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پشتپردهتاریکصنعتزیباییوهشداربرایگداهایهندی!




هشدار برای
الهتاب دوابره مرغ
ایجادبازارسیاهبرایفروشگرانجوجهیکروزه

وقاچاقآنچهتاثیریبربازارمرغدرماههایآینده
خواهدداشت

3.9 M views

سرودیازکابلبرایهمدلیایرانوافغانستان

 6سناریو برای  3میلیون تن
فوالد گمشده

3.1 M views

ازگداهایهندیساکنلنجهاخبردارید؟

انتشار فیلم ســـرود شــمــاری از دانـــش آمـــوزان
افغانستانی در مراسم فارغ التحصیلیشان در شهر
کابل که محتوایی سراسر همدلی و دوستی بین ایران
و افغانستان دارد ،توجه کاربران ایرانی و افغانستانی
فضای مجازی را جلب کرده است .در این سرود از
برادری ایران و افغانستان می گویند .از مفاخر ایرانی
مثل رودکی ،موالنا ،نیما و ابوعلی سینا یاد می کنند.
کاربری نوشت« :افغانستان نه تنها با ما مرز مشترک
داره که از لحاظ فرهنگی و تاریخی هم اشتراکات زیادی
داره که باعث می شه ما و افغانستان از هم جدا نشدنی
باشیم ».کاربر دیگری نوشت« :چقدر خوب می شه با
یک سرود همدلی ایجاد کرد و تمام هزینه هایی رو که
دشمنان برای اختالف بین ما و برادران افغانستانی
کردند به باد داد ».کاربری هم نوشت« :اتفاق زیبایی
که برخالف تالش مــزدوران همیشه اتفاق افتاده
همبستگی و همدلی مردم افغانستان و ایرانه».

گزارشی درباره گدایان هندی و پاکستانی که به صورت
غیررسمی و غیر قانونی توسط برخی لنج ها وارد کشور
می شوند و بعد از یک هفته تا  10روز گدایی و پول
درآوردن از این طریق دوباره با لنج راهی کشورشان
می شوند منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .گفته
شده این گدایان که بهصورت حرفهای این شغل را
دنبال میکنند ،میتوانند یکی از گزینههای احتمالی
ورود کرونای هندی به کشور باشند .آن هم در شرایطی
که کمبود تختهای بیمارستانی در هند به دلیل شیوع
گسترده این ویروس مسری ،در خیابا نها نگهداری
میشوند و محل زندگی عموم گدایان نیز نه خانهها
بلکه خیابانهای دهلی است .کاربری نوشت« :به نظرم
باید ستاد ملی مقابله با کرونا برای رسیدگی به این راه
مخفی وارد میدون بشه تا قبل از شیوع کرونای هندی
جلوش رو بگیرن».





از نیمه دوم سال گذشته تا کنون مرغ کاالی پرسروصدای
بازار بوده است و شاهد نوسانات متعددی در خصوص
میزان توزیع و قیمت آن بوده ایم ،اما به نظر میرسد
آرامش نسبی هم که این روزها بر آن حاکم است بسیار
شکننده بوده و هر لحظه احتمال برگشت آشفتگی به
بازار مرغ وجود دارد .بعد از این که قیمت تنظیم بازاری
مرغ افزایش پیدا کرد و تولیدکنندگان را راضی کرده بود،
حاال صحبت از کمبود عرضه جوجه یکروزه و نهادههای
دامی دوباره تولید کنندگان مرغ را نگران کرده است.
این در حالی است که آمارها خبر از صادرات جوجه یک
روزه می دهند.
▪قیمت روز جوجه یک روزه

2.8 M views

بازیگرتئاتریکه فرقبرشتوچخوف رانمیداند!

3.4 M views

پشتپردهتاریکصنعتزیبایی!

بخش هایی از گفت و گوی آناهیتا درگاهی ،بازیگر
سینما ،تلویزیون و تئاتر با فریدون جیرانی بازتاب زیادی
در شبکههای اجتماعی داشت .درگاهی در این گفت و گو
در پاسخ به جیرانی درباره اولین کار تئاترش می گوید:
«اولین کارم نمایش نامه سه خواهر بود نوشته برلود
برشت ».این در حالی است که نام نویسنده نمایش
نامه سه خواهر آنتوان چخوف بوده و نام کوچک برشت
هم برتولت اســت .کاربران به این اشتباه درگاهی
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :این قیافه حق
به جانب که من هنرمند هستم ...آدم را به چنین روزی
میاندازد .کاش این درسی برای همه ما باشد ».کاربر
دیگری نوشت« :بابا یک اشتباه لپی کرده اونم توی یک
مصاحبه  50دقیقه ای ».کاربری هم نوشت« :این که من
ندونم نمایش نامه سه خواهر رو کی نوشته مهم نیست
ولی کسی که کارش با نمایش نامه است که باید بدونه».

در روزهای اخیر فیلم کوتاهی با عنوان «رالف را نجات
دهید» به طور گستردهای در شبکههای اجتماعی دست
به دست شد و احساسات زیادی را برانگیخت .کارگردان
در این اثر به پشت پرده صنعت پول ساز لوازم آرایشی و
بهداشتیپرداختهوازخرگوشهاییمیگویدکهبهشکل
وحشیانهایبرایتستاینمحصوالت،استفادهمیشوند
ومیمیرند.درمستندیکهدراینبارهمنتشرشده،گفته
می شود ،ساالنه  20هزار خرگوش و  240هزار موش و
ده ها هزار میمون به خاطر تست های وحشتناک لوازم
آرایشیازجملهتستمسمومیتهایعمومی،حساسیت
چشم و پوست و جهش زایــی جــان خــود را از دست
می دهند .گردش حدود  500میلیارد دالری این صنعت
در سال باعث شده برخی از سیاستمداران چشم خود را
روی آزار این حیوانات ببندند.





2.4 M views

بلیت 130میلیونیبرایپروازممنوعه!
درحالی که پروازهای هند و پاکستان به دلیل شیوع
کرونا ممنوع اعالم شده و سخنگوی سازمان هواپیمایی
کشوری ،اخطار جدی به دفاتر خدمات مسافرتی برای
خــودداری کردن از فروش بلیت پرواز به کشورهای
کرونایی داده اما برخی از سایتها همچنان بلیتفروشی
خود را متوقف نکردند و با قیمتهای نجومی بین هشت
تا  ۱۳۱میلیون تومان آن را می فروشند .کاربران به
این اتفاق واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :اخطار
سازمان هواپیمایی رو درک نمی کنم ،آخه چرا پرواز می
ذاری که بعدش به دفاتر خدماتی بگی بلیت نفروش تا
جریمه ات نکنم ».کاربر دیگری نوشت« :مگه سازمان
هواپیمایی خبر از کرونای هندی که داره روزانه چندین
هزار نفر رو توی هند می کشه ندارن که هنوز بی خیال
پرواز به هند نشدن ».کاربری هم نوشت« :این کارها
دیگه ربطی به تجمع مردم نداره و باید مسئوالن فکری
به حال این مدل از مدیریت شون بکنن».

2.1 M views

اعتراضصیادانبهممنوعیتصید
در چند روز گذشته ویدئوهایی از اعتراض صیادان به
ممنوعیت صید لنگری در مقابل فرمانداری ماهشهر
منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .صیادان می گویند
 ،دولت باید به جای ممنوعیت صید لنگری صید ترال
را متوقف کند .با این حال مدیر کل شیالت خوزستان
گفته ،این اتفاق برای جلوگیری از فعالیت صیادان
غیرمجاز رخ داده است .با این حال ادعا شده به خاطر
این ممنوعیت حداقل  ۵۰۰لنج و  ۳۰۰۰نفر بیکار شده
اند .کاربری نوشت« :کاش به جای این که در این اوضاع
سخت کرونایی صیادهایی رو که با تور میرن ماهی گیری
بیکار کنید جلوی صید ترال توی منطقه رو می گرفتید
که محیط زیست رو داغون کرده ».کاربر دیگری نوشت:
«اگه واقعا صیادها می خوان بدون مجوز برن ماهی گیری
که نمی شه! این جوری اکو سیستم به هم می ریزه باید
مجوز بگیرن بعد .این که اعتراض نداره».

دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور با هشدار درباره
کاهش دوباره تولید مرغ گفت« :قیمت جوجه یک روزه
به جای قیمت مصوب  ۴۲۰۰تومانی خود  ۷۰۰۰تومان
به فروش میرسد ».به گزارش تسنیم ،کانون مرغداران
گوشتی کشور با ارسال نامه ای مشترک به وزارتخانه
های کشاورزی و صنعت درباره کاهش دوباره تولید مرغ
در کشور هشدار داد و اعالم کرد :قیمت مصوب جوجه
یک روزه با وجود افزایش قیمت رسمی از  2400تومان به
 4200تومان در بازار  7000تومان به فروش می رسد .در
این نامه خطاب به وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی
اعالم شده است« :چنان چه قیمت جوجه یک روزه تا
هفته آینده به قیمت مصوب عرضه نشود این تشکل
صنفی هیچ مسئولیتی در قبال کاهش تولید گوشت مرغ
در هفته های آینده نخواهد داشت».
▪صادرات جوجه در اوج بحران

نگاهی به آمــارهــای گمرک نشان می دهــد ،طی سال
گذشته  ۴هزار و  ۳۷۹تن جوجه ی ـکروزه و تخممرغ
نطفهدار گوشتی صادر شده که بخش عمدهای از آن در
زمان بحران کمبود و گرانی گوشت مرغ یعنی از مهرماه تا
اسفند بوده است .با این حال نایب رئیس کانون سراسری
مرغداران گوشتی هم به تازگی دربــاره قاچاق جوجه
یک روزه به تابناک گفته« :قاچاق جوجه یک روزه تامین
آن را سخت کرده همچنین موجب باالرفتن قیمت آن
در بازار شده و قطع ًا اگر این روند ادامه پیدا کند شاهد
التهاب مجدد و کمبود در بازار مرغ خواهیم بود چرا که
سطح جوجه ریزی در کشور با وضعیت فعلی کاهش پیدا
میکند».
▪جوجه در بازار سیاه

درســت یک سال پیش بود که تصاویر دلخراش دفن
جوجه های یک روزه در رسانه ها منتشر شد و بازتاب
زیادی پیدا کرد .در این اتفاق تخمین زده شد که بیش از
 15میلیون جوجه یک روزه دفن شدند .آن روزها دلیل
این اتفاق را قیمت پایین جوجه یک روزه اعالم کردند
البته همان زمان برخی معتقد بودند که این اتفاق برای
کاهش عرضه و باالرفتن قیمت مرغ رخ داده اما امسال
خبری از دفن کردن جوجه یک روزه به قیمت مصوب
نیست و در بــازار سیاه به قیمت هایی باالتر از قیمت
مصوب باید آن را تهیه کرد که این به معنی گران شدن
مرغ در  40روز آینده خواهد بود .البته بحث نهاده های
دامی هم هنوز حل نشده و مرغداران از گرانی نهاده های
دامی که با ارز  4200وارد می شوند ،گالیه مندند!

اینروزهاصحبتازسرنوشتنامعلوم 3میلیونتنفوالدبهمیان آمدهاست،آیااینموضوعواقعیتدارد
وچه احتماالتی دربارهدالیلمفقودشدناینمیزانفوالدوجوددارد؟

ناصری 3« -میلیون تن فوالد گم شد!» این تیتری بود که در دو ،سه روز گذشته در سایت ها ،صفحات مجازی و کانال ها و گروه
های مختلف منتشر شد و از گم شدن  3میلیون تن یعنی معادل  10درصد از کل تولید فوالد کشور خبر می داد .اولین بار این
ادعا توسط سیدرضا شهرستانی ،عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح شد .او به «دنیای تجارت» این
طور گفته بود که آمار تولید و صادرات فوالد با هم همخوانی ندارد .به گفته شهرستانی «در سال  ۹۹بیش از  ۳۰میلیون تن
فوالد در کشور تولید شد که از این مقدار ۱۵میلیون تن در داخل کشور مصرف و ۱۲میلیون تن دیگر نیز صادر شد .بنابراین
 3میلیون تن فوالد در زنجیره مصرف و صادرات گم شده است ».البته رقم دقیق این اختالف  2.7میلیون تن است .بعد از
انتشار این ادعا ،کارشناسان فوالد کشور درباره دالیل گم شدن این مقداراز فوالد گمشده حدس و گمانه هایی میزنند.
به طور مثال دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت :گم شدن  2.7میلیون تن فوالد ناشی از بررسی آمارهای کلی صنعت
فوالد است و برای نهایی شدن ،باید آمار کلی را با نتایج حسابرسی و انبارگردانی شرکتها تطبیق دهیم .البته این نکته را
هم بدانید که در سال گذشته هم اختالف تولید با مصرف و صادرات فوالد حدود  500هزار تن بوده است .با این حال امروز
به سناریوهایی پرداخته ایم که ممکن است مجموع آن ها باعث شائبه گم شدن فوالد شده باشد ،که در ادامه می خوانید.

1

تبدیلبهضایعات

این احتمال وجود دارد که بخشی از این عدد ،ضایعات خط
تولید باشد که به آن پرتی میگویند .وحید یعقوبی ،مدیر
اجراییانجمنتولیدکنندگانفوالدایران،عضوهیئتانجمن
تولیدکنندگان فوالد در گفت وگو با بازارنیوز در این باره بیان
کرده« :بخشی از این فوالد گمشده به ضایعات خط تولید برمی
گردد؛چونوقتیمیخواهیمیککیلوگرممیلگردتولیدکنیم،
بیش از یک کیلوگرم شمش نیاز است .ضریب ضایعات در این
بخش را  ۵درصد محاسبه میکنند؛ بنابراین یکی از دالیل
اختالف آمار این مشکل است ».یعقوبی با انجام محاسبات از
میزان تولید و ضایعات گفته بر اساس  11.6میلیون تن تولید
میلگرد در سال  ۹۹به این نتیجه می رسیم که حدود ۶۰۰
هزار ُتن آن ممکن است در این بخش نادیده گرفته شده باشد.

2

فوالددرانباریااحتکار

یکیدیگرازاحتماالتیکهبرایمفقودشدنبخشیازاینمقدار
فوالد وجود دارد این است که میزان قابل توجهی فوالد در انبار
تولیدکنندههاباشدکههنوزبهمصرفنرسیدهوبههمیندلیل
دراینآمارنیامدهاستوبعدازتبدیلآنهابهمحصولدرآمارها
گنجانده می شود .البته احتمال این که برخی به هوای گران
فروختن محصول تصمیم گرفتهاند که آن را نفروشند و سال
 ۱۴۰۰باگرانترشدننرخ،آنراواردبازارکنندهموجوددارد.

3

در انتظار صادرات

ازایننکتههمنبایدغافلشدکهممکناستبخشدیگریازاین
میزانفوالدگمشدهبرایصادراتازکارخانههایتولیدیخارج
شدهوبهسمتگمرکرفتهاندامابهدالیلیهنوزنتوانستهانداز
گمرک خارج شوند و در بنادر مانده و به همین دلیل در آمارها
نیامده اند .احتماال در روزهای آینده با گرفتن مجوزهای الزم
برایصادراتبخشیازاینمفقودیهابهاینآماراضافهشوند.

4

فروشبدونفاکتور

این نکته را هم باید در نظر بگیریم که ممکن است برخی
شرکت ها بخشی از فوالد گمشده را بدون فاکتور و به صورت
غیر رسمی به واحــدهــای کوچک تر فروخته باشند تا از
پرداخت مالیات فرار کنند و مقداری از این فوالد گمشده به
خاطر فروش بدون فاکتور از آمارها حذف شده باشد.

5

قاچاقمعکوس

یکی از مهم ترین سناریوهایی که برای مفقود شدن  3میلیون
تن فوالد مطرح می شود قاچاق معکوس است .کارشناسان
معتقدند وقتی اختالف بین قیمت داخل و خارج زیاد باشد

قاچاق نیز زیاد خواهد شد و محصول غیر قانونی از کشور به
صورتقاچاقبهکشورهایدیگرصادرمیشود.یکیازافرادی
که معتقد است بخش اعظمی از این فوالد مفقودی به صورت
قاچاق از کشور خارج شده ،سیدرضا شهرستانی ،عضو هیئت
مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران است .البته برخی
هم این اتفاق را غیر ممکن می دانند به طور مثال رئیس انجمن
نوردکاران فوالدی ایران درگفتوگو با جوان گفته۳« :میلیون
تن محصول فوالدی اگر با تریلی حمل شود ۱۲۰هزار تریلی
باید به صف شوند .آیا تریلی میتواند از جاده کوهستانی این
حجم محصول فوالدی را قاچاق کند؟ مگر فوالد ،اتو و لوازم
خانگی است که بشود توسط کولبران قاچاق کرد؟»
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اختالفحسابوآمار

این نکته را هم نباید فراموش کرد که با توجه به یکپارچه نبودن
انبارهایفوالدایناتفاقممکناستبهدلیلاشتباهآماریباشد.
رسولخلیفهسلطانیدرزمینهبحثهایمطرحشدهدربارهگم
شدن 3میلیونتن فوالد بهمشرقگفته«:اینگمشدنمربوطبه
بحثهایآماریاست،وگرنه3میلیونتنفوالدقابلیتگمشدن
ندارد».اوهمچنینبیانکرده«:ایناختالفآماریناشیازارقام
موجود در آمارهای کلی صنعت فوالد است و هنوز حسابرسی
شرکتهای فوالدی نهایی نشده است .در واقع انبارگردانی و
حسابرسی شرکتهای فوالدی خردادماه نهایی میشود و آن
زمانآماردقیقمشخصخواهدشد».بهزبانسادهاومیگوید،
اگرآمارآخرحسابرسیوانبارگردانیهابیاید،اینسهمیلیونتن
همپیدامیشود.بهگفتهخلیفهسلطانی،معمو ًالپسازگذشت
دو یا سه ماه از شروع سال ،اطالعات مربوط به انبارگردانی و
حسابرسیشرکتهاباآمارهایکلیتطبیقدادهمیشودودرآن
زمانمیتواناختالفقطعیبینایندوبخشرامشخصکرد.

فکریبهحالنظارتکنید
واقعیت این است که حجم صادراتی و مصرفی فوالد در بازه
زمانی مذکور نشان می دهد به دالیلی که در باال ذکر کردیم
بخشی از فوالد مفقود شده است .دالیلی مثل قاچاق معکوس،
فروش بدون فاکتور ،احتکار و  ...که همه این ها نشان می دهد
دولتو وزارتصمتنهتنهابربخشهایتولیدنظارتدرستی
برقرار نکرده بلکه نتوانسته است مجاری های غیرقانونی
صــادرات و حتی فروش قاچاقی فوالد در داخل را مسدود و
کنترل کند .در واقع ِ
نبود نظارت درست و صحیح در این عرصه
سبب شده تا شاخص های تولید با مصرف و درآمــد و توزیع
همخوانی نداشته باشد و به نظر می رسد تا در بخش نظارت
تغییریصورتنگیردایناتفاقرادربخشهایدیگرهمشاهد
خواهیم بود پس بهتر است وزارت صمت به جای دخالت در
قیمت فوالد به فکر نظارت و بستن راه های غیرقانونی باشد.

