http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

قیمت گوشت قرمز درگیرودار شایعهسازی دالالن!

فعاالن بخش خصوصی و دولتی دام در گفت وگو با «ایران» با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی گوشت گوساله و گوسفند
سه سال است که حذف شده است ،تأکید کردند قیمت گوشت به هیچ وجه نباید گران شود
امین محمودی
خبرنگار

ســازمان دامپزشــکی اعــام کــرده کــه
نیاز ســاالنه کشور به گوشــت قرمز بین
 ۹۰۰تــا  ۹۵۰هزار تن اســت کــه  ۸۰۰تا
 ۸۵۰هزار تن از محل تولیدات داخلی
و نزدیــک  ۱۰۰هــزار تــن آن از محــل
واردات تأمیــن میشــود ،بــا ایــن حال
مســئوالن دولتــی و بخــش خصوصی
میگوینــد هیچ مشــکلی بــرای تأمین
گوشت قرمز در کشور وجود ندارد.
در حال حاضر و براساس مشاهدات
میدانــی از خردهفروشــیهای ســطح
شــهر تهــران قیمــت هــر کیلــو شــقه
گوســفندی  ۱۷۰تــا  ۱۸۵هــزار تومان،
گردن و سردســت گوســفندی  ۱۸۵تا
 ۱۹۰هــزار تومان به فروش می رســد.
در همیــن زمینــه ،عالــی ،مدیرعامل
اتحادیــه سراســری دامــداران در
گفتوگــو بــا «ایــران» اظهــار میکند:
دامــداران همه نهادههای دامی مورد
نیاز خود را تا پایان خرداد ماه دریافت
کردهانــد و دولــت نیــز بــا تخصیــص
ارز  4200تومانــی ایــن نهادههــا را بــه
آنهــا در ســامانه بــازارگاه عرضه کرده
و دامــداران عمدتــاً نهــاده مــورد نیاز
خــود را دریافــت کردهانــد؛ بنابرایــن
قیمــت گوشــت قرمــز در بــازار تحت
هیــچ شــرایطی در وضعیــت فعلــی
نبایــد تغییر کند و حالت افزایشــی به
خود بگیــرد ،از طرف دیگــر دامداران
گوشتی طی  3سال گذشته نهادههای
دامــی مــورد نیــاز خــود را همــواره بــا
قیمــت آزاد و بــدون تخصیــص ارز
 4200تومانی خریــداری میکردند به
همیــن دلیل اصالح نرخ ارز ترجیحی
روی گوشت قرمز نباید تأثیری داشته
باشــد و ســبب نوســانات قیمتــی این
کاالی اساسی شود.
در همین خصوص محمد قربانی،
معــاون برنامهریزی و اقتصــادی وزیر

توگو با «ایران»
جهاد کشاورزی در گف 
اظهــار کــرد :در ســالهای گذشــته نیز
گوشــت قرمز یارانه دریافت نمیکرد و
در نتیجه مشــمول آزادســازی یارانهها
نمیشــود ،بنابرایــن قیمــت آن نبایــد
افزایشی در بازار داشته باشد.
ëëبازی دالالن با گوشت قرمز
مجتبی عالی ،مدیرعامل اتحادیه
سراســری تعاونیهــای کشــاورزی
دامداران ایران در گفتوگو با «ایران»
تأکید کرد :به ازای هر کیلوگرم گوشت
گوســاله بــه دامــدار  75تــا  80هــزار
تومــان پرداخــت میشــود ،بنابرایــن
قیمتهــای حال حاضر بازار گوشــت
قرمــز حاصــل بــازی دالالن در ایــن
بازار اســت که میخواهند قیمت این
محصول نیز به  2برابر برسد.
وی افــزود :دولــت و وزارت جهــاد
کشــاورزی تمامــی نهادههــای مــورد
نیــاز دامــداران را تــا پایان خــرداد ماه
ســالجاری بــا تخصیــص ارز 4200
تومانــی در ســامانه بــازارگاه عرضــه
کــرده اســت بــه همیــن دلیــل قیمت
تمام شــده هر کیلوگرم گوشــت قرمز
برای دامداران  63هزار تومان است.
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری

کشاورزی

دوشنبه  2خرداد 1401
سال بیست و هشتم
شماره 7914

تعاونیهای کشاورزی دامداران ایران
اظهار کرد :تحت هیچ شــرایطی نباید
قیمت گوشــت قرمز در کشور افزایش
داشــته باشــد ،با این حال بــرای ثبات
این امر و جلوگیری از هر گونه نوســان
قیمتی باید بــازار نهادههای دامی نیز
کنترل شود و دولت نظارت کافی روی
این بازار داشته باشد.
ëëمحدودیتــی بــرای واردات گوشــت
قرمز نداریم
در همیــن خصــوص محســن
ســامی ،مدیرعامل شرکت پشتیبانی
امور دام در گفتوگو با «ایران» اظهار
کــرد :بــرای تنظیــم بــازار مقادیــری
گوشــت قرمز از روسیه و پاکستان وارد
کشور شده است.
وی افــزود :در وضعیــت فعلــی
 1000تــن گوشــت قرمــز از پاکســتان
وارد شــده ،قراردادهــای نهایــی بــرای
واردات گوشــت قرمز از روســیه تنظیم
شــده و مذاکراتی با برخی از کشورهای
امریکای التین نیز برای این امر صورت
گرفته است.
ســامی خاطرنشــان کــرد:
محدودیتــی بــرای واردات گوشــت
قرمز در کشــور نداریــم و به میزان نیاز

و کمبــود بــازار در مقاطع مختلف این
امــر صــورت میگیــرد ،از طــرف دیگر
بخش خصوصی نیز میتواند گوشت
قرمز مورد نیاز کشور را وارد کند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود تصریــح کــرد :تکلیــف شــرکت
پشــتیبانی امــور دام کشــور ،خریــد و
تأمیــن  ۳.۲میلیــون تــن نهادههــای
دامی اســت ،اما در ســال گذشــته ۵.۹
میلیــون تــن حوالــه بــرای خریــد این
نهادهها صادر کردهایم.
مدیرعامل شــرکت پشتیبانی امور
دام کشــور عنــوان کــرد :طــی دو ماهه
اخیــر  ۳.۵میلیــون تــن نهــاده و ۷۵۰
هــزار تــن دانــه ســویا توســط شــرکت
پشــتیبانی امــور دام خریــداری شــده
است.
ســامی ادامــه داد :در راســتای
حمایت از تولیدکننده ،روزانه  ۲۰هزار
تــن نهــاده از بنــدر امام خمینــی(ره)
بــرای کل کشــور بارگیــری میکنیــم و
احتمــاالً تا دو روز آینده  ۵کشــتی آزاد
میشــود و مقدار بارگیری بــه  ۴۰هزار
تن در روز خواهد رسید.
ëëکاهش قیمت گوشت قرمز در بازار
علیاصغــر ملکی ،رئیــس اتحادیه
تهیــه و توزیــع گوشــت گوســفندی بــا
اشاره به کاهشی شــدن قیمت گوشت
گوســفند نســبت به هفته پیش ،گفت:
قیمــت گوشــت گوســفند نســبت بــه
هفته گذشــته  10تا  15هزار تومان روند
کاهشی به خود گرفته است.
از طــرف دیگــر «افشــین صــدر
دادرس» مدیرعامل اتحادیه سراسری
تولیدکنندگان دام سبک ،نیز میگوید:
در هفتــه جــاری قیمــت فــروش هــر
کیلوگــرم دام زنــده گوســفندی درجــه
یک در بازار بیــن  ۷۰تا  ۷۵هزار تومان
اســت ،بنابراین نرخ هر کیلوگرم شــقه
آن نیــز بین  ۱۳۰تا  ۱۵۰هــزار تومان در
یها عرضه میشود.
قصاب 

«ایران» از برنامه های حمایتی دولت سیزدهم برای خودکفایی در تولید شکر گزارش می دهد

خودکفایی شکر با رشد  70درصدی خرید تضمینی چغندر قند

گــروه اقتصــادی  -قیمــت تضمینــی
چغندرقنــد بــا افزایــش هزینههــای
تولیــد و همزمــان بــا افزایــش قیمت
تضمینــی گندم در حــدود  70درصد
افزایش نرخ نســبت به ســال گذشــته
داشــت کــه بــا احتســاب کمــک کرایه
حمل و محاســبه ارزش جوایز تحویل
بــه حــدود  22هــزار و  500ریال در هر
کیلوگرم افزایش پیدا کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی با همراهی
انجمــن صنفــی کارخانههــای قنــد و
شکر و دبیرخانه شورای قیمتگذاری
و در جهــت اتخــاذ سیاســتهای
حمایتــی از محصــوالت کشــاورزی؛
ضمــن تهیه بســته حمایتــی جامع با
هدف حمایت و پشــتیبانی از کشــت،
تولیــد و فــرآوری چغندرقند و شــکر،
میــزان کمــک کرایــه حمــل از مزرعه
تــا کارخانــه قند را نیــز افزایــش داده
اســت .بدیــن ترتیــب در ســال زراعی
جاری ( )1400 -1401قیمت تضمینی
چغندرقنــد بهــاره نســبت بــه ســال
زراعــی گذشــته ( )1399 -1400بــا 62
درصــد افزایــش از  12,476ریــال بــه
اضافــه  500ریال کمــک کرایه حمل،
بــه  17,000ریال به اضافه  4,000ریال
کمک کرایه حمل رسیده است.
قیمــت تضمینــی چغندرقنــد
پاییــزه هــم در ســال زراعــی جــاری
( )1400 -1401نســبت به ســال زراعی
گذشــته ( )1399 -1400بــا  59درصد
افزایــش از  12,040ریــال بــه اضافــه
 1,000ریــال کمــک کرایــه حمــل ،بــه
 16,410ریــال بــه اضافــه  4,300ریال
کمک کرایه حمــل افزایش پیدا کرده
اســت .بــا احتســاب محاســبه ارزش
جوایــز تحویــل ،قیمــت تضمینــی به
عــاوه کمک کرایه حمــل در مجموع
به ازای هرکیلوگــرم چغندرقند بهاره
تحویلــی به کارخانههای قند ،نزدیک
بــه  23هــزار ریــال در هــر کیلــو یعنی
بیش از  70درصد افزایش نســبت به

شــکرخام را داد ،ایــن در حالی اســت
که میــزان تولید شــکر در ســال 1399
حدود یک میلیــون و  575هزار تن و
میــزان واردات یک میلیون و  18هزار
تــن بوده اســت .آمار تولید شــکرخام
در کشــور در ســال  98بســیار کمتــر
از واردات بــوده ،بــه طــوری کــه تولید
داخــل  870هــزار تــن و واردات یــک
میلیون و  830هزار تن بود.

ســال قبل بــرای چغنــدرکاران ایجاد
درآمد خواهد کرد.
وزارت جهــاد عــاوه بــر مبلــغ
 20,710ریــال قیمــت تضمینــی
چغندرقنــد پاییــزه بــر مبنــای عیــار
 ،15دو کیلوگــرم قنــد یــا شــکر و 20
کیلوگــرم تفالــه خشــک نیــز بــه ازای
هــر تن چغندرقنــد تحویلی به عنوان
جایزه تحویل به ارزش تقریبی 1,500
ریــال در هــر کیلــو بــه چغندرکارانــی
کــه براســاس کشــاورزی قــراردادی
بــا کارخانههــای قنــد قــرارداد کشــت
دارنــد ،ماننــد گذشــته پرداخــت
میکند.
دولــت بــا تصمیــم ســتاد تنظیــم
بــازار و به منظور حذف رانت و فســاد
در بازار ،قیمت شــکر را در ســال ۱۴۰۱
یکسانســازی کرد و  18هزار تومان به
ازای هر کیلوگرم درب کارخانه تعیین
نمــود .قیمــت مصــوب هــر کیلوگرم
شکر درب کارخانه در سال گذشته 13
هــزار و  200تومــان تعیین شــده بود،
امــا بــا توجــه بــه افزایــش هزینههای
تولید و باال رفتــن قیمتهای جهانی
مواد غذایی ،افزایش قیمت شــکر نیز
ضروری بود.
شــکر طی روزهای گذشــته در بازار

بــا قیمتهای باالیی به فــروش رفته
بــود و بعضــی از خــرده فروشــیها با
سوءاســتفاده از باال رفتن نرخ مصوب
چهــار قلــم کاالی اساســی اقــدام بــه
فروش شــکر با قیمتهای ســلیقهای
کردهانــد .بــه همیــن منظــور شــرکت
بازرگانــی دولتی ایران اقدام به توزیع
 60هــزار تن شــکر در کشــور بــا هدف
حفظ آرامــش بازار و ثبــات قیمتها
کرده است.
توزیع شــکر از اواخر ســال گذشــته
در کشــور آغــاز شــده اســت و مقــدار
عرضــه ایــن کاال در ایــام عیــد و مــاه
مبــارک رمضــان به  ۱۰۰هــزار تن هم
رســید .از ابتدای ســالجــاری تاکنون
نیــز حــدود ١٥٠هــزار تــن شــکر در
کشــور توزیع شده اســت تا کمبود این
محصول در بازار احساس نشود.
 ëëاســتراتژی خودکفایــی دولــت
در تولید شکر
بخشــی از شــکر مورد نیاز در کشور
از طریــق واردات تأمین میشــود .در
ســال گذشــته میزان تولید شکر کشور
یــک میلیــون و  450هزار تــن بوده که
دولت برای جبران کمبود بازار ،اجازه
واردات یــک میلیــون و  203هــزار تن

ëëعــدم حمایــت دولــت قبــل
از چغندرکاران
دولــت ســیزدهم تــاش دارد در
قالب طرحی طی ســه ســال آینده به
خودکفایی در تولید شــکر برسد و این
اســتراتژی را از اولویتهــای خود قرار
داده اســت .کشورمان نخستین بار در
ســال  1396بــا تولیــد  2میلیــون و 50
هزار تن شــکر بــه خودکفایی رســید و
چشــمانداز تــداوم ایــن رونــد وجــود
داشــت اما با وقوع سیل در خوزستان
در ســال زراعــی ،۱۳۹۸ -۱۳۹۹
بسیاری از مزارع نیشکر از بین رفت.
در ســالهای گذشــته از کشــاورزان
حمایــت اصولــی و درســتی انجــام
نگرفــت و تولیــد شــکر بــا پشــتیبانی
دولت قبل همراه نشــد ،ضمن اینکه
ســیل و خشکســالی در جنوب کشــور،
عدم تســهیلگری الزم بــرای دریافت
مجوز راهاندازی کارخانههای تولیدی
و عــدم بهروزرســانی تجهیــزات و
دســتگاههای کارخانههای تولید شکر
از دیگــر دالیــل مهــم در نرســیدن به
جایــگاه خودکفایــی در تولیــد شــکر
محسوب میشوند.
انتظــار مــیرود بــا سیاســتهای
وزارت جهــاد کشــاورزی در رســیدن
بــه خودکفایــی در تولیــد محصــوالت
اساســی مانند شــکر ،چنیــن مطلوبی
حاصل شــود و یــا حداقل بــا افزایش
میــزان تولید بــه این جایــگاه نزدیک
شد.

