
طبق وعده ستاد مبارزه با قاچاق كاال از امروز مبارزه 
با لوازم خانگي بدون شناسه )قاچاق ( آغاز مي شود. 
اما فعاالن بازار همچنان تأكيد دارند كه هيچ عزمي 
براي مبارزه واقعي با قاچاق وجود ندارد؛ چراكه نه 
توليد كنندگان توانستند  نياز بازار را تأمين كنند 
و نه قاچاق دس�ت كوله بر و ته لنجي اس�ت، بلكه 
لوازم خانگي قاچاق با كانتينر وارد و توزيع مي شود 
و عرضه كنندگان ني�ز با آرامش كام�ل كاالهاي 
قاچاق را با گارانتي خودش�ان عرض�ه مي كنند!
زماني مش��كل قاچاق در بازار لوازم خانگي، فعاليت 
كوله بران يا كاالهايي بود كه ب��ه اصطالح به صورت 
ته لنجي از كشورهاي عربي وارد كشور مي شد؛ اكنون 
مشكل بزرگ تر شده است و ورود اين كاالها به كشور 
دست يك فرد يا گروه معمولي نيست كه بشود با بگير 

و ببند با آن مبارزه كرد. 
به گفته فعاالن بازار، كاالهاي قاچاق با كانتينر وارد 
و به راحتي در كشور توزيع می شود و در معرض ديد 
عموم در فروشگاه ها قرار مي گيرد و مردم نيز به دليل 
بي اعتم��ادي كه به كيفيت كااله��اي داخلي دارند، 
رغبت بيشتري به خريد كاالي قاچاق بدون گارانتي 
دارند. از اين رو تعزي��رات يا اتحاديه هاي مربوطه نيز 
عالقه اي براي به هم زدن آرامش بازار ندارند، به همين 
دليل خريد و ف��روش كاالهاي قاچ��اق رونق دارد و 
توليد كنندگان داخلي همچن��ان از عملكرد ضعيف 

دستگاه هاي نظارتي گله مند هستند. 

يكي از توليد كنندگان لوازم خانگ��ي در گفت و گو با 
»جوان« ضمن تأكيد بر نبود عزم جدي براي مبارزه 
با كاالي قاچاق از همكاري بيمه و شركت پست براي 
جابه جايي اي��ن كاالهاي ممنوعه خب��ر داد و گفت: 
»متأسفانه شركت هاي بيمه مس��تقر در شهرهاي 
مرزي مانند بانه، با بيمه كردن كاالي قاچاق و شركت 
پست با حمل آن به سراسر كش��ور به ورود و توزيع 
لوازم خانگ��ي قاچاق كمك مي كنن��د؛ ضمن اينكه 
توزيع اين كاالهايي كه با كانتينر وارد كشور مي شود، 
بسيار سهل و آسان است و عرضه كنندگان از توقيف 

آن هراسي ندارند.«
وي كه خواست نامش فاش نشود از توقيف چندين 
انبار لوازم خانگ��ي در امين حضور تهران و ش��ورآباد 
خبر داد و افزود: »حج��م اين كاالها به قدري باال بود 
كه نمي توان تصور كرد از طري��ق كوله بر يا ته لنجي 
وارد كشور شده باشد؛ ضمن اينكه در ماه هاي اخير 
متوجه ش��ديم كه برخي ب��ه ازاي صادرات پس��ته، 
زعفران ي��ا مواد پتروش��يمي، لوازم خانگ��ي قاچاق 
تحت عناوي��ن ديگر، وارد كش��ور مي كنند و س��ود 
بس��يار بااليي می برند.« اين توليد كننده با اذعان به 
اينكه توليد كنندگان داخلي نتوانس��تند نياز بازار را 
تأمين كنن��د، تأكيد كرد: »ح��دود ۷۰ تا ۸۰ درصد 
قطعات لوازم خانگي وارداتي است و با بروز تحريم ها 
توليد كنندگان با نصف ظرفيتش��ان مشغول توليد 
هستند، از اين رو خريد و فروش لوازم خانگي قاچاق 

رونق گرفته است.« وي در پاس��خ به اينكه آيا با آغاز 
طرح مبارزه با لوازم خانگي بدون شناسه از امروز بازار 
با كمبود مواجه نمي شود، گفت: »قطعاً اين طرح در 
نيمه راه رها خواهد شد؛ چراكه مسئوالن مربوطه براي 
مبارزه با كاالهايي كه با كانتينر و به صورت انبوه وارد 
مي شود، هيچ عزمي ندارند، زيرا كاال بايد از شهرهاي 
ورودي به كش��ور رديابي و توقيف شود، نه در سطح 

عرضه و فروشگاه ها.« 
برخالف برخي توليد كنندگان و فعاالن بازار، مرتضي 
ميري به مبارزه با لوازم خانگ��ي قاچاق باور دارد و در 
تشريح جزئيات اين طرح كه از امروز آغاز خواهد شد در 
گفت و گو با فارس تصريح كرد: »اتحاديه لوازم خانگي و 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در خصوص اجراي اين 
طرح كاماًل با يكديگر هماهنگ ش��ده اند. اين طرح 
قرار بود در مردادماه سال جاري اجرا شود، اما از آنجا 
كه اعضاي اتحاديه با موضوع شناس��ه كاال آشنايي 
نداشتند، طي نامه اي از دست اندركاران اجراي طرح 
خواستيم كه اجراي طرح در راستاي آشنايي اعضاي 

اتحاديه به اين مقوله به تعويق بيفتد.« 
رئي��س اتحادي��ه فروش��ندگان و توليد كنن��دگان 
لوازم خانگ��ي افزود: »بنابراين با برگزاري جلس��اتي 
كه با حض��ور اعضاي س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و 
ارز و همچني��ن اعض��ای اتحادي��ه فروش��ندگان و 
توليد كنن��دگان لوازم خانگ��ي برگزار ش��د، اعضای 
اتحاديه با مقوله شناسه كاال آش��نا شدند. مقرر شد 

تا اين اعض��ا از م��ورخ 9۸/9/15 از خري��د و عرضه 
لوازم خانگي فاقد شناسه كاال خودداري كنند.« 

وي اظهار داش��ت: »البته با توجه ب��ه اينكه برخي از 
فروشندگان )خرده فروشان( موفق به اخذ شناسه كاال 
براي بعضي از لوازم خانگي موجود در مغازه هاي خود 
نشده بودند، مقرر شد تا دارندگان اين لوازم خانگي با 
پر كردن فرمي كه از سوي اتحاديه در اختيار آنها قرار 
گرفته، اقدام به اخذ شناسه رهگيري براي كاالهاي 

موجود كنند.« 
مي��ري تصريح ك��رد: »دارندگان اي��ن لوازم خانگي 
موجودي خود از لوازم خانگي بدون شناس��ه كاال كه 
به هر دليل موفق به اخذ شناسه براي آن نشده اند را 
از طريق فايل اكسل به اتحاديه تحويل داده و اتحاديه  
هم با تحويل اين اطالعات به مركز شناسه كاال وزارت 
صمت كد رهگيري براي كاالهاي مذكور دريافت كرد 
و رسيدي را در اختيار فروشندگان قرار داده است.« 

وي افزود: »در صورت سركشي بازرسان به واحدهاي 
فروش، فروش��ندگان لوازم خانگي فاقد شناسه كاال 
مي توانند رس��يد اتحاديه را تحويل دهند تا مشكلي 
براي آنها ايجاد نشود.« رئيس اتحاديه فروشندگان 
و توليد كنندگان لوازم خانگي بيان داش��ت: »البته با 
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز توافق شده تا 
دارندگان اين كاالها تا مورخ 99/6/31 فرصت فروش 
داشته باشند و پس از اين تاريخي حتي رسيد اتحاديه 

هم فاقد اعتبار خواهد بود.« 
مرتضی ميری با اشاره به مقدمات الزم براي اجراي 
طرح مب��ارزه با لوازم خانگي گف��ت: »از امروز عرضه 
لوازم خانگي فاقد شناسه كاال و بدون رسيد اتحاديه در 
مورد كاالهاي فاقد شناسه ممنوع است و لوازم خانگي 

فاقد شناسه كاال قاچاق محسوب مي شود.« 
وی درباره وضعيت توليد لوازم خانگي در كشور بيان 
داشت: »بر اساس اعالم ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
از هر سه قلم كاالي لوازم خانگي دو قلم قاچاق است. 
براساس اعالم اين ستاد گردش مالي لوازم خانگي در 
سال 139۷، 3/3 ميليارد دالر بوده كه از اين رقم 2/2 
ميليارد دالر قاچاق است، بنابراين فقط 1/1 ميليارد 

دالر توليد داخلي بوده است.« 
ميری با اش��اره ب��ه اجراي ط��رح مبارزه ب��ا قاچاق 
لوازم خانگ��ي تصريح كرد: »بنابراي��ن بايد توليدات 
داخلي جايگزي��ن لوازم خانگي قاچاق ش��ود كه در 
اين خص��وص از وزارت صنع��ت خواس��ته ايم تا از 
توليد كنندگان تعهد تأمين اخذ كند تا بدين وسيله 

توليد كنندگان داخلي نياز بازار را تأمين كنند.« 
وی با بيان اينكه آمار نياز كشور كاماًل مشخص است، 
گفت: »پيش��نهاد ما براي تأمين ني��از لوازم خانگي 
اين اس��ت كه در صورتي كه توليد كنندگان داخلي 
پاسخگوي تأمين نياز داخل نبودند، اين نياز از طريق 
واردات كنترل ش��ده هوشمند جبران ش��ود. براين 
اساس وضعيت را به مسئوالن وزارت صمت گزارش 
كرده ايم و اميدواريم در اين خصوص تصميم درستي 

اتخاذ شود.« 
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2 کاال از هر 3 کاالی لوازم خانگی قاچاق است!
 طبق وعده ستاد مبارزه با قاچاق كاال از امروز مبارزه با لوازم خانگي بدون شناسه )قاچاق ( آغاز مي شود

 اما فعاالن بازار همچنان تأكيد دارند كه هيچ عزمي براي مبارزه واقعي با قاچاق وجود ندارد

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

كارگزاري های  بورس در مسير سهامي عام شدن 
دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار 
تهران گف�ت: طرح تبديل كردن ش�ركت هاي 
كارگ�زاري بورس به س�هامي عام در دس�تور 
كار هيئت مديره س�ازمان بورس ق�رار دارد. 
روح اهلل ميرصانعي در گفت وگو با فارس، در پاسخ 
به اين پرسش كه چه زماني شركت هاي كارگزاري 
بورس و اوراق بهادار تهران به صورت سهامي عام 
س��هام خود را در بورس عرض��ه مي كنند، گفت: 
اين طرح در صف تصويب هيئت مديره س��ازمان 

بورس ق��رار دارد، اما هنوز به تصويب نرس��يده و 
فكر مي كنم تا آخر سال اين طرح در هيئت مديره 
س��ازمان بورس به تصويب برسد و شرايط عرضه 
سهام كارگزاري هاي س��هامي عام شده در بورس 
فراهم ش��ود. وي افزود: اول باي��د مصوبه هيئت 
مديره سازمان بورس در مورد سهامي عام شدن 
كارگزاري ها تصويب ش��ود، بعد در مورد فرايند 
پذيرش كارگزاري ها در بورس صحبت كنيم كه 
احتماالً اين فرآيند چند ماه طول مي كش��د و به 

نظر من سال آينده سهام اولين كارگزاري  سهامي 
عام شده از طريق بورس به مردم عرضه مي شود. 
ميرصانع��ي در مورد اينكه آيا باي��د حتماً مصوبه 
هيئت مديره س��ازمان بورس وجود داشته باشد 
كه كارگزاري ها در بورس عرضه شوند، گفت: بله 
همينطور است. هيئت مديره سازمان بورس بايد 
اساسنامه تيپ شركت هاي سهامي عام كارگزاري 
را تصويب و چند مورد از ش��رايط عرضه را تعيين 
تكليف كن��د و بعد از آن ش��ركت هاي كارگزاري 

در فراين��د عرضه در بورس ق��رار گيرند. دبيركل 
كانون كارگزاران ب��ورس و اوراق بهادار تهران در 
مورد اينكه خريد سهام كارگزاري ها با محدوديت 
روبه رو خواهد شد، گفت: محدوديت خريد سهام 
از مواردي اس��ت كه بايد هيئت مديره س��ازمان 
بورس تصويب كند كه البت��ه تا درصد محدودي 
خريد سهام آزاد خواهد بود، اما مازاد از حد معيني 
از س��هام، بايد خريدار از س��ازمان ب��ورس مجوز 

دريافت كند. 

    بور س

دولت فرانسه پول کم آورد
باالتري�ن  از  يك�ي  ب�ه  فرانس�ه  بودج�ه  كس�ري 
رس�يد.  اخي�ر  س�ال  س�ه  در  خ�ود  س�طوح 
به گزارش از تريدينگ اكونوميكس، مركز آمار فرانسه اعالم كرد كسري 
بودجه اين كشور تا پايان س��ال 2۰19 به 92/۸4 ميليارد يورو رسيده 
كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه س��ال قبل 16/۸4 ميليارد يورو 

افزايش يافته است. 
فرانسه دومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو و اتحاديه اروپا پس از آلمان 
محسوب مي شود. به گفته مركز آمار اين كش��ور، درآمدهاي دولت با 

4/1درصد كاهش به 39۷/9۸ميليارد يورو رسيده است. 
از سوي ديگر اما حساب ويژه خزانه داري كه تراز صورت حساب ورودي 
و خروجي سرمايه دولت براي اهداف خاص را اندازه مي گيرد تا پايان 
سال 2۰19 به 4/۰۸ ميليارد يورو افزايش پيدا كرده كه اين رقم 3/26 

ميليارد يورو بيشتر از رقم ثبت شده در دوره مشابه سال قبل است. 
همچنين نرخ بيكاري اسپانيا در شرايطي تا پايان سه ماهه چهارم سال 
با ۰/12 درصد كاهش نسبت به س��ه ماهه سوم سال به 13/۸۰ درصد 
رس��يد كه اين نرخ ۰/2درصد كمتر از از نرخ م��ورد انتظار قبلي بوده 
است. شمار افراد بيكار طي اين مدت با 22 هزار و 5۰۰ نفر كاهش به 3 
ميليون و 152 هزار نفر رسيد و شمار شاغالن نيز با 92 هزار و 6۰۰ نفر 
افزايش به 19 ميليون و 96۷ هزار نفر رس��يده است. بخش خصوصي 
طي اين مدت براي 6۷ هزار و 9۰۰ نفر و بخش دولتي براي 24 هزار و 

۷۰۰ نفر شغل ايجاد كرده است. 
در عين حال ش��مار شاغالن جمعيت در س��ن كار ) 15 تا 64 سال( با 
۰/3درصد كاهش به 65/2 درصد رسيد. از مجموع شاغالن فرانسوي 
نرخ اش��تغال تمام وقت با ۰/4درص��د كاهش ب��ه 53/۸ درصد و نرخ 
اشتغال پاره وقت بدون تغيير نسبت به دور قبل در سطح 11/3 درصد 
اندازه گيري شدند. طي اين مدت بخش خدمات بيشترين اشتغالزايي 
را داشته است و پس از آن نيز كش��اورزي، ساخت و ساز و صنعت قرار 
دارند. نرخ مشاركت نيز كه ميزان حضور جمعيت فعال در بازار كار را 

اندازه مي گيرد به 5۷/۷4درصد رسيده است. 
........................................................................................................................

جهش 2۵ درصدي کسري بودجه امريكا
بدت�ر  روز  ه�ر  امري�كا  دول�ت  هزينه كرده�اي  اوض�اع 
ب�ه  ف�درال  دول�ت  بودج�ه  و كس�ري  بدت�ر مي ش�ود  و 
مي�زان متوس�ط 1۰۰ ميلي�ارد دالر در م�اه رس�يده اس�ت. 
به گزارش سي ان بي س��ي، اوضاع هزينه كردهاي دولت امريكا هر روز 
بدتر و بدتر مي شود و كسري بودجه دولت فدرال به ميزان متوسط 1۰۰ 
ميليارد دالر در ماه رسيده است. از سوي ديگر سطح بدهي خانوارهاي 
امريكايی هر روز در حال افزايش و به ركورد 14 تريليون دالر رس��يده 
است. داده هاي خزانه داري امريكا نشان داد كه در چهار ماهه ابتدايي 
سال مالي 2۰2۰ اين كشور با كس��ري بودجه 3۸9/2 ميليارد دالري 
روبه رو شده است. اين نش��ان دهنده يك جهش 25درصدي نسبت به 
دوره مشابه س��ال مالي گذشته اس��ت و حدود 4۰ درصد كل كسري 

بودجه در سال مالي 2۰19 مي باشد. 
در 12 ماه گذش��ته دولت امريكا 1/۰6 تريليون دالر بيش��تر از درآمد 
خود خرج كرده است تا به اين ترتيب كل بدهي ملي به 23/3تريليون 
دالر برس��د. هر چند ميزان درآمد دولت به 1/1۸تريليون دالر رسيد 
كه نسبت به 1/1۰تريليون دالر سال قبل افزايش يافته بود، اما شتاب 

افزايش 9/6 درصدي هزينه كردها بيشتر از رشد درآمد بود. 
داده هاي فدرال رزرو نش��ان داد كه ميزان بدهي خانوارهاي امريكايی 
هم براي بيست و دومين ماه متوالي رش��د كرده و به 14 تريليون دالر 
رسيده است. اين باالترين سطح بدهي اين خانوارها در تاريخ ثبت شده 
آن اس��ت. اين 1/5 تريليون دالر باالتر از ركورد قبلي 12/6۸ تريليون 
دالري در سه ماهه سوم 2۰۰۸ اس��ت كه بالفاصله بعد از آن بازارهاي 

سهام سقوط كردند و ركود بزرگ جهاني به وجود آمد. 
........................................................................................................................

ضربه سختي که رنو خورد 
ش�ركت خودروس�ازي رنوي فرانس�ه ك�ه تحت فش�ار تحريم هاي 
امريكا از ب�ازار ايران خ�ارج ش�ده، اعالم كرد: ب�راي اولي�ن بار در 
ط�ي 1۰ س�ال گذش�ته مي�زان س�وددهي اش كاهش يافته اس�ت. 
به گزارش رويترز، بر اين اساس ميزان درآمدهاي شركت رنو در سال 2۰19 
با 141 ميليون يورو )153 ميليون دالر( كاهش مواجه شده كه از جمله 
داليل آن مي توان  به كاهش 3/4 درصدي فروش قطعات به شركت هاي 
نيسان و دايملر، افت تقاضا براي موتورهاي ديزلي در اروپا، كاهش شديد 
فعاليت هاي مونتاژي در چين و توقف فعاليت ها در ايران به دليل تحريم ها 

اشاره كرد. 
شركت رنو حاش��يه س��ود عملياتي خود را براي س��ال جاري ميالدي از 
4/۸درصد در س��ال 2۰19 به 3 تا 4 درصد كاهش داده اس��ت. كلوتيلد 
دلبوس، مدير اجرايي موقت رنو در بيانيه اي اظهار داشت: به دليل نوسانات 
مورد انتظار در بخش تقاضا چشم انداز رشد در سال 2۰2۰ محدود خواهد 
بود. وي افزود: ش��ركت هنوز تأثيرات احتمالي شيوع ويروس كرونا را در 

برآوردهاي جديد لحاظ نكرده است. 
شركت رنو داراي يك كارخانه خودروسازي در شهر ووهان، محل  اصلي 
ش��يوع ويروس كرونا در چين اس��ت كه چند هفته اي اس��ت در حالت 
قرنطينه قرار دارد. شركت رنو همچنين فعاليت هاي خود را در شهر بوسان 
كره جنوبي به دليل مش��كل در تأمين قطعات حداقل به مدت چهار روز 
متوقف كرده است. ميزان فروش جهاني محصوالت رنو در سال 2۰19 با 

3/3 درصد كاهش به 55/53 ميليارد يورو رسيد. 
........................................................................................................................

سبقت ايرباس از بوئينگ در توليد 
ايرب�اس در 2۰1۹، ۸۶۳ هواپيما به مش�تريانش تحوي�ل داد كه يك 
ركورد ب�راي اين ش�ركت بود، ولي قص�د دارد ح�دود ۸۸۰ هواپيما 
در س�ال جاري ميالدي تحوي�ل دهد و رك�ورد جدي�دي ثبت كند. 
 به گزارش راشاتودي، در ش��رايطي كه هواپيماسازي بوئينگ همچنان 
با پيامدهاي بحران مكس ۷3۷ دست و پنجه نرم مي كند، ايرباس، رقيب 
اروپايي آن قصد دارد تعداد تحويل هواپيم��ا را به باالترين حد در 2۰2۰ 

برساند و ركورد خود را بشكند. 
 مش��تري هاي ايرباس در 2۰19، ۸63 هواپيما درياف��ت كردند كه يك 
ركورد براي اين شركت بود. در حالي كه تعداد تحويل ساالنه اين هواپيما ۸ 
درصد افزايش داشته، هدف آن براي 2۰2۰ از اين هم بلند پروازانه تر است. 
اين هواپيماسازي قصد دارد حدود ۸۸۰ هواپيما در سال جاري ميالدي 
تحويل دهد، ولي س��فارش بزرگ  ۸1/2 ميليارد يورويي )۸۸/3ميليارد 
دالر(، افزايش فروش و ركورد تحويل هواپيما هنوز نتوانسته به اين شركت 

براي حفظ سود ساالنه اش كمك كند. 
 گزارش مالي س��االنه نش��ان مي دهد ايرباس در س��ال گذشته ميالدي 
1/36ميليارد ي��ورو )1/4۸ميليارد دالر( درآمد كمتري داش��ته اس��ت، 
در حالي كه سود خالص آن در 2۰1۸ بيش از 3 ميليارد يورو )3/3ميليارد 
دالر( بود. ايرباس در اوايل سال جاري ميالدي تحت بررسي هاي طوالني 
مدت فس��اد قرار گرفت و مجبور ش��د 3/6ميليارد يورو )4 ميليارد دالر( 
جريمه بپردازد. اين خبر بالفاصله پس از آن اعالم ش��د كه بوئينگ اعالم 
كرد در ژانويه هيچ سفارش��ي ثبت نكرده و فق��ط 13هواپيما در اين ماه 
تحويل داده است. اين غول هواپيماسازي امريكا قباًل اعالم كرده بود 636 
ميليون دالر در 2۰19 از دست داده كه اولين ضرر ساالنه آن طي شش دهه 
گذشته بوده است. اين نتايج نااميد كننده ساالنه پس از يك سال سخت 
براي بوئينگ به دست آمد. هواپيماهاي مكس ۷3۷ كه زماني پرفروش ترين 
هواپيماهاي بوئينگ بودند، پس از دو سقوط مرگبار طي پنج ماه و كشته 

شدن 346 نفر، در سراسر جهان زمين گير شده اند. 

واکنش مرغداران به ترياک خوری مرغ ها
م�رغ  پرورش دهن�دگان  انجم�ن  مدي�ره  هيئ�ت  رئي�س 
گوش�تي در واكن�ش ب�ه خب�ر خوران�دن تري�اك ب�ه مرغ ه�ا 
اع�الم ك�رد ك�ه خوران�دن تري�اك ب�ه م�رغ هي�چ توجيه�ي 
ن�دارد و مرغداري ه�ا تحت نظ�ارت دامپزش�ك هس�تند. 
به گزارش ايسنا، به تازگي خبري در فضاي مجازي منتشر شد كه براي 
افزايش وزن مرغ ها و مقاوم كردن آنها در برابر بيماري، ترياك به آنها 
خورانده مي ش��ود؛ خبري كه واكنش هاي بس��ياري را در پي داشت و 
سازمان دامپزشكي نيز آن را سراسر كذب و بدون منبع موثق دانست 
و خواستار پيگيري اين دست اخبار از سوي منابع معتبر و موثق شد. 
در اين راستا رئيس هيئت مديره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي 
نيز اين موضوع را شايعه دانست و اعالم كرد كه مرغداري ها تحت نظر 
دامپزشك بوده و مي توان براي افزايش وزن مرغ و مقاوم سازي آنها در 

برابر بيماري از مكمل ها و ويتامين ها استفاده كرد. 
محمد يوس��في، رئيس هيئت مديره انجم��ن پرورش دهندگان مرغ 
گوشتي با رد خبر خوراندن ترياك به مرغ ها به ايسنا گفت: ممكن است 
در بين حدود 2۷هزار واحد مرغداري در يك يا دو واحد كه قديمي بوده 
و به صورت س��نتي هم كار مي كنند، اين اتفاق رخ داده باشد، ولي در 
مرغداري هاي صنعتي قطعاً نبوده است و به طور كل هيچ توجيهي هم 
ندارد. از طرفي اگر فرض را بر اين بگيريم كه در يك مرغداري 1۰۰ هزار 
مرغ وجود داشته باشد، در اين صورت بايد حجم زيادي ترياك تهيه و 

به مرغ ها خورانده شود كه طبيعتاً منطقي نيست. 
وي ادامه داد: همه مرغداري ها تحت نظر دامپزشك متخصص هستند 
و در واحدهاي مرغ مادر يعني توليدكنندگان جوجه يكروزه، سالمت 
جوجه ها تا ورود به بازار و حتي در كش��تارگاه هم كنترل مي ش��ود. از 
طرفي براي افزايش وزن مرغ ها و كنترل بيماري آنها مي توان از مكمل، 
ويتامين ها و اس��يدهاي آمينه مخصوص استفاده كرد. به گفته رئيس 
هيئت مديره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي، ترياك تأثيري بر 

وزن مرغ ندارد. 
........................................................................................................................
هزينه  سبد معيشت کارگران، ۶ ميليون تومان 

دبي�ر كل كان�ون عالي انجمن ه�اي صنف�ي كارگران با اش�اره به 
اينك�ه خ�ط فق�ر در بي�ن آح�اد كارگ�ران ح�دود ۸ ميلي�ون 
توم�ان اس�ت، گف�ت: اگ�ر فق�ط بخواهي�م هزينه ه�اي تأمين 
معيش�ت كارگ�ران را بگوييم ح�دود ۶ميلي�ون توم�ان با بحث 
مس�كن و بهداش�ت براي ي�ك زندگ�ي چهار نف�ره نياز اس�ت. 
هادي ابوي، دبي��ركل كانون عال��ي انجمن هاي صنف��ي كارگران در 
گفت وگو با تسنيم، درباره توجه به سبد معيشت كارگران براي بررسي 
دستمزد س��ال 99 گفت: نمايندگان كارگران از مفاد قانوني موضوع 
بيشتري نمي خواهند. در ماده 41 قانون كار به اينكه دستمزد كارگران 
براساس چه مواردي تعيين شود، اشاره شده است. نمايندگان كارگران 
به دنبال اين هستند كه دستمزد به گونه اي تعيين شود كه سبد معيشت 

زندگي كارگران تأمين شود. 
وي با بيان اينكه جلسات شوراي عالي كار به صورت سه جانبه )دولت، 
كارگر و كارفرما( برگزار مي ش��ود، افزود: ما هم قبول داريم كه شرايط 
اقتصادي كشور مناسب نيست، اما انتظار داريم كه دولت به عنوان يكي 
از ضلع هاي ش��ريك اجتماعي كمكي كند تا تعادلي بين درخواس��ت 
كارگران براي تأمين سبدمعيشت و مشكالت كارفرمايان برقرار شود. 

 ابوي با بيان اينكه خط فق��ر در بين آحاد كارگ��ران حدود ۸ميليون 
تومان اس��ت، گفت: كارگران طي جلس��اتي كه براي بررس��ي تعيين 
هزينه هاي سبد معيشت دارند به اين نتيجه رسيده اند كه خط فقر در 
بين آحاد كارگران حدود ۸ ميليون تومان است، اما اگر بخواهيم فقط 
رقم هزينه هاي زندگي را اعالم كنيم اي��ن رقم حدود 6ميليون تومان 
است. اگر فقط بخواهيم هزينه هاي تأمين معيشت كارگران را بگوييم 
حدود 6ميليون تومان با بحث مسكن و بهداشت براي يك زندگي چهار 

نفره نياز است. 
 دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران تأكيد كرد: رقم هزينه 
زندگي كارگران ديگر كمت��ر از 6ميليون تومان نيس��ت. اين را قبول 
داريم كه كارفرمايان هم با مشكالتي در مسير توليد روبه رو هستند، اما 
دولت بايد اقدامي كند تا تعادلي بين درخواست كارگران و كارفرمايان 

ايجاد شود. 
وي بيان كرد: عمده توليد كنندگان از شرايط توليد خود ناراضي نيستند، 
شرايط تحريم باعث شده است كه آنها توليدات خود را در داخل بهتر به 
فروش برسانند. توليدات آنها در انبارها نمانده است. اكثر كارفرمايان از 

شرايط فروش خود رضايت دارند. 
........................................................................................................................

افزايش ۵ هزارتوماني قيمت دام زنده
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران با بيان اينكه تصويب 
طرح خريد تضميني گوشت موجب افزايش ٥هزارتوماني قيمت 
دام زنده ش�ده، از تأخير وزارت صمت در ابالغ ط�رح انتقاد كرد. 
سيداحمد مقدسي در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه تاكنون دولت 
خريد تضميني گوشت از توليدكنندگان داخلي را شروع نكرده است، 
گفت: زماني كه اين طرح مصوب ش��د، قيمت دام زنده سنگين كه در 
بازار ب��ه كيلويي 23 هزارتومان رس��يده بود به ح��دود 2۷هزارتومان 

افزايش يافت. 
وي تصريح كرد: اين قيمت هنوز 4 هزار و ۷۰۰ تومان با نرخ تمام شده 
توليد فاصله دارد. رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران كشور 
ادامه داد: متأس��فانه مس��ئوالن وزارت صمت به دليل اينكه توانايي 
كنترل بازار را ندارند و نگران هستند كه قيمت گران شود، هنوز خريد 
گوشت را به ش��ركت پش��تيباني امور دام ابالغ نكردند، اين در حالي 
است كه دامداران در زيان هس��تند و ادامه روند فعلي روي توليد در 
سال آينده تأثيرگذار خواهد بود. مقدسي با بيان اينكه محدود كردن 
صادرات در شرايط فعلي تأثيري روي بازار ندارد، گفت: به گفته خود 
مسئوالن تا برج 9 امس��ال 11۷هزارتن گوشت وارد شده كه چندين 
برابر نياز بوده اس��ت. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
حذف ارز 4 هزار و 2۰۰  توماني كره اظهار داش��ت: اين اتفاق بس��يار 
خوبي بود؛ چراكه بيش از نياز كره وارد مي شد و توليدكنندگان داخلي 

قادر به رقابت با آن نبودند. 

مديرعام�ل ش�ركت پش�تيباني ام�ور دام 
گفت: امس�ال توليد گوش�ت و م�رغ عالي بود 
و چه�ار م�اه اس�ت ك�ه م�ازاد تولي�د داريم. 
به گزارش صدا و سيما، حسن عباسي معروفان در 
يك برنامه تلويزيوني اظهار داشت: برنامه ريزي ها 
به گونه اي انجام گرفته كه توليد مس��تمر داش��ته 
باش��يم؛ االن وضع ذخاير اس��تراتژيك ما كافي و 
خوب اس��ت و از اول امس��ال تا امروز گوشت مرغ 
وارد نكرده ايم و گوش��ت قرمز هم بخش خصوصي 
وارد كرده و ما گوش��ت توليد داخل را براي ذخيره 
استراتژيك و حمايت از توليدكنندگان خريداري 

مي كنيم و هيچ نيازي به واردات نداريم. 
وي درخصوص قيم��ت دام زنده كيلوي��ي 2۸ هزار 
تومان و نرخ متفاوت گوش��ت در سطح شهر گفت: 
گوش��ت ها كيفيت متفاوت دارند؛ گوش��ت گوساله 
با كيفيت شقه اي بايد كيلويي ۷2 هزار تومان به دست 
مصرف كننده برسد و گوشت گوسفند ۸3 هزار تومان 
و اگر فروشنده اي بيش��تر از اين مي فروشد بايد ديد 
كجاي شهر است، ضمن اينكه خود مردم هم بايد از 
مراكزي كه گوشت را به قيمت مصوب مي فروشند، 
خريداري كنند. مصطفي دارايي نژاد، رئيس اتحاديه 
بارفروشان نيز گفت: توليدات ميوه ما به ويژه توليد 
سيب و پرتقال دو برابر پارسال است و كيفيت سيب 
و پرتقال هم درجه يك اس��ت و آنق��در توليد داريم 
كه پيش��نهاد كرده ايم به دولت با قيمت مناسب از 
كشاورزان خريداري شود كه كشاورزان متضرر نشوند 

و اجازه دهند صادرات هم داشته باشيم. 
وي ادامه داد: 3۰هزار تن پرتقال و 3۰هزار تن سيب 
براي كل كشور و 4هزار تن پرتقال و 3 هزار تن سيب 
هم براي تهران تأمين شده، االن حدود 12هزار تن 
ورودي سيب و پرتقال در استان تهران داريم و شب 

عيد باالي 3۰ هزار تن در ميادين عرضه داريم. 
دارايي نژاد با بيان اينكه واردات موز براي شب عيد 
برنامه ريزي شده است، گفت: براي صادرات هم به 
كشورهايي مثل روسيه، افغانس��تان، هندوستان، 

پاكستان و عراق برنامه ريزي كرده ايم. 
ابراهيمي نيا، رئيس اتاق اصن��اف هم با بيان اينكه 
دولت هيچ دخالت��ي در بازار ن��دارد و فقط نظارت 
مي كند، گفت: گذشته از نظارت اصناف و اتحاديه ها 
و تعزيرات، مردم خودشان بهترين ناظران هستند و 

اگر كااليي برچسب قيمت ندارد، نخرند. 
او با بيان اينكه در واقع نيازي به نمايشگاه هاي بهاره 
هم نيس��ت، افزود: شرايط امس��ال خيلي متفاوت 
است و خود اصناف و كس��به و بازار در ارزانفروشي 

رقابت مي كنند. ياسر رايگاني، سخنگوي سازمان 
تعزيرات گفت: بايد برنامه ريزي ها به نحوي باش��د 
كه در آستانه عيد امكان گرانفروشي فراهم نشود. 
سال گذشته قيمت مرغ 12هزار تومان بود، اما در 
همين تهران 2۰ هزار تومان فروخته ش��د و حتي 
ميوه هاي تنظيم بازار را عده اي تا سه برابر قيمت به 
مردم مي فروختند. با اينكه قيمت دام زنده كيلويي 
2۷ هزار تومان است، اما قيمت گوشت گرم پايين 
نيام��ده و همان 1۰۰ ه��زار و 11۰ ه��زار تومان و 

گوساله 9۰ هزار تومان به دست مردم مي رسد. 
محمدرضا كالمي، مديركل تنظيم بازار وزارت صمت 
هم با اش��اره به اقدامات انجام گرفته و ذخاير كافي 
گوشت و مرغ، ميوه، برنج و ش��كر گفت: نظارت ها 
و بازرسي ها براي جلوگيري از تخلف و گرانفروشي 
مستمر وجود دارد، اما خود مردم هم بايد اقالم گران 

يا بدون درج قيمت را نخرند. 
حسين محمدي، رئيس اتحاديه قاليشويان هم با 
بيان اينكه قيمت هاي شست وش��و امسال نسبت 
به پارس��ال تغيير نكرده اس��ت، گفت: مردم حتماً 
به قاليش��ويان مجاز و صاحب جواز مراجعه كنند 
تا متضرر نشوند. عليرضا نيك آئين، رئيس اتحاديه 
تعميركاران خودرو هم افزود: 1۰۰ واحد تعميرگاهي 
در ايام عيد كشيك هستند و به خدمات دهي ادامه 
خواهند داد و ۸۰ بازرس اتحاديه هم در سطح شهر 
بر كار تعميركاران نظارت دارند و اگر مردم مشكلي 

داشتند با شماره ۷۷646۰6۰ تماس بگيرند. 

امسال به وفور ميوه و گوشت داريم
آخرين وضعيت تأمين كاالهاي شب عيد تشريح شد

   گزارش 2


