
افزایش صادرات با اجرای مدل های 
کسب و کار

مدیرعامل صندوق کارآفرین��ی امید از هدفگذاری 
برای اجرای مدل های توس��عه روستایی خبر داد و 
گفت: با اجرای الگوهای توسعه کسب و کار، ضمن 
ایجاد فرصتهای اش��تغال، زمین��ه افزایش صادرات 

محصوالت و ارزآوری برای کشور فراهم می شود.
اصغر نوراله زاده با تاکید بر توسعه اشتغال و حمایت 
از کس��ب و کارهای روستایی اظهار کرد: مهمترین 
اولویت ما در سال جاری ایجاد مدل تامین مالی هر 
روستا یک محصول و توسعه مبنای نظری آن بوده 
ت��ا از این طریق بتوانیم محصوالت بیش��تری را در 

مناطق روستایی با کمک مردم تولید کنیم.
وی ادامه داد: طی سالهای اخیر صندوق کارآفرینی 
امید با پرداخت تس��هیالت حمایتی، بس��تر رونق 
کسب و کارهای محلی و حفظ اشتغال در روستاها 
را فراه��م ک��رده و با اج��رای طرح های اش��تغال 
موجب ماندگاری س��اکنین و کمک به درآمدزایی 

خانوارهای روستایی شده است.
مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرینی امید با اش��اره به 
پتانس��یل باالی اشتغال در برخی از مناطق کشور، 
از اجرای مدل های توس��عه روس��تایی خبر داد و 
گفت: درصدد هس��تیم الگوهای توس��عه روستایی 
را گس��ترش دهیم چرا که یکی از راههای افزایش 
درآمد در محیط روستایی و جلوگیری از مهاجرت 
به ش��هرها، اجرای الگوهای توس��عه روستایی بوده 
اس��ت. در حال حاضر هر کدام از روستاهای کشور 
از ظرفی��ت منحصر به ف��ردی در تولید محصوالت 
برخوردار اس��ت که می توان با توانمندسازی افراد 
بومی و محلی و ارائه آموزشهای الزم از این ظرفیت 

به نفع اهالی روستا بهره برداری کرد.
نورال��ه زاده با تاکید بر تهیه مدل های تامین مالی 
طرح های روس��تایی، افزود: ب��ا توجه به انگیزه باال 
و رقاب��ت پذیری و الگوپذیری روس��تاییان، اجرای 
الگوه��ای توس��عه کس��ب و کار ع��الوه ب��ر ایجاد 
بستر فرصتهای اش��تغال، به رونق بازار محصوالت 

روستایی منجر شده است.
مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرینی امید با اش��اره به 
توان صادراتی تولیدات روس��تایی گف��ت: امروز با 
ش��کل گیری مدل ه��ای کس��ب وکار و رواج آن، 
صادرات گسترده محصوالت تولیدی به کشورهای 
همسایه را شاهد هستیم که نشان می دهد جریان 
کارآفرینی به راه افتاده و به منبع درآمد و ارزآوری 

برای کشور تبدیل شده است.  ایسنا  
 

گاز خانگی در زمستان قطع نمی شود  
وزیر نفت گفت: در هیچ ش��رایطی اجازه قطعی گاز 
خانگی را در زمس��تان پیش رو نخواهیم داد، اما در 

عین حال مردم را به صرفه جویی دعوت می کنیم.
بیژن زنگن��ه وزیر نفت درباره وضع گازرس��انی به 
شهرها و روستا در آستانه فصل سرما، گفت: اگرچه 
ممکن است مش��کالتی در تامین گاز وجود داشته 
باشد، اما در هیچ شرایطی اجازه قطعی گاز خانگی 
را در زمس��تان پیش رو نخواهیم داد، در عین حال 
مردم را دعوت به صرفه جویی می کنیم، زیرا مصرف 

بی رویه نادیده گرفتن حقوق دیگران است.
وی درب��اره نحوه تامین گاز مورد نیاز نیروگاه ها در 
زمس��تان، افزود: نیروگاه ها ب��رای چرخاندن چرخ 
خ��ود از تلفی��ق و ترکیبی از س��وخت مایع و گاز 

طبیعی استفاده می کنند.
وزیر نفت درباره تشکیل پنجره واحد صادرات نفت 
در برابر واردات کاال، تصریح کرد: تسهیل و تسریع 
ام��ر واردات کاال و تهات��ر کاال با نف��ت اصلی ترین 

مزایای این طرح است.  خانه ملت 

فرصت ثبت نام مسکن ملی برای 
دومین بار  

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: مرحله 
دوم ثبت نام مس��کن ملی قطعا انجام می ش��ود که 
امکان دارد تا چند ماه آینده این اتفاق بیفتد ما در 
حال بررسی موارد مرتبط  هستیم و به محض فارغ 
شدن از این مسئله ثبت نام اقدام ملی برای مرحله 

دوم در کشور آغاز می شود.
خلی��ل محبت خواه توضیح داد: ثبت نام اقدام ملی 
مس��کن برای مرحله دوم قطعا باز خواهد ش��د که 
ام��کان دارد تا چند ماه آینده ای��ن اتفاق بیفتد ما 
اکنون در حال بررسی تمامی موارد مرتبط  هستیم 
و ب��ه محض فارغ ش��دن از این مس��ئله اقدام ملی 
ب��رای مرحل��ه دوم در کش��ورآغاز می ش��ود که به 
صورت سراس��ری توس��ط وزارت راه و شهرسازی 

اعالم خواهد شد.
وی درباره اهمیت "فرم ج" در استفاده از تسهیالت 
دولت��ی اظهار کرد: متقاضی��ان ثبت نام برای طرح 
اقدام ملی مسکن باید دارای فرم ج سبز باشند و به 
این معنی اس��ت که  متقاضی از اول فروردین ۸۴ 
فاقد مالکیت مسکونی باشد، از ابتدای انقالب از هیچ 
یک از امکانات دولتی اعم از زمین و واحد مسکونی 
دولتی و هم چنین تس��هیالت  یارانه ای اس��تفاده 
نکرده باش��د، حداقل پنج سال س��ابقه سکونت در 
شهر مورد تقاضا داشته و همچنین خانم های مجرد 
باالی ۳۵ سال و زنان سرپرست خانوارنیز مشمول 
این طرح می شوند . مدیرکل راه و شهرسازی استان 
تهران گفت: برخی ها در گذشته پس از ثبت نام در 
طرح مس��کن مهرامتیاز خود را فروخته اند که این 
آگاهی بس��یار ضروری اس��ت که هر خانوار ایرانی 
یک بار می تواند از تس��هیالت دولتی استفاده کند 
لذا خرید و فروش این تس��هیالت به ضررخودشان  
خواه��د بود و بای��د در این زمینه ب��ا آگاهی عمل 

کنند.  وزارت راه و شهرسازی

اخبار

 از هفته آینده اجرا می شود ؛

توزیع روغن نباتی به بازار  
دبیرانجم��ن صنفی روغ��ن نباتی ایران با بیان اینکه با توزی��ع ۷۰ هزارتن روغن بین 
کارخانه ها از س��وی شرکت بازرگانی دولتی ایران از هفته آینده روغن نباتی در بازار 
توزیع می شود و آرامش به بازار باز می گردد، اظهار کرد: قیمت روغن نباتی تغییری 

نخواهد کرد.
امیر هوشنگ بیرشک با بیان اینکه مشکالتی در گمرک و همچنین تخصیص و انتقال 
ارز باعث کاهش روند واردات روغن نباتی شده بود، اظهار کرد: در هفته های گذشته 
جلس��اتی برگزار کردیم و شرکت بازرگانی دولتی در حدود ۷۰ هزارتن روغن در بین 

کارخانه ها توزیع کرد که از هفته آینده در بازار توزیع می شود.
وی ادامه داد: ۵۰۰ هزارتن روغن خام در بنادر کش��ور موجود اس��ت و ذخایر خوبی در 
روغن داریم اما متاسفانه جو روانی ایجاد شده منجر به ایجاد تقاضای کاذب در بازار شد 
و برخی نیز شایعات را باور کردند. دبیرانجمن صنفی روغن نباتی ایران با اشاره به اینکه 
مشکل خاصی در تولید روغن نباتی وجود ندارد، گفت: کارخانه ها به تولیدات خود ادامه 
م��ی دهند و از هفته آینده بازار به آرامش قبلی خود باز می گردد. البته ممکن اس��ت 
گاهی تولیدات کارخانه ها بنا به دالیلی چند روز متوقف شود اما هیچ گاه توزیع متوقف 

نمی شود، زیرا بخشی از تولیدات دپو و در مواقع الزم به بازار تزریق می شوند.
وی ب��ا بی��ان اینکه از این ۷۰ هزارت��ن روغن توزیع ش��ده، ۵۰ هزارتن برای مصارف 
خانگی و ۲۰ هزارتن برای صنف و صنعت اس��ت، گف��ت: این ۷۰ هزارتن نیاز بازار را 
کفاف می دهد. البته توزیع نیز ادامه دار اس��ت؛ به طوری که اگر احس��اس ش��ود به 
روغن بیشتری در بازار نیاز است، شرکت بازرگانی دولتی آمادگی این را دارد که روغن 
بیشتری توزیع کند. بیرشک در پاسخ به این سوال که آیا قیمت روغن در هفته آینده 
تغییر خواهد کرد یا خیر گفت: فعال در رابطه با افزایش قیمت چیزی نشنیده ایم و به 
نظر می رس��د افزایش قیمتی هم نداشته باشیم. البته افزایش قیمت روغن به پارامتر 
هایی همچون قیمت جهانی، ورق حلب، مواد بسته بندی و مواد افزودنی بستگی دارد 

که اگر قیمت آنها تغییر کند قیمت روغن نیز به تبع  آن باال می رود.  ایسنا 

ش��نیده ش��ده، احتمال این که بعد از عرضه 
فراب��ورس  در  اس��تقالل  س��هام  از  بخش��ی 
طلب��کاران این باش��گاه در اولویت عرضه قرار 

بگیرند.
داس��تان واگ��ذاری دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرس��پولیس هم ش��ده قصه تورم��ی که این 
روزها در اقتصاد کش��ور خیمه س��نگین زده 
اس��ت؛ همانطور در بازارهای مختلف از جمله 
ارز، مس��کن، خ��ودرو و س��ایر بازارها هر روز 
قیمت��ی و نرخ��ی اعالم و اعمال می ش��ود در 
خصوص واگذاری این دو باش��گاه هم هر روز 
خب��ری از واگذاری قطعی می ش��ود؛ یک روز 
واگذاری تا شهریور سال 9۸، یک روز تا پایان 
سال 9۸، روز دیگر تا پایان شهریور 99، دیگر 

روز پایان آبان 99 و فعال پاییز 99.
در تازه تری اظهار نظر نیز مس��عود سلطانی فر، 
وزی��ر ورزش و جوانان گفته از روزی که مجوز 
واگذاری قطعی این دو باشگاه از هیات واگذاری 
ش��رکت های دولتی اخذ ش��ده اس��ت، برنامه 
زمان بندی داشتیم که طبق این برنامه کارها به 
خوبی پیش رفته است. همه تالش ما این بود 
که این واگذاری تا قبل از سال صورت گیرد اما 
زودتر انجام خواهد ش��د. امیدواریم با اقدامات 

انجام ش��ده تا پاییز امس��ال این دو باشگاه در 
فرابورس به هواداران و مردم واگذار شود.

این در حالی اس��ت که یکی از اعضای هیات 
عامل سازمان خصوصی سازی به تازگی اعالم 
کرده اس��ت در ابتدا اعالم شده بود که عرضه 
س��هام دو باش��گاه اس��تقالل و پرس��پولیس 
در ش��هریورماه انجام می ش��ود، بعد از آن به 
دلیل برخی مس��ایل به مهرماه موکول ش��د، 
اما صورت های مالی این دو باش��گاه به مرحله 
نهایی نرس��ید. ب��ا این حال وضعیت باش��گاه 
پرس��پولیس از نظر صورت های مالی و برخی 
دیگر اقدامات که قرار است برای واگذاری آن 

انجام شود به مراتب بهتر از استقالل است.
با توجه به صحبت های انجام ش��ده با سازمان 
حسابرسی و همکاری های باشگاه پرسپولیس، 
گزارش حس��ابرس ب��ازرس قانونی طی هفته 
آین��ده اخذ و پس از آن درخواس��ت پذیرش 
ش��رکت فرهنگی- ورزش��ی پرس��پولیس به 
هیات پذیرش فرابورس داده ش��ود. همچنین 
اطالعات دیگری که باید تهیه شود به موازات 
دیگر اقدام های الزم از طریق مشاور پذیرش 
در ح��ال انج��ام اس��ت و امیدواری��م بتوانیم 
درخواس��ت عرض��ه پرس��پولیس را به هیات 

پذیرش ارائه و در پایان، عرضه اولیه آن انجام 
شود.به گفته شمس��ی جامخانه، در مقابل اما 
عرضه س��هام باش��گاه اس��تقالل در بورس با 
مشکالتی همراه است و هنوز صورت های مالی 
آن نهایی نشده است، تغییر و تحوالت اعمال 
ش��ده هم موجب شده تا به جمع بندی نهایی 
نرسیم. صورت مالی این باشگاه کار را متوقف 
کرده اس��ت، در صورت رفع مشکالت موجود 
سهام باشگاه استقالل پس از پرسپولیس وارد 

بورس خواهد شد.
این در ش��رایطی اس��ت که بدهی های باشگاه 
اس��تقالل هم زیاد هستند و هم مانع واگذاری 
این باش��گاه؛ بدهی هایی که در زمان مدیریت 
و مالکیت دولت بر این باش��گاه تحمیل ش��ده 
اس��ت و به نوع��ی طلب��کاران این باش��گاه از 
دولت طلبکارند. بنابراین رس��انه ها خبر از این 
می دهند ک��ه یکی از گزینه ه��ای مدنظر این 
است که احتماال در فاز نخست واگذاری سهام 
باشگاه استقالل در فرابورس، طلبکاران عمده 
این باشگاه در اولویت خرید سهام قرار بگیرند.

موضوع��ی که فعال منتظ��ر تایید یا تکذیبش 
می نشینیم؛ اما در صورت وقوع تنها باید گفت 

مگر داریم، مگر می شود ...؟! . تسنیم  

گزارش

» تأمین کاالهای اساس��ی در سطح بازار یکی از مهمترین 
اولویت های این وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت اس��ت و 
به مردم اطمینان خاطر می دهیم که نگران تأمین کاالهای 

مورد نیاز خود نباشند.«
علیرضا رزم حسینی وزیرصنعت،معدن و تجارت  در حالی  
این اطمینان خاطر را به مردم داد که بیش��ترین دغدغه و 
نگرانی مردم  و به ویژه اقش��ار مختلف نه از بابت کمبود یا 
نب��ود کاال که از منظر گرانی و عدم توانایی مردم در خرید 

و استفاده از این کاالهاست.
براساس اعالم مرکز آمار ایران، در مهرماه 99 تورم نقطه ای 
به ۴۱.۴ درص��د، تورم ماهانه به ۷ درصد و تورم س��الیانه 
به ۲۷.۲ درصد رس��یده است . ش��اخص تورمی که از دید 
اقتصاد دانان و تحلیلگران این حوزه تورم موثری در اقتصاد 

به شمار رفته و بر روند زندگی افراد تاثیر گذار است .

تورمی اثرگذار 
 ب��ه گفته این افراد تورم نقطه به نقطه تورمی اس��ت که با 
افزایش قیمت هر یک از کاالهای اساسی با غیر اساسی در 

زندگی مردم افزایش یا کاهش می یابد . 
  براس��اس اعالم مرکز آم��ار؛ نرخ تورم نقطه ای در مهر ماه 
۱۳99 به عدد ۴۱.۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
کش��ور به طور میانگین ۴۱.۴درصد بیش��تر از مهر ۱۳9۸ 
برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه 

کرده اند.
ن��رخ تورم نقطه ای مهر ماه ۱۳99 در مقایس��ه با ماه قبل ۷  
واحد درصد افزایش  داش��ته اس��ت. نرخ تورم نقطه ای گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 9.۰ 

واحد درصدی به ۴۰.۵ درصد و گروه »کاالهای غیر خوراکی 
و خدمات« ب��ا افزایش ۶.۰ واحد درص��دی به ۴۱.9 درصد 
رسیده است. در حالی که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شهری ۴۱.۳ درصد است که این مهم  نسبت به ماه قبل ۶.۸ 
واحد درصد افزایش را تجربه کرده است. هم چنین این نرخ 
برای خانوارهای روستایی ۴۲.۲ درصد بوده که نسبت به ماه 

قبل ۸.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
 با این تفاس��یر افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کش��ور 
در مقایس��ه ب��ا   ماه قب��ل، ۳.۴ واحد درصد ب��وده و تورم 
ماهان��ه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و 
دخانی��ات« و »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« به ترتیب 

۵.۷ درصد و ۷.۶ درصد بوده است.
در یک نگاه کلی نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای ش��هری 
۷.۱ درصد وبرای خانوارهای روس��تایی ۶.9 درصد بوده که 
نس��بت به ماه قبل به ترتیب ۳.۵ واحد درصد و ۳.۴ واحد 

درصد افزایش را در کارنامه خود ثبت کرده است.
از طرف دیگر   نرخ تورم ساالنه مهر ماه 99 برای خانوارهای 

کش��ور به ۲۷.۲ درصد رس��یده که نسبت به ماه قبل، ۱.۲ 
واحد درصد رشد را نشان می دهد.

گرانی کاالها در یک نگاه
برهمین  اساس در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« بیش��ترین گرانی در گروه »روغن ها و چربی ها« 
به نام کره پاس��توریزه حیوانی و روغن جامدثبت ش��ده و 
گ��روه »ش��یر، پنیر و تخم مرغ« این صف��ت به تخم مرغ و 

خامه پاستوریزه داده شده است.
 طب��ق آم��ار مرکز آم��ار در گ��روه عمده »کااله��ای غیر 
خوراکی و خدم��ات«، گروه »حمل و نق��ل« )قیمت انواع 
خودرو(، گ��روه »مبلمان و لوازم خانگ��ی« )بخاری گازی، 
فرش ماشینی، لوازم پالس��تیکی آشپزخانه، یخچال فریزر 
و ظروف شیش��ه ای آش��پزخانه(، گروه »تفریح و فرهنگ« 
)لپ تاپ، قطع��ات کامپیوتر، دوربین عکاس��ی و دوچرخه 
بچه گان��ه( بیش��ترین افزایش قیمت را نس��بت به ماه قبل  

تجربه کرده اند.

سوال بی جواب
نکته قابل توجه در برابر اطالعات و آمار منتشر آن است که 
کلیه این کاالها به نوبتی در معرض ش��انتاژخبری و  تداوم 

بازنشر گرانی و گران تر شدن قرار می گیرند. 
نگاهی گذرا به پرونده  دوسه ماه اخیر به خوبی مهر تاییدی 
براین ادعاس��ت که یک روز ب��ازار خودرو  در گرانی رکورد 
ش��کنی کرد و یک روز بازار ملک و  یک روز بازار س��که و 
ارز  و... اما دراین بین به واس��طه تبعات حاصل شده کاالها 
به ویژه کاالهای اساسی یک به یک مصوبه  افزایش قیمت 
م��ی گیرند به این ترتیب بع��د از گرانی لبنیات و  افزایش 
قیمت چند باره محصوالت این حوزه ،نوبت به روغن و برنج 

و دست آخر گوشت قرمز و ...رسیده است.
امروز که قیمت گوش��ت قرمز به بیش از ۱۵۰ هزار تومان 
در هر کیلو رس��یده و عمال این محصول مهم پروتئینی از 
س��بد خانوار ها به ویژه اقشار آسیب پذیر حذف شده است 
و دیگر کاالی اساس��ی  باقی نمانده تا طعم گرانی را بچشد 
حاال نوبت به مواد شوینده و تایر و ...رسیده است و مصوب 
ه��ای گرانی هری��ک از این کاالها به ش��کل زنجیره ای و 
دومینویی در حال صادر ش��دن اس��ت و این روند در باب 

همه کاالها ادامه دارد. 
تداوم این رفتار موجب ش��ده تا هر ک��دام از این گرانی ها 
یک گرانی زنجی��ره ای رو ایجاد کند  که نتیجه آن صدها 
درصد گرانی اس��ت .دولت  در ابتدای سال  به واسطه تورم 
ایجاد شده با گرانی خیلی از کاالها موافقت کتبی یا ضمنی 
خود را صادر کرد و حتی به کاالیی مانند خودرو این مجوز 
را داد تا هر ۳ ماه یکبار نس��بت به این مهم اقدام کنند اما 
س��وال اساس��ی که دراین میان مطرح است که  چرا اینکه 
چ��را دولت یک بار  نس��بت به گرانی تم��ام کاالها با یک 
درصدی اقدام نکرد تا هر روز یک گرانی جدید ایجاد نکند 

و زنجیره گرانی رو موجب نشود .
 به اعتقاد کارشناس��ان رفتار دولت موجب شده تا در ظاهر 
گرانی ها ۲۰ الی ۳۰ درصد باشه اما در عمال صدها درصد 
گرانی رو ایجاد ش��ود چراکه همه کاالها و همه اجناس به 
ه��م ارتباط دارند و هر گرانی گرانی زنجیره ای می آورد و 

این روند ادامه دار است.
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عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
 خبر داد؛

ورود مجلس به قضیه کارت های بازرگانی 
یکبار مصرف

 عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون اصل 9۰ مجلس از ورود 
کمیسیون اصل 9۰ به موضوع صدور کارت های بازرگانی 
یکب��ار مصرف و داس��تان ۷۰ کارتن خ��واب دارای کارت 

بازرگانی خبر داد.
اله��ام آزاد، عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون اصل 9۰ در 
مجلس ش��ورای اس��المی درباره پش��ت پرده کارت های 
بازرگان��ی یک بار مصرف یا اج��اره ای گفت: گزارش ثبت 
کارت بازرگانی برای کارتن خواب ها بس��یار جای تعجب 

دارد. در ای��ن خصوص س��وال پیش می آید که این امکان 
از چه طریقی به وجود آمده و چگونه ممکن اس��ت بدون 

احراز صالحیت، کارت بازرگانی صادر شود؟
وی در ادام��ه تاکید کرد: بر اس��اس عدم احراز صالحیت 
و چنین اهمال کاری های��ی ۲۷ میلیارد دالر ارز )به گفته 
دولت؛ که البته دولت به قوه قضائیه ۷ میلیارد دالر گزارش 
کرده(، به کشور برنگشته و این بسیار نگران کننده خواهد 
ب��ود. این نماینده مجلس در این خصوص اظهار داش��ت: 
کارت��ن خواب بودن این افراد یا افرادی که فعالیت تجاری 
ندارند، ولی از کارت بازرگانی برخوردار هس��تند به قدری 
تعجب برانگیز اس��ت که بررسی پشت پرده آن حتماً باید 
مورد توجه قرار گیرد زیرا در صورت صحت، با توجه به اینکه 
دریافت کارت بازرگانی در یک پروس��ه طوالنی به نتیجه 
می رسد، بدون شک افرادی که این کار را به جلو بردند از 
توان خاصی بهره مند بودند. عضو هیأت رئیسه کمیسیون 
اصل 9۰ مجلس در ادامه بیان کرد: کمیس��یون اصل 9۰ 
در هفته اخیر نس��بت به مسئله کارت بازرگانی ورود پیدا 
کرده است. با توجه به اینکه در وضعیت اقتصادی سختی 
به س��ر می بریم، بدون شک شفاف س��ازی در این زمینه 
کمک بزرگی می کند، زیرا برگش��ت ارزهای صادراتی در 
این شرایط اقتصادی یاری دهنده است، بنابراین همانطور 
که اشاره کردم باید همه قسمت های این مسئله مشخص 

و روشن شود.  پژوهشکده پولی و بانکی 

  حال ناخوش تولیدی های پوشاک؛
مواد اولیه صنعت پوشاک روزانه 

گران می شود 

یک تولیدکننده پوش��اک به روند افزایش��ی قیمت مواد 
اولیه در تولید پوش��اک اش��اره کرد و گفت: نمی دانیم 
براس��اس ک��دام اس��تدالل و منطق، قیمت م��واد اولیه 
پوش��اک هفتگی و یا حتی روزانه تغیی��ر می کند، این 

موضوع توان تولید را از واحدها گرفته است.
شاهرخ جعفری با اش��اره به اینکه ۸۰ درصد واحدهای 
تولی��دی پوش��اک صنفی بوده و پروانه به��ره برداری از 
وزارت صم��ت ندارند، گفت: متأس��فانه هیچ حمایتی از 
ای��ن ۸۰ درصد واحد صنفی نمی ش��ود و آنها در تأمین 

مواد اولیه و گرفتن تس��هیالت بانکی با مشکالت زیادی 
روبه رو هس��تند. وی با بیان اینکه چرا دولت برای حفظ 
اش��تغال در این واحدها هیچ اق��دام مؤثری را انجام نمی 
دهد، افزود: مس��ئله اصلی امروز صنعت پوش��اک کمک 
به واحدهای صنفی پوش��اک اس��ت. در حال حاضر آنها 
با مش��قت تمام نس��بت به تأمین مواد اولی��ه اقدام کرده 
و برخی دیگر مجبور به تعطیلی ش��ده اند، این در حالی 
اس��ت که تمرکز وزارت صمت فق��ط کمک به واحدهای 
صنعتی پوشاک اس��ت. این تولیدکننده پوشاک تصریح 
ک��رد: دولت واحدهای صنفی پوش��اک را کارگاهی می 
دان��د در حالی که آمار اش��غال در ای��ن واحدها باال و با 
تعطیلی آنها مش��کالت زیادی ب��رای کارگران به وجود 
م��ی آید. جال��ب اینجاس��ت، برخی واحده��ای صنفی 
پوش��اک برای جلوگی��ری از تعطیلی تم��ام تالش خود 
را به صنعتی ش��دن انج��ام می دهند ت��ا مانع بیکاری 
کارگران خود ش��وند. جعفری به روند افزایش��ی قیمت 
مواد اولیه در تولید پوش��اک اش��اره ک��رد و گفت: نمی 
دانیم براس��اس کدام استدالل و منطق باید قیمت مواد 
اولیه پوش��اک هفتگی و یا حت��ی روزانه تغییر کند. این 
موضوع توان تولید را از واحدها گرفته اس��ت. نکته قابل 
تأمل اینجاست که هیچ نظارتی هم در فروش مواد اولیه 
پوشاک نیست و هر کس به صورت سلیقه ای اجناس را 

به فروش می رساند. تسنیم 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز  اقدامات دولت در مسیر افزایش قیمت کاالها را بررسی میکند؛

گرانینقطهبهنقطهزمینهسازتورمزنجیرهای

  در راستای واگذاری ها مطرح شد؛

احتمال واگذاری بخشی از سهام استقالل به طلبکاران دولت!

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری


