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اخبار
با برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه

صورتهای مالی سال ۱۳۹۸
شرکت لیزینگ گردشگری به
تصویب رسید

در جلسه مجمع عمومی شرکت لیزینگ
گردشگری (سهامی خاص) که با حضور ١٠٠
درصدی سهامداران برگزار شد ،صورت های
مالی سال  1398این شرکت به تصویب رسید.
در این جلسه که به ریاست سعید جمشیدی
عضو هیئت مدیره بانک گردشگری برگزار شد،
مدیرعامل شرکت لیزینگ گردشگری گزارشی
از عملکرد شرکت در سال  1398و برنامههای
سال  1399را بیان کرد.
حسن کدخدا مدیرعامل لیزینگ گردشگری
یکی از برنامههای مهم سال  1399را رشد
سودآوری شرکت ذکر کرد و افزود :بهینهسازی
پرتفوی شرکت ،طرح فروش امالک و مستغالت
اداری و تجاری ،طرح فروش اقساطی تجهیزات
و ماشینآالت ،لوازم خانگی اداری و الکترونیکی
و همچنین خودروهای سنگین ،نیمه سنگین و
سواری (نو و دست دوم) از دیگر برنامه های
سال جاری است.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه ویروس کرونا
در کشور از اسفندماه سال گذشته شروع شد،
طرح لیزینگ الکترونیک را برای سال  99در
دستور کار داریم تا خدمات لیزینگ را هم از
طریق وب سایت شرکت و هم اپلیکیشن به
مشتریان ارائه دهیم.
کدخدا تصریح کرد :ورود شرکت به بازار
سرمایه از برنامه های مهمی است که در سال
 1400عملیاتی میشود اما مقدمات آن از نیمه
دوم سال جاری رقم خواهد خورد.
لیزینگ گردشگری در سال  1379با نام
لیزینگ «شید» به ثبت رسید و در سال 1398
تحت عنوان «لیزینگ گردشگری» تغییر نام
یافت .شرکت لیزینگ گردشگری (سهامی
خاص) در حال حاضر تحت نظارت بانک
مرکزی و با مجوز این بانک فعالیت می کند.
شرکت لیزینگ گردشگری از شرکت های
گروه مالی گردشگری است و سهامداران عمده
آن را بانک گردشگری و گروه سرمایهگذاری
میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)
تشکیلمیدهند.

صادرات زعفران از سر گرفته شد
نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه
صادرات زعفران به برخی کشورهای مقصد از
سر گرفته شده است ،گفت :متوسط قیمت این
محصول  ۷تا  ۸درصد افزایش یافته است.
به گزارش مهر ،غالمرضا میری با بیان اینکه
هم اکنون حداقل قیمت هر کیلوگرم زعفران
 ۶و نیم میلیون تومان و حداکثر نرخ آن ۱۲
میلیون تومان است ،گفت :قیمت انواع زعفران
افزایش داشته اما بیشترین درصد افزایش
مربوط به زعفران نگین سوپر بوده است .بهطور
متوسط میتوان گفت قیمت هر کیلوگرم
زعفران بین  ۷تا  ۸درصد افزایش داشته است.
وی درباره دالیل این مسئله توضیح داد:
نسبت به ماههای گذشته آرامش بیشتری بر
بازار حاکم شده و برخی کشورها که درگیر کرونا
بودهاند با بهبود اوضاع ،بازگشایی شده اند در
نتیجه صادرات زعفران به این کشورها از سر
گرفته شده و کم و بیش انجام میشود.
میری وضعیت صادرات زعفران را در
خردادماه امسال مطلوب توصیف کرد و گفت:
میزان صادرات در خرداد  ۹۹تقریبا ً با میزان
آن در مدت مشابه سال قبل برابر بوده است.

اخبار

مدرس خیابانی :از ابتدای بیماری کرونا هیچ محدودیتی در امر تولید قائل نشدیم

انتشار اوراق گواهی سپرده
با سود  ۱۸درصد

جهش تولید ،وظیفه اصلی وزارت صمت

به گزارش ایسنا ،حسین مدرس خیابانی در
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان
ارائه گزارش از مسائل حوزه صنعت به نمایندگان
اظهار کرد :امید است مجوزهای پروانههای
اشتغال چه در حوزه مردمی و چه در حوزه دولتی
آزاد شود .جامعه بزرگ اصناف با حدود  ۳میلیون
واحد صنفی وجود دارد که  ۶میلیون شاغل را
در این حوزه شکل میدهد .این اصناف با نرخ
تکفل  ۲۰میلیون نفر مشغول هستند .جامعه
بزرگ صنفی همیشه قبل و بعد از انقالب ،اثرات
قابل توجهی در حوزه اشتغال و امنیت داشتهاند.
اصناف ،مردمیترین نهاد اقتصادی کشور است.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
اشاره به تاثیر همگرایی صنفی در تعطیلی بازار
به خاطر کرونا گفت :از هر کاسبی که بپرسیم
میگویند که کاسب و شب عیدش .در ایام پایانی
سال  ۹۸اما اصناف همگرایی خوبی داشتند و
تمامی مغازهها را تعطیل کرده و حماسهای عظیم
خلق کردند .دولت باید اصناف آسیبدیده را یاری
رساند .البته در کنار اصناف سایر عناصر شبکه
توزیع مثل فروشگاههای زنجیرهای حضور دارند که
بخشی از تنظیم بازار را بر عهده گرفتند.
مدرسخیابانی درخصوص صادرات و واردات
گفت :در حال حاضر بیش از  ۳۳هزار کارت
بازرگانی داریم .سال  ۹۸صادرکنندگان ما که
بخش عمده تولیدکنندگان هستند حماسه خوبی
آفریدند ۴۱.۳ .میلیارد دالر حجم صادرات کشور
به  ۱۰۰کشور دنیا با شدیدترین تحریمها رقم
خورد .همچنین رکورد وزنی صادرات در سال ۹۸
زده شد.
وی با بیان این که «  ۱۳۵میلیون تن حجم
کاالهای صادراتی بود» اظهار کرد ۵۷ :میلیون تن
از مقدار فوق در حوزه فوالد بوده است که ارزشی
 ۹میلیارد دالری به ارمغان آورده .در حوزه واردات
هم باید بگویم که به غیر از مواد اولیه کارخانجات،
کاالهای اساسی و بعضی از ماشینآالتی که تولید
نمی کنیم بیش از هزار و  ۵۰۰ردیف کاال را مسدود
کردهایم .همین عدد در سه ماه اول سال  ۹۹به
 ۲هزار و  ۵۰۰ردیف افزایش پیدا کرد که شامل
کاالهایی میبود که مشابه آن در داخل تولید
میشد .ترکیب واردات کشور به گونهای است
که  ۸۵درصد واردات مختص نهادههای تولید و
مواد اولیه است و تنها  ۱۵درصد کاالهای وارداتی
مصرفی بوده که  ۷درصد آنها کاالی اساسی و بقیه
کاالهایی مثل موبایل هستند که به نوعی اساسی
محسوب میشوند.
سرپرست وزارت صمت در مورد وضعیت
صنعتی و معدنی کشور خطاب به نمایندگان
گفت :در سال  ۹۸در بسیاری از بخشها رشد را
تجربه نکردیم اما در بخش معدن  ۱.۹درصد و در
بخش صنعت  ۲.۱ ،درصد رشد داشتیم .در این
سه ماهه که تحریم و کرونا شرایط را بر ما سخت
کرده میزان جوازهای تاسیس حدود  ۲۵درصد
افزایش داشته از لحاظ سرمایهگذاری ۳۷.۳
درصد و از لحاظ اشتغال  ۱۸.۱درصد افزایش را
تجربه کردند.

سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :از ابتدای بیماری کرونا هیچ محدودیتی درامر تولید قائل نشدیم و تولید ماسک از روزی  ۲۰۰هزار به
 ۶میلیون ماسک رسیده و در این زمینه صادر کننده هستیم.

سیاستتنظیم
بازار و پشتوانه
ذخایراستراتژی
به هیچ وجه
اجازه نداد که
اتفاقاتی که در
کشورهایدیگر
رخ داد در ایران
رخ دهد
مدرسخیابانی جهش تولید را وظیفه اصلی
وزارت صمت عنوان کرد و گفت :یادمان نرفته که
در ابتدای اسفند  ۹۸برای وارد کردن چند محموله
ماسک دچار مشکل بودهایم .معاون وزارت
بهداشت در اولین جلسه کمیته لجستیک وزارت
صمت گفتند که چندین کادر درمانی ما در بابل
و آمل به علت کمبود امکانات شهید شدند .امروز
ما به نقطهای رسیدهایم که با یک بسیج مردمی و
میدان دادن به مردم و حضور نهادهای جهادی
و انقالبی ،استفاده از ظرفیت کارخانجات تولیدی
را فعال کردیم از ابتدای کرونا هیچ محدودیتی
در امر تولید قائل نشدیم مگر فعالیتهای غیر
ضروری مثل گردشگری.
وی با ارائه آماری از میزان تولید ماسک و لباس
پرستاری در کشور گفت :امروز از روزی  ۲۰۰هزار
ماسک به تولید روزی  ۶میلیون ماسک رسیدهایم
و در این زمینه صادرکننده هستیم و در زمینه
لباس پرستاری  ۷۰۰هزار دست دپو داریم.
مهمترین وظیفه وزارت صمت ،اتکا به تولید
داخلی و افزایش ارقام تولید
مدرسخیابانی مهمترین وظیفه وزارت صمت را
اتکا به تولید داخلی و افزایش ارقام تولید دانست
و گفت :ما در زمینه تولید الستیک خودرو ۳۰
درصد ،تولید وانت  ۲۳درصد ،تولید سیمان ۱۰
درصد ،یخچال و فریزر  ۷درصد ،فوالد خام ۵
درصد و کامیون  ۵درصد رشد داشته ،ردههایی
از وابستگی در همه بخشهای تولیدی ما دیده
میشود .راه نجات کشور توجه به بخش تولید
است .راه عبور تحریمها نیز تولید با اتکاء به توان

داخلی است .ما امسال  ۳.۳میلیارد دالر اعتبار
برای ساخت داخل گذاشتهایم .برش استانی و
بخشهای مختلف آن تعیین شده است.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت
کاهش  ۲۰۰میلیون دالری از مجموعه کاالهای
وارداتی در حوزه لوازم خانگی تا هفته آینده خبر
داد و گفت :دومین ماموریت وزارت صمت انجام
طرحهای نیمه تمام است ۱۰ .هزار طرح نیمه تمام
باالی  ۶۰درصد داریم از این مقدار  ۴۰۰۰طرح
صنعتی باالی  ۸۰درصد هستند که قرار بر این
است که تا شهریور  ۱۴۰۰هر هفته  ۲۰۰طرح را
افتتاح کنیم.
وی درخصوص ظرفیت تجارت منطقهای گفت:
 ۸۰درصد مرزهای تجاری ما بازگشایی شده است.
 ۷۵درصد بازارچههای مرزی ما فعال شده و تجارت
بر خالف گذشته به روال عادلی خود برگشته است.
امیدواریم شکاف  ۴۲درصدی صادرات دو ماه
گذشته از طریق بازارچههای مرزی جبران شود.
نقطه اتکای ما در بخش صادرات غیرنفتی در ۱۵
کشور همسایه سوار شده است .بخش اول برنامه
جهش تولید اتکا بر توان داخلی ،بخش دوم آن
انجام طرحهای نیمه تمام و بخش سوم آن توسعه
صادرات و کنترل واردات است.
مدرسخیابانی در خصوص وضعیت تنظیم
بازار گفت :این بخش یک ماموریت فرابخشی و
در شرایط فعلی بسیار پیچیده شده است .نگاه ما
به تنظیم بازار عبارت است از اصل موجود بودن
کاالها ،و تکمیل ذخایر راهبردی اولویت آن در
تنظیم بازار قانون فراوانی مقدم بر قیمت است.

یادمان نرود بعد از افزایش نرخ بنزین چه اتفاقی
رخ داد و بازار مورد هجوم تقاضا قرار گرفت اما
همکاری تنظیم بازار و دستگاههای دیگر بعد از ۴۸
ساعت وضعیت را به حالت اولیه بازگرداند.
موفقیت اقدامات تنظیم بازار
در دوره بیماری کرونا
وی اقدامات تنظیم بازار در دوره بیماری کرونا
را موفق اعالم و تاکید کرد :دستاورد تنظیم بازار
ما در مقابله با کرونا خوب بوده است .سیاست
تنظیم بازار و پشتوانه ذخایر استراتژی به هیچ
وجه اجازه نداد که اتفاقاتی که در کشورهای
دیگر رخ داد در ایران رخ دهد .مثال در ایران به
هیچ وجه شاهد صفهای طوالنی و خالی قفسه
فروشگاهها و مغازهها نبودیم .البته در این زمینه
رسانهها و مخصوصا صدا و سیما تالشهایی
ایجاد کرده است.
سرپرست وزارت صمت در ادامه سخنان خود
درمورد اختصاص ارز  ۴۲۰۰تومانی به کاالها
گفت :میتوانم بگویم که  ۲۵ردیف کاالیی که در
گذشته مشمول ارز  ۴۲۰۰تومانی بوده است امروز
به پنج قلم کاهش پیدا کرده ،این پنج قلم نیز جزو
کاالهای اساسی است البته بحث دارو و تجهیزات
پزشکی فرق میکند .هدف دشمنان ما گرانی کاال
و نادر کردن محصوالت و در نهایت اعتراض مردم
است .ما اما در حوزه جهش تولید به چند مسئله
توجه داریم .مثال  ۱۵۰۰واحد داخل شهرکهای
صنعتی و  ۷۰۰واحد خارج از شهرکهای صنعتی
وجود دارد که از آنها  ۲۱۱واحد صنعتی تعطیل
راهاندازی شده است.

پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری اندوخته آمیتیس آغاز شد
پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری
اندوخته آمیتیس با نرخ سود پیشبینی شده ساالنه  18درصد از
روز یکشنبه به مدت سه روز کاری انجام میشود.
تمام فعاالن بازار سرمایه و عموم متقاضیان سرمایهگذاری
واحدهای صندوق سرمایهگذاری اندوخته آمیتیس میتوانند از دو
طریق نسبت به سرمایهگذاری اقدام کنند .پرداخت سود نیز به
صورت ماهانه خواهد بود.
انجام پذیرهنویسی بر اساس مجوز سازمان بورس بوده و
حداقل میزان سرمایهگذاری یک میلیون ریال معادل یک واحد
سرمایهگذاری است.
در روش اول متقاضیان میتوانند حضوری به دفتر مرکزی
شرکت سبدگردان آمیتیس (مدیر ثبت صندوق) مراجعه کنند

عدم توازن عرضه و تقاضا ،دالالن را به سمت باال بردن قیمتها سوق میدهد
به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو ،مراسم قرعهکشی برای فروش خودروها نشان داد که میزان عرضه خودروسازان
کشور پاسخگوی تقاضاها نخواهد بود؛ لذا فروشندگان خودرو در بازار آزاد را ترغیب به باال بردن قیمتها کرده
است.
به گزارش ایسنا ،بهرام شهریاری در رابطه با افزایش قیمت خودرو در بازار علیرغم کاهش شدید تقاضا و
رکود در این بازار ،اظهار کرد :افزایش قیمت ارز سبب شده که تمامی کاالها با افزایش قیمت مواجه شوند؛
قیمت خودرو نیز از این موضوع مستثنی نبوده و دچار افزایش قیمت کاذب شده است .عالوه براین دیگر
عامل افزایش قیمت خودرو ،بحث قرعهکشیهایی بود که خودروسازان انجام داده که گویای عطش بازار برای
خرید و ناتوانی در پاسخگویی به تمامی نیازها بود .با وجود عدم توازن عرضه و تقاضا ،طبیعی بود که دارندگان
خودروها بخواهند قیمتها را باالتر ببرند .این وضعیت نتیجه و پیامد برخی سیاستگذاریهای غلط است.
وی گفت :چند عامل همچون تاثیرات روانی ،انتظار گرانی و یک واقعیت تاثیرگذار خواهند بود .علیرغم وجود مشتری
در بازار خودرو همچون بازار مسکن که در حال حاضر در رکود معامالتی است اما افزایش قیمتها را شاهد بودهایم که تاثیرات

روانی خود را گذاشته است.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین در پاسخ به اینکه خودروسازان در سه ماهه ابتدایی سال جاری نزدیک به  ۲۰۰هزار دستگاه خودرو تحویل
دادهاند؛ آیا تقاضای واقعی بیش از این تعداد است؟ اظهار کرد :مراسم قرعهکشی نشان داد که تقاضا بسیار بیشتر از اینهاست .حتی اگر تلقی
این باشد که تقاضا برای شرکت در طرحهای فروش خودروسازان بیشتر جنبه امتحان کردن شانس افراد بوده است هم میتوان گفت که با وجود
شرایطی همچون عدم پالک فعال و ...نمیتواند چندان جنبه آزمودن شانس باشد .عدم توازن عرضه و تقاضا کامال بر صنعت و بازار خودرو داخلی
ما حاکم است و نشان میدهد که با سیاستهای غلط بجز آنکه بر رانتهایی همچون فروش حوالهها توسط مشتریان برنده علیرغم ممنوعیتها و
محدودیتها برای فروش امتیازها ،دامن میزنند در حقیقت تجربه غلط گذشته را مدام تکرار میکنند و شرایط فعلی بازار تبعات تصمیمگیریهای
اشتباه است.

و روش دوم مراجعه به تارنمای صندوق به آدرس -Fund1
 amitispm.irو متعاقب آن انجام فرآیند احراز هویت خواهد
بود .صندوق سرمایهگذاری اندوخته آمیتیس ،به شماره  11701نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .نوع صندوق
نیز صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است.
مشخصات حسابهای بانکی صندوق شامل بانک ایران
زمین با شماره حساب  ۱۱۱۸۴۰۱۴۵۲۲۷۵۱و شماره شبا
 IR۲۶۰۶۹۰۰۱۱۱۸۴۰۰۱۴۵۲۲۷۵۰۰۱و بانک گردشگری شماره حساب
 ۱۱۰۹۹۶۷۷۱۲۴۲۸۱و شماره شبا IR۸۸۰۶۴۰۰۱۱۰۹۹۶۷۰۷۱۲۴۲۸۰۱
است.
متقاضیان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 ۸۶۰۸۸۸۹۰تماس حاصل کنند.

بانک مسکن در راستای سیاستهای ابالغی
بانک مرکزی ،اوراق گواهی سپرده یکساله با
نرخ سود  ۱۸درصد منتشر میکند ،بازدهی
این اوراق نسبت به سپرده یکساله  ۳درصد
بیشتر خواهد بود.
بانک مرکزی پس از سیاست کاهش نرخ
ک ساله به  15درصد ،به
سود سپردههای ی 
بانکها مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده
مدتدار داده است .در این راستا ،بانک
مسکن ،در تاریخ  15تیرماه سال جاری ،به
منظور حمایت از مشتریانی که به دنبال سود
باالتر و ریسک کمتری هستند ،انتشار اوراق
گواهی سپرده را در دستور کار قرار داده است.
صابر عسکرپور ،مدیر امور مالی بانک مسکن
با بیان این موضوع که پس از کاهش نرخ سود
سپردهها ،بانک مرکزی این مجوز را برای انتشار
اوراق به بانکها ارائه کرد ،گفت :بر اساس
مقررات مکتوب بانک مرکزی ،بانکها به میزان
 10درصد از مانده سپردههای بلندمدت خود
در پایان اسفند ماه سال  ،1398میتوانند
اوراق گواهی سپرده مدتدار منتشر کنند.
البته با توجه به ماهیت بانک مسکن که اکثر
مشتریان در آن ،مبادرت به افتتاح حسابهای
کوتاه مدت کرده و امکان تمدید سپردهها نیز
با نرخ های غیرمعمول برای بانک مسکن وجود
ندارد و همچنین با توجه به اینکه بانک
مسکن تسهیالت بلندمدت به مشتریان اعطا
میکند ،لذا از بانک مرکزی تقاضای سقف
انتشار اوراق سپرده را کردیم.
وی افزود :با توجه به درخواست بانک
مسکن ،بانک مرکزی با افزایش این نسبت
به  15درصد برای بانک مسکن موافقت کرد و
درنتیجه قرار است که بانک مسکن به میزان
 6000میلیارد ریال دیگر اوراق گواهی سپرده با
نرخ  18درصد منتشر کند.
عسکرپور درباره ویژگیهای این اوراق توضیح
داد :اوراق گواهی سپرده ،یکساله و معاف از
مالیات است و قابل بازخرید قبل از سررسید
نزد بانک با نرخ سود  10درصد ساالنه است.
همچنین پرداخت سود این اوراق نیز به شکل
ماهانه صورت میپذیرد .او افزود :از دیگر
ویژگیهای این اوراق این است که این اوراق
بانام بوده و به شکل الکترونیکی در واحدهای 1
میلیون ریالی منتشر میشود.
او در پاسخ به این سوال که در حال حاضر
جذابیت این اوراق برای مشتریان بانک
مسکن چیست ،توضیح داد :نرخ سود اوراق
از نرخ سود سپردههای یک ساله به میزان 3
درصد بیشتر است .اما درصورت بازخرید قبل
از سررسید تفاوتی با سایرسپردهها از نظر
بازدهی وجود نخواهد داشت .در حال حاضر
در بازار سرمایه نیز اوراق های با نرخ  18درصد
وجود ندارد و گزارش ها نشان میدهد که
اوراقهایی که دولت از طریق حراج منتشر می
کند ،با نرخ  15تا  16درصد به فروش میرسد.
از سوی دیگر ،بانک مسکن نیز میتواند با
بهرهگیری از این اوراق ،شرایط را برای حفظ
نقدینگی بلندمدت به منظور تعهدات خود در
راستای سیاستهای تبیین شده و اهداف خود
بهبودببخشد.
مدیر امور مالی بانک مسکن با توجه به حجم
پایین این اوراق و جذابیت باالی آن نسبت به
سایر اوراق موجود در بازار ،پیشبینی کرد که
تقاضای قابل توجهی برای خرید این اوراق
وجود داشته باشد و عرضه این اوراق ،با
استقبال مشتریان روبهرو شود.

قیمت مرغ در بازار کاهشی شد
قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم روز یکشنبه در حالی برای مصرفکنندگان  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان قیمت خورد که طی یک تا دو
هفته گذشته نرخ این محصول به بیش از  ۱۹هزار و  ۵۰۰تومان رسیده بود.
به گزارش ایرنا ،طبق آمارها دیروز قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده به طور متوسط  ۱۲هزار تومان و گوشت مرغ گرم
حدود  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان با اندکی نوسان در سطح فروشگاهها و خردهفروشیها عرضه میشود.
حبیب اسداللهنژاد ،نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت :اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ
زنده منطقی است زیرا پیش از این تولیدکنندگان به دلیل پایین بودن قیمت از نرخ تمام شده محصول متضرر
بودند.
وی ادامه داد :طی ماههای اخیر تولیدکنندگان مرغ گوشتی به علت افزایش هزینههای تمام شده تولید و نوسان
نرخ ارز با زیان  ۳هزارو  ۳۰۰میلیارد تومانی روبهرو شدهاند و دیگر ،تولیدکنندگان توان ضرر را ندارند در غیر اینصورت
به دلیل نبود نقدینگی از چرخه تولید خارج خواهند شد.
وی با بیان اینکه حجم توزیع فعلی نهادههای طیور با نرخ مصوب کفاف تولید را نمیدهد ،تصریح کرد :تولیدکنندگان مرغ
گوشتی هر کیلوگرم کنجاله سویا را نزدیک هشت هزارتومان ،ذرت و سبوس را بیش از  ۲۷۰۰تومان از بازار خریداری میکنند بنابراین نباید انتظار داشت که
قیمت زنده کمتر از  ۱۲هزار تومان عرضه شود.
وی قیمت فعلی گوشت مرغ برای مصرفکنندگان را منطقی دانست و افزود :با توجه به قیمت تمام شده تولید مرغ زنده ،نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ
برای مصرف کنندگان حدود  ۱۷هزار و  ۳۰۰تومان است.
اسداللهنژاد گفت :اکنون بخشی از مردم توان خرید گوشت مرغ را ندارند و به طور حتم سرکوب قیمتی برای تولیدکنندگان چاره کار نیست .به نظر میرسد
نیاز است برای ثبات قیمت گوشت مرغ و جلوگیری از حذف این محصول پروتئینی از سبد خانوار اقشار کم درامد راهکاری اراه شود ،زیرا نوسان نرخ ارز و
افزایش روز افزون نهادههای طیور در افزایش قیمت این محصول اثرگذار است.
بر اساس این گزارش ،طی یک تا دو هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار به بیش از  ۱۹هزار و  ۵۰۰تومان رسیده بود.

