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گروه صنعــت ،تولید و تجارت -ســارا
مرادخانــی :روز گذشــته ،قیمت تخم
مرغ در خرده فروشی های سطح شهر
تهران به بیش از  ۳۷هزار تومان رسید.بر اساس
مشاهدات میدانی و گزارش های رسیده از برخی
از محله های تهران قیمت هرشانه تخم مرغ در
خرده فروشــی ها به حدود  ۳۷تا  ۳۹هزارتومان
رسیده است که البته در برخی مغازه ها ارزانتر و
در برخی نیز تا  ۴۰هزارتومان هم عرضه می شود.
این دومین جهش قیمــت تخم مرغ در دو هفته
اخیر است؛ به طوری که قیمت هرشانه تخم مرغ
هفته گذشته به  ۳۵تا  ۳۶هزارتومان رسیده بود.
بر اساس مصوبه ســتاد تنظیم بازار نیز بایستی
قیمت هر شانه تخم مرغ  ۳۰عددی بسته بندی
شناســنامه دار دارای زنجیره سرد حداکثر ۳۱
هزارتومان باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،چند روز قبل ،روزنامه
اقتصادسرآمد در گزارشی در خصوص آنفوالنزای
حاد پرندگان گزارش منتشر کرد که این بیماری
با شیوع در اروپا توسط پرندگان مهاجر وادر ایران
شد و به نظر می رســد در حال گسترش است.
هرچند شیوع این بیماری که از حیوانات یعنی
طیور به انسان قابل انتقال است در میان اخبار ریز
و درشت گرانی و کرونا گم شد اما اکنون به نظر
می رسد این بیماری در مرحله تشدید و اپیدمی
است و متولیان به منظور کنترل آن دست به کار
شده اند.
طی هفته های گذشــته گرانی مرغ و تخم مرغ
تیتر اخبار رسانه ها بود .شــیوع انفوالنزای حاد
پرندگان و گرانی نهاده هــای دامی و البته عدم
نظارت دقیق بر بــازار توزیع شــرایط را حادتر
کرد .هرچند قیمت مرغ از  37هزار تومان پایین

صنعت و تجارت

گزارش «اقتصادسرآمد» از روزهای بد پر مصرف ترین کاالی سبد خانوار

مرغ < تخم مرغ

ترامد اما تخم مــرغ دیروز وارد مدار شــانه ای
 37000توامان شــد .االکلنگ مرغ و تخم مرغ
این روزها حال خوبی بــرای مصرف کننده باقی
نگذاشته است!در این خصوص ،رئیس سازمان
دامپزشکی خواســتار حذف تمام گله های مرغ
تخم گذار تجاری با سن باالی ۷۰هفته و باالتر به
منظور کاهش تراکم واحدهای مرغداری جهت
جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد
پرندگان شــد.رئیس ســازمان دامپزشکی در
نامهای به معاونت امور دام وزارت جهاد ،خواستار
حذف تمام گلههای مرغ تخم گذار تجاری با سن
باالی  ۷۰هفته و باالتر بــه منظور کاهش تراکم
واحدهای مرغداری جهت جلوگیری از شــیوع
بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شد .در این
نامه آمده اســت برای اجرای این طرح  ۷استان
عمده تولیدکننده ،در اولویت هستند.
در عین حال ،ســخنگوی اتحادیــه مرغداران
میهن با اشاره به کاهش  ۲۵درصدی تولید تخم
مرغ ،گفت :دولت به مرغداران برای تهیه واکسن
انفلوانزای فوق حاد پرندگان کمک کند.
ناصر نبی پور با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ
در بازار گفت :میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم
مرغ درب مرغداری بــه حداکثر  ۱۵هزار تومان
رســیده که البته این قیمت هنوز با قیمت تمام
شــده تولید فاصله دارد.به گفتــه وی ،قیمت
تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ در حال حاضر
برای تولیدکننــده  ۱۶هــزار و  ۲۰۰تومان و با
احتساب سود  ۱۷درصدی برای خرده فروشی،
 ۱۹هزار تومان در هر کیلو (هر شــانه حدود دو
کیلویی ،حدود  ۴۰هزارتومان) بدســت مصرف
کننده میرسد؛ که معاونت امور دام وزارت جهاد
کشاورزی و ستاد تنظیم بازار نیز این نرخ را قبول

دارند.نبی پور با اشــاره به اینکــه صادرات تخم
مرغ مشروط به موافقت وزارت جهاد کشاورزی
اســت و با تعرفه انجام میشــود ،گفت :با این
شرایط میتوانیم بگوییم که تقریباً مجوزی برای
صادرات صادر نمیشود و در حال حاضر روزانه
کل صادرات ما حدود  ۲۰تن است ،این در حالی
اســت که قب ً
ال تا  ۴۰۰هزار تن صادرات در روز
نیز داشتیم و همین امســال در برخی از ماهها
صادرات تا  ۱۴هزار تن نیز رسیده بود.
این مقام مســئول با بیان اینکه در حال حاضر
عم ً
ال صادراتی نداریم ،افزود :با شــرایط فعلی و
افزایش قیمتی که رقم خورده ،به نظر میرسد

تولید بین  ۲۰تا  ۲۵درصد کاهش یافته است.
نبی پور ،افزایش قیمت نهادههــای دامی را در
کاهش تولید تأثیرگذار دانســت و عنوان کرد:
سازمان دامپزشــکی نیز اخیرا ً در بخشنامهای
خواســتار حذف گلههای مرغ تخمگذار با سن
باالی  ۷۰هفته شــده و دلیل این مسئله شیوع
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در برخی
از نقاط کشور بوده اســت .وی با بیان اینکه در
بخشنامه سازمان دامپزشکی ،استانهایی مانند
تهران ،البرز ،قم ،آذربایجان شرقی و اصفهان در
اولویت اجرای طرح مذکور هســتند ،گفت۷۰ :
درصد تولیــد تخم مرغ در این اســتانها انجام

میشود و اگر قرار باشــد که این اتفاق بیفتد و
گلهها حذف شــوند ،تخم مرغ به شــدت گران
میشود.
نبی پور با اشــاره به اینکه بخشــنامه سازمان
دامپزشــکی از نظر علمی درست است ،افزود :با
این حال این بخشــنامه از نظر ابعاد اقتصادی و
اجتماعی پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت،
ضمــن اینکه ســازمان دامپزشــکی دلیل این
خواســته خود را کاهش ایمنــی گلهها عنوان
کرده است و ما معتقدیم بهتر است اول از گلهها
آزمایش انجام شود و بعد از مشخص شدن نتیجه
آزمایش ،اقدام به حذف کنند.
ســخنگوی اتحادیه مرغداران میهن با اشــاره
به اینکه ســازمان دامپزشــکی اعالم کرده اگر
تولیدکنندگان میخواهند این مرغها را نگه دارند
باید واکسن سوم را به طیور بزنند ،گفت :قیمت
واکسن طی ماههای اخیر هفت برابر شده و برای
خیلی از مرغداران امکان دریافت واکســن سوم
وجود ندارد .به اعتقاد ما اگر سازمان دامپزشکی
بر این دســتورالعمل اصرار دارد باید دولت برای
خرید واکسن به مرغداران کمک کند.
نبی پور تصریــح کرد :در صورتــی که گلههای
تخم گذار حذف شــوند تا چند ســال آینده نیز
نمیتوان بازار تخم مرغ را ساماندهی کرد ،چرا که
تولیدکنندگان در شرایطی که نهادههای دامی و
سایر هزینههای تولید پایین بوده ،اقدام به ایجاد
واحدهای تولیــدی و جوجه ریزی کــرده اند و
حذف آنها به راحتی قابل جبران نیست.
وی درباره شــیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد
پرندگان در کشــور نیز گفت :ایــن بیماری در
استانهای اردبیل ،مازندران و اراک در جمعیت
غاز و اردکهای وحشی دیده شده است.

برندهای تجاری

صادرات کفش قم بین  ۵۰تا ۱۰۰
میلیون دالر است

مدیرکل اتاق بازرگانی
استان قم گفت :برخی
محصوالتــی کــه در
قم تولیــد میشــوند ،در گمرک
اســتان به ثبت نمی رسند ،چراکه
این محصوالت از گمرک اســتان
صادر نمی شــوند و بیشتر از طریق
فرودگاه مهرآباد و امام خمینی (ره)
به کشورهای مقصد صادر می شوند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از
ایسنا ،ابوالفضل خاکی عنوان کرد:
استان قم به طور متوسط در سال  ۱۳۹۸بالغ بر  ۲۵۰میلیون دالر صادرات
انواع محصوالت داشته است ،عمده این صادرات را فرش ابریشم قم ،فرش
های ماشینی شبیه دستباف ،کفش و دمپایی ،صنایع پالستیک و صنایع
شیمیایی تشکیل می دهند.
وی افزود :کشورهای عراق ،افغانستان ،کشورهای آسیای میانه و امارات و
به طور کلی حدود  ۳۰کشور ،مقصد محصوالت صادراتی استان قم هستند.
مدیرکل اتاق بازرگانی اســتان قم گفت :متاسفانه برخی از محصوالتی که
در قم تولید میشوند ،مانند فرش ابریشــم و کفش ،در گمرک استان به
ثبت نمی رســند ،چراکه این محصوالت از گمرک استان صادر نمی شوند
و بیشتر از طریق فرودگاه مهرآباد و امام خمینی (ره) به کشورهای مقصد
صادر می شوند.
وی ادامه داد :فرش قم بســیار گران قیمت است و ما امکانات و زیرساخت
های الزم برای نگهداری این محصول و مرجع الزم برای صادرات آن از قم
را نداریم ،کفش هم یک محصول پر استفاده و در عین حال با قیمت نهایی
پایین در ایران نسبت به دیگر کشورها است ،در خصوص کفش این مسئله
وجود دارد که تعدادی از خریداران مســتقیما به کارخانجات مراجعه می
کنند و محصول خریداری شده را از شــهرهای دیگر صادر می کنند ،در
واقع میزان صادرات کفش بین  ۵۰تا  ۱۰۰میلیون دالر است ،اما همه این
صادرات از قم نیست.
خاکی بیان کرد :تمام محصوالتی تولیدی اســتان ،در کل کشــور توزیع
میشود ،ضمن اینکه بســیاری از افراد مستقیم از مرز به قم میآیند و بعد
از خرید محصول مورد نظر ،محصوالت را بدون واسطه به کشورهای مورد
نظر خود ،صادر میکنند.
وی گفت :استان قم در مواد غذایی به خصوص در تولید انواع اسنک و پفک،
جایگاه خوبی در کشور دارد ،اما بسیاری از محصوالت صادراتی استان ،در
معیارهای صادراتی جای نمیگیرنــد و اگر بخواهیم اینگونه محصوالت را
هم جزو صادرات استان در نظر بگیریم ،قطعا میزان صادرات بسیار بیشتر
از  ۲۵۰میلیون دالر خواهد بود.
وی عنوان کرد :با توجه به نزدیکی اســتان قم به پایتخت و قرار گرفتن در
مسیر چندین استان ،امکان ســرمایه گذاری در قم بیشتر از دیگر استان
های کشور است ،توسعه اقتصادی استان در  ۱۰سال گذشته بسیار خوب و
سریع اتفاق افتاده است ،ایجاد شهرک های متنوع در استان و منطقه ویژه
اقتصادی سلفچگان برای سرمایه گذاران خارجی بسیار خوب بوده است.

فروش گوشت مصنوعی
مجوز گرفت

در ســطح جهانی بیش
از دهها شرکت در حال
آزمایش تولید گوشت
ماهی ،گاو و مرغ مصنوعی هستند
و امیدوارند وارد این حوزهشوند که
طبق ارزیابی بانک بارکلیز ،ممکن
است ارزش آن تا ســال  ۲۰۲۹به
 ۱۴۰میلیارد دالر رشد کند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،سنگاپور
بــه اســتارتاپ آمریکایــی "ایت
جاســت" برای فروش گــوش مرغ
پرورش یافته در آزمایشگاه چراغ سبز داد که نخستین موافقت رگوالتوری
در جهان با فروش گوشت به اصطالح پاک اســت که از کشتار دام و طیور
تولید نمی شود.
جاش تتریک ،مدیرعامل و یکی از موسســان شرکت "ایت جاست" اعالم
کرد این گوشــت که به عنوان ناگت فروخته می شود ،در آینده نزدیک در
رستورانی در سنگاپور به قیمت گوشت مرغ ممتاز عرضه خواهد شد.
تقاضا برای جایگزینی برای گوشــتهای تولید کشــتارگاه به دلیل نگرانی
نســبت به ســامت حیوانات و محیط زیســت افزایش پیدا کرده است.
جایگزینهای گیاهی که از سوی شرکتهایی مانند "بیاند میت"" ،ایمپاسیبل
فودز" و  Quornترویج پیدا کرده اند ،به وفور در قفسه های سوپرمارکتها و
منوی رستورانها مشاهده می شوند.
اما گوشت پاک یا گوشت پرورشی که از سلولهای ماهیچه حیوانات در یک
آزمایشگاه پرورش داده می شود ،با توجه به هزینه باالی تولید در مرحله
نوپا قرار دارد.سنگاپور که شهری با  ۵.۷میلیون نفر جمعیت است ،در حال
حاضر حدود  ۱۰درصد از غذایش را تولید مــی کند اما قصد دارد این رقم
را در یک دهه آینده با حمایت از زراعت پیشــرفته و راههای جدید تولید
غذا افزایش دهد.جاش تتریک گفت :شرکت "ایت جاست" با رگوالتورهای
آمریکا هم برای دریافت مجوز فروش گوشــت مصنوعی مذاکره کرده اما
سنگاپور اندکی جلوتر از آمریکا بوده است.
آژانس غذای سنگاپور اعالم کرد اطالعات مربوط به فرآیند تولید ،کنترل
تولید و آزمایش ســامت را پیش از موافقت با فروش این گوشت بررسی
کرده است.
شرکت "ایت جاست" این محصول را در ســنگاپور تولید خواهد کرد .این
استارتاپ در سال  ۲۰۱۱تاسیس شده و لی کا شینگ ،یکی از چهره های
متمول هنگ کنگ و ت ِماسِ ک ،سرمایه گذار دولتی سنگاپور از حامیان آن
هستند .این شــرکت از زمان تاســیس بیش از  ۳۰۰میلیون دالر سرمایه
جذب کرده و حدود  ۱.۲میلیارد دالر ارزش دارد.
"ایت جاست" سودآوری در سطح درآمد عملیاتی پیش از پایان سال ۲۰۲۱
را هدف گذاری کرده و امیدوار است سهامش را به زودی عرضه کند.
بر اساس گزارش رویترز ،در ســطح جهانی بیش از دهها شرکت در حال
آزمایش تولید گوشت ماهی ،گاو و مرغ مصنوعی هستند و امیدوارند وارد
این حوزه شوند که طبق ارزیابی بانک بارکلیز ،ممکن است ارزش آن تا سال
 ۲۰۲۹به  ۱۴۰میلیارد دالر رشد کند.

استقبال از پژو  ۳۰۸جدید
خریداران به دنبال تنوع

انتشــار خبر رونمایی از پژو  ۳۰۸جدید در رسانهها به یکی از پربازدیدترین اخبار
خبرگزاری ایسنا تبدیل شد ،استقبال قابل توجه مردم از این خبر نشان می دهد
که علیرغم نجومی شدن قیمت خودرو در ماههای اخیر ،مردم همچنان پیگیر اخبار
صنعت خودروسازی و مشتاق خرید خودرویی با کیفیت هستند ،آرزویی که معلوم نیست در
کشور ما چه زمانی بواقع محقق خواهد شد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،تجربه نشان داده است که ســلیقه خریداران خودرو در گذر زمان
دائما در حال تغییر است ،چرا که اگر به نوع خودروهای در حال تردد در سطح شهر دقت کنیم
خواهیم دید که خودروهایی که در دو دهه قبل در اولویت اول خرید مردم بودند ،امروز جایگاه
قابل توجهی نزد مردم ندارند .گرچه عدهای هم هســتند که یا به دلیل عدم تمکن مالی یا از
روی بیمیلی ،به تکنولوژی جدید و طراحیهای نوین در ساخت خودرو اهمیتی نداده و ترجیح
میدهند که همواره از خودروهای قدیمی و مدل پایین استفاده کنند.
اما اغلب خریداران در کشورهای پیشــرفته همان طور که گفته شد بعد از مقایسه طراحی و
تکنولوژی ،خودرویی که در نظرشــان زیباتر جلوه میکند و فاکتورها و آپشن های بروزتری
را دارد و مطابق ســلیقه آنان در میزان مصرف بنزین ،خدمات پــس از فروش و دوره گارانتی
طوالنیتر و شرایط مناسب تری در بخش هزینه است را انتخاب می کنند.

اعالم ورشکستگی
غول خرده فروشی انگلیس
شــرکت " ِدب ِنهامس" که مالک یکی از بزرگترین و
قدیمی ترین برند فروشگاه های زنجیره ای انگلیس
با بیش از دو قرن ســابقه اســت اعالم وشکستگی
کرد .به گزارش اقتصادسرآمد ،فروشگاه زنجیره ای
" ِدب ِنهامس" که یکی از بزرگتریــن و قدیمی ترین
فروشــگاه های زنجیره ای با بیش از دو قرن سابقه
است ،پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات درباره توافق
نجات ،احتماالً قربانی بحران کرونا خواهد شد و شغل
 12هزار نفر در معرض خطر قرار خواهد گرفت.این
خرده فروش که در ماه آوریل برای دومین بار در طول
یک سال اعالم ورشکستگی کرد و خواستار حمایت
از سوی طلبکاران شــد ،روز سه شنبه اعالم کرد که
قصد دارد "انحالل این فروشــگاه در انگلیس را آغاز
کند.این شرکت هنوز به دنبال خریداران برای همه
یا بخشی از تجارت خود می باشد اما اگر پیشنهادی
ارائه نشود احتماالً ســال آینده تمام  124فروشگاه
خود در انگلیس را تعطیل می کند و  12000شغل را
در حالت تعلیق باقی می گذارد.
درخواست  ۲هزار میلیارد تومان برای افزایش
تسهیالت کشاورز کارت
یک مقام مســئول گفت :دو هزار میلیــارد تومان
تسهیالت در مرحله نخســت به منظور خرید کود و
ســم با اولویت دو محصول گندم و دانه های روغنی
از طریق کشــاورز کارت در نظر گرفته شــده است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،محمد خالدی ،مدیرکل
دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی گفت:
کشاورزان زیادی در حوزه کشــت گندم و دانههای
روغنی متقاضی دریافت تســهیالت کشاورز کارت
هســتند ،اما به دلیل محدودیت منابع مالی در حال
حاضر مبلغ دو هزار میلیارد تومان تسهیالت با نرخ
 ۱۲درصد برای کشاورز کارت پیش بینی شده است
تا تولیدکنندگانی که کشــت پاییزه دارند در تأمین
نقدینگی دچار مشکل نشوند که برای افزایش سطح
پوشــش محصوالت راهبردی ،این مبلغ دست کم
باید به دو برابر افزایش یابد.وی افــزود :با باال رفتن
قیمت نهادههای ضروری کشاورزی مانند کود ،سم
و بــذر و افزایش هزینه تولید ،کشــاورز کارت برای
پرداخت تسهیالت در قالب ســرمایه در گردش از
سوی وزارت جهاد کشاورزی طراحی شد و به دلیل
محدودیت منابع قرار شد در فاز نخست ،تسهیالت
به دو محصول استراتژیک گندم و دانههای روغنی و
برای تأمین نهاده کود و سموم کشاورزی اختصاص
یابد.
تسویه حساب دولت با چایکاران
رئیس سازمان چای با بیان اینکه  ۱۲میلیارد تومان
دیگر از مطالبات چایکاران شمال کشور به حسابشان
واریز شد ،گفت :به این ترتیب دولت حساب خود را
با چایکاران تسویه کرد .به گزارش اقتصادسرآمد به
نقل از مهر ،رئیس سازمان چای با بیان اینکه با بیان
اینکه  ۱۲میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران
شمال کشور به حسابشان واریز شد ،گفت :با پرداخت
این مبلغ همه ســهم دولت از مطالبات چایکاران،
معادل  ۹۵و  ۳دهم درصد به چــایکاران پرداخت
شد.حبیب جهانساز گفت :مابقی مطالبات چایکاران
سهم کارخانههای چایسازی است که تالش میکنیم
هرچه سریعتر به حساب چایکاران واریز شود.وی
گفت :دولت امســال برای خرید  ۱۳۲هزار تن برگ
ســبز چای؛  ۴۸۹میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان به
حساب چایکاران واریز کرد.

