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نوبتمرحلهشماره مغازه ها

در شرايطي كه تعداد دام هاي سبك و سنگين 
در بهار امس�ال نسبت به بهار س�ال گذشته 
تغيي�ري نك�رده، مي�زان توليد گوش�ت در 
كش�تارگاه ها ۴۴درصد افزايش يافته است. 
فعاالن بازار گوش�ت با تأكيد بر گ�ران بودن 
قيمت نهاده هاي دامي خواس�تار چاره جويي 
دولت براي رفع مشكالت بخش توليد هستند 
و معتقدن�د: ب�ه جاي پاس�كاري مش�كالت 
بي�ن وزارت جه�اد و انجم�ن واردكنندگان 
نهاده ها، متوليان توليد چاره اي بينديش�ند 
و با پيش خريد گوش�ت از دام�دار و تحويل 
نهاده ه�ا ب�ه جاي پ�ول، ه�م از كش�تار دام 
جلوگيري و هم اينك�ه در زمان ني�از بازار به 
جاي واردات گوش�ت منجمد، گوش�ت گرم 
داخلي با قيمت دولتي در ب�ازار توزيع كنند. 
بررسي آمار و ارقام مربوط به تعداد دام  هاي موجود 
در دامداري  ها نشان مي دهد كه تعداد دام ها در 
بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته تغييري 
نداشته، اما افزايش ۴۴درصدي توليد گوشت در 

كشتارگاه ها از كجا ايجاد شده است؟
بنابر آمارهاي س��ايت مركز آم��ار در خرداد 98 
تعداد گوسفند و بره موجود دركشور ۴7ميليون و 
286هزار رأس و تعداد بز و بزغاله 17ميليون ۴55 
هزار رأس بوده است. تعداد اين دام  ها براي خرداد 
امس��ال به ترتيب ۴7ميليون 327 هزار رأس و 
16ميليون و 95۴ هزار رأس اس��ت. همين آمار 
براي تعداد دام س��نگين كشور در زمستان سال 
گذشته ۴ميليون و 786 هزار و در بهار امسال ۴ 

ميليون 919 هزار رأس بيان شده است. 
  قيمت باالي نهاده  ه�ا توليدكنندگان را 

مجبور به كشتار دام كرد
افزايش قيمت نهاده  هاي دامي و كمبود آنها در 
بازار يكي از داليلي اس��ت كه رشد ۴۴درصدي 
توليد گوشت كشتارگاه  ها نسبت به سال گذشته 
را باعث شده است. اين افزايش قيمت بي ضابطه 
موجب ش��ده توليدكنن��دگان از روي ناچاري و 
به اجبار براي كاهش هزينه ها، بخش��ي از دام را 
به كشتارگاه بفرس��تند. اين اتفاق نه تنها زيان 
توليدكنندگان و خارج شدن آنها از عرصه توليد 
را در پي دارد، بلكه كش��ور را هم با كمبود توليد 
گوشت در آينده مواجه خواهد كرد كه جبران آن 
به سادگي امكان  پذير نيست. مشابه اتفاقي كه در 
پي افزايش قيمت نهاده در صنعت مرغ رخ داد و 
منجر به معدوم شدن تعداد زيادي جوجه يك روزه 

از سوي مرغداري  ها شد. 
  فاصله چند برابري قيمت مصوب نهاده  ها 

با قيمت آنها در بازار آزاد
در حال حاضر قيمت برخي از نهاده  هاي دامي در 
بازار آزاد به دو يا چند برابر قيمت مصوب رسيده 
اس��ت؛ چنانكه بنا بر اع��ام مديرعامل اتحاديه 
دامداران، قيمت مصوب هر كيلوگرم جو يك هزار 
و 5۰۰ و كنجاله سويا 2 هزار و ۴5۰ تومان است، 
اما قيمت كنوني هر كيلوگرم جو در بازار آزاد به 
2 هزار و 3۰۰ تا 2 ه��زار و 5۰۰ تومان و كنجاله 
سويا به 9 هزار تا 1۰ هزار تومان رسيده است. در 
اين شرايط دامداران نيز چاره  اي جز تهيه نهاده با 

قيمت  هاي باال را ندارند و به ناچار دام خود را راهي 
كشتارگاه ها مي كنند. شرايط به وجود آمده در 
بازار نهاده  ها در حالي است  كه اين نهاده  ها با ارز ۴ 
هزار و 2۰۰ توماني وارد مي  شوند و بايد دامداران 
آنها را به قيمت بسيار پايين  تري دريافت كنند، 
اما نهاده  هاي يارانه  ا ي هيچ گاه به دست دامداران 
نمي  ر سد و اين يارانه نصيب سودجويان و دالالن 
مي  شود. به هم  ريختگي ش��ديد بازار نهاده  هاي 
دامي و س��ودجويي تعداد اندكي واردكننده در 
حالي رخ داده است كه اوالً دولت وظيفه نظارت 
بر بازار را به عهده دارد و نبايد اجازه چنين س��وء 
اس��تفاده  هاي كاني را بدهد. ثاني��اً دامداران و 
توليدكنن��دگان محصوالت دام��ي نيز جوالن 
دالالن و وارد كنندگان سودجو در بازار نهاده  ها را 
بارها فرياد زده  اند، اما تاكنون اين داد و فرياد  ها به 

جايي نرسيده است. 
  اولويت ه�اي ناعادالن�ه در اختص�اص 

نهاده ها
در ميان اختافاتي كه ميان وزارت جهاد و انجمن 
واردكنندگان برسر توزيع و قيمت نهاده هاي دامي 
و طيور اتفاق افتاده، از بازار خبر مي رسد عاوه بر 
جوالن واسطه ها، اولويت هاي ناعادالنه اي وجود 
دارد كه برخي از آن ب��ه امضا هاي طايي تعبير 
مي كنند و اي��ن موجب نارضايت��ي مرغداران و 

دامداران مي شود. 
رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تهران درخصوص 
آشفته بازار نهاده ها گفت: »در حالي كه آمار هاي 
بانك مركزي و وزارت جهاد نش��ان مي دهد در 
بيشتر نهاده ها مازاد بر نياز كشور هم واردات انجام 
ش��ده، اما در بازار با افزايش نرخ نهاده ها مواجه 
هستيم و آنچه مشهود است اينكه در بحث توزيع، 
وزارت جهاد با مشكات عديده اي مواجه است.  به 
اين شكل كه كاال وارد مي شود، اما به طور صحيح 
توزيع نمي شود و به دست مصرف كننده و صنايع 
اين بخش نمي رسد.« احمدرضا فرشچيان با بيان 
اينكه در اين باره جلس��ات متعددي با مسئوالن 
جهاد داش��تيم، گفت: »با وجود اينكه مسئوالن 
وزارت جهاد قول هايي داده اند، اما متأسفانه اين 
قول ها نتيجه خاصي نداشته است، به طوري كه 
بازتاب اين چالش ها را در بازار مي بينيم به ويژه 
آنكه صنعت مرغ و تخم مرغ كشور را با مشكات 
زيادي مواجه كرده است.« فرشچيان درباره علت 
اين نابساماني ها و ناهماهنگي ها در نهاده ها گفت: 
»فكر مي كنم س��امانه بازارگاه ب��ا عجله و بدون 
كارشناسي اجرايي ش��د و متأسفانه انتظارات را 
برآورده نكرد.«  وي تأكي��د مي كند:»اكنون در 
ش��رايطي قرار گرفتيم كه ب��ا بي تدبيري وزارت 
جهاد و وزارت صمت قيمت مرغ و تخم مرغ گران 

ش��ده اس��ت.افزايش قيمت مرغ به دليل گراني 
نهاده هاي طيور است و گراني تخم مرغ به دليل 
افزايش صادرات. به عبارت ديگر در توليد كاالهاي 
اساسي و مورد نياز مردم تدبير الزم صورت نگرفته 
و متوليان به جاي اينكه چاره جويي كنند به دنبال 

مقصر مي گردند.«
  فعاالن بازار: بازار گوشت قرمز را دريابيد 
 اكنون كه بازار مرغ و تخم مرغ بهم ريخته است، 
دولت بايد به فكر چاره اي باش��د تا ديگر بازار ها 
مانند حبوبات و گوش��ت قرمز دچار نابساماني 
نش��ود. فعاالن بازار نس��بت به آشفتگي قيمت 
گوشت قرمز در زمس��تان هش��دار مي دهند و 
معتقدند كه دولت بايد تدابير درستي بينديشد 
تا به جاي واردات گوش��ت در بهمن ماه، بازار را 
با توليد داخلي تأمين كند. براساس آمار افزايش 
قيمت نهاده هاي دامي موجب خروج دام از چرخه 
توليد ش��ده و اين روزها توليد در كش��تارگاه ها 
افزايش يافته است. از اين رو كارشناسان صنعت 
دامپروري تأكيد دارند ك��ه دولت با پيش خريد 
گوشت از دامدار مي تواند هم به دامداران كمك 
كند و هم اينكه در زمان نياز گوشت پيش خريد 

شده شان را روانه بازار كنند. 
در اي��ن خص��وص آرش فرزادني��ا فع��ال حوزه 
دامپروري در گفت و گو با »جوان« گفت: »در حال 
حاضر دولت مي تواند گوشت دامداران را خريداري 
كند و به جاي پول، نهاده دامي تحويل دامدار دهد، 
به شرطي كه در زمان نياز بازار گوشت خريداري 
شده در اختيار دولت يا شركت پشتيباني امور دام 
قرار گيرد.« وي افزود: »با اين اقدام، هم در شرايط 
فعلي از ورود دام به كشتارگاه ها خودداري مي شود 
و هم اينكه در بهمن ماه كه تقاضاي بازار افزايش 
مي يابد، به جاي واردات گوشت منجمد، گوشت 
گرم تنظيم ب��ازاري در اختيار مصرف كنندگان 
قرار دهد. در غير اين صورت با ادامه روند فعلي در 
صنعت دامداري، قطعاً در زمستان امسال قيمت 
گوش��ت با افزايش قيمت مواجه خواهد شد و با 
توجه به تجربه سال هاي گذشته، متوليان توليد 

بايد االن به فكر چاره باشند.« 
  تجربه سال گذش�ته برای واردات تكرار 

نشود
سال گذشته با وجود نياز كش��ور به 2۰هزار تن 
گوش��ت قرمز كه مابه التفاوت توليد و مصرف را 
تشكيل مي  دهد، 13۰هزار تن گوشت  نيز با ارز ۴ 

هزار و 2۰۰ وارد كشور شده است. 
احمد مقدسي، رئيس هيئت مديره انجمن صنفي 
گاوداران كش��ور گفت: »در سال گذشته برخي 
واردكنندگان با ارائه اطاعات غلط به ش��وراي 
امنيت ملي در مورد به خطر افتادن تأمين نياز بازار 
به گوشت قرمز به دليل تحريم ها، مجوز واردات 
بيش از نياز گوشت گرم و منجمد دريافت كردند، 
به نحوي ك��ه فقط در يك مورد ب��ا صدور مجوز 
شركت پشتيباني امور دام را ناچار به واردات ۴۰ 

هزار تن گوشت منجمد كردند.«  
وی تأكيد كرد: »دولت بايد پيش بين��ی از بازار 
داشته باشد تا اتفاقی كه بر سر بازار مرغ و تخم مرغ 

آمده،  برای بازار گوشت قرمز تكرار نشود.« 
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 نارضایتی دامداران از امضاهای طالیی
 در توزیع ناعادالنه نهاده ها

 فعال حوزه دامپروری در گفت وگو با »جوان«: دولت مي تواند با پيش خريد گوشت از دامدار به جاي پول، نهاده تحويل دهد 
 و در زمستان به جاي واردات، گوشت گرم داخلي را توزيع كند

بهناز قاسمي
  گزارش  یک

 انجمن شرکت های هواپیمایی: 
بلیت ۶۰ میلیونی ترکیه گران نیست! 

دبير انجمن ش�ركت های هواپيمايی درباره قيم�ت بليت ۵۰ تا ۶۰ 
ميليون تومانی تركيه گفت: با توجه به نرخ ارز و نوسانات اقتصادی 
اين قيمت طبيعی و با نظارت سازمان هواپيمايی كشور انجام می شود.
مقصود  اسعدی سامانی، در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با 
بيان اينكه هم اكنون فروش بليت های تركيه به قيمت 5۰ تا 6۰ ميليون 
تومان در اين شرايط طبيعی است، گفت: شركت هواپيمايی قطرايرويز 
هم اكنون مسافران تركيه را از دوحه به مقصد استانبول می برد و با توجه 
به آنكه اين پروازها بدون توقف اس��ت چنين قيمت هايی )6۰ميليون 
تومان( را اعام می كند. بنابراين اين پروازهای خارجی در اين مس��ير 

خارج از عرف نيست و كار خافی انجام نمی شود.
سامانی با اش��اره به اينكه نرخ های ارز و نوسانات اقتصادی تأثير بسيار 
زيادی بر قيمت بليت های پرواز های خارجی می گ��ذارد، ادامه داد: با 
توجه به نوس��انات نرخ ارز و به دليل آنكه هم اكنون پرواز مستقيمی از 
ايران به تركيه وجود ندارد، بنابراين اين نرخ ها در اين ش��رايط عادی 

است.
وی  تصريح كرد: برخی از ش��ركت های هواپيمايی ايرانی اين مجوز را 
دارند كه از ايران بدون مسافر به تركيه پرواز داشته باشند و اين پروازها 
موردی انجام می  ش��ود. هم اكنون ب��رای بازگردان��دن ايرانی ها بدون 
محدوديت و مشكل با 2۰فرودگاه دنيا در ارتباط هستيم و مشكلی در 
اين زمينه وجود ندارد. سامانی با بيان اينكه البته بليت خارجی مشمول 
قيمت گذاری نمی شود، گفت: تمامی اين پروازهای تحت نظارت و رصد 

سازمان هواپيمايی كشوری انجام می شود.
  كاه�ش ۹۶درص�دی جابه جاي�ی مس�افران در پرواز های 

بين المللی
دبير انجمن ش��ركت های هواپيمايی درباره قيمت ب��االی پرواز های 
قطرايرويز به تركيه گفت: قطرايرويز پرواز های استانبول را با كانكشن 
انجام می دهد؛ يعنی پرواز به دوحه و از آنجا به بلگراد و بعد به استانبول 

می رسد بنابراين هزينه ها افزايش می يابد.
اسعدی سامانی ادامه داد: طبق استاندارد و مقررات تخلفی از قطر ايرويز 
مشاهده نشده و سازمان هواپيمايی كشوری هم موضوع را رصد می كند 
و برای انجام پرواز مستقيم به مقصد تركيه هم در حال رايزنی هستيم.

دبير انجمن شركت های هواپيمايی با اشاره به اينكه سازمان هواپيمايی 
كشوری نظارت مستقيمی بر پروازهای خارجی به ويژه پروازهای اين 
مقصد دارد، ادامه داد: ش��ركت هواپيمايی قطری هم اكنون پروازهای 
مقصد تركيه را از دوحه می برد و به دليل آنكه اين پروازها بدون توقف 

است، بنابراين مشكلی در اين زمينه وجود ندارد.
وی با تأكيد بر اينكه هن��وز وضعيت پروازهای ايران به كش��ور تركيه 
مشخص نيس��ت، افزود: مس��افران ايرانی فعًا بليت به مقصد تركيه 
خريداری نكنند، چراكه تركيش اير هن��وز پروازهايی را در اين مقصد 

در نظر نگرفته است.
دبير انجمن شركت های هواپيمايی توضيح داد: وزارت امور خارجه و 
همچنين وزارت راه و شهرسازی در حال رايزنی هستند و هم اكنون هر 
هفته سه پرواز به مقصد تركيه بدون مسافر برای بازگرداندن مسافران 
ايرانی انجام می شود .دبير انجمن شركت های هواپيمايی اظهار كرد: 
شركت های هواپيمايی مجاز به اعزام مسافر به استانبول نيستند و فقط 

می توانند ايرانی ها را به كشور برگردانند.
اسعدی سامانی بيان كرد: البته بين مس��افران تُرک، آنهايی كه برگه 
مأموريت به كشور ما دارند و يا ديپلمات باشند، با رعايت شيوه  نامه های 

بهداشتی می توانند با اين پروازها به ايران سفر كنند.
او با بيان اين كه تركيش اير فعًا به كش��ور ما پروازی ندارد، گفت: 
تاريخ تعيين شده توسط تركيه )11مهرماه( برای برقراری پرواز های 
تهران و استانبول كه پيش از اين اعام شده بود، هم فعًا اعتباری 

ندارد.

چین به جای امریکا بزرگ ترین شریک تجاری 
اتحادیه اروپا شد

اداره آم�ار اروپا اع�الم كرد: در هف�ت ماه نخس�ت 2۰2۰ چين به 
بزرگ ترين شريك تجاری اتحاديه اروپا تبديل شده است. اين در 
حالی است كه قباًل اين جايگاه در اختيار اياالت متحده امريكا بود.

به گزارش مهر  به نقل از شين هوا، اداره آمار اروپا، يورواستات، اعام كرد: 
در هفت ماه نخست 2۰2۰ چين به بزرگ ترين شريك تجاری اتحاديه 
اروپا تبديل شده است. اين در حالی است كه قبًا اين جايگاه در اختيار 

اياالت متحده امريكا بود.
واردات اتحاديه اروپا از چين در بازه ژانويه تا جوالی 9/۴ درصد نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته جهش كرده، در حالی كه واردات اين اتحاديه 
از امريكا در همين مدت 7/11درصد س��قوط كرده است.يورواستات 
گزارش داد در اين دوره ص��ادرات اتحاديه اروپا به چي��ن با افت 8/1 
درصدی روبه رو ش��د، در حالی كه صادرات اين اتحاديه به امريكا 9/9 
درصد سقوط كرد.در هفت ماه نخست امس��ال پس از چين و امريكا، 
انگلستان، سوئيس و روسيه بزرگ ترين شركای تجاری اتحاديه اروپا 
بودند.در ماه جوالی صادرات اتحاديه اروپا به جهان 3/11 درصد نسبت 
به جوالی سال 2۰19 سقوط كرد و به 5/168 ميليارد يورو رسيد، در 
حالی كه واردات اين اتحاديه از ساير نقاط جهان 16 درصد سقوط كرده 

و 6/1۴2ميليارد يورو شد.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق

مع�اون وزير راه و شهرس�ازی با بي�ان اين كه 
۴۷۰ هزار نف�ر از متقاضيان ط�رح اقدام ملی 
مسكن واجد ش�رايط شناخته ش�دند، گفت: 
اين افراد ت�ا پايان ش�هريورماه فرصت دارند 
مدارک خود را در سامانه اقدام ملی به آدرس 
 Tem.mrud.irبارگ�ذاری و واري�ز وج�ه 
داش�ته باش�ند كه در غير اين ص�ورت حذف 
و اف�راد ديگ�ر جايگزي�ن آنها خواهند ش�د.

طرح اقدام ملی توليد و عرض��ه ۴۰۰ هزار واحد 
مسكونی، شهريور 1398 با حضور رئيس جمهور 
در قال��ب اين طرح ت��ا نيمه ارديبهش��ت 1399 
برای 3۰۰ هزار واحد تأمين زمين ش��ده و 23۰ 
هزار واحد مراحل اجرايی را طی می كند. در اين 
خصوص محمود محمودزاده، مع��اون وزير راه و 

شهرسازی به ايسنا گفت: در مرحله اول متوسط 
واريزی هر نفر حدود ۴۰ ميليون تومان است. وی 
اظهار كرد: از بين يك ميليون 6۰۰ هزار متقاضی 
طرح اقدام ملی مسكن ۴7۰ هزار نفر واجد شرايط 
شناخته ش��دند كه  ش��روط پنج گانه مثل عدم 
استفاده از  زمين يا مسكن دولتی بعد از انقاب و 

عدم مالكيت از سال 138۴ به بعد را داشتند.
محمودزاده افزود: به افراد واجد ش��رايط مهلت 
داديم تا 15 شهريور 1399 نسبت به بارگذاری 
مدارک در س��امانه اقدام ملی مسكن به آدرس 
 Tem.mrud.irو واريز وجه اقدام كنند.   قبل 
از پايان اين مهلت برخی افراد اعام كردند برای 
تكميل مدارک مهلت می خواهن��د كه آن را تا 

پايان شهريورماه تمديد كرديم.

متقاضیان مسکن ملی تا پس فردا پول ندهند، حذف می شوند
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