بانکداریباتابلویلوازمخانگی

افزایش
50درصدی
قیمت بلیت
اتوبوس اربعین

شهرآرا تأثیر اجرای طرح پیشفروش کاالهای با دوام را بر بازار بررسی میکند

الهام ظریفیان

5شنبه

 19مهــــر ۱۳۹۷
 1صفــــر 1439
شـــــماره 2664

06

اقتصادشهر

2

طال و سکه همچنان در صعود

توزیع گوشت گرم استرالیایی
معاون بازرگانی سازمان ساماندهی مشاغل
شــهرداری مشــهد از توزیع گوشت گرم
اســترالیایی در فروشگاههای«شــهرما»
خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری،
رضوی افــزود :روزانه  4تا  8تن گوشــت
گرم اســترالیایی با قیمت مصوب در 28

فروشــگاه «شــهرما» توزیع میشود .وی
اضافه کــرد :قیمت هر کیلوگوشــت ران
گوسفندی اســترالیایی 38هزارو 500و
سردست 36هزارو 500اســت که روز در
میان بعدازظهر و عموما جمعه ،یکشــنبه،
سهشــنبه و پنجشــنبه هر هفته در 29
فروشگاه شهرما توزیع میشود.

جدول قیمت انواع میوه ،صیفیجات و گوشت تنظیم بازار
نرخ فروش دستچین
نرخ خرده
نرخ عمده فروشی (اتحادیه
در بازارهای شهرداری و
فروشی
نام محصول
صنف بار فروشان مشهد)
( اتاق اصناف ) فروشگاه های (شهرما)

سیب زمینی
پیاز
خیار درختی
بادمجان
موز
هلو
هندوانه
شلیل

گوشت تنظیم بازار

2560
2300
1650
1500
2970
2700
2970
2700
11440
10400
7700
7000
1430
1300
9900
9000
نیمشقهسردستگوسفندی
نیم شقه ران گوسفندی
سردست گوساله منجمد برزیلی

2980
1640
2950
2740
10780
6970
1240
7980
36500
38500
29000

5شــنبه بازار
ارزاق عمومی

درحالیکه روز یکشنبه قیمت هر سکه بهار
آزادی با کاهش شدید به  3میلیون و 500
هزارتومان و هرگرم طالی  18عیار به 340
هزار تومان رســیده بود ،در  2روز گذشته
دوباره قیمتها در بازار روند افزایشی داشت،
بهطوریکه روز چهارشــنبه قیمت هرسکه

گزارش میدانی خبرنگار شهرآرا از قیمتهای متفاوت سبزی در شهر

چند برگ ریحــان و ترخون،
کمی تره و چند دانه تربچه که
کنار غذا بنشیند ،سفره را خوش
بروروتــر از قبــل میکنــد.
توصیههای رنگارنگ پزشکان را
سوحال خوب
هم که به این ح 
اضافه کنیم ،ســبزی میشود
یکی از ضروریهای سبد غذایی خانوار
که بودنش شانس سالمتی را چندپله باال
میبرد .دلیل برای مناسب بودن قیمت
انواع سبزی و در نتیجه فراوانیاش در
وعدههای غذایی شهروندان مشهدی
زیاد است .مثال سبزیکاریهایی که در
اطراف شــهر وجــود دارد ،همینطور
حملونقلی که پس از کاهش نرخ ارز،
روانتر از قبل ادامه دارد و در نتیجه بار
شهرستانها آسانتر به میادین میوه و
ترهبار مشهد میرسد.
از اینها گذشته ،از مشــهد تا نیشابور
با ســبزیهای تروتازهاش کــه زبانزد
است ،راهی نیست .چیزی است حدود
 120کیلومتر که با ســرعت مطمئنه
میشود یک ســاعت و نیم .با تمام این
دالیل ،بازدید میدانی ما از فروشگاههای
مختلف ،نر خهای مختلف ســبزی را
پیش رویمان میگذارد .موضوعی که نه
تنها شیرینی وفور این نعمت را در کام
مصرفکننده به حداقل میرساند بلکه
کاهش خرید ،افزایش ضایعات و ضر ِر
هر  2سوی ماجرا ،مردم و فروشندگان را
به همراه دارد.

ـــــــــــــــــــ خبر کوتاه ـــــــــــــــــــ

بهار آزادی  4میلیــون و  700هزار تومان و
هر گرم طالی  18عیار  440هزار تومان بود.
همچنین روز گذشته نیم سکه 2 ،میلیون و
 170هزار تومان ،ربع ســکه یک میلیون و
 220هزارتومان و هر مثقال طال یک میلیون
و  864هزار تومان عرضه شدند.

سبزیهمچندنرخیشد

فرزانه شهامت

تردید در استقبال

یک تولیدکننده نمونه لــوازم خانگی در
استان دراینباره به شهرآرا میگوید :اجرای
طرحهای پیشفروش لوازم خانگی موفق

طرح ناموفق

دبیر خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی نیز با انتقــاد از برگزاری طرحهای
پیشفــروش کاال بــه شــهرآرا میگوید:
متأسفانه اتفاقاتی در کشور ما میافتد که در
نوع خود بدیع و بینظیر است .در هیچجای
دنیا پیشفروش بــرای لوازم خانگی وجود
ندارد .حتی پیشفروش خودرو ســابقهای
در دنیا ندارد .با وجود این ما سالهاســت
که پیشفروش خودرو را در کشــور انجام
میدهیم و یک فضای کاذب رو به افزایش
قیمت ایجاد میکنیم و بعد از تورم باال انتقاد
میکنیم.فیــروز ابراهیمی با نســنجیده و
غیرکارشناسی خواندن این طرح میافزاید:
اگــر توجیه این طــرح جــذب نقدینگی
سرگردان از بازار باشد ،روشهای دیگری
برای ایــن کار مانند کارتهــای اعتباری
وجــود دارد .یا اینکه میتوان تســهیالت
بانکی برای خرید لــوازم خانگی پرداخت
کرد .اما این شیوه با توجه به تورمی که در
کشــور وجود دارد ،روش مناسبی نیست.
وی ادامه میدهد :با چه قیمتی میخواهیم
یک یخچــال را پیشفروش کنیــم؟ آیا با
شرایط تورمی فعلی کشور و نوسانات ارزی،
میتوانیم در پیشفروش تضمین کنیم که
 6ماه دیگر با قیمت امــروز میتوانیم کاال
را به مشــتری بدهیم؟ این یک طرح غیر
کارشناسی است.
ابراهیمی می افزاید :در اینکه کشــور ما
جوالنگاه داللی و ســفتهبازی شده است
تردیدی نیست اما راه غلبه بر این شرایط
تصمیماتــی مانند برگــزاری طر حهای
پیشفروش نیســت .راههای بهتری برای
این کار مانند تعیین مالیــات برای تمام
فعالیتهای ســوداگرانه وجود دارد.وی
اضافه میکند :تردید نکنید که هیچیک از
اهدافی که برای این طرح پیشبینی شده
است محقق نخواهد شد.

روزنــــامــــه
شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی

عکس تزئینی :ساناز صفایی | شهرآرا

با مجوز ســتاد تنظیم بازار ،از این
پس تولیدکنندگان میتوانند بر
اساس ضوابط سازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان،
اقدام به پیشفروش لوازم خانگی
کنند .مرحلــه اول ایــن طرح با
فــروش  ۱۶۰مــدل محصــول
لوازمخانگــی شــامل یخچــال ،فریزر،
لباسشویی ،اجاق گاز و الایدی دو روز
پیش با مشــارکت یک برند و در  2شیوه
قیمت مقطوع و خرید با قیمت غیرقطعی و
با ســود مشــارکت آغاز شــد و به مدت
محدودی ادامه دارد.
طرح پیشفروش لوازم خانگی با سررسید
تحویل مهرماه با نــرخ تخفیف یک درصد
تکمیل شده است و ثبتنام در طرحهای
دیگر با سررسیدهای آبان ،آذر ،دی ،بهمن
و اسفند  97و همچنین فروردین  98با نرخ
تخفیف نهایتا  12درصد ادامه دارد.
هرچند براســاس اعالم شــرکت مجری
طرح پیشفروش از زمان اجرا با استقبال
خوبی مواجه شــده ،بهطوری که ســقف
پیشفروش مهرماه تکمیل شــده است،
بااینحال به اعتقاد منتقــدان با توجه به
اینکه نقدشوندگی سریع مهمترین جاذبه
ســرمایههای خرد برای ورود به یک بازار
است ،از آنجا که این مسئله در پیشفروش
لوازم خانگی مصداق نــدارد ،خودبهخود
جاذبه ورود سرمایههای سرگردان به این
بازار از بین میرود .یکی دیگر از انتقادات
وارده به این طرح ورود شرکتهای لوازم
خانگی بــه حیطه بانکداری اســت .این
شــرکتها با اجرای طــرح پیشفروش و
دریافت نقدینگی از شــهروندان به آنها
ســود پرداخت میکنند .در واقع آنها با
این کار وارد عملیات بانکداری میشوند
و به صورت غیرمستقیم اقدام به خلق پول
میکنند .یکی از خطرات این اقدام میتواند
تالش برای حل مشــکل زیان انباشــته
واحدهای تولیدی با پول مردم باشد .این
موضوع پیش از این از سوی خودروسازان
اتفاق افتاده بود و آنها در سال  94با وجود
داشتن زیان انباشته (ایران خودرو2300
میلیــارد تومان و ســایپا  ۶۰۰۰میلیارد)
اقدام به پیشفروش خودرو کردند و با در
نظر گرفتن درصد سود ،بخشی از نقدینگی
جامعه را جذب کردنــد .همچنین تحلیل
رفتارهای مصرفکننــدگان در دهههای
گذشــته نشــان میدهد هرگاه نرخ تورم
افزایــش یافته و پول ملی تضعیف شــده
است ،شــهروندان خرید کاالهای با دوام
را به تأخیر انداختهاند و ازاینرو تقاضا در
بازار کاهش یافته است .در چنین شرایطی
تالش برای جذب نقدینگیهای سرگردان
توسط بازارهایی که کشش تقاضای آنها
کاهش یافته ،کار بیهودهای است.

نمیشود ،زیرا وقتی کاالیی در بازار موجود
باشد و مردم بتوانند وجه کاال را پرداخت و
آن را به صورت عادی خریداری کنند ،چرا
باید پول خود را به امید چند درصد تخفیف
چندماه زودتر به تولیدکننده بپردازند.
حسن جالیی میافزاید :راه منطقی تأمین
نقدینگی تولیدکننده ،بانکها هســتند و
باید تسهیالت در این زمینه فراهم شود .نه
اینکه تولیدکنندگان پیشفروش بگذارند
و مشکالتی را برای جامعه ایجاد کنند و از
مردم پول بگیرند تا در آینده به آنها کاال
تحویل دهند.
یــک نماینــده اســتانی از تنهــا برنــد
لوازمخانگــی شــرکتکننده در طــرح
پیشفروش نیز با اعالم اینکه در این طرح
شرکت نکرده است به شــهرآرا میگوید:
دلیل این پیشفــروش را درک نمیکنم.
اکبری میافزاید :چرا یک مشــتری باید
کاالیی را با همان قیمتی که در لیســت
قیمت شرکت ارائه شده است از پیش بخرد
و کاال را چندماه بعد ،با  12درصد تخفیف
تحویل بگیرد.

جـــزایــــری| طبق
تصمیمات گرفتهشده
قیمت بلیت اتوبوس
برای ایام اربعین 50
درصــد افزایــش یافت .مســئوالن
میگوینــد ،قیمت بلیــت اتوبوس به
منظور جبران هزینه رانندگانی که یک
طرف را خالی بــر میگردند ،افزایش
لونقل اداره کل
یافته است .معاون حم 
لونقل جادهای خراسان
راهداری و حم 
رضوی دراینباره به شــهرآرا گفت :در

زمان برگشــت زائران ناوگان اتوبوسی
بدون مسافر عازم شــهرهای مرزی با
کشور عراق میشوند ،این موضوع باعث
کاهش رغبــت رانندگان بــرای ارائه
خدمات میشــود از اینرو با افزایش
پنجاهدرصــدی کرایهها تالش شــده
است تا امکان خدماتدهی به مسافران
اربعین فراهم شــود .جواد وحدتیفرد
ادامه داد :ناوگانهای اتوبوس مشهد به
صورت مســتقیم به مهران نمیروند و
معموال آنها ابتدا به کرمانشاه میروند

و مسافران از این شــهر به مهران سفر
میکنند .در مواقع عادی قیمت بلیت
مشهد-مهران  102هزارتومان است اما
در ایام اربعین با در نظر گرفتن اتوبوس
برای این مســیر کرایــه  180تا 200
هزارتومان است.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و
حملونقل جادهای خراسان رضوی با
بیان اینکه قیمتها با هدف جلوگیری از
بازار سیاه افزایش یافته است ،گفت :اگر
قیمتها تغییر نکند ،تعداد ناوگانهای

اتوبوس آماده خدمات کمتر از میزان
تقاضا میشــود و این موضــوع باعث
ایجاد بازار سیاه بلیت میشود که در آن
شهروندان مجبور میشوند چندبرابر
نرخ واقعی بپردازند .برای مقابله با این
مشکل مانند ســنوات گذشته قیمت
بلیت اتوبوس افزایش یافته است .وی
گفت :مســئوالن تــاش کردهاند تا
انتقال زائران بــه گونهای صورت گیرد
تا آنها مجبور به استفاده از بازارهای
غیررسمی نشوند.

شیر

( 2.5درصد چربی)

 3700تومان

گوشت مرغ
 8800تومان
روغن مایع
 7200تومان
لوبیا قرمز
 8500تومان
کره  100گرمی
 4200تومان
تخم مرغ
 7500تومان
برنجپاکستانی
 12500تومان
نخود
 9500تومان

سود  180درصدی

در بازدیدهایمان ،ســبزیهایی را که
در غذا استفاده میشود کنار گذاشتیم
و توجهمان را روی چند قلم ســبزی
خوردن ،معطوف کردیــم .کاالیی که

در آشــفتهبازار نوســان قیمتها طی
ماههای اخیر و نیز به دلیل خُ رد بودن
میزان مصرف آن در مقیاس هر خانوار،
کمتر مــورد توجه قرار گرفتــه و این
موضوع ،عرصه را بــرای زیادهخواهی
برخی فروشــندگان فراخ کرده است.
سبز 
ی  2جور در بازار عرضه میشود :به
صورت َدر َهم یا بستهای .سبزی درهم،
بسته به سلیقه و البته انصاف فروشنده،
قیمتهای مختلفی دارد.
از ســبزی درجه  2بــه قیمت 3500
تومان در یکی از مغازههــای چهارراه
میدان بــار تا نوع ممتــاز آن به قیمت
 6000تومان در خیابان فرامرز عباسی،
 7000تومان در یکی از فروشگاههای
خیابــان مطهــری جنوبــی و . ...این
مشــاهدات میدانی با قیمت سبزی در
میدانهای میوه و ترهبار مشهد تفاوت
فاحش دارد.
قیمت روز چهارشنبه برای هر کیلوگرم
ســبزی خوردن به صــورت در هم در
میادین یادشده بسته به کیفیتش بین
 1500تا نهایتا  2500اعالم شــد که
با احتســاب ســود قانونی آن ،کمتر از
قیمت عرضه به مشتری درمیآید .نرخ
سود قانونی طبق آنچه که امیر دلداری،
رئیس بازرسی اتاق اصناف مشهد ،به ما
میگوید برای عرضه درهم 20 ،و برای
دستچین تا ســقف  35درصد تعیین
شده است .با این حساب عالیترین نوع
سبزی به قیمت  2500تومان در میدان
بار با رعایت سقف سود  35درصد ،باید
کیلویی  3375تومان به مردم فروخته
شود ،نه  6000تومان به باال.
سبز یهای الکچری

بــرای این گرانفروشــیها از ســوی

فروشــندهها دالیلــی غیرواقعی مثل
اعتصاب کامیونداران بیان میشــود؛
غیرواقعی از اینرو که اگر درست بود،
باید تأثیر خــود را روی دیگر میوهها و
صیفیجــات نیز نشــان مــیداد ،در
حالی که بررســی قیمتها حکایت از
روند سراشــیبی دارد .بازرس اتحادیه
بارفروشان مختصر و مفید میگوید این
دســت صحبتها بهانهاست ،بهانهای
برای گرانفروشی .محسن عباسی این
را هم اضافه میکند که سبزیهای بازار
مشهد از تهران ،نیشابور یا خود مشهد
تأمین میشود.
نکته دیگر در بازار سبزی به سبزیهای
بستهای مربوط میشود که مردم آن را
با عنوان سبزی نیشابوری میشناسند.
هر بســته از ســبزیهای یادشده در
بهترین حالت 150 ،گــرم وزن دارد و
در نقاط مختلف شــهر به قیمتهای
متفاوتی چون 900 ،800 ،500و 1000
فروخته میشود .قیمت هر بسته ریحان
نیز بین  1500تا  1800متغیر اســت.
اگر دست باال ،وزن هر بسته را  150گرم
در نظر بگیریم ،قیمت هر کیلو سبزی
نیشــابوری در نقاط مختلف شهر بین
 3000تا  6000تومان متفاوت اســت.
یک کیلوگرم ریحان نیز برای مشتری
بین  9000تا  10هــزار و  800تومان
در میآید؛ این در حالی است که هنوز
خبری از سرمای بازدارنده تولید سبزی
نیست و با روند کنونی قیمتها ،سبزی
را هم باید در نوع خود جزو الکچریهای
بازار به شمار آورد.
شیوه نر خگذاری

کمی به عقب باز میگردیم و موضوع را
ریشهایتر از رئیس اتحادیه بارفروشان

مشهد جویا میشویم؛ اینکه ن رخگذاری
ســبزی در میــدان بار چطــور انجام
میشود .حیدر ساکن به موضوع عرضه
و تقاضا اشاره میکند و میگوید :نه فقط
برای سبزی که برای دیگر اقالم موجود
در میادین میوه و ترهبــار هم روند این
اســت که قیمت به صورت روزانه و بر
اساس بار وارد شده ،تعیین میشود.
او نیز به تفاوت فاحش قیمتها در سطح
عمدهفروشی و آنچه که به مشتری خُ رد
فروخته میشــود اذعان میکند و در
مورد ســبزیهایی که با عنوان سبزی
نیشابوری فروخته میشود نیز میگوید:
آن بخشــی که به میدان بار میآید ،با
روندی که گفته شد نرخگذاری میشود.
اما فقط حدود  20درصد از سبزیهای
بســتهای به میدان بار میآید و بقیه به
صورت مویرگی ،مستقیم به مغازههای
سبزیفروشی شهر برده میشود.
با توجه به روندی که او برایمان شــرح
میدهــد ،فقــدان نظــارت کافی بر
قیمتگــذاری و فروش ســبزیهای
نیشــابوری چندان عجیب نیســت.
ســاکن هم مثل ما راغب اســت برای
شــنیدن توضیحات رئیــس اتحادیه
میــوه و ترهبــار مشــهد در مــورد
تفــاوت قیمت ســبزی از میــدان تا
سطح عرضه.
چیپسفروشی نیستیم!

یک فهرســت ســؤال آماده کردهایم
برای پرســیدن از رئیــس اتحادیهای
کــه کاالی توزیعــیاش ،بــا ســفره
مردم ارتبــاط دارد ،از نــوع تنگاتنگ.
میخواهیم از نظارتهای درون صنفی
بر میوهفروشــی و سبزیفروشیهای
شــهر بدانیم و توضیحاتش را در مورد

گرانفروشیهایی بشنویم که هیچجور با
ضرب و تقسیمهایمان جور در نمیآید،
اینکه اتحادیه برای تمایز بین آن دسته
از فعاالن این صنف که تخلف میکنند و
ع
فروشندگانی که به حق قانونی خود قان 
هستند چطور رفتار میکند .بااینحال
پاسخهایی که از حسین مصدق دریافت
میکنیم در خور تأمل اســت« :صنف
ما دســتمالکاغذی ،چیپــس و پفک
نمیفروشد که همه جای شهر قیمتش
یکی باشد .شما ذهن مردم را مشغول
میکنیــد .اطالعات ندارید .نه شــما
کارشناس هســتید ،نه بازرسان اتاق
اصناف».
دقایقــی بــه گفتوگو میگــذرد و
مــا همچنان بــرای دریافــت نظرات
کارشناسی وی اصرار میکنیم اما پاسخ
همان است که بود :مصاحبه نمیکنم.
هر چه میخواهید بنویسید.
کرایه مغازه به حساب مشتری

امیردلداری ،رئیس بازرسی اتاق اصناف
مشهد ،به بهانههایی مثل گرانفروشی
به دلیــل باالبودن اجار ه مغــازه ،نظیر
آنچه که در فروشگاههای عمدتا باالی
شهر مشاهده میشــود اینطور پاسخ
میدهد :فرمول سود قانونی برای اصناف
توزیعی این است :فاکتور خرید به اضافه
درصد سود قانونی.
این فرمول بــرای تمام اصناف توزیعی
که میوه و سبزی هم در زمره آن است،
صادق است ،بنابراین به بهانه باال بودن
هزینههای جاری ،نمیشــود جنس را
گرانتر به مشتری فروخت .هزینههایی
از این دست باید در همان درصد سود
گنجانده شود که مدیریت آن با فروشنده
است.

گزارش روز
مسعود سلطانی

«نیروی انتظامی و اصناف» نامی است
که برای ششــمین روز از هفته نیروی
انتظامی درنظرگرفتهشدهاســت و به
همین مناسبت روز گذشته رئیس اتاق
اصناف مشــهد و سرپرست فرماندهی
نیــروی انتظامی خراســان رضوی در
نشســتی به گفتوگو با اصحاب رسانه
پرداختند.
ســرهنگ ابراهیم قربــانزاده که به
تازگی سرپرســتی فرماندهی نیروی
انتظامی خراســان رضوی را عهدهدار
شده است ،در این نشســت با اشاره به
اهمیت همراهی تمامی ســازمانها و
نهادهــا از جمله اصناف بــرای تأمین
امنیت گفت :اصناف نمایندگان محبوب
مردم هستند .رؤسای اصناف به صورت
انتخابــی از میان مســئوالن اتحادیه
تعیین میشــوند .همچنین مسئوالن
اتحادیه نیز توســط بازاریها انتخاب
میشوند ،پس میتوان گفت که اصناف
و بازاریها مردم هستند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره برخورد با
داللها و اخاللگران بازار ارز در استان

شناساییاخاللگرانبازارارز
سرپرستفرماندهینیرویانتظامی 23:نفردستگیرشدند

گفت 23 :نفر به جرم اخاللگری در بازار
ارز دستگیر شدهاند و چند واحد صنفی
هم که به صورت غیرمجاز دالر عرضه
میکردند ،پلمب شدند.
قربانزاده با اشــاره بــه برخوردهای
صورت گرفته با داللهــای بازار ارز در
مشــهد گفت :در هفتههای گذشــته
برنامه ویژهای برای برخورد با متخلفان
و اخاللگران بازار ارز داشتیم و در چند
نوبت با آنها برخورد کردیم .همچنین
عوامل اصلــی اخاللگری در بــازار ارز
مشهد شناسایی شــدهاند و در آینده
نزدیک با آنها برخورد میشود.
برخورد با  5هزار واحد صنفی متخلف

رئیس اتاق اصناف مشــهد نیز در این
جلســه گفت :اصنــاف در کنار پلیس

ضامن ایجاد امنیت هستند و از طریق
تعامل سازنده با دســتگاههای امنیتی
میتوانند در جهت آرامش کشــور به
مردم خدمت کنند.
محمود بنانژاد با اشــاره به برنامههای
نظارتی اتاق اصناف بر بازار گفت :ساالنه
 30میلیون زائر و گردشــگر به مشهد
میآیند و به همین دلیل مشــهد بازار
بسیار گســتردهای دارد .از این رو باید
در حوزه نظارت بر بازار هر روز طرحی
جدید داشــته باشــیم و در زمانهای
مختلف با طرحهای ویژه نظارتی بازار را
کنترل کنیم .در  5ماه اخیر نیز با توجه
بــه التهابهایی که در بــازار به وجود
آمد مســئله نظارت را به طور جدیتر
پیگیری کردیم.
وی ادامــه داد :عالوه بــر برنامههای

نظارتــی معمــول اتــاق اصنــاف در
مناســبتهای مختلف بازرســیهای
الزم انجام شد؛ به عنوان مثال در آستانه
شروع ســال تحصیلی ،طرح بازرسی
از مراکز فروش نوشتافزار را داشتیم.
همچنیــن در مــاه محــرم و روزهای
عزاداری ســاالر شــهیدان (ع) طرح
نظارتی بر بازار مواد غذایی را داشتیم.
بنانژاد با اشــاره به آمــار فعالیتهای
نظارتی صورت گرفته گفت :با ظرفیت
 545کارشــناس اتاق اصناف در  3ماه
تابستان از  44هزار و  360واحد صنفی
بازرسی شــد .در فرآیند این نظارتها
بیش از  5هزار و  500تخلف از ســوی
4هزار و  300واحد صنفی ثبت شــد و
این یعنی  10درصد واحدهای بازرسی
شده تخلف داشتند.

وی با اشــاره به اینکه نزدیک به  3هزار
گزارش از سوی ســتاد خبری و مردم
دریافت شده است ،گفت 993 :پرونده
شــکایت در  3ماه تابستان تنظیم شد.
ارزش ریالــی ایــن پروندههــا حدود
4میلیارد تومان و مبلغ اســترداد وجه
به شــاکیان حدود یک میلیارد و 160
میلیون تومــان بود کــه از طریق آن
رضایت شــاکی در  505پرونده جلب
شده است .معاون بازرســی و نظارت
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
نیز در این نشست از بهروزرسانی سامانه
جامع انبارها خبر داد .علی باخرد گفت:
این سامانه به شــبکه راهداری و بیمه
متصل شده است و عالوه بر نظارت بر
موجودی انبارها بر جابهجایی کاال میان
انبارها نیز نظارت خواهیم داشت.
وی افزود :به زودی کاالی انبارهایی که
در این سامانه ثبت نشده باشد در صورت
جابهجایی توقیف خواهد شد .کاالهای
ایرانی به عنوان کاالی احتکاری و کاالی
خارجی نیز به عنوان کاالی قاچاق ضبط
خواهد شد.

