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ادامه از صفحه اول
   سهم 70 درصدی داخلی

در عین حال صنعت لوازم خانگی در این شرایط، نه تنها تسلیم خروج 
شرکت های کره ای نشد بلکه با داخلی س��ازی 70 درصدی قطعات و 
صرفه جویی ارزی 3میلیارد دالری، توانس��ت تولید خود را به دو برابر 
تولیدات قبل از تحریم   ها برساند. به عبارتی تولیدکنندگان لوازم خانگی 
برعکس بعضی صنایع، ادامه و ارتقای تولیدات خود را مشروط به رفع 
تحریم  ها نکردند و منتظر بازگش��ت شرکت های خارجی که با تشدید 

تحریم  ها یک شبه ایران را ترک کردند، نماندند. 
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم  خانگی ایران در این باره 
می گوید:»قابلیت جهش ۲00 درصدی در تولی��د انواع لوازم  خانگی 
با توجه به ظرفیت های نصب ش��ده در کش��ور وج��ود دارد. معتقدیم 
ظرفیت های موجود، نیاز داخل را به طور کامل تأمین می کند و صنعت 
لوازم خانگی ایران قابلیت تبدیل ش��دن به مرک��ز  تولید و صادرات در 

منطقه با جمعیت بیش از ۴00 میلیون نفری را دارا است. «
حمیدرضا غزنوی، س��خنگوی انجمن تولیدکنن��دگان لوازم خانگی 
نیز به ایس��نا می گوید: »70 تا ۸0 درصد بازار لوازم خانگی در اختیار 
داخلی   ها است و با حمایت   هایی که حاال از صنعت لوازم خانگی انجام 
شده، الزم است تولیدکنندگان برنامه ریزی طوالنی مدت داشته باشند 
و سرمایه گذاری خود را توس��عه دهند و کیفیت کاال  ها و خدمات پس 
از ف��روش را دور از انتظار باال ببرند. همچنین بای��د بدانیم ممنوعیت 
کاالی نهایی لوازم خانگی مربوط به سال ۱3۹7 است و پیش از آن هم 
کره ای  ها از ایران رفته بودن��د و در حال حاضر اتفاق جدیدی رخ نداده 
و فقط زمینه برای حمای��ت از تولید کنندگان داخل��ی و برنامه ریزی 
بلندمدت آنها فراهم شده است. در واقع با مصوبه جدید جلوی واردات 

کاال  هایی با مشابه تولید داخل گرفته می شود. «
غزنوی مقایس��ه لوازم خانگی را ب��ا خودرو اش��تباه می داند:»صنعت 
خودرو در ایران از سوی دولت اداره می ش��ود و ۹۵ درصد بازار خودرو 
دست دو شرکت است. اما در صنعت لوازم خانگی حدود ۱۵00 واحد 
فعالیت می کنند. بنابراین در این صنعت انحصار نیس��ت. اما عد  ه ایی 
صنعت شکس��ت خورده خودرو را نماد تولید ملی قرار داده اند. با این 
حال تولیدات داخلی به لحاظ قیمت و کیفی��ت تنوع زیادی دارند. ما 
برای رسیدن به کیفیت مطلوب و منطقی شدن قیمت   ها باید به تولید 
انبوه برسیم. برای رسیدن به این اهداف باید بازار داشته باشیم، بنابراین 
از ورود غیر منطقی کاالهای خارجی جلوگیری ش��ود تا به یک کشور 
صنعتی تبدیل شویم. برای راضی ش��دن مصرف کنندگان هم باید در 
بحث کیفیت، خدمات پس از ف��روش و قیمت نیز رقابت بهتری ایجاد 
شود. در نهایت بعد از حفظ و تأمین بازار داخل، می توان سرریز تولیدات 

را صادر کرد. «
    سئول بايد مسئوليت پذير شود

سئول باید مسئولیت تجارت با ایران را بپذیرد. اگر بین ایران و امریکا، 
نفع خود را در پیروی از تحریم های ظالمانه امریکا دانس��ت و امریکا را 
انتخاب کرد، این شاید در جهان جنگلی کنونی به امری متعارف بدل 

شده باشد اما باید به قدر الزم خسارت و هزینه آن را نیز بپردازد. 
در روزگاری که هم امکان بازپروری تولی��د صنایع داخلی و از جمله صنایع 
نسبتاً آسان لوازم خانگی فراهم است و هم جهانی از شرق تا کشورهای مستقل 
می توانند شریک تجاری ایران باشند، نباید »سئول غیرمسئول« را به حال 
خود ر  ها کرد. تصمیم دولت جمهوری اسالمی از این جهت باید با همراهی 
همگان روبه رو شود و مهم  ترین نقطه این حرکت جدید ایران آن است که برای 
تنبیه کردن سئول غیرمسئول باید تولیدکنندگان داخلی حداکثر مسئولیت 
را در قبال افزایش کیفیت با قیمت متعادل و معقول بپذیرند و تبدیل به عناصر 

و عوامل تشدیدکننده دشواری های مردم نشوند.  
....................................................................................................................

 واردات خودرو 
بعد از عادي شدن شرايط ارزي 

وزير صم�ت ب�ا بي�ان اينك�ه حداق�ل ت�ا پاي�ان س�ال واردات 
خ�ودروي خارج�ي اش�تباه اس�ت، گفت: زمان�ي اق�دام ب�ه 
واردات خ�ودروي خارج�ي خواهي�م ك�رد ك�ه ب�ه يك ت�وازن 
ارزي برس�يم و ش�رايط صادرات غيرنفتي كش�ور عادي ش�ود. 
به گزارش تسنیم، سید رضا فاطمي امین با اشاره به موضوع افزایش قیمت 
محصوالت پتروشیمي و فوالد گفت: محصوالت پتروشیمي و فوالد تا سه 
ماه آینده به قیمت تثبیت شده خواهد رسید. وزیر صنعت افزود: از دو هفته 
گذشته روي بازار اولیه پتروشیمي پلي اتیلن، پت و فوالد متمرکز شده ایم 
و تثبیت قیمت این محصوالت زمان بر اس��ت که تا پایان فصل پاییز این 
موضوع انجام خواهد شد و امیدواریم این دو بازار که در بخش هاي تولید 

هم سهم دارند، مدیریت شوند و ما شاهد ثبات در بازار باشیم. 
وي با اشاره به قولي که در روز گرفتن رأي اعتماد در مجلس داده بود، گفت: 
س��یمان باید به قیمت قبل از قطعي برق برگردد که خوشبختانه این اتفاق 
افتاد و االن سه هفته است با همان قیمت تصویب شده در بازار عرضه مي شود. 
فاطمي امین افزود: در شرایط عادي زماني که تراز ارزي تجاري کشور متعادل 
است، واردات خودرو هاي خارجي مي تواند مفید باشد و به نوعي فضاي رقابتي 
ایجاد خواهد کرد، اما در حال حاضر حداقل تا پایان سال جاري زماني که به 
یک توازني برس��یم در تراز خارجي، این واردات اشتباه است به دلیل اینکه 
حجم زیادي از منابع درگیر خواهد شد و قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد 
و تورم ایجاد مي کند که براي کل جامعه اس��ت. وي گفت: در شرایط عادي 
که صادرات غیر نفتي مناس��ب داریم واردات خودرو مي تواند کمک کند به 
رقابت پذیري و به کیفیت، اما تا زماني که به این موضوع برسیم یک چالش 
ارزي داریم که امیدواریم طبق برنامه ویژه اي که شروع کرده ایم به یک توازن 

ارزي برسیم و بعد از آن واردات خودرو مي تواند انجام شود.
....................................................................................................................

 چرا ونزوئال از ايران
میعانات گازي خريد؟

هفته گذش�ته يك كش�تي حامل ميعانات گازي ايران به سواحل 
ونزوئال رس�يد و حاال بايد ديد چ�را آنها اين محمول�ه را خريدند. 
به گزارش رویترز، یک مقام بلندپایه ش��رکت نفتي PDVSA ونزوئال 
اعالم کرد: محموله میعانات گازي که از ایران خریداري شده و هفته پیش 
به سواحل ونزوئال رسید به این کشور کمک خواهد کرد تا میزان استخراج 
نفت از سه تأسیسات نفت فوق سنگین این کشور را افزایش دهند. نبود 
میعانات گازي باعث شده بود ونزوئال نتواند نفت فوق سنگین خود را که 
تقریباً غلظتي ش��بیه به قیر را دارد همانند گذش��ته استخراج کند. ویز 
 PDVSA رانگل، یکي از اعضاي اتحادیه کارگران و عضو هیئت مدیره
طي مصاحبه اي گفته که میعانات گازي ایران به این کشور کمک خواهد 
کرد تا برداشت نفت از س��ه تأسیس��ات نفتي را که از جمله بزرگ ترین 

ایستگاه هاي استخراج نفت در این کشور هستند، باال ببرند. 
رانگل مي گوید: نبود میعانات گازي و رقیق  کننده باعث شده تا بسیاري 
از چاه هاي نفتي در این کشور غیرفعال شوند. وی مي گوید: با رسیدن 
این محموله ما تولید خود را از سر خواهیم گرفت. در شرایط کنوني نبود 
مواد رقیق کننده یکي از اصلي ترین موانع ونزوئال در تولید نفت است و 
این در حالي اس��ت که ونزوئال به خاطر سال ها عدم سرمایه گذاري در 
پروژه هاي نفتي با کاهش ش��دید تولید هم مواجه شدند. تحریم هاي 
امریکا باعث ش��ده ت��ا دسترس��ي ونزوئال ب��ه تأمین کنن��دگان مواد 
رقیق کننده قبلي این کشور مسدود شود. هفته گذشته نفتکش دینو۱ 
با ۲/۱ میلیون بشکه  میعانات گازي در ونزوئال پهلو گرفت:  هم اکنون 
تولید نفت ونزوئال 7۵0 هزار بشکه در روز اس��ت و آنها مي خواهند تا 

پایان سال این رقم را به یک میلیون بشکه افزایش دهند.

دماس�نج بازار س�رمايه همچنان در شرايط 
غيرتعادلي قرار دارد؛ روزي باال رفته و ساعتي 
ديگر  به سقوط مي رسد تا همچنان سهامداران 
از وضعي�ت ب�ازار س�رمايه گله مند باش�ند. 
به گزارش »جوان«، س��ال گذشته همین روزها 
بود که بورس ته��ران در بدترین ش��رایط خود 
قرار داشت؛ بازي که از اواخر مرداد کلید خورد و 
ریزش شدید شاخص کل و همچنین ارزش سهام 
شرکت هاي بزرگ و کوچک را دستخوش روند 

خونین خود قرار داد. 
مسئوالن دولت قبل مدام مصاحبه مي کردند که 
نباید نگران بود، این شرایط عادي است و بورس 
»باال و پایین« دارد. اندکي بعد گفتند شرایط ویژه 
است تا در نهایت سرمایه مردم، تبدیل به پولي 

شود تا هزینه هاي جاري دولت را تأمین کند. 
کار به جایي رسید که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد 
و امور دارایي با افتخار گف��ت بیش از ۵00هزار 
میلیارد توم��ان از بورس تأمین شده اس��ت که 
همین اظهار نظر، خشم سهامداران را برانگیخت. 
دولت که تغییر یافت، سهامداران امیدوار بودند 

وضعیت بهتر ش��ود، اما اوضاع همچنان ناپایدار 
باقي مانده است. 

در همین باره، سید احسان خاندوزي وزیر اقتصاد 
یک اظهار نظر جالب داشته است: »ما در ماه هاي 
ابتدایي سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان تأمین مالي 
از طریق فروش اوراق داش��تیم ک��ه این رقم در 
یک ماه اخیر، به ۲7 هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته است. فشار دولت براي فروش اوراق به خروج 
پول از بازار بورس منتهي شده و شاخص را منفي 
کرده اس��ت. ضمن اینکه، این راه حل نتیجه اي 
براي عدم خلق پول نداشته و در زمان سررسید 
اوراق فروخته شده مجدداً با فشار براي خلق پول 

مواجه خواهیم شد«. 
این نظر وزیر اقتصاد نشان مي دهد شاخص بورس 
تحت تأثیر سیاست هاي دولت قرار دارد که البته 
بخش��ي از این تاثیر طبیعي است، اما با توجه به 
نقره داغ شدن مردم در بورس، کمتر کسي است 
که وفاداري به ایده قدیمي و رایج را فراموش کند؛ 
ایده اي که مي گوید دولت گذش��ته بر سر مردم 

کاله گذاشته است. 

    اعداد در بورس
البته اع��داد هم نقش مهم��ي در این ب��اره ایفا 
مي کنند؛ بازدهي ب��ورس تهران در ش��ش ماه 
ابتدایي سال جاري به بیش از ۶ درصد رسید. این 
در حالي است که در دو ماه ابتدایي سال بازدهي 
بازار منفي بود و بازدهي خرداد ماه نیز تنها مثبت 
یک درصد شد، اما با شروع تابستان روزهاي داغ 

بورس نیز فرا رسید. 
بازدهي بازار در تیرماه به ۱۲ درصد بالغ شد و در 
مرداد ماه شاخص کل رشد ۱۴ درصدي را ثبت 
کرد، اما ش��هریور خزان بازار بود. شاخص کل، 
سال را در کانال ۱/3 میلیوني آغاز کرد، اما در 
ادامه تا کانال ۱/ ۱ میلیوني نیز س��قوط کرد. 
ش��اخص کل در پایان فروردین در کانال ۱/۲ 
میلیوني بود و در پایان اردیبهش��ت به کانال 
۱/ ۱ میلیوني رس��ید و خرداد را نیز در همین 
کانال به پایان برد. در تیرماه ش��اخص بورس 
به کانال ۱/3 میلیوني صع��ود کرد و در پایان 
مرداد ش��اخص به کانال ۱/۵ میلیوني رسید، 
اما شهریور، ماه سقوط بورس بود و شاخص دو 

کانال پایین آمد. 
بدین ترتیب در دوره شش ماهه ابتدایي سال 
۱۴00 ش��اخص کل 7۸ ه��زار و 7۴۴ واح��د 
باالتر از رق��م آخرین روز کاري س��ال ۱3۹۹ 

قرار گرفت. 
    بورس در هفته نخست مهر

همه نگاه س��هامداران به نیمه دوم سال ۱۴00 
است، اما تحوالت هفته نخست نشان داد خیلي 
نباید امیدوار بود. ش��اخص کل بورس در حالي 
شنبه هفته گذشته و در ابتداي هفته کانال یک 
میلیون و ۴00 هزار واحدي را پس گرفت که در 
سایر روزهاي هفته گذشته صعود کندي داشت. 
شاخص در روز ابتدا هفته بیش از 3۵ هزار واحد 
رشد داشت. این در حالي اس��ت که در سه روز 

دیگر هفته تنها ۱۵ هزار واحد افزایش یافت. 
ش��اخص کل ب��ورس در هفته گذش��ته با ثبت 
بازدهي 3/۶ درصدي خود را در کانال۱/۴ میلیون 

واحدي تثبیت کرد. 
این شاخص در این هفته بیش از ۵0 هزار واحد 
رش��د را تجربه کرد. در هفته گذشته بورس در 
سه روز ش��اهد خروج پول بوده است. روز شنبه 
تنها روزي بوده که پول ب��ه میزان ۲7۶ میلیارد 
تومان وارد بازار سرمایه شده است، اما در مجموع 
در این هفت��ه ۴۵۵میلیارد تومان پ��ول از بازار 

خارج شده است. 
میانگین ارزش صف هاي ف��روش در هفته اخیر 
۵3۵ میلیارد توم��ان بود ک��ه از میانگین هفته  
پیشین ۱۶3 میلیارد تومان بیش��تر بود و رشد 
۴3درصدي داشته اس��ت. باالتری��ن رقم هفته 
7۸0میلیارد تومان بود که در روز یک  شنبه ثبت 
ش��د و پایین ترین رقم به روز    چهار ش��نبه برمي  

گردد که ۲۶۹ میلیارد تومان بود. 
به گفته کارشناس��ان، در صورتي ک��ه این روند 
بخواهد در روزها و هفته هاي آینده تکرار شود، 
مي توان گفت خروج پول حقیقي از بازار سرمایه 
باز هم شدت بیش��تري به خود خواهد گرفت و 
این موضوع مي تواند در کل براي بورس به شدت 

مضر باشد. 
بسیاري از کارشناس��ان بازار سرمایه معتقدند، 
در بلند م��دت بازار س��رمایه بازده��ي خوبي را 
نصیب س��هامداران مي کند، اما در حال حاضر 
به دلیل نامش��خص بودن سیاس��ت هاي دولت 
درباره صنایع مختلف و سیاست هاي ضد تورمي 
و اشتباهات متولیان بورس، ارزیابي از روند بازار 
سهام دشوار ش��ده و به نظر مي  رسد، فعاًل روند 

اصالحي ادامه داشته باشد.

وحیدحاجیپور
  گزارش   یک

باكو با توهم حمايت نظامي پاكستان و تركيه از 
آذربايجان و با تحريكات آنكارا به دنبال قطع 
كريدور ترانزيتي شمال- جنوب و حذف مسير 
اس�تراتژيك ترانزيت ايران- روس�يه است، 
در اين ش�رايط ضرورت دارد انتقال مس�ير 
صادراتي ايران- روس�يه و كريدور ش�مال- 
جنوب به درياي خزر در دستور كار ايران باشد. 
به گزارش فارس، ترانزیت کاال از جمله مؤلفه هاي 
قدرت آفرین براي کشورهایي با جغرافیاي مناسب 
و راهبردي است، کشور ایران نیز با قرار گرفتن 
در غرب منطقه خاورمیانه به عنوان محل اتصال 
س��ه قاره آس��یا، اروپا و آفریقا، موقعیت ویژه اي 
براي ترانزیت کاال و انتفاع از بهره هاي اقتصادي 
و راهب��ردي آن دارد، این موقعیت با فروپاش��ي 
ش��وروي و ظهور چین به عنوان دومین اقتصاد 
بزرگ جهان، برجسته تر شده است. در این میان 
اما برخي کشورهاي دیگر نیز با توجه به جذابیت 
ترانزیت کاال، قصد دارند با ج��ذب جریان هاي 
ترانزیتي، به مطرح کردن خود در قامت یک هاب 
ترانزیت در س��طح منطقه و جهان اقدام کنند، 
اما این رقابت در سال ها و ماه هاي اخیر تا حدي 
تبدیل به یک رقابت مخرب و تنش زا شده است. 

   سياست تركيه براي حذف ايران 
از جمله کشورهاي منطقه که اهداف بلندپروازانه 
ترانزیتي در سر مي پروراند ترکیه است. این کشور 
به دلیل واقع شدن میان آسیا و اروپا و همچنین 
وجود دریاي سیاه و مدیترانه در شمال و جنوب 
خود، موقعیت خوبي براي ترانزیت کاال در کریدور 
شرق به غرب دارد و البته بهترین همسایه ترانزیتي 

کشور ترکیه در این زمینه نیز ایران است. 

کشور ایران با داش��تن خطه اي پهناور مي تواند 
کاالهاي صادراتي چین به اروپا را از کش��ورهاي 
CIS تحویل گرفته و پس از انتقال آن به ترکیه، 
به مقصد اروپا ترانزیت کند، اما کشور ترکیه با پس 
زدن این فرصت همکاري، سیاستي اتخاذ کرده 
اس��ت تا با حذف ایران از کریدورهاي ترانزیتي، 
خود را به عنوان هاب مرکزي اوراسیا و همچنین 

رهبر منطقه معرفي کند. 
   تالش باك�و و تركيه در ح�ذف كاالهاي 

ايراني 
علي ضیایي، کارشناس اقتصاد حمل و نقل 
در این باره گفت: پس از اتمام جنگ و تعمیق 
روابط ترکیه و آذربایجان، رژیم باکو اقدام به 

ایجاد مشکالت متعددي در مسیر ترانزیت 
ایران به س��مت ش��مال و صادرات ایران به 
روسیه کرد. اوج این اقدامات در قالب متوقف 
کردن و فک پلمب کاالهاي صادراتي ایران 
به روسیه و معطل کردن کامیون هاي ایراني 
بود، ای��ن کار موجب ایج��اد صف هاي چند 
کیلومتري از کامیون هاي عبوري به سمت 
روسیه و فاسد ش��دن کاالي صدها کانتینر 
صادراتي شد، این بحران آفریني در زمستان، 
یعني زمان اوج ص��ادرات ایران به روس��یه 

صورت گرفت. 
ضیائي بیان کرد: به اعتقاد ش��ماري از تجار 
و کارشناس��ان، این اق��دام دول��ت باکو در 

هماهنگي با رژیم اردوغان در راستاي حذف 
کاالهاي ایراني از رقابت با کاالهاي ترک در 

بازار روسیه انجام شده است. 
    راهبرد ضدايراني باكو 

وي با اش��اره به اینکه در هفته هاي اخیر نیز 
آذربایجان راهبرد ضدایراني خود را مجدداً 
در دستور کار قرار داده اس��ت، افزود: اولین 
اقدام اخیر این رژیم، انسداد جاده مواصالتي 
ایران- ایروان اس��ت، جاده قاپان- گوریس 
که محل عب��ور کامیون هاي ایران��ي از مرز 
نوردوز به س��مت ایروان، مح��ل اصلي این 

مناقشات است. 
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل بیان کرد: 
پس از جنگ مهرماه س��ال گذشته، قسمتي 
از این ج��اده که از قره باغ عب��ور مي کند، در 
اراضي تصرف شده به وسیله آذربایجان قرار 
گرفت، این اتفاق بهانه اصلي آذربایجان براي 
متوقف کردن کامیون هاي ایراني، بازداشت 
دو تن از کامی��ون داران ایراني و اخذ عوارض 

۱30دالري بود. 
ضیائ��ي تصری��ح ک��رد: الزم به ذکر اس��ت 
آذربایجان اقدام به همکاري مشترک ترانزیتي 
با UsAid امریکا کرده است که طبق آن به 
طبقه بندي مش��ترک اطالع��ات ترانزیتي 
مي پردازن��د، این کار به آن معناس��ت که به 
احتمال زیاد اطالعات محموله هاي ترانزیتي 
در کری��دور ش��مال- جن��وب و همچنین 
میان ایران و روس��یه مس��تقیماً در اختیار 
دس��تگاه هاي امنیتي ایاالت متحده امریکا 

قرار مي گیرد.

شرارت باكو و آنكارا در قطع كريدور ايران- روسيه
و اطالعات فروشي محموله هاي ايران به امريكا

دپو، دلیل گراني برنج است
رئي�س كميس�يون ام�ور داخل�ي كش�ور و ش�وراها در مجلس 
گفت: گزارش هاي�ي مبني بر دپ�وي برنج در برخ�ي كارخانجات 
و ع�دم عرض�ه آنه�ا ب�ه دس�ت م�ا رس�يده اس�ت، بنابراي�ن 
گ�رو نگ�ه داش�تن محص�ول ب�راي افزاي�ش قيمت مس�ئله اي 
اس�ت ك�ه دس�تگاه هاي نظارت�ي باي�د ب�ا آن برخ�ورد كنن�د. 
محمدصالح جوکار در گفت وگو با خانه ملت درباره ادامه گراني کاالهاي 
اساسي به ویژه برنج گفت: اگرچه انتظار حل تمامي مشکالت اقتصادي 
توسط دولت جدید طي مدت کوتاه منطقي نیست اما انتظار جلوگیري 
از ادامه گراني ها با افزایش نظارت ها بحق است، ضمن آنکه ثبات قیمت 
کاالها به میزان عرضه و تقاضا بس��تگي دارد چراکه اگر این دو تعادل 
نداشته باشند، شاهد گراني کاالهاي اساسي در جامعه خواهیم بود، به 
همین دلیل مسئوالن باید با افزایش نظارت ها و ایجاد تعادل در عرضه 
و تقاضا مانع از افزایش بیشتر قیمت ها شوند. نماینده مردم یزد، اشکذر، 
بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شوراي اسالمي با تأکید بر 
اینکه دولت باید نگاه نظارتي عمیق تري را دنبال کند تا جلوي افزایش 
بي رویه و غیرمنطقي کاالها گرفته شود، افزود: گزارش هایي مبني بر 
دپوي برنج در برخي کارخانجات و عدم عرضه آنها به دست ما رسیده 
است، بنابراین گرو نگه داشتن محصول براي افزایش قیمت مسئله اي 

است که دستگاه هاي نظارتي باید با آن برخورد کنند. 
وي با بیان اینکه تعادل بخشي به بازار در دست دولت است، بنابراین باید 
کمبود برنج را با واردات جبران کند، اضافه کرد: در مورد برنج ایراني نیز 
باید قیمت گذاري دقیقي صورت گیرد تا س��ودجویان نتوانند سرخود 
اقدام به افزایش قیمت ها کنند و تعداد بیشتري از مردم بتوانند از برنج 
ایراني استفاده کنند. رئیس کمیسیون امور داخلي کشور و شوراها در 
مجلس معتقد است: نباید نقش دالل ها را در برهم زدن بازار کاالهاي 
اساسي نادیده گرفت چراکه داللي کاذب، دلیل اصلي افزایش سرسام آور 
قیمت هاست اما نظارت صحیح بر روند تولید، توزیع و مصرف  مي تواند 

دست دالالن و سودجویان را کوتاه کند.
....................................................................................................................

چرا دالالن فروش مجوز در كشور زيادند
يك كارش�ناس حوزه كار با طرح اين پرس�ش كه چرا افراد براي 
گرفتن مجوز كس�ب و كار بايد پول بدهند، گفت: متأسفانه دست 
توليدكنندگان و كارآفرينان ما زير ساطور است و به قدري موانع 
س�ر راهش�ان ايجاد مي كنيم كه از ادامه كار پش�يمان مي شوند. 
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا درباره طرح تسهیل صدور مجوزهاي 
کس��ب و کار مجلس ابراز عقیده کرد و گفت: این ط��رح که از جانب 
نماین��دگان مجلس با هدف تس��هیل فرآیند ص��دور مجوزها تدوین 
ش��ده باید تصویب و به قانون تبدیل ش��ود تا به اجرا درآید ولي تأکید 
من این اس��ت که جامع و کامل نوشته ش��ود تا بعد از تصویب قانوني 
نشود که پشت بند آن هزاران ماده واحده و تبصره اضافه کنند و قانون 
را از بین ببرند. این کارشناس حوزه کار متذکر شد: وقتي شخص اول 
نظام نسبت به این قضیه حساس مي ش��وند و از دولت، مردم و جامعه 
کارگري مي خواهند که به این مسئله توجه نشان بدهند یا وقتي دستور 
جلوگیري از ورود کاالهاي خارجي به بازار داده مي شود، در واقع براي 
آن است که در راستاي حمایت از تولید داخلي، تبعات منفي در بازار و 

تشدید گراني ها را شاهد نباشیم. 
نجف در ادامه با طرح این پرسش که چرا افراد براي گرفتن مجوز باید 
پول بدهند، اظهار کرد: اگر قرار اس��ت به رونق تولید و اشتغال کمک 
کنیم و از کس��ب و کارها حمایت کنیم، چرا افراد باید پول بدهند. در 
دنیا افراد خودشان سرمایه گذاري و یک کسب و کار یا بنگاه اقتصادي 
را راه اندازي مي کنند ولي متأسفانه در کشور ما دست تولیدکنندگان و 
کارآفرینان زیر ساطور است و به قدري موانع سر راهشان ایجاد مي کنیم 
که از ادامه کار پشیمان مي شوند. وي تصریح کرد: اگر مي بینیم دالالن 
فروش مجوز در کش��ور فراوان هس��تند، به این دلیل است که داللي 
دردسر ندارد. متأسفانه با وجود آنکه هیئت مقررات زدایي را سال هاست 
داریم ولي آنطور که باید نتوانس��ته ایم موانع تولید را برداریم و صدور 
مجوزها را آسان کنیم و دولت ها براي این کار اراده جدي نداشته اند ولي 
دولت رئیسي به مرحله اي رسیده است که باید این مسئله را حل کند. 
این کارشناس حوزه کار در پایان خاطرنشان کرد: دولت در طرح تسهیل 
صدور مجوزهاي کسب و کار باید جدي باشد، ضمن اینکه معتقدم باید 
طرح هایي به قانون تبدیل شوند که قابلیت اجرا و اصالح و مهم تر از همه 

نظارت را داشته باشند و ما بتوانیم آنها را عملیاتي کنیم. 
....................................................................................................................

سنگ اندازي بانك ها در پرداخت وام خرد
عض�و هيئ�ت رئيس�ه مجل�س ش�وراي اس�المي ب�ا اش�اره به 
س�ختگيري هاي سيس�تم بانك�ي كش�ور در اعط�اي وام خ�رد 
ب�ه متقاضيان گف�ت: در حالي ك�ه مي  توان ب�ا يك نامه كس�ر از 
حق�وق معتب�ر از س�وي متقاض�ي وام خ�رد، تس�هيالت 
ارائ�ه ك�رد چ�را بانك ه�ا ب�ر ضمان�ت دو ضام�ن رس�مي براي 
اعط�اي ي�ك وام زي�ر ۵0ميلي�ون تومان�ي اص�رار مي ورزن�د. 
علي کریمي فیروزجایي در گفت وگو با خانه ملت با انتقاد از سختگیري 
بانک ها در اعطاي وام خرد به متقاضیان دریافت تسهیالت، تصریح کرد: 
این س��ختگیري ها در اعطاي وام خرد به مردم عادي در حالي صورت 
مي گیرد که این نوع رفتار بانک ها باید در اعطاي وام هاي کالن وجود 
داشته باشد. نماینده مردم بابل در مجلس شوراي اسالمي با بیان اینکه 
نمي  توان انتظار داشت بانک ها، هیچ نوع ضمانتي را در اعطاي وام هاي 
خرد از متقاضی��ان دریافت نکنند، افزود: باید ب��ا بازنگري در قوانین و 
مقررات توسط شوراي عالي بانک ها یا هر نهاد دیگري، ارائه تسهیالت 

به متقاضیان با سهولت بیشتري صورت گیرد. 
وي تصریح کرد: متأسفانه شاهدیم برخي بانک ها فقط به متقاضیاني 
که دو کارمند رسمي دیگر، ضامن او باشند، وام اعطا مي کنند در حالي 

که این سختگیري ها به هیچ عنوان الزم نیست. 
کریمي فیروزجایي با یادآوري اینکه کس��ر از حقوق خود متقاضي وام 
مي تواند براي اعطاي وام خرد به متقاضي کفایت کند، ادامه داد: نباید 
این سختگیري ها به حدي باش��د که متقاضي از دریافت وام منصرف 
شود. وي تأکید کرد: متأسفانه بانک ها در حال حاضر در اعطاي وام هاي 
کالن س��ختگیري جدیت ندارند ولي در اعطاي وام هاي خرد مقررات 
پیچیده اي وضع کرده اند. عضو هیئت رئیسه مجلس شوراي اسالمي 
یادآور ش��د: این مهم نیاز به قان��ون ندارد و از مواردي اس��ت که جزو 
مقررات داخلي بانک ها به شمار مي آید و بانک ها مي توانند با اصالح این 
رویه در اعطاي تسهیالت خرد به مردم کمک کنند؛ اقدامي که در این 

شرایط اقتصادي یک ضرورت به شمار مي آید. 
....................................................................................................................

مرغ كیلويي چند؟
قيم�ت ه�ر كيل�و م�رغ گ�رم كام�ل نس�بت ب�ه هفته ه�اي 
گذش�ته تغيي�ري نداش�ته اس�ت و همچن�ان در ب�ازه ۳۳ت�ا 
۳۵ ه�زار توم�ان ب�ه مصرف كنن�دگان عرض�ه مي ش�ود. 
به گزارش ایسنا، بر اس��اس مش��اهدات میداني از خرده فروشي هاي 
سطح ش��هر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم آماده طبخ 33 تا 3۵هزار 
تومان اس��ت که البته در برخي مناطق قیمت آن به 37هزارتومان هم 
مي رس��د. پیش تر یعني در مردادماه و ابتداي شهریور ماه سال جاري 
قیمت مرغ براي مصرف کنندگان به ۴0هزار تومان و در برخي مناطق 
به ۴۵ هزار تومان هم رس��ید اما قیمت این کاالي پروتئیني پرمصرف 
از اواخر شهریور س��یر نزولي به خود گرفت و ۵هزار تا ۱0هزار تومان 

کاهش یافت.
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طبق تحليل ناي�ب رئي�س اتحاديه ط�ال و جواهر ته�ران، با 
توجه به نوس�انات محدود اونس جهاني و ع�دم تأثيرگذاري 
عام�ل تقاض�ا ب�ر ب�ازار س�كه و ط�الي داخل�ي، تنه�ا ب�ه 
س�بب صع�ود ن�رخ ارز ب�ه كان�ال ۲۸ ه�زار تومان، س�كه و 
ط�ال ه�م به تب�ع آن، هفت�ه را افزايش�ي ب�ه پايان رس�اند. 
محمد کشتي آراي در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با روند یک هفته 
اخیر بازار س��که و طال داخلي، اظهار ک��رد: در این هفته تغییرات 
قیمت اونس جهاني طال محدود به ۱0 دالر شد و قیمت آن از هزارو 
73۵دالر تا هزارو7۴۵ دالر در نوسان بود، بنابراین محدوده اونس 
جهاني نه تنها تغییرات زیادي نداش��ت، بلکه از سوي دیگر عامل 
تقاضا نیز هیچ اثري در بازار نداش��ته اس��ت و رکودي بر بازار )که 

روزهاي پایاني ماه صفر هم بر آن بي تأثیر نیست( حاکم است. 
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران تأکید کرد: بر این اساس 

بیش��ترین عامل تأثیرگذار بر افزایش قیمت س��که و طال در این 
هفته، افزایش نرخ ارز بود که به عنوان شاخص قیمت سکه و طال 
از کانال ۲7 هزار تومان به کانال ۲۸ هزار تومان صعود پیدا کرد و 
همین موضوع سبب شد قیمت ها را در بازار سکه و طال تحت تأثیر 

عمده قرار دهد. 
این مقام صنفي در رابطه با تغییرات قیمت ها در آخرین معامالت 
هفته نسبت به ابتداي هفته، اعالم کرد: طي هفته اخیر هر قطعه 
س��که تمام طرح جدید با ۲۸0 هزار تومان افزایش به ۱۲  میلیون 
تومان رسید و سکه تمام قدیم نیز با افزایش ۱00 هزار توماني در 
پایان هفته به ۱۱  میلیون و ۵00 هزار تومان رسیده است. نیم سکه 
نیز پس از افزایش قیمت ها به ۶  میلیون و ۱00 هزار تومان صعود 
قیمت داش��ته و بدین ترتیب نس��بت به ابتداي هفته ۱۵0 هزار 
تومان گران تر شده است. ربع سکه با کاهش ۱30 هزار توماني به 

3 میلیون و ۶۵0 هزار تومان رس��یده است و سکه هاي یک گرمي 
نیز با افزایش ۸0 هزار توماني نسبت به ابتداي هفته، ۲  میلیون و 

۲۵0 هزار تومان قیمت دارد. 
وي افزود: همچنین قیمت هر مثقال طال آب شده )۱7 عیار( طي 
یک هفته اخیر ۸۵ هزار تومان باال رفته و ب��ا عبور از مرز ۵  میلیون 
تومان به ۵  میلیون و ۵۵ هزار تومان رسیده است. در نهایت هر گرم 
طالي ۱۸ عیار با قیمت یک  میلیون و ۱۶3 هزار تومان دادوس��تد 
شده و بر این اساس هر گرم طالي ۱۸ عیار به نسبت ابتداي هفته با 

افزایش ۲3 هزار توماني مواجه شده است. 
کشتي آراي تصریح کرد: حباب سکه نیز با توجه به افزایش قیمت ها 
در این هفته از ۴۲0 هزار تومان به ۵۲0 ه��زار تومان افزایش پیدا 
کرده اس��ت. در مجموع فعاًل بازار تحت تأثی��ر تحوالت قیمت ارز 

بوده و است.

دالر باز هم سكه و طال را گران كرد
  بازار


