محموله ه��اي برنج وارداتي و دپو 
شده در بنادر كشور از معاون اول رئيس جمهور 
خواسته كه دس��تور دهد به منظور جلوگيري از 
توقف در روند ترخيص كاال و محموله هاي ثبت 
سفارش شده موجود در مبادي ورودي و در حال 
حمل، مطابق شرايط و مقررات مندرج در قوانين 
مربوط به زمان اجراي كامل استاندارد و شرايط 
زمان تعليق، موضوع در دستور كار هيئت محترم 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت قرار گرفته و 

مصوبات آن امر ابالغ شود. 
به تعويق افتادن اجراي استاندارد 1۲7 برنج در 
بخش مش��خصات فيزيكي به اين معني اس��ت 
كه واردكنندگان ملزم به اعالم درجه بندي برنج 
وارداتي )از نظر ظاهري( نيستند، اما استانداردهاي 
كيفي و بهداشتي اين محصول تغييري نكرده و 

همچون قبل كنترل مي شود.
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