
اینکه ل�وازم خانگ�ي داخلي در س�ال هاي اخير 
سرمایه گذاري هاي زیادي داشتند. بركسي پوشيده 
نيست، اما با نوشتن نامه به رهبري براي تأكيد دوباره 
بر ممنوعي�ت واردات لوازم خانگي این ش�ائبه را 
در اذهان عمومي ایجاد كرد كه این صنعت هم به 
دنبال انحصار است. رئيس انجمن صنفي صنایع 
لوازم خانگي دليل ارس�ال نامه توليدكنندگان به 
رهبري را بي نتيجه مان�دن رایزني ها با مجلس و 
دولت اعالم كرد و گفت: چرا زماني كه ۸۰درصد از 
بازارلوازم خانگی كشور دست ال جي و سامسونگ 
ب�ود، كس�ي از ران�ت و انحص�ار حرف�ي نمي زد. 
 از زماني كه خبر تهاتر دالر هاي ايران با لوازم خانگي 
كره اي منتشر ش��د، صدای اعتراض صنايع داخلي 
بلند ش��د و به رغم اينكه واردات لوازم خانگي از سال 
۹۷ممنوع است، براي محكم كاري و دادن اولتيماتوم 
احتمالي به رقباي خارجي، تعدادي از توليد كنندگان 
لوازم خانگي نامه اي به رهبري نوش��تند و خواستار 
ممنوعيت تهاتر دالرهاي ايران با ل��وازم خانگي )ال 
جي  - سامسونگ (كره اي شدند. پيرو  رهنمود رهبری 
دوبت واردات لوازم خانگی را ممن��وع كرد كه اقدام 
مذكور اين شائبه را در اذهان عمومي ايجاد كرد، اين 
صنعت هم به دنبال انحصار اس��ت و اگر دولتمردان 
تصميم درستي نگيرند ممكن است انحصار خودرو 
برس��ر اين صنعت نيز آوار ش��ود. در هفته هاي اخير 
خبر ها و گزارش های بسياري در دفاع از صنايع داخلي 
يا نقد صنايع انحصار طلب منتشر شد. از اين رو انجمن 

صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي خبرنگاران را براي 
بازديد از كارخانجات داخلي لوازم خانگي دعوت كرد 
و گزارشي از ميزان داخلي سازي و سرمايه گذاري در 

اين صنعت ارائه داد. 
   تركيه دو برابر نفت ما لوازم خانگي توليد مي كند

رئيس انجمن صنفي صنايع لوازم خانگي در حاشيه 
اين بازديد در يك نشس��ت خبري از جريان سازي 
مافي��اي واردات عليه صنايع داخلي س��خن گفت. 
محمدرضا دياني در پاس��خ به سؤال »جوان« مبني 
بر داليل ارسال نامه به رهبري گفت: با جدي شدن 
موضوع تهاتر دالر هاي اي��ران با لوازم خانگي كره اي 
به مجلس و دولت مراجعه كرديم تا دولت اليحه اي 
تنظيم كند و مجلس نيز با تصويب آن جلوي تهاتر 
را بگيرد، اما پاسخي نگرفتيم؛ چراكه دولت مي گفت 
مسائل مهم تري براي تنظيم اليحه داريم و مجلس 
نيز تأكيد می كرد كه لوايح بسياري در نوبت هستند و 
حداقل رسيدگي به اين اليحه يك سال زمان مي برد. 
از اين رو تصميم گرفتيم نامه اي به مقامات باالي كشور 
بنويسيم تا به مقامات كره اي نيز هشداري داده شود. 
وي در پاسخ به اينكه در سه س��ال گذشته يخچال 
۸ميليون توماني به ۵۰ ميليون تومان رسيده و اين 
اتفاق به معناي انحصار و جوالن قيمت هاست، افزود: 
امروز براي ساخت لوازم خانگي نه تنها از هيچ يارانه 
انرژي بهره نمي بريم، بلكه ورق ف��والد مباركه را در 
بورس با ن��رخ آزاد مي خريم. در حالي ك��ه اگر ورق 
وارد كنيم ۵ تا ۸درصد ارزان تر براي ما تمام مي شود 

و صنايع پليمر به نرخ آزاد به دست ما مي رسد. ما كه 
نمي توانيم از خاك مواداوليه ايجاد كنيم و چاره اي جز 
گران كردن قيمت ها نداش��تيم. ضمن اينكه در اين 

مدت نوسانات نرخ ارز نيز بسيار زياد بود. 
دياني مي��زان ارزآوري ص��ادرات ل��وازم خانگي در 
يك سال گذشته را ۱۴ تا ۱۵ ميليون دالر عنوان كرد 
و افزود: ما به سمت توسعه صادرات قطعات و صادرات 
پليمر به كشورهاي سوئد و انگليس رفتيم تا وابستگي 
ارزي كشور را قطع كنيم و در اين حوزه خودكفا شويم. 
وي افزود: مافياي واردات كه امروز منافع خود را در 
خطر مي بيند، ش��روع به جريان سازي عليه جريان 
صنعتي كشور كرده و سعي مي كند كه صنايع موفق 

را زمين بزند. 
ديان��ي تصري��ح ك��رد:. طي س��ه س��ال گذش��ته 
س��رمايه گذاري هاي زيادي در صنعت لوازم خانگي 
انجام شد، علت نامه نگاري ما با رهبري، نگراني مان در 
مورد امنيت سرمايه  اين سرمايه گذاران بود. كساني كه 
در اين صنعت سرمايه گذاري كرده بودند اگر ناگهان 
با درهاي باز مواجه مي شدند، ورشكست مي شدند. 
كره اي ها قصد داش��تند به جاي پول هاي مس��دود 
شده ايران، لوازم خانگي به ايران بفرستند. در حالي 
كه در بسياري از موارد ديگر حتي جواب ايميل ما را 
نمي دهند. رئيس انجمن صنفي صنايع لوازم خانگي 
افزود: در دهه 6۰ ميالدي، كره جنوبي به مدت ۱2 
سال ورود كاالهاي الكترونيك ژاپني به كره را ممنوع 
اعالم كرد و حتي فروش اين كاالها در فروش��گاه ها 

نيز ممنوع شد. حتي امريكا نيز تعرفه ها را دائم تغيير 
مي دهد تا از صنايع خود حمايت كند. 

دياني افزود: ما نمي خواهيم واردات لوازم خانگي به 
طور كلي ممنوع شود، بلكه براي يك مدت پنج ساله 
واردات در اين حوزه با  برنامه و هدفمند كنترل شود 
و در همين حين نيز سطح استاندارد كيفي ملي نيز 
افزايش يابد و انجمن هاي مصرف كنندگان نيز وارد 
عمل شوند. ورود كشورهاي خارجي بايد با استراتژي 

و هدفمند باشد. 
رئيس انجمن صنفی لوازم خانگی تأكيد كرد: در حال 
حاضر سهم ال جي در بازار تلويزيون ايران ۱6درصد، 
سامسونگ ۱۷درصد و سوني ۸ درصد است. آن هم 
در زماني كه ما هم تحريم هستيم و هم واردات ممنوع 
اعالم شده است. اگر تفكر جامعه اين گونه نشود كه 
كشور نياز به صنايع پيشران دارد، حتي اگر دهها دولت 
هم عوض شود و ميلياردها دالر نفت بفروشيم، باز هم 

مشكالتمان حل نخواهد شد. 
وي گفت: توليد تركيه در حوزه لوازم خانگي در سال 
گذشته ارزشي معادل ۴۵ ميليارد دالر، يعني دو برابر 
فروش نفت ما داش��ت. ما بايد بررسي مي كرديم كه 

تركيه چگونه به اين جايگاه رسيده است. 
   فعال شدن مافياي واردات 

ديانی افزود: بع��د از نامه نگاري با رهب��ري در مورد 
ممنوعيت واردات لوازم خانگي كره اي، برخي افراد 
موضوع انحص��ار را مط��رح كردند. چ��را زماني كه 
۸۵درصد بازار در اختيار كره اي ها بود، اين مباحث 
مطرح نمي شد؟ ش��ركت هاي سامسونگ و ال جي، 
خود كشور ما را ترك كردند، زماني كه مصرف كننده 
نياز به قطعه و خدمات داشت يك دفعه بازار را خالي 
كردند و توليدكنندگان داخلي بودند كه توانستند اين 

خأل را پر كنند. 
رئيس انجمن صنفي صنايع لوازم خانگي گفت: براي 
مثال مي توان به صدور مجوز توليد در صنعت لوازم 
خانگي اشاره كرد. در حال حاضر هر كسي كه مجوز 
توليد لوازم خانگي بخواهد، مي تواند ظرف ۴۸ ساعت 
اين مجوز و ظرف يك هفته نيز كارت بازرگاني بگيرد 
و اقدام به توليد كند. اي��ران 2۹/۷ميليارد دالر يارانه 
انرژي مي دهد كه از اين رقم چه ميزان به صنعت لوازم 
خانگي رسيده است؟ توليدكنندگان ورق فوالدي را 
در بورس با نرخ آزاد مي خرن��د، در حالي كه واردات 
همان ورق ۵ تا ۸درصد ارزان تر تمام مي شود. صنايع 
پليمري كشور محصول خود را به نرخ روز ارز در بورس 
عرضه مي كنند، بنابراين در هيچ حوزه اي براي فعاالن 

اين صنعت رانتي وجود نداشته است. 
وي خاطرنشان كرد: طي سه سال گذشته كه به علت 
تحريم، واردات لوازم خانگي ممنوع شد، شاهد افزايش 
توليد و اشتغال در صنعت لوازم خانگي بوديم، اما حاال 
جرياني پيش آمد كه تولي��د را محكوم مي كند. وي 
افزود: قبالً كاالي پيله وري به صورت تكي وارد كشور 
مي شد، اما قانوني را مصوب كردند كه براساس آن، 
پيله وري تجميعي شد. بنابراين واردكنندگان با خريد 
كارت پيله وري مرزنشينان اقدام به واردات مي كنند. 
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بهناز قاسمي 
  گزارش یک

 دستور قضايي ترخيص ۱۶هزار تن برنج 
از بندرشهيدرجايي

رئي�س كل دادگس�تري اس�تان هرم�زگان از ص�دور دس�تور 
قضای�ي ب�راي ترخي�ص ف�وري محمول�ه ب�زرگ 1۶ه�زار تني 
برن�ج واردات�ي از بندر ش�هيد رجای�ي بندرعباس براي ارس�ال 
ب�ه سراس�ر كش�ور ب�ا ه�دف كنت�رل قيمت ه�ا خب�ر داد. 
به گزارش صداوسيما مركز خليج فارس، علي صالحي با حضور در اداره 
كل بنادر و دريانوردي استان و بندر ش��هيدرجايي بندرعباس، ضمن 
ارزيابي كاال هاي اساس��ي موجود در محوطه و انبار هاي اين مجموعه، 
دستورات الزم را به منظور تس��ريع در روند ترخيص و عرضه به موقع 
كاال هاي اساسي و اقالم ضروري براي تأمين نياز بازار و ارسال به سراسر 

كشور صادر كرد. 
وي از محموله هاي كاال هاي اساسي و اقالم وارداتي موجود در انبارها، 
وضعيت ماشين آالت سنگين عمراني- مهندسي و راه سازي رسوبي در 
بندر شهيد رجايي بازديد و دس��تورات الزم را به منظور بهبود شرايط 

نگهداري و جلوگيري از تخريب و تضييع اين اموال صادر كرد. 
صالحي در جريان اين بازديد با اشاره به صدور دستور ويژه قضايي براي 
ترخيص محموله بزرگ برنج وارداتي از بندر شهيد رجايي بندرعباس 
گفت: مقرر شد، اداره غله و خدمات بازرگاني استان هرمزگان به سرعت 
با رفع موانع موجود نسبت به ترخيص فوري محموله بزرگ ۱6هزار تني 
برنج وارداتي و ارسال آن به اقصي نقاط كشور با هدف كنترل قيمت ها 

اقدام كند. 
علي صالحي اف��زود: رويكرد مس��ئوالن قضايي در بازدي��د از بنادر و 
گمركات، تعيين تكليف سريع كاال هاي اساسي به ويژه اقالم ضروري از 
مرحله ترخيص تا رسيدن به دست مصرف كنندگان است و اين فرآيند 
با توجه به ضرورت رفع موانع قانوني به صورت مستمر از سوي دستگاه 

قضايي استان هرمزگان پيگيري مي شود. 
اين مقام قضايي افزود: با تعيين مهلت سه روزه، دستورات ويژه اي براي 
تكميل مراحل كارشناسي و ارائه ليست ماشين آالت سنگين عمراني- 
مهندسي و راه سازي رسوبي از سوی اداره كل بنادر و دريانوردي صادر 
شد و همچنين اداره كل گمركات استان هرمزگان نيز مكلف شد ظرف 
پنج روز ضمن تكميل ليست مربوطه و انجام مراحل كارشناسي نسبت 
به ارائه آن به س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي اقدام كند تا 

براي فروش اين ماشين آالت در مزايده طي يك ماه اقدام شود. 

قيمت ۱80ميليونی پرايد در بازار عراق
مع�اون ص�ادرات گ�روه خودروس�ازي س�ایپا گفت: خ�ودروي 
پرای�د در عراق ب�ه قيم�ت ۷ ه�زار دالر )بيش�تر از 1۸۰ميليون 
توم�ان( فروخته مي ش�ود و تنها محصولي اس�ت ك�ه به صورت 
نق�دي عرض�ه مي ش�ود و ش�رایط ف�روش اقس�اطي ن�دارد. 
به گزارش تسنيم، علي كريمي افزود: تاكنون ۱6۰هزار دستگاه خودرو 
پرايد به بازار عراق صادر ش��ده و در حال حاضر نيز توليد اين محصول 
در سايت اس��كندريه عراق به صورت سي. كي. دي )قطعات ارسالي از 
سايپا( ادامه دارد. محبوبيت پرايد۱3۱در بازار عراق به سه دليل است كه 
مهم ترين آن قيمت رقابتي در مقايسه با محصوالت ديگر توليدكنندگان 

جهاني است. 
 معاون صادرات س��ايپا با بيان اينكه مبلغ حدود ۷ هزار دالري پرايد، 
كمترين قيمت يك خودرو صفر كيلومتر در بازار عراق است، اظهار كرد: 
ديگر دالي��ل محبوبيت پرايد در عراق »در دس��ترس« بودن و »ارزان 

بودن« قطعات يدكي در اين كشور است. 
كريمي گفت: از آنجا كه بيشترين كاربري خودرو پرايد در عراق، استفاده 
در حمل و نقل درون شهري و ناوگان تاكسيراني است، در دسترس و 
ارزان بودن خدمات پس از فروش يك موض��وع مهم و پراهميت براي 

مالكان و رانندگان به حساب مي آيد. 
وي اظهار كرد: درحال حاضر تمام شركت هاي خودروسازي، محصوالت 
خود را با شرايط اعتباري و اقساطي در بازار عراق عرضه مي كنند و تنها 

خودرويي كه فروش نقدي دارد، پرايد است. 
معاون صادرات سايپا با اشاره به برخي اظهارنظرهاي نادرست درباره 
شرايط فروش و استقبال از خودرو پرايد در عراق گفت: متأسفانه آنچه 
كه گاه باعث انتشار اخبار كذب و نادرست از شرايط فروش محصوالت 
گروه خودروسازي س��ايپا در عراق مي شود، به داليلي از جمله مشكل 
ترجمه، عدم آشنايي با شرايط بازار عراق و مهم تر از همه مقايسه با بازار 

خودرو در ايران است. 
كريمي تش��ريح كرد: به عنوان مثال محاسبه مي كنند كه يك خودرو 
با گيربكس اتوماتيك در ايران ۸۰۰ ميليون )۸ برابر پرايد( اس��ت، در 
حالي كه همان خودرو اتوماتي��ك در بازار عراق ۱۵ ت��ا 2۵ هزار دالر 
قيمت دارد، بعد اين دو قيمت را تناسب بسته و كشف قيمت مي كنند 
 كه پرايد هم در عراق بايد با يك هش��تم )حدود 3 ه��زار دالر( قيمت 

داشته باشد!
وي ادامه داد: در عراق كمترين قيمت خودرو با قيمت حدود ۷ هزار دالر 
به پرايد۱3۱ تعلق دارد؛ بنابراين بايد توجه داش��ت كه مناسبات بازار 
خودرو در ايران و عراق يكسان نيست و مقايسه آنها به اشتباه محاسباتي 

منجر خواهد شد. 
كريمي گفت: يكي ديگر از موضوعاتي كه بايد به آن آش��نايي داشت، 
نحوه محاسبات مرسوم مالي در عراق اس��ت. به عنوان مثال اگر با اين 
موضوع آشنا نباشيد كه عراقي ها به ۱۰۰دالري »يك ورق« مي گويند 
يا اينكه محاسبات دينار را به صورت خالصه درج مي كنند، فكر مي كنيد 
خودرو پرايد در وب س��ايت پر مخاطب »س��وق المفتوح« ۷۴۰ دالر 
قيمتگذاري شده اس��ت؛ در حالي كه اين خودرو شماره گذاري شده و 

آماده استفاده ۷ هزار و ۴۰۰ دالر است. 
وي افزود: گاه تصاويري منتشر مي شود از امكانات متفاوت خودروهاي 
ايراني در ب��ازار عراق از جمله اينك��ه روي خودرو پراي��د، مالتي مديا 
)نمايشگر( نصب شده؛ اين امر صحيح است اما بايد توجه داشت كه اين 
امكانات به درخواست مشتري روي خودرو نصب شده و همان مالتي 

مديا 2۵۰دالر به قيمت خودرو اضافه خواهد كرد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرین قيمتنام شركت 

2,440-46,410توريستي ورفاهي آبادگران ايران
1,170-22,240البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
30-9,200سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

18,810750آلومينيوم ايران 
920-17,540آلومراد

1,120-21,470كاشي  الوند
155-3,290داروسازي  امين 
95-3,350داروسازي  امين 

1,710-32,680معدني  امالح  ايران 
270-9,950آسان پرداخت پرشين

860-16,470سراميك هاي صنعتي اردكان 
1,260-34,330آبسال 

34-1,939بيمه آسيا
550-10,480سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

20-8,220آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
280-5,380سرمايه گذاري پرديس

60-1,151صنايع  آذرآب 
160-3,054سايپاآذين 
1,820-36,800معادن  بافق 

430-27,070مس  شهيدباهنر
121-2,302بيمه البرز

215-4,104سرمايه گذاري بوعلي 
490-9,400باما

360-8,520سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
940-23,000گروه  صنعتي  بارز

250-5,040بيمه دانا
96-1,843بهساز كاشانه تهران

3,070-58,350بهنوش  ايران 
1,540-32,720فجر انرژي خليج فارس

89-1,725گروه بهمن 
85-1,619سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

190-5,510بانك خاورميانه
59-1,135بيمه ملت

139-3,500بانك ملت
540-10,470بين  المللي  محصوالت  پارس 

1,980-72,160پتروشيمي بوعلي سينا
2,760-52,460گروه صنعتي بوتان 

111-2,425بانك پارسيان 
260-14,380بانك پاسارگاد

1,080-20,610پست بانك ايران
1,590-30,260گروه دارويي بركت
104-2,004بانك صادرات ايران

112-2,147بين المللي توسعه ساختمان
96-2,000بانك تجارت

370-7,030بيمه ما
540-11,240چرخشگر

790-15,180كشت  و صنعت  چين  چين
181-3,441توليدي چدن سازان

1,060-26,540معدني وصنعتي چادرملو
260-4,980كمباين  سازي  ايران 

6,150-116,920كربن  ايران 
1,350-26,170داروسازي  ابوريحان 

830-15,840داده پردازي ايران 
730-14,050البرزدارو

690-13,210داروسازي زاگرس فارمد پارس
960-31,140داروپخش  )هلدينگ 

1,260-24,080شيمي  داروئي  داروپخش 
850-16,380داروسازي  فارابي 

690-13,300داروسازي  جابرابن حيان 
186-3,925داروسازي  كوثر

1,700-32,380دارويي  لقمان 
6,250-118,810معدني  دماوند

910-20,010دوده  صنعتي  پارس 
1,300-25,090داروسازي  اسوه 

1,410-27,600كارخانجات داروپخش 
1,330-25,460درخشان  تهران 
620-38,550دارويي  رازك 
880-17,600سبحان دارو

990-18,980داروسازي  سينا
1,050-20,120گروه دارويي سبحان

350-20,620سرمايه گذاري دارويي تامين
270-5,610داروسازي زهراوي 

290-5,580تجارت الكترونيك پارسيان
187-3,553بيمه اتكايي امين
1,130-43,280داروسازي  اكسير
16,850160فوالد آلياژي ايران

1,300-24,930فوالد اميركبيركاشان
360-6,860فيبر ايران 

1,340-25,550فوالد خراسان
610-15,760فوالد خوزستان

850-16,150فنرسازي زر
230-10,080فوالد مباركه اصفهان

7,72090فروسيليس  ايران 
1,520-29,030فرآوري موادمعدني ايران 

1,540-29,430غلتك سازان سپاهان
36,010610پارس فوالد سبزوار

1,060-26,660پديده شيمي قرن
300-5,900گروه صنايع بهشهرايران 

168-3,209گلوكوزان 
620-15,380سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

5,260-99,960قنداصفهان 
1,600-30,510كارخانجات  قند قزوين 

113-2,161قطعات  اتومبيل  ايران 
790-15,050شهد

1,040-19,930قند لرستان 
12,250-232,920گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

1,090-28,740قند مرودشت 
1,950-37,140قند نيشابور

860-21,900معدني و صنعتي گل گهر
134-2,550بيسكويت  گرجي 

119-2,276گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
8,510230فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

166-3,167قند ثابت  خراسان 
38,9201,110گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

150-7,350گلتاش 
4,06416حمل و نقل بين المللي خليج فارس
27,8001,130حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

230-8,720شركت ارتباطات سيار ايران
290-5,550حفاري شمال

780-14,930حمل ونقل توكا
380-7,850داده گسترعصرنوين-هاي وب

710-13,590ايران ارقام 
210-6,910سرمايه گذاري اعتبار ايران

91-1,740ايران  خودرو
5,37040سرمايه گذاري خوارزمي

880-16,730كمك فنرايندامين 
168-4,650خدمات انفورماتيك 

580-11,050بيمه پارسيان
184-3,515گروه پتروشيمي س. ايرانيان

32,8001,320ايران دارو
310-6,070جام دارو

9,020-171,470صنايع جوشكاب يزد
3,930-114,600پلي پروپيلن جم - جم پيلن

1,820-34,640بورس كاالي ايران
1,540-29,310كابل  البرز

3,507167گروه صنايع كاغذ پارس
1,500-28,590صنايع خاك چيني ايران 

8,750-166,330خوراك  دام  پارس 
400-7,760فنرسازي خاور

122-2,327كارخانجات توليدي شهيد قندي
7,590-144,370پارس  خزر

209-3,981كاشي  وسراميك  حافظ 
1,220-23,630سيمان خوزستان

750-14,250الكتريك  خودرو شرق 
1,090-20,850كيميدارو

630-12,020لبنيات  كالبر
400-16,190توسعه معدني و صنعتي صبانور
900-17,210سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

3,570-116,100كاشي  پارس 
77-2,479بانك  كارآفرين 

1,690-42,010صنعت غذايي كورش
115,0001,230پتروشيمي خراسان

161-3,061كارتن  ايران 
600-11,530كاشي  سعدي 

790-16,010كالسيمين 
390-14,390صنايع كاغذسازي كاوه 

1,540-29,630آريان كيميا تك
420-16,930فوالد كاوه جنوب كيش

660-13,000توليدي فوالد سپيد فراب كوير

تعاوني ها دل پري از عملکرد ضعيف مس�ئوالن 
وزارت جهاد كشاورزي در دولت دوازدهم دارند. 
وزارت جهاد ب�ه رغم وعده هاي بس�ياري كه در 
دولت قبل داد، نتوانس�ت قيمت جوجه یکروزه 
را كنترل كند و نتيجه آن شد كه تمام مشکالت 
به دولت جدید كشيده ش�د. اكنون در حالي كه 
كارخانه هاي توليد جوجه یکروزه را 5 هزار و 5۰۰ 
تومان مي فروشند، اما دالالن جوجه یکروزه را به 
قيمت ۷هزار تومان به مرغداران تحویل مي دهند. 
دراین ميان وزیر جدی�د همچنان در حال تبادل 
نظر و امض�اي قرارداد ه�اي همکاري ب�ا وزارت 
تعاون و صمت اس�ت تا ش�اید یك روزي فيمت 
مرغ، تخم م�رغ و جوجه ی�ك روزه كاهش یابد. 
روزگذشته نشست مشتركي بين وزير جهاد كشاورزي 
و اعضاي اتاق تعاون ايران در محل اين اتاق برگزار شد. 
در اين نشست مسئوالن تشكل ها نقطه نظرات خود 
را عنوان كردن��د كه مهم ترين آن مش��اركت دادن 
تشكل ها در فرآيند تصميم گيري براي كشاورزي بود. 
در اين نشست برنجكاران، مرغداران و... از مشكالت 
خود گفتند. فاطمي نماينده اتحاديه مرغداران در اين 
جلسه گفت: ما ۴۰نامه به وزير سابق جهاد كشاورزي و 
معاون اول رئيس جمهور فرستاديم. اين نامه ها توسط 
وزير و معاون اول امضا شد، اما در كشوي مديران باقي 

ماند و به هيچ وجه عملي نشد. 
به گفته فاطمي، حدود 3۰ درصد توليد مرغ و تخم مرغ 
كشور توس��ط تعاوني ها انجام مي شود، در حالي كه 
نمايندگان تش��كل هاي مرغداري را به جلسات در 
مورد صنعت مرغ راه نمي دهند. بزرگ ترين مشكل 
اين بخش عدم قيمت گذاري و كنترل قيمت جوجه 
يكروزه است. به گونه اي كه قيمت اين محصول در 
كارخانه ۵ ه��زار و ۵۰۰ تومان اس��ت، اما قيمت آن 
توس��ط دالالن به ۷هزار تومان مي رسد تا به دست 
مرغدار برسد. چرا جوجه يكروزه از طريق سامانه اي 

شفاف توزيع نمي شود. 
به گزارش فارس، مدير اتحاديه تعاوني هاي مرغداري 
اظهار داشت: »يكي از مشكالت تشكل هاي مرغداري 
اين اس��ت كه 2۰هزار مرغدار در كشور به عملكرد 

هيئت مديره اتحاديه كشوري معترض هستند. در 
هشت ماه گذشته اين اتحاديه مديرعامل ندارد، در 
حالي كه اين همه افراد متخصص در صنعت مرغداري 
حضور دارند، اما متأسفانه كارمندان بازنشسته وزارت 
جهاد كش��اورزي را در رأس اين اتحاديه ها منصوب 

مي كنند.«
اين مدير اتحاديه مرغداري گفت: »طرح تحول صنعت 
مرغداري كشور بايد با كمك تعاوني ها انجام شود و ما 
انتظار داريم بحث آزادسازي صنعت مرغداري و تهيه 
س��رمايه در گردش براي توليدكنندگان حل شود. 
مرغداري كه واحد ۱۰ هزار قطعه اي دارد، سرمايه در 
گردش آن به خاطر افزايش قيمت ها چهار تا پنج برابر 

افزايش يافته و توان تأمين آن را ندارد.«
در اين نشس��ت اس��المي نماينده اتحاديه ماهيان 
خاوياري نيز گفت: »ايران در چهار محصول پسته، 
زعفران، فرش و خاويار در دنيا مش��هور اس��ت، اما 
متأسفانه شيالت به حياط خلوت عده اي تبديل شده 
است. قيمت ماهي را دالالن تعيين مي كنند و عمده 
ارزش افزوده صادرات به جاي اينكه به توليدكننده 

خاويار يا ماهي برسد، نصيب دالالن مي شود.«

اسالمي اضافه كرد: »س��االنه ۴ ميليون بچه ماهي 
خاوياري تكثير و پرورش مي يابد و يك ماهي مولد 
خاويار بايد ۱۴سال بماند تا بتواند خاويار توليد كند. 
االن ظرفيت توليد ۴ ميليون قطع��ه بچه ماهي در 

مازندران وجود دارد.«
به گفته اين نماينده تش��كل ها، در مازندران تنها 
مزرعه توليد الين ماهي خاوياري ايجاد ش��ده كه 
تاكنون ۵هزار ميليارد ريال هزينه در آن انجام شده، 
حتي آب دري��ا براي پرورش بچ��ه ماهي خاوياري 
به مزرعه انتقال يافته اس��ت. ما مي توانيم س��االنه 
۱۰۰تن خاويار پرورشي توليد كنيم كه حدود يك 
ميليارد دالر ارزآوري خواهد داش��ت و اين طرح با 
پيشرفت فيزيكي ۹۵درصد در حال اجراست و در 
اين مزرعه از بچه ماهي ۱۰۰گرم تا ماهي ۱۰كيلويي 
توليد مي شود. خاويار پرورش��ي مي توانيم توليد و 

صادر كنيم. 
وي همچنين در حضور وزير جهاد گفت: متأسفانه 
شيالت با امعا و احش��ا ماهي خاوياري مشكل دارد، 
در حالي كه مي توان از اين قس��مت ماهي خاوياري 
پروتئين ه��اي مفيد ب��راي درمان بيم��اران و براي 

بيماري هاي پوستي، همچنين امگا6 و امگا3 توليد 
كنيم، در حالي كه ش��يالت اج��ازه آن را نمي دهد 
و مي گوي��د امعا و احش��ا ماهيان خاوي��اري به درد 

نمي خورد. 
اسالمي اين را هم گفت: »در حالي كه ماهي خاوياري 
بايد ۱۴سال پرورش پيدا كند تا به خاويار برسد، اما 
بانك ها مي گويند دوره تنفس وام هاي آنها حداكثر 
سه ماه است.« به گفته وي هر كيلو خاويار پرورشي 
را مي توان به ۵هزار دالر صادر كرد و همچنين يك 
تريلي گوشت ماهي خاوياري می تواند، ارز آوري به 
اندازه 2۵تريلي پرتقال صادراتي درآمد داشته باشد. 

   مشکالت كشت برنج 
در اين مراس��م جعفريان همچنين از اتحاديه برنج 
مازندران گفت: متأس��فانه كمباين ه��اي قديمي و 
كارخانه هاي شاليكوبي فرسوده بين ۱۰تا 2۰درصد از 
برنج كشاورزان را ضايع مي كنند و ما طرحي داديم كه 

كارخانه هاي شاليكوبي تجميع و به روز شوند. 
به گفته وي، ۴ هزار كارخانه شاليكوبي در سه استان 
مازندران، گلستان و گيالن وجود دارد كه بايد اكثر 
كارخانه هاي فرسوده بازس��ازي و تجميع شوند. در 
حال حاضر برخي كارخانه ه��ا با مخلوط كردن انواع 
برنج مي خواهند براي خود درآمد ايجاد كنند. كشاورز 
هم مي گويد، قيمت زمين ش��الي افزايش يافته اما 
ديگر براي كشاورزي نمي صرفد و دوست دارد آن را 

به دالالن بفروشد. 
همچنين مسعودي نماينده تش��كل  كارخانه هاي 
خوراك دام در اين جلسه گفت: ۷۵۰ كارخانه توليد 
خوراك دام در كشور وجود دارد و در حال حاضر يكي 
از مش��كالت دامداران تأمين نهاده براي دام و طيور 
است. متأسفانه صنعت دام و طيور مونتاژ و وابسته به 

خارج بوده و نهاده هاي آن هم عمدتاً وارداتي است. 
وي افزود: يك ط��رح 3هزار ميلي��ارد توماني براي 
افزايش بهره وري گوش��ت و مرغ ارائ��ه كرديم كه با 
فرآوري خوراك دام و طيور مي توانيم بهره وري اين 
صنعت را به اندازه 3۰درصد افزايش دهيم، اما هنوز 
منابع انجام اين طرح 3 ه��زار ميليارد توماني فراهم 

نشده است. 

سود 1500 توماني دالالن از هر قطعه جوجه يكروزه
نماینده اتحادیه مرغداران: ما 4۰نامه به وزیر سابق جهاد كشاورزي و معاون اول رئيس جمهور فرستادیم. این نامه ها از سوی وزیر و معاون اول امضا شد 

اما در كشوي مدیران باقي ماند و به هيچ وجه عملي نشد 

 افزايش صادرات نفت عربستان 
به آسيا در ماه نوامبر

كاه�ش قيم�ت رس�مي ف�روش نف�ت عربس�تان ب�ه بازارهاي 
آس�يا باع�ث افزای�ش تمای�ل ب�ه نف�ت ای�ن كش�ور و ب�اال 
رفت�ن ص�ادرات آن در م�اه آین�ده مي�الدي ش�ده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم به نق��ل از اويل پراي��س، عربس��تان، بزرگ ترين 
صادركننده نفت دنيا، در ماه نوامبر نفت خام بيشتري به سه پااليشگاه 
در آسيا صادر خواهد كرد. شركت آرامكوي عربستان همچنين كاماًل به 
قراردادهاي خود براي صادرات نفت به ساير پااليشگاه هاي آسيا عمل 
مي كند. برخي خريداران آسيايي تقاضاي افزايش عرضه باالتر از سطح 
قراردادهاي بسته ش��ده را كرده اند كه نتيجه قيمت هاي جذاب نفت 

عربستان براي ماه نوامبر است. 
عربستان در اوايل ماه جاري ميالدي قيمت رسمي فروش نفت خام خود 
به بازار آسيا را براي ماه نوامبر پايين آورد. اين دومين ماه پياپي كاهش 
قيمت نفت عربستان به دنبال تصميم اوپك پالس براي ادامه افزايش 
تدريجي توليد به شمار مي رود. ائتالف اوپك پالس توافق كرده به جاي 
افزايش توليد براي مهار روند باال رفتن قيم��ت نفت، همچنان روزانه 

۴۰۰هزار بشكه به توليد خود بيفزايد. 

  گزارش 2

 مافياي واردات لوازم خانگي 
نقشه شکست  توليد داخلی را کشيده است

 رئيس انجمن صنفي صنایع لوازم خانگي: به دولت و مجلس براي ممنوع كردن تهاتر پول ایران 
با لوازم خانگي كره اي مراجعه كردیم، اما نتيجه اي نگرفتيم ناچار به رهبري نامه نوشتيم 
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