
رسوب درازمدت كاال در گمركات به مشكلي 
تبديل ش�ده اس�ت كه هنوز مشخص نيست 
دليل اين اتفاق چيس�ت. از يك طرف قيمت 
كاالي رس�وب ش�ده در گم�ركات در ب�ازار 
داخلي باال م�ي رود به حدي ك�ه دامداري ها 
و مرغداري ه�ا با چال�ش مواجه مي ش�وند و 
از طرف ديگ�ر گاه خود صاحبان كاال نس�بت 
 ب�ه اي�ن موض�وع معترضن�د و مي گوين�د 
مش�كل از نهادهاي مختلف دولتي اس�ت كه 
كاال را نمي توان زود از گم�رك ترخيص كرد. 
ميليون ه��ا ت��ن كاال در گمركاتي كه ش��رايط 
مناسب براي نگهداري كاال ندارند، رسوب شده و 
دستگاه هاي مختلف همديگر را مقصر اين رويداد 
مي دانند، اما دليل اين اتفاق هر چيزي كه هست، 
قيمت كاالهاي رسوب شده در گمركات گاه در 
بازار داخلي آنقدر جهش مي ياب��د كه دامداران 
دام شيرده و گوش��تي مولد را براي فرار از هزينه 
علوفه و نهاده دامي به كش��تارگاه مي فرس��تند. 
با اين وضعيت پيش بين��ي افزايش قريب الوقوع 
نرخ شير و گوش��ت و موادپروتئيني و لبني كار 

سختي نيست. 
مردم ماليات خود را پرداخت مي كنند، از سوي 
ديگر كس��ري بودجه ني��ز از محل ايج��اد تورم 

تأمين مي شودو بدين ترتيب هزينه هاي سنگين 
جاري كش��ور ماهانه در حال تأمين است. حال 
دس��تگاه هاي اجرايي بايد توضيح دهند اين چه 
شيوه مديريتي است كه به رغم نياز بازار به كاال، 
كاال در گمركات در وضعيت نامناس��ب رس��وب 

شده است.
 طي روزه��اي اخي��ر نمايندگان دس��تگاه هاي 
نظارتي و قضايي ش��امل سربازرس��ان و معاون 
بازرسي سازمان بازرسي كل كشور، نمايندگان 
دستگاه هاي اجرايي اعم از وزارت جهاد كشاوزي، 
وزارت صمت، س��ازمان راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي، گمرك و ساير دستگاه ها براي بررسي 
و رف��ع موانع رس��وب كاال از بن��در امام خميني 
اس��تان خوزس��تان بازديد كردند. قرار است در 
 اين سفر به منظور تسهيل ش��رايط تصميماتي 

اخذ شود. 
همچنين در روزهاي گذش��ته موض��وع دپوي 
6/5ميليون تن كاالهاي اساس��ي در رس��انه ها 
مطرح ش��د. كمبود نهاده هاي دامي در ماه هاي 
اخير موجب ش��د ت��ا بس��ياري از دام��داران و 
طيورداران به نبود يا گران بودن نهاده ها اعتراض 
كنند كه قطعاً اين وضعيت بر قيمت گوشت قرمز 

و سفيد اثر مستقيم خواهد داشت. 

بررس��ي آمارها از موج��ودي كاال در گمركات، 
بنادر و ورودي كش��تي ها نشان مي دهد، بيش از 
7ميليون تن كاال از شش قلم كاالي اساسي كه 
ارز ترجيحي از دولت دريافت مي كنند، دپو شده 
است. به گفته مقامات مسئول براي اولين بار يك 
و چهار دهم ميليون تن كاال روي كشتي به مدت 

يك ماه مانده است. 
از سويي ديگر مهردادجمال ارونقي، درخصوص 
داليل رسوب كاال مي گويد: از شروع فرآيند اظهار 
تا صدور مجوز بازارگاه كه بتوانيم پروانه صادر و 
اجازه ترخي��ص كاال را بدهي��م، حداقل 45 روز 

طول مي كشد. 
وي درباره نام��ه اي با مضمون اج��ازه ترخيص 
درصدي كاال از وزارت جهاد كشاورزي مي افزايد: 
واردكننده ها از اين ش��رايط اس��تقبال كردند، 
چون چهار م��اه كاالي آنها مان��ده و نمي توانند 
كاالي خودش��ان را خارج كنند. نامه 90درصد 
با پيش��نهاد گمرك بوده و س��ه ماه مي شود كه 
اين مصوب��ه 90درصدي قطع ش��ده و كلي كاال 

مانده است. 
ارونق��ي تأكيد مي كند: ش��وراي عال��ي امنيت 
ملي در سال گذش��ته اعالم كرده بود، فقط 16 
شركت اعتباري وارد كنند و به غير از آن افرادي 

كه كاالي خودش��ان را وارد كرده بودند، به آنها 
اعتباري نمي دادند؛ يعن��ي كاالها در گمركات و 
بنادر ماندند و به رغم اينكه اسناد مالكيت داشتند 
كاالي خود را نمي توانس��تند خارج كنند. ما اين 
مشكل را مطرح كرديم و نهايتاً اعالم شد تمامي 
شركت ها مي توانند اگر كاالي خودشان را در اين 
 شرايط به بنادر و گمركات كشور رساندند از شيوه 
اعتباري اس��تفاده كنند، ولي هيچ كس اقدامي 
نكرد. بر همين اساس گمرك ايران از بانك مركزي 
درخواست كرده است تا ليست شركت هايي كه به 
صورت اعتباري در سال 99 به آنها ارز داده شده 
را با ميزان ارزي كه ب��ه آنها اختصاص پيدا كرده 
 و مدت زمانی كه برای ترخيص كاال داده شده را 

منتشر كند. 
معاون فني و امور گمرك اي��ران مي گويد: فقط 
يك و هش��ت دهم ميلي��ارد ي��ورو كاال در بندر 
امام خميني )ره( اس��ت كه باي��د تعيين تكليف 
ش��ود، هيچ كدام از اينها تخصيص نش��ده اند و 
تأمين نگرفته اند و همه كاالها دپو ش��ده است. 
امروز در بنادر ش��مالي باالي 110هزار تن كاال 
بيش از هش��ت ماه در آنجا مان��ده و نمي توانيم 
تش��خيص دهيم كه اين كاال فاسد شده يا نشده 
كه قرنطينه باي��د اعالم نظر كند. حت��ي كاال تا 
16ماه هم داريم كه در بنادر شمالي وجود دارد. 
در بنادر جنوب كشور هم كه االن در محوطه هاي 
 روب��از كاال را نگه��داري مي كنن��د، دم��اي هوا 

50 درجه است. 
   تأييد واردات اعتباري كاالهاي اساسي 

از سوي جهاد كشاورزي
معروف��ان، مديركل خدم��ات بازرگاني خارجي 
وزارت جه��اد كش��اورزي درخص��وص واردات 
كاالهاي اساس��ي به صورت اعتب��اري مي گويد: 
از مي��زان 3ميلي��ارد دالري ك��ه در چه��ار ماه 
دريافت كرديم، حدود يك و نيم ميليارد دالر آن 
تأمين و مصوب شده، عالوه بر تخصيص نقدي، 
تخصيص اعتباري هم انجام مي ش��ود. امس��ال 
مقرر شده هر فردي اعتبار نزد فروشنده خارجي 
دارد، مي توان��د كاال وارد كن��د كه 43ش��ركت 
 اعالم آمادگ��ي كردند و ت��ا امروز 19 ش��ركت 

اقدام كرده اند. 
از محل تخصيص ارز، يك ميليارد و 200 ميليون 
دالر به صورت اعتباري است. ميزان 5 ميليارد و 
500 ميليون دالر از 6 ميليارد دالر داده شده كه 
3 ميلي��ارد و 250 ميليون دالر ب��راي چهار قلم 

نهاده هاست. 
وي مي افزايد: تا دهم خرداد 1400 هر فردي كه 
كاال وارد كرده به صورت نقدي ارز به او داده شده 
و از اين تاريخ به بعد يك دالر نقدي به هيچ فردي 
داده نشده كه تبعيض نشود و همه آنها به صورت 

اعتباري بوده است. 
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گمرك؛ انبار رسوب كاال!

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

2,540-48,400توريستي ورفاهي آبادگران ايران
26,100710البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
130-9,350سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

60-15,500آلومينيوم ايران 
71,7701,070آلومراد

22,0701,050كاشي  الوند
3,89067داروسازي  امين 

37,9801,800معدني  امالح  ايران 
18,370870آسان پرداخت پرشين

220-14,650سراميك هاي صنعتي اردكان 
37,980530آبسال 

1,82022بيمه آسيا
11,680550سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

8,900100آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
50-5,020سرمايه گذاري پرديس

1,41867صنايع  آذرآب 
3,229153سايپاآذين 
36,760770معادن  بافق 

21,6601,030مس  شهيدباهنر
4,780226بيمه البرز

4,100167سرمايه گذاري بوعلي 
10,380490باما

8,870420سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
5,410390بيمه دانا

2,16329بهساز كاشانه تهران
64,3802,230بهنوش  ايران 

27,01020فجر انرژي خليج فارس
1,94192سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

9,590180بانك خاورميانه
3,98735بانك ملت

15,740200بين  المللي  محصوالت  پارس 
50,5001,180پتروشيمي بوعلي سينا

950-36,000بورس اوراق بهادار تهران
2,838135بانك پارسيان 

15,23010بانك پاسارگاد
23,5501,110پست بانك ايران

40,900520گروه دارويي بركت
2,19517بانك صادرات ايران

2,37128بين المللي توسعه ساختمان
2,63510بانك تجارت

8,11090بيمه ما
270-11,200چرخشگر

15,490120كشت  و صنعت  چين  چين
9-4,493توليدي چدن سازان

25,000130معدني وصنعتي چادرملو
24,8700معدني وصنعتي چادرملو

6,930330سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
80-6,940كمباين  سازي  ايران 

690-90,000كربن  ايران 
150-35,140داروسازي  ابوريحان 

18,790890داده پردازي ايران 
30-13,640البرزدارو

13,600390داروسازي زاگرس فارمد پارس
22,78090شيمي  داروئي  داروپخش 

1,200-38,910داروسازي  فارابي 
13,09060داروسازي  جابرابن حيان 

5,300250داروسازي  كوثر
151,0007,190معدني  دماوند

19,070160دوده  صنعتي  پارس 
27,4901,300داروسازي  اسوه 

24,500590كارخانجات داروپخش 
440-27,650درخشان  تهران 
31,520230دارويي  رازك 
430-19,580سبحان دارو

350-19,090داروسازي  سينا
380-17,040گروه دارويي سبحان
6,570140داروسازي زهراوي 

5,79020تجارت الكترونيك پارسيان
160-30,720داروسازي  اكسير
17,670840فوالد آلياژي ايران

35,4401,680فوالد اميركبيركاشان
20-8,230فيبر ايران 

23,8000فوالد خراسان
15,550210فوالد خوزستان

210-21,530فنرسازي زر
10,590330فوالد مباركه اصفهان

5,770270فروسيليس  ايران 
31,450760فرآوري موادمعدني ايران 

340-32,800غلتك سازان سپاهان
590-26,100فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

32,740140پديده شيمي قرن
5,520190گروه صنايع بهشهرايران 

3,39057گلوكوزان 
13,070360سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

90,1004,290قنداصفهان 
27,7601,320كارخانجات  قند قزوين 

2,316109قطعات  اتومبيل  ايران 
140-38,400قندهكمتان 

1,010-19,220شهد
1,720-32,770قند لرستان 

8,320-158,220گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 
25,8301,230قند مرودشت 

63,7103,030قند نيشابور
17,580450معدني و صنعتي گل گهر

2,626125گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
8,660180فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

8,140190گلتاش 
36-4,158حمل و نقل بين المللي خليج فارس
2,650-50,510حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

40-20,400شركت ارتباطات سيار ايران
6,890130حفاري شمال

18,240320حمل ونقل توكا
8,810130داده گسترعصرنوين-هاي وب

16,19020ايران ارقام 
7,220130سرمايه گذاري اعتبار ايران

2,11289ايران  خودرو
6,090290سرمايه گذاري خوارزمي

610-18,390كمك فنرايندامين 
40-6,120خدمات انفورماتيك 

9,420240بيمه پارسيان
9,780250گروه پتروشيمي س. ايرانيان

16,320770ايران دارو
460-8,790جام دارو

17,100-325,060صنايع جوشكاب يزد
80,5001,930پلي پروپيلن جم - جم پيلن
78,5700پلي پروپيلن جم - جم پيلن

15,74040بورس كاالي ايران
2,500-47,540كابل  البرز

3,98031گروه صنايع كاغذ پارس
34,8601,660صنايع خاك چيني ايران 

19,510-370,830خوراك  دام  پارس 
6,120290فنرسازي خاور

30-2,814كارخانجات توليدي شهيد قندي
6,610-125,700پارس  خزر

50-8,880كاشي  وسراميك  حافظ 
25,9201,230سيمان خوزستان

12,170110الكتريك  خودرو شرق 
21,8101,030كيميدارو

560-17,040لبنيات  كالبر
340-57,380توسعه معدني و صنعتي صبانور
19,01090سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

40-117,460كاشي  پارس 
3,23876بانك  كارآفرين 

18,040850ايركا پارت صنعت
38,390310صنعت غذايي كورش

72,050820پتروشيمي خراسان
2,79945كارتن  ايران 

12,11030كاشي  سعدي 
16,730260كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

15,8501,000كالسيمين 
14,150670صنايع كاغذسازي كاوه 

20,840650فوالد كاوه جنوب كيش
14,750150توليدي فوالد سپيد فراب كوير

14,600540كوير تاير
70-27,200الميران 

107,7901,200المپ  پارس  شهاب 
11,340540لعابيران 

47,6302,260لنت  ترمزايران 
7,090270ليزينگ ايرانيان

217-4,553ليزينگ كارآفرين

 احداث10 هزار مگاوات نيروگاه 
با اعالم آمادگي 13واحد صنعتي

س�خنگوي صنع�ت ب�رق از اع�ام آمادگ�ي 1۳ واح�د صنعتي 
بزرگ ب�راي اح�داث 1۰ ه�زار م�گاوات ني�روگاه برق خب�ر داد. 
مصطفي رحبي مشهدي در گفت وگوي با خبرگزاري صداوسيما افزود: 
اين صنايع با هدف اطمين��ان از تأمين برق مورد نياز خود نس��بت به 

احداث نيروگاه اقدام مي كنند. 
رجبي مشهدي گفت: وزارت نيرو موافقت اصولي احداث اين نيروگاه ها 

را صادر و شرايط اتصال به شبكه نيروگاه ها را تسهيل مي كند. 
وي ادامه داد: وزارت نيرو آمادگي دارد زيرس��اخت هاي از پيش آماده 

شده را نيز در اختيار اين صنايع قرار دهد. 
س��خنگوي صنعت برق گفت: وزارت صمت آمادگي دارد تسهيالت و 

منابع مورد نياز را براي احداث اين نيروگاه ها فراهم كند. 
رجبي مشهدي افزود: با احداث اين نيروگاه ها ظرف مدت سه سال بيش 
از 10 درصد به ظرفيت نيروگاهي كشور افزوده خواهد شد. همچنين با 
اين اقدام فشار صنايع انرژي بر بر شبكه سراسري كاهش خواهد يافت. 

 افزايش كرايه 30 درصدي 
حمل محموله هاي سوختي 

در حالي كه مديرعامل شركت پخش دستور داده بود تا كرايه حمل 
فرآورده هاي نفتي با كرايه حمل ساير كاالهاي تجاري همسان سازي 
شود، در بخشنامه اي جديد افزايش كرايه را ۳۰ درصد اعام كرد. 
به گزارش مه��ر، كرامت ويس كرم��ي مديرعامل ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي در ابتداي خردادم��اه در نامه اي به مديران منطقه اي 
شركت پخش در سراس��ر كش��ور اعالم كرده بود، همسان سازي كرايه 
حمل و نقل جاده اي فرآورده هاي س��وختي با كراي��ه حمل ديگر كاالها 
مجوزهاي اوليه را از كارگروه پايش وضعيت حمل ونقل كش��ور دريافت 
كرده و در حال طي مراحل بعدي است، اما در بخشنامه ديگري به مديران 
مناطق تابعه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اعالم كرده كه كرايه 
حمل كاميون هاي نفتكش براي مسيرهاي بين شهري 30درصد و براي 
كاميون هاي فعال در مسيرهاي درون شهري 20درصد و براي كاميون هاي 
حامل سوخت به مقصد استان سيستان و بلوچستان 50 درصد افزايش 
خواهد داشت. اين ميزان افزايش كرايه حمل براي مواد سوختي با وعده 

همسان سازي با كرايه حمل ساير كاالها فاصله بسيار دارد. 

 شفافيت صورت هاي مالي پااليشگاه ها 
با عرضه خوراك در بورس

مديرعام�ل ش�ركت بورس ان�رژي اي�ران گفت: عرض�ه خوراك 
پااليش�گاه ها در بورس انرژي موجب تعيي�ن وضعيت نرخ خريد 
خ�وراك و ش�فافيت بيش�تر صورت هاي مال�ي پااليش�گاه ها و 
افزايش درآمد ناش�ي از تخفيف 2درصدي نرخ خوراك مي شود. 
به گزارش ايرنا، »علي نقوي« درباره اينكه آيا در بورس انرژي زيرساخت و 
مكانيسم الزم براي ايجاد شفافيت در تعيين قيمت خوراك پااليشگاه ها وجود 
دارد يا خير گفت: ماده 13 قانون رفع موانع توليد، ساز و كار بورس انرژي را 
براي عرضه نفت خام و ميعانات گازي به پااليشگاه ها را در اولويت قرار داده و 
اين موضوع به صراحت در قانون رفع موانع توليد اعالم شده است. وي ادامه 
داد: در بورس انرژي ايران، تمامي زيرساخت هاي الزم براي اجرايي شدن اين 
ماده وجود دارد تا خوراك مورد نياز صنعت پااليشگاهي در اين بورس عرضه 
شود. نقوي اظهار داشت: طبق ماده 13 قانون رفع موانع توليد، شركت هاي 
توليدي ذي ربط تابع وزارت نفت مجاز هس��تند تا قيمت پايه نفت خام و 
ميعانات گازي عرضه ش��ده در بورس را تا 2 درصد كمتر از 95 درصد فوب 

خليج فارس براي پااليشگاه ها تعيين كنند. 
وي خاطرنش��ان كرد: عرضه خوراك پااليش��گاه ها در بورس انرژي ايران 
موجب تعيين وضعيت نرخ خريد خوراك و ش��فافيت بيشتر صورت هاي 
مالي پااليشگاه ها، افزايش درآمد ناش��ي از تخفيف 2درصدي نرخ خوراك 
مي شود. به گفته مدير عامل شركت بورس انرژي، با وجود چنين مزايايي، اما 
در چندسال اخير هيچ گونه عرضه داخلي نفت خام و ميعانات گازي مورد نياز 

پااليشگاه ها از سوي شركت هاي تابعه وزارت نفت انجام نشده است. 
وي در پاسخ به س��ؤال ديگر مبني بر اينكه دولت در اين زمينه چه كمكي 
مي تواند داشته باشد، گفت: دولت مجري قوانين مصوب است و انتظار مي رود 
در راستاي افزايش شفافيت اقتصادي كشور شركت هاي دولتي تابعه وزارت 
نفت از جمله شركت ملي نفت ايران ملزم به اجراي قوانين باالدستي شوند، 
همچنين از سوي ديگر انجمن صنفي پااليشگاه هاي كشور هم بايد مطالبه گر 

و پيگير عرضه خوراك از طريق بورس باشد. 
نقوي اظهار داشت: با پيگيري هاي مستمر انجام شده، اكنون ميعانات گازي 
مورد نياز پااليش��گاه هاي كوچك )ميني ريفانيري ها( به صورت منظم و 
مستمر در بورس انرژي ايران عرضه مي شود و مديران پااليشگاه هاي كوچك 
در كنار بورس انرژي پيگر جدي عرضه خوراك در بورس بودند تا در فضاي 

شفاف و رقابتي امكان خريد داشته باشند. 
ناصر عاش��وري، دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پااليش نفت از 
مش��كالت موجود در عدم اعالم نرخ خوراك پااليشگاه ها خبر داده و اعالم 
كرده است: شنبه مجامع شركت ها برگزار مي شوند، طبق قانون تجارت، اين 
شركت ها از ابتداي سال به مدت چهار ماه فرصت دارند تا مجامع را برگزار 
كنند و اكنون كه هشت روز تا پايان تير ماه باقيمانده است طبق قانون به هيچ 
عنوان نمي توانند تأخيري در برگزاري مجامع داشته باشند، اما تاكنون وزارت 

نفت، نرخ نفت خام براي سه ماه پاياني سال 99 را اعالم نكرده است. 

باالترين نرخ تورم امريکا در 13سال اخير
در  جه�ان  اقتص�اد  بزرگ تري�ن  ت�ورم  ن�رخ  متوس�ط 
12م�اه منته�ي ب�ه ژوئ�ن ب�ه س�طح 5/4درص�د رس�يد. 
به گزارش ايسنا به نقل از آسوشيتدپرس، متوسط نرخ تورم بزرگ ترين 
اقتصاد جهان در 12 ماه منتهي به ژوئن با 0/4 درصد افزايش نسبت به دوره 

مشابه منتهي به ماه قبل به سطح 5/4 درصد رسيد. 
اين نرخ تورم كه 0/5 درصد بيشتر از نرخ مورد انتظار قبلي و باالترين سطح 
تورمي ثبت شده در امريكا در 13سال اخير بوده، بيش از همه تحت تأثير 
افزايش قيمت بخش انرژي قرار گرفته، به گونه اي كه تورم بنزين به 45/1 
درصد رسيده، پس از آن نيز س��وخت هاي نفتي با تورم 44/5 درصد قرار 
گرفته است. از سوي ديگر بيشترين عامل كاهشي نرخ تورم امريكا در ماه 
فوق مربوط به گروه آب و برق بوده است كه تورم 2/2 درصدي براي آن به 
ثبت رسيده است. پس از آن نيز بخش موادغذايي با 2/4 درصد قرار دارد. 
همچنين هس��ته تورمي كه تغييرات گروه اقالم انرژي و موادغذايي را به 
دليل نوسانات باالي آنها در نظر نمي گيرد تا پايان ماه ژوئن به 4/5 درصد 
رسيد كه نسبت به ماه قبل خود 2/8 درصد بيشتر است. بر مبناي ماهانه 
نيز نرخ تورم امريكا در اين ماه با 0/4درصد افزايش نسبت به ماه قبل به 1/3 
درصد رسيد. متوسط نرخ تورم در بازه زماني 1914 تا 2021 معادل 3/25 
درصد بوده كه باالترين تورم ثبت شده مربوط به تورم 23/7 درصدي ژوئن 
1920 و كمترين تورم ثبت شده نيز مربوط به تورم منفي 15/8 درصدي 
ژوئن 1921 بوده است. در مدل جديد سياستگذاري فدرال رزرو، اجازه داده 
خواهد شد تا براي تقويت رشد اقتصادي و تزريق نقدينگي الزم به بازارها، 
نرخ تورم از سطح 2درصدي هدفگذاري شده قبلي عبور كند، اگر چه طبق 
گفته جروم پاول  رئيس بانك مركزي امريكا، اجازه فاصله گرفتن بيش از 
حد تورم از سطح 2درصدي داده نخواهد شد. سارا هاوس،  كارشناس ارشد 
اقتصادي بانك ولزفارگو  گفت: تورم هنوز در سطح باالتر از حد انتظارات قرار 

دارد و احتماالً مدت زمان بيشتري شاهد اين وضع خواهيم بود. 

سال هاست كه واسطه گري در صنعت طيور بر 
نظام توليد، توزيع و بازار مرغ س�ايه انداخته 
و هيچ س�ازمان نظارتي براي جمع آوري اين 
بس�اط »داللي«اقدامي نكرده اس�ت. بعد از 
گراني قيمت مرغ در 1۰روز گذشته و افزايش 
قيمت آن به ۳5 ه�زار تومان، مرغ�داران از 
تخلف آش�كار كش�تارگاه ها و ع�دم تحويل 
مرغ اس�تاندارد با وزن 2كيل�و 2۰۰گرم خبر 
مي دهن�د و مي گوين�د: كش�تارگاه ها مرغ با 
وزن سه كيلو و بيشتر را فقط كشتار مي كنند. 
اين روزها نه تنه��ا قيمت مصوب م��رغ رعايت 
نمي ش��ود، بلك��ه برخ��ي كش��تارگاه ها ني��ز با 
سوءاستفاده از فضاي آشفته فعلي و عدم نظارت 
تعزيرات و سازمان حمايت بر بازار، از تحويل مرغ  
با وزن استاندارد خودداري مي كنند. داستان از 
اين قرار است كه فعاليت دالالن پيش از تحويل 
مرغ ها به كشتارگاه افزايش يافته و مرغ ها قبل از 
رسيدن به كشتارگاه يك بار از سوی دالالن خريد 
و فروش مي ش��ود. در بازي جدي��دي كه آنها به 
تازگي به راه انداخته اند، فقط به دنبال مرغ هاي 
درش��ت با وزن باالي دو كيلو و700 تا سه كيلو 
و حتي بيشتر هستند و مرغ هاي با وزن دو كيلو 
تا دو كيلو و 200 گرم اجازه ورود به كشتارگاه ها 

را ندارند. 
مرغدارها علت اين كار واس��طه ها را سود بيشتر 
عنوان مي كنند. س��ايز مرغ با وزن استاندارد دو 
كيلو و 200 گرم است و مرغ غيرسايز يا درشت 
مرغ با وزن دو كيل��و 700 تا س��ه كيلوگرم و يا 
بيشتر است. حاال مرغدارها بايد 15روز صبر كنند 
تا مرغ ها به سن 50 تا 55 روز برسند و همين صبر 

تازه شروع دردسرهاي جديد آنهاست. 
    ضرر ۳۰۰ميليون توماني مرغدار به خاطر 

توليد مرغ چاق تر!
براي رسيدن به وزن سه كيلوگرمي در اين 15روز 
اضافه هر قطعه م��رغ دو كيل��و و 500 گرم دان 
بيشتري مصرف مي كند كه حدود 300ميليون 
توم��ان براي توليدكنن��ده هزين��ه دارد. در اين 
مدت مرغ دو كيل��و دان مي خورد ت��ا يك كيلو 
گوشت مي دهد و بقيه تبديل به چربي مي شود. 

يعني مرغ به جاي گوش��ت و پروتئين 3/5برابر 
پوست و چربي بيشتري توليد مي كند. به طوري 
كه دورريز مرغ س��ايز 180گرم و مرغ غيرس��از 
610گرم اس��ت. از طرفي در اي��ن 15روز اضافه 
احتمال درگيري طيور با بيماري ها، مصرف دارو 
و واكسن افزايش مي يابد و يك مرغدار گفته در 
روزهاي اضافه پ��رورش 50 تا 60ميليون هزينه 

دارو می شود. 
مرغ درشت سه كيلويي با الشه دو كيلو و 600- 
700 گرم افت يا ب��ازده 22ت��ا 23درصد دارد، 
اما مرغ س��ايز دو  كيل��و و 200 گرمي با الش��ه 
يك كيلو و 500- 600 گرم اف��ت يا بازده 25 تا 
 27 درصد دارد. اين س��ود با س��وداگري حاصل 
زد و بند بين كشتارگاه و دالل هايي است كه بدون 
هيچ زحمتي و فقط با يك خط تلفن نصيب شان 
مي شود و در چرخه اقتصاد كشور اختالل ايجاد 
مي كنند. واسطه ها يا دالل هايي كه به دنبال اين 
سود هس��تند ذائقه مردم را علت اين سوداگري 
مي دانند. تا اينجاي كار دود اين داللي به چشم 
توليدكننده و مصرف كننده رفته، اما با اين شيوه 
توليد عالوه بر زي��ان به توليد داخ��ل بازارهاي 
صادراتي را هم از دست خواهيم داد، زيرا سليقه و 

ذائقه مردم اكثر كشورها مصرف مرغ سايز با وزن 
استاندارد است. 

   خروج 25۰ميليون دالر ارز ازكش�ور با 
توليد مرغ درشت

برومن��د چهارآيين، كارش��ناس طي��ور حضور 
واس��طه ها و دالالن را يكي از مشكالت صنعت 
طيور دانسته و در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان مي گويد: واسطه ها در هر مرحله )از توليد 
تا توزيع و بازار( نفوذ كرده و به سودهاي نجومي 
دست يافته اند. تفاوت بين افت الشه يا بازده مرغ 
سايز و مرغ س��نگين 3 تا 6 درصد است كه اگر 
اين تف��اوت را به طور متوس��ط 4 درصد در نظر 
بگيريم 2هزار و 500 ميليارد تومان سود به جيب 

دالل ها مي رود. 
وي مي افزايد: با توليد مرغ غيرسايز 250 ميليون 
دالر معادل ه��زار ميليارد تومان ب��ا ارز 4 هزار و 

200 توماني ارز از كشور خارج مي شود. 
به گفت��ه صفرعل��ي ماكنعلي، رئيس س��ازمان 
دامپزشكي كش��ور توليد مرغ درش��ت به زمان 
توزيع مرغ كوپني در دوره جنگ برمي گردد كه 
براس��اس وزن بين مردم توزيع مي شد و به مرور 

مصرف مرغ درشت فرهنگسازي شد. 

وي مي افزاي��د: در س��ال هاي اخي��ر س��ازمان 
دامپزشكي و معاونت دام وزارت جهاد كشاورزي 
دس��تورالعمل توليد مرغ س��ايز را تهيه و ابالغ 
كردند، اما به دليل نبود فرهنگسازي در جامعه 
مصرفي و اعمال مديريت سني و نظارت بر انجام 
آن اين دستورالعمل اجرايي نشد. در الشه مرغ 
بعد از س��ن 38روزگي چربي تجمع مي كند كه 

ارزش غذايي آن را پايين مي آورد. 
ماكنعلي تصريح مي كند: با اج��راي برنامه ملي 
مديريت س��ني پرورش طيور گوش��تي ضريب 
تبديل خوراك بهبود يافته و استفاده از واكسن 
كاهش خواهد يافت، به طوري كه س��االنه يك 
ميليارد دز در واردات واكسن طيور صرفه جويي 

خواهيم داشت. 
وي مي گوي��د: طبق برنامه ملي مديريت س��ني 
پرورش طيور گوش��تي اگر پرورش دهنده مرغ 
را 38 ت��ا 42روز نگه��داري كن��د، امتيازاتي به 
او داده مي ش��ود. مث��اًل ب��ه ج��اي چه��ار دوره 
جوجه ري��زي، اج��ازه پن��ج دوره جوجه ري��زي 
خواهد داش��ت. در عين حال مرغ س��ايز ميزان 
پروتئين باالتر و ميزان چربي كمتري دارد. حجم 
 گوش��ت مرغ كاهش يافته، اما گوشت سالم تر و 

مغذي تر است. 
   مرغ هاي درشت آفت بازار اقام اساسي

مرتضي رضايي، معاون وزير كش��اورزي در امور 
دام با بيان اينكه موضوع مرغ س��ايز ي��ا با اندازه 
مناسب مدتي است كه از جنبه هاي مختلف مورد 
تحليل و بررسي قرار گرفته است، مي گويد: توليد 
مرغ درشت به اقتصاد ملي، توليدكننده و خانوار 
ضربه مي زند. ساالنه بيش از 700هزار تن نهاده 
طيور براي توليدمرغ درشت وارد كشور مي شود 
كه با پرورش مرغ سايز در واردت اين ميزان نهاده 

صرفه جويي خواهد شد. 
رضايي با اش��اره به اهميت فرهنگسازي مصرف 
مرغ س��ايز تأكيد مي كند: مرغ درشت جذابيتي 
براي بس��ياري از كش��ورها ندارد. توليد مرغ با 
وزن اس��تاندارد عالوه بر كمك به اقتصاد ملي و 
خانوار دروازه صادرات را به روي توليدات ايراني 

باز خواهد كرد. 

ضرر۳۰۰ميليونتومانيبهخاطرتوليدمرغچاقتر!
مرغداران: با توليد مرغ غيرسايز 25۰ميليون دالر معادل 1۰۰۰ ميليارد تومان با ارز 42۰۰ توماني ارز از كشور خارج مي شود

  گزارش یک

  گزارش 2

 دپوي ميليون ها تن كاال در گمركات در حالي كه بازار داخلي بيش از هر زمان ديگري نيازمند اين كاالهاست 
اين سؤال را مطرح مي كند كه حوزه تجارت تا چه زماني قرار است با اين شيوه مديريت شود؟!


