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پرداخت سود سهام
عدالت به زودی ،اما مشروط

...

گفت وگو
حسین بردبار

economic@khorasannews.com

معاون امور دام وزیر
جهادکشاورزی مطرح کرد:

آنفلوآنزا ،مقصر گرانی تخم مرغ

معاون امــوردام وزیرجهاد کشاورزی با اشــاره به ایجاد
تنش در قیمت تخم مرغ ،طی چند روز گذشته اعالم کرد:
اکنون بازار تولید این محصول کامال متعادل است و بیش
از نیاز بازار ،به قیمت کیلویی چهارهزار و  500تومان در
مرغداری تولید می شود و دستگاه نظارتی باید این موضوع
را رصد کند.به گزارش خراسان ،دکتر حسن رکنی دیروز
درحاشیه آیین گشایش سومین نمایشگاه خوراک دام،
طیور و آبزیان در بوستان گفت و گو در پاسخ به خراسان
درباره افزایش قیمت تخم مرغ هر دانه از  350تومان به
 500تومان طی دوهفته گذشته گفت :قیمت تخم مرغ
طی  4سال گذشته یا همیشه کمتر از قیمت تمام شده
برای تولید کننده و پایین تر از قیمت جهانی بوده یا حداکثر
خودش را به آن قیمت رسانده است ولی امسال برای اولین
بار حدود  10روز یک تنش قیمتی درتخم مرغ داشتیم
به این علت که درنیمه دوم سال گذشته تعداد زیادی از
واحدهایمان درگیر بیماری آنفلوآنزا شدند .وی افزود:
خوشبختانه با برنامه ریزی خوبی که انجام شد بیش از
 90درصد این کمبود را خود تولید کننده ها کاهش دادند
و استرسی را که ناشی از قیمت بود در کمتر از  10روز
تجربه کردیم .وی با بیان این که به دنبال آن بودیم که این
تنش قیمتی پیش نیاید ،ادامه داد:درهرکشوری این گونه
حوادث پیش می آید کما این که اغلب کشورهای اروپایی را
درگیر کرد و بیماری چیزی نیست که جلویش گرفته شود.
معاون وزیر جهادکشاورزی افــزود:االن بازار تولید کامال
متعادل است و بیش از نیاز دارد تولید می شود .قیمت
کاهش پیدا کرده است و درمرغداری حدود کیلویی چهار
هزار و  500تومان دارد عرضه می شود .دکتر رکنی گفت:
ممکن است به صورت خرده فروشی عده ای سوء استفاده
کنند و قیمت نامتعارفی اتفاق بیفتد ،خب دستگاه نظارتی
باید موضوع را رصد کند .هم اکنون روند کامال روبه بهبودی
و تولید بسیار خوب و منطقی است.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

خبرگزاریصداوسیما-مشاوررئیسکلسازمانخصوصیسازیگفت:اینسازمانبهشرطاینکهشورایعالیاجرایسیاستهایکلیاصل
 44مسائلمهمیهمچوننحوه،چگونگی،اولویتبندیومواردمشابهرادرزمینهارائهسودهایپرداختیتعیینکند،اینسودراپرداختمی
کند.سبحانیافزود:درصورتیکهروندبهدرستیانجامشودقبلازششماهدومامسالنخستینمرحلهواریزسودسهامعملیاتیخواهدشد.
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توضیحات معاون وزیر صنعت درباره مصوبه «حذف درج قیمت برخی کاالها توسط تولید کنندگان»:

تعیین سقف مجاز قیمت با وجود حذف درج قیمت!

معاون امور بازرگانی وزیر صنعت مصوبه بحث
برانگیز این وزارتخانه در زمینه درج نشدن
قیمت روی کاالها از سوی تولیدکنندگان را
موجبرقابتیشدنتوزیعکاالهااعالموتاکید
کرد:واحدهایمشمولایندستورالعملنباید
ازسقفقیمتمجاز،تعدیداشتهباشند.
به گزارش ایسنا ،چند روز قبل نعمت زاده وزیر
صنعت دولــت یازدهم ،مصوبه ای جنجالی
را ابالغ کرد که بر اساس آن ،کلیه واحدهای
تولیدی در حوزهصنایع بیسکویت ،شیرینی،
کیک و شــکــات ،انـــواع چیپس و اسنک و
محصوالتصنایعسلولزی،بهداشتیموظف
به درج قیمت بر روی کاالها نیستند ،اما
واحدهای خرده فروشی مکلفند برای نصب
برچسبقیمتاقدامکنند.
این مصوبه انتقادات زیــادی را برانگیخت و
شائبه فضای غبارآلود قیمت و زمینه برای
افزایش قیمت ها را ایجاد کرد .در این زمینه،
دیــروز صادقی معاون امــور بازرگانی وزارت
صنعت،درگفتوگوباایسنا،بااشارهبهاینکه
کاالهای منتخب این طرح در فاز اول ،اساسی



نیستندوپرمصرفمحسوبنمیشوند،دالیل
اینتصمیمگیریراتشریحکرد.ویبابیاناین
کهگاهیممکناستتولیدکنندگانبراساس
شرایط ،قیمت درج شده روی کاال را باالتر
اعالمکنند،افزود:درشرایطکلیتولیدکننده
موظفاستبراساسقیمتتمامشدهوشرایط
رقابتیبازارقیمتیبرایکاالیخودتعیینوآن
را روی محصول خود درج کند ،اما گاه شاهد
بودیماگرتولیدکنندهایقیمتتمامشدهخود
را پایین تر از دیگران اعالم میکرد واحدهای

...
نفت



خرده فروش ،خرید از او را در اولویت قرار نمی
دادندوبرایدستیابیبهحاشیهسودبیشتراو
راازبازارخودحذفمیکردند.برهمیناساس
تولیدکنندگانمجبوربودنددرفضایرقابتی
هیچ گاه قیمت خود را پایین نیاورند تا حاشیه
عکنندهمحفوظبماند.
سودتوزی 
صادقیدربارهمزیتهایایناقدامگفت:تمام
اینکاالهاازطریقشرکتهایپخشبهدست
توزیع کنندگان میرسد و این گونه نیست که
توزیعاینکاالهاازطریقواسطههاانجامشود.

...
مسکن



برهمیناساسباتوجهبهفاکتوریکهازسوی
شرکت پخش صادر و ضرایب سودی که برای
هربخشمشخصشدهاستمیتوانبهراحتی
اعالمکردکهچهقیمتهاییبایدرعایتشود.
وی همچنین تاکید ک ــرد :در ایــن شرایط
قیمتها مشخص و حداکثر و حداقل سود
واحدهای فروشنده نیز معلوم است ،اما اگر
این شرایط موجب تنوع قیمت در بازار شود
به شرط آن که قیمتهایی که در بازار وجود
دارد باالتر از حد فعلی نباشد ما از این تنوع
دفــاع خواهیم کــرد.وی با بیان این که این
مصوبه شرایط را برای اقــدام رقابتی توزیع
کنندگان فراهم و آن ها را از حالت یکنواختی
خارجمیکند،افزود:همچنانتاکیدداریمکه
این واحدها نباید از سقف قیمت مجاز تعدی
داشته باشد.صادقی در پاسخ به سوالی مبنی
بر چرایی ابالغ این مصوبه در روزهای پایانی
دولت یازدهم اظهار کرد :در این باره حدود
دو سال گفت وگو شد و قــرار بود این کار با
احتیاط،ازکاالهایدارایسهمکمتردربازار،
اواخر سال گذشته شروع شود که در نهایت به

...
تجارت



این نتیجه رسیدیم اینطرحتاپسازانتخابات
بهتعویقبیفتد.
وی افــزود:الزم است در شرایط عرضه کاالها
تغییر ایجاد شود تا منجر به رفاه بیشتر تولید
کنندهومصرفکنندهشود.البتهدستیابیبه
این هدف مستلزم توجه به چند نکته خواهد
بــود.صــادقــی ادامـــه داد :در گــام اول الزم
است گردش پول از سوی نظام پولی کشور
مشخص شود تا در تصمیم گیریها بدانیم
که مبدا و مقصد پول کشور چه بوده و هزینه
مردم صرف خرید چه کاالهایی شده است.
در این زمینه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
اموری را در دستور کار خود قرار دادهاند.وی
افزود :از سوی دیگر الزم است جریان کاال نیز
مشخصباشدوبهشبکههاییکهبهتوزیعکاال
میپردازندازشبکههاییکپارچهتوزیعگرفته
تا شرکتهای پخش و فعاالن فروشگاههای
مجازیتوجهشودودرگامآخرالزماستشاهد
جریانآزاداطالعاتباشیمومردماعمازتولید
کننده و مصرف کننده اطالعات بــازار را در
اختیارداشتهباشند.

...
بورس

ضریب ریسک قرارداد توتال  15تا 20
درصد تعیین شده است

رشد  ۳۸درصدی اجاره نشینی
در کشور

مبادله نفت  -کاالی ایران و روسیه ماه
آینده آغاز می شود

شاخص بورس در آستانه کانال
 82هزار واحد

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در گفت وگوی
اخیر خود جزئیات بیشتری را از قــرارداد توتال
تشریح کــرده اســت .منوچهری ضریب ریسک
درنظرگرفته شده در برآورد رقم قرارداد را  15تا
 20درصد اعالم کرده است ،یعنی بعد از برآورد
هزینه ها 20 ،درصــد به آن افــزوده شده است.
وی در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال
که چرا هزینه انجام پروژه توسط توتال با هزینه
اجرای قراردادهای مشابه در زمان تحریم برابری
می کند ،توضیح داد  :هزینه ها بر اساس جلسات
مشترک با توتال برآورد شده است.

دبیرکانونسراسریانبوهسازانگفت:درپنجسال
گذشته،تعدادمستأجرانواجارهنشینی 38درصد
رشدداشتهاست.فرشیدپورحاجتدرگفتوگوبا
فارس،دربارهاینکهوزیرراهوشهرسازیهمچنان
بر تعداد واحدهای خالی از سکنه و وجــود 2.5
میلیونواحدمسکونیخالیازسکنهوتعدادبیشتر
واحدهایمسکونینسبتبهتعدادخانوارهاتأکید
دارد ،گفت :باید ببینیم چه تعداد از این واحدهای
خالی از سکنه لوکس بوده و بر اساس سوداگری
ساخته شده است و چه تعداد الگوی مصرف را
رعایتکردهاندامابدونمشتریهستند.

وزیر انرژی روسیه گفت :ایران ظرف چند ماه آینده
صــادرات نفت خود را به روسیه آغــاز میکند .به
گــزارش مهر به نقل از ایتارتاس ،الکساندر نواک
گفت :ایران میتواند ظرف ماه آینده با برنامه «نفت
برای کاال» ،تحویل نفت خود را به روسیه آغاز کند.
نواک با تایید شروع صادرات نفت ایران در این بازه
زمانیگفت:مادرحالنهاییکردنآخرینجزئیات
اسنادقانونیاینکارهستیم.منفکرمیکنمظرف
یک ماه آینده بتوانیم به همه ســواالت شما پاسخ
دهیم.نواکقبالگفتهبودایرانوروسیهبرسرفروش
روزانه۱۰۰هزار بشکهنفتتوافقخواهندکرد.

شاخص بورس دیروز با جهش  213پله ای در مرز
ورود به کانال  82هزار واحدی قرار گرفت که این
رشد در سایه تاثیر مثبت نمادهای پاالیشی و فلزی
تحقق یافت .به گــزارش ایرنا ،شاخص بورس در
آستانه ثبت رکوردی جدید قرار گرفت و حتی برای
دقایقیواردکانال 82هزارواحدیشد،اماماندگار
نبود و در نهایت در رقم  81هزار و  954واحدی
به کار خود پایان داد .افزایش میزان معامالت
دیروز،نشاندهندهبازگشتتدریجیرونقبهبازار
سرمایهاست.نمادهایپاالیشگاهی،فلزیومعدنی
بیشترینتاثیرمثبترابرشاخصامروزداشتند.

در سال تورم تک رقمی ،کدام هزینه ها
دورقمی رشد کرد؟
در حالی که سال گذشته پس از مدت ها ،تــورم تک
رقمی در کشور ثبت شد ،نگاهی به وضعیت هزینه و
درآمد خانوارهای شهری ایرانی در سال  95نشان می
دهد که فقط رشد سه رقم از هزینه ها تک رقمی بوده و
مابقی رشد دورقمی را تجربه کرده است.

...

بازار خبر
هواوی چین کارمندان هندی خود در ایران
را اخراج کرد
فارس  -آی بی تایمز نوشت :تنش بین
چین و هند بــابــت فــات «دوکــلــم» در
هیمالیا مــوجــب ش ــده اس ــت شرکت
هواوی ،یکی از  500شرکت مهم جهان
که کاالهای الکترونیکی تولید میکند کارمندان هندی
خود را از دفاترش در تهران اخراج کند.

هشدار وزارت صنعت به نمایندگان
خودروسازان خارجی

ایسنا -در حالی که برخی واردکنندگان
خودرو  ،ساز گرانی خودروهای وارداتی را
به بهانه سامان دهی فرایند واردات این
محصوالت کوک کردهاند ،وزارت صنعت
بهنمایندگیهایرسمیخودروسازانخارجیهشداردادبا
هرگونهافزایشغیرمنطقیقیمتهابرخوردمیشود.

ممنوعیت معامالت قولنامهای سهام
در خارج از بورس

فارس -با ابالغ مصوبه معامالت و نقل و
انتقال اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان
بورس،تنظیمهرگونهقرارداد،مبایعهنامه،
قولنامهوغیرهدربارهمعاملهیانقلوانتقال
اوراقبهادارخارجازبورسوفرابورسفاقداعتباراست.
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