اقتصاد

۱۴
بازار ارزاق

سیبزمینیساالربازار
گوشتومرغدرسرازیریقیمت
در فصل بــرداشــت که باید نــرخ سیب زمینی به
کمترین مبلغ خود برسد این روزها افزایش زیادی
در کشور پیدا کرده است به طوری که هر کیلوگرم
از این محصول در میدان مرکزی میوه و تره بار
شهر تهران پنج تا هفت هزار تومان و در سطح شهر
شش تا  9هــزار تومان و در میادین میوه و تره بار
شهرداریتهرانششهزارو 300تومانبهفروش
میرسد درحالی که سیب زمینی در حالت عادی
حدود دو تا سه هزار تومان به فروش می رسید .به
گزارشتسنیم،افزایشقیمتسیبزمینیدربازار
داخلی زمانی آغاز شد که خبر آزاد شدن صادرات
این محصول به گوش رسید و ابتدا قیمت آن را تا
هشتهزارتومانوبعدتا 10هزارتومانباالبرد.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران
گفت :هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده
هفتهزارو ۳۰۰ومرغگرم ۱۱هزارو ۲۰۰تومان
است .برومند چهار آیین ،در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران ،از ثبات نرخ مــرغ در بــازار خبر داد و
گفت :متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده در مرغداری
هفت هزار و  ۲۰۰تا هفت هزار و  ۳۰۰و مرغ آماده
طبخدرخردهفروشی ۱۰هزارو ۷۰۰تا ۱۱هزارو
 ۲۰۰توماناست.وی نرخواقعیهرکیلومرغزنده
درمرغداری را ۹هزارو ۵۰۰ومرغگرمرا ۱۴هزار
تومان اعالم کرد و گفت :عرضه با نرخهای کنونی
بیانگر زیان حداقل دو هزار تومانی مرغداران در
فروشهرکیلومرغاست.
رئیسشورایتامینکنندگاندامزندهگفت:قیمت
گوشت به سبب انبوه عرضه دام توسط دامداران
با کاهش محسوس در بــازار روبه روســت .منصور
پوریان ،در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران قیمت
کنونی هر کیلو الشه داخلی با دنبه را  ۷۵تا ۷۶
هزار و الشه خارجی را  ۷۳تا  ۷۴هزار تومان اعالم
کرد و گفت :با توجه به شرایط کنونی عرضه پیش
بینیمیشودکهقیمتالشهدرچندروزآیندهمجدد
در بــــازار
کــاهــش
یابد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

) ۲/۰۰۰(132.000

151.000

165.543

19.831

36.098

4.393.070

) 100/۰۰۰( 47.150.000

میراث شوم سیف و بهمنی
برداشت 36هزارمیلیاردیازجیبمردمبرایموسساتمالیغیرمجاز

دیروز ،رئیس سازمان برنامه و بودجه
مبلغ اختصاص داده
از جدیدترین
ِ
شده برای جبران خسارت موسسات
غیرمجاز رونمایی کــرد؛  36هزار
میلیارد تومان .پیشتر ارقام 30 ،20
و  35هزار میلیارد تومان اعالم شده
بود .رقمی که به منظور حل و فصل
موضوعموسساتوپرداختتعهدات
آنهابهمردم،باتعریفخطاعتباری،
از جیب همه مــردم (بــا ایجاد تــورم)
برداشتشد.
این موسسات در دهه  80به عنوان
تعاونیاعتبارازنهادهاییمثلوزارت
تعاون مجوز گرفته بودند اما از آن جا
که فعالیت مالی و پولی داشتند باید
از سوی بانک مرکزی بر آن ها نظارت
می شد و استانداردهای پولی مربوط
را رعایت می کردند .اوایل دهه 90
به مرور برخی مشکالت ناشی از این
موسسات خود را نشان داد و بانک
مرکزی بعد از سال ها تعلل ،خود را با
انبوهی از موسسات غیرمجاز (برخی
تعداد آن ها را تا هفت هزار موسسه
اعالم کرده اند) مواجه دید که مقابله

و سامان دهی آن ها ،هم نیرو و انرژی
زیــادی می طلبید و هم مالحظات
امنیتیداشت.
طــی ســال هــای بعد ،بــه مــرور بــازار
مسکن و اقتصاد وارد رکود شد و این
موضوع ،اوضاع این موسسات را که
عمده منابعشان را در بخش مسکن
سرمایه گذاری کرده بودند ،خرابتر
کــرد تا جایی که برخی از آن ها در
ایفای تعهدات خود ناتوان شدند اما
بانک مرکزی باز هم با تسامح برخورد
می کرد .البته اهالی برج شیشه ای
می گفتند که اختیارات کافی برای
برخورد و اقــدام قهری ندارند و الزم
اســت نیروهای انتظامی با جدیت
بیشتریبرخوردکنند.فارغازاینکه
در این مسئله ،حق با کدام طرف بوده
اعالم
اســت ،تعلل بانک مرکزی در
ِ

ورشکستگی و انحالل این موسسات
باعث شد از چند جهت ،بار مالی و
تعهدات موسسات بیشتر شود .اول
ایــن کــه بــا تعمیق رک ــود مسکن از
سال  91تا  95ارزش دارایــی های
موسسات کمتر شد و ثانیا موسسات
بــحــران زده ،در س ــال ه ــای رکــود
اقتصادی با نرخ های بسیار زیادی
سپرده جذب کردند تا خود را زنده
نگه دارند .بنابراین هم حجم سپرده
گیری بیشتر شد و هم نرخ سود تعهد
شدهرشدکردواینموضوعباعثشد
که نوعی رقابت مخرب در تعیین نرخ
سودایجادشود.
این در حالی است که بانک مرکزی،
به این موسسات درباره رعایت اصول
بانکداری و انجام تعهدات (سپرده
قانونی ،کفایت سرمایه ،رویــه های

۴۵۰۰۰۰

نیم سکه

ربع سکه

15.700.000 24.000.000

اعتبارسنجی و  )...هشدار داده بود،
اما این موسسات غیرحرفه ای کار
خودشان را می کردند .چنان چه این
روزها در برخی دادگاه های مربوط
هــم مــی شنویم ،در برخی مــوارد،
حساب سازی و سوءاستفاده از منابع
جذبشدهنیز،صورتمیگرفتهوبه
هشدارهایبانکمرکزینیزتوجهی
نمی شده است .در این شرایط بانک
مرکزی به جای اقدام قاطع در اعالم
غیرمجازبودناینموسسات(منظور
دانه درشت هاست نه قرض الحسنه
هایکوچک)،باآنهامداراکرد.
امــا وقتی موضوع جــدی شد و انبوه
تجمعاتودادخواهیهاشکلگرفت،
در نهایت حاکمیت مجبور به مداخله
شد .موسسات ادغام شدند یا اعالم
ورشکستگی کردند و تعهدات آن
ها هم از طریق دیگر بانک ها با
تخصیصخطاعتباریازبانک
مرکزی ،پرداخت شد .اسفند
 ،96معاون نظارتی بانک
مرکزی ،خط اعتباری
تخصیص داده شده

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

131.064

110.000

را  20هزار میلیارد تومان اعالم کرده
بود اما دیروز ،نوبخت ،رئیس سازمان
برنامه گفت« :این موسسهها حدود
 36هزار میلیارد تومان خسارت وارد
کردند و دولت ناچار شد برای جبران
تعهدات و خسارت های وارد شده این
مبالغ را پرداخت کند».این خسارت
با تخصیص خط اعتباری از بانک
مرکزی ،عمال به معنای چــاپ پول
است که با تزریق در جامعه و افزایش
نقدینگی باعث کاهش ارزش پول
های موجود می شــود؛ یعنی همان
تــورم! اقتصاددانان به ایــن فرایند
دریافت مالیات از طریق تــورم می
گویند؛ یعنی دولت و بانک مرکزی با
دریافت مالیات از مردم ،آن را صرف
رفع و رجوع کم کاری بانک مرکزی
و نهادهای انتظامی در ابتدای
دهــــه  90کـــرده
است.

تومان

در صورت تقسیم مبلغ  ۳۶هزار میلیارد تومان بین همه،
به هر نفر ایرانی مبلغ  ۴۵۰هزار تومان اختصاص مییافت.

آرایش ضد دالری سامانه نیما

توهم ارزانی بالی جان آب

بررسی تبادالت ارزی در سامانه نیما تا  13خرداد امسال نشان می دهد که آرمان دالر زدایی
از تجارت خارجی ایران تا حد زیادی محقق شده به طوری که 2دهم درصد از خرید ارزها بابت
واردات و  10.15درصد از فروش ارزهای صادراتی متعلق به دالر بوده است.
به گزارش ایبنا ،آمارهای فعالیت سامانه نیما نشان می دهد که تا  13خرداد امسال یعنی
گذشت حدود  13ماه از آغاز به کار این سامانه ،یوآن چین با رقمی حدود  5.8میلیارد یورو،
بیشترین سهم را در معامالت خرید ارز بابت واردات داشته است .یورو و درهم امارات نیز دیگر
ارزهای پرمتقاضی برای واردات کاال بودهاند اما سهم دالر از خرید ارز بابت واردات در سامانه
نیما تنها حدود  ۲۸میلیون یورو ،معادل  2دهم درصد ارزهای خریداری شده در این سامانه
بوده است .بدین ترتیب می توان دید که در حوزه واردات ،نیاز به دالر عم ً
ال در چرخه تجاری
کشور از بین رفته است.

«توهم ارزانی» موضوعی است که دیروز وزیر نیرو به آن اشاره کرد .به گزارش تسنیم ،اردکانیان
گفت :نابسامانی اقتصاد آب و توهم ارزانی آن موجب شده است تا ایرانیها که در طول تاریخ
مصرفکنندهگرانترینآبازطریققنواتبودهاند،درچنددههاخیربهمص رفکنندهارزانترین
آب از طریق یارانههای انرژی و سرمایهگذاریهای عظیمدولتی در زیستگاه فناورانهآبتبدیل
شوند .به تازگی قائم مقام شرکت آب و فاضالب تهران نیز در همین باره گفته بود :هم اکنون
قیمتتمامشدههرمترمکعبآب ۱۲۰۰تومانبودهوایندرشرایطیاستکهتنهاازمشترکان
 ۵۵۰تومان بابت هر مترمکعب آب دریافت میشود .البته بار مصرف زیاد آب در کشور تنها بر
دوش مصرف کنندگان خانگی نیست .به نظر می رسد ضروری است که مسئوالن وزارت نیرو
نوکپیکانانتقادهایشانازمصرفآبراازمردمبهسمتدیگربخشهاببرند.طبقآمارها90،
درصدآبکشوردربخشکشاورزیمصرفمیشود.

ازمیانخبرها
شاخص

دومین جهش تابستانی بورس
بازار سرمایه بعد از چند روز افت در روزهای
پایانی بهار ،تابستان را پرقدرت شروع کرد و
برای اولین بار از  240هزار واحد فراتر رفت.
شاخص کل روز یک شنبه حــدود سه هزار
واحد و دیروز بیش از پنج هزار واحد رشد کرد
و به سطح  242هزار و  568واحد رسید.
طی این روزهــا بیشتر گــروه ها و نمادهای
کوچک و بــزرگ مــورد توجه بــازار هستند.
حتی خودروسازان هم که عمدتا در صورت
های مالی زیان گــزارش کرده اند با قدرت
خریداری می شوند.

بازار خبر

الزاماستفادهازکارتسوخت
شخصیاز ۲۰مرداد
ایسنا-مدیرعاملشرکتملیپخشفراوردههای
نفتی از الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از
تاریخ ۲۰مردادخبردادوگفت:اینطرحراباهدف
جلوگیریازسوءاستفادهومقابلهباقاچاقسوخت
اجرایی خواهیم کرد .امیر وکیلزاده اظهار کرد:
بخشی از قاچاق سوخت به دلیل سوءاستفاده از
کارتهایشخصیدیگراناست.ویافزود:کارت
سوخت هر فردی باید توسط همان فرد و در همان
شهریکهزندگیمیکند،مورداستفادهقرارگیرد.

دربارهفروشنفتعددنمیگویم
فارس-وزیرنفتدرواکنشبهپخشاخباریدرباره
میزانفروشنفتکشورمان،گفت:اینخبرهامطلق ًا
دروغاست.بیژننامدارزنگنهدرپاسخبهاینپرسش
که هم اکنون چه میزان نفت به فروش میرسد،
اظهارکرد:منعددنمیگویمچونبهضررماست.

