
قیمت هر شانه تخم مرغ به ۴۵ 
هزار تومان رسید

ایسنا- مشــاهدات 
میدانی حاکــی از افزایش 
قیمت هرشانه ۳۰ عددی 
تخم مــرغ به حــدود ۴۵ 

هزارتومان است.
 همچنین در میادین میوه و تره بار نیز براساس 
نرخنامه هرکیلو تخم مرغ با قیمت۱۶هزار و٩۰۰  
تومان و هرشــانه تخم مرغ بســته بندی شــده 
شناســنامه دار ۳۰ عــددی با قیمــت ۳۵هزار و 

۷۰۰تومان عرضه می شود.
پیشتر یعنی در ابتدای سال جاری قیمت هرشانه 
تخم مرغ ۲۷ تا ۳۰ هزارتومان بود که طی جهشی در 
اواخر خردادماه قیمت آن به حدود ۳۸ هزارتومان 
رسید و با وجود آنکه مسئوالن مربوطه در آن زمان 
وعده کاهش قیمت تخم مرغ را داده بودند، نه تنها 
این امر محقق نشد بلکه قیمت آن از ۴۰ هزارتومان 

هم فراتر رفت.
    

خبر مهم بانک مرکزی درباره 
سیاست های جدید ارزی

توسعه ایرانی- رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهای ویژه از جمله 
تهاتر برای دریافت ها و پرداخت های ارزی و گسترش 
عملیات بازار متشــکل ارزی از سیاست های بانک 

مرکزی در حوزه ارزی است.
علی اکبر کمیجانی افزود: طی سه سال گذشته 
این بانک از تمــام ظرفیت خود اســتفاده کرده تا 
ضمن ایجاد ثبات در اقتصاد بتواند با وجود تحریم ها 
نیازهای ارزی و ریالی فعالیت های اقتصادی را به نحو 
مناسب تأمین کند و به طور خاص در سال های اخیر 
تأمین ارز کاالهای اساسی، دارو و واکسن کووید ۱٩ 

را در اولویت خود قرار داده است.
کمیجانی گفت: طی حدود سه سال و نیم گذشته 
اقتصاد ایران تحت فشــار شدیدترین تحریم های 
اقتصادی تاریخ قرار گرفته و بانک مرکزی به عنوان 
ستون نظام مالی کشور در معرض و مرکز حمالت 

مستقیم در جنگ اقتصادی قرار داشته است. 
    

صادرات برق به عراق متوقف شد
ایرنا- مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران گفت: صادرات برق به کشــور عراق متوقف 

شده است.
مصطفی رجبی مشهدی افزود: بنابر قراردادهای 
موجود ۱۳ مگاوات برق به افغانستان صادر شد در 

حالی که هفته قبل این میزان ۱۰۰ مگاوات بود.
مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق اضافه 
کرد: سال گذشــته حدود ۲ هزار مگاوات صادرات 
برق داشتیم که امسال به دلیل نیاز داخلی صادرات 

به ۱۵۰ مگاوات کاهش یافته است.
    

هشداروزارت تعاون به خریداران 
مسکن اتحادیه های انبوه ساز 

توســعه ایرانی- 
معاونت امور تعاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در اطالعیه ای اعالم کرد: بر 
اساس بررسی های صورت 
گرفته و بازدیدهای میدانی، اتحادیه تعاونی های 
انبوه ساز تهران و اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر 
تهران فرآیند قانونی ســاخت و ساز و پیش فروش 

واحدها را رعایت نکرده اند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داده 
اســت: هرگونه فعالیت و ثبت نام در حوزه مسکن ، 
صرفا با داشتن مجوز از مراجع ذیصالح و رعایت همه 
مفاد قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲ دی 
ماه سال ۱۳۸٩ و آیین نامه اجرایی آن مصوب هفتم 
خردادماه سال ۱۳٩۳ امکان پذیر خواهد بود، در غیر 

این صورت تخلف محسوب می شود.
    

از برنج ۵۰ هزار تومانی تعجب نکنید
باشگاه خبرنگاران جوان- رییس مجمع 
هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با اشاره به 
اینکه قیمت برنج تابع سایر اقالم و کاالهاست، گفت: 
قیمت کنونی برنج در برابر دیگر اقالم و کاالها عجیب 
نیست چرا که در تمامی اقالم مواد غذایی، قیمت 

افزایش داشته است.
مسعود اسدی افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز و 
محدودیتهای ارزی و کاهش سطح زیرکشت ناشی 
از شرایط خشکسالی در بسیاری از استان ها، افزایش 

قیمت برنج به مرز ۵۰ هزار تومان تعجب آور نیست.
وی درباره تاثیر ایام  محرم بر بازار برنج گفت: برنج 
برای سوگواری ایام محرم به عنوان یک ماده غذایی 

مورد استفاده قرار 
 می گیرد و بدیهی است که قیمت آن با افزایش 

تقاضا با نوساناتی در بازار روبرو شود.
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نرگس رسولی

خودرو به مدد تصمیم گیری های 
مختلف مدیران خودرویی وزارت صمت 
در چند ســال گذشــته، دیگر کاالی 
مصرفی نیست و به کاالیی سرمایه ای 
تبدیل شده است . از محل معامله همین 
کاالی سرمایه ای ، عده ای در فرصتی 
اندك بــه پول های بــاد آورده زیادی 
رسیده اند. اما جالب اینجاست که با همه 
حمایت هایی که از این صنعت می شود 
چند صباحی است گزار ش های مالی 
خودروســازان خبر از زیان انباشته ای 
می دهد که دست و پای این صنعت را 
بسته است. موضوعی که حتی برخی از 
کارشناسان و فعاالن بازار آن را دلیلی 
بر عدم مدیریت صحیــح این صنعت 
می دانند و معتقدند که وقتی خودرو به 
تنهایی گوی سبقت اخذ مجوز افزایش 
چندبــاره در یک ســال را می گیرد و 
حمایت های مختلفی نیــز از این آن 
می شــود چرا باید زیان انباشــته این 
صنعت در یک سال رشد ۱۴۵ درصدی 

داشته باشد.
طبــق گزارش هــای ارائه شــده 
در کــدال، ایران خــودرو، ســایپا و 
پارس خــودرو عالوه بــر ثبت رشــد 

۱۴۵درصــدی زیان تولید در ســال 
٩٩ نسبت به سال پیش از آن، ۵۰هزار 
میلیارد تومــان زیان انباشــته را در 
کارنامه سه ماه آخر سال گذشته به ثبت 
رسانده اند. همچنین تاکید شده که کل 
بهای تمام شــده تولید خودروسازان 
در ســال گذشــته، حدود ۱۱۰هزار 
میلیارد تومان بوده، حال آنکه از محل 
فــروش محصوالت تولیــدی، حدود 
٩۷هــزار و ۵۰۰میلیارد تومان نصیب 

تولید کنندگان شده است.
بنابراین به طور متوسط فروش هر 
خودروی تولیدی در ســال گذشته، 
زیان ۸میلیون تومانی برای خودروساز 
در برداشته اســت. این زیان انباشته 
البته نه فقط صنعت خودروسازی که 
صنایع وابسته به این صنعت را نیز نشانه 

رفته است. 
موضوعی کــه احمد نعمت بخش، 
دبیر انجمن خودروســازان ایران آن را 
موضوعی جدی خوانده و معتقد است 
زیان خودروســازان در حدی است که 
اگر بخواهیم سرانه بگیریم می بینیم 
ســهم هر ایرانی یک میلیون تومان از 
این زیان اســت. نکته این جاست که 
نعمت بخش زیان انباشته خودروسازان 

را ۸۵  هزار میلیــارد تومان می خواند و 
آمارها آن را حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد 
تومان اعالم می کنند. به این ترتیب این 
زیان ها چنانچه عــدد و رقم صحیحی 
باشد معادل  دو برابر یارانه نقدی دو ساله 
دولت و۸.۵ برابر درآمد حاصل از فروش 
نفت در سال گذشته است. به این ترتیب 
محاسبات مذکور نشان می دهد حال 
جاده مخصوصی ها اورژانســی تر از آن 

است که تا کنون تصور می شد.
رانت جاده مخصوصی ها 

همه این ها سبب شــده است که 
صنعت خودرو در عین زیان دهی ، رانتی 

بزرگ را در اقتصاد توزیع کند. 
  نعمت بخش  که همواره از آزادسازی 
قیمت خودرو دفاع می کند حاال چشم 
انتظار دولت سیزدهم است تا وزیر جدید 
کمی به  ساز انجمنی ها بچرخد. نعمت 
بخش به توسعه ایرانی گفت : به دلیل 
قیمت گذاری اشتباه شــورای رقابت، 
فاصله بزرگی میان قیمــت کارخانه 
و قیمت فروش در بازار وجــود دارد و 
در نتیجه این اختــالف قیمت تنها در 
سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان رانت از سوی دو خودروساز بزرگ 
توزیع شد . حال تصور کنید اگر این پول 

به کارخانه ها می رســید نه دالالن چه 
اتفاقی رخ می داد. به گفته وی شــیوه 
قرعه کشی نیز شــیوه ای اشتباه است 
چرا که حدود ۸۰ درصد برندگان قرعه 
کشی سرمایه گذارد و تنها بیست ردصد 

خریدار واقعی هستند. 
دبیر انجمن خودروسازان ایران در 
پاسخ به این سئوال که این آمار از کجا 
آمده است، گفت: ۸۰ درصد از برندگان 
قرعه کشــی در کم تر از ســه ماه برای 
فروش خودروها اقــدام کرده اند و این 

آماری قابل استناد است. 
سود بانكی، دلیل زیان انباشته 

از سوی دیگر سیدجواد حسینی کیا، 
نائــب رئیــس کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس اما دلیل زیان انباشــته 
خودروســازان را مرتبط با  تسهیالت 
متعدد دریافتی با ســود های بسیار، 
می خوانــد و معتقد اســت :» در حال 
حاضر قیمت کارخانه ای خودرو نیز به 
واسطه افزایش های چندباره مناسب 
شده است. از آنجا که خودروسازان در 
سال های گذشته تسهیالت دریافت 
کردند، اما در موعد مقرر آن را تســویه 
نکردند، ناچارنــد، وام دریافتی را چند 
برابِر میــزان اولیه به سیســتم بانکی 

بازگردانند.«
وی اضافه کرد: »خودروســازان در 
حال حاضر ادعا می کنند که قیمت های 
کارخانه ای خودرو از هزینه تمام شده 
آن ها کمتر است البته باید به این نکته 
دقت کرد که این شرکت ها نتوانستند 
جامعه و مجلس را درباره این ادعا قانع 
کننــد بنابراین باید بهای تمام شــده 
تولید را کاهش دهند. هزینه های سربار 
خودروسازان یکی دیگر از دالیل زیان 
انباشته این شرکت ها است که باید برای 
حذف این هزینه ها برنامه ریزی دقیقی 

صورت گیرد.«
رشد تولید دلیل زیان 

رییس انجمــن صنایــع همگن 
قطعه ســازی کــه از قدیمی های این 
صنعت است اما دلیل ثبت این زیان ها 
را به افزایش تولید خودرو ربط می دهد 

و می گوید:   با توجه به دستوری بودن 
قیمت خودرو، در شرایط کنونی تولید 
خودرو زیان ساز است و در سال گذشته 
که ایران خودرو افزایش تولید داشت در 
نتیجه زیان آن سه برابر شد و این مشکل 
تا زمانی کــه صنعت خــودرو دولتی 
و قیمت گــذاری دســتوری اجرا می 

شود،وجود خواهد داشت.
محمدرضا نجفی  منش نیز به عوارض 
این وضعیت اشاره می کند و می گوید: 
بازار خودرو در ایران طوری اســت که 
خودروساز، مصرف کننده و قطعه سازان 
از آن راضی نیستند، زیرا دولت به گونه ای 
قیمت گذاری می کند که خودروسازها 
دچار زیان می شــوند و از طرف دیگر 
خودروسازها پول قطعه ساز را پرداخت 
نمی کنند و محصــوالت و مورد اولیه 
مورد  نیاز قطعه سازان به دلیل کمبود 
سرمایه در گردش در گمرك می ماند 
و آنهــا نمی توانند قطعات مــورد نیاز 
تولیدکننده ها را تامین کنند و همین 
مساله باعث می شود تعداد خودروهای 

تولیدی ناقص افزایش پیدا کند.
وی اختــالف قیمت خــودروی 
تولیــدی و بــازار را ریشــه در رانت 
می دانــد و همچون رییــس انجمن 
خودروسازان خواســتار آزادسازی 
قیمت گــذاری اســت و می گویــد: 
اگر دولــت دســت از قیمت گذاری 
دســتوری خــودرو و مدیریت این 
صنعت برندارد، به طور قطع صنعت 
خودرو و قطعه ســازی ایــران نابود 
خواهد شــد. مشــکالت ناشــی از 
قیمت گذاری دستوری و تورم قیمت 
مواد اولیه باعث شده که ایران نتواند 
از صنعت خودروی خــود به خوبی 
استفاده کند و در شرایط کنونی هم 
تولید خودرو چندان عاقالنه نیست، 
زیرا رشد تولید رشد حجم زیان را به 

همراه دارد. 
دست انداز در  راه نجات 

 محمدصفری از کارشناسان صنعت 
خودرو هم نظری مشابه روسای انجمن 
خودروسازی و قطعه ســازی دارد و  در 

گفت و گو با خبرنگار توســعه ایرانی 
گفت : شاید یکی از منطقی ترین کارها 
برای رشــد صنعت خــودرو و کاهش 
زیان انباشته خودروســازی بر دو پایه 
آزادســازی واردات و قیمــت گذاری 
استوار باشد . وی ادامه داد: دولت چند 
سال است با دالیل واهی جلوی واردات 
خودرو را گرفته است و از سوی دیگر با 
تسهیالت و همراهی های مختلف سعی 
دارد بازار خودرو را مدیریت کند اما انچه 
در اصل اتفاق افتاده است کاهش قدرت 
خرید مردم ، افزایش دالل بازی و البته 
افزایش زیان خودروســازان است. به 
گفته وی درعمل تنها دالالن هستند 
که برای هر ســنگی که دولت جلوی 
پایشان انداخته می شود، راه حلی یافته 
و توانسته اند بیشترین ســود را از این 

صنعت به جیب بزنند.
صفر ی هم همچون نجفی منش راه 
حل را در دستان دولت جدید می بیند 
و می گوید اگر رییس جمهور سیزدهم 
وزیر صنعتی و مشــرف به بازار خودرو 
را بر راس این وزارتخانه بگمارد و بتواند 
با مدیریت صحیح هم بازار واردات را باز 
کند و هم قیمت گذاری را به بازار واگذارد 
می تواند جان تازه ای بــه این صنعت 

وارد کند. 
به نظر می رســد خــودرو کارویژه 
میهمان جدید ســاختمان سمیه در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
باید دید آیا در ایستگاه سیزدهم صنعت 

خودرو به سامان خواهد رسید؟

قیمت گذاری دستوری وضعیت جاده مخصوصی ها را اورژانسی کرد 

یک میلیون تومان ؛ سهم هر ایرانی از زیان صنعت خودرو 
به طور متوسط فروش هر 

خودروی تولیدی در سال 
گذشته، زیان ۸میلیون 

تومانی برای خودروساز در 
برداشته است. این زیان 

انباشته البته نه فقط صنعت 
خودروسازی که صنایع 

وابسته به این صنعت را نیز 
نشانه رفته است. 

یک دیپلمات ارشد با بیان اینکه اگر تحریم ها 
هم لغو شــود باز هم اجرای خط لوله IPI با اما و 
اگر مواجه است، گفت: هندی ها زمانی که سود 
مادی داشته باشــد و تهدیدی هم متوجه شان 
نباشد، وساطت می کنند که بتوانیم به تکنولوژی 
ال ان جی دسترسی داشته باشیم، بنابراین هند 
برای ایران غیر از بازار به لحاظ تامین تکنولوژی 

هرچند با واسطه اهمیت دارد.
محمدحسین بنی اسدی در گفت وگو با ایلنا، 
درباره حضور نفت ایران در بــازار هند به عنوان 
بزرگترین بازار آینده  جهان اظهار داشت: ابتدا باید 
در نظر داشت که هند بعد از تحریم و اولتیماتوم 
دو سال پیش از سوی ترامپ به طور کلی خرید 

نفت از ایران را کنار گذاشته و متوقف کرد.
وی افزود: آن زمان وزارت خارجه گالیه های 

خود را به هند اعالم کرد و پاسخ آنها این بود که 
بخشی از پاالیشگاه های ما بخش خصوصی و با 
سرمایه گذاری ایاالت متحده هستند و نمی توانند 
خود را بــه خاطر خرید نفت از ایران در ســیبل 
امریکا قرار دهند، بنابراین هند همه چیز را به لغو 

تحریم های نفت ایران منوط کرد.
شرط هند برای خرید نفت از ایران 

این کارشــناس وزارت خارجه تصریح کرد: 
اکنون هم چنانچه هند مالحظه امریکا را نداشته 
باشند یعنی محدودیت و تحریم لغو شود حتما 
اقدام به خرید نفت از ایــران می کند، چون هم 
به نفت ایران نیاز دارد، به لحاظ مسافت به صرفه 
است و چند پاالیشگاه این کشــور تنها با نفت 
ایران امکان فعالیت دارنــد، بنابراین حتما از ما 
نفت می خرد. اما در عین حال هند بنا را بر تنوع 

منابع انرژی گذاشته اســت اینگونه نیست که 
پاالیشگاه هایش را فقط با نفت یک کشور تنظیم 
کند، سعی می کند از بازارها و گونه های مختلف 
از جمله گاز و انرژی خورشیدی نیاز خود را تامین 
کند، باضافه اینکه مرکز ائتالف انرژی خورشیدی 

در این کشور واقع است.
وی با اشــاره به موضوع ال ان جی نیز گفت: 
اکنون قطر بــازار عمده ال ان جی را دارا اســت 
و ما هنوز نتوانسته ایم ســرمایه گذاری کرده و 
تکنولوژی مورد نیاز را وارد کنیم در حالی که این 
کشور از ذخایر مشترك استفاده کرده و پایانه های 
گسترده ای براه انداخته و ما همچنان نه پایانه ای 

داریم و نه ال ان جی برای صادرات. 
بنی اسدی تاکید کرد: از زمانی که تکنولوژی 
ال ان جی پیشرفت کرده مقرون به صرفه است که 

کشورها از این طریق نیاز گاز خود را تامین کنند 
حتی برخی معتقدند که از خط لوله هم بیشتر 
توجیه پذیر اســت چون هر آن می توانند اقدام 
به خرید کنند ولی بــرای کوتاه مدت خط لوله 
کارساز نیست. وی گفت: در هر حال در اینکه هند 
به بازار ال ان جی ایران چشم دوخته شکی نیست 
اما مالحظات کالنی هم با امریکا دارد زیرا روابط 

تجاری و ارتباط خوبی با این کشور دارد، بنابراین 
نباید انتظار داشته باشیم بخاطر مصالح ما خود را 
به آب و آتش بزنند، اکنون تکنولوژی پیشرفته 
ال ان جی دست غرب است البته هندی ها هم در 
وســاطت و داللی ماهرند. به نظر بنده ال ان جی 
را بایــد از شــرکت های معظم کــه تکنولوژی 

پیشرفته ای دارند، وارد کنیم.

تولید مرغ به دلیل عدم توزیع نهاده ها کم 
شد.حاال قرار است برای ساماندهی بازار، اداره 
پست به مردم مرغ توزیع کند. رئیس انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوشــتی با تایید این 
خبر گفت: به دلیل کمبــود دان توزیع مرغ با 
اختالل مواجه شده اســت. از این رو به مردم 
برخی از شــهرها مرغ با کارت ملی فروخته 

می شود.
به گزارش تجارت نیوز، محمدصادق مفتح، 
قائم مقام وزیر صمت در حاشیه جلسه ستاد 
تنظیم بازار از استقرار ســامانه پایش توزیع 
کاالهای اساسی با همکاری شرکت ملی پست 

تا دو هفته آینده خبر داد. در فضای مجازی یک 
شهروند خرم آبادی هم از سامانه ثبت سفارش 
برای دریافت سهمیه مرغ دولتی در این شهر 
خبر داده است! این شهروند اعالم کرده است 
که برای خرید مرغ باید سهمیه واحد صنفی را 

در سامانه ۳۰۲۶۳ پیامک کنند.
رئیس انجمــن پرورش دهنــدگان مرغ 
گوشــتی درباره وضعیت بــازار مرغ توضیح 
داد: تولید مرغ به دلیل کاهش توزیع نهاده ها 
کم شده اســت. از این رو قیمت مرغ در بازار 
نوســان دارد و در برخی از شهرها فروش مرغ 

سهمیه بندی شده است.

در تیر ماه امســال هم فروش مرغ با کارت 
ملی در برخی شهرها از جمله اصفهان خبرساز 
شده بود. در آن زمان اسماعیل نادری، معاون 
امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان به مهر گفته بود: »هر یک از شهروندان 
اصفهان در هر هفته می توانند شش کیلوگرم 

مرغ با نرخ مصوب، را با ارائه کارت ملی خرید 
کنند.«

حاال بــرای توزیع کاالهای اساســی پای 
اداره پست به بازار مرغ باز شد. محمد یوسفی 
به برنامه دولت مبنی بــر توزیع مرغ از طریق 
شبکه پست اشــاره کرد. او گفت: فروش مرغ 
از شبکه پست قرار است از شهر قم کلید زده 
شود. هدف دولت از این برنامه چگونگی نحوه 
توزیع مرغ بعد از کشــتارگاه است. این اقدام 
باعث کمبود مرغ در بازار می شود و در نهایت 
 تعــداد دالالن را برای دور زدن این ســامانه 

بیشتر می کند.
او بیان کرد: این روزها مصرف مرغ افزایش 
پیدا کرده است. دولت به جای اینکه راهکاری 
برای افزایش تولید داشته باشد، برنامه جدید 
برای شبکه توزیع راه اندازی کرده است. این 

راهکارها پول پاشی است و تاثیری در شبکه 
تولید و کاهش قیمت مرغ ندارد.

یوسفی ادامه داد: سوال ما از دولت این است 
که چنانچه سهمیه دان مرغداری ها افزایش 
پیدا کند و به واســطه آن تولید بیشتر شود، 
مرغدارها مرغ های خود را باید به اداره پست 

بفروشند یا همان جا رها کنند؟
چنــدی پیــش هــم فعــاالن صنعت 
مرغداری نســبت به کمبود شــدید مرغ در 
بازار هشــدار جدی داده بودند به طوری که 
محمدعلی کمالی سروســتانی، مدیرعامل 
اتحادیه سراســری مرغداران گوشتی کشور 
اعالم کرده بــود: »توزیع دان مــرغ متوقف 
شــده و این مســاله باعث تلفات گســترده 
 جمعیــت مرغ کشــور بــر اثر گرســنگی 

شده است.«

یک کارشناس پاسخ داد: 

آیا دهلی ایران را به تکنولوژی ال ان جی می رساند؟

پای شرکت پست به توزیع مرغ باز شد


