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ظريف: نبايد پل حل اختالف امريكا و اروپا بشويم 
سومينتالشظريفبرايبهخطكردنبخشخصوصيبرايهمكاريباشركتهايكوچكاروپاييها

س�وميننشس�تمش�تركظريفبااعضاياتاق
بازرگانيايراندرهمايشمشتركسفرايجمهوري
اسالميبافعاالنبخشخصوصيرقمخورد،ظريف
درايننشس�تبردونكتهتأكيدكردوگفت:ازيك
سونبايدپلحلاختالفبيناروپاوامريكاباشيمو
ازس�ويديگربايدبااعتيادبهتحريمامريكامقابله
كرد.رئي�ساتاقبازرگانينيزپيش�نهادتش�كيل
كميتهمش�تركاتاقاي�رانووزارتخارجهراداد.
 اما آنطور كه از فحواي س��خنان وزير بر مي آمد، ظاهراً 
به دنبال وعده اروپايي ه��ا در افزايش مراودات تجاري و 
اقتصادي با ش��ركت هاي كوچك اروپايي است كه بايد 
و حتماً توس��ط بخش خصوصي واقعي انجام گيرد.  به 
عالوه وي تالش كرد اين موضوع را تبيين كند كه نبايد 
استراتژي يا با ما يا با آنها را دنبال كرد، هر چند كه اجماع 

جهاني پشت سر تحريم هاي امريكايي نيست. 
امريكايمعتادبهتحريم

وزير امور خارجه گفت: امريكا معتاد به تحريم اس��ت و 
بيشترين تحريم ها را در تاريخ عليه بيشترين كشورها 
داش��ته اند كه همين اعتياد در زمان اوبام��ا هم مانع از 
اين مي شد كه با ما همكاري كنند و بيشتر به فكر حفظ 

تحريم هايي كه با برجام لغو نمي شدند، بودند. 
محمدجواد ظريف با اش��اره به سابقه سال هاي84 و85 
كه ما پل حل اختالفات امريكا و اروپا بوديم، گفت: من 
خام نيستم كه فكر كنم ما مي توانيم بين امريكا و اروپا 
درگيري ايجاد كنيم؛ معتقدم يك شكاف بين امريكا و 
اروپا وج��ود دارد، ولي نبايد پل ح��ل اختالف بين اروپا 
و امريكا باشيم. رئيس دستگاه ديپلماسي كشور با بيان 
اينكه روند كنوني دولت امريكا، روند خطرناكي اس��ت، 
اظهار داشت: اروپا، آفريقا و امريكاي التين به اين نتيجه 
رسيده اند كه روند كنوني دولت امريكا، روند خطرناكي 
است و برابر آن مقاومت دارند. وزير امور خارجه تصريح 
كرد: نبايد دنيا را مجبور كنيم كه بين ما و فشار اقتصادي 
يكي را انتخاب كند؛ هرچند م��ا از امكانات ويژه اي كه 

وجود دارد، استفاده مي كنيم. 
وزير امور خارجه در بخش ديگري از سخنان خود تأكيد 
كرد كه سفرا و رؤس��اي نمايندگي هاي خارج از كشور 
موظف هس��تند به بازرگانان و بخش خصوصي جهت 
افزايش صادرات غيرنفتي و محصوالت پتروشيمي كمك 
كنند كه اين نه يك لطف بلكه وظيفه است. ظريف با بيان 
اينكه هر چند مسير براي ارتقا و توسعه بخش اقتصادي 
به ويژه بخش خصوصي بسيار دشوار است، ولي شرايط 
كنوني فرصت هايي را ايجاد كرده اس��ت، گفت: امريكا 
امروز خود را در انزوا حس مي كند و نيازمند فش��ارهاي 

آشكار سياسي است. 

وزير ام��ور خارجه تصريح ك��رد: در گذش��ته عالوه بر 
تحريم هاي امريكا تحريم هاي ش��وراي امنيت اتحاديه 
اروپا و س��اير تحريم ها وجود داش��ت كه نه تنها فشار را 
تشديد مي كرد،  بلكه چتر مقبوليت جهاني به اقدامات 
امريكا مي داد، اما امروز آنها نه تنه��ا اين امكان را ندارند، 
بلكه كشورها و بنگاه هاي اقتصادي را مجبور مي كنند كه 

بر خالف قوانين شوراي امنيت عمل كنند. 
  بيانصاف�ينكنيدش�رايطرابا2س�الپيش

مقايسهكنيد!
وي با بيان اينكه، روند كنوني خطرناك است و ميزان 
مقاومت دنيا بسيار بس��تگي به اين موضوع دارد كه ما 
راه هاي همكاري را شناسايي كنيم، تأكيد كرد: افرادي 
كه با بي انصاف��ي در مورد برجام صحب��ت مي كردند، 
شرايط امروز را با دوس��ال قبل مقايسه كنند تا منافع 
برجام را دريابند، البته هر چند شرايط سختي داريم، اما 
امروز دنيا در كنار ما است و تمامي قواي كشور تجميع 
و متحد ش��ده تا از اين برهه خطير عبور كنيم و نياز به 
همكاري بخش خصوصي داريم تا اين تهديد را تبديل 
به فرصت كنيم. ظريف خاطرنشان كرد: به امريكا نشان 

مي دهيم كه بايد اين اعتياد را ترك كند، ما كش��وري 
هس��تيم كه به  رغم فش��ار امريكا امنيت داريم، امريكا 
40 س��ال با فش��ار، تحريم و دروغ س��ازي با ما مقابله 
مي كند، اما ه��ر روز به لطف خدا و هم��ت مردم ايران 
پيشرفت بيشتري داريم، هرچند سختي هايي را تحمل 
كرديم، اين سربلندي آسان به دست نيامده و بيش از هر 

زمان ديگري نياز به همكاري و همراهي دارد. 
وي ادام��ه داد: »قطعنامه 2231 ش��وراي امنيت، از 
همه كش��ورها و س��ازمان هاي بين المللي مي خواهد 
اقداماتي را انجام ندهند كه مانع 2231 باش��د؛ يعني 
امروز وقتي امريكايي به يك فعال بخش خصوصي يا 
بانك مراجعه مي كند، نه تنها نمي تواند بگويد براساس 
مقررات بين المللي موظفيد با ايران يك برخورد داشته 
باشيد، بلكه مجبور است به آنها فشار وارد كند تا خالف 
تعهدات بين المللي خود اق��دام كنند و اين براي دنيا 

بسيار دشوار است.« 
وزير ام��ور خارجه اظهار داش��ت: دني��ا در برابر يك 
انتخاب قرار گرفته و امروز براي همه دنيا اين انتخاب 
كاماًل آش��كار اس��ت؛ گر چه براي ما حدود 40 سال 

گذشته و روشن است كه بايد بين حيثيت خود و دنبال 
روي از امريكا )يكي را( انتخاب كنيم. 

فرصتفعاالناقتصادي
برايهمكاريباشركتهايكوچكومتوسط

ظريف ادام��ه داد: ام��كان كار با ش��ركت هاي كوچك 
و متوس��ط يك فرصت براي فع��االن بخش خصوصي 
جمهوري اسالمي ايران اس��ت كه مي تواند به پويايي و 
رشد و نمو بخش خصوصي كمك كند، زيرا طرف اصلي 

اين شركت ها بايد بخش خصوصي باشد. 
محمدجواد ظريف در يك ماه اخير س��ه ب��ار در جمع 
فعاالن اقتصادي حاضر ش��ده است؛ نخست، يك شنبه 
س��وم تيرماه به ميان اعضاي هيئت نماين��دگان اتاق 
بازرگاني ايران رفت؛ دوشنبه بيست و پنجم تيرماه نيز 
در نشست هم انديشي نمايندگان خارجي مقيم ايران و 
فعاالن اقتصادي شركت كرد و ديروز در نقش فرماندهي 
سفيران و رئيسان نمايندگي جمهوري اسالمي ايران پا 
به پارلمان بخش خصوصي گذاشت. اما شافعي، رئيس 
اتاق بازرگاني اي��ران در اين همايش بيش��تر به دنبال 
تبعات تحريم هاي پي��ش رو براي فع��االن اقتصادي و 

بهبود اتاق بازرگاني و وزارت ام��ور خارجه بود. رئيس 
اتاق بازرگان��ي ايران وضعيت كنوني اقتصاد كش��ور از 
ديد بخش خصوصي و همچنين اثرات خروج يك جانبه 
امريكا از برجام را تش��ريح كرد و گفت: داد و ستدها در 
حال انجام اس��ت و صادرات نفتي با افت شديد مواجه 
نمي شود. همچنين تحريم كامل صنايع غيرممكن است، 
ولي عامل افزايش هزينه ها مي شود. غالمحسين شافعي 
افزود: قصد همكاري اتاق بازرگاني ايران و ديپلماس��ي 
سياسي در اين برهه حساس از تاريخ كشور و در راستاي 
خنثي كردن توطئه هاي كشورهاي ديگر اين است كه 

بتوانيم قدمي براي اداي دين خود به مردم برداريم. 
  تالشهايمشتركبرايغلبهبرمشكالت

شافعي تصريح كرد: فقط با تالش هاي مشترك است كه 
مي توان بر مشكالت غلبه كرد. صنفي گري در زمان هايي 
كه تحريم ها موقعيت ما را نش��انه گرفته، جز خس��ران 
عواقبي نخواهد داشت. رئيس پارلمان بخش خصوصي 
اظهار كرد: به نظر مي رسد گره هاي ايجاد شده در جريان 
ارتباطات مالي و بانك��ي ايران با دنيا به س��ادگي قابل 
گشايش نباشد،بنابراين بايد به فكر روش هايي براي بي اثر 
كردن تحريم هاي مالي امريكا باشيم و از پيمان هاي پولي 
دوجانبه و فضاي مالي ساير حساب هاي بورس در حدي 

كه بتوان به آنها اعتماد كرد، استفاده كنيم. 
  صادراتنفتيباافتشديدمواجهنميشود

وي بيان كرد: در ش��رايط فعلي اغلب صادركنندگان 
ايراني باي��د از ارتباطات بانكي محروم باش��ند، ولي به 
ف��روش محصوالت خود و داد و س��تد ادام��ه داده اند؛ 
بنابراين با توجه به زمان بن��دي آغاز تحريم ها مي توان 
اميدوار ب��ود براي صادرات نفتي با افت ش��ديد مواجه 
نشود؛ اگر چه قضاوت اثرات دراز مدت تحريم ها نيازمند 
گذر زمان است و هزينه هاي جانبي آن قابل توجه خواهد 
بود. ش��افعي گفت: اگرچه در س��ال هاي بعد از برجام 
همكاري هاي ارزشمندي بين وزارت امور خارجه و اتاق 
بازرگاني ايران برقرار بوده اس��ت، ولي تا رسيدن به يك 
ديپلماسي قوي و كارآمد هنوز فاصله زيادي باقي  مانده 
است. وي تأكيد كرد: اقتصاد خارجي بايد توسط بخش 
خصوصي اداره شود، نه در خدمت بنگاه ها و شركت هاي 
دولتي قرار گي��رد. وي خطاب به وزير ام��ور خارجه و 
سفرای حاضر گفت: هرچند مقوله ديپلماسي اقتصادي 
تاكنون مغفول مانده و تعداد مذاكره كنندگان اقتصادي 
در بخش خصوصي و دولتي كم بوده است، اما پيشنهاد 
مي ش��ود افرادي تربيت ش��وند و كميته اي با حضور 
مس��ئوالن و كارشناس��ان اتاق بازرگاني و نمايندگان 
معاونت ديپلماسي وزارت امور خارجه تشكيل شود تا به 

اين موضوع به طور تخصصي رسيدگي كنند.

سكه از ۴ ميليون تومان گذشت
قيمتانواعس�كهدي�روزدرب�ازارتهرانب�اافزايشش�ديدي
نس�بتبهروزگذش�تهمواجهش�د،بهط�وريكهقيمتس�كه
تمامبه�ارآزاديطرحجدي�د۴ميليونتوم�انراني�زردكرد.
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )امامي( روز يك شنبه هفتم 
مردادماه 97 در بازار تهران )در لحظه تنظيم خبر( با 490 هزار تومان 
افزايش قيمت نسبت به روز گذشته با رقم 4 ميليون و 16 هزار تومان 
به فروش رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 
150 هزار تومان رشد قيمت نسبت به روز گذشته به ارزش 3 ميليون 
و 355 هزار تومان داد و ستد شد. از سويي ديگر، ديروز در بازار آزاد هر 
قطعه نيم سكه بهار آزادي با 111 هزار تومان افزايش قيمت نسبت به 
روز گذشته يك ميليون و 855 هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي 
نيز با 69 هزار تومان رشد در مدت مش��ابه به ارزش 942 هزار تومان 
معامله شد. بر اس��اس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي با 24 هزار و 
500 تومان قيمت نسبت به روز گذشته 486 هزار تومان معامله شد 
و قيمت هر گرم طالي 18 عيار نيز با رشد 28 هزار و 700 توماني به 

ارزش 305 هزار و 700 تومان فروخته شد. 
.....................................................................................................................

ثبت سفارش واردات كاال متوقف شده است
رئيسمجمعوارداتازتوقفثبتسفارشوارداتكاالهاخبرداد
وگفت:بادس�توردولت،ثبتس�فارشهايقبلينيزابطالشده
وهمينامرمنجربهانباش�تمواداوليهدرگمركاتش�دهاست.
عليرضا مناقب��ي در گفت وگو با »مهر« گفت: دولت به دليل بررس��ي 
ثبت س��فارش هاي قبلي واردات، هر گونه ثبت س��فارش جديد براي 
واردات كاال را متوقف اعالم كرده اس��ت تا بتواند به سفارش هاي قبلي 
رسيدگي كند؛ اين در حالي اس��ت كه هر يك از اين پرونده ها بايد در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تأييد شود و مجدد براي انجام عمليات 

ثبت سفارش، مجوز داده شود. 
رئيس مجمع واردات افزود: تمام فضايي ك��ه اكنون دولت پيش روي 
واردكنندگان مواد اوليه بخش توليد و به ص��ورت كلي واردكنندگان 
كاال قرار داده اس��ت، يك فضاي مبهم است و حتي صادركنندگان نيز 
نمي دانند چگونه بايد با يك واردكننده براي فروش ارز حاصل از صادرات 
خود در ارتباط باشند؛ اين در حالي است كه ارزهاي حاصل از صادرات 

براي عرضه در بازار ثانويه نيز اكنون بدون مشتري مانده است. 
وي تصريح كرد: از سوي ديگر واردكننده نيز با تغييراتي كه در شكل 
ثبت سفارش واردات كاالهايشان ايجاد شده است، نمي دانند چه بايد 
كنند و اكنون بايد به صراحت گفت كه تمامي بنگاه هاي اقتصادي ايران 
اعم از توليدكننده، واردكننده و صادركننده همه بالتكليف هستند و 
هيچ كس نمي تواند به اين موضوع پاسخ دهد كه در شرايط فعلي بايد 
چه كرد. به گفته مناقبي، اكنون تمامي فعاالن اقتصادي منتظر هستند 
ببيند چه دستورالعمل و بخشنامه اي بابت ثبت سفارش واردات كاال و 
مواد اوليه مورد نياز توليدشان صادر مي شود؛ اين در شرايطي است كه 
تبعات چنين رفتارهايي با توليد اكنون هنوز مشخص نيست؛ چراكه در 
انبارها انباشت كاال وجود داش��ته و اكنون توليدكنندگان از موجودي 
انبارهاي خود اس��تفاده مي كنند. وی گفت: ما به عن��وان نمايندگان 
تشكل هاي وارداتي به صورت مداوم گزارش هاي مرتبط با حوزه توليد 
را اعالم مي كنيم و وضعيت مبهم كشور را به مسئوالن هشدار مي دهيم، 
حتي گاهي اوقات مصداقي، آن دسته از واردكنندگان و توليدكنندگاني 
را كه به دليل مشكالت ناشي از تصميمات خلق الساعه دولتي كه خود 
نوعي خودتحريمي به شمار مي رود، به دولت اعالم مي كنيم كه چنين 

رفتاري باعث تعديل نيرو شده است. 

فرجصمدي|  ايرنا

جزئياتوامهاي۱۰۰ميليوني
مديرانارشد»بانكصادرات«

 سود يك درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله! 
اس�نادبهدس�تآمدهحكايتازآنداردكهتعداديازمديرانارشد
بانكصادراتدرس�الهايگذش�تهموفقبهدريافتوامهايخاص
ش�دهاند،بهگونهايكهعالوهب�رمبالغقابلتوجهتس�هيالتمذكور،
سودواقس�اطپرداختينيزباويژگيهايمتفاوتينسبتبهوامهاي
پرداختيبهس�ايراقش�ارهمراهاس�ت.طب�قاينبررس�يها،علي
حاجيپورمعاونفعليشعبوبازاريابيبانكصادراتواميريوسفيان
مع�اوناعتباراتاي�نبانكطيس�الهاياخي�رموفقب�هدريافت
چندينتس�هيالتيش�دهاندكهرقمآنبيشاز۱۰۰ميليونتومانبا
س�وديكدرصدومدتزمانپرداخت۱۸۰ماهيعني۱۵س�الاست.
در اوايل دولت يازدهم نيز دو مس��ئول مذكور هر كدام 65 ميليون تومان 
تسهيالت دريافت كرده بودند كه مدت بازپرداخت آن براي علي حاجي پور 
300 ماه يعني 25 س��ال و براي امير يوس��فيان 289 ماه يعني 24 س��ال 
بوده است. تس��هيالت خاصي كه در سال هاي گذش��ته به برخي مديران 
بانك ها و بيمه هاي دولتي يا نزديك به نهادهاي مهم كش��ور پرداخته و با 
تيتر »وام هاي نجومي« در كنار حقوق هاي نجومي مطرح شد، نشان مي داد 
موضوع پرداخت تسهيالت قابل توجه با سود پايين به اين مسئوالن وابسته 
به نهادهاي دولتي و عمومي براي افكار عمومي اهميت خاصي دارد. ماجرا 
از آنجا حساس تر مي شود كه بررسي برخي اسناد و گزارشات مالي مربوط به 
بانك هايي كه مسئوالن دولتي نقش ويژه اي در انتصاب مديرعامل و اعضاي 
هيئت مديره آن دارند، حاكي از آن است موضوعاتي چون دريافت اين وام ها 
و تس��هيالت خاص، اهميتي در گزينش و انتخاب مديران مربوطه نداشته 
و گويي، يك عرف و عمل پذيرفته ش��ده در ميان مسئوالن مهم اقتصادي 

كابينه محسوب مي شود. 
   زيانبانكصادراتبه۸۵۰۰ميلياردتومانرسيد

بررسي ها نشان مي دهد عالوه بر بانك تجارت كه در گذشته، اسناد مربوط 
به تسهيالت خاص اعطايي به برخي مديران ارشد آن افشا شد، اين مسئله 
حداقل در مورد »بانك صادرات« نيز ك��ه هيئت مديره آن با تصميم و نظر 

مستقيم اعضاي دولت انتخاب مي شود نيز صدق مي كند. 
طبق اين بررسي ها، علي حاجي پور معاون فعلي شعب و بازاريابي بانك 
صادرات و امير يوس��فيان معاون اعتبارات اين بانك طي سال هاي اخير 
موفق به دريافت چندين تس��هيالتي ش��ده اند كه رقم آن بيش از 100 
ميليون تومان با س��ود يك درصد و مدت زمان پرداخت 180 ماه يعني 
15 سال است. همچنين اين دو مس��ئول مهم بانك صادرات كه دولت 
جمهوري اسالمي ايران دومين س��هامدار بزرگ آن پس از شركت هاي 
سرمايه گذاري مربوط به سهام عدالت است، در حالي موفق به اخذ مصوبه 
دريافت اين تسهيالت دقيقاً در يك روز يكسان شده اند كه در سال 95 نيز 
مجموعاً 100 ميليون تومان ديگر با سود 10 درصد و با اقساط 180 ماهه 
دريافت كرده اند كه اين تسهيالت نيز دقيقاً در يك روز براي هر دو مسئول 
تصويب شده است. پيش از اين و در اوايل دولت يازدهم، دو مسئول مذكور 
هر كدام 65 ميليون تومان وام تس��هيالت دريافت كرده بودند كه مدت 
بازپرداخت آن براي علي حاجي پور 300 ماه يعني 25 سال و براي امير 

يوسفيان 289 ماه يعني 24 سال تعيين شده است.

88498433سرويس  اقتصادي
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اينروزه�اكاالهاييكهواردات�يوصادراتي
نيس�تندني�زب�اافزاي�شقيم�تمواج�ه
ش�دهاند،ايندرحالياس�تكهفعاالنبازار
احتكاركاالهارانيزتكذيبوبهبهانهكمبود
كاال،گرانيقيمتهاراتوجيهميكنند؛مانند
فروشندگانگوشيتلفنهمراهيالوازميدكي
خودرو.دراينميان،نايبرئيسكميسيون
كش�اورزيوصناي�عغذاييات�اقبازرگاني
اي�رانمعتقداس�تعام�لگرانيدرب�ازار،
تصميماتنادرس�تياس�تكهدولتاتخاذ
كردهوميكن�د،نهاحت�كارواختفا،بنابراين
معرفيكردناحت�كارواختفابهعنوانعامل
گران�ي،آدرسغل�طدادنبهجامعهاس�ت.
وزير صنعت، معدن و تجارت اخيراً در ابالغيه اي 
ليستي ش��امل 10 گروه كاالي هدف مشمول 
طرح جلوگي��ري از احتكار و اختف��ا را معرفي و 
اعالم كرد كه در قالب س��تاد تش��ديد مبارزه با 
احتكار و اختفا اين وزارتخان��ه همه اين كاالها 
پس از ترخيص از گمركات ي��ا توليد داخلي در 
انبارهاي ثبت ش��ده در س��امانه جامع انبارها و 

مراكز نگهداري كاال نگهداري مي شود. 
براساس تصميمات اين س��تاد غالت، كاالهاي 
اساس��ي، مواد پروتئيني، نهاده ها، م��واد اوليه 
توليد، حبوب��ات، ل��وازم خانگي، كاغ��ذ چاپ، 
تحري��ر و روزنامه، انواع پودر ش��وينده و مصالح 
ساختماني جزو گروه كاالهاي هدف و مشمول 
طرح جلوگي��ري از احتكار و اختفا هس��تند كه 
ش��امل گندم خوراكي، گندم دام��ي، جو، برنج 
سفيد،  روغن نباتي ساخته شده، روغن خام، شكر 
خام، شكر سفيد، كره، گوشت قرمز، گوشت مرغ، 
تخم مرغ و شير خشك صنعتي، جوجه يكروزه، 
تخم مرغ نطفه دار، ذرت دامي، كنجاله س��ويا، 
س��بوس گندم و دانه هاي روغني ش��امل سويا، 
آفتابگردان، كلزا و كانوال، يخچال، يخچال فريزر، 
ماشين لباسشويي، تلويزيون توليد داخلي، لوازم 
يدكي و الستيك سبك و سنگين و محصوالت 

فلزي پرمصرف و سيمان مي شود. 
همچني��ن غالمعل��ي فارغ��ي - ناي��ب رئيس 
كميس��يون كش��اورزي و صنايع غذاي��ي اتاق 
بازرگاني ايران - در اين باره مي گويد: محصوالت 

كش��اورزي از جمله مواد پروتئيني به هيچ وجه 
قابل نگهداري، احتكار و اختفا نيس��ت؛ چراكه 
جزو كاالهاي فسادپذير محسوب  و تنها توسط 
ش��ركت پش��تيباني امور دام به عنوان نماينده 
دولت و براي تأمين ذخاير استراتژيك و تنظيم 

بازار نگهداري مي شود. 
وي تصريح مي كند: در مورد خوراك دام و طيور و 
نهاده هاي توليد بعيد به نظر مي رسد كه مشكلي 
از نظر احتكار و اختفا وجود داشته باشد، اما يكي 
از داليل افزايش قيمت اين نهاده ها، آن است كه 
به دليل كمبود واردات ناشي از محدوديت هاي 
ارزي نهايتاً قيمت آنها افزاي��ش يافته و در اين 
ميان در متقاضيان ولع ذخيره س��ازي به وجود 

مي آيد كه با احتكار و اختفا فرق دارد. 
فارغ��ي مي افزايد: ت��رس از كمب��ود در آينده 
باعث مي شود بهره برداران و متقاضيان نهاده ها 
كه پي��ش از اي��ن ب��راي 15 ت��ا 20 روز خريد 
مي كردند، امروز به اندازه دو ماه خريد كنند و از 

روي ترس و احتياط آن را نگه دارند. 
به گفته نايب رئيس كميس��يون كشاورزي اتاق 
بازرگاني اي��ران، هم اكنون بي��ش از يك ماه از 
آخرين گش��ايش اعتبار براي واردات نهاده هاي 
توليد مي گ��ذرد و همين س��بب مي ش��ود كه 
نيازمندان ب��ه نهاده هاي توليد با ولع بيش��تر و 
ترس بيش��تري به اين بازار وارد ش��وند. در اين 
ميان مي ت��وان با صراحت گفت ك��ه هيچ كس 
احتكار و اختفا در بازار نهاده ه��اي توليد انجام 
نمي دهد و اين دولت و تصميمات نادرست است 

كه عامل گراني مي شود. 
فارغي تصريح مي كند: روزي كه مي خواس��تند 
براي همه نيازمندان و متقاضيان ارز دالر با نرخ 
4هزار و200 تومان تأمين كنند، به اين مس��ئله 
اعتراض كرديم، اما حاال پ��س از چند ماه به اين 
نتيجه رسيدند كه فقط بايد كاالهاي اساسي از 

دالر4هزار و 200 توماني استفاده كنند. 
اين عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است، معرفي 
كردن احت��كار و اختفا به عن��وان عامل گراني 
آدرس غلط دادن به جامعه اس��ت و تا زماني كه 
تصميمات بنيادين غل��ط بگيريم، خروجي آن 

نتيجه غلط از آب در خواهد آمد.

عضواتاقبازرگانيايران:
عامل گراني تصميمات نادرست است، نه احتكار و اختفا
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