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وجود چندین تقاضا برای تاسیس ایرالین 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تغییر کفایت سرمایه مورد نیاز برای 
تاسیس شرکت هواپیمایی از 100 میلیون دالر به 800 میلیارد تومان خبر داد. 
محمدحســن ذیبخش در گفت وگو با ایلنا از تسهیل فرایند و مقررات تاسیس و 
اخذ مجوز شــرکت  هواپیمایی خبر داد. وی با بیان اینکه در جلسه شورای عالی 
هواپیمایی این موضوعات بررسی شد و تصمیم بر تسهیل مقررات از جمله حذف 
هزینه دالری برای کفایت سرمایه گرفته شد، گفت: پیش از این کفایت سرمایه 
شــرکت هواپیمایی 100میلیون دالر تعیین شده بود اما به دلیل شرایط کشور 
در حوزه ارز و افزایش قیمت ها در این بازار، تصمیم گرفتیم دالری بودن کفایت 
سرمایه را حذف کنیم و در حال حاضر با مصوبه جدید کفایت سرمایه مورد نیاز 
برای تاسیس ایرالین ریالی است.ذیبخش درباره حداقل کفایت سرمایه تاسیس 
ایرالین براســاس مصوبه جدید ادامه داد: در حال حاضر حداقل سرمایه در نظر 
گرفته شــده 800 میلیارد تومان است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از 
وجود درخواست هایی برای تاسیس ایرالین جدید اظهار داشت: هر چند شرایط 
اقتصادی کشور و شرایط شرکت های هواپیمایی در دوران کرونا بر سرمایه گذاری 
در این صنعت اثرگذار بوده اما همواره درخواست برای تاسیس شرکت هواپیمایی 

جدید وجود داشته و دارد.

بیمه اجباری تمام واحدهای مسکونی کشور
 از سال آینده 

رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: از سال آینده 30 میلیون واحد مسکونی 
در کشــور به صورت اجباری تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند و به عبارتی 
دیگر تمام واحدهای مسکونی متصل به شــبکه بیمه می شوند.به گزارش ایلنا، 
غالمرضا ســلیمانی در اولین جلسه هیات امنای صندوق بیمه همگانی حوادث 
با بیان اینکه در جلسه امروز گام های اساسی و نهایی برای تشکیل این صندوق 
برداشــته شد، اظهار داشت: اساســنامه صندوق تصویب و مدیرعامل آن توسط 
اعضای هیات امنا تصویب و انتخاب شد.وی همچنین در ادامه از عملیاتی شدن 
صنــدوق بیمه همگانی حوادث از ابتدای ســال 1400 خبر داد.رئیس کل بیمه 
مرکزی تاکید کرد: از سال آینده 30 میلیون واحد مسکونی در کشور به صورت 
اجباری تحت پوشــش این بیمه قرار می گیرند و به عبارتی دیگر تمام واحدهای 
مسکونی متصل به شبکه بیمه می شوند.سلیمانی درباره پرداخت حق بیمه برای 
مالکات واحدهای مسکونی بیان داشت: 50 درصد حق بیمه توسط دولت و 50 
درصد نیز توسط مالکان واحدهای مسکونی پرداخت خواهد شد.وی تاکید کرد: 
در این بیمه تفاوتی بین واحدهای روستایی و شهری وجود ندارد و دولت هم برای 

کمک به مردم پرداخت 50 درصد حق بیمه را متقبل می شود.

تولید سیب درختی از مرز ۴ میلیون تن گذشت
مدیرکل دفتر امور میوه های سردســیری وزارت جهادکشاورزی گفت: میزان 
تولید ســیب در ســال جاری با یک درصد افزایش نسبت به پارسال به حدود 4 
میلیون و 1۲0 هزار تن رسیده است.به گزارش صدا و سیما، داراب حسنی افزود: 
حدود 500 هزار تن از سیب تولید شده تابستانه است که مستقیماً به بازار عرضه 
می شود و ۹0 درصد تولید نیز مربوط به سیب پاییزه است.وی گفت: یک میلیون 
و 350 هزار تن از ســیب تولیدی در سردخانه ها ذخیره شده است، در حالی که 
سال گذشــته یک میلیون و ۲۹0 هزار تن ذخیره ســیب داشتیم و این بیانگر 
افزایش ذخیره ســازی سیب است.حسنی افزود: آمار نشان می دهد، امسال سال 

بسیار خوبی از نظر تولید و ذخیره سازی سیب بوده است.

دارا دوم فعال عرضه نمی شود
معاون وزیر اقتصاد درباره زمان عرضه دارا دوم اظهار داشت: فعال نمی خواهیم 
دارا دوم را عرضــه کنیم.عبــاس معمارنژاد در گفت وگو با ایلنــا درباره آخرین 
تصمیمات نسبت به عرضه ســومین صندوق واسطه گری مالی در بازار سرمایه 
یا همان دارا دوم گفت: دارا دوم کامال بانکی و یونیت های آن متشــکل از سهام 
شــرکت های بانکی اســت. وی ادامه داد: با توجه به شــرایط بازار سرمایه، در 
کوتاه مــدت هیچ برنامه ای برای عرضــه دارا دوم نداریم.معمارنژاد تاکید کرد: تا 
زمانی که بازار سرمایه به ثبات نرسد، دارا دوم بورسی نخواهد شد و آن را عرضه 
نمی کنیم.به گزارش ایلنا، پیش از این طبق گفته برخی از مسئوالن، دارا دوم قرار 

بود تا پایان سال جاری وارد بازار سرمایه شود.

برگزاری نمایشگاه ممنوع
اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد که به جز نمایشگاه های تخصصی 
بدون بازدیدکننده، برگزاری هر نوع نمایشــگاه در سه وضعیت قرمز، نارنجی و 
زرد ممنوع است.اتاق اصناف ایران اعالم کرده که مطابق مفاد صریح طرح جامع 
هوشمند محدودیت ها که قبال طی نامه 10۶40/۲4/۷ در تاریخ ۲8 آبان 13۹۹ 
برگزاری هرگونه نمایشگاه در سه وضعیت قرمز، نارنجی و زرد به دلیل پیشگیری 
از انتشار ویروس کووید-1۹ و لزوم حفظ سالمت آحاد جامعه ممنوع است.در این 
رابطه به استناد نامه شماره 145504 تاریخ 18 آذر 13۹۹ رئیس کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا صرفا برگزاری نمایشگاه های 
تخصصــی با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی در وضعیت نارنجی و زرد و با 
اخــذ مجوزهای الزم از مبادی ذیربط بدون مراجعه و پذیرش افراد بازدیدکننده 
عمومی مجاز است.پیش تر هم رئیس اتاق اصناف ایران از وزارت صمت خواسته 
بود که از صدور مجوز برای برگزاری نمایشــگاه های پایان سال خودداری کند، 
چراکه نمایشــگاه های بهاره سهم بازار اصناف را خواهند برد، آسیب بیشتری به 
صنوف وارد می کند و به دلیل تجمع در نمایشگاه ها، کنترل و رعایت پروتکل ها 

مشکل تر است.

پرداخت نزدیک به ۷۶ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت تولید و اشتغال

از اسفندماه سال گذشته تا پایان آذرماه امسال، حدود ۷5 هزار و 805 میلیارد 
ریال تسهیالت تبصره 18)برنامه تولید و اشتغال( به بنگاه ها و واحدهای تولیدی 
پرداخت شده است.به گزارش وزارت صمت، بر اساس آمار ارائه شده از سوی دفتر 
آمار و فرآوری داده های معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، این میزان تسهیالت 
به یک هزار و 3۲8 بنگاه و واحد تولیدی از اســفندماه ســال گذشته)13۹8( تا 
پایان آذرماه امســال پرداخت شده است.بر این اساس در این بازه زمانی، ۷ هزار 
و ۲۶4 واحد تولیدی برای دریافت تسهیالت برنامه تولید و اشتغال)تبصره 18( 
ثبت نام کرده بودند.پراکندگی پرداخت این تســهیالت در 31 اســتان کشور و 
مناطق آزاد بوده است.بیشــترین تعداد پرداختی ها مربوط به استان اصفهان با 
1۲۶ فقره به میزان حدود 8 هزار و 10۷ میلیارد ریال بوده اســت.بعد از استان 
اصفهان، استان تهران با 8۷ فقره تسهیالت به مبلغ ۶ هزار و ۶۹5 میلیارد ریال 

در رتبه بعدی قرار دارد.

صعود دوباره شاخص بورس 
شاخص کل در بازار بورس روز شنبه 38 هزار و ۹۲ واحد رشد داشت که در 
نهایت این شاخص به عدد یک میلیون و ۲۲۲ هزار واحد رسید.به گزارش ایرنا، 
براساس معامالت روزگذشته بیش از پنج میلیارد و ۶11 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۷1 هزار و 434 میلیارد ریال داد و ســتد شــد.همچنین 
شــاخص کل )هم وزن( با هفت هزار و ۲5۲ واحد افزایش به 440 هزار و 383 
واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با چهار هزار و ۷43 واحد رشد به ۲88 هزار 
و ۲1 واحد رسیدند.شــاخص بازار اول 34 هزار و 54۹ واحد و شاخص بازار دوم 
53 هزار و ۷35 واحد افزایش داشــتند.عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد 
گســترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ســه هزار و 15۷ واحد، فوالد مبارکه 
اصفهــان )فوالد( با دو هزار و ۷85 واحد، ملــی صنایع مس ایران )فملی( با دو 
هزار و 5۶5 واحد، شــرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با دو هزار و 
31 واحــد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 515 واحد، معدنی و 
صنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار و 311 واحد و نفت و گاز پتروشیمی تامین 
)تاپیکو( با یک هزار و 1۲۷ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
برپایه این گزارش نماد گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با ۲۷۹ واحد، 
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران )وتوصا( با ۲۷8 واحد، بیمه آسیا )آسیا( 
بــا 188 واحد، به پرداخت ملت )پرداخت( بــا 111 واحد، پرداخت الکترونیک 
سامان کیش )سپ( با ۶0 واحد، کاما )باما( با 5۷ واحد، معدنی دماوند )کدما( با 
48 واحد، کارخانجات تولیدی شیشه رازی )کرازی( با 40 واحد و سیمان فارس 
)سفار( با 40 واحد و نورد و قطعات فوالدی )فنورد( هم با 3۹ واحد تاثیر منفی 

بر شاخص گذاشتند.

اخبار کوتاه

بورس

دبیر انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار ایران 
گفت: طبق مصوبه ســتاد تنظیم بازار قرار بود وزارت جهاد 
کشاورزی و شــرکت پشتیبانی امور دام تخم مرغ با قیمت 
مصوب هرکیلو 14 هزارتومان در اختیار شــرکت های بسته 
بندی قرار دهند، اما متاسفانه یک کارتن تخم مرغ با قیمت 
مصوب هم در اختیار شرکت های بسته بندی قرار نگرفت و 

برخی از این شرکت ها تعطیل شدند.
فرزاد طالکش در گفت وگو با ایســنا با اعالم این مطلب 
اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و آنالیز انجام 
شده قرار بود که وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی 
امــور دام تخم مرغ با قیمت مصوب هر کیلو 14 هزارتومان 
از درب مرغداری های در اختیار شــرکت های بســته بندی 
قرار دهند و قیمت تخم مرغ بســته بندی شده 30 عددی 
شیرینگ شــده و شناســنامه دار نیز 3۶ هزارتومان باشد.

وی ادامه داد: انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناســنامه 
دار ایران نیز متعهد شــد که به هــر میزانی که تخم مرغ 
14 هزارتومانی دریافت کند تخم مرغ بســته بندی شده با 
قیمت مصوب را به بــازار عرضه خواهد کرد و چون قیمت 
بر روی آن درج می شــود مطمئن ترین راه برای جلوگیری 
از گرانفروشــی است. ولی متاســفانه یک کارتن تخم مرغ 
14 هزارتومانی هم به اعضــای ما تعلق نگرفت و با تثبیت 
قیمت ها در ســتاد تنظیم بازار بسیاری از شرکت های بسته 
بندی نیز تعطیل شدند و همین امر باعث شده که در بخش 
محصــوالت پروتئینی فروشــگاه های زنجیره ای جای تخم 
مرغ های بسته بندی خالی شود.دبیر انجمن تولیدکنندگان 
تخم مرغ شناسنامه دار ایران اضافه کرد: بایستی اجازه دهند 
که مرغداران تخم مرغ را با قیمت مصوب از درب مرغداری 
تحویل شرکت های بســته بندی دهند و این شرکت ها نیز 

بــا قیمت مصوب 3۶ هزارتومان تحویــل مردم دهند. ولی 
متاسفانه در چرخه نامعقولی افتاده ایم که این تخم مرغ به 
بخش های دیگر می رود و همه سر از بازار آزاد در می آورند.به 
گفته وی مرغداران هرکیلو تخم مرغ را با قیمت حداقل 1۷ 
هزارتومان تحویل شرکت های بسته بندی می دهند.طالکش 
در پاســخ به این ســوال که آیا تخم مرغ بسته بندی شده 
تحمیل هزینه اضافی بر خانــوار خواهد بود یا خیر؟ گفت: 
مردم تمام تخم مرغ بسته بندی و شناسنامه دار را مصرف 

می کنند و هیچ دور ریزی ندارد در حالی که معموال در تخم 
مرغ های فله دور ریز وجود دارد و به همین دلیل می توانیم 
بگوییم که به طور کلی با در نظر گرفتن این موضوع افزایش 
قیمتی نخواهد بود و مردم هزینه بیشتری نمی کنند اگر چه 
در ظاهر شاید طور دیگری به نظر برسد. از طرف دیگر مردم 
حق انتخاب دارنــد و می توانند محصوالتی با کیفیت باالتر 
و پایین تر با قیمت های مصوب ســازمان حمایت خریداری 
کنند و اجحافی در حق مردم نمی شود. وی اضافه کرد:روزانه 

حدود یک میلیون و 550 هزارشانه تخم مرغ در کشور تولید 
می شــود. برخی از تخم مرغ های تولید شده دارای کثیفی، 
پوســته ترک خــورده، غیرطبیعی، تــرک دار و نوک زده 
هستند. در بسته بندی این تخم مرغ ها جدا می شوند و سایر 
تخم مرغ ها پس از پاســتوریزه شدن بسته بندی می شوند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناســنامه دار ایران 
در پاسخ به اینکه قیمت هرشانه تخم مرغ 30 عددی بسته 
بندی شناسنامه دار قبل از تعیین قیمت مصوب چقدر بوده 
است و چرا برخی برندها تا بیش از ۶0 هزارتومان هم اقدام 
به فروش تخم مرغ بســته بندی شده کرده اند، گفت: قبل 
از اعالم قیمت مصوب، قیمت هر شانه تخم مرغ 30 عددی 
بسته بندی شده 3۹ هزار و800 تومان بود و بیش از این در 
بازار وجود نداشت. اگر بیش از این باشد تخلف یک برند بوده 

و با آن برخورد می شود.
وی در پایــان گفت: اگر قیمت تخم مرغ بســته بندی 
شده توسط سازمان حمایت منطقی اعالم شود جای گالیه 
نیست و اگر هم غیر منطقی باشد قطعا انجمن یا مسوولی 
وجود خواهد داشت که پاسخگو باشند.به گزارش ایسنا هفته 
گذشــته بر اساس مصوبه ســتاد تنظیم بازار و در راستای 
نوسانات قیمت تخم مرغ در ســطح بازار و ضرورت تامین 
تخم مرغ بسته بندی مورد نیاز کشور مقرر شد عرضه تخم 
مرغ بســته بندی با نظارت سازمان حمایت توسط انجمن 
تولیدکنندگان تخم مرغ شناســنامه دار انجام  شود و برای 
بســته بندی تخم مرغ شناســنامه دار دارای زنجیره سرد 
)مراکز عرضه( انجمن ذیربط با هماهنگی ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان با لحاظ قیمت متعارف 
سطح بازار و اعمال هزینه های بسته بندی، نسبت به عرضه 

تخم مرغ اقدام کنند.

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران به گمانه زنی هایی 
که در روزهای گذشته در رابطه با احتمال تک نرخی شدن 
ارز مطرح شــده، پاســخ داد.به گزارش ایسنا، در روزهای 
گذشــته، کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال 
1400، تغییراتی را در نــرخ ارز اعالم کرده که در صورت 
نهایی شــدن، یکی از آنها می تواند شامل حذف ارز 4۲00 
تومانی شود که دولت در ســه سال گذشته به تعدادی از 

کاالهای اساسی پرداخت کرده است.
در کنار آن نــرخ ارز 11 هزار و 500 تومانی دولت نیز 
در مجلس تغییراتــی خواهد کرد و گمانه زنی ها حاکی از 
احتمال رســیدن به یک نرخ 1۷ هــزار و 500 تومانی در 
بودجه اســت. در کنار آن در روزهای گذشــته، نرخ دالر 
باز هــم حرکات نزولی را تجربه کــرده که هرچند دائمی 
نبوده اما باز به کاهش دوباره این نرخ منجر شــده اســت 
تا جایی کــه قیمت دالر در بــازار آزاد از نرخ نیمایی نیز 
پایین تر آمده و این گمانه زنی را به وجود آورده که شاید 

مقدمات الزم برای تک نرخی شــدن ارز فراهم شده است.
محمد الهوتی – رئیس کنفدراسیون صادرات ایران – در 
گفت وگو با ایســنا، در پاســخ به این سوال که آیا با توجه 
به تحوالت اخیر، می توان انتظار داشــت که ارز تک نرخی 
شــود، گفت: صحبت از تک نرخی شدن ارز به هیچ عنوان 
موضوعــی کوتاه مدت و ناگهانی نیســت. همانطور که ما 
وقتــی ارز چند نرخی را فعال می کنیم باید چند ماه زمان 
ببرد تا فعاالن اقتصادی با شــرایط جدید آشنا شده و در 
چارچوب آن فعالیت کنند، قطعا نمی توان انتظار داشت که 

ارز ناگهان تک نرخی شود.
بــه گفته وی، همانطور که تغییر یا ثابت نگه داشــتن 
دستوری نرخ ارز به ضرر اقتصاد کشور است، این توقع که 

ناگهان با دســتور تمام این نرخ ها تغییر کنند نیز سودی 
نخواهد داشــت.وی با بیان اینکه بــر خالف گمانه زنی به 
وجود آمده، نشــانه جدی برای سیاست تک نرخی شدن 
ارز مشاهده نمی شــود، توضیح داد: ما در گذشته نرخ ارز 
4۲00 تومانی، نرخ نیمایی و نرخ سنا یا بازار را داشتیم. در 
هفته های قبل نه تنها این ســه نرخ همچنان به جای خود 
باقی هستند که با صحبت هایی که در بودجه مطرح شده 
از ســویی دولت نرخ 11 هزار و 500 تومانی را پیشــنهاد 
کرده و ســپس نمایندگان از نرخ 1۷ هزار و 500 تومانی 
صحبت می کنند و این یعنی ما نه تنها به سمت تک نرخی 
شدن حرکت نمی کنیم که حتی سیاست های جدید کار را 

پیچیده تر نیز می کنند.

رئیس کنفدارســیون صادرات ایران بــا تاکید بر اینکه 
بخــش خصوصی همواره تاکید کرده کــه ارز چند نرخی 
یکی از مســببان مشکالت امروز اقتصاد کشور است، بیان 
کــرد: ما از ابتدا گفتیم کــه ارز دولتی فضا را برای رانت و 
فساد فراهم می کند و شفافیت را می گیرد اما متاسفانه در 
سال های گذشته این روند ادامه پیدا کرده و هنوز سیاست 

دقیقی در این راستا مشخص نیست.
الهوتی خاط نشــان کرد: در ســال های گذشته بارها 
دیده ایم که جابجایی یا ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ها 
مانند بازار ارز چه مشکالتی ایجاد می کند. اگر طبق گفته 
بانک مرکزی، سامانه نیما را محلی بدانیم که قیمت ها در 
آن بر اساس عرضه و تقاضا تغییر می کند، خواهیم دید که 
اگر تقاضا بــرای ارز پایین بیاید، صادرکنندگان نیز قیمت 
ارز را پایین می آورند و این منطق بازار اســت. در رابطه با 
نرخ ارز در اقتصاد ایران نیز باید همین مسیر را طی کرد و 

این ارزهای چند نرخی راه به جایی نخواهند برد.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان )صمت( 
تهران از طرح تشدید نظارت بر بازار شب عید از دهم بهمن 
ماه خبر داد و گفت که با قطع نهاده مرغداران متخلف، روند 
عرضه تخم مرغ عادی شــده و قیمت این محصول کاهش 
پیدا کرده اســت.یداهلل صادقی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
جلسه امروز ستاد تنظیم بازار استان تهران گفت: در جلسات 
قبلی مقرر شد نهاده تولید کنندگان تخم مرغی که محصول 
خود را تحویل شــرکت پشتیبانی امور دام نمی دهند، قطع 
شــود. چراکه از ۲۶0 تن تخم مرغی که تولید می شد، فقط 
۷0 تــن را تحویل می دادند و بقیه آن را به صورت خارج از 
شــبکه عرضه می کردند.بنابراین به گفته وی با اجرای این 
مصوبه طی هفته گذشــته، اکنون روزانه ۲50 تن تخم مرغ 

تحویل شرکت پشــتیبانی امور دام می شود که باعث شده 
قیمت تخــم مرغ کاهش پیدا کند. در حال حاضر قیمت ها 
در حال بازگشت و کاهش و رسیدن به قیمت مصوب است.
رئیس ســازمان صمت استان تهران در ادامه از تشکیل یک 
کمیته کارشناسی برای تعیین قیمت انواع تخم مرغ بسته 
بندی و فله خبر داد و گفت: تعیین قیمت تخم مرغ بســته 
بندی و ابهام در قیمت باعث شــده بود تا شرکت های بسته 
بندی سوءاســتفاده کنند، مثال تخم مرغ ۲0 عددی را 40 
هزار تومان عرضــه می کردند که این ابهام با قیمت گذاری 

برای تخم مرغ های بسته بندی شده برطرف می شود.ستاد 
تنظیم بازار اخیرا برای سومین بار در سال جاری قیمت تخم 
مرغ را افزایش داد و بر این اساس نرخ مصوب هرکیلو تخم 
مــرغ در مغازه ها برای مصرف کننده 1۶ هزار و ۹00 تومان 
و قیمت هر شانه تخم مرغ )بدون بسته بندی های مختلف( 
هم 3۲ هزار تومان تعیین شده است. اما در هفته های اخیر 
قیمت هرشــانه تخم مرغ در خرده فروشی های سطح شهر 
تهران به 50 هزار تومان هم رســیده بود.وی افزود: به طور 
کلی فروشگاه های زنجیره ای با شرکت های بسته بندی تبانی 

می کنند کــه قیمت ها را بیش از آنچه باید فروخته شــود 
قیمــت گذاری  کنند و به مردم اجحاف می شــود. بنابراین 
قرار شد تا کارگروهی متشــکل از اصناف، صنعت و معدن 
و استانداری روی چند مورد از نمونه ها تمرکز کنند تا علت 
این اختالف قیمت را پیدا کنند.همچنین به گفته این مقام 
مســئول طرح تشدید نظارت بر بازار شــب عید، برخالف 
ســال های گذشته که از 15 اسفند شروع می شد، امسال از 
10 بهمن ماه شروع می شــود تا با پایش و کنترل بازار، در 
آغاز سال جدید با افزایش قیمت روبرو نشویم. در این طرح 
که تا پایان فروردین 1400 ادامه دارد، با همکاری ســازمان 
حمایت به صورت روزانه یک تیم بازرســی در سطح بازار بر 

قیمت ها نظارت و با متخلفان برخورد خواهند کرد.

معاون امــور صنایــع وزارت صمت گفت: 
وضعیت پوشــاک و کفش نســبت به دو سال 
پیش بســیار بهتر شــده اســت و برای ارتقاء 
وضعیت این صنعت ضروری اســت توســعه 
صادرات با تجمیع چندین برند مشترک برنامه 
ریزی شــود.به گزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت، مهدی صادقی نیارکــی، معاون امور 
صنایع وزارت صمت در سلســله نشست های 
بررســی وضعیت زنجیره صنعت پوشــاک و 
کفش که بــا حضور علــی آقامحمدی، عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام برگزار شد، با 
تشریح سیاست های کالن صنعتی برای تدوین 
برنامه های توسعه ای در این 4 گروه اولویت دار، 
گفت: در صنعت لوازم خانگی چند برند بزرگ 
را شناســایی کرده و از آنها خواستیم با برنامه 
ریزی برای تجمیع تقاضــا در زنجیره تأمین، 
سبد محصول با استفاده از ظرفیت های خالی 
صنایع پایین دســتی ارائــه دهند، همچنین 
صنایع شــاخص در بخش غذایی و آشامیدنی 
نیز در کنار یکدیگر ســند توســعه ای طراحی 
می کنند و روی موضوعات کلیدی نظیر پخش 
هیبریدی در حوزه صنایع غذایی، تأمین مواد 

اولیه و… برنامه ریزی می کنند.
معاون امور صنایع وزارت صمت، در ادامه به 
تشریح مراحل زنجیره ارزش در صنعت پوشاک 
و کفش اعــم از تأمین مــواد اولیه، طراحی و 
مد، تحقیق و توســعه، تولید بازاریابی و فروش 

و همچنین خدمــات پس از فروش پرداخت و 
ادامه داد: وضعیت پوشــاک و کفش نسبت به 
دو ســال پیش بسیار بهتر شــده است و برای 
ارتقا وضعیت این صنعت ضروری است توسعه 
صــادرات با تجمیــع چندین برند مشــترک 
برنامه ریزی شود.صادقی نیارکی تصریح کرد: 
در مرحله اول زنجیــره ارزش که تأمین مواد 
اولیه قرار دارد، بزرگان این صنعت می توانند با 
جمع بندی تقاضا، مواد اولیه این زنجیره را به 
صورت تجمیعی تولید کنند و در اختیار سایر 
واحدهای صنعتی قرار دهند. در مراحل بعدی 
زنجیره ارزش نیــز می توان در کنار یکدیگر از 
ظرفیت های موجود بهره مند شــد و در نهایت 
هم رقابتی با تشــکیل چند برند مشــترک از 
مجموعه شــرکت های حوزه پوشاک و کفش 
شکل بگیرد.این مقام مسئول بر ضرورت برنامه 
ریزی متناســب با ظرفیت های موجود در سه 
بخش توســعه بازار داخلی، خارجــی و ارتقا 
توانمندی های نیروی شــاغل در این صنعت با 
همکاری تشکل های تخصصی و صنایع پیشران 
تاکید کرد و اظهار داشت: تشکیل مگاپروژه در 
صنعت پوشاک و کفش با هدف تجمیع تقاضا 
و تکمیل زنجیــره ارزش و ایجــاد چند برند 
ملی یکی از اهداف برگزاری این نشســت های 
راهبردی است.صادقی نیارکی با اشاره به اینکه 
مالک باید زنجیره ارزش باشــد، تصریح کرد: 
در این حوزه در کنــار یکدیگر یک مگا پروژه 

بــا مجموعه ای از شــرکت های توانمند که هر 
شــرکت شناســه یکتای خود را داشته باشد، 
بایــد کار را جلو ببرند. فعاالن این عرصه از کار 
انفرادی باید به کار جمعی برسند، ولی در حوزه 
محصول نهایــی با هم رقابت کنند.معاون امور 
صنایع وزارت صمت در پایان رســوخ فناوری 
در این صنعت و بهــره مندی از صنایع دانش 
بنیان را مستلزم تجمیع تقاضا در کل زنجیره 
برشــمرد و افزود: در حوزه فناوری اطالعات و 
فناوری های نوین بایــد به صورت مجموعه ای 
و تجمیعی سرمایه گذاری شود دولت در مقام 
تســهیل گری و تنظیم گری در این حوزه ورود 

می کند.
لزوم ارتقا کیفی صنعت

 پوشاک و کفش برای توسعه صادرات
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام بر 
لــزوم ارتقای کیفی صنعت پوشــاک و کفش 
به منظور توسعه صادرات تاکید کرد.بنابر این 
گزارش،علی آقامحمدی، در جلســه بررســی 
وضعیت زنجیره صنعت پوشــاک و کفش که 
با حضور مهم تریــن تولیدکنندگان این حوزه 
برگزار شد، گفت: زیر ساخت های خوبی در این 
صنعت وجود دارد ولــی ارزش افزوده و میزان 
تولید در این زنجیره صنعتی باید ارتقا پیدا کند 
و ســهم خود را در بازارهای داخلی و خارجی 
افزایش دهد.عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام تحقــق این موضوع را مســتلزم حضور 

فعال تولیدکنندگان در تکمیل زنجیره صنعتی 
برشــمرد و افزود: زنجیــره ارزش در صنعت 
پوشاک و کفش شناخته شــده است اما باید 
در این زنجیره صنعتی بازاریابی و گشایش های 
صادراتی به صورت تجمیعی مدنظر قرار بگیرد. 
دستگاه های ذیربط نیز باید به عنوان تسهیل گر 
پای کار باشند تا با ایجاد فضای هم رقابتی کل 

زنجیره صنعتی توسعه یابد.
رئیس گــروه اقتصادی دفتــر مقام معظم 
رهبــری در ادامــه ارتقا جایــگاه این صنعت 
راهبردی را مســتلزم مشارکت در کل زنجیره 
صنعتی دانســت و ادامــه داد: در این زنجیره 
صنعتی، برنامه ریزی بــرای تحریک تقاضای 
داخلــی و خارجی باید در اولویــت قرار گیرد 
و در کنار این سیاســت گذاری ارتقا تولیدات 
صنعتی مد نظر قرار گیرد تا توسعه این صنعت 
تسریع بشــود.آقامحمدی در بخش دیگری از 

سخنانش ضرورت تجمیع تقاضا در کل زنجیره 
صنعتی را عنوان و خاطر نشــان کرد: در حال 
حاضر فروشــگاه های بزرگ شــکل گرفته اند 
و حوزه طراحی نیز بــرای بهبود وضعیت این 
صنعــت اعالم آمادگی کرده اســت و می توان 
از ایــن فرصــت پیش آمده با همکاری شــما 
ســرداران ســازندگی، برنامه راهبــردی برای 
توسعه این صنعت تدوین کرد.گفتنی است در 
این جلسه جمعی از مهم ترین تولیدکنندگان 
حــوزه نســاجی، پوشــاک و کفش بــه بیان 
مهمترین مســائل خود در خصــوص زنجیره 
ارزش پرداختند.اســتقرار صنعت پوشــاک در 
منطقه آزاد شــهرک فرودگاهی امام خمینی 
از جملــه موضوعاتی بود که در این نشســت 
به آن پرداخته شــد و مقرر شــد با محوریت 
تولیدکنندگان و بخش خصوصی و تسهیل گری 

دولت انجام شود.

گالیه دبیر انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ از مسئوالن مربوطه

حتی یک کارتن تخم مرغ ۱۴ هزارتومانی هم به دست ما نرسید

پاسخ رئیس کنفدراسیون صادرات به گمانه زنی ها

باید منتظر ارز تک نرخی باشیم؟

رئیس سازمان صمت استان تهران اعالم کرد

آغاز تشدید نظارت بر بازار عید از ۱۰ بهمن

معاون وزیر صمت خبر داد

صادرات پوشاک و کفش افزایش یافته است

رئیــس کل بانک مرکزی نوشــت: رونــد فزاینده 
صادرات نفت و فرآورده و صادرات غیرنفتی در ماه های 
اخیر مؤید رشــد تولید ملی است، هرچند شک ندارم 
تحریم های آمریکا نیز نمی تواند روند قبل را طی کند.

عبدالناصر همتی در پســت اینستاگرامی خود افزود: 
سه شنبه شــب گذشته به دعوت شبکه افق در برنامه 
معیــار ابعادی از تالش های مجموعــه حاکمیت و به 
ویژه بانک مرکزی در خنثی سازی تحریم های آمریکا 
و اقدامــات بانک مرکزی در جلوگیری از فروپاشــی 
اقتصادی را تشــریح کردم.وی افزود: بحث اصلی این 
بود که در صورت نبود سیاســت گذاری های مقاومتی 
و اقدامــات بانک مرکزی، بــرای کنترل تراکنش های 
ریالــی و پایه پولی و صیانــت از ذخایر ارزی و تأمین 
مالی واردات کاالهای اساسی و دارو، افزایش پایه پولی 
و نقدینگی و ارزان فروشــی ارز می توانســت کشور را 
در موقعیتی قرار بدهد که مطابق پیش بینی بسیاری 
از تحلیل گــران با تورم افسارگســیخته و نرخ ارز غیر 
معقول باالیی روبرو شــود.همتی خاطرنشان کرد: به 

دلیل سیاســت ها، برنامه های انجام شــده و در حال 
انجام و ابزارهای طراحی شــده و در حال اســتفاده 
به ویژه در حوزه سیاســت گذاری پولی و تأمین مالی 
کسری بودجه، شــرایط امروز کشورمان به هیچ وجه 
به وضعیت قبلی باز نمی گردد و مجموع شــرایط نیز 
همین را نشــان می دهد.رئیس بانــک مرکزی افزود: 
بانــک مرکــزی و در کل مجموعه نظام به درســتی 
از بحــران تحریم ها به عنوان فرصتی برای بســیاری 
از سیاســت ها اســتفاده کرد و این اصالحات را ادامه 
خواهد داد.وی گفت: تجربیات گرانسنگ خنثی سازی 
تحریم و اصالح روندها، چه در بانک مرکزی و وزارت 
نفت و چه در بین مجموعــه فعالین اقتصادی بخش 
خصوصی بســتر و شــرایط متفاوتی را برای تجارت 
خارجی و نیز رشــد تولیــد ملی حتی بــا تداوم آن 
تحریم ها فراهم ساخته است. همتی اظهار داشت: روند 
فزاینده صادرات نفت و فرآورده و صادرات غیرنفتی در 
ماه های اخیر مؤید این نکته است، هرچند شک ندارم 
تحریم های آمریکا نیز نمی تواند روند قبل را طی کند.

مدیــرکل جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری 
اســتانداری تهران اعالم کرد: از ســال ۹4 تا پایان ۹ 
ماهه ســال جاری، برای اجرای 1۹۲ طرح، ۶ میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری خارجی وارد اســتان شده است.

فریدون عطایی در گفت وگو با ایرنا افزود: از ســال ۹4 
تاکنــون 1۹۲ طرح در بخش هــای مختلف تولیدی، 
صنعتی و دانش بنیان با حجم سرمایه گذاری ۷ هزار 
و 305 میلیون دالر انجام شده است یا در دست اجرا 
قرار دارد.وی اضافه کرد: از حدود ۲0 کشور اروپایی و 
آسیایی مانند انگلیس، نروژ، فرانسه، چین، افغانستان 
و تایوان این میزان سرمایه خارجی وارد استان تهران 
شده است.وی یادآورشــد: 105 طرح سرمایه گذاری 
خارجی، پیش از ســال ۹4، در اســتان تهران مجوز 

دریافت کرده بودند.
عطایی اظهارداشــت: تعداد طرح های در دســت 
اجــرای کنونی به 8۲ مورد می رســد که 15 مورد از 
آنها سال جاری به تصویب رسیده است.مدیرکل جذب 
و حمایت از ســرمایه گذاری استانداری تهران گفت: 

برای سال ۹۹، میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب 
برای جذب در اســتان به ۹53 میلیون دالر می رسد.
وی خاطر نشــان کرد: از این رقم مصوب تاکنون ۲۹ 
میلیون دالر وارد شده است و به دنبال جذب باقی رقم 

مصوب نیز هستیم.
عطایی تاکید کرد: در زمینه جذب و ورود سرمایه 
خارجی، تهران با هیچ مانعی مواجه نیست و هر زمان 
که سرمایه گذار وارد شــود با زیرساخت هایی که در 
شــهرک های صنعتی ایجاد شده اســت می تواند در 
کمترین زمان ممکن زمین را تحویل بگیرد و عملیات 

اجرایی را آغاز کند.
مدیــرکل جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری 
اســتانداری تهران اضافه کرد: ایــن پروژه ها تکمیلی 
و توسعه ای هســتند و ایجادی نیستند که با پروسه 
طوالنی و پیچیده مواجه شــوند.وی تاکید کرد: طی 
ســال های اخیر به علت تحریم هــای جهانی مقداری 
روند ورود ســرمایه گذاری خارجی با دشواری همراه 

بوده، اما توقفی در این زمینه رخ نداده است.

۶ میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی طی ۶ سال در تهرانتحریم های آمریکا نمی تواند روند قبل را طی کند


