
مي�دان آزادگان جنوب�ي، بزرگ تري�ن تراژدي 
صنعت نف�ت اس�ت؛ ميدان�ي كه باي�د ظرفيت 
تولي�دش بي�ش از 400ه�زار بش�كه مي ب�ود، 
ول�ي ب�ه دلي�ل ش�لختگي اقدام�ات وزارت 
نف�ت و ن�گاه وي�ژه ب�ه ش�ركت هاي اروپايي با 
ظرفيت 100هزار بش�كه به ثبت رس�يده است. 
23سال از كش��ف ميدان آزادگان جنوبی مي گذرد. 
از زمان دولت اصالحات ك��ه دولت وقت اين ميدان 
را به ش��ركت اينپكس هديه كرد، شركتي كه هيچ 
سابقه فعاليت بزرگي در باالدست نداشت و به لطف 
تصميم دولت اصالحات، صاحب بزرگ ترين ميدان 
نفتي ايران شد. هشت سال آن دوره، هيچ كار بزرگي 
روي آزادگان جنوبي انجام نشد تا اينكه ژاپني ها در 
سال 85 اعالم كردند به دليل تحريم هاي امريكا قصد 
كناره گيري از اين پروژه را دارند.  تهيه برنامه توسعه 
جامع ميدان، پاك س��ازي ميدان از مين و مهمات 
جنگي توسط ارتش، سپاه و شركت هاي خصوصي 
داخلي تحت نظ��ارت خارجي به دليل درخواس��ت 
INPEX، جاده سازي توس��ط پيمانكاران داخلي، 
حفاري پنج حلقه چاه اكتش��افي توس��ط مديريت 
عمليات اكتش��اف، هدايت آب هاي سطحي و حفر 
كانال، احداث كمپ ها و احداث تعدادي موقعيت چاه 

تنها كاري بود كه اين شركت ژاپني انجام داد. 
اينپكش از ايران رفت و تنها عايدي اش هشت سال 
درجا زدن بود. دولت بعدي تصميم گرفت اين ميدان 
را توس��ط ش��ركت هاي داخلي به توليد زودهنگام 

برساند تا مذاكرات با شرك�ت هاي ديگر را ادامه دهد. 
در واقع اتفاق��ي ك��ه در آن دوره رخ داد، اين بود كه 
وزارت نفت اجازه نداد كار توسعه اين ميدان بخوابد، 
بنابراين به صورت موازي هم اين ميدان را توسعه اوليه 
داد و هم مذاكرات با شرك�ت هاي خارجي را به پيش 
برد. پروژه توليد زودهنگام اين ميدان توسط شركت 
مناطق نفت خيز جنوب آغاز شد و كمتر از يك سال 
توليد 50ه��زار بش��كه اي رقم خ��ورد. نكته جالب 
اينجاست كه درآمد حاصل از اين توليد تاكنون بالغ 
بر ۱0 ميليارد دالر شده است؛ تقريباً معادل هزينه 
توس��عه كامل ميدان آزادگان با ظرفيت ۶00 هزار 

بشكه در روز. 
  ورود چيني ها

در دوره اي كه تحريم ها بسيار شديد شده بود وزارت 
نفت در همكاري با چيني ها سه پروژه مهم را با آنها به 
پيش برد؛ آزادگان جنوبي، آزادگان شمالي و يادآوران. 
شركت سي ان پي س��ي چين روي آزادگان جنوبي 
تمركز بسياري داشت و مذاكرات خود را در اين ميدان 

و آزادگان شمالي به پيش برد. 
ناجي سعدوني، مديرعامل اسبق شركت مهندسي و 
توسعه نفت كه همه قراردادهاي ميادين غرب كارون 
توس��ط وي پايه ريزي و امضا ش��د، در اين خصوص 
مي گويد: »آزادگان دو قس��مت ش��ده بود، در واقع 
ي��ك آزادگان در ابع��اد ۱5 در ۶0 كيلومتر بيش��تر 
نبود؛ منتهي آن زمان ما نتوانستيم يك قسمت آن را 
به طوركامل لرزه نگاري كنيم، چراكه هور و باتالقي بود 

و همان قسمت را از قرارداد ژاپني ها و بعداً چيني ها 
خارج كرديم. يك قسمتي از آزادگان كه ما نام آن را 
آزادگان شمالي گذاشته بوديم و  مورد توجه روس ها 
نيز بود و حتي براي آن بخش روس ها MDP اوليه 
هم ارائه كردند. اگر اشتباه نكنم شركت لوك اويل بود، 
اما به دليل تحريم و كندي كه در كار و مذاكره داشتند، 
نيامدند. بعده��ا چيني ها هم در س��ال ۱38۶ براي 
توسعه ميدان آزادگان شمالي اعالم آمادگي كردند و 
سريع ترين مذاكره قراردادي به مدت ۱5ماه انجام و 
طرح جامع توسعه توافق و نهايتاً قرارداد در نيمه اول 

۱38۷ در زمان وزارت نوذري امضا شد.«
وي به خبرگزاري مهر نيز گفته است: »قرارداد آزادگان 
شمالي در اوج تحريم ها امضا شد. اين نكته را حتماً بايد 
بگويم كه توسعه آزادگان شمالي يكي از پروژه هاي 
بسيار موفق بود، همان پيش بيني اي كه ما براي آن 
كرده بوديم محقق ش��د؛ با 55 حلقه چاه و ۷5 هزار 
بشكه توليد.« سعدوني با اشاره به روند امضاي قرارداد 
آزادگان جنوبي مي افزايد: »برخالف آزادگان شمالي 
و يادآوران، مذاكرات چيني ها براي آزادگان جنوبي تا 
سال 8۹ و ۹0هم طول كشيد، يعني دو سالي كه آنها 
مذاكره مي كردند سال 88 و 8۹ اوج مذاكرات بود و 
  (Pre MDP)در سال ۹0 تقريباً طرح توسعه اوليه
پذيرفته شد و نهايتاً در سال ۹۱ قرارداد توسعه ميدان 

با شركت سي ان پي سي امضا شد.«
  عاقبت نگاه ضدچيني

با ورود زنگنه به وزارت نفت در سال ۹2، به يك سال 

هم نكش��يد كه چيني ها از آزادگان جنوبي خلع يد 
شدند؛ هرچند وزارت نفت مي گويد اين فسخ قرارداد 
به دليل كم كاري سي ان پي سي در ميدان بوده است، 
اما اصل ماجرا به موضوع ديگري برمي گردد. طبقه 
حاكم بر وزارت نفت به دليل عالقه شديد به غربي ها، 
بارها عليه چين موضع گرفته و از آنها انتقاد كردند و 
در مقابل، به تمجيد از شركت هاي غربي پرداختند. 
نهايت اين نگاه به اخراج سي ان پي س��ي ختم ش��د. 
س��عدوني درباره اتفاقات س��ال ۹3 و دولت يازدهم 
مي گويد: »ثمره آن تصميمات و اقدامات كه منجر به 
امضا قراردادهاي محكمي براي كشور شد، در سال 
۹5 هم ديده شد كه رئيس جمهور و وزير نفت با افتخار 
روبان آن را پاره كردند. معطل كردن كار توس��عه به 
دليل يا بهانه حضور شركت هاي برتر اروپايي خطايي 
بزرگ و خود كم بيني و موجب خسارت و مايه حقارت 
است و جبران ناپذير و نمونه آشكار و بارز اين خطاي 
بزرگ تصميمات گرفته ش��ده در طول هفت سال 
گذشته در ميدان آزادگان جنوبي است.« وي ادامه 
مي دهد: »تبعات اين خطاي بزرگ بيش از ۴0ميليارد 
دالر ضرر تاكنون و تا چند سال آينده است. خطايي 
فاحش و توجيه ناپذير! در صورت��ي كه امروز برنامه 
را بازنگري و تصحي��ح كنيم و اقدام��ات اجرايي را 
به سرعت انجام دهيم چهار سال آينده به كارخانه اي 
مي رسيم كه بايد س��ال ۹۴ مي رسيديم و اين يعني 

استمرار خسارت در ميدان مشترك.«
اين چهره نفتي كه پس از سال ها، روزه سكوت خود 
را شكسته در بخش مهمي از اظهارات خود به نكات 
بسيار مهمي اش��اره مي كند: »اتفاقي كه آن دوره 
رخ داد، اين بود كه تصميم گرفتيم اين پروژه ها را 
شروع كنيم و با يك اراده جدي غرب كارون توسعه 
پيدا كند؛ در آن دوره بسيار مذاكره كرديم و همه 
را متقاعد مي كرديم بايد براي برداشت از ميادين 
مش��ترك غرب كارون به مي��دان بيايند؛ نتيجه 
آن تالش ها و تصميم گيري ه��ا را مي توانيم امروز 
ببينيم كه نتيجه همان اقدامات بيش از 5ميليارد 
دالر فقط در آزادگان شمالي نصيب كشور كرده و 
ظرفيت توليد غرب كارون را در مجموع طرح ها به 
بيش از 300 هزار بشكه رسانده است. البته بسيار 
پايين و درخور سابقه و تجربه و به ويژه توان داخلي 
و ملي ما نيست. بعد از گذشت 2۴سال فعاليت در 
غرب كارون امروز بايد تولي��د از آن منطقه باالي 
يك ميليون بش��كه در روز باشد. تأثير تحريم هم 
در اين ناكارآمدي حداكثر ۱0 درصد است. بيشتر 
ناكارآمدي، ندانم كاري، لجبازي و اميد بستن به 
سراب بهترين ها بوده اس��ت و بيشتر بي تدبيري 

جمعي!.«
چيني ها از آزادگان جنوبي اخراج ش��دند تا ميزان 
توليد در س��ال ۹۶ به 3۶0 هزار بشكه برسد، اما اين 
وع��ده وزارت نفت هم ب��ه جايي نرس��يد. در تاريخ 
خواهند نوشت كه زنگنه با ۱۶س��ال سابقه وزارت، 
تنها 50 هزار بشكه به ظرفيت ميدان نفتي آزادگان 

اضافه كرد. 
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داستان تلخ آزادگان در بند غرب!
نگاهي آماري و تاريخي به 16سال تعلل در توسعه بزرگ ترين ميدان نفتي كشور

 40ميليارد دالر خسارت محض! ميلياردها دالري كه به واسطه نگاه به غرب به جمهوري اسالمي ايران تحميل شد
 و حاال كسي از وزارت نفت نمي پرسد كه دقيقاً در بزرگ ترين ميدان نفتي كشور چه كرديد!

وحیدحاجیپور
گزارشیک

نگاه بندري روسيه به ايران
روسيه يك بندر جديد با ظرفيت 12/5 ميليون تن در منطقه كالميكيا 
مي سازد كه بنادر ايران، هند و قزاقستان را به روسيه متصل خواهد كرد. 
 به گزارش راش��اتودي، يك بندر دريايي با ظرفي��ت ۱2/5ميليون تن در 
منطقه كالميكيا در روسيه در نزديكي شهر الگان ساخته مي شود. اين بندر، 

بنادر ايران، هند و قزاقستان را به روسيه متصل خواهد كرد. 
اين بندر جديد از 32پايانه بارگيري و س��اير تأسيس��ات تش��كيل شده و 
ظرفيت ذخيره س��ازي همزمان 300ه��زار تن غ��الت را دارد. همچنين 
پايانه هايي براي ذخيره روغن هاي گياهي، ميوه و سبزيجات و ساير كاالها 
ساخته مي شود. اين پايانه ها هركدام 5 ميليون تن ظرفيت دارند و ظرفيت 

پايانه محموله هاي مايع هم به 500 هزار تن مي رسد. 
حمل و نقل كانتينري يكي از اهداف اميدبخش اين بندر جديد است چون 
قطب هاي فعلي حمل و نقل دريايي در مناطق همسايه، براي اين كار در نظر 
گرفته نشده اند. قرار است حمل و نقل كانتينري بيشتر از هند و كشورهاي 

حاشيه خليج فارس و از طريق ايران انجام شود. 
 اين بندر روسي در درياي مازندران به طرز قابل توجهي زمان مورد نياز براي 
تحويل كاالها از چين و ساير كشورهاي آسيايي به اروپا را كاهش مي دهد. 

نرخ تورم فرانسه 4  برابر شد
ن�رخ ت�ورم فرانس�ه در 12م�اه منته�ي ب�ه ژوئ�ن ب�ا 0/6 درص�د 
افزايش نس�بت ب�ه مدت مش�ابه م�اه قبل ب�ه 0/8 درص�د افزايش 
پي�دا ك�رده ك�ه اي�ن ن�رخ ت�ورم، باالتري�ن ت�ورم ثبت ش�ده در 
اي�ن كش�ور از ابت�داي آغ�از بح�ران كرون�ا تاكن�ون بوده اس�ت. 
به گزارش تريدينگ اكونوميكس، مهم ترين عامل افزايشي نرخ تورم طي 
اين مدت مربوط به بخش تنباكو و دخانيات بوده اس��ت كه تورم آن طي 
اين مدت به ۱3/8درصد رسيده است. در بين ساير بخش ها نرخ تورم مواد 
غذايي با ۱/5درصد كاهش نس��بت به ماه قبل به ۱/۱درصد رسيده، ولي 
تورم بخش ان��رژي از منفي ۹/3درصد به منف��ي ۷/۴ درصد افزايش پيدا 

كرده است. 
از سوي ديگر نرخ تورم آلمان در ماه ژوئن باز هم نسبت به نرخ هدف گذاري 
شده 2درصدي فاصله داشته اس��ت. نرخ تورم بزرگ ترين اقتصاد اروپايي 
يعني آلمان در ۱2ماه منتهي به ژوئن با يك درصد كاهش نسبت به مدت 

مشابه ماه قبل به منفي 0/۱ درصد رسيد. 
اين نرخ تورم كه پايين ترين تورم ثبت ش��ده از آوريل سال 20۱۶ در اين 
كشور محس��وب مي ش��ود، بيش از همه تحت تأثير كاهش قيمت بخش 
انرژي قرار گرفته كه نرخ تورم آن به منفي ۶/۷ درصد رسيده است. طبق 
اعالم مركز آمار آلمان، تورم در بخش مواد غذايي به ۱/2 درصد كاهش پيدا 
كرده است.  متوسط نرخ تورم آلمان در سال هاي ۱۹50 تا 20۱۹ برابر با 
2/3۷ درصد بوده است كه باالترين رقم مربوط به اكتبر ۱۹5۱ با ۱۱/5۴ 
درصد و كمترين نرخ تورم نيز تورم منفي ۷/۶2درصدي ماه ژوئن س��ال 

۱۹50 بوده است. 

تعطيل شدن دائمي 2 پااليشگاه در امريكا 
دو  دارد  قص�د  ك�رد:  اع�الم  پترولي�وم  مارات�ون  ش�ركت 
دلي�ل  ب�ه  را  نيومكزيك�و  و  كاليفرني�ا  در  پااليش�گاه خ�ود 
كاه�ش تقاض�ا ب�راي س�وخت ب�راي هميش�ه تعطي�ل كن�د. 
به گزارش رويترز، شركت ماراتون كه بزرگ ترين توليدكننده سوخت در 
امريكا به شمار مي رود پيش از اين به خاطر شيوع ويروس كرونا و ضعيف 
شدن تقاضا براي حامل هاي انرژي در اين كشور فعاليت اين دو پااليشگاه 

را موقتاً تعطيل كرده بود. 
به طور كلي پااليشگاه ها در امريكا به خاطر سقوط قابل توجه تقاضا براي 
سوخت خودرو و سوخت هواپيما ظرفيت توليد خود را 20 درصد كاهش 
داده اند. پااليشگاه ماراتون در كاليفرنيا چهارمين پااليشگاه بزرگ در اين 
ايالت به شمار مي رود و بنا به اعالم ماراتون قرار است از آن فقط به عنوان 

تأسيسات انبار نفت استفاده شود. 
البته ماراتون گفته، در آينده احتماالً از اين تأسيسات براي توليد سوخت 
ديزل پاك كه از زباله هاي صنعتي و روغن خوراكي مصرف شده به دست 

مي آيد، استفاده خواهد كرد. 
بنا به اعالم مؤسس��ه ريس��يتينيو انتظار مي رود، اين شركت بزرگ توليد 
سوخت در امريكا براي س��ه ماهه دوم س��ال جاري به ازاي هر سهم خود 
۱/۷5دالر ضرر به ثبت برساند. اين در حالي است كه در مدت مشابه سال 

گذشته ماراتون ۱/۷3دالر تقسيم سود كرده بود. 
اين شركت همچنين قصد دارد شبكه پمپ بنزين هاي خود به نام اسپيدوي 
را هم به فروش برس��اند كه ۱5 تا ۱۷ ميليارد دالر از محل فروش دس��ت 

ماراتون را خواهد گرفت. 

ازسرگيري ساخت نورد استريم2 
آژان�س ان�رژي دانم�ارك اع�الم ك�رد خط لول�ه ن�ورد اس�تريم 
2 از ۳ آگوس�ت مج�وز بازگش�ت ب�ه س�اخت خواه�د داش�ت. 
به گزارش اسپوتنيك، عمليات احداث اين خط لوله ۹/5 ميليارد يورويي و 
۱,230 كيلومتري سال گذشته به دنبال تهديد امريكا به وضع تحريم هاي 

كشنده بر عليه پيمانكار سوئيسي آن متوقف شد. 
در بيانيه آژانس انرژي دانمارك اعالم شد حتي در صورتي كه در اين بازه 
زماني اعتراضي به اين مجوز ثبت شود، تنها صورتي مجوز باطل خواهد شد 

كه هيئت صدور مجوز تصميم به اين كار بگيرد. 
طي اين مجوز دولت دانمارك به كشتي هاي لوله گذار ثابت و كشتي هاي 
جاگذاري متحرك اجازه مي دهد تا اين خط لول��ه را در آب هاي دانمارك 

تكميل كنند. 

سخاوت 2/2 ميليارد دالري غول نفتي 
گروه ويتول س�ال گذش�ته از طريق بازخري�د س�هام، 2/2ميليارد 
دالر به مدي�ران و معامل�ه گرانش پرداخ�ت كرد كه بذل و بخش�ش 
غيرمعمولي در شرايط تغييرات مديريتي اين غول بازرگاني نفت بود. 
به گزارش ايس��نا، بازخريد س��هام، روش اصلي ويتول براي پاداش دادن 
به حدود 350 كارمندي اس��ت كه اين ش��ركت را به صورت خصوصي در 

دست دارند. 
طبق حس��اب هاي س��االنه ويتول، اين ش��ركت بازرگاني نف��ت بيش از 

۱۴ميليارد دالر را در ۱5سال گذشته به شركاي خود داده است. 
اين رقم ثروتي را بارز مي كند كه صنعت بازرگاني كاال به كادر كوچكي از 
مديرانش بخشيده كه در فراز و فرود بازارهاي انرژي طي دو دهه گذشته 
موج سواري كرده اند. ويتول كه مديرعاملي آن بر عهده راسل هاردي است، 

بزرگ ترين شركت بازرگاني نفت مستقل جهان است. 
اگر بازخريد سهام با سود نقدي منطبق ش��ود، پرداخت سال 20۱۹ اين 
شركت معادل بيش از ۶ميليون دالر به ازاي هر شريك بوده كه در مقايسه 
با پاداش ها در بانك هاي سرمايه گذاري بزرگ امريكايي رقم چشمگيري 
اس��ت، اما برخالف غول هاي وال استريت، مالكيت ويتول خصوصي است.  
ويتول در سال هاي اخير سود قوي داش��ته و اين روند در سال 20۱۹ نيز 
ادامه يافت و اين شركت 2/3 ميليارد دالر درآمد خالص داشت كه با ركورد 
ثبت شده در سال 200۹ برابر بود. ش��ركت ويتول اعالم كرده كه از حجم 
باالتر تجارت و محدوديت نسبي بازارهاي نفت در سال 20۱۹ سود برده و 
توانسته حاشيه سود باالتري داشته باشد. ساير شركت هاي بازرگاني نفت 

هم سود قوي در سال 20۱۹ گزارش كردند. 
ويتول روزانه 8ميليون بشكه نفت و فرآورده هاي نفتي را تجارت مي كند كه 
براي تأمين تقاضاي پنج كشور آلمان، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و انگليس كافي 
است. اين ش��ركت از دفاتري در لندن اداره مي شود، اما تصميمات نهايي 
توسط شركت هولدينگ در لوكزامبورگ گرفته مي شود. نتايج مالي ويتول 

علناً اعالم نمي شود، اما در اختيار بانكداران و سايرين قرار مي گيرد. 

بيش از يك ماه اس�ت ك�ه قيمت م�رغ افزايش 
يافته و س�تاد تنظيم بازار با انواع روش ها مانند 
تعيين نرخ مصوب، توزيع معدود دان مرغ دولتي 
و تهديد گران فروش�ان به جريم�ه نقدي تالش 
كرده تا قيمت را كاهش دهد، اما بازار مرغ ديگر 
با دس�تور و تهديد تنظيم نمي ش�ود. ب�ه گفته 
فعاالن ب�ازار، به اس�تثناي مرغ�داران بزرگ و 
صنعتي، حدود 50درصد مرغداري هاي كوچك 
از رده توليد خارج ش�ده اند و دول�ت بايد براي 
تنظيم ب�ازار اين كاال تدبير جديدي بينديش�د. 
در گذش��ته كه بازار مواداوليه توليد ثبات بيشتري 
داشت و نوسانات قيمت كمتر بود، دولت مي توانست 
با تعيين نرخ مصوب، اجبار و تهديد توليدكنندگان 
قيم��ت كاالي��ي را كاهش ده��د، اما اكن��ون زمان 
تنظيم بازار ب��ا روش هاي قديمي و س��نتي به پايان 
رسيده و از آنجا كه دولت نتوانس��ته رسالت خود را 
در تأمين نهاده ها يا مواداوليه ب��ه خوبي انجام دهد، 
ديگر نمي تواند قيمت ها را ثابت نگه دارد. اين روزها 
تنظيم بازار مرغ ديگر مانند گذشته در اختيار دولت 
نيس��ت، زيرا به گفته فعاالن بازار نيمي از مرغداران 
خرد از توليد دست كش��يده اند و به موازات آنها نيز 
توزيع كنندگان فروشگاه هاي عرضه خود را تعطيل 
كرده اند. در اين شرايط كه بازار به يك باره با افزايش 
تقاضا روبه رو شده، قيمت ها نيز قابل كنترل نيست و 
روبه افزايش است. مسئوالن ستاد تنظيم بازار تصور 
مي كردند كه ب��ا اعالم نرخ مص��وب ۱5هزار توماني 
براي هر كيلو مرغ قيمت ها كاهش مي يابد، اما نه تنها 
ارزان نشد بلكه اين روزها به كيلويي ۱۹هزار تومان نيز 
رسيده است. فروشندگان داليل خودشان را           دارند و 
مي گويند، به قيمت بيشتري از توليدكننده مي خريم 
و البته توليدكنندگان هم داليلي مانند باالرفتن قيمت 
نهاده ها را           عامل افزايش قيمت شان مي دانند، اما در اين 
ميان تنها مصرف كنندگان هستند كه سرشان بي كاله 

مانده و تاوان همه را           اينها مي پردازند. 
زماني كه قيمت مرغ باالست، توليدكننده هم قيمت 
را           باال مي برد و حاش��يه س��ودي براي خود درست 

مي كند. فروشندگان بازار هم با باالبردن قيمت سود 
خود را           تأمين مي كنند، اما همه اينها از جيب مردم 
هزينه مي ش��ود و در اين ميان كس��ي مدافع مردم 
نيست. مرغداران در پاسخ به اينكه چگونه مي شود 
قيمت ها را كاهش داد،سكوت مي كنند و مي گويند، 
مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صمت بايد 
چاره اي بينديشند. در گذشته در زمان فراواني توليد، 
دولت خريد تضميني مي كرد و مانع از زيان مرغداران 
مي شد، اما در ماه هاي اخير نه تنها خريد تضميني 
صورت نگرفت بلكه با تعيين نرخ مصوب انتظار دارند 
كه مرغداران زير قيمت تمام شده مرغ را بفروشند. در 
حال حاضر بسياري از توليدكنندگان از چرخه توليد 
خارج شده اند و مرغداران صنعتي كه به جايي وصل 
بودند، قادر به تأمين با ازر نيستند؛ حال دولت چاره 
انديشي كند.  گزارش ميداني فارس حاكي از آن است 
كه قيمت محصوالت پروتئيني در بازار همچنان رو 
به افزايش است. قيمت مرغ به كيلويي ۱۹هزار تومان 
رسيده و البته مش��تقات آن هم با قيمت گران تري 
عرضه مي شود. قيمت گوشت هم همچنان رو به رشد 

است و هر كيلو گوشت دست گوساله 85هزار تومان 
و گوشت ران گوساله ۹۴هزار تومان به فروش مي رود. 
البته اين قيمت هايي اس��ت كه در تابلو نصب شده 
است. زماني كه از فروشنده تقاضا مي كنيم گوشت 

بهتر بدهد ۱0هزار تومان بايد به اينها اضافه كنيم. 
  افزاي�ش قيم�ت نهاده ها عامل ب�اال رفتن 

قيمت 
طي چند ماه گذشته باالرفتن قيمت نهاده ها باعث 
افزايش قيمت تمام شده توليدشده است، به طوري 
كه توليدكنندگان بارها درخواس��ت كردند دولت 
قيمت را           افزايش دهد. طي اين مدت قيمت خوراك 
دام و طيور چهار برابر ش��ده اس��ت و از آنجا كه ۷5 
درصد قيمت تمام شده توليد به خوراك برمي گردد، 
اين افزايش قيمت روي هزينه تمام شده توليد هم 
تأثير زيادي گذاشته است. اسداهلل نژاد نايب رئيس 
اتحاديه توليدكنندگان م��رغ در گفت وگو با فارس 
مي گوي��د: مرغ با قيم��ت كمتر از ۱۷ه��زار و 500 
تومان به ضرر توليدكننده است. وي دليل اين امر را           
باالرفتن هزينه هاي توليد مي داند كه طي چند ماه 

گذشته هزينه زيادي را           روي دست توليدكنندگان 
گذاشته است. ايران يكي از بزرگ ترين واردكنندگان 
خوراك دام و طيور است كه بيش از ۷0درصد نياز 
خودش را           وارد مي كند، حتي بيش از ۹0درصد ذرت 

هم از محل واردات تأمين مي شود. 
  انحصار در نهاده ها بالي جان توليدكنندگان 

است
اين تمام ماجرا نيست، بايد ريشه هاي اين افزايش 
قيمت چهار برابري را           كنكاش كرد. درست است كه 
كشور اين نهاده ها را           وارد مي كند، اما ساالنه بيش از 
۴ ميليارد دالر ارز از كشور براي واردات آنها از كشور 
خارج مي شود تا توليدكنندگان بتوانند با نفس راحت 
به توليد خود ادامه دهند. پس چه اتفاقي مي افتد كه 
باز توليدكنن��دگان از وضع موج��ود گاليه دارند؟ 
ميزان واردات دولت نس��بت به س��ال هاي گذشته 
كاهشي نداشته است، به هر حال اين محصوالت به 
كشور وارد شده است.  سعيد سلطاني سروستاني، 
مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران زوايه ديگري 
از ماجرا را           روشن مي كند. وي مي گويد: »انحصار در 
تأمين نهاده مشكل اصلي است. اوالً اينكه دولت ارز 
دولتي را           به افراد خاصي مي دهد و اينها كنترل بازار 
را           به دس��ت مي گيرند. دوم اينكه در س��ايه نظارت 
نداشتن اين محموله ها با قيمت هاي دولتي فاكتور 
مي شوند، اما پول ديگري هم به حساب آنها از سوي 
توليدكنندگان واريز مي ش��ود. به طوري كه قيمت 

نهايي معموالً چهار برابر قيمت مصوب است.«
سلطاني مي گويد: »از آنجا كه توليدكنندگان مجبور 
هستند دام خود را           تغذيه كنند يا ترس از اينكه مبادا 
اين انحصارگران به آنها خ��وراك ندهند، صدايي از 

آنها درنمي آيد.«
  راهكار چيست؟

مسئله بعدي مديريت جزيره اي توليد و فروش است 
كه يك وزارتخانه مس��ئول توليد و ي��ك وزارتخانه 
مسئول بازار مي باشد و از آنجا كه سياست هاي اين 
دو بر ديگري تأثيرگذار است، برنامه بازار به درستي 

پيش نمي رود.

مرغداران: نرخ مصوب هم قيمت را كاهش نداد، چاره جويي كنيد 
چرا قيمت مرغ كاهش نمي يابد؟

تاالر شيشه اي
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484002300قندنيشابور
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237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت
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429502040افست
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11980570پارسمينو
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13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس
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14770700فيبرايران
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625002700توليدمواداوليهداروپخش
214201020سرمايهگذاريصدرتامين
19120910فوالدكاوهجنوبكيش

331101570بينالملليمحصوالتپارس
376701790نوردآلومينيوم

401801910توليديكاشيتكسرام
350701190قندلرستان

15060710تأمينسرمايهاميد
586802280مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

9220430حملونقلبينالملليخليجفارس
11820560بينالملليتوسعهساختمان

1417006740دشتمرغاب
273001300آلومينيومايران

16150330بانكخاورميانه
6280570صنايعريختهگريايران

535202540بيسكويتگرجي
485602310پاكسان

584602780فوالداميركبيركاشان
447401810معادنبافق

40000800گلتاش
388201840توليدمحورخودرو

15300520ليزينگصنعتومعدن
641903050پتروشيميخارك
246401170حملونقلتوكا

2089809950پتروشيمينوري
1129105340قندثابتخراسان

1021704860صنايعجوشكابيزد

شانا

بهنازقاسمی
گزارش2


