
عب��ور قیمت مرغ از مرز ۳۵هزار تومان در حالی اس��ت که 
دولت در نیمه اول امس��ال ۵.۲میلی��ارد دالر ارز ترجیحی 
ب��رای واردات نهاده های دامی اختصاص داده و مس��ئوالن 

بارها وعده دادند قیمت کاهش خواهد یافت.
  بی تدبیری دس��تگاه های اجرایی و رانت گس��ترده نهفته 
در ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده های دامی نابسامانی ۱۱ 
ماهه ب��ازار نهاده های دامی را به جایی رس��انده که دیروز 
قیمت م��رغ برای مصرف کنن��ده از مرز ۳۵ ه��زار تومان 
گذشت. قیمت مرغ زمانی که دولت حسن روحانی در سال 
۹۲ روی کار آم��د ح��دود ۶,۴۰۰ توم��ان در هر کیلوگرم 
بود و ۶ برابر ش��دن قیمت این ماده پروتئینی موجب شده 
دهک های متوس��ط به پایین درامدی آن را از سبد مصرف 
خود حذف کنند. نکته مهم این اس��ت که طی ش��ش ماه 
ابتدای امس��ال دولت بی��ش از ۵.۲ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به واردات نهاده های دامی اختصاص داده اس��ت اما 
این یارانه س��نگین آنگونه که انتظار می رفت، س��ر س��فره 

مردم نیامده است و دالالن بهره اصلی آن را برده اند.
طی ماههای گذش��ته تولیدکنندگان بارها با ابراز گالیه از 
نابسامانی بازار نهاده های دامی، هشدار می دادند در صورت 
تداوم وضعیت، تولید با افت ش��دید مواجه شده و قیمت ها 
بی��ش از پیش افزای��ش خواهد یافت اما متأس��فانه وزارت 
جهادکش��اورزی، وزارت صمت و سایر دستگاه های مسئول 
به این هش��دارها توج��ه نکردند و روند رش��د قیمت مواد 
پروتئین��ی از جمل��ه مرغ و تخم مرغ تا ام��روز ادامه یافته 

است.

هشدار تولیدکنندگان درباره کاهش تولید؛ 
شش ماه قبل!

نقط��ه آغاز جهش قیمت مرغ را می توان زمس��تان س��ال 
گذشته دانس��ت؛ زمانی که زمزمه ها درباره افزایش قیمت 
نهاده ه��ای دامی تازه آغاز ش��ده ب��ود. ۱۵ دی ماه ۹۸ بود 
که تولیدکنندگان از افزایشی شدن قیمت نهاده های دامی 
خبر داده و می گفتند قیمت مرغ تحت تأثیر افزایش قیمت 
نهاده، افزایش یافته است. در آن زمان قیمت مرغ بین ۱۲ 

هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
زمرم��ه کمبود و گرانی نهاده های دامی به تدریج به صدای 
بلند اعتراض گونه تولیدکنندگان تبدیل ش��د و در س��ایه 
بی توجهی، بی عملی و س��و ءمدیریت مس��ئوالن نه فقط 
بس��یاری از واحدهای مرغداری تولیدخود را متوقف کردند 
بلک��ه اختالل در تولید به جایی رس��ید که تولیدکنندگان 
پیش بین��ی کردند جری��ان تأمین نیاز داخلی با مش��کل 
جدی مواجه و قیمت ها رش��د لجام گسیخته ای پیدا کند. 
در همین ارتباط، شش ماه قبل بود که حبیب اسداهلل نژاد، 
نایب رئیس کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی ایران در 
گفتگو با خبرنگار مه��ر درباره کاهش تولید مرغ و افزایش 
قیم��ت آن هش��دار داده و گفته بود: ب��ا ادامه این روند در 
حدود ۶ ماه آینده در تأمین گوش��ت مرغ وابسته خواهیم 
ش��د آن هم در س��الی که به نام جهش تولید مزین شده و 
مس��ئوالن مربوط��ه از جمله وزارت صم��ت و وزارت جهاد 
کشاورزی برای جلوگیری از این شرایط باید تمهیدات الزم 
را بیندیشند. وی ۴ ماه قبل در مورد وضعیت توزیع و قیمت 
نهاده های دام��ی را عامل افزایش قیمت مرغ اعالم کرده و 

گفته بود: مرغداران در جوجه ریزی احتیاط می کنند.

مسئوالنی که فقط وعده می دهند؛ اما 
بی عمل!

در ماههای گذش��ته مس��ئوالن مربوطه مرتب وعده بهبود 
اوضاع و کاهش قیمت مرغ را داده اند. فروردین ماه امسال 
مدیرعامل وقت شرکت پشتیبانی امور دام گفته بود: مردم 
برای خرید گوش��ت و مرغ عجله نکنند چرا که تا آخر سال 

افزایش قیمتی در این حوزه نداریم.
کاظ��م خاوازی وزیر جهاد کش��اورزی هم ۹ تیر ۱۳۹۹ در 
س��فری که به استان اردبیل داش��ت، اعالم کرد که قیمت 
مرغ کاه��ش خواهد یافت. خاوازی با تاکی��د بر اینکه این 
وزارتخان��ه اجازه کمبود مرغ و گوش��ت در س��فره مردم را 
نخواهد داد، گفت��ه بود: با افزایش تولی��د نهاده های دامی 
قیم��ت م��رغ کاهش پیدا خواه��د کرد ک��ه در این زمینه 
وزارت صمت نی��ز باید نظارت ها را افزایش دهد. زمانی که 
وزیر جهاد کش��اورزی این وعده را به مردم داد، طبق اعالم 
تشکل های تولیدی متوسط قیمت مرغ گرم در بازار حدود 
۱۸ هزار تومان بود. اینک در ش��روع ماه نهم س��ال، قیمت 
م��رغ از مرز ۳۵ هزار تومان گذش��ته اس��ت؛ بانک مرکزی 
می گوید در ش��ش ماه ابتدای امسال ۵.۲ میلیارد دالر ارز 
۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی اختصاص داده اما 
هم واردکنندگان شاکی هستند )می گویند محموله هایشان 
معطل تخصیص ارز اس��ت یا امانی ترخیص شده و گرفتار 
بدقول��ی بانک مرک��زی هس��تند(، هم مرغ��داران صدای 
فریادشان به آسمان بلند است )جوجه ریزی را متوقف کرده 
اند یا اگر مش��غول تولید هستند، به نهاده دولتی دسترسی 
ندارن��د(، هم مصرف کننده با قیمت نجومی مواجه اس��ت؛ 
جالب آنکه دس��تگاه های نظارتی هم از فس��اد گسترده در 
توزیع نهاده های دامی خبر می دهند و می گویند که بخشی 
از نهاده ها یا مس��تقیم نصیب دالل ها شده یا بعد از تحویل 
به مرغدار، توسط مرغدار در بازار سیاه فروخته شده است.

در این میان دس��تگاه های اجرایی مسئول از جمله وزارت 
جهادکشاورزی و وزارت صمت، ناظر بزرگ و بی عمل این 
آش��فته بازار هستند و اگر هم اقدامی انجام داده اند، تأثیر 
تعیین کننده ای در بازار نداش��ته اس��ت؛ وزارت صمت هم 
بیش��تر از طریق بازرس��ی و قیمت گذاری دستوری تالش 
دارد قیمت ها را مهار کند د ر حالی که در این آشفته بازار، 
قیمت گذاری دس��توری کاری از پی��ش نمی برد و فقط بر 

حجم مشکالت اضافه می کند.
بنظر می رسد بازار نهاده های دامی نیاز به یک تدبیر جدی 
و تعیین تکلیف دارد. اگ��ر دولت قصد دارد همچنان رانت 

۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده دامی توزیع کند.
 باید مکانیزم توزیع را به گونه ای س��اماندهی کند که نهاده 
دولتی بدس��ت تولیدکننده واقعی برسد و نه توسط دالل و 
نه توس��ط مرغدار، از بازار آزاد س��ردرنیاورد. اگر هم قصد 
دارد نه��اده دام��ی را از ش��مول ارز ۴۲۰۰ تومان��ی حذف 
کند، باز هم باید زنجیره های این بازار را به گونه ای س��امان 
ببخش��د که فشار شدیدی که اکنون بر تمام حلقه ها وجود 
دارد، از بی��ن برود و م��ردم تکلیف خودش��ان را با قیمت 
ازادس��ازی ش��ده مرغ بدانند و اینطور نباش��د که به بهانه 
س��فره مردم، رانت عظیمی نصیب خواص ش��ود اما مردم 

بهره ای از آن نبرند.

٨٥ هزار عروس و داماد از بانک 
صادرات ایران تسهیالت گرفتند

بان��ک صادرات ایران با پرداخ��ت ۴۴ هزار میلیارد 
ریال وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، بیش 
از ۸۵ هزار نفر را طی هش��ت ماه اول س��ال ۹۹ به 

خانه بخت فرستاد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، تعداد 
۸۵ هزار و ۱۵۳ ع��روس و داماد از ابتدای فروردین 
تا پایان آبان ماه سال ۹۹ از بیش از ۴۴ هزار و ۱۸٧ 
میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه 
این بانک برخوردار ش��دند.  طی مدت یاد ش��ده، به 
ترتیب اس��تان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، 
خوزستان، آذربایجان ش��رقی، مازندران، هرمزگان، 
ف��ارس، سیس��تان و بلوچس��تان و آذربایجان غربی 
۱۰ اس��تان دارای بیش��ترین می��زان دریاف��ت وام 
قرض الحس��نه ازدواج و تهیه جهیزیه بانک صادرات 
ای��ران بوده اند.  بر اس��اس این گزارش، در اس��تان 
ته��ران، ۱۱ ه��زار و ۳۶۶ عروس و دام��اد در ۸ ماه 
آغازین سال ۹۹ در مجموع نزدیک به ۶ هزار میلیارد 
ریال از ش��عب بانک صادرات ایران وام قرض الحسنه 

ازدواج و تهیه جهیزیه دریافت کرده اند. 
روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه 
در بانک صادرات ایران طی س��ال های گذش��ته به 
صورت مستمر انجام ش��ده و نقش مهمی در عمل 
به مس��ئولیت اجتماعی و حمایت از تشویق ازدواج 
جوانان داشته به نحوی که این بانک از ابتدای سال 
۹٧ تا پایان س��ال ۹۸ ب��ا پرداخت ۵۳ هزار میلیارد 
ریال وام قرض الحس��نه، زمین��ه ازدواج ۲۲۹ هزار و 

۲۵۱ عروس و داماد را فراهم کرده بود.

پرداخت ٥7 هزار فقره تسهیالت 
کرونایی از طریق »نشان بانک«

با فعال شدن امکان پرداخت تسهیالت غیرحضوری 
از طریق ش��عبه مجازی بانک مل��ی ایران، تا کنون 
بی��ش از ۵٧ ه��زار فق��ره تس��هیالت از این محل 

پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، »نش��ان 
بان��ک« که چن��دی پیش به عنوان ی��ک ابر پروژه 
فراگیر در اپلیکیش��ن ایوا فعال شد؛ اکنون به یک 
پلتفرم تاثیرگذار و منحص��ر به فرد در نظام اداری 

کشور تبدیل شده است.
در ای��ن اپلیکیش��ن تا کن��ون بی��ش از ۲۲۸ هزار 
گواهی امضای الکترونیک ثبت شده که با آن امکان 
احراز هویت غیرحضوری مشتریان بانک ملی ایران 
فراهم می ش��ود. از میان متقاضیان��ی که عملیات 
احراز هویت، ثبت امضای الکترونیک و درخواس��ت 
دریافت تسهیالت کرونایی خود را در این اپلیکیشن 
به سرانجام رس��انده اند، تا کنون بیش از ۵٧ هزار 

نفر تسهیالت را دریافت کرده اند.
این روند ط��ی روزهای آتی با افزایش احراز هویت 
افراد س��رعت بیشتری خواهد گرفت. کاربران برای 
دسترس��ی به امکانات این اپلیکیشن باید نسخه به 
روز ش��ده آن را از بخش خدم��ات الکترونیکی وب 

سایت رسمی بانک ملی ایران دریافت کنند.

توسعه ارائه خدمات غیرحضوری 
بانک صنعت و معدن در شرایط 

بحرانی همه گیری کرونا
مصطفي راس��تي فر مدیر امور راهبری شعب بانک 
صنعت و معدن اعالم داش��ت: همراس��تا با اجراي 
مصوبات و ابالغیه هاي س��تاد ملي مقابله با کرونا، 
این بان��ک خدمات دیجیتالي خود را جهت کاهش 
مراجعه ه��اي حضوري و ارتقاء کیفیت و س��رعت 
ارائ��ه خدمات به مش��تریان ش��امل س��امانه پات 
)پذیرش اینترنتی درخواس��ت تس��هیالت(، سدف 
)س��امانه اینترنت بانک دیجیتال فرایندی(، هدف 
)همراه بانک دیجیتال فرایندی( و ساحب )سامانه 

اعتبارات حدی بانکی( توسعه داده است.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، 
وي ضمن بیان مطلب فوق افزود: میزان حضور پرسنل 
در شعب بانک، مطابق مصوبات ستاد مقابله با کروناي 
هر استان خواهد بود و این بانک برابر مصوبات ستاد 
مقابله با کرونا به صنعتگران، کارآفرینان و هموطنان 
عزی��ز ارائ��ه خدمت م��ي نماید و توصیه مي ش��ود 
بمنظور حفظ سالمتي هموطنان و مشتریان گرامي 
حتي المقدور از مراجعه حضوري به بانک خودداري 
و نیازه��اي خود را بص��ورت غیر حضوري و از طریق 
س��امانه هاي دیجیتالي و دس��تگاههاي خود پرداز 
مرتفع نمایند. مدیر امور راهبری شعب بانک صنعت 
و معدن اش��اره کرد س��امانه پات )پذیرش اینترنتی 
درخواست تسهیالت(، سدف )سامانه اینترنت بانک 
دیجیت��ال فرایندی(، هدف )هم��راه بانک دیجیتال 
فرایندی( و ساحب )س��امانه اعتبارات حدی بانکی( 
خدم��ات دیجیتالي هس��تند که عالوه بر س��هولت 
دسترس��ي داراي تن��وع زیادي در ارائ��ه خدمات به 
مش��تریان مي باشند.  راس��تي فر تأکید کرد: همه 
گیري کرونا آس��یب زیادي به کسب و کارها به ویژه 
کس��ب و کارهاي کوچک و متوسط وارد کرده است 
و بان��ک صنعت و معدن رس��الت خ��ود مي داند در 
جهت کمک به رونق تولید از تمام ظرفیت هاي خود 
استفاده نماید. وي افزود این بانک همچنین مطابق 
مصوبات ارکان سیاس��تگذار باالدستي به ویژه بانک 
مرکزي جمهوري اس��المي ایران نس��بت به تعویق 
اقساط مشتریان آسیب دیده به ویژه مشتریان داراي 
تسهیالت قرض الحسنه و مشتریان خرد اقدام نموده 
و ت��الش ب��راي تأمین نیازهاي س��رمایه در گردش 
مشتریان صنعتي و معدني را به عنوان اولویت اصلي 

در دستور کار خود قرار دهد.

اخبار گزارش

آمارها نشان  داد؛
ایران در فهرست اقتصاد های 

بسته جهان 
ایران در رتبه بندی موسس��ه فراسر نسبت به سال قبل 

پنج رتبه عقب رفت.
ش��اخص آزادی اقتص��ادی که از س��ال ۱۹۹۶ میالدی 
توسط موسسه فراس��ر منتشر می شود بر تاثیر باز بودن 
فضای اقتصادی کش��ورها بر جذب سرمایه گذاری، رشد 
اقتصادی، س��طح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. 
امسال مانند سال گذشته ۱۶۲ کشور در این رده بندی 
لحاظ شده اند و اطالعات اقتصادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ 

تا ۲۰۱۸ مورد مطالعه قرار گرفته اند.
این ش��اخص بر اس��اس پنج زیرمجموعه ان��دازه دولت 

)مخ��ارج دولتی، نرخ مالیات، س��هم دول��ت از اقتصاد(، 
نظ��ام قضائ��ی و حق��وق مالکی��ت، نرخ ت��ورم و قدرت 
پس انداز، تجارت بین الملل و قوانین تجاری در طی ۱۶ 

سال، کشورها را رتبه بندی کرده است.
مانند س��ال های گذشته، هنگ کنگ و س��نگاپور رتبه 
های اول و دوم را از آن خود کرده اند. نیوزلند، سوئیس، 
اس��ترالیا، آمریکا، موریشس، گرجستان، کانادا، ایرلند و 
دانم��ارک در رده های س��وم تا یازدهم ج��ای گرفته اند. 
ش��اخص اقتصادی عددی از ۱ تا ۱۰ بوده و هنگ کنگ 
با عدد ۸.۹۴، بیشترین نمره را کسب کرده است. ونزوئال 
با نمره ۲.۸۸، بس��ته ترین اقتصاد جهان اس��ت و پس از 
این کشور، س��ودان، لیبی، آنگوال، ایران، الجزایر، کنگو، 
زیمباوه، جمهوری آفریقای مرکزی و مصر در جمع ۱۰ 

کشور با بسته ترین نظام های اقتصادی قرار دارند.
گرجس��تان با ایس��تادن در رتبه هش��ت جهان بهترین 
وضعی��ت از نظر آزادی اقتصادی را در بین همس��ایگان 
ایران داش��ته است. ارمنس��تان در رده هجدهم، بحرین 
هفت��اد، امارات هفتاد و چهارم، روس��یه هش��تاد و نهم، 
ترکیه نود و نهم، آذربایجان صد و دوازدهم و عربس��تان 
صد و پانزدهم ایس��تاده اند.  در این رتبه بندی انگلیس 
در رده سیزدهم، ژاپن بیستم، آلمان بیست و یکم، کره 
سی و هفتم، فرانسه پنجاه و هشتم، هند صد و پنجم و 

چین صد و بیست و پنجم قرار گرفته اند.   ایسنا

اتحادیه مشاوران امالک تهران خبر داد:
کاهش ۱۰ درصدی قیمت مسکن در سه 

هفته اخیر
ریی��س اتحادیه مش��اوران امالک ته��ران گفت: اکنون 
نرخ های کاذب مسکن خریدار ندارد، زیرا عرضه مسکن 
در ب��ازار افزای��ش و تقاضا افت کرده اس��ت، طوری که 
در سه هفته اخیر در ش��هر تهران قیمت مسکن حدود 
۱۰ درصد کاهش یافته و فشار عرضه نشان می دهد که 

شرایط برای سوداگری در بازار ملک فراهم نیست.
مصطفی قلی خس��روی اظهار کرد: آبان امس��ال شاهد 
انعقاد ۵۰٧۲ فقره قرارداد خرید و فروش ملک در ش��هر 
تهران بودیم که نس��بت به ماه قب��ل ۴۸ درصد کاهش 
و نس��بت به ماه مشابه س��ال گذشته ۱۲ درصد افزایش 

نشان داد.
وی با اش��اره به آمار قراردادهای اج��اره نیز گفت: آبان 
ماه امس��ال ۱۶ هزار و ۵۸۳ اجاره نامه در ش��هر تهران 
در س��امانه ثبت امالک و مس��تغالت به ثبت رسیده که 
نس��بت به ماه قب��ل ۱۰ درصد کاهش و نس��بت به ماه 

مشابه سال قبل ۶۶ درصد افزایش یافته است.
ریی��س اتحادیه مش��اوران ام��الک تهران درب��اره آمار 
معامالت ملک در کل کشور نیز گفت: آبان ماه ۹۹ بالغ 
بر ۴۴ هزار و ۳۳۹ مبایعه نامه )قرارداد خرید و فروش( 
در کل کشور منعقد شده که از افت ۳۱ درصد نسبت به 
مهرماه امس��ال و رشد ۶٧ درصد نسبت به آبان پارسال 
حکایت دارد. خس��روی تصریح کرد: در کل کش��ور نیز 
طی آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۳۳ هزار و ۹۶ قرارداد اجاره 
به امضا رس��یده که ۹ درصد کمتر از مهرماه سال جاری 

و ۲٧۳ درصد بیشتر از آبان سال گذشته بوده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه کاهش معام��الت ناش��ی از انتظار 
خریداران ب��رای افت قیمت ها و مقاومت فروش��ندگان 
برای کاهش قیمت اس��ت،  گفت:چش��م ان��داز اقتصاد 
کش��ور مثبت ارزیابی می ش��ود. از طرف دیگر نرخ ارز 
کاه��ش یافته که به افت نرخ های پیش��نهادی مس��کن 
منجر ش��ده اس��ت. هم اکنون نرخ ه��ای کاذب خریدار 
ندارد؛ زیرا عرضه مس��کن در ب��ازار افزایش و تقاضا افت 

کرده است.  ایرنا 

خ��ب��رخ��ب��ر
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با گم شدن ۵.۲ میلیارد دالر ارز ترجیحی نهاده های دامی  

قیمت مرغ پرواز کرد

نمای نزدیک

وعده وزیر صمت ؛ 
تعادل در بازار گوشت قرمز و مرغ  

وزیر صمت با بیان اینکه به عنوان تامین کننده نهاده های دامی، تاکنون ۱.۴ میلیون تن کاال را از گمرکات 
ترخی��ص ک��رده ایم، گفت: کار نظارت بر توزیع این محصوالت بر عهده وزارت جهاد کش��اورزی خواهد 
بود. علیرضا رزم حس��ینی در حاش��یه نشست کمیس��یون صنایع و معادن مجلس و در جمع خبرنگاران، با 
اش��اره به تقسیم کار با وزارت جهاد کش��اورزی، تصریح کرد: بر اساس تقسیم وظایفی که با وزارت جهاد 
کش��اورزی داشته ایم، مسئولیت تنظیم بازار در حوزه گوش��ت قرمز، مرغ و تخم مرغ بر عهده وزارت 

جهاد کشاورزی است.
وی ب��ا بیان اینک��ه وزارت صمت به عنوان تأمین کننده نهاده های دامی، تاکن��ون ۱.۴ میلیون تن کاال را از 
گمرکات ترخیص کرده ایم، افزود: در مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کاال در بندرعباس و بندر امام 
خمینی )ره( وجود داشت که با توجه به دستور )ابالغیه( رئیس جمهور، به سرعت در حال ترخیص است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: کاالهای ترخیص شده، تحویل وزارت جهاد کشاورزی 
می ش��ود که این وزارتخانه باید از طریق س��امانه بازارگاه نس��بت به توزیع آن اق��دام کند، بنابراین کار 
نظارت بر توزیع این محصوالت نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. رزم حسینی اضافه کرد: 
برخی بخش ها مطالبه افزایش قیمت برخی کاالها را داش��تند که ستاد تنظیم بازار در برابر آن مقاومت 
ک��رد. وی با تاکید بر لزوم توج��ه به تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی دام و طیور 
تصریح کرد: مجموعه اقدامات در این حوزه باید به نحوی تنظیم شود که هم تولیدکنندگان امکان ادامه 
تولید داش��ته باش��ند و هم قیمت در بازار داخل متعادل ش��ود. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: 
معادنی که در سطح کشور راکد و غیرفعال هستند، تا یک ماه دیگر فرصت دارند فعال شوند؛ در صورت 
غیرفعال بودن، مجوزشان باطل می شود. رزم حسینی گفت: یکی از تصمیمات خوبی که اتخاذ و ابالغ شد، 
فرصت سه ماهه برای معدن داران جهت فعال سازی معادن در اختیارشان بود. وی افزود: تاکنون ۲ ماه 
از مهلت تعیین شده، گذشته و همه افرادی که پروانه بهره برداری و یا مجوز اکتشاف گرفتند حداکثر تا 
یک ماه دیگر مهلت دارند تا اقدامات اجرایی الزم جهت فعال سازی معادن در اختیار را عملیاتی کنند. رزم 
حسینی تاکید کرد: طبق قانون مکلف به ابطال مجوز افرادی هستیم که پس از این مهلت سه ماهه، معادن 
تحت اختیارشان غیرفعال مانده باشد؛ ضمن اینکه طبق مقررات موجود همه استان ها مکلف به برگزاری 

مزایده معادن مزبور خواهند بود و به افراد دارای اهلیت واگذار خواهند شد.

مطابق اعالم مرکز آمار نرخ تورم کاالهای صادراتی مبتنی بر 
داده  های ریالی در بهار امسال معادل ۲۸ درصد بود و نسبت 

به زمستان سال گذشته ۳.۳ درصد افزایش داشته است.
قیمت کاالهای صادراتی یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار 
بر میزان مبادالت خارجی کش��ورها و نی��ز یکی از عوامل 
تعیین کننده رابطه مبادله اس��ت و تغییرات آن ها از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
این ش��اخص یکی از انواع ش��اخص های قیمت اس��ت که 
تغییرات س��طح عمومی قیمت کاالهای غیرنفتی صادراتی 

را نش��ان می دهد.  نحوه تعیین این شاخص به این صورت 
اس��ت که »قیمت ارزی کاالهای صادرشده« را به »قیمت 
ریال��ی« تبدیل می کنند و تغییرات این ش��اخص، نمایانگر 
تغییرات قیمت کاالهای صادرش��ده در بازارهای جهانی و 

نوسانات نرخ ارز است.
افزایش ش��اخص کااله��ای صادراتی به این معناس��ت که 
»قیمت تمام ش��ده کاالی صادراتی« افزایش یافته اس��ت و 
این موض��وع در نهایت منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری 
کاالهای صادراتی در بازار داخل و کاهش میزان س��ودآوری 

صادرات می ش��ود. کارشناس��ان معتقدند نوس��انات نرخ ارز 
و ت��ورم در تعیین ش��اخص بهای کااله��ای صادراتی نقش 
تعیین کنن��ده ای دارند. چون هر چه ن��رخ تورم افزایش یابد 
هزینه ه��ای تولید یک محصول هم افزای��ش می یابد و این 
افزایش هزینه های تولید در نهایت منجر به باالرفتن قیمت 
تمام ش��ده کاال می ش��ود. با افزایش قیمت تمام ش��ده کاال، 
حاشیه سود تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاهش می یابد.

مرکز آمار در گزارشی از نرخ تورم کاالهای صادراتی منتشر 
کرده است. در این گزارش سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایه 
در نظرگرفته ش��ده و از اطالعات گمرک جمهوری اسالمی 

استفاده شده است.  
براس��اس این گزارش نرخ تورم کااله��ای صادراتی مبتنی 
بر داده  های ریالی در بهار امس��ال معادل،  ۲۸ درصد است 
که در مقایس��ه با تورم فصلی زمستان ۱۳۹۸)برابر با ٧.۲۴ 

درصد( حدود ۳.۳ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین تغییرات شاخص قیمت کاالهای صادراتی مبتنی 
بر داده  های دالری نیز در بهار ۹۹ نسبت به فصل قبل، ۱.۲ 
درصد کاهش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 
۱۳۹۸ )برابر با ۴.۳ درصد( حدود ۵.۵ واحد درصد کاهش 
داشته اس��ت. در گروه های اصلی طبقه بندی کمترین نرخ 
تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه »حیوانات زنده 
و محصوالت حیوانی« )۹ درصد( و بیش��ترین نرخ مربوط 
به گروه »اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه« )۱٧۶.۳ 
درصد( اس��ت. تغییرات ش��اخص قیمت کاالهای صادراتی 
مبتنی بر داده  های ریالی در بهار امس��ال نس��بت به فصل 
مشابه س��ال قبل ۸۸.۸ درصد است که در مقایسه با تورم 
نقطه به نقطه زمس��تان ۱۳۹۸ )برابر با ۶۹.۳ درصد( ۱۹.۵ 

واحد درصد افزایش داشته است.  مرکز آمار 

  مرکز آمار اعالم کرد:

تورم ۲۸ درصدی کاالهای صادراتی


