هزينه حمل كاال از برزيل
 2برابر شدهاست

برخي از كشورها در كشت فراسرزميني 30سال از ما جلوتر هستند.
ما ميتوانيم زمين را در كش�ورهاي برزيل و روس�يه خريداري و
محصوالت كشاورزي را در اين كشورها كش�ت و برداشت كنيم.
ميتوان برنج شمال را كه در ايران بسيار خريدار دارد ،اما به دليل
كمآبي كشت آن دشوار اس�ت ،به برزيل ببريم و آن را وارد كنيم.

به گزارش ايلنا ،سيدفخرالدين عامريان ،رئيس اتاق بازرگاني ايران و با
بيان اينكه در دوره تحريمها ،برزيل همكاريهاي اقتصادي خود را با ما
ادامه داد ،اظهار داش��ت :ميزان واردات مواد غذايي از برزيل  5ميليارد
دالر است .اين در حالي است كه كمتر از  100ميليون دالر كاال از ايران
به برزيل صادر ميشود.
وي با بيان اينكه برزيل يك كش��ور مس��تعد براي ف��روش كاالهاي
توليدي ما محس��وب ميش��ود ،گفت :توليدكنندگان اي��ران از بازار
برزيل مغفول ش��دهاند و ش��ايد به دليل آش��نا نبودن آنها با بازار اين
كشور باشد .همچنين دوري راه را نيز ميتوان معلول اين بيتوجهي
در نظر گرفت ،به همين دليل تا به امروز برزيل جزو كشورهاي هدف
صادراتي ما نبودهاست.
عامريان ادامه داد :نهادههاي دامي ،شكر ،سويا ،ذرت ،گوشت و مرغ از
برزيل وارد ميش��ود و كاالهايي همچون فرش ،خشكبار ،خرما و مواد
پتروشيمي به اين كشور صادر ميشود .بايد بگويم تراز تجاري با برزيل
به نفع برزيل مثبت اس��ت .اتاق ايران و برزيل ب��ا هدف افزايش تمايل
توليدكنندگان داخلي براي صادرات كاالهاي خود به اين كشور شروع
به كار كردهاست.
رئيس هيئتمديره اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و برزيل با بيان
اينكه دو ماه پيش اي��ن اتاق در برزيل احداث شدهاس��ت ،توضيح
داد :گمرك صدور گواهينامه مبدأ را ب��ه اتاق ايران و برزيل محول
كردهاست .بايد بگويم كه واردات كار دشواري نيست و با يك تلفن
ميتوان زمينهه��اي واردات از برزيل را هموار كرد .ما بايد بيش��تر
تالش كنيم كه روي صادرات كاالهاي خود متمركز ش��ويم .ما در
اتاق به دنبال راهاندازي شبكه حمل و نقل دريايي و خطوط مستقيم
س استاف باعثشده هزينه حمل و نقل كاال
كشتيراني هستيم .كرا 
از برزيل براي توليدكنندگان داخلي دو برابر ش��ود .باال بودن نرخ
حمل و نقل ،قدرت رقابت ما با كش��ورهايي همچون چين و تركيه
را كاهش دادهاست.
عامريان با بيان اينكه مشكالت تهاتر حل شدهاست ،خاطر نشان كرد:
برنامهريزيهاي خوبي در اين زمينه صورت گرفتهاس��ت و ميتوانيم
تهاتر با برزيل را به شكل جدي دنبال كنيم.
وي با اشاره به كشت فراسرزميني در برزيل بيان كرد :برخي از كشورها
در كشت فراسرزميني  30سال از ما جلوتر هستند .ما ميتوانيم زمين
را در كشورهاي برزيل و روسيه خريداري كنيم و محصوالت كشاورزي
را در اين كشورها كشت و برداشت كنيم .ميتوان برنج شمال را كه در
ايران بس��يار خريدار دارد ،اما به دليل كمآبي كشت آن دشوار است به
برزيل ببريم و آن را وارد كنيم.
رئيس هيئتمديره اتاق مشترك بازرگاني ايران و برزيل در پايان گفت:
تالش براي خطوط اعتبارات بانكي بين ايران و برزيل بايد صورت بگيرد.
درست است كه دو بانك برزيلي با ما همكاري دارند ،اما اين بانكها به
نفع ما عمل نميكنند و س��ود بيش از  2درصد از ما دريافت ميكنند.
اين در حالي است كه در بسياري از مراودات تجاري ،بازرگان  2تا يك
درصد سود عايدش ميشود.
........................................................................................................................

مصوبات ستاد اقتصادي دولت
براي بورس اجرا ميشود

مصوب�ه  ۱۰بن�د س�تاد اقتص�ادي دول�ت اجراي�ي
خواه�د ش�د و مقدم�ات كار در حال�ي پيگي�ري اس�ت.

به گزارش فارس به نقل از مركز اطالعرس��اني ،رواب��ط عمومي و امور
بينالملل س��ازمان برنامه و بودجه ،س��تاد اقتصادي دولت در جلسه
مورخ  ۲۸آذر مصوبهاي  ۱۰بندي براي حمايت از بازار سرمايه داشت .از
اين مصوبه  ۱۰بندي تنها يك بند كه در خصوص سوخت گاز و خوراك
صنايع بود ،نياز به تغييراتي در اليحه بودجه  ۱۴۰۱و تصويب مجلس
دارد و بقيه موارد از اختيارات دولت است.
در همين راس��تا تغييرات مورد نياز براي اجراي اين مصوبه در جلسه
هيئت وزيران به تصويب رس��يد ،براس��اس اين مصوب��ه نرخ خوراك
پتروش��يميها در س��ال آينده با فرمول س��ال  ۱۴۰۰محاسبه شده
و نرخ س��وخت گاز صنايع هم  ۴۰درصد نرخ خوراك پتروش��يميها
خواهد بود.
بند ديگر مصوبه س��تاد اقتصادي دولت از جمله موارد مرتبط با
تقويت صندوق تثبيت بازار سرمايه ،بحث نرخ تسعير ارز بانكها
و مؤسسات اعتباري يا اوراق مشاركت از طريق تصويب آييننامه
در درون دولت اجرا ميش��ود و ني��از به تغيير بودج��ه و مصوبه
مجلس ندارد.
از نظر دولت بهبود شرايط بازار سرمايه با تغيير وضع متغيرهاي كالن
اقتصادي رقم خواهد خورد ،اما دولت بدون دخالت مستقيم از اجراي
مصوباتي كه به شرايط بازار كمك كند حمايت خواهد كرد.
........................................................................................................................

اتصال دستگاههاي خودپرداز
به سامانه صياد

خودپردازه�اي بانكه�اي رف�اه كارگ�ران و س�امان ب�ه
س�امانه صياد متصل شدهاس�ت و م�ردم از اين پ�س ميتوانند
از طري�ق خودپردازه�اي اي�ن بانكه�ا نس�بت ب�ه ثب�ت
ص�دور ،تأيي�د و انتق�ال چكه�اي جدي�د اق�دام كنن�د.

به گزارش مهر ،تأييد و انتقال چكهاي جديد تمامي بانكها از طريق
خودپردازهاي بانك «رفاه كارگران» و «س��امان» براي مشتريان آن
بانكها ،امكانپذير است؛ عالوه بر اين دارندگان دستهچكهاي صادر
شده از سوي بانكهاي مذكور ،ميتوانند نسبت به دريافت خدمت ثبت
چك از طريق خودپردازهاي اين بانك اقدام كنند.
پيش از اين ،دسترسي به سامانه صياد و دريافت خدمات ثبت صدور،
تأييد و انتقال چك از طريق اينترنت بانك ،موبايل بانك ،برنامكهاي
موبايلي و ش��عب بانكهاي عامل امكانپذير بود و پس از پيادهسازي
زيرس��اختهاي مرتبط با اتصال خودپردازهاي تمام شبكه بانكي به
سامانه صياد توسط بانك مركزي ،به تدريج خودپردازهاي بانكها به
خدمات سامانه صياد مجهز شده و خدمات مرتبط با چكهاي جديد
را به مردم ارائه ميكنند.
عالوه بر دستگاههاي خودپرداز بانكهاي «رفاه كارگران» و «سامان»،
خودپردازهاي بانك «ملت» نيز پيشتر به سامانه صياد متصل شده و بر
اين اساس ،تعداد بانكهايي كه مردم ميتوانند از طريق خودپردازهاي
آنها نس��بت به ثبت صدور ،تأييد دريافت ،انتقال و استعالم چكهاي
جديد اقدام كنند ،به س��ه بانك رسيدهاست .در كنار آن امكان «تأييد
دريافت» چكه��اي جديد صي��ادي از طري��ق خودپردازهاي بانك
«صادرات» نيز فراهم شدهاست.
همچنين با توجه به تنوعبخش��ي ب��ه امكانات ثبت و تأيي��د و انتقال
چكهاي جديد و فراهم شدن زيرس��اختهاي الزم ،روند استفاده از
چكهاي جديد شتاب گرفته به طوري كه وصولي چكهاي جديد از
حدود هزار فقره در فروردين ماه سال جاري به بيش از  ۳ميليون فقره
در دي ماه رسيدهاست .اين در حالي است كه وصولي چكهاي قديمي
از بيش از  ۶ميليون فقره در فروردين ماه سال جاري به  ۳ميليون فقره
در دي ماه كاهش يافتهاست.

4

گزارش یک

| روزنامه جوان |شماره  6407

دوش��نبه  4بهم��ن  21 | 1400جمادیالثانی | 1443

سرويس اقتصادي 88498433

دريافت وا م خرد بدون ضامن كليد خورد

با وجودي كه ط�رح پرداخت تس�هيالت بانكي
خرد بدون ضامن و بر اس�اس اعتبارسنجي يكي
از موارد مورد تأكيد آيتاهلل رئيس�ي به مديران
بانكي بود ،روز گذشته وزير اقتصاد از اجراي اين
طرح خبر داد .با اين حال برخي از رسانهها با اخذ
گزارشهاي ميداني از سطح شعب بانكي گفتند كه
هنوز طرح به شعب بخشنامه نشدهاست ،از اينرو
طرح مذكور را صرف ًا يك مانور رسانهاي خواندند.
در اين ميان جا دارد وزير اقتصاد و شوراي پول و
اعتبار و بانك مركزي بانكها را ملزم كنند كه هر
هفته در مورد پرداخت تس�هيالت خرد زير 100
ميليون تومان گزارش شفافس�ازي ارائه كنند.

گزارشهاي سال  98حوزه رفاه اجتماعي نشان داد
كه تقريباً حدود  60درصد از مردم ايران تا كنون هيچ
تسهيالت بانكي دريافت نكردهاند و خانوارهايي هم
كه موفق به اخذ تسهيالت بانكي بيش از 100ميليون
تومان شدهاند ،در مجموع كمتر از  120هزار خانوار

بودهاند ،با توجه به اين آمارها ميتوان متوجه شد كه
دولت سيزدهم با تأكيد بر پرداخت تسهيالت بانكي
خرد زير  100ميليون تومان بدون ضامن و بر اساس
اعتبارسنجي چه هدفگذاري صحيحي براي توزيع
عادالنه امكانات در جامعه و رفع فقر و گرفتاريهاي
اقتصادي روزمره جامعه داشتهاست.
تحول بنیادی در نظام بانكي
همانطور كه ميدانيم ساختار بانكي كشور به گونهاي
اس��ت كه اين بخش عموماً بر اس��اس اخذ وثيقه يا
ضام��ن داراي فيش حقوقي معتبر به اش��خاص وام
پرداخت ميكند .از اينرو طبقات ضعيف جامعه عم ً
ال
امكان تأمين مالي از س��وي بانكها را طي دهههاي
گذشته نداش��تهاند ،در همين راس��تا گزارشهاي
اقتصادي در مورد توزيع وام و تس��هيالت بانكي در
جامعه نيز تأييدكننده مطلب مذكور است.
در اين مي��ان از آنجايي كه مش��ي و من��ش دولت
س��يزدهم مبتني ب��ر توس��عه عدال��ت در جامعه و

حمايت از مردم است ،چندي پيش آيتاهلل رئيسي
به مديران بانكي دستور داد كه در ارائه وامهاي خرد
زير 100ميلي��ون تومان به جامعه س��هل بگيرند و
اعتبارسنجي را جايگزين اخذ وثايق و ضامن كنند.
کاهش ريسك تسهیالت بانکی
به اعتقاد كارشناس��ان بانك��ي اگر بانكه��ا در حوزه
پرداخت تس��هيالت خرد ورود جدي داش��ته باشند،
ريسك معوقه شدن تس��هيالت تا حد زيادي كاهش
مييابد ،زيرا روند تأمين مالي نشان ميدهد كه كمترين
معوقات بانكي مربوط به تسهيالت خرد است .هر چند
عملكرد مديريت تكنوكراتها و اصالحطلبان به اين امر
منتج شد كه بسياري از مردم جامعه از تسهيالت بانكي
در عمل محروم باشند ،اما هم اكنون دولت سيزدهم بر
پرداخت تسهيالت خرد به مردم تأكيد دارد .در اين بين
روز گذشته وزير اقتصاد و همچنين معاون بانك و بيمه
وزارت اقتصاد در مورد عملياتي ش��دن طرح پرداخت
وامهاي خرد پيامي را ارسال كردند كه با گزارشهاي

انتقادي برخي رس��انهها روبهرو شد ،برخي از رسانهها
با اخ��ذ گزارشهاي ميدان��ي از چند ش��عب بانكي به
بياطالعي مديران ش��عب از پرداخ��ت وام خرد بدون
ضامن اشاره كردهبودند.
گزارش ماهانه تسهیالت خرد منتشر شود
برخي از كارشناس��ان اقتصادي معتقدند كه از موعد
تأكي��د رئيسجمهور ب��ر پرداخت تس��هيالت خرد
بدون ضامن و بر اس��اس اعتبارسنجي تاكنون مدت
زيادي نميگذرد و طبيعي اس��ت كه هنوز برخي از
شعب بانكي بخشنامههاي پرداخت وام خرد را دريافت
نكردهباش��ند ،اما جا دارد وزارت اقتصاد ،شوراي پول
و اعتب��ار و بانك مركزي بانكه��ا را موظف كنند كه
هر هفته يا هر ماه گزارش تس��هيالت پرداختي خرد
را از حيث مقدار و ميزان تس��هيالت براي عامه مردم
گزارش كنند تا شائبه تبليغاتي بودن طرح از بين برود.
همچنين جا دارد زمينه و شروط پرداخت وام خرد به
ساير آحاد جامعه نيز اعالم شود تا عالوه بر شاغالن و
بازنشستگان و مستمريبگيران مردم ديگر نيز از اين
تسهيالت بهره ببرند و فقر و گرفتاريهاي اقتصادي
در جامعه تنزل پيدا كند.
تشریح شروط دریافت وام
در همين رابطه معاون بانك و بيم��ه وزارت اقتصاد،
ش��رايط درياف��ت وامهاي ب��دون ضام��ن و كمتر از
۱۰۰ميليون توم��ان براي كاركن��ان دولتي و بخش
خصوصي را اعالم كرد .عباس حسيني در خصوص رويه
وامدهي بانكهاي دولتي و تحت نظر وزارت اقتصاد
در برنامه تلويزيوني گفت :ش��اغلين ،بازنشستگان و
مستمريبگيران دس��تگاههاي اجرايي ميتوانند از
شعبات بانكي دريافتكننده حقوق ،تنها با يك كسر از
حقوق  ۵۰ميليون تومان بدون ضامن وام بگيرند.
وي ادامه داد :همچنين متقاضيان وام بيش از  ۵۰تا
 ۱۰۰ميليون توماني هم بايد ع�لاوه بر ارائه گواهي
كسر از حقوق ،س��فته يا چك تحويل دهند و داراي
رتبه اعتباري  A، B، Cباشند .كاركنان شركتهاي
بخش خصوص��ي داراي رتبه اعتب��اري  Aو  Bهم
ميتوانند تا سقف  ۵۰ميليون بدون ضامن وام بگيرند.
احس��ان خاندوزي هم در توئيتر اع�لام كردهبود :با
بخش��نامه وزارت اقتصاد و پيرو جلس��ه هفته قبل
رئيسجمهوري ،بانكهاي زيرمجموعه اين وزارت
مكلف شدند تسهيالت زير ۱۰۰ميليون تومان افراد
حقوقبگير و مس��تمريبگير داراي رتب��ه اعتباري
مناس��ب از بانك محل دريافت حقوق خود را بدون
ضامن انجام دهند.

تأمين 25درصد نياز گازي
واحدهاي توليد برق

با توجه به برودت هوا و افزايش نجومي مص�رف گاز خانگي ،فقط
25درصد از نياز نيروگاههاي كشور به گاز طبيعي تأمين ميشود.

به گزارش فارس ،بر اس��اس اطالعات مس��تند بهدس��ت آمده از واحدهاي
نيروگاهي كشور ،در روزهاي اخير با توجه به برودت هوا و افزايش چشمگير
مصرف گاز خانگي ،سهم گاز طبيعي تحويلي به واحدهاي نيروگاهي كاهش
پيدا كرده و به كمتر از 50ميليونمتر مكعب در روز رس��يده اس��ت .اين در
حالي است كه نياز اس��مي واحدهاي نيروگاهي كش��ور در شرايطي عادي
205ميليونمترمكعب برآورد ميشود و با اقدامات فني انجام شده نظي ر تعديل
روشنايي معابر ،مقابله با مزارع غيرمجاز استخراج رمز ارز و ساير فعاليتها اين
نياز به 199ميليونمتر مكعب گاز طبيعي در روز رسيده است .به عبارت ديگر
در روزهاي اخير تنها 25درصد از نياز گاز طبيعي واحدهاي نيروگاهي به آنها
تحويل شده است ،در حالي كه ميزان مصرف گاز طبيعي در خانهها به منظور
گرمايش به 692ميليونمترمكعب رسيده است .در حال حاضر 70درصد از
ذخاير سوخت مايع نيروگاههاي كش��ور از جمله گازوئيل و نفت كوره خالي
شدهاست و تنها 30درصد از اين مخازن قابليت استفاده در نيروگاههاي كشور
را دارا است .بر اين اس��اس روند تأمين س��وخت مايع نيز در روزهاي پاياني
ديماه و ابتداي بهمن ماه سال 1400با كاهش 40درصدي مواجه شده و از
39ميليونمترمكعب به 24ميليون مترمكعب رسيدهاست.
........................................................................................................................

زيرساختي جديد براي حمايت واحدهاي
صنفي از سرپرستان خانوار

در جهت حمايت از سرپرس�تان خانوار ،واحده�اي صنفي برخي
شرايط استفاده از حساب يارانه را براي مشتريان فراهم ميكنند.

به گزارش ايرنا از اتاق اصناف ايران ،در اطالعيه اين نهاد آمدهاست :به موجب
ضرورت حمايت از سرپرستان خانوار دريافت كننده يارانه و مشاركت واحدهاي
صنفي در اين امر ،از اين پس خواربارفروش��ان ،سوپرماركتها ،فروشندگان
گوشت ،مرغ و مواد پروتئيني ،لبنيات و مواد غذايي ميتوانند شرايط استفاده
سرپرستان خانوار از حساب يارانهشان را فراهم كنند .اين اطالعيه ميافزايد :به
موجب اين طرح و براساس تصميم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در حمايت
از خانوارها و حمايت هوشمند و كمك به ترميم قدرت خريد آنها ،تمهيدات
الزم به منظور مشاركت هرچه بيشتر واحدهاي صنفي هدف (از جمله خواربار
فروشي ،سوپرماركتها ،فروشندگان گوشت ،مرغ و مواد پروتئيني ،لبنيات،
مواد غذايي) براي تكميل اطالعات دستگاه پوز آنها در سامانه ايرانيان اصناف
به عمل آمده است .اين واحدهاي صنفي ميتوانند اطالعات دستگاه كارتخوان
در اختيار خود را با مراجعه به اتحاديه ذيربط تا تاريخ ۱۰بهمنماهسال جاري
در سامانه ايرانيان اصناف ثبت كنند .در اين مرحله ،تطابق مشخصات مالك
پايانه فروش (پوز) و صاحب حساب بانكي با دارنده پروانه كسب ،الزامي نبوده
و ثبت مشخصات پوزها در سامانه تنها به معناي پذيرش پايانه فروش اعالمي
به عنوان پايانه فروش مورد تأييد دارنده واحد صنفي است و مشتريان امكان
خريد از حساب يارانه خود را از آن دستگاه پوز خواهند داشت.

صنعت

گراني بيسر و صداي لوازم خانگي
و توليدكنندگاني كه همچنان ناراضياند

امروز ب�ازار لوازم خانگ�ي با وج�ود بازديدهاي
مس�ئوالن همچنان ب�ا بيثباتي روبهرو اس�ت.
قيمتها به صورت س�ليقهاي افزايش پيدا كرده
و از آن طرف توليدكننده ني�ز از نبود حمايتها
صحبت كرده و م�دام گل�ه دارد كه م�واد اوليه
با قيمتهاي ب�اال در اختي�ار ما ق�رار ميگيرد.

به گزارش تسنيم ،كمتر از دو ماه به پايان سال مانده
است و همانند سالهاي گذش��ته بايد در اين مقطع
خريد و فروش كاالهاي مصرفي مردم از جمله لوازم
خانگي رونق زيادي داشتهباشد ،اما متأسفانه كاهش
سبد درآمدي مردم باعث شده تا كمتر كسي به سراغ
خريد لوازم خانگي برود .آن دسته از زوجهاي جوان كه
مجبور به خريد هستند نيز با دوندگي بسيار سعي در
خريد مايحتاج خود آن هم در قالب طرحهاي مختلف
دارند تا شايد بتوانند بخشي از نياز خود را خريداري
كنند ،اما آن دسته از افرادي كه توانايي خريد لوازم
خانگينو ندارند بيشتر ترجيح ميدهند همان لوازم
قديمي را تعمير و از آنها استفاده كنند.
در مجموع هم كسبه و هم توليدكننده دل خوشي
از بازار لوازم خانگي ندارند و همه منتظرند تا شايد
ركود از بازار رفته و رونق معامالت ايجاد ش��ود ،اما
متأسفانه هنوز خبري از رونق معامالت نيست .نكته
قابل تأمل اينجاست در ش��رايطي كه هم فروشنده
و هم توليدكنن��ده ميدانند ب��ازار در ركود مطلق
معامالتي ق��رار دارد مجددا ً بع��د از چند ماه قيمت
لوازم خانگي با افزايش روبهرو ش��ده اس��ت .البته
توليدكنندگان لوازم خانگي ق��رار بود از اول بهمن
ماه قيمت توليدكنن��ده را روي محص��والت خود
درج كنند تا از اين طريق قيمتگذاري در اين كاال
منطقي شده و مانع سردرگمي مصرفكنندگان و
گران فروشيها شود ،اما مقاومت توليدكنندگان در
اجراي اين مصوبه باعث شده كه هنوز اين موضوع
اجرايي نش��ود و حتي پيش��نهاد درج قيمت روي
لوازم خانگي با تغييراتي نيز روبهرو گردد به نحوي
كه توليدكنندگان پيش��نهاداتي را ب��راي تغيير در
اجراي طرح به س��ازمان حمايت اعالم كردهاند كه
براس��اس آن قيمتها در مراكز توزيعي در معرض
خبر

ديد مصرفكننده ق��رار ميگيرد .البت��ه هنوز اين
موضوع به تصويب نهايي سازمان حمايت نرسيده
ولي با توجه به رايزنيها و مكاتبات به نظر ميرسد
درج قيمت روي كاالهاي لوازم خانگي با تغييراتي
همراه شود .مشاهدات خبرنگار تسنيم از بازار نشان
ميدهد قيمت اكثر محصوالت لوازم خانگي تا بيش
از 10درصد افزايش داش��ته است .كسبه ميگويند
توليدكنندگان در پاسخ به چرايي افزايش قيمتها
به ما اع�لام كردهاند مج��وز را از س��ازمان حمايت
دريافت كردهايم؛ چراكه نميتوانيم با افزايش قيمت
مواد اوليه فعاليت خود را ادامه دهيم .اما از آن طرف
سازمان حمايت به صورت رسمي مطلبي مبني بر
افزايش قيمت لوازم خانگي را اعالم نكرده است.
مشاهدات بازار نشان ميدهد آن دسته از كاالهايي
كه فروش چنداني ندارند افزايش قيمت ندارند ،اما
آن تعداد از كااليي كه با فروش خوبي روبهرو بودند
و به نوعي نياز مردم به حس��اب ميآين��د با افزايش
قيمت روبهرو شده است .عالوه براين قيمت كاالهاي
ايراني به خارجي نزديك شده است و مصرف كننده
عمدتاً ترجيح ميدهد كاالي خارجي كه متأسفانه
قاچاق است را خريداري كند .مردم تصور ميكنند
با وجود قاچاق ،اين كاالها نسبت به محصول داخلي
كيفيت باالتري دارند در حالي كه اينگونه نيس��ت
و توليدكننده بايد با تعيين قيمت مناس��ب رغبت
مصرف كننده را به نس��بت به خريد محصول ايراني
به وجود بياورد .البته يك��ي از توجيهات قابل توجه
توليدكنن��دگان لوازم خانگ��ي در افزايش قيمتها
افزايش مواد اوليه است ،اما سؤال اينجاست چرا زماني
كه دالر ارزان ميش��ود خب��ري از كاهش قيمتها
نيس��ت ،اما وقتي دالر روند صع��ودي پيدا ميكند
قيمت محصوالت جهش قابل توجهي دارد .هرچند
ميدانيم امروز توليدكننده داخلي براي ادامه فعاليت
خود نيازمند مواد اوليه با قيمت مناسب است ،اما عدم
حمايت دولت از واحدهاي توليدي باعث شده تا فشار
افزايش قيمتها به مردم وارد شود اين درحاليست
كه هر توليد كنندهاي در كش��ور براي ادامه فعاليت
خود نيازمند حمايت است.

افزايش بيش از  5دالري
قيمت خوراك دام در بازارهاي جهاني

قيم�ت ذرت كه به عن�وان خوراك دام اس�تفاده
ميشود ،بيش از  5دالر افزايش يافت و شرايط را
برايواردكنندگانعمدهاينمحصولسختتركرد.

به گزارش فارس ،روز گذشته در بازارهاي جهاني قيمت
انواع خوراك دام افزايش يافت و كار براي واردكنندگان
اين محصول سختتر شد .افزايش قيمت خوراك دام
در يكسال پيش نزديك به صددرصد رشد داشتهاست.
در آخري��ن روزكاري اين هفت��ه در بازارهاي جهاني
قيمت ذرت كه به عنوان خوراك دام استفاده ميشود،

بيش از  5دالر در هر بوش��ل افزايش يافت و به قيمت
 616دالر و  25س��نت معامله ش��د .خوراك دام 70
درصد هزينههاي توليد محص��والت پروتئيني مانند
گوش��ت ،مرغ ،تخممرغ و محصوالت لبني را ش��امل
ميش��ود ،افزايش قيمت بازارهاي جهاني ،هزينه را
براي واردكنندگان و توليدكنندگان آن كشور بيشتر
ميكند .هر چه قيمت باالتر برود دالرهاي بيشتري از
كشور خارج ميشود .ايران ساالنه بيش از  4/5ميليارد
دالر براي واردات انواع خوراك دام ميپردازد.
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 ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ،ﻭﺭﺯﺷﻰ ،ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ )ﺍﺭﺍﺋﻪﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﮔﻮﺍﻫﻰ ،ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ(.
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ.
 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ّ ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ  :ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1400/10/30ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ . 1400/11/06 ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ  :ﺳﺎﻋﺖ  14:30ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ . 1400/11/16 ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ:ﻓﻮﻻﺩﺷﻬﺮ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻭﻟﻲ ﻋﺼﺮ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻟﻲ ﻋﺼﺮ ،ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ  ، 8491751740ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ84915-167
ﺗﻠﻔﻦ  03152630161-5ﺩﻭﺭ ﻧﻮﻳﺲ03152624181 :
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳــﺘﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﺱ  021-41934ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ 88969737ﻭ 85193768
 ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻮﻻﺩﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ https://fooladshahr.ntdc.ir :ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻮﻻﺩﺷﻪ

