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۴.۵ میلیون دستگاه تلفن همراه، 
ترخیص شد

توســعه ایرانی- 
میزان گوشی تلفن همراه 
ترخیص شده ازگمرک، 
از ابتــدای ســال99 تا 
تاریخ 25شــهریورماه 4میلیــون و 451هزار و 
763دستگاه بود که نسبت به مدت زمان مشابه 
ســال قبل رشــد 42 درصدی از لحــاظ تعداد 
را به خود اختصاص داده اســت. ســید روح اله 
لطیفی،ســخنگوی گمرک  گفت: ارزش دالری 
گوشــی های تلفن همــراه ترخیص شــده تا 
25شهریورماه،  736میلیون و430 هزارو880 
دالر بوده است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 141درصد رشد داشته است که 
با 1832 فقره اظهار نامه گمرکی  ترخیص شده 
است . لطیفی با بیان اینکه میزان واردات موبایل 
در نیمه اول ســال جاری به نســبت مدت زمان 
مشابه در سال 99 رشد چشم گیری داشته است 
گفت:در مدت زمان ابتدای سال98تا25شهریور 
سال گذشته 3میلیون و 124هزارو 659دستگاه 
تلفن همراه به ارزش 305میلیــون و 77هزار و 
822دالر از گمرک ترخیص شــده بود و امسال 
در همین بــازه زمانی 4میلیــون و 451هزار و 
763 دستگاه تلفن همراه ترخیص شده  که  یک 
میلیون و 327 هزار و 104دستگاه بیشتر ازسال 

گذشته بوده است.
    

وام ودیعه مسکن چند ضامن 
می خواهد؟

وزیر راه و شهرسازی 
از آمادگی بانک ها برای 
پرداخت تســهیالت به 
بخش مسکن خبر داد و 
گفت: بر اساس آخرین آمار 120 هزار متقاضی 
برای دریافــت وام ودیعه مســکن به بانک ها 
معرفی شدند که تاکنون تسهیالت به 12 هزار 
متقاضی پرداخت شده است. محمد اسالمی 
همچنین در خصوص ضمانت های وام ودیعه 
مسکن اعالم کرد: در جلســه با بانک ها، مقرر 
شد تا مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا عمل شود. 
بدین معنا که برای وام های 15 میلیون تومانی 
بدون ضامن غیر و تنها با ضمانت خود شخص 
وام گیرنده، پرداخت شود و برای وام های 30 
و 50 میلیون تومانی با یــک ضامن، پرداخت 

تسهیالت انجام شود.  
    

نرخ جدید تخم مرغ اعالم شد
توســعه ایرانی- 
وزیر جهاد کشــاورزی 
صادرات بی رویه را عامل 
افزایش قیمت عنوان و 
اعالم کرد که بر اســاس نرخ تعیین شده برای 
هرکیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری، قیمت 
هر شانه تخم مرغ 1800 گرمی برای مصرف 
کننده حدود 26 هزارتومان خواهد بود.  کاظم 
خاوازی گفت: براســاس تصمیم اتخاذ شده، 
قیمت تخم مــرغ از درب مرغــداری هر کیلو 
12 هزار تومان، قیمت بــرای مصرف کننده 
هر کیلو 14500 تومان و عوارض صادراتی به 
ازاء هر کیلو 2500 تومان تعیین شد؛ بنابراین 
قیمت هر شــانه تخم مرغ 1800 گرمی برای 
مصرف کننده حدود 26 هزارتومان خواهد بود.

    
تخصیص منابع حاصل از فروش 
سهام دولتی به طرح های عمرانی

توســعه ایرانی- 
نوبخت گفــت: دولت 
مکلف است همه منابع 
حاصل از فروش سهام 
خود در شــرکت های دولتی را در طرح های 
عمرانی هزینه کند. محمدباقر نوبخت با اشاره 
به اینکه در سیاســت های اقتصــاد مقاومتی 
و سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساسی، 
خروج دولت از بنگاه داری و مالکیت و تبدیل 
دولت به سیاســتگذار و هدایتگــر اقتصادی 
تصریح شده است، اظهار کرد: امسال بخشی 
از سهام دولت در شرکت های دولتی متناسب 
با نیازهای بورس را عرضه کردیم و منابع قابل 
توجهی که از این محل به دست دولت رسید را 
در طرح های عمرانی صــرف می کنیم. معاون 
رئیس جمهور افزود: یکی از جهت گیری های 
بودجه سال آینده نیز، تداوم این عرضه هاست 
و بنابراین در سال آینده هم سهام شرکت ها را 
واگذار خواهیم کرد تــا مالکیت دولتی تقلیل 
یابد و منابع آزاد شده را در تملک دارایی های 
ســرمایه ای دیگر و طرح های عمرانی هزینه 

خواهیم کرد.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 کمبود، ســهمیه بندی و افزایش 
قیمت کــره ... جهش یکبــاره قیمت 
تخم مرغ... گرانی مــرغ... کمبود برنج 
خارجی در برخی اســتان های ایران از 
جمله خراســان رضوی ... همه و همه 
اخباری اســت که این روزها در صدر 
خروجی رســانه های ایران بوده است. 
تولیدکننــدگان دربــاره گرانی های 
اخیر چند علت مهم را برشــمرده اند. 
آنها می گویند مشــکالت ارزی یکی از 
عمده ترین موانع واردات مواد غذایی یا 
نهاده های تولید بوده است. به گفته آنها 
بانک مرکزی در تخصیص ارز یا مبنای 
محاســباتی ارز واردات تعلل داشته و 

موجب کمبود کاال در بازار شده است. 
آنها همچنین به افزایش هزینه های 
تولید به دنبال جهش قیمت دالر، تحریم 
و نقل و انتقال پول برای واردات مواد اولیه 
اشاره می کنند و می گویند که هزینه های 
تولید به طور قابل توجهی افزایش داشته 
اســت. متولیان توزیع کاال در بازار هم 
می گویند که گران فروشی رخ نداده است 
و زنجیره توزیع کاال مشکل خاصی ندارد. 

آنها معتقدند که کمبود کاال و افزایش 
هزینه های تولید عامل گرانی های اخیر 
بوده است و برای این مساله کار خاصی 

از دست اصناف و تعزیرات برنمی آید. 
با این وجود حاال نه تنها سرپرست 
وزارت صنعــت و وزیر کشــاورزی به 
زیرمجموعــه نهادهای خود دســتور 
کنتــرل بــازار را داده اند که اســحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
در توئیتی نوشــته که از سوی حسن 
روحانــی، رئیس جمهــوری مامــور 
ساماندهی به مساله گرانی ها شده است. 
او در حساب کاربریاش در توئیتر نوشت: 
مسئله تورم و گرانی و راهکارهای مقابله با 
آن ساز و کارهای خاص خود را دارد که به 
طور مستمر در دستورکار تیم اقتصادی 
دولت و ستاد اقتصادی دولت در حضور 

رئیس جمهوری است. 
برنج خارجی کمیاب شد

پارسال صف های گوشــت و مرغ 
و گرانی شــکر، پیاز، گوجه فرنگی و ... 
خبرساز شد و امسال بازار برنج خارجی، 
کره، تخم مرغ و ... به هم ریخته اســت. 
ســناریوی تکراری بازار ایران که هر از 
گاهی کاالیی را به صــدر اخبار می برد 

و معموال ماجرا با یارانه هــای ارزی به 
واردکننــدگان و واردات بی رویه گره 
خورده است. امسال اما ماجرا متفاوت 
است. دولت از یک سو با کسری بودجه 
سنگین مواجه است و به دلیل سقوط 
صــادرات نفت و تعطیلــی مرزها و در 
نتیجه کاهش صادرات غیرنفتی، دیگر 
ارز قابل توجهی در دست ندارد تا با آن 
واردات گسترده انجام دهد و بازار را به 
آرامش برساند و از سوی دیگر افزایش 
هزینه های تولیــد، تولیدکنندگان را 
برای تامین بازار داخلی با مشکل مواجه 

کرده است. 
حاال هر کیسه 10 کیلوگرمی برنج 
خارجی در بازار تهران به بیشتر از 200 
هزار تومان رسیده است. متولیان تولید 
و واردات برنج در این باره به رســانه ها 
توضیح داده اند کــه علت اصلی گرانی 
برنج این اســت که پیش از این، برنج 
پاکســتانی و هندی با ارز دولتی وارد 
کشــور می شــد اما بنا بر تصمیمات 
سازمان تنظیم بازار کشور، تخصیص 
ارز دولتی به برنج پاکســتانی و هندی 
حذف شده و عمال پس از آن برنج با ارز 

نیمایی وارد کشور می شود. 

از طرف دیگر، از ابتدای شهریور ماه 
99، محدودیتهایی برای واردات برنج 
خارجی اعمال شده است که این موضوع 
به دلیــل آغاز فصل برداشــت برنج در 

استان های شمالی ایران است.
واردکننــدگان برنــج همچنین 
می گوینــد کــه در مقاطعــی حجم 
قابل توجهی برنــج خارجی در گمرک 
بالتکلیف مانده بود زیرا بانک مرکزی 
تعیین تکلیف نکرده بــود که مبنای 
محاسبات ارزی برنج، دالر با چه قیمتی 

باشد. 
تولید مرغ و تخم مرغ گرفتار 

تامین خوراک طیور
گرانی مرغ و تخم مــرغ هم یکی از 
خبرسازترین کاالهای بازار در روزهای 
گذشته بوده اســت. هر شانه تخم مرغ 
در بازار تــا حدود 40 هــزار تومان هم 
رسید و حواشی این خبر تا جایی رسید 
که معــاون اول رئیس جمهوری مامور 

رسیدگی به این وضعیت شد. 
رضا ترکاشوند، مدیرعامل اتحادیه 
سراسری مرغ تخمگذار کشور درباره 
علت گرانی تخم مرغ به رسانه ها گفته 
اســت که عامل اصلی افزایش قیمت 

تخم مرغ در هفته های اخیر، تقاضای 
زیاد صــادرات بوده اســت. او توضیح 
داده است: با توجه به بررسی که انجام 
شد متوجه شدیم تقاضا در بازار داخل 
همچنان زیاد اســت و قیمت هم روند 
رو به رشدی دارد حدود چهار روز است 
صادرات تخم مرغ را ممنوع کردیم و طی 
مصوبه که از ستاد تنظیم بازار دریافت 
کردیم شرکت پشتیبانی امور دام موظف 
شد تا تولید مازاد را خریداری کند تا به 
قیمت مصوب برسد، اما هنوز این مصوبه 

اجرایی نشده است.
بجز این مرغداران برای علت گرانی 
مرغ و تخم مرغ علت مهم دیگری عنوان 
می کنند و می گویند که تولیدکنندگان 
برای تامین خوراک طیور با کمبود در 
بازار مواجه هستند و هم اکنون حدود 
40درصد کنجاله سویا را تولیدکنندگان 
با ارز آزاد تامین میکنند که هزینههای 

تولید را افزایش می دهد. 
 سهمیه بندی کره و

 تولیدی که صرفه ندارد
کمبود شیر خشک و سهمیه بندی 
کره از دیگر اخباری بود که بازار مواد 
غذایی هفته گذشته با آن مواجه شد و 
حاال هم هر 100گرم کره که با قیمت 
حدود 4 هزار تومــان در بازار عرضه 
می شــد در برخی فروشــگاه ها تا دو 
برابر قیمت یعنی حدود 8 هزار تومان 

عرضه می شود.
متولیان صنعت لبنیات در این باره 
توضیح دادند که با تغییر ارز، واردات کره 
از رســمی به نیمایی، واردکنندگان از 
واردات این محصول استقبال نمی کنند 
که یکی از علل کمبود کره در بازار است.

محمدرضــا اســماعیلی، عضــو 
هیئتمدیره اتحادیه فرآورده های لبنی 
ایران در این  باره گفته اســت که توان 
تولید کره در کشــور وجود دارد. همه 
تولیدکنندگان می توانند کره توپی یا 
سنتی را تولید کنند. مقایسه قیمت کره 
داخلی با نمونه های خارجی تولیدکننده 
را به این نتیجه رسانده که تولید داخل 
به صرفه نیست. کره ای که می توان در 
داخل تولید کرد به مراتب خوشمزه تر 
از نوع وارداتی است. بی توجهی ها باعث 
شــده اســت که تولید داخلی، کمکم 
مقرون به صرفه نباشد و محصول بومی 

از چرخه تولید خارج شود.

دالل ها این بار مقصر نیستند!
حاال برخــالف همیشــه که توپ 
گرانی ها بــه زمیــن دالالن می افتاد، 
متولیان توزیع کاال می گویند که در این 
زمینه مشکلی وجود ندارد و مواد غذایی 

واقعا گران شده اند. 
قاســم نوده فراهانــی، رئیس اتاق 
اصناف تهــران در واکنش بــه گرانی 
خبرســاز اقالم خوراکی در بازار ایران 
گفته اســت که اصناف منبــع گرانی 

نیستند.
او مقابل دوربین های خبرنگاران 
توضیــح داد: آنچــه مــردم در بازار 
می بینند به ظاهر گرانفروشی است، 
اما این گرانی اســت نه گرانفروشی و 
برای قیمت گذاری بایــد به گونه ای 
برنامه ریزی شــود که بازار با کمبود 
کاال مواجه نشــود چراکــه کمبود 
کاال موجب گرانی کاال خواهد شــد. 
چنانچه مشــکلی در قیمت گذاری 
ســازمان حمایت اســت باید تغییر 
قیمت ها به موقع باشــد کــه در بازار 

مشکلی ایجاد نشود.
 با این وجود جواد احمدی، معاون 
ســازمان حمایت از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان گفته اســت: بنا بر 
دســتور رئیس جمهور نظارتها باید 
از تولیــد و واردات تــا مصرف کننده 
باشد و همه مســئوالنی که در حوزه 
تأمین، توزیع و نظارت بر بازار هستند 
از جمله ســازمان حمایت در نظارت 

نقش دارند.
او توضیح داده است که نظارت ها 
اکنون همچنان انجام می شــود، اما 
چرا نتیجه نظارت محقق نمی شــود 
به این دلیل اســت که نظارت ها باید 

هوشمند باشد.

واکنش تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد غذایی به جهش قیمت خوراکی ها:

گرانفروشی نیست، گرانی است!
سناریوی تکراری بازار 
ایران این است که هر از 
گاهی کاالیی را به صدر 
اخبار می برد و معموال 

ماجرا با یارانه های ارزی 
به واردکنندگان و واردات 

بی رویه گره می خورد. 
امسال اما ماجرا متفاوت 

است

مدیرکل دفتر توســعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه 
تجارت ایران گفت: صادرکنندگان جهت تســویه حساب و 
ایفای تعهدات، روزانه 100 میلیون یورو ارز در سامانه های نیما 

یا سنا عرضه می کنند.
به گزارش مهر، تابســتان امســال فصلی پر ماجرا برای 
صادرکنندگان کشور بود زیرا از همان آغاز طبق مصوبات هیات 
دولت، دســتورالعمل هایی مبنی بر الزام تجار به بازگشت ارز 

حاصل از صادرات ابالغ و 31 تیرماه به عنوان آخرین زمان برای 
ایفای تعهدات ارزی تعیین شد.

از سوی دیگر بعد از اتمام این مهلت، تاریخی جدید برای 
تعامل تجار با بانک مرکزی برای پرداخت ارز حاصل از صادرات 
اعالم شد تا بازرگانان فرصتی 2 ماهه برای برگزاری جلسات و 
رفع مشکالت و موانع بازگرداندن ارز صادراتی سال های 97 و 

98 داشته باشند.
بر این اساس 15 شهریورماه زمانی برای صادرکنندگانی 
که تا 30 درصد از تعهدات ارزی خــود را ایفا کرده بودند و 31 
شــهریورماه برای تجاری که بین 31 تا 69 درصد ارز حاصل 
از صادرات را به کشــور بازگردانده باشند تعیین شد تا کارت 

بازرگانی آنها تعلیق نشود.

از 21 هزار و 184 صادرکننده در سال های 97 و 98 با کارت 
های مختلف بازرگانی حدود 2 هزار و 56 شرکت به طور کامل 
تعهدات ارزی خود را ایفا کردند که مبلغ صادرات آنها حدود 14 
میلیارد برآورد شده است که 12 میلیارد و 700 میلیون یورو از 

آن را به کشور بازگرداندند.
همچنین حدود 14 هزار و 900 نفــر نیز هیچ میزان از ارز 
صادراتی خود را به کشور بازنگردانده اند که بیش از 12 هزار نفر 

از آنها تعهدی زیر 100 هزار یورو دارند.
احسان قمری درخصوص آخرین آمار از میزان ایفای 
تعهدات ارزی و تعلیق کارت های بازرگانی گفت: بر اساس 
آمار سازمان توســعه تجارت روزانه 100 میلیون یورو 
ارز به نیما یا سنا از ســوی صادرکنندگان جهت تسویه 

حساب واریز می شــود که البته شامل صادرات سال 99 
نیز می شود.

وی با بیان اینکه این میزان بازگشــت روزانه ارز صادراتی 
رقم چشمگیری نسبت به چندماه گذشته محسوب می شود، 
خاطرنشان کرد: این روند نشــان می دهد که با کمک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، سازمان توســعه تجارت، اتاق های 
اصناف، بازرگانی و تعاون، صادرکنندگان شرایط فعلی را درک 

کرده و در جهت کمک به دولت و کشور گام بر می دارند.
به گفته قمری، حدود 700 صادرکننده تعهدی بیشتر از 
یک میلیون یورو داشتند اما هیچ میزان ارز حاصل از صادرات 
خود را پرداخــت نکرده اند که ارزش آن بالــغ 9 میلیارد یورو 

می شود که برخی از این افراد به قوه قضایی معرفی شده اند.

روزی۱۰۰ میلیون یورو در سامانه نیما و سنا توسط صادرکنندگان عرضه می شود

خبر

در حالی که قیمت خودرو در بازار افزایشــی 
قابل توجه را تجربه کرده است، تدابیر تازه ای برای 
پیشفروش خودرو از ســوی سیاستگذار در نظر 

گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، بر اســاس 
تصمیمات اتخاذ شده شــرط پالک فعال خانوار 
برای حضور در قرعه کشی های اعالمی سایپا و ایران 
خودرو حذف شده است از این رو برخی فعاالن بازار 
می گویند این اقدام می تواند بخشی از کسانی که با 
هدف سرمایه گذاری قصد حضور در بازار خودرو را 
دارند، از این بازار خارج کند و در نتیجه فاز تقاضا 

بر بازار دستخوش کاهش شود.  بررسی ها نشان 
می دهد بخش مهمی از خریداران خودرو در بازار 
را نه مصرف کنندگان واقعی بلکه کسانی تشکیل 
می دهند که با هدف پیشگیری از کاهش ارز پول 
خود و به امید باال رفتن بیشر قیمت خودرو، اقدام 
به خرید می کنند از این رو حذف محدودیت هایی 
نظیر ممانعت از حضور کســانی که در خانواده 
آنها پالک فعال وجــود دارد، می تواند تا حدی به 
آرامش بازار و باالر رفتن شانس خرید از کارحانه 
منجر شود.  قیمت خودرو در سال جاری افزایشی 
قابل توجه را تجربه کرده است. رشد بهای دالر و 

همچنین عدم توازن عرضه و تقاضا ســبب شده 
است که قیمت خودرو افزایشی محسوس و قابل 
توجه را تجربه کند به صورتی که بازار از خریداران 
واقعی خالی شود و به گفته فعاالن بازار بیش از 90 
درصد خریداران را سرمایه گذاران تشکیل دهند.
حال اما تغییراتی در وضعیت پیشفروش ها ایجاد 
شده است.  جدا از حذف این محدودیت، موضوع 
دیگری نیز برای خریداران در نظر گرفته شده است. 
سرپرست وزارت صمت می گوید با هدف ایجاد 
شرایطی برای حضور مصرف کنندگان واقعی در 
بازار، پیش بینی شده اســت 10 درصد از قیمت 
خودرو در حسابی واسطه ای در زمان شرکت در 
پیش فروش واریز شود و سپس در صورتی که فرد 
برنده قرعه کشی باشد، مابقی پول پرداخت گردد.

 به گفته ســرقینی این کار بــا هدف ثبت نام 
کسانی که واقعاً نیاز به خرید خودرو دارند صورت 

می گیرد و در واقع می خواهیــم از این که برخی 
افراد، می خواهند شــانس خود را برای دریافت 
خودرو امتحان کنند جلوگیری کنیم.چند خودرو 

در نیمه دوم سال پیش فروش می شود؟
  مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفته اســت: طــرح فروش ویژه 
خودروســازان هر 2 هفته یک بار تا پایان امسال 
برگزار می شود که در آن در مجموع حدود 152 
هزار خودرو واگذار شده و 10 درصد قیمت رسمی 

خودرو هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
به گفته سهیل معمارباشــی افزایش فروش 
فوق العاده یکی از برنامه ها برای کمک به تثبیت 
آرامش در بازار خودرو است که به همین منظور 
با دســتور سرپرســت وزارت صنعت و تصویب 
کمیته خودرو مقرر شد عرضه خودروها در قالب 
فروش فوق العاده افزایش یابد. این تصمیمات در 

حالی اتخاذ شده است که بسیاری ازفعاالن بازار 
زمان کنونی را زمانی نامناسب برای خرید خودرو 
ازبازار می دانند. رشد لجام گسیخته قیمتها در بازار 
حتی از سوی فعاالن بازار تایید شده است از این رو 
بسیاری معتقدند باید برای خرید خودرو منتظر 
مشخص شــدن تاثیر سیاست های جدید اتخاذ 

شده بر بازار خودرو بود.

سه تصمیم مهم برای آرامش بازار خودرو 

قیمت ها کاهش می یابد؟


