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مرغ گران تر شد 
رئی��س اتحادیه پرنده و ماه��ی از افزایش قیمت 

مرغ به ۹۰۵۰ تومان خبر داد.
مهدی بوس��ف خانی گف��ت: قیمت م��رغ گرم در 
عمده فروشی درب کشتارگاه ۸۱۰۰ تومان، توزیع درب 
واحدهای صنفی ۸۲۵۰ تومان و در مراکز خرده فروشی 
۹۰۵۰ تومان است. وی افزود: قیمت خرده فروشی مرغ 
ش��مال ۸۶۰۰ تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال 

در میدان بهمن نیز ۷۷۰۰ تومان است.  مهر

به زودی فهرست همه گیرندگان ارز رسمی 
منتشر می شود

 مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی 
اعالم کرد: لیس��ت همه دریافت کنن��دگان ارز به نرخ 

رسمی را تا چند روز آینده منتشر خواهیم کرد.
 مهدی کسری پور از تصمیم ستاد اقتصادی دولت 
خبر داد و اظهار داش��ت: براس��اس مصوبه این ستاد، 
بانک مرکزی لیست همه دریافت کنندگان ارز به نرخ 

رسمی را تا چند روز آینده منتشر خواهد کرد.
پیش از این بانک مرکزی فهرس��ت ده ها شرکت 
و نهاد دریافت کننده ارز به نرخ رس��می را منتشر کرد 
که گفته می شود نام بخش عمده دریافت کنندگان ارز 

دولتی در این لیست نبوده است.  فارس

مهلت ترخیص خودرو ۶ ماه شد
با موافقت دولت مهلت ورود خودرو از س��ه ماه به 

۶ ماه افزایش یافت.
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت و به استناد 
اص��ل ۱۳۸ قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران، 
درخصوص ش��رایط ترخیص خودروهای سواری دارای 
ثبت س��فارش معتبر در زمان ورود خودرو تصمیمات 
جدیدی اتخاذ کرد. بر این اساس؛ عبارت »سه ماه« به 
عبارت »تا شش ماه« تغییر کرد؛ به این معنا که مهلت 

ورود خودرو از سه ماه به شش ماه افزایش یافت.
چندی پیش وزیر صنعت، طی نامه ای از وزیر اقتصاد 
خواسته بود مهلت ترخیص جهت ترخیص خودروهای 

ثبت سفارش شده به ۶ ماه افزایش یابد.  ایسنا

برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی 
باغبانی در سال جاری

گ�روه معیش�ت  سومین نمایش��گاه بین المللی 
باغبانی، نهاده ها، گلخانه، گیاهان دارویی، ماش��ین آالت و 

صنایع وابسته ۶ تا ۹ شهریورماه امسال برگزار خواهد شد.
علی محتش��م امیری مدیر اجرایی این نمایشگاه 
اظهار کرد: این نمایش��گاه همانند دو سال گذشته قرار 
است در محل دائمی نمایش��گاه های شهرداری تهران 
)بوستان گفتگو( در فضایی به وسعت ۳۰۰۰ مترمربع 
برگزار شود و تاکنون ۹۰ شرکت داخلی و خارجی برای 
حضور در این نمایشگاه اقدامات الزم را انجام داده اند و 

پذیرای عالقه مندان و بازدیدکنندگان می باشد.

اخبار

تکذیب متوقف شدن کامل بازار آتی سکه
 مدیر عامل بورس کاال گفت: خبر توقف کامل معامالت سکه آتی در بورس 

کاال کذب است و این بازار به فعالیت خود ادامه می دهد.
حامد س��لطانی نژاد بیان کرد: خبر توقف کامل معامالت سکه آتی در بورس 
کاال کذب است و این بازار به فعالیت خود ادامه می دهد. وی افزود: برنامه ای برای 

بس��ته شدن بازار آتی س��که نداریم و با تقویت بازار های آتی رسمی از هرج و مرج 
بازار جلوگیری می کنیم.

مدیرعامل بورس کاال تصریح کرد: بورس آتی سکه یک بازار رسمی و قابل کنترل است 
و هر بازاری که مدیریت ریس��ک مش��تریان را برعهده دارد ممکن است محدودیت هایی را 
برای آن اعمال کنیم، اما این محدویت ها بعد از مدتی برداشته می شود. وی ادامه داد: اخذ 
موقعیت های فزاینده خرید و فروش در بازار اتی سکه یکی از همین محدودیت هایی است 

که برای مدتی متوقف می شود، ولی اتفاق ویژه ای در مورد بازار نیفتاده است.  میزان 

ینگ  وی ر ر
تکمیل 40 پروژه ریلی در دست اجرا

مدیرعامل شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن )باالست( گفت: اکنون 
این شرکت تکمیل بیش از 4۰ پروژه ریلی را در دست اجرا دارد که ۲ خطه ساختن 

مسیر تهران - کرج برای تردد قطارهای حومه ای از جمله پروژه های این بخش است.
ابراهیم محمدی افزود: پروژه س��اخت خط آهن ایران - افغانستان بین خواف 

ت��ا هرات، ریل گذاری خط آهن میانه - تبریز و تکمیل خط آهن س��نجان به اراک 
از دیگر پروژه های مهم ریلی این ش��رکت اس��ت. وی اضافه کرد: اجرای پروژه های فرا 

منطقه ای و پروژه های داخلی از رویکردهای این شرکت در صنعت حمل ونقل ریلی است 
و تکمیل پروژه ها و تحویل آن به شرکت راه آهن از اولویت های اصلی محسوب می شود.

محمدی افزود: برای توس��عه بیش��تر شبکه ریلی و تامین س��نگ مورد نیاز خطوط 
ریلی، در نظر اس��ت با احیای معادن سنگ باالس��ت، ظرفیت های زیادی در این زمینه 

فراهم شود.  ایرنا

کوپه
سکه گران تر شد 
رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر ضمن اعالم اینکه سکه به باالترین 
قیمت رس��یده اس��ت، گفت: بحث هایی که در محافل داخل و خارج از کش��ور 
مطرح می ش��ود، بر افزایش قیمت س��که اثرگذار است. از سوی دیگر حال و روز 

فعلی، انتظار افزایش قیمت را خواهد داشت.
ابراهیم محمدولی گفت: هر قطعه قیمت سکه تمام طرح جدید سه میلیون و 

۳۶۶ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم سه میلیون و ۱۳۰ هزار تومان، نیم سکه یک 
میلیون و ۶۲۵ هزار تومان و ربع س��که ۸۱۵ هزار تومان قیمت دارد. وی افزود: هر گرم 
طالی ۱۸ عیار ۲۷۵ هزار و ۱۵۰ تومان و هر مثقال طالی ۱۷ عیار یک میلیون و ۱۸۵ 

هزار و ۸۰۰ تومان است. سکه  یک گرمی نیز 4۵۲ هزار تومان فروخته می شود.
وی گفت: عملکرد و سیاست گذاری ها باعث شده این روزها قیمت طال و سکه افزایش 
داشته باشد. افزایش قیمت ارز هم طبیعتا بر قیمت طال و سکه اثرگذار است.  ایسنا

جنب استانبول 

باج�ه گروه معیشت  روز گذش��ته مع��اون نظارت پش�ت 
بان��ک مرکزی با تأکی��د بر اینکه امروز در کش��ور 
موسسه مالی غیرمجاز مؤثر به صورت فعال نداریم، 
از س��اماندهی کامل تعاونی های اعتب��اری تا پایان 
تابس��تان خبر داد. این گفت��ه وی در حالی مطرح 
ش��ده که تا پی��ش از این و در س��ال های متمادی 
کارشناس��ان و منتقدان اقتصادی همواره نس��بت 
ب��ه این موض��وع هش��دار های الزم را داده و اعالم 
می کردن��د که موسس��ات مالی غیرمج��از نه تنها 
اعتماد عمومی را به خط��ر می اندازند، بلکه امنیت 
کشور را نیز خدش��ه دار می سازند. اگر گوش کسی 
سال های سال به این هشدارها بدهکار نبود و عاقبت 
رشد قارچ گونه این موسسات آن شد که حجم قابل 
توجهی از پول مردم ناپدید و نقدینگی س��رگردان 
جامعه به جایی رسید که امروز شاهد ۱۶۰۰میلیارد 
تومان نقدینگی در جامعه و سکه ۳ میلیون و ۱۰۰ 

هزار تومان و دالر ۹ هزار تومانی هستیم.

غیرمجازها
معاون بانک مرکزی در ش��رایطی از پاکس��ازی 
این نهادها لب به س��خن گشوده که براساس آمار و 
اطالعات موجود اینگونه موسس��ات معموال توس��ط 
افرادی تاس��یس شده اند که دارای ارتباط سیاسی با 
یکی از مراکز قدرت بوند و به این واسطه، بدون رعایت 
قانون و گرفتن مجوز قانونی از بانک مرکزی فعالیت 

خود را در بازار پولی و مالی کشور آغاز کردند. 
 فرش��اد حیدری با اشاره به اینکه تامین مالی 
کش��ور بانک محور است و بهترین سیاست در این 
ش��رایط بهبود فضای کس��ب و کار اس��ت، مدعی 

شده که در سنوات گذشته آنچه موجب اخالل در 
نظام بانکی می ش��د عدم فرمان پذیری بانک ها بود 
که بخش��نامه ها را اجرا نمی کردند و دلیل این امر 
ه��م وجود پارازیت هایی در بازار پول بود و یکی از 
مخرب ترین پارازیت های بازار پول وجود موسسات 
مالی غیرمجاز هستند. اگر چه وی بر این باور است 
که این موسس��ات غیرمجاز مول��د دهه ۶۰ و ۷۰ 
بودند که در دهه های ۸۰ و ۹۰ گس��ترش یافتند 
اما آنچه کارشناسان و منتقدان نسبت به آن اذعان 
دارند این اس��ت که تولد، رشد و بلوغ و دست آخر 
تخلفات این موسس��ات همه و همه از بی نظارتی و 
عدم مس��ئولیت پذیری نهاد ناظ��ر آنها یعنی بانک 

مرکزی شکل گرفته و می گیرد. 

چالش های نرخ سود
حیدری با بیان اینکه یکی از سیاس��ت های ما 
این بوده که آرام آرام س��ود بانکی تابعی از بازدهی 
بخش اقتصادی باشد، تصریح کرد: منابع متعلق به 
مردم اس��ت و برآورد می ش��ود که درصد باالیی از 

خانوار ها درآمد غیرکارمزدی دارند.
حیدری با تاکید بر اینکه نرخ سود شبکه بانکی 
نباید به گونه ای باش��د که به یکباره برای حمایت 
از مصرف کننده تس��هیالت برای طیف وس��یعی از 
کش��ور چالش ایجاد ش��ود و این اقدام��ات باید به 
تدریج صورت گیرد، افزود: نظام بانکی باید اصالح 
شود؛ با اصالح نظام بانکی هزینه های سربار بانک ها 
کاهش می یابد و موجب افزایش بهره وری می شود.

 ای��ن ادعاهای وی در حالی مطرح ش��ده که 
در هیاهوی التهاب ارزی و فضای ناآرام اقتصادی، 
ای��ن روزها بانک ه��ای خصوصی ه��م نافرمانی از 

دس��تورات ش��ورای پول و اعتب��ار را پیش گرفته 
و س��ودهای ب��االی ۲۱ درصد به مش��تریان خود 
می دهند و این در حالی اس��ت ک��ه بانک مرکزی 
قباًل این فعالیت های سودی را تخلف شمرده بود.

همزمان با تش��دید نوسانات طال و ارز، تخلف 
س��ودی بانک های خصوصی آغاز ش��ده و اینطور 
به نظر می رس��د که ای��ن بانک ها در نقاط مختلف 
تهران و س��ایر ش��هرها، تالش دارند که سهمی از 

نقدینگی سرگردان مردم داشته باشند.

برآیند تمام موارد س��اد ش��ده از این موضوع 
پ��رده بر می دارد که بانک مرک��زی نه تنها قدرت 
الزم ب��رای برخورد با موسس��ات مالی غیرمجاز را 
نداش��ت بلکه قدرت نظارت در بازار های تحت امر 
خ��ود مانند س��که ،ارز و طال را هم ن��دارد که اگر 

داشت این بازهرا این همه مدت ملتهب نبودند. 
اگرچه متولیان برای��ن باورند که اقدامات قابل 
توجهی در این خصوص انجام داده و انشااهلل تا پایان 
تابستان یعنی یک و ماه نیم دیگر، شاهد ساماندهی 

این موسسات و حذف موسسات غیرمجاز از سیستم 
بانکی خواهیم بود اما تجربه این مساله را ثابت کرده 
ک��ه با حلوا حلوا های متولیان هیچ گاه دهان اقتصاد 

شیرین نشده است.

ساماندهی نیمه موفق
کارشناس��ان و تحلیلگران اقتص��ادی با وجود 
ادعاه��ای متولی��ان همچنان بر این مس��اله تایید 
دارند که اقدامات دولت یازدهم در مهار موسسات 
اعتب��اری غیرمج��از آنچن��ان هم ک��ه می گویند 
موفقیت آمی��ز نبوده و ای��ن تصمیم گیران تنها در 

تالشند تا این موسسات را ساماندهی کنند. 
این تحلیلگ��ران اقتصادی براین باورند که اگر 
دولت در نظر داش��ت هباش��د تا اق��دام منطقی و 
درس��تی دراین زمینه داشته باشد بیش از هر چیز 
باید قانون بانکداری را مورد پیگیری جدی تری قرار 
داده تا هرچه زودتر اجرا و به واسطه آن اختیارات 
متولیان بتوانند نظارت بهتر و موثرتری بر عملکرد 

موسسات مالی و اعتباری داشته باشند. 
از سوی دیگر با توجه به اینکه یکی از اولویت ها 
و برنامه های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید 
ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی 
کش��ور انتظار می رود با اجرای دقیق سیاست های 
پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجّدانه به آن ها، 
زمین��ه رونق تولید و ایجاد اش��تغال را در کش��ور 
بی��ش از پیش فراهم کنند ن��ه آنکه بابی تعهدی و 
بی مس��ئولیتی به گونه ای عمل کن��د که حتی اگر 
موسسات غیرمجاز هم جمع شدند، مشکل دیگری 

به نحوی جدید به اقتصاد کشور آسیب بزند. 

سیاست روز ساماندهی موسسات غیرمجاز را بررسی می کند؛

غیرمجازهای قدرتمند
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دبیر انجمن برنج کش��ور با بیان اینکه  س����بز محدودی��ت کش��ت برن��ج در اس��تان راه 
مازندران منوط به ش��رایط آبی است، گفت: تولید برنج در 

سال جاری از ۲.۲میلیون تن نمی تواند کمتر باشد.
جمیل علیزاده ش��ایق درباره مباحث مطرح شده مبنی 
بر ممنوعیت کش��ت برن��ج در نقاطی در اس��تان مازندران، 
اظهارداش��ت: محدودیت کش��ت برنج در اس��تان مازندران 
منوط به شرایط آبی اس��ت. وی افزود: از دیرباز کشت برنج 
در نقاطی از اس��تان های گی��الن و مازندران که معموال نوار 
ساحلی هستند، با ریسک باالیی همراه بوده است و کشاورزان 
می دانند که وقتی در این نقاط برنج کش��ت می کنند ممکن 
است به محصولشان آب نرسد و کشت شان آسیب ببیند. این 

مساله ای است که همواره وجود داشته است.
دبی��ر انجمن برنج کش��ور با بی��ان اینکه بهار امس��ال 
بارندگی های خوبی در مازندران و گیالن اتفاق افتاد، گفت: 
از حدود ۲4۰ هزار هکتار کش��ت برنج در اس��تان مازندران 

تنها ۲ هزار هکتار آن خسارت دیده است. 

شایق ادامه داد: اخیرا نیز وزارت جهاد کشاورزی اعالم 
کرده ما نمی توانیم به کشاورزان بگوییم چه محصولی بکارند 
ی��ا نکارند، بلکه تنه��ا در مناطقی که با بح��ران آب مواجه 
هس��تند می توانیم اعالم کنیم کش��ت صورت نگیرد، ضمن 
اینکه نام هیچ منطقه ای را نمی بریم و این مساله با توجه به 
شرایط آبی اعمال می شود. ضمن اینکه به استانداری ها این 
اختیار داده ش��ده که با توجه به شرایط منطقه خود در این 

زمینه تصمیم گیری کنند. 
وی با بیان اینکه در گذشته وزارت جهاد در این زمینه 
عجوالن��ه برخورد ک��رد، اضافه کرد: ای��ن وزارت خانه ابتدا 
اعالم کرد کش��ت برنج در ۱4 اس��تان ممنوع اس��ت و بعد 
این جمله را تصحیح و اعالم کرد کش��ت ممنوع نشده بلکه 

محدود شده است اما لفظ ممنوعیت از ذهن ها پاک نشد.
شایق تصریح کرد: اگر آن زمان وزارت جهاد به جای مطرح 
کردن بحث ممنوعیت، گفته بود مشکل آب داریم و کشاورزان 
کشت برنج را محدود کنند این مسائل بوجود نمی آمد در حال 

حاضر در بسیاری از نقاط که کمبود آب وجود دارد.  مهر

دبیر انجمن برنج کشور اعالم کرد
محدودیت مشروط کشت برنج در مازندران

مش��اور رئیس سازمان خصوصی سازی  گفت: با توج��ه به عدم ثبت نام جدید اص����ل 44
ب��رای س��هام عدالت، ادامه فعالیت نیروی انس��انی ش��اغل 
درتعاونی های شهرس��تانی منتفی اس��ت اما به زودی طلب 

مانده این افراد پرداخت خواهد شد.
جعفر س��بحانی در پاسخ به این پرس��ش که با آزاد سازی 
س��هام عدالت در قالب صندوق های سرمایه گذاری، تعاونی های 
سهام عدالت عمال منحل شده و نیروی انسانی این تعاونی ها هم 
بالتکلیف هس��تند، آیا برنامه ای برای ساماندهی این افراد وجود 
دارد؟ اظهار کرد: تا زمانی که مصوبه مجلس درخصوص آزادسازی 
سهام عدالت به تایید نهایی نرسد نمی توان هیچ اظهارنظری کرد.

مش��اور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: طبق 
آنچه که در الیحه ارس��الی به مجلس پیش بینی شده بود، 
در صورت آزادسازی برگه اوراق سهم از طریق صندوق های 
ETF در بورس انجام خواهد شد. وی ادامه داد: با عملیاتی 
شدن این امر، طبیعتا شرکت های سرمایه گذاری استانی از 

گردونه خارج خواهند شد.

سبحانی با اشاره به تعاونی های شهرستان ها که کار ثبت نام 
س��هام عدالت را انجام می دادن��د، تصریح کرد: با توجه به رقم 
اعتبار دولت برای تس��ویه حساب، عمال نیروی انسانی شاغل 
در این تعاونی ها به لحاظ جایگاه اس��تخدامی نکته ای ندارند. 
براساس مقررات، مقرر شده بود در هنگام ثبت نام از مشموالن 
سهام عدالت این تعاونی ها فعال باشند و به امر ثبت نام کمک 
کنند و اکنون که دیگر موضوع ثبت نام برای مشموالن وجود 
ندارد، طبیعتا بحث ادامه فعالیت آنان در این امر منتفی است.

س��بحانی ادامه داد: حق الزحمه این افراد نیز پرداخت 
شده و مابقی طلب مورد نظر آنها نیز با مساعدت دولت که 
طی یک ماه گذشته مبلغ و اعتباری را به این امر اختصاص 
داد، ب��ه زودی پرداخ��ت می ش��ود و به طور کامل تس��ویه 

حساب با تعاونی های شهرستانی صورت می گیرد.
وی یادآور شد: به لحاظ قانونی کار جدیدی با این تعاونی ها 
نداریم اما تالش خواهد ش��د در صورتی که الیحه آزادسازی 
س��هام عدالت در مجلس به تصویب برسد در صورت امکان از 

پتانسیل نیروی انسانی این گروه استفاده کنیم.  مهر

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد
تعاونی های سهام عدالت تسویه حساب می شوند


