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«ایران» از کوچ خریداران بازار مرغ به بازار گوشت قرمز ،بوقلمون و حبوبات گزارش می دهد

معاون وزیر جهاد کشاورزی جزئیات پرداخت کاالبرگ الکترونیکی کاالهای اساسی ،از دو ماه آینده را تشریح کرد

جابه جایی پروتئینی در سفره مردم
امین محمودی
خبرنگار
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گشت.
بــا ایــن حــال از اصلیتریــن دالیــل کاهــش
قیمــت مــرغ در بــازار نســبت بــه قیمــت
مصــوب آن میتوان به افزایــش عرضه مرغ
در بــازار ،جوجهریــزی  135میلیون قطعهای
مرغــداران ،کاهــش تقاضــا و خریــد مــردم و
اســتقبال آنهــا از دیگــر محصــوالت پروتئینی
و کاالهــای جایگزیــن اشــاره کــرد .هــم اینک
بــازار خریــد محصــوالت پروتئینــی جایگزین
گوشــت مــرغ داغ شــده اســت بــه طــوری که
مــردم طــی ده روز اخیــر نســبت بــه گذشــته
بیشــتر به ســمت خرید گوشــت قرمــز ،ماهی
و میگــو ،گوشــت بوقلمــون و حبوبات گرایش
پیدا کردهاند.

مختلــف  100هــزار تــن گوشــت قرمــز وارد
کند.
از طــرف دیگر ســید محمد آقــا میری ،رئیس
سازمان دامپزشــکی نیز در این باره میگوید:
سازمان دامپزشــکی سیاست حذف انحصار،
ارزانی و کیفیت خرید ،تنوعبخشــی و توسعه
امــکان رقابــت را دنبــال میکنــد کــه در ایــن
راســتا بــرای واردات گوشــت از کشــورهایی
همچــون ونزوئــا و نیکاراگوئــه توافقهایــی
انجام دادیم.
بنابر آمار ســال گذشــته بنا بــه دالیل مختلف
 ۳۷هــزار تــن گوشــت از برزیــل وارد شــد کــه
امســال در راســتای امنیت غذایی کشــورهای
واردات گسترش مییابد.

ëëتنظیــم بــازار بــا واردات  100هــزار تــن
گوشت قرمز
بــا افزایــش قیمــت مــرغ پس از اصــاح ارز
ترجیحــی ،گرایــش مــردم به خرید گوشــت
قرمــز افزایــش یافتــه و با وجود اینکــه تولید
گوشــت قرمــز و تعــداد دامهــای کشــور بــا
افزایــش محسوســی روبهرو شــده اســت اما
دولــت بــرای تنظیــم بهتــر بــازار و مقابله با
هــر گونــه گرانــی و افزایش قیمــت احتمالی
در ایــن بــازار ،تصمیــم گرفت از کشــورهای

ëëاســتقبال مردم از خرید ماهی و میگو
آبزیپــروران تــا قبــل از اصــاح ارز ترجیحی
معتقــد بودنــد یارانــه نهادههــای دامی فقط
بــه بخــش دام و طیــور داده میشــود که این
اقدام عمالً ســبب افزایــش هزینههای ماهی
و دیگــر آبزیــان و همچنیــن افزایــش قیمــت
ایــن محصــوالت و بــه تبــع آن کاهــش خرید
مردم میشد.
ایــن در حالــی اســت کــه بــا تصمیــم فعلــی
دولــت ،بهدلیــل کاهــش فاصلــه قیمتی مرغ

و ماهــی طبیعتــاً تقاضــا بــرای خریــد ماهــی
افزایش مییابد که این اقدام ســبب رضایت
آبزیپروران شــده اســت ،در همین خصوص
علــی اکبــر خدایی ،دبیــرکل اتحادیــه تولید و
تجارت آبزیــان در گفتوگو با «ایران» اظهار
کــرد :طبیعتــاً بــا افزایش قیمت مــرغ ،مردم
اســتقبال بیشــتری نســبت بــه خریــد ماهی و
میگو داشــتهاند بــه همین دلیل چــون ماهی
زیــادی روی دســت آبزیپــروران مانــده و
میخواهیــم مردم بــا مصرف آبزیان آشــتی
کننــد طبیعتاً قیمت ماهی ثابت خواهد ماند
و در فروش آبزیان افزایــش قیمتی نخواهیم
داشت.
ëëافزایش تقاضا برای خرید گوشت بوقلمون
یکــی دیگر از کاالهایی کــه میتواند جایگزین
مرغ شــود ،گوشــت بوقلمون اســت که حاوی
گوشــت ســفید و قرمــز ( ۶۰درصــد گوشــت
ســفید و  ۴۰درصــد گوشــت قرمــز) ،پروتئین،
ویتامیــن ،امــاح بــاال و نیــز کلســترول پاییــن
است.
بــا وجــود افزایش قیمــت مــرغ ،تقاضا برای
افزایــش ســایر محصــوالت ماننــد گوشــت
بوقلمون افزایش یافته اســت.
ëëقیمــت حبوبات ثابت مانــده و مردم خرید
بیشتری میکنند
برخــی از اقشــار ضعیــف با توجه بــه افزایش
قیمــت مــرغ بــه مصــرف حبوبــات روی
آوردهانــد تــا پروتئیــن خــود را از طریــق
حبوبــات (پروتئیــن گیاهــی) تأمیــن کنند .در
حــال حاضــر نزدیــک بــه  40درصــد مصرف
حبوبــات کشــور از طریــق واردات تأمین و 60
درصد حبوبات مصرفی در اســتانهای کشور
تولید میشود.
طــی ســالهای گذشــته قیمت ایــن محصول
بهدلیــل نوســانات جهانــی و خشکســالی در
کشــور با افزایش  1000درصدی روبهرو شــده
بــود بــه همیــن دلیل در حــال حاضــر قیمت
حبوبــات با نوســان خاصی همراه نیســت که
همیــن امــر ســبب افزایــش تقاضــای مــردم
برای خرید این محصوالت شــده است.

هیچ محدودیتی در خرید  4قلم وجود ندارد

گــروه اقتصــادی  -محمــد قربانــی،
معــاون برنامهریــزی و اقتصــادی
وزارت جهــاد کشــاورزی در گفتوگو با
«ایــران» درخصــوص اصالح نــرخ ارز
ترجیحــی اظهار کرد :دولــت با اصالح
نــرخ ارز ترجیحــی بــه دنبــال برقراری
عدالت است.
وی افــزود :طبــق تکلیــف قانونــی کــه
رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه
و بودجــه نیــز بــر آن تأکیــد کردهانــد
پــس از دو مــاه پرداخــت یارانــه نقدی
بــه حســاب  9دهــک درآمــدی اگــر
زیرســاختهای مناســب فراهم شــوند
مــردم میتواننــد بــه صــورت کوپنــی
کاالهای خود را با کارت یارانه دریافت
کننــد .معاون برنامهریــزی و اقتصادی
وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد :در
ایــن روش مصرف کننده ها با مراجعه
به فروشــگاه مربوطه با کارت یارانهای
خــود میتوانند محصول مــورد نیاز را
که جزو  4قلم یارانه ای اســت دریافت
کننــد با این حال هیچ گونه محدودیتی
در خریــد این محصــوالت وجود ندارد
چون ممکن اســت کسی به جای مرغ،
بیشــتر تخم مرغ یا سایر محصوالت را
خریداری کند.
قربانــی در ادامــه عنوان کــرد :از طرف
دیگــر چــون برخــی از افــراد جامعــه
گیاهخــوار بــوده و مــرغ و یــا تخم مرغ
اســتفاده نمیکننــد ،دولــت پیشبینی
کــرده اســت که درصــدی از ایــن یارانه
به صورت نقدی به افراد داده شــود.
این مقام مســئول افزود :در این روش
آزادی انتخــاب نســبی بــرای همــه
یارانه بگیــران فراهــم اســت؛ امــا بــه
عنوان مثال ایــن روش توزیع یارانهای
بــه این معنی نخواهــد بود که فردی از
میــزان ســرانه مصــرف مورد نیــاز مرغ
یا تخــم مرغ خــود برای تأمیــن انرژی
استفاده نکند.
وی گفــت :چــون در ایــن صــورت
اوال تولیــد مــواد غذایــی بــا اختــال
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براساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای
ســطح شــهر تهــران ،قیمت هــر کیلوگــرم مرغ
کامل به  40تا  ۴۶هزار تومان رســیده اســت به
همیــن دلیــل در اکثر خردهفروشــیها قیمت
مــرغ کمتــر از نــرخ مصــوب اســت ،حتــی در
برخی نقــاط این محصول بــا نرخهایی کمتر
از  ۴۰هزار تومان توزیع میشــود.
پیــش از ایــن ،هــر کیلوگــرم مــرغ ۳۱
هــزار تومــان قیمــت داشــت .گویــا پــس از
افزایــش قیمــت ایــن محصــول ،خریــد آن
توســط مــردم افــت چشــمگیری داشــته بــه
طوریکــه خردهفروشــیها بــرای خالیکردن
یخچالهــای خود چــارهای جــز پایینآوردن
قیمتهــا نداشــتهاند .ایــن در حالــی اســت
کــه  22اردیبهشــت ماه بــود که ســتاد تنظیم
بازار رســماً در راستای اصالح نظام پرداخت
یارانــهای ،قیمت مصــوب هر کیلــو مرغ گرم
بــرای مصرفکننده را  ۵۹هــزار و  ۸۰۰تومان
تعیین کرد.
در همیــن خصــوص رئیــس انجمــن
پرورشدهنــدگان مــرغ گوشــتی بــا تأیید این
خبــر میگویــد :از هفتــه پیــش قیمــت هــر
کیلوگــرم مــرغ  ۲۷تا  ۳۰هــزار تومان بود ،اما
اکنــون مردم با نــرخ مصوب  ۶۰هــزار تومان
مواجــه شــدهاند .به همین دلیــل مردم کمتر
مرغ خریداری می کنند.
محمــد یوســفی دربــاره عرضــه مــرغ بــا
قیمتهــای کمتــر از نــرخ مصــوب ،توضیــح
داد :مــردم هنوز بــه قیمتهای جدید عادت
نکردهانــد و آن را بــاور ندارنــد .البتــه به نظر
میرســد با تکمیل پرداخت یارانههای -۳۰۰
 ۴۰۰هــزار تومانــی کمکــم قیمتهــای جدید
کاالهای اساســی در جامعه جا بیفتد.
وی افزود :طبیعی است که مردم به افزایش
قیمــت مرغ و ســایر کاالهای اساســی واکنش
نشــان دهند و آن را باور نکنند.
بدیــن ترتیــب از آنجــا کــه برخی شــهروندان
تصــور میکننــد قیمتهــا کاهــش مییابــد،
فعــاً کمتر خریــد می کنند،ایــن همه چیز در
روزهای آینــده به روال قبلی خــود بازخواهد

کشاورزی

روبــهرو خواهــد شــد و از طــرف دیگــر
شــاهد آن هســتیم کــه بــه دلیــل عدم
مصــرف ایــن محصــوالت جامعــه بــا
مشــکالت عدیدهای در حوزه ســامت
و بهداشــت افــراد روبــهرو خواهد شــد
بــه همین دلیل دولت مجبور میشــود
هزینــه بیشــتری بــرای حــوزه ســامت
اختصاص بدهد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت
جهــاد کشــاورزی با بیــان اینکــه دولت
محاســبات دقیقــی در حــوزه تأمیــن
ســامت افــراد براســاس میانگینهای
جهانــی و اســتانداردهای مرکــز آمــار
انجــام داده اســت ،خاطرنشــان کــرد:
ممکــن اســت در ابتدا بــه دلیل اجرای
ایــن طــرح و در بازه کوتاه مدت شــاهد
تــورم  10درصــدی ســایر کاالهــا نیــز
باشــیم ولــی چــون مــردم معمــوالً در
زمان افزایــش قیمــت محصولی کمتر
آن را خریــداری میکننــد ایــن مشــکل
رفــع خواهد شــد و قیمتها بــه حالت
قبل برخواهد گشت.
قربانــی گفــت :طی ســالهای گذشــته
طبقــات پاییــن و متوســط جامعــه بــا
مشــکالت زیادی روبــهرو بودند این در

حالــی اســت کــه دولــت تنها در ســال
گذشــته  15/6میلیــارد دالر صــرف
اعطــای یارانه به کاالهای اساســی کرد
کــه نزدیک به  312هزار میلیارد تومان
اســت ولــی تأثیــری روی ســفره مــردم
نداشت.
وی افــزود :در سیســتم قبلــی یارانــه
پنهــان عرضــه میشــد بــه طــوری کــه
طبقات بــاالی درآمدی جامعــه یارانه
بیشــتری میگرفتنــد ولــی معتقــد
بودنــد یارانــهای دریافــت نمیکننــد،
از طــرف دیگــر بــه دهکهــای پاییــن
جامعــه یارانهای اعطا نمیشــد اما در
مــدل فعلی دهکهــای پایین از یارانه
برخوردار میشــوند و نــه تنها یارانهای
بــه دهکهــای بــاالی درآمــدی داده
نمیشــود بلکــه در مــدل فعلــی آنهــا
بایــد هزینــه بیشــتری بــرای پرداخــت
کاالهای اساسی بپردازند.
معــاون برنامهریــزی و اقتصــادی
وزارت جهاد کشــاورزی اظهار کرد :این
طــرح قــدرت خریــد دهکهــای پایین
جامعــه را فراهــم میکند و دسترســی
آنهــا بــه کاالهایی که تــوان خرید آن را
در گذشته نداشــتند فراهم میکند.

