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اقتصادی
رئیسانجمن کارفرمایی تولیدکنندگان خبر داد

نگاه اقتصادی

دم خروس از زیر پوشک بچه بیرون زد!

در چند ماهه گذشته در یادداشتهای مختلف خطر بزرگی که صنعت
نساجی و سلولزی و بهداشتی کشور را در نتیجه بیتوجهی مسئولین وزارت
صنعت ،معدن و تجارت تهدید میکند ،گوشــزد کــردم .با تحلیلهای
مفصل خطر نفوذ اندکی از شــرکتهای سرمایهگذاری کشور ترکیه برای
نفوذ در بازار داخلی ،ســودجویی بیمالحظه ،تسلط کامل بر بازار ایران و
حذف رقبای داخلی بیان شد و انتظار میرفت مسئولین ذیربط با درک
و پایش راهبردی صنایع فوق ،از افزایش ســهم بازار اینگونه شرکتهای
بهظاهر تجاری اما در عمل استیالگر جلوگیری کنند.
نامه اعتراضآمیز انجمن سلولزی و بهداشتی ایران در تاریخ 97/06/14
درباره رفتار انحصارطلبانه یک شرکت ترکیهای که در کشورمان توانسته
است  60درصد سهم بازار تیشو بهعنوان مهمترین مواد اولیه محصوالت
ســلولزی را کسب کند ،میوه تلخی است که سیاستهای نادرست به بار
نشانده است.
در بخشهایی از برنامه پایش شــبکه اول صدا و ســیما که در تاریخ
 97/06/13پخش شــد گوشــههایی از این مشــکل در البهالی گزارش
کارشــناس اقتصادی ،درباره علت کمیابی پوشک در بازار و التهاب مردم،
بیان شــد و نقش مؤثر یک شرکت تولید کننده که از قضا همان شرکت
ترکیهای انحصارطلب است مطرح شد .شرکتی که متاسفانه با زد و بندهای
فراوان و حمایت یکی دو نفر از نمایندگان مجلس و نیز پارهای از مدیران
وزارت صنعت ،معــدن و تجارت مبادرت به دریافت مقدار معتنابهی ارز
دولتی کرده تا مواد اولیه وارد کند اما با جسارت هرچه تمامتر و در شرایط
حســاس کنونی برای سودجویی بیشتر ،مردم را با کمیابی برندهای خود
مواجه کرده اســت .مشکلی که متاسفانه از چشم دیگر مقامات دور ماند،
امــا واکنش بهموقع مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت با عنوان
نوعی «خرابکاری» در تاریخ  97/06/07را در پی داشته است.
خالصه دم خروس آشــکار شــد و آنچه که نباید اتفــاق میافتاد با
بیتدبیری کامل در یکی از صنایع مهم کشور رخ داد.
جذب ســرمایه گذاری خارجی بسیار خوب است ،اما هر کاری باید با
قاعده و ضابطه انجام شود در واقع سپردن یک صنعت مهم بهدست تنها یک
شرکت بیگانه و ایجاد انحصار با سهم باال در بازار داخلی برخالف تدبیر و عقل
بود .اشکال از سیاستمداران کشور دوست و برادر ترکیه نیست گرچه آنها
تمام همت خود را برای نفوذ اقتصادی در کشورهای همجوار به ویژه بازار
بزرگ ایران و دستیابی به جایگاه دهمین اقتصاد بزرگ جهان بهکار بستهاند،
اما این مســئولین کشــور ما هستند که بر تهدیدات ناشی از رفتار برخی
شــرکتهای ترکیه چشم بستهاند و تولیدکنندگان قدیمی خود را دست
بسته در بازار داخلی به مذبح رقبایی میفرستند که بیشترین سوءاستفاده
را از شرایط خاص کشورمان کردهاند و میکنند .شرکتهایی که بیشترین
مشــوقها را از دولت متبوع خود در ترکیه و در کنار آن چشمپوشیهای
زیادی در قالب سرمایهگذار خارجی از دولت ایران دریافت میکنند .رقابتی
کامال غیرمنصفانه و نابرابر و در کمال بیتدبیری چنین ثمری می دهد .کاش
مسئولین محترم در قوه قضائیه ،در دولت و بویژه در شورای رقابت توجه
کافی به موضوع رفع انحصار آنهم از یک شرکت خارجی داشته باشند تا
در مواقع حساس گلوی ملت ایران در چنگال بیگانگان قرار نگیرد و آنان
برای تولید پوشک خردساالن ما شرط و شروط نگذارند.
فیصل مرداسی

رئیس سازمان بسیج اصناف:

 100هزار دانشآموز محروم
تحت حمایت بازاریان قرار میگیرند

رئیس سازمان بسیج اصناف گفت :از  ۱۱صبح روز پنجشنبه (امروز)،
طرح «یک کاسب یک دانشآموز» آغاز می شود و در مرحله اول 100هزار
دانشآموز محروم تحت حمایت مستقیم بازاریان قرار میگیرند.
غالمرضا حسن پور در نشست خبری اظهارداشت :از ساعت  11صبح امروز
طرح «یک کاسب یک دانش آموز» توسط اصناف در پاساژ اردیبهشت ناصرخسرو
تهران کلید میخورد و تا  15مهرماه ادامه دارد .این طرح به صورت مشــترک
توسط سازمان بسیج اصناف و با کمک بسیج دانش آموزی و بسیج محالت برگزار
می شود .در مرحله نخست این طرح  100هزار دانش آموز تحت پوشش کسبه
سازمان بسیج اصناف قرار می گیرند.
وی افزود :برآورد اولیه ما این است که در وهله نخست بسته به ارزش 200
هزار تومان به صورت مستقیم توسط کسبه در اختیار دانش آموز قرار می گیرد.
بازاریانی که هنوز به این طرح نپیوستهاند در صورتی که تمایل به مشارکت دارند
به واحد امور خیرین در واحد های بسیج اصناف مراجعه کنند.رئیس سازمان بسیج
اصناف ادامه داد :در این طرح قرار نیست با ارائه شماره حساب کاسب به صورت
غیر مستقیم از دانش آموز حمایت کند بلکه قرار است کاسب به صورت مستقیم
به حمایت مالی از دانش آموز بپردازد .در شرایط کنونی برخی دانش آموزان به
دلیل داشــتن مشکالت مالی نمی توانند با نشاط مناسب وارد مدرسه شوند .در
سال تحصیلی جدید دانش آموزانی هستند که توانایی تأمین مالی نیازهای تحصیل
خود را ندارند و بنابراین از کسبه خواستهایم تا هر فرد بازاری و کاسب یک دانش
آموز را تحت پوشش قرار دهند.حسن پور افزود :در این طرح دانش آموزان نیازمند
با کمک سازمانهای مرتبط نظیر بهزیستی و کمیته امداد ،بسیج دانش آموزی و
حتی بسیج محالت شناسایی و به کسبه معرفی می شوند .کسبه نیز مسئولیت
تأمین نیازهای دانش آموزان و آماده کردن آنها برای آغاز سال تحصیلی جدید
را برعهــده می گیرند که از جمله نیازهای آنها می توان به کیف ،کفش ،و لوازم
التحریر اشــاره کرد.وی گفت :این اقدام به صورت کامال داوطلبانه توسط کسبه
انجام می شــود و آنها با میل و رغبت این کار را انجام خواهند داد .در این طرح
به دنبال خانواده هایی نیز خواهیم رفت که به کمیته امداد یا بهزیستی مراجعه
نکرده و سعی می کنند حفظ آبرو کنند و این برای ما اولویت است .از خانوادههای
نیازمند می خواهیم برای دریافت کمک به واحدهای امور محرومین در شــعب
بسیج اصناف مراجعه کنند.به گزارش فارس ،رئیس سازمان بسیج اصناف معتقد
است :در شرایط کنونی می خواهند صف بازاریان و اصناف را از انقالب جدا کنند.
اما همچنان بازاریان پای اسالم و انقالب ایستاده اند.

جدول نرخ سکه و ارز

نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  18عیار
دالر(سنا)
یورو
پوند
لیر ترکیه
درهم امارات

نوع ارز

قیمت (به تومان)
4/370/000
4/006/000
2/124/000
1/123/000
622/000
372/850
13/602
15/682
17/593
2/130
3/688

سخنرانی
محرم ماه حماسه و عاشورا رمز جاودانگی اسالم است

دردهــه اول مــاه محــرم شــبها بعــد از اقامــه نمــاز جماعــت

از شــب اول تــا شــب عاشــورا دانشــمند محترم
حجتاالسالم والمسلمین فرقانی خراسانی
در مســجد المجتبی(ع) واقع در تهرانپارس فلکه چهــارم محله توحید

افاضه میفرمایند.

االحقر سیدحبیباهلل حسنی
امامجماعت مسجد المجتبی(ع)

رشد استقبال مردم از نوشتافزار ایرانی

رئیسو دبیر انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان
از افزایش استقبال مردم نسبت به نوشتافزار
ایرانی خبر داد و گفت :هنوز ســهم نوشتافزار
ایرانی نســبت به نوع خارجی  ۳۵به  ۶۵درصد
شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمودرضا صنعتکار
درباره وضعیت بازار نوشــتافزار ایرانی در آستانه آغاز
سال تحصیلی اظهار داشت :نوشتافزار تولید داخلی،

ضمن کیفیت باال و قیمت مناسب از طرحهای متنوعی
نیز برخوردار اســت .خوشبختانه در چند سال اخیر با
توجــه به حمایتهای مادی و معنــوی از تولید ملی
سهم کاالهای ایرانی نسبت به کاالهای وارداتی در این
س و دبیر انجمن کارفرمایی
حوزه بیشتر شده است.رئی 
تولیدکنندگان نوشتافزار کشور حمایت صدا و سیما
از کاالهای ایرانی را قابل تقدیر دانســت و گفت :نقش
حمایتی رســانه ملی در راستای رونق تولید و گرایش

مردم به مصرف کاالهای ساخت داخل بر کسی پوشیده
نیست .تمایل مردم به مصرف نوشتافزارهای ایرانی با
توجه به فرهنگسازیهای صورتگرفته روز به روز در
حال بهبودی و گسترش است.
صنعتکار ضمناشــاره به اینکه نســبت ســهم
نوشــتافزار ایرانی نسبت به نوشــتافزار خارجی در
سالهای اخیر بیشتر شده است ،ابراز کرد :این نسبت
هماکنــون  35به  65درصد اســت در حالی که طی

سنوات گذشته  20به  80بوده است.
وی با بیان اینکه ،نوشــتافزار ایرانی شامل انواع
مــداد ،خــودکار ،پاککن ،جامدادی ،کولهپشــتی و
خطکش اســت ،گفت :تولیدکنندگان داخلی در حال
حاضر از توان صددرصدی برای تأمین نیاز کشــور به
ایــن اقالم برخوردارند اما در بحث تولید اقالمی مانند
تراش ،ماشین حساب و لوازم مهندسی پیشرفته کمی
دچار ضعف هستند.

افزایش  2درصدی قیمت نفت در پی وحشت بازار از تحریم ایران

وزیر انرژی روسیه :تحریم نفتی ایران بازار را بیثبات میکند
در شرایطی که قیمت نفت در پی وحشت
از تحریم نفتی ایران ،سه درصد گران شده،
وزیر انرژی روسیه اعالم کرده تحریمها علیه
ایران ،این بازار را بیثبات میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پالتس،
الکساندر نوآک میگوید علیرغم پیشرفت چشمگیر
در متوازنسازی بازار به وسیله توافق کاهش تولید،
وضعیت بازارهای جهانی نفت «تقریبا شــکننده»
مانــد ه زیرا ســطح تولید در تعدادی از کشــورها
همچنــان موضوع بحث اســت و تحریم ایران نیز
بیثباتی بزرگی به بازار داده است.
وی در مجمع اقتصادی شرقی در والدیوستوک
گفت :طی دو سال گذشته ،بازار اساسا متوازن شده

است به طوریکه ذخایر بازارهای نفتی به کمترین
میزان پنج ســال گذشــته و قیمت نفت به سطح
قابل قبولی رسید ،اما وضعیت تقریبا شکننده باقی
مانده است.
وی افزود :درحالیکه ســرمایهگذاری جهانی
به این صنعت بازگشــته اســت ،برخی کشــورها
نتوانستهاند تولید خود را ازسربگیرند؛ به ویژه ونزوئال
که روزانه  50هزار بشکه نفت از دست داده است.
این مقام روس ادامه داد :وضعیت (تحریم) ایران
نیز بیثباتی بزرگی به بازار داده است زیرا واکنش
کشورهایی که به طور مشــترک روزانه حدود دو
میلیون بشــکه نفت از ایــران دریافت میکردند،
همچنان مشخص نیست.

افزایش دو درصدی قیمت نفت
در همین راستا ،به دنبال گزارش کاهش میزان
ذخایر نفت آمریکا ،با نزدیک شدن به تحریم ایران
و انتظار از محدودتر شــدن عرضه ،قیمت نفت که
بیــش از دو درصد جهش کرده بود ،به صعود خود
ادامه داد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز ،قیمت
پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال
که  2/2درصد جهش کرده بود تا  ۲۸سنت یا 0/4
درصد دیگر هم باال رفت و به  79/34دالر رسید.
قیمتهای نفت درحالی جهش کرد که دادههای
موسسه سوخت آمریکا نشان داد که میزان ذخایر
این کشور کاهش بزرگی داشتهاند .این چهارمین

فرافکنی عباس آخوندی درباره عملکرد ضعیف خود

جلســه متوالی افزایش قیمت برنت است .موسسه
ســوخت آمریکا (ایپیآی) اعالم کرد که در هفته
منتهی به هفت سپتامبر میزان ذخایر نفت تجاری
آمریکا  8/6میلیون بشکه کاهش یافته است.
اداره اطالعــات انرژی آمریــکا ،اعالم کرد که
انتظــار دارد تولید روزانه نفت خام این کشــور در
بازه  ۲۰۱۹-۲۰۱۸با افزایشی  ۸۴۰هزار بشکهای
به  11/5میلیون بشکه در روز برسد و به این ترتیب
پیشبینی قبلی خود در مورد افزایش  1/02میلیون
بشــکهای و تولید  11/7میلیون بشــکه در روز را
کاهش داد .بیرون از ایاالتمتحده نیز تاجران بر روی
تاثیر تحریمهای ضد ایرانی آمریکا که صنعت نفت
این کشور را هدف قرار داده است تمرکز کردهاند.

وزیر راه و شهرسازی گرانی مسکن را گردن تراکم فروشی انداخت!
در شرایطی که ساخت و ساز مسکن طی پنج
سال اخیر با افت محسوسی مواجه شده و در پی
آن قیمت خانه افزایش یافته است ،وزیر راه و
شهرسازی مدعی شد به دلیل تراکمفروشی در
برخی مناطق تهران ،قیمت خانه افزایش یافته
است!
عباس آخوندی در حاشــیه جلســه ستاد ملی
بازآفرینی شهری پایدار با بیان اینکه حدود  4/5میلیون
نفــر در بافتهای ناکارآمد تهــران زندگی میکنند،
اظهار داشت :فروش تراک م در تهران در منطقههایی
مانند یک ،دو ،چهار و پنج ،نه تنها به ارتقای کیفیت
زندگی کمکی نکرده است ،بلکه باعث توسعه گسترده
ســوداگری و افزایش قیمت مسکن نیز در این کالن
شهر شده است.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی ،وی در ادامه

اعالم کرد که این کار ،زندگی را برای افرادی با بضاعت
کمتر در اطراف تهران سختتر کرده است.
این در حالی اســت که کارشناسان حوزه مسکن
اعتقاد دارند یکی از دالیل بسیار مهمی که به گرانی
مســکن دامن زده ،انفعال وزارت راه در قبال ساخت
مســکن و به تبع آن ،عرضه مســکن بوده است ،چه
اینکه وزیر راه قبال اعالم کرده بود دولت نباید خانهای
بســازد؛ و آمار بانک مرکزی هم نشان میداد ساخت
و ساز مسکنها بخش خصوصی هم افت کرده است.
به عبــارت دیگر ،دولــت کنونی کــه به خاطر
بیتوجهی به مسکنســازی (وحتــی فراهم نکردن
بستری برای ساخت و ساز بخش خصوصی) زمینهساز
گرانی خانه شده است ،با فرافکنی و متوسل شدن به
عوامل دســت چندمی مانند تراکم فروشی در بخش
مسکن ،آدرس غلط میدهد.

تالش آخوندی برای انکار استیضاح شدنش
وزیر راه و شهرســازی در جدیدترین یادداشت
تلگرامیاش با محوریت واگذاری اداره بندر چابهار به
هندیها به طرح استیضاحش هماشاره و ادعاهایی
را در این رابطه مطرح کرده است ،وی در بخشی از
این یادداشت با استقبال از استیضاح دوباره ،درباره
خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس (مبنی
استیضاحش) را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ،به نظر میرسد
وزیر راه و شهرســازی مانند اخبــار واگذاری اداره
بنــدر چابهار به هندیها چنــدان در جریان اخبار
روز نیست؛ چراکه نماینده مردم سبزوار در مجلس
طی گفتوگویی با خبرگزاری خانه ملت گفته بود:
تاکنون  50نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح
وزیر راهو شهرسازی را امضا کردهاند.

یک مسئول:

حســین مقصودی با اشــاره بــه امضای طرح
استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی توسط
بیــش از  50نفر از نماینــدگان مجلس ،بیان کرد:
طرح استیضاح وزیر راه با آغاز به کار مجلس تقدیم
هیئترئیسه خواهد شد .بر اساس آییننامه داخلی
مجلس ،طرح استیضاح آخوندی پس از ارائه به هیئت
رئیسه ،اعالم وصول شده و برای رسیدگی در اختیار
کمیسیون عمران مجلس قرار خواهد گرفت.
تــاش آخونــدی بــرای رفع و رجــوع کردن
اســتیضاحش در شــرایطی رخ داده کــه اقدام از
دو حال خارج نیســت ،یا آخونــدی از جمعآوری
امضا بــرای اســتیضاحش خبر نــدارد (که بعید
اســت) یا اینکــه قصــد دارد با البیگــری و زد
و بنــد ،مانــع از اجرایــی شــدن این اســتیضاح
بشود.

واردات شیر خشک صنعتی تولید داخلی را تعطیل میکند
دبیــر انجمــن صنفــی تولیدکنندگان
شیرخشک صنعتی کشور گفت :قرار است ،به
زودی  25هزار تن شیرخشک وارد کنند که اگر
این اتفاق بیفتد ،صنایع شیرخشک و دامداران
به خاک سیاه مینشینند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،ســیاوش سلیمی
بااشــاره به اینکه  30کارخانه شیرخشک در کشور
فعال اســت ،افزود:این کارخانهها روزانه  2500تن
شیر از دامداران تحویل میگیرند و اگر تولید شیرخام
کشور را روزانه  30هزار تن محاسبه کنیم این رقم
هشت درصد شیرموجود در کشور میشود که فراوری
و تبدیل به شیرخشــک شده و باز خود کارخانجات
از شــیرینی و شــکالت گرفته تا صنایع لبنی آن را
خریداری کرده و در فرموالسیون استفاده میکنند.
وی اضافه کرد :چیزی حدود روزانه دو هزار تن

شیرخشک تولید میکنیم که به راحتی نیاز کشور
را تامین کرده و احتیاجی به واردات نیســت و جای
ســؤال دارد که چرا برای شیرخشک ارز یارانهای در
نظر گرفتهاند که این موضوع جز هدر دادن ارز کشور
و ایجاد مشکل برای تولید داخل نیست.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشــک
صنعتی کشــور ادامه داد :در پنج ماهه امسال 140
هزار تــن صادرات کارخانجات لبنــی بوده که این
مســئله نشان میدهد ،مشکلی از لحاظ تامین شیر
کارخانجات وجود ندارد .پیش از این کارخانجات شیر
را از گاوداران گرفته خامه و چربی آن را میگرفتند
و شیر را به کارخانجات شیرخشک تحویل میدادند
و هر دو صنف گاودار و کارخانجات شیرخشــک را
اســتثمار میکردند ،اما اکنون این ارتباط مستقیم
شده است.

سلیمی در پاسخ به این سؤال که مگر ممنوعیت
صــادرات یا واردات در این حوزه ،وظیفه وزیر جهاد
کشاورزی نیست ،پاسخ داد :متاسفانه زور آقای حجتی
وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صنعت و معدن نمیرسد
و قرار اســت ،به زودی  25هزار تن شیرخشک وارد
کنند که اگر این اتفاق بیفتد ،صنایع شیرخشــک و
دامداران به خاک سیاه مینشینند.
وی اضافه کرد :جالبتر آنکه اکنون سازمان تعاون
روستایی هشت هزار تن ذخیره شیرخشک دارد که
در بورس ،پایه قیمت آن  13هزار تومان در نظر گرفته
شــده که پایینتر از این رقم فروخته نشود و آقایان
میخواهند شیرخشکی که قیمت جهانی آن اکنون
 2/2دالر اســت با ارز یارانهای وارد کنند و بگویند
شیرخشک داخلی گران است .در حالی که اگر همین
شیرخشک خارجی را براساس نرخ دالر آزاد حساب

کنیم میشود ،کیلویی  30هزار تومان است.
ســلیمی به صراحت گفت :این واحدهای لبنی
هستند که به بحث شیرخشک دامن میزنند و بازار
را ملتهب کردند که ما با آن مخالفیم و باید پرسید،
چرا وقتی قیمت پایه شیرخشــک  13هزار تومان
است یک واحد لبنی آن را کیلویی  19هزار و 350
تومان خریده و ما احســاس میکنیــم ،این امر به
خاطر آن است که بگویند قیمت شیرخشک داخلی
بسیار باال است.
نماینده کارخانجات شیرخشک صنعتی کشور این
را هم گفت :بسیار وقت گذاشته و هزینه کردهایم تا
در بازارهای جهانی جایی برای صادرات شیرخشک
باز کنیم .اما با یک بخشــنامه ،یک شــبه صادرات
شیرخشــک را ممنوع کرده و ما نمیدانیم چگونه
پاسخگوی بازارهای خود باشیم.

رشد  22هزار واحدی شاخص کل در ده روز

افزایش نگرانیها از رشد هیجانی بورس
گروه اقتصادی-
رشد هیجانی شاخص کل بازار بورس که در
سکوت مقام ناظر بازار روز گذشته از مرز 155
هزار واحد گذشــت ،باعث نگرانی فعاالن بازار
سرمایه شده است.
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار
تهران (تدپیکس) در پایان معامالت دیروز چهارشنبه
 21شــهریور ماه  ،97با افزایش شــش هزار و 483
واحدی به رقم  155هزار و  61واحد رسید.
روز گذشــته همچنیــن شــاخص کل فرابورس
(آیفکــس) نیز با افزایش  75واحدی بر روی رقم یک
هزار و  771واحد متوقف شد.
بر اســاس گزارش فارس ،معامالت سهام در نماد
معامالتی شــرکتهای فوالد مبارکــه با  704واحد،
صنایع پتروشیمی خلیجفارس با  502واحد و معدنی
و صنعتــی گل گهر با  496واحد افزایش بیشــترین
تأثیــر مثبت را بر برآورد شــاخص کل بورس به نام
خود ثبت کردند.
براساس این گزارش ،دیروز بازار سهام در حالی با

معامالتی پرحجم در اغلب نمادهای معامالتی و گرایش
معاملهگران حقیقی برای خرید ســهام روبرو شد که
اغلب ســهمهای پیشرو بازار با صفهایخرید به کار
خود پایان دادند .موضوع باز شدن سقف قیمتها در
بورس کاال و افزایش قیمتها در حالی است که اغلب
حقیقیهــا با وجود پیشخور شــدن خبرهای خوب
در زمینه آزادســازی قیمتها در گروههای مختلف
اما همچنان برای جمعآوری ســهام از خوداشتیاق
نشــان میدهند .این در حالی است که حقوقیها نیز
برای عرضه پرحجم سهام هنوز اقدام موثری در بازار
نداشتند.
گفتنی اســت شــاخص کل بورس مدتی است با
گامهای بلندی رشد میکند .این شاخص در تاریخ 27
خرداد از کانال  100هزار واحد عبور کرد و از آن روز با
وجود برخی نوسانات جزئی ،روند صعودی خود را حفظ
کرده است .رشد هیجانی شاخص کل در روزهای اخیر
شدت بیشتری یافته به طوری که در ده روز گذشته
بیش از  22هزار واحد افزایش یافته است.
دالیــل متفاوتی هم برای توجیه این رشــد ذکر

میشــود .در این مدت ،در بازارهای موازی همچون
طال و ارز تکانه خاصی روی نداده است که بازار سهام
را دچار نوسان کند.
از سوی دیگر ،بخشی از رشد شاخص به طور سنتی
و با خرید و فروشهای سازمانیافته که به انتقال بلوکی
کدهای خرید و فروش مشهور است ،صورت میگیرد.
با این حال برخی کارشناسان بازار سرمایه ،ادامه
روند ورود نقدینگی افراد حقیقی به بورس را عامل رشد
شاخص در روزهای گذشته عنوان میکنند.
در همین رابطه ،یک کارشــناس بورس بااشاره
به دلیل افزایشاشــتیاق برای خرید سهام در بورس،
مدعی شــد :وضعیت امروز بازار سهام قابل مقایسه با
سال  92نبوده و روند ورود نقدینگی حقیقیها به این
بازار همچنان ادامه دارد.
فردیــن آقابزرگــی به خبرگزاری فــارس گفت:
«آنچه که در بازار ســهام میبینیم ،ناشی ازاشتیاق
سرمایهگذارانی است که به بورس نگاه ویژهای نسبت
به سایر بازارها دارند».
البته نمیتوان علت رشــد بورس را تنها به ورود

نقدینگی منحصر کرد ،چرا کــه عوامل اثرگذار مهم
دیگری هم در رشد عجیب شاخص کل وجود دارد.
بخش مهمی از شرکتهای اثرگذار در بورس که به
لیدرهای بورس مشهورند ،مانند فوالدیها ،ذوبآهن،
پتروشــیمیها و ...شــرکتهای صادراتی هستند که
ارزآوری دارند .از آنجا که نرخ ارز صادراتی این شرکتها
تا کنــون حداقل دو برابر شــده ،بنابراین پیشبینی
سهامداران افزایش سود این گروه سهامهاست .به این
ترتیب صف خرید برای ســهام این شرکتها تشکیل
میشود که یکی از نتایج آن افزایش شاخص کل است.
در این شرایط باید ســهامداران مبتدی مواظب
باشــند درگیر خریدهای هیجانی و قیمتها حبابی
نشوند .هر چند روند صعودی شاخص کل قابل توجه
اســت ،اما نمیتوان صرفا با تکیه به این شــاخصها
بیمحابا به بازار ورود کرد .افراد تازهکار که میخواهند
پسانداز خود را در بازار ســرمایه به جریان بیندازند،
باید با مطالعه و آگاهی و مشــورت با افراد باتجربه از
طریق خرید ســبد دارایی به این بازار ورود کنند تا از
نوسانات ناگهانی بورس در امان بمانند.

دبیر انجمن تولیدکننــدگان ظروف یکبار
مصرف اعالم کرد :امسال قیمت مواد اولیه تولید
ظروف یکبار مصرف  2/5تا سه برابر شده است.
محمد باقــر امامی آلآقا در گفتوگو با ایســنا،
بااشــاره به اینکه کمبود عرضه ،بازار ســیاه و داللی
معموال در شــبکه توزیع وجود دارد و درصد ناچیزی
از تولیدکننــدگان از شــرایط کنونی سوءاســتفاده
میکنند،گفت :افزایش و نوســان قیمت مواد اولیه و
برخورد قهری ســازمان نیافته با احتکارکنندگان دو
عامل مهم در کمبود مواد اولیه شده است.
وی با بیان اینکه امســال قیمت مواد اولیه تولید
ظروف یکبار مصرف  2/5تا سه برابر شده است ،اظهار
کرد :در سالهای گذشته تامین مواد اولیه ،حداقل از
شــبکه داللی امکانپذیر بود اما امسال قاطبه صنعت
ظروف یکبار مصرف با کمبود مواد اولیه مواجه شــده

است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف در
ادامه درباره دلیل دیگر کاهش مواد اولیه در بازار افزود:
برخوردهای قهری با احتکارکنندگان باعث شده دالالن
و واســطهها احتیاط کنند که به عنوان مثال به دلیل
فروش  ۱۰تن مواد اولیه ،به انبارهایشان که شاید ۵۰۰
تن مواد اولیه داشته باشد ،اتهام احتکار وارد نشود.
امامی آلآقا با بیان اینکه در ســالهای گذشــته
فروش مواد اولیه بیشــتر به صورت اعتباری و چکی
انجام میشد ،گفت :در حال حاضر تولیدکنندگان حتی
حاضر به پرداخت نقدی برای تهیه مواد اولیه هستند
اما مواد اولیه در بازار نیست.
وی دلیل این مشکل را نگرانی از افزایش قیمتهای
مواد اولیه و همچنین نگرانی از پلمب انبارها به اتهام
احتکار دانست.

دبیر انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف با
اشاره به اینکه کمبود مواد اولیه باعث کاهش تولید و
در نتیجه کاهش عرضه شده است ،عنوان کرد :قیمت
ظروف یکبار مصرف دو تا ســه برابر شد ه است .البته
افزایــش قیمت کاالهایی که بدون مجوز اســتاندارد
و پروانه ســاخت تولید میشــود و به اصطالح کاالی
زیرپلهای خوانده میشود ،کمتر بوده است.
وی ادامه داد :پیــک تقاضای خرید ظروف یکبار
مصرف در ماههای محرم ،صفر ،تابستان و مناسبتهای
خاص است.
به گفته امامــی آلآقا ،اینکه غذای داغ در ظروف
یکبار مصرف برای ســامتی مضر است هیچ مستند
علمی ندارد اما باید در نظر داشــت که مسئولیت این
کاال با توجه به نام آن این است که غذا را از محل طبخ
تا منزل منتقل کند در نتیجه نگه داشــتن غذا یا گرم

کردن غذا با این ظروف در مایکروفر درست نیست.
وی افزود :این کاال حد و درجه حرارت مصرف دارد
که روی پروانه ساخت آن ذکر شده است.
دبیر انجمــن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف
همچنین به خریداران توصیه کرد محصوالتی را بخرند
که پروانه ساخت دارد ،چراکه این برچسب نشاندهنده
این اســت که ظروف ،مورد تایید اداره کل نظارت غذا
و مواد آشامیدنی وزارت بهداشت است.
ی آلآقا در ادامه با بیان اینکه پالستیک ثروت
امام 
مولدی اســت که نباید از بین برود ،تصریح کرد :باید
فرهنگسازی صورت گیرد که پالستیک زباله نیست و
ظروف یکبار مصرفی که در ایام محرم استفاده میشود
میتواند به صنعت بازیافت برگردد .برای مثال ترکیه
صنعت پتروشیمی ندارد و عمده کارکرد این کشور در
صنعت پالستیک ،استفاده در صنعت بازیافت است.

نوسان شدید قیمتها در بازار ظروف یکبار مصرف

کوتاه اقتصادی
* بانک انصار و دانشگاه پیام نور تفاهمنامهای  7مادهای را با هدف حمایت
و کمک به دانشجویان دانشگاه پیام نور در تمام مقاطع تحصیلی از طریق
تامین بخشــی از هزینههای دوران تحصیلی دانشجویان و ارائه خدمات
بانکی امضاء کردند .به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات ،دکتر
ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار و دکتر محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه
پیام نور طی دیداری در محل دانشگاه پیام نور ضمن تاکید بر لزوم توسعه
همکاریهای دو جانبه ،تفاهمنامهای یکساله را که براساس آن اعطای
تسهیالت قرضالحسنه به دانشجویان در سقف هزینه شهریه ثبتنام و
شروط دیگر مندرج در تفاهمنامه صورت میگیرد امضا کردند .شایان ذکر
اســت که در نشست مسئوالن بانک انصار و دانشگاه پیام نور طرفین از
وجود زمینههای مشترک همکاری سخن گفته و بر لزوم استفاده از این
زمینهها در راستای ارتقای تحصیلی هموطنان عزیز و به ویژه ،دانشجویان
کمبضاعت تاکید کردند.
* رئیس کل بیمه مرکزی گفت :در خصوص تعیین نوع ارز برای
پرداخت خسارات احتمالی صنعت بیمه و تامین آن با نرخ بازار
ثانویه توافقاتی با بانک مرکزی شده است که در صورت تحقق
این امر بخش مهمی از مشکالت حل خواهد شد .به گزارش روابط
عمومی بیمه مرکزی ،غالمرضا سلیمانیامیری آخرین فعالیتها
ک مرکزی را رضایت بخش توصیف
و مکاتبات بیمه مرکزی با بان 
کرد و اظهار داشــت :در خصوص تعیین نوع ارز برای پرداخت
خســارات احتمالی صنعت بیمه و تامین آن با نرخ بازار ثانویه
توافقاتی صورت گرفته که در صورت تحقق این امر بخش مهمی
از مشکالت حل خواهد شد.
* مدیر کل نظارت بر کاالهای غیر فلزی سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان اعالم کرد :قیمت کاالهایی همانند الســتیک خودرو و
روغن موتور در گروه کاالهای اولویتدار قرار دارند و دارای قیمت مصوب
هســتند که قیمت این دســته کاالیی ،تیرماه امسال با حدود  9درصد
افزایش نسبت به سال  93تعیین شد .سید محمدحسین موالخواه گفت:
در زمینه الســتیک و روغن موتور حدودا  4سال افزایش قیمت صورت
نگرفت اما به دلیل افزایش قیمتهای تمام شــده و در جهت حمایت از
تولیدکنندگان و با توجه به افزایش نرخ ارز و مواد اولیه تولید و بستهبندی
و ..این موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح و افزایش  9درصدی مصوب
شــد .وی با بیان اینکه بازرســیهای متعددی هم از واحدهای تولیدی
برای درج قیمت مصوب انجام میشود ،افزود :تایرهای وارداتی سبک و
ســنگین وارداتی حتما باید در شبکه تعریف شده توزیع شوند و فارغ از
اینکه واردکنندگان از ارز رسمی یا بازار ثانویه برای واردات استفاده کرده
باشند ،مشمول ضوابط قیمتگذاری کاالهای عمومی وارداتی خواهند بود.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو:

پیشفروش خودروسازان اثرچندانی
بر قیمتها ندارد

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان خودرو نسبت به اثرگذاری
پیشفروش خودروها از سوی خودروسازان داخلی انتقاد کرد.
سعید مؤتمنی در گفتوگو با خبرگزاری فارس در مورد وضعیت معامله
خودرو در بازار گفت :همواره نوســانات قیمت ارز منجر به کاهش معامالت
میشود.
وی بیان داشت :مردم باید در خرید خودرو دقت کنند و بدانند که وقتی
فاصله قیمت یک خودرو از کارخانه تا بازار چندین میلیون تومان است ،این
اختالف قیمت حبابی و غیرواقعی است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشــگاهداران و فروشندگان خودرو در پاسخ به
این سوال که فروش خودرو توسط خودروسازان چه تاثیری در بازار خودرو
داشــته اســت ،گفت :اگر این فروشها کوتاه مدت بود ،بر روی بازار خودرو
تاثیر میگذاشت و میتوانست قیمتها را کاهش دهد ،در حالی که تحویل
تعدادی از خودروهای پیشفروش مربوط به سال  98است.
گفتنی اســت قیمت خودرو در سال جاری افزایش سرسامآوری یافت.
در پی افزایش قیمت ارز و کاهش شدید ارزش ریال ،سرمایههای فراوانی به
ســمت بازارهای مختلف از جمله خودرو سرازیر شد و بخشی از مردم برای
حفظ ارزش پول خود به خرید کاالهای مختلف روی آوردند.
در همین رابطه هفته گذشــته ســایپا برای تقویت بخش عرضه ،پیش
فروش تنها حدود  50هزار خودرو را ارائه کرد و قرار است ایران خودرو هم
طرح مشابهی را اجرا کند.
این حجم از عرضه در شرایطی بود که به تازگی مدیرعامل سایپا گفته
است « ۹هزار خودرو تنها تولید سه روز کاری گروه خودروسازی سایپا است».
پس از این اظهارات ،پرسشی مطرح گردید که اگر اینقدر توان تولید وجود
دارد ،چــرا فقط  50هزار خودرو (یعنی چیزی کمتر از تولید  20روز) برای
فروش عرضه شــده است؟هر چند کنترل تقاضاهای موجود در بازار خودرو
اهمیــت زیادی دارد ،اما ظاهرا اقدام خودروســازان در بخش عرضه چندان
متناســب با عطش بازار نبوده اســت .به این معنی که علیرغم ادعای این
خودروسازان درباره توان تولید خودرو ،حجم عرضه شده قابل توجه نیست و
همین موضوع شائبه دامن زدن خودروسازان به گرانیها را تقویت کرده است.
از سوی دیگر آمار تولید خودرو در مرداد ماه نیز منتشر شده که نشان
میدهد تولید انواع خودرو در مرداد ماه امســال نسبت به مرداد  96به طور
میانگین  ۳۸درصد کاهش یافته است.
با انتشــار آمار فوق ،این احتمال قوت بیشتری گرفت که با وجود توان
باالی تولید خودرو ،عمدا تولید خودرو  -خصوصا پر مشتریها -کاهش یافته
تا قیمتها افزایش یابد.

قیمت خودروهای داخلی 1397/6/21
ردیف

نوع خودرو

قیمت کارخانه
(ریال)

قیمت بازار
(ریال)

1

پراید 111

224/920/000

380/000/000

2

تیبا صندوقدار

275/070/000

410/000/000

3

پژوپارس اتومات

548/002/000

890/000/000

4

پژو GLX405

329/446/000

500/000/000

5

چانگان

749/520/000

1/370/000/000

6

تندرپالساتومات

532/658/000

1/080/000/000

7

تندرپالس دنده

460/699/000

845/000/000

8

مزدا 3

1/397/600/000

2/800/000/000

9

هایما S5

986/400/000

1/670/000/000

10

پژو 2008

1/149/940/000

2/320/000/000

11

اچ سی کراس

500/000/000

885/000/000

12

سمند LX

335/354/000

525/000/000

13

 206تیپ 2

362/869/000

605/000/000

14

 206تیپ 5

419/427/000

695/000/000

15

 206وی 8

427/631/000

700/000/000

16

 207دنده

471/283/000

890/000/000

17

 207اتوماتیک

543/619/000

1/100/000/000

18

پژو پارس

405/957/000

700/000/000

19

دنا

469/894/000

810/000/000

20

رنوساندرواتوماتیک

546/440/000

1/130/000/000

21

پراید 131

227/090/000

350/000/000

