
رئي�س ات�اق بازرگاني خرمش�هر گف�ت: تا 
پيش از اين مردم آب�ادان از حضور عراقي ها 
بس�يار ناراحت بودند، اما از زمان ممنوعيت 
ورود آنه�ا وضعيت كس�ب و كار و رونق بازار 
خراب ش�ده و حاال به دنبال آن هس�تند كه 
دوب�اره عراقي ها به اي�ن منطق�ه بازگردند. 
س��يد احمد حس��يني فر در خص��وص وضعيت 
بازارچه هاي مرزي به خصوص منطقه آزاد اروند 
گفت: يك هفته مانده به اربعين ورود عراقي ها به 
منطقه آزاد اروند ممنوع ش��د. اين در حاليست 
كه تا پيش از اي��ن مطابق قواني��ن مناطق آزاد، 
خارجي ها مي توانستند بدون گرفتن ويزا در اين 
مناطق تردد كنند، اما با توجه به اتفاقاتي كه در 
اين مدت در اروند، آبادان و خرمش��هر رخ داد و 
خريد بي س��ابقه اتباع عراقي از بازارچه ها دولت 
تصميم گرفت ك��ه فقط با اخذ وي��زا اتباع عراق 
مجاز باشند كه به اين مناطق تردد كنند. همين 
امر باعث ش��د كه تقريب��اً ورود عراقي ها به اين 

مناطق به صفر برسد. 
رئيس اتاق بازرگاني خرمش��هر ادام��ه داد: نكته 
جالب اين است كه تا پيش از اين مردم آبادان از 
حضور عراقي ها بسيار ناراحت بودند، اما از زمان 
ممنوعيت ورود آنها وضعيت كسب و كار و رونق 
بازار خراب ش��ده و حاال به دنبال آن هستند كه 

دوب��اره عراقي ها به اين منطق��ه بازگردند. حتي 
شنيده ها حاكي از اين است كه قصد دارند با اعمال 
نفوذ مس��ير ورودي را از منطقه اروند كنار ايجاد 
كنند. بدين ترتيب شهر خرمشهر را دور خواهند 

زد و يك مسير طوالني به وجود خواهد آمد. 
وي ادام��ه داد: درآم��د منطقه آزاد اروند س��ال 
گذشته 5 هزار و 500 ميليارد ريال بوده كه 95 

درصد آن حاصل از گمرك خرمشهر بوده است، 
اما االن برخي به دنبال اين هستند كه اين شهر را 

از مسير اقتصادي عراق و ايران خارج كنند. 
وي در خصوص فعاليت بازارچه هاي مرزي گفت: 
فلسفه ايجاد اين نوع بازارچه ها فروش محصوالت 
كشور همسايه به شهروندان داخلي بوده است، 
اما اكنون شرايط به گونه اي پيش رفته كه مردم 

هيچگونه استقبالي از اين بازارچه ها نمي كنند و 
حاضر هس��تند براي خريد به گرجستان و ساير 
كشورهاي همسايه سفر كنند، اما از اين بازارچه ها 
خريد نكنند، زيرا ديگر به فروشندگان و فعاالن 

اين بازار اعتماد ندارند. 
حسيني فر افزود: با گران ش��دن ارز و مشكالت 
خ��روج و ع��وارض، بيش��تر فعاالن اي��ن حوزه 
جنس هاي تقلبي يا داخلي را ب��ه عنوان كاالي 
خارجي عرضه مي كردند و چون نظارت درستي 
بر اين مناطق وجود ندارد باعث ش��د كه اعتماد 
مردم از كاسبان از بين برود و اكنون شاهد ركود 

شديد در اين بازارچه ها هستيم. 
وي درخصوص ساماندهي كولبران، ته لنجي ها 
و ساير مبادي ورود ش��خصي كاال گفت: كاهش 
قدرت خريد مردم و باال رفت��ن قيمت ارز باعث 
ش��ده كه در اين مدت واردات به حداقل برسد، 
به طوري كه در ش��ش ماه��ه دوم امس��ال اگر 
بخواهيم نس��بت بگيريم ميزان واردات از طريق 
اين مبادي 20 به 100 شده است. در واقع ديگر 
وارداتي صورت نمي گيرد كه بخواهيم كولبري 
يا ته لنجي را س��اماندهي كنيم. اكنون وضعيت 
طوري است كه خانواده هاي ايراني فقط به فكر 
تأمين مواد غذايي و دارو هستند و هزينه اي بابت 

ساير اجناس نمي كنند. 

كش�ور در حال�ي اي�ن روزها ب�ا چال�ش بزرگ 
افزاي�ش نقدينگي دس�ت و پنجه ن�رم مي كند 
ك�ه برخ�ي از بانك ها خود ب�ا عملك�رد خود به 
يكي از عوامل اصلي اين اتفاق تبديل ش�ده اند. 
به گ��زارش »ج��وان«، موضوع افزاي��ش نقدينگي 
در كش��ور اين روزها به يكي از چالش هاي اساسي 
مديران اقتصادي كشور تبديل شده است. اتفاقي كه 
تالش هاي زيادي از سوي مسئوالن براي كنترلش 
صورت گرفت، اما به رغم تمامي اين تالش ها، غول 
نقدينگي ه��ر بار با ورود ب��ه يك��ي از بازارها توازن 
اقتصادي كش��ور را مخت��ل مي ك��رد. در اين ميان 
بس��ياري از كارشناس��ان اقتصادي نيز بر اين باور 
هس��تند كه يكي از مهم ترين عوامل نوسانات اخير 
در بازار ارز، طال، مسكن و حتي اقالم ضروري مردم 
ورود همين غول نقدينگي به اين بازارها بوده كه در 
بانك های خاطی به وجود آمده اس��ت. بانك هايی 
كه قوانين بانك مركزی مانند نرخ س��ود را رعايت 
نمی كنند هنوز از ياد نرفته كه س��ال گذشته بانك 
آينده چگونه با افزايش نرخ سود نقدينگی بانك های 
قانونمدار را با سود بيشتر به خود جذب كرد. كاری 

كه هم اكنون نيز برخی بانك ها به روش های متفاوتی 
آن را انجام می دهند. 

در آخرين آمار كه در رس��انه ها منتشر شده حجم 
نقدينگي به مرز 1700 هزار ميليارد تومان رسيده 
اس��ت. از اين رقم حدود 1۴۸5 هزار ميليارد تومان 
آن مربوط به مجموع سپرده هايي است كه مردم در 
قالب سپرده هاي بلندمدت و كوتاه مدت در بانك ها 
قرار داده اند. اين در حاليست كه در اين دوره مجموع 
سپرده اضافه شده به حجم سپرده هاي بانكي حدود 
271 هزار ميليارد تومان بوده كه رقم اضافه شده در 
مقايسه با چند سال گذشته با اينكه بيشتر بوده، اما 

درصد رشد آن كاهش دارد. 
  بانك ها عامل توليد نقدينگي

اين آمار در شرايطي در ميان اقتصاددانان دست به 
دست مي شود كه همگان بانك ها را يكي از مهم ترين 
نهاده��اي تولي��د نقدينگ��ي در كش��ور مي دانند. 
نهادهايي كه همواره رقابت سنگيني با يكديگر براي 
جذب منابع مالي سطح جامعه دارند و در اين مسير 
همواره گوي سبقت را در افزايش ميزان سود بانكي 
از يكديگر مي ربايند. اين در شرايطي است كه بانك 

مركزي همواره يك دستور العمل واحد براي ميزان 
نرخ سود بانكي ابالغ مي كند، اما به نظر مي رسد كه 
در اين رقابت بانك ها توجهي به اين دستور العمل ها 
ندارند و در س��وي ديگر بانك مرك��زي نيز چندان 

تمايلي به پيگيري اين تخلفات نداشت. 
در همي��ن رابطه باي��د گفت كه اي��ن روزها به رغم 
بخشنامه بانك مركزي در خصوص رعايت سقف 20 
درصد براي سپرده هاي بانكي اما برخي از بانك هاي 
كه عمدتاً خصوصي نيز هس��تند، در شرايط فعلي 
سود باالتر از 20 درصد به مشتريان خود مي دهند. 

اما نكته جالب تر اينجاست كه در بانك هاي دولتي و 
شبه دولتي نيز اگرچه رسماً نرخ سود خود را حداكثر 
20 درصد اعالم مي كنند، اما گفته مي شود كه اين 
بانك ها نيز براي جذب مشتريان متمول و جلوگيري 
از خروج مبالغ آنان از بانك هايشان، مصوباتي خاص 
انجام مي دهند كه به سپرده هاي آنان سودي چند 
درصد باالتر بدهند.  بنابراي��ن مجموع اين اتفاقات 
باعث شده كه بانك هاي خصوصي به دليل پرداخت 
نرخ س��ود باال و س��رمايه گذاري هاي پر ريسك در 
پنج س��ال اخير بيش از 7۶ هزار ميلي��ارد تومان از 

بانك مركزي اضافه برداش��ت داشته  باشند كه اين 
رقم به تنهايي حدود يك س��وم پايه پولي كشور را 

تشكيل مي دهد. 
همچنين بر اس��اس گ��زارش مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس ۸5 درصد كل س��پرده هاي سيستم بانكي 
متعلق به 2/5درص��د افراد جامعه اس��ت. بنابراين 
بانك مركزي بيش از ۶0 ه��زار ميليارد تومان پايه 
پولي براي بازپرداخت سود سپرده به 2/5 درصد از 

ثروتمندترين افراد جامعه خلق كرده است. 
گفتني است، دليل اصلي اضافه برداشت بانك هاي 
خصوصي ناترازي منابع و مص��ارف اين بانك ها در 
چند سال اخير بوده اس��ت. صورت هاي مالي نشان 
مي دهد ن��رخ باالي س��ود س��پرده از داليل اصلي 

شكل گيري اين ناترازي است. 
  برخورد ش�ديد بانك مركزي با سود باالتر 

از 20 درصد
به نظر مي رس��د كه بانك مركزي كه اين روزها در 
حال اصالح س��اختار مالي كش��ور اس��ت، با هدف 
كنترل نقدينگ��ي تالش مي كند كه ب��ا بانك هايي 
كه باالتر از 20 درصد س��ود به س��پرده ها پرداخت 

مي كنند، برخورد جدي كند. 
بر اساس گزارشي كه روز گذشته خبرگزاري فارس 
منتشر كرد، در جلسه اخير رئيس كل بانك مركزي با 
مديران عامل بانك ها موضوع نرخ سود بانكي مطرح 

شد كه در اخبار رسمي به آن اشاره اي نشده بود. 
همتي در اين جلسه تأكيد كرده است از امروز به بعد 
بانك مركزي با بانك هايي كه باالتر از 20 درصد سود 
سپرده پرداخت كنند، به شدت برخورد خواهد كرد.  
وي تصريح كرد:  از نظر ما نرخ سود هماني است كه 
شوراي پول و اعتبار تصويب كرده است )15 درصد 
نرخ سود سپرده يكساله( اما چون تعداد تخلفات از 
مصوبه شوراي زياد اس��ت به صورت گام به گام به 
سمت مصوبه ش��ورا حركت مي كنيم. همانطور كه 
براي كاهش نرخ ارز گام به گام حركت كرديم براي 

نرخ سود بانكي هم از اين روش استفاده مي كنيم. 
همتي بر التزام بانك مركزي بر نرخ س��ود س��پرده 
مصوب ش��وراي پول و اعتبار تأكيد ك��رد  و گفت: 
در گام اول از امروز نرخ سود باالي 20 درصد نبايد 
داشته باشيم و اگر بانكي باالتر از اين نرخ سود سپرده 
تعيين كرد، به طور جدي و به س��رعت با آن بانك 

برخورد مي كنيم. 
حال بايد منتظ��ر ماند و ديد كه آي��ا بانك مركزي 
اين بار عزم جدي براي اجراي مصوبه س��قف سود 
بانكي را دارد يا اين بار نيز به علت تخلفات گسترده 
بانك ها بار ديگر مسئوالن بانك مركزي چشم روي 

اين تخلفات مي بندند. 
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سود 20 درصدی خط قرمز بانک مرکزی شد
بانك مركزي به دنبال برخورد شديد با بانك هاي متخلف در ارائه سود بانكي جعفر تكبيري

  گزارش  یک

كولبري و ته لنجي به 20 درصد سال قبل رسيد
   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

4605398سرمايهگذاريصنعتنفت
6242297شهدايران
3459164كيميدارو

5615266سرمايهگذاريصنعتبيمه
143868سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

169780حملونقلتوكا
6017280سيمانفارس

7152332داروسازياسوه
4866218آلومراد

3220144آلومينيومايران
9736435پاكسان

3028134سرمايهگذاريساختمانايران
7188318كاشيپارس

10418447شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
3037129كارخانجاتتوليديشهيدقندي

4458187افست
9054371فراوردههاينسوزايران

132954بانكتجارت
202882توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

2527102نوسازيوساختمانتهران
5084203فرآوردههاينسوزپارس

6711264مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
94137سرمايهگذاريمسكن

5521214لنتترمزايران
6592251درخشانتهران
6597249فروسيليسايران

7317274مليكشتوصنعتودامپروريپارس
14456537بهپرداختملت

207477توريستيورفاهيآبادگرانايران
255092نوردآلومينيوم

9577333گلتاش
261388صنعتيآما

15072492آسانپرداختپرشين
119138واسپاريملت

3683110صنايعكاشيوسراميكسينا
195558ايراندارو
6344185شيشهوگاز

8994254داروسازيزاگرسفارمدپارس
99428بينالملليتوسعهساختمان

35384952سپنتا
92123سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

10121252كشتوصنعتچينچين
113228سيماندورود

210951كابلالبرز
91122سيمانشرق

226453بيمهدانا
156934سرمايهگذاريبوعلي

154733بانككارآفرين
11084232پارسدارو

316364سراميكهايصنعتياردكان
16898339پرداختالكترونيكسامانكيش

253947بيمهملت
299450سيماناروميه

541486نيروكلر
11788170خدماتانفورماتيك

97114ليزينگايران
288239حفاريشمال

116015بانكصادراتايران
569172معادنمنگنزايران

401950شيميداروئيداروپخش
440052مليسربورويايران

382843سايپاآذين
227424بانكملت

15833167پااليشنفتتبريز
248524تجارتالكترونيكپارسيان

457743كشتوصنعتپياذر
152214لبنياتپاك

498445صنايعپتروشيميخليجفارس
232721سرمايهگذاريسپه

424538كويرتاير
116710سرمايهگذاريشاهد

292625سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
117310سرمايهگذاريصنعتومعدن

464439توسعهمعادنرويايران
242520سختآژند

453737كشتيرانيجمهورياسالميايران
160813تامينسرمايهاميد

1123890حملونقلبينالملليخليجفارس
209016فرآوردههاينسوزآذر

1249792كربنايران
1068474داروييرازك

349324ريختهگريتراكتورسازيايران
526736معدنيوصنعتيچادرملو

10897بيمهالبرز
258716صنايعكاغذسازيكاوه

11437سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
296618كارتاعتباريايرانكيش

428125سيمانخوزستان
173810سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

384921ايرانتاير
527428گروهمديريتسرمايهگذارياميد

717037كارخانجاتداروپخش
311516سرمايهگذاريپارستوشه

732137معدنيوصنعتيگلگهر
440221لولهوماشينسازيايران

759436مسشهيدباهنر
1598568داروسازيسينا
23389مخابراتايران

16096سيمانشاهرود
16896سامانگستراصفهان

27099داروييلقمان
353511تكنوتار

535715همكارانسيستم
401911سرمايهگذاريشفادارو

18405بيمهآسيا
1918451شركتارتباطاتسيارايران
530914سرمايهگذاريداروييتامين

17054سيمانتهران
8972سيمانسپاهان

1172026پااليشنفتبندرعباس
2070645گروهصنعتيپاكشو
19084عمرانوتوسعهفارس

43519پتروشيميشازند
808516كالسيمين

11372بانكپارسيان
3317853پتروشيميپارس

12852سيمانفارسوخوزستان
27304حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

2599436سيمانبهبهان
17902لبنياتكالبر

19042بانكاقتصادنوين
9571بانكسينا
28662سيمانخزر

15021سرمايهگذاريپرديس
32872شيشههمدان

17971سرمايهگذاريتوسعهملي
98534سيمانقائن

29031سرمايهگذارياعتبارايران
42401فنرسازيخاور

54291پااليشنفتتهران
83381الميران

105081دشتمرغاب
34960بينالملليمحصوالتپارس
9170سرمايهگذاريخوارزمي

13980ليزينگصنعتومعدن
26270صنايعسيماندشتستان

97520سيمانخاش
58230سالمين

24090سيمانصوفيان
1-11436فوالداميركبيركاشان
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 واردات اسكناس ارز
 بدون محدوديت آزاد شد

واردات اس�كناس ارز ب�ا رعايت مق�ررات بانك مرك�زي و بدون 
ممانعت دس�تگاه هاي امنيت�ي، انتظامي و گمرك عملياتي ش�د. 
به گزارش فارس،  علي معقولي، مدي��ركل مركز واردات و مناطق آزاد 
ويژه اقتصادي گمرك در بخش��نامه اي به گمركات اجرايي اعالم كرد: 
پيرو بخش��نامه هاي ش��ماره 5002۸2/97/137 م��ورخ 97/۴/31 و 
59۴07۸/97/1۶7 مورخ 97/5/20 در خصوص شرايط ورود به كشور، 
نظر به اينكه مطابق بند )۴( مصوبات جلس��ه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي كشور مورخ 97/7/10 كه مصوب شده »هر شخص حقيقي و 
حقوقي، مي تواند با رعايت مقرراتي كه بانك مركزي اعالم كرده است به 
هر ميزان اسكناس ارز وارد كشور كند و هيچ يك از دستگاه هاي امنيتي 
و انتظامي و گمرك، حق ممانعت از آن را ندارند، هرگونه ممانعت، تخلف 
اداري محسوب مي شود و فرد متخلف، در صورت محكوميت، در بار اول 
به انفصال موقت به مدت ش��ش ماه و در صورت تكرار به مجازات هاي 
باالتر محكوم مي شود« مقتضي است دس��تور فرماييد مراتب اجراي 
صحيح بخشنامه، به كليه همكاران گمركي مستقر در مبادي ورودي 

مسافري ابالغ شود. 

حسابرسي نشدن ۶00 شرکت دريافت کننده 
ارز دولتي

دبيركل جامعه حس�ابداران رس�مي گفت: از حدود ۶00 ش�ركت 
دريافت كننده ارز دولتي اطالعاتي نداريم و آنها حسابرسي نشده اند. 
به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، س��يد محمد علوي افزود: از حدود 
۶00 شركت دريافت كننده ارز دولتي اطالعاتي نداريم و آنها حسابرسي 
نش��ده اند. اين موضوع را به همه مراجع قانوني منعك��س كرديم، اما 

پاسخي دريافت نكرديم. 
وي به برخي از س��ازوكارهاي مبارزه با فساد و پيشگيري از آن اشاره و 
اضافه كرد: اكنون ما فقط با مفسد مبارزه مي كنيم، در حالي كه مفسدان 

در حال تكثير هستند و بايد با فساد مبارزه كرد. 
علوي با اشاره به اينكه در زمينه ش��فافيت مالي قوانين زيادي داريم، 
گفت: متأس��فانه كس��ي به اين قوانين توجه نمي كند و قانون ها را بد 

مي نويسيم و ضمانت اجراي الزم را هم ندارند. 
دبيركل جامعه  حسابداران رسمي ايران  با بيان اينكه بايد قانون هاي 
مبارزه با فس��اد و پولش��ويي داش��ته باش��يم، تأكيد كرد: قوانين بايد 

مستحكم باشند و ضمانت اجرايي داشته باشند. 
علوي با اش��اره به تصوي��ب آيين نام��ه افزايش راهكاره��اي تقويت 
حسابرس��ي و ضمانت اجرايي حسابرس��ي مصوب هيئ��ت وزيران 
در ارديبهش��ت س��ال 13۸۸ گفت: در اين آيين نامه قيد شده است 
كه هر گونه تخصيص ارز و تس��هيالت ريالي باي��د صورت هاي مالي 

حسابرسي شده داشته باشند. 
وي با بيان اينكه گزارش حسابرسان در كشورمان قدرت بازدارندگي 
ندارد، افزود: ما تخلفات را كش��ف و اعالم مي كنيم، ام��ا با آن برخورد 

نمي شود. 
دبيركل جامعه حسابداران رسمي ايران گفت: سيستم و سامانه هاي ما 
جزيره اي است و دستگاه ها، اطالعات را با يكديگر به اشتراك نمي گذارند 

و با اين روش به نتيجه نمي رسيم. 
علوي گفت: مبارزه با فساد نبايد دستاويز تسويه حساب هاي سياسي 

قرار گيرد، زيرا در اين صورت مبارزه به حاشيه رانده مي شود. 

لزوم حفظ درآمد ارزي و کاهش مصرف ارز
سرپرس�ت س�ازمان توس�عه تجارت اي�ران اعالم ك�رد: تحريم 
ب�ا ه�دف كاه�ش درآم�د ارزي و افزاي�ش مص�ارف ارزي 
اعم�ال مي ش�ود، بنابراي�ن در اي�ن ش�رايط باي�د ب�ه دنب�ال 
حف�ظ درآمده�اي ارزي و كاه�ش مص�ارف ارزي باش�يم. 
به گزارش فارس، محمدرضا مودودي در مراس��م معرف��ي و تقدير از 
صادركنندگان نمونه استان تهران گفت: در شرايط جنگ اقتصادي چند 
نكته حائز اهميت است و اول اينكه كشورهاي اروپايي نتوانستند، نقش 
مؤثر خودشان را ايفا كنند. در شرايط تحريم هاي قبلي ما مي دانستيم 
كه بايد به خودمان اتكا كنيم و توانس��تيم خيلي از توطئه ها را خنثي 
كنيم، اما اين دوره اروپا اعالم كرد كه ما پش��ت س��ر شما هستيم، اما 
تاكنون نقشي را ايفا نكرده است و ما در اينجا بايد بدانيم كه ما در اين 

دوره باز هم بايد روي پاي خودمان بايستيم. 
وي افزود: تحريم به دنبال كاهش درآمد ارزي و افزايش مصارف ارزي 
است، بنابراين در اين ش��رايط بايد به دنبال حفظ درآمدهاي ارزي و 

همچنين كاهش مصارف ارزي باشيم. 
مودودي با بيان اينكه بايد گفتمان جديدي در بخش اقتصاد و تجارت 
بين بخش خصوصي و دولت شكل بگيرد، بيان داشت: ما بايد بپذيريم 
كه كشور بايد تغييري در نحوه توليد به خصوص در بخش توليد انجام 

دهد. 
وي بيان داشت: يكي از نكات مهم ظرفيت سازي در كاالهاي صادراتي 
اس��ت در بخش تعداد صادركنندگان ظرفيت ما بس��يار بالقوه است 
و بالفعل نرس��يده ايم و در قياس با كش��ور تركيه كه 70 هزار شركت 

صادر كننده دارد، تعداد شركت هاي ما بسيار كم است. 

 کمبود جوجه مرغ را گران کرد
رئيس اتحاديه مرغ و ماهي با بيان اينكه اگر مش�كالت پرورش و 
توليد مرغ حل نشود روند افزايشي قيمت آن ادامه خواهد داشت، 
اظهار كرد: به واسطه افزايش قيمت نهاده هاي دامي جوجه يك روزه 
و هزينه  حمل و نقل، قيمت مرغ روند افزايشي به خود گرفته است. 
به گزارش ايسنا، مهدي يوسف خاني در رابطه با افزايش قيمت 1000 
توماني گوشت مرغ گفت: در حال حاضر قيمت مرغ و افزايش آن براي 
جامعه حس��اس ش��ده، زيرا اين محصول ارزان ترين خ��وراك جامعه 

است. 
رئيس اتحاديه مرغ و ماهي ادامه داد: در چند روز گذشته توليد و پرورش 
مرغ به شدت كاهش يافته و اين موضوع منجر به كاهش عرضه و افزايش 
قيمت مرغ شده است كه از داليل افت پرورش مرغ مي توان به افزايش 
قيمت نهاده هاي دامي، افزايش قيمت جوجه يك روزه و افزايش هزينه 

حمل و نقل تا 300 درصد اشاره كرد. 
وي تصري��ح كرد: در اين ش��رايط برخي از توليدكنن��دگان كه نگران 
تأمين نشدن خوراك دام و شرايط نگهداري جوجه بودند، جوجه ريزي 

نكردند. 
يوسف خاني با بيان اينكه مشكالت توليدكنندگان مرغ از دو ماه گذشته 
آغاز شد و آنها درگير انتقال نهاده هاي دامي از بندر امام خميني )ره( 
بوده اند، يادآور شد: مشكالت تأمين و عرضه نهاده هاي دامي با وجود 
آنكه از دو ماه گذشته آغاز شده است. در حال حاضر در بازار عرضه خود 
را نشان داده و احتمال مي رود اگر مشكالت حمل و نقل بار و هزينه هاي 
جانبي توليد و پرورش جوجه يك روزه رفع نشود، روند افزايشي مرغ 

براي روزهاي آينده ادامه داشته باشد. 
رئيس اتحاديه م��رغ و ماهي خاطرنش��ان كرد: هر كيل��و مرغ زنده 
در مرغداري به قيمت 7900 تومان عرضه ش��ده ك��ه اين قيمت در 
كش��تارگاه ها 10 هزار و 900 تومان و تحويل ب��ه واحدهاي صنفي 
11 هزار و 100 تومان بوده و واحدهاي صنفي با 1000 تومان س��ود 
هر كيلو مرغ را به قيمت 12 هزار و 100 تومان به مش��تريان عرضه 

مي كنند. 

جوان

  بانک

مديرعام�ل س�ازمان منطق�ه آزاد چابهار 
از موافق�ت اصولي ب�ه منظ�ور راه اندازي 
ايرالين در چابه�ار خب�ر داد و اعالم كرد: 
ب�ه زودي عمليات اجرايي ايج�اد فرودگاه 
مس�افري در چابه�ار آغ�از مي ش�ود. 
به گزارش ايس��نا، عبدالرحيم كردي با بيان 
اينكه ايجاد فرودگاه مسافري در چابهار امري 
بسيار مهم و حياتي است، اظهار كرد: در حال 
حاضر وضعيت فرودگاه مس��افري در چابهار 
مناسب نيست و به دليل واقع شدن در محل 
فرودگاه نظامي امكان توسعه دشوار و محدود 
به قوانين و مقررات است، اما در انتهاي باند آن 
250 هكتار زمين را از نيروي هوايي خريداري 
كرده ايم و طراحي ترمينال مس��افري جديد 
صورت گرفته و به زودي عمليات اجرايي آن 

آغاز مي شود. 
وي افزود: عالوه بر اين  ف��رودگاه كارگو كه دو 
س��ال قبل جانمايي ش��ده بود و در فاصله ۶0 
كيلومتري چابه��ار ق��رار دارد، در حال حاضر 

توجيه عملياتي پيدا كرده تا بتوانيم حمل و نقل 
هوايي را با توجه به اينك��ه يكي از ويژگي هاي 
چابهار تبديل ش��دن به ه��اب حمل و نقل در 
منطقه اس��ت، اضافه كنيم تا بدين ترتيب در 
منطقه چابهار همزمان شاهد توسعه حمل و نقل 

دريايي، هوايي، ريلي و جاده اي باشيم. 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه 
همچنين از موافق��ت اصولي جهت راه اندازي 
ايرالين در چابهار خبر داد و اعالم كرد: عالوه 
بر اين در حال مذاكره براي خريد هواپيماهاي 
ايرباس و امبرائر هس��تيم، اما بايد بدانيد كه 
نمي تواني��م به صورت مس��تقيم ب��ا توجه به 
شرايط تحريم اين هواپيماها را خريداري كنيم 
و بايد جهت اس��تفاده از اين مدل هواپيماها، 
هواپيماي دس��ت دوم خريد كنند. برنامه ما 
براي نوروز س��ال قبل بود، اما به دليل شرايط 
به وجود آمده اين مس��ئله به تعويق افتاده و 
اميدواريم در آينده شاهد پيشبرد امور در اين 

راستا باشيم. 

مذاکره براي خريد هواپيماي ايرباس و امبرائر
ناي�ب  رئي�س و س�خنگوي ات�اق مش�ترك 
بازرگاني ايران و چي�ن گفت: مبادالت بانكي 
و پولي ايران و چين از ديروز از سر گرفته شد. 
به گزارش تس��نيم، مجيد رضا حري��ري با بيان 
اينكه »بعد از اتفاقات ۴ نوامب��ر كه وارد مرحله 
جديدي از برجام ش��ديم روابط بانكي ما و چين 
متأثر از اين اتفاق بايد بازطراحي مي شد« اعالم 
كرد: خوش��بختانه روز جمعه گذشته اين قضيه 
حل وفصل شد و به علت تعطيالت روزهاي شنبه 
و يك شنبه در چين، نقل و انتقال مالي ميان ايران 
و چين از طريق كونلون بانك به عنوان تنها بانك 

طرف مبادله با بانك هاي ايراني آغاز شد. 
وي اضافه كرد: در ماه يك ميليارد دالر واردات از 
چين داريم و در دو ماه گذشته كه اختالل جدي 
در مبادله بانكي ميان دو كشور بود 2 ميليارد دالر 
تقاضاي انباشته وجود دارد كه حتماً در روزهاي 
اول كار فعاالن اقتصادي را كه مي خواهند با چين 
كار كنند يا حواله هايشان در چين يا بانك هاي 
ايراني است يا كااليش��ان در بندر وجود دارد با 

اختالل همراه خواهد بود. 
حريري با ابراز اينكه بعد از گذشت يك هفته تا 
10 روز روند مبادالت بانكي ميان دو كش��ور به 
حالت عادي برمي گردد، گفت: اميدواريم نگراني 
فعاالن اقتصادي، صادر كنندگان و وارد كنندگان 

ايراني در اين باره هرچه زودتر رفع شود. 
وي اظهار كرد: از س��ال 2011 تاكنون مبادالت 
تجاري ما از كانال هاي رسمي بانكي فقط از طريق 
كونلون بانك چين انجام مي شد كه اميدواريم با از 
سر گيري فعاليت اين بانك بتوانيم بانك هاي ديگر 
چيني را هم در آينده نزديك به اين فرآيند وارد 
كنيم.  سخنگوي اتاق مشترك بازرگاني ايران و 
چين با بيان اينكه هيچ تغيي��ري در فرآيند كار 
كونلون بانك با فعاالن اقتصادي ايراني به وجود 
نيامده است، گفت: فعاالن اقتصادي مي توانند از 
طريق بانك هاي عامل خود پيگير مراودات با اين 
بانك چيني باش��ند، اما آنچه واضح است اينكه 
بانك هاي ايران��ي معاف از تحري��م مي توانند با 

كونلون بانك مبادالت مالي داشته باشند. 

مبادالت بانكي ايران و چين آغاز شد
  حمل و نقل


