
رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به آمارهاي 
جديد بان�ك مركزي كه حاك�ي از جابه جايي 
۱۵۰ هزار ميليارد تومان سپرده از حساب هاي 
بلندمدت به حس�اب هاي كوتاه مدت اس�ت، 
هشدار داد و گفت: »در صورتي كه برنامه ريزي 
انجام نش�ود خطر آنك�ه اين س�پرده ها وارد 
بازارهاي س�وداگرايانه بش�ود، وجود دارد.« 
براساس آمار بانك مركزي و افت ميزان صادرات 
در سال گذشته حاكي از آنس��ت كه افزايش ۲۶ 
درصدي س��پرده هاي بانكي و كاه��ش واردات و 
ش��يب نزولي صادرات غيرنفتي، نش��ان از ركود 
عميق و پارك س��رمايه هاي تولي��د و واردات در 
بانك ها است. روز گذشته نيز رئيس اتاق بازرگاني 
تهران ب��ا تأكيد برهمي��ن آمار نس��بت به ورود 

سرمايه ها به بازارهاي سوداگرانه هشدار داد. 
مسعود خوانساري در جلس��ه هيئت نمايندگان 
اتاق تهران گفت: »واردات در پنج ماهه ۹۸ حدود 
۱۷ ميليارد و ۷۳۹ ميليون دالر بوده كه ۷ درصد 
كاهش را نشان مي دهد، اما اين كاهش عمدتاً در 
ارتباط با واردات از چين، كره جنوبي و فرانسه بوده 
است؛ چراكه قطعات منفصله و ماشين آالت از اين 
كشورها وارد مي شده اس��ت، اما تركيه و هند با 

افزايش صادرات به ايران مواجه بوده اند.« 
وی افزود: »در گزارشات بانك مركزي، نقدينگي 

به ميزان ۲۵ درصد در ۱۲ ماهه منتهي به خرداد 
۹۸ اضافه شده و به مبلغ هزار و ۹۸0 هزار ميليارد 
تومان رسيده اس��ت؛ ضمن اينكه س��هم پول از 
نقدينگ��ي به ۱۵ درص��د افزايش يافت��ه كه اين 
به معناي آن اس��ت كه گرايش��ي از سپرده هاي 
بلندمدت به سمت سپرده هاي كوتاه مدت بيشتر 
شده است؛ به نحوي كه ۱۵0 هزار ميليارد تومان 
از سپرده هاي بلندمدت كم شده است كه ممكن 

است به سمت سوداگري رفته باشد.« 
  مجلس تصويب اليحه تجارت را متوقف 

كند
رئيس ات��اق بازرگاني ته��ران با اش��اره به بحث 
اليحه تجارت در مجلس گف��ت: »اين اليحه كه 
در مجلس مطرح اس��ت سابقه ۸۵ س��اله دارد و 
اين قانون يك قانون مادر اس��ت، بنابراين تغيير 
چنين قانوني با اقدام��ات ضرب االجلي منطقي 
نيست و نيازمند نظر كارشناسان است. متأسفانه 
۱0۹ ماده آن به تصويب رسيده در مجلس و ما از 

مجلس مي خواهيم اين روند را متوقف كند.« 
وي با اشاره به اليحه تجارت در مجلس گفت: »۸۵ 
سال است كه قانون تجارت در كشور به عنوان يك 
قانون مادر مطرح مي ش��ود، ضمن اينكه تمامي 
افرادي كه در كس��ب و كار دس��تي دارند، با تك 
تك مواد آن آشنا هستند، پس تصويب اين قانون 

در يك ضرب االجل منطقي نيست؛ اين در حالي 
اس��ت كه از مجلس مي خواهيم كه تصويب اين 

قانون را متوقف نمايد.« 
  بخش خصوصي با اج�راي قانون تجارت 

مشكل دارد 
نايب رئيس كميسيون اتاق بازرگاني تهران معتقد 
است: »بايد پذيرفت كه قانوني كه در سال ۱۳۱۱ 
به تصويب رسيده، نمي تواند كارايي خودش را در 
زمان حال داشته باشد؛ بنابراين در رابطه با اينكه 
اين قانون بايد اصالح شود شكي نيست، اما اتفاقي 
كه اكنون در حال وقوع اس��ت، مغاير آن چيزي 

است كه بايد اتفاق بيفتد.« 
محمد اتاب��ك افزود: »بر اس��اس مت��ن الفاظي 

كه در قانون آم��ده ناملموس به نظر مي رس��د و 
بر اساس علوم نظري اين قانون تدوين شده است، 
در حالي كه براي الفاظي كه در حوزه اقتصاد كار 
مي كنند، بايد براساس قطعيت قانون تدوين شود؛ 

بنابراين قانون مذكور اشكال ماهوي دارد.« 
وي در جلس��ه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران اظهار داشت: »نتيجه چنين قانوني ورود 
صد برابري پرونده به قوه قضائيه است و اين خالف 
آن چيزي اس��ت كه قوه قضائيه ام��روز پيگيري 

مي كند.« 
اتابك با اش��اره ب��ه تدوين قانون تج��ارت گفت: 
»فعاالن تجاري و توليدكنندگان قادر به كار كردن 
با اين قانون نخواهند بود، زيرا اين قانون ماهوي 
به گونه اي تدوين شده كه بر اساس تفسير و ناظر 
به علوم نظري اس��ت، در حالي كه ما در اقتصاد 

نيازمند علوم قطعي هستيم.« 
نايب رئيس كميسيون اتاق بازرگاني تهران بيان 
داشت: »عامه موضع گيري هاي فعاالن اقتصادي 
اين است كه فعاًل در مورد تصويب اين قانون دست 
نگه داشته ش��ود و ش��رايط اقتصادي كشور را از 

اينكه هست در مخاطره بيشتري قرار ندهيم.« 
  اليحه دولت مشكالت تجارت را افزايش 

مي دهد
يك عضو ديگر هيئت نماين��دگان اتاق بازرگاني 
تهران نيز با بيان اينكه در كش��ور قوانين زيادي 
وجود دارد، افزود: »متأس��فانه اي��ن قوانين اجرا 
نمي ش��ود و الزامي براي اجراي آن وجود ندارد، 
زيرا افرادي كه به قانون عمل نمي كنند، مجازات 

نمي شوند.« 
محمد الهوتي كه در اين جلسه سخن مي گفت، 
افزود: »اگرچه تأكيد بسيار زيادي به حضور بخش 
خصوصي در جلسات مي شود، اما بنظر مي رسد 
حضور فعاالن بخش خصوصي در جلسات جنبه 
تشريفاتي دارد و شنيدن نظرات بخش خصوصي 
براي مس��ئوالن اهميتي ن��دارد و توجهي به آن 

نمي شود.« 
وي اظهار داشت: »مطالبه ما بايد اجراي قوانين و 
مر قانون باشد و تا امروز اين اتفاق نيفتاده است و 
اگر اينگونه نبود امروز شاهد قوانين خلق الساعه 
نبوديم. قانون تجارت اين روزها در حال تصويب 
اس��ت و موافقان اليح��ه آن را برتري��ن قانون و 
مخالفان آن را بدترين مي دانن��د. اين در حالي 
اس��ت بخش خصوصي معتقد اس��ت كه اليحه 

مذكور مشكالت تجارت را افزايش مي دهد.« 
الهوتی با اشاره به جلسه يكي از نهادها با بخش 
خصوصي گفت: »در جلسه اي كه فعاالن بخش 
خصوصي با يك��ي از نهاده��ا داش��تند، فعاالن 
اقتصادي و حقوقدانان حاضر در جلسه، مخالفت 
خود را با قانون جديد تج��ارت اعالم كردند، ولي 

مجلسي ها آن را بهترين قانون مي دانند.« 
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 خطر ورود  ۱۵۰ هزار ميليارد تومان سپرده بانکی
به بازارهاي سوداگرايانه

رئيس اتاق بازرگاني تهران هشدار داد

واردات در ۵ ماهه اول امسال 7 درصد كاهش يافته است 

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

مديركل سازمان استاندارد در واكنش به 
گندم هاي آلوده به ضايعات:

توري غربال گندم استاندارد  نيست
در حالي كه ش�ركت بازرگاني دولتی خبر آلوده ب�ودن گندم را به 
ضايعات تكذيب كرده است، مديركل سازمان ملي استاندارد با بيان 
اينكه توري گندم مورد استفاده در فرايند خريد تضميني گندم با 
اس�تاندارد ملي ايران انطباق ندارد؛ از ورود كميسيون كشاورزي 
مجلس ش�وراي اس�المي براي بررس�ي كيفيت گن�دم خبر داد. 
دو روز پيش دبيركل كان��ون انجمن هاي صنايع غذاي��ي ايران اعالم 
كرد: »فساد گسترده اي در سيستم خريد تضميني گندم شكل گرفته 
است؛ به گونه اي كه ساالنه ۷00 هزار تن ضايعات همچون شن و خاك و 
ضايعات گندم به ارزش هزار ميليارد تومان به عنوان گندم، وارد پروسه 

خريد و فروش و تحويل گندم مي شود.«
محمدرضا مرتضوي خاطر نشان كرد: »ما سه س��ال است كه به وزير 
جهاد كشاورزي هشدار داده و متذكر شده ايم كه فساد گسترده اي در 
سيستم خريد تضميني گندم شكل گرفته است، اما توجهي نمي شود... 
طبق قانون در فرايند خريد تضميني گندم براي جلوگيري از تحويل 
ضايعات، شن و خاك همراه گندم، بايد از توري استاندارد ۲0۲ استفاده 
كنند، اما مسئوالن مربوطه براي آنكه تخلف خودشان را بپوشانند، به  
جاي استفاده از توري استاندارد از توري غير استاندارد ۲۲ كه ضايعات، 
ش��ن و خاك را از خود عبور نمي دهد، در مراكز خريد گندم استفاده 

مي كنند.«
به دنبال مطرح ش��دن اين موضوع خبرنگار ايس��نا ب��راي پيگيري به 
يكي از كارخانه هاي آردسازي تهران مراجعه كرد كه طبق مشاهدات 
ميداني ص��ورت گرفته، در گندم ه��اي در حال تخليه مق��دار زيادي 
سنگ هاي درشت ديده شد كه پس از عبور گندم از جك هاي تخليه، 
اين سنگ هاي درشت جدا شدند و براي ادامه روند پاكسازي كه شامل 
پنج مرحله است، به مراكز پاكسازي فرستاده شدند و در هر كدام از اين 
مراحل انواع ضايعات همچون ش��ن، خاك، پنيرك، سنگ هاي ريز و 
درشت و... مشاهده و جداسازي شدند تا محموله گندم در انتهاي فرايند 

براي آسياب فرستاده شود. 
طبق صحبت هاي مسئوالن اين كارخانه، هر محموله گندم داراي دو 
نوع آفت )ضايعات( مفيد و غير مفيد است كه ضايعات مفيد شامل هر 
چيزي غير از گندم اس��ت كه قابليت آس��ياباني دارد، اما ارزش كيفي 
ندارد در حالي كه ضايعات غيرمفيد )كاه، كزل، س��نگ و شن( ارزش 

آسياباني ندارند. 
در ادامه در آزمايش��گاه اين كارخانه ميزان اف��ت )ضايعات( گندم ها 
با دو توري اس��تاندارد و غيراس��تاندارد )كه متخلفان در فرايند خريد 
تضميني گندم از آن اس��تفاده مي كنند( بررسي شد. نتيجه آزمايش 
نشان مي دهد كه ميزان ضايعات خارج ش��ده در اين محموله گندم از 
توري ۲*۲ حدود ۳/۸ درصد و در توري ۲0*۲ حدود ۶ درصد اس��ت 
و در مجموع نيز گندم هاي وارد شده از مراكز خريد به اين كارخانه ۱0 

درصد ضايعات داشتند. 
همچنين نمونه اي از گندم خريداري ش��ده از خود كشاورزان در اين 
 آزمايش مورد بررس��ي قرار گرفت كه ضايعات موجود در آن ۴ درصد 
بود؛ اين موضوع نش��ان مي دهد كه مطابق اظه��ارات دبيركل كانون 
انجمن هاي صنايع غذايي ايران، اين دالالن هس��تند كه پس از خريد 
گندم از كشاورزان، آن را با ضايعات مخلوط كرده  و به دولت مي فروشند، 
در حالي كه ضايعات موجود در گندم خريداري ش��ده از كش��اورزان، 

ضايعات به مراتب كمتري دارد. 
مديركل دفتر نظارت بر اجراي استاندارد صنايع غيرفلزي سازمان ملي 
اس��تاندارد ايران درباره موضوع مطرح ش��ده مبني بر وجود ضايعاتي 
همچون شن و خاك در گندم خريداري شده از سوي دولت در فرايند 
خريد تضميني گندم، اظهار كرد: »كان��ون انجمن هاي صنايع غذايي 
ايران پيشتر اين موضوع را به ما اعالم كرده بود و سازمان ملي استاندارد 
دس��تورالعملي كه توس��ط متولي اصلي خريد گندم تهيه شده بود را 
بررس��ي كرد كه طبق نتيجه آن الك )توري( گندم با اس��تاندارد ملي 
ايران انطباق نداش��ت و در پي اين نتايج، در جلس��اتي از متوليان اين 
بخش خواستيم كه اين موضوع را اصالح كنند تا با استاندارد ملي ايران 

انطباق پيدا كند.« 
وي افزود: »وقتي درجه الك با استاندارد ملي ايران انطباق نداشته باشد، 
مي تواند كيفيت گندم تحويلي به كارخانه هاي آردسازي و كيفيت آرد 

توليد شده آنها را پايين بياورد.« 
اميني با بيان اينكه اجراي استاندارد نياز به اقدامات و زيرساخت هايي 
دارد، از ورود كميس��يون كش��اورزي مجلس شوراي اس��المي براي 
بررس��ي كيفيت گندم خبر داد و تصريح كرد: »در جلساتي كه امسال 
با حضور مس��ئوالن وزارت جهاد كش��اورزي، متوليان خريد گندم و 
اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي برگزار شده بود، 
مسئوالن مربوطه وعده دادند شرايط الزم براي اجراي اين استاندارد 

را فراهم كنند.« 
  كوتاهي در برخورد با فساد گندم، جرم محسوب مي شود

يك عضو كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در اين 
خصوص گفت: »اگر ح��رف رئيس كانون انجمن ه��اي صنايع غذايي 
ايران درباره فساد در سيستم خريد تضميني گندم صحت داشته باشد، 
از شخص وزير جهاد كش��اورزي تا پايين ترين س��طوح مديريتي اين 
وزارت خانه مسئول هستند.«  س��يد راضي نوري در گفت وگو با ايسنا 
در باره س��خنان رئيس كانون انجمن هاي صنايع غذاي��ي ايران اظهار 
داشت: »اين شيطنت ها سابقه اي طوالني دارد. اگر حرف رئيس كانون 
انجمن هاي صنايع غذايي ايران صحت داش��ته باش��د، از شخص وزير 
جهاد تا پايين ترين سطوح مديريتي اين وزارتخانه مسئول هستند. مگر 
مي شود كه ميلياردها تومان پول حرام به جيب كشاورز برود؟ اين پول ها 
عايد افراد خاصي مي شود. گويي وزارت جهادكشاورزي با موضوع گندم 
شوخي مي كند. آنها موظف هستند با خطاكاران برخورد كنند تا درس 

عبرتي براي ديگران شود.« 
نوري به لزوم رس��انه اي ش��دن چني��ن مطالبي تأكيد ك��رد و گفت: 
»چناچه اي��ن گواهي ه��ا و گفته رئي��س كانون انجمن ه��اي صنايع 
غذايي ايران حقيقت داشته باشد، بايد آنها را به كميسيون كشاورزي 
مجلس بفرستد. ما وظيفه داريم كه وزارت جهاد كشاورزي و صمت و 
دستگاه هاي نظارتي را دعوت كنيم و از آنها توضيح بخواهيم. آنها بايد 

پاسخگوي امنيت غذايي مردم باشند.« 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

11527969لعابيران
6898498سيمانغرب

18998904نوشمازندران
15028715افست

7161340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
10390493توليدمحورخودرو

11795558سيمانتهران
8234387كارخانجاتتوليديشيشهرازي

4035189بيمهما
4234198ليزينگخودروغدير

311311455سيماناصفهان
2612122سيمانسپاهان
11006513كاشيالوند
15746728قندنيشابور
10537478سيمانايالم

4405199تجارتالكترونيكپارسيان
331421496فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر

16177726ايرانتاير
2579115ليزينگايرانيان
4585204سيمانداراب
15514690فوالدخراسان
20064889سيمانقائن
13010574پارسمينو

52823بانكصادراتايران
48621بانكتجارت

7277312توسعهمعادنرويايران
2362101ليزينگصنعتومعدن

4330185لبنياتپاك
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7270260داروسازيزهراوي

4086141سرمايهگذارياعتبارايران
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313861079قنداصفهان
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17157548آسانپرداختپرشين
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12401235مسشهيدباهنر

361568حملونقلبينالملليخليجفارس
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207422بينالملليتوسعهساختمان
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23389215ايرانمرينوس

613056آهنگريتراكتورسازيايران
22582199شيرپاستوريزهپگاهخراسان

12759111پتروشيميجم
18392160سرمايهگذاريداروييتامين

26844231سيمانخاش
13777115سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

704258نيرومحركه
1032185داروسازيامين

522343فوالدكاوهجنوبكيش
42415321خوراكدامپارس

23314167شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
1290683سيمانبجنورد

935159صنايعكاغذسازيكاوه
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1378175كالسيمين
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1671343پارسسويچ
3194369الميران

1985333سيمانفارس
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19062سرمايهگذاريخوارزمي
63446سرمايهگذاريمليايران

1258910گروهصنعتيسپاهان
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63200گروهمديريتسرمايهگذارياميد
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شرکت آب و فاضالب استان البرز «سهامی خاص»

 (شماره 72/ب ج/98) 

ارزه�اي كش�ورهاي صادركنن�ده نف�ت پ�س از حمل�ه ب�ه 
تأسيس�ات نفتي ب�ا افزاي�ش محس�وس قيمت مواجه ش�دند. 
به گزارش رويت��رز، قيمت نفت در پ��ي حمله پهپاده��اي يمني به 
تأسيسات نفتي عربس��تان تا ۱۵ درصد نيز افزايش پيدا كرد كه اين 
بزرگ ترين جهش روزانه قيمت اين محصول در طول ۳0 سال اخير 
محسوب مي شود. افزايش شديد قيمت نفت ديگر بازارها نظير بازار 
بورس و ارز را نيز تحت الشعاع قرار داده و با افزايش تقاضا براي ارزهاي 

نفتي، بازار دستخوش تغييرات جديدي شده است. 
كايويوكه سوزوكي، مدير معامالت ارزي در بانك  »سوسيه جنرال« 
فرانسه گفت: در مقايس��ه با تحركات بزرگ اخير در قيمت نفت، بازار 
ارز و اوراق قرضه نسبتاً با آرامش بيش��تري به كار خود ادامه مي دهد، 
چراكه سرمايه گذاران هنوز در حال برآورد پيامدهاي ريسك هاي فعلي 
هستند.  در معامالت ديروز بازارهاي ارز، كرون نروژ در برابر يورو يك 
درصد تقويت شد و هر يورو به ۹/۸۵۶۵ كرون عقب نشست. ارزش پول 
ديگر صادركننده بزرگ نفت اروپا يعني روسيه نيز صعودي بود تا جايي 
كه روبل به باالترين سطح خود در طول هفت هفته اخير در برابر يورو 
رسيد. از سوي ديگر اما ارزهاي امن نظير فرانك سوئيس و ين ژاپن كاماًل 
در موضع دفاعي قرار گرفتند. دالر امريكا از ديگر برندگان بزرگ امروز 

بود: هر يورو با 0/۶ درصد كاهش ب��ه ۱/۱00۴ دالر و هر فرانك با 0/۳ 
درصد كاهش به ۱/00۸۳ دالر كاه��ش يافتند. ديگر ارز مهم اروپايي 
يعني پوند نيز در برابر دالر نزولي بود و تا ۱/۲۴۱۱ دالر عقب نشست. 
يوكيو ايشيزوكي، استراتژيست ارشد مؤسسه »دايوا سكيوريتيز« گفت: 
پاسخ بازار ارز به تنش هاي خاورميانه هنوز مشخص نيست. هر چند ين 
در شرايط فعلي ميل به افزايش دارد، اما تقاضا براي خريد دالر نيز رو به 
افزايش است. در برابر ديگر ارزها، هر دالر امريكا به ازاي ۱/۴۶۲۱ دالر 
استراليا، ۱/۳۲۵۱ دالر كانادا، ۱/۳۷۶۴ دالر سنگاپور،۱0۸/۱۷۳۳ ين 

ژاپن و ۷/0۸۸۸ يوآن چين مبادله شد. 

افزايش ۱۵ درصدی قيمت نفت با انفجار آرامکو
      جهان نما

ش�اخص س�هام هندوس�تان پ�س از اينك�ه ب�ه دنب�ال 
نف�ت  قيم�ت  عربس�تان،  نفت�ي  تأسيس�ات  ب�ه  حمل�ه 
ح�دود ۱۰ درص�د جه�ش ك�رد، ب�ه ش�دت پايي�ن آم�د. 
به گزارش اسپوتنيك، پس از اينكه به دنبال حمله به تأسيسات نفتي 
عربستان )آرامكو(، قيمت نفت حدود ۱0 درصد جهش كرد، شاخص 
سهام هندوستان به شدت پايين آمد. هند سومين واردكننده بزرگ 
نفت جهان است و اين ترس وجود دارد كه با افزايش تنش ها در خليج 
فارس، با باال رفتن هزينه براي انرژي، رشد اقتصادي اين كشور كند 
شود.  شاخص ملي س��هام هند، نيفتي۵0 با 0/۷۹ درصد افت در روز 
دوش��نبه و 0/۸۵ درصد افت در روز سه ش��نبه به ۱0۹۱0/۲0 واحد 
رسيد.  شاخص ديگر س��هام هند، بي اس اي  سنس��كس، هم با افت 
0/۷۳ درصدي در روز دوش��نبه و افت 0/۸۷ درصدي روز سه ش��نبه 

به۳۶۸0۱/۹۳ واحد رسيد.
  نايب رئيس و مدي��ر تحقيقات ش��ركت كارگزاري س��هام كاروي، 
راوي سينگ گفت: هرچند امريكا توليد نفت ش��يل خود را افزايش 
داده اس��ت، اما ظرفيت محدودي براي پر كردن جاي خالي صادرات 

عربستان دارد.

 سهام هند به دنبال جهش
 قيمت نفت  سقوط كرد

اگرچه تأكيد بسيار زيادي 
به حضور بخش خصوصي در 
جلسات مي شود، اما به نظر 
مي رسد حضور فعاالن بخش 
خصوصي در جلسات جنبه 
تش�ريفاتي دارد و شنيدن 
نظرات بخش خصوصي براي 
مس�ئوالن اهميتي ندارد و 
توجهي ب�ه آن نمي ش�ود


