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بازگشایی گره  بازار خودرو با شکست انحصار تولید 
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( ضمن تاکید براینکه به دنبال شکستن 
انحصار تولید خودرو هســتیم، شرط تولید خودرو مناسب و باکیفیت را حرکت 
به ســمت تولید خودرو امن دانسته و معتقد اســت برای این مهم بایستی بازار 
را رقابتی کرد.به گزارش ایســنا، در حالی که چندی پیش علیرضا رزم حسینی، 
کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای داخلی را در شأن مردم ایران ندانسته و تاکید 
کرده بود که بایســتی رقبای جدید در حوزه خودروســازی وارد شــده و بخش 
خصوصی نیز باید تقویت شــود، جمعه شب در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد: 
پس از نشســت های متعددی که طی دو ماه گذشــته با خودروسازان، مصرف 
کنندگان، شورای رقابت و انجمن ها برگزار شد، در نهایت به این نتیجه رسیده ایم 
که ســامان دادن بازار خودرو، تنها با شکســتن انحصار تولید امکان پذیر خواهد 
شد.وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید براینکه انحصار دو خودروساز دولتی 
که سهم باالیی از بازار ایران را دارند، باید شکسته شود، تصریح کرد: وزارت صمت 
و تمامی اقتصاددان های کشــور، بر این باور هستند که برای داشتن خودروی با 

کیفیت، با قیمت مناسب و ایمن بایستی بازار رقابتی در داخل، ایجاد شود.

ایجاد مشروط ۷ هزار شغل پایدار در تهران
 تا 1/5 سال آینده

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران، گفت: در صورت واگذاری 
۱۰۰ هکتار زمین در شهرک صنعتی نصیرآباد، هفت هزار شغل پایدار مستقیم 
تا ۱.۵ ســال آینده در این شهرک ایجاد می شود.به گزارش ایسنا، صابر پرنیان با 
اشاره به اینکه خواست تولیدکنندگان و صنعتگران شهرستان رباط کریم توسعه 
شهرک صنعتی نصیرآباد بوده و این شهرک صنعتی متراکم ترین شهرک صنعتی 
کشور است، گفت: در جلسه ای مشترک، مسئوالن مربوطه به بررسی مشکالت 
تامین اجتماعی و دارایی )صدور مفاصا حســاب سالیانه در جهت عدم انباشت 
بدهی واحدها و جلوگیری از جرائم دیرکرد( پرداختند و بررسی یک درصد ارزش 
افزوده ســهم شهرک های صنعتی و طرح توسعه ۱۰۳ هکتار ضلع غربی شهرک 
صنعتی نصیرآباد در این جلسه بحث و مورد بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد: در 
شهرک های صنعتی باید مرزبندی ها اصالح و واگذاری زمین در شهرک صنعتی 
نصیرآباد با ســند تک برگ انجام شــود، همچنین آب پایدار برای شهرک های 
صنعتی از طریق آب منطقــه ای و پروژه الغدیر که خط انتقال آب در حال اجرا 

است تامین می شود.

راه اندازی دومین مرز رسمی  برای تجارت
 ایران و پاکستان

مرز ریمدان در جنوب سیســتان و بلوچستان به صورت رسمی فعال شد که 
دومین مرز رســمی برای تجارت ایران و پاکستان اســت و افزایش ترانزیت کاال 
در کنار تنها بندر اقیانوســی کشور را رقم می زند.به گزارش ایسنا، سید روح اهلل 
لطیفی - سخنگوی گمرک - اظهارکرد: صبح شنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی 
کشورمان و وزیر تولیدات دفاعی پاکستان، مرز ریمدان در شهرستان دشتیاری 
و در ۱۲۰ کیلومتری بندر مهم چابهار افتتاح شد.وی افزود: پس از مرز میرجاوه، 
مرز ریمدان به عنوان مرز رســمی از امروز فعالیت خود را برای تجارت بین ایران 
و پاکستان، آغاز می کند که پیش از این مانند« پیشین« ، »کوهک« و »جالق« 
به صورت بازارچه فعال بود.ســخنگوی گمرک تاکید کرد: تجارت کشــورمان با 
پاکستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در هشت ماهه نخست امسال بیش 
از یــک میلیون و ۷۳۸ هزار تن کاال بــه ارزش ۷۰۸ میلیون دالر تبادل تجاری 
صورت گرفته اســت که سهم صادرات کاال به پاکستان یک میلیون و ۵۳۸ هزار 
تن به ارزش ۵۹۰ میلیون دالر بوده و سهم واردات از پاکستان نیز ۱۲۰ هزار تن 

به ارزش ۱۱۸ میلیون دالر بوده است.

پیش بینی برداشت ۲1۰ هزار تن هندوانه 
مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی کشور، کل تولید هندوانه شب 
یلدا در سال زراعی جاری را نزدیک به ۲۱۰ هزار تن پیش بینی کرد.به گزارش 
وزارت جهاد کشــاورزی، حسین اصغری افزود: در پاییز امسال پنج هزار و ۸۰۰ 
هکتار هندوانه در اســتان های جنوب کشور شامل هرمزگان، خوزستان، فارس، 
ایالم و بوشــهر کشت شده اســت.وی با بیان این که پاییز امسال تولید هندوانه 
بیشــتری نسبت به مدت مشابه ســال قبل خواهیم داشت، گفت: سال گذشته 
هندوانه شــب یلدا در سطح چهار هزار و ۶۰۰ هکتار کشت شد که از این سطح 
بیش از ۱۵۰ هزار تن محصول به دســت آمد.اصغری ادامه داد: هندوانه شــب 
یلدای امسال با قیمت هر کیلو گرم ۱۷۰۰ تا ۱,۷۵۰ تومان سر زمین، خریداری 
و بــه قیمت هر کیلو گرم ۳ هزار تا ۳,۵۰۰ تومان برای مصرف کننده در میدان 
مرکزی میوه و تره بار تهران عرضه می شــود و امیدواریم مردم امسال با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و پرهیز از دورهمی ها، مراسم شب یلدا را برگزار و به قطع 
زنجیره کرونا کمک کنند.وی میزان کل تولید هندوانه در سال زراعی ۹۹-۹۸ را 
ســه میلیون و ۷۰۰ هزار تن عنوان و اظهار کرد: سال زراعی گذشته کل سطح 
زیر کشت هندوانه کمتر از ۱۰۰ هزار هکتار بود که نسبت به سنوات قبل از آن 

نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشت.

خوش بینی فوق العاده بازار 
به صعود قیمت طال

آخرین نظرســنجی طالی هفتگی کیتکونیوز در ســال ۲۰۲۰ نشان داد که 
با وجود هشــدار تحلیلگران درباره نوســان معامالت در دو هفته آینده، خوش 
بینی فوق العاده ای نســبت به افزایش قیمت طال وجود دارد.به گزارش ایســنا، 
با پایان آخرین هفته معامالتی کامل سال ۲۰۲۰ به نظر می رسد بازار طال سال 
را بــا عملکرد قوی به پایان می برد به طــوری که قیمتها مقاومت در پایین مرز 
۱۹۰۰ دالر را تست می کنند.اوله هانســن، مدیر استراتژی کاالی ساکسو بانک 
اظهار کرد: ممکن اســت نوسان شدیدی را در چند هفته آینده شاهد باشیم اما 
عوامل بنیادین مثبت برای طال به قوت خود باقی می مانند. عواملی که قیمت طال 
را در ســال ۲۰۲۰ باال برد در سال ۲۰۲۱ از میان نمی روند.در نظرسنجی هفته 
جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال اســتریت ۱۴ نفر شرکت کردند که از میان 
آنها ۱۱ نفر معادل ۷۹ درصد به افزایش قیمت و یک نفر معادل هفت درصد به 
کاهش قیمت طال رای دادند و دو نفر معادل ۱۴ درصد نظری نداشتند.ســرمایه 
گذاران خرد هم مانند تحلیلگران وال استریت به افزایش قیمت طال خوش بین 
بودند. در نظرسنجی هفته جاری از ســرمایه گذاران، ۱۴۰۲ نفر شرکت کردند 
کــه از میان آنها، ۱۰۴۸ نفر معادل ۷۵ درصد به افزایش قیمت طال و ۲۰۲ نفر 
معــادل ۱۴ درصد به کاهش قیمت طال رای دادند و ۱۵۲ نفر معادل ۱۱ درصد 

نظری نداشتند.

بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی
شاخص کل در بازار بورس روز شنبه ۳۱ هزار و ۵۲۷ واحد رشد داشت که 
در نهایت این شــاخص به رقم یک میلیون و ۴۴۴ هزار واحد رسید.براســاس 
معامالت روزگذشــته بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ســهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۱۲۱ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال داد و ســتد شد.همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با هشــت هزار و ۸۴۰ واحد افزایش به ۴۴۵ هزار ۲۳۵ 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با پنج هزار و ۷۸۷ واحد رشد به ۲۹۱ هزار و 
۴۵۴ واحد رسیدند.شاخص بازار اول ۲۱ هزار و ۷۶۶ واحد و شاخص بازار دوم 
۶۸ هزار و  ۳۴۷ واحد افزایش داشــت.عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد 
ملی صنایع مس ایران )فملی( با ســه هزار و ۶۷۹ واحد، فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با ســه هزار و ۵۲۹ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با دو 
هزار و ۴۵۹ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار 
و ۷۵۴ واحــد، معدنــی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یــک هزار و ۳۰۰ واحد، 
معدنــی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و ۲۹۳ واحد، ســرمایه گذاری 
غدری )وغدیر( با ۹۹۸ واحد و گســترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۹۶۹ 
واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.در مقابل نماد پاالیش 
نفت اصفهان )شــپنا( با ۸۰۴ واحد، بانک پارســیان )وپــارس( با ۳۹۴ واحد، 
پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( با ۲۸۹ واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( 
با ۲۸۳ واحد، ســرمایه گذاری ملی ایران )ونیکی( با ۲۷۷ واحد، پاالیش نفت 
تبریز )شبریز( با ۱۹۶ واحد و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( 
با ۱۴۹ واحد با تاثیر منفی بر شــاخص همراه بودند.شاخص فرابورس نیز بیش 
از ۵۲۳ واحد افزایش داشــت و بر روی کانال ۱۹ هزار و ۴۳۷ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار دو میلیارد و ۷۷۲ هزار برگه ســهم به ارزش ۵۲ هزار و 
۱۸۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.

اخبار کوتاه

بورس

گروه اقتصادی-محمدرضا حقی: امسال 
در حالی مردم به استقبال طوالنی ترین شب 
سال می روند که خانواده ها با چند برابر شدن 
قیمــت ارزاق عمومی و هزینه های شــب یلدا 
مواجه هستند.به گزارش مردم ساالری اگرچه 
در سال جاری به دلیل فراگیری بیماری کرونا 
در کشور شاهد کمتر شــدن دوره همی های 
خانوادگی در این مراســم باســتانی هستیم 
و بازارها نســبت به ســالهای گذشته در این 
ایام از شــلوغی کمتری برخوردار هستند اما 
واقعیت این اســت که چند برابر شدن قیمت 
اقــالم خوراکی و میوه قدرت خرید مردم را به 
شدت کاهش داده  و بسیاری از خانواده ها قید 
خرید را در این روزها زده اند و نه از شــلوغی 
میوه فروشی ها خبری هست و نه از هیاهو در 
آجیــل فروش ها.البته از زمانیکه خط فقر یک 
خانوار چهــار نفره در کالنشــهرها به مرز ده 
میلیون تومان رسیده است قدرت پایین خرید 
اقشار متوسط و حقوق بگیران اجازه خریدهای 
مهمانی ها و ســفره های رنگارنگ را نمیدهد و 
سالهاست که در ایام فرا رسیدن شب معروف 
به شــب چله از ناتوانی خانوارها در خرید این 
روزها گزارشــهایی نگارش میشود.براســاس 
اعالم اتحادیه آجیل و خشــکبار تهران قیمت 
آجیل شــب یلدا در واحدهــای فروش آجیل 
و خشــکبار ۱۲۰ تا ۱۷۰ هزارتومان است که 
هرچه میزان نخودچی و کشــمش آن بیشتر 
باشد قیمت آجیل کمتر و هرچه میزان مغز در 
آجیل بیشتر باشد قیمت آن هم باالتر می رود. 
به گفته رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران 
نــرخ مصوبی برای آجیــل در اینروزها و جود 
ندارد زیرا با تغییر مقــدار مغزها قیمت آنهم 
تغییر پیدا می کند. مصطفی احمدی با اشــاره 
به اینکه افزایش هزینه های تولید قیمت آجیل 
را نسبت به سال گذشــته بیشتر کرده است، 
گفت: افزایش هزینه های بیمه، کارگر، مالیات 
و  نظایر این ها باعث شــده که آجیل شب یلدا 
امسال  حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته 
گرانتر شــود. وی در پاسخ به این سوال که آیا 
قیمت آجیل تا پایان سال تغییری خواهد کرد 
یا خیر، گفت: صنف آجیل و خشکبار در کرونا 
آسیب بسیاری دیده است.  اعضای صنف ما به 
دنبال این هستند که اجناس خود را بفروشند 
تابخشی از ضرر و زیان سال گذشته را جبران 
کننــد. از طرفــی  آجیل و خشــکبار قابلیت 
نگهداری به مــدت طوالنی نــدارد؛ بنابراین 
با توجه به اینکه تولیدات امســال هم نسبت 
ســال گذشته حدود ۴۰ درصد بیشتر شده به 
نظر نمی رســد که قیمت آجیل تا پایان سال 
نرخ  براساس  باشــد.همچنین  داشته  افزایش 
نامه ســازمان میوه و تره بــار قیمت هر کیلو 
انار بین ۱۰ هزار تــا ۳۰ هزار تومان،هنواه هر 
کیلو ۴ هــزار تومان،پرتقال بین ۸ تا ۱۹ هزار 
تومــان ،خرمالو بین ۸ تا ۲۳ هزار تومان ،انواع 
نارنگــی تا ۲۴ هزار تومان، مــوز از ۲۵ تا ۳۰ 
هزار تومان و انواع ســیب بیــن ۷ تا ۱۶ هزار 
تومان در نوسان اســت. بررسی ها از بازار مرغ 
و ماهی نشان می دهد که قیمت هر کیلو مرغ 
گرم در خرده فروشــی ها از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تا 
۳۰ هزار تومان، سینه با کتف ۵۵ هزار تومان، 
ســینه بدون کتف ۴۹ هزار تومان، فیله مرغ 
۵۲ هزار تومان، قزل آال ۵۰ هزار تومان، سفید 
دریایی ۱۰۰ هزار تومان، آزاد ۴۵ هزار تومان، 

شــوریده ۹۵ هزار تومان، سالمون نروژ ۱۳۰ 
هزار تومان، حلوا ۹۵ هزار تومان و شــیر ۸۵ 
تا ۱۰۰ هزار تومان اســت که متاسفانه در این 
بازار هم نظارت ها ضعیف است.در این خصوص 
مدیرعامــل اتحادیه پرورش و صادرات آبزیان، 
ســودجویی دالالن و مشکالت سیستم توزیع 
را از دالیــل گرانی ماهی در بــازار اعالم کرد.
ارســالن قاسمی با اشاره به دالیل گرانی  ماهی 
در آستانه شب یلدا اظهار کرد: با افزایش تقاضا 
بــرای خرید ماهی از چنــد روز باقی مانده به 
شــب یلدا، ســودجویی عوامل واسطه و دالل 
زیاد شــده که همین موضوع شرایط را برای 
گرانــی ماهی در بازار فراهم کرده اســت.وی 
افزود: تا مادامی که سیستم توزیع اشکال دارد، 
شاهد سودجویی عوامل واسطه و دالل و گرانی 
قیمت در ایام پرتقاضا هستیم.قاسمی با انتقاد 
از ســنگ اندازی در عرضه مستقیم ماهی در 
میادین میوه و تره بار و کاهش ســودجویی ها 
بیان کرد: مســئوالن ســازمان میادین اذعان 
می کنند که براساس مصوبه شورای شهر، باید 
غرفه ها را از طریق مزایده واگذار کنند که این 
امربه اســم  تولیدکننده و به کام دالل است.او 
افزود: اســتدالل مسئوالن این سازمان مصوبه 
شورای شهر است و تا زمانیکه روش واگذاری 
غرف اصالح نشود تا اتحادیه با عرضه مستقیم 
دســت دالل و واســطه را کوتاه کند، اختالف 
قیمــت از مزرعه تا بازار همچنان چشــمگیر 
خواهد بود.مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش 
و صادرات آبزیان با اشاره به اینکه ماهی کاالی 
لوکس در ســبد خانوار نیست، گفت: با وجود 
آنکه ماهی از گوشــت قرمز و در مقایســه با 
برخی گوشت های ســفید ارزانتر است، برخی 
مســئوالن این محصول پروتئینی را در سبد 
خانــوار کاالی لوکــس می داننــد، درحالیکه 
در هیچ جای دنیا این طور نیســت.این مقام 
مســئول با اشاره به اینکه سرانه مصرف ماهی 
در کشور با دنبا قابل قیاس نیست، افزود: بنابر 
آمار سازمان شیالت سرانه مصرف آبزیان تولید 
شده شیالت ۱۵ تا ۱۶ کیلوگرم و آبزیان تولید 
بخش خصوصی ۷ تا ۸ کیلوگرم اســت که با 
فرهنگ سازی، ســرانه مصرف را باید افزایش 

داد.بنابراین گزارش در بازار شیرینی هم رونق 
سالهای گذشته وجود ندارد که علت آن بغیر از 
شرایط کرونایی به گران بودن و کاهش قدرت 
خرید مردم نیز بر میگردد.علی بهره مند، رئیس 
اتحادیه صنف قنادان تهــران درباره وضعیت 
بازار در آستانه شب یلدا گفت: اوضاع و شرایط 
کاری همچنان تحت تاثیــر کرونا قرار دارد و 
مردم رغبت ســابق را برای خرید شــیرینی 
ندارند.وی درباره قیمت شیرینی های پرطرفدار 
و پرفروش بازار گفت: هر کیلو شیرینی تر ۴۸ 
هزار تومان، هر کیلو شــیرینی زبان ۳۸ هزار 
تومان، هر کیلو شــیرینی پاپیونــی ۳۸ هزار 
تومان، هر کیلو شــیرینی دانمارکی ۳۸ هزار 
تومان، هر کیلو شــیرینی کیک یزدی هم ۲۹ 
هزار تومان.بهره مند توضیح داد: مشکل تامین 
مواد اولیه نظیر روغن همچنان پابرجاســت و 
افزایش قیمت این مواد ســبب بروز مشکالتی 
برای همکاران ما در صنف قنادان شــده است. 
وی دربــاره حمایت های دولتی در تامین مواد 
اولیه به ویژه روغن مورد نیاز قنادان بیان کرد: 
دولت نســبت به ارائه روغم بــا اتحادیه اقدام 
کرده و ما در حال توزیع بین همکاران هستیم 
اما تاثیری بر قیمت بازار آزاد نگذاشته و نرخ ها 
در بازار همچنان باالست و نایاب.وی گفت: در 
بازار آزاد قیمت ها ۳ برابر نرخ های دولتی است 
و اگر بتوان روغن پیدا کرد باید به قیمت ۵۰۰ 

تا ۶۰۰ هزار تومان آن را خریداری کرد.
قدرت خرید حداقلی برای کارگران

با توجه به رشــد چند برابــری قبمتها در 
بازارهــای مختلف قدرت خرید چندین دهک 
از جامعه به صفر رســیده بطوریکه به اعتقاد 
کارشناســان کارگری تا زمانیکه شکاف بین 
حداقل دستمزد و معیشت کارگران پر نشود، 
قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا 
نمی کند.در حالیکه طبق آخرین گزارشها تنها 
در آبانماه سال جاری بیش از ۴۲ درصد تورم 
در اقالم خوراکی و کاالهای اساسی داشته ایم 
حقوق کارگران تنها با ۲۵ درصد رشد مواجه 
بوده اند .در این شــرایط تهیه یک سفره شب 
یلدایــی برای یک خانــواده چهار نفری بیش 
از ۵۰۰ هــزار تومــان خرج بر میــدارد و این 

درحالیست که حقوق یک روز کامل کارگران 
به یکصد هزار تومان هم نمیرسد و سفره شب 
یلدا حقوق ۵ روز یک کارگر را می بلعد. ریس 
کانون شــورای اســالمی کار البرز با اشاره به 
تاثیر شــاخص های اقتصادی و مولفه خط فقر 
و تورم بر معیشــت کارگران گفت: متاســفانه 
بین معیشت و دستمزد کارگران و تورم فاصله 
زیادی وجود دارد و تا زمانی که این شــکاف 
پر نشــود، قدرت خریــد خانوارهای کارگری 
افزایش پیدا نمی کند.در شــرایط خاص باید 
تصمیمات خاص بگیریم و نمی توان به شــکل 
عادی برای کارگران دســتمزد تعیین کنیم.
اصالنی گفت: بیــن ۷۰ تا ۸۰ قلم از داروهای 
کارگران مثل قرص و شــربت از دفترچه های 
تامین اجتماعی خارج شده و اعالم کردند که 
فرانشیز ندارند. وقتی با چنین مسایلی مواجه 
می شــویم می بینیم که حقــوق دو میلیون و 
۸۰۰ هزار تومانی کفاف هزینه های معیشــت 
کارگر را نمی دهد.وی در عین حال با اشــاره 
به ورود کمیســیون اجتماعی و فراکســیون 
کارگری مجلس به موضوع دستمزد کارگران و 
تالش برای اصالح شیوه تعیین دستمزد، گفت: 
انتظار ما از نمایندگان مجلس این اســت که 
قبل از ورود به مقوله مزد، قوانین مربوط به آن 
را اصالح کنند.جالب اینجاســت که مشکالت 
معیشتی کارگران باعث شده است که دبیرکل 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر لزوم 
پرداخــت عیدی و پاداش کارگــران تا قبل از 
پایان سال تاکید کرد و از کارفرمایان خواست 
در حد توان پرداخت عیدی کارگرانشان را به 
روزهای پایانی سال موکول نکنند تا کارگران 
از این طریق اقالم و مایحتاج مورد نیاز را تهیه 

کنند.
هــادی ابوی در این خصوص گفته اســت 
امسال بر اساس گزارشهایی که از رصد میدانی 
داشــتیم برخی از کارگران واحدهای صنفی 
عیدی خــود را به نوعی دریافــت کرده اند و 
کارفرمایان آنها پرداختی هایی به کارگران خود 
داشــته اند که به حساب عیدی گذاشته شده 
اســت.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران افزود: به دلیل کرونا و تعطیلی بیشتر 

کارگاهها و کســب و کارها، فشــار زیادی به 
کارگران و کارفرمایان وارد آمد و شــیفت های 
کاری، فوق العاده ها و اضافه کاری ها حذف شد. 
در بعضی واحدها به دلیل رکود و مختل شدن 
فعالیت، کارگران خانه نشــین شدند و برخی 
دیگر از کسب و کارها با اعمال محدودیتهایی 
ادامه فعالیت پیدا کردند لذا از آنجا که کارگران 
فاقد درآمد تامین کننــده هزینه های زندگی 
هستند از کارفرمایان خود خواسته اند که تمام 
یا بخشــی از عیدی را بپردازند تا از این طریق 

مشکالت و گرفتاری هایشان را برطرف کنند.
وعده های بی سرانجام دولت

 برای مهار قیمتها
آنطــور که وزیر صمــت ۱۳ آبان وعده داد 
قیمتها باید از اواسط آبان »به طور محسوس« 
در بــازار کاهش می یافت اما نه تنها این اتفاق 
نیفتــاد بلکه قیمت اقالمی مثــل تخم مرغ و 
پوشــک ســیر صعودی هم به خــود گرفت.
ماههاست بازار کاالهای شاهد نابسامانی، گرانی 
و در مواردی، رشــد لحظه ای قیمت هاســت؛ 
موضوعــی که نه تنها منجر بــه گالیه مندی 
مردم شده بلکه صدای تولیدکنندگان و توزیع 
کنندگان را هم درآورده اســت؛ به طوری که 
منجر به تذکر رهبر انقالب به مســئوالن هم 
شــد.تداوم گرانی هــا و روند رشــد قیمت ها 
در حالی اســت که ۸.۳ میلیون تن کاالهای 
اساسی و مواد اولیه ماه ها در بنادر و گمرکات 
کشور بدلیل ناهماهنگی دستگاه های اجرایی 
معطل مانــده بود و حدود ســه هفته قبل با 
مصوبه شــورای هماهنگی اقتصــادی دولت 
قرار شــد از طریق تهاتر صادرات با واردات و 
از محل ارز متقاضی این اقالم تأمین ارز شده 
و ترخیص شــوند.بر این اســاس، با توجه به 
محسوس شدن مشکالت در بازار، ستاد تنظیم 
بازار ۱۳ آبان ماه با تشکیل جلسه ای فوری به 
موضوع گرانی ها پرداخت و آنطور که مسئوالن 
وزرات صمت اعالم کردند مقرر شد با تسهیل 
و اســتفاده از روش هایی از جمله اســتفاده از 
ارز صادراتی، متقاضی و یا ارز تأمین شــده از 
طریق بانک مرکزی بدون الزام به کد رهگیری، 
کاالهای دپو شــده در گمرک ترخیص شوند؛ 
همچنین آنطور که مسئوالن اعالم کردند در 
کنار اجــازه ترخیص درصدی به گمرک، روند 
ترخیص کاالها از گمرکات، تسریع خواهد شد 
و این موضوع موجب متعادل شــدن قیمت ها 
و دسترســی مصرف کنندگان بــه این کاالها 
می شــود.بیش از ۴۵ روز از وعده رزم حسینی 
می گذرد امــا نه تنها قیمت لجام گســیخته 
کاالها چــه در بخش خوراکی و چه در بخش 
غیرخوراکی کنترل نشــده بلکه بعضاً شــاهد 
افزایش قیمت هم بوده ایم. فارغ از مصوباتی که 
ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت بسیاری 
از اقالم داده اســت، اما قیمت پوشک و تخم 
مرغ همچنان صعودی است. البته قیمت مرغ با 
عرضه گسترده و برخوردهای تعزیراتی کنترل 
شده است اما فعاالن حوزه تولید می گویند این 
کاهش قیمــت احتماالً پایدار نخواهد بود چرا 
که دولت از محل ذخایر اســتراتژیک در حال 
عرضه مرغ و نهاده های دامی به بازار است و این 
روند نمی توانــد ادامه پیدا کند. انها می گویند 
حل این چالش مســتلزم ان اســت که دولت 
فساد گسترده ای که در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی 

نهاده های دامی وجود دارد را حذف کند.

نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایران می گوید آنچه که در رابطه با صادرکنندگان 
کارتن خواب مطرح شده با واقعیت فاصله زیادی دارد و توهین به صادرکنندگان 
است.از ابتدای سال جاری، با وجود تالش هایی که به منظور کاهش اختالف نظرها 
میان بخش خصوصی و بانک مرکزی صورت گرفت، همچنان به نظر می رسد اتاق 
بازرگانی نســبت به عملکرد این بانک و دستورالعمل هایی که در ماه های گذشته 
به اجرا در آورده، انتقاداتی جدی دارد.هرچند در ســال ۱۳۹۸،  با نهایی شــدن 
دستورالعمل ارزی که به صادرکنندگان اجازه می داد بخشی از ارز خود را از طریق 
واردات در ازای صادرات به کشــور بازگردانند، به نظر می رسید این اختالفات به 

حداقل رسیده اما در سال ۱۳۹۹،  بانک مرکزی تغییرات جدیدی را در این مسیر 
نهایی کرد و بحث واردات در ازای صادرات در برههای حذف شد و پس از آن نیز 
صرفا به صادرکنندگان اجازه داده شد بخشی از ارز را برای تامین نیازهای خود به 
مــواد اولیه، به واردات اختصاص دهند، موضوعی که همچنان گره به وجود آمده 
در مسیر بسیاری از صادرکنندگان را باز نمی کند.در کنار آن، اظهارنظرهایی که 
رئیس کل بانک مرکزی در ماه های گذشــته انجام داده نیز برای بخش خصوصی 
گران تمام شــده اســت. از سویی همتی از بازنگشــتن بیش از ۲۷ میلیارد دالر 
ارز حاصل از صادرات به کشــور ســخن گفت که با انتقاد و تکذیب جدی بخش 
خصوصی مواجه شد و از سوی دیگر چند هفته قبل در جلسه شورای گفت و گو 
از وجود صادرکنندگان کارتن خواب خبر داد که واکنش بخش خصوصی به این 

اظهارنظر هنوز ادامه دارد.
به گزارش ایســنا، پس از آنکه چند روز قبل، غالمحســین شــافعی، رئیس 
اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد که با وجود گذشــت چنــد هفته، هنوز خبری از 
صادرکنندگان کارتن خواب نیست، این بار، نایب رئیس اتاق ایران نیز با انتقاد از 
برخی برخوردها، صحبت از کارتن خواب ها را توهین به بخش خصوصی دانسته 
است.حســین ســالح ورزی گفته: اصل موضوع این است که در شرایط تحریم و 
زمانیکه کشور با کاهش منابع ارزی مواجه بود و دولت امکان فروش نفت و تامین 
ارزی را نداشت، سیاست گذار ارزی به دنبال اعمال مدیریت ارزی و کنترل برای 
تامین ارز بود. یکی از این سیاســت ها بحث پیمان سپاری و الزام صادرکنندگان 
به بازگشــت ارز حاصل از اقتصاد به چرخه اقتصادی کشور بود.نائب رئیس اتاق 

بازرگانی ایران ادامه داد: از ابتدای مطرح شــدن این سیاست، اختالف نظری بین 
بخش خصوصی و بانک مرکزی وجود داشت که حقوق مالکیت خصوصی صادراتی 
که توسط تاجر انجام می شــود، تحت مالکیت و اموال خودش است و تسهیالت 
و وام ارزی را که صادرکننده از سیســتم بانکی دریافت می کند و از ســوی دیگر 
شرایط تحریم و محدودیت های بانکی جدی است و نمی توان این انتظار را داشت 
که فرایند بازگشت ارز با شرایط عادی یکسان باشد.سالح ورزی گفت: در مجموع 
این مجادالت ادامه داشت و اخبار مختلفی مبنی بر اینکه ۲۷٫۵ میلیارد دالر ارز 
به کشــور برنگشته یا اینکه ۱۹ هزار صادرکننده ارزشان را برنگردانده اند، منتشر 
و فضایی در رسانه ها القا شده بود که این افراد تسهیالتی از دولت گرفته و آنها را 
برده و برنگرده اند که البته واقعیت این چنین نبود. خوشبختانه با پیگیری هایی 
که رئیس جمهور و قوه قضاییه انجام دادند شفاف ســازی در این خصوص بیشتر 
شــد و نهایتا کارگروه های مربوطه به این نتیجه رســیدند که تعداد کمی از افراد 
وجود دارند که صادراتی را انجام داده و قصد بازگشــت ارز را نداشتند. اما تعداد 
بسیاری از آن ۱۹ هزار نفر ارزشان را بازگردانده اما به دلیل فقدان سیستم مناسب 
بانک اطالعاتی در بانک مرکزی، اطالعات انها ثبت نشده و تعدادی هم به دالیل 
متعددی نتوانســته بودند رفــع تعهد را انجام دهند. در ایــن رابطه اتاق ایران با 
همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه لیست ۱۹ هزار صادرکننده را دریافت و آن را 
از نظر جغرافیایی و استانی تفکیک کرد و پیگیری های الزم را انجام داد. برچسبی 
که مبنی بر کارتن خواب به این چنین افراد زده شــده بود از اساس درست نبود 

چرا که اکثرشان صادرکنندگان خوشنام هستند.

مردم ساالری از رشد چندین برابری هزینه شب یلدا گزارش می دهد

»چله« گرانی ها در طوالنی ترین شب سال

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

به صادرکنندگان توهین نکنید!

وزیــرکار بــا بیان اینکــه ۳ میلیــون تولیدکننده 
محصوالت مشــاغل خانگی داریم، گفت: در راســتای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، شیوه نامه استقرار مسیر 
استانداردســازی مشــاغل خانگی تدوین شده است.
به گزارش وزارت وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
»محمد شریعتمداری« در آئین رونمایی از شیوه نامه 
و موافقت نامه اســتقرار مسیر استانداردسازی مشاغل 
خانگی که با حضــور معاون امور زنان و خانواده رئیس 
جمهور، رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران و معاون 
توســعه اشــتغال وزارت کار به صورت مجازی برگزار 
شــد، اظهار داشــت: هم اکنون بیش از ۳ میلیون نفر، 
تولید کننده محصوالت مشاغل خانگی هستند که قطعاً 
آمار حقیقی فعالین مشاغل خانگی بسیار بیشتر از این 
رقم اســت و افراد بسیاری به صورت غیر رسمی در این 
حوزه فعالیت دارند.وی پیرامون اثرات مثبت استاندارد 
سازی مشــاغل خانگی گفت: اگر فعاالن حوزه مشاغل 
خانگی اثرات مثبت اســتاندارد سازی مشاغل خانگی 
را ببینند قطعاً مشــوق دیگران خواهند شد و این امر 
حتی می تواند اشتغال زایی بیشــتری را هم به دنبال 
داشــته باشد.شــریعتمداری افزود: استانداردسازی و 
ارتقای محصوالت برای ورود به بازار و ایجاد اعتماد در 

مصرف کننده قطعاً اندازه بازار مصرف و تولید را افزایش 
خواهد داد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سهم 
مشــاغل خانگی از اشتغال کل کشــور هم اکنون بین 
۴ تا ۶ درصد اســت که به راحتــی می توان این رقم را 
افزایش داد. همین سهم در تولید ناخالص داخلی بین 
۲ تا ۵/۲ درصد اســت که با توجه به شرایط پیش رو و 
وضعیت کرونا در کشــور با توسعه مشاغل خانگی این 
سهم می تواند افزایش پیدا کند.وی تصریح کرد: امروز 
دنیا از فرصت کرونا برای توسعه مشاغل خانگی استفاده 
کرده و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم، در همین 
زمینــه تولید ماســک، گان و کفش های مخصوص در 
دوران کرونا می تواند مورد توجه قرار گیرد.شریعتمداری 
همچنین درباره عملکرد مشاغل خانگی برای سال های 
۹۸ و ۹۹ نیز گفت: در سال ۹۸ بالغ بر ۲ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت مصوب شد، بیش از ۲۰ هزار نفر از این 
تسهیالت اســتفاده کردند و برای بیش از ۳۵ هزار نفر 
شــغل ایجاد شد.به گفته وی، همچنین برای سال ۹۹ 
نیز مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال تســهیالت برای توسعه 
مشــاغل خانگی مصوب شــد که از ابتدای سال ۹۹ تا 
آبان ماه سال جاری بیش از ۵ هزار نفر از این تسهیالت 

استفاده کردند.

ســخنگوی گمرک ایران گفت: در هشــت ماهه 
ســال جاری ۴۷ میلیون و ۹۱۹ هزار ۶۶۳ دالر فرش 
دستباف به جهان صادر شده است که با مدت مشابه 

سال قبل کمتر از ۸۰۰ هزار دالر فاصله دارد.
ســید روح اله لطیفی در گفت وگو بــا ایرنا، اظهار 
داشت: تا پایان آبان ماه ســال جاری صادرات گبه و 
فرش دســتباف با پشم و موی نرم، دو میلیون و ۷۱۱ 
هزار و ۵۸۴ دالر را تجربه کرده اســت که این رقم در 
مدت مشــابه سال ۹۸ به چهار میلیون و ۱۶۱ هزار و 
۱۴۶ دالر رســیده بود.وی با بیان اینکه صادرات سایر 
کفپوش های بافته شــده با پشم و کرک نرم حیوانات 
در سال ۹۸، حدود ۳۸ میلیون و ۸۱۶ هزار دالر بوده 
است، خاطرنشان کرد: این رقم در سال جاری به ۳۹ 
میلیون و ۲۶۶ هزار و ۷۶۳ رسید.ســخنگوی گمرک 
تصریح کرد: در هشت ماهه سال گذشته پنج میلیون 
و ۶۹۷ هــزار و ۱۰۰ دالر فرش های نســاجی و گره 
بافت صادر شــده اســت که این رقم در مدت مشابه 
ســال جاری صادرات پنج میلیون و ۹۴۱ هزار و ۳۱۶ 
دالر را تجربه کرده اســت.وی بــا بیان اینکه مجموع 
صادرات هشــت ماهه سال ۹۸ به ۴۸ میلیون و ۶۷۴ 
هزار و ۶۶۷ دالر رسید، گفت: در سال جاری تا پایان 

آبان ماه، ۴۷ میلیــون و ۹۱۹ هزار و ۶۶۳ دالر فرش 
دستباف به جهان صادر شده است.به گفته وی، میزان 
صادرات فرش دستباف در هشت ماهه سال جاری در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۵۵ هزار 
دالر کاهش را نشــان می دهد که با توجه به شــیوع 
ناگهانی ویروس کرونا و بســته بــودن مرزها منطقی 
به نظر می رســد.لطیفی با بیان اینکه بر خالف برخی 
ادعاها کاهش قابل توجهی در صادرات فرش دستباف 
نداشته ایم، اظهار داشت: فرش محصولی است که به 
تدریج به فروش می رسد و امکان بازگشت ارز حاصل 
از صــادرات آن در مهلت هفت ماهــه امکان ووجود 
نداشــت و به همین دلیل برخی گمانه زنی ها مبنای 
کاهش چشمگیر صادرات این کاالی ایرانی را داشت 
اما بر اســاس آمارها صادرات و فروش فرش دستباف 
همانند سابق انجام می شود.به گزارش ایرنا، در الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۰ بــرای ارتقا و بهبــود بهره وری، 
تثبیت، افزایش سهم صادراتی و بازاریابی های داخلی 
و خارجی فرش دســتباف ۱۵ میلیارد و ۵۲۰ میلیون 
تومانی در نظر گرفته شــده اســت و بــرای اتحادیه 
مرکزی فرش دســتباف ایران به عنــوان کمک پنج 

میلیارد تومان پیش بینی شده است.

صادرات ۴۷ میلیون دالری فرش در هشت ماه۳ میلیون تولیدکننده در مشاغل خانگی فعال هستند


