
جدیدترین قیمت  گوشت، مرغ، 
ماهی، تخم مرغ  و میوه در میادین

هرکیلو مرغ تــازه ۱۸ هزار و 
۹۰۰ تومــان،  هرکیلــو تخم 
مرغ ۱۶ هــزار و ۹۰۰ تومان، 
یک شــانه ۳۰ عدد تخم مرغ 
با وزن یک کیلو ۹۰۰ گرم با 
قیمت ۳۲ هزار و ۱۰۰ تومان 

در میادین میوه و تره بار عرضه می شود.
براســاس نرخنامه ســازمان میادین میوه و تره بار 
قیمت هر کیلو ران تازه گوســاله در میادین ۱۰۸ 
هزار تومان، ران تازه گوســفندی ۱۲۶ هزار تومان، 
سردست تازه گوســاله ۱۰۶ هزارتومان، سردست 
تــازه گوســفندی ۱۰۴ هزارتومــان، مخلوط تازه 
گوساله ۹۹ هزار تومان، کف دست تازه گوسفندی 
۱۲۵ هزارتومان، شقه گوسفندی ۱۰۳ هزارتومان، 
ران منجمــد گوســاله ۸۴ هزارتومان، ران منجمد 
گوسفندی ۹۳ هزارتومان، سردست منجمد گوساله 
۸۲ هزارتومان، سردســت منجمد گوسفندی ۸۱ 
هزارتومان اســت.قیمت مرغ تــازه نیز در میادین 
۱۸ هــزارو ۹۰۰ تومان و هر کیلــو تخم مرغ ۱۶ 
هزار و۹۰۰ تومان، یک شــانه ۳۰ عدد تخم مرغ با 
وزن یک کیلو و ۹۰۰ گرم ۳۲ هزار و ۱۰۰ تومان، 
شقه بوقلمون ۳۳ هزارو۲۰۰ تومان است.ماهی قزل 
آالی رنگین کمان نیز با قیمت هر کیلو ۴۴ هزار و 
۵۰۰ تومان و قزل آالی گوشت نارنجی نیز با قیمت 
هر کیلــو ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان در میادین عرضه 
می شــود.همچنین در بخش میوه و صیفی جات 
نیز قیمت هر کیلو ســیب قرمز در میادین ۸۵۰۰ 
تومان، ســیب زرد ۹۹۰۰ تومان، پرتقال تامسون 
شــمال ۹۹۰۰ تومان، پرتقال تامسون جنوب ۱۲ 
هــزارو۲۰۰ تومان، نارنگی شــمال ۱۳ هزارو۵۰۰ 
تومان،نارنگی جنوب ۱۱ هزارتومان، لیموشــیرین 
۹۹۰۰ تومــان، انار ممتاز ۱۴ هــزارو۲۰۰ تومان، 
گالبی ۱۷ هــزارو۹۰۰ تومان، انگور ۱۲ هزارو۵۰۰ 
تومان، کیــوی ۱۲ هزارو۷۰۰تومــان، خرمالو ۱۴ 
هزارتومان، خیار رسمی ۸۶۰۰ تومان، خیار گلخانه 
۹۹۵۰ تومان، گوجه فرنگی بوته ای ۶۲۰۰ تومان، 
گوجه فرنگی گلخانه ۸۹۰۰ تومان، بادمجان ممتاز 
۴۵۰۰  تومان، سیب زمینی ۴۵۰۰ تومان، پیاز زرد 
۴۸۰۰ تومان، پیاز ســفید ۵۱۰۰ تومان، لوبیا سبز 
۹۷۰۰ تومان و ســبزی هــای برگی ۴۶۰۰ تومان 

است.| ایسنا 

نزدیک شدن قیمت نفت به 55 دالر
داوطلبانه  کاهــش  بــه  بازار 
تولید نفت عربســتان واکنش 
نشــان داد و قیمــت نفت به 
باالتریــن رقم از مــاه فوریه 

۲۰۲۰ رسید.
با تعهد عربســتان به کاهش 
تولیــد برای تقویت بازار، قیمــت نفت به باالترین 
رقم ۱۱ ماه گذشــته رسید و مســیر ثبت بهترین 
عملکــرد هفتگی قرار گرفت.هر بشــکه نفت برنت 
با ۳۵ ســنت افزایش ۵۴.۷۳ دالر فروخته شــد؛ 
ایــن نوع نفت به باالی ۵۴.۹۰ دالر در هر بشــکه 
رســیده بود که باالترین رقم از ماه فوریه به شمار 
می رود. هر بشــکه نفت آمریکا WTI با ۲۶ سنت 
افزایش ۵۱.۰۹ دالر معامله شــد. نفت خام امریکا 
روز پنجشــنبه را با افزایش ۰.۴ درصدی به پایان 
برد و بــه باالترین رقم از ماه فوریــه برابر ۵۱.۲۸ 
دالر در هر بشکه رسید.هیرویوکی کیکوکاوا، رئیس 
بخش تحقیقات اوراق قرضه شــرکت نیسان گفت: 
»تصمیم عربســتان برای کاهش تولید داوطلبانه، 
بازار را تقویــت کرد.«»تقویت بازارهای ســهام با 
پشتوانه نقدینگی بیش از حد، نیز از عوامل ترغیب 

سرمایه گذاران به خرید نفت بود.« | فارس

۱۱۰ میلیون تسهیالت برای ساخت 
مسکن روستایی

مدیرکل مســکن روســتایی بنیاد مسکن کشور از 
تخصیــص ۱۱۰ میلیــون تومان تســهیالت برای 

ساخت مسکن روستایی خبر داد.
حمیدرضا ســهرابی با بیان اینکــه در حال حاضر 
برای ســاخت مســکن روســتایی ۸۰ میلیون وام 
می دهیم که ۳۰ میلیون تومان آن بالعوض است، 
گفت: عالوه بر این از محل حساب ۱۰۰ اما هزینه 
نقشــه، نظــارت، بیمه واحدهای مســکونی تحت 
پوشش پرداخت می شــود.وی گفت: بنیاد مسکن 
سال هاســت که برای ساخت مســکن روستایی از 
محل حســاب ۱۰۰ امام وام بالعــوض ۸ میلیون 
تومانــی پرداخــت می کند و در مــواردی که فرد 
متقاضی نیازمند باشــد و بنیاد مســکن استان  نیز 
تایید کند، این وام تــا ۱۵ میلیون تومان هم قابل 
افزایش است. ســهرابی خاطرنشان کرد: با تایید و 
گزارشی که بنیاد مسکن استان ها ارسال می کنند 
کسانی که با ۸ میلیون تومان وام بالعوض ساخت 
مســکن آنها  جمع نمی شود از محل حساب ۱۰۰ 
امــام مبلغ وام  آنهــا تا ســقف ۱۵ میلیون تومان 

افزایش می یابد. 
مدیرکل مســکن روســتایی بنیاد مسکن کشور با 
بیان اینکه عالوه بر این، یک سرفصل وام بالعوض 
دیگــر تا ســقف ۳۰ میلیون تومان برای ســاخت 
مســکن محرومین داریم، افزود: این وام بالعوض 
طی تفاهمی که بنیاد مســکن با سازمان برنامه و 
بودجه کشــور داشــته پرداخت می شود و تاکنون 
تمــام وجه آن بــه صورت نقــدی تخصیص یافته 

است.| ایسنا 

اخبار گزارش

گروه اقتصادی| در حالی کــه همچنان آمارها از افزایش 
قیمت ها و تورم حکایت دارد و همیچ چشــم انداز روشنی 
برای مقابلــه با این وضعیت وجود نــدارد، همتی گفت با 
فروکش کردن هیجانات سیاسی و گشایش های منابع بانک 
مرکزی ،به تدریج شــاهد آرامش بیشــتر در بازارها، ثبات 

قیمت ها و کاهش تورم خواهیم بود.
گرانی هر روزه کاالها و عدم رسیدگی مسئوالن مربوطه به 
این وضعیت کشــور را با چالش مواجه کرده است بگونه ای 
که برخی حتــی کاهش تورم و ثبــات قیمت ها در دولت 
کنونــی را دور از ذهــن می داننــد و آن را به وقتی دیگر 
موکول می کنند. در این میان اما همچنان برخی متولیان 
امیدوار به تغییراتی در وضعیت اقتصادی کشــور هســتند 
که برخی آن را ناشــی از خوش بینی به تغییرات سیاسی 
در آمریــکا می داننــد و برخی نیز از احتمال آزاد شــدن 
دارایی های بلوکه شــده ایــران در کره جنوبی و برخی نیز 
این مواضع صرفا روی کاغذ بدون ضمانت اجرایی می دانند. 
بــا تمام این تفاســیر اما، همتی رئیــس بانک مرکزی در 
یادداشــتی نوشت: امروز، وعده الهی تحقق یافت و دشمن 
شماره یک مردم ایران با آبروریزی مطلق به انتهای پرونده 

رذالت بار خود رسید.
او افــزود: از ۱۵مرداد ۹۷که تحریم ها وفشــار حداکثری 
آغاز شــد،تا ۱۵ آبان که تحریم بانک مرکزی و بانک های 
کشور را شامل شد،بی سابقه ترین تحریم غیر قانونی وضع 
شــده علیه اقتصادکشــورمان بود. تاحدی که هیچ یک از 
بخش های اقتصاد و تجارت خارجی ایران نبود که مشمول 
تحریم ها واقع نشــده باشــد.همتی ادامه داد: در سال ۹۸ 
و ســال ۹۹ ) تاکنــون ( درآمد ناشــی از صــادرات نفت 
ایران جمعــاً کمتر از ۲۰ میلیارد دالر و دسترســی بانک 
مرکزی به آن نیز بســیار کمتر بود . این در حالی است که 
درآمد های ارزی ســاالنه ناشی از صدور نفت،در سال های 
قبل،همراه با دسترســی به آن، ساالنه بیش از ۴۰میلیارد 
دالر بوده اســت.رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: بی شک 
ملت بــزرگ ایران، با مقاومت تحســین برانگیز و علیرغم 
سختی ها و مشکالت ناشی از گرانی ها، عمدتاً برخاسته از 
آثار تحریم ها، پیروز این میدان اســت.او افزود: با فروکش 

کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و 
فرآورده در ماه های اخیر ازیک طرف و گشــایش های آغاز 
شده در خصوص برخی منابع بانک مرکزی ، همانگونه که 
قباًل اعالم کردم، امیدوارم به تدریج شــاهد آرامش بیشتر 

دربازارها، ثبات قیمت ها و کاهش تورم باشیم.
 

پیامدهای سیاست های غلط اقتصادی 
این خوش بینی از ســوی رئیس بانــک مرکزی در حالی 
مطرح می شود که گزارش های اخیر مراکز رسمی کشور ، 
بیانگر ناتوانی سیاست های اقتصادی در مقابله با تورم بوده 
است که ابهام در گفتارهای آقای همتی را بیشتر می سازد. 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی اعالم کرد مصرف 

کالری جامعــه ۴۰۰۰ کیلو کالری 
کمتــر شــده و دهک هــای پایین 
درآمدی مصرف مرغ و تخم مرغ را 

جایگزین گوشت قرمز کرده اند.
باعث  اقتصادی  اشتباه  سیاست های 
شده تا تورم کشور روندی صعودی 
به خود بگیرد که این رشد تورم تأثیر 
خود را به روشنی در کیفیت سفره 
مصرف مردم نشــان می دهد.در این 
زمینه مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشی به بررسی وضعیت معیشت 
و تغذیه جامعه ایران از ســال ۹۰ تا 

۹۸ پرداخت. در این گزارش آمده است، رفاه خانوار ایرانی 
در یک دهه گذشــته، با کاهش قابل توجهی مواجه شــده 
است، به طوری که خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۹۰ به بعد 
به طور مرتب کاهش در میزان کالری دریافتی داشته اند و 
بیشترین کاهش نیز در سال ۱۳۹۷ با ۴ تا ۵ درصد کاهش 
در میزان کالری دریافتی )به ترتیب میانگین و میانه کالری 

دریافتی( رخ داده است.
نگاهی به میزان مصرف کاالهای اساسی نشان می دهد که 
نه تنها کاهش در کالــری دریافتی رخ داده، بلکه کیفیت 
ســبد غذایی خانوار نیز کاهش یافتــه و از میزان مصرف 
کاالهای با کیفیت تر کاسته و کاالی کم کیفیت جایگزین 

آن شــده است. نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول نیز 
قابل توجه است. به عنوان مثال، دهک دهم ۲۷ برابر دهک 
اول گوشت گوسفندی مصرف می کند.)ارقام جدول ذیل بر 
حسب گرم است( همه دهک های درآمدی، میزان مصرف 
خود از گوشت قرمز )گوســفند وگوساله( وروغن نباتی را 
کاهــش داده وبرای جبران پروتئین ازدســت رفته، مرغ و 
تخم مرغ را جایگزین کرده اند. نکته قابل توجه آنجاســت 
که ایــن کاهش در دهک های میانــی مانند دهک چهارم 
شــدید تر بوده اســت.در کنار افزایش هزینه های غذایی و 
سایر هزینه های خانوار که با شاخص قیمت رشد می کنند، 
خانــوار با کاهش درآمد حقیقی نســبت به ســال ۱۳۹۷ 
مواجه بوده اســت به نحوی که در سال ۱۳۹۸، ۷ درصد از 
درآمد ســرانه هر ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۷ کاسته شده 
است. مجموع موارد عنوان شده در خصوص وضعیت خانوار 
می تواند نتایج قابل توجهی در پی داشته باشد که در زیر به 

برخی از آنها اشاره شده است.
۱. کاهــش کالری مصرفــی ایرانیــان و همچنین کاهش 
کیفیت کالری دریافتی به خصوص برای دهک های پایین 
درآمدی، می تواند این گروه ها را در معرض خطر سو تغذیه 
قــرار دهــد. میزان مصــرف برخی 
گروه هــای غذایی به حــدی پایین 
اســت که تقریباً می توان آن را برابر 
صفــر در نظر گرفت. به عنوان مثال 
دهک اول به طور متوســط در ماه 
گوسفندی مصرف  گرم گوشت   ۲۵

می کند.
۲. با وجود اختصاص حجم باالیی از 
درآمدهای نفتی به واردات کاالهای 
اساســی بــا نــرخ ارز ترجیحی در 
ســال ۱۳۹۷ )۱۴ میلیارد دالر( و 
ســال ۱۳۹۸ )در حدود ۱۵ میلیارد 
دالر( به نظر می رســد نه تنها گروه هــای باالی در آمدی 
از این یارانه بیشــتر منتفع شــده اند، بلکه با برهم خوردن 
قیمت های نسبی به واسطه اختصاص ارز با نرخ ترجیحی، 
در سال ۱۳۹۸ میزان بهره مندی گروه های باالی در آمدی 
نسبت به سال ۱۳۹۷ در مقایسه با گروه های پایین بیشتر 
شده است. بنابراین میزان اصابت به هدف این یارانه دچار 

ایراد بوده است.

وزارت صمت موردهجمه رانت خواران و مفسدان 
در کنار گزارش های تامل برانگیز مرکز پژوهش های مجلس، 
اما ابهام دیگر در مواضع رئیس بانک مرکزی را در سخنان 

وزیر ســمت می توان جستجو کرد آنجا که وی از وضعیت 
رانت خواران و مفســدان در روند اقتصادی کشور می شود. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت وزارتخانه 
خط مقدم است که موردهجمه همه رانت خواران، مفسدان 
و ویژه خواران قرار گرفته اســت. علیرضا رزم حسینی در 
جلســه مشــترک رفع موانع تولید و شورای معادن استان 
کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدسپهبد حاج قاسم 
سلیمانی اظهار کرد: شهید سلیمانی آغازگر یک مکتب شد 
و به شایستگی مقام معظم رهبری بهترین تجلیل را از این 

سرباز نامدار وطن داشت.
رزم حسینی با اشاره به اینکه وزارت صمت وزارتخانه خط 
مقدم اســت که موردهجمه همه رانت خواران، مفسدان و 
ویــژه خواران قرار گرفته، تصریح کــرد: این وزارتخانه ۴۰ 
درصد جی دی پی، ۳۸ درصد اشــتغال کشور و مسئولیت 
معیشت و سفره مردم را به عهده دارد.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با اشــاره به اینکه این وزارتخانه در شرایط جنگ 
اقتصادی نیز مورد حمله بدخواهان است، بیان کرد: وزارت 
صمت اگــر بخواهد با صداقت با مــردم گفت و گو کرده، 
مالحظه کاری نداشــته باشد و سبک اداره جدیدی دنبال 
کند نیاز به حمایت حکومت دارد نه فقط حمایت دولت و 
رییس جمهور و حکومت باید به کمک وزارت صمت بیاید 
و برای معیشت مردم، تولید کشور و تجارت خارجی تالش 
کند.وی اظهار کرد: در حوزه تجارت خارجی هر بخشنامه 
و قانونی با همکاری بانک مرکزی و محوریت این وزارتخانه 
صادر می شود و در بحث رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و 
واردات کاالهای اساســی و مواد اولیه موردنیاز کارخانجات 
اقــدام خوبی صورت گرفت و در یک ماه و نیم گذشــته ۵ 

میلیارد دالر ثبت سامانه شده است.

نکته پایانی 
هــر چند که اظهارات و دیدگاه رئیس بانک مرکزی را می 
توان نوید بخش تالشــی جدیدی از این ســوی این نهاد 
اقتصادی برای مقابله با تورم و رســیدن به تثبیت قیمت ها 
دانســت اما با توجه به آنچه در گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس آمده و ســخنان وزیر صمت این نتیجه ایجاد می 
شــود که تحقق وعده های آقای همتی با موانع بســیاری 
مواجه اســت که عزم ملی و سراسری برای مقابله با آنها را 
می طلبد. فرآیندی که عدم کارکرد منسجم و البته موقتی 
مســئوالن در عرصه اقتصادی ابهامات آن را بیشتر کرده و 
بعضــا کاهش تورم و تثبت قیمت هــا را به وقتی دیگر که 

شاید عمرش به این دولت قد ندهد، موکول می سازد. 

شیوه ناعادالنه افزایش حقوق کارمندان دولت

اجحافبهحداقلیبگیران
شــیوه پیشــنهادی دولت برای افزایش ۲۵درصدی حقوق 
در الیحه بودجه به گونه ای اســت کــه تفاوتی بین حقوق 
۳۰ میلیونــی و ۳ میلیونی وجود ندارد؛ در حالی که باید با 

افزایش پلکانی این مشکل را برطرف کرد.
افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۰ 
بدون هیچ گونه اســتثنایی برای تمام کارکنان ۲۵ درصد 
در نظر گرفته شــده اســت. گرچه افزایش حقوق کارکنان 
به عنوان یک سیاســت حمایتی امر مطلوبی است اما این 
افزایــش باید به گونه ای صورت گیرد که ضعیف ترین مردم 

بیشترین سود را از آن ببرند.
بودجه ۱۴۰۰ نیز این افزایش را در نظر گرفته است اما نکته 
قابل توجه آنجاست که با وجود افزایش ۲۵ درصدی حقوق 
و مزایا کارکنان دولت، اعتبارات هزینه ای بودجه سال آینده 

نسبت به ســال جاری، ۵۹ درصد )بیش از ۲ برابر افزایش 
حقوق( بیشتر شده که این افزایش حداقل در ۷ سال اخیر 
بی سابقه بوده اســت. به اذعان کارشناسان اقتصادی علت 
عدم تناسب افزایش شدید حقوق برخی کارمندان در سال 
۹۹ بوده است.ســید علی روحانی، معــاون اقتصادی مرکز 
پژوهش های مجلس دربــاره علت افزایش عجیب اعتبارات 
هزینه ای در بودجه ۱۴۰۰، گفت: باید به دو نکته در زمینه 
افزایش حقوق در بودجه ســال آینده، توجه کرد نکته اول 
این است که طبق الیحه بودجه ۱۴۰۰ حقوق همه کارکنان 
۲۵ درصد افزوده می شــود. نکته بعدی نیز این اســت که 
در پایان ســال ۹۸ یک ابالغیه ای از طرف آقای نوبخت به 
دســتگاه ها داده شد که بر اساس آن همه دستگاه ها اختیار 
دارند در سقف بودجه خود حقوق کارکنان را افزایش دهند.
اگر افزایش حقوق کارکنان دولــت موجب افزایش حقوق 
حداقلی بگیرها شــود اتفاق قابل تقدیری در زمینه افزایش 
توان قشر ضعیف اســت اما متأسفانه این افزایش به شکل 
عادالنه ای توزیع نمی شــود. در شرایط فعلی اگر فردی ۴ 

میلیون تومان ماهیانه درآمد داشته باشد به درآمد وی تنها 
یک میلیون تومان اضافه می شــود امــا فردی ۴۰ میلیون 
تومان درآمد داشــته باشد به درآمد وی ۱۰ میلیون تومان 
اضافه می شود.سید علی روحانی در این زمینه اظهار داشت: 
در حال حاضر حقوق های بــاالی ۳۰ میلیون تومان وجود 
دارد. وقتــی حقوق های ۳۰ میلیــون تومانی و ۴۰ میلیون 
تومانی، ۲۵ درصد افزایش پیــدا می کنند، افزایش آنها در 
مقایسه با حقوق های ۳ الی ۴ میلیونی بسیار زیاد است. به 
عنوان نمونــه وقتی حقوق ۴۰ میلیون تومانی، ۵۰ میلیون 
تومان می شــود ۱۰ میلیون تفاوت ایجاد شــده اســت اما 
وقتــی حقوق ۳ الی ۴ میلیون تومانی را ۲۵ درصد افزایش 
می دهید، حقوق آن فرد ۱ میلیون تومان بیشــتر می شود. 
آیا رشــد ۲۵ درصد برای همه در شــرایط فعلی اقتصادی، 
عادالنه محسوب می شــود؟ مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشــی راهکارهایی برای هدفمند کردن افزایش درآمد 
کارکنان ارائه کرده اســت. باید توجه داشت هرچند بهبود 
معیشــت کارکنان دولت به طورکلی امری مطلوب ارزیابی 

می شــود، امــا اوالً این سیاســت نباید به گونه ای باشــد 
که اثرات تورمی ناشــی از آن )در اثر پولی شــدن کسری 
بودجه(، تضعیف معیشــت کارکنان و سایر اقشار جامعه را 
به دنبال داشــته و منجر به افزایش نارضایتی گردد.دوماً به 
جهت افزایش رضایتمندی عموم جامعه الزم اســت اقشار 
مستضعف دیگری که به لحاظ درآمدی وضع بدتری نسبت 
به کارکنان دولت دارند در اولویت قرار گیرند. سوما افزایش 
حقوق کارکنان دولت باید به صورت پلکانی صورت گیرد به 
گونه ای که انتفاع سطوح پایین درآمدی بیشتر باشد. برای 
ایــن منظور می توان ترکیبی از اقدامات زیر را در دســتور 
قرار داد: -ممنوعیــت افزایش حقوق کارکنانی که مجموع 
دریافتــی آنها از یک نصاب مشــخص )مثــاال ۱۵ میلیون 
تومان( باالتر است. افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان 
حداکثر ۱۵درصد )معادل رشد سال ۱۳۹۹(، تعیین حداقل 
دریافتــی برای کارکنــان دولت )مثــاًل ۴ میلیون تومان(، 
افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس )رشد بیشتر حقوق 

کارکنانی که دارای سطح دریافتی کمتر هستند(.  مهر

 بــه واســطه اختصــاص ارز بــا نــرخ 
ترجیحــی، در ســال ۱۳۹۸ میــزان 
در  بــاالی  گروه هــای  منــدی  بهــره 
آمــدی نســبت بــه ســال ۱۳۹۷ در 
مقایســه با گروه های پایین بیشــتر 
شده است. بنابراین میزان اصابت 
به هدف این یارانه دچار ایراد بوده 

است.
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کاهش تورم و ثبات قیمت ها 
شاید وقتی دیگر
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رانت واردات مانع توسعه 
صنایع های تک

سرپرست سابق ســازمان توسعه 
تجارت ایران بــا بیان اینکه برای 
حفظ بازارهــای صادراتی باید به 
صــادرات محصوالت های تک و با 
فناوری پیشــرفته توجه بیشتری 
میلیــارد   ۴۰ از  گفــت:  شــود، 
دالر صــادرات غیرنفتی کشــور، 
فقــط ۱۵۰ میلیــون دالر به این 

محصوالت اختصاص دارد.
محمدرضا مودودی در پاســخ به 
این سوال که نقش صنایع هایتک 
در صادرات کشــور چگونه است، 
گفــت: از میان بیــش از ۲۵۰۰ 
شــرکت فعال در حــوزه  صنایع 
هایتک کمتر از ۲۰ درصد به فعل 
صادرات مشــغولند که حجم کل 

صادرات  این شــرکت ها، کمتر از 
۱۵۰ میلیون دالر است. سرپرست 
سابق سازمان توسعه تجارت ایران 
افزود: محصوالت و صنایع هایتک 
کشــور، متاســفانه ســهم بسیار 
پایینی در اقتصاد مولد و مخصوصا 
تجــارت خارجــی کشــور دارند 
بطوری که  به صورت مشــخص 
در بخــش تجــارت خارجی فقط 
۲۱۴ قلم کاالی تولیدی کشور  به 
هایتک صادر می  عنوان محصول 
شود که از این تعداد  فقط ۲۱ قلم 
کاال صادراتــی  باالی یک میلیون 
دالر دارند. وی بیان داشــت:  ۶۳ 
قلــم کاال در بخش های های تک 
صادراتــی بیش از ۱۰۰ هزار دالر 
و تنها ســه قلم کاال در این بخش 
صادراتی بــاالی ۱۰ میلیون دالر 
دارند. وی افزود: عمده ترین دلیل 
رانت واردات است، واردات به هیچ 
عنوان عالقه مند نیســت که روی 
ســرمایه گذاری  تکنولوژی هــای 

شود.  فارس
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آزاد شدن واردات خودرو در 
مصوبه کمیسیون تلفیق

تلفیق  آخرین مصوبات کمیسیون 
بودجه نشان میدهد، واردات رسمی 
خودرو از مناطق آزاد به ســرزمین 
اصلــی مجاز خواهد شــد.  نگاهی 
به مصوبه کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۰ درباره میزان 
تعرفه تعویض پالک خودروها نشان 
میدهــد، تعرفه واگذاری و تعویض 
پالک خــودرو بــرای خودروهای 
با قیمت تــا ۲۰۰ میلیون تومان، 
۲۰۰ هزار تومان و برای خودروهای 
بــاالی ۲۰۰ میلیــون تومان هم 
۳۰۰ هزار تومان تعیین شــد که 
صددرصــد مابه التفــاوت درآمــد 
حاصله به نیروی انتظامی اختصاص 
می یابد، همچنیــن تعیین قیمت 

خــودرو برمبنای فهرســت بهای 
اعالمی سازمان امور مالیاتی است.از 
سوی دیگر، دولت به منظور تنظیم 
بــازار خودروهــای وارداتی مکلف 
شد، ضمن شناســایی خودروهای 
خارجی غیرآمریکایــی موجود در 
مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و 
سود بازرگانی متناسب با معیارهای 
مشــخص شــده، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ ابالغ این قانون نسبت 
به ثبت ســفارش و اجــازه واردات 
خودروهای غیرآمریکایی موجود در 
مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام 
کند. همچنین نرخ ســود بازرگانی 
در تناســب با نوع خودرو و ســال 
ســاخت باید بگونه ای تنظیم شود 
که در مقایسه با قیمت های کف بازار، 
منجر به سود غیرمتعارف بیش از ۲۰ 
درصد برای واردکنندگان نشده و در 
صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت 
میان قیمت های کف بازار و وارداتی، 
دولت می تواند نسبت به تجدیدنظر 

در نرخ سود بازرگانی اقدام کند. 
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توجیهات جدید برای گرانی 
تخم مرغ

یــک مقام مســئول گفت: برخی 
نشــان مــی دهــد  گزارش هــا 
نرخ دولتی  بــا  تخم مرغ هایی که 
از درب مرغداری، توســط دولت 
خریداری می شــوند، در بازار آزاد 
و خرده فروشی ها با نرخ بسیار باال 

به فروش می رسد.
ناصر نبی پور، ســخنگوی اتحادیه 
سراسری مرغداران میهن افزود: از 
آنجا که تولید، برای مرغداران به 
صرفه نیست، بسیاری از گله های 
مــرغ تخم گذار، حذف شــدند و 
همیــن موضــوع، موجب کاهش 
عرضه و افزایش قیمت تخم مرغ 
شــده است. نبی پور، با بیان اینکه 
در حال حاضر تخم مرغ به صورت 

دو نرخی به بازار عرضه می شــود، 
گفت: حدود نیمــی از تخم مرغ 
تولیــدی مرغداران، با نرخ مصوب 
تومان، توســط  کیلویی ۱۴ هزار 
دولت خریــداری و به بازار عرضه 
می شــود و بقیــه آن، بــا قیمت 
آزاد، بیــن کیلویی ۱۶ تا ۱۹ هزار 
تومان، به فروش می رسد، که این 
دو نرخی شــدن بهای تخم مرغ، 
بازار را دچار نوســان کرده است.
با  وی افــزود: عرضه تخــم مرغ 
نرخ دولتی، برای مرغداران صرفه 
ندارد و همین موضوع باعث حذف 
بســیاری از گله های مرغ شــده 
اتحادیه  است.رئیس هیئت مدیره 
تهران،  اســتان  گــذار  تخم  مرغ 
گفت: متأســفانه برخی گزارش ها 
حاکیســت، تخم مرغ هایــی که با 
نــرخ دولتــی از درب مرغداری، 
می شوند،  خریداری  دولت  توسط 
در بازار آزاد و خرده فروشــی ها با 
نرخ بسیار باال به فروش می رسند. 

 صدا و سیما
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