
قيمت تخم م�رغ بعد از ۱۰ روز آش�فتگي و 
بي ثبات�ي و وع�ده و وعيد مس�ئوالن، روز 
گذشته با اعمال فشار تعزيرات و بازرسان 
سازمان ميوه و تره بار اندكي كاهش يافت. 
دبير انجمن ملي طيور ايران قيمت تخم مرغ 
را روز گذش�ته در مرغ�داري ۱۳هزار و ۵۰۰ 
تا ۱۴ ه�زار تومان اع�ام كرد و گف�ت: »با 
توجه به اينك�ه وعده هاي دول�ت مبني بر 
توزي�ع نهاده دولتي محقق نش�ده اس�ت، 
مرغداران حاضر نيس�تند قيم�ت را به ۱۲ 
هزار تومان مص�وب دولت كاه�ش دهند، 
اما با توزي�ع تخم مرغ ب�ا ن�رخ تعادلي هر 
ش�انه تخم مرغ از ۳۸ ت�ا ۴۰ ه�زار تومان 
به ۳۲ت�ا ۳۴ ه�زار تومان كاه�ش يافت.« 
قرار ب��ود از اول مه��ر، مس��ئوالن نهاده هاي 
مورد نياز مرغداران را تأمي��ن كنند تا مرغدار 
نيز تخم مرغ را به قيمت هر كيلوگرم ١٢ هزار 
تومان در مرغداري عرضه كند، ولي اين اتفاق 
نيفتاده و نهاده اي به اين منظور وارد س��امانه 
بازارگاه نشده اس��ت. به گفته فعاالن بازار در 
حال حاضر قيمت تمام شده توليد هر كيلوگرم 
تخم مرغ ١٥هزار تومان است و روز گذشته با 
اعمال فش��ار تعزيرات قيمت ها در كارخانه به 
١۴ هزار تومان رسيده اس��ت، اما اگر نهاده ها 
تأمين نشود قيمت تا كيلويي ٢٠ هزار تومان 
هم مي رسد؛ چراكه توليدكنندگان در تأمين 
نهاده عاجز ش��ده اند و مرغ ها را به كشتارگاه 
مي فرستند. طبق وعده وزير جهاد كشاورزي، 
قيم��ت تخم مرغ بايد در روز گذش��ته كاهش 
مي يافت، اما قيمت ها تا س��اعت دو بعد از ظهر 
اعالم نشد و فقط به صورت محدود در ميادين 
ميوه و تره بار با قيم��ت دولتي تخم مرغ توزيع 
شد. دبير انجمن ملي طيور ايران در گفت وگو 
با »جوان« اع��الم كرد كه كاه��ش قيمت ها 

در روز گذش��ته موقتي ب��ود؛ چراك��ه وعده 
مسئوالن باعث شد به صورت موقتي مرغداران 
قيمت را كاهش دهند، ام��ا توزيع به اندازه اي 
نبود كه در دس��ترس تمام م��ردم در تهران و 
شهرستان ها قرار گيرد. س��يد فرزاد طال كش 
افزود: »روز گذدشته قيمت هر شانه تخم مرغ 
۳٢ تا ۳۴ هزار تومان تعيين شد و تخم مرغ هاي 
بسته بندي و يكدست، در بسته هاي ۳٠ تايي 
۳٥ هزار و ٢٠٠ تومان اعالم شد.« وي تأكيد 
كرد: »كاهش قيمت ها به صورت مصنوعي و 
غير واقعي ثبات نخواهند داش��ت و دولت بايد 
تدبير عاجلي براي رس��يدن نهاده ه��ا با نرخ 

دولتي به دست مرغداران انجام دهد.« 
طالكش درباره اينكه وزارت جهاد اعالم كرده 
بود قرار است با توزيع تخم مرغ به تنظيم بازار 
اين كاال كم��ك كند، اف��زود: »ب��راي توزيع، 
تخم م��رغ را باي��د از مرغ��دار بگيرن��د؛ وقتي 

توليدكننده قادر به توليد و عرضه با قيمت هاي 
مورد نظر آنها نباشد، چگونه مي خواهند توزيع 
انجام دهند؟ ممكن اس��ت چند ب��ار به صورت 
دس��توري و زوري اين كار را انج��ام دهند، اما 

سرانجام خوبي نخواهد داشت.« 
  بازار تخم مرغ به تعادل مي رسد

همچني��ن مديرعامل اتحاديه سراس��ري مرغ 
تخم گذار كشور در گفت و گو با خبرگزاري صدا 
و س��يما گفت: »درحال حاضر توزيع تخم مرغ 
در هم��ه ميادين ميوه و تره ب��ار پايتخت انجام 
شده اس��ت و اين موضوع ادامه مي يابد؛ ضمن 
اينك��ه در شهرس��تان ها نيز در هم��ه ميادين 
مي��وه و تره ب��ار و مراكز عمده ف��روش، تأمين 
تخم مرغ در حال انجام اس��ت.« رضا تركاشوند 
افزود: »به طور قطع اين توزيع گس��ترده روي 
قيمت ب��ازار تأثير مي گذارد و انتظ��ار داريم تا 
يك هفته آينده نرخ مص��وب تخم مرغ در بازار 

در س��طح عمده فروش��ي ها و خرده فروشي ها 
در دسترس باش��د؛ ضمن اينكه هم اكنون اين 
توزيع روي قيمت بازار تأثير خود را گذاشته و 
قيمت شانه اي تخم مرغ فله از ۳۸ هزار تومان به 
حدود ۳٢ هزار تومان رسيده است.«  مديرعامل 
اتحاديه سراس��ري مرغ تخم گذار كشور گفت: 
»قرار بود پنج شنبه گذش��ته خريد نهاده ها با 
قيمت مصوب از طريق بازارگاه براي مرغداران 
انجام ش��ود، اما به دليل اصالحاتي كه در اين 
بازار انجام شد، مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي 
اين قول را داده اند كه از ام��روز بارگذاري هاي 
الزم انجام و خريد نهاده، از طريق اين س��امانه 

ميسر شود.« 
   آغاز توزي�ع تخم مرغ با ن�رخ مصوب 

در كشور
مديرعامل شركت پشتيباني امور دام كشور 
نيز اعالم كرد: »دفاتر شركت هاي پشتيباني 
امور دام در كل كشور موظف شده اند نسبت 
به هماهنگي براي خريد تخم مرغ از مرغداران 
با قيمت مص��وب در مرغ��داري و توزيع آن 

اقدام كنند.« 
محمدرضا طاليي اظهار كرد: »دفاتر شركت هاي 
پشتيباني امور دام در كل كشور موظف شده اند، 
نس��بت به هماهنگي برای خري��د تخم مرغ از 
مرغداران با قيمت مصوب در مرغداري و توزيع 
آن اقدام كنند و محدوديتي در خريد و توزيع 
تخم مرغ با قيم��ت مصوب وجود ن��دارد. اين 
اظهارات در حالي اس��ت كه مشاهدات ميداني 
»جوان« نيز حاكي از آنست كه در پايتخت فقط 
برخي از ميادين ميوه و تره بار هر شانه تخم مرغ 
را با قيمت ٢۶ ه��زار تومان توزي��ع كردند كه 
بسيار محدود و اندك بود. بسياري از فروشگاه ها 
كه با قيمت گران خريداري كرده بودند، حاضر 

نشدند قيمت هايشان را كاهش دهند.
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کاهش 8 هزار تومانی هر شانه تخم مرغ با فشارتعزيرات
   گزارش یک

بازار تخم مرغ تا يك هفته آينده به تعادل و ثبات مي رسد

 چشم انداز اقتصاد جهاني
 به وخامتي که انتظار مي رفت، نيست

يك مقام ارشد صندوق بين المللي پول با استناد به داده هاي اقتصادي 
چين و ساير اقتصادهاي پيشرفته جهان گفت: چشم انداز كنوني اقتصاد 
جهاني به اندازه اي كه حتي سه ماه پيش انتظار مي رفت، تاريك نيست. 
به گزارش رويترز، گري رايس، س��خنگوي صن��دوق بين المللي پول در 
مصاحبه با خبرنگاران گفت: با اين حال، چشم انداز كلي اقتصاد جهان در 
نتيجه ش��يوع ويروس كرونا و تأثير آن بر بسياري از بخش هاي اقتصادي 
همچنان مبهم باقي مانده اس��ت. وي با بيان اينكه وضعيت بس��ياري از 
كشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور غير از چين »ناامن« است، 
تأكيد كرد: صندوق بين المللي پول در مورد افزايش سطح بدهي كشورها 
نيز نگران اس��ت. صندوق بين المللي پول قرار اس��ت آخرين چشم انداز 
اقتصاد جهاني خود را در ١۳اكتبر )٢٢ مهر( منتشر كند. در ماه ژوئن، اين 
صندوق پيش بيني خود را درباره توليد جهاني در سال ٢٠٢٠ كاهش داد. 
بر اساس پيش بيني اين سازمان، اقتصاد جهاني ۴/9 درصد كاهش خواهد 
يافت، در حالي كه در ماه آوريل اين رقم ۳ درصد پيش بيني شده بود. رايس 
رقم تازه اي اعالم نكرد، اما گفت كه داده هاي اخير چين و ساير اقتصادهاي 
پيشرفته بهتر از حد انتظار اس��ت. وي افزود: داده هاي دريافت شده اخير 
نشان مي دهد كه ممكن است چش��م انداز اقتصاد جهاني نسبت به زمان 
به روزرساني اين چشم انداز در تاريخ ٢۴ ژوئن وخامت نسبتاً كمتري داشته 

باشد؛ چراكه بخش هايي از اقتصاد جهاني شروع به بهبود كرده اند. 

انتقاد مجلس از حق کميسيون باالي بنگاه ها
عضو كميس�يون عم�ران مجلس با اش�اره ب�ه اينك�ه كنترلي بر 
فعالي�ت  بنگاه ه�اي ام�اك نمي ش�ود، گف�ت: حق كميس�يون 
ب�االي مش�اوران ام�اك ب�ا مس�ئوليت آنه�ا تناس�ب ن�دارد. 
به گزارش تس��نيم، البرز حسيني با اش��اره به موضوعات مطرح شده درباره 
افزايش تعرفه معامالت مشاوران امالك اظهار كرد: موضوع فعاليت اين بنگاه ها 
و ميزان تعرفه دريافتي يكي از مسائل مهم و تأثيرگذار در بازار مسكن است، اما 
متأسفانه همواره در زمان بررسي بازار مسكن، اصالح و ساماندهي اين حوزه 
مغفول مي ماند. وي افزود: يكي از مسائل مهم در بحث فعاليت مشاوران امالك، 
روند صدور مجوز فعاليت و نظارت بر اين مراكز است، در شرايط فعلي وزارت 
اقتصاد مسئول صدور مجوز براي افرادي اس��ت كه به دنبال فعاليت در بازار 
مسكن هستند. وي ادامه داد: مشاوران امالك حلقه واسطي ميان فروشنده 
و خريدار مسكن هس��تند و عماًل يك مأموريت و وظيفه حقوقي دارند، حال 
در چند سال اخير مشاوران امالك ميزان فعاليت خود را در فضاهاي مجازي 
افزايش داده اند كه اين مسئله نيز بايد ساماندهي شوند. سخنگوي كميسيون 
عمران مجلس شوراي اسالمي با اشاره به پيشنهاد اتحاديه مشاوران امالك 
براي افزايش حق كميسيون امالكي ها تأكيد كرد: به نظرم با تعرفه فعلي نيز 
ميزان درآمد مشاوران امالك بسيار باالتر از ميزان فعاليت و مسئوليتشان است 
كه اين مسئله قطعاً بايد كنترل شود. متأسفانه هيچ كنترل دقيقي بر فعاليت 
مشاوران امالك صورت نمي گيرد، از اين رو بايد برنامه ريزي دقيقي برای اصالح 

اين وضعيت و ساماندهي اين حوزه صورت گيرد.  
........................................................................................................................

رويترز مدعی شد

افزايش صادرات نفت ايران تا 1/5 ميليون 
بشكه در روز با وجود تحريم

طبق اطاعات شركت تنكرتركرز، صادرات نفت ايران در سپتامبر 
افزايش يافته و بين ۴۰۰ هزار تا ۱/۵ ميليون بشكه در روز قرار دارد. 
 به گزارش رويت��رز، صادرات نفت اي��ران با وجود تحريم ه��اي امريكا در ماه 
سپتامبر به شدت افزايش يافته اس��ت كه راه نجاتي براي اقتصاد اين كشور 
خواهد بود. صادرات نفت ايران بيش از ٢/٥ ميليون بشكه در روز از زمان خروج 
امريكا از قرارداد اتمي برجام و اعمال دوباره تحريم ها در ٢٠١۸ كاهش يافته، 
ولي ايران با دور زدن تحريم ها همواره جريان صادرات نفت خود را حفظ كرده 
است. طبق اطالعات شركت تنكرتركرز، صادرات نفت ايران در سپتامبر افزايش 
يافته و بين ۴٠٠ هزار تا ١/٥ ميليون بشكه در روز قرار دارد. سمير مدني، يكي از 
مؤسسان اين شركت با اشاره به افزايش صادرات نفت ايران گفت: »ما شاهد ١/٥ 
ميليون بشكه در روز صادرات نفت خام و ميعانات گازي در ماه جاري ميالدي 

بوده ايم. اين رشد در يك سال و نيم گذشته بي سابقه بوده است.« 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو

آگهى تغییرات شرکت تولیدى کابل خودرو پیشرو سبزوار 
شرکت تعاونى به شماره ثبت 1760 و شناسه ملى 10380153561 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سبزوار (998642)

آگهى تغییرات موسسه توسعه علمى رویاى پارسیان 
به شماره ثبت 3213 و شناسه ملى 10380575762 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (998643)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن روحانیون و طالب معراج مهاباد 
به شماره ثبت 825 و شناسه ملى 14003471941 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مهاباد (998185)

آگهى تغییرات شرکت تولیدى کابل خودرو پیشرو سبزوار 
شرکت تعاونى به شماره ثبت 1760 و شناسه ملى 10380153561 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سبزوار (998641)

آگهى ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9706394

 م الف: 523/ رئیس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

آگهى تغییرات شرکت مسکن آزاد آفتاب امید خراسان شرکت 
تعاونى به شماره ثبت 783 و شناسه ملى 10380093198 

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (998640)

آگهى تغییرات شرکت خدمات بهداشتى پیام سالمت نیشابور شرکت 
تعاونى به شماره ثبت 1168 و شناسه ملى 10380121055

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نیشابور (998639)

آگهى مفقودي آگهى مفقودي 

 NAZPL140TBN268883

آگهى ابالغ اخطاریه ماده 101پرونده اجرایى شماره 
139704007149000170بکالسه 9801299

م الف: 521/رئیس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

آگهى ابالغ اخطاریه ماده 101پرونده اجرایى شماره 
139704007149000169بکالسه 9801297

م الف: 522/ رئیس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

آگهى مفقودي 

 NFB***125E8710827  NMHCG200809925

آگهى مفقودي 

 14190050881
 NAAP03EDCJ538333

در ش�رايطي كه تج�ارت هن�د با اي�ران به 
دليل مس�ائل بانك�ي ناش�ي از تحريم هاي 
امري�كا پيچيده ت�ر ش�ده، اي�ران تأمي�ن 
برن�ج از پاكس�تان را آغ�از ك�رده اس�ت. 
ايران تأمين برنج باس��ماتي از پاكس��تان را به 
منظور تأمين نيازهايش آغاز كرده است. اين امر 
نگراني هايي را در ميان صادركنندگان هندي كه 
صادراتشان را به دليل مسائل بدهي هاي معوق 
متوقف كرده اند، برانگيخته اس��ت. با اين حال 
وينود كال، مدير اجرايي انجمن صادركنندگان 
برنج هند مدعي شد كه اين وضعيت براي مدت 

كوتاهي ادامه خواهد داش��ت و هند پس از رفع 
مسئله بدهي هاي معوق، صادراتش به ايران را 
دوباره آغاز خواهد كرد. همچنين وي خاطرنشان 
كرد كه حضور بلندمدت پاكستان در ايران براي 
هند دردسرساز خواهد بود زيرا ايران مقصد ۳۴ 
درصد از صادرات برنج باس��ماتي هندي است. 
بعالوه هند بايد تجارت با ايران را هر چه سريعتر 
ازسربگيرد زيرا انتظار مي رود محصول باسماتي 

فراواني در سال جاري توليد شود. 
تحريم هايي كه از س��وي امريكا وضع شده اند، 
اجراي مكانيس��م پرداخت با ايران را براي هند 

دشوار كرده است. وزارت بازرگاني و صنعت هند 
به دنبال تمديد خط اعتباري محدود براي ايران 

از طريق اگزيم بانك است. 
آجي س��اهاي، مديرعام��ل FIEO اظهار كرد 
كه صادرات برنج باس��ماتي هند امسال آسيب 
ديده اس��ت. ايران و هند مدت يك سال است 
كه س��رگرم مذاكره در خصوص يك سيس��تم 
تهاتري هستند. ايران اعالم كرده كه برنج، شكر 
و دارو از هند در قبال كود خريداري خواهد كرد 
اما دولت هند اع��الم كرده كه ب��ه دليل توقف 
خريد نفت از ايران، خريد كود با توجه به ارزش 

صادرات باس��ماتي براي اين كش��ور مقرون به 
صرفه نيست. آمار شركت CRISIL نشان داده 
كه ايران س��االنه حدود ١/۳ ميليون تن برنج از 
هند وارد مي كند، اما اين تجارت امسال به دليل 
مس��ائل بدهي ٢٠ درصد كاهش پيدا مي كند. 
صادركنندگان به دلي��ل معوق ماندن پرداخت 
هزار و 7٠٠ كرور روپيه، فروش برنج به ايران را 
متوقف كرده اند. در مجموع انتظار مي رود هند 
امسال ۸ ميليون تن برنج باسماتي صادر كند، 
بنابراين بايد بازارش را براي فروش اين محصول 

توسعه دهد.

برنج پاکستاني جاي رقيب هندي را در بازار ايران گرفت
      خبر
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