
  خبرگشایش ارزی    از کانال دالر 27 هزارتومانی
نرخ دالر در صرافي ملي در كانال 27 هزار تومان و نرخ سكه نيز در كانال 13 ميليون تومان قرار گرفته است و شاخص كل بورس 

تهران نيز با افت بيش از 47هزار واحدي روبه رو شد.  رئيس بانک مركزی در عين حال  از گشایش ارزی خبر داد
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ایران خودرو و سایپا به ترتيب ماهانه 1۸ هزار 
دس�تگاه و 7 هزار دس�تگاه خودرو در قالب 
فروش فوق العاده اینترنتی عرضه خواهند كرد.
مه��دی صادقی نیارک��ی، معاون ام��ور صنایع 
وزارت صمت در جلس��ه کمیته خودرو اظهار 
داشت: ایران خودرو و س��ایپا به ترتیب ماهانه 
۱۸ هزار دستگاه و ۷ هزار دس��تگاه خودرو در 
قالب فروش فوق العاده اینترنتی با زمان تحویل 

حداکثر سه ماه تا پایان سال به متقاضیان عرضه 
خواهند کرد.

او افزود: این طرح در راستای اجرای مصوبات کمیته 
خودرو و به منظور مدیریت ب��ازار و افزایش عرضه 
خودرو انجام خواهد ش��د. خودروسازان ۴۰ درصد 
از تولیدات خ��ود را به طرح های جدی��د فروش و 
۶۰درصد را به انجام تعهدات قبلی خود اختصاص 

خواهند داد.

معاون امور صنایع وزارت صمت با تأکید بر ضرورت 
فروش اموال و امالک غیرمولد و مازاد شرکت های 
خودروس��از گفت: منابع مالی حاص��ل از فروش 
این ام��وال باید صرف پروژه های س��اخت داخل و 
داخلی سازی قطعات مورد نیاز شود. واردات قطعاتی 
که ساخت داخل می ش��وند، مشمول محدودیت 
واردات می ش��وند تا تمایل به سمت داخلی سازی 

قطعات افزایش یابد.

وی گفت: تولید قطع��ات اصلی که هنوز ارزبری 
دارند در قالب پروژه های ملی و حمایت بانک های 
عامل و بانک مرکزی باید به سمت داخلی سازی 
ب��رود. همچنین کمیت��ه ای در ای��درو با حضور 
معاونت ط��رح و برنام��ه وزارت متبوع و س��ایر 
ذی نفعان برای رصد برنامه های س��اخت داخل 
و هماهنگی برای تأمین تسهیالت مورد نیاز باید 

تشکیل شود. 

عرضه ماهانه ۲۵ هزار خودرو  در قالب فروش فوق العاده اینترنتی
    خودرو

هزار ملک مازاد دولت امسال فروخته می شودبهناز قاسمی
بعضی امالک 50 سال بالاستفاده مانده است 
سال هاس�ت كه امالک مازاد دس�تگاه ها دس�ت نخ�ورده مانده 
اس�ت. اكنون كه به دليل ب�روز تحریم ها، فروش نفت با مش�كل 
مواجه ش�ده، وزارت اقتصاد ب�رای تأمين بودج�ه تصميم گرفته 
امالكی را كه ۵۰ سال است بالاستفاده مانده اند به فروش برساند. 
پیش از این وزی��ر اقتصاد در گفت وگو با رس��انه ها ازف��روش  امالک مازاد 
دستگاه های دولتی خبر داده بود، اما در طول این سال ها هیچ اقدامی برای 
فروش آن صورت نگرفته اس��ت. در این خصوص فاطم��ه وظیفه دادگر در 
گفت وگو با فارس با اشاره به تکلیف قانون بودجه سال ۹۹ به منظور فروش 
اموال مازاد دستگاه ها و مؤسسات دولتی اظهار داشت: در راستای این قانون 
اجازه ورود به اموال مازاد دولت داده شده و توانسته ایم هزار ملک را به ارزش 
برآوردی ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان شناسایی و فروش آن را مصوب کنیم.

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: 
قریب به یقین هیچ یک از این امالک اس��تفاده نمی ش��ده، مازاد مطلق 
بوده و سال های سال متروکه بوده و پرت مانده است. این امالک باارزش 
نیستند و مثاًل ۵۰ سال است که بالاستفاده مانده اند که شامل مدارس 
و خانه های بهداش��ت متروکه و نظایر آن اس��ت.  دادگر در پاسخ به این 
سؤال که چگونه است مسئوالن آموزش و پرورش از کمبود مدرسه گالیه 
می کنند، اما اکنون مدرسه متروکه داریم، بیان داشت: در این زمینه روی 
کشورهای فرانسه و ژاپن مطالعاتی انجام ش��د. آنها در یک منطقه یک 
مجتمع آموزشی با تمامی امکانات ایجاد می کنند تا همه اهالی آن منطقه 
را پوشش دهد، اما در کشور ما در برخی مناطق ابتدا و انتهای یک خیابان 
دو مدرسه وجود دارد و معلوم است که این مدارس با این روش متروکه و 

فرسوده می شوند و صرفه نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر مجوز فروش آن صادر و به دستگاه ها اعالم شده 
است. این امالک در استان های مختلف بوده و برای آن دستورالعمل محکمی 
تهیه شده که معضالتی مانند خصوصی سازی را نداشته باشد. کارگروه استانی 
مدارک و چک لیست را بررسی و به وزارت اقتصاد ارسال می کند تا مباحثی 
مانند معارض، دعوای حقوقی، اختالف و نظایر آن نداشته باشد. همچنین 
امالک بی سند نباشد و حتماً بالاستفاده باشد و به درد مولدسازی هم نخورد.

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در 
مرحله بعد دستگاه وارد فرآیند مزایده مي شود و در سامانه تدارکات دولت 
آگهی مزایده منتشر خواهد شد و فرآیند تشریفات مزایده معموالً چند ماه 
زمان می برد. وی با بیان اینکه آیین نامه از اول خرداد ابالغ و فرآیند عملیاتی 
تیر و مرداد شروع شده است، گفت: اوضاع فروش خوب است، امیدواریم آبان 
و آذر واریزی ها به خزانه وجود داشته باشد. در دستورالعمل شماره حساب 

خزانه نیز وجود دارد تا برگشت از خزانه برای تکالیف بودجه انجام شود.
دادگر در پاسخ به این سؤال که منابع فروخته شده از اموال مازاد بانک ها طبق 
گزارش دیوان محاسبات به خزانه واریز نشده، تصریح کرد: بانک ها و شرکت 
شرایط متفاوتي دارند. این آیین نامه مربوط به دستگاه ها و مؤسسات دولتی 

است. ما به شرکت ها و بانک ها ورود نکرده ایم.
این مقام مسئول تأکید کرد: یکی از ابهامات و مباحث این بود که در لحظه 
آخر تصویب و تأیید بودجه سال ۹۹، اموال مازاد قوه قضائیه کنار گذاشته شد 

و بسیاری از امالک مازاد و متروکه متعلق به سازمان زندان هاست.

ارزیابی كيفی خودروهای سواری در مردادماه 
 5 خودرو ۴ ستاره  

و ۱۶ خودرو 3 ستاره شده اند
براس�اس گ�زارش ارزیابی كيف�ی خودروه�ای س�واری توليدی در 
مردادماه سال جاری، محصول پژو 2۰۰۸ ایران خودرو تنها خودرویی 
اس�ت كه پنج س�تاره كيفی را كامل كس�ب كرده اس�ت، اما از سوی 
دیگر خ�ودروی تک س�تاره در این بررس�ی كيفي�ت خودروها دیده 
نمی ش�ود. ای�ن در حالی اس�ت ك�ه 1۶ خ�ودرو س�ه س�تاره كيفی 
و پنج خ�ودرو چه�ار س�تاره كيفی را ب�ه خ�ود اختص�اص داده اند.

براساس ارزیابی صورت گرفته از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران )ISQI(، برخالف گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری در ماه های 
گذشته، در گزارش مردادماه به کیفیت خودروهای سطح قیمتی یک و سه 
اشاره نشده است؛ از یک سو پژو ۲۰۰۸ از سطح قیمتی دو، تنها خودرویی است 
که پنج ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده، اما از سوی دیگر خودروی 
تک ستاره کیفی هم دیده نمی شود. در خودروهای سواری در سطح قیمتی 
دو، پس از پژو ۲۰۰۸، هایماS۷ اتوماتیک چهار ستاره و همچنین خودروهای 
جک S۵، جک S۳، تیگو ۵ و SWM G۰۱ س��ه س��تاره کیفی را کسب 
کرده اند. در همین سطح قیمتی  NEW MVM X۳۳S، دو ستاره از پنج 
ستاره کیفی را دریافت کرده است. در گروه قیمتی چهار؛ خودروهای سواری 
پژو ۲۰۷ و پژو ۲۰۷ صندوقدار، دناپالس و برلیانس H۲۳۰ در این ارزیابی 

موفق به کسب چهار ستاره کیفی شده اند. 
خودروهای س��واری دنا، پژو ۲۰۶ صندوقدار و مدل بدون صندوق آن، رانا، 
سورن، پژو پارس اتوماتیک و پژو پارس )ایران خودرو کرمانشاه، فارس، تهران، 
خراسان، مازندران و صنایع خودروسازی فردا( توانسته اند در این ارزیابی سه 
ستاره از پنج ستاره کیفی را در سطح قیمتی چهارم به خود اختصاص دهند. 
در این گروه همچنین پژو ۴۰۵ خراسان در رده دو ستاره کیفی قرار گرفته 
است. در خودروهای سواری در سطح قیمتی پنجم؛ محصوالت کوئیک و 
  X۱۳۱ تیبا، تیبا ۲ و ساینا موفق به کسب سه ستاره کیفی و سایپا ،Rکوئیک
همین خودروسازی و سایپا X۱۳۱ شرکت پارس خودرو، دو ستاره از پنج 
ستاره کیفی را کسب کرده اند. در مدل ارزیابی کیفی خودروهای داخلی، 
این محصوالت بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره دریافت می کنند. یک 

ستاره پایین ترین و پنج ستاره باالترین سطح کیفی را نشان می دهد.

 در جریان مبادالت روز گذشته نرخ دالر در صرافي 
ملي در كانال 27 هزار تومان و نرخ س�كه نيز در 
كانال 13 ميليون تومان قرار گرفت  و شاخص كل 
بورس تهران نيز با افت بي�ش از 47هزار واحدي 
به محدوده یک ميليون و ۶۵۰ هزار واحد بازگشت، 
در این ميان باوجودي كه چن�دي پيش برخي از 
كارشناسان اقتصادي رشد بازار بورس را در افزایش 
تورم انتظاري مثبت ارزیابي مي كردند، چرا به رغم 
اصالح بازار این روزها خبري از كاهش قيمت و تورم 
عمومي و بخشي در اقتصاد نيست، البته برخي از 
سياسيون عدم ثبات نرخ ارز را دليل آشفتگی بازار 
اعالم   كنند كه به گفته رئيس كل بانک مركزي در 
حوزه بين المللي رایزني هاي ما در بعضي كشورها 
در آستانه ثمردهي اس�ت و از طرف دیگر ميزان 
صادرات نفت و فرآورده هاي آن بهتر شده است و 
روند بازگشت ارز صادركنندگان سرعت گرفته كه 
هر سه این عوامل تأثيرات مثبتي خواهند داشت. 
تا چن��دي پیش ک��ه بازار س��رمایه در حال رش��د 
بود، برخي از کارشناس��ان اقتص��ادي معتقد بودند 
رش��د بازار فوق تورم انتظاري در جامعه را تش��دید 
کرده است و سایر بازارهاي موازي در صدد هستند 
عقب ماندگي خود را با بازار س��رمایه جبران کنند، 
اما حاال که بورس اصالح قابل مالحظه اي داش��ته و 
ارزش بازار از ۲۰ مرداد سال جاري تا کنون از محدوده 
۷۵۰۰هزار میلیارد تومان به مح��دوده ۶۱۰۰هزار 
میلیارد تومان نزول داشته اس��ت، شاهد این رویداد 
هس��تیم که بهاي دالر از محدوده ۲۱ه��زار تومان 
به محدوده ۲۷هزار تومان و نرخ س��که طال از کانال 

۱۰ میلیون تومان به کانال ۱۳میلیون تومان جهش 
داشته است. به همین نسبت هم شاهد رشد نرخ ها 
در بازار خودرو و ملک و همچنین لوازم خانگي و اقالم 
 مورد نیاز مردم جامعه همانند موادغذایي هستیم. 
اگر چه برخي از سیاسیون علت آشفتگي بازارها را به 
بي ثباتي نرخ ها در بازار ارز نسبت مي دهند، اما رفتار 
مجموعه هایي چون سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
اقتصاد و همچنین بانک مرکزي در تأمین کسري 
بودجه دولت به نظر مي رسد، رفتاري است که کاهش 
ممتد ارزش پول ملي را هدف قرار داده است. به طور 
نمونه امروز رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، 
وزیر اقتصاد، رؤساي سازمان برنامه و بانک مرکزي 
به این مهم باید پاس��خ دهند که چ��را حجم پول از 
خرداد سال ۹۷ تاکنون از محدوده ۲۰۰هزار میلیارد 
تومان ب��ه بی��ش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان جهش 
داشته است و این دس��ت جهش ها قرار است تا کجا 
ادامه یاب��د و آیا این اش��خاص از تبعات رش��د پایه 
پولي و بدهي ه��اي دولت و مجموعه هاي وابس��ته 
 به بانک مرکزي و سیس��تم بانکي مطلع هستند ؟!

وقتي ارزش ریال پیوسته در برابر تمامي کاالها در حال 
کاهش است، سخت نیست که بفهمیم کسري بودجه 
دولت در شرایط تحریم و ش��یوع کرونا از چه روش 
بسیار ساده و البته مخرب یعني استقراض از سیستم 
بانکي و فروش دارایي هاي خارجي بلوکه شده دولت 
در بانک هاي خارجي به بانک مرکزي در حال تأمین 
اس��ت. به همین دلیل در دوران ریاست عبدالناصر 
همتي بر بانک مرکزي حجم پول بیش از ۱۵۰ درصد 
جهش داشته است که تبعات منفي رفتار مجموعه 

دولت در تأمین کسري بودجه هایش با گذر زمان ظهور 
بیشتري هم خواهد یافت و در حقیقت علت آشفتگي   
بازارهاي مختلف را باید در سیاست هاي پولي مالي 
 که از س��وي دولت رقم مي خورد، جست وجو کرد. 
پیش از این عبدالناصر همتي، رئیس کل بانک مرکزي 
در صفحه شخصي خود در اینستاگرام نوشت: »خرید 
بخش��ي از منابع ارزي صندوق توس��عه ملي جهت 
تأمین کسري بودجه توس��ط بانک مرکزي که در 
بودجه ۱۳۹۸ تکلیف ش��د، تأمین کسري بودجه از 
محل پایه پولي است که این روش در کوتاه مدت همان 

استقراض از بانک مرکزي خواهد بود.« 
به گزارش فارس در دوره یکس��اله منتهي به پایان 
خرداد ۹۹، با وجود اینکه هم��ه منابع پایه پولي به 
جز خالص دارایي  هاي خارجي کاهش یافته  اند، اما 
افزایش ۱۳۶ هزار میلیارد توماني خالص دارایي  هاي 
خارجي بانک مرکزي، میزان کل پایه پولي را ۱۰۹ هزار 
میلیارد تومان افزایش داده  است. نکته مهم اینجاست 
که خرید دالرهاي نفتي یا مناب��ع ارزي   که دولت از 
منابع صندوق توسعه ملي برداشت مي  کند، توسط 
بانک مرکزي، خالص دارایي  هاي خارجي این بانک 

را افزایش مي  دهد. 
   دولت؛  عامل اصلي افزایش پایه پولي 

محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
کشور در تاریخ ۲۸ مردادماه در رسانه ملي گفت:»در 
س��ال ۹۸ از منابع صندوق که نزد بانک مرکزي بود 
اس��تفاده کردیم. این مبلغ۴/۵ میلیارد دالر بود و از 
سوي بانک مرکزي به نرخ روز ارز در اختیار دولت قرار 

گرفت که معادل ۷۳ تا ۷۴ هزار میلیارد تومان بود.«

در واقع، این اظه��ارات نوبخت نش��ان مي دهد که 
مهمترین دلیل افزایش خالص دارایي  هاي خارجي 
بانک مرکزي در پایان س��ال ۹۸ برداش��ت دولت از 
صندوق توسعه ملي و انتقال این ارزها به ترازنامه بانک 

مرکزي و دریافت پایه پولي از این بانک بوده  است. 
نوبخت در بخش دیگري از این برنامه تلویزیوني به 
برداشت یک میلیارد  یورویي از صندوق توسعه ملي 
به خاطر کرونا و دریافت معادل ریال��ي آن از بانک 
مرکزي اشاره کرد که با توجه به نرخ ۲۶ هزارتوماني 
یورو در سامانه نیما، به تنهایي سبب خلق ۲۶ هزار 
میلیارد تومان پایه پولي جدید در س��ال ۹۹ خواهد 

شد. 
این اظه��ارات نوبخ��ت در کنار آمار رس��مي بانک 
مرکزي مؤی��د این مطلب اس��ت که بخ��ش قابل 
توجه��ي از مناب��ع دول��ت در س��ال  هاي ۹۸ و ۹۹ 
از محل پای��ه پولي و مناب��ع ریالي بان��ک مرکزي 
تأمین شده  اس��ت و در نتیجه، عامل اصلي افزایش 
 پای��ه پول��ي در ای��ن دو س��ال، دولت بوده  اس��ت. 
 سخنان امید بخش همتي در جریان رشد بهاي ارز 
در حالي  است که نرخ دالر در صرافي ملي در کانال 
۲۷ هزارتومان اس��ت و نرخ س��که طال نیز در کانال 
۱۳میلیون تومان، روز گذش��ته شاخص کل بورس 
تهران نیز با افت بیش از ۴۷هزار واحدي به محدوده 
یک میلیون و ۶۵۰ هزار واحد بازگش��ت. رئیس کل 
بانک مرکزي گفت: در حوزه بین المللي رایزني هاي 
ما در بعضي کشورها در آس��تانه ثمردهي است و از 
طرف دیگر میزان صادرات نف��ت و فرآورده هاي آن 
بهتر  شده و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت 

گرفته است. 
به گزارش   بانک مرکزي، عبدالناصر همتي در جلسه 
با مدیران عامل بانک ها ضمن اشاره به اخبار ناشي 
از گش��ایش هاي ارزي گفت: در ح��وزه بین المللي 
رایزني هاي ما در بعضي کشورها در آستانه ثمردهي 
است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآورده هاي 
آن بهتر ش��ده  و روند بازگش��ت ارز صادرکنندگان 
سرعت گرفته است که هرس��ه این عوامل تأثیرات 
مثبتي خواهند داشت، بر همین مبنا از بانک ها هم 
مي خواهیم به انتقال و در دسترس قرار دادن منابع 

ارزي براي نیازهاي تعریف شده ادامه دهند. 
رئیس کل بانک مرکزي ضمن برحذر داشتن بانک ها 
از رشد بي محاباي ترازنامه  افزود: بانک ها باید به گونه اي 
عمل کنند که رشد ترازنامه  شان را متناسب با وضعیت 
ترازنامه و ریسک بانک تنظیم و به بانک مرکزي براي 

کنترل نقدینگي کمک  کنند. 
وي تصریح کرد: ش��بکه بانکي در۱/۵ ماه  اخیر 
ب��راي تس��هیالت کرونایي واحدهاي کس��ب و 
کار اقدامات خوبي انج��ام داده  و ۴ هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت کرده   و الزم 
است در مقوله تس��هیالت ودیعه مسکن نیز آن 
بخش از کار که به عهده ش��بکه بانکي است، از 
جمله روند بررسي پرونده ها را تسریع بخشند و 
شرایط پرداخت این سرفصل تسهیالت را منطبق 
با ضوابط س��تاد ملي مبارزه با کرونا با س��رعت 

بیشتري به پیش ببرند. 

حذف عوارض صادرات تخم مرغ به بهانه 
دامپينگ تركيه 

ستاد هرج و مرج در بازار 
حدود یک ماه قبل به رغم وجود مش�كالت تأمين دان مرغ و نهاده ها، 
بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار عوارض صادراتي تخم مرغ به دليل 
دامپينگ تجار تركيه اي حذف شد، به تبع این تصميم صادرات تخم مرغ 
نيز به شدت افزایش یافت و نتيجه آن شد كه بازار داخل با كمبود مواجه 
شده و قيمت ها افزایش یابد. با توجه به اتفاقات این روزها، مجوز صادرات 
از ستاد تنظيم بازار سلب و دوباره به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده 
است. حال این سؤال مطرح است كه در ستاد تنظيم بازار چه مي گذرد؟
اواسط مرداد ماه اعالم شده بود، بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار عوارض 
صادراتي، هر کیلوگرم تخم مرغ تا پایان مردادماه امسال ۴هزارتومان و سقف 
میزان صادرات ماهانه تخم مرغ معادل میانگین ص��ادرات چهار ماه اخیر، 
حداکثر ۸ هزار و ۵۰۰  تن در ماه تعیین ش��د. ابتداي شهریور س��ال جاري 
کارگروه تنظیم بازار کش��ور در مصوبه اي مهم عوارض صادراتي تخم مرغ 
را حذف مي کند، این تصمیم ب��ا هدف افزایش ص��ادرات این محصول به 
کشورهاي همسایه انجام مي ش��ود. چند روز قبل خاوازي با شدت گرفتن 
بحران تخم مرغ اعالم کرد، منشأ این موضوع به افزایش بسیار زیاد درخواست 
صادرات تخم مرغ برمي گردد، این موضوع به دغدغه هیئت دولت نیز تبدیل 
شد و در نهایت مقرر ش��د، مجوز صادرات تخم مرغ در اختیار وزارت جهاد 
کشاورزي قرار گیرد.  اما نکته جالب توجه این است که در ستاد تنظیم بازار 
چه مي گذرد؟ چگونه است که این ستاد نتوانسته حتي براي دو یا سه هفته 
آینده پیش بیني الزم را داشته باشد و بعد از مدت کوتاهي بازار تخم مرغ در 

کشور این چنین دستخوش هرج و مرج قیمتي شده است؟
بر اساس مصوبه اول شهریور ماه ستاد تنظیم بازار، با توجه به گزارش تشکل ها 
و واحدهاي تولیدي و صادراتي از کاهش قیمت صادراتي تخم مرغ ناشي از 
دامپینگ تجار ترکیه اي عوارض صادراتي تخم مرغ از ابتداي ش��هریورماه 
منتفي و حذف شد.  بر این مبنا، مقرر شد سازمان توسعه تجارت در کشورهاي 
مقصد صادراتي از جمله عراق، افغانستان، عمان و قطر با برگزاري نشست با 
سازمان هاي متناظر و انعقاد تفاهم نامه نس��بت به شناسایي و شرایط بازار 
منطقه، وضعیت نیاز، قیمت هاي صادراتي، فروش داخلي کشورهاي مربوطه 

و ایجاد بازارهاي جدید صادراتي اقدام کند. 
 از آنجایي که تجار کشور ترکیه با استفاده از خطوط مواصالتي کشور ایران 
اقدام به صادرات تخم مرغ از مس��یر ایران به کشور عراق دامپینگ قیمتي 
مي کند، مقرر شد سازمان توس��عه تجارت با برگزاري جلسات مشترک با 
وزارت راه و شهرسازي و گمرک ج. ا. ا موضوع ترانزیت و حداکثر کردن منفعت 
کشور در این مقوله را بررس��ي و در قالب گزارش جامعي از مقادیر و ارزش 
صادرات ایران به سایر کشورها از مسیر ترکیه و بالعکس را به دبیرخانه تنظیم 
بازار ارائه کند.  با عنایت به تأثیر بسیار مثبت میزان عوارض صادراتي تخم مرغ 
در مردادماه در کنترل افزایش قیمت تخم مرغ در داخل و با توجه به گزارش 
تشکل ها و واحدهاي تولیدي و صادراتي از کاهش قیمت صادراتي تخم مرغ 
ناشي از دامپینگ تجار ترکیه اي و از آنجایي که اتحادیه مرکزي مرغداران 
میهن متعهد شد، قبل از شروع نیمه دوم سال و افزایش مصرف، میزان عوارض 
صادراتي مؤثر براي کنترل نرخ داخلي و اولویت داشتن مصرف کننده کشور بر 

سایر کشورها را با برآورد دقیق هزینه ها و قیمت هاي صادراتي ارائه کند. 
عوارض صادراتي تخم مرغ براي شهریور ماه در راستاي حمایت از تولیدکنندگان، 
مشروط بر تعهد اتحادیه مرکزي مرغداران میهن مبني بر جلوگیري از هرگونه 
کمب��ود احتمالي و نیز ثب��ات و رعای��ت قیمت هاي مص��وب در مرغداري و 

مصرف کننده در سطح بازار، از ابتداي شهریورماه منتفي و حذف شد. 
  تصميم گيري براي توليد تخم مرغ توسط 4 نهاد دولتي

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگاني تهران با بیان اینکه تصمیم گیري در 
مورد میزان تولید، تأمین ارز و قیمت تخم مرغ بر عهده چهارنهاد دولتي است 
و بخش خصوصي هیچ دخالتي در این تصمیمات ندارد، گفت: براین اساس 

نهادهاي تصمیم ساز باید مشکالت فعلي در تولید تخم مرغ را حل کنند. 
مهدي معصومي اصفهاني در گفت وگو با فارس در مورد دالیل افزایش قیمت 
تخم مرغ گفت: صنعت مرغداري صنعت پیچیده اي نیس��ت و تولید در این 
صنعت طي فرآیند بسیار ساده اي انجام مي شود، به طوري که اگر مواد اولیه یا 
همان دان تأمین شود، تولید مرغ و تخم مرغ نیز انجام مي شود و اگر دان نباشد 
تولیدي نخواهد بود. وي با تأکید بر اینکه صنعت مرغداري نه پیچیدگي دارد، 
نه رانت و نه مافیا بیان داشت: اگر مواد تأمین شود تولید هست، اگر مواد اولیه 
کم شود تولید نیز کم مي شود و اگر مواد اولیه نباشد تولید نیز متوقف مي شود. 
بخش خصوصي نمي داند چرا قیمت ارز افزایش مي یابد و مش��کالت تأمین 
نهاده ها به چه دلیل است، بنابراین بهتر است بخش دولتي خودش مشکالت 
را حل و نهاده هاي مورد نیاز صنعت مرغداري را تأمین کند.  وي با اش��اره به 
فرمول تعیین قیمت تخم مرغ بیان داشت: با ضرب قیمت هر کیلو دان در عدد 
۲/۵ قیمت هر کیلو تخم مرغ به دست مي آید. بنابراین در حال حاضر با توجه 
به قیمت دان قیمت هر کیلو تخم مرغ در مرغداري قیمت ۱۵ هزار تومان و هر 
شانه تخم مرغ ۳۰ هزار تومان است. البته با توجه به هزینه حمل و نقل و سود 

عرضه کننده قیمت براي مصرف کننده با قیمت مذکور متفاوت خواهد بود. 
 

خانم مریم بازوبندى
بهیار بیمارستان 12 بهمن استان تهران

سازمان تأمین اجتماعى

 

 
 

سازمان تامین اجتماعی

:

اصالحیه

فرم اشتراك روزنامه جوان
 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 

شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.
 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.

 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.
 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.

 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.

یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه

825/0001/750/0002/475/000 3/300/000

 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم

تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

المپ هاي ارزان چيني صداي توليدكنندگان را درآورد
 صدور مجوز واردات المپ در سال جهش توليد

رئيس انجم�ن توليدكنن�دگان الم�پ با اع�الم اینك�ه المپ هاي 
غيراس�تاندارد قيمت ه�اي بس�يارارزاني نس�بت ب�ه تولي�دات 
داخلي دارن�د، عن�وان ك�رد: درحالي المپ ه�اي غيراس�تاندارد 
ب�ا قيم�ت ارزان در ب�ازار به ف�روش مي رس�د ك�ه توليدكنندگان 
مي فروش�ند.  را  خ�ود  محص�والت  به س�ختي  داخل�ي 
احسان میوه چي در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در دو سال گذشته با 
اعمال محدودیت در واردات وضعیت تولیدکنندگان، المپ در کشور بهبود 
پیدا کرده بود، اظهار داشت: پیش از محدودیت واردکنندگان، تولیدکننده ها 
به سختي مي توانستند محصوالت خود را در بازار به فروش برسانند، اما اعمال 
محدودیت ها عاملي شد تا سهم تولیدکننده داخلي از بازار افزایش پیدا کند. 
وي بابیان اینکه ممنوعی��ت واردات بیش از هزار و ۴۰۰ قلم کاال به کش��ور 
عاملي شد تا س��رمایه گذاري در بخش تولید المپ در کش��ور افزایش پیدا 
کند، افزود: تولیدکنندگان توانستند با خرید ماشین آالت و سرمایه گذاري در 
حوزه تولید سهم خود را از بازار افزایش دهند، به نحوي که در سال۹۸ فروش 
تولیدکنندگان در بازار نسبت به سال هاي گذشته افزایش پیدا کرد.  رئیس 
انجمن تولیدکنندگان المپ تصریح کرد: در دو س��ال اخیر تولیدکنندگان 
بخش زیادي از هزینه هاي خود را صرف توس��عه س��رمایه گذاري و افزایش 
تولید ق��رار داده اند، گفت: متأس��فانه از اوایل س��ال جاري حج��م زیادي از 
المپ هاي غیراستاندارد وارد کش��ور شده است که همین موضوع فعالیت را 
براي تولید  کننده داخلي بسیار سخت کرده است.  وي با اعالم اینکه المپ هاي 
غیراستاندارد قیمت هاي بسیار ارزاني نسبت به تولیدات داخلي دارند، عنوان 
کرد: درحالي المپ هاي غیراستاندارد با قیمت ارزان در بازار به فروش مي رسد 
که تولیدکنندگان داخلي با توجه به وضعیت ارز مدام با افزایش هزینه ها روبه رو 
بوده و امکان رقابت با المپ هاي وارداتي بي کیفیت  را که بعضاً چیني هستند ،  
ندارند.  میوه چي اضافه کرد: هم اکنون تولیدکنندگان داخلي با افزایش حجم 
واردات المپ هاي وارداتي بي کیفیت در جنگ قیمتي قرار گرفته اند؛ چراکه 
المپ هاي  وارداتی نصف قیمت محصوالت داخلي است و همین امر عاملي شده 
تا تولیدکنندگان داخلي براي فروش محصوالت خود با چنگ و دندان با یکدیگر 
رقابت کنند.  وي در پاسخ به این پرسش که این حجم از المپ هاي وارداتي از 
چه طریقي وارد کشور شده است، گفت: شنیده شده بعضي از این المپ ها از 
طریق مجوزهاي خاص وارد شده اند، جالب اینجاست اداره استاندارد خود را 
موظف به بررسي کیفیت جنس هاي وارداتي ندانسته و فقط به گزارشات تست 

در مبدأ voc بسنده مي کند. 

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک


