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أكد أن ضبط السوق واجب وطني ووظيفي

الهارون: الحمالت التفتيشية مستمرة
على األسواق لعدم استغالل المستهلكين

ص���رح وزي���ر التجارة 
الهارون  والصناعة أحم���د 
بأن وزارة التجارة والصناعة 
مس���تمرة في عملها وبجهد 
مكث���ف لضبط االس���واق 
احمللية من أي اختالالت قد 
تطرأ عليها، وأكد الهارون ان 
الوزارة مستمرون  مفتشي 
بإجراء احلمالت التفتيشية 
الفترتني  في االسواق خالل 
الصباحية واملسائية للتحقق 
من مدى توافر الس���لع بها 
وعدم استغالل املستهلكني، 
خصوص���ا فيما ط���رأ على 

اسعار بعض اخلضراوات بسبب شح في الواردات من 
دول املنشأ، فقد اكد الهارون ان مفتشي الوزارة يقومون 
بش���كل يومي بالكشف عن مخازن الشركات املستوردة 
للسلع الغذائية وبالذات اخلضراوات والتأكد من عدم وجود 
كميات يتم تخزينها بقصد رفع اسعارها رفعا غير مبرر، 
وقد مت ضبط بعض الش���ركات بالفعل، وقام املفتشون 
بتحرير مخالفات لهم وإحالتهم للنيابة التجارية وإجبارهم 
على عرض تلك السلع في االسواق لتكون متوافرة أمام 
املستهلك لتغطية الطلب عليها بهدف استقرار أسعارها. 
وأشار الوزير الى ان بعض مسؤولي الوزارة قاموا بزيارة 
لشبرة اخلضار بالشويخ ملتابعة هذا املوضوع، وقد تبني 
لهم ان هناك بعض الشبرات غير مستغلة لتسويق املنتجات 
الزراعية املستوردة مما يقلل من املعروض منها لتلبية 
طلب املستهلك عليها، وقد ساهم هذا االمر في ازدياد هذه 
املشكلة بشكل كبير، حيث قامت الوزارة مبخاطبة اجلهات 
املختصة كي تقوم بدورها بفتح تلك الش���برات املغلقة 
أمام الباعة واملستهلكني للمساعدة في اجلهود املبذولة 
لكبح أي ارتفاع يطرأ على االس���عار. وقد اجتمع وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون بوكيل الوزارة رشيد 
الطبطبائي والوكيل املس���اعد لشؤون الرقابة التجارية 
ومدير ادارة الرقابة التجارية ومدير ادارة حماية املستهلك 
ومدي���ر ادارة التموين ومراقبي ادارة الرقابة التجارية. 
وحث الوزير املراقبني على تكثيف اجلهود بشكل أكبر 
وعدم السماح ملن يقوم باستغالل املستهلك في أي عمليات 
رفع غير مبرر لالسعار وبالتالي حترير محاضر ضبط 
لهم ومخالفتهم واحالتهم للجهات املختصة. كما دار في 
االجتماع استعراض جهود الوزارة املتواصلة للوقوف على 
االرتفاع الذي طرأ على اسعار بعض اخلضار كالطماطم، 
وأعطى الوزير توجيهاته للمراقبني بأن يقوموا بدورهم 
املطل���وب منهم رافضا أي تقاعس أو بطء من أي منهم، 
مذكرا بأن دورهم في مس���ألة ضبط السوق هو واجب 

وطني، باالضافة الى انه واجب وظيفي.

يقي���م الصالون االعالمي ندوته االس���بوعية والتي 
يستضيف فيها وزير التجارة والصناعة احمد الهارون، 
مساء اليوم في املقر املؤقت للصالون االعالمي باليرموك، 
ق 4 � الشارع االول � منزل رقم 36 باجتاه شارع املشاة.

وتتركز الندوة حول العديد من القضايا التي تتعلق بأداء 
وزارة التجارة والصناعة واالزمات التي تتبنى الوزارة 
وضع حلول لها مثل غالء االسعار وكيفية التصدي له، 
وقانون الشركات وآخر املس���تجدات حوله والبورصة 
والعديد من القضايا على الساحة االقتصادية.وقال االمني 
العام لهيئة امللتقى االعالمي العربي ماضي اخلميس ان 
الندوة ستكون جلسة ودية يتناول فيها الوزير ظاهرة 
ارتفاع االسعار والتي وصفها في آخر تصريح له ب� »غير 
املبررة«، والتوصيات التي اقرها املجلس في جلس���ته 
املخصصة لظاهرة غالء االس���عار، واالفكار التي خرج 
بها تقرير اللجنة املالية بهذا الش���أن.واوضح اخلميس 
ان الندوة س���تتناول ايضا اجنازات وخطوات الوزارة 
البناءة مثل البنود التي رفعها الوزير الى رئاسة مجلس 
الوزراء مبا يخص تفعيل دور »املقاصة العقارية للحد 
من التالعبات واملش���كالت الكبيرة التي كانت تظهر بني 
احلني واآلخر بسبب عدم وجود ثقة بني اطراف الصفقات 
العقارية املبرمة، والدور املهم الذي لعبه وزير التجارة 
والصناعة في تفهمه للحاجة املاسة الى سوق العقار الذي 
يعيش حالة تستوجب اعادة تنظيمه، الى جانب مناقشة 

آخر املستجدات على الساحة االقتصادية.

في البداية أكد رئيس جمعية 
الرق���ة التعاوني���ة، عبدالهادي 
التجارة هي  احلويلة أن وزارة 
املعن���ي األول واألخير بضبط 
األس���عار وايق���اف املتجاوزين 
من الشركات والتجار املوردين 
للمواد الغذائية واالستهالكية عند 
حدودهم، بدال من ترك احلبل على 
الغارب لهم، مما سيجعل الطريق 
أمام جشعهم سهال دون حسيب 

أو رقيب.

مسؤولية »التجارة«

وقال احلويل���ة، ان ما أثبته 
الواقع خ���الل هذه األيام هو أن 
وزارة التجارة باتت عاجزة عن 
مواجهة الغالء الفاحش الذي عم 
املواد التي حتتاجها ربة األسرة، 
متسائال: أين قوانني وزارة التجارة 
من هذه الظاهرة التي استفحلت 
وعمت بلواه���ا؟ محمال الوزارة 
مسؤولية اهمال هذا الفلتان من 
قبل التجار الذين هم من افتعل 
ه���ذا الغالء، وال���ذي أصبح في 
الكويت األكثر ضراوة بني الدول 
املجاورة، مستشهدا بالعديد من 
الدراسات التي أثبتت ذلك، وهو 
ما دعا الكثير من املواطنني الى 
حتمل عناء السفر والتسوق من 

اململكة العربية السعودية.
وأض���اف احلويل���ة أن دور 
اجلمعي���ات التعاونية يجب أن 
يشرق خالل هذه الفترة العصيبة، 
والتي وص���ل فيها ثمن كرتون 
الطماطم الى 5 دنانير، الفتا الى 
أن جمعية الرقة التعاونية قامت 
من خالل مجل���س ادارتها بدعم 
العبء على  الطماطم وتخفيف 
املهرجانات  ان  املستهلك، وقال: 
التسويقية وخصوصا مهرجان 
اخلضار والفواكه هي املالذ الوحيد 
للمس���تهلك من لهيب األسعار 
مشددا على أهمية استمرار هذه 
املهرجانات ودعمها بصورة أكبر 
السيما فيما يخص املواد الغذائية 

واالستهالكية.
من جهة أخرى، دعا احلويلة 
احت���اد اجلمعي���ات إلى حتمل 
مس���ؤولياته، وأن يك���ون له 
وقفة جادة في ه���ذه الظروف 
العصيبة، وذلك من خالل الضغط 
على التجار وإلزامهم بضوابط 
في هذا اخلص���وص للحد من 
التحايل على املستهلك واحتكار 
األصناف التي يوردونها، الفتا 
إلى أن املفترض أن يعطى احتاد 
اجلمعيات صالحيات أكبر تشمل 
فرض عقوبات صارمة على من 
تسول له نفسه االحتكار وافتعال 
غالء يضر مبصلح���ة املواطن 

واملجتمع.
كما دعا احلويلة إلى انتهاج 
املقاطعة س���بيال وحيدا لردع 
التاجر عن جشعه وطمعه، وقال: 
البد أن يكون لدينا إرادة قوية 
املنتجات  وجادة في مقاطع���ة 
املرتفعة األس���عار، معتبرا أن 
ادعاءات التجار بوجود غالء في 
ادعاء  الطماطم إمنا هو  مصدر 
باطل، وإن أسعار الطماطم في 
بلد املنشأ ليست بالصورة التي 

العاملية ليرفع أسعار سلعه إلى 
حدود خيالية تصل إلى أضعاف، 
وبرر لنفسه اجلشع وعدم القبول 

بالربح البسيط.
ولف���ت الس���محان إل���ى أن 
اإلجراءات احلكومية املتبعة في 
هذا الصدد يجب أن تكون صحيحة 
وملموسة، وهناك قوانني حتتاج 
التطبيق ملصلحة املوطنني  إلى 
والوافدين واملستهلكني، الفتا إلى 
أن املقاطعة احلقيقية للطماطم 
أو غيره���ا ال تكون إال من خالل 
املستهلك، حيث إن امتناعه ملجرد 
أيام عن ش���راء الطماطم والتي 
تعتبر سريعة التغير وال تتحمل 
أكثر من أيام، سيرغم التاجر على 
إعادة حساباته، وتخفيض السعر 
بدل اخلسارة الكبيرة، مشيرا إلى 
أن على املستهلك أن يصبر وأن 
يكون لديه إرادة وثقافة باملقاطعة، 
وقال: لن يتضرر املس���تهلك إذا 
استخدم معجون الطماطم لعدة 
أيام بدال من الطماطم، حيث إن 
الضرر في ذلك عليه بسيط جدا، 
أما الضرر األكبر فهو على التاجر، 
داعيا إلى عدم انتظار حل سريع 
على مس���توى الدولة، حيث إن 
احلل���ول احلكومية حتتاج إلى 
الصبر، في حني أن احلل الفوري 

بيد املستهلك.
من جانبه، أكد جهاد عطا اهلل، 
أن املقاطعة باتت أمرا ضروريا 
وذلك استجابة لنداء املجتمع الذي 
تضرر بغالء األسعار، منتقدا ما 
يزعمه جتار اخلضراوات والفاكهة 
من غالء األسعار في بلد املنشأ، 
حيث إن بعض اجلرائد الرسمية 
أثبتت عدم صحة هذه االدعاءات. 
وقال عطا اهلل: إن األس���عار في 
الكويت لم تعد حتتملها األسرة 
سواء الكويتية أو غيرها، وليس 
لذلك من سبب إال جشع التجار 
الذين ال يأبهون بعجز الناس عن 
شراء السلع املرتفعة والتي بدأت 
مبادة السكر وانتهينا بالطماطم، 
وال ندري غدا ما الس���لعة التي 
س���ينالها طمع الشركة املوردة 

لها.
وكذلك حتدث أحمد عبدالكرمي 
الذي استبدل الطماطم مبعجونها 
مبينا ان اسعارها مرتفعة جدا 
ومهما تكن األس���باب فهي غير 
مبررة ألن تصل الى احلدود التي 
يعجز الناس عن دفعها خصوصا 
انها س���لعة أساس���ية وليست 
تكميلي���ة وطال���ب عبدالكرمي 
باالجتاه الى البدائل األخرى وان 

كانت تشكل حال مؤقتا.
اما أبومالك وهو وافد سوري 
فقال ان أسعار الطماطم وان كانت 
مرتفعة في سورية واألردن اال ان 
ارتفاعها هناك ال يقارن بارتفاعها 
في الكويت حيث ان سعر الكيلو 
هناك ال يتج���اوز قيمة ال� 200 
فلس، وهذا سعرها في السوق 
والتاجر هناك رابح، وتس���اءل 
ملاذا يك���ون س���عرها هنا أكثر 
من أربعة الى خمس���ة أضعاف 
س���عرها هناك مطالبا التجارة 
بأخذ دورها وحماية املس���تهلك 

من جشع الطامعني.

ويحاسبوا وزير التجارة ليقوم 
بدوره على أكمل وجه، كما أوضح 
أن جمعية العمرية والرابية تقيم 
كل يوم أح���د مهرجانا لتحطيم 
األسعار على اخلضروات والفواكه، 
مما يخفف على املستهلك الكثير 
من تبعات الغالء الفاحش، وقال: 
إن على بقية اجلمعيات أن تقوم 
بدورها املنشود في دعم املستهلك 
وإقامة ه���ذه العروض اخلاصة 

لتخفف عنه وطأة الغالء.

األولوية للمستهلك

أم���ا رئي���س جمعية حطني 
التعاونية عبدالعزيز السمحان، 
فق���ال: إن اجلمعيات التعاونية 
ليست إال جهات لعرض األصناف، 
حيث إننا نعرض السلعة بالسعر 
الذي ق���دم إلينا، ف���إن قبل به 
الزبون أخ���ذه، وإال فإن الباقي 
يكون مرجتعا إلى املستثمر لقسم 

اخلضار والفواكه.
وأضاف السمحان بالقول: إننا 
ال نقف مع التجار على الزبائن، 
بل إنن���ا صرحنا في الكثير من 
األحيان ودعونا إلى جعل األولوية 
ملصلحة املس���تهلك، مشيرا إلى 
أن الرؤية اتضحت خالل اآلونة 
األخيرة، حيث بلغت األس���عار 
أضعافا مضاعفة، واملسؤول هو 
التجار والشركات املوردة، وقال: 
نعم، هناك بالفعل أسعار عاملية 
مرتفعة على بعض األصناف، إال 
أن التاجر استغل موجة الغالء 

بصورة مباشرة من بلد املنشأ، 
مشيرا إلى أن املفترض في احتاد 
التعاونية أن يكون  اجلمعيات 
ل���ه دور في احلد م���ن وصول 
املشكلة إلى هذا احلجم، وعليه 
أن يقوم بسد الطريق على التجار 
واستيراد اخلضراوات والفواكه 

بصورة مباشرة.
وتابع اخلش���اب بأن التجار 
ولألسف الشديد باتوا املتحكمني 
ف���ي أرزاق الن���اس، في حني أن 
وزارة التجارة تقف متفرجة أمام 
طمعهم وجش���عهم والذي يدفع 
ثمنه املستهلك سواء كان مواطنا 
أو مقيما، وقال عن املقاطعة، إن 
الطماطم مادة أساسية ووجبة 
رئيسية في الطعام فكيف لنا أن 
املقاطعة  أن  إلى  نقاطعها، الفتا 
لن جتدي نفعا ولن تؤتي ثمارها 
إال إذا وفرت احلكومة بديال عن 
السلع التي يقاطعها املجتمع، أما 
املقاطعة بغير هذه الصورة فهي 

مقاطعة بتراء ال جدوى منها.
ودعا اخلشاب احتاد اجلمعيات 
إلى توفير أصن���اف بديلة عن 
األصناف االس���تهالكية سريعة 
التي توفرها الشركات  الدوران 
وذلك منع���ا للتاجر من التحكم 
بالسعر، وقال: إن على االحتاد 
أن يورد نفس األصناف السريعة 
الدوران وذلك ليحد من جش���ع 
التاجر واستغالل حاجة الناس 
ملثل هذه السلع، مضيفا أن على 
نواب األم���ة أن يفعلوا دورهم 

على حساب املستهلكني.
وناش���د املطي���ري رؤس���اء 
اجلمعي���ات التعاونية بالوقوف 
صفا واحدا مع احتاد اجلمعيات 
باعتباره مظلة للعمل التعاوني، 
العمل ملصلحة  وذلك من أج���ل 
املس���تهلك الذي لم يعد يتحمل 
احت���كار التج���ار وطمعهم غير 
املبرر في ظل املداخيل احملدودة 
وااللتزامات والديون التي أرهقت 
كاهله، وقال املطي���ري: إننا في 
النهاي���ة مس���تهلكون، ويرهقنا 
ما يره���ق أي مواطن، أفلم يحن 
الوقت لتتحم���ل وزارة التجارة 
مس���ؤوليتها، وتضع حدا لهذه 
املهزلة التي بات الزبون الضحية 

األولى لها.

جشع وتسلط

من جانبه، قال عضو مجلس 
العمرية والرابية  إدارة جمعي����ة 
التعاونية، وممثل اجلمعية لدى 
االحتاد، مبارك اخلشاب، انه يتفق 
مع أي ق����رار حكوم����ي أو نيابي 
يخدم املستهلك ويرفع عنه عناء 
ارتفاع األسعار على املواد الغذائية 
واخلضراوات والفواكه، مشيرا إلى 
أنه الب����د أن تفّعل وزارة التجارة 
أدواتها الرقابية، وقال: لألسف ليس 
هناك أحد يلقي ب����اال ملا يقوم به 

التجار من جشع وتسلط.
وبني اخلشاب أنه ليس مبقدور 
اجلمعيات التعاونية أن تستورد 
الطماطم أو اخلضراوات عموما 

رسمها لنا هؤالء.

غالء مستوحش

أما رئيس جمعية العارضية 
التعاونية، عادل ملفي املطيري، فقد 
حذر من تبعات وخيمة لهذا الغالء 
املصطنع م���ن قبل التجار، ومن 
تقاعس وزارة التجارة واجلهات 
املعنية األخرى عن مسؤوليتها 
في ردع احملتكرين واملتس���ببني 
في هذا الغالء املستوحش الذي 
أرهق كاهل املواطن واملقيم على 
حد سواء، مشددا على أهمية أال 
يتجاهل املجتم���ع دعوة النواب 
إلى مقاطعة الطماطم، ومقاطعة 
أي سلعة يرتفع سعرها بصورة 

غير منطقية.
وق���ال املطيري: إن أس���عار 
الطماطم بلغت حدا قياسيا ال ميكن 
السكوت عنه، وهو ما يستدعي 
حترك جميع شرائح األمة في عمل 
جماعي منظم يضع حدا للمتالعبني 
بأقوات الناس وأرزاقهم، مشيرا 
إل���ى أن وزارة التج���ارة صارت 
تضع املبررات جلش���ع التجار، 
وتقول لنا بني اليوم واآلخر: ان 
الكويت دولة مس���توردة وليس 
لها أن تتحكم في األسعار، داعيا 
املسؤولني في الوزارة إلى اجلدية 
في مراقبة أسعار هذه املواد التي 
يزعم موردوها أنها غالية الثمن 
م���ن مصدرها، والتأكد من خالل 
املعنيني من ذلك بدل إفساح املجال 
للتاجر ملمارسة طمعه والتربح 

 محمد راتب
رغم ارتفاع سعر الطماطم، اال أنها لم تغب خالل هذه الفترة العصيبة عن موائد الكثيرين، حيث رأوا في الدعوة 
الى مقاطعتها أمرا غير منطقي، فهي بالنسبة لهم أمر أساسي، وهل يغنيك عن املاء شيء آخر اذا نابك العطش؟ 
اال أن البعض اآلخر رأى أن ملقاطعة هذه الس�لعة سريعة التحول مصلحة للمستهلك نفسه، فلرمبا كان استبدالها 
مبعجون الطماطم أو االس�تغناء عنها نهائيا لبضعة أيام أمرا غير شديد الضرر، لكنه سيثني جتار الفاكهة احلمراء 

عن جشعهم وتربحهم، وسيضعهم وسلعتهم هذه أمام شبح التكدس واخلسارة الفادحة.

»األنباء« استطلعت في سياق متابعتها ألصداء دعوة النواب والناشطني ملقاطعة الطماطم، آراء بعض التعاونيني، 
حول غالء اخلضراوات واستفحال ظاهرة اجلشع عند التجار، حيث شدد عدد من رؤساء اجلمعيات التعاونية على 
ضرورة وضع حد ملا تشهده السلع األساسية من ارتفاع في األسعار بصورة غير مبررة، داعني الى تكاتف اجلهود 
من أجل مصلحة املس�تهلك، ووضع ضوابط واشتراطات صارمة على جتار املواد الغذائية واخلضراوات والفواكه 
للحيلولة دون حدوث أي تالعب على الناس في األس�عار، أو احتكار بعض املواد من أجل التربح والتكس�ب غير 

املشروع، وفيما يلي التفاصيل:

)محمد ماهر � قاسم باشا(أسعار اخلضار حلقت بالطماط ارتفاعا اشتراها وهو غير مقتنع بسعرها   

أحمد الهارون

.. ويتحدث عن غالء األسعار
في الصالون اإلعالمي اليوم

ثقافة االستهالك
تقف حائرة أمام

تعاونيون: محاربة الغالء تحتاج إلى تكاتف الجميع
مستهلكون: استبدال الطماط بالمعجون حل مؤقت 

الطماط

محمد اجلبري

الجبري: اجتماع طارئ مع اتحاد التجار لبحث الغالء
ولجنة األسعار غير مختصة بالخضراوات والحبوب

أكد رئيس جلنة األسعار في احتاد اجلمعيات محمد اجلبري حرص االحتاد على 
حل مش���كلة الغالء، الفتا الى انه س���يتم عقد اجتماع طارئ م���ع احتاد التجار غدا 

الثالثاء لبحث هذه القضية.
وأض���اف اجلبري ان اللجنة منذ تأسيس���ها لم يدخل اخلض���ار أو احلبوب في 
اختصاصها مطالبا بعض رؤس���اء اجلمعي���ات التعاونية بعدم اطالق التصريحات 

غير املسؤولة والتي تصب في مصلحة بعض التجار.


