
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با هشــدار به 
دولت گفت: وضعیت صنعت مرغداری خوب نیست و اگر به 

فکر نباشد مشکالت زیادی ایجاد خواهد شد.
به گزارش فارس، مهدی معصومی اصفهانی در دوازدهمین 
جلســه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به 
مشکالت صنعت مرغداری کشــور گفت: صنعت مرغداری 
کشور در حدود 25 هزار تولید کننده دارد و با توجه به اینکه 
معموال بزرگترین تولید کننــدگان در این بخش حدود نیم 
درصد از تولیــد را دارند، فعاالن این صنعــت خرده مالکی 
محسوب می شــوند. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 

تهران با تاکید بر اینکه رقابت در صنعت مرغداری رقابتی کامال 
آزاد است، افزود: بنابراین اگر دولت خوب مدیریت کند هیچ 
گونه مشکلی نخواهیم داشت و اگر بد مدیریت کند مشکالت 

زیادی گریبانگیر این صنعت خواهد بود.
وی افزود: در ایــن صنعت تقریبا برندی وجــود ندارد و 
صنایع تبدیل نیز نداریم و این مســائل باعث می شود که در 
صنعت مرغداری توسعه چشــمگیری وجود نداشته باشد. 
معصومی اصفهانــی افزود: برنامه ای برای صــادرات در این 
بخش وجود ندارد و تقریبا در بحث کیفیت و قیمت ها هیچ 
گونه ثباتی وجود ندارد و اغلب اوضاع در این صنعت بر اساس 
اتفاقات پیش می رود. وی با اشاره به شــیوع بیماری کرونا 
اظهار داشت: اخیرا در جلسه ای با حضور رئیس جمهور مطرح 
کردم که در 6 ماهه دوم امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا 
برخی از کشورها اقدام به فروش غالت نخواهند کرد. ضمن 

اینکه چندین کشور در حال حاضر این کار را شروع کرده اند و 
روز گذشته چین اعالم کرد که در 6 ماهه دوم اقدام به ذخیره 
سازی غالت می کند که این مسئله مشکالت بزرگی را برای 

کشور به خصوص در صنعت مرغداری ایجاد خواهد کرد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: حدود 
4 ماه است که برای ورود مواد اولیه دچار مشکل شده ایم زیرا 
ارزی برای واردات تعلق نگرفته و در خصوص واردات واکسن 
و برخی ویتامین ها نیز مشکالتی وجود دارد و از حدود 4 ماه 

پیش ارزی برای واردات این اقالم تعلق نگرفته است.
معصومی اصفهانی با تاکید بر اینکه تنها تا دو ماه دیگر مواد 
اولیه صنعت مرغداری موجود است، گفت: لذا اگر به موضوع 
واردات نهاده ها و دارو در این بخش توجه نشــود به زودی با 

مشکل مواجه خواهیم شد.
وی اظهار داشت: در 4 ماه اخیر در توزیع نهاده ها مشکالت 

زیادی وجود داشته است، گفت: بیش از 50 درصد مرغداری ها 
دان را به قیمت آزاد تهیه کرده اند و اگرچه دولت ارز 4200 
تومانی اختصاص داده است اما به علت بی برنامگی و بی نظمی 
در توزیع مشکالت زیادی ایجاد شــده و به عبارتی می توان 
گفت که تقریبا مرغداری ها مواد اولیه خــود را با ارز 7 هزار 

تومانی تهیه کرده اند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: به دلیل 
بی برنامگی در صادرات و به علت تولید مازاد مرغ، صنعت مرغ 
گوشتی از ابتدای امســال تاکنون به میزان 2 هزار میلیارد 
تومان زیان دیده است و تعداد بسیار زیادی جوجه معدوم شد.

معصومی اصفهانی گفت:  اینها زیان های بزرگی اســت 
که عوارض آن بعدا مشخص می شود لذا تشکل های صنعت 
مرغداری روشی را دنبال می کند تا در طول هفته های آینده 
مدام روشنگری کند و این مســائل را مطرح کند و به دولت 
هشدار دهد که وضعیت صنعت مرغداری خوب نیست و اگر 
به فکر نباشد به زودی و در 6ماهه دوم سال مشکالت زیادی 

به وجود خواهد آمد.
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قیمت سکه به ۷ میلیون و ۳۸۰هزار 
تومان رسید

توسعه ایرانی- قیمت سکه طرح جدید، دیروز 
سه شنبه ۳0 اردیبهشــت به 7میلیون و ۳۸0 هزار 
تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم 7 میلیون و 200 هزار تومان، نیم 
سکه ۳ میلیون و ۸50 هزار تومان، ربع سکه 2 میلیون 
و ۱70 هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۸0 
هزار تومان بود. هر اونس طــال در بازارهای جهانی 
۱7۳۱ دالر و ۱۳ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز، 

724 هزار و ۸6۹ تومان قیمت خورد.
    

اعالم ساعت کار جدید بانک ها 
از اول خرداد

توسعه ایرانی-  
طبق اعالم دبیر شورای 
هماهنگی بانک ها از اول 
خرداد ماه دورکاری و 
شیفت بندی کارمندان 
بانک های دولتــی و نیمه دولتی لغو می شــود و 
کارمندان باید براساس ساعت کار جدید در بانک ها 
حضور داشته باشند. علیرضا قیطاسی، در نامه ای 
خطاب به مدیران عامل بانک هــا اعالم کرد: از اول 
خرداد کلیه کارکنان صنف و ستاد بانک ها در محل 
خدمت حاضر شوند و فقط ســاعت کار کارکنان 
اناث دارای فرزند زیر ۸ سال و همکارانی که بیماری 
زمینه ای دارند، روزانه 2 ساعت تقلیل یابد. ساعت 
کار کارکنان بانک ها از اول خردادماه ۹۹ در روزهای 
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 تا ۱4 و روزهای پنج 

شنبه 7 تا ۱۳  است.
    

دالر کمی عقب نشست
توسعه ایرانی-  
قیمــت دالر دیروز در 
حالی بــا کاهش 50 
تومانی مواجه شد که 
بســیاری از صرافان و 
فعاالن بازار هنوز از موضــع خود درخصوص ادامه 
نوســان در بــازار ارز عقب نشســته اند. دیروز هر 
دالر آمریکا بــه قیمت ۱7 هــزار و ۱50 تومان در 
صرافی های بانکی فروخته شد اما این عقب نشینی 
50 تومانی تغییری در بهــای خرید و فروش ارز در 
بازار آزاد پدید نیــاورد.  صرافان هر دالر را به قیمت 
۱7 هــزارو 50 تومان خریداری کردنــد. هر یورو 
در صرافی های بانکی دیروز به قیمــت ۱۸ هزار و 
600 تومان فروخته شد و نرخ خرید این ارز نیز در 

صرافی ها برابر با ۱۸ هزار و 500 تومان است.
     

سهمیه سوخت چه خودروهایی 
به کارت بانکی واریز می شود؟

ایســنا- فاطمه 
کاهــی، ســخنگوی 
شــرکت ملی پخش 
فراورده هــای نفتــی 
گفــت: افــرادی که 
سهمیه ثابت لیتراژی دریافت می کنند شامل طرح 
استفاده از کارت بانکی برای سوخت گیری نمی شوند 
اما افرادی که ســوخت  آن ها به صــورت اعتباری 
تخصیص می یابد می توانند از اعتبار موجوددر کارت 
بانکی برای سهمیه سوخت استفاده کنند. به گفته 
وی این افراد شــامل دارندگان خودروهای فعال 
در آژانس های مســافری، دارندگان خودروهای 
تاکســی های اینترنتی، تعدیل سهمیه جانبازان،   
آمبوالنس های آرامســتان ها و تاکسی های بین 
شهری که بر اساس پیمایش سهمیه بنزین دریافت 

می کنند، می شود.
    

وضعیت مساعد بازار گوشت قرمز 
مهــر- رئیــس 
اتحادیــه گوشــت 
گوســفندی بــا بیان 
اینکــه قاچــاق دام از 
کشــور کنترل شده 
اســت، گفت: قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه 
برای مغازه دار بین ۹0 تا ۹2هزارتومان است که با 
۱0 درصد ســود به مصرف کننده عرضه می شود. 
علی اصغر ملکی وضعیت بازار گوشت گوسفندی 
را مطلوب توصیف کرد و گفت: عرضه دام و گوشت 
مناسب و توزیع آن نیز مطلوب اســت. وی با بیان 
اینکه مردم استقبال خیلی زیادی از خرید گوشت 
نمی کنند، افزود: معموالً اوایل ماه مبارک رمضان، 
مصرف کنندگان خرید خــود را انجام می دهند. 
االن هم که به روزهای پایانی ماه نزدیک می شویم 
و مجدداً در ابتدای ماه که حقوق ها واریز می شــود 
میزان خرید نیز باال می رود. ملکی قیمت هرکیلوگرم 
شــقه بدون دنبه را بــرای مغــازه داران ۹0 تا ۹2 
هزارتومان اعالم کرد که با احتساب ۱0 درصد سود 

به مصرف کنندگان عرضه می شود.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

پلیس، خیابان به خیابان محتکران 
خودرو را دنبال می کند. روز یکشــنبه 
پلیس تهران در دو پارکینگ غرب تهران 
حاضر شد و بیشــتر از ۱00 خودروی 
صفر بــدون پالک را توقیــف کرد. این 
خودروها پراید، تیبا، پژو206، پژو405، 
پژو پارس، مزدا و حتی تاکسی بوده که 
با گزارش های مردم لو رفته اند. گزارش 
دیگــری از پلیس تهران حاکــی از آن 
است که ۸00 خودروی بدون پالک در 
پایتخت کشف شده اند و البته پلیس برای 
خودروسازان خط و نشان کشیده که آنها 
را برای هر خــودروی صفر بدون پالک 
مسئول می شناســد. دیروز نیز رئیس 
پلیس امنیــت اقتصادی ناجــا از ورود 
پلیس امنیت اقتصادی به بازار خودرو و 
کشف 6۳4 دستگاه خودرو احتکار شده 

طی 24 گذشته در کشور خبر داد.
سردار محمدرضا مقیمی با اشاره به 
مبارزه جدی با سودجویان و اخاللگران 
اقتصادی به ویژه اخالگران بازار خودرو 

اظهار کرد: با توجه به آشفتگی های اخیر 
بازار خودرو در عرضه، نوســان قیمت، 
افزایــش قیمت در بازار، عــده ای افراد 
سودجو و فرصت طلب به امید دستیابی 
به سودهای کالن حاصل از این معامالت، 
اقدام به احتکار و نگهداری خودروهای 
صفر کیلومتر در انبارها و پارکینگ های 
عمومی کرده و از عرضه آن به بازار فروش 

خودداری می کنند.
صدور حکم اعدام برای دو نفر

دیگر ســوی خبــر صــدور حکم 
اعــدام بــرای دو مجرم اقتصــادی به 
گوش می رســد که یکی از اتهاماتشان 
پیش خرید نزدیک بــه 6700 خودرو 

است.
ماجرا اما به همین جا ختم نمی شود 
و عباس تابش، رئیس سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان به 
مالکان مجتمع های مسکونی و تجاری 
هشدار داده اســت که پارکینگ های 
خود را به محتکران خودرو اجاره ندهند 
تا تبعاتش دامنگیرشــان نشود. یداهلل 
صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و 

تجارت تهران هم از شروع بازرسی های 
این ســازمان در بازار خودرو خبر داده و 
گفته است: نمایشــگاه داران می توانند 
خودروهای صفر را حداکثر ۱0 درصد 
باالتر از قیمت کارخانــه در بازار عرضه 
کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد 

می شود.
حاال پای پلیس در شرایطی به بازار 
خودرو باز شــده که قیمت پراید پس از 
فتح قله ۹0 میلیون تومانی هنوز کاهش 
چندانی نشان نمی دهد و در کانال 70 
میلیون تومان قرار دارد.  رئیس جمهور 
نیز دســتوراتی را خطاب به سرپرست 
تــازه وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
صادر کرده اما بجز روحانی، قوه قضاییه و 
تعزیرات هم برای ورود به این بازار اعالم 
آمادگی کرده انــد. پس از این مجموعه 
اتفاقات، رســانه های داخلی نوشتند 
که قیمت خودروهای پرتیراژ بین ۱0 
تا ۳0 میلیون تومان کمتر شــده است 
اما فعاالن بازار اعتقــاد چندانی به دوام 
کاهش قیمت ها ندارند و می گویند که 
در روزهای اخیر پیش فروش خودرو و 

عرضه خودروهای ناقص کمی از تب و 
تاب قیمت ها کاسته اما همچنان کمبود 
خودرو در بازار محسوس است. بازاری ها 
گزارش می دهند که رکود سنگین کرونا 
بر معامالت خودرو تخفیف داشــته و با 
عادی شدن وضعیت تردد در سطح شهر 
و آزاد شدن مسافرت، تقاضا برای خرید 

باال گرفته است. 
 قیمت واقعی پراید چقدر است؟

خودرو چند ماهی اســت که مدام 
خبرسازی می کند و عکس یک و تیتر 
یک رســانه ها را از آن خود کرده است. 
مردم هم در فضــای مجازی بحث های 
داغی دربــاره خودروهــای داخلی راه 
انداخته اند. آنها حتی قیمت تمام قطعات 
خودرو را از بازار خرده فروشی درآورده، 
جمع بسته اند و می گویند که نرخ تمام 
شــده پراید در نهایت فقط 42 میلیون 
تومان است. نرخی نزدیک به نرخ فروش 
کارخانه.  نود اقتصادی در واکنش به این 
حرکت کاربران ایرانی سراغ سعید مدنی، 
مدیرعامل سابق ســایپا رفته و قیمت 
واقعی پراید را از او خواسته است. مدنی 

توضیح داده که بهای پراید بدون تعدیل 
قیمت های جدید، چیزی بین ۳5 تا 40 
میلیون تومان اســت که با سایر هزینه 
جانبی این عدد بــه 50 میلیون تومان 
می رسد و اگر ۱0 درصد ارزش افزوده را 
اعمال کنیم، به همراه بیمه گذاری و یک 
حاشیه سود معقول قیمت پراید کمتر از 

70 میلیون تومان نخواهد بود.
او البته تاکید کرده است که اگر دولت 
می خواهد به صــورت تکلیفی اقدام به 
تعیین قیمت کند، یک قانون داریم که 
بر اساس آن اگر دولت قیمت محصولی 
را تعیین کند و قیمت تعیین شده کمتر 
از قیمت عادالنه و منصفانه باشد، موظف 
اســت مابه التفاوت آن را بپردازد و البته 
این قانونی است که سال هاست رعایت 

نمی شود.
سرنخ های جهش قیمت خودرو 

جهش قیمت خودرو اما سرنخ های 
دیگری دارد. پیش از خــروج آمریکا از 
برجام خودروسازان ساالنه چیزی حدود 
یک میلیون و ۳00 هزار خودرو در سال 
تولید کرده اند. در سال ۹7 میزان تولید 
خودرو به حدود ۸۸0 هزار دســتگاه و 
در سال ۹7 به حدود ۸00 هزار دستگاه 
کاهش داشــت. میزان مصرف خودرو 
در بازار ایران اما ســاالنه یک میلیون و 
200 هزار دســتگاه است که البته تورم 
دو رقمی موجب شده است که خودرو 
از حالت کاالی مصرفی در بازار ایران به 
کاالی ســرمایه ای تبدیل شود و تقاضا 
برای آن تا یــک میلیــون و 600 هزار 

دستگاه هم برسد. 
کمبود تولید در مقابل تقاضای باال 
یکی از مهمترین علــل جهش قیمت 
خودرو در ایران است که با شدت گرفتن 
تحریم و از آن سمت ممنوعیت واردات 
خودرو این مساله محسوس تر می شود. 
بجز تحریم، سیاســت های نادرســت 
حاکم بر صنعت خودرو سال هاست که 
خودروسازان را در مسیر ورشکستگی 
قــرار داده اســت و زیان انباشــته دو 
خودروساز ایرانی به بیشــتر از 5 هزار 
میلیارد تومان رســیده است که در این 
میان ایران خودرو با پیشی گرفتن میزان 
زیانش از ســرمایه ثبتی شرکت، عمال 
ورشکسته محسوب می شــود.   نکته 

دیگری که کارشناســان و فعاالن بازار 
خودرو برای نابسامانی های بازار خودرو 
به آن اشــاره می کنند، قیمت گذاری 
دستوری است. محمدرضا نجفی منش، 
رئیس انجمن قطعه سازان به »توسعه 
ایرانــی« می گوید کــه قیمت مصوب 
کارخانه با واقعیت قیمت تولید خودرو در 
ایران همخوانی ندارد و تا زمانی که دولت 
دست از قیمت گذاری برای این محصول 
برندارد، نمی شود به بهبود قیمت خودرو 
امیدوار بود.  در کل اینکه دو نرخی یا چند 
نرخی بودن بهای هر کاالیی فســاد به 
بار می آورد و صنعت خــودرو هم از این 
قاعده مستثنی نیســت. حاال در حالی 
که شورای رقابت قیمت مصوب پراید 
را 42 میلیون تومان اعالم کرده است، 
بهای آن در بازار آزاد بیشتر از دو برابر نرخ 
مصوب است و همین مساله انگیزه فساد 
را بیشتر می کند. چنانکه سال هاست 
ماجرای پیش فروش خودرو مورد انتقاد 
مصرف کنندگان است و حتی برخی به 
پیش فروش های صــوری و دالل بازی 
نمایندگی ها در این بازار اشاره کرده اند. 
در همین زمینه بارها پرونده تحقیق و 
تفحص از خودروسازان مطرح شده که 

به سرانجام خاصی نرسیده است. 
بنابراین به نظر می رسد که غائله بازار 
خودرو به این سادگی ها جمع نمی شود 
و نه عزل وزیر صنعت و نه برخوردهای 
پلیسی با بازار تاثیر چشمگیر و بنیادی 
روی بازار خودرو ایران نخواهد داشت و 
در واقع صنعت خــودروی ایران به یک 

جراحی اساسی نیازمند است.

بازار خودرو امنیتی شد؛ پلیس در جست و جوی انبارهای احتکار خودرو

 از دستگیری محتکران تا اعدام اخاللگران 
محمدرضا نجفی منش، 

رئیس انجمن قطعه سازان 
به »توسعه ایرانی« می گوید 
که قیمت مصوب کارخانه با 

واقعیت قیمت تولید خودرو 
در ایران همخوانی ندارد 
و تا زمانی که دولت دست 
از قیمت گذاری برای این 

محصول برندارد، نمی شود 
به بهبود قیمت خودرو 

امیدوار بود 

هشدار در باره وضعیت بد صنعت مرغداری

 زیان 2 هزار میلیارد تومانی صنعت مرغ گوشتی

خبر

معاون وزیر اقتصاد گفت: افــرادی که یک 
دهم درصد واحدهای صندوق را داشته باشند، 
حق شــرکت در مجامع را دارند و می توانند در 
تعیین مدیریت صنــدوق در تصمیم گیری ها 

مشارکت کنند.
به گزارش توســعه ایرانی به نقــل از صدا و 
ســیما، عباس معمارنژاد درباره نحوه مدیریت 
صندوق های واسطه گری مالی )ETF( اظهار 
داشــت: براســاس قانون تا پایان برنامه ششم 
مدیریت صندوق در اختیــار دولت خواهد بود، 
اما دولت موظف اســت که از سال ۱400 به بعد 

مدیریت این صندوق ها را واگذار کند.
وی با بیان اینکه این سازوکار مصوبه هیئت 

دولت و قانون اســت، ادامــه داد: اینکه دولت 
باید به تدریج خــود را از مدیریت صندوق های 
واســطه گری مالی یا همان ETF خارج کند، 
در قانون آمده است. افرادی که یک دهم درصد 
واحدهای صندوق را داشته باشند، حق شرکت 
در مجامع را دارند و می توانند در تعیین مدیریت 

صندوق در تصمیم گیری ها مشارکت کنند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی با 
اشاره به اینکه امکان فروش واحدهای باقیمانده 
به اشــخاص حقوقی وجــود دارد، ادامه داد: از 
آنجایی که ترکیب سهام حاضر در این صندوق ها 
خوب و ارزنده اســت، پیش بینــی می کنیم 
اشــخاص حقوقی برای خرید واحدها ترغیب 

خواهند شــد که با همین انــدک یونیتی که 
خریداری می کنند، مشــارکت قابل توجهی 

داشته باشند.
معمارنژاد گفت: برآورد ما این اســت که در 
روزهای پایانی مهلت پذیره نویســی، استقبال 
خوبــی از خرید واحدهــای اولیــن صندوق 
واسطه گری مالی صورت بگیرد چراکه در حالی 
هر واحد سرمایه گذاری ۱0 هزار تومان به مردم 
فروخته شده که قیمت واقعی آن نزدیک به 20 

هزار تومان است.
وی همچنین درباره واگذاری دارایی بانک ها 
اظهار داشــت: روند واگــذاری دارایی بانک ها 
در حال انجام اســت و ظــرف یک مــاه و نیم 

گذشته بانک ها فقط 7 هزار میلیارد تومان سهام 
فروختند. معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد 
ادامه داد: اولین عرضه بــزرگ دولت تا چند روز 
آینده آگهی خواهد شــد و گروه سرمایه گذاری 

امید مرتبط با بانک ســپه که ارزش آن 70 هزار 
میلیارد تومان است را واگذار خواهیم کرد. البته 
این واگذاری تا پایان سال در چند مرحله انجام 

می شود.

صندوق های ETF چگونه به مردم واگذار می شود؟


