
با مشارکت بانک صنعت و معدن 
شرکت پااليش گاز بيدبلند افتتاح شد

ش��ركت پاالی��ش گاز بی��د بلند خلیج ف��ارس كه 
بزرگتری��ن پاالیش��گاه گاز خاورمیان��ه اس��ت، روز 
پنج ش��نبه ۲ بهمن از طریق ارتباط زنده تصویری 
رئی��س جمه��ور و با حض��ور وزیر نفت، اس��تاندار 
خوزس��تان، جمعی دیگر از مس��ئوالن پاالیش��گاه 
در شهرس��تان بهبهان افتتاح شد.به گزارش پایگاه 
اط��اع رس��اني بان��ك صنع��ت و معدن، ش��ركت 
پاالی��ش گاز بید بلند خلی��ج فارس در كمتر از ۳۶ 
ماه س��اخته، تجهیز و آماده بهره برداری ش��ده كه 
خوراک پتروش��یمی بندر امام و گچساران را تامین 
و ع��اوه بر آن ب��ا افتتاح این ط��رح باعث افزایش 
حج��م تولید گاز خانگی خواهد ش��د.این ش��ركت 
در راس��تای توس��عه پایدار، اس��تراتژی خود را در 
زمینه اجرای طرحهای توس��عه ای بمنظور افزایش 
حجم تولیدات، تنوع بخش��ی به س��بد محصوالت 
و تکمی��ل زنجیره ارزش محص��والت قرار داده و با 
تامین خوراک صد درصدی پتروش��یمی بندر امام 
و گچس��اران، درآمد حاصل از صادرات محصوالت 
تولیدی این پاالیش��گاه ۷۱۰ میلیون دالر و درآمد 
كل آن ب��ا لحاظ كردن فروش داخلی، ۱.۵ میلیارد 

دالر در سال خواهد بود.
ش��ركت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس در بخش 
تامی��ن منابع مالی، ۲.۲ میلیارد دالر از بودجه ۳.۴ 
میلی��ارد دالری خ��ود را از منابع صندوق توس��عه 
ملی و با تشکیل یکی از بزرگترین كنسرسیوم های 
بانك های داخلی شامل بانك صنعت و معدن، بانك 
تجارت، بانك پارسیان و بانك ملت با عاملیت بانك 
سپه تامین نمود كه انسجام و هارمونی ایجاد شده 
بی��ن سیس��تم بانکی، گمرك��ی و وزارت صمت در 
كارس��ازی و اس��تفاده از این منابع موجب شد كه 
در گش��ایش و موثر ش��دن این اعتبارات اسنادی، 
ركورده��ای زمان��ی بی نظیری در سیس��تم بانکی 
كشور به ثبت برسد و ثمره ارزشمند این هماهنگی 
بی نظیر، اجرا و اتم��ام بیش از ۹۸ درصد پروژه در 
مدت تنها ۳۶ ماه پس از گشایش اعتبارات اسنادی 

بوده است.

حرکت به سمت بانکداری ديجيتال 
بانک توسعه صادرات از مسير 

بانکداری باز
گفتگ��وی پای��گاه خبری آموزش��ی عص��ر بانك با 
عش��رت عدالت، مدیر فناوری اطاعات و ارتباطات 
بانك توس��عه صادرات ایران و حمیدرضا توس��لی، 
مدیرعامل شركت توس��عه فناوری اطاعات آرمان 
)شركت تابعه این بانك( در خصوص راهبردی ترین 
محورهای عملیاتی بانك جهت اتصال مکانیزه بازار 

پول و سرمایه بر بستر بانکداری باز
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانك توس��عه صادرات 
ای��ران و به نقل از پایگاه خب��ری عصر بانك، هفته 
گذش��ته علی صالح آبادی، مدیر عامل بانك توسعه 
صادرات ایران از اتصال مکانیزه بازار پول و سرمایه 
بر بستر بانکداری باز این بانك خبر داد و اعام كرد 
كه بانك توس��عه صادرات در ح��وزه بانکداری باز، 
اقدام��ات مهمی را انج��ام و آن را از راهبردی ترین 
محورهای عملیاتی خود قرار داده اس��ت. به همین 
بهانه و برای آش��نایی بیشتر با “ش��اهین”، پلتفرم 
بانکداری باز بانك توسعه صادرات و “هما”، پلتفرم 
بانکداری دیجیتال این بانك، با عشرت عدالت، مدیر 
فناوری اطاعات و ارتباطات این بانك و حمیدرضا 
توسلی، مدیرعامل شركت توسعه فناوری اطاعات 
آرمان )ش��ركت تابعه این بانك( گفت وگویی انجام 

دادیم كه شما را به خواندن آن دعوت می كنیم.
مدیر فناوری اطاعات بانك توسعه صادرات در ابتدای 
صحبت های خود با اش��اره به روند رو به رش��د آمار 
كاربران اینترنت و تلفن همراه گفت: تعداد كاربرانی 
كه از اینترنت استفاده می كنند به حدود ۸ میلیارد 
نفر و اس��تفاده كنندگان از تلفن همراه هوشمند به 
بیش از ۵ میلیارد نفر رسیده است. همچنین حدود 
۳.۵ میلیارد نفر از شبکه های اجتماعی و ۳.۲ میلیارد 
نفر از اپلیکیش��ن های موبایلی استفاده می كنند.این 
آمار نش��ان دهنده  حركت رو به رش��د دنیا به سمت 
اس��تفاده از فناوری های دیجیتال و خصوصا ابزارها 
و اپلیکیش��ن های هوشمند است. در بانك ها نیز این 
روند حاكم بوده و طی س��ال های گذش��ته بانك ها 
سعی كرده اند تا استراتژی كان خود را از مدل های 
كس��ب وكاری مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع به 
سوی مدل های مبتنی بر ارائه كسب وكارها و خدمات 
نوین مبتن��ی بر فناوری های دیجیتال مالی س��وق 
دهند. مدیر فناوری اطاعات بانك توسعه صادرات، 
ب��ا تاكید بر اینکه هدف بانك ها ارائه خدمات مبتنی 
بر بانکداری دیجیتال اس��ت، افزود: یکپارچه س��ازی 
تراكنش ها و اس��تفاده از تجربه كاربری مشتریان در 
تدوی��ن خدمات از اهداف راهبردی بانك ها از جمله 
بانك توسعه صادرات است. سال ۹۷، وزارت اقتصاد 
بانك ها را مکلف به تهیه س��ند تحول دیجیتال كرد 
و در همین راس��تا بانك توس��عه صادرات نیز برای 
گام برداش��تن به سمت اجرای بانکداری دیجیتال و 
پیاده سازی تحول دیجیتال ، تاش خود را آغاز كرد 
و در اولین گام تغییر اس��تراتژی و راهبردهای كان 
را در دس��تور كار خود قرار داد. بنابراین با همکاری 
كارشناسان خبره بانك و مشاوران مطلع، ابتدا بانك 
سطح بلوغ تحول دیجیتالی خود را با توجه به نقاط 
ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدهای وضعیت فعلی، 
شناسایی وضعیت مطلوب بر اساس معیارهای متعدد 
از جمله اسناد باال دستی و نظرات راهبردی مدیران 
ارش��د بانك مورد ارزیابی قرارداد و نقشه راه تحول 

دیجیتال را با دقت تدوین كرد.

اخبار گزارش

درحال��ی دولت ح��ذف دالر۴۲۰۰ كاالهای اساس��ی را از 
س��ال گذش��ته كلید زد و ارز دولتی ح��دود ۲۰كاال را هم 
حذف كرد،كه االن بحث ح��ذف ارز دولتی نهاده های دام 
مطرح اس��ت كه تاثیر مس��تقیم در قیمت مرغ، گوش��ت و 
تخ��م مرغ دارد.نظر فعاالن م��رغ و تخم مرغ را در این باره 

جویا شدیم.
 موض��وع حذف ارز ۴۲۰۰ تومان��ی واردات برخی كاالهای 
اساس��ی كه این روزها زیاد درباره آن شنیده ایم، هر چند 
در ظاهر از س��وی كمیسون تلفیق مجلس شورای اسامی 
در الیحه بودجه ۱۴۰۰  مطرح اس��ت، ولی از سال گذشته 
توس��ط دولت كلید خورد و پیگیری ش��د، به گونه ای ارز 
۴۲۰۰ تومانی در س��ال گذش��ته به بی��ش از ۲۵ قلم كاال 
اختص��اص می یافت كه دول��ت به صورت چراغ خاموش تا 
االن ارز ۴۲۰۰ حدود ۲۰ قلم كاالی اساسی را حذف كرده 
است و در حال حاضر حدود ۵ الی ۶ قلم كاال این ارز یارانه 
ای را دریافت می كنند.  ش��واهد امر هم نش��ان می دهد 
ك��ه دولت در حال حاضر به دنب��ال حذف ارز ۴۲۰۰ برای 

واردات برخی اقام دیگر از جمله روغن هم هست.
یکی از اقامی كه طی سال جاری دولت در مقطعی با توقف 
اختص��اص ارز یارانه ای به آن كاال چراغ خاموش حذف ارز 
۴۲۰۰ این كاال را عملی كرده اس��ت، مرغ و تخم مرغ بود 
كه قیمت مرغ در آن مقطع به حدود ۴۰ هزار تومان و تخم 

مرغ به شانه ای حدود ۵۰ هزار تومان رسید.
ح��ال كه بحث ح��ذف ارز یارانه ای این چن��د قلم كاال از 
جمله نهاده های دامی مطرح است، سراغ برخی مسئوالن 
تش��کل ها و اتحادیه های مربوط به مرغ و تخم مرغ رفتیم 
تا نظ��ر آنها را درباره ح��ذف ارز ۴۲۰۰ و تاثیراتی كه می 

تواند بر بازار این محصوالت داشته باشد، جویا شویم.

 گوشت گران؛ مرغ هم گران 
پرویز فروغی دبیر كانون مرغ داران گوش��تی كشور در این 
باره اظهار ك��رد: در حال حاض��ر واردات نهاده های دامی 
ب��ا ارز ۴۲۰۰ تومان��ی به نام ما ولی ب��ه كام عده ای دیگر 

است.
وی با اشاره به اینکه در صورتی كه ارز دولتی برداشته شود 
تکلیف تولید كنندگان مش��خص می شود افزود: اگر نهاده 
ه��ا به هر قیمت وارد ش��ود، قیمت مرغ نیز بر اس��اس آن 
تعیین خواهد ش��د و بحث های ما با سازمان حمایت برای 

تعیین قیمت مرغ تمام می شود.
دبیر كانون مرغ داران گوش��تی كش��ور ادامه داد: البته این 
شرایط باعث كمبود نقدینگی مرغداران خواهد شد و الزم 
اس��ت كه بانك ه��ا و دولت به مرغداران ب��رای  افزایش و 

تامین نقدینگی كمك كنند.
وی تصری��ح كرد: ت��ك نرخی ش��دن ارز در اقتصاد ایران، 
تصمیم درس��تی است كه باید بسیار زودتر از این اجرا می 
شد. فروغی درباره اینکه این تصمیم ممکن است به كاهش 
قدرت خرید مردم منجر ش��ود گفت: مردم چطور گوش��ت 
بیش از ۱۰۰ هزار تومان را می خرند مرغ را نیز می توانند 
بخرن��د. وی اظهار داش��ت: در ابتدا ممکن اس��ت بازار به 
افزایش قیمت مرغ واكنش نش��ان دهد و میزان مصرف آن 
در میان مردم كاهش یابد اما به هر حال باید پروتیئن مورد 

نیاز مردم تامین گردد.
فروغ��ی گفت: ح��ذف ارز دولتی ب��رای واردات نهاده های 
دامی ممکن است باعث كاهش فروش مرغداران شود اما با 
توجه به اینکه این نرخ ارز عما به ش��کل درستی به دست 

مرغداران نمی رسید حذف آن قابل قبول است.
وی اظهار داش��ت: نهاده های وارداتی با ارز دولتی دس��ت 
دالالن قرار دارد و س��ود  آن را این دس��ته س��وء استفاده 

كنندگان می برند اما به نام صنعت مرغ تمام می شود.
دبیر كانون مرغ داران گوش��تی كشور در واكنش به اینکه با 
ارز ۱۷۵۰۰ تومانی قیمت یك كیلوگرم مرغ چقدر خواهد 
شد، گفت: هنوز این رقم محاسبه نشده است؛ اما باید توجه 
داشت كه در حال حاضر نیز تنها بخشی از نهاده های دامی 
با ارز دولتی تامین می ش��ود و مابقی هزینه های تولید به 

صورت آزاد  تامین می شود.
قیمت دان مرغ با حذف ارز دولتی ۳ برابر می شود

برخ��اف آقای فروغ��ی كه مخالفت چندان��ی با حذف ارز 
۴۲۰۰ نداش��ت، كمالی سروستانی، مش��اور عالی اتحادیه 
سراس��ری مرغداران گوش��تی ایران در گفتگ��و با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تس��نیم نظر دیگری درباره حذف ارز 
۴۲۰۰ نهاده های دامی دارد و می گوید: حذف دالر ۴۲۰۰ 
تاثیرات عمیقی خواهد داش��ت و قیمت دان سه برابر یعنی 

۹ هزار تومان خواهد شد.
وی افزود: دان یا خوراک دام آماده ش��امل كنجاله س��ویا، 
ذرت و مواد دیگری اس��ت كه در جیره مرغ مورد استفاده 

قرار می گیرد.

 36 هزار تومان؛ کف قيمت مرغ 
مشاور عالی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران ادامه 
داد: قیمت خ��وراک طیور با در نظر گرفت��ن نهاده دولتی 
۴۴۰۰ تومان می ش��ود كه در صورت آزاد ش��دن نرخ ارز 
حدود ۹ هزار تومان می شود كه درپی این افزایش قیمت، 

نرخ سایر محصوالت نیز افزایش خواهد یافت.
وی تصری��ح كرد: حذف ارز دولتی واردات نهاده دام حدود 

۲۰۶ هزار میلیارد ریال هزینه اضافه در سال به صنعت مرغ 
گوشتی كشور تحمیل می كند كه باید جبران شود.

كمالی افزود: ارز ۱۷۵۰۰ تومانی به معنی برداش��ته شدن 
نرخ ارز نیس��ت بلکه دولت در واقع محل تزریق یارانه ها را 
تغیی��ر می دهد و حال می ش��ود آن را به تولید كننده  و 
مصرف كننده تزریق ك��رد، در غیر این صورت دچار تنش 
شدیدی می ش��ویم كه بس��یاری از مرغداران را از چرخه 

تولید خارج خواهد كرد.
وی افزود: در این شرایط مرغداران نقدینگی نخواهد داشت 
و ق��درت خرید مردم كاهش خواه��د یافت زیرا قیمت هر 

كیلوگرم مرغ  حداقل ۳۶ هزار تومان می شود.
كمالی اظهار داش��ت: اگر پولی ناش��ی از برداشته شدن ارز 
دولتی در اختیار دولت قرار می گیرد باید آن را به صندوق 
حمای��ت از طیور وارد كند تا مرغداران ب��رای تولید از آن 
اس��تفاده كنند و به مردم نیز كاالبرگ دهند تا بتوانند مرغ 
بخرند. وی افزود: در غیر این صورت مصرف مرغ در كشور 
۱۵ درصد كاهش خواهد یافت؛ مردم قدرت خرید گوشت 
قرمز ۱۸۰ هزار تومانی ندارند و به سمت مرغ آمده اند و با 

این كار امکان خرید مرغ را نیز نخواهند داشت.
مشاور عالی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران ادامه 
داد: همچنین الزم است كه مالیات و عوارض واردات نهاده 
های دامی برداشته شود تا جهش قیمت شدیدی در قیمت 

نهاده های دامی ایجاد نشود.
وی در واكن��ش به اینکه مرغداران از گذش��ته می گفتند 
كه نهاده با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به دستش��ان نمی رس��د 
بنابراین آزادس��ازی نرخ ارز نیز نباید تاثیری بر روی هزینه 
های تولید آنها داش��ته باش��دگفت: در ۹ ماه ابتدای سال، 
۳۰ درصد نهاده به قیمت دولتی در اختیار مرغداران  قرار 
گرفت و بقیه را آزاد خریداری كردند و جهش قیمتی كه با 
آزادسازی ارز خواهیم داشت چند برابری نیست زیرا یك تا 

دو پله این آزاد سازی را امسال طی كردیم.
س��ید فرزاد طاكش دبیركل كانون سراسری انجمن های 
صنفی پرورش دهندگان م��رغ تخمگذار اظهار كرد: وقتی 

می گویند كه قیمت با ۱۷۵۰۰ تومان تك نرخی ش��ود به 
معنی آن است كه دوباره نرخ دولتی برای ارز در نظر گرفته 

شده و دوباره چند نرخی می شود.
وی اف��زود: در صورتی كه نرخ ارز دولتی حتی ۱۰۰ تومان 
نیز با بازار آزاد تفاوت داش��ته باش��د ب��ه معنی ایجاد رانت 
برای برخی افراد اس��ت. دبیركل كانون سراس��ری انجمن 
ه��ای صنفی پ��رورش دهندگان مرغ تخمگ��ذار ادامه داد: 
بارها به مجلس شورای اسامی و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام از طرف كانون نامه زده ش��ده كه با وجود آنکه حذف 
ارز دولتی به صنعت طیور كش��ور لطم��ه وارد می كند اما 

موافق آزاد شدن ارز هستیم.
وی  تصریح كرد: حذف ارز دولتی برای واردات نهاده های 
دامی می��زان نقدینگی  تولید كنندگان را كاهش می دهد 
اما با این وجود معتقدیم كه نرخ نهاده ها باید آزاد ش��ود و 

نرخ دولتی و حتی نیمایی به آن اختصاص نیابد.
طاكش در واكنش ب��ه اینکه، افزایش هزینه های تولید و 
در نتیجه قیمت تمام شده تخم مرغ، مصرف آن را كاهش 
می دهد و این موضوع به ضرر خود تولید كننده نیز هست؛ 
اظهار داش��ت: من نیز نگران كاهش مص��رف تخم مرغ  با 
گران��ی آن بودم ام��ا با گرانی اخیر این محص��ول در بازار، 
مش��اهده ش��د كه مصرف تخم مرغ با قیمت شانه ای ۵۰ 
هزار تومان نیز كاهش نیافت زیرا  مردم چیزی ارزان تر از 

تخم مرغ برای خرید پیدا نمی كنند.
وی افزود: وقتی همه چیز گران می ش��ود مرغ و تخم مرغ 
نیز به نسبت گران خواهد شد و مردم نیز خود را با افزایش 

قیمت این محصوالت تطبیق خواهند داد.
ای��ن مقام صنفی گفت: دولت برای ۵ دهك اول ۱۰۰ هزار 
تومان در نظر گرفته است كه بابت همین یارانه تولید مرغ 
و تخم مرغ اس��ت.وی تاكید كرد: در صورتی كه قیمت ارز 
۱۷۵۰۰ تومان باشد قیمت هرش��انه تخم مرغ برای مردم 
حدود ۵۳ هزار تومان خواهد شد كه هم اینك نیز با وجود 
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده ها، قیمت تخم 

مرغ همان عدد است. تسنيم 

در سال آينده رخ می دهد؛
ماندگاری ارز 4200 تومانی دارو  

نماین��دگان اتاق ته��ران از بخش اقتصاد س��امت طی 
نشس��ت مجازی با دبیر س��تاد ملی مدیری��ت كرونا به 
واكاوی آخری��ن برنامه ها و تصمیمات كش��ور مربوط به 
خرید واكس��ن كرونا و اتفاق��ات رخ داده در زمینه تولید 

این واكسن در داخل كشور پرداختند.
  فعاالن اقتصادی در كمیس��یون اقتصاد س��امت اتاق 
تهران، طی س��ی امین نشس��ت این كمیس��یون كه به 
صورت مجازی برگزار شد، به بررسی ظرفیت های تولید 

و واردات واكسن كرونا به كشور پرداختند. 
در ای��ن نشس��ت، رئیس كمیس��یون اقتصاد س��امت 
اتاق تهران از جمع بندی بررس��ی ارز م��ورد نیاز دارو و 
تجهیزات پزش��کی برای س��ال آینده در جلس��ات اخیر 
كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور نمایندگان 
بخش خصوصی خبر داد كه بر اساس این تصمیم، مقرر 

ش��د تا برای سال آینده نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو 
و تجهیزات پزشکی پابرجا باقی بماند.

ب��ه گفته محمدرضا نجفی عرب، در الیحه بودجه س��ال 
آین��ده، ۸.۵  میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین 
كاالهای ضروری و اساس��ی و دارو پیش بینی شده كه از 
این میزان، ۲.۵ میلیارد دالر برای بخش دارو و تجهیزات 
پزش��کی اس��ت و پس از بح��ث و گفت و گوهای صورت 
گرفته در مجلس، به احتمال فراوان بودجه ۲.۵ میلیارد 
دالری با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین دارو و تجهیزات 

پزشکی برای سال ۱۴۰۰ تصویب خواهد شد.
حمیدرضا جمشیدی دبیر س��تاد ملی مدیریت بیماری 
كرونا در سخنانی، با اش��اره به اینکه برنامه كشور برای 
طرح واكسیناس��یون كرونا و تهیه و تامین این واكس��ن 
روی س��ه حوزه، تولید داخل، خرید از كوواكس و تامین 
از ش��ركت های خارج از كوواكس است، افزود: در حوزه 
تولید داخلی واكس��ن كرونا در ح��ال حاضر حدود ۱۰ 
ش��ركت و تولیدكننده داخلی فعال شده اند. وی در این 
زمینه به انستیتیو پاستور اشاره كرد كه قرارداد همکاری 
و مشاركت این گروه داروسازی با كوبا برای انتقال دانش 
فنی ساخت واكس��ن كرونا از این كشور به ایران منعقد 
ش��ده و مرحله سوم این واكسن در ایران صورت خواهد 
گرفت. به گفت��ه وی، تولیدكنن��دگان دیگری از جمله 
انس��تیتیو رازی، شركت هایی از وزارت دفاع، بیمارستان 
بقی��ه اهلل، گ��روه دارویی بركت از س��تاد اجرایی فرامین 
حض��رت ام��ام )ره( و چند ش��ركت دانش بنیان مراحل 

تولید و ساخت واكسن كرونا را آغاز كرده اند. ايسنا 

رئيس سازمان صمت استان تهران اعالم کرد
آغاز تشديد نظارت بر بازار عيد از ۱0 بهمن 
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان )صمت( 
تهران از طرح تش��دید نظارت بر بازار شب عید از دهم 
بهم��ن ماه خبر داد و گفت كه ب��ا قطع نهاده مرغداران 
متخلف، روند عرضه تخم مرغ عادی ش��ده و قیمت این 

محصول كاهش پیدا كرده است.
یداهلل صادقی درباره جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران 
گفت: در جلس��ات قبلی مقرر شد نهاده تولید كنندگان 
تخم مرغی كه محصول خود را تحویل شركت پشتیبانی 
ام��ور دام نمی دهند، قطع ش��ود. چراكه از ۲۶۰ تن تخم 
مرغی كه تولید می شد، فقط ۷۰ تن را تحویل می دادند و 

بقیه آن را به صورت خارج از شبکه عرضه می كردند.
بنابرای��ن ب��ه گفته وی با اجرای ای��ن مصوبه طی هفته 
گذشته،  اكنون روزانه ۲۵۰ تن تخم مرغ تحویل شركت 
پشتیبانی امور دام می ش��ود كه باعث شده قیمت تخم 

مرغ كاهش پی��دا كند. در حال حاضر قیمت ها در حال 
بازگشت و كاهش و رسیدن به قیمت مصوب است.

رئیس سازمان صمت اس��تان تهران در ادامه از تشکیل 
یك كمیته كارشناس��ی برای تعیی��ن قیمت انواع تخم 
مرغ بس��ته بندی و فله خب��ر داد و گفت: تعیین قیمت 
تخم مرغ بس��ته بندی و ابهام در قیمت باعث شده بود 
تا شركت های بسته بندی سوءاستفاده كنند، مثا تخم 
مرغ ۲۰ عددی را ۴۰ ه��زار تومان عرضه می كردند كه 
ای��ن ابهام با قیم��ت گذاری برای تخم مرغ های بس��ته 

بندی شده برطرف می شود.
س��تاد تنظیم بازار اخیرا برای سومین بار در سال جاری 
قیم��ت تخم م��رغ را افزایش داد و بر این اس��اس نرخ 
مص��وب هركیل��و تخم م��رغ در مغازه ها ب��رای مصرف 
كنن��ده ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت هر ش��انه تخم 
مرغ )بدون بسته بندی های مختلف( هم ۳۲ هزار تومان 
تعیین ش��ده است. اما در هفته های اخیر قیمت هرشانه 
تخم مرغ در خرده فروشی های سطح شهر تهران به ۵۰ 
هزار تومان هم رس��یده بود. همچنین به گفته این مقام 
مسئول طرح تشدید نظارت بر بازار شب عید،  برخاف 
سال های گذشته كه از ۱۵ اسفند شروع می شد، امسال 
از ۱۰ بهمن ماه ش��روع می ش��ود تا ب��ا پایش و كنترل 
بازار، در آغاز سال جدید با افزایش قیمت روبرو نشویم. 
در این ط��رح كه تا پایان فروردی��ن ۱۴۰۰ ادامه دارد، 
با همکاری س��ازمان حمایت به ص��ورت روزانه یك تیم 
بازرس��ی در سطح بازار بر قیمت ها نظارت و با متخلفان 

برخورد خواهند كرد.  ايسنا  

خ��ب��رخ��ب��ر

در پی حذف دالر ۴۲۰۰؛ مرغ و تخم مرغ رخ میدهد ؛

پرواز مرغ از سفره مردم 
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دبی��ر انجمن صنایع لوازم خانگی گف��ت: ۱۰ تا ۱۵ درصد 
بازار لوازم خانگی را اقام قاچاق تشکیل می دهد.

عباس هاش��می با بیان اینکه لوازم خانگی حوزه ای جذاب 
برای قاچاقچیان اس��ت، اظهار داش��ت: اگرچه امس��ال بر 
خاف س��ال گذش��ته، به دلیل افزایش تولید، س��هم بازار 
بیش��تر در اختیار محصوالت داخلی بود و قاچاق در حدود 
۱۰ تا ۱۵ درصد از بازار را در اختیار داشته است اما به هر 

حال نمی توان از آن چشم پوشی كرد.
دبی��ر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: كاالیی كه به 
ش��کل قاچاق وارد كشور می ش��ود، خدمات پس از فروش 
ن��دارد و با توجه به اینکه گمرك��ی نمی پردازد و هزینه آن 
چنانی هم بر آن مترتب نیس��ت، به لحاظ قیمتی می تواند 

ارزان تر از تولید داخل باش��د. در كنار اینکه دس��تگاه ها با 
قاچاق لوازم خانگی مبارزه می كنند، نیاز شدید به فرهنگ 
س��ازی در این بخ��ش داریم چراكه اصال��ت كاالی قاچاق 

مشخص نیست.
هاش��می گفت: لوازم خانگی كه به ایران قاچاق می ش��ود، 
محصوالتی هس��تند كه قرار بود به عراق، امارات، ش��مال 
آفریق��ا و … صادر ش��وند و به دلیل عدم ج��ذب در بازار 
این كش��ورها، به س��وی بازار ایران س��رازیر ش��ده اند این 
در حالیس��ت ك��ه ش��ركت ها ب��رای تولید ل��وازم خانگی، 
اس��تانداردهای متف��اوت آب و هوایی و الگ��وی مصرف را 
در ب��ازار هدف در نظر می گیرن��د و تغییراتی در كاال ایجاد 
می كنن��د تا باب میل آن منطقه باش��د. حت��ی اگر كاالی 
قاچاق اصل هم باش��د باز مصرف كننده متوجه نیست كه 

این كاال مختص بازار عراق ساخته شده است.
وی ادام��ه داد: به دلیل عدم فرهنگ س��ازی، اغلب مصرف 
كنن��دگان تمایل ب��ه اس��تفاده از كاالی غیرایرانی دارند و 
برخ��ی هم از این فرهنگ، س��ود به جی��ب می زنند. البته 
فرهنگ اس��تفاده از كاالی غیر ایران��ی فقط در بین مردم 

شایع نیس��ت بلکه مسئوالن نیز نیاز به این فرهنگ سازی 
دارند.

هاش��می تصریح كرد: اینکه برای تولید تس��هیاتی با بهره 
۱۸ درصد می دهند منطقی نیس��ت؛ این ش��یوه برخورد با 
تولید در كش��ور ما در حالی اس��ت كه در كشورهای دیگر 
عاوه بر اینکه برای سرمایه گذاری مولد، امتیازاتی در نظر 
می گیرند، تسهیاتی با بهره های بسیار ناچیز نیز می دهند. 
مس��ئوالن ایرانی باید برای حمای��ت از تولید داخل اعتقاد 
واقع��ی پیدا كنند چراكه توس��عه پایدار و جذب س��رمایه 
گذاری مولد نیاز به تقویت باورهای ذهنی مسئوالن نسبت 
به كاالی ایرانی دارد. چه مصرف كنندگان، چه مسئوالن و 
چه سیاست گذاران باید به این باور برسند؛ در این صورت 
اس��ت كه می توان با قاچاق مبارزه جدی كرد و دیگر منافع 

فردی و بنگاهی اولویت نمی یابد.
دبیر انجم��ن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: با اس��تعام 
ك��د رهگیری به راحت��ی می توان كاالی ایران��ی را از غیر 
ایرانی تشخیص داد و شناسایی كاالهای قاچاق كار چندان 
سختی نیس��ت و نمی توان گفت كه ستاد مبارزه با قاچاق 

و یا دس��تگاه های دیگر اراده كافی ب��رای مبارزه ندارند اما 
نکته ای كه وجود دارد این اس��ت كه دامنه فعالیت مافیای 
قاچاق به قدری در این بخش وس��یع است و سودهای بی 
حساب و كتاب می برد كه همیشه انگیزه برای قاچاق لوازم 

خانگی بسیار باالست.
وی تصری��ح كرد: باید به صورت دقی��ق و قطعی با قاچاق 
لوازم خانگی برخورد ش��ود، اما به نظر می رس��د كه شاید 
دس��ت هایی پشت پرده باش��د كه به صورت سیستماتیك 
در حال اس��تمرار بخش��یدن به این سودهای بی حساب و 
كتاب اس��ت. از س��ویی دیگر همین سودهای بی حساب و 
كتاب موجب ش��ده كه برخی سودجویان با استفاده از این 
فرصت در كارگاه های غیرصنفی و زیر پله ای كابینت برخی 
كاالهای دس��ته دوم را رنگ و صاف كاری كنند و بر روی 

آن آرم كاالی خارجی مانند بوش بچسبانند.
ای��ن موضوع نه تنها زمینه را ب��رای نارضایتی مردم فراهم 
می كن��د بلکه در صورت به مش��کل خوردن كاال، نمی توان 
هی��چ گونه حمایتی تحت عن��وان گارانتی و … از خریدار 

كرد.  مهر 

 دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی؛

۱۵ درصد بازار لوازم خانگی 
قاچاق است


