
گفت:  ارومیه  بازرگانی  اتاق  کمیسیون کشاورزی  رئیس 
است.   کرده  کند  را  صادرات  روند  ارزی  پیمان سپاری 
تاج الدینی در جلسه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و 
دولت که در استانداری آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: 
پیمان سپاری ارزی که در گمرکات استان انجام می شود 
نیما،  سامانه  و  بازار  در  ارز  قیمت  اختالف  همچنین  و 
باعث شده صادرکنندگان کمتر ریسک کرده و صادرات 

محصوالت کشاورزی نیز کند شود.
تاج الدینی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۵۰۰ هزار تن سیب 
در سردخانه های استان برای صادرات انبار شده است، تصریح کرد: 
در سال جاری ۱۰۰ هزار تن انگور و ۵۰ هزار تن میوه هسته دار 
تولید شده و ۱۰۰ درصد سردخانه های استان پر از انگور برای 

صادرات هستند.
به گزارش ایسنا،وی با اشاره به اینکه سال گذشته و امسال عالوه 
بر بازارهای عراق و آذربایجان، بازار های روسیه، هند، پاکستان و 
ترکیه را برای صادرات کنسانتره و میوه در دستور کار داشتیم 
و  میوه  واردات  به  عالقه مند  جدید  بازار های  کرد:  خاطرنشان 
کنسانتره از آذربایجان غربی هستند بویژه انگور ارومیه که تبدیل 
به یک برند در روسیه شده است ولی متاسفانه بدلیل معضل 
پیمان سپاری ارزی در حال از دست دادن بازارهای هدف و جدید 
هستیم. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ارومیه با تاکید 
تاثیر منفی بر کشاورزی  برابری کرایه ها  افزایش۱۲۰  اینکه  به 
همچنین  افزود:  است،  کرده  زمین گیر  را  صادرات  و  گذاشته 
دراستان با کمبود ناوگان حمل و نقل برای صادرات روبه رو هستیم 
و برای جبران این کمبود و کاهش مشکالت باید مجوز استفاده 
از ناوگان حمل ونقل ترکیه توسط دولت اعطا شود. وی ادامه داد: 
در سال جاری تنها ۴۰ هزار تن کود به استان اختصاص یافته که 
این تنها ۲۰ درصد نیاز استان است و کشاورزان استان برای فصل 

جدید کشت نیازمند فوری و اساسی به کود هستند.
صادرات ۶.۵ میلیارد دالری آذربایجان غربی به عراق

رضا حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان 
از  عراق  به  دالری  میلیارد  صادرات 6.۵  به  اشاره  با  نیز  غربی 
گمرک های استان در سال گذشته خاطرنشان کرد: با ۲۴ ساعته 
کردن کار گمرک های استان درصدد هستیم بازار عراق را حفظ 

کرده و ارز به کشور وارد کنیم.
وی با اشاره به مشکل کمبود سموم کشاورزی در استان افزود: 
به دلیل اینکه هر استان با توجه به نیاز کشاورزان خود نمی تواند 
نمایندگی قبول کرده و سموم خود را دریافت کند و این خرید 
تنها در انحصار چند شرکت خاص است در استان مشکل کمبود 
از  حمایت  اینکه  به  اشاره  با  داریم. حسینی  کشاورزی  سموم 
سرمایه گذاران و تولید کنندگانی که به لحاظ شرایط اقتصادی دچار 
مشکل شده اند در دستور کار دولت است تصریح کرد: در شرایط 

فعلی اقتصادی کشور با همکاری دادگستری استان و استانداری، 
تولید کنندگان و سرمایه گذاران برای توسعه اقتصادی و اشتغال 

منطقه از لحاظ قضایی دچار هیچگونه مشکلی نخواهند شد.
وی بااشاره به ظرفیت باالی ناوگان حمل ونقل آذربایجان غربی 
اظهارکرد: شرکت های حمل ونقل استان همچون سایر استان ها در 
این برهه حساس زمانی باید با دولت همکاری کنند و شرکت هایی 
که با کارشکنی، حمل ونقل استان را با مشکل روبه رو می کنند حق 
استفاده از تسهیالت را ندارند. برای صادرات و رفع معضل کمبود 

ناوگان حمل ونقل باید از ناوگان جایگزین خارجی استفاده کرد.
نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی 
نیز گفت:  آذربایجان غربی یک استان کشاورزی است و باید 
سرمایه گذاران و صادرکنندگان بخش های دولتی و خصوصی 
استان به صادرات محصوالت کشاورزی و دامداری استان توجه 
بیشتری کنند. همچنین از ظرفیت تولید کارخانه های قند استان 

برای تولید و صادرات شکر استفاده شود.
کمبود ناوگان حمل ونقل یخچال دار از مشکالت اصلی 

حمل و نقل آذربایجان غربی
شکری، مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان 

غربی نیز گفت: کمبود ناوگان حمل ونقل یخچال دار از جمله 
مشکالت اصلی حمل و نقل استان است.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد بارنامه های کشور در آذربایجان 
غربی صادر شده است، خاطرنشان کرد: صدور مجوز قارچ گونه 
به شرکت های حمل ونقل باعث بوجود آمدن مشکالت و عدم 
داران  کامیون  اخیر  اعتراضات  از  پس  است.  شده  همکاری ها 
بارنامه های صادره استان کاهش یافته بود. کمبود ناوگان حمل و 
نقل و ماشین های یخچال دار از جمله مشکالت اصلی حمل ونقل 
استان است. شکری با اشاره به مشکالت دیگر این حوزه در استان 
تصریح کرد: از کل الستیک های وارد شده به کشور ۱۵ درصد 

الستیک ها به کامیون داران استان تحویل داده شده است.
تصمیم گیری های بی برنامه و فوری در حوزه صادرات و واردات 
همچنین حسن انتظار، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه نیز در این 
جلسه گفت:  تصمیم گیری های بی برنامه و فوری در حوزه صادرات 
و واردات واحدهای تولیدی را روز به روز تضعیف و تبدیل به یک 

معضل جدی در اقتصاد کشور شده است.
وی با تاکید به اینکه پیمان سپاری ارزی باعث بوجود آمدن 
مشکالت جدی برای کشاورزان و صنایع تبدیلی استان شده است، 

تصریح کرد: سال گذشته۷۰۰ هزار تن سیب از استان به بازار های 
هدف صادرات داشتیم که با موضوع پیمان سپاری ارزی بازارهای 

هدف را از دست خواهیم داد.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با تاکید بر اینکه صادرکنندگان بخش 
خصوصی با کمبود ناوگان حمل ونقل مواجه هستند خاطرنشان 
محصوالت  صادرات  در  ناوگان  کمبود  مشکل  رفع  برای  کرد: 
کشاورزی و عدم متضرر شدن کشاورزان و سرمایه گذاران باید از 

ناوگان جایگزین استفاده شود.
اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند که ارز حاصل از صادرات 
خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک های مشخصی که از 
سوی بانک مرکزی تعیین می شوند بفروشند، قانون پیمان سپاری 
ارزی اجرایی شده و پیمان سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست 
کنترل ارز است.کنترل ارز، سیاستی است که با کاربست آن، 
دولت ها نه تنها نرخ ارز را تعیین و دستکاری می کنند )و آن را در 
سطحی متفاوت از آنچه بازار تعیین می کند تثبیت می کنند(، بلکه 
خریداران و فروشندگان داخلی ارز را مجبور می کند که وجوه ارزی 
خود را تحت شرایط مشخصی که از سوی دولت ها و بانک های 

مرکزی تعیین می شود، خریداری کنند یا به فروش برسانند.

اقتصادی 5

مدیر عامل بانک ایران زمین

سود بانکی در حال حاضر اولویت اصلی نیست
مدل درآمدزایی در بانک باید براساس ارائه سرویس و خدمات مناسب به 

مشتریان باشد و براساس خدمات خود درآمدزایی داشته باشد.
عبدالمجید پور سعید، مدیر عامل بانک ایران زمین گفت: مدل درآمدزایی در بانک 
باید براساس ارائه سرویس و خدمات مناسب به مشتریان باشد و براساس خدمات خود 
درآمدزایی داشته باشد. سود بانکی در حال حاضر اولویت اصلی نیست. مدیر عامل بانک 
ایران زمین ،ضمن مخالفت ضمنی با افزایش سود سپرده های بانکی در شرایط حاضر 
گفت: رویکرد ما در بانک ایران زمین ارائه سرویس ها و خدمات مناسب و جذاب است.

به منظور تعامل و تبادل تجربیات فعاالن صنعت بانکداری 

بانک کارآفرین عضو انجمن بانکداران ایرانی در اروپا 
شد

بانک کارآفرین به منظور تعامل و تبادل تجربیات فعاالن صنعت بانکداری در 
ایران و همچنین بانکداران ایرانی در اروپا به عضویت این انجمن درآمد.

حمید تهرانفر، مدیرعامل بانک کارآفرین که از بانیان و مؤسسان انجمن بانکداران 
ایرانی در اروپا می باشد، همزمان با شرکت در هفتمین همایش بانکی تجاری ایران و 
اروپا که قرار است ۲6 و ۲۷ ام مهرماه )۱۸ و ۱۹ اکتبر( در شهر برلین آلمان برگزار 
شود، در نشست انجمن بانکدارانی ایرانی در اروپا نیز حضور پیدا می کند و دیدگاه ها و 
نظرات خود را در خصوص تقویت روابط و تعامل گسترده تر با بانکداران ایرانی و همچنین 

بانک های کشورهای اروپایی مطرح می کند.

از سوی بیمه مرکزی

بیمه سامان سطح یک توانگری مالی را کسب کرد
سطح یک توانگری مالی شرکت سهامی بیمه سامان توسط بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران تأیید شد.
بنابرتأییدیه رسمی ابالغ شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در اجرای 
ماده )6( آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه )شماره 6۹( و 
طبق کنترل انجام شده براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده و بررسی های 
صورت گرفته، توانگری شرکت بیمه سامان برای سال مالی ۱۳۹۷ معادل ۱۳۲ درصد 

یعنی سطح یک به تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی رسیده است.

حضور بیمه سامان در نمایشگاه دنیای اسباب بازی و 
کودک با رویکردی متفاوت

بیمه سامان با رویکردی نوآورانه دراولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و کاالی 
کودک و سرگرمی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان حضور دارد. 

تا ۲۷ مهرماه جاری  تاریخ ۲۳  از  نمایشگاه که  این  بیمه سامان،  روابط عمومی 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  هنری  فرهنگی  های  درمرکزآفرینش 
برگزارمیشود، بیمه سامان با برپایی غرفه متفاوت ، ضمن برگزاری برنامه های متنوع 
متناسب و فراهم کردن امکانات آموزشی مفرح برای کودکان مانند نقاشی و عکاسی 
متناسب با حوزه کودک ، پاسخگوی بازدیدکنندگان و مراجعه مدیرعامل بانک ملت در 
بازدید از شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران: خدمت به مردم و اقتصاد کشور و کمک 

به ایجاد اشتغال را وظیفه خود می دانیم.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن تشریح کرد

علت رشد پرداخت تسهیالت مسکن در سال 97
اگرچه حجم و تعداد معامالت خرید مسکن در سال 97 کاهش یافته اما به 
دلیل افزایش قیمت مسکن وکاهش قدرت خرید تعداد متقاضیان دریافت 

تسهیالت افزوده شده است
محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در پاسخ به این سوال که 
چرا به رغم کاهش قابل توجه حجم معامالت مسکن در سال جاری نسبت به سال قبل، 
حجم پرداخت تسهیالت خرید مسکن در آمارهای ارایه شده از سوی بانک عامل بخش 
مسکن روند صعودی دارد، گفت: روند رشد یا افت این دو مقوله هیچ ارتباطی به هم 
ندارد. وی توضیح داد: اگر چه در دوره رونق و همزمان با افزایش تقاضا برای خرید مسکن 
در بازار معامالت آپارتمان های مسکونی تقاضا برای دریافت تسهیالت و در نتیجه تعداد 
تسهیالت پرداختی به متقاضیان مسکن افزایش می یابد اما کاهش حجم معامالت خرید 
مسکن در بازار ملک هیچ گاه الزاما به معنای کاهش پرداخت تسهیالت خرید مسکن 

به متقاضیان نبوده است.

گزارش تولید ۶ ماهه شرکت صنایع ملی مس اعالم شد:

افزایش تولید شرکت ملی مس؛ آند 82 درصد و کاتد70 
درصد

میزان تولید آند و کاتد مس شرکت صنایع ملی مس ایران طی 6 ماهه نخست سال 
۹۷ به ترتیب ۸۲ و ۷۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، 
شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران شامل »مس سرچشمه« و 
»مس میدوک« از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۱۴6 هزار و ۸۳6 تن مس آند تولید 
کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۸۰ هزار و ۸۳۵ تن بود. میزان تولید کاتد 
شرکت های »مس سرچشمه« و »مس میدوک« طی 6 ماهه نخست امسال، ۱۱۴ هزار 

و 6۹۵ تن بود. این آمار در مدت مشابه سال گذشته، 6۷ هزار و ۵۸۲ تن بود.

ارائه خدمات بانک شهر به زائران اربعین حسینی در 
مرزهای خوزستان

از خدمات دهی10 شعبه و 20 دستگاه  بانک شهر  رئیس حوزه خوزستان 
پیشخوان شهرنت این بانک به زائران ، در ایام اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، فرید جاللی عزیزپور با اشاره 
به نزدیکی به ایام اربعین و نیاز زائران به خدمات بانکی گفت: امسال نیز همانند سالیان 
گذشته کاملترین خدمات بانکی از سوی این بانک به زائران اربعین حسینی در شهرها و 
مرزهای خوزستان ارایه خواهد شد. جاللی عزیزپور با اشاره به آمادگی کامل شعب بانک 
شهر در استان خوزستان در این ایام گفت: برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی 
در مرزهای چذابه، شلمچه و شهرهای دزفول، اندیمشک، شوش، اهواز، آبادان، خرمشهر، 
سوسنگرد، بندرماهشهر و بهبهان آمادگی کامل وجود دارد. وی با اشاره به خدمات 
قابل توجه بانک شهر در ایام اربعین چهار سال اخیر در مرزهای کشور و رضایتمندی 
هموطنان از خدمات این بانک، خاطر نشان کرد: در سال جاری نیز تالش می شود تا 
عالوه بر استقرار ۳ دستگاه ماشین خودپرداز سیار در مسیر مرزهای خروجی استان، 
خدمات بانکی از طریق ۱۰ شعبه بانکی و ۲۰ دستگاه پیشخوان شهرنت به زائران حرم 

اباعبداهلل )ع( ارائه شود.
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تجهیز شعب منتخب بانک دی به سامانه خدمات بانکی روشندالن
هیئت مدیره بانک دی ، طرح تجهیز شعب منتخب به سامانه خدمات بانکی نابینایان را تصویب کرد. به گزارش شمانیوز، به مناسبت روز جهانی عصای سفید و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، طرح تجهیز شعب منتخب به سامانه 
خدمات بانکی روشندالن در هیئت مدیره بانک دی تصویب شد. بر اساس این گزارش، مطابق مصوبه هیئت مدیره بانک دی، سامانه خدمات بانکی به نابینایان برای تحقق حقوق شهروندی و به منظور تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مالی به 

روشندالن در شعب منتخب این بانک اجرایی خواهد شد.

پیمان سپاری ارزی روند صادرات را کند کرده است

صادرات ایران به عراق
اخبار

انتظار ۸۰ روزه کارگران برای بهبود معیشت

وزیر کشور: کمیته مشترکی برای تقویت صادرات به ۱۵ کشور تشکیل داده ایم

با وجود گذشت ۸۰ روز از نشست شورای عالی کار با دستور کار جبران قدرت 
خرید کارگران، ظاهرا این نشست به دلیل تعیین تکلیف سبد حمایتی در سطح دولت 

تشکیل نشده است.
به گزارش مهر، نمایندگان کارگری شورای عالی کار ۲۷ تیرماه به دلیل شرایط پیش 
آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقالم ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت 
خرید شد، طی مکاتبه با احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار، خواستار بررسی 

راهکارهای جبران قدرت خرید در شورای عالی کار شدند.
نهایتا 6 روز پس از این درخواست یعنی سوم مردادماه که علی ربیعی همچنان 
سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، نشست شورای عالی کار با ریاست 
معاون وی و با حضور شرکای اجتماعی با هدف بررسی »راهکارهای بهبود معیشت 
کارگران در سال ۹۷« تشکیل و در آن نشست مقرر شد نمایندگان هر دو گروه 
کارگری و کارفرمایی پیشنهادات اجرایی خود را در چارچوب قانون حداکثر تا یکماه به 
شورای عالی کار ارائه دهند تا تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود. اما تا تشکیل 
نشست بعدی شورای عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در قالب کارگروه 
دستمزد ضمن بررسی روند کاهشی قدرت خرید کارگران به استناد قیمت مراجع 
رسمی اعالم اقالم اساسی خانوار، راهکارهای خود را برای افزایش قدرت خرید نهایی 
کردند. در نشست کارگروه دستمزد، محاسبات مورد تایید شرکای اجتماعی نشان می 
داد که قدرت خرید کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت به اسفند 

۹6 به میزان ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

عقب ماندگی ۲۰۰ هزار تومانی مزد کارگران از معیشت در فاصله یک ماه!
عالوه بر این بر اساس جدیدترین محاسبات نمایندگان کارگری، عقب ماندگی ۸۰۰ 
هزار تومانی مزد کارگران نسبت به هزینه های معیشت در فاصله یک ماه گذشته به یک 
میلیون تومان رسیده است؛ به این معنا که هزینه معیشت کارگران در ۳۰ روز گذشته 

با احتساب اقالم حداقلی، یک میلیون تومان افزایش یافته است.
اکنون به نظر می رسد تعلل وزارت کار در برگزاری نشست شورای عالی کار، به دلیل 
بررسی طرح توزیع بسته های حمایتی در سطح دولت باشد تا از محل این بسته های 

حمایتی بخشی از قدرت خرید کارگران جبران شود.
عقب  درباره  کار  عالی  شورای  کارگری  عضو  خدایی  علی  رابطه  همین  در  اما 
ماندگی مزد کارگران با توزیع سبد حمایتی گفته بود: اینکه مدام به جامعه القاء کنیم 
که تصمیم گیری برای جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری نیازمند 
تصمیمات دولت است، پذیرفتنی نیست چراکه در این صورت رعایت اصل سه جانبه 
گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در تصمیمات مربوط به روابط کار نادیده گرفته 
می شود. در حالی که دستور کار تصویب راهکار جبران خرید کارگران در سال ۹۷ 
باید با قید فوریت در شورای عالی کار مورد بررسی قرار می گرفت، اما سرپرست وزارت 
کار تمام تمرکز خود را طی چند ماه گذشته صرفا معطوف به حوزه »رفاهی« و توزیع 
سبد حمایتی کاال کرده و غالب اظهار نظرهای وی در این خصوص بوده که کارگران 

هم بخشی از این اقشار برشمرده شدند.
شورای عالی کار به استناد ماده ۱6۸ قانون کار، شورای عالی کار باید برای رعایت 

اصل سه جانبه گرایی در تصمیمات روابط کار، تشکیل می شد تا تصمیمات الزم در 
همان نشست با توافق شرکای اجتماعی اتخاذ می شد.

وزیر کشور گفت: کمیته ای با همکاری وزارت امور خارجه، گمرک، ناجا 
و وزارت اطالعات، استان  های مرزی تشکیل داده ایم تا صادرات به 1۵ 

کشور تقویت شود.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست مشترک استانداران 
مرزی با مسئوالن دستگاهی اجرایی کشور در جمع خبرنگاران گفت: این کمیته 
تاکنون دو نشست در این زمینه تشکیل شده و قرار است همه موانع و مشکالت 

در مسیر تبادل کاال تجارت را حل کنیم.
با حضور سفیران کشورهای هم  از نشست آتی کمیته مشترک  وزیر کشور 
ایران و کشورهای همجوار خبر  بازرگانی و استانداران  اتاق  های  مرز و رئیسان 
در  است .  این کشورها  به  افزایش صادرات  منظور  به  نشست  این  و گفت:  داد 

این جلسه موانع صادرات قانونی، امکانات، تجهیزات، مقررات و شرایط مرتبط با 
صادرات بررسی شد. باید مکانیزم هایی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات تدوین 
و با قاچاق کاال در مناطق مرزی به صورت جدی مبارزه کنیم. در این جلسه، 
استانداران و دستگاه های اجرایی کشور همچنین سه اصل مهم »تقویت صادرات« 
و »جلوگیری از قاچاق ارز و کاال « و »برگشت ارز ناشی از صادرات « مورد بررسی 
قرار گرفته و توافقات جدی بین دستگاه ها انجام شد و قرار شد همه امکانات مهیا 

تا این سه اصل عملیاتی شود. 
وزیر کشور منطقه آزاد را به عنوان یکی از مکان های دارای اهمیت در حوزه 
صادرات برشمرد و گفت: با توجه به وجود نگرانی در این مناطق بویژه مناطق 
جنوبی در خصوص صادرات کاالهای اساسی، امروز تصمیماتی مهمی در این 

زمینه گرفته شد .
همچنین در جلسه مقرر شد در مناطق مرزی فروشگاه هایی راه اندازی شود که 

قیمت های آن با قیمت های داخلی عرضه شود. 
در این جلسه همچنین مصوب شد امکانات و شرایط گمرکی در قبل از مرزها 
دچار  مرز ها  در  کنند  می  مراجعه  صادرات  برای  که  اشخاصی  تا  شود  فراهم 
مشکالت نشوند. در این جلسه قرار شد مقرراتی که به صورت دفعی مانع انجام 
صادرات می شود، مستثنی شده و مقرراتی که از قبل در گمرکات وجود داشته 
تدوین  تقویت صادرات و همچنین  این جلسه  نتیجه  قرار گرفت.  نظر  نیز مد 
مکانیزم هایی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات و مقابله جدی با قاچاق کاال در 

مناطق مرزی است.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران البرز گفت: کمبود خاصی 
بازار،  روزهای  این  اصلی  مشکل  بلکه  نداریم  کاالها  در 
تضاد در قیمت هاست به طوری که مثالً یک بطری شیر در 
مغازه ای چهار هزار تومان و در مغازه ای دیگر شش هزار 

تومان فروخته می شود.
به گزارش ایسنا، جمشید حامدی افزود: تقریباً تمامی کاالهای 
مورد نیاز به مقدار کافی وجود دارد و اگر در جایی کمبود یا در 
برخی موارد نبود کاالیی را می بینیم مقصر اصلی خریداران هستند.
علت اصلی کمبود، خریدارانی هستند که با بی  رویه ترین حالت 
ممکن در حال خرید و انبار محصوالت و مواد غذایی هستند، مثاًل 
تا وقتی که ما به یک قوطی رب گوجه نیاز داریم اما یک کارتن 
خریداری می کنیم مشخص است که با گرانی و کمبود مواجه 

می شویم. در گذشته مردم در حد معمول نیاز خود از واحدهای 
صنفی فروش مواد غذایی خرید می کردند اما شیوه جدیدی که 
مردم خرید می کنند مراجعه به بنکداری ها و عمده فروشان است تا 

به بتوانند خریدهای با تعداد باالی خود را انجام دهند. 
که  شاهدیم  بنکداری ها  بر  نظارت  عدم  دلیل  به  متأسفانه 
بنکداران اقالم خود را به همان قیمتی که به واحدهای صنفی 
می فروشند به همان قیمت یه خریداران جزئی می دهند و این 

مسأله مشکالتی را ایجاد کرده است.
رئیس اتحادیه سوپر مارکت داران در خصوص لغو تخفیف های 
بزرگ  واحدهای صنفی  و  زنجیره ای  فروشگاه های  فوق العاده 
گفت: در گذشته صاحبان این فروشگاه ها با مراجعه به خود 
واحدهای تولیدکننده، مستقیماً خرید می کردند و کارخانه ها 

به دو دلیل تخفیف های کالنی به این فروشگاه ها می دادند که 
باعث می شد فروشگاه ها بتوانند این اجناس را با تخفیف های 
باال به دست خریداران برسانند.  یکی از این دالیل خریدهای 
این  بابت  تخفیف  یک  کارخانه  که  بود  فروشگاه ها  حجمی 
موضوع می داد؛ از طرف دیگر یک تخفیف هم بابت خریدهای 
نقدی که این فروشگاه ها برخالف خرید چکی دیگر مشتریان 
به  اما در حال حاضر  آنها تعلق می گرفت  به  انجام می دادند 
شده  برچیده  تخفیف ها  اینگونه  کاالها  قیمت  افزایش  دلیل 
جز  به  باالست  بسیار  صنفی  واحدهای  هزینه های  است. 
مواردی  بها،  اجاره  و  برق  قبوض آب،  برای  هزینه های کالن 
مانند عوارض دارایی، مالیات  و عوارض شهرداری، هزینه های 

بسیار گزافی بر دوش واحدهای صنفی می گذارد.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران استان  البرز

خرید از عمده فروشی ها شیوه جدید مردم برای تأمین نیازهای ضروری!


