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متعادل سازی بازار برنج با لغو 
ممنوعیت واردات

صداو سیما- دبیر 
انجمن واردکنندگان برنج 
از متعادل سازی بازار برنج 
با لغــو ممنوعیت واردات 
خبر داد. مسیح کشــاورز گفت: در حال حاضر 
کمبود برنج خارجــی و همچنین کاهش تولید 
داخل موجب افزایش قیمت این محصول شــده 
که در این شــرایط لغو ممنوعیــت واردات برنج 

می تواند بازار را به تعادل برساند.
    

 اعالم شرایط ارائه تسهیالت 
به تاالرداران

اتاق اصناف ایران-  
در اطالعیه ای، شــرایط و 
وثایق تعیین شــده برای 
تســهیالت ۱۵۰ تا ۴۵۰ 
میلیون تومانی تاالرداران آســیب دیده از کرونا و 
نحوه ثبت نام از سوی اتاق اصناف ایران اعالم شد.  
ســتاد ملی مقابله با کرونا به پیشنهاد اتاق اصناف 
ایران و به موجب خسارت سنگین تاالرداران طی 
۱۹ ماهه شیوع کرونا و تعطیلی های مکرر این صنف، 
تسهیالت ویژه ای به تاالرها و باغ-تاالرها اختصاص 
داد که بر اساس متراژ آن ها تعیین و تایید خواهد شد. 
بر اساس هماهنگی به عمل آمده توسط اتاق اصناف 
ایران، مهلت ارسال فهرســت تاالرهای متقاضی 
دریافت تسهیالت از سوی اتاق اصناف شهرستان و 
ثبت آن در سایت ایرانیان اصناف تا پایان مهر ۱۴۰۰ 

تمدید شده است.
    

واردات عجیب پشم به ایران
نــود اقتصــادی در 
گزارشــی به بررسی آمار 
عجیب و غریــب واردات 
پشــم به ایــران پرداخته 
است.  در این گزارش آمده ست: در ۵ ماهه ابتدایی 
امسال هزار و ۳۱ تن پشــم از کشورهای مختلف 
ازجمله فرانسه، امارات، استرالیا، نیوزیلند، آلمان 
و ترکمنستان وارد ایران شده که ارزش آنها حدود 
۵ میلیون و ۷۰۳ هزار دالر بوده است. قابل ذکر است 
واردات هزار تنی پشم از دورترین نقاط جهان درحالی 
است که اغلب دامداران سنتی در کشورمان به دلیل 
نبود تقاضا برای پشم دام، پس از پشم چینی، آنها را 

در طبیعت رها می کنند.
    

 کشتار دام های مولد
 با شتاب زیادی ادامه دارد

مهر- رئیس اتحادیه 
دام های ســبک کشور با 
بیان اینکه کشتار دام های 
مولد با شتاب زیادی ادامه 
دارد، خواســتار تغییر فوری مدیران دولت قبل 
شد. افشــین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه 
مرکزی دام سبک کشور با اشاره به اینکه کشتار 
میش های مولد با شتاب ادامه دارد، اظهار داشت: 
این اتفاق با توجه به کمبود شــدید و گرانی بی 
سابقه نهاده های دامی و خشکسالی که در کشور 
اتفاق افتاده، شــرایط کرونایی، کاهش مصرف 
گوشــت و عدم اجرای برنامه های حمایتی مثل 
خرید داخلی و صادرات که دام انباشــته شــده 
را از چرخه تولید خارج می کنــد کاماًل طبیعی 
است. چرا که دامداران در شرایط بسیار سختی 
قرار دارند و کســی نیز به آنهــا کمک نمی کند. 
وی با اشاره به اینکه دامداران با توجه به شرایط 
دشواری که در آن قرار گرفته اند ناچار به کشتار 
دام های مولد هستند، افزود: در حال حاضر تولید 
کننــدگان نه تنها ســود نمی کننــد بلکه برای 
جلوگیــری از زیان بیش از حد ناچار به کشــتار 

دام های خود هستند.
    

انتخاب روش های تامین مالی 
غیرتورم زا برای احداث یک 

میلیون واحد مسکونی
وزارت راه و شــهر 
ســازی-  وزیــر راه و 
شهرســازی از انتخــاب 
روش های تامین مالی غیر 
تورم زا برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در 
سال خبر داد. »رستم قاسمی«  در رابطه با ساخت 
یک میلیون واحد مسکونی، افزود: این طرح با مطالعه 
کارشناسی و  با برنامه ریزی آماده شده است. برخی 
می گویند که ساخت یک میلیون واحد مسکونی، 
تورم ایجاد خواهد کرد، اما اینطور نیســت چراکه 
برای احداث این واحدها از منابع دولتی اســتفاده 
نمی کنیم. روش هایی برای تامین منابع مالی این 

برنامه پیش بینی کردیم که تورم زا نیستند.

خبر اقتصادی
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مهرنوش حیدری

نوســانات و افزایش قیمت مرغ در 
سال های اخیر تبدیل به دغدغه طبقه 
متوسط و ضعیف جامعه ایرانی شده است 
زیرا در سایه گرانی و جهش قیمت گوشت 
قرمز و ماهی، این ماده  مهم غذایی، منبع 
مهم تامین پروتیئن بسیاری از خانواده ها 

محسوب می شود. 
این در حالی اســت که در سال های 
اخیر و در سایه افزایش قیمت نهاده های 
دامی و کمبود آنها و ســایر هزینه های 
مرغداری هــا، قیمــت ایــن محصول 
با نوســانات شــدیدی همراه بــوده و 
ســختی های فراوانی را به خانواده ها در 
اقشار ضعیف جامعه تحمیل کرده است. 
در هفته های اخیــر و در واحدهای 
صنفی خرده فروشی، قیمت مرغ حتی 
به بیش از ۴۰ هزار تومان رسید و اکنون 
نیز در محدوده 28 تــا ۳۰ هزار تومان 
می توان این محصول را خریداری کرد 
که با نرخ مصوب 2۴ هزار و ۹۰۰ تومان 

نیز فاصله دارد. 
چرایی افزایش قیمت مرغ 

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران 
گوشتی کشــور درباره دالیل افزایش 
قیمت مرغ در کشور به »توسعه ایرانی« 
گفت: مرغ و همچنیــن نهاده ها یی که 
بــه تولید و پــرورش مــرغ اختصاص 

می یابد، مشمول سیاست قیمت گذاری 
است. متاسفانه از مصوبه قبلی قرارگاه 
ســاماندهی بازار مرغ کــه قیمت هر 
کیلوگرم مرغ زنده را ۱۷ هــزار و ۱۰۰ 
تومــان و قیمت مرغ گــرم را 2۴ هزار و 
۹۰۰ تومان اعالم شد، شاهد افزایش نرخ 
مصوب ذرت و سویا به عنوان نهادهای 

مهم بودیم. 
حبیب اسداهلل نژاد گفت: همچنین با 
وجودی که نرخ مصوب تغییر پیدا نکرده 
بود، شــرایط بازار سبب شد تا قیمت ها 
در سایه نبود نظارت ها افزایش یابد که 
مهمترین افزایش نــرخ در مورد جوجه 
یک روزه اتفاق افتــاد و قیمت جوجه تا 
مرز ۱۱ هزار تومان نیــز باال رفت این در 
حالی اســت که از ابتدای سال تاکنون و 
در هیچ مقطعی مرغداران و همکاران ما 
جوجه یک روزه را به طور متوسط کمتر ۷ 

هزار تومان خریداری نکرده اند. 
وی تصریح کرد: این مــوارد بر روی 
قیمت تمام شــده هر کیلوگــرم مرغ 
تاثیرگذار اســت و اگــر قیمت جوجه 
یک روزه را با نرخ ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان در 
نظر بگیریم، قیمت تمام شده مرغ برای 
مرغداری ها تا 2۱ تومان اســت که اگر 
همین قیمت به عنــوان نرخ مصوب در 
نظر گرفته شود قیمت مرغ در بازار باید 
حدود ۳۰ هزار تومان باشــد . وی افزود: 
البته الزم اســت به این مــوارد افزایش 

۳۰درصدی هزینه حمل توسط دولت را 
نیز افزود و همچنین قیمت ریزمغذی ها و 
داروها نیز در این مدت باال رفته بنابراین 
مجموع این عوامل سبب افزایش قیمت 

مرغ در بازار شده است. 
قیمت فروش منطقی مرغ در بازار 

چقدر باید باشد؟ 
وی خاطرنشان کرد: این در حالیست 
که قیمت مصوب مرغ تغییــر نکرده و 
قیمت فعلــی به صورت دســتوری در 
حال اجراست، واحدهای مرغداری در 
سطح کشور باوجود اینکه قیمت تمام 
شــده برای آنها باالتر از این عدد است، 
مرغ را همچنان با نرخ مصوب ۱۷ هزار و 
۱۰۰ تومان نهایت با هزار تا ۱۵۰۰ تومان 
بیشــتر عرضه می کنند و قیمت های 
باالتر از 28هزار تومان در بازار قابل قبول 
نبوده و ناشی از سودجویی و عدم نظارت 
است و نباید مرغ با این قیمت ها در بازار 
عرضه شود.  وی تاکید کرد: اگر نظارت 
به صورت کامل از کشتارگاه تا واحدهای 
صنفی صورت گیرد به حتم قیمت مرغ 
باید حداکثر تا 28 هزار تومان به دست 

مصرف کننده برسد.
اســداهلل نژاد تاکید کرد: همچنان 
مصوبه قبلی مبنی بر قیمت ۱۷ هزار و 
۱۰۰ تومان برای مرغ زنده حاکم است و 
مرغدارانی که نهاده دولتی تهیه کرده اند 
با همین قیمت و حداکثــر کمتر از ۱۹ 

هزار تومان مرغ های خود را به کشتارگاه 
تحویل می دهند.

تاثیر نرخ نهاده ها بر قیمت مرغ 
در بازار 

وی درباره میزان مصرف نهاده ها برای 
هر مــرغ در مرغداری ها بیان کرد: همه 
واحدهای مرغداری که دارای پروانه بوده و 
برای جوجه ریزی مجوز می گیرند از نهاده 
دولتی استفاده می کنند و میزان نهاده 
اختصاصی، حجم مورد نیاز مرغداران را 
پوشــش می دهد و اگر به موقع نهادهها 
به دست مرغداران برسد؛ نیاز نیست که 
مرغدار خارج از چارچوب دولتی، نهادها 
را از بازار آزاد تهیــه کند و معموال در هر 
دوره و برای تولیــد مرغ تا 2.۵ کیلوگرم 
حدود ۴.۹ کیلو نهاده بــه ازای هر مرغ 
در نظر گرفته می شود که قیمت مصوب 
دولتی بابت هر کیلــو ذرت ۱۹۰۰ و هر 
کیلو سویا ۳2۰۰ تومان است در حالی 
که در بازار آزاد این نهادها حدود 2برابر 

این قیمت فروخته می شوند.
 نقش سامانه بازارگاه 
در کنترل بازار مرغ 

وی توضیح داد: یکــی از بزرگترین 
مشــکالت این اســت که متاســفانه 
نهاده های دامی که در ســامانه بازارگاه 
بارگذاری می شــود با تاخیــر فراوان 
بارگیری شده و در نهایت پس از گذشت 
مدت زمانی طوالنی به دست مرغداران 

می رسد و عمال واحدهای مرغداری برای 
دوره جاری پرورش مــرغ به نهاده های 
دولتی نمی توانند دسترسی داشته باشند 
که در چند ماه اخیر شــاهد این مساله 
بوده ایم. به طوری کــه نهاده ای که باید 
صــرف دوره جاری برای پــرورش مرغ 
شود برای دوره بعدی به دست مرغداران 
می رسد که اشــکال بزرگی محسوب 
می شود زیرا هزینه های سنگینی را به 

تولیدکنندگان تحمیل می کند. 
نایب رئیــس کانــون سراســری 
مرغداران گوشــتی کشــور بیان کرد: 
سهمیه نهاده هایی که اختصاص می یابد، 
حجم مورد نیــاز مرغــداران را تامین 
می کند البته تاخیر فــراوان در تامین 
نهاده ها مشکالت فراوانی ایجاد می کند 
زیرا حداقل  ۱۵روز تــا زمان تخصیص 
طول می کشد و پس از آن  2۰ تا 2۵ روز به 
طول می  انجامد تا سهمیه خریداری شده  
به دســت مرغداران برسد و این یعنی از 
دست رفتن مدت زمان زیاد برای پرورش 
مرغ که در عمل این دوره به پایان رسیده 
و سهمیه برای دوره بعدی باید به استفاده 
برسد.  وی درباره تاثیر سامانه بازارگاه در 
کنترل بازار مرغ اظهار کرد: سامانه بازارگاه 
را باید یکی از ابتکارات و اقدامات مناسب 
دولت برای ساماندهی توزیع نهاده های 
دامی و قطع دست سودجویان دانست 
و خوشــبختانه در بحث توزیع مشکلی 
وجود ندارد اما مســاله اصلی در بحث 
مدیریت تامین نهاده هاســت و قیمت 
مصوب سویا و ذرت در این سایت کامال 
رعایت می شود اما متاسفانه در در مقابل 
مشکالت جدی در زمینه قیمت جوجه 
یک روزه وجود دارد که حتی ۳ برابر نرخ 
مصوب به مرغداران فروخته می شود و 
نظارتی بر این روند اصال انجام نمی شود 
در حالی که اگر همانند سیستم بازارگاه 
بر تولید و فروش جوجه یک روزه نظارت 
صورت گیرد بســیاری از مشکالت رفع 
خواهد شــد. وی ادامه داد: تا زمانی که 
ســامانه بازارگاه به صورت دستی اداره 
می شد شاهد سوء استفاده هایی بودیم 
که با سیســتمی و متمرکز شــدن این 
سامانه دست سودجویان از سوءاستفاده 
قطع شد. البته اگر دولت نهادها را به موقع 
تامین کرده و در سامانه بازارگاه بارگذاری 
کند و همچنین تجار نیز مکلف باشند 
بر اساس تعهداتی که دارند، نهاد ه ها به 

مرغداران تحویل دهند حتم بدانید این 
سامانه می تواند حداکثر کارایی را داشته 
باشد. باید توجه داشت عمده مشکالت در 
سامانه بازارگاه مربوط به تامین، تخصیص 
و بارگیری است. مشکالت مدیریتی در 
سطح کشــور موجب بروز اشکالت در 
استفاده از ســامانه بازارگاه شده است و 
بسیاری از مجموعه هایی که می توانستند 
از توزیع غیرسیستمی نهاده ها سود ببرند، 
اکنون سامانه بازارگاه را هدف گرفته اند و 
سعی می کنند اشکاالت این سامانه را هر 

از چندی مطرح و بزرگنمایی کنند. 
وی خاطرنشان کرد: سامانه بازارگاه 
کامال مورد تایید مرغداران است و انتظار 
داریم در دولت ســیزدهم حتی اگر ارز 
۴2۰۰ تومانی برای تامین نهاده ها حذف 
شــد بازهم تامین و توزیع نهاده ها را از 
طریق ســامانه بازارگاه انجام دهند زیرا 
قبل از این سامانه شاهد بودیم که گاهی 
اوقات نهاده های دامــی با 2 برابر قیمت 
واقعی به دســت مرغداران می رسید و 
در پروســه واردات تا رسیدن به دست 
مصرف کننده نهایی با سودجویی و سوء 
استفاده های فراوان مواجه بودیم که با 
این سامانه شاهد حذف سودجویی ها و 
شفاف ســازی در پروسه تامین تا توزیع 

نهاده ها هستیم. 

یک فعال صنعت مرغ در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

مرغ گران تر از ٢٨ هزار تومان، سودجویی است

نایب رئیس کانون سراسری 
مرغداران گوشتی کشور در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

با وجودی که نرخ مصوب 
مرغ تغییر پیدا نکرده، 
قیمت ها در سایه نبود 

نظارت ها افزایش یافت و 
قیمت جوجه یک روزه تا 
مرز 11 هزار تومان نیز باال 

رفت، در حالی  که از ابتدای 
سال تاکنون به طور متوسط 

کمتر 7 هزار تومان بود

اختتامیه چهارمین دوره جشنواره فرهنگی امین الضرب، 
به صــورت محدود و با حضــور تعــدادی از اعضای هیات 
رئیســه اتاق بازرگانی تهران و برخی چهره های فرهنگی 
نظیر ســیدمحمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطالعات 
و احمد مســجدجامعی، وزیر اســبق فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی برگزار شــد و از برگزیدگان جشــنواره که توسط 
 هیــات داوران مســتقل انتخــاب شــده بودنــد، تقدیر 

به عمل آمد.
اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

گزارش تحلیلی خبری 
نفر اول: عطیه لباف )روزنامه ایران(

نفر دوم: زهرا علی اکبری)خبرآنالین(
نفر سوم: مرتضی عبدالحسینی )فرهیختگان(

گزارش توصیفی
نفر اول: عماد صدر )تجارت نیوز(

نفر دوم: لیال شوقی )جام جم(
نفر سوم )مشترک(: نرگس خانعلی زاده)جام جم(

نفر سوم )مشترک(: الهه محمدی )خبرآنالین(

مصاحبه
نفر اول: فرشته فریادرس )تعادل(
نفر دوم: زهرا بارانی )تجارت نیوز(

نفرسوم: عسل اخویان طهرانی )جام جم(

تیتر
نفر اول: اکرم امینی )ترابران(

نفر دوم: سهیال روزبان )خبرگزاری تحلیل بازار(
یادداشت و سرمقاله

نفر اول: مائده امینی )همشهری(
نفر دوم: محمدمهدی حاتمی )تجارت نیوز(

نفر سوم: مریم بابایی )روزنامه کسب وکار(
پادکست

نفر اول:کریم نیکونظر )رادیو تراژدی(
نفر دوم: محمد فاضلی )دغدغه ایران(

ویدئوژورنال
نفر اول: فرزانه تهرانی )ایرنا 2۴(

نفر دوم: مریم رحیمی )تجارت نیوز(

 اختتامیه چهارمین دوره جشنواره فرهنگی امین الضرب برگزار شد

رقابت قلم ها در زمین اقتصاد

خبر

رئیس کل بانک مرکزی بــا بیان اینکه حجم 
نقدینگــی در پایــان مردادمــاه ۱۴۰۰ به رقم 
۳۹2۱۴.۳ هــزار میلیارد ریال رســید، تصریح 
کرد: این نرخ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل 
۱2.8درصد رشد را نشــان می دهد. همچنین، 
نقدینگی در دوازده  ماهه منتهی به پایان مرداد ماه 

۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد رشد یافت.
به گزارش توسعه ایرانی از روابط عمومی بانک 
مرکزی، دکتر کمیجانی عصر دیروز و در جلسه 
دوره ای خود با مدیران عامل بانک ها گفت: با آغاز 
به کار دولت سیزدهم، از شبکه بانکی انتظار می رود 
همچون گذشته مساعی خود را برای مساعدت 
و خدمت رســانی به فعالیت های اقتصادی و هم 

وطنان عزیز بــه کار گیرند و در ایــن باره از هیچ 
تالشــی فرو نگذارند. رئیس کل بانک مرکزی با 
اشــاره به برگزاری همایش بانکداری اسالمی، 
این همایش را فرصت مغتنمی برای تبادل نظر 
میان صاحب نظران اقتصادی دانست و گفت: این 
همایش فرصتی بود که در قالب سخنرانی ها و ارائه 
مقاالت به بسیاری از ابهامات، سواالت و انتقادات 
درباره نظام بانکی پاسخ داده شود. وی افزود: البته 
در این زمینه ضروری است مدیران عامل بانکها به 
ابهامات، سواالت و انتقاداتی که درخصوص شبکه 
بانکی مطرح می شود، پاسخ دهند و در عین حال 

عملکرد نظام بانکی برای هم وطنان تبیین شود.
دکتر کمیجانی با بیان اینکه حجم نقدینگی 

در پایان مردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۹2۱۴.۳ هزار 
میلیارد ریال رسید، تصریح کرد: این نرخ نسبت 
به پایان ســال ۱۳۹۹ معادل ۱2.8درصد رشد را 
نشــان می دهد. همچنین، نقدینگی در دوازده 
 ماهه منتهی به پایان مرداد مــاه ۱۴۰۰ معادل 
۳۹.۱ درصد رشد یافت. رئیس کل بانک مرکزی 
یادآور شد: گرچه این رشــد مطلوب نیست، اما 
بانک مرکزی طی این مدت تالش کرده اســت 
با انجام عملیات بازار باز از شتاب رشد نقدینگی 
کاسته شود. رئیس شــورای پول و اعتبار ضمن 
اشــاره به نرخ ســود بین بانکی گفت: نرخ سود 
بازار بین بانکی در 2۱ شــهریور ماه سال جاری 
به ۱8.۶۵ درصد رســیده و حجم معامالت نیز 

 در این بازه زمانی حــدود 8۴ هزار میلیارد تومان 
بوده است.

دکتر کمیجانی در ادامه خواســتار اقدامات 
جدی از سوی شبکه بانکی برای مدیریت نقدینگی 
و نیز کنترل اضافه برداشت ها شد و خاطرنشان 
کرد: در صورتی که شبکه بانکی کنترل الزم را بر 
اضافه برداشت های خود نداشته باشند، این بانک 
ناگزیر به انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی الزم 
خواهد بود. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه 
تاکنون ۱۷ مرحله حراج اوراق مالی اسالمی دولت 
برگزار شده است، تصریح کرد: طی برگزاری این 
تعداد حراج، در مجموع ۳2.2 هزار میلیارد تومان 
اوراق بدهی دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی 

به فروش رسیده است. همچنین در همین زمینه 
با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تعدیل 
های الزم درخصوص نرخ بازدهی اوراق به عمل 

آمده است.
وی در ادامه تاکید کرد: به منظور اجرای کامل 
مصوبه شــورای پول و اعتبار درخصوص کنترل 
ترازنامه شبکه بانکی، بانکها باید حداقل ۳ درصد از 
کل سپرده هایشان را به صورت اوراق مالی اسالمی 
نگهداری کنند و در این باره نیز ضروری اســت 

شبکه بانکی اهتمام الزم را به عمل آورد.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛

حجم نقدینگی در آستانه ورود به کانال ۴ هزار هزار میلیارد تومانی


