
88498433سرويس  اقتصادي4

|| روزنامه جوان |  شماره  5401  1439 ش��وال   10  |  1397 تی��ر   3 يک ش��نبه 

ثبت سفارش خودرو ممنوع شد     هادی  غالمحسینی
براساس ليست پيوست فهرست گروه چهارم كااليي شامل هزار 
و 339 ردي�ف تعرفه، واردات خودرو ممنوع اعالم ش�ده اس�ت. 
براساس جديدترين تصميم گيري دولت، واردات هرگونه خودرو خارجي 
حتي خودروهاي هيبريدي ممنوع است، اما واردات خودروهايي كهبه 
صورت سي كي دي انجام مي شود، آزاد است و ارز رسمي به واردات اين 
محصوالت اختصاص مي يابد. بنابراين گزارش محمد ش��ريعتمداري 
وزير صنعت، معدن و تجارت طي نامه اي در تاريخ 30خرداد به رئيس 
سازمان توسعه تجارت فهرست گروه چهارم كااليي كه واردات آنها با 
ممنوعيت همراه است، ابالغ كرد. در اين نامه آمده است: بدين وسيله 
فهرس��ت گروه چهارم كااليي ش��امل هزار و 339 رديف تعرفه هشت 
رقمي كه ثبت سفارش آنها در جلسه روزجاري ستاد فرماندهي اقتصاد 

مقاومتي ممنوع شده است، جهت اجرا ابالغ مي گردد. 
الزم به ذكر است كه تمايم ثبت سفارشات صادره قبلي مربوط به اين 
رديف ها فاقد اعتبار هستند مگر اينكه قبل از اين تاريخ توسط شبكه 
بانكي تأمين ارز شود يا بدون انتقال ارز باشند. براساس ليست پيوست 
كاالهايي كه با ممنوعيت ثبت سفارش مواجه شده اند، واردات خودرو 

كامل نيز ممنوع اعالم شد. 
..........................................................................................................................

توليد ۴ سواري متوقف شد    
ارديبهشت ماه امسال توليد چهار مدل سواري در خودروسازان 

داخلي متوقف شد. 
به گزارش »ايس��نا«، در اين م��دت توليد پارس تندر متوقف ش��ده و 
از 9۵۱دس��تگاه در ارديبهش��ت ۱39۶ به صفر كاه��ش يافت. توليد 
ام وي ام ۵۵0 نيز با كاهش صددرصدي همراه بوده و از ۷09دس��تگاه 
در ارديبهشت ماه سال گذش��ته به صفر رس��يد. توليد آسا B۵0 هم 
صددرصد كاهش يافته و از 99دس��تگاه در ارديبهشت ۱39۶ به صفر 
كاهش يافت. ارديبهشت ماه امسال توليد جك J۵ نيز متوقف شده و 
از ۵۲9دستگاه در ارديبهشت سال گذش��ته به صفر رسيد. گذشته از 
خودروهاي يادش��ده، اما توليد باقي خودروهاي سواري افزايش يافته 
است، به گونه اي كه ارديبهشت ماه امسال توليد انواع سواري با افزايش 

40/۱8درصدي نسبت به ارديبهشت ۱39۶ همراه بوده است. 

..........................................................................................................................
سراج به »ايران خودرو« رفت    

رئيس سازمان بازرسي كل كشور ديروز از ش�ركت ايران خودرو 
بازديد كرد. 

به گزارش »تس��نيم«، ناصر سراج رئيس س��ازمان بازرسي كل كشور 
روزگذشته به شركت ايران خودرو رفته اس��ت تا از نزديك در جريان 

فعاليت اين شركت قرار گيرد. 
رئيس سازمان بازرسي پيشتر گفته بود: امسال براساس فرامين رهبري 
در چهار بازار سكه، خودرو، مسكن و ارز وارد شديم و اقدامات اساسي 

انجام داديم و نتيجه آن را مردم به زودي احساس مي كنند. 
وي با اشاره به ورود اين سازمان در بازار خودرو اظهار كرد: وضعيت بازار 
خودرو نيز تقريباً مانند بازار مسكن بود و پول هاي سرگردان و نقدينگي 
بيش از حد باعث ش��د كه برخي خودروها حتي تا ۱00ميليون تومان 
گران ش��وند. به عنوان مثال خودرو س��وزوكي در حدود ۱00ميليون 
تومان، خودرو ۲008، ۷0 الي 80 ميليون تومان و خودرو اس��تپ وي 
حدود 30 ميليون تومان گران ش��د. وي ادام��ه داد: در همين ارتباط 
سازمان ورود و سايت هايشان را بررسي كرد. اميدواريم بتوانيم ضمن 
كنترل قيمت ها شاهد كاهش قيمت هم باشيم. معتقديم اين قيمت ها 
حبابي است و قيمت واقعي نيست و مصرف كنندگان واقعي نيز در اين 
بازارها وجود ندارند و اكثراً دالل ها هستند كه بازار را ملتهب مي كنند و 

اميدواريم با كمك دولت اين مشكالت برطرف شود. 
..........................................................................................................................
 چهارمين نمايشگاه ملزومات دام كوچك 

در برج ميالد برگزار مي شود     
چهارمين نمايشگاه سراسري ملزومات دام كوچك پنجم تا هشتم 
تيرماه امسال به مدت چهار روز در برج ميالد تهران برگزار مي شود. 
اميرحسين خجس��ته دبير اجرايي چهارمين نمايشگاه سراسري 
ملزوم��ات دام كوچك ب��ا اعالم اين خب��ر افزود: اين نمايش��گاه 
روز سه ش��نبه با حضور رئيس س��ازمان نظام دامپزشكي كشور، 
رئيس فدراسيون سواركاري و س��من هاي فعال در حوزه حيات 
وحش به طور رس��مي كار خود را آغاز خواهد ك��رد. وي تصريح 
كرد: اين نمايشگاه يك حركت عظيم ملي در حوزه دامپزشكي و 
محيط زيست است كه عالوه بر معرفي ظرفيت ها و توانمندي هاي 
صنعت دام كشور، فضايي را براي توس��عه علمي و اشتغال كشور 

فراهم خواهد كرد. 
 وي گفت: به دنبال اس��تقبال گس��ترده عالقه مندان و دوس��تداران 
محيط زيست هر ساله بر فضاي اين نمايشگاه افزوده مي شود، به طوري 
كه امس��ال طبق هماهنگي هاي صورت گرفته با مسئوالن برج ميالد 
مقرر شده است، فضاي چهارمين نمايشگاه سراس��ري ملزومات دام 
كوچك دوبرابر س��ال گذشته ش��ود، به همين دليل مساحتي حدود 
4 هزار و ۲00مترمربع را در اختيار توليدكنندگان و فعاالن حوزه دام 

كوچك قرار خواهيم داد. 
خجسته گفت: وقتي صحبت از دام كوچك مي شود، بايد به ياد داشت 
كه صنعتي با ظرفيت هاي بي بديل در صادرات وجود دارد كه هنوز براي 

بسياري ناشناخته است.
به طور نمونه كشورهاي توس��عه يافته امروزه بخشي از درآمد خود را 
از صادرات حيوانات يا محصوالت آنها تأمين مي كنند كه از آن جمله 
مي توان به صادرات سگ هاي موادياب، بمب ياب، ماهي هاي تزئيني، 
زهر و پادزهر مار، صادرات پرندگان و غيره اشاره كرد، موضوعي كه در 

كشور مغفول مانده است. 
 وي علت استقبال از اين نمايشگاه در س��ال هاي قبل را توجه واقعي 
به حيات حيوانات كشور دانس��ت و افزود: برخالف اغلب رويدادها به 
طور كلي نمايشگاه ملزومات دام كوچك تنها به خاطر اهداف تجاري 
برگزار نمي شود، به همين دليل ميزان موفقيت اين نمايشگاه با ارزش 
قراردادهايي كه در طول برپايي نمايش��گاه منعقد مي گردد ارزيابي 
نمي شود، زيرا دستاوردهاي يك نمايشگاه وس��يع تر و گسترده تر از 
مبادالت تجاري است كه در جريان دايربودن نمايشگاه، ميان تجار و 
غرفه داران صورت مي پذيرد. ايجاد تفاهم و دوستي و گفت وگو ميان 
اليه هاي مختلف جامعه و فعاالن اين عرصه از جمله اين دستاوردهاي 

اين رويداد است. 
 اميرحسين خجس��ته در پايان خاطر نشان كرد: چهارمين نمايشگاه 
سراس��ري ملزومات دام كوچ��ك در قالب 40غرف��ه تخصصي و يك 
كارگاه آموزشي با حضور كارشناسان، تشكل هاي مردم نهاد دوستدار 
محيط زيست، فعاالن عرصه دامپزش��كي و علوم جانوري و همچنين 

صاحبان صنايع دامي در اوايل تيرماه برگزار خواهد شد.

پاسکاری گرانی بين دولت و دكان دارها
رئيس اتاق اصناف: ريشه گراني در مباحث ارزي و شايعات است / رئيس ستاد تنظيم بازار: چرت و پرت نگوييد! تقصير رسانه و اصناف است 

مرد شماره يك تنظيم بازار در پاسخ به اين سؤال خبرنگاران كه مردم از شما توقع تنظيم بازار را دارند، شما چه اقدامي انجام داده ايد، گفت: حتمًا 
همين طور است، ولي من به شما نبايد گزارش دهم!

معاون وزير صنعت كه اخيراً همه كاره كارگروه 
تنظيم ب�ازار ش�ده اس�ت، در واكنش ب�ه اين 
س�ؤال »مردم انتظار تنظيم بازار را دارند، براي 
پاس�خگويي به اين انتظارات چ�ه اقداماتي را 
در دس�تور كار داريد«، گفت: »رسانه ها اينقدر 
چرت وپرت نگوين�د تا ما حرف م�ان را بزنيم.«

همايش گراميداش��ت روز ملي اصناف به موضوع 
گراني قيمت كاالها، دفاع رئيس اتاق اصناف ايران 
از عملكرد صنوف و گاليه از كمبود كاالهاي اساسي 
اختصاص يافت و معاون وزير صنع��ت نيز در اين 
همايش با طفره رفتن از پاس��خگويي به س��ؤاالت 
خبرنگاران ت��وپ گراني ها را به زمين رس��انه ها و 
اصناف پرتاب كرد. اين در حالي است كه اين مسئول 
چند ماه است مشكالت اصناف را مي داند، اما حاضر 
به نشست با همه آنها براي رفع مشكل ميان اعضاي 

هيئت مديره اصناف نيست. 
   مسئولي كه پاسخگو نيست!

حسن يونس سينكي كه ۲8خرداد تمامي اختيارات 
وزير صنعت و تجارت را در كارگروه تنظيم بازار در 
اختيار گرفت و هم��واره از برنامه هاي تنظيم بازار 
دولت هاي قبل و موج گراني قيمت ها در دولت هاي 
نهم و دهم انتقاد مي كرد، در همايش گراميداشت 
روز ملي اصناف از وظايف خود شانه خالي كرد. وي 
به عنوان مرد شماره يك تنظيم بازار در پاسخ به اين 
سؤال خبرنگاران كه مردم از شما توقع تنظيم بازار 
را دارند، شما چه اقدامي در اين رابطه انجام داده ايد، 
گفت: حتماً همين طور است، ولي من به شما نبايد 
گزارش دهم. وي كه در پنج س��ال گذشته سمت 
دبيري كارگروه تنظيم بازار را يدك مي كش��د، به 
عنوان مس��ئول كنترل قيمت ها و نظ��ارت بر بازار 
حاضر به پاسخگويي نش��د و در ارتباط با افزايش 

قيمت كاالها در بازار افزود: دولت زماني كه ميانگين 
قيمت ارز )دالر( در بازار 4 هزار و 8۵0 تومان بود، 
نرخ آن را به 4 هزار و ۲00تومان كاهش مي دهد، اما 
فضاي گراني در اقتصاد كشور رخ مي دهد، چرا؟ چه 
اتفاقي مي افتد كه با وجود اينكه نرخ ارز ۶00تومان 
كاهش يافته است، اما فضاي گراني ايجاد مي شود؟ 
وي در پاسخ به اين سؤال خود، خطاب به نمايندگان 
اصناف حاض��ر در اين همايش اظه��ار كرد: ضعف 
رسانه ها و عدم اطالع رس��اني دقيق آنها جاي خود 
دارد، اما با وجود كاهش ارز 4 ه��زارو 8۵0توماني 
به 4 هزار و ۲00توماني شاهد گراني در بازار بوديم 
و مفهوم اقتصادي اين موضوع آن است كه اصناف 
به درس��تي ايفاي نقش نكرده اند و نتوانسته اند از 
ظرفيت هاي حرفه اي خود به درستي استفاده كنند. 
سينكي تصريح كرد: جريان تأمين اگر به درستي 
مديريت مي شد، اين بهره گيري منفي از اين اتفاق 
نيز خنثي مي شد. اما چون جريان تأمين به درستي 
مديريت نشد، دس��تمايه اي براي حوزه رسانه اي و 

افكار عمومي شد. 
    اصناف از عرضه اجناس خود به مشتريان 

خودداري مي كنند
معاون وزي��ر صنعت خطاب ب��ه نمايندگان حاضر 
در اين نشس��ت گفت: در اين ايام با وجود اينكه در 
انبارها جنس وجود دارد، اما از عرضه آن به مشتريان 
خودداري مي شود. نمي خواهم بگويم درست است 
يا نه، اما اين امر موضوعيت پيدا كرده اس��ت. وي 
در حالي اين س��خنان را گفت كه توليدكنندگان 
معتقدند، جنسي در انبار ندارند چون ضرر خواب 
سرمايه برايشان از روشن نبودن تكليف قيمت دالر 
بيشتر است. هر چند كه سينكي در ادامه گفت: در 
اقتصاد امروز آرامش اجتماعي، س��رمايه و ناآرامي 

هزينه است؛ اين ناآرامي ها و هزينه ها به حوزه اقتصاد 
منتقل مي شود و تاوان آن را ما بايد بپردازيم. 

سينكي گفت: براي رفع اين موضوع بايد دقت نظر 
ش��ما )اصناف( وجود داشته باشد تا مشكالت حل 
شود، شما هستيد كه با بهره گيري از ظرفيت هاي 
موجود مي توانيد اين اتفاقات را در حوزه اقتصادي 
كشور مديريت كنيد. چيزي كه در اين مقطع براي 
مديريت مشكل نياز داريم، يكپارچگي شما اصناف 

براي رفع مشكالت است. 
معاون ام��ور اقتصادي و بازرگان��ي وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت گفت: با مش��كالت اصناف آش��نا 
هس��تم، اما نبايد اجازه داد اين يكپارچگي ش��ما 
اصناف از بين برود؛ تش��تتي كه براي ش��ما ايجاد 
مي كند به دستمايه اي براي بهره گيري هاي سياسي 
يك عده تبديل مي شود كه نبايد به آنها اين اجازه را 

داد. ما هم به سهم خود اين اجازه را نمي دهيم. 
   آخرين شبكه توزيع كاالي قاچاق اصناف 

هستند
سينكي افزود: مجموعه كاالهاي وارداتي و قاچاق 
موجود در سطح عرضه كمتر از ۱8درصد است كه 
س��هم كاالهاي قاچاق در اين بخش 4 تا ۵درصد و 
حداكثر 8درصد كه با كمك اصناف مي توان از اين 
امر جلوگيري به عمل آورد. وي خاطرنش��ان كرد: 
عدم عرضه اين كاالها در ميان مدت نيز خود تبديل 
به يك سود براي اصناف مي شود و اين فرهنگسازي 
براي اصناف بايد ص��ورت گيرد. ما ني��ز بايد براي 
مبارزه با قاچاق وقت بگذاريم كه وقت مي گذاريم، اما 

آخرين شبكه )توزيع( خود اصناف هستند. 
  فاضلي: ريش�ه گراني در مباح�ث ارزي و 

شايعات است
رئيس اتاق اصناف ايران كه در اين همايش سخن 

می گفت، به درستي از مشكالت اقتصادي كشور نام 
برد و افزود: من نمي گويم بازار، بازار خوبي اس��ت، 
اما اين بازار تحت تأثير جو و ش��ايعات قرار گرفته 
در حالي كه هيچ كمبودي در تأمين و عرضه وجود 
ندارد. علي فاضلي در مورد گراني هاي اخير گفت: 
حدود دو ماه است كه بحث گراني ها را در مجموعه 
اقتصاد كشور ش��اهد هس��تيم. موضوع اين است 
كه گراني ها ربطي به بنگاه هاي كوچك و متوسط 
ندارد، بحث گراني ها از جاهاي ديگري است. رئيس 
اتاق اصناف ايران اظهار داشت: گرانفروشي را نفي 
مي كنم، ما در اكثريت قريب به اتفاق كاالها از جمله 
استراتژيك، كاالهاي سبد خانوار، موادغذايي بحثي 
به عنوان گرانفروش��ي نداريم و دستمزد خدماتي 
كه براي بنگاه ها در نظر گرفته ايم، فراتر از آن را در 
اقتصاد كشور شاهد نيستيم. فاضلي اظهارداشت: 
گراني ريشه هاي مختلفي دارد كه از جمله مي توان 
به بحث ارز اش��اره كرد. بايد به بنگاه ها اعالم شود، 
ارزهايي كه مي گويند تخصيص يافته است، به چه 
كساني رسيده و اين ارز به چه كاالهايي تخصيص 
يافته و حجم آن چقدر بوده اس��ت، گفت: اگر قرار 
اس��ت بازار كنترل ش��ود، يقيناً بايد اين كنترل با 
داده ها انجام شود. وي افزود: من مطمئن هستم در 
آينده نزديك به اين مسائل فائق مي آييم، اما بايد 
بپذيريم كه در زمين دش��من بازي نكنيم. بيش از 
يك ميليون دستفروش در كنار واحدهاي صنفي 
فعاليت مي كنند كه اي��ن موضوع نظام ب��ازار را با 
مشكل مواجه كرده اس��ت. وي در ادامه با اشاره به 
انعق��اد تفاهمنامه همكاري بين اصن��اف و وزارت 
كشور گفت: اين تفاهمنامه در چند زمينه از جمله 
بحث نظام دستفروشي است كه بايد فضاي بهبود 
كسب و كار حل شود. همچنين تفاهمنامه منعقد 
شده در رابطه با بحث بنگاه هاي بدون پروانه، اعمال 
ماده ۲۷و ۲8نظام صنفي با همكاري نيروي انتظامي 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحث تنظيم بازار 
و واحده��اي ب��دون پروانه و هماهنگ��ي اصناف و 

شهرداري ها براي گسترش همكاري  است. 
  وزي�ر كش�ور: در رابطه با اج�راي اقتصاد 

مقاومتي كوتاهي كرديم
وزير كش��ور با بيان اينك��ه هيچ گاه نقش ب��ازار را 
نمي توان در اقتصاد ناديده گرفت، گفت: در رابطه 

با اجراي اقتصاد مقاومتي كوتاهي كرده ايم. 
عبدالرضا رحمان��ي فضلي در مراس��م روز ملي 
اصناف اف��زود: بعد از پيروزي انقالب اس��المي، 
كشور مقطع بسيار سختي را پشت سر گذاشت و 
آن زماني بود كه بازار دچار آشفتگي شد و تأمين، 
توزيع كاال دچار مشكالتي شده بود، ولي هيچ وقت 
مردم احساس نكردند كه بازار قصد منفعت طلبي 
و ثروت اندوزي دارد. وزير كشور گفت: بدنه دولت 
و فعاالن اقتصادي، در اجراي سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي كوتاهي داشته اند و البته اين كوتاهي از 
مقطع كه مقام معظم رهب��ري نامگذاري كردند 
شروع نش��ده، بلكه از آن روز كه انقالب ما شروع 
شد. وي افزود: همه كساني كه خواستند در مسائل 
سياسي وارد شوند و در حوزه هاي اقتصادي گفتند 
كه اس��تقالل، اصلي ترين پايه اقتصاد است، ولي 
متأسفانه ما در استقالل اقتصادي نتوانستيم در 

تراز انقالب حركت كنيم.

براس�اس اع�الم بان�ك مرك�زي، قيم�ت 
خرده فروش�ي لبني�ات در هفت�ه منتهي به 
۲۵خردادماه نس�بت به هفته مش�ابه س�ال 
قبل 11/۲درصد، تخم مرغ ۵۵/3درصد، ميوه  
37/3درصد، س�بزي هاي ت�ازه 11/۵درصد، 
گوش�ت قرمز ۲1/6درصد، مرغ 10/۲درصد و 
روغن نباتي 8/۲درصد رش�د داش�ته  است. 
طبق خالص��ه نتايج گزارش هفتگي، متوس��ط 
قيمت خرده فروش��ي برخ��ي از م��واد خوراكي 
در هفته منتهي ب��ه ۲۵خردادم��اه، قيمت پنج 
گروه نس��بت به هفته قبل از آن افزايش و شش 
گروه كاهش يافته اس��ت. برهمين اس��اس، در 
هفت��ه منتهي ب��ه ۲۵خردادم��اه ن��رخ لبنيات 
0/4درص��د، حب��وب ۱/۱درصد، گوش��ت مرغ 
۷/۵درصد، قند و شكر ۱/4درصد و روغن نباتي 
3/۷درصد نسبت به هفته قبل از آن افزايش و نرخ 
تخم مرغ 3درصد، برنج ۱/3درصد، ميوه هاي تازه 
يك درصد، س��بزي هاي تازه 0/۶درصد، گوشت 
قرمز 0/3درصد و چاي 0/۵درصد كاهش يافت. 

    لبنيات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات بهاي پنير 
غيرپاستوريزه معادل ۱/۲ درصد و كره پاستوريزه 
۲/۶ درصد نس��بت به هفته قبل افزايش يافت و 

قيمت ساير اقالم اين گروه بدون تغيير بود. بهاي 
تخم مرغ معادل 3 درصد كاهش داشت و شانه اي 
۱۲۶هزار تا ۱80هزار ريال فروش مي رفت. در اين 
هفته در گروه برنج، قيمت برنج داخله درجه يك و 
درجه دو به ترتيب معادل ۱/3 درصد و يك درصد 
كاهش يافت. در گروه حبوب بهاي عدس معادل 
0/3درصد كاه��ش ولي قيمت س��اير اقالم بين 
0/3 درصد تا 3/8 درصد افزايش داشت. در هفته 
مورد گزارش بهاي گوشت گوس��فند ثابت بود. 
قيمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۱/۱ درصد 
كاهش ولي بهاي گوشت مرغ ۷/۵ درصد افزايش 
يافت. در اين هفته قيم��ت چاي خارجي معادل 
0/۵ درصد كاهش ولي بهاي قند 0/3 درصد، شكر 
0/4 درصد، روغن نباتي جام��د 4 درصد و روغن 

نباتي مايع 3/۶ درصد افزايش داشت.
    ميوه ها و سبزي هاي تازه

در هفته مورد بررسي، در ميادين زيرنظر شهرداري 
سيب زرد و پرتقال درجه يك عرضه نمي شد. ساير 
اقالم ميوه و سبزي تازه كه تعدادي از آنها از نظر 
كيفي در مقايسه با ساير ميوه فروشي ها متفاوت 
بودند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار 
عرضه مي ش��د. ميوه فروش��ي هاي س��طح شهر 
اقالم ميوه و س��بزي تازه را عرضه مي كردند كه 

در گ��روه ميوه هاي ت��ازه بهاي گي��الس معادل 
۱9/۵ درصد، هلو ۷/۶ درص��د، انگور ۱9/۶ درصد 
و هندوانه 9 درصد كاهش ولي قيمت ساير اقالم 
بين ۱/4 درصد ت��ا ۲9/3 درصد افزايش يافت. در 
گروه سبزي هاي تازه بهاي خيار معادل ۱/4 درصد 
و گوجه فرنگي 0/4 درصد افزايش ولي قيمت ساير 
اقالم بين 0/4 درصد تا 4/۱ درصد كاهش داشت.  
   جاي خالي عزم جدي براي س�اماندهي 

بازار ميوه
همچنين مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران 
از نبود عزم جدي براي ساماندهي بازار ميوه و از 
بين بردن فاصله مزرعه تا مصرف كننده از سوي 

مسئوالن ذي ربط خبر داد. 
محمدعل��ي اس��فناني در گفت وگو ب��ا »راديو 
اقتصاد« با اش��اره ب��ه اينكه اش��كال جدي در 
ب��ازار ميوه سيس��تم توزي��ع آن اس��ت، افزود: 
تشكيل تعاوني هاي عرضه مس��تقيم كاال يكي 
از تجربه هاي موفق كش��ورهاي پيشرفته براي 
س��اماندهي بازار ميوه اس��ت، اما اين در حالي 
است كه سال هاست اين موضوع در كشور مطرح 
شده، اما تاكنون عزم جدي براي عملياتي شدن 
آن وجود ندارد. وي واسطه ها و دالالن را معضل 
بازار ميوه دانست و گفت: از محل توليد تا محل 

انبار و انتقال آن دالالن فعال هستند كه وجود 
اين روند مانع از نظارت مناس��ب در اين بخش 
شده اس��ت. مديركل تعزيرات حكومتي استان 
تهران با اشاره به اينكه مش��كالت مهم موجود 
در سيس��تم قانونگذاري مانع از اجراي مناسب 
آن ش��ده اس��ت، ادامه داد: س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان يكي 
از متوليان نظارت بر بازار، باي��د برآورد قيمتي 
درخصوص ميوه ارائه دهد تا ديگر سازمان هاي 
نظارتي از جمله تعزيرات حكومتي براساس آن 
برآورد، با گرانفروشي مقابله كنند، در حالي كه 
هم اكنون به دليل نبود مبناي مشخص برخورد 
مناسبي هم براي جلوگيري از گرانفروشي انجام 

نمي شود. 
اسفناني واگذاري نظارت به بازرسان امور اصناف 
از س��وي اتاق اصناف را كاري نادرست دانست و 
گفت: بازرسان امور اصناف تبحر مناسبي در اين 
كار ندارند، در حالي كه بازرسان اتحاديه ها افراد 
كاردان تري هستند، بنابراين بايد نقش اتحاديه ها 
در اين بخش پررنگ تر ش��ود. وي افزود: سازمان 
جهادكشاورزي نيز به عنوان متولي تأمين كننده 
بازار بايد برنامه ريزي مناسبي براي از بين بردن 

فاصله مزرعه تا مصرف را داشته باشد.

فهرست جديد گراني ها به روايت بانك مركزي

 تخم مرغ همچنان ركورددار

   گزارش 2 

سكه در بازار آزاد و بورس كاال ركورد زد 
 سکه آتي آبان ماه 97 

از 3ميليون تومان عبور كرد 
قيمت هر س�كه آت�ي ب�راي تحوي�ل در آبان م�اه97 در آخرين 
روز معامالت�ي هفت�ه گذش�ته م�رز 3ميلي�ون توم�ان ه�م 
پشت س�ر گذاش�ت و همي�ن چش�م انداز قيمتي كافي اس�ت تا 
ب�ازار س�كه ني�ز ب�ا جه�ش بيش�تري هم�راه ش�ود و خ�ود را 
ب�ه مح�دوده ۲ميلي�ون و 700توم�ان برس�اند. اي�ن در حال�ي 
اس�ت كه بورس كاالي اي�ران نيز با انتش�ار اطالعي�ه اي از تغيير 
در مش�خصات ق�رارداد آتي س�كه ط�ال در اي�ن بازار خب�ر داد. 
به گزارش »جوان«، قيمت در بازارها به موازات يكديگر در حال رشد 
اس��ت، زيرا قيمت ها همگام و هماهنگ با يكديگر خود را به س��طوح 
باالتري مي رساند. روز گذشته قيمت هاي عجيب و غريبي در رابطه با 
بهاي ارز انعكاس يافت، اما رشد بهاي سكه، طال و سكه بازار آتي مجدداً 
نظرها را به خود جلب كرد، زيرا بهاي س��كه در بازار آزاد و س��كه آتي 
بورس كاال ركورد جديدي را منصه ظهور رساند.  قيمت هر سكه آتي 
براي تحويل در آبان ماه 9۷ در آخرين روز معامالتي خردادماه ركورد زد 
و به بيش از سه ميليون و يكصد هزار تومان رسيد. سكه طرح جديد نيز 
روزگذشته در بازار ركورد جديدي را به ثبت رساند. به طوري كه بهاي 

سكه به محدوده ۲ميليون و ۷00 هزارتومان نزديك شد. 
   اعمال محدوديت در بورس كاال 

روز پنج ش��نبه 3۱ خردادماه در باالترين رقم به بي��ش از 3ميليون و 
۱00هزار تومان رسيد، بورس كاال نيز از محدوديت هاي جديد در بازار 

آتي سكه رونمايي كرد. 
   افزايش 90 درصدي وجه تضمين خريد 

بورس كاالي ايران با انتشار اطالعيه اي از تغيير در مشخصات قرارداد آتي 
سكه طال در اين بازار خبر داده است. بر اين اساس از روز دوشنبه 4 تيرماه 
۱39۷ تغييرات جديد در مشخصات قرارداد آتي سكه طال مطابق با بندهاي 
۱۲ و ۱9 مشخصات قراردادهاي آتي سكه طال اعمال خواهد شد. حداقل 
وجه تضمين مطابق با تغيير بند ۱۲قرارداد آتي سكه طال براي موقعيت هاي 
تعهدي باز خريد معادل 90درصد وجه تضمين اوليه و براي موقعيت هاي 
تعهدي باز فروش معادل ۶0درصد وجه تضمين اوليه خواهد بود.  از سوي 
ديگر مطابق با تغيير بند ۱9 مشخصات قرارداد در رابطه با تغييرات سقف 
مج��از موقعيت هاي تعهدي باز فروش قرارداد آتي س��كه و اضافه ش��دن 
محدوديت سقف مجاز معامالت، موقعيت هاي باز فروش اشخاص حقيقي 
معادل با ۲00موقعيت در هر نماد معامالتي و محدود به 400موقعيت در 
تمامي نمادهاي معامالتي است. براي اشخاص حقوقي نيز موقعيت هاي 
باز فروش معادل با ۲00موقعيت در هر نماد معامالت��ي و قابل افزايش تا 
۱0درصد سرمايه ثبتي شركت است كه محدود به ۱0درصد موقعيت هاي 

تعهدي باز بازار در آن نماد معامالتي در هر زمان خواهد بود. 
   محدوديت سقف معامالت

س��قف مجاز معامالت نيز در اين اطالعيه دس��تخوش تغييراتي شده، به 
طوري كه براي اش��خاص حقيقي در طول يك روز معامالتي محدوديت 
انجام معامله منجر به ايجاد موقعيت تعهدي ب��از خريد به ميزان حداكثر 
۱۵0قرارداد تعيين شده اس��ت. همچنين محدوديت كل معامالت اعم از 
خريدوفروش براي اشخاص حقيقي حداكثر ۶00 قرارداد در طول يك روز 
معامالتي تعيين شده است.  مديريت توسعه بازار مشتقه بورس كاال تأكيد 
كرد، درخصوص بند ۱9 دارندگان موقعيت هاي تعهدي فروشي كه تا تاريخ 
ابالغ اين مصوبه موقعيت هاي تعهدي بيش از ۲00 قرارداد دارند، موظف به 
بستن موقعيت هاي مازاد خود نيستند. نگاهي به افزايش شديد قيمت ها كه 
اعتراض مردم را نيز در پي داشت، نشان از اين دارد كه نه تنها عزمي در دولت 
براي مهار گراني وجود ندارد، بلكه بي عملي مسئوالن در مواجهه با افزايش 
قيمت ها فرصت را براي دالالن و سودجويان نيز مهيا كرده تا با خيال راحت 

كاالهاي خود را احتكار كرده و منتظر باشند تا گران شوند. 
   رشد بهاي سكه 

سكه طرح جديد روزگذشته در بازار ركورد جديدي را به ثبت رساند و 
حدود۱00هزار تومان رشد قيمت را تجربه كرد، به طوري كه بهاي سكه 
به محدوده ۲ميليون و ۷00 هزار تومان نزديك شد. سكه طرح قديم 
با ۱0۵هزار تومان رشد با قيمت ۲ميليون و ۵۲3 هزار تومان به فروش 
رسيد. نيم سكه هم با 8۲ هزار تومان افزايش يك ميليون و 33۲ هزار 
تومان، ربع سكه با رشد ۲۵هزار توماني ۷۲۲هزار تومان، سكه گرمي با 
۱0هزار تومان رشد 40۶هزار تومان و هر گرم طالي ۱8عيار با افزايش 

۷هزار و 880 تومان افزايش ۲3۱ هزار و 9۱0 تومان فروخته شد. 
قيمت اونس )هر اونس معادل 3۱/۱3۲گرم( طال در بازار جهاني طال با 
۱۶سنت كاهش هزار و ۲۶9 دالر و 49 سنت درج شد. در بازار ارز، يورو 
9 هزار و 49 تومان، پوند ۱0ه��زار و 30۲تومان و درهم ۲ هزار و ۱۱4 
تومان معامله مي شود. به دليل چالش در ماليه دولت ايران و همچنين 
هرج و مرج در بخش پولي كشور، كارشناسان اقتصادي ريز بين نه تنها 
وضعيت كنوني و نوساني قيمت در بازارها را طبيعي مي خوانند، بلكه 
براين باورند كه دولت بايد خود را براي شرايط نوساني تري در بازارها 
آماده كند، زيرا آنقدر ريال بدون پشتوانه توليد شده است كه اشتهاي 

سفته بازي و داللي در بازارها به شدت تقويت شده است. 

بهناز   قاسمي
   گزارش

 

 ارائه ۱۵ميليارد دالر تسهيالت ارزي
براي صادرات در سال جاري 

قائم مقام صندوق توسعه ملي گفت:  امسال با عامليت بانك ها 1۵ميليارد 
دالر تسهيالت ارزي براي اهداف صادراتي در نظر گرفته شده است. 
عليرضا صالح در گفت وگو با »فارس« با بيان اينكه ۲0درصد از منابع صندوق 
توس��عه ملي به صورت تس��هيالت ريالي پرداخت مي ش��ود، اظهارداشت: 
80درصد منابع صندوق به صورت ارزي با نرخ سود 4درصد در اختيار طرح ها 
قرار مي گيرد. قائم مقام صندوق توسعه ملي با بيان اينكه امسال منابع ورودي 
صندوق توسعه ملي خوب بوده است، گفت: هرماه سهم صندوق توسعه از 
درآمد نفت و گاز كه 30درصد است، واريز مي ش��ود. وي در مورد پرداخت 
منابع براي اشتغال روستايي و عشايري بيان داشت: ۵0درصد در سال اول، 
يعني ۷۵0ميليون دالر آن با قرارداد عامليت بانك ها پرداخت ش��د. صالح 
افزود: بانك كشاورزي، توسعه تعاون، پست بانك و صندوق كارآفريني اميد 
در زمينه اشتغال روستايي و عشايري فعال هس��تند و جزئيات پرداختي و 
عملكرد اين بخش توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي رصد و نظارت مي شود. قائم مقام صندوق توسعه ملي يادآور شد: 
نرخ تسهيالت صندوق طبق قانون صفر است، اما با منابع بانك ها تلفيق شده 
و با نرخ ۶درصد به طرح ها پرداخت مي شود. وي در مورد تسهيالت دهي براي 
سال 9۷ تصريح كرد: ۱۵ميليارد دالر امسال قرارداد عامليت با بانك ها منعقد 
شده تا با محوريت صادرات تسهيالت ارزي پرداخت شود. صالح تأكيد كرد: 
اين منابع فقط براي سال 9۷ است و به تازگي قرارداد آن منعقد شده است. 

امسال مشكل ارزي براي ارائه تسهيالت نداريم.
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