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نظام بانکی روند نقدینگی را مهار میکند

واحد
رشد شاخص کل بورس

حسنخسروجردیعضواتحادیهصادرکنندگاننفت،گازو
پتروشیمیایرانبااعالمقاچاقروزانه ۲۰میلیونلیتربنزین
بهکشورهایهمسایه گفت:بهترینگزینهبرایمبارزهبا
قاچاقاحیایسامانههوشمندوکارتسوختاست.

شاخصبورسدیروزتحتتأثیررشدگروهفلزات
یک هزار و 578پله رشد کرد و با ثبت رکوردی جدید،
در جایگاه 148هزار و 577واحدی ایستاد .ارزش
معامالت هم به 10هزار و 630میلیارد ریال رسید.
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نــــــــــــــــرخارز

بسته بندی ،حاشیهای که از اصل گرانتر است
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

لبنیات

حبوب

ماکارونی

کیکها

شیرینی
و شکالت

چاپ یکی از مقولههای مهم و تأثیرگذار
در افزایش قیمت نهایی کاالهاســت .به
خاطــر افزایــش قیمت پــت در صنعت
پتروشیمی خیلی از تولیدکنندگان برای
بســتهبندی محصول خود دچار مشکل
شــدند و مجبــور هســتند بهــای بســیار
بیشــتری را در مقایسه با ماههای گذشته
پرداختکنند.
وی ادامــه داد :اکنــون کــه آب معدنــی
 1000تومــان شــده  80درصــد هزینه آن

آب معدنی

این روزها دامنه افزایش قیمت ،بســیاری
از کاالهــا و محصــوالت را در برگرفتــه
اســت .افزایــش نــرخ ارز اصلیتریــن
متهم گرانیهاســت کــه در کنار بازگشــت
تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران ثبــات و
آرامش را از بازارها گرفته اســت .اما در کنار
این عوامل اصلی عوامل دیگری نیز وجود
دارد کــه نقــش پررنگی در رشــد قیمتها
دارد .یکــی از ایــن عوامــل هزینــه چــاپ و
بســتهبندی اســت که بــا اتفاقاتــی که طی
ماههای اخیر در بخش تولید افتاده است،
سهمباالییدرگرانیکاالهاپیداکردهاست.
مثال روشن این نقش و سهم در گرانی آب
معدنی و نوشابه است که بهدلیل افزایش
قیمــت محصــوالت پتروشــیمی بهعنوان
مــاده اولیــه تولیــد بطریهای پالســتیکی
گرانــی  100درصــدی را دراین محصوالت
رقم زد .با بررسی سهم چاپ و بستهبندی
در قیمت نهایی کاالها به ارقامی از  10تا 90
درصدمیرسیم.
ëëگاهیهزینهبستهبندیازمحصولاصلی
بیشترمیشود
مســعود فرشــی فریــد عضــو شــورای
سیاســتگذاری صنعــت چــاپ کشــور
توگو با «ایران» گفت :بستهبندی و
درگف 
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بســتهبندی و چــاپ اســت .در برخــی از
برندها که آب مقطر محســوب میشود
هزینــه تولیــد کمتــر و هزینــه چــاپ و
بســتهبندی بین  85تا  90درصد اســت.
لــذا این اعداد نشــان میدهــد که هزینه
چاپ و بســتهبندی تا چقــدر میتواند بر
قیمت کاالهــا اثر بگــذارد و باعث گرانی
شود.
وی خاطرنشــان کــرد :اگــر در زمینــه
صنعت چاپ و بســتهبندی راهکارهایی

60

درصد
کاهش مصرف برق امسال

رضااردکانیانوزیرنیروگفت:افزایشساالنهمصرف
برق در سالهای گذشته همواره بیش از پنج درصد
بود،اماامسالباهمکاریبخشهایمختلفباافت
 2درصدی به کمتر از سه درصد رسید.

گزارش «ایران» از تأثیر بسته بندی و چاپ در قیمت محصوالت

دارویی
و آرایشی

مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام کشــور گفت :هیأتهای مذهبی با ارائه
معرفینامه از ســازمان تبلیغات اسالمی گوشت گوساله و مرغ منجمد دریافت
میکنند.حمیــد ورناصــری به ایلنــا ،گفت :هیأتها بــا معرفینامه از ســازمان
تبلیغات اسالمی میتوانند به شرکت پشتیبانی امور دام هر استان مراجعه کنند
و سهمیه گوشت منجمد وارداتی از نوع گوساله و مرغ منجد دریافت کنند.

قیمتنفتهمچنانتحتتأثیرکمشدننفتایران
دربازارپسازاجراییشدنتحریمهایامریکاافزایش
یافت و هر بشکه 77.89دالر فروخته شد .هر بشکه نفت
خام امریکا با 22سنت افزایش 67.76دالر معامله شد.
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هیأتها سهمیه گوشت و مرغ دریافت میکنند
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اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران

در دیدار عصر روز دوشــنبه مدیران عامل بانکهای کشــور با رئیس کل بانک
مرکزی بانکهای کشــور آمادگی خود برای همراهی و کمک به بانک مرکزی
در کنترل و مهارنقدینگی و نیز پشتیبانی از فعالین اقتصادی را اعالم کردند و
مقرر شد در کنترل بازار ارز نیز با سیاستهای بانک مرکزی همراهی نمایند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقالب در مورد کنترل
و هدایت نقدینگی و جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور سران
قوا بر عزم نظام در کنترل نقدینگی و حمایت از سیاســتهای بانک مرکزی در این
زمینه تأکید کرد .وی در مورد درآمدهای ارزی کشور تأکید کرد با وجود تالش دولت
ترامپ برای قطع درآمدهای ارزی کشور تدابیر مختلفی برای خنثیسازی آن انجام
گرفته و بانک مرکزی با قدرت ارز موردنیاز کاالهای ضروری و اساسی و نیز مواد اولیه
و کاالهای واسطهای کارخانجات و نیازهای واقعی مردم را تأمین میکند.
سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه تنها  ۳درصد ارز مورد نیاز
کشور از بازار آزاد تأمین میشود ،گفت :دولت وعده داده که کاالهای اساسی را
با نرخ  ۴۲۰۰تومان تأمین کند؛ ما مشکلی برای تأمین این ارز نداریم .غالمرضا
پناهی در جلســه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاســخ به ســؤاالت
اعضای اتاق اظهار کرد :دولت اعالم کرده اســت که کاالهای اساســی را با نرخ
ارز رسمی  4200تومانی تأمین میکند و ما نیز مشکلی برای تأمین آن نداریم.
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هفت میلیون تن کاال در بنادر کشور
بالتکلیفماندهاست

رئیــس اتاق بازرگانی تهــران گفت :امــروز  139هزار کانتینر
در بنــادر کشــور رســوب کــرده که شــامل هفت میلیــون تن
اخبــــار
کاال اســت کــه  2.5میلیون تن آن را کاالی اساســی تشــکیل
میدهند و صاحبان آنها هر روز باید هزینه دموراژ و انبارداری بدهند .اگر مشکالت
به شکل کنونی ادامه پیدا کند تا سه ماه آینده ما شاهد قحطی مواد اولیه در بازار
خواهیم بود .بهگزاش ایلنا ،مسعود خوانساری در نشست هیأت نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران با اشــاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشــور گفت :از  21فروردین تا
 22مردادماه سالجاری بیش از  32بخشنامه از سوی دولت در خصوص مسائل
ارزی صادر شــده که به تبع آن گمرک نیز  150تا  160دستورالعمل صادر کرده که
این مســأله باعث ســردرگمی واردکنندگان و صادرکنندگان شده است .این عدم
قطعیت موجب بیاعتمادی تولیدکننده و مصرفکننده به مسئوالن شده است.
خوانساری گفت :هفته گذشته بیش از 200فعال اقتصادی به اتاق مراجعه کردند
که عمده اعتراض آنها به بخشــنامه  16مــرداد و پرداخت مابهالتفاوت ارزی بود.
وی ادامــه داد :این تصمیم دولت جوانمردانه نبود زیرا در فروردینماه قاطعانه
از ارز  4200تومانی دفاع کرده بود هر چند نحوه اجرای آن باعث دردسرهایی شد.
بسیاری از واردکنندگان بر این اساس کاالی خود را پیش فروش کرده بودند و حتی
برخی فاینانس و خط اعتباری را باز کرده بودند اما اکنون با این بخشنامه ،پرداخت
مابهالتفاوت هزینه سنگینی برای آنها ایجاد میکند.

www.iran-newspaper.com

برای جلوگیری از افزایش قیمت مطرح
و اجرایی شود میتوان قیمتها را کنترل
کرد و در ایــن میان خانوارها با وضعیت
بهتــری میتواننــد زندگــی خــود را اداره
کنند.
خیلیها تصور میکنند یکی از بزرگترین
صنایع دنیا ،صنعت خودروسازی است
امــا صنعــت چــاپ جایــگاه اول را دارد.
در کشــوری ماننــد امریــکا ایــن صنعت
بــرای یــک میلیــون نفــر اشــتغالزایی

ایجاد کرده اســت ،این در حالی اســت که
صنعــت خودروســازی این کشــور باعث
اشــتغال  850هــزار نفر شــده اســت .این
بــدان معنــا اســت کــه صنعت چــاپ در
کشــورهای توســعه یافتــه چه بــه صورت
مستقیم و چه بهصورت غیر مستقیم در
اشتغالآفرینی ،کارآفرینی و ایجاد درآمد
ملی تأثیر بسیار مهمی دارد.
ëëسهمبستهبندیوچاپدرقیمتکاالها
طــی یــک تحقیق صــورت گرفته ســطح
شــاخص وابســتگی صنایــع کشــور بــه
صنعــت چــاپ و بســتهبندی از  10تــا 90
درصد متغیر اســت .همچنیــن صادرات
برخی صنایع وابســته به چاپ  90درصد
بــرای جــذب و مانــدگاری در بــازار هدف
اهمیت دارد.
تمام صنایع به بستهبندی و چاپ وابسته
هســتند.در ایــن میــان صنایــع دارویــی و
آرایشی سهم باالیی را به خود اختصاص
داده اســت .طبــق بررســیهای صــورت
گرفتــه  60درصــد هزینــه دارو و لــوازم
آرایشی و بهداشتی به چاپ و بستهبندی
وابسته است .صنعت شیرینی و شکالت
هم وابستگی  40درصدی به هزینه چاپ
و بســتهبندی دارد .در مــواد غذایی مانند
کیکها این ســهم به  48درصد میرسد.
یعنــی یک واحــد تولیدکننده بــرای آنکه
یک کیــک را به دســت مشــتری برســاند
باید برای خرید پوشــش و ارائه آن به بازار
 48درصد قیمت خــود را باال ببرد و حال
بــا افزایش قیمــت ارز و مشــکالتی که در
تأمین بســتهبندی پیش آمده برخی این
ســهم را  59درصد هم ارزیابی کردند .در
مواد غذایی مانند ماکارونی و انواع حبوب
ســهم بســتهبندی و چاپ بیــن  30تا 35
درصد اســت و البته در برخــی از کاالها به
جهت نوعی پوشــش محکمتــری که نیاز
دارد این سهم به  45درصد هم میرسد.
بــا افزایش  5تــا  6برابــری قیمت ظروف
یکبار مصرف هم قیمــت کاالهایی که در
این ظروف عرضه میشود ،افزایش قابل
توجهی یافته است .در مورد قیمت نهایی
لبنیات هم سهم بستهبندیها و چاپ باال
است .طبق بررسیهای صورت گرفته 60
درصد قیمت لبنیات به خاطر بستهبندی
آن است.
در پــی افزایــش قیمتهــا برخــی از
واحدهــای صنعتــی رو بــه فــروش
فلــهای آوردند تــا بتوانند تاحــدودی از
قیمتهای خود بکاهند .یکی از صنایع
کــه در ایــن زمینــه ورود جــدی کــرده،
سلولزیها هستند .آنها با عرضه فلهای
دستمالکاعذییابستهبندیهایملی
میخواهند قیمت نهایــی محصوالت
خود را کاهش دهند تا مردم با افزایش
قیمــت روبهرو نشــوند .عرضهکنندگان
حبــوب هم به ایــن ســمت رو آوردهاند
و اگــر ســری بــه بــازار فلــه فروشهــا
بزنید میبینیــد که عرضههــای فلهای
برخی از کاالها رو به افزایش اســت .اگر
بخواهیــم بازار ایــن روزهای کشــورمان
را با کشــورهای مختلف مقایســه کنیم
میبینیــم کــه عــدم ســرمایهگذاری
مناســب در صنعت چاپ و بستهبندی
باعــث شــده هزینههــای تولیــد بــرای
تولیدکنندگان داخلی افزایش پیدا کند.
امــا حضــور پررنــگ خیلــی از کشــورها
در ایــن صنعــت ضمن ایجــاد تنوع در
صنعت بستهبندی باعث کاهش سهم
هزینــه چــاپ و بســتهبندی در قیمــت
نهایــی کاالها شــده اســت .کشــورهایی
چــون امریکا ،چین و انگلســتان در این
حــوزه موفق عمل کردند و توانســتند از
هزینههای سربار تولید خود بکاهند.
حــال بــرای عبــور از بحــران قیمتــی کــه
بواســطه هزینــه چاپ و بســتهبندی برای
کاالهــای مختلــف ایجاد شــده اســت دو
راهکار وجود دارد .یک آنکه سرمایهگذاری
در صنعت چاپ و بستهبندی با حمایت
دولت صــورت گیرد و دیگر آنکــه واردات
مــواد اولیه این حــوزه بــا ارز دولتی انجام
شــود .در این صــورت میتوان پیشبینی
کرد که قیمت خیلی از کاالها کاهش بیش
از  20درصد را تجربه کند.
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عنوان شاخص

مقدار

تغيير

 ۳۰شركت بزرگ

7268

108

كل

آزاد شناور
بازار اول

بازار دوم
صنعت

1578 148577
2178 159415

1913 110790
289512

458

1351 135694

شاخص بورسهای جهانی

داو جونز (امریکا) 25857
نیکی (ژاپن)

22666

فوتسی (انگلیس) 7236
داکس (آلمان)

11907

هنگکنگ 26423

گـــزیده
ëëلیست ثبتنام شدگان پیش فروش
سایپابهایرانخودرورفت
با هــدف جلوگیری از دالل بازی لیســت
اســامی ثبتنامکننــدگان طــرح پیــش
فــروش محصــوالت ســایپا بــه شــرکت
ایران خودرو تحویل داده شــد .بهگزارش
ســایپا ،با توجه به هماهنگی انجام شده
با شــرکت ایران خــودرو مبنی بر ارســال
لیســت اســامی افرادی که در طرح پیش
فروش خودرو گروه سایپا شرکت و موفق
به ثبتنام شدهاند به منظور جلوگیری از
داللی و ســفته بازی و فروش محصوالت
بــه مصرفکننــده واقعــی ،ایــن اســامی
از ســوی شــرکت ســایپا آمــاده و تحویــل
شرکت ایران خودرو شده است.
ëëدالالن قیمــت الســتیک را بــا
فرصتطلبیافزایشدادند
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت:
تایرسازاندرماههایگذشتهافزایشقیمت
جدیدی نداشــتند و آنچه در بازار مشــاهده
میشــود ،ناشــی از فرصت طلبــی دالالن و
توگو
واسطههاســت .مصطفی تنها در گف 
باایرناافزود:براساسشرایطکنونیافزایش
قیمتها با کاهش مشــتریان شــرکتهای
تولیدکننده ،ضرر تولیدکنندگان را بهدنبال
داشته اســت .بهگفته این سخنگو ،انجمن
صنعت تایــر به تمــام اعضای خــود ابالغ
کرده که حق فــروش با قیمتهای باالتر از
نــرخ مصــوب را ندارند و هرگونــه تخطی از
این موضوع ،فسخ قرارداد آن نمایندگی را
بهدنبالخواهدداشت.ویگفت:هفتههای
گذشته تخصیص ارز رسمی برای ورود مواد
اولیه مورد نیاز مصوب شــد ،اما برخی مواد
اولیه داخلی همچون نخ تایــر ،دوده و مواد
شــیمیایی با ارز بازار آزاد محاسبه میشوند
که افزایش  2تا  2.5برابری قیمت این مواد
رابهدنبالداشتهاست.

