اقتصاد

پنجشنبه اول خرداد 1393

اخبار

پذیرش شرکتهای تولیدی جدید
در بورس کاال

مدیر پذی��رش و بازاریابی ب��ورس کاالی ایران
از پذیرش  3ش��رکت تولیدکننده جدید در بورس
کاالی ایران خبر داد .منوچهر میرزایی با بیان اینکه
 3ش��رکت پذیرش شده در تاالر فرآوردههای نفتی
و پتروش��یمی فعالیت خود را آغاز میکنند ،گفت:
طی اردیبهشت ماه ،شرکتهای بازرگانی الوند پارس
سپاهان ،قیصر جنوب کنگ و پاسارگاد عایق پارس
در ب��ورس کاال پذیرش ش��دند که به تبع آن قیر و
عایق رطوبتی تولیدی آنها نیز به عنوان کاالی مشابه
پذیرش شد .مدیر پذیرش و بازاریابی بورس کاالی
ایران سپس توضیح داد :شرکت بازرگانی الوند پارس
سپاهان به عنوان تولیدکننده قیر متعهد شده است،
ش��رایط عرضه را بهگونهای فراهم کند که حداقل
دوبار در ماه عرضه در بورس داشته باشد .ضمن آنکه
این شرکت همچنین متعهد به عرضه  70درصد از
کل تولید خود در بورس کاالی ایران است .میرزایی
در ادامه با بیان تعهدات عرضه عایق رطوبتی توسط
شرکت پاسارگاد عایق پارس ،گفت :این تولیدکننده
عایقهای رطوبتی نیز متعهد است ،شرایط عرضه را
بهگونهای فراهم کند که حداقل دوبار در ماه عرضه
در بورس داشته باشد و  70درصد از کل تولید خود
را در ب��ورس کاالی ای��ران عرضه کن��د .وی افزود:
ش��رکت قیصر جنوب کنگ نیز متعهد شده است،
ش��رایط عرضه را بهگونهای فراهم کند که حداقل
دوبار در ماه عرضه قیر در بورس داشته باشد.

«چهره ملی بهرهور»
به بانک پاسارگاد رسید

در فرآین��د ارزیابی پنجمی��ن دوره جایزه ملی
بهرهوری ( 1404س��ال  )1392بانک پاسارگاد به
عنوان «س��ازمان بهرهور» و دکتر مجید قاس��می،
مدیرعام��ل این بانک بهعنوان چه��ره ملی بهرهور
سال  1392معرفی شدند .به گزارش روابطعمومی
بانکپاس��ارگاد ،در فرآیند ارزیاب��ی پنجمین دوره
جای��زه مل��ی به��رهوری  1404ک��ه در تاریخ 30
اردیبهش��ت در سالن همایشهای مرکز تحقیقات
استراتژیک برگزار شد ،سازمانها با توجه به معیارها
و شاخصهای مختلف در دو حوزه حماسه اقتصادی
و بهرهوری رتبهبندی شدند که بانکپاسارگاد موفق
به کسب باالترین سطح این جایزه یعنی «سازمان
به��رهور» ش��د .همچنی��ن دکتر مجید قاس��می،
مدیرعامل بانکپاسارگاد بهجهت اقدامات ارزشمند
در بانکپاس��ارگاد برای نیل به اهداف یک سازمان
متعالی و بهرهور ،بهعنوان چهره ملی بهرهور س��ال
 1392انتخاب شده و لوح سپاس دریافت کرد.

وطن امروز

بازارچه

پشت پرده توافق با انجمن برنج ایران

برنجهای وارداتی در معرض آلودگی قرار دارند

اسداهلل خسروی :رئیس انجمن برنج ایران درباره توافق
ای��ن انجمن با دولت برای تامین نیاز برنج س��بدکاال در
مرحل��ه دوم به «وطنامروز» گفت :پس از توزیع مرحله
اول سبدکاال با برنج خارجی ،انجمن برنج با پیشنهاد به
دولت ،خواستار تامین این کاال در مراحل بعدی به منظور
حمایت از تولید و رضایتمندی مصرفکنندگان شد که
مورد استقبال قرار گرفت .جمیل علیزادهشایق اضافه کرد:
با وجودی که در جلسه استانداران(گیالن و مازندران) با
انجمن برنج در اواخر بهمنماه ،نماینده دولت و نماینده
انجمن به توافق رسیدند که برنج ایرانی با قیمت مناسب
و کمتر از نرخ بازار برای س��بدکاال را خریداری کنند اما
دولت با بی تفاوتی نس��بت به توافق انجامشده ،چند ماه
بعد خواهان خرید برن��ج ایرانی با قیمت توافقی بود که
البته تولیدکنندگان با نرخ گذشته همراهی نکردند .وی
علت عدمهمراهی تولیدکنندگان برنج با نماینده دولت
در خری��د ای��ن کاال را فروش برنج در فصل مناس��ب و
انب��ارداری آنها طی مدت زمان یاد ش��ده عنوان کردند.
رئی��س انجمن برنج ایران با بی��ان اینکه تولیدکنندگان
برنج خواهان افزایش اندک قیمت برنج بهخاطر تحمیل
هزینهها و وجود بازار گرم فروش و موقعیت خاص (عرضه
و تقاضا) بودن��د ،افزود :تولیدکنندگان در توافق با دولت
در مرحل��ه دوم انجام معامله ،خواهان این بودند که برنج
مورد نیاز برای تامین سبدکاالی مردم را حتی با قیمت
کمت��ر از بازار به دولت بدهند اما دولت اصرار داش��ت با
قیمت قبلی موافقت میکند و اکنون چند ماهی اس��ت
که با تعلل جواب انجمن را برای خرید برنج نداده است.
به گفته علیزادهش��ایق ،ش��نیدهها حکای��ت از این دارد
که تعلل دولت بهخاطر این اس��ت ک��ه برخی تاجران با
برندهای خارجی اما بهنام ایرانی سعی بر آن دارند دولت را

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به نیاز
 ۲۵میلیارد دالری کش��ور برای تامی��ن  ۵۰۰فروند
هواپیما تا  ۱۲س��ال آینده گفت :کاهش  ۳۰درصدی
قیم��ت بلیت هواپیما پس از  ۲۰س��ال یکی از اثرات
آزادس��ازی قیمتهاست .به گزارش تسنیم به نقل از
روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی کشوری ،علیرضا
جهانگیریان با تش��ریح ابعاد مختلف آزادس��ازی نرخ
حمل و نقل هوایی به اهداف و پیشبینی دستاوردهای
ای��ن طرح در ایران و نتایج حاصل از اجرای این طرح
در سایر کش��ورهای دنیا پرداخت و گفت :افزایش 3
برابری حجم پروازها،کاهش  30درصدی قیمتهای
بلی��ت پ��س از  20س��ال ،پیدایش خط��وط هوایی
ارزانقیمت و حذف بنگاههای غیرب��ازده در اثر رقابت

متقاعد کنند که برنجهای آنها را برای تامین سبدکاالیی
خریداری کنند و این موضوع باعث شده دولت در خرید
برنج ایرانی اصیل تعلل کند .او گفت :البته شاید نظر دولت
از دستدس��ت کردن خرید برنج ایرانی اصیل این باشد
تا با گذر زمان تولیدکنندگان قیمت را کاهش دهند اما
نباید امیدوار بود چرا که شاید تولیدکنندگان در انبارهای
خود برنجی نداشته باشند .علیزادهشایق خاطرنشان کرد:
اکنون دولت هیچگونه تصمی��م نهایی برای خرید برنج
ایرانی به انجمن اعالم نکرده اس��ت .رئیس انجمن برنج
ایران با تاکید بر اینکه کم آبی کش��ت تولید برنج ایرانی
را تهدید میکن��د ،گفت :در حال حاضر یک میلیون و
 ۴۰۰هزار تن برنج مازاد وارداتی در کشور وجود دارد که
به دلیل نگهداری بیش از حد در انبارها احتمال آلودگی

آن وجود دارد .جمیل علیزادهش��ایق درباره میزان تولید
برنج در کشور گفت :سال گذشته  2میلیون و  300هزار
تن تولید برنج داشتهایم .از طرفی وزارت بهداشت براساس
بررسیهایش اعالم کرد که هر ایرانی روزانه  98گرم برنج
مصرف میکند که بهطور متوس��ط سرانه مصرف در ماه
حدود  3کیلو و بهطور ساالنه  36کیلوگرم است که وزارت
بازرگانی این میزان را تا  42کیلوگرم هم اعالم کرده است.
رئیس انجمن برنجکاران با بیان اینکه حداکثر نیاز کشور
برای واردات برنج حدود  500تا 600هزار تن است ،گفت:
در سال  92به میزان  2میلیون تن برنج وارداتی داشتیم
که اگر بخواهیم محاسبه کنیم ،یک میلیون و  400هزار
تن برنج مازاد وجود داش��ت .علیزاده ش��ایق تاکید کرد:
در حال حاضر انبارها پر از مازاد برنج اس��ت و از آنجایی

کاهش  ۳۰درصدی نرخ بلیت هواپیما با آزادسازی قیمت
بی��ن آنه��ا از عمدهترین نتایج
حاصل از اجرای آزادسازی نرخ
بلیت به شمار میرود.وی طرح
آزادسازی نرخ خدمات حمل و
نقل هوای��ی را به عنوان یکی از
مهمتری��ن رویدادهای صنعت
هوانوردی در نیم قرن گذش��ته عنوان ک��رد و افزود:
این طرح منشأ تغییرات شگرفی در صنعت هوانوردی
بوده اس��ت و به همین منظور باید از تجربیات مثبت
و منفی آن در س��ایر کش��ورها به منظور پیادهسازی

در کش��ورمان به��ره بگیری��م.
وی ب��ا اش��اره ب��ه تحریمهای
30سال گذش��ته علیه صنعت
هوانوردی ،گف��ت :بهرغم وجود
ای��ن تحریمها بهدلیل داش��تن
نیروی متخص��ص و متعهد در
کشور توانستیم زیرساختهای مناسبی بویژه در بخش
تعمیر و نگهداری ایجاد کنی��م بهگونهای که امروز با
توانمندیهای داخلی میتوانیم بزرگترین هواپیماها
را با پیچیدهترین عملی��ات ،تعمیر و نگهداری کنیم.

که نمیتوان برنج را بی��ش از حد در انبار نگهداری کرد
احتمال آلودهشدن این برنجها وجود دارد .یکی از دالیل
اعالم آلودگی برنجهای واردتی حتی اگر خود برنج آلوده
نباشد ،نگهداری بیش از حد در انبار است .رئیس انجمن
برنجکاران ب��ا بیان اینکه کمآبی ش��رایط برنج ایرانی را
تهدید میکند ،افزود :در حال حاضر شالیکاران در سواحل
گیالن ،مازندران و گلس��تان با کمب��ود آب برای آبیاری
مزارع مواجهند و کمآب��ی برنج ایرانی را تهدید میکند.
وی با بیان اینکه اگر در خرداد ماه بارندگی نداشته باشیم
بخشی از شالیزارها خشک میشوند ،گفت :اکنون وزارت
نیرو برنامهای برای آبرسانی به مزارع شمالی کشور ندارد.
علی��زاده مب��دا واردات برن��ج را عمدتا از هند و س��پس
پاکستان و تا حدی تایلند و ویتنام عنوان و تصریح کرد:
معلوم نیست برای مازاد برنج چه اتفاقی میافتد زیرا نهایتا
تا یک سال میتواند در انبارها نگهداری شود در حالی که
انبارهای کشور فنی نیستند و توان نگهداری طوالنیمدت
برنج ندارند .وی خاطرنشان کرد :نگهداری بیش از اندازه
برنج در انبار نتیجهای جز آلودهش��دن برنج ندارد ضمن
اینکه یک��ی از دالیل اعالم آلودگی برنجهای وارداتی نیز
حتی اگر خود برنج آلوده نباشد میتواند نگهداری بیش از
حد در انبار باشد .رئیس انجمن برنجکاران تصریح کرد :با
توجه به اینکه انبارهای کشور فنی نیست مجبورند انبارها
را علیه موش و آفات سمپاشی یا ضدعفونی کنند ضمن
اینکه در نگهداری طوالنیم��دت نیز خطرات رطوبت و
آفالتوکس��ین وجود داش��ته و برنج را آلوده میکند .وی
در ادامه درباره کش��ت امس��ال برنج نیز گفت :امس��ال
خطر کمآبی برن��ج ایرانی را تهدید میکند بهطوری که
شالیکاران در سواحل گیالن و مازندران و استان گلستان
با کمبود آب برای آبیاری مزارع مواجهند.

جهانگیریان در ادامه به مقایسه صنعت هوانوردی ایران
با سایر کشورهای منطقه پرداخت و گفت :در گذشته
کشورهای منطقه رقیب ما نبودند اما در سالهای اخیر
به سرعت توانستند به پیشرفتهای قابلتوجهای دست
پیدا کنند .وی افزود :هماکنون براساس آمار ایکائو ،طی
لونقل هوایی با
10سال گذشته باالترین نرخ رشد حم 
 60درصد متعلق ب��ه خاورمیانه بوده در حالی که در
سایر مناطق دنیا این رشد کمتر از  5درصد بوده است
به همین منظور کش��ورهای منطقه در صدد توسعه
زیرساختها و گسترش حمل و نقل هوایی برای جذب
این بازار هستند ،به عنوان مثال ساالنه حمل و نقل 5
میلیون مسافر ایرانی بالغ بر  5میلیارد دالر درآمد برای
شرکتهای هواپیمایی خارجی در بر دارد.
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افقی

 -1دیکتاتور سابق لیبی -موسیقیدان عهد ساسانی
 -2انسان آرمانی -از شهرهای تاریخی خوزستان
 -3نش��انه وج��ود مفعول در جمل��ه -حیاتبخش مایع-
مانداب -صومعه
 -4چین کوچک -نش��انه درد و آزردگی -سنگ قیمتی -از
شهرهای مهم و بزرگ سومریها در  4هزار سال پیش از میالد
 -5نخس��تین دوره از دوران دوم زمینشناسی -ردهای از
جانوران دریازی شاخه خارپوستان
 -6مرفق -جرم آسمانی درخشان -کامل
 -7اشاره و اطوار -غرابه -ساز بادی -پوستی گرانبها
 -8پارچهفروشی -کوتاهی سخن یا گفتار
 -9یار سوزن -تخت -چاشنی غذا -زیبا و رخشان
 -10سرکش -وسیلهای داخل خودرو -هشتم
 -11جمعی متشکل از اقتصادهای بزرگ و نوظهور دنیا –
شایع در زبان مردم
 -12تابه چدنی -مخترع ماشینبخار -رئیس -از آن کوه میسازند!
 -13از نامهای خدا -کنشت ،کلیسا -عنصر دوحرفی -مروارید
 -14نوبت بازی -دارای تحمل اندک نسبت به دیدن رنج دیگران
 -15غذای نیمروز -مطابق و هماهنگ با معیارهای تعیین شده.

عمودی

 -1نویسنده کتاب هکلبری فین -جدا شدن،
گسیختن
 -2بهانه -دشواریها ،آسیبها
 -3ضمیر جمع -برخوردار از آب مورد نیاز-
درخت جنگلی از تیره نارون
 -4سود حرام -ضمیر اشاره -غار مصنوعی
در کوه یا تپه – جامه بلند
 -5قاچ زین -جانور پستاندار از تیره گوزنها
که تغییر رنگ فصلی دارد -واحد سطح
 -6بدگوی��ی -مکانی ک��ه در آنجا آهک به
دست میآید – اسبی از نژاد پست
 -7کفش پاشنهدار -یکنواختی
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 -8از میان رفتن به خاطر دیگری -مکیدن-
هتل بهم ریخته! – قسمی بنشن
 -9جالل و شکوه -درنگ و فرصت
 -10ص��دای ریزش مایع��ات -تیم فوتبال
تهرانی -بوی نم
 -11دلآزار کهنه -سزاوار -برشته ،کباب شده
 -12فرآوردهای لبنی -امیران -از حروف سه
نقطه -سارق
 -13کتاب��ی از زوال -جام زبانمانند برخی
گلچهها -ویتامین انعقاد خون
 -14بلندیها -دوقلو ،همسال
 -15کارورز پزشکی -سی و سه پل روی این
رود ساخته شده.
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ارز

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

2554

1

یورو

3501

-19

پوند

4302

7

یکصد ین ژاپن

2524

9

ريال قطر

701

-

يوان چين

409

-

ليرتركيه

1206

-12

درهم امارات

695

-

قیمت(تومان)

تغییر

990000

4000

990500

4000

سکه
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
سکه گرمي
یک گرم طالی18عیار
هر اونس طال
نفت
وست تگزاس
برنت درياي شمال
اوپک

تاالر شیشه ای

498000

2000

290000

-2000

194000

-2000

100974

274

( 1290دالر)

-3

قیمت (دالر)

تغییر

102/9

0/17

109/81

0/32

106/43

0/48

شاخص

مقدار

تغییر(درصد)

76786/1

0/17

3657

0/1

شاخص بازار اول

57274/5

0/26

شاخص بورس
شاخص  30شركتبرتر
شاخص بازار دوم

146374/2

-

شاخصصنعت

64370/4

0/06

بيشترينافزايش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

سيمانفارس

۶۳۲۲

100/13

ماشينسازينيرومحركه

۲۱۸۸

16/01

گروه دارويي سبحان

۷۹۳۱

13/97

نبهبهان
سيما 

۴۱۰۶۴

9/29

ن شرق
سيما 

۳۳۸۸

8/73

بيشترينكاهش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

نيروكلر

۷۰۹۸

-3/96

حمل و نقل پتروشيمي

۳۲۶۰

-3/86

كشتيرانيجمهورياسالمي

۴۴۱۳

-3/86

گسترشصنايعكشاورزي

۵۸۷۰

-3/83

صنايعريختهگريايران

۱۷۳۹

-3/82

تاالربینالملل
بورس نیکی ژاپن
بورس داوجونز
بورس لندن
بورساسترالیا

شاخص کل

تغییر

14042/17

-33/08

16374/31

-137/55

3615/6

0/61

5403/9

2/2

