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آب معدنی هم گران شد

دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان آبه��ای
معدنی و آش��امیدنی با اش��اره به اینکه در حال
حاض��ر قیمت م��واد اولی��ه ب��رای کارخانجات
آب معدن��ی نس��بت به س��ال گذش��ته رش��د
 ۳۷۰درصدی داشته است ،گفت :کارخانجات با
توجه به رشد قیمت مواد اولیه ناچار به افزایش
قیمتها ش��دهاند .پیمان فروهر در گفتوگو با
تسنیم ،با گالیه از اینکه بهرغم نامه وزیر صنعت
در تأمین مواد مورد نیاز تولید بطری صنایع لبنی،
نوشابه و آب معدنی هنوز هیچ گشایشی در این
ارتباط انجام نشده است ،اظهار داشت :واحدهای
تولیدی امروز به سختی فعالیت میکنند و اگر
فکری به حال تأمین مواد اولیه صنایع آب معدنی
نشود ،آنها مجبور به تعطیلی خواهند شد .وی با
اش��اره به اینکه در حال حاضر قیمت مواد اولیه
برای کارخانجات آب معدنی نس��بت به س��ال
گذشته رش��د  370درصدی داشته است ،افزود:
کارخانج��ات با توجه به رش��د قیمت مواد اولیه
ناچار به افزایش قیمتها ش��دهاند اما باید توجه
داش��ت این افزایش قیمتها با نگرانی از شرایط
بازار اعمال شده ،چرا که مردم در صورت گرانی
آب معدنی نمیخرند .وی با تأکید بر اینکه صنایع
امروز در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود در تولید
بطریها مش��کل دارند ،تصریح کرد :مکاتبات و
جلس��ات مختلفی را با مسؤوالن وزارت صنعت
جه��ت تأمین مواد اولیه خود برگزار کردهایم اما
هنوز اختالف قیمت مواد از بورس تا بازار باال بوده
و تولیدکنندگان امکان خرید آنها را ندارند.

بانک مسکن با پول مسکنمهر
کار تجاری میکند

یک کارشناس مسکن گفت :بانک مسکن با
توجه به  ۱۴تا  ۱۵هزار میلیارد تومان بازپرداخت
اقساط مسکنمهر نیازی به منابع صندوق توسعه
مل��ی و مناب��ع بانک مرک��زی ن��دارد و براحتی
میتوان��د از طرح نوس��ازی بافتهای فرس��وده
حمای��ت کند اما بانک مس��کن با ای��ن پول کار
تجاری میکند .بهگزارش تسنیم ،فرهاد بیضایی،
کارش��ناس مس��کن گفت :در بحث کارآفرینی
شهری راهبرد مشخصی برای ورود به بحث بافت
فرسوده وجود ندارد .وی با بیان اینکه مسیری که
وزارت راهوشهرسازی درباره بافت فرسوده دنبال
میکند با مسیری که از مشاور رئیسجمهور در
بافت فرسوده میشنویم کام ً
ال متفاوت است ،افزود:
وزارت راهوشهرس��ازی معتقد است دخالتهای
س��نگین در زمینه بافتهای فرسوده نباید انجام
شود اما مشاور رئیسجمهور در امور بافت فرسوده
ن��گاه کلید به کلید را مط��رح میکند که در این
طرح اعتقاد به نوسازی کامل بافت فرسوده دارد.
بیضایی گفت :بانک مسکن با توجه به  14تا 15
هزار میلیارد تومان اقس��اط برگشت مسکنمهر
نیازی به منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک
مرکزی ندارد و براحتی میتواند از طرح نوسازی
بافتهای فرس��وده حمایت کند اما بانک مسکن
با این پول کار تجاری میکند و تس��هیالت بین
بانکی پرداخت میکند و متاسفانه از بازپرداخت
تسهیالت مسکنمهر استفاده نامناسب میشود.

مرغداری

گزارش

نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران:

دبیرکل کانون پرورشدهندگان مرغ تخمگذار خبرداد

کاالهای اساسی هم با دالر آزاد قیمتگذاری شده است!

 10واحد مرغداری درگیر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

به انجام پرداختهایی هس��تند و همگی اینها
باعث میش��ود کاالهای مورد نظ��ر ،با نرخ ارز
حدود 6هزار تومانی به دس��ت مردم برس��د و
ممکن است در آینده نیز با افزایش بیشتر قیمت
آنها مواجه باشیم .سلطانی به ایسنا گفت :چنین
رویهای به معنی این است که در ایران پولهای
کالن��ی از این طریق به جی��ب عدهای خاص
واریز میش��ود ،در حالی که میتوانیم پول این
رانت را به همه مردم و بویژه اقشار آسیبپذیر
بدهی��م .وی همچنین درباره چگونگی تعیین
کاالهایی که در اولویت س��وم قرار دارند ،گفت:
کاالهای گروه  3فهرس��تی ندارد .به این معنی
که کاالهایی که در گروههای اول ،دوم و چهارم
نیست جزو کاالهای اولویت سوم است ،چراکه
کاالهایی که در این گروه قرار دارد بسیار متعدد
و زیاد است ،بنابراین لیستی از آنها تهیه نشده
است .نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین
درب��اره بازار ثانوی��ه و چگونگی اج��رای آن از
طریق مس��ؤوالن دولتی اینگون��ه توضیح داد
که بازار ثانویه رجوع به قبل از سیاستگذاری
بیستوپنجم فروردینماه دولتمردان است .به
این معنی که تاجران از طریق روابط خودشان یا
صرافان ارز خودشان را به یکدیگر میفروشند،
این ش��یوه کارآمدی بیشتری دارد و حسنش
در سیاس��ت جدی��د ای��ن
است که ارز مبادله شده به
س��مت واردکنندگان سوق
پیدا میکند ت��ا آنهایی که
میخواهند نسبت به خروج
ارز ی��ا معامل��ه آن در بازار
داخلی اقدام کنند .س��لطانی با اشاره به اینکه
رصد بازار ارز برای اینکه متوجه ش��ویم حجم
ارزهای معاملهشده به کدام سمت و سو میرود
کار درست و پسندیدهای است ،گفت :با توجه
به رویکردهایی که دول��ت در صادرات دارد در
ماههای آین��ده درآمد ص��ادرات ایران کاهش
پیدا کرده ،عرضه در بازار ثانویه کمتر میشود
و تقاضا در این بازار برای ارز افزایش پیدا خواهد
کرد ،بنابراین نرخ ارز در بازار ثانویه نیز افزایش
مییابد .وی همچنین درباره شرایط جدید برای
صدور کارت بازرگانی پاسخ داد که برای صدور
کارت بازرگانی بویژه آنهایی که برای نخستینبار
میخواهن��د کارت بازرگان��ی دریاف��ت کنند،
سختگیریهای بیش��تری اعمال خواهد شد و
برای آن سقف تعیین کردهایم بهگونهای که در
س��ال اول  ۵۰۰هزار دالر و در س��ال دوم یک
میلیون دالر س��قف در نظر گرفته شده است،
چرا که بیشتر سوءاستفادهها در همین زمینه
و از سوی کس��انی است که برای نخستین بار
کارت بازرگانی دریافت کردهاند و در گذش��ته
اینگونه بود که در طول یک س��ال به نام افراد
مختلف کارت بازرگانی صادر و میلیونها دالر
کاال از این طریق وارد ش��ده ک��ه مالیاتی هم
پرداخت نمیکردند .نایبرئیس اتاق بازرگانی
ایران گفت :کارت بازرگانی مانند گذرنامه است،
هر کسی مدارکش را داشته باشد برای او صادر
میشود اما نیت فرد متقاضی مشخص نیست
ک��ه بخواهیم به او کارت بدهی��م یا ندهیم اما
کارت بازرگانی مانند شرکتهای کاغذی است
که اقدام به کدفروش��ی میکنند .در این طرح
سختگیری بیش��تری اعمال میکنیم تا کار را
برای سوءاستفادهکنندگان سختتر کنیم.

خواهد شد و حال جای این سوال مطرح است که
قرار است چه کسی پاسخگوی مرغداران باشد؟ وی
در پاسخ به این سوال که آیا شیوع آنفلوآنزای فوق
حاد پرندگان تاثیری در میزان
تولید داشته است ،بیان کرد:
اگرچه تاکن��ون روند بیماری
تاثیری بر میزان تولید نداشته
است ،اما گس��ترش بیماری
مطمئنا تولی��د را در ماههای
آتی تحت تاثیر قرار خواهد داد ،کما اینکه تعدادی
از مرغداران به دلیل نگرانیهای موجود ،حاضر به
جوجهریزی نیس��تند .طالکش با بیان اینکه سال
گذشته انفجار بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
در واحدهای صنعتی منجر به معدومس��ازی 2/5
میلیون قطعه طیور ش��د ،افزود :امس��ال با شیوع
انفج��اری آنفلوآن��زای ف��وق حاد پرن��دگان ،رقم
معدومسازی بیش از سال گذشته خواهد بود.

گ�روه اقتص�ادی :سیاس��ت ناکارآم��د اجرای
تکنرخی ش��دن ارز که با مدیریتی ضعیف و
بدون کار کارشناس��ی و نظ��ارت دقیق انجام
ش��د ،منجر به چپاول بخش عظیمی از منابع
ارزی کش��ور ش��د ت��ا جیب عدهای س��ودجو
پرپول و تبعات منفی آن دامنگیر کل اقتصاد
کش��ور ش��ود .نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران
معتقد اس��ت با وجود اینکه کاالهای اساس��ی
مش��مول ارز  ۴۲۰۰تومانی ش��دهاند اما با نرخ
 6ه��زار تومان��ی در بازار عرضه میش��وند که
نش��ان میدهد این مابهالتفاوت  ۱۸۰۰تومانی
به جیب عدهای خاص واریز میش��ود .پس از
آنکه اخباری مبنی بر اعمال تغییراتی در روند
و چگونگی ثبتس��فارش کاالها ب��رای واردات
منتشر شد ،پدرام س��لطانی ،نایبرئیس اتاق
بازرگان��ی ایران در این باره گف��ت :با توجه به
فسادها و سوءاس��تفادههای انجام شده و برای
ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبتسفارش ،فعال
جلوی آن را گرفتند و میخواهند تمهیداتی در
راستای اصالح روند آن بیندیشند اما این روند
اصالحناپذیر است ،چرا که مادامی که ارز ۴۲۰۰
تومانی به متقاضیان داده میشود ،چنین رویهای
قابل اصالح نیست و ش��اهد ورود شرکتهای
نوپا و کاغذی ب��رای دریافت ارز دولتی ،رانت و
زدوبند خواهی��م بود .وی
افزود :اولویتبندیهایی هم
که در این راستا انجام شده
درست نیست زیرا در برخی
صنایع ،کاالها و مواد اولیه
مورد نیاز برای تولیدش��ان
در گروههای مختلفی قرار دارد ،یکی از آنها در
اولویت یک و دیگری در اولویتهای  2و  3است
و همین میش��ود که به عنوان مثال ارز برای
کاالی مورد نیازشان که در اولویت یک قرار دارد
تامین شده و مابقی آنها باقی مانده است ،بنابراین
نتیجه مختل شدن تولید خواهد بود و میتوان
گفت این سیاس��تگذاری نیز عجوالنه بوده و
آثارش در تولید آش��کار شده است .وی با بیان
اینکه مراجعات بسیاری به اتاق بازرگانی داریم
که مدعی هستند امکان تامین مواد اولیه و ارز
مورد نیاز برای آن را ندارند ،ادامه داد :بارها نظر
خود را برای اصالح رویه به مسؤوالن گفتهایم و
اتاق بازرگانی ایران رسما اعالم کرده ارز دولتی
تنها برای تامین کاالهای ضروری مورد نیاز سبد
خانوار و دارو اختصاص پیدا کند و مابقی کاالها
در سازوکار عرضه و تقاضا قرار گرفته و بر اساس
نرخ بازار ارز دریافت کنند .البته به نظر من باید
به کاالهای ضروری هم ارز دولتی داده نشود و
تنها دارو در این بخش قرار گیرد اما مابهالتفاوت
قیمت ناش��ی از این افزایش نرخ ارز محاس��به
شده و به حساب اقشار آسیبپذیر واریز شود،
چرا که این سیس��تم دیگر جوابگو نیست و بر
اساس بررسیهای انجام شده کاالهای ضروری
هم با نرخ حدود  6هزار تومان به دست خانوار
میرس��د؛ این معنایش این اس��ت که ۱۸۰۰
تومان در این میان گم میشود .نایبرئیس اتاق
بازرگانی ایران اظهار کرد :درس��ت است که ارز
دولتی به کاالهای اساسی داده میشود اما با این
نرخ به دست مصرفکنندگان نمیرسد .به این
معنی که در این میان واسطههایی قرار گرفتهاند
و هر کس��ی س��ود خود را میبرد و آنهایی که
مشمول اختصاص ارز دولتی میشوند ،مجبور

ی��ک مقام مس��ؤول گفت :در روزه��ای اخیر،
بیم��اری آنفلوآنزای فوق حاد پرن��دگان  10واحد
مرغ��داری صنعت��ی و بومی را درگیر ک��رد .فرزاد
طالک��ش ،دبی��ر کل کانون
پرورشدهن��دگان م��رغ
تخمگ��ذار در گفتوگ��و ب��ا
باش��گاه خبرن��گاران جوان،
درباره آخرین وضعیت شیوع
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
در سال جاری اظهار کرد :در روزهای اخیر ،بیماری
آنفلوآنزای فوق ح��اد پرندگان  10واحد مرغداری
صنعتی و بومی را درگیر کرده است .به گفته وی،
بیماری آنفلوآنزای ف��وق حاد پرندگان در  4واحد
صنعتی اس��تان اصفه��ان و یک واح��د در تهران
گزارش شده است .طالکش با اشاره به اینکه آمار
دقیقی از میزان معدومس��ازی طیور ندارم ،افزود:
البته مهمتر از رقم معدومس��ازی ،موضوع ش��یوع
آنفلوآنزای فوق حاد پرن��دگان در گرمای بیش از
 45درجه و تراکم پایین در مرغداریهاست که این
موضوع بیانگر پیشآگاهی بسیار بدی در ماههای
آتی است که اگر دولت فکر اساسی نکند ،مطمئنا با
افزایش جمعیت مرغ در فصل پاییز ،این صنعت با
چالش جدی روبهرو خواهد شد .این مقام مسؤول
ادام��ه داد :اگر دولت اقدام خاصی بیش از آنچه در
گذش��ته انجام داده برای مهار بیماری انجام ندهد
مطمئنا خسارت جبرانناپذیری بعد از گذشت 3
س��ال متوالی که مرغداران با آنفلوآنزای فوق حاد
پرندگان روبهرو بودن��د ،بر پیکره این صنعت وارد

ریالعربستان

2173

یوآن چین

1215

6

لیرترکیه

1702

10

دینار کویت

27055

161

دینار عراق

6/7

0/1

دالر کانادا

6167

23

روبل روسیه

129

-

روپیه هند

119

1

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

2704000

40000

طرح جدید

2901000

35000

نیم سکه

1378000

20000

ربع سکه

717000

15000

سکه

سکه گرمي

416000

5000

هر مثقال طال

1028000

3400

یک گرم طالی  18عیار

237330

780

یک گرم طالی  24عیار

316800

890

هر اونس طال

( 1222/91دالر)

-5/54

هر اونس نقره

( 15/47دالر)

-0/14

نفت

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

66/72

-0/48

برنت درياي شمال

71/53

-0/06

اوپک

71/9

-

■■قیمت مرغ به  9هزار تومان رسید

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و
انواع ماهی در بازار را اعالم کرد .مهدی یوسفخانی،
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ
در بازار خب��ر داد و گفت :دیروز نرخ هر کیلو مرغ
زن��ده در مرغداری  6هزار ،م��رغ آماده به طبخ در
کشتارگاه  8هزار ،توزیع در واحدهای صنفی  8هزار
و  150و خردهفروش��ی  8ه��زار و  900تا  9هزار
تومان است .به گفته وی ،نرخ هر کیلو ران مرغ با
کمر  7هزار و  900و ران مرغ بدون کمر برابر با 8
هزار و  900تا  9هزار تومان است.

نقدینگی

16هزار میلیارد تومان تسهیالتی که صرف هزینههای جاری شد

هشدارتولیدکنندگانوبازرگاناننسبتبهرشدنقدینگی
افزایش نقدینگی در ایران و جذب نش��دن آن
در بخشهای تولیدی دردس��رهایی برای اقتصاد
ایجاد کرده که با توجه به روند افزایشی آن ،اعضای
اتاق بازرگانی در اینباره هش��دار داده و میگویند
که اگر هزینههای جاری کشور به این شکل ادامه
یابد ،سهم نقدینگی در سبد اقتصاد بسیار بیشتر
میش��ود که پیام��د آن افزایش نرخ تورم اس��ت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز اخیرا نسبت به رشد
نقدینگی هش��دار داد و آن را برای اقتصاد کشور
خطرناکتر از نوس��انات ارزی عنوان کرد .به گفته
خوانس��اری ،نقدینگی یکی از مش��کالت اقتصاد
ایران اس��ت که بیتوجهی به آن ،آفات زیادی به
اقتصاد میزند .از طرفی راهکارهایی که برای جذب
پولهای س��رگردان و نقدینگی موج��ود در بازار
مطرح میشود ،در ش��رایط فعلی عمدتا افزایش
س��ودهای بانکی را نش��انه گرفته ،چراکه بهزعم
کارشناس��ان در حال حاضر ش��رایط تولید برای
جذب نقدینگی فراهم نیس��ت .رضا پدیدار ،عضو
اتاق بازرگانی ایران در این راس��تا معتقد است که
به دلیل اینکه سهم منابع مالی طرحهای عمرانی
طی  3-4سال اخیر بش��دت کاهش پیدا کرده و
رقمی که برای سرمایهگذاریهای ثابت و عمرانی
در نظر گرفته شده بود ،محقق نشده ،لذا منابعی
که باید به س��مت سرمایهگذاریهای ثابت بروند،
صرف هزینههای جاری شدهاند که تورمزا هستند.
به همین دلیل منابع مالی س��رگردان ،وارد داللی
و تجارته��ای غیراصولی و ش��رایط نامتعادل در

ین ژاپن

722

3
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بازار ش��ده است .وی به ایسنا گفت :اگر این خرج
کردن برای هزینههای جاری تداوم پیدا کند ،سهم
نقدینگی در سبد اقتصادی کشور بسیار بیشتر از
حال حاضر میش��ود و پیامد افزایش نقدینگیها
تورم اس��ت که بهطور عین��ی در بازار حال حاضر
مشاهده میشود .پدیدار تاکید کرد :ضرورت دارد
جلوی رشد نقدینگیهایی که سرگردان هستند،
گرفته ش��ود و اجازه تداوم آن داده نش��ود .راهکار
وی ب��رای جلوگیری از افزای��ش نقدینگیها این
اس��ت که باید به سمت ایجاد زمینههای استفاده
از س��رمایهگذاریهای ثابت و توس��عهای حرکت
کرد .وی معتقد اس��ت که اگ��ر بخش خصوصی
وارد عمل ش��ود ،میداند نقدینگ��ی را کجا باید
خ��رج کند .این در حالی اس��ت که بخش دولتی
نقدینگی را فقط صرف هزینههای جاری از قبیل
اضافه کردن ساختمان ،نیرو و ...میکند که بدون
مولد و برای کشور خطرناک است .این عضو اتاق
بازرگانی ایران ادامه داد :حتی بخش اعظم  ۱۶هزار
میلیارد تومان تسهیالتی که سال گذشته در اختیار
فعاالن توسعه اقتصادی قرار گرفت ،به شرکتهای
دولتی تخصیص داده شد و سهم بخش خصوصی
ناچیز بود .این پولها به جای آنکه سرمایهگذاری
ش��ود ،صرف هزینهه��ای جاری مث��ل هپکوی
اراک ،آذرآب و ...میش��ود یا موسسههای مالی و
اعتباری کم میآورند که دولت متعهد میشود از
محل نقدینگی پرداخت کند و همین امر افزایش
نقدینگی را ایجاد میکند.

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

107776/5

-

شاخص  30شركتبرتر

5123/1

-0/14

شاخص  50شركتبرتر

4554/1

-0/09

شاخص بازار اول

77791/1

-0/15

شاخص بازار دوم

222320/6

0/24

شاخصصنعت

97400/8

-0/06

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح  .فنرسازيخاور

1374

9/57

سايپا آذين

1891

5

ن خراسان
قند شيري 

42466

4/98

ي اكسير
داروساز 

3668

4/98

ع ريختهگريايران
صناي 

826

4/96

فنرسازيزر

912

4/95

853

4/79

1746

4/74

4087

4/63

پالسكوكار
يفارس
عشيمياي 
صناي 
سبحان دارو

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح  .فرآوردههاينسوز آذر

184

-9/8

ح  .نيروكلر

2900

-7/94

ح .پگا ه آذربايجانغربي

1628

-6/44

ح  .سيمان كردستان

31

-6/06

ي رازك
داروي 

10428

-4/99

يسينا
صنايعشيمياي 

6244

موتورسازانتراكتورسازيايران

-4/99

4714

-4/83

3080

-4/73

5016

-4/51

ي ايران
ن رو 
توسع ه معاد 
قندلرستان

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25120

-28

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22794

97

بورسشانگهای

2787

-11

بورساسترالیا

6329/1

40/7

