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بررسی اختصاص ارز ترجیحی و قیمت
نهادههای دامی

تأخیر درتامین نهاده برای
مرغدارسونامی است
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«روحانی بود ،خیلی خوب بود»

روزانهماقتصادسرآمد

» امروزه انرژی تجدیدپذیر برای تامین برق قابل اعتماد شده
و به گفته کارشناســان بیش از نیمی از تولید را در برخی از
کشورهای اروپایی به خود اختصاص داده است؛این درحالی
است که در کشور ایران انرژی های نو  ،سهم بسیار ناچیزی از
تولید برق را داراست.
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بررسی اختصاص ارز ترجیحی و قیمت نهادههای دامی

تأخیر درتامین نهاده برای مرغدارسونامی است

معروفــان مدیــرکل خدمــات بازرگانی
خارجی وزارت جهاد کشاورزی و کمالی
سروســتانی مشــاور اتحادیه مرغداران
گوشــتی کشــور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری
به بررسی اختصاص ارز ترجیحی و قیمت نهادههای
دامی پرداختند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،محمدعلی کمالی سروستانی
با اشاره به اینکه بازارگاه سامانهای است که باید کار را
تســهیل کند گفت :جامعه تولید کننده ما خرده مالک
اســت به طوریکه  ۲۵هزار مرغدار در بخش گوشتی
فعالیت میکنند.
وی با اشاره به این که ســامانه بازارگاه به همین خاطر
ایجاد شده است افزود :این سامانه ورودی و خروجی
دارد و لذا نهاده باید پشت در مرغدار ذخیره شده باشد
و مرغدار در صورتی که ذخیره نداشــته باشد ،مجبور
میشود تا به سراغ بازار آزاد برود.
مشــاور اتحادیه مرغداران گوشتی کشــور با اشاره
به اینکــه از همین االن کنتــور هزینــه آزاد ،مازاد بر
قیمتگذاری افتاده اســت اظهار کــرد :در بازار آزاد
تولیدکننده مجبور اســت تا هر نهادهای که به دستش
رسید آن را خریداری کند و لذا کمیت را فدای کیفیت
میکند تا مرغش نمیرد.
کمالی سروستانی با اشــاره به اینکه بعض ًا وارد کننده
با اعتبار خود نهاده را به گمرک مــیآورد و ارز را در
نهایت نمیدهد گفت :بحث حمل و نقل یکی از عوامل
تاخیر در نهاده است .نوســانات برای سیستم تولیدی
کشنده است ،باید به صورت مرتب با میزان مشخص
و حداقلی گوشت به دســت مردم برسد .تأخیر برای
بازار نهاده سونامی است و مرغدار باید این سونامی را
تحمل کند.وی با اشاره به اینکه سامانه گمرک ،سامانه
جامع تجارت و سامانه بازارگاه دارای مشکل هستند
به طوری که ســبب ایجاد تاخیر هم شــده اند گفت:
واردکنندگان نسبت به آوردن نهاده طلبهایی دارند
این طلبها ســبب تاخیر در ترخیص کاال از گمرک
شده است.
مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی کشــور با اشاره به
اینکه تعداد تک تک مرغها مشــخص است ادامه داد:
تعداد تخم مرغهای نطفه دار هم به ثبت رسیده است
تعداد جوجههایی که خارج میشوند نیز ثبت شده و بر
اساس آن مرغدار موظف است متناسب با نهادهای که
دریافت میکند گوشت تحویل دهد.
کمالی سروستانی با اشاره به اینکه روش تزریق یارانه
غلط است خاطرنشان کرد :روش تزریق یارانهها باعث
شده که تجار از ارز خارج از کشــور نتوانند استفاده
کنند ،استانها امروزه متناسب با وضعیت خودشان در
رابطه با مرغ حکومت مســتقلی دارند و عناصر متعدد
در این جریان دخالت میکنند.
وی تصریح کرد :قرار بود قرارگاه مرغ ایجاد شود ،اما
این قرارگاه امروزه تبدیل به هزاران مسئول شده است.
کمالی سروستانی با اشاره به خرج کردن اعتبار اولیه از
جیب تولید کننده به امید جایگزینی با ارز دولتی اظهار
کرد :یکی از دالیل اصلی تاخیــر در دادن حوالههای
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بررسی« اقتصاسرآمد » ازضرورت آینده نگری به انرژی های نو در پساکرونا

روزنامه صبح ایران

یوسف اسدی در یادداشتی تحت عنوان «روحانی بود ،خیلی خوب بود»
نوشته اســت :آری روحانی بود ،خیلی خوب بود .چون مثل رئیسی در
همان ماه اول آغاز مسئولیتش نه سفر اســتانی رفت و نه در بین مردم در
صف های طوالنی حاضر شد.
این جمله را یکی از همکارانم گفت .برای مشغله کاری زیاد این روزها.
مشغله پوشش اخبار ریاست جمهوری .از رئیس جمهور گرفته تا وزرا.
از ســفرهای اســتانی گرفته تا دیدارها و برنامه ها در تهران ،استانها و
شهرستانها.
شــاید او این جمله را فی البداهه و بدون توجه به عمق معنایش گفت،
اما تجربه کار خبر در نهاد ریاست جمهوری حجتی شد بر اهمیت آن.
او گفت« :روحانی بود ،خیلی خوب بود».
شاید از این منظر که کار دشــوار خبر نگاری کم بود ،برای خبرنگاران
خوب بود.
روحانی هم سفر اســتانی می رفت؛ اما ســفرهایش مثل سفرهای این
روزهای رئیس جمهور نبود.
او اولین سفر استانی خود را نه مثل آیت اهلل رئیسی و در همان هفته اول
ریاست جمهوری ،بلکه پنج ماه پس از آغاز ریاست جمهوری اش انجام
داد 24 .دی ماه .1392
وی در این روز برای انجام سفری ســه روزه به خوزستان رفت .فاصله
زمانی زیاد آغاز ریاســت جمهوری تا اولین سفر استانی روحانی باعث
شد حتی سایت ریاست جمهوری در خبر خود از ذکر عبارت «نخستین
سفر رئیس جمهور» خودداری کند.
دوره ریاست جمهوری اش هشت سال بود ،اما سفرهایش دقیقا ظرف
شش سال تمام شد.
آخرین سفر اســتانی اش دی ماه  1398بود .او روز شنبه  28دی ماه در
پایان سفر به اســتان سیستان و بلوچســتان ،آخرین حرف های استانی
خود را گفت.
صفحه 2
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دالل و ردپایی که پاک نخواهد شد
« اقتصادسرآمد» گزارش می دهد

نهادههای دام و طیور برای تولید کننده ایرانی مســئله
اختصاص و به موقع ندادن ارز دولتی است.
معروفان مدیرکل خدمات بازرگانی خارجی وزارت
جهاد کشــاورزی در بخش دیگری از برنامه با اشاره
به اینکه معاونت امــور دام میزان مصرف را با توجه به
جوجه ریزی تعیین میکند گفت :فروشنده مباشر وارد
کننده است که در سامانه نهاده را عرضه میکند و سپس
میفروشد و برخی اوقات زمان طوالنی میشود.
وی با اشــاره به اینکه باید ارز الزم را داشته باشیم تا
بتوانیم کاال بیاوریم افزود :بازار آزاد در فرآیند توزیع
داخلی از ناحیه خریدار و فروشــنده متصور نیست.
شرکتهای بازرسی کاال موظف هستند در زمان تخلیه
بار کشتی نمونه برداری کنند لذا هر آنچه که در گواهی
کیفی کاال نوشته شــده باشــد طبق آن ترخیص باید
صورت گیرد.
مدیــر کل خدمات بازرگانی خارجــی وزارت جهاد
کشاورزی با اشاره به اینکه ســال گذشته  ۲میلیون و
 ۵۰۰هزار تن تولید گوشــت مرغ داشتیم ادامه داد :در
برخی از ماهها  ۱۳۰میلیــون جوجه ریزی و در برخی
از ماههای دیگر سال حدود  ۱۰۰میلیون جوجهریزی
داشتیم .مگر میشود  ۱۲۰میلیون جوجهریزی به ۸۰
میلیون برسد این موضوع قابل پیگیری حقوقی است.
معروفان با اشاره به اینکه کمیته تخصیص و نظارت ارز
وجود دارد عنوان کرد :مزایــده در خرید نداریم بلکه
مناقصه داریم و در خرید دولتی مناقصه انجام میشود
به طوری که هفت دســتگاه حضــور دارند و قیمت
جهانی را پایش میکنند.
سامانه بازارگاه زمانی کارایی دارد که شفافیت
داشته باشد
جمشیدی کارشناس حوزه کشاورزی در ادامه برنامه
با اشاره به اینکه باید دید وعدههای مسئوالن وزارت

جهاد کشاورزی مبنی بر جوجه ریزی و تامین گوشت
مرغ در بازار چه شده اســت گفت :مهمترین مسئله ما
در سامانه بازارگاه بحث شفافیت این سامانه بود که این
درحالی رخ میداد که سامانههای مرتبط میتوانستند
به بازارگاه وصل باشند که نشد.
این کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه سامانه
بازارگاه زمانی کارایی دارد که شــفافیت داشته باشد
گفت :عمال وزارت جهاد مدعی نظــارت بر جوجه
ریزی است ،اما واقعیت این است که اینگونه نیست،
سال گذشــته کمبود مرغ پیش آمد و دوستان وزارت
جهاد اعالم کردند  ۳۰الی  ۴۰میلیون قطعه جوجه ریزی
در بهمن ماه انجام دادند.
وی افزود ،:اما مرکز آمار نشــان میدهد که  ۸۰میلیون
قطعه در بهمن ماه جوجه ریزی شــده است باید دید
نهاده کجا رفته اســت .برای قیمتگذاری متاســفانه
البیهای صورت میگیرد و جای ســوال اســت که
مکانیزم مناقصه چرا تغییر پیدا نمیکند.
جمشیدی افزود :مدیران مینشینند و چانه زنی قیمت
میکنند و لذا در نهایت قیمت مصوب میشود.تاخیر
در ارائــه ارز دولتی مــورد نیاز برای تامیــن نهاده را
نمیپذیریم.
در ادامه معاون اداره نظــارت ارز بانک مرکزی گفت:
تاخیر در ارائــه ارز دولتی مــورد نیاز بــرای تامین
نهادههای خوراکی دام و طیور را نمیپذیریم.
حبیبی با اشاره به اینکه در خصوص تخصیص و تامین
ارز تا به امروز  ۵میلیارد دالر برای نهاده ارز اختصاص
پیدا کرده است که نسبت به ســال گذشته رشد داشته
است گفت :تاخیر معناداری در تامین و تخصیص ارز
نداشتیم ،ما دقیق ًا سرانه ماهانه را نتوانستیم محقق کنیم،
اما در جاهایی حتی بیشتر از سرانه تخصیص صورت
گرفته است.

