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كالم نور
آیا آزادهای نیست که این خرده طعام
مانده در کام دنیا را بیفکند و برای آنان
که در خورش هستند نهد؟ جانهای
شما را بهایی جز بهشت نیست ،پس
خود را جز به آن بها مفروشید.
امام علی

رئیس کانون بانکهای خصوصی:

نرخ سود بانکی افزایش نمییابد

رئیس کانون بانکه��ای خصوصی با بیان
اینکه امکان افزایش نرخ س��ود بانکی نیست،
اع�لام کرد :یکی از پیش��نهادات م��ا به بانک
مرکزی بازگشت سپردههای  2و  3ساله بود تا
منابع سیستم بانکی بیشتر قابل مدیریت شود.
کورش پرویزی��ان در گفتوگو با فارس ،درباره
نرخ سود بانکی در شرایط فعلی ،اظهار داشت:
بعید میدان��م در مقطع کنونی امکان افزایش
نرخ سود بانکی وجود داشته باشد چون منابع
و وضعیت تس��هیالتدهی بانکها به گونهای
نیست که نرخ سود سپردهها افزایش یابد .وی
با اشاره به تغییرات ترکیب سپردههای بانکها
افزود :یکی از پیش��نهادات ما به بانک مرکزی
بازگشت س��پردههای  2و  3ساله بود تا منابع
سیستم بانکی بیشتر قابل مدیریت شود .رئیس
کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این سوال
که فکر میکنید در صورت بازگشت سپردههای
 2و  3س��اله سپردهگذاران از این نوع سپردهها
استقبال کنند ،گفت :بله ،بعضی افراد نمیتوانند
در بازار پرریسک فعالیت کنند و تنها جایی که
برای آنها اطمینان دارد سپردهگذاری در بانک
اس��ت؛ کس��انی که نمیخواهند در بازارهای
ریس��کپذیر فعالیت کنن��د .وی با بیان اینکه
مصارف بانکها هم کوتاهمدت نیس��ت و برای
بیش از یک س��ال اس��ت ،تصریح کرد :بعضی
بنگاهه��ای اقتصادی س��رمای ه در گ��ردش در
دورههای زمان��ی  18ماه دریافت میکنند که
این بازه زمانی با س��پرده یکساله تطابق ندارد؛
گاهی سرمایه در گردش  3ماهه و  6ماهه است
اما برای بعضی صنایع  18ماه همزمان میبرد.
پرویزیان در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود
س��پردههای  2و  3س��اله باید از س��پردههای
یکساله باالتر باش��د ،گفت :الزامی نیست ،زیرا
جذابیت سپردههای بیش از یکسال ثبات در
نرخ سود است و نه نرخ سود باالتر ،چراکه اگر
کسی مطمئن شود نرخ سود سپردهاش ثابت
اس��ت ،حتی به نرخی کمتر از س��ود س��پرده
یکس��اله هم راضی میش��ود .وی ادام��ه داد:
سیاستی که پیشبینی شده بود ،تامین مالی
بلندمدت توسط بازار سرمایه و تامین سرمایه
کوتاهمدت توس��ط سیستم بانکی بود که اصل
این سیاست درست بود اما شرایط اجتماعی و
اقتصادی جامعه اکنون به گونهای نیست که در
کوتاهمدت امکان تغییر این رویکرد را داش��ته
باش��د از طرفی بازار س��رمایه عمق کافی برای
مش��ارکت در تامین مالی بلندمدت طرحهای
س��رمایهگذاری را ندارد .بنابرای��ن باید دوباره
سپردههای  2و  3ساله احیا شود.
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تولید

گزارش

حدود  60درصد کارخانجات مرتبط با پتروشیمی تعطیل شدند

ناله بخش خصوصی نفت از وزارت نفت

گروه اقتصادی :بس��یاری از کارشناس��ان صنعت
پتروش��یمی را به علت رانتهای رنگارنگ خوراک
ارزانقیمت ،یکی از رانتخوارترین صنایع کش��ور
میدانن��د .خ��وراک ارزان پتروش��یمیها س��ود
مناس��بی نصیب فعاالن این عرصه کرده است اما
گویا چنین رانتی هم نتوانسته صنایع پتروشیمی
را از بحران اقتصادی موج��ود دور نگه دارد .طبق
اظهارات فعاالن بخش خصوصی فرآوردههای نفتی،
حمایتهای رنگارنگ به بخش دولتی میرس��د.
بخش خصوصی از نبود یک سیاستگذاری واحد
ناالن اس��ت ،چراکه بیبرنامگیه��ای وزارت نفت
موجب تعطیلی پتروش��یمیها شده است .حسن
خسروجردی ،رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردهه��ای نفت��ی در اینباره ب��ه «وطنامروز»
گفت :شاید خیلیها پتروش��یمی را سودآورترین
صنعت بدانند اما حقیقت این اس��ت که بسیاری
از کارخانههای پتروشیمی و وابسته به پتروشیمی
در حال تعطیلی هس��تند .وی افزود :یکسری از
کارخانجات دولتی مواد اولیه خود را از خارج تامین
ی که میگیرند سود
میکنند اما با توجه به ارز دولت 
کالنی نصیب آنها میش��ود ولی بخش خصوصی
با توجه به گرانی ش��دید ارز در ح��ال زیان دادن
ت خوراک ارزان نصیب ما
اس��ت .ما نمیگوییم ران 
ش��ود ،فقط خواهان توج��ه و حمایت وزارت نفت
هس��تیم همانگون��ه که به
بخ��ش دولتی و باالدس��تی
توجه میش��ود .خسروجری
با اشاره به مشکالت صنعت
پتروشیمی و بخش خصوصی
گفت :در حال حاضر به علت
گرانی ارز بسیاری از ش��رکتهایی که واردکننده
م��اده اولیه پتروش��یمی بودن��د در حال تعطیلی
هس��تند .حذف ای��ن ش��رکتها از چرخه تامین
م��واد اولیه به معنای نبود مواد اولیه پتروش��یمی
و در نهای��ت تعطیلی س��ریالی کارخانهها و ایجاد
موج بیکاری در این صنعت اس��ت .خسروجردی
افزود :تعطیلی هر واحد پتروش��یمی ،تعطیلی 20
کارخان��ه مرتبط را در پی خواهد داش��ت که آمار
بیکاری را بشدت افزایش میدهد .دولت باید برای
تامین مواد اولیه پتروشیمیهای بخش خصوصی
مانند پتروش��یمیهای دولت��ی حمایت کند .وی
با انتق��اد از عملکرد وزارت نفت گفت :متاس��فانه
مدیریت جزی��رهای در وزارت نفت موجب ش��ده
مش��کالت فراوانی برای بخش خصوصی بهوجود
آید و پتروش��یمیها که نبض اقتصاد هس��تند در
حالت احتضار ق��رار گیرن��د .وزارت نفت فقط به
فکر س��ودآوری اس��ت اما این س��ودآوری موجب
قربانی ش��دن بخشهای پاییندستی پتروشیمی
شده است .وزارت نفت در تصمیمگیریها صنایع
باالدستی را در نظر میگیرد و صنایع پاییندستی
را فراموش میکند چون اصال به بخش خصوصی
اعتقاد ندارد.
■■رکود طوالنیمدت و کمبود مواد اولیه

عضو انجمن ملی پالستیک و پلیمر ایران با بیان
اینکه نزدیک به  ۶۰درصد از کارخانجات مرتبط با
پتروشیمی تعطیل شدند و بخش عمده دیگر هم
با ظرفیت  ۱۰تا  ۳۰درصد فعالیت میکنند ،گفت:
علت آن رکود طوالنیمدت اقتصاد کشور و کمبود
مواد اولیه است .به گزارش تسنیم ،محسن صفایی
در گفتوگوی ویژه خبری سیما ابراز کرد :صنعت
پالس��تیک دارای یک میلیون فرصت اشتغال در
کش��ور اس��ت و در حوزههای غذایی ،پزش��کی،

تفریحی  -ورزشی و ...از حضوری پررنگ برخوردار
است اما در سالهای اخیر دچار آسیبهایی شده
اس��ت .وی علت تعطیلی کارخانج��ات مرتبط با
پتروش��یمی را رکود طوالنیمدت اقتصاد کشور و
کمبود مواد اولیه دانست و گفت :صادرات مواد اولیه
از افتخارات ما است اما چراغی که به خانه رواست
به مسجد حرام است ،حتماً سایه سوءمدیریت بر
این صنعت حضوری پررن��گ دارد .در ادامه احمد
مهدویابهری ،دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان
صنعت پتروشیمی در سوی دیگر استودیو گفت:
چرخه صادرات به اروپا کار یکی ،دو روز نیس��ت و
اگر آن را از دس��ت بدهیم سخت بهدست خواهد
آم��د .او افزود :برای تولی��د مواد اولیه پلیپروپیلن
در داخل کشور مشکلی نداریم و همیشه بیش از
نی��از هم تولید کردهایم اما اینکه چرا برای مصرف
داخل همیش��ه م��واد اولیه کم میآی��د را باید در
جایی دیگر بررس��ی ک��رد .در ای��ن زمان صفایی
گفت :سوءمدیریت و عرضه نادرست از عمده دالیل
کمبود مواد اولیه پتروش��یمی برای مصرف داخل
است .حسین ُدر ،عضو اتحادیه صنایع پاییندستی
پتروش��یمی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت:
معموالً تولیدکنندگان مواد اولیه پتروش��یمی نیز
خارجیها را بیش��تر از ما داخلیها دوست دارند.
ت که
در ادامه صفایی گفت :یکی از متولیان مملک 
عضو هیات مدیره  17شرکت
پتروشیمی اس��ت و سیستم
معیوب��ی بهنام بهینی��اب را
درس��ت کرده است عالقهای
ه��م به اص�لاح عی��وب این
س��امانه ن��دارد ،ای��ن اصالح
وظیفه ما نیس��ت ،بلکه ناظران و بازرس��ان معلوم
و کاف��ی دارد .عباس یعقوبی ،معاون عملیات بازار
بورس کاال نیز در دیگر ارتباط تلفنی با این برنامه
گفت :تا آنجا که به ما مربوط میشود ،فهرست همه
خریداران بورس کاال را برای س��ازمانهای نظارتی
از جمله کارگروه تنظیم بازار و همچنین س��ازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارس��ال
میکنیم ،پس س��ازمان حمایت متولی اصالحات
و رس��یدگیهای ثانویه است .او ادامه داد :ما طبق
مصوبات سازمان تنظیم بازار و کارگروههای بازرسی
عمل میکنیم و از رانتبازی در بورس کاال خبری
نیس��ت .حس��ین ُدر در ادامه ارتباط تلفنی با این
برنامه گفت :با فریاد آی دزد ،کاری از پیش نمیرود؛
بهراحتی میشود با چک کردن حسابهای بانکی
خری��داران محمولههای پتروش��یمی دریافت که
محل خرید کجا بوده .رسیدن به دالل کار سختی
نیس��ت .لیس��ت خریداران بهطور مرتب از سوی
وزارت صم��ت اعالم میش��ود و در بورس کاال که
حکم دماس��نج را دارد معامله ص��ورت میگیرد.
وی ادعا کرد که تولیدکنندگان پتروش��یمی هم
بهصورت مستقیم اقدام به داللی میکنندُ .در افزود:
مواد اولیهای که به گونیبافان خارج از بورس ارائه
میش��ود نمونهای از داللبازی پتروشیمیهاست.
در ادامه مهدوی پاس��خ داد :م��واد اولیه بهمنظور
تولید گونی را بهدس��تور دولت و برای رفع مشکل
تولیدکنندگان آرد کش��ور دادهای��م و فقط قصد
کمک کردن داش��تیم .آقای حسین ُدر اگر نمونه
دیگری از معامالت خارج از بورس دارید بگویید تا
به شما جایزه بدهیم .حسین ُدر نیز گفت :اگر جایزه
را تعیین کنید ظرف مدت  5دقیقه مس��تنداتم از
معامالت پتروش��یمی خارج از ب��ورس کاال را در
شبکههای اجتماعی منتشر خواهم کرد.

رئیس انجمن صنایع سلولزی :مردم مثل طال و دالر ،پوشک میخریدند!

افزایش 2تا 2/5برابریقیمتمحصوالتسلولزی

رئیس انجم��ن صنایع س��لولزی ایران ضمن
اعالم اینکه هیچ کارخان ه تولید محصوالت سلولزی
تعطیل نشده است ،تاکید کرد که مشکالت بهوجود
آمده در زمینه تولید و عرضه
محصوالت س��لولزی برطرف
شده اس��ت؛ هرچند به دلیل
ترخیص مواد اولیه از گمرک با
ارز آزاد ،قیمتها  2تا  2/5برابر
افزایش یافته است .به گزارش
ایسنا ،هجوم عجیب مردم طی  ۱۰روز اخیر جهت
خرید محصوالت سلولزی ،کمبود نگرانکننده در
بازار پوشک بچه و بزرگس��االن ،وسایل بهداشتی
بانوان ،دستمال کاغذی و دیگر محصوالت سلولزی
را به وجود آورد و افزایش قیمت را به همراه داشت.
مسالهای که چند دلیل اصلی داشت؛ مهمترین آن
کاهش میزان تولی��د داخلی به دلیل عدم تعیین
تکلیف ارز تخصیصیافته جهت واردات مواد اولیه
مورد نیاز صنایع س��لولزی بود و مسأله قابل تامل
دیگ��ر افزایش تقاضای مردم و هجوم همیش��گی
اف��رادی برای خری��د بود که ب��ازار را ب��ا التهاب
روب��هرو کردند .عالوه بر این ،دیگر چالش بهوجود
آمده در بازار محصوالت بهداش��تی ،احتکار برخی
واردکنندگان بود .احتکاری که توسط واردکنندگان
مواد س��لولزی ب��ه صورت رس��می و قاچاق انجام
ش��د و بازار داخلی را با مشکل روبهرو کرد .برخی
ش��رکتها نیز از فضای موجود اس��تفاده کردند و
موجب بحرانیتر ش��دن وضعیت بازار ش��دند .در
همین رابطه در گفتوگو با عباس فصیح خوشگرد
 رئیس انجمن صنایع سلولزی ایران -درباره آخرینوضعیت بازار محصوالت س��لولزی و نیز برخورد با

شرکتهایی که به گرانی و کمبود بازار محصوالتی
اعم از پوش��ک معمولی بچه ،پوش��ک کامل بچه،
پوشک بزرگس��االن ،وس��ایل بهداش��تی بانوان،
دس��تمال کاغ��ذی و ...دامن
زدند ،سوال پرسیدیم .وی با
اشاره به اینکه انجمن صنایع
س��لولزی مرجع تش��خیص
جرم توس��ط یک ش��رکت
نیس��ت ،اظهار کرد :ما فقط
در این زمینه موضوع را به اطالع نهادهای نظارتی
رساندهایم .مسائل مختلفی در رابطه با این شرکت
اعم از دریافت میزان باالی ارز دولتی و ایجاد التهاب
در بازار پوشک و تیشو عنوان شده بود و در نهایت
طی هفته گذشته کمیته تخلفات انجمن صنایع
س��لولزی ایران تصمیم گرفت موضوع را به اطالع
قوهقضائیه برساند .وی در ادامه با اشاره به آخرین
وضعیت بازار محصوالت سلولزی ،خاطرنشان کرد:
متاسفانه طی یکی ،دو هفته اخیر با توجه به هجوم
باالی م��ردم و افزایش میزان تقاضا بازار با کمبود
مواجه ش��د اما در حال حاضر باید تاکید کنیم که
برای مصرف روزانه مش��کلی وجود ندارد و فضای
ایجاد شده طی  ۱۰روز گذشته به دلیل جو روانی
بود که در بازار ش��کل گرفت و شرایطی نظیر بازار
س��که و ارز را بهوجود آورد .به گفته وی ،در زمینه
تامین ،تولید و توزیع محصوالت سلولزی در حال
حاضر مشکلی وجود ندارد .با توجه به ترخیص مواد
اولیه صنایع سلولزی از گمرک شاهد فعالیت دوباره
واحدهای تولیدی هستیم؛ هرچند این مواد اولیه
با ارز آزاد ترخیص شده و قیمتها از ابتدای هفته
جاری  2تا  2/5برابر افزایش یافته است.

پرواز

کمبود بلیت پروازهای عتبات عالیات و وفور آن در بازار سیاه

بلیت پروازهای اربعین  100درصد گران شد
بررسی نرخهای جدید پرواز عتبات در اربعین
امس��ال حاک��ی از افزایش  ۸۰ت��ا  ۱۰۰درصدی
قیمتها نس��بت به ن��رخ بلیت پروازهای س��ال
گذشته اس��ت .به گزارش تس��نیم ،دبیر انجمن
ش��رکتهای هواپیمایی 20
ش��هریورماه از تعیین سقف
نرخ بلیت پرواز عتبات عالیات
در اربعین امس��ال خبر داده
و گفته ب��ود :نرخ بلیت پرواز
رفت و برگشت مشهد ـنجف
و تهرانـنجف بهترتیب  1/5میلیون تومان و یک
میلیون و  200هزار تومان تعیین ش��ده اس��ت.
اسعدیسامانی با بیان اینکه قیمت بلیت پرواز از
سایر شهرهای کش��ور به شهرهای نجف و بغداد
نیز یک میلیون و  200هزار تومان اس��ت ،افزود:
نرخ بلیت افراد زیر 12سال معادل  75درصد نرخ
بلیت بزرگس��االن است .نر خ بلیت پرواز تهران ـ
نج��ف  600هزار تومان و قیمت بلیت یکطرفه
مش��هد ـ نجف نیز  750هزار تومان تعیین شده
اس��ت .وی با اعالم اینکه قیمت بلیت پروازهای
بیزینس بر اساس تعرفه ایرالینها اعالم میشود،
ی هواپیمایی
اظهار کرد :مقرر ش��ده ش��رکتها 
نسبت به فروش تدریجی اقدام کنند ،در این راستا
لیست دفاتر مجوزدار در سایت انجمن شرکتهای
هواپیمایی بارگذاری میشود .این در حالی است

که مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
از قیم��ت  2/4تا  2/7میلی��ون تومانی پروازهای
عتب��ات عالیات در ایام اربعین امس��ال خبر داده
است .شرفبافی در اینباره گفته است« :نرخگذاری
بلیت پروازهای ایرالینهایی
ک��ه جابهجای��ی زائ��ران به
عتب��ات عالی��ات را بر عهده
دارند بر اس��اس نرخ منظم
و منطقی انجام ش��ده است.
با هم��کاری بان��ک مرکزی
و س��ازمان هواپیمایی کش��وری ،بلیت پروازهای
نجف و بغ��داد در ایام اربعین  2/4تا  2/7میلیون
تومان تعیین شده است .این نرخها در شرکتهای
هواپیمایی ،نهایی و مصوب ش��ده و اجرا خواهد
ش��د ».به گزارش تسنیم ،بررسی نرخهای جدید
بلیت پروازهای عتبات عالیات و مقایس��ه آنها با
نرخهای سال گذش��ته حکایت از افزایش  80تا
 100درص��دی دارد ،البته باید به این نکته توجه
ش��ود همزمان با نزدیک ش��دن به ای��ام اربعین
ت پروازهای نج��ف و بغداد کمیاب
حس��ینی بلی 
ش��ده و در عوض این بلیت به وفور در بازار سیاه
با قیمتهای چندبرابری قابل دسترس��ی است.
مشخص نیست دس��تگاهها و ارگانهای ذیربط
چه برنامهای برای جلوگیری از بروز نابسامانی در
پروازهای اربعین امسال دارند.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

14300

600

یورو

16447

450

پوند

18494

430

درهم امارات

2853

62

ین ژاپن

12635

202

ریالعربستان

3776

69

یوآن چین

2060

33

لیرترکیه

2299

42

دینار کویت

46900

753

دینار عراق

11/6

2

دالر کانادا

10855

174

روبل روسیه

207

3

روپیه هند

196

3

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

4201000

150000

طرح جدید

4533000

98000

نیم سکه

2110000

19000

ربع سکه

1110000

19000

سکه

سکه گرمي

640000

20000

هر مثقال طال

1690000

31000

یک گرم طالی  18عیار

390160

7150

یک گرم طالی  24عیار

520210

9540

هر اونس طال

( 1193/76دالر)

-

هر اونس نقره

( 14/09دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

68/77

-

برنت درياي شمال

78/11

-

اوپک

76/46

-

نفت
وست تگزاس

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

155710/2

-1/52

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

7537/1

-2/08

شاخص  50شركتبرتر

6710/6

-1/77

شاخص بازار اول

115136/7

-1/83

شاخص بازار دوم

308080/2

-0/97

شاخصصنعت

142035/1

-1/73

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
فوالد اميركبير كاشان

8269

ي مگسال
ي و دامپرور 
كشاورز 

3451

12/85

يگرانيتبهسرام
توليد 

4864

10/05

ح .سبحاندارو

2504

9/82

نبهبهان
سيما 

27285

9/02

ي رنا
ح .سرمايهگذار 

100

8/7

2404

8/48

1204

5/8

2689

5/58

ي امين
داروساز 
پالسكوكار
يبهشهر
صنعت 

بيشترينكاهش

21/59

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .سيمانمازندران

1324

-9/99

ح .موتورسازانتراكتورسازي

2823

-9/98

آلومراد

6413

-5/48

نيروكلر

5680

-5/18

موتورسازانتراكتورسازيايران

5467

-4/99

تپارس
يمحصوال 
بينالملل 

3127

توليد محور خودرو

-4/98

4431

-4/98

1815

-4/97

3987

-4/96

نشاهرود
سيما 
ن خزر
سيما 

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

26155

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

23102

-

بورسشانگهای

2682

-

بورساسترالیا

6276/3

-

