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تأمین مواد پروتئینی پایان سال

قرنطینه یک هفتهای مسافران در فرودگاه امام

(ره)

مدیــرکل روابــط عمومی ایران ایــر گفت :روز  ۲۳بهمن ایربــاس ایران ایر
به لندن پرواز میکند تا بعد از ظهر همان روز تعدادی مسافر ایرانی را از
لندن به تهران منتقل کند ،مسافران باید تست منفی کرونا داشته باشند و
یک هفته هم با هزینه شخصی در هتل فرودگاه امام(ره) قرنطینه شوند.
حســین جهانــی با اعــام این خبر اظهار داشــت :مســافران باالی  ۸ســال در
فرودگاه لندن باید حتماً برای ســوار شــدن به پرواز ایران ایر تست منفی کرونا
داشــته باشــند همچنین زمانی که هواپیما به تهران رسید مسافران باید یک
هفته با هزینه شــخصی در هتل فرودگاه امام خمینی(ره) قرنطینه باشــند و
پس از یک هفته تست کرونا از آنها انجام میشود که اگر منفی بود ،میتوانند
از هتل خارج شــوند .وی گفت :اگر تســت کرونای مسافران پس از اقامت یک
هفتــهای در هتل فرودگاه امام (ره) مجدداً مثبت شــود ،مدت زمان قرنطینه
افزایش مییابد و هزینه استقرار در هتل و انجام تست کرونا برعهده مسافران
اســت.مدیرکل روابط عمومی ایران ایر با بیان اینکه همه مســافران این پرواز
ایرانی هستند ،گفت این پرواز با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری و ستاد ملی
مقابله با کرونا بهصورت فوقالعاده انجام میشود/.فارس
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«ایران» از بازار برنج در آستانه شب عید گزارش میدهد
اخبار

وزیــر جهاد کشــاورزی بــا بیان اینکه هیچ کمبــودی برای تأمین گوشــت قرمز،
مرغ و تخم مرغ بازار شــب عید وجود ندارد ،گفت :با همکاری وزارت صمت
مراقبــت میکنیم تا قیمت مواد پروتئینی باالتــر از قیمتهای مصوب نرود و
مواد پروتئینی با قیمت مناسب به دست مصرفکنندگان برسد.
کاظم خاوازی دیروز در سفر به کرمانشاه با بیان اینکه هیچ مشکلی برای تولید
مــرغ و تخــم مرغ مورد نیاز بازار شــب عید وجــود ندارد ،گفت :شــاید اوایل و
اواسط سال تنشی ناشی از شرایط سخت تحریمها و تبادالت ارزی و مشکالتی
که برای واردکنندههای نهادهها پیش آمد ،یک شوک در بخش تولید به وجود
آورد ،اما وضعیت حال حاضر واحدهای مرغ گوشتی و تخمگذار کشور خیلی
خوب اســت .وزیر جهاد کشاورزی اشــارهای هم به بازار گوشت قرمز داشت و
گفت :گوشــت قرمز هم چند ماه پیش یک نوســان بی دلیل را تجربه کرد ،اما
هم اکنون قیمتها متعادل شد ه و آمار و اطالعات موجود از کشتارگاهها هم
حاکی از افزایش تولیدات کشور است.
وی تأکید کرد :در بخش تولید از سال قبل خیلی جلوتر هستیم و اگر مشکلی
هم وجود داشــته باشــد از حیث خردهفروشــی و فعالیت داللی اســت که آن
هم در تالشــیم تا با همکاری وزارت صمت ،مواد پروتئینی با قیمت مناسب
به دســت مصرف کنندگان برسد .خاوازی با بیان اینکه برای کنترل قیمتها
بــا وزارت صمــت و ســازمان حمایــت از تولیدکننده و مصرف کننــده در حال
همکاری هستیم و به شدت مراقبت میکنیم تا قیمتها باالتر از قیمتهای
مصــوب نــرود ،گفــت :هرچند یک ســری افــراد ســودجو در خردهفروشــیها
هســتند ،امــا تــاش میکنیم با همــکاری وزارت صمت شــرایط خوبــی را در
آستانه شب عید در بازار گوشت قرمز ،مرغ و تخم مرغ شاهد باشیم .خاوازی
اشــارهای هم به تالشهای وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص نهادههای
الزم بــه تولیدکننــدگان داشــت و گفت :امروز عالوه بر دســتور قبلــی که برای
تخصیــص حدود  200هزار تن جو در ســامانه بازارگاه داده شــده بود ،دســتور
دیگــری بــرای اختصاص 200هــزار تن دیگر جو در این ســامانه داده شــده تا
جو مورد نیاز در اختیار مرغداران و واحدهای تولید گوشــت و دامداریها قرار
بگیرد ،لذا هیچ نگرانی از باب تأمین گوشت قرمز ،مرغ و تخم مرغ بازار شب
عید کشور وجود ندارد/.ایسنا
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دالل بازي برنج فروشان در بازار شب عيد
سهیال یادگارى
خبرنگار

قیمــت برنــج ایرانــی از فروردیــن تا
دیماه بیــش از  40درصد افزایش یافته
اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه امســال
بهخاطر پرآبی ،ممنوعیت کشــت برنج
در اســتانهای دیگــر لغو شــد و افزایش
تولید برنج به ثبت رسید.
در بازار انواع برنج ایرانی و خارجی با
قیمتهای متفاوتی عرضه میشــود اما
متوســط قیمت برنج ایرانــی از  30هزار
تومان به باال اســت .قیمــت برنج درجه
یک ایرانــی در فروردین امســال هر کیلو
حــدود  24هزار تومــان بود اما براســاس
اعالم مرکز آمار این قیمت در دیماه به
 33هزار و  700تومان رســید که افزایش
حــدود  41درصــدی را نشــان میدهد .با
توجه به اینکه تولید برنج تقریباًوابستگی
ارزی نــدارد ،فعاالن بازار افزایش قیمت
برنــج وارداتــی و تأثیــر تغییــر قیمــت
کاالهــای دیگــر را علــت افزایش قیمت
برنج در بازار عنوان میکنند در حالی که
کمبودی برای این کاال در بازار نیست.
ëëکاهشتقاضا
افزایش قیمت برنج از آنجا که تقاضا
هم کاهش پیدا کرده اســت باعث شــده
فعاالن بازار ،قیمــت آن را کاذب بدانند.
قاســمعلی حســنی ،رئیــس اتحادیــه
توگو با «ایران» از کاهش
بنکداران در گف 
 70درصدی تقاضا برای کاال در بازار خبر
داد و گفــت :بــا وجــود کاهــش تقاضا اما
قیمت کاالهایی مانند برنج ،شکر ،چای
و ...افزایش یافته اســت .به گفته حسنی
از ابتدای ســال شکر  75درصد ،چای 45
درصــد و برنج  40درصد افزایش قیمت
داشته است.
او افزود :قیمــت برنج ایرانی با توجه
به کیفیــت آن از  24تا  37هزار تومان در
ســطح بنکداری بــه فروش میرســد که
در خرده فروشــی  12تــا  15درصد به این
قیمت افزوده میشــود .حسنی در مورد

افزایــش تقاضا در شــب عیــد و احتمال
افزایــش دوبــاره قیمــت برنج گفــت :با
توجــه بــه ادامــه شــیوع کرونــا و کاهــش
مراســم ،میهمانی و مناسبتها ،انتظار
افزایــش تقاضا را نداریم و از ســوی دیگر
هم چــون قیمتها در  3ســال گذشــته
بارهــا افزایــش یافتــه ،اکنــون جــو روانی
برای افزایش دوباره قیمت وجود ندارد.
براســاس شــواهد ،نبایــد قیمــت برنــج
دوبــاره باال بــرود مگر اینکه فروشــندگان
تخلفیمرتکبشوند.
برنــج خارجــی بــرای جبران کســری
برنــج داخلــی و تأمیــن نیــاز بــازار وارد
میشــود که تا ابتدای سال جزو کاالهایی
قرار داشــت کــه ارز  4200تومان دریافت
میکرد اما از این لیست کنار گذاشته شد
و بــا نرخ ســامانه نیما که حــدود  26هزار
تومان در هر دالر است تأمین ارز میشود
کــه ایــن موضــوع از عوامــل مورد اشــاره
فعــاالن بازار بــرای افزایش قیمت برنج
بود.به گفته کشــاورز از میــزان برنجهای
وارداتــی در حــال حاضــر  100هــزار تــن
در گمرکات اســت که اگر ترخیص شــود
احتمــال کاهش قیمــت برنــج خارجی
وجود دارد.
ëëافزایشقیمتبرنجخارجی
در کنــار برنــج ایرانی ،برنــج خارجی
هــم افزایش قیمتی البته بســیار بیشــتر
از برنــج ایرانــی را تجربه کرده اســت .در
فروردین امسال متوسط قیمت هر کیلو
برنج خارجی  10هزار و  300تومان بود اما
این قیمــت در دی ماه به  23هزار و 700
تومان رسیده است .فعاالن بازار افزایش
قیمت و شــیوع کرونا را دو عامل کاهش
تقاضا برای برنج خارجی در بازار عنوان
میکنند .مســیح کشــاورز ،دبیــر انجمن
توگــو بــا
واردکننــدگان برنــج نیــز در گف 
«ایــران» قیمــت انواع برنــج خارجی در
بــازار را از  22تا  30هزار تومان اعالم کرد.
کشــاورز همچنین گفت :از ابتدای ســال
تاکنــون  750هــزار تــن برنــج وارد شــده

که نشــان میدهــد واردات کاهش یافته
اســت .از این میزان  500هزار تن توســط
بخش خصوصی و  200هزار تن را دولت
بــه منظور ذخایــر وارد کرده اســت .اما با
اینکه واردات کاهشی بود و از طرف دیگر
کاهــش تقاضا هم وجود داشــت ولی باز
هم کمبود برنج خارجی در بازار نداریم.
او گفــت :پیشــنهادی به دولــت برای
واردات ارقام برنج پرمحصول یا برنجی
که درصــدی شکســتگی دارد را دادهایم.
اگــر مجــوز واردات این برنج صادر شــود
قطعــاً قیمــت برنــج خارجــی در بــازار
کاهش خواهد یافت .واردات این دو نوع
برنج در انتظار صدور تأییدیه استاندارد از
سوی سازمان استاندارد است.
به گفتــه دبیــر انجمــن واردکنندگان
برنــج ،با قطــع ارز دولتــی ،واردات برنج
بــا ارز نیمایی و ارز حــدود  26هزار تومان
انجام گرفته که دلیل دیگر برای افزایش
قیمت برنج خارجی در بازار است.
کشــاورز افزود :قیمــت برنج خارجی
بــه برنج ایرانــی نزدیــک شــده از این رو
تقاضا برای آن هم کمتر شــده اســت اما

ایــن بــه آن معنــی نیســت کــه تقاضای
برنج خارجی به سمت تقاضا برای برنج
ایرانــی تغییــر جهــت داده بلکه شــاهد
کاهــش مصــرف برنــج در ســبد خانــوار
هستیم.دبیر انجمن واردکنندگان گفت:
با توجه به سیاست دولت مبنی بر تغییر
نــرخ ارز  4200تومانــی بــه نیمــا ،امــکان
عرضــه برنــج خارجــی کمتــر از  20هزار
تومــان وجــود ندارد .کشــاورز با اشــاره به
کاهــش  50درصدی واردات برنج گفت:
از  27دیماه به بعد ،دیگر ثبتسفارش
جدیدی نداشتهایم و برنجهای وارداتی
همــان برنجهــای رســوبی در گمــرکات
کشــور اســت که به مرور ترخیــص و وارد
بــازار شــدهاند .بــا مرور ســابقه ۱۰ســاله،
 ۵۰درصــد از نیاز کشــور عقب هســتیم،
اما اقشار آســیبپذیر امکان خرید برنج
با نــرخ باالی  20هــزار تومــان را ندارند و
در صورتــی که تقاضا برای خرید باشــد،
حداقل تا پایان ســال  500هزار تن برنج
دیگر باید وارد شود.
ëëنیازیبهوارداتنیست
امــا در مقابل این انتقاد واردکنندگان

کــه کاهش واردات یکــی از دالیل کاهش
قیمــت برنــج اســت ،جمیــل علیــزاده
شایق،رئیسانجمنتولیدکنندگانبرنج
توگو با «ایران» گفت :میزان تولید
در گف 
برنج امســال حــدود  2و نیم میلیون تن
بود و میزان مصرف هم حدود  3میلیون
تن اســت .ما بــرای رفع نیــاز و همچنین
افزایــش ذخایــر اســتراتژیک بــه واردات
 700هزار تن برنج نیاز داریم که امســال
هــم ایــن میــزان برنج وارد شــده اســت
بنابرایــن نمیتــوان ادعا کــرد که کاهش
واردات داریــم.واردات مــا به انــدازه نیاز
بوده است.
شــایق درخصوص روند افزایشــی
قیمت برنج گفت :هر ســال با شــروع
فصل برداشــت از اواخر مرداد و آغاز
عرضــه برنــج در مهر و آبان بــه بازار،
قیمت برنج متعادل و حتی کاهشــی
میشــود اما بــا پایان فصل برداشــت
و عرضــه ،قیمت برنج روند افزایشــی
دارد .اما در یکی دو ســال اخیر قیمت
برنــج تحــت تأثیــر شــرایط اقتصادی
و افزایــش قیمتهــا ،افزایش قیمت

بیشتری داشته است.
رئیس انجمــن تولیدکننــدگان برنج
افــزود :در روزهــای پایانی ســال افزایش
تقاضا آنقدری نیست که قیمت را دوباره
تحت تأثیر قــرار دهــد ،بنابراین هرگونه
افزایــش قیمــت بــه بهانــه شــب عیــد،
تخلف و قیمت کاذب است.
او همچنیــن ضعف نظــارت را دلیل
دیگر افزایش قیمت برنج عنوان کرد .به
گفته شــایق در حال حاضر قیمت برنج
ایرانی در اســتانهای مبدأ مانند گیالن و
مازنــدران هر کیلــو  28تا  29هــزار تومان
اســت اما ایــن برنــج در تهــران افزایش
قیمــت پیــدا میکنــد حتــی در مــواردی
برنــج ایرانی با انواع دیگــر برنج یا برنج
شکســته مخلوط و به اســم برنــج درجه
یک با قیمت باال فروخته میشــود .تنها
به علت نبود نظارت ،گرانیهایی در بازار
رخ میدهــد .ایــن در حالــی اســت که در
داخل فروشگاهها به علت نبود نظارت،
هر کیلو برنج ایرانــی که از لحاظ کیفیت
هم با برنج شمال قابل مقایسه نیست،
با نرخهای باالتری عرضه میشود .دبیر
انجمــن برنــج کشــور با اشــاره بــه اینکه
قیمــت برنــج خارجــی در حــال حاضــر
نزدیک به برنج داخلی اســت ،گفت :در
ســالهای گذشــته ،برخی افراد به علت
پایین بودن قیمت برنــج خارجی اقدام
به خرید میکردند ،اما در شــرایط فعلی
قیمت ها تفاوت چندانی ندارد.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج
افــزود :در ســالهای  98و  99بخاطــر
بارشهــای بهاری و پرآبی ،اســتانهایی
که کشــت برنج در آنجا ممنــوع بود هم
تولیدکننــده برنــج بودنــد و بــرای مثــال
امســال در خوزســتان  3برابر ســالهای
قبل برنج تولید شــده است .بنابراین نه
تنها کمبودی در تأمین برنج نداریم بلکه
امسال با افزایش تولید ،عرضه هم بیشتر
شده است .اما افزایش قیمت بهصورت
کاذبی ادامه دار بوده است.

