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در گفت و گو با ایلنا عنوان شد:
افراط در واردات گوشت قرمز، 

تولید داخل را بی مشتری کرد

رئیس شورای تامین دام کشور گفت: در سه ماهه 
نخست سال توجه مسئوالن فقط به واردات گوشت 
قرمز بود و افراط در این زمینه موجب انباشــت دام 
در دامداری های داخل کشــور شده است. منصور 
پوریان در گفت و گو با ایلنا با تاکید بر اینکه واردات 
گوشت قرمز دام ســنگین ۲۵ درصد بیش از نیاز 
کشور صورت گرفته است، افزود: میزان نیاز کشور 
به واردات دام سنگین تنها ۱۰ درصد است،  اما آمار 
نشان می دهد واردات ۲۵ درصد بیش از میزان نیاز 
کشور انجام شده است. پوریان با انتقاد از عرضه باالی 
گوشت های وارداتی در ایام ماه محرم، این موضوع را 
یکی دیگر از دالیل تاثیرگذار در بی مشتری ماندن 
دام های داخلی دانست. وی میزان انباشتگی دام در 
دامداری ها را ۵۰ درصــد تولید عنوان کرد و گفت: 
این رقم بسیار باالیی است که موجب ضربه به تولید 

خواهد شد.
    

بر اساس گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا
تجارت ایران و اروپا به باالترین 

میزان خود در سال رسید
حجم تجاری ایران و اروپا از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۱۹ 
به بیش از ۳ میلیارد یورو رسید. با وجود آن که این 
رقم تنها یک ســوم تجارت در مدت مشــابه سال 
گذشته است اما حجم تجاری در ماه ژوئیه باالترین 
رقم سال را ثبت کرد. صادرات اروپا به ایران در مدت 
یادشده با ۵۲ درصد کاهش به ۲.۵۶ میلیارد یورو 
رسیده در حالی که ایران با صادرات ۴۵۳ میلیون 
یورویی، کاهشــی ۹۳ درصــدی را تجربه کرد. به 
گزارش اتاق بازرگانی ایران و آلمان، بر اساس گزارش 
اداره آمار اتحادیه اروپا تجارت ایــران و اروپا در ماه 
ژوئیه نســبت به ماه پیش از آن ۱۶ درصد افزایش 
را تجربه کرد. صادرات اروپا در این ماه ۴۵۹ میلیون 
یورو )۲۰ افزایش نسبت به ماه گذشته( و صادرات 
ایران به اروپا در ســطح ۷۴ میلیون یورو )۸ درصد 
کاهش نسبت به ماه گذشته( قرار گرفت. در حالی که 
صادرات اروپا به ایران تقریبا در تمامی گروه ها رو به 
کاهش گذاشته است،در مجموع هفت ماه نخست 
سال ۲۰۱۹، ۲۴ درصد افزایش در گروه مواد غذایی و 
دام دیده می شود. مهم ترین صادرات اروپا به ایران در 
هفت ماه گذشته نیز در گروه »خودرو و ماشین آالت 
صنعتی« دیده می شود.  صادرات هفت ماهه ایران به 
اروپا بیش از هر چیز در گروه »کاالهای تولیدی« و 

»محصوالت شیمیایی« بود.

اعزام تیم شمشیربازی آقایان 
کیش به مسابقات قهرمانی کشور

تیم شمشیربازی جوانان جزیره کیش به منظور 
شرکت در مســابقات قهرمانی کشــور به ارومیه 
اعزام شــد. به گزارش ایلنا، این مســابقات از ۲۶ تا 
۳۱ شهریور به میزبانی شهر ارومیه برگزار می شود 
وتیم شمشیربازان جوان کیش در بخش اسلحه اپه 
با ترکیب حسام مداح، احمد رضا حق مراد و علی قره 
لو صومعه به مربیگری و سرپرستی میثم شجاعی در 

این دوره حضور خواهد داشت.
    

حضور شناگران جزیره کیش در 
لیگ شنای آب های آزاد کشور 

سه شــناگر از کیش در دو رده سنی به دومین 
مرحله از مسابقات لیگ شنای آبهای آزاد کشور اعزام 
می شوند.  به گزارش ایلنا، مرحله دوم مسابقات لیگ 
شنای آبهای آزاد کشور در دو رده سنی زیر ۲۰ سال 
و باالی ۲۰ سال به منظور ارتقا کمی و کیفی عملکرد 
شناگران آبهای آزاد، ۲۷ شهریور به میزبانی نوشهر 
برگزار می شــود. تیم جزیره کیش با ترکیب امین 
معینی جزنی و امیرعلی سلیمانی فر در رده سنی زیر 
۲۰ سال و پیام محمد غریب رده سنی باالی ۲۰ سال  
در این دوره حضور دارد. گفتنی اســت تیم کیش، 
۲۴شهریور نیز به میزبانی بندرانزلی در مرحله اول 

این مسابقات شرکت کرد.

خبر اقتصادی

اخبار کیش
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محمدجواد صابری

بار دیگر طرحی برای قطع یارانه 
افراد غیرنیازمند مطرح شده است. 
مسئوالن این بار می گویند یارانه 
سه دهک باالی درآمدی قرار است 
نه بر اساس ســقف درآمدی که 
براساس میزان مصرف خانوارها 
قطع شود؛ این اتفاق قرار است تا 

مهر امسال رخ دهد.
    

شامگاه ۲۷ آذر سال ۱۳۸۹ محمود 
احمدی نــژاد، رئیس جمهــور وقت 
در تلویزیون ظاهر شــد و بــه ایرانیان 
خبر داد که اجــرای قانون هدفمندی 
یارانه ها از فردا آغاز می شود. این شروع 
داستانی بود که تاکنون، یعنی حدود 
۹ ســال بعد، همچنان ادامه دارد و هر 
گاه خبر یا اظهارنظر تازه ای درباره آن 
منتشر می شود، به ســرعت به صدر 
اخبار رســانه ها می رسد؛ مثل بیستم 
شهریور امســال که وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت تا مهر ماه یارانه سه 
دهک درآمدی با احتیاط حذف می شود 
و همین اظهارنظر به موج تــازه ای از 
اظهارنظر ها، تحلیل ها و گمانه زنی ها 

انجامید.
هرچنــد ۲۸ آذر ۸۹ یعنی فردای 
روزی که احمدی نــژاد از اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها خبر داد، به عنوان 
روز آغاز اجرای این طرح در تاریخ ثبت 
شده، اما ماجرا حداقل به دو سال قبل تر 
از آن برمی گــردد؛ زمانــی که دولت 
نهم الیحه هدفمندی یارانه های را به 
عنوان بخشی از طرح تحول اقتصادی 
به مجلس ســپرد. از آن زمان تاکنون 
هر ایرانی )کســانی که از ابتــدا یارانه 
نقدی گرفته و طی ۹ سال اخیر هیچگاه 
یارانه شــان قطع نشــده( حدود پنج 
میلیون تومان پول نقد از دولت دریافت 
کرده اند؛ عددی که اگر آن را در بیش از 
۷۰ میلیون ) تعداد یارانه بگیر( ضرب 
کنیم به رقمی نجومی می رسیم؛ حدود 
۳۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود 
دو برابر درآمد های ساالنه نفتی در اوج 

فروش نفت. مساله اصلی همین است. 
قرار نبــود هدفمنــدی یارانه ها صرفا 
پرداخت پول ماهانه به همه شهروندان 
باشــد، اما عمال طرحی که قــرار بود 
تحولی مهم در اقتصاد ایران ایجاد کند، 
به طرحی هزینه زا تبدیل شد که نه تنها 
در کمتر از یک سال )از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ 
تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱( ۳۲ هزار میلیارد 
تومان کســری به بــار آورد که عمال 
دولت های یازدهم و دوازدهم را هم به 

گروگان گرفت.
هدفمندی غیرهدفمند

فکر هدفمندی یارانه ها از آنجا آمد 
که کارشناســان تاکید کردند ساالنه 
در ایران میلیارد ها تومان یارانه پنهان 
پرداخت می شود. دولت برای حامل های 
انرژی و اقالمی مانند نان، شکر و ... یارانه 
پرداخت می کرد، حال آنکه این یارانه 
پرداختی غیرهدفمند و در واقع پولی 
بود که در اختیار نیازمند و غیرنیازمند و 
البته بیشتر در اختیار غیرنیازمندان قرار 
می گرفت، چون عمال این دهک های 
باالی جامعه بودند که بیشترین سود را 
از نرخ پایین حامل های انرژی می بردند.
محســن بهرامــی ارض اقدس، 
کارشناس اقتصادی، در گفتگو با ایلنا؛ 
داستان هدفمندی یارانه ها را اینطور 
تعریف می کند: بر اساس قانون مصوب 
هدفمندی یارانه ها ۳۰ درصد از درآمد 
ناشی از افزایش نرخ حامل های انرژی 
باید بــه تولید اختصــاص می یافت، 
۵۰ درصــد آن به صورت مســتقیم و 
غیرمستقیم باید به افرادی که در اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ 
حامل های انرژی آســیب می دیدند، 
تعلق می گرفت و بقیــه هم باید صرف 
ترمیم بودجه دولت می شــد، چراکه 
دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ به 
دلیل هدفمند شدن یارانه ها و افزایش 
نرخ حامل های انــرژی هزینه هایی را 

متقبل می شد.
کسانی که از ابتدا یارانه نقدی گرفته 
و طی ۹ سال اخیر هیچگاه یارانه شان 
قطع نشده حدود پنج میلیون تومان پول 
نقد از دولت دریافت کرده اند؛ عددی که 

اگر آن را در بیش از ۷۰ میلیون )تعداد 
یارانه بگیر( ضرب کنیم به رقمی نجومی 
می رســیم؛ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد 
تومان، یعنی حدود دو برابر درآمد های 

ساالنه نفتی در اوج فروش نفت.
او ادامه می دهــد: در دولت دهم به 
صورت غیرهدفمند کل درآمد ناشی 
از افزایــش نرخ حامل هــای انرژی به 
صورت مســتقیم به همه افراد جامعه 
پرداخت شد. چون آن زمان این اعتقاد 
بود که این منابــع بیت المال و از محل 
فروش دارایی های خدادادی اســت، 
یارانه نقدی را به همه ثبت نام کنندگان 
که تقریبا معادل کل جمعیت کشور بود 
و حتی ایرانیان مقیم خارج کشــور، به 
صورت یکسان پرداخت کردند. یارانه 
پرداختی حتی بیشتر از درآمد حاصل 
از افزایش نرخ حامل های انرژی بود. بر 
اساس محاسبه ای که آن زمان داشتم 
اگر بنا بود درآمد ناشــی از افزایش نرخ 
حامل های انرژی به همه شــهروندان 
داده شود، هر فرد باید ماهانه حدود ۱۵ 
هزار تومان دریافت می کرد، حال آنکه 
یارانه پرداختی بیش از ۴۰ هزار تومان 
در ماه برای هر فرد بود. پرداخت یارانه به 
همه افراد هدفمندی یارانه که نبود بلکه 

هدر دادن منابع بود.
این واقعیت باعث شد از همان سال 
اول اجرای طــرح هدفمندی یارانه ها 
زمزمه هایی مبنی بر اصالحات اساسی 
در زمینه اجرای این قانون شنیده شود؛ 
اصالحاتی که البته دولت احمدی نژاد 
در برابر آن شــدیدا مقاومت کرد، اما با 
روی کار آمدن حسن روحانی و استقرار 

دولت یازدهم با جدیت دنبال شد.
آرزوی دست نیافتنی

اگر بگوییم هدفمندی واقعی یارانه ها 
به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده؛ 
بیراه نگفته ایم. حداقل شش سال است 
که مسئوالن دولتی می گویند قرار است 
طرحی را که ســنگ بنایش در دولت 
دهم گذاشته شده، تغییر دهند. آنها از 
حذف یارانه افراد غیرنیازمند یا همان 
دهک های باالی درآمدی جامعه حرف 
می زنند. هرچند در ســال های اخیر 

مجلس نیز با دولت هم رای و همگام شده 
و حتی مصوبه ای مبنی بر این گذرانده 
است که دولت موظف به حذف یارانه 
دهک های پردرآمد است، اما همچنان 

این اتفاق رخ نداده است.
به نظر می رسد مشکل اصلی بیش 
از آنکه اقتصادی باشد، مربوط به تبعات 
اجتماعی و سیاسی قطع یارانه هاست. 
دولت روحانی بار ها بــرای قطع یارانه 
دسته ای از شهروندان خیز برداشته و 
در مواردی هم عمال یارانه کسانی را قطع 
کرده است. هر بار این کار مورد اعتراض 
قرار گرفته و بهانه هم این بوده که یارانه 
افراد غیرنیازمند قطع شده است. اینطور 
بیش از پیش معیار قطع یارانه ها مورد 
توجه قرار گرفته و در تصمیمی جدید 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان 
کرده قرار اســت یارانه غیر نیازمندان 
با احتیاط حذف شــود.  مرداد امسال 
اعالم شــد که آیین نامه اجرایی حذف 
یارانه نقدی دهک های باالی درآمدی 
به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در 
دولت تصویب شده و به زودی ابالغ و اجرا 
می شود. حدود یک ماه بعد از انتشار این 
خبر محمد شریعتمداری در توضیحی 
تازه عنوان کــرد: در آیین نامه اجرایی، 
ســقف درآمدی معینی برای حذف 
یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه 
دهک باال، میزان مصرف خانوارهاست، 
آن دســته از خانواده هــا کــه میزان 
مصرف شــان از حد معین باالتر است 

مشمول حذف یارانه می شوند.
سوال اساسی این است که آرزوی 
دست نیافتنی قطع یارانه غیرنیازمندان 
باالخره محقق می شود یا نه و آیا معیار 
جدید می تواند پایان بهانه جویی ها در 

این زمینه باشد؟
 هدفمندی یارانه ها 

با اتکا به ۱۴ بانک اطالعاتی
بهرامی ارض اقدس؛ داستان یارانه در 
ایران را اینطور ادامه می دهد: دولت دهم 
کار اشتباهی کرد و در دولت یازدهم هم 
اگرچه دوباره برای دریافت یارانه نقدی 
ثبت نام صورت گرفت، اما بازهم تقریبا 
همه جمعیت کشور با هر نیتی مجددا 

ثبت نام کردند. این ســنت غلط ادامه 
پیدا کرد و به رغــم مصوبات قانونی که 
در مجلس داشــتیم و دولت موظف به 
حذف یارانه افراد غیرنیازمند شده بود، 
این اتفاق نیفتاد، حال آنکه حذف افراد 
غیرنیازمند از فهرست دریافت یارانه ها 
می تواند منابع زیــادی را برای دولت 
فراهــم کند. بر اســاس قانون مصوب 
هدفمندی یارانه ها ۳۰ درصد از درآمد 
ناشی از افزایش نرخ حامل های انرژی 
باید بــه تولید اختصــاص می یافت، 
۵۰ درصــد آن به صورت مســتقیم و 
غیرمستقیم باید به افرادی که در اجرای 
قانون هدقمندی یارانه ها و افزایش نرخ 
حامل های انرژی آســیب می دیدند، 
تعلق می گرفت و بقیــه هم باید صرف 

ترمیم بودجه دولت می شد.
او می گوید: دربــاره اینکه چگونه 
می تــوان برای حــذف یارانــه، افراد 
غیرنیازمند را شناســایی کــرد، باید 
گفت که ۱۴ بانک اطالعاتی مانند بانک 
امالک، بانک خودرو، بانک ســفر های 
خارجــی، بانک حقــوق و مزایا، بانک 
مالیاتی و ...  در ایــران وجود دارد که بر 
اساس آن می توان وضعیت اقتصادی 
افراد را مشــخص و افرادی را که نیاز به 
یارانه نقدی ندارند شناسایی و از فهرست 
یارانه بگیران حذف کرد. فقط به صرف 
اتکا به متغیر مصــرف نمی توان اقدام 
به قطع یارانه ها کرد، بلکه متغیر های 

مختلف را باید مورد توجه قرار داد.
این کارشــناس اقتصادی با تاکید 
بر اینکه با استفاده از بانک های متعدد 
اطالعاتی می توان بهانه را از افراد سلب 
کرد، بیان می کند: وقتی فقط مصرف 
را مدنظر قرار دهیم مشکالت عدیده ای 
پیش می آید. اگر مبنا مصرف حامل های 
انرژی باشــد فرد می تواند بگوید من 
خانه ام را فروختــه ام درحالیکه هنوز 
کنتور برق یا گاز آن به نام من اســت. 
یا کنتور برق به نام من اســت، اما خانه 
دست مستاجر اســت. بررسی  مابقی 
اقــالم مصرفی هم به همیــن ترتیب 

مشکالتی به وجود می آورند.
به گفته او؛ در گذشته کوشش هایی 
بــرای حــذف افــراد از فهرســت 
دریافت کنندگان یارانه نقدی صورت 
گرفته، اما شــاهد بروز مشــکالت و 
اعتراضاتی بوده ایــم. برای مثال وقتی 
سفر خارجی مدنظر قرار می گیرد ممکن 
اســت عده ای مثال مرزنشینان عنوان 
کنند به دلیل کار و موقعیت شــان به 
کشور های همسایه می روند، حال آنکه 
بی نیاز از دریافت یارانه نیستند. برای 
جلوگیری از بروز این مشکالت باید از 
بانک های متعدد اطالعاتی استفاده کرد 

و به یک یا دو متغیر اکتفا نکرد.
 بهرامی ارض اقــدس با بیان اینکه 
االن ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که به عنوان 
یارانه پرداخت می شود بر اثر نرخ تورم 
بی ارزش شده است، می گوید: با هدفمند 
کردن واقعی یارانه ها یعنی حذف افراد 
غیرنیازمند از فهرست دریافت کنندگان 
یارانه، می توان یارانه نیازمندان را افزایش 
داد و اصال این کار الزامی است و باید اتفاق 
بیفتد. لزومی نــدارد همه افراد در یک 

سطح و به صورت مساوی یارانه دریافت 
کنند. می توان بر اســاس بعد خانوار و 
درجه بندی اقتصادی افراد، یارانه های 

متفاوتی پرداخت کرد.
 شمارش معکوس 
برای قطع یارانه ها

شمارش معکوس برای قطع یارانه 
دهک های باالی درآمدی، شــمارش 
معکوس برای هدفمندی واقعی یارانه ها 
و ... تیتر هایی است که در ۹ سالی که از 
اجرای این طرح می گذرد، بار ها از طرف 
رسانه ها مورد استفاده قرار گرفته و سر و 
صداهایی هم به پا کرده است. بار دیگر 
این تیتر ها و تیتر هایی نظیر آن به صدر 
اخبار رسانه ها آمده اند. آنطور که وزیر 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفته قرار 
اســت در همین یکی دو هفته آینده 
تکلیف قطع یارانه افــراد غیرنیازمند 
روشن شود، اما تکرار این وعده این تردید 
را ایجاد کرده که آیا این اتفاق واقعا رخ 
می دهد یا مثل سابق در بر همان پاشنه 
قبلی می چرخد؟ بی شک وعده ها در 
این زمینه وقتی تحقــق می یابند که 
معیار هایی روشن برای این کار وجود 
داشته باشــد. همانطور که عنوان شد 
میزان بــاالی انحراف در قطــع یارانه 
دهک های درآمدی باال باعث شــد که 
اعتراضات شکل بگیرد و اوضاع به روال 
سابق برگردد. کارشناسان می گویند 
کسب اطالع و شناسایی افرادی که به 
یارانه نقدی نیاز ندارند، شــدنی است. 
در این زمینه نبایــد یک متغیر را اصل 
قرار داد، بلکه با استفاده از متغیر های 
مختلف باید حدود ۲۰ میلیون نفری 
را که در سه دهک باالی درآمدی قرار 
دارند، شناسایی و از فهرست دریافت 

یارانه حذف کرد.
تخمین ها نشان می دهد در صورتی 
که یارانه ســه دهک باال حذف شود، 
بسته به شرایط مختلف بین شش هزار 
و ۲۰۰ تا ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
منابع برای دولت آزاد می شود. با توجه 
به شرایط اقتصادی کشور تعجیل در 
اجرای قانون قطع یارانه افراد غیرنیازمند 
ضروری است، چراکه ممکن است بار 
دیگر دولت برای تامیــن اعتبار برای 
پرداخت یارانه نقدی مجبور به استقراض 
از بانک مرکزی یا حتی کار هایی شود که 
در زمان احمدی نژاد معمول بود؛ چاپ 
اسکناس بی پشتوانه یا دستکاری قیمت 

دالر برای جبران کسری بودجه.

یارانه سه دهک باالی درآمدی تا مهرماه قطع می شود

برداشتن دیوارهای حمایت از  پردرآمدها
کسانی که از ابتدا یارانه 

نقدی گرفته و طی ۹ سال 
اخیر یارانه شان قطع نشده 

حدود پنج میلیون تومان 
پول نقد از دولت دریافت 

کرده اند؛ عددی که اگر آن 
را در ۷۰ میلیون یارانه بگیر 

ضرب کنیم؛ حدود ۳۵۰ 
هزار میلیارد تومان، یعنی 
حدود دو برابر درآمد های 
ساالنه نفتی در اوج فروش 

نفت می شود

خبر

رئیس بازرســی اتاق اصناف تهران گفت: ما 
هر ساله این بحث را داریم که برگزاری نمایشگاه 
پاییزه و بهاره یا هــر موضوعیت دیگر به اصناف 
آسیب می زند. واحدهای صنفی فعال در حوزه 
لوازم التحریر از هفته ها پیش شروع به خریداری 
کاال کردند که در آستانه آغاز سال تحصیلی آنها 
را بفروش برسانند اما یک دفعه این نمایشگاه ها 
برگزار می شود آن هم بدون نظارت اتاق اصناف 
که حداقل غرفه ها را به واحدهای صنفی یا تولید 

کننده واگذار شود. 
حســین درودیان در گفت وگو بــا خبرنگار 

اقتصادی ایلنا در خصوص اظهارات میرآخورلو، 
معاون بازرسی و رســیدگی به تخلفات سازمان 
حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
مبنی بر وقوع تخلفات متعدد و گران فروشی در 
نمایشــگاه لوازم التحریر گفت: نمایشگاه دیروز 
افتتاح شد اما به فاصله چند ساعت مصاحبه ای 
از ایشان منتشر شد که تخلفات عمده ای گزارش 
شده که بیشتر آنها گران فروشی بوده، در حالیکه 
قیمت های لوازم التحریر توســط این سازمان 
مشخص شــده بود و حتی اتاق اصناف ۴۰ نفر 

نیروی بازرس در اختیار آنها قرار داده بود.

درودیان بــا انتقــاد از برگــزاری این گونه 
نمایشــگاه ها گفت: ما هر ســال ایــن بحث را 
داریم که برگزاری نمایشــگاه پاییزه و بهاره یا 
هر موضوعیت دیگر به اصناف آســیب می زند. 
واحدهای صنفی فعال در حوزه لوازم التحریر از 
هفته ها پیش شروع به خریداری کاال کردند که در 
آستانه آغاز سال تحصیلی آنها را بفروش برسانند 
اما یک دفعه این نمایشگاه ها برگزار می شود، آن 
هم بدون نظارت اتاق اصناف که حداقل غرفه ها 
را به واحدهــای صنفی یــا تولیدکننده واگذار 

می شود.

وی افزود: نمایشــگاه های امســال توسط 
سازمان حمایت برگزار می شود و تا آنجایی که 
من اطالع دارم تعداد کمی از تولیدکننده ها از آن 
استقبال کردند به طوری که در بوستان گفتگو 
فقط ۱۱۰ تا ۱۲۰ غرفه وجــود دارد در حالیکه 
در ســال های قبل که اتاق اصناف آن را برگزار 
می کرد حداقل ۷۰۰ واحد صنفی و تولیدکننده 
خواهان حضور در این نمایشگاه بودند اما اکنون 
وضعیت به گونه ای است که هر کسی می تواند 
در خواست غرفه بدهد و کاال عرضه کند و هیچ 
اتحادیه ای بر روند عرضــه و تقاضا نظارت ندارد 

و در این بین، مصرف کننده است که بیشترین 
آسیب را می بیند.

رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران در گفت وگو با ایلنا: 

تولیدکنندگان و فعاالن لوازم التحریر از نمایشگاه استقبال نکردند 


