
انعكاس برخ�ی واقعیت های اقتص�اد ايران برای 
مشروعیت بخشی به جذب سرمايه گذاري خارجي 
اس�تراتژي دولت دوازدهم به ش�مار مي رود زيرا 
با وجود اينكه مقامات دولت�ي از تبعات انعكاس 
وضعی�ت وخیم بخش مال�ي همچ�ون بانك ها و 
صندوق هاي بازنشستگي مطلع هستند، ترجیح 
داده اند حقايق را افشا كنند تا بدين واسطه راه حل 
نهايي مدنظر دولت براي حل مسائل كه همانا جذب 
سرمايه خارجي است، مورد پذيرش همه قرار گیرد. 
 با وجودي كه صندوق هاي بازنشس��تگي حدود 13 
ميليون حقوق بگير و در مجموع 40 ميليون نفر اعم از 
اعضاي خانواده آنها را تحت پوشش دارد اما اين روزها 
مقامات و مسئوالن و حتي ش��خص رئيس جمهور 
ابايي ندارد كه بگويد اين صندوق ها از نظر منابع مالي 
وضعيت نامطلوبی دارد به طوري ك��ه تعهدات اين 
صندوق ها عماًل به بودجه عمومي دولت شيفت شده 
است و س��االنه حدود 40 هزار ميليارد تومان معادل 

يارانه نقدي پرداختي به مردم بار مالي دارد. 
تا پيش از اين جس��ته و گريخته به مشكالت بخش 

مالي كش��ور اعم از بورس، بانك، بيمه ها و... اش��اره 
مي شد اما گويي رئيس جمهور و مشاوران اقتصادي 
كه از نزديك و دور با وي كار مي كنند، مشي افشاي 
اطالعات اقتصادي را در پيش گرفته اند تا مردم كم كم 

با وضعيت حقيقي اقتصاد ايران آشنا شوند. 
به طور نمونه در شرايطي كه افرادي چون نهاونديان 
رئيس دفتر  رئيس جمهور به وضعيت صندوق هاي 
بازنشستگي اشاره داشتند و همين هفته گذشته نيز 
فرشاد مومني و  حسن راغفر دو اقتصاددان بخش مالي 
اقتصاد ايران را در معرض فروپاشي ارزيابي كردند، روز 
گذشته نيز حسن روحاني در ابتداي سخنان خود در 
صحن علن��ي مجلس به محدودي��ت منابع عمومي 
دولت اش��اره داشت و گفت: در س��ال 95 حدود 40 
هزار ميليارد تومان منابع به صندوق هاي بازنشستگي 
اختصاص يافت و هيچ صندوقي امروز قادر به انجام 
تعهداتش نيست و در عين حال منابع سال جاري در 
حدود 300 هزار ميليارد تومان اس��ت كه 140 هزار 
ميليارد تومان آن براي صندوق هاي بازنشس��تگي، 
يارانه نقدي و س��هم صندوق توس��عه ملي از دست 

مي رود بدين ترتيب به س��ازمان برنامه و بودجه هم 
گفتم شرايط جديد به همه اطالع داده شود.

  جاده صاف كنی برای جذب سرمايه خارجی
به نظر مي رسد دولت تصميم گرفته است با استراتژي 
انعكاس وضعيت واقعي اقتصاد اي��ران و محدوديت 
منابع، راه را براي جذب سرمايه گذار خارجي باز كند. 
پيش از اين واعظي وزير ارتباطات دولت يازدهم نيز  در 
گفت وگو با خبرنگار »جوان« اظهار كرد: سرمايه هاي 
موجود در اقتصاد ايران مورد استفاده قرار گرفته است 
و براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي راهي  جز 

جذب منابع خارجي نداريم. 
  سرمايه داخلی هست ولی به دلیل ساختار 

معیوب مالی  قابل جابه جايی نیست
به نظر مي رسد اش��اره واعظی  به اين مورد است كه 
سرمايه هاي موجود در داخل كشور به دليل وضعيت 
و ساختار كنوني حوزه مالي ايران و استراتژي كنترل 
تورم، قابليت جابه جايي ندارد، از اين رو دولت مسير 
جذب س��رمايه گذاري خارجي با استراتژي انعكاس 
حقايق اقتصادي را در پيش گرفته است.    رئيس جمهور 

به صراحت عنوان داشت كه وزرايي مي خواهد كه برند 
باشند و به نظر مي رسد جذب سرمايه گذاري خارجي 
يكي از شاخص هايي بوده است كه رئيس جمهور براي 
انتخاب وزرا در دستور كار قرار داده است، همچنين 
گفته مي ش��ود دولت قص��د دارد با حماي��ت ويژه از 
اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي كه بتوانند 
سرمايه گذاري خارجي جذب كنند از محدوديت هاي 
مالي براي حل مس��ائل اقتصادي رهايي يابد اما بايد 
عنوان داش��ت كه پيش زمينه جذب سرمايه گذاري 

خارجي بهبود فضا كسب و كار است. 
   عالوه بر خزانه، صندوق بازنشس�تگی هم 

خالی است
روز گذشته رئيس جمهور كه از تبعات اطالع رساني 
انعكاس وضعيت صندوق هاي بازنشستگي بي شك 
خبر دارد اما به صراحت عنوان داشت: 40 هزار ميليارد 
تومان در سال گذشته براي صندوق هاي بازنشستگي 
اختصاص داده اس��ت در صورتي كه اين صندوق ها 
مربوط به دول��ت و بودجه هم نيس��ت، يكبار گفتم 
خزان��ه خالي تحوي��ل گرفتم، صندوق ه��اي ما هم 
عالوه بر خزان��ه، خالي بود، حت��ي صندوق هايي كه 
فكر مي كرديم وضع خوبي داشته باشند قادر به انجام 
تعهدات نيس��تند. وي با بيان اينكه دولت در س��ال 
جاري به درآمد 300 هزار ميليارد تومان دست خواهد 
يافت، افزود:  40 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي بايد 
پرداخت شود ، 60 هزار ميليارد تومان هم به صندوق 
توسعه بايد واريز شود در عين حالي 40 هزار ميليارد 
تومان هم بايد به صندوق هاي بازنشستگي واريز شود. 
بدين ترتيب دولت 160 هزار ميليارد تومان در سال 
جاري بودجه آزاد دارد كه عموم اين پول صرف امور 
جاري و جبران خدمات كاركنان دولت مي شود، در 
عين حال دولت در حدود 700هزار ميليارد تومان هم 
بدهي دارد كه به قول حسن روحاني با پرداخت بخشي 
از بدهي هاي دولت به بانك مركزي، ش��بكه بانكي، 

پيمانكاران و... چيزي از بودجه ديگر باقي نمي ماند. 
  هیچ صندوقي امروز قادر نیست به تعهداتش 

عمل كند
صندوق هاي بازنشس��تگي يك نوع بيمه به ش��مار 
مي آيند و همانطور كه مي دانيم بيمه ها حق عضويتي 
را امروز دريافت مي كنند تا در آينده خدماتي پرداخت 
كنند، از اين رو ساختار انضباط مالي اين صندوق ها 
به دليل آنك��ه تعهدات ج��اري و آتي دارند بس��يار 
حائز اهميت است ولي آنچه نمايان است، مجموعه 
صندوق هاي بازنشس��تگي به عنوان يك نهاد مالي 
همچون بانك ها يا س��ازمان تأمين اجتماعي دچار 

مشكالت حاد هستند. 

جزئیات عملكرد بازار بین بانكي در سال ۹۵

  بانک ها با  سود 18/6 درصد 
به یکدیگر وام می  دهند

طبق اع�الم بانك مرك�زي، نرخ س�ود معامالت بازار بی�ن بانكي 
در س�ال 1388 معادل 1۵/۵ درصد، 138۹ مع�ادل 14/4 درصد، 
13۹0 مع�ادل 18/2 درص�د، 13۹1 مع�ادل 21/4 درص�د، 13۹2 
مع�ادل 23/2 درص�د، 13۹3 مع�ادل 27 درص�د، 13۹4 معادل 
24/47 درصد و در س�ال 13۹۵ معادل 18/62 درصد بوده است. 
بانك مركزي عملكرد بازار بين بانكي در سال 95 را منتشر كرد. در سال 
گذش��ته در بازار بين بانكي 30 ميليون و 956 هزار و 920 معامله به 
ارزش 3095 هزار و و 715 ميليارد تومان انجام شده كه متوسط نرخ 

سود آن 18/62 درصد بوده است. 
بر اين اساس، سهم بانك ها از س��پرده گذاري در سال 1395 در بخش 
بانك هاي خصوصي )غير دولتي و خصوصي شده( 1460 هزار و 819 
ميليارد تومان با س��هم 47 درصد و ميانگين نرخ سود 19/58 درصد 
بوده است.  همچنين س��هم بانك هاي دولتي از سپرده گذاري 1624  
هزار و 219 ميليارد تومان با سهم سپرده گذاري 52 درصد و ميانگين 
نرخ سود 18/05 درصد بوده اس��ت. اين عدد براي مؤسسات اعتباري 
در بخش حجم سپرده گذاري  106 هزار و 726 ميليارد ريال بوده كه 
سهم سپرده گذاري صفر درصد و ميانگين نرخ سود 19/73 درصد بود. 

  سهم بانك ها از سپرده پذيري در سال 13۹۵
حجم س��پرده پذيري بانك هاي غيردولتي 1361 ه��زار و 86 ميليارد 
تومان و با سهم 44 درصدي و ميانگين 19/14 درصد بوده است. البته 
اين رقم در بانك هاي خصوصي شده معادل 946 هزار و 812 ميليارد 

تومان با سهم 31 درصد و ميانگين نرخ 18/62 درصد اعالم شد. 
در مجموع حجم سپرده پذيري در بانك هاي خصوصي معادل 2307 
هزار و 898 ميليارد تومان معادل 75 درصد با ميانگين نرخ سود 18/85 
درصد بوده است.  همچنين سهم بانك هاي دولتي از سپرده پذيري در 
بانك هاي دولتي 735 هزار و 866 ميليارد تومان با سهم 24 درصدي 
و ميانگين نرخ سود 18/06 درصد بوده است. اين رقم براي مؤسسات 
اعتباري معادل 519 ه��زار و 497 ميليارد ريال مع��ادل دو درصد با 

ميانگين 19/6 درصد اعالم شد. 
  معامالت بازار بین بانكي ريالي در سال 13۹۵

بر اساس اعالم بانك مركزي، مجموع معامالت بازار بين بانكي ريالي در 
سال گذشته در فروردين ماه 218 هزار و 655 ميليارد تومان براي 22 

روزكاري با نرخ 18/88 درصد بوده است. 
همچنين حجم معامالت در ارديبهشت ماه 296 هزار و 723 ميليارد 
تومان براي 24 روز كاري با نرخ 17/7 درصد بوده اس��ت و متوس��ط 

معامالت روزانه نيز معادل 12 هزار و 363 ميليارد تومان. 
آمارها نرخ معامالت در خرداد ماه را 17/89 درصد براي 25 روز كاري، 
تير ماه 17/88 درصد براي 24 روز كاري، در مرداد ماه 18/82 درصد 
براي 25 روز كاري، در شهريور ماه 18/92 درصد براي 25 روز كاري، 
در مهرماه 19/06 درصد براي23 روز كاري، در آبان ماه 19/03 درصد 
براي 25 روز كاري، آذر ماه 18/97 درصد براي 23 روز كاري، دي ماه 
18/89 درصد براي 25 روزكاري، بهمن ماه 18/99 درصد براي 25 روز 

كاري و اسفند ماه 19/24 درصد براي 24 روز كاري نشان مي دهد. 
در مجموع نرخ معامالت بازار بين بانك��ي براي 290 روز كاري معادل 

18/62 درصد بوده است. 
  مقايسه عملكرد بازار طي سال هاي 13۹4 و 13۹۵

همچنين معامالت اين بازار از 22 هزار و 975 به ارزش 2171 هزار و 
589 ميليارد تومان در سال 1394 به 31 هزار و 403 فقره به ارزش 3 

هزار و 95 هزار و 715 ميليارد تومان در سال 1395 رسيد. 
به اين ترتيب تعداد و ارزش معامالت به ترتي��ب 36/7 و 42/6 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است اما نرخ مرجع معامالت 

23/9 درصد كاهش را نشان مي دهد. 
  عملكرد بانك مركزي در بازار بین بانكي ريالي در سال ۹۵

آمار سهم بانك  ها از س��پرده گذاري بانك مركزي حجم سپرده پذيري 
بانك هاي غير دولتي را 56 هزار ميليارد ريال با 31/15 درصد و ميانگين 

18/21 درصد نشان مي دهد. 
همچنين اين رقم در بانك هاي خصوصي ش��ده معادل12 هزار و 20 
ميليارد تومان معادل 67/08 درصد با ميانگي��ن 18/51 درصد بوده 
است. بر همين اساس در مجموع جمع س��هم بانك هاي خصوصي از 
سپرده گذاري بانك مركزي در اين سال معادل 17 هزار و 120 ميليارد 

تومان و معادل 98/33 درصد با ميانگين 18/41 درصد بوده است. 
سهم بانك هاي دولتي نيز از سپرده گذاري بانك مركزي 3 هزار ميليارد 
ريال با 1/67 درص��د و ميانگين نرخ 18 درصد بوده اس��ت. بر همين 
اساس در مجموع سهم بانك ها از س��پرده گذاري بانك مركزي در اين 
سال معادل 17 هزار و 920 ميليارد تومان با صددرصد سپرده پذيري 
و با ميانگين نرخ 18/41 درصد بود.  مدت سپرده گذاري بانك مركزي 
بر خالف ساير بانك ها كه عمدتاً به صورت يك  شبه است به صورت يك 

هفته، سه ماهه، چهار ماهه، شش ماهه و 9 ماهه است.   
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اجماع سازي براي جذب سرمايه گذاري خارجي با ابزار انعكاس وضعیت اقتصاد ايران

 ساالنه به جز بدهی ها 140هزار میلیاردتومان  از بودجه 300 هزار میلیاردتومانی را
 بايد به صندوق های بازنشستگی، يارانه نقدی و صندوق توسعه ملی بدهیم

روحاني:  صندوق های بازنشستگی خالی هستند

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتآخرين  قیمت نام شركت 

42067بانك انصار
1222709كارخانجات توليدي شهيدقندي

56411849فرآوري موادمعدني ايران 
2034276لعابيران 

1523204توريستي و رفاهي آبادگران ايران
1623418فراورده هاي نسوزايران 

1182493كاشي الوند
74815727معادن بافق 

1412972توليدي گرانيت بهسرام 
67814252صنايع جوشكاب يزد

42897آلومينيوم ايران 
3447450موتورسازان تراكتورسازي ايران 

1012127سامان گستراصفهان 
1402959صنايع الستيكي سهند

1085150گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
2515275كارتن ايران 

3647652خوراك دام پارس 
1954110ايران تاير

712399فرآورده هاي نسوزآذر
1995000الميران

1112344حمل ونقل توكا
661817گروه دارويي بركت

1002809صنايع كاشي وسراميك سينا
801684 پگاه آذربايجان غربي 
23813920گروه صنعتي پاكشو

391006گروه  بهمن 
46982سرمايه گذاري  بوعلي 

612261توليدمحورخودرو
432911كارخانجات توليدي شيشه رازي 

101640قندثابت خراسان 
2745773پشم شيشه ايران 

45922000به پرداخت ملت
462920سراميك هاي صنعتي اردكان 

1903996فنرسازي خاور
723154كربن ايران 

12729ايران خودروديزل 
1823840پتروشيمي  فارابي 

1384450شيشه وگاز
1745400پاكسان 

143230220توليدي مهرام 
203525گروه  صنعتي بوتان 

1346220كشاورزي ودامپروي مگسال 
12812توسعه معدني و صنعتي صبانور

382444سرمايه گذاري  آتيه دماوند
957912پتروشيمي جم

762218نيرومحركه 
93077ذغال سنگ نگين ط بس 

132760پااليش نفت تهران
132456ايران خودرو

2620-33معادن منگنزايران 
65513762سپنتا

231745داروسازي كوثر
442868ملي سرب وروي ايران 

2412-47سيمان هگمتان 
1470معدني وصنعتي چادرملو

6850-15مس شهيدباهنر
6968پالسكوكار

774450فرآورده هاي نسوزپارس 
2898940نفت بهران 

161148سيمان سپاهان 
2000-21ايران ياساتايرورابر

91530قطعات اتومبيل ايران 
12901پمپ سازي ايران 
172161پتروشيمي شازند
41413000پتروشيمي  خارك 

729000كشت وصنعت چين چين
716208المپ پارس شهاب 

324183قندمرودشت 
3896پارس خودرو

71500سيمان شاهرود
262440معدني و صنعتي گلگهر

783586پتروشيمي مبين
19616750سيمان اصفهان 

4020-12كالسيمين 
243783س.صنايع شيميايي ايران

1916-2فوالدآلياژي ايران
482870آبسال 

1444790موتوژن 
21072سرمايه گذاري  توكافوالد)هلدينگ 

362195شكرشاهرود
8000-25فرآورده هاي غدايي وقندپ يرانشهر

38411299صنايع شيميايي سينا
01023سيمان شرق 
51030بانك ملت

71280گروه پتروشيمي س.ايرانيان
78725300خدمات انفورماتيك 

212540كابل البرز
375126بهنوش ايران 

231319توسعه معادن وفلزات 
111920ملي صنايع مس ايران  

01785كاشي سعدي 
1159700پارس خزر

2827-80گروه  صنعتي سپاهان 
41300توسعه معادن وفلزات 

257450كنترل خوردگي تكين كو
1430-12ليزينگ صنعت ومعدن 

87918465سازه پويش 
791980 ايران دارو

1900-7محورسازان ايران خودرو
271558ماشين سازي نيرومحركه 

3286924فيبرايران 
573300پارس سرام 

113521تجارت الكترونيك پارسيان
3038585پارس سويچ 

261189سرمايه گذاري  سپه 
601264سرمايه گذاري نور كوثرايرانيان

11808سرمايه گذاري  ملت 
820-16رينگ سازي مشهد

151736سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
5589-57پااليش نفت تبريز

3880-18كويرتاير
7900-38شيشه همدان 

91064سرمايه گذاري  غدير)هلدينگ 
763420سيمان غرب 

84000فوالد خراسان
4000-12كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

1745-6گروه دارويي بركت
573987فوالدخوزستان

574187مهندسي نصيرماشين 
332299تراكتورسازي ايران 

15818180البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
1723-90بيمه  آسيا
01831بيمه  ملت

01482معدني وصنعتي چادرملو
11379-598داروپخش )هلدينگ 

1956375داروسازي فارابي 
18037-1گلوكوزان 

4046-16بيسكويت گرجي 
01403سرمايه گذاري اعتبارايران
6744سرمايه گذاري خوارزمي

1540-18لبنيات پاك 
1800-44گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

1418080پتروشيمي فناوران
1013-1سرمايه گذاري  رنا)هلدينگ 

496800سيمان آرتااردبيل
1965-103صنايع سيمان دشتستان

197600نفت سپاهان
1715754شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

3900-27همكاران سيستم
41500سرمايه گذاري  توسعه ملي 
3152-18سرمايه گذاري پارس توشه 

2749زامياد
8412700صنايع خاك چيني ايران 

24000-496 داروسازي زهراوي 
10799-104داروسازي جابرابن حيان 

8943-370فرآورده هاي تزريقي ايران 
4560-2گروه دارويي سبحان

4509-7صنايع پتروشيمي خليج فارس
3000-28 ايران دارو

192804رادياتورايران 
5130-136سبحاندارو

6260-326توليدمواداوليه داروپخش 

   مسکن

    بازرگانی

مديرعام�ل ش�هر پرن�د ب�ا تأكید ب�ر اينكه 
حدود 7 هزار و 300 واحد مس�كن مهر آماده 
تحويل در اين ش�هر داريم كه دس�تگاه هاي 
خدمات رس�ان هیچ اقدامي ب�راي وصل آب، 
ب�رق و گاز آنه�ا نمي كنن�د، گف�ت: مجوزي 
ب�راي افزاي�ش قیمت مس�كن مه�ر نداريم. 
علي اكب��ر طاه��ري در گفت وگو با ف��ارس، در 
خصوص اينكه گفته مي ش��ود واحدهاي مسكن 
مهر در شهر پرند در سال جاري به اتمام نمي رسد 
و به سال 97 كش��يده خواهد شد، گفت: مشكل 
كنوني شهر جديد پرند در قبال واحدهاي مسكن 
مهر عدم همكاري دس��تگاه هاي خدمات رسان 

براي نصب انشعابات آب، برق و گاز است. 
وي اف��زود: در ح��ال حاضر و ب��راي هفته دولت 
7 هزار و 300 واحد مس��كن مه��ر آماده تحويل 
داريم كه متأسفانه دس��تگاه هاي خدمات رسان 
براي نصب انش��عاب آب، برق و گاز اقدامي انجام 
نمي دهند.  مديرعامل شهر پرند با اشاره به اينكه 
البته شايد هم تا حدودي اظهارات دستگاه هاي 
خدمات رس��ان درس��ت باش��د، اظهار داش��ت: 
دستگاه هاي خدمات رس��ان عنوان مي كنند كه 
بايد بابت ايجاد شبكه آب، برق و گاز رديف بودجه 
اختصاص داده مي ش��د كه اينگونه نش��ده است 
هر چند ش��ركت عمران پرند هزينه انشعابات را 
تقبل كرده است. وي تأكيد كرد: منتظر هستيم 
تا انشعابات نصب و وصل شود چراكه نمي توانيم 
آسفالت معابر را قبل از نصب انشعابات انجام دهيم 

و هزينه مجدد تحميل شود. 
   به تازگي براي 1۵00 واحد مسكوني فاقد 

متقاضي در پرند عضوگیري شده است
طاهري در پاسخ به اين سؤال كه چه تعداد مسكن 

مهر در شهر پرند باقي مانده است و اگر اين واحدها 
تكميل نش��ود و به س��ال آينده موكول شود آيا 
قيمت مس��كن افزايش مي يابد؟ گفت: در شهر 
جديد پرند 95 هزار واحد مس��كن مهر قرار بود 
احداث ش��ود كه تاكنون ح��دود 70 هزار واحد 
مسكوني تكميل و تحويل شده و 25 هزار واحد 

مسكوني باقي مانده است. 
وي افزود: از اين 25 هزار واحد مسكوني 7 هزار 
و 500 واحد مسكن مهر فاقد متقاضي بودند كه 
به تازگي براي 1500 واحد مسكوني متقاضي و 

عضوگيري شده است. 
طاهري خاطرنش��ان كرد: پيشرفت فيزيكي 17 
هزار و 500 واحد مس��كن مهر در حال حاضر به 
طور متوسط 80 درصد است كه حدود 7 هزار و 
300 واحد مسكوني پيش��رفت باالي 95 درصد 
دارد كه مش��كل عدم نصب انش��عاب آب، برق و 

گاز دارند. 
مديرعامل ش��هر پرند گفت: برنامه ما اين است 
كه اي��ن واحدهاي مس��كوني تا پايان س��ال به 
بهره برداري برسد و به س��ال آينده موكول نشود 
به شرط اينكه دس��تگاه هاي خدمات رسان براي 

نصب انشعاب آب، برق و گاز اقدام كنند. 
طاهري در پاسخ به اين سؤال كه آيا براي فروش 
واحدهاي مس��كن مهر فاقد متقاض��ي اقدامات 
تشويقي در نظر گرفته ش��ده است، گفت: به هر 
حال خريد مس��كن مه��ر فاقد متقاض��ي داراي 
شرايط مناس��ب و ويژه اي براي خريداران است 
چراكه اين واحدها 40 ميليون تومان وام مسكن 

با سود 4 درصد دارند. 
وي افزود: قيمت اين واحدهاي مسكوني نيز همان 

قيمت هاي قبل را دارد و افزايش نيافته است. 

۷۳۰۰ واحد مسكن مهر پرند فاقد  آب،برق و گاز  است

هادی غالمحسینی
   گزارش یک

حسین زهره وند |تسنیم

رئیس سازمان دامپزشكي گفت: استفاده از امعا و احشا براي تولید 
خمیر مرغ مجاز نبوده و تنها گوشت باقیمانده روي اسكلت يا مرغ 
ذبح ش�ده پايان دوره بايد براي تولید خمیر مرغ استفاده شود. 
مهدي خل��ج در گفت وگو با فارس، در پاس��خ به اينك��ه چرا به رغم 
ممنوعيت استفاده از خمير مرغ در فرآورده هاي پروتئيني از جمله 
سوسيس و كالباس اين سازمان مجدداً با شرايط خاص اجازه استفاده 
از اين محصول را صادر كرده اس��ت، اظهار داشت: خمير مرغ در كل 

كشورهاي توسعه يافته مورد مصرف قرار مي گيرد. 

وي افزود: بر اساس تعريفي كه سازمان دامپزشكي كشور دارد، مرغ 
پايان دوره تخمگذاري ذبح شده در كشتارگاه هاي صنعتي يا گوشت 
باقيمانده مرغ روي اسكلت آن در كارگاه هاي تحت نظارت سازمان 
دامپزشكي كشور يك توليد بهداشتي است و مصرف آن هيچ منعي 
در فرآورده هاي گوشتي ندارد، اما به ش��رط آنكه ميزان استفاده آن 
در فرآورده نهايي روي بس��ته بندي درج ش��ود.  وي تصريح كرد: در 
كشتارگاه هاي صنعتي مرغ پايان دوره امعا و احشاي آن خالي شده 
كه گوش��ت و الش��ه مي تواند هم به صورت عرضه مستقيم مصرف 

شود و هم به خمير مرغ تبديل شود.  به گزارش خبرنگار فارس، طي 
سال هاي گذشته گزارشات مختلفي مبني بر حمل باقيمانده مرغ از 
جمله چربي پوست و امعا و احش��ا از مرغ فروشي هاي سطح شهر به 
كارگاه هاي توليد خمير مرغ منتشر ش��د كه واكنش هايي را در پي 
داشت تا جايي كه سازمان استاندارد با هماهنگي سازمان دامپزشكي 
استفاده از خمير مرغ را در سوسيس و كالباس ممنوع كرد، اما طي 
يك ماه گذشته سازمان دامپزش��كي اعالم كرد كه استفاده از خمير 

مرغ با رعايت شرايط خاص بالمانع است. 

رئیس سازمان دامپزشكي :

استفاده از امعا و احشا در خمير مرغ همچنان ممنوع است
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