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قطعي برق مرغداري ها و پرورش دهندگان 
ماهي را گرفتار كرد

قطعي هاي مكرر برق كه بعضاً بدون برنامه ريزي هم اتفاق افتاده بود به 
صنايعي نظير مرغداري ها و پرورش دهندگان ماهي آسيب زده است. 
 در تابستان و شروع فصل گرما به دليل افزايش بار مصرفي مشتركان برق، 
شركت توزيع برق تصميم گرفته برق تمام مصرف كنندگان را حداقل به 
مدت دو تا سه ساعت در روز قطع كند. قطعي مكرر برق باعث شده كسب و 
كار هاي فعال خسارات زيان آوري را متحمل شوند كه نهادها و سازمان هاي 
مرغداري و پرورش ماهي هم از اين خسارت در امان نمانده  و شاهد كاهش 

پيدا كردن مقدار دام خود بوده اند. 
يكي از مرغداران كه از بردن نام خود امتناع كرد در گفت و گو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان گفت: برق در حوزه مرغداري بسيار كاربرد دارد، تنظيم 
دماي داخل مرغداري، تجهيزات مرغداري، سيستم گرمايش و سرمايش 
همه با برق كار مي كند و قطعي برق موجب ش��ده است 20 درصد توليد 
جوجه و مرغ كاهش پيدا كند. همه مرغداران از قطعي برق دچار مشكل 

شده اند، حتي مرغداراني كه از ژنراتور برق استفاده مي كنند. 
   به علت قطعي برق 

توليد تخم مرغ در روز  20 كارتن كاهش يافت
در ادام��ه پيگيري ها، يكي ديگ��ر از مرغداران گفت: ب��ا قطعي برق همه 
دس��تگاه هاي فعال از جمله تهويه هوا از كار مي افتد و تلفات زيادی برجا 
مي گذارد. به دليل نوسانات برقي بس��ياري از تجهيزات خود را از دست 
داده ايم و در نتيجه مقدار توليدي مرغ كاهش يافته است و نمي توانيم به 

اندازه نياز بازار مرغ توليد كنيم. 
به گفته يكي از مرغداران قطعي برق موجب شده است 420 كارتن تخم مرغ 
در روز به 400 كارتن در روز كاهش پيدا كند. قطعي برق باعث كاهش توليد 
مي شود و ژنراتورهاي موجود جوابگوي تأمين برق مورد نياز نيستند. بعد 
از بررسي ميداني اين مرغداري ها، به سراغ توليدي هاي ديگر كه از قطعي 
برق ضرر و زيان ديده اند، رفتيم. يكي ديگر از اين توليدي ها پرورش ماهي 

بود كه با مشكالت مختلفي دست و پنجه نرم می كردند.
البته در اين بين برومند چهارآيين، رئيس هيئت مديره ش��ركت تعاوني 
مادر تخصصي توسعه صنعت طيور كش��ور به قطعي برق در مرغداري ها 
اش��اره می كند و مي گويد: واحدهاي مرغداري موظ��ف به مجهز كردن 
واحد خود به تأمين برق اضطراري هس��تند. چنانچه واحدي اهمال كند 
و موتور برق اضطراري نداش��ته باشد، ناش��ي از بي توجه ناظران در زمان 
 تمديد پروانه است. با وجود اين تلفات واحدها را نبايد ناشي از قطعي برق 

موردي دانست. 
  كاهش 70 درصدي توليد ماهي قزل آال به علت قطعي برق

در اين خصوص ابوالفضل محمدي، سرپرست پرورش ماهي قزل آال گفت: 
برق تأثير بسزايي در پرورش ماهي و شيالت دارد و قطعي برق 70 درصد 
توليدات را كاهش داده اس��ت. در دو هفته اخير بس��ياري از دستگاه ها و 
تجهيزات بر اثر افت فشار و نوسانات برقي غيرقابل استفاده شده اند و در پي 

آن، روزي 10 هزار بچه ماهي و ماهي بالغ جان خود را از دست داده اند. 
همچنين وي اضافه كرد: قطعي هاي پي در پي باعث خس��ارت هاي بيش 
از 40 ميليون توماني شده و بس��ياري از مديران را مجبور به تعديل نيرو 

كرده است. 
عيوضي، متخصص حوزه اس��تخرداري و فروش تجهيزات ش��يالت نيز 
گفت: دستگاه هاي پرورش ماهي با موتور حلزوني يكي از گرانقيمت ترين 
تجهيزات مورد نياز در اين زمينه است كه با نوس��انات برقي و افت فشار 
موتور آن از كار مي افتد. طبق گزارشات به دست آمده تعداد زيادي از مراكز 
پرورش ماهي به دليل باال بودن هزينه تعمير و تأمين اين دستگاه توليدات 

خود را متوقف كرده اند. 
آرش نبي زاده، مديرعامل اتحاديه تعاوني ماهيان سردآبي هم تأكيد كرد: 
قطعي برق اخير به چند مزرعه آس��يب زده، اما آماري از ميزان خسارت 
وجود ندارد. طي تماس هاي مكرر پرورش دهندگان از استان هاي كرمانشاه 
و كردستان گزارش هايي از خسارت قطعي برق اعالم شده، اما برآورد دقيق 

خسارت دو ماه زمان مي برد. 
وي گفت: خيلي از پرورش دهندگان به علت قطعي برق اخير به دنبال تهيه 
ديزي ژنراتور دوم هستند، اما قيمت ها به حدي باال رفته است كه ريسك 

مزارع ناشي از قطعي برق را پذيرفتند.     
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 پيشنهاد ايران به هند 
براي سرمايه گذاري در بندرجاسك

اي�ران با ارائه پيش�نهادي به هند اعالم كرده اس�ت ك�ه دهلي نو 
مي توان�د ب�ا س�رمايه گذاري در بن�در جاس�ك از آن ب�ه عنوان 
يك پاي�گاه ذخاي�ر راهب�ردي نف�ت اس�تفاده كند و ب�ا احداث 
خ�ط لول�ه گاز ني�از روزافزون خ�ود را ب�ه ان�رژي تأمي�ن كند. 
به گزارش ايرن��ا، جاس��ك داراي توانمندي ه��اي اقتص��ادي، نظامي و 
جهانگردي قابل توجهی است. از ديگر نقاط قوت اين شهرستان مي توان به 
وجود سواحل مناسب، بسترهاي عالي براي ترانزيت و كريدور بين المللي و 
منطقه اي و دسترسي به آب هاي آزاد از لحاظ عمق آبي كه امكان پهلوگيري 

كشتي هاي پهن پيكر را دارد، اشاره كرد. 
 از سوي ديگر موقعيت استراتژيك جاسك حائز اهميت است، چراكه بين 
سه تنگه مهم هرمز، باب المندب و ماالگا واقع شده است و يك سوم تجارت 
جهاني در اين منطقه صورت مي گيرد.  پيش��نهاد سرمايه گذاري هند در 
بندر جاسك توسط س��فير ايران در جريان يك ميزگرد با موضوع آينده 
روابط ايران و هند مطرح شد. نشريه »اكونوميك تايمز« در اين خصوص 
نوشت: س��فير ايران با اشاره به اهميت بندر جاس��ك اعالم كرد تهران از 

سرمايه گذاري هند و چين در بخش انرژي اين بندر استقبال مي كند. 
وي همچنين پيشنهاد داد كه هند مي تواند ذخاير استراتژيك نفتي در اين 
بندر احداث كند و با ساخت خط لوله انتقال گاز از مبدأ بندر جاسك امنيت 
انرژي خود را حتي با وجود اختالل هاي احتمالي در زنجيره تأمين انرژي 
تضمين كند. علي چگني با اشاره به قوت گرفتن احتمال لغو تحريم هاي 
ايران در آينده اي نزديك و پس از پايان مذاكرات برجام گفت: فرصت هاي 

زيادي براي هند براي سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران وجود دارد.  
سفير ايران همچنين از هندي ها براي سرمايه گذاري در منطقه آزاد تجاري 
بندر چابهار دعوت كرد و به ظرفيت كريدور حمل و نقل چهارجانبه ايران، 
هند، افغانستان و ازبكستان براي اتصال آسياي جنوبي و مركزي از طريق 

بندر چابهار اشاره كرد. 
ايران، هند و ازبكستان يك توافق س��ه جانبه براي استفاده از بندر چابهار 
امضا كرده اند. هند و ايران در توافقي جداگانه با افغانستان از بندر چابهار 
براي گسترش تجارت ميان خود استفاده مي كنند. بندر چابهار نقش مهمي 

در تضمين منافع هند در افغانستان ايفا مي كند.  
دكتر علي چگني همچنين پيشنهاد داد كه هند مي تواند پروژه هاي ساخت 
كارخانه هاي پتروشيمي و كودشيميايي را در منطقه آزاد تجاري چابهار چه 

به صورت مستقل يا همكاري با شركت هاي ايراني اجرا كند. 
 از جمله طرح هاي هند و ايران، اتصال بندر چابهار به كريدور بين المللي 
حمل و نقل ش��مال جنوب با هدف گس��ترش تجارت با روسيه و آسياي 

مركزي است. 

وام اجاره ۷0 ميليون تومان شد
وزي�ر راه و شهرس�ازي از افزايش س�قف وام وديعه مس�كن در 
تهران از ۵0 به 70 ميلي�ون تومان خبر داد، در ديگر كالنش�هرها 
و س�اير ش�هرها نيز به ترتيب 40 و 2۵ ميليون تومان خواهد بود. 
به گزارش ايس��نا، س��تاد ملي كرونا مبل��غ وام وديعه مس��كن براي 

سال 1400 را به تصويب رساند. 
طبق اعالم محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي تسهيالت كمك وديعه 
اجاره در س��ال جاري 70 ميليون تومان براي شهر تهران، 40 ميليون 
تومان براي ديگر كالنشهرها و 2۵ ميليون تومان براي ساير شهرها در 
نظر گرفته شده است. متقاضيان تا پايان شهريورماه فرصت دارند براي 

ثبت نام به سامانه tem. mrud. ir مراجعه كنند.
 اين وام براي كساني اس��ت كه تا كنون موفق به دريافت آن نشده اند. 
بنابراين آن طور كه اس��المي گفته به كساني كه س��ال گذشته وام را 
دريافت كردند تعلق نخواهد گرفت. با اينكه اس��المي درباره نرخ سود 
تسهيالت براي سال جاري صحبت نكرد، احتماالً با نرخ سال گذشته 

يعني 1۳ درصد و روش بازپرداخت همانند قبل خواهد بود. 
بنابراين گزارش، تس��هيالت مرابحه خريد كاال و خدمات يا همان وام 
كمك وديعه اجاره در سال 1۳۹۹ در تهران، كالنشهرها و ساير شهرها 
به ترتيب ۵0، ۳0 و 1۵ ميليون تومان ب��ود كه از اوايل مردادماه 1۳۹۹ 
در ستاد ملي مقابله با كرونا تصويب ش��د و مهلت پرداخت آن تا پايان 

اسفندماه به اتمام رسيد. سود اين تسهيالت 1۳ درصد بود. 
نحوه بازپرداخت آن بدين صورت بود كه در روش اول، گيرندگان وام 
)مستأجران( مي توانند تسهيالت را يك ساله دريافت كنند و صرفاً سود 

آن را ماهانه بپردازند و در پايان سال، اصل آن را پرداخت كنند.
 در روش دوم، متقاضيان مي توانستند وام را سه ساله دريافت كنند و 
در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانك بپردازند. مستأجران در تهران 
ماهانه ۵40 هزار تومان، كالنش��هرها ۳20 هزار تومان و ساير شهرها 

1۶0 هزار تومان پرداخت مي كردند. 
........................................................................................................................

  ۷50 هزار شغل خدماتي 
درسال 99  از بين رفت

آماره�اي رس�مي مرك�ز آم�ار از اش�تغال در س�ال 99 نش�ان 
مي دهد بي�ش از 2 ميليون نف�ر از جمعيت جوياي كار و ش�اغل، 
غيرفع�ال ش�دند ك�ه س�هم زن�ان يك ميلي�ون و 300 ه�زار 
نفر ب�وده و در اي�ن بين 7۵0 ه�زار ش�غل خدماتي از بي�ن رفت. 
به گزارش فارس، رويكرد دولت ها براي ايجاد اش��تغال و كاهش نرخ 
بيكاري به خصوص جوانان، پول پاشي و تزريق منابع از طريق پرداخت 
تسهيالت است. تجربه ادوار مختلف نشان مي دهد اين اقدام كمترين 
اصابت را براي ظرفيت سازي شغل داش��ته و معموالً منابع با انحراف 

روبه رو مي شود. 
اش��تغال ناش��ي از كاركرد توليد و اقتصاد بوده و به عنوان يك متغير 
و معلول در اقتصاد به آن پرداخته مي ش��ود. بنابراين راه حل توسعه 
اشتغال و كاهش دغدغه خانواده ها از پرداختن به علت هاي اين مسئله 
مي گذرد. صاحب نظران و اقتصاددانان معتقدن��د براي پايدار كردن 
شغل و فراهم كردن ظرفيت هاي اشتغال بايد بتوان چرخ اقتصاد را به 
حركت و رونق وا داشت. زماني كه كشور با ركود عميق در بخش هاي 
مختلف اقتصادي روبه رو اس��ت قاعدتاً پول پاش��ي تأثي��ر زيادي در 
كاهش روند بيكاري ندارد و فقط اتالف منابع به ش��كل غيرهدفمند 

را به دنبال دارد. 
نمونه بازر اين مسئله نيز وضعيت اشتغال و بيكاري سال ۹۹ در مقايسه 
با سال ۹8 است. طبق آمارهاي رسمي مركز آمار ايران با كاهش نرخ 
مشاركت اقتصادي حدود ۳ درصدي، بيكاري بيش از يك ميليون نفري 
شاغالن در بازار رقم خورد. سهم اين ريزش نيروي كار در بخش هاي 
مختلف از جمله كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات به وضوح روشن 
است. در بخش كش��اورزي حدود 2۵0 هزار نفر در سال ۹۹ به نسبت 
س��ال قبل آن بيكار ش��دند. بخش صنعت نيز به دليل تعميق ركود 
مقاومت خود را شكست و 17 هزار و ۵00 نفر از شاغالن خود را از بازار 
خارج كرد. بيشترين سهم اشتغال در بخش خدمات شكل گرفته كه به 
دليل ركود و شيوع بيماري كرونا موجب بيكاري حدود 740 هزار نفر 
شد. در اين مدت بيش از 2 ميليون نفر از بازار كار خارج شدند و در زمره 
جمعيت غيرفعال قرار گرفتند كه سهم زنان بيشتر از مردان بوده است 

و معموالً بانواني هستند كه سرپرست خانوار نبودند. 
........................................................................................................................

 جوجه يك روزه در سامانه طيور 
عرضه نمي شود

نايب رئيس كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي افزايش قيمت 
مرغ را ناشي از انحرافات مسير كشتارگاه تا توزيع دانست و گفت: 
فروش مرغ بيش از نرخ مصوب 24هزار و 900 تومان گرانفروشي است. 
حبيب اسداهلل نژاد در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه مرغ كشور در حال 
تأمين است و كمبودي در توليد نداريم، اظهار كرد: اگرچه مولفه هاي 
توليد حدود 20 درصد گران ش��ده اس��ت، ولي مرغداران مرغ زنده را 
همچنان با قيمت مصوب 17 هزارو100 توم��ان عرضه مي كنند و اگر 
همين مرغ با قيمت مصوب 24 هزارو۹00 تومان به دست مصرف كننده 

نمي رسد، مقصر توليدكننده نيست. 
وي ادامه داد: مش��كل اصلي م��رغ، انحرافات موجود از كش��تارگاه تا 
واحدهاي صنفي اس��ت. در حقيقت مي توان گفت به همان اندازه كه 
بر واحدهاي مرغداري س��خت گيري مي ش��ود تا مرغ را در سيس��تم 
واقعي و با نرخ مصوب عرضه كنند از كش��تارگاه ت��ا واحدهاي صنفي 
رهاش��دگي وجود دارد كه در نهايت دود اين انحرافات و رهاشدگي به 
چشم توليدكننده و مصرف كننده مي رود و سود آن نيز به جيب كساني 

خواهد رفت كه هيچ نقشي در زنجيره توليد ندارند. 
نايب رئيس كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي در پاسخ به اينكه 
گفته مي ش��ود جوجه يكروزه در سامانه سماصط )س��امانه مديريت 
اطالعات صنعت طي��ور( با قيمت 4هزارو200 توم��ان خريد و فروش 
مي ش��ود و جوجه يكروزه باالتر از اين قيمت بازارگرمي توسط برخي 
افراد است، گفت: جوجه يكروزه در سامانه سماصط عرضه نمي شود و 
اتفاقاً يكي از مطالبات ما نيز عرضه جوجه در اين سامانه است. از طرفي 
اگر كس��ي ادعا مي كند كه قيمت جوجه يكروزه بيش از 4هزارو200 
تومان نيست، حاضريم با قيمت هزارتومان بيشتر از نرخ مصوب هم از 

آنها جوجه خريداري كنيم. 
به گفته وي در حال حاضر هيچ س��امانه اي براي عرضه جوجه يكروزه 
وجود ندارد و قيم��ت جوجه يك��روزه در بازار در ح��ال حاضر حدود 

7هزار تومان است. 
اس��داهلل نژاد گف��ت: ف��روش م��رغ باالت��ر از ن��رخ مص��وب يعن��ي 
24هزارو۹00 تومان گرانفروشي اس��ت و اين گرانفروشي ارتباطي به 
توليد كنندگان ندارد. دستگاه هاي مسئول بايد پاسخگوي چرايي اين 

سود جويي ها در بازار باشند.

ح�ال و روز سيس�تم مال�ي اقتص�اد اي�ران 
در س�ال هاي پايان�ي دول�ت روحان�ي ب�ه هم 
ريخته اس�ت، از طرفي تنها در يك س�ال اخير 
2هزارو۵00 هزار ميليارد توم�ان از ارزش ب�ازار 
بورس ته�ران كاس�ته ش�ده و بدين واس�طه 
ميليون ها سهامدار مالباخته شده اند، از طرف 
ديگر سيس�تم بانكي مدعي پرداخت 2 هزار و 
400 هزار ميليارد تومان تس�هيالت در سال 99 
بوده است؛ با وجودي كه بانك ها در سال 99حدود 
49 درصد افزايش پرداخت تسهيالت نسبت به 
س�ال 98 داش�ته اند، اما خبري از رش�د توليد 
نيس�ت از همين رو ب�ه نظر مي رس�د انحراف 
بزرگي در حوزه مالي ايران در سال پاياني دولت 
روحان�ي رخ داده كه نياز به رس�يدگي قضايي 
و حسابرس�ي دقيق دارد در چنين ش�رايطي 
وزير اقتصاد و رئيس كل پيش�ين بانك مركزي 
حتي در روزهاي نزديك به انتخابات دس�ت از 
جدال لفظي پيرامون علت ريزش بازار سرمايه 
و ناترازي دخل و خرج بانك ها ب�ر نمي دارند و 
اين موضوع به يك س�ريال تبديل شده است. 
اگر چه دول��ت دوازدهم با مقوله تحريم و ش��يوع 
كرونا مواجه بود، اما رش��د پايه پولي در سال هاي 

اخير نش��ان مي دهد هزينه هاي بودج��ه دولت از 
محل كاهش ارزش پول ملي و خل��ق پول داغ در 
كنار رشد ضريب فزاينده پولي تأمين شده است، به 
عبارتي ديگر مردم به واسطه كاهش ارزش پول ملي 
و فقير تر شدن به شكل ماليات پنهان هزينه هاي 
كش��ور را پرداخت كرده اند، در چنين ش��رايطي 
دولت نمي تواند به ش��كلي رفتار كند كه پنداري 

دولت هزينه هاي كشور را از جيبش پرداخت كرده 
است. پايه پولي تنها در دوران مديريت همتي در 
بانك مركزي از محدوده 200هزار ميليارد تومان 
به محدوده 4۶0 هزار ميليارد تومان رسيده است، 
يعني در سال هاي اخير بانك مركزي حداقل پنج 
تا شش برابر خط اعتباري 4۵هزار ميليارد توماني 
مس��كن مهر، پول داغ چاپ كرده اس��ت، اين پول 

داغ با ضريب فزاينده بيش از هفت در نظام بانكي 
ضرب مي شود تا نقدينگي حدود ۳هزارو۵00هزار 
ميليارد تومان را پديد آورد كه آورده اس��ت. پس 
در ش��رايطي كه بودجه دول��ت از محل چاپ پول 
داغ تأمين شده اس��ت در حوزه هاي مال��ي اعم از 
بانك، س��رمايه و بيمه و صندوق توس��عه ملي نيز 
رويدادهايي بوده  است كه نش��ان از وجود انحراف 
و مشكالت جدي دارد كه بايد بررسي حسابرسي و 
قضايي در اين بعد كليد بخورد. بورس اوراق بهادار 
تهران كه ارزشش تنها 700 هزار ميليارد تومان بود 
در سال هاي پاياني دولت حسن روحاني به يكباره 
تا 7 هزار هزار ميليارد تومان صع��ود و در نهايت تا 
محدوده 4هزارو۵00 هزار ميليارد تومان سقوط آزاد 
كرد و بسياري از مردم در اين بازار مالباخته شدند در 
اين بين اين پرسش مطرح مي شود كه چه اشخاصي 
شبه ره 100ساله را رفتند و پول هاي  در اين بازار يك 
بس��يار كالني را به جيب زدند و مقصر اين ش��يوه 
مديريت پولي و مالي در اقتصاد كيست؟ عالوه بر 
اينكه طي يك سال گذشته حدود 2هزارو۵00 هزار 
ميليارد تومان از ارزش بورس اوراق بهادار تهران از 
دست رفته است، بانك ها در سال ۹۹ مدعي تأمين 
مالي 2هزارو400 هزار ميليارد تومان تسهيالت در 
اقتصاد ايران شدند به رغم آنكه 4۹ درصد تسهيالت 
مالي در سال گذشته بيش��تر از سال ۹8 پرداخت 
شده است، اما خبر چنداني از رشد اقتصادي نيست 
و اين پرسش مطرح مي شود كه بانك ها سپرده هاي 
مردم را به چه اشخاصي وام داده اند و چرا اين منابع 
به رشد توليد ناخالص داخلي منتج نشده است. تا 
پيش از اين گفته مي شد كه ناترازي دخل و خرج 
بانك ها حدود 700 هزار ميليارد تومان اس��ت، به 
عبارتي بانك ها 700 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
پرداخت كردن��د كه بازپس گيري آنها با ريس��ك 
مواجه است، در اين بين سال گذشته بانك ها مدعي 
پرداخت تسهيالت كالني شدند كه اثري در رشد 
اقتصادي نداشته است، بدين ترتيب شائبه انحراف 
منابع بانكي به بخش هاي داللي پر ريسك و حتي 
خروج اين منابع تحت قالب رمز ارز از كشور وجود 
دارد. در ش��رايطي كه وضعيت بخ��ش مالي ايران 
دچار آشفتگي و ابهام فراوان است در اين بين جدال 
بين وزير اقتصاد و همچنين رئيس كل پيش��ين 
بانك مركزي حتي در روزهاي نزديك به انتخابات 
رياست جمهوري 1400 به سريال تبديل شده است 
و حتي برخي نامزدهاي رياست جمهوري خواستار 
ممنوع الخروج شدن برخي مديران دولتي شده اند، 
زيرا در س��ال هاي اخير به بهان��ه تحريم آمارهاي 
اقتصادي منتشر نشد و حاال خبرهايي از وضعيت 
اقتصاد به گوش مي رسد كه احتمال تشديد فساد 

در ابهام را تقويت كرده است.

نماینزدیک

دژپسند: اسم برخي افراد در ليست نيست
وزي�ر اقتص�اد ب�ه انتش�ار ليس�ت ابربده�كاران بانك�ي واكن�ش نش�ان داد. 
در حالي كه پيش از اين همتي در خالل تبليغات رياست جمهوري، وزير اقتصاد را در سقوط بازار 
سرمايه مقصر دانسته بود و همچنين ليست 11نفر ابر بدهكار بانكي را به آيت اهلل رئيسي ارائه داد، 
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي، در پاسخ به اين پرسش كه آيا بحث ابربدهكاران نظام 
بانكي در هيئت دولت مطرح شده است، گفت: تا به حال در جلسات هيئت دولت بحثي در خصوص 
اسامي بدهكاران نظام بانكي صورت نگرفته است، اما همواره بر لزوم تسويه بدهي و كاهش مطالبات 
نظام بانكي تأكيد شده است. وي در واكنش به انتشار ليست 11 نفره در فضاي مجازي گفت: به نظر 
نمي رسد ليست بدهكاران واقعي با ليست منتشر شده مشابهت كامل داشته باشد.  همچنين پيش 

از اين وزير اقتصاد سياست هاي بانك مركزي را در سقوط بازار سرمايه مؤثر عنوان كرده بود.

هادی غالمحسینی
  گزارش   یک

در حال��ي كه امي��د مي رفت ب��ا راه اندازي ش��ركت 
سرم سازي آذرسنترز در باكو، ايران استراژي راه اندازي 
شركت هاي توليد دارو در ساير كشورهاي همسايه را 
هم كليد بزند، متأسفانه انتشار خبر انحالل اين شركت 
از سوي مديران شركت داروسازي شهيد قاضي، اميدها 
براي توليد برون مرزي دارو را از بين برد. از اين رو جا دارد 
مديران شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي توضيح 
 دهند كه چرا پروژه مذكور متوقف و شركت منحل شد. 
ايران در بس��ياري از حوزه ه��ا داراي مزيت صادرات 
است، به ش��كلي كه با يك برنامه ريزي صحيح ديگر 
نبايد بيكاري و حتي بازنشستگي اجباري در كشور 
موضوعيت داشته باش��د، اما اين امر در گرو آن است 
كه رفتارهاي مديريتي رصد شود تا مديران در مسير 
توسعه ملي قرار بگيرند و گاه به خاطر منافع فردي يا 
سياس��ت هاي غلط منافع ملي را ذبح نكنند. شركت 
داروسازي ش��هيد قاضي با داشتن حدود 100پروانه 
توليد، يكي از بزرگ تري��ن توليد كنندگان داروهاي 
تزريقي و اس��تريل در كشور اس��ت كه در سه حوزه 
توليد محصوالت تزريقي حجيم )LVP(، ويال هاي 
تزريقي و آمپول هاي دارويي فعالي��ت مي كند. با در 
نظر گرفتن چنين سبد وسيعي از محصوالت توليدي، 
س��االنه بيش از ۶2 درصد اين محصوالت در شركت 
داروسازي شهيد قاضي توليد مي شود. از اين رو بسياري 
از صاحبنظران معتقدند ايران مي تواند در حوزه توليد 
برون مرزي دارو پروژه هاي متعددي را با كش��ورهاي 
همسايه كليد بزند. يكي از پروژه هايي كه مي توانست 
سرآغاز توليد برون مرزي دارو در كشورهاي همسايه 
باشد، پروژه كارخانه آذرس��نترز در كشور جمهوری 
آذربايجان ب��ود، اما در كمال تعجب ب��ا وجود اينكه 
شرايط اين سرمايه گذاري بسيار متناسب بود شركت 
دارو سازي شهيد قاضي تكميل اين پروژه را آنقدر به 
تأخير انداخت تا اينكه در نهايت كل پروژه متوقف شد. 
حال جا دارد دليل توقف پروژه مذكور كالبدشكافي 
شود تا متوجه شويم براي پيشبرد توليد برون مرزي چه 
مشكالتي پيش روي شركت ها قرار دارد و زين پس بايد 
به چه مؤلفه هايي توجه كرد تا راهبرد توليد برون مرزي 

كاال به ثمر بنشيند. 
   توليد برون مرزي سرم 

از طريق كارخانه آذرسنترز
در طبقه همكف هلدينگ داروی تأمين غرفه هاي 
نمايش داروي توليدي كارخانجات دارويي هلدينگ 

قرار دارد. در اين غرفه ها زمان��ي داروهاي توليدي 
كارخانه اي ب��ه نام »آذرفارم« و س��رم هاي توليدي 
با »مارك آذرسنترز« قرار داش��تند. »آذرسنترز« 
كارخانه توليد س��رم ب��ا طراحي داروي��ي و تجهيز 
ات كامل يك كارخانه داروس��ازي در ش��هر باكوی 
جمهوري آذربايجان بود كه براس��اس نظر مديران 
سابق يك شركت دارويي ايراني)داروسازي شهيد 
قاضي( قرار بر مديريت فن��ي و راه اندازي كارخانه و 
اداره آن بود! كارخانه آذرسنترز با هدف توليد سرم 
در چندين مورد توسط تيم توانمند و صاحب تجربه 
ايراني و كاركنان ش��ركت دارو سازي شهيد قاضي 
راه اندازي شد و فرصتي به وجود آمد تا امكان صادرات 
سرم محصول ايران و آذربايجان به جمهوري هاي تازه 
استقالل يافته فراهم شود. از سوي ديگر سهامداري 
و مالكيت يك كارخانه دارويي در يك كشور خارجي 
با كمترين هزينه سرمايه گذاري و در نهايت خنثي 
كردن قانوني تحريم هاي مواد اوليه و قطعات يدكي 
براي ايران از ثم��رات وجود اين كارخان��ه بود، زيرا 
ماش��ين آالت اصلي اين كارخانه مش��ابه كارخانه 
داروس��ازي ش��هيد قاضي تبريز بود و در نهايت با 
كمترين هزينه مالي و انساني در جهان ديپلماسي 
نيز يك حسن دوستي و مودت و همكاري مشترك 
مطرح مي شد. هرچند از ابعاد مختلف سرمايه گذاري 
ايران در كارخانه سرم س��ازي باك��و صاحب توجيه 

منطقي و عقالني بود، اما ناگهان بنا به داليل عجيب، 
برخي از مديران تنگ نظر و ش��ايد گرفتار تعارض 
منافع از ادامه كار سر باز  زدند و خود را از راه اندازي 
كارخانه سرم سازي در باكو كنار كشيدند. ۵ درصد 
كارخانه سرم سازي آذرسنترز متعلق به داروسازي 
شهيد قاضي بود و آذربايجاني ها با توجه به نداشتن 
تجربه در اين صنعت و عدم آمادگي براي راه اندازي 
شركت از داروسازي ش��هيد قاضي مي خواستند با 
راه اندازي كارخانه و ايجاد درآمد، داروسازي شهيد 
قاضي مالكيت كل س��هام را به تدريج با استفاده از 
سود كارخانه به دست آورد و اكثر سهام كارخانه به 
شركت ايراني انتقال يابد، اما يك گعده مديريتي به 
شكلي بسيار تعجب برانگيز مانع از ادامه كار تيم فني 
و باتجربه ايراني در اين كارخانه شد. عامل ممانعت از 
راه اندازي كارخانه مديرعامل وقت داروسازي شهيد 
قاضي بود كه در همان سال از مديريت شركت كنار 
رفت و گويا رابطه نزديكي هم با شركت ف.ف )شركت 

ايراني فعال در حوزه داروسازي باكو( داشت. 
   دليل خشنودي چيست

حال در اين ميان ش��ركت س��رمايه گذاري دارويي 
تأمين در وب سايت خود به نقل از مديرعامل فعلي  
ش��ركت داروسازی ش��هيد قاضي، فردي كه پيش 
ازآن، اين شركت را ترك كرده و مجدد به اين شركت 
بازگشته است در مورد ش��ركت آذرسنترز نوشته 

است: »شركت آذرسنترز باكو بيش از 10 سال است 
كه فعاليتي نداشته و خوش��بختانه با پيگيري هاي 
انجام شده امسال تمامی س��هامداران آن مجموعه 
صورتجلسه انحالل ش��ركت را تأييد كردند و عماًل 
اين ش��ركت منحل شد. ميزان س��رمايه گذاري در 
شركت مذكور حدود ۵ درصد بود و خوشبختانه با 
رايزني هايي كه با وزارت بهداشت كشور آذربايجان 
به عنوان سهامدار عمده آن ش��ركت انجام داديم، 
مقرر شد در ازاي سرمايه گذاري انجام شده، يكي از 
دستگاه هاي توليد سرم آن شركت كه كمتر از يك 
سال كاركرد داشته با قيمت بسيار ناچيزي به  ايران 
منتقل شود كه ارزش واقعي دستگاه بيش از ارزش 
سرمايه گذاري اس��ت و با انتقال اين دستگاه امكان 
افزايش توليد فراهم خواهد ش��د و مي توانم بگويم 
پايان خوشي براي اين سرمايه گذاري رقم  زده شد.« 
انحالل يك كارخانه و نابودي يك خط توليد دارو و از 
دست دادن عامدانه فرصت هيچ پايان و خبر خوشی 
نيست! اگر گفته مي ش��د كارخانه اي را در خارج از 
كشور با حداقل س��رمايه گذاري راه اندازي كرديم، 
مي توانستيم پايان خوش را به عنوان شروع خوش 
درك كنيم.در ماجراي سرمايه از كف رفته از ثروت 
ملي در صنعت داروي كشورمان شايد ارقام ريالي در 
قياس با فرصت فراوان از دست رفته در اين بازي به 
ظاهر جزئي است، اما مي توان گفت با تدابير ديگران 
بار ديگر ث��روت و در كن��ار آن ايده ها و فرصت هاي 
بسياري از كف ملت خارج و كارخانه آماده و زنده اي 
نابود شد كه مي توانست اموال عمومي مردم باشد. 
مدير هلدينگ بي خبر و مدير داروس��ازي ش��هيد 
قاضي كه امانتدار اموال بخشي عظيم از بيمه گذاران 
تأمين اجتماعي و مردم كشور بودند انحالل شركت 

آذرسنترز را پايان خوش مي نامند !
   منتظر پاسخگويي هستيم

به نظر مي رسد بسيار دير است براي پاسخگويي و اقدام 
وزير تعاون و كار و رفاه اجتماعي و مديرعامل شستا، اما 
در هر حال بايد موضوع چگونگي انتصابات در شاخه هاي 
مختلف وزارت كار و شستا زير ذره بين نظارتي و بازرسي 
قرار گيرند تا پروژه هاي توليد برون مرزي به سادگي با 
شكست مواجه نشوند، به ويژه آنكه ايران حداقل بايد 
در خاورميانه در بعد صادرات و توليد جايگاه ويژه اي 
پيدا كند. از اين رو منتظر پاسخ متوليان انحالل شركت 

و سرمايه گذاري مذكور هستيم.

انحالل پروژه سرم سازي ايران در باكو از طريق شركت آذرسنترز!
 با وجود اينكه سال هاي زيادي براي توليد برون مرزي سرم در كشور جمهوری آذربايجان صرف شد

اما به داليل مبهم اين پروژه منحل شد و جالب آنكه يكي از مديران شستا گويا از اين انحالل خشنود است

   گزارش 2
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