
عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: بخشي از 
بدنه وزارت نفت تمايل به عرضه نفت در بورس 
و ورود بخش خصوصي به تجارت نفت نداشتند 
و االن هم قصد دارند اين راهكار ضدتحريمي 
را متوق�ف كنند، ولي به خاط�ر كاهش ميزان 
صادرات نفت ناچار به انجام اين كار هس�تند. 
هدايت اهلل خادمي در گفت وگو ب��ا فارس درباره 
احتمال ف��روش نفت خري��داري در ب��ورس به 
مشتريان سنتي ش��ركت ملي نفت ايران گفت: 
مشتريان س��نتي در حجم هاي باال مثاًل 300 يا 
400 هزار بش��كه در روز از ما نفت مي خرند، لذا 
آنها نمي آيند 300 هزار بش��كه از ش��ركت ملي 
نفت بخرند و 40 هزار بشكه از بخش خصوصي. 
خريداران بزرگ معموالً به سمت فروشنده هاي 
مطمئن مي روند تا حداكثر نيازش��ان را بتوانند 

تأمين كنند. 
خادمي افزود: بس��ياري از پااليش��گاه ها در دنيا 
هس��تند كه از ما نف��ت نمي خرن��د و اگر بخش 
خصوصي بتواند به اين پااليشگاه هاي كوچك و 
خصوصي كه قابل رصد توس��ط امريكا نيستند، 
بفروشند اتفاق خوبي رخ مي دهد، ولي متأسفانه 
كساني كه مخالف عرضه نفت در بورس هستند، 
تأكيد دارند كه بخش خصوص��ي قادر به اين كار 

نخواهد بود. 
نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس همچنين 
با رد افش��اي اطالعات خريداران نفت در بورس، 
درباره قيمت نفت فروخته ش��ده ب��ه آنها گفت: 
ما در شرايط تحريم هستيم و كار در اين شرايط 
ابزاره��اي خ��اص خ��ودش را مي طلب��د. اگر ما 

خريداران زيادي داشته باشيم به تبع مي توانيم 
قيمت را باال ببري��م و اگر تعداد خري��داران كم 
باشد مجبور هستيم قيمت را به صورت منطقي 
و معقول كاهش دهي��م. در وضعيت كنوني هم 
امكان فروش نفت به قيمت باال وجود ندارد، زيرا 
نفت ايران يك نفت تحريم شده است و قطعاً براي 
دارن��ده  آن هزينه هايي در پ��ي دارد، لذا اعطاي 
تخفيفي معقول در يك سازوكار رقابتي منطقي 

به نظر مي رسد. 
وي با اشاره به نظارت هاي موجود در فرآيند عرضه 
نفت در بورس گفت: با اين حال خود وزارت نفت 
بايد بر اين كار نظارت داشته باشد، چون وزارت 

نفت اس��ت كه دارد كااليي را مي فروش��د، پس 
بايد مطمئن باشد درآمدش را به دست مي آورد. 
كميس��يون انرژي مجلس هم باي��د نظارت هاي 
خودش را فراتر از كنترل و نظارت وزارت خانه ها 
و دولت داشته باشد. س��اير نهادهاي نظارتي هم 
بايد نظارت بكنند، اما نبايد كار را آنقدر پيچيده و 
خطرناك جلوه دهيم كه هيچ كسي حاضر نشود 
بيايد، چون خريداري كه مي خواهد بيايد، يك كار 

تجاري مي خواهد بكند. 
عضو كميس��يون انرژي افزود: ضم��ن آنكه بايد 
ش��رايط را هم لحاظ ك��رد. در ش��رايط تحريم 
وضعيت متفاوت اس��ت. وقتي نفت ايران تحريم 

اس��ت و صادرات نداريم بايد از هر راهي كس��ب 
درآمد كنيم. يكي از راه هايش اين است كه نفت 
ارزان تر بدهي��م، البته بايد اي��ن تخفيف در يك 
س��ازوكار رقابتي معقول بش��ود كه ب��ورس اين 
بس��تر را فراهم كرده اس��ت. راه ديگر فروش در 
آب هاي آزاد است و روش ديگر نيز ذخيره سازي 
در كشورهاي ديگر اس��ت.  خادمي درباره علت 
توقف عرضه نفت در بورس بيان كرد: ما به عنوان 
كشوري كه بزرگ ترين دارنده نفت و گاز جهان 
هستيم، هنوز داريم خام فروشي مي كنيم؛ يعني 
در زمين دش��من بازي مي كني��م. رهبري دهها 
بار فرمودند خام فروش��ي نكنيد، چ��ون امروز را 
مي ديدند. خام فروشي يعني تك محصولي، يعني 
اجبار به ارزان فروشي و در معرض تهديد دشمن 
قرار گرفتن، ولي اگر پااليشگاه احداث مي كرديم 
و نفت را به چندين محصول با ارزش ديگر تبديل 
مي كرديم، امكان تحريم نبود.  خادمي تأكيد كرد: 
االن هم وزارت نفت مخالف عرضه نفت در بورس 
اس��ت. هر دولت مي آمد، به وزارت نفت تكليف 
مي كرد كه نفت را در بورس عرضه كند، اما چون 
بخشي از بدنه وزارت نفت تمايل به انجام اين كار 
نداشت، شرايط را به گونه اي رقم مي زد كه بخش 
خصوصي نتواند وارد تجارت نفت بش��ود و كنار 
برود. حاال هم در زماني كه گلويمان را گرفته اند، 
نفت را عرضه كرديم و ت��ازه االن هم قصد دارند 
آن را متوقف كنند، ولي ب��ه خاطر كاهش ميزان 
صادرات و جو رس��انه اي ايجاد شده باالجبار اين 
كار را انجام مي دهند و باي��د توجه كنيم كه اين 

عرضه بايد تداوم داشته باشد. 

حج�م مطالبات مع�وق برخ�ي از بنگاه هاي 
دولتي و عمومي تا جايي جهش يافته اس�ت 
كه چن�د س�ر و گ�ردن از حق�وق صاحبان 
سهام هم بيشتر شده اس�ت. تعدد اين روند 
نشان از پروژه ورشكس�ت كردن شركت ها  
می ده�د ت�ا ورشكس�ت كنندگان همي�ن 
ش�ركت ها از طري�ق كارگروهي آنه�ا را در 
فراين�د خصوصي س�ازي خري�داري كنند. 
در همي�ن رابط�ه مديرعامل جديد شس�تا 
كه بدون طي ك�ردن فراين�د تصميم گيري 
معمول سكاندار شستا شد، ميزان خسارت 
موجود از پرونده هاي حقوقي شستا را از 5 تا 
100 ميليارد تومان عن�وان كرد كه اين حجم 
مطالبات اگر زنده نش�ود خيل�ي از بنگاه ها 
بايد پيش غول ورشكس�تگي سرخم كنند. 
به گزارش »جوان«، پشت پرده مطالبات معوق 
بنگاه هاي عموم��ي چون بانك ه��ا، دارويي ها، 
صنعت، معدن و... بازي ش��طرنج پيدا و پنهاني 
وجود دارد كه ش��فافيت مي توان��د نتيجه اين 
بازي را به سود منافع عمومي تغيير دهد، زيرا به 
نظر مي رسد پروژه افزايش هزينه هاي جاري و 
رشد بدهي هاي بنگاه هاي سود آور با هدف وارد 
كردن آنها به گرداب ماده 141 ورشكستگي و 
متعاقب آن خصوصي سازي آنها مدت هاست در 

جريان مي باشد. 
  مفسده در حوزه وصول مطالبات معوق

حوزه بازپس گي��ري مطالبات بنگاه هاي دولتي 
و عمومي آلوده به مفس��ده شده است و افرادي 
كه در معامالت منجر به معوقه بنگاه ها دس��ت 
داش��ته اند، در بخ��ش بازپس گي��ري معوقات 
بنگاه ها انح��راف ايجاد مي كنن��د و جالب آنكه 
در خصوصي سازي بنگاه هايي كه از سر تقصير 

ورشكست شده اند، نيز حضور دارند. 
 يک كميته فراقوه ای عل�ت مطالبات را 

بررسی كند
بس��ياري از بنگاه هاي دولت��ي و عمومي كه با 

ورشكس��تگي و عدم بازدهي روبه رو ش��ده اند، 
بايد گزارش هايي را كه از وضعيت اين شركت ها 
در نهاده��اي نظارتي چون ديوان محاس��بات 
عمومي، سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي 
كل كشور و نهادهايي از اين دست وجود دارد، 
توسط يك كميته تشخيص علت ورشكستگي و 
ضعف مالي و تشديد مطالبات معوق و مفسده در 
بازپس گيري مطالبات مورد بررسي قرار گيرند و 
گزارش هاي اين بررسي ها اعالن عمومي و توسط 
يك مجموعه فراقوه اي براي بهبود وضعيت اين 

بنگاه ها تصميم گيري شود. 
در حالي كه در حوزه بانك ها و مؤسسات اعتباري 
غيربانكي بيش از 100هزار ميليارد تومان بدهي 
معوق وجود دارد و اين مطالبات چند سر و گردن 
از سرمايه و اندوخته قانوني و ذخاير بانك ها و در 
كل حقوق صاحبان س��هام بيشتر است. به نظر 
مي رسد صندوق هاي بازنشس��تگي كه ساالنه 
50 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي كمك 
دريافت مي كنند با مفسده مطالبات معوق كالن 
و پروژه ورشكسته سازي برخي از بنگاه ها براي 

فروش به ثمن بخس روبه رو هستند. 
در همين رابطه مديرعامل شستا كه از هلدينگ 
دارويي تأمين و برخالف عرف و فرايند انتخابي 
و با دس��تور وزير كار سكان شس��تا را بر عهده 
گرفته اس��ت در گفت وگو با فارس، در رابطه با 
آخري��ن وضعيت پرونده هاي حقوقي ش��ركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي )شستا( گفت: 
در ي��ك جاهايي در ميان ش��ركت ها مطالباتي 
داريم،  جنس ما را برده اند، كاالي ما را خريده اند، 

اما پول ما را نداده اند. 
محمد رضواني ف��ر ادامه داد: ميزان خس��ارت 
موجود از اي��ن پرونده ها متفاوت اس��ت از 5 تا 
100 ميليارد تومان داريم كه يك برنامه جدي 

گذاشته ايم تا دنبال شوند. 
مديرعامل شس��تا گفت: گاهي نيز پرونده ها به 
دليل اختالفات تجاري بين شركت ها پيش آمده 

و باعث شده توسعه و تمركز فعاليت هايشان را 
از دس��ت بدهند؛ اينها نيز در دستور كار ما قرار 
گرفت��ه و به گونه اي تدبير خواهي��م كرد كه در 
اسرع وقت با ابزارهاي حقوقي و عرفي رسيدگي 

شوند. 
رضواني فر همچني��ن در مورد ميزان زيان دهي 
شركت هاي وابسته به شس��تا در دوران تحريم 
گفت: شس��تا زيان ده نيس��ت، اما شركت هايي 
هس��تند كه به داليلي زيان ده ش��ده اند، البته 
اسامي آنها را نمي توانم بگويم؛ چراكه بايد روند 

آتي را ديد. 
عالوه بر سازمان تأمين اجتماعي و شستا، ديگر 
صندوق بازنشس��تگي تابع��ه وزارت كار يعني 
صندوق بازنشستگي با مشكل مطالبات معوق 
و بازدهي پايين سرمايه گذاري ها روبه رو است، 
به طوري كه اين مجموعه حت��ي نمي تواند 22 
روز از هزينه هاي صندوق بازنشستگي كشوري 
را تأمين كند. در عين حال سياست زدگي اين 
مجموعه مفاسدي را تا كنون در بخش بنگاه ها 
رقم زده اس��ت كه ني��از به توجه فراق��وه اي به 
صندوق هاي بازنشستگي را ضرورت مي بخشد. 
  وع�ده وزير كار ب�راي انتش�ار صورت 

قراردادها و معامالت در شركت ها
خوشبختانه در ميان وزرا، محمد شريعتمداري 
بعد از آنكه وعده انتشار اسامي هيئت مديره هاي 
مجموعه شستا و صندوق بازنشستگي كشوري 
را عمليات��ي ك��رد و ممانعت از دوش��غله بودن 
مديران را اع��الن عمومي نمود، وعده انتش��ار 
اطالع��ات قرارداد ها و معام��الت در بنگاه هاي 

تابعه را به مردم داد. 
حال بايد عنوان داشت كه وزير كار دست روي 
نقطه حساسي گذاش��ته است، زيرا حسابرسان 
و بازرس��ان قانون��ي بنگاه ها و كميت��ه داخلي 
حسابرسي و حتي كنفرانس هاي اطالع رساني 
سازمان بورس اوراق بهادار و حتي اهالي رسانه 
نيز گاهي  نمي توانند به اطالعات مذكور دست 

پي��دا كنند. ح��اال محمد ش��ريعتمداري عماًل 
وعده رونمايي از جعبه س��ياه مطالبات معوق و 
مفسده هاي احتمالي در بازپس گيري مطالبات 
معوق و مش��اركت برخي از مدي��ران و اعضاي 
هيئت مديره در برخي از معامالت را به مردم داده 
است. هر چند كه برخي از مديران آنقدر حرفه اي 
عمل مي كنند ك��ه ردي از خود در اين حوزه به 
جاي نگذارند، اما همين شفاف س��ازي هاي نيم 
بند نيز مي تواند س��ر نخ هايي را براي شناسايي 
ذينفع نهايي مفس��ده هاي احتمالي در اختيار 

عالقه مندان به دستيابي حقايق قرار دهد. 
  زنده كردن مطالبات معوق بانک ها فايده 

چنداني ندارد
نكته جالب به در حوزه مطالبات معوق بنگاه هايي 
چون بانك ها آن است كه بانك ها در اين حوزه 
شركت هايي را تأسيس كرده اند كه عموماً مجوز 
ورود به ح��وزه بازپس گيري مطالب��ات خرد را 
دارند، زيرا مطالبات كالن عموماً ذيل نظر برخي 
از مديران و اعضاي هيئت مديره مي باش��د. اما 
در حوزه ش��ركت هاي وصول مطالبات بانك ها 
همين بس كه بخش قابل مالحظه اي از مطالبات 
معوقي كه در حوزه استان تهران، ساير استان ها 
و شركت ها و پروژه هاي بانك ها زنده مي شود در 
واقع به عنوان هزينه تمام شده وصول مطالبات 

خرج هزينه هاي اين شركت ها است. 
 به طور نمونه ش��ركت وص��ول مطالبات يكي 
از بانك ه��ا در 10 ماهه منته��ي به 96/10/31 
بالغ ب��ر 80 ميلي��ارد تومان وص��ول مطالبات 
داشته است كه در حدود 48ميليارد تومان اين 
مطالبات را به عنوان هزينه تمام ش��ده مصرف 
كرده اس��ت. در حقيقت 60 درص��د مطالبات 
زنده ش��ده بابت هزينه شركت وصول مطالبات 
خورده مي شود، در چنين شرايطي كه مطالبات 
آنقدر گران زنده مي ش��ود بهتر اس��ت بانك به 
بدهكاران در ماه ها و فصول مختلف اعالم كند 
كه اگر بدهي خ��ود را پرداخت كنيد 30 درصد 

تخفيف مي گيريد. 
از س��وي ديگر مطالبات خرد بخ��ش اندكي از 
مطالبات كل بنگاه هايي چ��ون بانك را به خود 
اختصاص مي دهد و تك ت��ك مديران و اعضاي 
هئيت مديره بانك ها و بنگاه ها بايد عزم و التزام 
عملي خود را براي بازپس گيري مطالبات معوق 
كالن ب��ه اثبات برس��انند، وگرن��ه اينكه واحد 
حقوقي موضوع را در فرايند زم��ان بر و پيچ در 
پيچ بيندازد و دس��ت آخر هم مش��خص شود 
بدهي ه��اي كالن تح��ت يك فراين��د پيچيده 

طراحي شده است. 
افرادي در پش��ت انتصابات هستند و يك بازي 
ش��طرنج قدرت پيدا و پنهان پش��ت مطالبات 
معوق بنگاه هاي عمومي و دولتي ش��كل گرفته 
اس��ت كه بايد نتيجه اين بازي به س��ود منافع 

عمومي تغيير يابد. 
مطالب��ات مع��وق يك��ي از معض��الت بخ��ش 
بنگاه��داري و ش��ركت داري در اقتص��اد ايران 
اس��ت و از بانك گرفته تا بنگاه هاي دارويي آن 
هم با مالكيت ه��اي دولتي و عموم��ي به دليل 
ضعف نظ��ارت عمومي و گزارش ده��ي در اين 
بخش  ها، انبوهي از مطالبات معوق وجود دارد 
كه در باز پس گيري اي��ن مطالبات هنگفت كه 
گاهي چند سروگردن از حقوق صاحبان سهام 
نيز باالتر است، مفس��ده هاي متعدد و متنوع به 

چشم مي خورد. 

| روزنامه جوان |  شماره  5543 12

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

سه ش��نبه 27 آذر 1397 | 10 ربیع الثان��ی 1440 |

خروج غول ورشكستگي از چراغ مطالبات معوق 
مديرعامل جديد شستا: ميزان خسارت موجود از پرونده هاي حقوقي از 5 تا 100 ميليارد تومان است 

عزم وزير كار براي انتشار ليست قراردادها و معامالت مي تواند بخشي از مطالبات در شركت ها را زنده كند

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

بخشي از بدنه وزارت نفت مخالف بورس نفت است
   انرژی

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوالت پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185المپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوالدآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

5679168كارخانجات قندقزوين 
91327سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
4768141گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوالدخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوالدكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

28848650سيمان بهبهان 
4632103پشم شيشه ايران 
6478143ايران مرينوس 
81718پارس خودرو

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پالسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايالم 
6184115پارس سرام 

8106149الميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني امالح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

مرغ از دالر جلو زد! 
توزيع مرغ منجمد10 هزار توماني و افزايش قيمت 

مرغ گرم به 1۳ هزار تومان 

در اوضاع نابس�امان قيم�ت ان�واع مواد غذايي، قيم�ت مرغ روز 
گذشته از دالر جلو زد و روزهاي يک ش�نبه و دوشنبه، از 11 هزار 
تومان ب�ه 1۳ ه�زار توم�ان افزايش ياف�ت. اين در حاليس�ت كه 
ش�ركت پش�تيباني امور دام، روز گذش�ته مرغ منجمد را به نرخ 
عمده فروش�ي ۸۹00 تومان و قيمت مصرف كننده 10 هزار تومان 
توزيع ك�رد. به نظر مي رس�د، مرغ�داران نيز مانن�د كارخانجات 
لبني با ع�دم تمكين از قانون ت�الش مي كنند با سوءاس�تفاده از 
تقاضاي باالي ب�ازار قيمت ها را به دلخواه خودش�ان تعيين كنند. 
رها سازي بازار به حال خود و پيروي از سياست بازار آزاد در دولت تدبير، 
كار دست دولت داد. توليد كنندگاني كه در پنج سال گذشته با دستور 
نعمت زاده و شريعتمداري وزراي س��ابق وزارت صنعت آزادانه كاالي 
توليدي ش��ان را قيمت گذاري مي كردند، در ش��رايط فعلي اقتصادي 
نيز حاضر نيستند از مصوبات دولت در تعيين قيمت كااليشان تبعيت 
كنند. در سرپيچي از قانون، ابتدا كارخانجات لبني پيشقدم شدند و حال 
نوبت به مرغداران رسيده است. اين تخلفات در حاليست كه وزير جهاد 
كشاورزي چهارشنبه گذشته قيمت 10 هزار تومان را براي هركيلو گرم 
مرغ منطقي دانست، اما مرغداران با بهره گرفتن از نبود نظارت بر بازار 
نه تنها قيمت را به 10 هزار تومان نرساندند، بلكه قيمت را تا مرز 13 هزار 
تومان گران كردند. به طوري كه روز گذشته قيمت مرغ با ثبت ركوردي 
بي سابقه، در مراكز خرده فروشي به كيلويي 13هزار تومان رسيد. طبق 
اعالم اتحاديه پرنده و ماهي نرخ اين كاال در عمده فروشي در كشتارگاه 
11 هزار و 800 تومان، توزيع در واحدهاي صنف��ي 12 هزار تومان و 
خرده فروشي مرغ شمال 12 هزار و 400 تومان بود. قيمت عمده مرغ 
كشتار ش��مال در ميدان بهمن نيز 11هزار و 300 تومان، هركيلوگرم 
سينه مرغ با كتف 20هزارتومان، سينه بدون كتف 21 هزار تومان، فيله 

23هزار تومان بود. 
  توزيع مرغ منجمد با قيمت 10 هزار تومان 

شركت پشتيباني امور دام كه پيش از اين نسبت به توزيع مرغ هاي منجمد 
دولتي به مرغداران هشدار داده بود، روز گذشته اقدام به توزيع كرد، اما 
8900 تومان به قيمت عمده فروشي كه به قيمت حداقل 10 هزار تومان 
به دست مصرف كننده مي رسد. باال بودن قيمت مرغ منجد در روز گذشته 
نيز مزيد برعلت شد تا مرغ گرم ركورد 13 هزار تومان را ثبت كند.  فعاالن 
بازار ضمن انتقاد از نبود بازرس��ان تعزيرات و سازمان حمايت معتقدند: 
باند بازي در ميدان بهمن تهران همچنان ادامه دارد و مرغ و گوشت هاي 

منجمد فقط به تعدادي از توزيع كنندگان محدود فروخته مي شود. 
يكي از خرده فروش��ان در گفت و گو با »جوان« در ميدان بهمن تهران 
از تخلفات در توزيع تخم مرغ هاي وارداتي ترك و گوشت هاي منجمد 
وارداتي خبر مي دهد و مي گويد: تخم مرغ هاي ترك كه در هر كارتن 
شش ش��انه قرار دارد و تاريخ درج ش��ده روي تخم مرغ ها التين چاپ 
شده، متأسفانه توس��ط برخي از دالالن در بس��ته بندي ايراني توزيع 
مي شود. وي مي افزايد: تخم مرغ هاي وارداتي در ميادين ميوه و تره بار 
به قيمت شانه اي 13 هزار و 800 تومان فروخته مي شود. در حالي كه 
تخم مرغ هاي ايراني شانه اي 1۷تا 18 هزار تومان به خرده فروشان عرضه 
مي شود، به عبارت ديگر دالالني كه امكان دسترسي به تخم مرغ هاي 
وارداتي را دارند حداقل شانه اي 4 هزار تومان سود مي برند و كااليي كه با 
ارز دولتي وارد شده تا به دست مصرف كننده واقعي برسد، توسط دالالن 
مجدداً بسته بندي شده و با قيمت گران به مردم فروخته مي شود. اين 

تخلفات با شكل ديگري در توزيع گوشت منجمد نيز اتفاق مي افتد. 
اين فعال بازار مي گويد: گوشت هاي وارداتي در مراكز خاصي در شهر 
تهران به توزيع كنندگان فروخته مي شود. به اين صورت كه بايد گوشت 
با نرخ 3۷ هزار تومان به مغازه دار فروخته شود و با قيمت 39 هزار تومان 
به دست مصرف كننده برس��د. متأس��فانه كارمندان اين مراكز با زد و 
بندي كه با رستوران ها دارند از عرضه گوشت به مغازه داران خودداري 
مي كنند و گوشت را با قيمت 45هزار تومان به رستوران ها مي فروشند.  
وي مي افزايد: اگر بازرسان تعزيرات به خودشان زحمت دهند و در مقابل 
يكي از اين مراكز چند ساعتي كشيك بدهند به وضوح به تخلفاتشان 
پي مي برند. متأسفانه دو سال است كه هيچ خبري از بازرس نيست. يا 
تعزيرات نمي خواهد ورود كند يا اينكه دستور گرفته دخالت نكند. اما با 
ادامه اين روند نه تنها كاالي ارزان به دست مصرف كننده نمي رسد، بلكه 

بيم آن مي رود كه در ماه هاي آتي قيمت ها بيش از اين گران شوند. 
اين فعال بازار تأكيد مي كند: در سال هاي قبل اگر گوشت يا مرغ منجمد 
وارد فروشگاه مي ش��د، بال فاصله مأموران سازمان حمايت يا تعزيرات 
در محل حضور مي يافتند تا احياناً مغازه دار تخلفي نكند، اما دو س��ال 
است كه حتي يك بازرس پايش را داخل مغازه من نگذاشته است. اين 
مأموراني كه در سازمان تعزيرات مشغول به كار هستند، كدام بازار را 

رصد مي كنند كه قيمت ها روز به روز گران مي شود؟
مرغداران دليل گراني قيمت مرغ را نب��ود دان مرغ، قيمت هاي گران 
نهاده هاي طيور و كاهش جوجه ريزي در ماه هاي اخير عنوان مي كنند، 
اين در حاليس��ت كه دبير انجمن ملي توليد گوشت مرغ مي گويد: در 
ماه هاي اخير كاهشي در توليد مرغ در كشور وجود نداشته است. ماهانه 
110 ميليون جوجه ريزي ص��ورت مي گيرد و 180 ت��ا 200 هزار تن 

گوشت مرغ در كشور توليد مي شود. 
صاب��ري مي افزايد: اختالف قيم��ت پيش��نهادي توليد كنندگان مرغ 
با دولت در ه��ر كيلوگرم 2 ه��زار تومان اس��ت. قيمت م��ورد انتظار 
توليد كنندگان مرغ 11/5 تا 12 هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم است 

كه از نظر ما منطقي نيست. 

از قراردادهاي خريد كوتاه نمي آييم
مديرعامل هواپيمايي جمهوري اس�المي ايران ب�ا تأكيد بر اينكه 
نگران مس�ائل مربوط به تحريم نيس�تيم، گفت: از اتحاديه اروپا 
انتظ�ار داري�م مانن�د هواپيماه�اي ATR مجوز تمدي�د اوفک 
ب�راي تحويل هواپيماه�اي ايرباس ب�ه ايران اي�ر را دريافت كند. 
به گزارش تسنيم، فرزانه شرفبافي در نشست خبري با اشاره به اينكه 
در حال برنامه ريزي پروازها در مس��ائل مربوط به تحريم ها هس��تيم، 
اظهار كرد: امريكا ناجوانمردانه هما را در ليست تحريم قرار داده، آنها 
حتي هواپيماهاي زمين گير و متالشي شده ما را تحريم كرده اند. وي با 
بيان اينكه امريكايي ها به دنبال آن هستند كه جلوي همكاري با هما را 
بگيرند، افزود: با وجود اعمال تحريم ها از روش هاي مختلف براي انجام 
پروازها به اروپا استفاده كرده ايم.  وي با يادآوري اينكه سه قرارداد بزرگ 
براي خريد هواپيم��ا در دوره برجام امضا كردي��م، تصريح كرد: بر اين 
اساس 16 فروند هواپيما شامل سه فروند ايرباس و 13 فروند  اي تي آر 
وارد كشور شد. مديرعامل ايران اير با اشاره به اينكه پنج فروند هواپيماي  
اي تي آر با تمديد مجوز اوفك تحويل هما شد، گفت: از اين هواپيماها 
براي پروازهاي داخلي و خارجي )باكو( استفاده مي شود.  شرفبافي با 
بيان اينكه از هيچ كدام از قرارداده��اي خريد هواپيما كوتاه نيامده ايم 
و دس��ت باال را داريم، اظهار كرد: از اتحاديه اروپا انتظ��ار داريم مانند 
ATR ها تمديد مجوز اوفك هواپيماهاي ايرباس را از امريكا بگيرد. وي 
در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه در سال جديد براي پرداخت حقوق 
پرس��نل هما از زيرمجموعه هاي وزارت راه استقراض كرده ايد، گفت: 
براي پرداخت حقوق دي ماه سال گذشته 20 ميليارد تومان از سازمان 
بنادر و دريانوردي استقراض و همان سال هم آن را تسويه كرديم. اين 

استقراض مجوز وزير وقت را داشت. 

بهناز قاسمي 


