روز خوب شاخص
ش�اخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز در پایان معامالت با  ۲۴۸واحد افزایش به  ۶۵هزار
و  ۸۴۶واحد رس�ید .معاملهگران بازار س�رمایه دیروز  837میلیون برگه بهادار در قالب  75هزار و
 534نوبت معامله و به ارزش  164میلیارد تومان داد و ستد کردند.
ش�اخص صنعت نیز با  179واحد افزایش به  55هزار و  111واحد رس�ید .ش�اخص  50ش�رکت
فعالتر با  9واحد افزایش دو هزار و  683واحد و ش�اخص آزاد ش�ناور با  449واحد افزایش به 75
هزار و  176واحد رس�ید .ش�اخص  30شرکت بزرگ بورس�ی با  8واحد افزایش به  2هزار و 950
واحد رسید.

ایستگــــــــــاه
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قیمت طال در
بازارهای جهانی
پس از سقوط
به سطح 1256
دالری در هر
اونس ،دیروز
را تحت تاثیر
افزایش تقاضا
در بازار چین با
افزایش نسبی
سپری کرد.
چنانکه قیمت هر
اونس طال برای
تحویل در ماه
آوریل با 0/13
درصد افزایش
به  1269دالر
(تا ساعت
 17به وقت
تهران) رسید

ویـــــــــژه

 639میلیون تراکنش
در سامانه سپهر بانک صادرات

بع�د از گمانهزنیه�ای مقام�ات دولتی
و بخ�ش خصوصی ب�رای تش�کیل اتاق
بازرگانی ایران و آمریکا و اظهارات اخیر
محمد نهاوندیان مبنیبر نبود محدودیت
بخش خصوصی برای همکاری اقتصادی
با آمریکا ،حمید حس�ینی ،عضو هیات
رئیسه اتاق بازرگانی تهران درگفتوگو
ب�ا فرهیخت�گان تاکید میکن�د «:اتاق
مش�ترک ای�ران و آمری�کا میتواند به
توسعه روابط با ایران کمک قابل توجهی
کن�د ».وی همچنی�ن معتق�د اس�ت:
«راهاندازی اتاق مشترک به میزان روابط
تجاری بین ایران و آمریکا بستگی دارد،
بنابرای�ن اگرتحریمها بهط�ور کامل لغو
ش�ود ،با راهان�دازی این ات�اق،میتوان
ش�اهد توس�عه روابط بین این دو کشور
ب�ود ».او همچنین یک درخواس�ت در
قالب «استراتژی توسعه صادرات» ایران
از دولت روحانی دارد؛ اینکه «مذاکرات را
با دولت عربستان آغاز کند و سطح روابط
دیپلماتیک با این همس�ایه پرحاشیه را
باال ببرد».

در نامه نوشته شده بود که اتاق بازرگانی
آمادگی دارد ضمن ایجاد بس��تر سازی،
فضای مناسبی را برای کسانی که در بازار
آمریکا فعال هستند و قصد همکاری با ما
را دارند ،فراهم کند.
پاسخ شما چه بود؟

بنده از ارسال این دعوتنامه تشکر کردم و
ش�ما چندی پی�ش ،از
عنوان کردم که بعید بهنظر
س�فر خود ب�ه آمریکا
میرس��د آمدن ی��ک نفر
یکی از مواردی که میتواند
و را هان�دازی ات�اق
تاثیری در این باره داشته
تیغ تحریمها را کُند کند،
بازرگان�ی ای�ران ب�ا
باش��د .بنابراین اگر اتاق
توسعه روابط با همسایگان
آمری�کا خبردادی�د و
بازرگان��ی آمری��کا قصد
و حل مسائل با کشورهای
همان زم�ان اخباری از
توس��عه روابط با ایران را
همسایه است .من انتظار
دارم دولت روحانی برای
رایزنی برای راهاندازی
دارد ،بهتر اس��ت جمعی
گسترش روابط با عربستان
اتاق مشترک بازرگانی
از فع��االن اقتص��ادی را
اقدام کند
ایران و آمریکا ،منتشر
دعوت کند تا در این باره
شد .آیا این سفر تا این
مذاکرات بیش��تری انجام
حد تاثیرگذار بود؟
ش��ود .عالوهبراین تاکید
من سفری به آنجا نداشتم و در آن زمان
کردم که این مذاکرات میتواند در آمریکا
دعوتنامهای از اتاقی به نام ایران و آمریکا
یا در هر ج��ای دیگری موجب توس��عه
دریاف��ت کردم ک��ه در آمری��کا به ثبت
روابط با ایران شود ،اما آمدن یک شخص
رس��یده و فعال ش��ده ب��ود .قاعدتا باید
چندان تاثیرگذار نیست.
اتاق مش��ترک میبود؛ اما در نامهای که
به دست من رس��یده بود ،قید نشده بود،
چق�در خ�وش بی�ن هس�تید ک�ه اتاق
بازرگانی ایران و آمریکا راهاندازی شود؟
اتاق مشترک ،بلکه نوشته شده بود اتاق
بازرگانی ایران و آمریکا .مثال در کشور
اگر آمریکاییها به این اطمینان نرس��ند
ایران ،اتاق ای��ران و آلمان داریم و آلمان
که میتوانند سهمی از بازار ایران داشته
اتاق بازرگان��ی آلمان و ای��ران دارد ،اما
باشند ،حاضر نیستند تحریمها را کاهش
آنچه درآمریکا به ثبت رسیده است ،بهنام
دهند و بازار ما را به اروپا و آسیا بدهند.
اتاق بازرگانی ایران و آمریکا ثبت ش��ده
آمریکاییها بعد از  30س��ال که از بازار
بود .اما بعد از پیگیریهای انجام ش��ده،
ایران خارج ش��دند و ای��ران را تحریم
مشخص شد که این دعوتنامه برای افراد
کردن��د ،اکنون ای��ن آمادگ��ی را ندارند
دیگری هم فرستاده شده است.
که تحریمه��ا را لغو کنند .اما از س��وی
دیگر ،آنها نمیتوانند ب��ازار ایران را رها
در آن دعوتنامه چه نوشته شده بود؟
کنند و تنها شانسی که برای شرکتهای

همین که گامی در جهت توس��عه روابط
آمریکایی وجود دارد؛ کاهش گامبهگام
با همسایگان برداشته ،بسیار کمککننده
تحریمهاس��ت .در این صورت میتوان
ب��وده اس��ت .اما یک��ی از م��واردی که
ش��اهد توس��عه روابط این دو کشور و
میتواند تیغ تحریمها را کند کند ،توسعه
راهاندازی این اتاق مشترک بود.
روابط با همس��ایگان و حل مس��ائل با
کشورهای همس��ایه اس��ت .من انتظار
در م�ورد بانکهای مش�ترک چطور؟با
توج�ه ب�ه اظه�ارات پیش�ین مقامات
دارم دول��ت روحان��ی برای گس��ترش
مبنیبر تاسیس بانکهای مشترک ،فکر
روابط با عربس��تان اقدام کند .چون حل
میکنید میتوان شاهد
مس��ائل با عربستان هم
راهان�دازی این بانکها
به رف��ع تحریمها و هم
تاسیس بانکهای مشترک
ب�رای توس�عه رواب�ط
به همکاری ما در اوپک
بستگی به لغو تحریمها
بانک�ی ب�ا کش�ورهای
کم��ک میکن��د و ه��م
دارد .اگر تحریمها لغو نشود
دیگر بود؟
ناامن��ی منطقه را کاهش
با جریمهای که پیش
میدهد.
ها
ک
بان
ای��ن
تاس��یس
از این برای بانکها
اعمال شد ،هیچ بانکی حاضر
بستگی به لغو تحریمها
نمیشود با ایران همکاری
تاکنون چه کشورهایی
دارد .اگ��ر تحریمه��ا
داشته باشد
برای همکاری ب�ا ایران
لغو نش��ود با جریمهای
مذاکره کردهاند و محور
که پی��ش از ای��ن برای
مذاکرات آنه�ا چه بوده
بانکها اعمال شد ،هیچ
است؟
بانکی حاضر نیس��ت با ایران همکاری
ام��کان س��رمایهگذاری خارج��ی در
داشته باش��د .حتی اگر تحریمها همین
اروپا که اصال وجود ندارد .ش��رق آسیا
فردا ه��م برداش��ته ش��ود بعید اس��ت
همچ��ون گذش��ته اوضاع امن��ی ندارد،
بانکها هم��کاری خود را به س��رعت
منطقه خاورمیانه نیز بدون ثبات اس��ت.
با ایران برقرار کنند ،چ��ون پیش از این
از طرف دیگرهیچ کدام از کش��ورهای
با جریمههای س��نگین نقره داغ شدند.
منطقه ظرفیت و پتانسیل ایران را ندارند.
البته اگر تحریمها لغو هم نش��ود حتما با
قاعدتا س��رمایهگذار خارج��ی به دنبال
درجه یک ،دو و سه اروپایی تحریمها را
منافع ،بازار و نیروی انس��انی اس��ت که
لغو میکنند.
هیچکدام از کش��ورهای منطقه به خوبی
ایران این ش��رایط را ندارد .بنابراین اگر
به اعتق�اد ش�ما در ش�رایط فعل�ی که
تحریمه�ا همچن�ان ادام�ه دارد ،چ�ه
تحریمها لغو ش��ود ،س��ال اول بیش از
عوامل�ی میتواند تی�غ تحریمها را کند
 100میلیارد دالر س��رمایه خارجی وارد
کن�د و در این میان چ�ه اولویتهایی از
کش��ور میش��ود ،اما اگر تحریمها لغو
سوی دولت ضرورت دارد؟
نشود ،سرمایهگذاری خارجی ما در حد
دولت تاکنون هر کاری انجام داده تا در
همسایگان ترک ،افغانی ،آذری ،عراقی
ش��رایط موجود مملک��ت را اداره کند.
و ...باقی میماند.

نماینده دولت در امور ترکیه:

دریچــــــــه

موافقتنامهترجیحیباترکیهاصالحمیشود

تعداد کل تراکنشهای سامانه سپهر بانک صادرات ایران طی آذر
امسال از مرز  ٦٣٩میلیون تراکنش گذشت.
مشتریان این بانک در آذر امسال بهطور میانگین روزانه حدود ٢١
میلیون تراکنش از طریق سیستم سپهر و در مجموع  ٦٢٩میلیون
و  ٤٠هزار تراکنش موفق مالی انجام دادهان��د .این میزان بیانگر
رش��د  ١٧درصدی تعداد کل تراکنشها نس��بت به مقطع زمانی
مشابه در سال  92است و حاکی از استقبال مشتریان از خدمات
این بانک است.
بانک صادرات ایران در راستای همس��ویی با بانکداری نوین،
جلب رضای��ت و تامین رفاه و آس��ایش مش��تریان و همچنین
صرفهجویی دروقت و هزینه هموطنان از سال  ٧٩نسبت به نصب
و راهاندازی سیستم پردازش هوشمند رایانهای (سپهر) درشعب
خود اقدام کرده است .با توجه به سرعت ،تنوع خدمات ،سهولت
و امنیت باالی سیستم سپهر ،اس��تقبال مردم از این سیستم زیاد
بوده بهطوری که تا پایان مهر امس��ال بیش از  ٥٣میلیون حساب
الکترونیکی توسط هموطنان درشعب این بانک افتتاح شده است.

دودانگه مطرح کرد

 5فوریه 2015

شماره 1591

|عکس :رضا حسینی|فرهیختگان|

رضا آقازاده| قیمت طال در بازارهای جهانی پس از سقوط به سطح
 1256دالری در هر اونس ،دیروز را تحت تاثیر افزایش تقاضا در
بازار چین با افزایش نسبی س��پری کرد .چنانکه قیمت هر اونس
طال برای تحویل در ماه آوریل با  0/13درصد افزایش به 1269
دالر (تا ساعت  17به وقت تهران) رسید.
رشد تقاضای فیزیکی در آستانه س��ال جدید چینی ،تاثیر زیادی
بر افزایش قیمت طال داشته است .افزایش قیمت طال در شرایطی
اس��ت که بازارهای بینالمللی منتظر انتشار گزارش وزارت کار
آمریکا در زمینه وضعیت بازار اشتغال در ماه ژانویه است .انتشار
این گزارش تا حد زیادی وضعیت اقتصادی آمریکا را روش��ن
خواهد کرد .از دوشنبه پس از انتشار گزارش ناامیدکننده مربوط
به وضعیت هزینههای مصرفی در آمریکا ،نگرانیها نس��بت به
اوضاع اقتصادی این کشور بار دیگر افزایش یافته است .وزارت
بازرگانی آمریکا نشان داد که میزان تولیدات صنعتی این کشور
در ماه ژانویه با پایینترین رشد در یک سال گذشته روبهرو شده
است .سرمایهگذاران بینالمللی منتظر گزارش روز جمعه وزارت
کار آمریکا هستند .این وزارتخانه اعالم کرده که رشد اقتصادی
این کشور در سه ماه پایانی  2014میالدی به کمتر از  2/6درصد
رسیده است .میزان هزینههای بخش ساختوساز آمریکا نیز کمتر
از انتظارات اولیه افزایش داشته است.
یک تحلیلگر برجسته موسسه مالی «وینگ فانگ» در مورد شرایط
آینده بازارهای جهانی به «بلومبرگ» گفته است« :قیمت طال در
ش��رایط کنونی به روند نزولی ادامه خواهد داد ».مارک تو اضافه
کرده که «با انتشار آمارهای ناامیدکننده درباره وضعیت اقتصادی
آمریکا نوسان در بازار طال افزایش یافته است .در شرایط کنونی
س��واالت و ابهامات زیادی درب��اره تصمیم ف��درال رزرو برای
افزایش نرخ بهره وجود دارد ».وی افزوده است« :من هنوز معتقدم
که قیمت طال در کوتاهمدت با کاهش بیشتری روبهرو خواهد شد.
سرمایهگذاران منتظر آمارهای بخش اشتغال آمریکا هستند».
در همین حال وبس��ایت «کیتکو» در گزارش��ی اعالم کرده که
بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته برای مقابله با کاهش نرخ تورم
و افت رشد اقتصادی برنامه خریداری اوراق قرضه به ارزش هزار
میلیارد یورو را تا سپتامبر  2016میالدی اجرا کند.
بانک «مریل لینچ» آمریکا در واکنش ب��ه این اقدام بانک مرکزی
اروپا تاکید کرده که اجرای محرک پولی اروپا در شرایط کنونی
نمیتواند تاثیر چندانی بر تحوالت بازار طال داشته باشد.
در حال��ی که اجرای مح��رک پولی از س��وی بانکهای مرکزی
جهان همواره عاملی برای افزایش قیمت طال به شمار میرود ،به
نظر میرسد در ش��رایط کنونی اجرای این محرک پولی موجب
افزایش بیشتر ارزش دالر خواهد شد و این مساله درنهایت تاثیر
چندانی بر قیمت طال نخواهد داشت .موسسه مالی «بارکلیز» لندن
نیز تاکید کرده که قیمت طال در شرایط کنونی بهشدت نسبت به
گمانهزنیهای مربوط به افزایش نرخ به��ره فدرال رزرو (بانک
مرکزی) آمریکا حساسیت نشان میدهد .این موسسه مالی افزود:
«گرچ��ه نگرانیهای مربوط ب��ه اوضاع یون��ان تاحدی موجب
افزایش تقاضا و قیمت طال ش��ده است ،در شرایط کنونی قیمت
طال بیشتر به تحوالت مربوط به تصمیم فدرال رزرو برای افزایش
احتمالی نرخ بهره در ماههای آینده واکنش نش��ان میدهد .این
موسس��ه پیشبینی کرده که قیمت طال بهطور میانگین در سه ماه
نخست سال جاری میالدی به  1200دالر و در پایان سال 2015
میالدی نیز به  1170دالر خواهد رسید.
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درخواست یک عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران از دولت روحانی در گفتوگو با فرهیختگان:

چین یها به کمک رونق معامالت آمدند

رفت و برگشت ضعیف
اونس جهانی طال
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اقتصــــــــاد
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«موافقتنامهتجارتترجیحیمیانایرانوترکیهاصالح
میشود ».این آخرین خبری است که در این مورد به
وس��یله نماینده ویژه دولت در امور ترکیه اعالم شده
است .به گفته محمود واعظی «اصالح این موافقتنامه،
با هدف تامین منافع هر دو طرف انجام خواهد گرفت».
موافقتنامهای که نماینده ویژه دولت در امور ترکیه از آن
صحبت میکند ،حدود یک ماه پیش امضا شده است،
آن هم پس از  11سال مذاکره میان دو طرف .سه سال
پیشتجارتمیاندوکشوربه 22میلیارددالرمیرسید
اما به دلیل تشدید تحریمهای غربی علیه تهران به 14
میلیارددالرکاهشپیداکرد.حالانتظارمیرودتجارت
دوجانبه ایران و ترکیه تا پایان سال جاری میالدی به
 15میلیارد دالر برس��د .تجارت ترجیحی براس��اس
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فضای پولی را سالم کنید
مش�اور وزیر صنعت ،معدن و تجارت بیان کرده است:
«اینک�ه بانک مرکزی نس�بت به نبود س�رمایهگذاری
مردم در موسس�ات غیرمجاز هشدار میدهد ،رویکرد
اطالعرس�انی دارد ام�ا مهمتر از نهی ک�ردن مردم از
این کار ،این اس�ت که فضای پولی و بانکی کش�ور را
س�الم کنی�م تا این موسس�ات اجازه فعالیت نداش�ته
باش�ند ».به گفته محمود دودانگه «از مش�کالت جدی
اقتصاد کشور این است که بخش واقعی اقتصاد مانند
تولید و بخشهای زایندهای که باید حضوری فعال داشته باشند از رونق کافی برخوردار
نیستند و برای همین عمال بخش عمدهای از سرمایهها به سمت واسطهگری و حوزههای
غیرمولد مانند بخش مالی سوق مییابد ».او تاکید دارد که «فلسفه وجود موسسات مالی
و اعتباری پش�تیبانی موثر از بخشهای واقعی اقتصاد و تولید اس�ت .در حالی که امروز
این زنجیره معیوب اس�ت و عمال بانک مرکزی که متولی نظام پولی و ارزی کشور است
و باید نظارت کافی بر این موسسات داشته باشد ،نمیتواند نظارت خود را اعمال کند».

ایرج رهبر:

تا پایان امسال خانه بخرید

تعیین یکس��ری «تعرفه ترجیحی» انجام میگیرد و
به این معناست که براساس توافقی که بین دو کشور
صورت میگیرد ،یک بخش��ی از تعرفههای وارداتی
برایهرکدامازاینکشورهاباتخفیفاتیاعمالمیشود.
تعرفههای ترجیحی امتیازی برای کشور صادرکننده
کاال محسوب میشود و در عین حال متضمن توسعه
صادرات و شکوفایی اقتصاد آن کشور با کشورهایی
است که احتیاج به حمایتهایی از این دست را داشته
و اگر مورد حمایت کشورهای پیشرفته صنعتی قرار
نگیرند ،قادر به صدور کاالی خود به خارج از مرزهای
قلمرو گمرکی نیستند .موافقتنامه تجارت ترجیحی
میان ایران و ترکیه در مجموع شامل ۲۶۵فقره کاالست
که  ۱۲۵فقره کاالی ایران��ی و  ۱۴۰فقره کاالی ترکیه
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در طول دو س�ال اخی�ر برخالف آنکه در بازار مس�کن
رک�ود حاکم بود؛ اما این عامل س�بب نش�د ت�ا میزان
تقاضای موج�ود در این حوزه کاهش یابد .حاال رئیس
کان�ون سراس�ری انبوهس�ازان ب�ه کس�انی ک�ه قصد
خرید ملک دارند توصیه کرده اس�ت در سال  93خانه
بخرن�د و ب�رای اجرای این اقدام منتظر سیاس�تهای
تس�هیلکننده از س�وی دول�ت نمانند .آنط�ور که ایرج
رهبر به ایلنا گفته اس�ت« :وقتی وام  80میلیون تومانی
بدون اطالع مسئوالن وزارت راه و شهرسازی رد میشود ،مشخص است که هنوز دولت
برنامه روش�نی برای مهمترین موضوع اقتصادی و اجتماعی مردم ندارد .از س�وی دیگر
در این بازار هیچ چیز قابل پیشبینی نیس�ت و به جز وام  50میلیونی به بافت فرس�وده
هنوز هیچیک از طرحهای وزارت راه و شهرسازی جدی گرفته نشده است ».رهبر تاکید
دارد که انباش�ت میزان تقاضا ،فقدان تولید و افزایش دوره رکود همه از عالئم افزایش
قیمت مسکن در سال آینده هستند.

را دربرمیگیرد .از آنجا که بخش��ی از کاالهای ترک،
مشمولاستفادهازتخفیفاتتعرفهایترجیحیمربوط
به بخش پوشاک است ،بیشترین انتقادات در این زمینه
مطرح است .اما حاال که میزان این انتقادات از دولت به
دلیل امضای این موافقتنامه بیشتر شده؛ نماینده دولت
در امور ترکیه ،قول داده که مشکالت موجود بررسی و
حل شود .محمود واعظی در همایش بازرگانان ایران و
ترکیه که شامگاه دیروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار
شد ،گفته است« :پس از اجرایی شدن این موافقتنامه،
دو طرف ایران و ترکیه جلسات دورهای برای بررسی
مشکالت اجرای آن داشته باشند و متناسب با تامین
حداکثری منفعت تجاری دو کشور ،مواردی را به این
موافقتنامهاضافهکنند».

مفتحتشریحکرد

جزئیاتمعافیتمشموالنغایبسربازی
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مطاب�ق تازهتری�ن مصوب�ه کمیس�یون تلفی�ق مجلس
کس�انی که هشت س�ال به باال غیبت دارند با پرداخت
جریم�ه معاف میش�وند .آنطور ک�ه محمدمهدی مفتح،
س�خنگوی کمیس�یون تلفیق مجلس اعالم کرده است:
«جرایم از این قرار است که برای زیر دیپلم  10میلیون
تومان ،دیپلم  15میلی�ون تومان ،فوقدیپلم  20میلیون
تومان ،لیس�انس  25میلیون تومان ،فوقلیس�انس 30
میلیون تومان ،دکترای غیرپزش�کی  35میلیون تومان،
دکترای پزشکی  40میلیون تومان و پزشکان متخصص  50میلیون تومان باید پرداخت
کرده تا معاف ش�وند ».این نماینده مجلس افزود« :به ازای هر س�ال غیبت بیش از این
هش�ت س�ال  10درصد به پایه اضافه میش�ود و غیبت بیش از ش�ش ماه نیز یک سال
محسوب میشود».
اعضای کمیسیون همچنین مصوب کردند که قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث که پنج
سال آن امسال به پایان میرسد ،در سال  94تمدید شود.

براس��اس اظهارات مسئوالن وزارت
جهاد کش��اورزی ،ایران در دو ،س��ه
س��ال اخیر به نقطهای رس��یده است
که میتواند در زمین��ه مواد پروتئینی
ازجمله شیر ،گوشت ،مرغ و ...بدون
هزینههای اضاف��ی می��زان تولید را
افزای��ش ده��د .مطاب��ق گزارشها
وابستگی کش��ور به واردات گوشت
قرمز ب��ه کمتر از  ۱۰درصد رس��یده
اس��ت ۳۸ .درصد اقتصاد خانوار به
غذا بس��تگی دارد و بی��ش از هفت
درصد از این میزان مرب��وط به مواد
پروتئینی اس��ت ،بنابراین ضرورت
دارد که قیمت م��واد پروتئینی ثبات
پی��دا کن��د .محمدرضا ش��افعینیا،
مدیرعامل موسسه جهاد استقالل در
این مورد گفته اس��ت که « ۷۰درصد
هزینه تمام شده تولید مواد پروتئینی
مربوط به خوراک دام و طیور است،
بنابراین در صورتیک��ه بتوان قیمت
نهادهها را تثبیت کرد ،قطعا این امر در
تولید تاثیرگذار خواهد بود و برخی
از شرکتهای ما نیز در زمینه پیگیری
این مساله فعال هستند».

تولید دو میلیون تن
برنج در کشور
برنج وارداتی از نظ��ر کیفیت رقیب
برنج داخلی نیست ،اما از نظر قیمت
رقیب ج��دی ب��رای برن��ج داخلی
محسوب میش��ود .در حال حاضر
دو میلیون تن برنج در داخل کش��ور
تولید میش��ود ،اما قیمت پایین برنج
وارداتی مشکالت بس��یاری را برای
تولیدکنندگان به وجود آورده است.
آمارها نش��ان میدهد ک��ه از آوریل
 ۲۰۱۴تا دسامبر  ۲۰۱۴قیمت جهانی
برنجهای صادراتی کاهش قیمتها را
تجربه میکند .مردم ترجیح میدهند
برنج را با قیمت پایینتری خریداری
کنند که این سبب شده است به سمت
خریداری برنج وارداتی کشیده شوند
و همین امر دلیلی برای تلنبار ش��دن
برنج در انبار کشاورزان شده است.

تخممرغ گرفتار مرغهای پیر
در ح��ال حاض��ر میانگی��ن قیم��ت
هرکیلوگرم تخمم��رغ در مرغداری
س��ه ه��زار و  450توم��ان و قیمت
تمامش��ده تولید حدود چهار هزار و
 230تومان اس��ت .این در ش��رایطی
اس��ت که ص��ادرات تخم م��رغ 25
درصد افزایش یافته ،اما این افزایش
ص��ادرات تغیی��ری در قیم��ت این
محصول نداشته است .درواقع مازاد
تولید سبب ش��ده تغییری در قیمت
ای��ن کاال ایجاد نش��ود و حداقل ۱۳
میلیون مرغ پیر وج��ود دارد که باید
حذف ش��وند .از ابتدای سال تاکنون
بیش از  ۵۵هزار ت��ن صادرات انجام
ش��ده و درصورت ادامه روند فعلی
تا پایان سال این میزان به  ۷۰هزار تن
خواهد رسید.

دلیل افزایش قیمت زعفران
با وجود تولی��د  90درصد زعفران دنیا
به دلیل اینکه زعفران ایران به صورت
فله صادر میشود ،کش��ورهایی مانند
اسپانیا با بستهبندی ،زعفران ایران را با
برند خودشان به چندین برابر قیمت به
فروش میرسانند و بیشتر سود نصیب
آنها میش��ود .در حال حاضر اسپانیا
با تولید کمتر از یک ت��ن زعفران در
مقابل  250تن تولید زعف��ران ایران
تقریبا همه بازار صادرات را در اختیار
دارد و حتی افغانس��تان در حالی که
پارس��ال کمتر از  3تن زعفران تولید
کرده بیش از  20تن صادرات داش��ته
و بقی��ه حج��م تولی��دش را از ایران
تامین کرده اس��ت .آنگون��ه که یک
صادرکنن��ده زعفران معتقد اس��ت:
«نوس��انات قیمت زعف��ران مافیایی
نیست ».به گفته مس��عود صبا غزاده
«نوسانات قیمت زعفران تابع عرضه
و تقاضا است و درفصل برداشت که
حجم وسیع گل تازه وارد بازار میشود
و توان فرآوری آن وجود ندارد ،قیمت
زعفران خشک دچار نوسان میشود.
هیچ دست پنهان و مافیایی در کار نیست
و رابطه مستقیم بین عرضه و تقاضا در
بازار زعفران وجود دارد».

