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دالر ۲۶ آبان ۹۹ وارد کانال 
۲۵هزار تومان شد

نی-  یرا ا توسعه 
قیمت هــر دالر آمریکا 
)اسکناس( در صرافی 
هــای بانکــی، دیروز 
دوشــنبه ۲۶ آبــان 
۹۹ به ۲۵ هــزار و ۹۰۰ تومان رســید.دیروز 
صرافی هــای بانکــی هــر دالر را ۲۴ هزار و 
۸۰۰تومان خریداری می کنند. قیمت فروش 
هر یورو نیز دیروز در صرافــی های بانکی ۳۰ 
هزار و ۶۰۰تومان و قیمت خرید آن ۲۹ هزار و 

۴۰۰تومان است.
    

قیمت تحویل شکر دِر کارخانه 
تعیین شد

نی-  یرا ا توسعه 
حداکثر قیمت تحویل 
شکر سفید تولید داخل 
در کارخانه به ازای هر 
کیلوگــرم بــه صورت 
یکســان برای مصارف صنف و صنعت و عمده 
خری خانوار ۶ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شــد. 
ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت تحویل شکر 
ســفید تولید داخل در کارخانه بــه ازای هر 
کیلوگرم به صورت یکسان برای مصارف صنف 
و صنعت و عمده خری خانوار را معادل ۶ هزار 
و ۶۵۰ تومان تعدیل کــرد. همچنین حداکثر 
قیمت مصرف کننده در بسته بندی های یک 
کیلوگرمی کماکان ۸ هزار و ۷۰۰ خواهد بود. 
همچنین بــا توجه به مشــکالت تأمین مواد 
اولیه کارخانجــات صنعتــی مصرف کننده 
ذرت )کارخانجــات صنعتی فروکتوز، گلوکز، 
دکستروز، نشاســته و ...( مقرر شــد، میزان 
۴۰۰ هزار تن ذرت، برای مصرف کارخانجات 
صنعتی تا پایان ســال ۱۳۹۹ از محل واردات 

ذرت با ارز ۴,۲۰۰ تومان تأمین شود.
    

ترخیص ۹۰ درصدی کاالی 
اساسی مشروط شد

ایسنا- طبق اعالم 
معــاون فنــی گمرک 
ترخیــص کاالهــای 
اساسی تا سقف ۹۰درصد 
بدون الزام به ارائه ی کد 
رهگیری بانک با اخذ تعهــد از صاحب کاال برای 
عرضه در چارچوب تعیین شــده و با نرخ مصوب 
انجام می شــود. مهرداد جمال ارونقی،جزئیات 
تکالیف گمرک بر اســاس جلســه اخیر ســتاد 
تنظیم بازار در رابطه با ترخیص کاالهای اساسی 
و غیراساسی طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت را تشــریح کرد. وی در رابطه با 
ترخیص درصدی کاالهای اساسی توضیح داد: 
این کاالها شــامل روغن خام، دانه های روغنی، 
کنجاله سویا، جو و ذرت، قابل ترخیص به صورت 
درصدی تا ســقف ۹۰ درصد بــدون الزام به کد 
رهگیری را دارا هســتند. معاون فنی گمرک با 
اشاره شــرایط تعیین شــده برای صاحبان این 
کاالهای اساسی بدون کد رهگیری بانک تاکید 
کــرد: ترخیص درصــدی کاالهای اساســی با 
درخواســت و اخذ تعهد از صاحب کاال مبنی بر 
عرضه این کاالهــا با نرخ مصوب و یــا عرضه در 
ســامانه ها  از جمله بازارگاه و شبکه های توزیع 

تعیین شده انجام می شود.
    

دورزدن محدودیت های کرونا با 
انتقال عروسی ها از تاالر به رستوران 

ایرنــا- رییــس 
اتحادیــه تاالرهــای 
پذیرایی گفت: برگزاری 
مراسم های خانوادگی 
بــه رســتوران ها بــا 
فضاهای کوچک منتقل شده است، در صورتی 
که ســالن های پذیرایی می تواننــد با رعایت 
تمام دستورالعمل های بهداشتی این آیین ها 
را به خوبی برپا کنند. شــیوع ویروس کرونا در 
حدود یکسال گذشته نه تنها ایران بلکه اقتصاد 
تمام جهان را تحت تاثیر خود قرار داده و تمام 
مشاغل خرد و کالن را با مشــکالت بسیاری 
مواجه کرده اســت. »خســرو ابراهیمی نیا« 
با اشــاره به خســارت ۱۰۰ درصدی به صنف 
تاالرهای پذیرایی و ســالن مجالــس، اظهار 
داشــت: وقفه در فعالیت قابل جبران اســت 
اما این بخــش نزدیک به ۱۰ ماه اســت که از 
فعالیت باز ایستاده است در حالی که برگزاری 
مراسم ها به مکانی رفته که صالحیت برپایی 
ندارند و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 

نمی کنند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 در حالی که ســتاد تنظیم بازار 
قیمت هر کیلو مرغ را برابر با ۲۰ هزار 
و ۴۰۰ تومــان تعیین کرده اســت، 
قیمت این ماده غذایی در بازار آزاد به 
هر کیلو ۳۰ هزار تومان رسیده است. 
 به ایــن ترتیب خریــد یک مرغ 
یــک و نیم کیلویــی بــا یارانه یک 
ماه پرداختی برای هــر نفر برابری 
می کند، یعنی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان. 
بر این اساس قیمت باالی مرغ و رقم 
پایین یارانه های پرداختی به هر نفر 
اینجا خود را به شکلی آشکار نمایان 

می کند. 
 افزایــش قیمت مــرغ در حالی 
اتفاق افتاده اســت که طی ماه های 
گذشــته دولت با هــدف پایین نگه 
داشتن قیمت مرغ نسبت به پرداخت 
یارانه ای سنگین در راستای واردات 
دان مرغ بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام 
کرده اســت اما در عمــل تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانســته است 
ثمری برای ســفره خانــوار ایرانی 
داشته باشــد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای واردات نهاده های دامی 
همچنان ادامه دارد و بر اساس اعالم 
نوبخت، رییس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی این روند در بودجه سال 

آینده نیز تداوم خواهد داشت.  
 گزارش هــای تــکان دهنده ای 
نشــان از ناکارآمدی این سیاســت 

دارد. 
 یکی از تکان دهنده ترین اتفاقات 
رخ داده در سال جاری جوجه ُکشی 
یا دفن جوجه ها با هدف اعتراض به 
وضعیت تولید مرغ در کشــور بود و 
اتفاق دوم را می توان جوجه ُکشی با 
گاز در واحدهای تولید مرغ دانست؛ 
اقدامی که با هدف دریافت سهمیه 
دان مرغ و فروش آن در بازار از سوی 

برخــی مرغــداران متخلف صورت 
گرفته اســت. به عبــارت دیگر در 
شرایط کنونی دریافت سهمیه دان 
و فروش  آن در بازار آزاد سود بسیار 
باالتری از تولید مرغ و فروش گوشت 
مرغ در بازار دارد و ایــن اتفاق خود 
نشــان از ناکارآمدی وضعیت تولید 

مرغ در کشور دارد. 
دان هایی که خوراک مرغ 

نمی شوند 
 در حالی کــه قوانین ســفت و 
سختی از سوی ســتاد تنظیم بازار 
با هــدف پیشــگیری از عرضه دان 
مرغ در بازار آزاد تدوین شــده است 
و ســامانه ای به نام بازارگاه با هدف 
نظارت بر این بازار راه اندازی شــده 
اســت تا ســهمیه تخصیصی به هر 
مرغدار مشخص شــود و در نهایت 
گوشت مرغ تولیدی با دان دریافتی 
گره بخورد اما به نظر می رســد این 
سیاست چندان نتوانسته است کارا 
باشد.   به عبارت دیگر معاون بازرسی 
و نظارت ســازمان صمت اســتان 
تهران با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد 
نهاده های دامــی در مرغداری های 
اســتان تهــران، بــرای توزیع در 
شبکه های رســمی تبدیل به مرغ 
نشده، گفت: بر اساس اعالم وزارت 
جهاد کشاورزی، طی ماه های مرداد 
و شهریور۵۲ واحد تولیدکننده مرغ 
بر مبنــای میــزان نهاده های دامی 
دریافتی باید ۲۳۱۷ تن مرغ تحویل 
شبکه توزیع کشور می دادند، اما این 

امر محقق نشده است.
شــاید همین اتفاق اســت که 
سبب شــده قیمت هر کیلو مرغ در 
بازار آزاد به ۳۰ هزار تومان برســد و 
در نتیجه بهای مرغ بســته بندی و 
قطعه شده نیز در بازار افزایش قابل 
توجهی را تجربه کند. البته واحدهای 
مرغداری متخلف که نهاده های دامی 

را تبدیل به مرغ نکرده و به شــبکه 
توزیع تحویل نداده اند،۲۴۱ میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه شــده 
و پرونده آنها به ســازمان تعزیرات 

ارجاع شده است.
 و باز هم مردم مقصرند

 هر چند ســاختار تخصیص دان 
مرغ بــا ناکارآمدی هــای فراوانی 
روبروست و بســیاری از مرغداران 
پیش از این حتــی می گفتند دانی 
برای مرغ هایشان نیست و جوجه ها 
گرسنه مانده اند اما با این حال برخی 
از فعاالن صنفی دالیل دیگری را نیز 
برای این گرانی اعالم کرده اند. اینجا 
نیز ماننــد همیشــه مردمی مقصر 
شناخته شده اند که برای خرید مرغ 

اقدام کرده اند. 
 محمدعلی کمالی سروســتانی، 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی 
در این خصوص به تجارت نیوز گفته 
است: در دو روز گذشته ستاد مبارزه 
با کرونا اعالم کرد که محدودیت های 
جدید کرونا از اول آذر اعمال می شود 
و همین محدودیت ها تقاضای خرید 
در بازارهــای کاالهای اساســی را 

افزایش داده است.
وی می گوید: مرغدارها کماکان 
با مشکل تامین نهاده مواجه هستند 
و آنها که دوباره جوجه ریزی کرده اند 
همچنان گرفتار این مشکل هستند 
که خوراک به مرغ ها نمی رسد. برخی  
مرغداران هم گــزارش داده اند که 
برای دریافت نهــاده از دولت دچار 
مشکالتی شده اند که به عنوان مثال 
اسم شان در سامانه وجود ندارد و در 
این رابطه هم کسی پاسخگو نیست 
اما با این حال معتقد است که گرانی 
این چند روزه به صف های تشــکیل 
شــده برای خرید مــرغ و احتمال 
تشــدید محدودیت های کرونایی و 

رشد تقاضا در بازار باز می گردد . 

 ایرانی ها چقدر مرغ می خورند؟
معاون امور تولیــدات دامی وزیر 
جهاد کشاورزی درباره سرانه مصرف 
مرغ در ایران گفته اســت: میانگین 
سرانه تولید و مصرف گوشت مرغ در 
کشور ۲۵ کیلوگرم و ۲ برابر میانگین 

جهانی است.
 البته باال بــودن آمار مصرف مرغ 
در ایران نشــانه ای از رفاه نیســت، 
در ســال های اخیر با افزایش شدید 
قیمت گوشت در بازارهای داخلی، 
سرانه مصرف گوشت قرمز ایرانیان 
کاهشی چشــمگیر را تجربه کرده 
اســت. در حالی که قیمت هر کیلو 
گوشت در محدوده صد هزار تومان 
قرار دارد، دهک های کم درآمد این 
ماده پروتئینی را از سفره خود حذف 

کرده اند. 
مرکز آمــار ایران مدت هاســت 
آماری درخصوص ســرانه مصرف 
گوشــت قرمز در ایران ارائه نکرده 

است اما معاون وزیر جهاد کشاورزی، 
مرتضی رضایی سرانه مصرف روزانه 
پروتئیــن حیوانی برای هــر ایرانی 
)با احتســاب محصوالت شیالتی و 
گوشــت وارداتی( را ۳۶ گرم و بدون 
در نظر گرفتن محصوالت شیالتی، 
۲۹.۵ گرم ارزیابی کرده است. با یک 
حساب سرانگشــتی می توان به این 
نتیجه رسید که سرانه ساالنه مصرف 
گوشت در ایران حدود ۱۳ کیلوگرم 
اســت. این رقم به آن معناست که 
ســرانه مصرف گوشت کشور تقریبا 
یک سوم مقدار جهانی است. سرانه 
مصرف گوشت در جهان در محدوده 
۴۱ کیلوگرم قرار دارد. به این ترتیب 
گرانی گوشــت، سبب شــده است 
کاالی جایگزیــن در ســفره خانوار 
ایرانی جای گیرد امــا گرانی بیش 
از پیش مــرغ بیــاری از دهک های 
کم درآمد را برای خرید این کاال نیز 
به زحمت می اندازد. باید توجه شدت 

که قیمت حبوبات اعم از لوبیا و عدس 
و ... نیز در سال گذشــته و امسال با 
رشدی چشمگیر مواجه شده است در 
نتیجه جایگزینی حبوبات نیز برای 
بسیاری از خانوارها مقدور نیست. با 
توجه به اینکه خانوار ایرانی یک سوم 
اســتانداردهای جهانی مواد لبنی 
مصرف می کند، کاهش مصرف مرغ 
و حبوبات در شرایط کنونی می تواند 
زنگ خطری برای سالمت جامعه در 

آینده ای نزدیک محسوب شود. 

به رغم تخصیص ارز 4۲00 تومانی برای پایین نگه داشتن قیمت؛

قیمت یک مرغ برابر یک ماه یارانه است

با یک حساب سرانگشتی 
می توان به این نتیجه رسید 

که سرانه ساالنه مصرف 
گوشت در ایران حدود ۱۳ 
کیلوگرم است که تقریبا 

یک سوم استاندارد جهانی 
است

خبر

نایب رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خودرو تهــران گفت: گرچــه در هفته های 
گذشته شــرایط بی ثبات ارزی و کاهش نرخ 
دالر رکود ســنگینی بر بــازار خودرو حاکم 
کرده بود، اما محدودیت های کرونایی سبب 

شده تا این رکود شدیدتر از قبل شود.
نعمــت اهلل کاشانی نســب در گفتگــو 
با ایرنــا در تشــریح وضعیت ایــن روزهای 
بازار خودرو افــزود: بازار خودرو شــدیدتر 
از هفته های گذشــته در رکــود مطلق فرو 
رفتــه و محدودیت های کرونایــی باز بودن 
نمایشگاه ها تا ساعت ۱۸ هم سبب شده این 
رکود شدیدتر شود. وی بیان داشت: با توجه 
به اینکــه در عمل هیچ خرید و فروشــی در 
بازار انجام نمی شود، نمی توان قیمتی برای 
خودروها اعالم کرد و نرخ هایی که در برخی 
ســایت ها و فضای مجازی آگهی می شود به 

هیچ عنوان مورد تایید نیست.
 افت ۲۵ درصدی قیمت ها 

در ۱0 روز اخیر
کاشانی نسب ادامه داد: با این حال قیمت 
خودروهای داخلی، مونتــاژی و خارجی در 
این روز نسبت به هفته گذشته دو تا سه درصد 

کاهش نشــان می دهد که برای خودروهای 
خارجی به دلیل بزرگتر بودن حباب قیمت 

آنها، ریزش سنگین تر است.
وی تصریح کرد: در ۱۰ روز گذشته قیمت 
خودروها به طور متوسط با افت سنگین ۲۵ 
درصدی همراه بوده، اما همه منتظرند ببینند 
با روند کاهشی نرخ ارز که هر از گاهی دوباره 
افزایشی می شــود، باالخره در این بازار چه 

اتفاقی خواهد افتاد.
نایب رییــس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خودرو تهــران گفت: ایــن روزهــا تعداد 
فروشندگان به مراتب بیشــتر از خریداران 
خودرو است، اما در مجموع خریداران از خرید 
دست نگه داشته اند و فروشندگان نیز از ترس 

ضرر بیشتر، حاضر به فروش نیستند.
این مقام صنفی تاکید کرد: بازار غیرقابل 
پیش بینی است و تا زمانی که نرخ ارز تثبیت 

نشود، شاهد رونق نخواهیم بود.
رکود ادامــه دار بازار خــودرو از ماه های 
گذشــته کــه معامــالت را در عمــل قفل 
کرده، این روزها بــه اوج خود رســیده و با 
توجه بــه رفتــار نوســانی دالر، خریداران 
از تــرس زیــان بیشــتر دســت از خرید 

کشــیده اند. کارشناســان معتقدند تثبیت 
 نــرخ ارز می تواند به بازگشــت رونق به این

 بازار بیانجامد.
نمایشگاه های خودرو  تعطیل می شوند

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروگفت: 
از روز شنبه نمایشــگاه داران خودرو تعطیل 
هســتند و با اعمال محدودیت های بیشتر 

برای مقابله با شــیوع این ویروس از شــنبه 
نمایشــگاه داران خودرو تعطیل هســتند. 
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو، گفت: از شــنبه کل صنــوف به جز 
صنوفی کــه مــواد غذایی مــردم را تامین 
می کنند تعطیل هســتند و فروشــندگان 
خودرو از این قاعده مســتثنی نیستند. وی 

اظهار کرد: در شرایط فعلی بازار خودرو راکد 
است و فعال خرید و فروشــی در بازار صورت 
نمی گیرد. رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
خودرو تصریح کرد: البته هنوز ابالغیه ای به 
اتحادیه برای تعطیلی ها نشده اما در مجموع 
 صنف ما جزء مشاغل گروه ۲ بوده و مشمول 

تعطیلی ها است.

تشدید رکود بازار خودرو با افزایش محدودیت های کرونایی

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  ۲0۹۹00404۷0000۱0  
خرید دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان سلمان فارسی  استان بوشهر

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شده شماره  ۲0۹۹00404۷0000۱۱  تهیه مواد اولیه ، آماده سازی ، 
طبخ و توزیع غذا بیمارستان سلمان فارسی  استان بوشهر 

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر قصد دارد پیمان  ذیل را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.
 موضوع مناقصه :   1- خرید یک دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان سلمان فارسی  استان بوشهر

2- تهیه مواد اولیه ، آماده سازی ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان سلمان فارسی استان بوشهر
 مهلت دریافت اسناد از سامانه :  سه شنبه  1399/08/27 ساعت 07:00 لغایت ساعت 19:00  چهارشنبه 1399/08/28

قيمت اسناد و نحوه واریز وجه:  واریز مبلغ 500/000 ریال ، به شماره حساب 1111690285 نزد بانک رفاه کارگران شعبه باغ زهرا 
به نام مدیریت درمان تامین اجتماعی بابت هر مناقصه

مهلت بارگذاری اسناد در سامانه : تا ساعت 19:00 روز  شنبه  مورخ 1399/09/08
ميزان تضمين شركت در مناقصه : مبلغ تضمین 12/000/000/000 ریال بابت مناقصه تهیه مواد اولیه ، آماده سازی ، طبخ و توزیع 
غذا بیمارستان سلمان فارسی و مبلغ تضمین 3/000/000/000 ریال بابت مناقصه دســتگاه اکسیژن ساز بیمارستان سلمان فارسی به 
صورت واریز وجه نقد به شماره حساب جاری همراه  1111690285  نزد بانک رفاه کارگران شعبه باغ زهرا به نام مدیریت درمان تامین 

اجتماعی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه
زمان تحویل پاكت الف ) ضمانت نامه بانکی / فيش پرداختی  (: 

آخرین مهلت تحویل پاکت الف روز شنبه مورخ 1399/09/08  ساعت 14:00  می باشد . 
نحوه دریافت اسناد و تحویل پيشنهادات : 

کلیه مراحل انجام این معامله از طریق سامانه ستاد انجام می پذیرد . 
تاریخ بررسی پيشنهادات : 

1-مناقصه دستگاه اکسیژن ساز ی بیمارستان سلمان فارسی یکشنبه  مورخ 1399/09/09 راس ساعت 09:00 صبح در محل مدیریت 
درمان تامین اجتماعی استان بوشهر انجام می پذیرد

2- مناقصه تهیه مواد اولیه ، آماده سازی ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان سلمان فارسی یکشنبه مورخ 1399/09/09 
راس ساعت 09:30 صبح در محل مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر انجام می پذیرد

روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر

نوبت دوم نوبت دوم


