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بازار از امروز (شنبه) با توزیع مناسب و فراوان ،آرام می گیرد

میزان استفاده روغن در استان سیستان و بلوچستان  10برابر بیشتر از نیاز واقعی است

آرامش بازار مرغ از امروز
امین محمودی

تزریق آرامش به بازار با ورود  120هزار تن روغن
نفیسه امامی

خبرنگار

خبرنگار

جدیــد مــرغ اعالم و تصویب شــده اســت ،اظهار
امیــدواری کــرد از امــروز عرضه این کاال بــه اندازه
کافی باشد و کمبودی در بازار نداشته باشیم و مرغ
مورد نیــاز به طور کامل تأمین شــود .وی تصریح
کــرد :ایــن اطمینــان را میدهیــم کــه هــم اکنون
برای تأمین مرغ مورد نیاز کشــور مشکلی نداریم
و به اندازه کافی مرغ تأمین شــده اســت .اتحادیه
مرغداران کشور هم با همکاری مرغداران نسبت
بــه تأمین مرغ مورد نیاز مــردم اهتمام خود را به
کار خواهند بست .مدیرعامل اتحادیه مرغداران
گوشــتی هم گفــت :روزانه هــزار تا هــزار و  ۲۰۰تن
مرغ در تهران و  ۷هزار تن در ســطح کشــور توزیع
میشود و حجم توزیع آن در تهران نسبت به قبل
تغییری نداشته است .چنانچه اگر مرغی به بازار
عرضه نمیشــود ،دستگاههای نظارتی باید ورود
کنند.
ëëمرغبهاندازهکافیتولیدشدهاست
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ مشکلی
در تأمیــن کاالهــای اساســی وجــود نــدارد ،گفت:
مــرغ ،تخم مرغ ،شــیر و روغن به انــدازه کافی در
کشور تولید میشود .ساداتی نژاد ادامه داد :مردم
مطمئن باشند کاالها به اندازه کافی هست و هیچ
کمبودی وجود ندارد به طوری که در ماه اســفند و
فروردیــن ۱۳۰میلیون قطعــه جوجهریزی انجام
شده اســت و تا پایان اردیبهشــت ماه هم به ۱۳۰
میلیون قطعه خواهیم رسید .به گفته وی ،در ماه
اردیبهشت به دلیل مازاد تولید ،شرکت پشتیبانی
امــور دام اقــدام به خرید مرغ مــازاد کرد .بیش از

 ۲۰هزار تن مرغ مازاد خرید داشــتیم .وزیر جهاد
کشاورزی با اشاره به اینکه هیچ مشکلی در کشور
از بابــت تولیــد وجود ندارد ،گفــت :فقط به دلیل
تغییر نرخ صف های مرغ در کشور ایجاد شد.
ëëبازدیــد رئیس جمهور از یک مرکــز اصلی توزیع
مرغوگوشت
آیــتاهلل رئیســی صبــح دیــروز بــا حضــور
در میــدان بهمــن تهــران بــا مــردم بــه گفتوگو
پرداخــت ،در ایــن بازدیــد همچنیــن ســیدجواد
ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی رئیس جمهور
را همراهی میکرد .حضور در یکی از مراکز اصلی
توزیــع مــرغ و گوشــت در جنــوب تهــران ،بازدید
از یکــی از فروشــگاههای زنجیــرهای مرکز شــهر و
شــرکت در جلســه ســتاد تنظیم بــازار بــا حضور
اعضای دولت و سایر نهادها از جمله برنامههای
صبح دیروز رئیس جمهور بود ،به همین دلیل به
نظر میرسد دولت تأکید زیادی بر آرامش در بازار
کاالهای اساسی دارد.
ëëقیمتمصوبمرغدرسراسرکشور
عطــاءاهلل حســن زاده ،عضــو هیــأت مدیــره
اتحادیــه پــرورش دهنــدگان مرغ گوشــتی کشــور
اظهار داشــت :در راســتای مردمیســازی و توزیع
عادالنه یارانهها ،حداکثر قیمت هر کیلوگرم مرغ
بــرای مصرف کننده  59هزار و  800تومان تعیین
شــد .وی افزود :قیمت مرغ زنده در مرغداری 40
هــزار تومان و مــرغ در کشــتارگاه  56هــزار تومان
اســت که ایــن قیمتها ممکن اســت بر اســاس
شرایط بازار تغییراتی داشته باشد.

با اعــام رســمی تغییرات قیمتــی چهار
قلم کاالی اساســی ،مراجعــات زیادی از
ســوی مــردم به فروشــگاهها بــرای خرید
برخــی اقــام از جمله روغن طــی دو روز
گذشــته افزایش پیدا کرد و باعث ازدحام
در فروشگاهها شد درحالیکه بارها دولت
ایــن اطمینــان را داده کــه هیــچ کمبودی
در تأمیــن اقــام اساســی وجــود نــدارد و
روغن هــم با نــرخ جدید در فروشــگاهها
عرضــه میشــود و مشــکلی هــم در ایــن
حــوزه نیســت .رضــا فاطمــی امیــن وزیر
توگوی
صنعت ،معــدن و تجارت در گف 
ویژه خبری با تأکید بــر اینکه کمبودی در
موجودی کاال در کشــور وجود ندارد ،گفته
است« :چند روزی کمبود روغن و اختالل
خواهیــم داشــت کــه بســرعت برطــرف
خواهد شد».
مصرف روزانه روغن در کشور نزدیک
بــه چهــار هــزار تن اســت امــا در شــرایط
فعلی به علت جلوگیری از ایجاد هرگونه
کمبود در مصرف روغن و افزایش عرضه
روغــن نباتــی در فروشــگاههای سراســر
کشــور ،تولید روغن نباتی با قیمت جدید
در کارخانجات آغاز شــد و از پنجشــنبه 4
هــزار تن ،جمعه 3هــزار و  500تــن و روز
شــنبه  5هزار تن روغن به تولید میرسد.
از ســوی دیگــر  ۱۲۰هــزار تــن روغــن وارد
کشور شــده که با تغییر قیمت و با قیمت
جدید وارد بازار میشود.
براســاس قیمتهــای مصــوب
اعالم شــده ،قیمــت روغــن نباتــی 810
گرمی آفتابگردان  63هزار تومان ،روغن
نباتــی  810گرمــی ســرخ کردنــی  62هزار
تومان ،روغــن مایع مخلوط  ۱۳۵۰گرمی
 ۱۰۱هــزار تومان و روغن  ۴.۵کیلویی نیمه
جامــد  ۳۶۰هــزار تومــان قیمتگــذاری
شــده و قرار اســت بر همین معیار توسط
کارخانجــات روغــن نباتی سراســر کشــور
تولید و توزیع شود.

اختصــاص ارز ترجیحــی بــه واردات
مــواد اولیــه کاالهــای اساســی از ســال 97
باعث شــد قیمــت این اقالم در کشــور به
پایینتریــن رقــم برســد و تفــاوت قیمت
کاالهــای اساســی در داخــل و خــارج از
کشــور زمینــهای را فراهم آورد تا بخشــی
از کاالهای اساســی به کشورهای همسایه
قاچاق شــود کــه یکــی از اصلیترین این
اقــام روغن خوراکی بود .بهعنوان نمونه
نیاز اســتان سیستان و بلوچســتان حدود
 ۵هــزار تن روغن در هر ماه اســت اما این
اســتان تا آخر بهمن ماه سال قبل حدود
 ۵۰هــزار تــن روغــن دریافــت کــرده کــه
نشان دهنده مصرف  ۱۰برابر بیشتر از نیاز
این استان مرزی است.
متأســفانه قاچــاق بیرویــه روغــن به
کشــورهای همســایه باعث به هــدر رفتن
منابع ارزی کشــور شــده و بهعنــوان مثال
یــک بطــری روغنــی کــه در کشــور مــا بــه
قیمــت  ۱۳هــزار و  ۸۰۰تومــان عرضــه
میشد ،در کشــور پاکستان به قیمت ۱۵۰
هزار تومــان به فروش میرســید .فاصله
تفــاوت قیمــت روغــن در داخــل و خارج
از مرزها به اندازهای زیاد اســت که هزینه
یک تن روغن بســتهبندی شده در داخل
 ٨۵٠دالر است اما در خارج از مرزها فقط
قیمت خام آن  ٢۵٠٠دالر است .طبیعی
اســت کــه ایــن اختــاف بــاالی هزینههــا

انگیزه قاچاق را بسیار افزایش داده است.
ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار
مختلف جامعه ،فقط حــدود  ۳۰درصد
از کاالهــای وارداتــی بــا ارز  4200تومانــی
را پوشــش مــیداد و بخــش عمــدهای از
کاالهــای وارد شــده یــا در خارج از شــبکه
توزیع میشد و یا مشمول احتکار و قاچاق
میگردید ،بنابراین در مقطع فعلی برای
حفــظ منابع ارزی کشــور بهتریــن راهکار
حذف سریعتر ارز ترجیحی بود.
در شــرایطی که با قیمتهای جهانی
بــا بــروز جنــگ میــان روســیه و اوکرایــن
و کمبــود دانههــای روغنــی نابســامانی
را بــه بــازار جهانــی مــواد غذایــی وارد
کــرده اســت ،بســیاری از فروشــگاهها در
داخــل قیمتهــای قبلی روغــن نباتی را
مخــدوش کــرده و کاال را بــا قیمتهــای
دلخواه به مردم عرضــه میکنند .در این
شــرایط که بازار روغن با قاچاق گســترده
و سوءاســتفاده گــران و محتکــران داخلی
روبهروســت ،آزادســازی نــرخ روغــن و
پرداخــت یارانــه بــه طــور مســتقیم بــه
انتهــای زنجیره مصرف ،بهتریــن راهکار
در بهرهمنــدی از منابــع ارزی کشــور بــه
نفع مردم محســوب میشود اما پرهیز از
رفتارهای هیجانی توســط مــردم را برای
خریــد بیش از نیــاز اقالم اساســی در این
برهه خاص میطلبد.

تصمیم شجاعانه دولت
در اصالح ارز ترجیحی

دولــت ســیزدهم بــا
توجــه بــه ایجاد شــرایط
بحــران جنگــی و کمبود
محصــوالت غذایــی و
دکتر عبدالمجید افزایش قیمت کاالهای
اساســی و انگیــزه و میل
شیخی
کارشناس
به قاچــاق و خارج کردن
اقتصادی
کاالهــای برخــوردار از ارز
 4200تومانی توســط ســوداگران و دالالن از کشور،
تصمیم شــجاعانهای گرفت و اقدام به حذف ارز
ترجیحی کرد که باید از این تصمیم مهم تمجید
ب هعملآورد.
دولــت ســیزدهم صــادق الوعــد اســت
و پیــش از حــذف ارز  4200تومانــی ،نظــام
یارانــهای را اصــاح کــرد و مابهالتفــاوت ارز
ترجیحــی بــا ارز آزاد را بــه مــردم پرداخــت
کرد ،درحالی که دولت قبل حمایت درســتی
از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نداشــت و
باعث بیاعتمادی در میان مردم شــد.
دولــت ســیزدهم بــا پذیرش ایــن جراحی
ســخت در اقتصاد ،ســعی در بهبود معیشت
مردم و جلوگیری از تداوم رانت و فســاد کرد
در شرایطی که این مشکالت از دولت قبل به
جا مانده اســت و دولت فعلی مجبور به اخذ
تصمیمات مهم برای رفع آنهاســت.
متأســفانه تجربــه ثابت کرده اســت مردم
در زمــان انجام اقدامات متهورانه اقتصادی،
رفتارهــای هیجانــی از خــود بــروز میدهند و
باعــث ایجــاد نــا آرامــی در بازارها میشــوند
زیــرا تصــور میکننــد افزایش قیمت رســمی
کاالهــا ،باعث بــاال رفتــن قیمت ســایر کاالها
شود.
تشــکیل صفهــای طوالنی توســط اقشــار
مختلــف بــه علــت وجــود واســطهها در
نظــام توزیــع اســت زیــرا از شــرایط موجــود
سوءاســتفاده میکنند .بنابراین اقشار محتاط
در جامعه را وادار به تشــکیل صف و ازدحام
برای خرید میکند.
بروز رفتارهای هیجانی در روزهای گذشته
بــرای خرید مــرغ ،تخم مــرغ و روغن ناشــی
از وجــود عناصــر ناســالم در بــازار اســت زیرا
طبــق نظرســنجی انجام گرفته ،بیشــتر مردم
بــه صداقت دولت بــاور دارند و اصالح نظام
یارانهها را به نفع معیشــت خود میدانند.

یادداشت

«ایران» از وضعیت بازار مرغ پس از اصالح ارز ترجیحی گزارش میدهد؛

گزارش «ایران» از وضعیت عرضه روغن خوراکی در بازار

با اعالم خبر اصــاح ارز ترجیحی و اعالم قیمت
جدید  ۴قلم کاالی اساسی روغن ،مرغ ،تخم مرغ
و محصوالت لبنی از سوی ستاد تنظیم بازار ،بازار
ایــن کاالهــا به یکبــاره در  2روز آخر هفته گذشــته
بــا نوســانات زیــادی روبهرو شــد بــه طــوری که با
عــدم عرضه مرغ در میدان بهمن در بســیاری از
فروشگاههای ترهبار و خرده فروشیها مرغ نایاب
شــد به همین دلیل صفهــای عریض و طویلی
برای خرید آن تشکیل شد .هم اکنون قیمت مرغ
بــا اصالح ارز ترجیحی بــه  59هــزار و  800تومان
رسیده؛ این در حالی است که قیمت این محصول
در اواســط ســال گذشــته با تصویب ستاد تنظیم
بازار  31هزار تومان شده بود و عمده دلیل تشکیل
این صفها در کشور برای خرید مرغ کیلویی 38
هــزار تومانی در بــازار بود .دولت اعــام کرده بود
که تولیدکنندگان باید بتدریج قیمت محصوالت
خــود را بــاال ببرنــد چــون مرغــداران ،نهادههای
دامــی خود را با ارز  4200تومانی دریافت کردهاند
و طبیعتاًباید مرغ خود را نیز با قیمتهای قبلی و
یا اندکی افزایش به فروش برسانند .این در حالی
بود که دلیل عمده نوســانات دو روز گذشــته بازار
مــرغ امتناع مرغداران از فــروش مرغهای خود و
عرضه آنها به بازار بود .با این حال به نظر میرسد
بــازار مرغ طی روزهای آینــده با عرضه کافی آرام
شده و دیگر شاهد نوسان در این بازار نباشیم.
 ëëمشخص نیست بخشی از مرغهای تولید شده
کجارفتهاست
حبیــب اســداهلل نژاد ،مدیرعامــل اتحادیــه
سراســری مرغــداران گوشــتی دربــاره افزایــش
قیمت مرغ و کمبود عرضه آن در روزهای گذشته
اظهار داشــت :صبح روز پنجشنبه ،حجم تقاضا
برای مرغ بســیار باال بود .وی با بیان اینکه مرغ از
اســتانهایی که تأمین کننده مرغ تهران هســتند
وارد این اســتان شــده اســت ،افــزود :اســتانهای
تأمینکننــده ،به تعهــدات خــود در زمینه تأمین
مرغ تهران عمــل کردهاند اما هم تقاضا زیاد بود
و بخشــی از مرغهای عرضه شده بسرعت جذب
شــد و هم مشخص نیست بخشــی از این مرغها
کجا رفته است؟ اسداهلل نژاد با بیان اینکه قیمت
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