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حداکثر قیمت هر کیلوگرم 
تخم مرغ فله ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان

توسعه ایرانی- 
سرپرســت معاونــت 
بازرگانــی داخلــی 
وزارت صمــت اعــام 
کرد: حداکثــر قیمت 
هر کیلوگرم تخــم مرغ فله بــرای مصرف کننده 
۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شــد که با توجه به 
وزن، نرخ شــانه نیز تعیین خواهد شد. محمدرضا 
کامی در حاشیه ستاد تنظیم بازار در گفت وگو با 
خبرنگاران با بیان این مطلب، افزود: جلســه امروز 
کارگروه تنظیم بازار با اولویت توجه به مشــکات 
بخش تولید تخم مرغ و ضــرورت اهتمام جدی به 
حفظ معیشت مردم برگزار شد. وی ادامه داد: پیشتر 
نیز جلسه ای با تولیدکنندگان مرغ تخمگذار برگزار 
کردیم و به بررسی مهمترین مسایل و دغدغه های 
آنها پرداختیم و برای استمرار تولید آنها تصمیمات 
جلسه مذکور در جلســه امروز تنظیم بازار مورد 

تصویب قرار گرفت.
    

 سهم ۷۰ درصدی زعفران در 
صادرات ادویه

توسعه ایرانی-  
ایران در پنج مــاه اول 
امسال بیش از ۱۷ هزار 
و ۸۱۰ تن انواع ادویه به 
ارزش ۹۴ میلیون و۵۶۷ 
هزار و۵۸۱ دالر صادر کرده است که زعفران با نیم 
درصد وزن کل، ۷۰ درصد ارزش صادراتی انواع ادویه 
را به خود اختصاص داده است.     سید روح اهلل لطیفی، 
ســخنگوی گمرک  ضمن اعام این مطلب گفت:  
در دنیا اقام مختلف ادویــه اعم از زردچوبه، فلفل، 
دارچین، زنجبیل و... تولید می شود و کشورهایی 
مانند هندوستان، اندونزی، ســنگاپور و مالزی در 
تولید این محصوالت پیشرو هستند. در این میان 
کشورمان طی چند سال اخیر در تولید و صادرات 
انواع ادویه رشــد قابل توجهی را شاهد بوده است، 
ضمن آنکه کارخانجات، صنایع تولیدی موادغذایی و 
حتی ارگان های پزشکی نیز از دیگر مصرف کنندگان 
بزرگ این نوع از موادغذایی هستند. آمار صادرات این 
محصوالت کشورمان بیانگر رشــد صادرات ادویه 
است؛ بطوریکه در پنج ماه اول سال جاری نشان می 
دهد بیش از ۱۷ هزار و ۸۱۰ تن انواع ادویه به ارزش 
۹۴ میلیون و۵۶۷ هزارو ۵۸۱ دالر صادر شده است. 

    
معرفی اولین گروه از خانه های 
خالی به سازمان امور مالیاتی 

توسعه ایرانی- بر 
اســاس اعام وزیر راه و 
شهرسازی، ۱۰۹ هزار 
واحد مســکونی خالی 
بــرای اخذ مالیــات به 
سازمان امور مالیاتی معرفی شــده اند. وزارت راه و 
شهرسازی اولین گروه از واحدهای مسکونی خالی 
از سکنه به میزان ۱۰۹ هزار واحد را برای اخذ مالیات 
متعلقه بر اجاره به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد. 
این خبر را امروز محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی 
اعام کرده است. او اظهار امیدواری کرد انجام این کار 
از سوی وزارت راه و شهرسازی فتح بابی برای تحرک 
بخشیدن به فضای تولید و عرضه مسکن باشد. این 
در واقع اولین قدم جدی برای اخذ مالیات از واحدهای 
خالی از سکنه محسوب می شود.  در صورتی که خالی 
بودن این ۱۰۹ هزار واحد محرز شــود در سال اول 
مشمول شش برابر مالیات متعلقه بر اجاره ساالنه 
خواهند شد. روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ سامانه اماک و 
اسکان که اطاعات واحدهای مسکونی کل کشور 

در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا رسید.
    

 صدور مجوز برای فعالیت 
کارگزاری ها

توسعه ایرانی- 
مدیــر نظــارت بــر 
کارگــزاران ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار 
از تدویــن پیش نویس 
دستورالعمل صدور مجوز برای فعالیت کارگزاری ها 
خبر داد. محمد عطایی گفت: بر اساس مصوبه سی و 
نهمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار سازمان بورس و اوراق بهادار 
پیش نویس دستورالعمل صدور مجوز برای فعالیت 
کارگزاری های جدید تدوین شــد. مدیر نظارت بر 
کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه 
مقرر شد تا سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل 
صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری های جدید 
را تدوین و تنظیم کند افزود: این پیش نویس اکنون 
در بخش قوانین و مقررات تارنمای سازمان بورس به 
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نرگس رسولی

 سیاست بانک مرکزی برای ساماندهی بازار 
ارز حاال وضعیتی غیرقابل پیش بینی را به وجود 
آورده اســت. دالر ۲۷ هزار تومان نه تنها تمامی 
بخش های اقتصادی را متأثر کرده، بلکه بخش های 
سیاستگذاری و تصمیم گیری را نیز در موقعیت تازه 
قرار داده است. حاال سیاست های بانک مرکزی 
سبب شــده قیمت دالر در صرافی های بانکی از 
قیمت این ارز شاخص بازار در بازار آزاد نیز پیشی 
بگیرد. به عبارت دیگر بانک مرکزی با هدف از میان 
بردن فاصله قیمتی میان دالر صرافی و دالر در بازار 
آزاد نســبت به باال بردن نرخ دالر در صرافی های 
بانکی اقدام کرد و نتیجه این اقدام معکوس شدن 

وضعیت در بازار بود. 
بانک مرکزی در یکی از سخت ترین دوره های 
تحریمی ایران درصدد است نســبت به اجرای 
سیاست تک نرخی شدن ارز اقدام کند. سیاستی 
که بارها در ایران اجرایی شده است، اما هر بار از پس 
چند سال بی توجهی و فشرده شدن فنر نرخ ارز 
ماهیت خود را از دست داده و نظام چندگانه ارزی 
با هوا و بی هوا بار دیگر راهش را به اقتصاد گشوده 
است. کارشناسان معتقدند چند نرخی بودن ارز 
طی سالیان اخیر همراه با فساد و رانت زیادی بوده 
است و با اینکه این فساد فسادی مسلم است؛ اما 
اجرای این سیاست در شــرایط کنونی می تواند 
حکم شمشیر دولبه ای با مزایا و معایب مشخص 

را داشته باشد.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران در این خصوص می گوید: هرچند 
که در نهایت قیمت ارز در صرافی ها با قیمت ارز در 
کف بازار برابری کرد و سامانه نیما نیز قیمت ها را به 
صورت کلی در مسیر افزایش قرار داده، اما به نظر 
می رسد این سیاست ناشی از تنگنای ارزی است 
که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، بنابراین 
تبعات تورمی این موضوع سنگین است و باعث 
افزایش هزینه تمام شده واردات کاال ها می شود، 
طبعا در چنین شــرایطی تورم باز هم با افزایش 
همراه شده و سطح عمومی قیمت ها نیز با رشد 

مضاعفی همراه می شود.
هر چند در نهایت آرگون معتقد است سیاست 
ارز چند نرخی فسادآور است و این در طی سالیان 

مشخص شده است.
جلوی اشتباهات را بگيرید

البته ســعید مسگری، کارشــناس مسائل 

اقتصــادی در گفتگویي در این بــاره می گوید: 
برای بررسی بازار ارز باید نگاه بلندمدت تر نسبت 
به سیاســت های اتخاذ شــده داشــته باشیم. 
سیاست هایی که در سال های اخیر اجرا شد باعث 
شــد کل اقتصاد را درگیر کند. سیاست معروف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی و تشــکیل بازار ثانویه یا همان 
نیما دو اقدامی بود کــه نه تنها نتیجه بخش نبود 
که سیاستی مانند ارز دولتی باعث ایجاد رانت و 

ناکارآمدی شد.
وی به اقتصاد۲۴ گفته است: متاسفانه دولت 
علیرغم انتقادهایی که از سوی کارشناسان شد به 
دالیلی اصاحی در این سیاستها انجام نداد. در یک 
سال اخیر البته به مرور این سیاست ها از جمله ارز 

۴۲۰۰ تومانی برداشته شد.
این کارشــناس اقتصــادی تصریح می کند: 
همچنین سیاســت ارز نیمایی باعث شده بود تا 
صادرکنندگان تمایلی بــه ورود ارز خود به بازار 
ارز نیما به دلیل اختاف قیمت در بازار نداشــته 
باشند که همین مسئله مشــکاتی را به وجود 
آورد. در حالی که درآمد ارزی کشور به دلیل کرونا، 
تحریم های نفتی و غیرنفتی کاهش پیدا کرده بود 

این سیاستهای غلط نیز به تاطم بازار دامن زد.
مسگری تاکید می کند: این سیاست ها هرچند 
از مدت ها قبل باید اصاح می شد اما هر زمان جلوی 
این اشتباهات گرفته شود بهتر است تا به تعویق 
بیفتد. باید تا جایی که می توان موانع ورود ارز به 
کشور را از پیش پا برداشت هرچند که اجرای این 
سیاستها مانند برداشتن ارز نیمایی هزینه هایی را 

هم در پی داشته باشد.
تورم یا ارز تک نرخی؟

مسگری می گوید: ممکن است این سیاست 
موجب باال رفتن قیمت برخی کاالها شود که با ارز 
ترجیحی وارد می شوند، اما باید این هزینه پرداخت 
شود. به هرحال اصاح اشتباهات در حوزه ارزی 
دارای هزینه است اما نکته مهم این است که اصاح 
نکردن آن هزینه های بیشــتری را برای کشور و 

اقتصاد خواهد داشت.
وی می افزاید: ادامه سیاست های غلط ارزی، 
ادامه توزیع رانت و ایجاد بســتر فســاد و ادامه 
اخال در تولید و توزیع کاالها ممکن است تبعات 
بیشتری نسبت به باال رفتن قیمت برخی کاالها 

داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می کند: 
به نظر می رسد در حال حاضر با توجه به محدودیت 
منابع ارزی، علیرغم دیر شدن، زمان خوبی است 

تا اشتباهات ارزی را به طور کامل اصاح کنیم و 
مداخات دولت در بازار ارز را تا حد ممکن کاهش 
دهیم. مســگری یادآور می شــود: سیاستهای 
نادرست ارز نیمایی، ارز ۴۲۰۰ و... جز تبعات منفی 
برای اقتصاد کشور چیزی در پی نخواهد داشت. 
نرخ ارز باید به سمت تک نرخی برود و تعیین کننده 
قیمت نیز بازار عرضه و تقاضا باشد مگر کاالهای 
خیلی اساسی و یا داروها که نیاز به حمایت بیشتر 

دولت دارند.
نرخ ارز دستورپذیر نيست

مسعود دانشمند، دبیرکل اسبق خانه اقتصاد 
ایران با اشاره به اینکه اصوال نرخ ارز با این اقداماتی 
که انجام می شود، آرام نخواهد گرفت، گفت: وقتی 
شــما صحبت از نرخ دالر در بازار آزاد می کنید، 
یعنی بر اســاس عرضه و تقاضا قیمت ها هر روز 
تعیین می شــود، در این بین صرافی ملی نیز هر 
روز نرخی را برای خود اعام می کند، حال بعد از 

آزمون و خطا های بسیار بانک مرکزی به صرافی 
ملی دستور داده که نرخ ارز تعیینی را همپای بازار 
افزایش دهد، به طوریکه طــی یک روز بیش از ۳ 
هزار تومان معــادل ۱۳ درصد، قیمت ارز صرافی 
ملی که تعیین کننده قیمت دالر در صرافی های 

بانکی و مجاز است افزایش پیدا می کند.
وی افزود: از ســوی دیگر یک نرخ دیگر وجود 
دارد به اسم ارز نیمایی که بســیاری از کاال های 
عمومی و مواد اولیه با این نرخ وارد می شوند، طبعا 
وقتی نرخ ارز صرافی ملی همسان بازار آزاد می شود، 
ارز نیمایی نیز در مسیر نزدیک شدن قرار می گیرد 
که نتیجه این اتفاق نیز گران تر شدن واردات کاال 
است که پیامد آن هم گرانی و تورم بیشتر است، 
بنابراین این سیاستی که بانک مرکزی در پیش 
گرفته تورم زا است، بانک مرکزی و دولت به جای 
اینکه مدام بیایند در بازار ارز دخالت کنند و با این 
دستکاری مدام باعث افزایش قیمت ها شوند، باید 

یک فکری به حال تولید کنند.
دانشمند به فرارو گفته است: اصوال در اقتصاد 
نمی توان با دســتور کاری را انجام داد، اســمش 
رویش است بازار ارز، وقتی شما از لفظ بازار استفاده 
می کنید، یعنی مکانیزم آن یعنی تعیین قیمت 
بر اســاس عرضه و تقاضا را پذیرفته اید، حال آن 
وقت بانک مرکزی بیاید سامانه نیما درست کند 
و به صادرکنندگان فشار بیاورد که ارز های خود 
را باید در این سامانه عرضه کنند، در صورتیکه که 
بعد از گذشته دو ماه از پایان مهلت دولت برای این 
مسئله، بسیاری از این صادرکنندگان از این مسئله 
خودداری کرده اند، این موضوع طبیعی است وقتی 
که فاصله باشد، بین قیمت ارز در نیما و در بازار آزاد، 
صادرکننده معلوم است دالر خود را در بازار آزاد 

می فروشد.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: تعیین قیمت 
برای ارز هــای مختلف از ســوی صرافی ملی به 
صورت دســتوری نیز کار عبثی بود که باالخره 
بانک مرکزی در مقابل آن تسلیم شد و این نرخ را با 
بازار آزاد یکی کرد، مقصود از تمامی این مطالبی که 
بیان شد این است که اقتصاد دستور بردار نیست و 
با این کار ها نمی توان دالر را کنترل کرد، راه حل در 
سرکوب مدام بازار نیست، چرا که باالخره در یک 
نقطه ای این فنر رها خواهد شد، همین اتفاقی که 
طی این دو سال اخیر رخ داد یا آنچه در سال ۹۱ به 
وقوع پیوست و ارز هزار تومانی چهار هزار تومان 
شد، غرض این اســت که با چنین سیاست هایی 

نرخ ارز و به طور کلی اقتصاد کشور سامان نخواهد 
یافت.دانشمند ادامه داد: راهکاری اصلی و دائمی 
توجه به تولید ملی است، اگر چرخه تولید بچرخد 
و رونق داشته باشــد، هم درآمد های ارزی کشور 
افزایش پیدا می کند و هم شــغل ایجاد شــده و 
سرانه درآمد عمومی نیز افزایش پیدا می کند، اما 
متاسفانه می بینیم که تولید در کشور چندسالی 
است که وارد رکود شــده و بسیاری از کارخانه ها 
ورشکسته شــده اند و آن هایی که مانده اند نیز با 
حداقل ظرفیت خــود کار می کنند، بنابراین اگر 
دولت توانست چرخ تولید در کشور را به حرکت 
در بیاورد، شما بدانید که نرخ ارز نیز کاهش پیدا 
می کند و بــه تیع آن ارزش پــول ملی نیز حفظ 
می شود، در غیر این صورت بازهم این التهابات و 
قصه های تکراری که در مورد بازار های مختلف از 
جمله دالر هر روزه در حال مشاهده آن هستیم باز 

هم تکرار خواهد شد.
عضو اسبق اتاق ایران یادآور شد: این سیاستی 
که در مورد بازار ارز وجود دارد موجب افزایش نرخ 
دالر شده، این مسئله به خروج نقدینگی از بورس و 
وارد شدن این پول ها به بازار ارز، سکه و دالر دامن 
زده، درصورتیکه دولت باید از بورس حمایت عملی 
کند، نه اینکه تنها با گفتار درمانی دم از حمایت 
بزند، اگر رونق بورس ادامه داشته باشد، شما مسلم 
بدانید، این خیل عظیم نقدینگــی که روانه بازار 
ثانویه بورس یا همان محــل خرید وفروش ُخرد 
سهام شده، به زودی می تواند به بازار اولیه که مکان 
تامین مالی شرکت های وبنگاه های تولیدی است، 
راه یابد، این مسئله، فلسفه اصلی تاسیس بازاری 
مانند بورس است، که می توان به آن دست یافت، 
اما به شــرطی که برای آن برنامه داشت، اگر این 
اتفاق رخ دهد، تولید در کشور رونق خواهد گرفت 

و گرفتاری های اقتصادی رفع می شود.

بازار ارز در موقعيتی عجيب؛ 

 ارز تک نرخی راهگشاست؟
مسعود دانشمند: راهکار اصلی و 
دائمی رفع بحران ارزی توجه به 

توليد ملی است، اگر چرخه توليد 
بچرخد و رونق داشته باشد، هم 
درآمد های ارزی کشور افزایش 

پيدا می کند و هم شغل ایجاد شده 
و سرانه درآمد عمومی نيز افزایش 

می یابد

زنگنه:برای صدمین بار افزایش قیمت گازوئیل را 
تکذیب می کنم 

خبر

وزیر نفت درباره شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت گازوئیل، اظهار داشت: برای صدمین بار افزایش قیمت 
گازوئیل را تکذیب می کنم. به گزارش توسعه ایرانی، بیژن نامدار زنگنه در حاشیه امضاء ۱۳ قرارداد افزایش 
ضریب بازیافت با دانشگاه ها، در جمع خبرنگاران درباره شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت گازوئیل اظهار 
داشت: برای صدمین بار افزایش قیمت گازوئیل را تکذیب می کنم. وی در ادامه با اشاره به قرارادهای امروز 
گفت: این افتخار را داشتیم که ۱۳ قرارداد با مراکز پژوهشی و دانشگاه ها امضاء کردیم که موضوع آن افزایش 

بازیافت از میادین نفت و گاز بود.
وزیر نفت ارزش این قراردادها را ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده و افزود: قبا نیز 

۹ قرارداد در این حوزه امضاء کردیم و به این ترتیب ۵۰ درصد از نفت کشور تحت 
پوشش پژوهش و افزایش ضریب بازیافت قرار گرفته که صدها دانشجو و استاد در 

این زمینه کار می کنند و صدها مقاله نیز استخراج می شود.
وی گفت: با این کارت، مسئولیت افزایش بازیافت میدان ها را به دانشگاه ها 

واگذار کردیم و پیوند ناگسستنی بین دانشگاه و نفت شکل گرفت.

شــرکت پتروشــیمی شــهید 
تندگویــان )ســهامی عــام( در 
نظــر دارد مناقصه با شــرایط ذیل 
را از طریق مناقصــه عمومی یک 
مرحله ای )توام بــا ارزیابی کیفی ( 
به فروشنده واجد شرایط و دارای 

صالحیت واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: خرید 
40 دستگاه تشخیص چهره و عنبیه 

حضور و غیاب
2- مدت اجرای موضوع 

مناقصه: 2 ماه
3- مبلغ تضمین شرکت در 

مناقصه: 300،000،000
۴- انــواع تضمین هــای 
معتبــر بــرای شــرکت در 

مناقصه: 
4-1( ضمانت نامه بانکی

4-2( واریــز وجــه به حســاب 
اعالم شده در اسناد مناقصه

۵- محــل و مهلت توزیع 
اســناد مناقصــه: بنــدر امــام 
خمینی)ره(، منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی، ســایت 4 پتروشیمی 
شهید تندگویان )سهامی عام( امور 

حقوقی و پیمان ها. 
    تلفن تماس: 06152172045 – 

تا ساعت 13:00 مورخ 99/07/09 
) ارائــه گواهی فعالیــت از مرجع 
ذیصالح در زمان اســناد دریافت 

مناقصه الزامی است(
6- محــل و مهلــت تحویــل 
پاکت پیشــنهادی: آدرس فوق– 
کمیســیون معامالت – تا ســاعت 

13:00 مورخ 99/07/20 
7- محــل و تاریــخ گشــایش 
پاکــت: آدرس فــوق– ســالن 
کنفرانــس ســاختمان مرکزی– 
ســاعت 11:00 مورخ 99/08/06 
و از پیشنهادشــوندگان دعــوت 
می شود در جلسه گشایش پاکت 

حضور یابند.
تذکــر 1: پاکــت پیشــنهاد 
مناقصه گری گشــوده خواهد شد 
که حدنصاب امتیاز ارزیابی کیفی 

را کسب نماید.
تذکــر 2: پیشــنهادهایی که 
فاقد ســپرده یا امضای مشــروط و 
مخدوش سپرده های کمتر از میزان 
مقرر، چک شخصی و نظایر آن و 
پیشنهایی که پس از انقضای مدت 
مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکــر 3: ســایر اطالعات و 

جزئیات مربوطه در اســناد مناقصه 
مندرج می باشد.

تذکر ۴: شــرکت در فرآیند 
مناقصه جهت مناقصه گری فراهم 
خواهد شــد کــه حضورا نســبت 
به دریافت اســناد مناقصــه اقدام و 
مشخصات خود را تسلیم دستگاه 

مناقصه گزار نماید.
تذکر ۵: ارائه کپــی مصدق 
قراردادهای مشــابه انجام شــده و 
مفاصاحساب های ذیربط که یکی 
از مراجع ذیصالح )دفترخانه اسناد 
رســمی یا دادگاه یا امور حقوقی 
کارفرمای طرف قرارداد( گواهی 
شده است جهت بررسی مدارک 
ارزیابــی کیفــی مناقصه گــران، 

الزامیست.
ضمنا ایــن آگهــی در پورتال 
الکترونیکی پتروشــیمی شــهید 
 تندگویان )سهامی عام( به آدرس
 www.EIP.stpc.ir در قسمت 
مناقصات/مزایــدات قابل رویت 

می باشد.
کارشناس: خانم مرادپور

تلفن: 06152172045
ایمیل:

Moradpour.a@stpc.ir 

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای )توام با ارزیابی کیفی(

مناقصه شماره99/483 


