
برگزاری تمامی نمایشگاهها طبق 
تقویم نمایشگاهی

 مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاههای بین 
الملل��ی جمه��وری اس��امی ایران گف��ت: تمامی 
نمایش��گاهها، به ویژه نمایشگاههای بزرگ الکامپ،  
اگرفود، نفت و گاز، ایران هلث، صنعت س��اختمان 
و...براس��اس تقویم نمایش��گاهی و با رعایت کامل 
پروتکل های بهداش��تی برگزار می شود. به گزارش  
رواب��ط عمومی ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های 
بین الملل��ی ج.ا.ایران،  دکتربهمن حس��ین زاده در 
گفتگوی��ی  گف��ت:  ب��ا توجه به تجهیز نمایش��گاه 
بین الملل��ی ای��ران ب��ه دس��تگاه های ضدعفونی و 
تجهی��زات مقابله با بیم��اری کرون��ا، و نیز رعایت 
دقیق  4 پروتکل بهداش��تی، تمامی نمایش��گاهها 
طبق تقویم نمایش��گاهی برگزار می شود.وی افزود: 
باتوجه به اینکه نمایشگاههای تخصصی نقشی مهم 
در زنجی��ره ص��ادرات غیرنفتی دارن��د، بنابراین ما 
مصمم هستیم که با رعایت پروتکل های بهداشتی 
تمامی نمایشگاهها را به ویژه نمایشگاههای بزرگی 
چون الکامپ، آگرفود،ایران هلث، نفت و گاز،صنعت 

ساختمان و... برگزار کنیم.
حس��ین زاده با اش��اره به اینکه طب��ق برآوردهای 
رس��می، جامعه جهان��ی از جمله کش��ور عزیزمان 
ایران، تا مدتی درگیر با ش��رایط کرونا است، اظهار 
داشت: از آنجایی که  اقتصاد تعطیلی بردار نیست، 
بنابرای��ن نمی توان به دلیل کرونا، نمایش��گاهها را 
تعطی��ل کرد. ولی میتوان ب��ا رعایت دقیق پروتکل 
های بهداشتی، نمایش��گاهها را قدرتمندانه برگزار 
کرد.حس��ین زاده با اشاره به تش��کیل ستاد مقابله 
با اث��رات کرونا در نمایش��گاه از 5 ماه پیش اظهار 
داش��ت: ب��ا راه اندازی این س��تاد در نمایش��گاه و 
صرف ساعتها کار کارشناس��ی،4پروتکل بهداشتی 
صنعت نمایش��گاهی با نظرخواهی از همه فعاالن و 
انجمن های صنعت نمایش��گاه تدوین شد.وی ادامه 
داد: ای��ن پروت��کل ها که دربرگیرن��ده بخش های 
اصلی و فعال این صنعت یعنی مشارکت کنندگان، 
بازدید کنندگان و سایت داران می باشد، با پیگیری 
و برگ��زاری جلس��ات متع��دد، ب��ه تایی��د وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی کشور  رسید 
وسپس  توس��ط  معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی به تمامی دانش��گاههای 
علوم پزش��کی و نمایش��گاه بین المللی ایران  اباغ 
شد.ثبت نام آناین، اجازه ندادن به بازدیدکنندگان 
عمومی برای حضور در نمایشگاه، حضور متخصصان 
با دعوت از سوی شرکت ها، تقسیم بندی افراد برای 
حض��ور در نشس��ت های رودررو، آموزش پرس��نل 
حراس��ت و هال احمر مستقر در نمایشگاه، توزیع 
بس��ته های ضدعفونی کننده و اقام مبارزه با کرونا 
بی��ن ش��رکت کنندگان، حرک��ت افراد ب��ر مبنای 
خط��وط از پیش طراحی ش��ده در نمایش��گاه، لغو 
بلیت فروشی در ورودی نمایشگاه بین المللی، عبور 
از تونل مخصوص برای ضدعفونی افراد و همچنین 
مش��خص ش��دن جایگاه��ی ب��رای مصاحبه های 
خبرنگاران با مسووالن و شرکت کنندگان، از جمله 
اقداماتی اس��ت که طبق مفاد 4 پروتکل بهداشتی 
تدوین شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها در 

زمان برپایی هر نمایشگاهی  بکار بسته می شود.
وی ادام��ه داد: طبق دیدگاه و دس��تور س��تاد ملی 
مبارزه با کرونا،  برگزاری تمامی نمایشگاهها برطبق 

پروتکل بهداشتی تایید شده هیچ منعی ندارد.

سومین نمایشگاه کاغذ و مقوا 
گشایش یافت

س��ومین نمایش��گاه تخصصی کاغذ، مقوا، فرآورده 
های سلولزی و ماشین آالت وابسته صبح امروز در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران گشایش 
یافت.به گزارش روابط عمومی، در مراسم افتتاحیه 
این نمایش��گاه، دکتر مهدی صادقی نیارکی معاون 
امور صنایع وزارت صمت و دکتر حسین زاده مدیر 
عامل ش��رکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی 
ج.ا.ایران حضور داشتند. برپایه این گزارش در این 
نمایشگاه بیش از ۶۰ شرکت داخلی تولیدات خود 
را که ش��امل انواع کاغذ، مقوا و ماشین آالت تولید، 
به نمایش گذاش��تند. گفتنی است به دلیل رعایت 
پروتکل های بهداش��تی، بازدید از این نمایش��گاه 
تنه��ا برای متخصصین با ارائه کارت دعوت اس��ت.

دکت��ر مهدی صادق��ی نیارکی در حاش��یه افتتاح 
این نمایش��گاه در گفتگویی با تاکی��د بر اینکه در 
شرایط بیماری کرونا، تمامی فعالیت های اقتصادی 
و تجاری کش��ور با رعایت پروتکل های بهداش��تی 
برق��رار اس��ت، گف��ت: نمایش��گاههای تخصصی، 
محل��ی برای نمایش توانمندیها و بهم رس��انی این 
توانمندیها به نیازمندیها در سطح داخلی و خارجی 
اس��ت. وی افزود: حضور در نمایشگاه تخصصی، به 
معنی نمایش توانمندیهایی اس��ت که هم می تواند 
برط��رف کننده نیازمندیهای داخلی باش��د و هم با 
هدایت در کانال صادرات، منجر به توسعه صادرات 
و ارزآوری قابل توجه برای کش��ور می ش��ود.وی با 
اش��اره به اینکه برگزاری یک نمایش��گاه تخصصی، 
از آن منظ��ر که موجب به هم رس��انی نیازمندیها 
و توانمندیها می ش��ود، موجب انتفاع ذینفعان آن، 
در بخ��ش تولید، عرضه و مصرف می ش��ود، اظهار 
داش��ت: باید از فرص��ت برگزاری نمایش��گاه برای 
رس��یدن به توس��عه صادرات غیر نفتی بهره ببریم، 
چ��را که در ش��رایطی که بس��یاری از کش��ورهای 
پیش��رو به واس��طه ویروس کرونا دچار رکود، افت 
تولی��د و کاه��ش تجارت ش��دند، ما م��ی توانیم با 
توس��عه بازارهای صادراتی خود و وفور تولیداتمان، 
بازارهای مصرف کش��ورهای همسایه و اطرافمان را 

تامین کاال کنیم.

اخبار گزارش

گ�روه اقتصادی   هر روز طرحی ب��رای حل بحران بازار 
مسکن و اجاره بها ارائه می شود از وام ودیعه ۲۰۰ میلیونی 
تا تکمیل مس��کن مهر و دادن زمین رایگان به کارگردان و 
دهها طرح دیگر که موجب شده همچنان کلید حل بحران 

مسکن در خانه آزمون و خطا باقی بماند.
شاید بتوان گفت از جمع تورم های افسار گسیخته کشور، 
مس��ئله گرابی بی نهایت قیمت مسکن و اجاره بها بیش از 
هر چیز بر رنج مردم افزوده است. در عصر حاضر که از یک 
سو کرونا و از سوی دیگر رکود و تورم رنج های بی شماری 
را به م��ردم تحمیل می کند، بازار مس��کن با نامهربانی هر 
چ��ه تمام این رنج را تش��دید می کند چنانکه بس��یاری از 
افرادی که در س��ال گذشته می توانستند سرپنهاهی برای 
اج��اره بیابند امروز دیگر حتی با دو برابر ودیعه س��ال قبل 
نی��ز نمی توانند به این امر دس��ت یابند. هر چند که برخی 
مس��ئوالن بر این ادعایند که با گرانی به دنبال خالی کردن 
ش��هر و رفتن و مردم به شهرس��تان ها هس��تند اما تجربه 
نش��ان داده که این ادعا چندان عملی نیست و تنها زمینه 
س��از رویگرد بیش��تر به حاشیه ش��هرها و ذاقه نشینی می 
ش��ود که خود بحران های اجتماع��ی و فرهنگی به همراه 
دارد. در میان این آش��وب گرانی مسکن و اجاره بها هر روز 
طرح هایی از س��وی دولت، مجلس، کارشناس��ان و آگاهان 
مسائل اقتصادی و مسکن ارائه می شود. یکی از این طرح ها 
ط��رح گرفتن مالی��ات از خانه ه��ای خالی اس��ت که طی 

هفته های اخیر از سوی دولت و مجلس مطرح می شود. 
مس��ئله دیگر موضوع ودیعه وام اجاره است که انتقادهایی 
به آن می ش��ود چنانکه دبیرکل کان��ون عالی انجمن های 
صنفی کارگران با اش��اره به اینکه وام ودیعه مسکن مشکل 
کارگ��ران را حل نمی کند گفت: هر مقدار وامی هم باش��د 
مش��کل مس��کن کارگران را حل نمی کند.تسنیم در این 
زمینه آورده اس��ت  با افزایش چشمگیر قیمت مسکن، اگر 
کارگران قبا یک س��وم دریافتی خ��ود را صرف اجاره بها 
می کردن��د امروز باید بیش از دو س��وم حقوق خود را برای 
اجاره مس��کن هزینه کنند.مس��کن یکی از وعده های داده 
ش��ده به کارگران بوده که عملی نشده است و طرح مسکن 
اجتماع��ی و مس��کن کارگری هم به دلی��ل عدم همکاری 
برخی س��ازمانها و دس��تگاهها به اجرا درنیامد تا همچنان 
بخش زی��ادی از کارگران از نعمت خانه دار ش��دن محروم 

باشند.
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی 
در اصل 31 قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت 
اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روس��تاییان و 
کارگ��ران زمینه اج��رای این اصل را فراهم کند.بر اس��اس 

ماده 73 منش��ور حقوق ش��هروندی، حق شهروندان است 
که از مس��کن ایمن و متناس��ب با نیاز خود و خانواده شان 
بهره مند ش��وند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و 
امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.هادی ابوی، 
دبی��رکل کانون عالی انجمن های صنف��ی کارگران درباره 
این مشکل کارگران می گوید:دادن وام های ودیعه مسکن 
مش��کل کارگران را حل نمی کند.  ه��ر مقدار وامی که به 
اس��م ودیعه مس��کن تصویب کنیم حتی اگر ۲۰۰ میلیون 
توم��ان هم باش��د کمکی به خانه دار ش��دن کارگران نمی 
کند و تجربه سال های گذشته نشان داده که هزینه جلوتر 
از درآمد اس��ت و قبل از اینکه وام مسکن به جامعه تزریق 
ش��ود حاشیه تورم آن ایجاد شده است؛ لذا مبلغ وام ودیعه 

مسکن در بحث خرید خانه به چشم نمی آید.
وی ادامه داد: اگر به دنبال خانه دار کردن کارگران هستیم 
تنه��ا یک راه وجود دارد و پیش��نهاد ما تهیه زمین رایگان 
و ارزان قیمت با اقس��اط بلند مدت اس��ت که تنها مختص 
کارگران باشد و ساخت منازل مسکونی توسط تعاونی های 
مسکن کارگری صورت گیرد و سند خانه ها هم انتهای کار 

زده شود تا دست دالالن بازار نیفتد.
دبی��رکل کانون عالی انجمن های صنف��ی کارگران با بیان 
اینک��ه دادن وام ه��ای 3۰میلیون تومانی مس��کن کمکی 
به صاحبخانه ش��دن قش��ر کارگ��ر نمی کن��د، اظهار کرد: 
ب��ا وام ۲5 میلی��ون تومان و 3۰ میلی��ون تومان نمی توان 
خانه س��اخت و برای س��اخت خانه از طریق تعاونی ها هم 
دس��ت کم 15۰ میلیون تومان وام نیاز اس��ت؛ لذا تنها راه 
خانه دار ش��دن کارگران حمایت فوق العاده و ویژه و خارج 
از دس��تورالعمل اس��ت و باید زمین رایگان اختصاص داده 
ش��ود.این مقام مس��ئول کارگری افزود: در بندی از قانون 
کار داریم که کارفرما موظف اس��ت منازل مجاور کارگاه را 
ب��رای نیروهای کار پیش بینی کند یا اینکه با تعاونی های 
مس��کن برای احداث واحدهای مسکونی کارگری همکاری 
کن��د و این ظرفیتی اس��ت که در قان��ون کار پیش بینی 
ش��ده اس��ت.ابوی با اش��اره به تفاهم نامه اخیر اتاق تعاون 
ای��ران و وزارت راه و شهرس��ازی اظهار کرد: به موجب این 
تفاهم نامه ساخت واحدهای مسکونی در جوار شهرک های 
صنعتی آغاز خواهد ش��د تا کارگران دغدغه تامین مسکن 

را نداشته باشند.
وی با بی��ان اینکه در بحث اختصاص زمین برای س��اخت 
واحدهای مسکونی مش��کلی نداریم، گفت: بر اساس طرح 
اقدام ملی مسکن باید بیش از ۲5۰ هزار هکتار زمین برای 
ساخت مسکن آزادسازی ش��ود. در حال حاضر بسیاری از 
دس��تگاه ها دارای زمین هس��تند و در حاش��یه شهرها نیز 

زمینهای با اس��تفاده وجود دارد، بخش��ی از زمین ها نیز 
در اختیار وزارت جهاد کش��اورزی است که کشت و کار در 

آنها انجام نمی شود.
در این میان مس��کن مه��ر که دولت یازده��م و دوازدهم 
سالها آن را ندیده گرفته بود و آخوندی وزیر مسکن دولت 
یازده��م آن را یک فاجعه می نامی��د و حاضر به انجام آن 
نبود و موجب ش��د تا بسیاری گرانی امروز مسکن را نتیجه 
سیاس��ت های وی بدانن��د، دوباره مورد توج��ه دولت قرار 
گرفته اس��ت. وزیر راه و شهرس��ازی گفت: امسال که تمام 
ش��ود هیچ مسکن مهری در کش��ور نیمه تمام نیست مگر 

آنهایی در دادگاه ها است و ارتباطی با ما ندارد.
 محمد اس��امی در جمع خبرنگاران، درباره مس��کن مهر  
پردی��س اظه��ار داش��ت: پروژه های قبلی مس��کن مهر در 
پردیس یک بحث دارد، همچنین یک س��ری پروژه جدید 

مسکن مهر در پردیس داریم   که دیرتر آغاز شده است.
وی افزود: این پروژه ها چند مس��أله داش��ت که همین امر 
موجب ش��ده بود ساخت آن را دیرتر شروع کنند و طبیعتاً 
دیرتر به پایان می رس��د.وزیر راه و شهرس��ازی تأکید کرد:  
امسال که تمام شود هیچ مسکن مهری در کشور نیمه تمام 
نیست مگر آنهایی در دادگاه ها است و ارتباطی با ما ندارد.

وی  درب��اره پول��ی که در پردی��س از متقاضی��ان دریافت 
می ش��ود گفت: این احتماالً مصوبه ش��ورای مسکن استان 

است و باید دید چه بوده است.
اس��امی درباره وام ودیعه مس��کن بیان کرد: پیش��نهاد ما 
برای وام ودیعه مس��کن هر رقمی که خواهد بود کمک به 
مس��تأجران است و اگر عددی از سوی رسانه ها اعام شود 
ممکن اس��ت مالکان اجاره بها را افزایش   دهند که رسانه ها 
باید در این حوزه دقت کنند.وی  درباره جزئیات وام ودیعه 
مس��کن گف��ت: هنوز اظهارنظ��ر کردن زود اس��ت ما باید 
بتوانیم  جامعه هدف خود را شناسایی کنیم، الگوی مسکن 
در تهران بزرگ حداکثر 75 متر اس��ت و کمتر از آن مورد 
قبول است، در سایر شهرس��تان ها حداکثر 9۰ مترمربع و 
کمتر از آن مورد قبول است و این  ماکی است که جامعه 
هدف خ��ود را انتخاب کنیم.وزیر راه و شهرس��ازی درباره 
سامانه شناسایی واحدهای خالی در وزارت اقتصاد و ادعای 
س��ازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم اتصال بانک اطاعاتی 

ب��رق، آب و گاز ب��ه ای��ن س��امانه، اظهار داش��ت: اینگونه 
نمی توان اظهار نظر کرد، باید باال س��ر متصدی سامانه بود 
و وی هم این اطاعات را به ما بدهد. البته طرح اجرایی از 
س��وی دولت گویا خود به دلیل نظارت نادرست چالشهایی 
ایجاد کرده است چنانکه نایب رئیس مجلس گفت: برخورد 
قاطع با کس��انی که از قانون تخطی ک��رده و هزینه خرید 
عرصه مس��کن مهر را به اجبار از مردم اخذ می کنند، باید 

در دستور کار قرار گیرد.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس ش��ورای اسامی در گفتگو 
با فارس با اش��اره به اجباری ش��دن خرید عرصه واحدهای 
مس��کن مهر پردی��س، گفت: ف��روش اجب��اری عرصه در  
واحدهای مس��کن مهر در سراسر کش��ور، غیرقانونی است 
و هی��چ کس حق اجباری ک��ردن فروش عرص��ه را ندارد. 
در حقیق��ت مردم اختی��ار دارند خرید عرص��ه را با قیمت 
عادالنه کارشناسی با تقاضای خودشان مطالبه نمایند.عضو 
کمیسیون عمران مجلس ضمن تاکید بر این نکته که هدف 
متولیان مس��کن مهر از اجاره 99 ساله، حذف قیمت زمین 
از قیمت تمام شده مسکن است، تصریح کرد: برخورد قاطع 
با کس��انی که از قانون تخطی ک��رده و هزینه خرید عرصه 
را ب��ه اجبار از مردم اخذ می کنند، باید در دس��تور کار قرار 
گیرد.وی درب��اره آثار فروش اجباری عرص��ه در واحدهای 
مسکن مهر افزود: یکی از عوامل گرانی مسکن مهر باالخص 
در ش��هرهای جدید، همین فروش اجباری عرصه  اس��ت.
نیکزاد با اش��اره به حذف ۲5 درصد از یارانه اعطایی دولت 
به واحدهای مسکن مهر پردیس و اخذ این هزینه از مردم، 
گفت: این کار صددرصد خاف اس��ت، یارانه اعطایی دولت 
به واحدهای مسکن مهر دارای مصوبه هیئت وزیران است و 
حذف این یارانه امکان پذیر نخواهد بود. الزم به ذکر است، 
ش��رکت عمران ش��هر جدید پردیس در مصوبه ای عاوه بر 
اجباری کردن خرید عرصه واحدهای مس��کن مهر، نسبت 
ب��ه اخذ ۲5درصد از یارانه اعطایی دولت معادل ۲۰ میلیون 

تومان پس از نقل و انتقال واحد اقدام کرده است.
به هر تقدیر آنچه مس��لم شده اس��ت آنکه هنوز راهکاری 
دقیق برای حل مس��ئله مسکن انتخاب نشده است و کلید 
ای��ن قفل همچنان در خان��ه اما و اگر و آزمون و خطا باقی 

مانده است. 
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وزیر نفت: 
برنامه ای برای اصالح طرح سهمیه بندی 

بنزین نداریم
وزیر نفت گفت: درصورت تبدیل طرح مجلس به قانون 
در رابطه با اصاح طرح سهمیه بندی بنزین، وزارت نفت 

از آن اطاعت خواهد کرد. 

همزمان با انتشار اخباری مبنی بر تغییر قیمت گازوئیل 
و نیز تغییر س��همیه بندی بنزی��ن، بیژن نامدار زنگنه با 
بیان اینکه وزارت نفت برای اصاح طرح س��همیه بندی 
بنزین - مبنی بر تغییر سهمیه بنزین از هر خودرو به هر 
خانوار - برنامه ای ندارد، تاکید کرد: اصا ما فعا چنین 
برنام��ه ای نداریم و من ک��ه هیچ وقت برنامه نداش��تم 
و دول��ت نیز فعا هیچ پیش��نهادی نداده اس��ت.  طبق 
اع��ام وزارت نفت، وی اظهار کرد:  ظاهرا دوس��تانی از 
نمایندگان مجلس چنی��ن برنامه ای دارند که درصورت 
طی ش��دن مراحل قانونی آن و تبدیل ب��ه قانون، آنگاه 
همه باید از قانون اطاعت کنیم. الزم به ذکر اس��ت وزیر 
نفت همچنین درخص��وص برنامه های وزارت نفت برای 
برقراری ارتباط مجدد گازی با ترکمنس��تان، گفت: باید 
ب��ا آن ها مذاک��ره کنیم، چراکه حل این مس��ئله منوط 
بر مذاکره اس��ت و تا قبل مذاک��ره نمی توان پیش بینی 

مشخصی داشت. ایسنا 

وزیر نیرو:
کرونا و گرما، مصرف آب و برق را 

افزایش داد
وزیر نیرو با بیان اینکه گرما مصرف آب و برق را افزایش 
داد، گف��ت: ش��رایط کرونایی و الزام های بهداش��تی نیز 
باعث افزایش مصرف شده که با توجه به همراهی خوب 

مردم، تابس��تان را با آرامش و آس��ایش سپری خواهیم 
کرد.

»رضا اردکانیان« افزود: اکنون وضعیت منابع آب تقریبا 
خوب اس��ت، اما به دلیل آنکه حساس��یت ما تامین آب 
شرب است و تامین آن فقط به حجم آب موجود در سدها 
بس��تگی ندارد، بلکه به ظرفیت تصفیه خانه ها و وضعیت 
شبکه هم مرتبط است امیدواریم مردم هم درمصرف آب 
و هم برق همراهی کنند تا این ایام بدون مش��کل برای 
خودش��ان و برای سایرین سپری ش��ود. وزیر نیرو افزود: 
امکان تبادل انرژی با کشورهای همسایه داریم، اکنون از 
یک��ی، دو جا برق وارد می کنیم و هرجا هم امکان پذیر 
بوده و نیاز داشته باشند برق صادر می کنیم، اما اولویت 
ما تامین نیاز های داخلی است. اردکانیان به افتتاح پروژه 
آبیاری بش��اگرد اشاره کرد و گفت: فردا این پروژه بزرگ 
به بهره برداری می رسد و مردم بشاگرد از آب با کیفیت 

برخوردار می شوند. منبع گزارش

خ��ب��رخ��ب��ر

وام ودیعه ۲۰۰ میلیونی، تکمیل مسکن مهر و دادن زمین رایگان به کارگران کدام راهگشا است؟!

جا ماندن کلید بازار مسکن 
در خانه آزمون و خطا

در حال��ی که هفت ماه از نابس��امانی بازار نهاده های دامی 
می گذرد، و همچنان سرنوش��ت نامعل��وم نهادهای دامی 
پی��ش روی دامداران و مرغداران اس��ت هر چند که اخیرا 
بان��ک مرک��زی ترخیص امانی نهاده ه��ا را متوقف کرده و 

وزارت جهاد نیز وعده بهبود در ماه آینده را داده است.
با گذش��ت حدود هفت ماه از نابس��امانی ب��ازار نهاده های 
دام��ی و چالش های بوجود آمده در تأمین بازار می گذرد و 
همچنان مس��ئوالن مربوطه راهکاری برای حل این مساله 
ندارن��د و تاش آنها در حد چند وعده بی س��رانجام باقی 
مانده اس��ت.این در حالی اس��ت که فع��االن صنعت دام و 
طیور کش��ور درباره ادام��ه روند فعلی و عواق��ب آن بارها 
هش��دار داده ان��د و از دولتم��ردان خواس��ته اند که هر چه 

سریع تر راهکار مناسبی برای حل این مشکل اتخاذ شود.
اخیراً نیز بانک مرکزی ترخیص کاال قبل از تخصیص ارز را 
ممنوع کرده که این اقدام به تش��دید مشکات منجر شده 
اس��ت.در این زمینه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و 
طیور ایران در نامه ای به دبیر کارگروه تنظیم بازار خواستار 
حل مش��کات ترخیص کاالهای اساسی رسوبی در بنادر و 
گمرکات ش��ده و اعام کرده اس��ت: از مورخ سوم تیر ماه 

س��الجاری بانک مرکزی طی نامه ای ب��ه تمامی بانک های 
عامل صدور تاییدیه برای ثبت س��فارش کاالهای در صف 
تأمی��ن و تخصیص ارز را ممنوع ک��رد که این امر می تواند 
در روند تأمین کاالهای اساس��ی مورد نیاز صنایع وابس��ته 
به نهاده های دام و طیور مش��کاتی را ایجاد کند زیرا دیگر 
ترخیص کاالهای اساس��ی رسوبی شده به صورت درصدی 

صورت نمی گیرد.
واردکنن��دگان نهاده های دامی معتقدند با اقدامی که بانک 
مرکزی انج��ام داده عمًا ترخیص کاالی اساس��ی متوقف 
شده است چون نه ارزبه واردکننده داده می شود و نه اجازه 

ترخیص درصدی و اعتباری را می دهند.
مجید مواف��ق قدیری، رئیس انجم��ن صنایع خوراک دام، 
طی��ور و آبزیان با بی��ان اینکه نیاز ماهیانه کش��ور به انواع 
نهاده های دامی تولید خوراک دام 1.5 میلیون تن اس��ت، 
اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود 49۰ هزار تن جو 
دام��ی، ۸4۲ هزار تن کنجاله س��ویا و یک میلیون و 919 
هزار تن ذرت توس��ط شرکتهای بخش خصوصی و شرکت 
پش��تیبانی امور دام در کش��ور توزیع ش��ده است که این 
رق��م حداقل 3۰ درصد کمتر از نیاز کش��ور به نهاده دامی 

اس��ت.قدیری تصریح کرد: جهت کاهش تنش های ناشی از 
کمبود نهاده های دامی در بازار باید به مدت محدود حداقل 
3۰ درصد بیش از نیاز کشور انواع نهاده های دامی در بازار 
عرضه ش��ود تا عطش بازار فروکش کرده و فاصله عرضه تا 
تقاضاهایی که از بهمن ماه سال گذشته انباشت شده است، 
کاهش یابد. این فعال اقتصادی ادامه داد: ناگفته پیداس��ت 
که اگر مش��کات حل و فصل نش��ود تا چن��د ماه آینده با 
کاه��ش تولید محصوالت پروتئینی از جمله گوش��ت مرغ 
مواجه خواهیم شد چرا که در حال حاضر نیز به دلیل عدم 
تأمین به موقع و ب��ا قیمت مصوب دولتی مواد اولیه تولید 
خوراک، انگیزه جوجه ریزی و پرورش کاهش یافته است.

قدیری تاکید کرد: مشکل عدم تأمین به موقع ارز از جانب 
بانک مرکزی کماکان پابرجاس��ت.وی ادامه داد: متأسفانه 
بروکراس��ی های پیچیده اداری و باتکلیف گذاشتن فعاالن 
اقتصادی باعث کاهش ش��دید س��رمایه گ��ذاری و افزایش 
ریس��ک سیس��تماتیک در صنعت ش��ده و ادامه این روند 
تولید محصوالت پروتئینی را با خطر جدی مواجه می کند.

ط��ی ماه های گذش��ته بس��یاری از دامداری ه��ا با چالش 
ج��دی در تأمین خ��وراک و جی��ره غذای��ی جمعیت دام 
خود مواجه بودند. موس��ی رنجبران از دامداران کش��ور در 
گفتگ��و با خبرنگار مهر با بی��ان اینکه بازار نهاده های دامی 
هیچ تغییری نکرده و اوضاع مثل ماه های گذش��ته اس��ت، 
از عدم اتخاذ راهکاری مناس��ب از سوی مسئوالن مربوطه 

انتقاد کرد و گفت: با شرایط موجود، من تصمیم به فروش 
گاوداری خود گرفته ام چرا که از عهده تأمین خوراک دام ها 

و مدیریت گاوداری برنمی آیم.
همچنین س��ید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن 
گاوداران کش��ور در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش جیره 
غذایی دام ها خبر داده بود وی با بیان اینکه با چنین شرایط 
و روندی عجیب نیس��ت که دام ها به کش��تارگاه فرستاده 
ش��وند، افزود: احتمال دارد هم��ان اتفاقی که برای صنعت 
طی��ور رخ داد برای دامپروری نیز اتفاق بیفتد البته کمبود 
تولی��د مرغ را می توان طی 45 روز تا ۲ ماه جبران کرد اما 
برای جبران کمبود دام 3 تا 4 سال زمان الزم است. حبیب 
اس��داهلل نژاد، نایب رئیس کانون مرغداران گوش��تی کشور 
نی��ز می گوید نگرانی از تأمین نهاده در ماه های آینده باعث 
شده که تولیدکنندگان میزان جوجه ریزی را کاهش دهند 
و دولت باید این مساله را جدی بگیرد تا در ماه های آینده 
دچار مش��کل نشویم.  بصیری در حالی که وجود بازار آزاد 
نهاده دامی را تکذیب کرده، وعده داده که ماه آینده مشکل 
توزیع نهاده های دامی حل می ش��ود.بصیری گفته اس��ت: 
تصمیم داریم تا تمام فرآیندها در سامانه بازارگاه به صورت 
سیس��تمی شود. بایستی اطاعات دقیق و درست وارد این 
سیستم شود. زیرساخت های آن در حال تکمیل است و از 
ابتدای مرداد ماه دیگر مش��کلی در توزیع نهاده های دامی 

نخواهیم داشت.  مهر

   نابسامانی بازار نهاده های دامی هفت ماهه شد

خواب خرگوشی مسئوالن در تابستان داغ مرغداران و دامداران


