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تجارت غیرنفتی ایران و عمان در ســال گذشته به 
۱.۳ میلیارد دالر رســیده که رشد ۵۳ درصدی داشته 
است.ســید روح اله لطیفی - سخنگوی گمرک ایران- 
به مناســبت ســفر رئیس جمهور به عمان، جزئیات 
تجارت غیرنفتی دو کشــور را تشــریح کرد.طبق این 
گزارش، تجارت غیر نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ با  عمان 
چهار میلیون و ۱۹۰هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد 
و ۳۳۵میلیون و ۵۰۰ هزار دالر بوده که نسبت به سال 
قبــل ۲۷درصد در وزن و ۵۳درصــد در ارزش افزایش 
داشته است.سهم صادرات ایران به عمان از این میزان 
تجــارت  دو میلیون و ۲۸۳هزار تــن کاالی ایرانی  به 
ارزش ۷۱۶میلیون دالر بود که با رشــد ۱۴درصدی در 
وزن و ۶۳درصدی در ارزش همراه بوده است.مهمترین 
اقالم صادراتی ایران به عمان در ســال گذشته، شامل 
قیر، اوره، محصــوالت آهنی، میوه و تــره بار، مصالح 
ساختمانی، خشــکبار، مواد غذایی، شیرینی و شکالت 
و لوازم خانگی بوده است.اما واردات ایران از عمان، یک 

میلیون و ۹۰۷هزار تن کاال بــه ارزش ۶۱۹ میلیون و 
۵۰۰ هــزار دالر بوده که ۴۹ درصد در وزن و ۴۳درصد 
در ارزش افزایش داشته است.ذرت، زغال سنگ، روغن 
و دانه های روغنی، گندم، جو، ماشــین آالت صنعتی، 
ماشین آالت راه سازی، مواد معدنی تجهیزات پزشکی 
و دندانپزشکی، کاغذ و مقوا و لوازم یدکی از مهمترین 
کاالهایی بود که از  شــرکای عمانی خریداری شــد و 
به کشورمان وارد شــد.طبق اعالم سخنگوی گمرک، 
صادرات به عمان در فروردین ماه امسال هم ۱۷۶هزار 
و ۲۰۳تــن به کاال به ارزش ۷۴میلیــون و ۳۹۰هزار و 
۲۹۶دالر که بود که نســبت به فروردین ســال قبل با 
وجــود کاهش ۷درصدی در وزن رشــد ۱۰۳درصدی 
در ارزش داشــته اســت.همچنین واردات از عمان هم 
در فروردین امســال ۴۱هــزار و ۳۲۸تن کاال به ارزش 
۳۶میلیــون و ۷۷۳هزار و ۸۶۶دالر بود که نســبت به 
مدت مشابه رشــد ۲۹درصدی در وزن و ۱۴۳درصدی 

در ارزش داشته است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل 
مشهد گفت: پیش بینی می شــود موضوع اگر واردات 
خودرو به صورت جدی دنبال شود، قیمت خودروهای 
خارجی بین ۲۵ تا ۳۰ درصــد کاهش یابد.حمیدرضا 
حیدری در خصوص وضعیت بــازار خودرو اظهار کرد: 
در حال حاضر خبرهای مربوط به واردات خودرو بر بازار 
داخلی و خارجی آن تاثیر گذاشته و قیمت خودروهای 
خارجی و داخلی حدود پنج درصد کاهش یافته است.
وی افزود: اگرچــه واردات خودروی خارجی بر کاهش 
قیمــت خودرو ایرانــی تاثیر خواهد گذاشــت اما این 
موضوع بستگی به نوع واردات خودروهای خارجی دارد. 
اگر قیمت خودوری خارجی وارده شده به کشور قیمت 
اقتصادی و در رنج قیمت خودروهای ایرانی باشد، نرخ 
اتومبیل های داخلی به شــدت ریــزش می کند اما اگر 
این خودروها باالی ۲۵ تا ۳۰ هزار دالر ارزش داشــته 
باشد، قیمت خودروی ایرانی کمتر کاهش خواهد یافت 
زیــرا افراد کمی توانایی خرید ایــن خودروها را دارند.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان اتومبیل 
مشــهد با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار خودرو در 
رکود به سر می برد، بیان کرد: هم اکنون فروشندگان و 
خریداران منتظرند نتیجــه نهایی طرح واردات خوردو 
مشحص شــود. در شرایط کنونی فروشــنده در بازار 
هست اما خریداری نیســت.حیدری با اشاره به اینکه 
قیمت خودروهای ایرانی سیر نزولی داشته، بیان کرد: 
اگر واردات خودرو به کشــور صورت گیرد، بازار خودرو 
از رکود خارج می شــود.وی با تاکید بر لزوم نظارت بر 
ســایت های فروش خودرو خاطرنشان کرد: سایت های 
فروش خودرو باید بررســی شده و نظارت کافی بر آن 
صورت گیرد چون فعالیت این سایت ها موجب از بین 
رفتن آرامش بازار می شــود. بررســی نوسانات قیمتی 
در بازار خودرو حاکی از توقف ریزش گســترده قیمت 
خودروها در بازار است؛ با این وجود برخی از خودروها 
کمــاکان روند نزولی را ادامه دادند کــه از میان آن ها 

میتوان به پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ اشاره کرد.

پیش بینی سقوط قیمت خودرو در بازار با وارداتتجارت 1/3 میلیارد دالری ایران و عمان
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پرداخت ۷۰۰۰ میلیارد وام بدون ضامن
اطالعــات دریافتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن اســت که 
از زمان اجرای طرح پرداخت وام بدون ضامن تا پایان ۱۵ اردیبهشــت ســال 
جاری بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت بدون ضامن پرداخت شده است.
وزارت اقتصاد در راستای تکلیف رئیس جمهوری به بانک های دولتی مبنی بر 
تســهیل پرداخت وام های خرد، بانک هــای زیرمجموعه خود را در مرحله اول 
مکلف به پرداخت وام های خرد به کارکنان، بازنشســتگان و مستمری بگیران 
بخش دولتی، عمومی و خصوصی بدون دریافت ضامن کرد.البته، قرار شــد تا 
در ادامه اجرای این طرح، به تدریج تمامی مشــتریان بانک ها شامل این طرح 
شوند.شرایط دریافت دریافت وام های خرد بدون ضامن اینگونه است که تا ۵۰ 
میلیون تومان تنها با نامه کســر از حقــوق و برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون 
تومان با یک نامه کســر از حقوق همراه با چک یا ســفته امکان پذیر است و 
مشــموالن این وام بایــد به بانکی که حقوق خــود را از آن دریافت می کنند، 
مراجعه کنند.البته الزم به ذکر است که روند پرداخت وام بدون ضامن مبتنی 
بر اعتبارسنجی است و رتبه اعتباری افراد در تعیین سفته، چک یا ضامن برای 
پرداخت وام تاثیرگذار اســت. در این زمینه، اطالعات دریافتی ایسنا از وزارت 
امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که از زمان اجرای طرح پرداخت وام 
بدون ضامن تا پایان ۱۵ اردیبهشت سال جاری بیش از  ۷۰۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت بدون ضامن پرداخت شده است.همچنین، بیش از ۲۵۵ هزار نفر این 

تسهیالت را دریافت کرده اند.

واردات یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن کاالی اساسی 
میزان واردات کاالهای اساســی به کشور از ســوی شرکت بازرگانی دولتی 
ایران طی دو ماه ابتدایی ســال جاری به یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن رســید.

بــه گزارش شــرکت بازرگانی دولتی ایــران، از ابتدای فروردین مــاه تا پایان 
اردیبهشت ماه امسال، مجموعاً یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن محصوالت راهبردی 
شامل گندم، برنج و روغن خام برای تأمین نیاز بازار و حفظ ذخایر استراتژیک 
کشور، خریداری و از طریق ۲۸ کشــتی وارد بنادر کشورمان شد.این گزارش 
می افزاید، در این مدت، یک میلیون و ۵۰۱ هزار و ۹۳۳ تن گندم از ســه بندر 
مهم جنوب ایران در قالب ۲۳ کشتی وارد کشور شده است که سهم بندرعباس 
از ورود این کاالی راهبردی، ۱۱ کشــتی به وزن ۵۲۴ هزار و ۹۳۳ تن، ســهم 
بندر امام ۹ کشتی به وزن ۷۷۳ هزار تن و سهم بندر چابهار ۳ کشتی به وزن 
۲۰۴ هزار تن است.بر اســاس این گزارش، در دو ماه اخیر، مجموع وزن انواع 
برنج خارجی وارداتی به کشور به ۹۱ هزار و ۶۰۰ تن می رسد که در قالب سه 
کشتی از طریق بندر چابهار، بندر بوشهر و بندر عباس وارد کشور شده، ضمن 
اینکه در همین مدت، دو کشــتی روغن خام، جمعاً به وزن ۸۶ هزار و ۴۳۰ تن 

نیز از بندر امام وارد کشور شده اند.

عبور اولین قطار کانتینری از کریدور ریلی
 چین-قزاقستان-ایران-اروپا

مدیرعامل شرکت راه آهن از تردد نخستین قطار حامل محموله کانتینر از 
کریدور ریلی چین-قزاقستان-ایران-اروپا طی یک ماه آینده خبر داد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، هیئت بلند پایه ای از کشور قزاقستان با حضور معاون نخست 
وزیر و وزیر همگرایی و تجارت و همچنین رئیس راه آهن این کشــور با ســید 
میعاد صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن، صبح 
امروز دوشــنبه ۲ خرداد ماه در ساختمان شــهدای راه آهن دیدار و گفت وگو 
کردند.دو طرف در این دیدار درباره توســعه همکاری های اقتصادی و توســعه 
حمل و نقل ریلی گفت وگو و رؤســای راه آهن دو کشــور، تفاهم نامه افزایش 
همکاری های ریلی و تعیین تعرفه ترجیحی بین دو کشــور به منظور افزایش 
قابــل توجه ترانزیت بار عبوری از ایران را امضا کردند.با اجرای این تفاهم نامه، 
بخشی از بار عبوری از کریدور ریلی چین- روسیه- اروپا از کریدور ریلی چین- 

قزاقستان- ایران- اروپا جابه جا خواهد شد.

مشکل کارت های سوخت المثنی حل شد
مدتی اســت که صدور کارتهای ســوخت المثنی با تاخیر مواجه شــده اما 
طبق گفته های مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
تا دو ماه آینده کارت های ســوخت المثنی صادر شــده و به دست صاحبانش 
می رسد.به گزارش ایسنا، جلیل ساالری اظهار کرد: یکی از دالیل تاخیر صدور 
کارت سوخت المثنی، نبود اطالعات کارت سوخت اشخاص و تراکنش هاست. 
در بخش حمل ونقل عمومی چالشــی نبود، اما در حوزه خودروهای شــخصی 
موجودی ســوخت کارت ها وجود نداشــت تا بتوان آن را به کارت های جدید 
المثنی انتقال داد.وی با اشــاره به اینکه هم اینک مشکل حل شده گفت: هم 
اکنون فرایند شــخصی سازی فعال شــده و اطالعات اشخاص و تراکنش های 
کارت های سوخت گرفته شده اســت.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه افراد زیادی در صف نوبت دریافت کارت 
سوخت المثنی هستند افزود: روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار کارت سوخت المثنی صادر 

می شود که ظرف یک تا دو ماه آینده به دست صاحبانش خواهد رسید.

صدور ۴۰ هزار شناسه کاال 
برای کاالهای حوزه لوازم خانگی

مدیــرکل دفتر صنایع لوازم خانگی وزارت صمت بــا بیان اینکه نزدیک به 
۴۰ هزار شناســه کاال برای کاالهای لوازم خانگی صادر شده است، گفت: برای 
کســانی که خدمات دهنده کاالی قاچاق هســتند جرم انگاری شده است.به 
گزارش خبرگزاری مهر، محســن شــکراللهی با بیان اینکه تاکنون نزدیک به 
۴۰ هزار شناســه کاال برای کاالهای لوازم خانگی صادر شده است، اظهار کرد: 
از ســال ۹۹ نیز تقریباً به صورت تجمیعی ۲۲ میلیون کد رهگیری برای لوازم 
خانگی تولید داخل و کاالهایی که به صورت رســمی وارد کشور می شوند ثبت 
شــده اســت و حتی کاالهای کوله بری هم ملزم هســتند شناسه کاال و کد 
رهگیری را از ســامانه جامع تجارت دریافــت کنند.مدیرکل دفتر صنایع لوازم 
خانگــی و اداری وزارت صمــت افزود: همه کاالهایی کــه دارای کد رهگیری 
هستند باید ضمانت هم داشته باشند؛ یعنی مصرف کننده بتواند از طریق کد 
مشخص شده درسامانه جامع تجارت )#۷۷۷۷*۴*( یا نرم افزاری که از طرف 
ســامانه جامع تجارت در اپلیکیشن هایی مثل بازار وجود دارد اصالت دار بودن 

یا تقلبی بودن کاال را تشخیص دهد.

کاهش قیمت سکه
 به 1۴ میلیون و 3۵۰ هزار تومان 

قیمت سکه طرح جدید در معامالت روزگذشته بازار آزاد تهران به ۱۴ میلیون 
و ۳۵۰ هزار تومان رســید.به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه بهار آزادی طرح 
قدیم نیز که یکشــنبه در مرز ۱۴ میلیون تومان بود با کاهشی ۱۲ هزار تومانی 
به ۱۳ میلیون و ۹۸۸ هزار رســید.نیم سکه نیز دوشنبه ۸ میلیون تومان بود که 
در بازار آزاد تهران دیروز ۷ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان معامله شــد.ربع سکه نیز 
در حــال حاضر کاهش حدوداً ۵۰ هزار تومانی هزار تومانی را تجربه می کند و ۴ 
میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به فروش می رسد.ســکه یک گرمی هم با کاهش ۲۰ 
هزار تومانی نســبت به نرخ های روز یکشنبه در حال فروش با نرخ ۲ میلیون و 
۸۵۰ هزار تومانی بود.انس جهانی طال نیز در حال حاضر ۱۸۵۵ دالر و ۵۴ سنت 
است.طالی ۱۸ عیار نیز در معامالت دیروز بازار آزاد تهران گرمی یک میلیون و 

۳۷۴ هزار و ۲۴۹ تومان بود.

اخبار کوتاه

بازار

یک کارشــناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: در فرایند 
چند سال گذشته جمعیت ساکن سکونتگاه های غیررسمی 
از ۲۰ درصــد بــه ۳۰ درصــد افزایش پیدا کرده اســت. 
همچنیــن نظام کج کارکرد کشــاورزی در ایران و انقالب 
خرده بورژوازی و به نوعی تقسیم زمین باعث امواج جدیدی 
از مهاجرت روستایی به کالنشهرها شده به طوری که کل 
روستاها در حال ریشه کن شدن هستند.کمال اطهاری در 
گفت وگو با ایلنا درباره التهابات بازار اجاره و دالیل افزایش 
جهشــی نرخ اجاره اظهار داشت:  اکثر موجران بنا بر نرخ 
تــورم، درآمد خود از اجاره دادن ملک را تعیین می کنند و 
به دنبال آن هستند که با درآمد حاصل از اجاره هزینه های 
خود را پوشش دهند و این در حالی است که هزینه ها هم 
به شدت افزایش پیدا کرده  و نمی توان مسئول این اجحاف 
را موجران دانســت بلکه این اجحاف از سوی یک اقتصاد 
کج کارکرد صورت می گیرد.این کارشناس اقتصاد مسکن با 
بیان اینکه در این نوسانات فصلی و انتظارات تورمی امکان 
افزایش نرخ اجاره از نرخ تورم وجود دارد، گفت: نرخ اجاره 
مانند فنر فشــرده شــده و با افزایش نرخ تورم خود را به 
سطح سایر قیمت ها رساند وگرنه در چندین سال  گذشته 
شاهد آن بودیم که نرخ اجاره تا حدودی کمتر از نرخ تورم 

پیش می رفت.
اطهاری افزود: این شــرایط بیانگر این است که دولت 
نمی تواند قواعد توســعه را در اقتصاد و در عرصه اجتماعی 
رعایت کند و دولت ها در سال های گذشته آن قواعدی که 
برای اقتصاد توســعه ای نیاز است را رعایت نکردند و فاقد 
الگوی توســعه بودند، به ویژه آنکه پــس از برنامه چهارم 
توسعه شــاهد ایجاد چنین وضعی هستیم.این کارشناس 
اقتصاد مســکن تاکید کرد: ایران فاقد سیاست اجتماعی 
و الگــوی اقتصادی اســت و اساســا سیاســت اجتماعی 
برنامه ریزی نشــده که مســکن اجتماعی با ســاماندهی 
مســتاجران را هدف قرار دهد و در گذشــته دو بار طرح 
جامع یک بار در ســال ۱۳۸۴ و یکبار هم در سال  ۱۳۹۴ 
کنار گذاشــته شد.اطهاری افزود: دو جناحی که مخالف از 
هم قرار داشــتند، از طرح جامع مسکن روی گردان شدند 
چراکه هر دو این جریان به دنبال ادامه تراکم فروشی بودند 
در حالی که در هیچ کجای دنیا درآمد از تراکم فروشــی 

معنا و مفهوم ندارد. 
سیستم مسکن کشور هم بر رانت استوار است در حالی 

که نئولیبرالیســم بر رانت نیست بلکه بر روی تولید ارزش 
افزوده اســتوار اســت و اگر یک جریان رانتی بر روی کار 
باشد سرمایه داری هم از بین می رود.وی گفت: در سیستم 
جامع مسکن، مســکن اجتماعی تعریف شده و هدف این 
بوده که با اجرای این طرح برابری نســبی ایجاد شــود و 
در کشــوری مانند آلمــان هم کارگران با مــزد و حقوق 
نمی توانند مســکن مناسب خانوار خود تهیه کند و در این 
سیستم هم مسکن اجتماعی تعریف شده  اما در ایران تولید 
مسکن براســاس رانت است و سیستم جامعی در این باره 
وجود ندارد که در این شرایط افزایش اجاره بها هم صورت 
می گیرد.این کارشناس اقتصاد مســکن ادامه داد: در این 
شــرایط اســت که هر قدر هم مزد و حقوق، افزایش پیدا 
 کند باز هم کفاف هزینه ها به ویژه هزینه های مســکن را 
نمی دهد و مسکن اجتماعی ضروری است و در آمریکا هم 
که نظام بازار آزاد حاکم است، هم مسکن اجتماعی وجود 

دارد.اطهاری گفت: مســکن اجتماعی یک بسته ای است 
که مســکن استیجاری بخشــی از آن محسوب می شود و 
اساسا نهضت ملی مسکن هیچ یک از سیاست های مسکن 
اجتماعی را محقق نمی ســازد. در طرح مسکن اجتماعی 
چیزی شبیه به طرح پیاده شده در آمریکا،  توانمند سازی 
ســکونتگاه های غیر رسمی وجود داشــت. به  گونه ای که 
سیســتم بانکی به طور بلوغ یافته به عنوان پشتیبان وارد 
بازار مسکن می شوند و اجازه خرید و فروش را دارند و اگر 
این سیســتم بلوغ یافته وجود نداشته باشد سرمایه گذاری 
در بازار مســکن محقق نخواهد شد.وی با اشاره به حذف 
طرح جامع مسکن در ســال های گذشته ادامه داد: وقتی 
طرح جامع مســکن در ســال ۸۴ و در دولت احمدی نژاد 
کنار گذاشته شد نماینده های امور مسکن در آن دوران، به 
صراحت اعالم کردند که نیازی به نظام استیجاری نداریم 
و در نهایت طرح مسکن مهر پیاده شد.اطهاری درباره نظام 

مسکن استیجاری برنامه ریزی شده در طرح جامع مسکن 
اظهار داشت: بعد از انقالب در نظام برنامه ریزی برای اولین 
بار واژه نظام اســتیجاری در ایران عنوان شــد که در آن 
نظام، حقوق بگیرهای جــوان و زوج های جوان در اولویت 
بودند تا از این فرصت استقاده کنند که در یک چشم انداز 
مشخص صاحب مسکن شوند اما هیچ گاه این طرح عملی 
نشد.   این کارشناس اقتصادی مسکن با اشاره به گسترش 
شهرها و افزایش حاشیه نشینی گفت: در دهه های گذشته 
کالنشهرها به دلیل گسترش شهرک های صنعتی در حال 
گسترش بودند و از این رو اساس ماموریت اصلی شهرهای 
جدید پشتیبان و توانمندســازی بوده است.وی ادامه داد: 
طرح جامع در حال تکمیل شدن بود و از این رو در همان 
سال ها مقوله ســکونتگاه های غیر رسمی و توانمندسازی 
ارائه شد و تمام این موارد در طرح جامع مسکن تبلور پیدا 
کردند اما این طرح از برنامه چهارم توســعه کنار گذاشته 
شــد و قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی هم در عمل به 
اجرا نرســید. از انجایی که سیستم توسعه از لحاظ نهادی 
کــج کارکرد بود از همان زمان نئوفئودالیســم در اقتصاد 

ایران و اجتماع ایران حاکم شد.
اطهاری با اشــاره بــه تبعات اجتماعــی معضل اجاره 
نشــینی در کالنشــهرها گفت: تبعات اجتماعی به وجود 
آمده از افزایش نرخ اجــاره امروز به عیان در جامعه دیده 
می شود و خشــنوت در حال گسترش است و کشوری که 
وارد اقتصاد دانش بنیان نشود، حذف تمدنی در آن شکل 
می گیرد.این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: امروز دیگر 
مسئوالن نمی توانند پشت بام خوابی را تکذیب کنند چراکه 
این سبک زندگی را در کشورمان می بینیم.وی با اشاره به 
افزایش جمعیت حاشیه نشینی گفت: در فرایند چند سال 
گذشته جمعیت ساکن ســکونتگاه های غیررسمی از ۲۰ 
درصد به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین نظام 
کج کارکرد کشــاورزی در ایران و انقالب خرده بورژوازی و 
به نوعی تقســیم زمین باعث امــواج جدیدی از مهاجرت 
روستایی به کالنشــهرها شده به طوریکه که کل روستاها 
در حال  ریشه کن شدن هســتند. از سوی دیگر افزایش 
اجاره بها و هزینه های زندگی باعث می شــود که خانوار کم 
درآمدی شــهری به سمت سکونتگاه غیر رسمی و حاشیه 
نشینی هدایت شوند و سرعت حاشیه نشینی از نیمه دهه 

۹۰ به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق می گوید فرا 
رسیدن ماه رمضان و برخی محدودیت های داخلی تجاری، 
عامــل اصلی کاهش صــادرات ایران به عراق بوده اســت.
به گزارش ایسنا، در شــرایطی که عراق در طول سال های 
گذشــته همواره یکی از اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران 
به حســاب آمده و حتی برای مدتــی کوتاه به جای چین، 
اصلی ترین مقصــد کاالهای ایرانی نیز لقب گرفته اســت، 
آمارهای تجاری فروردین ماه نشــان می دهد که این کشور 
جایگاه خود در مقاصد تجاری ایران را از دســت داده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده در نخستین ماه سال جاری، 

چین همچنان اصلی ترین مقصد کاالهای ایرانی به شــمار 
می رود و در ایــن مدت، حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
دالر کاال از ایــران خریداری کرده اســت. در رتبه دوم این 
فهرست اما امارات متحده عربی قرار گرفته که ۶۶۸ میلیون 
دالر واردات داشــته و پس از آن عراق با ۴۲۶ میلیون دالر 
قرار دارد.با توجه به بحث هایی که در سال های گذشته درباره 
بازار عراق وجود داشــته، آمارهای جدیــد این نگرانی را به 
وجود آورده که شــاید ایران در حال از دست دادن یکی از 
مهم ترین بازارهای خود در منطقه است، موضوعی که عضو 
هیئت مدیره اتــاق بازرگانی ایران و عراق آن را رد می کند.

سید حمید حســینی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در 
فروردین ماه اساسا شــرایط تجاری ایران متفاوت می شود. 
از ســویی ما تا نیمه فروردین با تعطیالت سال نو در ایران 
رو به رو هســتیم و از سوی دیگر از نیمه این فروردین، ماه 
رمضان نیز آغاز شد که چه در ایران و چه در عراق تغییراتی 
را به وجود می آورد.به گفته وی،اساسا در ماه رمضان، عراق 
فعالیت هــای تجــاری محدودتــری دارد و همین موضوع 
می تواند به کاهش آمار صادراتی ایران منجر شــده باشد. از 
سوی دیگر برخی محدودیت های داخلی که برای صادرات 
برخی کاالها وضع شده نیز در این آمار بی تاثیر نبوده است.

عضــو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشــاره به 
تبعات جنگ روســیه و اوکراین، گفت: بخشی از کاالهایی 
که ما به امارات متحــده عربی صادر می کنیم، فراورده های 
نفتی و پتروشــیمی است که این کاالها پس از جنگ اخیر 
یــک افزایش قیمت را تجربه کرده و شــاید همین موضوع 
در رشــد صادرات به امارات متحده عربی تاثیر داشته است.
حســینی خاطرنشــان کرد: این آمارها، نگرانی درباره بازار 
عراق به وجود نمی آورد و قطعا با عبور از ماه رمضان و فعال 
شــدن اقتصادهای دو کشور، آمار صادرات ایران به عراق در 

اردیبهشت و ماه های بعدی، بار دیگر افزایش خواهد یافت.

در ایران تولید مسکن براساس رانت است

مسئوالن نمی توانند پشت بام خوابی را تکذیب کنند

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق پاسخ داد

چرا صادرات ایران به عراق کم شد؟

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار اولین شرط 
برای خانه دار شــدن کارگران را داشتن امنیت شغلی 
آنها دانست و گفت: کارگری که قرارداد کارش موقت و 
سه ماهه و شش ماهه باشد چطور می تواند خانه ای را 
یکسال اجاره کند یا از عهده پرداخت اقساط وام مسکن 
برآید؟علی اصالنی در گفت وگو با ایســنا، درباره پروژه 
ساخت ۴۰۰ هزار مسکن کارگری اظهار کرد: معتقدم 
ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی با شعار صورت 
نمی گیرد و باید در عمل به تولید مسکن روی آوریم. در 
حال حاضر شرایط برای ورود به طرح های مسکن دشوار 
است چون کارگران آورده ای ندارند و اگر داشته باشند 
توانایی پرداخت اقساط ســنگین وام مسکن را ندارند.
وی افزود: اگر حداقل مبلغ قســط سه میلیون تا چهار 
میلیون تومان باشــد کارگری که دریافتی اش هم زیاد 
شــود باز هم باید بیش از دو سوم حقوق خود را برای 
پرداخت قســط وام اختصاص بدهد.عضو کانون عالی 
شــوراهای اسالمی کار درعین حال مهم ترین بحث در 
خصوص مسکن کارگری را داشتن امنیت شغلی دانست 
و در توضیــح آن گفت: قــرارداد کار در بحث خرید یا 
اجاره مســکن مهم واثرگذار است کارگری که قرارداد 
کارش سه ماهه یا شــش ماهه است چگونه می تواند 
خانه ای را برای یکســال اجاره کند و اگر بیکار شود از 
کجا کرایه خانه ماهانه را فراهم کند و بپردازد؟اصالنی 
افزود: این کارگر جرات گرفتن وام از بانک مســکن را 

هم ندارد چون نمی داند تا سر برج سر کار هست یا نه 
و به این ترتیب زیر بار اقســاط وام ودیعه مسکن نمی 
رود.این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: اگر حقیقتا 
به دنبال ساخت مسکن کارگری هستیم باید شرایط را 
برای ورود به آن تسهیل کنیم و ریل گذاری صحیحی 
داشــته باشیم. یکی از شــرایط کار این است که آیین 
نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار تدوین شــود تا تکلیف 
شغل های مستمر و غیر مستمر و بحث امنیت شغلی و 
قراردادها مشخص شود و کارگر دلگرم باشد که اگر در 
کارخانه ای مشــغول کار است، قرارداد یکساله دارد و با 
خیال آسوده وام برمی دارد و به جای کرایه خانه، قسط 
وام مســکن را  می دهد.به گفته اصالنی وقتی کارگر 
مســتاجر اســت می تواند از صاحبخانه برای پرداخت 
کرایه وقت بگیرد ولی اگر قسط بانک عقب بیافتد بانک 
بابت یک ماه تاخیــر جریمه می کند و دغدغه امنیت 
شغلی باعث شــده کارگران خیلی از طرح های مسکن 
اســتقبال نکنند.رئیس کانون شورای اسالمی کار البرز 
درباره راهکار خانه دار شدن کارگران گفت: اولین شرط 
برای خانه دار شدن کارگران، داشتن امنیت شغلی آنها 
اســت. اگر حقیقتا به دنبال ســاخت مسکن کارگری 
هســتیم باید از طریق تعاونی های مسکن اقدام شود و 
این تعاونی ها را در داخــل کارخانه ها راه اندازی کنیم 
تا کارگران عضو شوند و کارفرمایان هم در بحث تامین 

مسکن به کارگران کمک کنند.

دبیر انجمــن واردکنندگان برنج گفــت: به تازگی 
مصوبه ای در ســتاد تنظیم بازار تصویب شد که بنا به 
آن واردات برنج تایلندی ممنوع شده است چراکه برنج 
تایلندی که شــرکت بازرگانی دولتی وارد کرد در بازار 
داخلی با استقبال مواجه نشد.مسیح کشاورز درگفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به باال رفتن نرخ جهانی 
برنج، گفت: بعد از جنگ روســیه و اوکراین  شاهد باال 
رفتن قیمت غالت و ســایر محصوالت کشــاورزی در 
بازارهــای جهان بودیم؛ چرا که کشــورها تالش دارند 
میــزان ذخایر احتیاطی خود در زمینــه غذا را افزایش 
دهند.وی با بیان اینکه چین بخشــی از کسری گندم 
خود را با واردات برنج جبران کرد، گفت: در حال حاضر 
نرخ برنــج خارجی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا 
کرده است.این فعال اقتصادی ادامه داد: نرخ ارز، تعرفه 
وعــوارض گمرکی و در نهایت نرخ جهانی برنج خارجی 
جزو مولفه های تعیین قیمت برنج وارداتی محســوب 
می شوند.کشاورز پایه محاسبات گمرک در سال جاری را 
بر اســاس ای تی اس دانست و افزود: ای تی اس تقریبا 
۶ برابر ارز ترجیحی اســت و این مســئله تاثیر خود را 
بر قیمت تمام شــده محصول می گذاشــت و باعث باال 
رفتن نرخ برنج وارداتی می شــد از این رو دولت تعرفه ۶ 
درصدی ســود بازرگانی را به ۱ درصد رساند و مجلس 
نیز تعرفه گمرکی در قانــون بودجه را از ۴ درصد به ۱ 
درصد تقلیل داد به همین دلیل نرخ برنج خارجی حدود 

هزار تومان قیمت آن افزایش پیدا می کند.دبیر انجمن 
واردکنندگان برنج تصریح کــرد: کاهش تعرفه کمک 
می کند قیمت برنج خارجی چندان افزایش نرخ را تجربه 
نکند و اگر شــاهد اتفاق خاصی در روند واردات نباشیم 
در نهایت برنج خارجی کیلویی ۴۰ هزار تومان به دست 
مصرف کننده نهایی می رسد.وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا با افزایش نرخ برنج هندی و پاکســتانی می توان 
مبدا تامین را تغییر داد و برنج از کشورهای چون تایلند 
که نرخ پایین تری دارند وارد کرد؟ گفت: برنج از نوع های 
مختلف باید وارد کشــور شــود تا بازار شرایط رقابتی 
خود را حفظ کنــد و برنجی ها با درجه کیفی مختلف 
وارد کشور شود.به گفته کشــاورز؛ به تازگی مصوبه ای 
در ســتاد تنظیم بازار تصویب شد که بنا به آن واردات 
برنج تایلندی ممنوع شــده است چراکه برنج تایلندی 
که شــرکت بازرگانی دولتی وارد کرد در بازار داخلی با 
استقبال مواجه نشد.وی با اشاره به وظیفه ذاتی شرکت 
بازرگانی دولتی در تامین ذخایر احتیاطی کشور، گفت: 
بنا نیست که این شرکت برنج های لوکس وارد و در بازار 
عرضه  کند از این رو برنج های ارزان قیمت این کشور را 
وارد کرد. این شرکت برای اینکه تاریخ مصرف برنج های 
تایلندی اش نگذرد آنها را وارد بازار کرد اما از آنجایی که 
مورد استقبال مصرف کنندگان قرار نگرفت واردات برنج 
تایلندی ممنوع شد. البته، برنج تایلندی نوع مرغوب دارد 

که کیفیت آن با برنج داخلی برابری می کند.

افزایش 1۰ تا ۲۰ درصدی نرخ برنج خارجی در بازاراولین شرط خانه دار شدن کارگران

بازار ســهام روز دوشــنبه با تشــدید غلبه عرضه بر 
تقاضای سهام شاهد قرمز پوش شدن نماگر های منتخب 
خود بود.بازاری ســردرگم که از رفتــار بازیگران حقوقی 
تقلیــد کورکورانه می کند.به گزارش خبرنگار مهر، دیروز 
دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ شــاخص کل قیمت و بازده نقدی 
بورس تهران با کاهش ۲۵ هزار واحدی به یک میلیون و 

۵۵۷ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با کاهش 
۸.۷۳۲ واحدی عدد ۴۳۲ هزار و ۷۷۳ واحد را به نمایش 
گذاشت.شــاخص بازار اول اما در حالی با ۲۳.۹۴۴ واحد 
کاهش به رقم یک میلیون و ۱۹۷ هزار واحد دست یافت 
که شــاخص بازار دوم با ۳۲.۹۹۵ واحد کاهش، به عدد ۲ 
میلیــون و ۹۶۰ هزار واحد رضایــت داد.در بورس تهران 

روزگذشته ۱۳ میلیارد و ۷۲۷ میلیون سهم و اوراق مالی 
قابل معامله در ۶۲۷ هزار و ۹۱۶ نوبت داد و ستد شد که 
ارزشی بالغ بر ۶ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان را در برداشت.
در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۲۴۳ واحد کاهش 
به رقم ۲۱ هزار و ۳۱۷ واحد دست یافت. در این بازار، طی 
روز جاری ۵ میلیارد و ۳۵۶ میلیون ســهم و اوراق مالی 
قابل معامله بــه ارزش بیش از ۱۵۵ هزار و ۶۱۵ میلیارد 
تومان معامله شــد که از این رقــم قریب به ۱۵۱ هزار و 

۸۰۶ میلیارد تومان ناشی از عملیات بازار باز بانک مرکزی 
بود.اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر اُفت دیروز شاخص 
کل بورس تهران به ترتیــب نمادهای »کچاد« با ۱۵۲۹ 
واحد، »شســتا« با ۱۰۷۱ واحد و »کگل« با ۱۰۵۸ واحد 
کاهش بودند در مقابل اما نمادهای معامالتی »برکت« با 
۱۱۴ واحد، »حکشــتی« با ۱۰۸ واحد و »سآبیک« با ۴۹ 
واحد افزایش، باالترین تأثیر مثبت بر روی شــاخص کل 

بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

بورس

رفتار کج دار و َمریز نماگرها با ریسک سیستماتیک


