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قیمت نفت کاهش یافت
با افزایش تولید در آمریکا و انتظار برای افزایش تولید اوپک ،قیمت نفت کاهش یافت .به گزارش رویترز ،با افزایش تولید در آمریکا و انتظار برای افزایش تولید اوپک ،قیمت نفت کاهش یافت .هر بشکه
نفت برنت با  12سنت کاهش  75.76دالر فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با  33سنت کاهش  66.03دالر معامله شد .به گفته تحلیلگران ،چشمانداز بازار نفت در نیمه دوم امسال مشخص
نیست و اوپک می گوید ریسکهایی برای کاهش تقاضا وجود دارد .اوپک و دیگر تحلیلگران در  22تا  23ژوئن در وین برای بحث در مورد میزان تولید اتی دیدار میکنند .بجارنه شیل دروپ ،تحلیلگر
بانک سوئدی  SEBگفت« :افزایش نفت اوپک موضوع اصلی است .عربستان و روسیه قبال تولید خود را افزایش دادهاند ».منابع غیررسمی گفتهاند روسیه میزان تولیدش را به سطح اکتبر 2016
برمیگرداند .امریکن پترولیوم دیروز اعالم کرد ذخایر نفت آمریکا  830هزار بشکه در هفته منتهی به  8ژوئن افزایش یافت و به  433.7میلیون رسید.

قاچاق سازمانیافته خودرو هنوز در ابهام است

اخبار
آغاز جشنواره «عید تا عید» باشگاه مشتریان بانک سینا
جشنواره «عید تا عید» ویژه مشتریان بانک سینا در حال برگزاری است.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،در این طرح که از خرداد ماه آغاز شده و تا
پایان مردادماه سالجاری و به مدت  3ماه ادامه خواهد داشت ،هموطنان گرامی در هر
شرایط سنی می توانند با داشتن حداقل یک حساب در بانک سینا و بدون هیچ گونه
محدودیتی به عضویت باشگاه مشتریان بانک سینا درآمده و با انجام تراکنش های
کارتی در مهلت اجرای طرح از جوایز آن بهره مند شوند.

ساماندهی صندوق های خانوادگی
در بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف حمایت از صندوق های خانوادگی و
سازماندهي بهينه آنها و تشويق عموم مردم به مشارکت جمعي و تقويت
بنيه مالي خانواده ها اقدام به ايجاد اندوخته خانواده مهر ايران کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران ،در این برنامه ،همانند
صندوقهای رايـج در ميان خانوادهها ،اعضـــا با پرداخت سهم اندوخته ماهانه و
تجميع مبالغ خرد عالوه بر پس انداز ،بواسطه هم افزايي و حمايت بانک ،از تسهيالت
قرض الحسنه بهره مند مي شوند.

چقازردی خبر داد

اولویت ارتقای شغلی برای حافظان حداقل  ۵جزء قرآن
در بانک سپه
به منظور تقویت فرهنگ قرآنی در بانک سپه و تشویق پرسنل برای انس هر
چه بیشتر با قرآن هریک از کارکنان بانک سپه که حافظ حداقل  ۵جزء قرآن
باشند از اولویت یک درجه ارتقاء شغلی برخوردار خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ محمدکاظم چقازردی ضمن اعالم خبر
فوق اظهار داشت :در تمدید طرح سال گذشته ،امسال برای ترغیب هرچه بیشتر
پرسنل حفظ  ۱۰جزء به  ۵جزء کاهش یافته و طرح ارتقای درجه شعبی که یکی از
کارکنان آن حافظ کل قرآن باشد کما کان ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات مطرح کرد

لزوم تاسیس شورای ثبات مالی
ثبات مالی به این مفهوم است که بازار پول یا سرمایه از یک تعادل مناسبی
برخوردار باشد به گونه ای که مردم بازارها قابل پیش بینی باشند.
علی صالح آبادی ،مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تاکید بر لزوم تاسیس شورای
ثبات مالی ،سه پیشنهاد کاربردی برای افزایش تاثیر بازار سرمایه بر ثبات مالی کشور
مطرح کرد .صالح آبادی درباره بازار سرمایه و نقش آن در ثبات مالی ،اظهار داشت:
ثبات مالی به این مفهوم است که بازار پول یا سرمایه از یک تعادل مناسبی برخوردار
باشد به گونه ای که مردم ،سرمایه گذاران و فعاالن این بازار در سیستم بانکی شاهد
نوسانات غیر قابل توجیه نباشند و بازارها نیز قابل پیش بینی باشند.

چند صدایی مسئوالن در اعالم نظر نهایی درباره قاچاق خودرو
پرونده قاچاق سازمانیافته خودرو که توسط برخی مراجع
انتظامی اعالم شده بود ،هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد
و گمرک ایران به شدت این ادعا را تکذیب میکند و معتقد
است که تمامی روند ترخیص خودروها بر اساس تشریفات
قانونی ترخیص کاال انجام شده است.
به گزارش ایسنا ،ابتدای سال جاری پرونده قاچاق  ۴۲۴دستگاه
خودرو در سطح وسیعی رسانهای شد و سردار عزیزاهلل ملکی،
فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان با برگزاری یک نشست
خبری در  ۲۲فروردین ماه سال جاری از انهدام باند سازمانیافته
قاچاق خودروهای خارجی و توقیف  ۴۲۴خودرو خبر داد ،اما
در کمتر از  ۲۴ساعت دو مقام ارشد گمرکی ادعای قاچاق این
خودروها را تکذیب کردند.
علیرضا دشتانی ،ناظر گمرکات استان هرمزگان در این خصوص
واکنش نشان داد و اظهارکرد :تشریفات گمرکی این خودروها
قانونی بوده و در چارچوب مقررات پس از اخذ مجوزهای قانونی به
گمرک شهید باهنر بندرعباس اظهار شده است .
پس از این اظهار نظر مهدی رضایی ،مدیر کل گمرک شهید
باهنر بندر عباس هم این ادعا را تکذیب کرد و گفت :تمامی ۴۲۴
دستگاه خودرو که همگی آنها مدلهای مختلف خودروهای
خارجی بودهاند ،در ماههای بهمن و اسفند سال گذشته طی
 ۱۴فقره به گمرک اظهار شده و اطالعات اظهار مربوط به این
خودروها ،مجوزهای قانونی و مقرراتی سازمانهای ذیربط ،روشن
و شفاف در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی
موجود است و ثبت سفارش این خودروها هم قانونی بوده و این
خودروها در فهرست ثبت سفارشهای غیرقانونی که سازمان
توسعه تجارت اعالم کرده قرار ندارند.
فهرست مورد اشاره مدیرکل گمرک شهید باهنر مربوط
به ثبت سفارش  ۶۴۸۱دستگاه خودرو است که صرفا ۱۹۰۰
دستگاه از محل این ثبت سفارشها از گمرکات ترخیص شده
و گمرک پیش از این هم اعالم کرده که خودروهای ترخیص
شده از گمرکات که در فهرست  ۶۴۸۱دستگاه قرار دارند ،همگی
مجوزهای ثبت سفارش معتبر ،استاندارد و تاییدیه سازمان توسعه
تجارت را دارند و حقوق و عوارض گمرکی این خودروها پرداخت
شده و تشریفات گمرکی به طور کامل انجام و پروانه الکترونیکی
برای این خودروها صادر شده است.
اما بعد از صدور الکترونیکی مجوزها سازمان توسعه تجارت
اعالم کرده که مجوزها غیرقانونی در سیستم ثبت سفارش ثبت
شده و تقصیر را به گردن گرفته است که پس از این اعالم رسمی
مابقی خودروها در گمرکات توقیف شده است.
گمرک ایران به ایسنا اعالم کرده است که  ۴۲۴دستگاه
خودروی موضوع این گزارش ،ثبت سفارش معتبر دارند و سازمان
توسعه تجارت به طور رسمی در نامهای ،قانونی بودن ثبت
سفارش این خودروها را تایید کرده است و مشمول فهرست غیر
قانونی  ۶۴۸۱دستگاه هم نیست.

با این حال اکنون با گذشت بیش از یک ماه خبری از تعیین
تکلیف این خودروها در دست نیست ،اما پیگیریهای ایسنا از
گمرک حکایت از آن دارد که گمرک ایران به تازگی صراحتا
به رئیس دستگاه قضا اعالم کرده که ادعای قاچاق بودن این
خودروها را قبول ندارد و تشریفات گمرکی این خودروها قانونی
انجام شده است.
موضوع اصلی اینجاست که در صورتی که این موضوع صحت
داشته و خودروها به طور قانونی وارد کشور شده باشد ،چه دلیلی
برای این حجم از حمالت به سمت دستگاههایی چون گمرک
وجود دارد؟ در واقع کاالیی به طور رسمی و قانونی از گمرکات
پس از اخذ مجوزها و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص
میشود ،اما برخی نهادها این تجارت رسمی و تشریفات قانونی را
قبول ندارند و به دنبال متهم کردن یک نهاد در میان دستگاههای
دولتی برای اعالم قاچاق رسمی میگردند.
براساس ادعای گمرک ایران ،مبنای این سازمان در خصوص
رد قاچاق بودن این خودروها ،قانون امور گمرکی و قانون مبارزه
با قاچاق است و بر اساس آنچه که گمرک استدالل میکند این
خودروها به گمرک اظهار و تشریفات گمرکی این تعداد خودرو
قانونی بوده است.
بر پایه اعالم گمرک از مجموع  ۴۲۴دستگاه خودرو ،تعداد ۳۱۹
دستگاه طی  ۱۲فقره اظهارنامه به گمرک اظهار شده که پس
از بارگذاری مجوز ثبت سفارش توسط سازمان صنعت ،معدن

معاون سازمان حمایت:

شیوه نرخ گذاری خودسرانه کاال و خدمات اصالح شد

رئیس اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن تشریح کرد

تامین مالی پروژه های مسکن مهر پردیس بیش از حد متعارف
میزان پیشرفت فیزیکی پروژههای مسکن مهر در شهر جدید پردیس کمتر از70
درصد است اما  88درصد از تسهیالت توسط بانک مسکن پرداخت شده است .
عدم شفافیت در مواجهه برخی مسوالن طرح مسکن مهر با عوامل و پیمانکاران این
نوع پروژه ها در برخی شهرها باعث یک «تحریک نابجا» در شهر جدید پردیس شد.
برخی پیمانکاران مسکن مهر شهر جدید پردیس تحت تاثیر عدم اطالع از اقداماتی
که تا کنون در حوزه تامین مالی پروژه های مسکن مهر شهر جدید پردیس اتفاق
افتاده ،دچار این تصور شده اند که بانک مسکن در پرداخت تسهیالت ساخت مسکن
مهر  ،با کندی یا تاخیر مواجه است .اما آمار رسمی از عملکرد بانک مسکن ،ضمن پاسخ
به این تصور نادرست« ،پرداخت تسهیالت بیش از حد متعارف» را نشان می دهد.

در شهرستان چابهار

شعبه جدید بانک پارسیان افتتاح شد
سیصد و چهلمین شعبه بانک پارسیان در شهرستان چابهار با حضور نماینده
ولی فقیه گشایش یافت .
سیصد و چهلمین شعبه بانک پارسیان در شهرستان چابهار ،استان سیستان و
بلوچستان با حضور سجادی نماینده ولی فقیه لک زاده رئیس منطقه  59کرمان و
گروهی از مقامات محلی در میان استقبال پرشور ،مردم گشایش یافت .

در اپلیکیشن آپ

کارت به کارت از مبدا موسسه ملل فراهم شد
امکان کارت به کارت از مبدا موسسه اعتباری ملل در نرم افزار آپ فراهم شد.
موسسه اعتباری ملل اعالم کرد،جهت رفاه حال مشتریان قابلیت کارت به کارت از
مبدا موسسه اعتباری ملل در نرم افزار آپ فراهم شد .موسسه اعتباری ملل چندیست
در عرصه بانکداری الکترونیک فعال تر از گذشته ظاهر شده است و گام های بلندی در
عرصه بانکداری الکترونیک برداشته است.

بخشی زاده اعالم کرد

رشد بانکداری الکترونیک در بانک دی
بانک دی در سال  1396توانسته در حوزه بانکداری الکترونیک مبتنی بر
دو ابزار اینترنت بانک و همراهبانک گام بلندی را در ارتقای تعداد کاربران و
میزان تراکنش خود بردارد.
محمد علی بخشی زاده ،معاون فناوری اطالعات و ارتباطات بانک دی با اشاره
به موفقیت های چشمگیر بانکداری الکترونیک این معاونت در سال گذشته گفت :در
راستای اقدامات انجام شده ،تعداد کاربران حوزه اینترنت بانک دی در مقایسه با سال
1395به میزان  50درصد افزایش یافت و همچنین در زمینه تراکنش ها نیز رشد 20
درصدی را ثبت کرده است.

و تجارت و مجوز استاندارد توسط اداره کل استاندارد در سامانه
جامع امور گمرکی ،تشریفات گمرکی آنها در حال انجام بود.
همچنین تعداد  ۳۱۹دستگاه خودرو در گمرک ،حین انجام
تشریفات توقیف شدهاند و بنابراین گمرک با این شرایط ادعای
قاچاق این خودروها را رد کرده است.
یک شرکت معروف که مالک اصلی این خودروها به شمار
میرود نیز ادعای قاچاق بودن این خودروها را رد کرده و وکالی
این شرکت ،اتهام قاچاق بودن این خودروها را تکذیب و صراحتا
از انجام تشریفات گمرکی این خودروها به صورت قانونی دفاع
کردهاند ،بنابراین به نظر میرسد در چنین پروندههایی ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید به صورت روشن و شفاف موضوع
را تشریح کند.
اتفاقات اخیر در حالی است که چند ماه پیش نیز قاچاق ۱۳
کانتینر پارچه از گمرک کیش اعالم شد و در هفته گذشته
فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان مجددا اعالم کرد که ۸۰
کانتینر پارچه از این گمرک در سال گذشته قاچاق شده است،
اما یک منبع آگاه در گمرک ادعای قاچاق بودن این پارچهها
را رد و اعالم کرد که پارچهها به گمرک اظهار و پس از اخذ
مجوزهای قانونی ،حقوق و عوارض گمرکی دریافت شده و ادعای
قاچاق بودن این محمولههای پارچه بدون صدور حکم مراجع
قضایی صحت ندارد.
گفته میشود گمرکات هرمزگان نیز رسما این موضوع را به

مراجع قضایی اعالم کردهاند ،اما به دلیل برخی فشارها همچنان
پرونده در مراجع قضایی است و اگر اینطور باشد ،میلیاردها تومان
سرمایه ملی کشور با این اتهامات خاک میخورد.
گمرک ایران در واکنش به ادعای قاچاق  ۱۳کانتینر پارچه
از گمرک کیش اعالم کرد که تشریفات گمرکی این پارچهها
در گمرک انجام و ترخیص این محموله در چارچوب قانون امور
گمرکی صورت گرفته است.
به گفته مسئوالن گمرک ،جلسهای در همان زمان با حضور
مدیران ارشد گمرک برگزار و همگی به این اجماع رسیدند که
دلیلی برای قاچاق بودن این محموله وجود ندارد و کاال تحت
عنوان پارچه به گمرک کیش اظهار و تشریفات قانونی آن انجام
یا در مرحله انجام بوده و گمرک در گزارشی قاچاق بودن این
کاال را در چارچوب قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق
کاال رد کرده است .
بر اساس اعالم گمرک ،تشریفات قانونی چهار کانتینر از این
پارچهها در گمرک کیش انجام و پس از اخذ مجوزهای الزم ،وفق
مقررات و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اجازه خروج داده شده
و در کنترلهای مجدد پس از ادعای قاچاق بودن کاال ،گزارش
تطبیق کاال با اظهار به مراجع قضایی داده شده و به هیچ عنوان
این کاال قاچاق تلقی نمیشود .
گمرک به ایسنا اعالم کرده که تعداد  ۹کانتینر دیگر در حال
طی کردن فرآیند تشریفات گمرکی بوده و این تعداد کانتینر
همچنان در انبارهای گمرک موجود است و تشریفات گمرکی
این کاالها تمام نشده بود که ادعا میشود قاچاق است و اقدام به
توقیف کاال میکنند ،در صورتی که توقیف کاال در محوطههای
گمرکی به جرم قاچاق باید صرفا از طریق گمرک صورت گیرد
که گمرک اعتقادی به قاچاق بودن این محموله ندارد و اقدامات
دیگر توسط برخی دستگاهها در توقیف کاال به جرم قاچاق در
محوطههای گمرکی بر خالف قانون امور گمرکی و قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز است.
تمامی این موارد در شرایطی است که طی سالهای گذشته
اتهامات فراوانی به سمت گمرک ایران نشانه رفته و بعضا این
دستگاه از سوی برخی نمایندگان مجلس به قاچاق رسمی
متهم شده است ،اما تاکنون هیچ حکم قضایی یا مدرک مستند
درخصوص اثبات این ادعا از سوی مراجع مختلف ارائه نشده است.
به این ترتیب ،نکتهای که در این میان از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار است ،این است که اگر ادعای قاچاق بودن این
کاالها صحت نداشته باشد ،خسارت بزرگی به واردکنندگان این
محصوالت میرسد چرا که مدت زمان زیادی کاالی آنها در
گمرک توقیف شده است .از طرف دیگر موازیکاری و تداخل
وظایف در این حوزه خاص بین دستگاههای مختلف نیز میتواند
به حاشیهساز شدن بیشتر این موضوع منجر شود .اما باید تاکید
کرد که این مشاجرات ،تنها در روند توسعه کشور خلل ایجاد
میکند که باید برطرف شود.

معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اصالح شیوه نرخ گذاری کاال و
خدمات صنفی خبر داد و گفت :براساس مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان
های صنفی کشور ،همه کمیسیون های نظارت مکلف هستند نسبت به تعیین
نرخ انواع کاال و خدمات صنفی مطابق با دستورالعمل ،اقدام کنند.
سید داود موسوی در گفت و گو با ایرنا ،با اشاره به سخنان اخیر مدیر بازرسی و
نظارت اتاق اصناف تهران در ارتباط با واگذاری تعیین نرخ برخی کاالها و خدمات به
واحدهای صنفی اظهار داشت :مطالب مطرح شده مربوط به سال  1396و در راستای
یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بوده که در جلسه یکصد و شانزدهم
اصالح شده است.
وی ادامه داد :بر اساس مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت ،کل
کاال و خدمات صنفی گروه اول و دوم به استثنای پنج نوع خدمت شامل خدمات
مشاوران امالک ،توقفگاهها ،نان حجیم ،نیمه حجیم و صنعتی ،خدمات نمایشگاههای

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران گفت :کشاورزان به دلیل
عدم اعتماد به دولت در حال فروش گندم خود به مرغداران و
دامداران کیلویی  ۱۲۰۰تومان به صورت نقدی هستند.
توگو با مهر با اشاره به نقض قانون خرید
علی قلی ایمانی در گف 
تضمینی محصوالت کشاورزی از سوی دولت در سال جاری و
عدم افزایش نرخ خرید گندم اظهارداشت :این مساله و در کنار
آن نابسامانی بازار ارز و واردات نهاده های دامی باعث شده دالالن،
واسطه ها ،مرغداران و دامداران به خرید گندم روی بیاورند و به
جای جو ،ذرت و کنجاله سویا که افزایش قیمت چشمگیری داشته،
از گندم به عنوان خوراک دام استفاده کنند .وی با بیان اینکه در
حال حاضر گندم از همه این نهاده ها ارزان تر است ،افزود :بررسی
ها نشان می دهد خرید گندم توسط دولت نسبت به مدت مشابه
سال گذشته کاهش داشته ،دلیل این کاهش نیز افت تولید نبوده اما
گندم از گردونه مصرف انسانی خارج شده و به چرخه خوراک دام

اتومبیل ،خدمات آموزشگاههای رانندگی از فرآیند نرخگذاری توسط کمیسیونهای
نظارت و اتحادیه ها (اولویت اول و دوم) خارج و به گروه سوم منتقل شده و نرخگذاری
راسا توسط واحدهای صنفی انجام میگرفت.
معاون سازمان حمایت اضافه کرد :با توجه به اینکه کاالها و خدمات صنفی گروه اول
و دوم جزو کاالها و خدمات پرمصرف مردم است ،خروج آنها از فرآیند نرخگذاری توسط
کمیسیونهای نظارت موجب افزایش شکایت های مردمی و دشوار شدن رسیدگی به
تخلفات صنفی شده بود.
موسوی افزود :با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی این سازمان ،اتاق اصناف
ایران و سایر دستگاههای مرتبط و تاکید وزیر صنعت ،معدن و تجارت در کارگروه تنظیم
بازار مبنی بر ضرورت ساماندهی این بخش و جلوگیری از تعیین خودسرانه قیمتهای
غیرمتعارف ،موضوع به طور مجدد در هیات عالی نظارت مطرح و براساس مصوبه یکصد
و شانزدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور تصمیمات قبلی
لغو و مقرر شد «نرخ گذاری کاال و خدمات کماکان بر اساس دستورالعمل مصوب جلسه
 27شهریور  1391کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی اقدام شود».
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت
تاکید کرد :کل کمیسیون های نظارت مکلفند نسبت به تعیین نرخ انواع کاال و خدمات
صنفی مطابق دستورالعمل مصوب بیست و هفتم شهریور  1391کمیسیون هیات عالی
نظارت بر سازمانهای صنفی اقدام کنند.
وی در تشریح جزئیات این دستورالعمل گفت :در این دستورالعمل کاال و خدمات
مورد عرضه در واحدهای صنفی به سه گروه طبقه بندی شده اند؛ گروه نخست کاال و
خدمات صنفی با اولویت یک که شامل  20رسته کاال و خدمات می شود.
موسوی اضافه کرد :قیمت این کاالها و خدمات پس از پیشنهاد اتحادیه صنف
ذیربط به مجمع امور صنفی و بررسی کارشناسی در کمیته نرخگذاری با مسئولیت
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ها و تصویب در کمیسیون نظارت شهرستان
قابل اجرا است.
این  20رسته کاالها و خدمات با اولویت یک شامل« :انواع شیرینی پرمصرف ،زولبیا
و بامیه و سایر انواع شیرینی با تشخیص کمیسیون نظارت»« ،خدمات آرایشگران
زنانه»« ،خدمات آرایشگران مردانه»« ،خدمات پنچرگیری و تعویض روغنی»،
«خدمات مکانیسین های اتومبیل»« ،خدمات حمل و نقل شهری»« ،خدمات

خشکشویی»«،خدمات مشاورین امالک»« ،خدمات اتومبیل کرایه (آژانس ها)»« ،تاالر
پذیرایی(فقط خدمات)»« ،توقفگاه ها»« ،نان حجیم ،نیمه حجیم و صنعتی»«،خدمات
تأسیسات فنی»« ،خدمات تعمیر موتورسیکلت»«،خدمات نمایشگاه های اتومبیل»،
«خدمات قالیشویی»« ،خدمات وانت بار و پیک موتوری»« ،شارژ کپسول آتش نشانی»،
«خدمات ساختمان» و «خدمات آموزشگاههای رانندگی» می شود.
موسوی در ادامه سخنان خود افزود :نرخ کاال و خدمات صنفی با اولویت  ،2براساس
دستورالعمل قیمت گذاری ،با پیشنهاد صنف به اتحادیه و هماهنگی بین اتحادیه با
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در قالب تفاهم نامه مشترک و در نهایت تایید
و نظارت رئیس کمیسیون نظارت شهرستان تعیین میشود.
کاال و خدمات اولویت  2شامل :خدمات کامپیوتری ،خدمات عکاسان(عکسهای
پرسنلی) ،خدمات تعمیرکاران لوازم برقی ،خدمات تعمیرکاران لوازم صوتی و تصویری،
خدمات فتوکپی ،خدمات خیاط زنانه و مردانه ،رستوران و تاالرهای پذیرایی (غذا و
خدمات) ،فیلمبرداری از مجالس و در نهایت عینک سازی و تعمیرعینک است.
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت،
ی کهدر گروه اول و دوم نام برده نشده را جزو کاال و خدمات
همه کاالها و خدمات صنف 
اولویت سوم دانست.
وی اضافه کرد :قیمتگذاری کاال و خدمات اولویت سوم توسط واحد صنفی با رعایت
ضوابط و دستورالعملهای مربوطه از جمله درصدهای سود عمده و خرده فروشی و سود
پخش کاال ضوابط قیمت گذاری صورت می گیرد.
موسوی تاکید کرد :براساس دستورالعمل مصوب جلسه 27شهریور 1391کمیسیون
هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی ،کمیسیونهای نظارت استانها و شهرستانها
باید نسبت به نرخ گذاری کاال و خدمات گروه اول اقدام و در سایر موارد نیز اقدام های
قانونی الزم را معمول کنند.
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در
پایان تاکید کرد :سامانه  124این سازمان و سازمان های صنعت ،معدن و تجارت آماده
پاسخگویی و دریافت شکایت ها هستند.
حسین درودیان ،مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران پیش از این گفته بود :با
واگذاری تعیین نرخ برخی کاالها و خدمات به واحدهای صنفی ،در عمل دست دولت،
اتاق اصناف و اتحادیه ها برای کنترل قیمت ها بسته است.

کشاورزان به فروش گندم به دامداران و مرغداران روی آوردند

رفته است .رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور با بیان اینکه
طبق اعالم سخنگوی دولت ،کشاورزانی که به دولت گندم تحویل
می دهند  ۵۰درصد طلب خود را می گیرند و  ۵۰درصد مابقی
نیز تا آبان ماه تسویه خواهد شد ،گفت :سال گذشته دولت تا آبان
ماه نیز مطالبات گندمکاران را تسویه نکرد .ایمانی با اشاره به اینکه
هم اکنون بازار کشش و آمادگی جذب گندم کشاورزان را دارد،
ادامه داد :دامداران و مرغداران گندم کشاورزان را درب انبار ۱۲۰۰
تومان به صورت نقدی از آنان تحویل می گیرند و گندمکاران با خود
حساب و کتاب می کنند که اگر محصول خود را به صورت نقدی
کیلویی  ۱۲۰۰تومان بفروشند بهتر است تا آن را  ۱۳۰۰تومان به
دولت بدهند و مشخص نباشد کی طلب شان تسویه خواهد شد.
داللها در خرید گندم فعال شدهاند
وی با انتقاد از عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم طی
سالجاری ،تصریح کرد :با رویکردی که دولت در مقابل گندمکاران

در پیش گرفت ،میزان کشت در سال آینده هم کاهش خواهد یافت.
ایمانی تصریح کرد :دالالن و واسطهها نیز وارد بازار شده اند و
گندم را از تولیدکنندگان به قیمت های مختلف بسته به شرایط
خریداری و دپو می کنند تا آن را گران تر بفروشند .وی با اشاره به
اینکه احتماال طی چند ماه آینده گندم به قیمت  ۱۳۰۰تومان برای
مصارف انسانی پیدا نخواهد شد ،گفت :اگر تدابیر جدی اندیشده
نشود شرایط بدتر خواهد شد .وی افزود :گندم دارای سیکل مرتب
و منظمی بود و برنامه ریزان برنامه ریزی برای تولید ،کشت و خرید
آن طراحی می کردند اما متاسفانه در حال حاضر از چنین برنامه ای
خبری نیست .ایمانی اظهار نگرانی کرد :با این اقدامات دولت ،ممکن
است کشور به شرایط سالیان  ۹۱و  ۹۲که بخش عمده ای از گندم
مورد نیاز داخل وارد می شد ،بازگردد.
واردات گندم گران تمام میشود
وی با اشاره به نیاز  ۱۰میلیون تنی کشور به گندم ،تصریح کرد:

هنوز استانهایی هستند که گندم آنها برداشت نشده و دولت
همچنان فرصت دارد با اتخاذ تدابیری مناسب شرایط را بهبود
بخشد تا کشاورزان رغبت پیدا کنند گندم شان را به دولت بفروشند
و اوضاع سامان پیدا کند.
ایمانی تاکید کرد :حتی اگر دولت بخواهد با ارز  ۴۲۰۰تومانی
گندم وارد کند با توجه به نرخ جهانی این محصول قیمت گندم
وارداتی برای کشور در بنادر بیش از  ۱۵۰۰تومان تمام می شود
ضمن اینکه هزینه های گمرکی ،تخلیه بار و حمل و نقل را نیز باید
در این زمینه محاسبه کرد.
وی با بیان اینکه کشور در آستانه تحریم های ظالمانه قرار دارد،
اضافه کرد :در صورت آغاز تحریم ها ما به راحتی نمی توانیم واردات
مستقیم انجام دهیم و واردات غیرمستقیم نیز هزینه ها را افزایش
می دهد همچنین اگر حجم باالی تقاضای ایران در بازارهای جهانی
قیمت جهانی گندم را به شدت افزایش خواهد داد.

