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همتی: 
 هرگونه تالش برای سفته بازی 

در بازار ارز خنثی می شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه ذخایر 
بانک این اجازه را می دهد که با رصد تحرکات بازار 
ارز، هرگونه تالش برای سفته بازی را خنثی کرده و 
همزمان اجازه دهد که روند عادی عرضه و تقاضای 
ارز، نرخ آن را تعیین کند. به گزارش بانک مرکزی، 
»عبدالناصر همتــی« در یادداشــتی اعالم کرد: 
روزهای گذشته و امروز، همچنان بانک مرکزی در 
بازار ارز حضور فعال دارد، زیرا مدیریت بازار ایجاب 
می کند که به عنوان بازارساز اصلی نیازهای واقعی 
را تأمین کرده و مازاد عرضه ارز را نیز مطابق ماه های 
گذشــته جمع آوری و به ذخایر کشور اضافه کند. 
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تجربه بیش از 
یک سال گذشته بانک مرکزی در مدیریت علمی 
بازار ارز همچنان ادامه خواهد داشت و اطمینان دارم 
شکل گیری انتظارات این چند روز، تأثیر چندانی بر 
بازار ارز نخواهد داشــت. وی گفت: روند گذشته و 
منطقی در بازار ادامه پیدا خواهد کرد، مردم مراقب 
سرمایه های خود باشــند تا از ناحیه سودجویان و 

سفته بازان آسیب نبینند.
    

در گفت وگو با ایلنا تشریح شد؛ 
 آیا سی ان جی 

جای بنزین  را می گیرد؟ 

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی جایگاه داران 
سی.ان.جی با بیان اینکه درحال حاضر جایگاه های 
عرضه سی.ان.جی با 60 درصد ظرفیت کار می کنند، 
ابراز امیدواری کرد با افزایش قیمت بنزین استقبال 
بیشتری از سی.ان.جی شود. اردشــیر دادرس در 
گفت وگو با ایلنا، درباره اســتقبال از ســی.ان.جی 
با توجه به تغییر نرخ بنزین گفت: بــا توجه به این 
افزایش قیمت بنزین، بهای سی.ان.جی 20 درصد 
قیمت آن می شود، بنابراین استقبال بهتری از این 
سوخت خواهد شد. وی با بیان اینکه درحال حاضر 
جایگاه های عرضه سی ان جی با 60 درصد ظرفیت 
کار می کنند، ابراز امیــدواری کرد با افزایش قیمت 
بنزین استقبال بیشتری از سی.ان.جی شود و روند رو 
به رشد مصرف این سوخت پاک را شاهد باشیم. رئیس 
هیات مدیره انجمن صنفی جایگاه داران سی.ان.جی 
تصریح کرد: نکته مهم اینکه هزینه حمل و نقل مسافر 
و کاال روی دوش سی.ان.جی است و قاعدتا افزایش 
هزینه های مسافر و کاال را برای حمل ونقل عمومی و 
کاالها نخواهیم داشت.   وی گفت: ما حدود 2500 
جایگاه عرضه سی.ان.جی در کشور داریم که همه 
فعال هستند و 24 ساعته با ظرفیت 40 میلیون متر 
مکعب در شــبانه روز فعالیت دارند که از این میزان 
ظرفیت اکنون 20 میلیون متر مکعب فعال و بقیه 
ظرفیت خالی است. دادرس یادآور شد: قیمت هر 
متر مکعب سی.ان.جی 460 تومان است که معادل 

بنزینی آن لیتری 200 تومان می شود.
    

پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان 
به سیل زدگان بخش کشاورزی 
مدیــرکل دفتر مدیریــت بحــران و کاهش 
مخاطرات بخش کشاورزی، گفت: تا بیستم آبان ماه 
سال جاری، ۱۱ هزار و 5 میلیارد ریال کمک بالعوض 
و تسهیالت به به خسارت دیدگان بخش کشاورزی 
استان های سیل زده پرداخت شده است.  به گزارش 
ایلنا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد 
موسوی درباره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت 
کمک بالعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش 
کشاورزی، اظهار کرد: بر اساس گزارش های دریافتی 
از سازمان های جهاد کشاورزی استان های خسارت 
دیده از سیل تا تاریخ بیستم آبان ماه امسال، از تعداد 
22۸ هزار و 6۳2 پرونده به مبلغ ۱46۹2 میلیارد 
ریال در کمیته های تخصصی شهرستان های استان 
های خسارت دیده از ســیل پس از بازدید میدانی، 
بررسی و تایید شد و تعداد ۱6۳ هزار و ۹5۹ پرونده 
به مبلغ ۹۹۸5 میلیارد ریال پس از بررســی، مورد 

تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است.

خبر اقتصادی

 شماره   383   /   دوشنبه  27 آبان   1398  /    20  ربیع االول 1441  /   18 نوامبر   2019

تجربه نشــان می دهــد که پس 
از افزایش قیمت بنزیــن یک تورم 
انتظاری شکل می گیرد و به تبع آن، 
قیمــت تمامی کاالهــا و خدمات؛ 
مرتبــط و غیرمرتبط بــا رقم هایی 
قابل توجه افزایــش می یابد. در این 
شــرایط، مدیریت بــازار و کاهش 
تورم انتظاری نقش مثبتی بر افکار 
عمومی،  آرامش جامعه و ثبات بازار 
خواهد داشت. این روزها و با افزایش 
ناگهانی و بــدون اعالم قبلی قیمت 
بنزیــن ضرورت »مدیریــت بازار« 
بیش از پیش احســاس می شــود و 
طی ســه روزی کــه از اجرای طرح 
می گذرد،  مسئوالن ذی ربط تالش 
می کنند تــا به انحــای مختلف و با 
صدور اطالعیه های شــداد و غالظ 
و اقدامات بازدارنده مانع از افزایش 
سطح قیمت ها شوند و کنترل بازار را 

به دست گیرند.
در ادامــه به برخــی از اقدامات 
نهادها و ســازمان ها و در رأس آنها 
وزارت صمت در همین راستا اشاره 
می کنیم.امیــد که موثر باشــد و از 
نگرانی روزافزون مــردم از افزایش 

قیمت ها بکاهد.
هر گونه افزایش قیمت، تخلف 

محسوب می شود 
وزیر صمت گفــت: برای صیانت 
از حقــوق مــردم و جلوگیــری از 
سوء استفاده گری برخی سودجویان، 
پس از اصــالح نرخ بنزیــن، مقرر 
کرده ایم که هیچ افزایش نرخی در 
کاالها نباید داشته باشــیم و با این 
حال هر گونه افزایش قیمت، تخلف 

محسوب می شود.
رضا رحمانــی افــزود: در حال 
حاضــر از حیــث وجــود کاالهای 
مصرفــی و مــورد نیاز کشــور در 
شرایط خوبی به سر می بریم و قطعاً 
کمبودی وجود ندارد و جای نگرانی 

برای مردم نیست.
وی ادامــه داد: در حوزه صنعت 
بیشــترین تأثیرپذیــری از یارانه 
حامل های انرژی به گازوییل مربوط 
می شــود که خوشــبختانه دولت 
افزایشــی برای آن در نظر نگرفته 

است.
هرگونه افزایش قیمت برای 
تولیدکنندگان ممنوع شد

قائــم مقــام وزیــر صنعــت، 
معدن و تجارت در امــور بازرگانی 
نیزگفت: با ابالغیه سازمان حمایت 
هرگونه افزایش قیمــت کاال برای 
تولیدکنندگان ممنوع شــد. اتاق 
بازرگانی نیز از ایــن طرح حمایت 

می کند.
حســین مــدرس خیابانی در 
گفت وگو با ایســنا، افزود: در جلسه 
ویژه ستاد تنظیم بازار که با تمرکز بر 

مبادی تولید و تامین کاال برگزار شد، 
قرار شــد که با مصوبه هیات رئیسه 
اتاق بازرگانی به تمام تولیدکنندگان 
و تامین کنندگان کاال ابالغ شــود 
که از هرگونه افزایــش قیمت کاال 
خــودداری کننــد، ضمــن آنکه 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان نیز این موضوع را 

ابالغ کرده است.
در هیچ کاالیی افزایش قیمت 

نداشته ایم
همچنین رئیس سازمان صنعت، 
معــدن و تجارت )صمت( اســتان 
تهران اعــالم کرد: طرح بازرســی 
و نظارت بــر بــازار کاال ادامه دارد 
و تاکنــون هیــچ گزارشــی مبنی 
بر افزایــش قیمت در ســطح بازار 

نداشته ایم.
یــداهلل صادقــی در گفت وگو با 
ایســنا، افــزود: نظــارت ویــژه بر 
فرایندهای تامیــن، توزیع و فروش 
کاال برقــرار بوده و بر شــبکه های 
فــروش و خرده فروشــان نظارت 

می کنیم.
وی ادامــه داد: ایــن نظارت ها 
همچنان ادامه داشــته و به محض 
آنکه گزارشی دریافت شود و تغییر 
قیمت کاالیی احســاس شود، فورا 
به آن رسیدگی شده و اجازه افزایش 

قیمت به آن نخواهیم داد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان تهران تاکید کرد: 
تاکنون تغییر قیمتی در سطح بازار 
گزارش نشده اســت. هیچ افزایش 
قیمتی در کاالهــای اولویت دار که 
حدود ۱00 قلم هستند که مایحتاج 

مردم هست؛ ایجاد نشده است.
وی خاطرنشــان کرد: به اندازه 
کافــی ذخیره ســازی کاال صورت 
گرفته و در هیچ کاالیی کمبود وجود 
ندارد ضمن اینکــه در صورت نیاز و 
برای کنترل بازار ایــن ذخایر وارد 

بازار خواهد شد.
گران فروشان به مراجع قضایی 

معرفی می شوند
معــاون بازرگانــی داخلی وزیر 
صمت نیز گفت: برای جلوگیری از 
افزایش قیمت کاالها، گشــت های 
بازرســی با همراهی اتحادیه ها در 
سطح کشور برگزار می شود. اگر در 
سطح کشور گرانفروشی رویت شود، 
تشکیل پرونده شــده و در محاکم 

قضایی به آن رسیدگی می شود.
عباس قبادی در حاشیه برگزاری 
سومین نشســت ویژه ستاد تنظیم 
بازار که بــا حضور اعضــا و مدیران 
اصناف و فروشــگاه های زنجیره ای 
برگزار شــد، گفت: قرار شد که اگر 
ضرروتی در تامین کاال در کشور به 
وجود آمد، از طریق انبارهای سطح 

کشور تامین شود.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
موجودی های مطمئن و انبارهایی 
که مملو از کاالها هستند و شرایطی 
که کشور در حال حاضر در آن وجود 
دارد، شــرایط احتکار وجود ندارد 
و احتکار گران فروشــی جایگاهی 

ندارد.
وی همچنین از ســامانه ۱24 و 
تمامی سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت کل کشور، سازمان حمایت، 
بازرســان صنفی، به عنوان درگاه 
ارسال گزارش های مردمی یاد کرد.

او با اشاره به تشــدید نظارت در 
سطح کشــور و بازرسی های روزانه 
گفت: براســاس دســتور قائم مقام 
وزیــر صمــت، بازرســی و نظارت 
باید لحظه ای باشــد و بازرسان در 
فروشــگاه های زنجیــره ای حضور 
داشته باشند و هرگونه تغییر قیمت 
به لحظه هم به معاونــت بازرگانی، 
ســازمان حمایت و... گزارش داده 
شود که اگر کاالیی با افزایش قیمت 
یا تســریع در صف عرضــه مواجه 
شوند، همان لحظه نسبت به تغییر و 

برخورد با متخلف انجام شود.
قبادی با اشــاره بــه اینکه هیچ 
کاالیی بــا افزایش قیمــت روبرو 
نخواهد شــد، توضیــح داد: البته 
طبیعی اســت در مورد وانت بارها 
که جابه جایی بار را انجام می دهند، 
درصــد غیر قابــل توجهــی کــه 
محسوس هم نیست، تغییر قیمتی 
به وجود بیاید، امــا در هیچ کاالیی 

افزایش قیمت نخواهیم داشت.
 گشت های نظارت بر بازار 

دو برابر شد
معاون بازرسی و نظارت سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت اســتان 
تهران از دو برابر شــدن گشت های 
نظارتی مشترک در طرح ممنوعیت 

افزایش قیمت کاالها خبر داد.
عزیزاهلل افضلی در حاشیه سومین 
نشســت ویژه ســتاد تنظیم گفت: 
همزمان بــا اصالح قیمــت بنزین 
نشست های معاونت بازرسی که به 
صورت دستورالعمل ابالغ شده بود 

در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: رصد کاال به صورت 
مســتمر در دســتور کار معاونت 
بازرســی و نظارت اســتان تهران 
قــرار دارد و نظر به اینکــه اصالح 
قیمت بنزین در کشــور انجام شد 
به جهت جلوگیری از سودجویانی 
که باسوءاستفاده از این فضا اقدام به 
گران فروشی می کنند، طرح نظارتی 

ما هم تشدید شد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان 
صمت تهران بیان کــرد: 60 درصد 
از تماس های گرفته شده با سامانه 
۱24 درباره اطالع رسانی ممنوعیت 

گران فروشی کاال و خدمات بود.
وی ادامه داد: همچنین ما ابالغیه 
ممنوعیت افزایــش قیمت کاالها 
را از طریق اتحادیه هــا و اصناف به 

ســمع و نظر مردم رســاندیم و به 
صورت مســتمر و در گشــت های 
مشــترک با نمایندگان ســازمان 
حمایت، بازرســی اصناف اســتان 
تهران، سازمان تعزیرات حکومتی، 

بر ارائه خدمات نظارت می کنیم.
افضلــی گفــت: در نظارت ها و 
بازرسی های خود با واردکنندگان، 
توزیع کننــدگان و تولیدکنندگان 
ارتبا ط مستقیم داشــته ایم و آنها 
هم تاکید کرده اند که اصالح قیمت 
بنزین تاکنون هیچ اثری بر افزایش 

قیمت کاالها نداشته است.
۳۰ هزار بازرسی روزانه برای 

کنترل قیمت ها
قائم مقام وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت تاکید کرد: هرگونه افزایش 
قیمت بــه بهانه تغییر نــرخ بنزین 
در بازار رصد می شــود و چهار هزار 
بازرس از ســازمان حمایــت و اتاق 
اصناف در سطح کشــور روزانه ۳0 
هزار مورد بازرســی میدانی را برای 

کنترل قیمت ها انجام خواهند داد.
»حســین مدرس خیابانی«  در  
سومین جلسه ســتاد تنظیم بازار 
گفت: در خصــوص کنتــرل بازار 
در راســتای اجرای طــرح اصالح 
قیمت بنزین عالوه بر این گشــت 
های مشترک، ســازمان تعزیرات 
حکومتی نیز بــا ۱5 هزار بازرس در 
قالب هشت هزار اتحادیه، قیمت ها 

را در بازار رصد می کند.
وی ادامــه داد: ســتاد ویــژه 
تنظیم بــازار برای رصــد قیمت ها 
در شهرســتان ها نیز برگزار خواهد 
شد و روسای سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت در تمام استان ها نیز 

قیمت ها را به دقت بررسی می کنند.
این مقام مســئول با بیان اینکه 
همه کاالهــا در بازار فراوان اســت 
و هیــچ گونــه کمبــود کاالیی در 
کشور وجود ندارد، افزود: در تامین 
کاالهای ضروری و اساسی هیچگونه 
مشکلی وجود ندارد به میزان کافی 

کاالها ذخیره سازی شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: عرضه 
کاال و ارائــه تخفیــف و حراج ها در 
فروشــگاه های زنجیره ای نیز مانند 
قبل ادامه دارد و کنترل بازار از طریق 
ســامانه های رصــد کاال، قیمت و 
سامانه اعالم موجودی ادامه خواهد 
داشــت. به گفته این مقام مسئول، 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران 
پشــتیبان اجرای این طرح است و 
تولید کنندگان نیز از این طرح اعالم 
حمایــت کردند تــا افزایش قیمت 

صورت نگیرد.
افزایش قیمت بلیت ناوگان 

جاده ای نداریم 
ازســوی دیگــر، مدیــرکل 
حمل ونقل مسافر سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای تاکید کرد که 
تا اطالع ثانــوی هیچ گونه افزایش 
نرخ کرایه  برای هیــچ یک از ناوگان 
حمل ونقل عمومی شامل اتوبوس، 
مینی بــوس و ســواری نداریــم و 

راننــدگان باید با همــان نرخ های 
 کرایه موجــود، مسافران شــان را 

جابجا کنند.
به گزارش ایسنا، درپی درخواست 
رئیس  اتحادیه سواری کرایه کشور 
مبنی بر افزایش ســهمیه و قیمت 
بنزین رانندگان عضو این اتحادیه، 
مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان 
راهــداری و حمل ونقــل جاده ای 
اعالم کرد که بــرای درنظر گرفتن 
ســهمیه ســوخت ایــن وســایل 
حمل ونقل عمومــی پیگیری های 
الزم صــورت گرفتــه و بــه تایید 
دســتگاه های متولی نیز رســیده 
 است، اما هیچ گونه افزایش قیمتی 

نخواهیم داشت.
کنترل قیمت ها با سخت گیری 

بیشتر انجام می شود 
رئیس اتاق اصناف تهران نیز اعالم 
کرد: اکنون بازرسان و ناظران اصناف 
و سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در سطح شهر فعال 
هستند و این روزها کنترل قیمت ها 
با سخت گیری و شــدت بیشتری 

انجام می شود. 

»قاســم نــوده فراهانــی« در 
گفت وگو بــا ایرنا ضمــن تاکید بر 
اینکه هرگونه گران فروشی به بهانه 
ســهمیه بندی بنزین تخلف است، 
خاطرنشــان کرد: بــرای نظارت بر 
قیمت کاال دو قسمت داریم، اولین 
بخــش آن گرانی کاالســت که به 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان مربوط می شود و 

باید به بازار نظارت کند.
وی ادامــه داد: موضــوع دوم 
گران فروشی است که به اتاق اصناف 
مرتبط اســت. برای کنترل بازار به 
همه اعــالم کرده ایم کــه کاال را با 
فاکتور رسمی بخرند. از سوی دیگر 
ســود همه صنوف مصوب شــده و 
مشخص اســت هر صنف می تواند 

چقدر سود دریافت کند.
وی خاطرنشــان کرد: هر صنفی 
از سود تعیین شــده تخطی کند به 
تعزیرات معرفی می شود و تعزیرات 
نیز مطابق با قوانین خاص خودش با 

آن برخورد خواهد کرد.
فراهانی افزود: اکنون بازرســی 
و نظارت اصناف و بازرســی و نظات 
سازمان حمایت در سطح شهر فعال 
هستند و این روزها کنترل قیمت ها 
با سخت گیری و شــدت بیشتری 

انجام می شود.

تکاپو برای کنترل آثار تورم زای افزایش قیمت بنزین بر کاالها و خدمات ادامه دارد

»صمت«، در خط مقدم نظارت

وزیر صمت: برای صیانت 
از حقوق مردم و جلوگیری 
از سوء استفاده گری برخی 
سودجویان، پس از اصالح 
نرخ بنزین، مقرر کرده ایم 
که هیچ افزایش نرخی در 

کاالها نباید داشته باشیم و 
با این حال هرگونه افزایش 

قیمت، تخلف محسوب 
می شود

رئیس اتاق اصناف 
تهران: اکنون بازرسان و 
ناظران اصناف و سازمان 
حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان در سطح 
شهر فعال هستند و این 

روزها کنترل قیمت ها 
با سخت گیری و شدت 
بیشتری انجام می شود


