
تامین نیازهای خرد با تسهیالت 
بانک کارگشایی

بانک کارگشایی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران 
در راســتای تحقق مسئولیت اجتماعی خود و رفع 
نیازهای خرد مشتریان، در هشت ماه ابتدای امسال 
بیش از 218 هزار فقره تســهیالت قرض الحسنه و 

جعاله پرداخت کرده است.
به گزارش روابــط عمومی بانک ملــی ایران، این 
بانک خدماتی از قبیل پرداخت وام قرض الحسنه، 
پرداخــت تســهیالت جعاله احتیاجــات ضروری، 
نگهداری و حفاظت از طال و جواهرات مشــتریان 
به ویــژه تولیدکنندگان طــال، تخصیص صندوق 
امانت به مشتریان، افتتاح انواع حساب های بانکی، 
خدمات بانکداری الکترونیک، حراج سکه با دستور 
بانک مرکزی به منظور تنظیم بازار و ... را ارایه می 
کند.تسهیالت قرض الحســنه بانک کارگشایی در 
ازای ترهین 50 گرم طال در قالب یک فقره ســند 
20 میلیون ریالی در هر قرارداد و تسهیالت جعاله 
در ازای ترهین100 گرم طال تا سقف 100 میلیون 
ریال است.بانک کارگشــایی در هشت ماه نخست 
امســال بالغ بر 170 هزار و 929 فقره تســهیالت 
قرض الحســنه به ارزش دو هــزار و 425 میلیارد 
ریال جهــت نیازهای ضــروری متقاضیــان اعطا 
کرده اســت.همچنین تعداد 47 هزار و 728 فقره 
تسهیالت جعاله به ارزش چهار هزار و 65 میلیارد 
ریال پرداخت شــده اســت.مدت زمان بازپرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه و جعاله کارگشایی در یک 

قسط و حداکثر تا یک سال خواهد بود.

رشد 131 درصد میزان وصول 
مطالبات بانک صنعت و معدن 

بیژن اســدي معاون نظــارت، حقوقــي و وصول 
مطالبــات بانک صنعت و معــدن گفت: با تالش و 
پیگیري مستمر همکاران در بخش وصول مطالبات 
در ستاد و شعب ، علیرغم مشکالت ناشي از تحریم 
هاي ظالمانه و شیوع ویروس کرونا، میزان وصولي 
هــاي این بانک در 8 ماهه نخســت ســال جاري 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 131 درصد 

افزایش یافته است.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســاني بانــک صنعت و 
معدن، اسدي با بیان اینکه وصول مطالبات به عنوان 
ارزانترین منبع تجهیز مالی در بهبود شاخص های 
عملکردی و کاهش نرخ بهای تمام شده پول نقش 
مؤثري دارد افزود: وصول مطالبات، راهکار بازگشت 
ســرمایه های بانکي به شبکه اقتصادی کشور بوده 
و موجــب پویایی اقتصاد و بخــش تولید و کاهش 
رکود و تورم می شود.اســدي تأکیــد کرد: عوامل 
ایجاد مطالبــات در بانــک داراي دالیل متعددي 
است بطوریکه نوسانات نرخ ارز، مشکالت ساختاری 
اقتصــادی مانند رکود تورمي، اختالف نرخ ســود 
تسهیالت و تورم، فرهنگ عدم بازپرداخت بدهی در 
بین عده اي از وام گیرندگان، مشکالت و محدودیت 
های قانونی، محدودیت تعطیلي بنگاه هاي بدهکار 
به جهت اشتغال نیروي کار، وجود دعاوی واهی نظیر 
اعالم ورشکستگی، ابالغ سیاست های دستوری و در 
مواردي عدم اجراي تعهدات از سوي برخي نهادها 
و ســازمان ها از جمله عوامل عدم وصول مطالبات 

به شمار می روند.

ارائه خدمات و تسهیالت به 
صادرکنندگان حائز شرایط

مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت:خوشبختانه 
ایــن بانک هیچگونــه محدودیت منابــع به لحاظ 
ارزی و ریالــی نــدارد و آمادگــی دارد به تمامی 
صادرکنندگان حائز شــرایط خدمات و تسهیالت 

خود را ارائه کند.
به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایــران، دکترعلی صالح آبادی در نشســت مجازی 
بررسی خدمات بانک توسعه صادرات ایران، تامین 
مالی صادرکنندگان، مسائل و مشکالت و راهکارها 
در اســتان کرمان ضمن تاکید بر اهمیت ارزآوری 
از طریــق صــادرات کاالی غیر نفتی در شــرایط 
محدودیت های ناشــی از تحریم های نفتی، گفت: 
ضرورت تامین نیازهای ارزی کشــور در شــرایط 
خاص کشــور، این حوزه از تجــارت را از فعالیتی 
لوکس به فرایندی با اهمیت، اثر گذار و سرنوشــت 
ســاز در عرصه اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

وی با اشــاره به مشکالت متعدد در مسیر صادرات 
اعــم از چالش های حمــل و نقل، گمرک و نقل و 
انتقــاالت مالــی، صادرکنندگان را ســربازان خط 
مقــدم جنگ اقتصادی دانســت و اظهار داشــت: 
وظیفــه اصلی ما به عنوان بانــک تخصصی حامی 
صادرات کشــور، حمایت همه جانبه و مســتمر از 
صادرکنندگانی اســت که علی رغم ریســک های 
جدید حوزه تجــارت بین الملــل، حداکثر تالش 
خود را به کار بسته و صادرات را مدیریت می کنند.

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران اعالم کرد: 
خوشبختانه این بانک هیچگونه محدودیت منابع به 
لحاظ ارزی و ریالی ندارد و آمادگی دارد به تمامی 
صادرکنندگان حائز شرایط استان کرمان خدمات و 

تسهیالت خود را ارائه کند.
صالح آبادی با بیان اینکه، امیدوارم با مشارکت اتاق 
بازرگانی ارتباط موثر بیــن صادرکنندگان و بانک 
توسعه صادرات شــکل گیرد؛ تصریح کرد:آمادگی 
داریم انواع خدمات بانکی اعم از تسهیالت ریالی و 
ارزی، اعطای ال سی داخلی و ضمانت نامه و خرید 
و فروش ارز از طریق صرافی توسعه صادرات را در 

اختیار صادرکنندگان استان قرار دهیم.

اخبار گزارش

بودجه 1400 در حالی تقدیم مجلس شده است که حسن 
روحانی رییس جمهور معتقد است الیحه بودجه واقعبینانه 
و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شــده 

است. 
تجربه دولت 7 ســاله آقای روحانی نشان میدهد متولیان 
دولتــی؛ اصوال از نیازهــای جامعه و مــردم درک دقیقی 

نداشته و بیشتر بر مبنای تصورات پیش رفتهاند. 
بحث بودجهای که بی شــک نمایانگــر وضعیت اقتصادی 
کشــور در ســال رو برو و به عنوان یک ســند منسجمی 
برای شروع کار دولت بعدی شناخته میشود، بودجهای که 
بسیاری از فعاالن اقتصادی آن را منطبق بر اصول و قواعد 

حال حاضر کشور نمیدانند. 
بر اســاس الیحه بودجه سال 1400 کل کشور، سقف کل 
بودجه کشــور در ســال آینده 2435 هزار میلیارد تومان 
اســت که از این رقم 1540 هزار میلیــارد تومان بودجه 
شرکتهای دولتی و 861 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی 
دولت است. بررسی الیحه بودجه نشان میدهد در قسمت 
واگذاری داراییهای مالــی منابع 299هزار میلیاردی پیش 
بینی شده است که 90هزار میلیارد تومان از فروش سهام 
شرکتها و 70هزار میلیارد تومان از فروش اوراق نفتی تامین 
خواهد شــد.  یا در بخش دیگری از بودجــه برای میزان 
صادرات نفت عددی در نظر گرفته شده که در شرایط قبل 

از اعمال تحریم ها در کشور وجود داشته است. 
بندهای مبهم بسیاری در الیحه بودجه 1400 وجود دارد 
که نشــان میدهد این الیحه بر مبنای حدس و تصورهای 

غیر واقعی بسته شده است. 

 بهارستان، الیحه بودجه را واقع بینانه نمیداند
موسوی الرگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس میگوید: الیحه 
بودجه 1400 با این مختصات قابل تصویب نیســت و عقل 

حکم میکند دولت بودجه را پس گرفته و اصالح کند.
این نماینده مجلس معتقد اســت منابع درآمدی تخیلی، 
تورمزایی شدید، افزایش وابستگی به نفت، فقدان شاخصه 
اقتصاد مقاومتی و کسری حداقل 300هزار میلیارد تومانی، 
الیحه بودجــه را به الیحه زمینگیر کردن اقتصاد کشــور 

تبدیل کرده است. 
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیســیون عمران مجلس 
شورای اســالمی نیز میگوید: ســهم 104هزار میلیاردی 
اعتبــارات عمرانی از بودجــه1400 در برابــر 750 هزار 
میلیارد تومان پروژه نیمه تمــام، یعنی با اعتبارات دولتی 

نمیتوان حتی طرحهای موجود را به سرانجام رساند.
مصطفــی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس 
بــا بیان اینکه بودجــه 1400 سیاســیترین بودجه تاریخ 
ایران اســت، میگوید: وابستگی شــدید این بودجه به نفت 
باعث اثرگذاری بیشتر تحریم بر اقتصاد کشور خواهد شد؛ 
گروگان گرفتن اقتصاد کشور و نیازهای مردم، برای اهدافی 

مانند ارتباط با غرب و... غیر منطقی است.
محمد ســرگزی، نماینده مردم زابل، زهــک و هیرمند در 
مجلس شورای اسالمی نیز معتقد است: اعتبار در نظر گرفته 

شده در الیحه بودجه سال 1400 نمایانگر این مسئله است 
که در سال آتی نیز اقدام اساسی برای تولید مسکن و تکمیل 

برخی پروژههای مربوطه صورت نخواهد گرفت.
هــادی بیگی نژاد، عضو هیات رئیســه کمیســیون انرژی 
مجلس، خام فروشــی نفت و صرف درآمد آن برای تأمین 
هزینههای جاری را ظلم بزرگی به کشور و حرکت در مسیر 
توســعه دانســته و بر عدم اتکاء به نفت در بخش درآمدی 

بودجه سال آینده تاکید میکند.

 ریلگذاری در مسیر نادرست
دولت در این شــرایط اقتصــادی و روابط بینالملل چگونه 
میخواهد 200 هزار میلیــارد تومان منابع از محل فروش 
نفت را محقق کند.قاعدتاً این اعداد و ارقام استقراض است 
و به معنــی بدهکار کردن دولت آینده اســت حال اینکه 

دولت آینده گویا قرار نیست پاسخگوی مردم باشد.
موضوعی که حســین راغفر، کارشــناس اقتصاد و اســتاد 
دانشگاه به آن اشاره کرده و ادامه میدهد: از لحاظ هزینهای، 
بودجه ســال آینده 73.5 درصد افزایــش پیدا کرده و در 
بخش طرحهای عمرانی هم با افزایش 65 درصدی مواجه 
هستیم. با این اعداد و ارقام به نظر میرسد دولت بعدی به 
هیچ وجه نتواند ریلگذاری که صورت گرفته را تغییر دهد. 
راغفر با تاکیــد بر اینکه بدهی بزرگــی در بودجه 1400 
وجــود دارد، تصریح میکند: دولت امروز به راحتی میگوید 
اگر نفت به فــروش نرود منابــع را از طریق فروش اموال 
دولت تامین میکنیم حال اینکــه کجای دنیا با این روش 
کشــور را اداره میکنند و اساســاً چه کسی قرار است این 
اموال دولتی را خریداری کند و متقاضی این اموال در این 

شرایط اقتصادی چه کسانی هستند؟
این اســتاد دانشــگاه ادامه میدهد: بیش از 3 دهه گذشته 
همواره شــاهد تکرار استداللهایی هســتیم که هر بار این 
موضوعات مطرح میشود مردم ضعیفتر شدهاند و این بار هم 
رئیس مجلس اخیراً این موضوع را مطرح کرده که عدهای 
چندین خودرو دارند و بنزین بیشــتری مصرف میکنند و 
عدهای هم هیچ خودرویی ندارند و مخاطب بنزین یارانهای 
نیســتند. تمام این اظهارنظرها مقدمهچینی برای افزایش 
قیمت بنزین و حاملهای انرژی است. این در حالی است که 
آنچه باعث ارزان شدن قیمت بنزین شده، افزایش قیمت ارز 

بوده که توسط دولتها اتفاق افتاده است.
راغفر با بیان اینکه عواملی در درون سیستم نفوذ کردند و 
نفوذی محســوب میشوند، اظهار میکند: این نفوذیها باعث 
بیثباتسازی اقتصاد کالن، بیثباتسازی اجتماعی و در نهایت 

بیثباتسازی سیاسی خواهند شد.

 الیحه ای به دور از واقعیت 
به نظر می رســد بودجه ســال 1400 با توجه به شرایط 
حال حاضر کشــور و کسریهای بودجهای بسته شده است 
و نگاهی به واقعیتهای موجود ندارد. تجربه نشــان میدهد 
دولت توانایی بستن بودجه بر اساس حدس و گمان را دارد. 
پیش از این نیز بودجه ســال 94 و 95 را با تصور به نتیجه 

رســیدن مذاکرات و برجام بسته بودند که با محقق نشدن 
وعدههای برجامی چالش جدی برای کشور شد. 

از ســوی دیگر نباید نبود شــفافیتهای موجود در بسیاری 
از بندهای بودجهــای را فراموش کرد. در حالی که بخش 
عمدهــای از بودجه منــوط به مراکز دولتی اســت اما از 
آنها نامی برده نشــده و با پررنگ تــر کردن بودجه مراکز 

غیردولتی سعی بر گمراه کردن اذهان عمومی دارد. 
اذهان عمومی که طی این ســالها به خوبی دریافته اســت 
بیشترین میزان حیف و میل بودجه در همین مراکز دولتی 
رخ میدهد.  در همین خصوص حســین سالحورزی، نائب 
رییس اتــاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران 
در خصوص بودجه 1400 میگوید: کاســتن از هزینههای 
دولــت باید مبتنی بر بازنگری عمیــق فرآیندهای تولید و 
عرضه کاالها و خدمات عمومی باشــد چراکه بهبود کارایی 
و اثربخشی این فرآیندها با حذف فعالیتهای غیرضروری از 
یکســو و افزایش کارایی عملیات مرتبط با عرضه خدمات 

عمومی ضروری، از سوی دیگر ممکن خواهد شد.
ســالحورزی به زبان مدیریت مالی میگوید:کاهش هزینه 
مؤثــر در بودجــه عمومی تنهــا زمانی اتفــاق میافتد که 

بودجهریزی عملیاتی و مبتنی بر شفافســازی فرآیندهای 
تولید و عرضه کاالها و خدمات عمومی صورت پذیرد.

بــه اعتقاد نائــب رییس اتــاق بازرگانی، صنایــع ،معادن 
و کشــاورزی ایران در بخش درآمدها نیــز نباید از حذف 
یارانههای پنهان غافل شــد که عالوه بر ایجاد ناترازی در 
صورت هزینههای عمومی کشور، خود یک منبع مهم ایجاد 

ناکارآمدی و رانت در نظام اقتصادی ایران است.
حسین سلیمی، عضو کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی ایران نیز معتقد اســت بودجه 1400 بر اســاس 

سناریوی خوش بینانه و اجرای برجام نوشته شده است.
 ســلیمی بیان میکند: کســری بودجــه در الیحه 1400 
قطعی اســت و این بودجه بر اساس سناریوی خوش بینانه 
و اجرای برجام نوشته شده است؛ وقتی دولت آلمان رسما 
میگوید باید مباحث موشــکی و حقوق بشری را در برجام 
جدید جایگزین کنیم، آیا نوشتن چنین بودجهای با چنین 

اعدادی عاقالنه است!؟
با توجه به اینکه ســال آینده ســال سرنوشت سازی برای 
کشور و برای دولت آینده میتواند باشد این نوشتار خواستار 

شفافسازی و تدوین دقیقتر بندهای بودجه 1400 است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرد؛
ابطال کارت هوشمند رانندگان متخلف 

حمل نهاده های کشاورزی  
  مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام کشور گفت: 
ســازمان راهداری، کارت هوشمند رانندگان متخلف در 

حمل نهادههای بخش کشاورزی را باطل می کند.
محمدرضــا طالیی دربــاره اختــالط نهادههای بخش 
کشــاورزی، افزود: هــر زمان قیمــت نهادهها اختالف 
بیشتری در بازار پیدا می کند، تخلف صورت می گیرد.

وی با اشــاره به اینکه کاالیی که خریداری می شــود 
در مراحل مختلف بارگیری تا انبار آزمایش می شــود، 
خاطرنشــان کرد: قبل از تخلیه بار از کشــتی، سازمان 

های استاندارد، حفظ نباتات و دامپزشکی نمونه برداری 
مــی کنند و اگر مورد تایید قرار گرفت، اجازه تخلیه بار 
از کشتی داده می شــود.  مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
امور دام کشور تصریح کرد: زمانی که بار از کشتی خارج 
و در انبارها تخلیه می شود با تأیید دامپزشکی، بارگیری 
و به سمت مقصد حمل می شود،  بنابراین هیچ مشکلی 

در زمان بارگیری وجود ندارد.
طالیی با بیان اینکه شــرکت های واردکننده با شرکت 
های باربری قرارداد می بندند، گفت: مشــکلی در نهاده 
های وارداتی وجود نــدارد؛ حمل بار به صورت فله و در 
کامیون های لبه دار انجام می شود و شرکت های باربری 
متعهد هستند بار را سالم به واحدهای تولیدی برسانند.

 مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور یادآور شد: 
شــرکت های حمل و نقل چون مجوزشان را از سازمان 
راهداری می گیرند، رئیس ســازمان راهداری به ما قول 
داده اســت اگر گزارش تخلفی به این سازمان بدهیم به 
سرعت کارت هوشمند راننده باطل شود. وی با اشاره به 
این که حدود 16 تا 17 میلیون تن نهاده به کشــور وارد 
و توسط کامیون حمل می شود، تصریح کرد: اینکه کنار 
هر کامیون یک ناظر قرار گیرد. امکان پذیر نیست.طالیی 
اضافه کرد: برای جلوگیــری از تخلف رانندگان باید در 
جریمه های آنان سخت گیری شود. جهاد کشاورزی

تا 1۰ روز آینده رخ می دهد؛
کاهش قیمت مرغ در بازار آزاد به

۲۰ هزار تومان 
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان پرنده و ماهی گفت: 
پیش بینی می شــود تا 10 روز آینده با تدابیر صورت 
گرفته قیمت مــرغ در بازار آزاد کاهــش یابد و با نرخ 

مصوب یکی شود.
مهدی یوســف خانی افزود: در حال حاضر قیمت مصوب 
مرغ گرم به ازای هرکیلوگرم 20 هزار و 400 تومان است 
در حالی قیمت ها در بازار آزاد باالتر از این حرف هاست.

وی اظهارداشت: مرغ تنظیم بازاری به قیمت 20 هزار و 
400 تومان از 10 روز پیش عالوه بر میادین میوه و تره 

بار در واحدهای صنفی ســطح شهر هم در حال عرضه 
اســت. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی 
گفت: این اقدام ضمن کاهش قیمت ها باعث شده صف 
های خرید مرغ در غرف میادین میوه و تره بار نیز کمتر 
شود. وی با اشاره به این خبر که قیمت هرکیلوگرم مرغ 
تــا مرز 36 هزار تومان هم پیش رفته بود، افزود: عرضه 
مرغ تنظیم بازاری باعث شده قیمت مرغ در بازار تا مرز 

25 هزار تومان کاهش پیدا کند.
یوسف خانی بیان داشت: قیمت مرغ گرم هر روز نسبت 
به روز قبل در بازار رو به کاهش است و علت این کاهش 

هم عرضه همین مرغ های تنظیم بازاری است.
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان پرنــده و ماهی در 
پاســخ به سئوالی که پرسیده شد »بیشتر فروشگاه مرغ 
را قطعه بنــدی و با قیمت های باال عرضه می کنند آیا 
این اقدام به نوعــی دورن زدن مصوبات دولت و تخلف 
محســوب نمی شــود«، گفت: قطعه بندی مرغ خیلی 
قیمت مشــخصی ندارد به همین دلیل برخی ها مرغ را 
قطعه بنــدی با قیمت های باالتری عرضه می کنند که 
به نوعی تخلف است. وی افزود: این اتفاق هم در میادین 
میوه و تره بار و هم در واحدهای صنفی می افتد از اینرو 
ضرورت دارد حوزه های بازرسی و نظارت این موضوع را 

کنترل کنند. تسنیم 
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سیاست روز الیحه بودجه 1400 را بررسی میکند

جای خالی اعداد معقول 
در بودجه 

الیحه بودجه ۱۴۰۰ ؛مایه آبروریزی دولت  
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که الیحه بودجه 1۴۰۰ بدترین بودجه ممکن در طول سال های 
گذشته است گفت: دولت در سال پایانی عمر خود با این مدل بودجه ریزی، در حقیقت اعتبار و وجهه خودش را 

زیر سوال برده است.
 جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درپاسخ به این سوال که آیا اثری از اصالح ساختار در بودجه 
1۴۰۰ دیده می شود یا خیر؟ گفت: مجلس هنوز فرآیند بررسی الیحه بودجه 1۴۰۰ را شروع نکرده است.بودجه سال 
آینده روز چهارشنبه تقدیم مجلس شد و نمایندگان تا 1۰ روز فرصت دارند پیشنهادات خود را به کمیسیون های 

تخصصی ارائه دهند و کمیسیون های تخصصی هم ۲ هفته فرصت دارند تا جمع بندی های خود را اعالم کنند.
قادری تصریح کرد: بودجه 1۴۰۰ بدترین بودجه ای است که در این سالها داشتیم، بودجه عمومی دولت از 57۰ هزار 
میلیارد تومان با رشد ۴7 درصدی به 8۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ما در هیچ دوره ای شاهد چنین رشدی 
نبودیم. وی افزود: دولت در این شرایط تحریم که امیدی به فروش نفت وجود ندارد بودجه را به شکل صوری تنظیم 

کرده و بیش از ۴۰ درصد از منابع درآمدی بودجه را هم به منابع نفتی وابسته کرده است.
این نماینده مجلس انتشار اسناد خزانه را به معنای همان استقراض از بانک مرکزی دانست و گفت: از 8۴۰ هزار میلیارد 
تومان به عنوان منابع درآمدی بودجه ۲5۰ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات بوده و 9۰ هزار میلیارد تومان هم از 

محل فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی است اما بقیه موارد از محل اسناد خزانه و فروش نفت است.
قادری تصریح کرد: دولت در سال پایانی عمر خود با این مدل بودجه ریزی، در حقیقت اعتبار و وجهه خودش را 
زیر سوال برده زیرا ابتدا هزینه ها را ردیف کرده و سپس معادل آن درآمدها را تعریف کرده و به همین دلیل هم 

معتقدم که این بدترین بودجه ممکن در طول این سالهاست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: این تعهدات دولت در بخش هزینه ای بودجه به شدت برای دولت 
بعدی سنگین خواهد بود و امیدواریم که تعمدی در کار نباشد اما به هر ترتیب کار را برای دولت بعدی به شدت 

سخت خواهد کرد.  تسنیم 

نمای نزدیک

در حالــی که انحصــار در واردات نهادههای دامی یکی از 
چالشهای جدی بازار این اقالم است،واردکنندگان خواستار 
رفع مصوبات تبعیضآمیزی هســتند کــه منجر به حذف 

بخش خصوصی از چرخه واردات شده است.
بازار نهادههای دامی ماههاســت با نابسامانی دست و پنجه 

نرم میکنــد و علیرغم آنکه دولت حجــم قابل توجهی ارز 
ترجیحی 4200 تومانی را بــه واردات این اقالم اختصاص 
داده اما این اقالم یا بدست تولیدکننده واقعی نمیرسد یا اگر 
میرسد، منجر به تولید نمیشود و از بازار ازاد سردر می اورد. 
این نابســامانی که طی دو ماه اخیر به اوج رسیده، منجر به 

صعو د بی سابقه قیمت مرغ وتخم مرغ شده است. انحصار 
در واردات از جمله مسائلی است که در شکل گیری شرایط 
فعلی بازار نقش داشــته اســت و اخیراً مرکز پژوهشــهای 
مجلس شورای اسالمی نیز در گزارشی به تحلیل چالشهای 
توزیع و تأمین خوراک مرغداریهای کشور پرداخته و عنوان 
کرده بود: رفع انحصــار در واردات نهادههای دامی یکی از 

راهکارهای حل چالش بازار نهادههای دامی است.
در گــزارش این مرکز آمــده بود: بهمنظــور اصالح روند 
تأمیــن و توزیع نهادهها در کوتاهمدت الزم اســت ضمن 

تنوعبخشــی به سبد خوراک دام، رانتهای موجود و عوامل 
عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصالح روند فعلی 
جمعآوری و گزارشدهی آمار و ارتقای کیفی و بهروزرسانی 
سامانهها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار 
گرفتن آن در اختیار مرغــدار و نیز نهایتاً عرضه محصول 
نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مدنظر قرار گیرد.
حجت ورمرزیاری، عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران نیز 
انحصار در واردات نهادههای دامی را یکی از دالیل چالش 

فعلی بازار عنوان کرد و خواستار رفع آن شد. مهر 

  تالش برای حذف بخش خصوصی؛

انحصار دولتی در واردات نهادههای دامی 


