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یعنی درخت کریس��مس در ابعاد  ۶۰تا  ۲۴۰س��انتیمتر بین  ۲۴۵هزار
توم��ان تا  3میلیون و  ۶۰۰هزار تومان قیمت دارد و درختهایی با نوک
برفی در ابعاد کوچک حدود  ۲۰هزار تومان و در ابعاد بزرگ حدود ۲۰۰
ه��زار تومان گرانتر اس��ت .همچنین قیمت کاج مینیات��وری  ۱۰تا ۳۰
س��انتیمتری در فروشگاههای مختلف حدود  ۱۸تا  ۷۰هزار تومان است.
انواع گوی تنوع زیادی در شکل و قیمت دارد؛ بهطوری که هر عدد گوی
با نرخی بین  ۱۰۰۰تا  ۴۵هزار تومان در بازار عرضه میشود.

در شرایط نامناسب معیشتی و کاهش قدرت خرید

مبادا فروش اجباری باب شود
editor@smtnews.ir

عکس :آیدا فریدی

قدیمیترها یادش�ان هست که در دهه  ۷۰ش�یر یارانهای در ساعات اول صبح توسط بسیاری از
فروشگاهها اعم از تعاونیهای محلی ،سوپرمارکت ،خوابارفروشی و میوهفروشی توزیع میشد.
آن س�الها مص�ادف با زمانی بود که بس�یاری از خانوادهه�ا با خرید تعداد زیادی ش�یر از چند
فروشگاه که هر کدام به هر نفر فقط  2شیشه شیر میفروختند ،در خانه ماست میزدند .در همان
ایام برخی فروشگاهها شیر یارانهای را به اجبار با کاالهای دیگر به خریداران میفروختند و از این
طریق سود خود را افزایش میدادند.
یک�ی از ای�ن فروش�گاهها میوهفروش�ی س�ر کوچ�ه م�ا ب�ود ک�ه او ه�م ب�ه طم�ع
س�ود بیش�تر ش�یر یاران�های را در ازای خری�د ش�لغم ب�ه مش�تریان م�یداد .ای�ن
موض�وع آنق�در ده�ان ب�ه ده�ان در محل�ه گش�ت ت�ا تبدی�ل ب�ه ضربالمثل�ی محل�ی
شد.
آن روزه�ا هممحلهایه�ای ما وقت�ی میخواس�تند از کارهای نامرتبط ش�خصی صحبت کنن،
میگفتن�د «فالنی ش�یر رو با ش�لغم میفروش�ه» .حاال گویا بع�د از  2دهه و پس از مطرح ش�دن
بازگشت نوستالژیهایی مثل کوپن ،گویا قرار است چشممان به این نوع کاسبی هم روشن شود که
البته ش�نیدهها حاکی از این اس�ت که این بار پای این نوع فروشهای اجباری به شبکههای توزیع
هم باز ش�دهاست .راس�تی این روزها در محله ش�ما روغن را همراه با چه کاالیی میفروشند؟! با
گزارش
در این باره همراه باشید:

پیمان صفردوست

پس از بروز التهاب در بازار روغن نباتی برخی ش��رکتهای پخش
و توزیعکنندگان مواد غذایی در اقدامی فرصتطلبانه فروش روغن
نبات��ی به مراک��ز عرضه و مصرفکنن��دگان را منوط ب��ه خرید برخی
محصوالت نظیر رب ،تن ماهی ،کیک و ...کردهاند

این کار تخلف است
عب��اس تاب��ش در جلس��های ب��ه ریاس��ت مع��اون
وزی��ر و رئی��س س��ازمان حمایت مصرفکنن��دگان و
تولیدکنندگان با حضور نمایندگان شرکتهای تولیدی
و پخش در زمینه فروش اجباری روغن نباتی به همراه
س��ایر محصوالت بحث و بر تخلف ب��ودن این موضوع
تاکی��د ک��رد .وی با تاکی��د بر اینکه ف��روش اجباری
ه��ر کاالیی ب��ا کاالی دیگر خالف قانون اس��ت ،اظهار
ک��رد :باید رفتار همه عوامل ف��روش و توزیعکنندگان
و نمایندگیه��ای عرض��ه م��ورد رصد ق��رار گیرد و از
انجام تخل��ف موضوعی بهویژه عرضه خارج از ش��بکه
و گرانفروشی جلوگیری ش��ود .بدیهی است مسئولیت
عملک��رد کلیه ویزیتورها و عوام��ل پخش با واحدهای
اصلی است و حتما باید کنترلهای الزم در این زمینه

توس��ط این ش��رکتها صورت گیرد .بهگفته
این مقام مس��ئول طبق دس��تورالعمل ابالغ
ش��ده ای��ن س��ازمان ،س��ازمانهای صنعت،
مع��دن و تجارت اس��تان و بازرس��ان اصناف
موظفند ،ضمن برنامهریزی مناس��ب و انجام
بازرس��یهای م��وردی و مس��تمر ،اقدامات
نظارتی و بازرسی خود را بر چگونگی فروش
و توزیع روغن خوراکی متمرکز کنند.
تابش افزود :اقدامات نظارتی ب��رای اقالم یارانهای و
کاالهای اساسی همچنان با جدیت و با استفاده از توان
و ظرفیت تمامی دستگاههای نظارتی در حال پیگیری
اس��ت و تاکنون پروندههایی نیز برای متخلفان تشکیل
ش��ده ،اما انتظ��ار داریم با خودکنترلی ش��بکه فروش،

این مشکل نتیجه بیبرنامگی است
قاس��معلی حس��نی ،دبی��ر کل
اتحادی��ه بنکداران م��واد غذایی در
ای��ن ب��اره در گفتوگ��و با
 ،عنوان ک��رد :این ی��ک امر واضح
اس��ت که فروش اجب��اری یک کاال
به هم��راه ی��ک کاالی دیگر طبق
قانون جرم اس��ت .براس��اس قانون
فروش��ندگان چنین حقی ندارن��د و نهادهای
نظارتی میتوانند با آنها برخورد قانونی انجام
دهند .البته نکته مهمتر از بازدارندگی قانونی
ل حاضر دلیلی برای ایجاد
این است که در حا 
چنین اجباری برای خریداران وجود ندارد.
وی در این باره تاکید کرد :بهنظر میرس��د
ای��ن قبیل سوءاس��تفادهها بیش��تر مربوط به
روزهایی باش��د ک��ه کمبود مقطع��ی روغن
نباتی در س��طح بازار بهوج��ود میآید ،وگرنه
چنین مش��کلی نمیتواند در دوره وفور کاال و
بهصورت دائم وجود داشته باشد.
حس��نی در بخش دیگ��ری از صحبتهای
خود با
 ،بیان کرد :این موضوع که چرا
روغ��ن یا برخی کاالهای دیگر در مقاطعی در
بازار کمیاب میش��وند ،بی��ش از آنکه مربوط

به ناتوانی کش��ور در تولید باش��د،
مربوط به برنامهریزیهای نادرست
در واردات و ترخی��ص م��واد اولیه
این صنعت اس��ت که اث��رات آن تا
بازارهای فروش تسری پیدا میکند.
وی در ای��ن ب��اره عن��وان ک��رد:
وقت��ی ذخیره انبارهای م��واد اولیه
تولیدکنندگان به پایان میرسد و تامین مواد
اولیه نیز انجام نمیش��ود ،طبیعی اس��ت که
خط تولید مجبور به توقف میش��ود و در این
شرایط تعادل سیستم و عرضه و تقاضا در بازار
به هم میخورد.
حسنی در این باره یادآور شد :نگرانی مردم
از نایابی کاال و ذخیره بیشتر مواد و همینطور
سوءاستفاده س��ودجویان و تشکیل بازار سیاه
موج��ب دام��ن زدن ب��ه ای��ن بههمریختگی
میشود .ش��رایط امروز بازار نیز چه در حوزه
توزیع و چه در بخش خردهفروش��ی معطوف
به همی��ن موضوع اس��ت ،در صورتی که اگر
برنامهری��زی برای تامین م��واد اولیه ،تولید و
توزیع بهدرس��تی انجام میش��د ،بروز چنین
پدیدهای در بازار بعید بود.

کار ،کار داللهاست
س��ید محمد تق��ی طباطبایی حکیم،
مدی��ر کل رواب��ط عموم��ی ش��رکت
بازرگان��ی دولتی ایران نی��ز در این باره
در گفتوگو با
اظهار کرد :درباره
توزیع مویرگی متاسفانه باتوجه بهدست
داشتن داللها ،در این مدت مواردی از
سید محمد تقی طباطبایی
تخلف در حوزه نرخ مشاهده شد.
مدیر کل روابط عمومی ش��رکت بازرگانی دولتی ایران درباره
گزارشه��ای مربوط به فروش اجباری کااله��ای دیگر به همراه
روغن نیز عنوان کرد :در صورت توزیع متناس��ب روغن نباتی در
بازار ،امکان سوءاس��تفادههای اینچنینی وجود نخواهد داشت و
بهنظر میرسد چنین مواردی که در قالب گزارشهای مردمی به
س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همینطور
س��ازمان تعزیرات ارس��ال میش��ود ،بی��ش از اینک��ه مربوط به
فروش��گاههای شناخته ش��ده و بزرگ باشد ،مربوط به واحدهای
کوچ��ک صنفی اس��ت که کمت��ر در تی��ررس بازرس��یها قرار
دارند.
در ای��ن زمینه انجمن صنای��ع روغن نباتی نی��ز اعالم کرد با
فروش اجباری س��ایر کاالها همراه با روغن نباتی مخالف است و
این اقدا ِم خالف قانون ارتباطی با این نهاد ندارد.
محمد قاجاریه ،بازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران
در این زمینه عنوان کرد :متاسفانه طی هفتههای اخیر و پس از

مردم موارد تخلف را گزارش دهند
مع��اون نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت،
معدن و تجارت اس��تان تهران نی��ز در این باره
اع�لام کرد ف��روش روغ��ن مصرف خان��وار به
واحده��ای صنفی و مصرفکنن��دگان منوط به
خرید س��ایر اقالم ،از مصادیق ف��روش اجباری
است.
س��عید محمدیپور اظهار کرد :بررس��یهای
میدانی بازرسان طی روزهای اخیر نشان میدهد تعدادی
از ش��رکتهای پخش و صنوف توزیع��ی ،فروش روغن با
مص��رف خانوار را منوط به خرید س��ایر اقالم کردهاند که

شاهد بروز تخلفاتی از این قبیل نباشیم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه بازرس��ان در
واحدهای صنعت ،مع��دن و تجارت موظفند
کم��اکان با نظ��ارت الزم ،با ف��روش اجباری
کاالها همراه با روغن نباتی یا هر کاالی دیگر
بهشدت مقابله و در صورت مشاهده تخلفات،
برخورد قانونی کنند ،خاطرنش��ان کرد :مردم
میتوانند تخلفات مشاهده شده را از طریق تلفن ۱۲۴
سازمان حمایت و سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
اس��تانها گزارش کنند .در ادامه شرکتهای تولیدی و
پخش روغن خوراکی اظه��ار کردند کارخانجات روغن
نباتی هیچ نقشی در فروش اجباری سایر کاالها همراه
ب��ا روغن نباتی نداش��ته و فرآیند ف��روش روغن نباتی

در ش��بکه توزیع مطابق ضوابط انجام میشود ،اما بعضا
تخلفاتی ازسوی برخی عوامل فروش صورت میپذیرد
ک��ه باید با آن برخورد ش��ود ،این در حالی اس��ت که
گزارشهای میدانی اوایل آذر نش��ان میدهد در برخی
فروش��گاهها فروش روغن از یک برن��د منوط به خرید
س��ایر اقالم از همان برند ش��ده و مس��ئوالن فروشگاه
اذعان کردهاند شرکت فروشنده هم ،فروش روغن خود
را مشروط به خرید اقالم دیگر آن برند کرده است.
بررس��یهای میدانی بازرسان سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اس��تان تهران در اواخر ماه یادشده نیز نشان
داد تعدادی از ش��رکتهای پخ��ش و صنوف توزیعی،
فروش روغن با مصرف خانوار را منوط به خرید س��ایر
اقالم کردهاند.

براس��اس ماده  ۶۴قانون نظ��ام صنفی ،معادل
تخلف فروش اجباری است.
وی در ادامه تاکید کرد :بازرسان این سازمان
و ات��اق اصن��اف در صورت مش��اهده و دریافت
گزارش ،ب��ا متخلفان برخ��ورد قانونی میکنند
و مراتب به س��ازمان تعزیرات حکومتی ارس��ال
خواهد شد.
این مقام مس��ئول در پایان از ش��هروندان خواست در
صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی مراتب را به سامانه
 ۱۲۴گزارش کنند.

بروز الته��اب در بازار روغن نباتی برخی
ش��رکتهای پخ��ش و توزیعکنن��دگان
مواد غذای��ی در اقدام��ی فرصتطلبانه
فروش روغ��ن نباتی ب��ه مراکز عرضه و
مصرفکنندگان را منوط به خرید برخی
محصوالت نظیر رب ،ت��ن ماهی ،کیک
محمد قاجاریه
و ...کردهاند.
بن��ا به گ��زارش انجمن صنفی صنایع روغ��ن نباتی ایران ،وی
اف��زود :کارخانجات روغن نباتی هیچ نقش��ی در فروش اجباری
سایر کاالها همراه با روغن نباتی ندارند و قیمتگذاری و فروش
روغن نباتی توسط کارخانجات منطبق با قانون و ضوابط سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
قاجاریه تصریح کرد :انجمن روغن نباتی از کارخانجات تولیدی
روغن نباتی خواس��ته که با فروش اجباری کاالها همراه با روغن
نباتی توس��ط عوامل توزیعی بهش��دت مقابله کنند و بسیاری از
کارخانجات نیز بهصورت مکتوب و رسمی با این موضوع برخورد
کردهاند.
بازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در پایان خاطرنشان
ک��رد :نظارت بر توزیع و فروش مواد غذایی با س��ازمان حمایت،
س��ازمان تعزیرات حکومتی ،اتاق اصناف و س��ایر دس��تگاههای
نظارتی است و آنها باید برای حل این مشکل ورود و با متخلفان
برخورد کنند.

یک سوءتفاهم کوچک
اینک��ه فروش اجباری کااله��ای دیگر به همراه
روغن نباتی ،تخلف و جرم است و باید مورد پیگرد
قرار بگیرد که جای بحث ندارد اما اعالم همکاری
نک��ردن با عامالن این تخلف هم که مزیت خاصی
ندارد .دوستان دس��تاندرکار! این اتفاق در کشور
م��ا در حال روی دادن اس��ت و تعدد گزارشهای
میدانی نیز موید همین مطلب اس��ت .آنچه مردم
امروز از مسئوالن انتظار دارند کمی بیش از اعالم
برائ��ت از عام�لان این موضوع و وعده رس��یدگی

است .فش��ارهای اقتصادی در بیسابقهترین شکل
بر ش��انههای اقش��ار کمدرآمد جامعه س��نگینی
میکند و در این شرایط دشوار مردم از شما انتظار
حمایت و رسیدگی دارند .راستش را بخواهید من
فکر میکنم در زمینه ش��رح وظایف سوءتفاهمی
رخ داده ،وگرن��ه من هم که پش��ت می��ز کارم در
منزل نشس��تهام به اندازه ش��ما از موضوع فروش
اجب��اری کاال به م��ردم ناراحتم و نس��بت به این
تخلف اعالم انزجار میکنم.
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رکود کرونا دامن
بازار کریسمس
را هم گرفت

امسال مناسبتهای مختلف تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا به شیوهای
متفاوت برگزار ش��د و بازار اقالم مناسبتی هم از رونق هر سال برخوردار
نبود .جش��ن کریس��مس هم که در آس��تانه آن قرار داریم از این قاعده
مستثنا نیست.
گزارشه��ا از ب��ازار حاک��ی از بیرونقی فروش اقالم مرتبط با جش��ن
کریسمس است و برخی فروشندگان از افت شدید فروش خود نسبت به
سالهای قبل خبر میدهند ،این در حالی است که در سالهای گذشته

گزارشهای میدانی نش��ان میداد این بازار از رونق خوبی برخوردار است
و فقط مس��یحیان مخاطب آن نیستند ،بلکه افراد از سایر ادیان هم برای
جشن کریسمس آماده میشوند .با این حال بهنظر میرسد امسال بهدلیل
ش��یوع ویروس کرونا و پرهی��ز از دورهمی و همچنین وضعیت اقتصادی
و معیش��تی مردم در پی ای��ن اپیدمی ،بازار اقالم این جش��ن هم مانند
مناس��بات قبلی افت قابلتوجهی داش��ته اس��ت .در این میان مشاهدات
میدانی از قیمتها نیز حاکی از آن است که مهمترین کاالی این جشن،
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منتظر نوزدهمین نمایشگاه
بینالمللی کشاورزی
در اصفهان باشید

مسعود دانشمند

کارشناس و فعال اقتصادی

دیدگاه��ی که اکث��ر کارشناس��ان و فعاالن
ح��وزه اقتصاد به موضوع تنظی��م بازار و بحث
قیمتگذاریه��ا دارند ،معطوف به آزادی عمل
فع��االن بازار در قیمتگ��ذاری و در عین حال
ایج��اد زمینه برای ی��ک رقابت اقتصادی میان
آنهاس��ت .در این راس��تا اعتقاد بر این است که
تنظیم بازار با همه برنامهها و طرحهایی که در
زمینه آن ازسوی دولت و نهادهای زیرمجموعه
آن مطرح میشود ،بهصورت بنیادی با آنچه در
مبان��ی اقتصادی از آن بهعنوان تنظیم بازار یاد
میشود ،متفاوت است.
در واق��ع اصلی ک��ه اقتصاددانان بر آن تاکید
دارن��د این اس��ت ک��ه قیمتگ��ذاری خارج از
محدوده اختیارات دولت و اش��تباه اس��ت .آنها
اعتق��اد دارند تنظیم بازار زمانی رخ خواهد داد
ک��ه تعادل بهصورت طبیعی و در نظام عرضه و
تقاضا حاصل شود و نقش دولت ایجاد و کنترل
این تعادل بین عرضه و تقاضا در کشور است.
اگ��ر از این منظر به بازار ن��گاه کنیم ،به این
نتیجه میرسیم که ما سالهای زیادی را صرف
روش اش��تباه کنونی کردهایم و نباید انتظاری
جز پاس��خهای نادرس��ت نیز داشته باشیم .در
حقیق��ت تا زمانی ک��ه دولت وظیفه خود را در
تنظیم بازار بهجای نظارتهای اصولی بر بازار،
محدود به قیمتگذاری میبیند و بر این روش
پافش��اری میکند ،ما نبای��د انتظار یک تعادل
پایدار در بازار کش��ور را نیز داش��ته باش��یم و
هم��واره بای��د روال کار را ب��ر اقدامات مقطعی
و پیامده��ای مثبت کوتاهمدت ببینیم و جالب
اینکه بیش��ترین نق��اط ضعف ما در ب��ازار نیز
معطوف به همین موضوع است.
گرچه برخی فعاالن این حوزه همچنان دلیل
افزای��ش قیمت مقطعی کاالها را کاهش میزان
عرض��ه آن کاال در آن مقاط��ع زمانی میدانند
اما بهنظر میرس��د برنامهریزیهای اشتباه در
تامی��ن کاال ،در این زمینه تاثیرگذارتر اس��ت.
دول��ت در جایگاهی قرار دارد که میتواند قبل
از وقوع کمیاب ش��دن و گرانی کاال در بازار ،با
افزای��ش واردات نظام عرضه و تقاضا را متعادل
نگ��ه دارد ت��ا افزایش قیمت بیدلی��ل در این
زمین��ه بهوج��ود نیاید؛ البته ای��ن برنامهریزی
دول��ت میتواند در صادرات هم وجود داش��ته
باشد و دولت برای مازاد تولید در مقاطع زمانی
راهکارهای موثر در نظر بگیرد.
اگر معتقد به اقتصاد آزاد باشیم ،باید بپذیریم
بنگاههای اقتصادی آزاد باشند تا برای کاالهای
خود قیمتگذاری انجام دهند و با برخوردهای
دستوری آنها را محدود نکنیم ،زیرا در این نوع
اقتص��اد ،اصطالحی بهنام گرانفروش��ی وجود
ندارد و صاحب کاال میتواند آن را با هر قیمتی
که تمایل دارد عرضه کند.
البت��ه در ای��ن زمین��ه دولت نق��ش دیگری
خواه��د داش��ت و آن جلوگیری از انحصار و در
عین حال ایجاد رقابت بین بنگاههای اقتصادی
است .یعنی اگر واردکنندهای قصد احتکار کاال
و فروش آن با قیمت باالتر در زمان مناس��ب را
داش��ته باش��د ،نقش دولت در تنظیم بازار این
اس��ت که اج��ازه دهد واردات آن کاال توس��ط
واردکنن��دگان دیگ��ر نیز انجام ش��ود تا به این
وس��یله ،ایجاد رقابت برای جلب نظر مشتری،
باعث ایجاد تعادل در قیمتها شود.
طبیعی اس��ت که اگ��ر واردات و توزیع یک
کاال بهدس��ت یک نفر یا یک گروه باش��د ،نظام
عرضه و تقاضا ،احتکار و در نهایت گرانفروش��ی
بهوج��ود میآید و مصرفکنن��ده از نظر مالی
متضرر میش��ود ام��ا اگر زمینه ایج��اد رقابت
می��ان واردکنندگان فراهم ش��ود ،قیمتها در
مکانیسم بازار بهشکل منطقی تعیین میشوند.
همچنی��ن ب��رای آزادی واردات نی��از به ارز
تکنرخ��ی وج��ود دارد .گرچ��ه ارز تکنرخی
قیمته��ا را در بازار حتی در کاالهای اساس��ی
به ش��کل محسوس��ی افزایش خواه��د داد اما
برای حل این مش��کل نی��ز راهکارهایی وجود
دارد؛ مث�لا بهجای اینکه یاران��ه به واردکننده
پرداخت ش��ود ،دولت آن را بهنوعی در اختیار
خریدار نهایی و مصرفکننده قرار دهد که این
کار مزیتهایی خواهد داش��ت؛ از جمله اینکه
دول��ت و زیرمجموعهه��ای آن ،بهدلی��ل ارائه
ارزه��ای خاص ،خود را در قیمتگذاری کاالها
محق نخواهند دانس��ت و احتمال فسادآفرینی
در اختص��اص یارانه ب��ه ارز وارداتی هم از بین
خواه��د رفت و کاال با قیمت کمتری در اختیار
مصرفکننده قرار میگیرد.

