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اخبـــار

بهــارستان

درخواست تشکلها از رئیس جمهور

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد

بانکمرکزیدرترخیصاعتباری
نهادههایدامیرسوبیهمراهیکند

درخواستبرخینمایندگان
برایمسکوتماندنطرحتشکیل
وزارتبازرگانی

تش��کلهای زنجی��ره تأمین و تولید صنایع دام و طی��ور ایران در نامهای
به رئیسجمهور خواس��تار همراهی بانک مرکزی برای ترخیص اعتباری
نهادههای دامی رس��وبی ش��دند .به گزارش «سبزینه» به نقل از اتحادیه
واردکنن��دگان نهادههای دام و طیور ایران (آوندا) ،تش��کلهای زنجیره
تأمی��ن و تولید صنایع دام و طیور ای��ران در نامهای به رئیس قوه مجریه
خواس��تار همراهی بانک مرکزی برای ترخیص اعتباری نهادههای دامی
رس��وبی شدند .در متن نامه این تش��کلها به حسن روحانی ،رئیس قوه
مجریه ،آمده است:
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران

با سالم و ضمن تقدیم شایستهترین احترامات ،همانگونه که استحضار
دارید ،برای تأمین فرآوردههای پروتئینی مورد نیاز کشور روزانه به بیش
از  ۴۰هزار تن انواع نهادههای دام و طیور نیاز است .اهتمام ستودنی دولت
محترم در تأمین نهادههای وارداتی مورد نیاز کش��ور با استفاده از اعتبار
بینالمللی تولیدکنندگان و تجار معتبر و باسابقه کشور و متعاقباً تمهید
هوش��مندانه کارگروه تنطیم بازار ،وزارت صمت و سازمان گمرک کشور
با ترخیص درصدی میلیونها تن نهادههای رس��وبی بهش��دت مورد نیاز
صنایع دام و طیور کشور که به تأیید اولیه بانک مرکزی نیز رسیده است،
عقالنیترین و مؤثرترین راهکار برای تحقق وعده گرهگشای جنابعالی در
خروج از دام بحران تحریمهای پیچیده و گس��ترده کنونی علیه دولت و
مردم ایران و به مخاطره انداختن امنیت غذایی آنها است.
علیرغم تصمیمات ویژه س��تاد تنظی��م بازار ،وزارت صمت و س��ازمان
گم��رک و موافقت بانک مرکزی در خصوص تس��هیل مق��ررات و اتخاذ
ترتیبات ترخیص درصدی میلیونها تن نهاده کشاورزی وارداتی رسوبی
قریب الفس��اد ،بانک مرکزی در س��احت عمل با صدور بخشنامه شماره
 ۹۹/۹۲۹۲۳مورخ سوم تیرماه  ۹۹در کمال ناباوری و تأسف ضمن نقض
توافق��ات قبلی خود ،بانکهای عامل را از صدور هرگونه تأییدیه بابت هر
نوع ثبت س��فارش مبنی بر قرار گرفتن در صف تخصیص و یا تأمین ارز
موک��دا ً نهی نموده و به دنبال تعقیب موضوع توس��ط دبیرخانه کارگروه
تنظیم ب��ازار در اقدام ش��گفتآور دیگری عم ً
ال هم��ه راههای ترخیص
درصدی نهادههای وارداتی رسوبی را مسدود نموده است.
ضمن یادآوری تبعات محتوم چنین اقداماتی از س��وی بانک مرکزی در
از بی��ن بردن فضای اطمینان فروش��ندگان بینالملل��ی به نظام بانکی و
تولیدکنندگان و تجار واردکنندگان ایرانی نهادههای استراتژیک و اثرات
چنی��ن اقداماتی در فس��اد قریبالوقوع میلیونها تن کاالی کش��اورزی
رسوبی که ماهها از تخلیه آنها در بنادر کشور میگذرد ،در کمال احترام
تقاضا دارد به ترتیب مقتضی بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران را به
رعایت و اجرای مف��اد توافقات قبلی خود در خصوص ترخیص درصدی
کاالهای رس��وبی در بنادر کش��ور ترغی��ب فرمایند .نباید س��ازمانها با
بخشنامههای خلقالساعه موجب خنثیشدن تسهیل ایجاد شده توسط
سازمان دیگر گردند.
بدیهی است تداوم استنکاف بانک مرکزی از تأییدیه ثبت سفارشات و قرار
دادن آنها در صف تخصیص و یا تأمین ارز و اختالل در ترخیص درصدی
نهادههای رس��وبی وارداتی ،موجبات به مخاط��ره انداختن قریبالوقوع
امنیت غذایی آحاد مردم ایران و ورشکس��تگی بسیاری از واردکنندگان
و تولیدکنن��دگان و نابودی حلقههای مختلف زنجی��ره تأمین پروتئین
در کش��ور و بی��کاری صدها هزار نفر در بخش صنای��ع دام و طیور را نیز
فراهم خواهد آورد که انتظار میرود رئیس محترم جمهور با هدایت بانک
مرکزی ،مانع بروز آنها شود.
کوتاهی وزارت صمت در تنظیم بازار میوه

نبودزنجیرهتولید
از عوامل گرانی میوه است

علیرغم شرایط مساعد تولید و فراوانی عرضه ،قیمت میوه در سایه کمبود
نظارت و تعدد واسطهها و دالالن باالست.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،با توجه به شرایط
مساعد اقلیمی کشور ،در فصول مختلف شاهد تنوع اقالم میوه با کیفیت
باال هستیم که قابل قیاس با تولید دیگر کشورها نیست.
حال و هوای این روزهای بازار نش��ان میدهد که علیرغم شرایط مساعد
تولید و اذعان مس��ئوالن مبنی بر فراوانی عرضه ،قیمت محصوالت باغی
در بازار باالست که هر یک از فروشندگان دالیل خاصی برای اینگرانیها
مطرح میکنند.
بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند که وجود واس��طهها و دالالن و نبود
زنجیره تولید علت اصلی اختالف چشمگیر قیمت از مزرعه تا بازار است
ک��ه متولیان امر بای��د راه چارهای برای این موضوع بیندیش��ند ،چرا که
کمبودی در عرضه هیچ یک از اقالم وجود ندارد .حال به سراغ مسئوالن
ذیرب��ط میرویم ت��ا از دالیل اختالف قیمت از مزرعه ت��ا بازار و راهکار
اساسی برای پایان بخشیدن به آشفتگیهای قیمت باخبر شویم.
درآمد کشاورزان با هزینههای تولید سنخیتی ندارد

مش��اور ارشد نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی با انتقاد از اختالف
چشمگیر قیمت از مزرعه تا بازار اظهار کرد :علیرغ م افزایش هزینههای
تولید و خرید نهادههای کشاورزی اعم از سم ،کود ،بذر با دالر و فروش با
ریال ،کشاورزان سودی از فروش محصول عایدشان نمیشود.
وی افزود :با وجود افزایش هزینههای کارگری و استحصال آب و همچنین
تورم باال که تولیدات بخش کشاورزی را تحت تأثیر خود قرار داده است،
اما به دلیل فاصله چش��مگیر قیم��ت میوه از باغ تا بازار ناش��ی از وجود
واسطه و دالالن متعدد ،عم ً
ال هزینههای تولید با درآمد فروش محصوالت
همخوانی ندارد .حس��ینی خامفروشی و فضای داللی را یکی از علتهای
اصلی زیان کش��اورزان دانست و گفت :با وجود آنکه کشاورزان امکانات
س��ردخانه ،س��ورت ،بس��تهبندی و فرآوری را ندارند ،چارهای جز عرضه
محصوالت به صورت خام ندارند که همین امر موجب شده سود چندانی
از فروش محصول عایدشان نشود.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد :دولت برای
حذف دالالن اضافه و واسطههای غیرضرور باید برنامهریزی کند تا باغدار
بتواند محصولش را بهطور مستقیم در بازار عرضه کند.
ب��ه گفت��ه وی ،وجود واس��طهها و دالالن متعدد در بازار موجب ش��ده تا
محصول بهطور مس��تقیم از باغدار به مصرفکننده نرس��د ،در حالیکه با
ن اضافه امکان مدیریت این موضوع وجود دارد .حسینی ادامه
حذف دالال 
داد :طبق قانون انتزاع مدیریت بازار محصوالت کشاورزی بر عهده وزارت
جهاد بود که با حذف این قانون ،وزارت صمت باید مدیریت بازار را در دست
بگیرد تا محصوالت کش��اورزی با قیمت مناس��ب به دست مصرفکننده
برس��د و همواره شرایط بازار بهگونهای نباش��د که سودی عاید کشاورز و
مصرفکننده نشود و تنها دالالن و واسطهها از آشفتگی بازار سود ببرند.
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معیشت300هزاربرنجکارمازندرانی
تحت تأثیر تخلیط برنج

سبزینه

علی عبدالخالق

ح��دود یک ده��ه از تج��ارت متقلبانه تخلیط
برنج درجه یک ایرانی (طارم محلی) با خارجی
و حت��ی برن��ج درج��ه دوم و س��وم محلی در
اس��تانهای شمالی کش��ور از جمله مازندران
میگذرد و با وجود ارائه انواع و اقسام راهکارها،
همچنان این تجارت متقلبانه به دالیل منفعت
باال برای متخلفان ،ادامه دارد .منفعت باالی این
تجارت متقلبانه در کنار عدم توازن در برخورد
قانونی با منفعتطلبان در این بخش باعث شده
که همهساله در آستانه ورود برنج محلی به بازار
فروش ،کار این تاجران که بنا به گفته مسئوالن
نظارتی و حتی بازرگانی س��رنخ آن در دس��ت
تجارنماهای غیربومی اس��ت ،رونق بیشتری
بگیرد و دایره منافع حدود ۳۰۰هزار کش��اورز
درگیر کاش��ت ،داشت و برداشت این محصول
راهبری مازندران تنگتر شود.
تخلیط برنج مرغوب شمال با برنجهای خارجی
و داخلی همانند رشتهای است که سر دراز دارد
و هم پای دالل در میان است و هم تاجرنماها و
هم مسئوالن .فصل رنج برنج و شالیکاری که
به پایان میرس��د ،قصهای نو که غصه دیرینه
برنجکاران شمال است ،آغاز میشود و جنایتی
در پس��تویخانهها و تاریکخانهها علیه برنج
مرغوب ایرانی رقم میخورد.
اخت�لاف قیمت برنجهای داخل��ی و خارجی از
یک س��و و واردات بیرویه برنج ،دالالن و برخی
تاجران را وا میدارد تا برای کسب سود بیشتر
دس��ت به تقلب و تخلیط برنج مرغوب شمال با
انواع و اقسام برنجهای وارداتی و یا داخلی بزنند.
داخل برخی کیسههای برنج که روی آن برنج
اع�لا و محلی مزارع مازندران نوش��ته ش��ده،
برنجهایی از توابع پاکس��تان و کشورهای دیگر
سر درمیآورد که جایگزین برنج محلی شدهاند.
ردیابی ماجرای برنجهای مخلوطش��ده ما را به
ی��ک ش��الیکوبی در حوالی بابل میکش��اند.
دورادور ش��الیکوبی مملو از کیس��ههای برنج
است که ردیف چیده شده .تا چشم کار میکند
کیس��ههای برنج روی هم تلنبار ش��ده و انگار
همهچیز عادی و طبیعی بهنظر میرسد.

تخلیط به اعتبار برنج محلی لطمه میزند

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با عنوان اینکه پدیده تخلیط برنج در مناطق ش��مالی و
مازندران وجود دارد ،پای غیربومیها را به این مس��أله باز کرد و گفت :متأسفانه این تخلف به
اعتبار برنج مرغوب محلی لطمه میزند.
یداهلل ملکی با اظهار اینکه برخی متخلفان با خرید برنج شکسته آن را با برنجهای دیگر قاطی
میکنند ،گفت :آنها این برنج را به عنوان نیمدانه و یا برنج شکس��ته درجه یک در بازارهای
داخلی و خارج استان به فروش میرسانند.
ملکی با بیان اینکه با برنجفروش��ان متقلب به شدت و با قاطعیت برخورد میشود ،ادامه داد:
هیچ تخفیفی برای این متخلفان قائل نخواهیم شد.
گفتنیاس��ت بیش از ۲۱۵هزار هکتار از ش��الیزارهای مازندران زیر کشت برنج رفته و ردیابی
تخلیط برنج تشدید نظارت در حوزههای مختلف از زنجیره برداشت تا مصرف را الزامی میسازد
تا رشت ه این قصه پرغصه قطع شود.
وقتی موضوع تخلی��ط برنج را مطرح میکنم،
کارگ��ر ش��الیکوبی آه��ی از دل میکش��د و
میگوی��د امان از دس��ت برخ��ی تاجرنماها و
دالالن .از وقت��ی ک��ه قیمت برنج ب��اال رفت،
س��ودجویی و طمع برخیها ها نیز قد کشید و
با قاطی کردن برنجهای نامرغوب خارجی و یا
انواع برنجهای داخلی در تالش هس��تند تا نان
خود را در روغن کنند.
به گفته این کارگر ،برخی مغازهداران و تاجران
برنجهای فروشگاهها را خریداری میکنند و از
شالیکوبیداران و کشاورزان میخواهند تا آن
را ب��ا برنجهای محلی نظیر ش��یرودی ،طارم و
غیره مخلوط کنند.
وی با اظهار اینکه معموالً مش��تریان عادی و
مصرفکننده متوجه تخلیط برنج نمیش��وند،
افزود :در حال حاضر برنج محلی بین  ۲۰تا ۲۵
هزار تومان قیمت دارد ،اما برنج خارجی نصف
این میزان است و تخلیط برنج خارجی و فروش
آن به نام محلی سبب کسب سود مضاعف برای
متخلفان میشود.
سرنخ تخلیط برنج را

باید در واردات جست
برخی شالیکوبیداران میگویند سرنخ تخلیط
برنج را باید در واردات بیرویه جس��تجو کرد،
چ��را که هر روز کامیونه��ای حامل برنجهای

خارجی به منطقه وارد میشود و برخی تاجران
و س��ودجویان را به طمع وا م��یدارد تا آن را با
برنج اعال و درجه یک شمال مخلوط کنند.
عباس پورباقری ،رئیس اتحادیه برنجفروش��ان
مازن��دران ،با اظه��ار اینکه تخلی��ط برنج در
واحده��ای تح��ت پوش��ش اتحادی��ه صورت
نمیگی��رد ،چرا که مدام بازرس��ان بخشهای
مختلف سرکش��ی میکنن��د ،به ب��ازار گفت:
ش��الیکاران اس��تان نیز تخلیط برنج را انجام
نمیدهن��د ،زی��را محص��ول را به واس��طهها
میفروش��ند و از س��وی دیگر تمایل ندارند به
برند و اعتبار برنج مرغوب لطمه بزنند.
وجود کارگاههای زیرپلهای بستهبندی

محمد اکبری ،یک فعال حوزه کش��اورزی ،با
اظهار اینکه بیش��ک پای دالالن و واسطهها
که دارای تجهیزات و انبار هس��تند ،در تخلیط
برنج در میان اس��ت ،ادام��ه داد :این دالالن به
برندهای معروف برنج استان نیز رحم نمیکنند
و محمولههای��ی ب��ا نام و برند برنج اس��تان به
مناطق مختلف ارسال میکنند.
وی با اظهار اینکه باید با متقلبان و متخلفانی
که با تخلیط به برند برنج استان ضرر میزنند،
برخورد قاطع صورت گی��رد ،افزود :تداوم این
روند سبب ضربهزدن به تولید داخلی میشود.
اکبری با اش��اره به اینک��ه تخلیط برنج معضل

دیرینه به شمار میرود و معلوم است یک جای
کار میلنگد ،ادامه داد :در حال حاضر بخش قابل
توجهی از برنج اس��تان به صورت فلهای تولید و
توزیع میش��ود و باید نس��بت به شناسنامهدار
کردن برن��ج و مراکز تولید کس��یههای برنج با
دریافت کد رهگیری اقدام کرد.
وی با عنوان اینکه وجود کارگاههای زیرپلهای
در تخلی��ط برن��ج نقش بهس��زایی دارد و باید
نظارت بیشتری در این ح��وزه صورت گیرد،
تصریح کرد :موضوع تخلیط برنج رشته درازی
دارد و س��هلانگاری و کمکاری دس��تگاههای
مختلف در بروز این پدیده نقشآفرین است.
در حال حاضر یکمیلیون و ۴۰۰هزار تن برنج
مرغوب در مزارع و شالیزارهای مازندران تولید
میشود و ۳۰۰هزار کش��اورز استان از این راه
امرار معاش میکنن��د و تخلیط برنج میتواند
اقتصاد شالیکاران شمال را به مخاطره اندازد.
برندس��ازی محصول برن��ج ،افزایش جریمهها
برای بازدارنده بودن ،شناسنامهدار کردن برنج
و راهان��دازی نمایندگیهای فروش مس��تقیم
میتوان��د در حفظ اصالت برنج ش��مال تأثیر
بهسزایی داشته باشد.
مدیرعام��ل مرکز تج��ارت برنج ای��ران نیز با
بی��ان اینکه تخل��ف تخلیط برنج ب��ه اعتبار
برنج محلی در داخ��ل و خارج لطمه میزند و
باید س��ختگیریهای بیشتری در این راس��تا
ص��ورت گیرد ،اف��زود :ک��ددار ش��دن مراکز
بستهبندی برای پیش��گیری از تخلف تخلیط
حائز اهمیت است.
اس��ماعیل یزدانپناه با اظهار اینکه عالوه بر
تخلی��ط انواع برنجهای داخل��ی با خارجی گاه
شاهد تخلیط رقمهای مختلف برنجهای محلی
مانند طارم با سایر ارقام دیگر محلی هستیم که
این مسأله به اعتبار برنج لطمه میزند.
بی��ش از یکه��زار ش��الیکوبی در مازندران به
ص��ورت کارمزدی فعالی��ت دارن��د و دخالت
چندانی در خرید و فروش ،بستهبندی و عرضه
ندارن��د و به اعتق��اد فعاالن این ح��وزه ،کمتر
ش��الیکوبیای ریس��ک تخلیط برنج را به تن
میخرد و باید ریش��ه آن را در جاهای دیگری
جستوجو کرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از درخواست برخی نمایندگان
برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از خانه ملت ،عزتاهلل اکبری تاالرپشتی از
درخواس��ت برخی نمایندگان برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت
بازرگانی خبر داد و گفت :از آنجایی که تفکیک تش��کیالت و س��اختار
وزارت بازرگان��ی و صنعت زمانبر اس��ت ،تصویب و موافقت با این طرح
مفید نیست.
نماینده مردم تهران ،ری ،ش��میرانات ،اسالمش��هر و پردیس در مجلس
شورای اسالمی در تش��ریح ایراد شورای نگهبان از طرح تفکیک وزارت
بازرگان��ی و صنعت ،افزود :به زعم این ش��ورا تقس��یم وظای��ف این دو
وزارتخان��ه ابهام دارد و مس��ئولیتهای هر یک از آنه��ا در این طرح به
درستی مشخص نشده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت وزیر پیشنهادی
صنعت ،معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند تا هرچه سریعتر مسئول
این وزارتخانه امور را به دس��ت گی��رد ،اضافه کرد :وزیر صمت پس از به
دس��ت گرفتن اختیارات میتواند فردی متخصص را به عنوان قائممقام
ویژه خود در امور بازرگانی منصوب کند.
رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مش��کل اصلی
مردم در شرایط کنونی تأمین مایحتاج روزانه است ،ادامه داد :رسیدگی
به وضعیت معیشتی مردم به دلیل تعلل در معرفی وزیر پیشنهادی صمت
به حال خود رها شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

پرورش ماهی در قفس راهکاری موثر
برایتأمینامنیتغذاییاست

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت :با وجود مرزها و ظرفیتهای
آبی کشور ،پرورش ماهی در قفس میتواند یکی از راهکارهای موثر برای
تأمین امنیت غذایی با توجه به شرایط موجود باشد.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از خانه ملت ،سیدجواد ساداتینژاد در تشریح
نشست دوم صبح سهشنبه 14مردادماه کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع
طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسالمی ،گفت :دستور کار نشست
دیگر صبح دیروز کمیس��یون کش��اورزی در خصوص بررسی مسائل و
مشکالت پرورش ماهی در قفس بود که برخی مسئوالن و رئیس سازمان
شیالت نیز در این نشست حضور داشتند.

پیشخـوان
صادرات ایران به یونان ۷۰درصد کاهش یافت

تأثیر تحریمها بر صادرات
بیشتر از واردات است

دبیر کل و عضو هیئت مدیره اتاق مش��ترک ایران و یونان اظهار داشت:
ص��ادرات ایران به یونان در س��ه ماهه اول  ،۲۰۲۰مبلغ 7/1میلیون دالر
بود که نس��بت به س��ه ماهه اول  ۲۰۱۹که این مبل��غ 3/5میلیون دالر
بود ،کاهش داش��ته است .البته این رقم در مقایسه با سه ماهه سال اول
 ۲۰۱۸تفاوت فاحش��ی دارد ،چراکه در سه ماهه اول سال  ،۲۰۱۸بیش
از ۶۷۰میلیون دالر به یونان صادرات داشتهایم که بخش مهم آن شامل
نفت و فرآوردههای نفتی بوده است.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از ایلنا ،مجید موافق قدیری ادامه داد :واردات
ایران از یونان در س��ه ماه��ه اول  ۲۰۲۰بالغ بر 7/2میلیون دالر بوده که
نسبت به سه ماهه اول  ۲۰۱۹یعنی 2/7میلیون دالر ،کاهش داشته است.
میزان واردات از یونان طی س�� ه ماه ه اول  ۲۰۱۸نیز حدود 8/9میلیون
دالر بوده است.
قدیری تصریح کرد :باید در نظر داش��ت که این روابط به قبل از تأثیرات
شیوع کرونا بر تجارت بینالملل برمیگردد و نشان میدهد که تحریمها
به مراتب بر صادرات بیش از واردات کشورمان تأثیر گذاشته است.
۳۰۰هزار تن برنج در صف تخصیص ارز

ممنوعیت ترخیص برنج از اول شهریور

دامنزدننواقصبازارگاهبهمشکلکمبودنهادههایدامی

نابهسامانی بازار نهادههای دامی 7ماهه شد

اظه��ارات مأیوسکننده معاون وزیر جهاد کش��اورزی درباره
کارکرد سامانه بازارگاه در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی
ساماندهی بازار نهادههای دامی بهوسیله سامانه بازارگاه را بارها
نوید داده است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،با حدود گذشت هفتماه
از نابهسامانی بازار نهادههای دامی و کمبود و گرانی این کاالی
اساسی ،امید گیالنپور ،معاون وزیر جهاد کشاورزی ،اخیرا ً در
اظهارات تأمل برانگیزی در یک برنامه تلویزیونی ،قابلیت سامانه
بازارگاه برای س��اماندهی کامل ب��ازار نهادههای دامی را مورد
تردید قرار داد و اظهار داش��ت :این س��امان ه تا حدی میتواند
مشکالت را حل کند؛ بنابراین همه مسائل موجود بازار نهادهها
را نباید به این سامانه منتسب کرد.
این اظه��ارات مأیوسکننده درباره کارکرد بازارگاه از س��مت
معاون وزیر جهاد کش��اورزی در حالی مطرح ش��ده است که
کاظم خاوازی ،وزیر جهاد کش��اورزی ،از ابتدای سال تاکنون
بیش از پنج مرتبه ضمن تأکید بر لزوم اصالح نواقص بازارگاه،
نوید س��اماندهی ب��ازار نهادهها را همزمان با رونمایی س��امانه
جدید بازارگاه به فعاالن صنعت دام و طیور داده بود.
خ��اوازی در اوایل تیرماه س��ال جاری با بیان اینکه نهادههای
دامی بهزودی از طریق س��امانه جدید ب��ازارگاه توزیع خواهد
ش��د ،گفته بود :این سامانه ،عرضه نهادهها را به شکل هدفمند
انجام میدهد .وی در س��خنان دیگری در جمع تش��کلهای
بخش خصوصی در اوایل خردادم��اه وعده اصالح نظام توزیع
نهادههای دام��ی را داده و عنوان کرده بود :اصالح نظام توزیع
باید در دستور کار قرار بگیرد و مقرر شده سامانه جدید بازارگاه
رونمایی تا مشکالت توزیع مرتفع شود.
چگونه نواقص سامانه بازارگاه

جیب دالالن را پر میکند؟
تم��ام مراح��ل زنجیره تأمی��ن نهادهه��ای دام��ی از ابتدای
ورود نهادهه��ا ب��ه بندر تا آخرین مرحل��ه آن یعنی تحویل به
تولیدکننده دام و طیور ،بایس��تی توس��ط س��امانه بازارگاه به
شکل همهجانبه و هوشمند رصد شود؛ بنابراین هرگونه نقص
یا اعمال نفوذ ش��خصی در مسیر این فرآیندها موجبات ایجاد
رخن��ه برای هجوم انب��وه دالالن و انحراف در توزیع نهادهها را
فراهم خواهد کرد.در همین زمینه ،سعید سلطانی سروستانی،

مدیرعام��ل اتحادیه دامداران ،در اظهارات��ی از البی قدرتمند
دالالن در ب��ازار نهادههای دام و طیور پردهبرداری کرد و گفت:
 ۷۰درصد واردات نهادهها و همچنین توزیع گوشت در دست
دالالن است .بنابراین معضالت کنونی تأمین خوراک دام را باید
در نواقص س��امانه بازارگاه جستوجو کرد؛ چراکه این نواقص
ب��ه نوعی زمینه را برای صدور امضاه��ای طالیی مهیا کرده و
باع��ث نفوذ جمع کثیری از دالالن و س��وداگران بازار صنعت
دام و طیور در این س��امانه شده است .همچنین محمدمهدی
نهاون��دی ،عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای
دام و طیور ،در تأیید این مس��أله عنوان کرد :با توجه به تجربه
چندین س��الهای که در بازار نهادهها داشتهام ،به جد میگویم
که نواقص سامانه بازارگاه باعث دامنزدن به مشکالت کمبود
نهادههای دامی در کشور شده است.

امضای طالیی ،فقدان شفافیت و توزیع ناعادالنه

۳مشکل عمده بازارگاه
عض��و اتاق بازرگان��ی و رئیس انجم��ن تولیدکنندگان جوجه
ی��کروزه نیز با بیان اینکه مدیریت توزیع نهادهها به ش��کل
سیس��تمی و هوش��مند در ذیل س��امانهای به نام ب��ازارگاه،
تصمیمی صحیح و عقالیی بوده است ،عنوان کرد :با این وجود
در روند عملکردی این س��امانه اختالل و ضعفهای متعددی
وجود دارد که منجر به دامن زدن به آش��فته بازار خوراک دام

شده اس��ت .غالمعلی فارغی با بیان اینکه اکنون عرضه برای
نهادههای دامی کم و تقاضا برای آن زیاد اس��ت ،خاطرنش��ان
کرد :زمانی که در یک بازار عرضه و تقاضا متعادل نباش��د ،اگر
یک س��امانه توزیعی و نظارتی مثل بازارگاه در عملکرد خود با
کوچکترین اختالل و ناکارآمدی مواجه شود ،میتواند زمینه
فعالیت دالالن و رانتخواران را مهیا کند.
فارغی در ادامه س��ه مشکل اصلی س��امانه بازارگاه را «فقدان
ش��فافیت قیمتی ،کاالیی و هویت��ی»« ،توزیع ناعادالنه و غیر
دقی��ق نهادهها بین بازیگران» و «اعمال س�لایق ش��خصی و
امضاهای طالیی» برشمرد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به اینکه
مقصود اصلی سیاس��تگذار برای راهاندازی چنین سامانهای
ایجاد شفافیت قیمتی ،کاالیی و هویتی برای تمامی فعاالن بازار
خوراک دام بوده است ،گفت :متأسفانه تشکلها و اتحادیههای
دامی هیچگونه دسترس��ی ب��ه اطالعات هوی��ت خریداران و
فروش��ندگان و نیز میزان ،نوع و قیمت نهادههای معامله شده
در این س��امانه ندارند و این قضیه باعث شده فعالیت دالالن و
متخلفان در بازارگاه تسهیل شود.
فارغی با بیان اینکه دریافتکننده نهادههای دامی در سه گروه
تشکلها و اتحادیههای مرغ و گوشت ،واسطهها و نیز مرغداران
و دامداران خرد طبقهبندی میش��وند ،افزود :بازارگاه شرایط
دسترسی عادالنه و مساوی به نهادهها را برای تمامی بازیگران
صنعت دام و طیور فراهم نکرده است.

وظیفه دولت نظارت است نه مداخله

فارغی ب��ا انتقاد از اینکه دولت اکن��ون در نقش مداخلهگر و
توزیعکننده در س��امانه بازارگاه وارد ش��ده است ،عنوان کرد:
وظیفه اصلی دولت و وزارت جهاد کش��اورزی در این س��امانه
بای��د تنظیمگری و نظارت باش��د و نه اینکه خ��ود در نقش
توزیعکننده و عامل در تخصیص نهادهها ظاهر شود.
وی در پای��ان ب��ا تأکید بر اینک��ه در این س��امانه وعده داده
ش��ده بود تا بانک کش��اورزی نقش حمایتی برای دامداران و
مرغداران ایفا کند ،خاطرنشان کرد :قرار بود این بانک از محل
اعتب��ارات خود از واردکنندگان نهاده خریداری کند و آنها را
به تولیدکنندگان به ش��کل تسهیالتی بفروش برساند ،اما این
وعده هم عملی نشده است.

معاون گمرک گفت۳۰۰ :هزار تن برنج در صف تخصیص ارز قرار دارد که
بعد از حل این مشکل امکان ترخیص پیدا خواهد کرد.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از ایسنا ،مهرداد جمال ارونقی در رابطه با
آخرین وضعیت ترخیص برنج از گمرک اظهار داش��ت :ترخیص برخی
کاالهای اساس��ی مدت زمان مش��خصی دارد و ب��ه صورت فصلی انجام
میشود که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار برنج تا ابتدای شهریورماه با
دریافت مجوزهای قانونی امکان ترخیص خواهد داشت؛ بنابراین با طی
روند قانونی و در صورت تأمین ارز و تأیید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی
و از س��وی دیگر تأییدیه وزارت جهاد کش��اورزی و س��ازمان استاندارد،
ترخیص برنج بالمانع است و گمرک با دریافت تأییدیه الزم در این رابطه
اقدام میکند.
وی با اش��اره به ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای ش��هریور یادآور شد:
در ای��ن رابطه در س��ال گذش��ته اقداماتی صورت گرفت که بر اس��اس
تصمیم س��تاد تنظیم بازار صاحبان این کاال میتوانستند بعد از دریافت
تأییدیههای الزم نسبت به ترخیص اقدام کنند ،ولی امکان توزیع وجود
نداش��ت؛ به طوری که برنجها در انبارهای تحت نظارت قرار میگرفت و
بعد از رفع ممنوعیت امکان توزیع داشت.
معاون فنی گمرک ایران همچنین با اشاره به آخرین وضعیت موجودی و
ترخیص برنج از گمرک گفت :در چهار ماه ابتدایی سال گذشته ۸۱۹هزار
تن واردات و ترخیص برنج انجام ش��ده که این رقم در دوره مش��ابه سال
جاری به کمتر از ۴۰۰هزار تن رسیده و حدود  ۴۰۰هزار تن برنج در بنادر
و گمرکات موجود است .این در حالی است که مشکل عمده ترخیص این
کاال قرار گرفتن در صف تأمین و تأیید منشأ ارز است و اگر برطرف شود،
با دریافت تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد که زمانبر
نیس��ت ،ترخیص صورت خواهد گرفت .وی اف��زود :اخیرا ً ۸۰هزار تن از
برنج موجود در گمرک و بنادر تأمین ارز شده و بعد از دریافت تأییدیه و
مجوزهای قانونی الزم از سوی گمرک ترخیص خواهد شد .بر این اساس
ح��دود ۳۰۰هزار تن دیگر در صف تخصیص ارز قرار دارد که بعد از حل
این مشکل امکان ترخیص پیدا خواهد کرد.
گفتنی است برنج تا ابتدای سال جاری جزو کاالهای اساسی بود که با ارز
چهار هزار و 200تومانی تأمین ارز میشد ،اما از اردیبهشتماه از لیست
دریافتکنندگان ارز دولتی حذف و با ارز سامانه نیما که در حال حاضر
به بیش از ۱۸هزار تومان میرسد ،تأمین ارز میشود.

