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هیچ کمبودی در تأمین روغن خوراکی وجود ندارد

توگو با «ایران» خبر داد
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در گف 

رفع تقاضای کاذب در بازار روغن نباتی

منجمدسازی روزانه هزار تن مرغ برای تنظیم بازار
امین محمودی
خبرنگار

عکس :ایرنا

عکس :تجارت نیوز

توزیع میشود.
ëëافزایش تقاضا بعد از افزایش قیمت روغن
قابلپیشبینیبود
امیرهوشــنگ بیرشــک ،دبیــر انجمــن
صنفی صنایع روغن نباتی ،درباره وضعیت
بــازار روغــن نباتــی در کشــور بــه «ایــران»
میگوید« :اکنون هیچ تنشــی در بازار خرید و
فــروش روغن وجود ندارد و همه مغازههای
خــرده فروشــی و فروشــگاههای زنجیــرهای
انواع روغن را بر اســاس قیمتهای مصوب
ســازمان حمایــت از مصرفکننــدگان بــه
فروش میرسانند».
بیرشــک ادامــه میدهــد« :وزارت جهــاد
کشــاورزی بــه همــراه ســازمان بازرگانــی
دولتــی ایران  120هــزار تن روغن خــام برای
کارخانههــای تولیدکننــده وارد کردهانــد و
نامهنگاریهای الزم انجام گرفته و ما منتظر
ارسال آنها به کارخانههای تولیدکننده روغن
هستیم».
دبیر انجمــن صنایع روغــن نباتی درباره
وضعیــت تولیــد روغــن در کشــور میگویــد:
«طــی ســال گذشــته تولیــد روغــن نباتــی با
افزایش  20درصدی نســبت به ســال گذشته
از حــدود یک میلیــون و  860هــزار تن به دو
میلیون و  230هزار تن افزایش یافت که این
رقم در تاریخ  80ســاله صنعت روغن نباتی
ایران بیسابقه است».

بیرشــک بــا اشــاره بــه کمبــود مقطعــی
روغــن بعــد از اصــاح ارز دولتــی میافزاید:
«روغــن خوراکی بــه علت ایجــاد ازدحام در
فروشــگاهها و باال رفتن تقاضــا برای خرید با
کاهش روبهرو شد و این موضوع هم طبیعی
است زیرا چنین اتفاقاتی بعد از واقعی شدن
قیمتها و تغییرات قیمتی قابل پیشبینی
اســت .عرضــه و تقاضــا رابطــهای دو ســویه
دارند و چنانچه عرضــه کم و تقاضای خرید
باال برود ،کاال با کمبود همراه میشود».
اختصــاص ارز ترجیحی بــه واردات مواد
اولیه کاالهای اساســی از ســال  ۹۷باعث شد
قیمت این اقالم در کشور به پایینترین رقم
برســد و تفــاوت قیمــت کاالهای اساســی در
داخل و خارج از کشور زمینهای را فراهم آورد
تــا بخشــی از کاالهای اساســی به کشــورهای
همســایه قاچاق شــود که یکی از اصلیترین
این اقالم روغن خوراکی بود.
دولت در شرایطی که قیمتهای جهانی
با بروز جنگ میان روســیه و اوکراین و کمبود
دانههای روغنی نابسامانی را به بازار جهانی
مــواد غذایــی وارد کرده اســت ،در تصمیمی
مهم اقدام به حذف ارز ترجیحی برای چهار
قلم کاالی اساســی از جمله روغن کرد تا هم
جلــوی خــروج غیرقانونی کاالهایی بــا یارانه
دولتــی گرفتــه شــود و هــم یارانه بــه انتهای
زنجیره مصرف برسد.

پــس از اصالح نــرخ ارز ترجیحی در کشــور
قیمــت مرغ مصــوب تنظیم بــازاری از 31
هزار تومان به  59هزار و  800تومان رســید
ولــی با ایــن حال بهدلیــل آنکــه مرغداران
نهادههــای خــود را تا آخر خرداد مــاه با ارز
 4200دریافــت کرده بودنــد قیمت مرغ در
بــازار بیــن  38تا  44هزار تومــان به فروش
رفتــه و انتظــار مــیرود قیمــت ایــن کاالی
اساسی تا اواخر خرداد ماه با همین قیمت
به فروش برسد.
با این حال تفاوت قیمت فعلی مرغ با
قیمت آن قبــل از اصالح نرخ ارز ترجیحی
سبب شد که میزان تقاضا با اندکی کاهش
روبهرو شــود بــه همین دلیــل وزارت جهاد
کشاورزی بهصورت عام و شرکت پشتیبانی
امــور دام بهصــورت خاص بــرای حمایت
از مرغــداران و تولیدکننــدگان مــرغ مــازاد
بر مصــرف مرغداران گوشــتی را خریداری
میکنند.
این اقدام با هدف حمایت از مرغداران
و تأمیــن ذخایــر راهبــردی کشــور انجــام
میشود به طوری که وزارت جهاد کشاورزی
به مرغداران این اطمینان را داده که نگران
فــروش مرغ مازاد بر مصرف خود نباشــند
چون تا هــر زمانی که مرغ مــازادی در بازار
وجود داشــته باشد طبیعتاً این محصول را
از مرغداران خریداری میکند.
بــر اســاس اطالعیــهای کــه شــرکت
پشــتیبانی امور دام در همین رابطه منتشر
کرده اســت ،هر کیلوگرم گوشــت مرغ را به
طور متوســط به قیمت  ۵۰هزار تومان و در
وزنهــای  1کیلــو و  200گرم تــا  2کیلو و 200
گرم خریداری میکند.
در اطالعیــه صــادر شــده بــه ایــن نکته
اشــاره شده است که قیمت خرید حمایتی
مــرغ طی روزهــای آینــده هر کیلوگــرم ۵۰
هزار تومان اســت و بعد از اتمام یک هفته
مجــدداً کمیتــه قیمــت تشــکیل و قیمــت
خریــد مــرغ اعالم میشــود ،ایــن در حالی
اســت که دولت نهادههای مرغــداران را تا

فائو اعالم کرد
امنیت غذایی ایران
بیشتر از  119کشور دنیا است

به گــزارش ایرنا ،یکــی از شــاخصهایی که برای
تشــخیص میــزان امنیت غذایــی کشــورها مورد
استفاده اقتصاددانها قرار میگیرد نسبت ارزش
واردات مــواد غذایــی بــه کل صــادرات هر کشــور
است .ســازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل
متحد ،ایران را از نظر شــاخص امنیت غذایی در
رتبــه  ۷۶جهــان قــرار داد و اعــام کرد  ۱۱۹کشــور
جهان امنیت غذایی کمتری در مقایســه با ایران
دارند.
ســازمان جهانــی خواروبــار و کشــاورزی ملل
متحد (فائو) آمار مربوط به ارزش واردات غذای
 ۱۹۵کشــور جهــان به کل صــادرات این کشــورها
را ســنجیده و ایــن کشــورها را بــه لحــاظ میــزان
برخورداری از امنیت غذایی ردهبندی کرده است.
بر اســاس محاســبات این ســازمان بینالمللی،
ایــران حــدود  ۱۱درصد کل ارزش صــادرات خود
در هر ســال غذا وارد میکند که کمتر از  ۱۱۹کشور
جهــان اســت.بر ایــن اســاس مردمان  ۱۱۹کشــور
جهان امنیت غذایی کمتری نســبت به ایرانیها
دارنــد و ایــران از این نظر در رتبــه  ۷۶جهان قرار
گرفته است .نســبت واردات غذا به کل صادرات
در  ۷۵کشــور جهــان کمتــر از ایــران اســت و ایــن
کشورها امنیت غذایی بیشتری در مقایسه با ایران
دارند.کمترین نسبت واردات غذا به کل صادرات
مربوط به چین تایپه است .ارزش واردات ساالنه
غذای تایــوان معادل  ۳درصــد کل صادرات آن
در یک ســال اســت .ســنگاپور ،ســوئیس ،تایلند،
برزیل ،هنگکنــگ ،چین ،جمهوری چک ،قطر،
آرژانتین ،آلمان ،نروژ ،امارات ،هند ،ژاپن و روسیه
ازجمله کشــورهایی هســتند که باالتــر از ایران در
ردهبندی امنیت غذایی فائو قرار گرفتهاند.امریکا
در ایــن ردهبنــدی رتبه  ۶۳را بــه خود اختصاص
داده اســت ۸ .درصــد کل صــادرات ایــن کشــور
صــرف واردات مــواد غذایــی میشــود.ازجمله
کشــورهایی کــه امنیت غذایی کمتری نســبت به
ایــران دارنــد عبارتنــد از پرتغــال ،لوکزامبــورگ،
لتونــی ،یونان ،الجزایر ،قبرس ،پاکســتان ،اردن و
مصر.سومالی در میان کشورهای جهان کمترین
امنیــت غذایــی را دارد .میــزان واردات غــذای
ســومالی در هــر ســال معــادل  ۳۷۲درصــد کل
صادرات این کشــور است .نســبت واردات غذا به
کل صادرات افغانســتان نیــز  ۳۰۵درصد برآورد
شده است.

اخبار

گروه اقتصادی /با افزایش تولید روغن نباتی،
تولیــد این محصــول از تقاضای بازار پیشــی
گرفتــه و آرامــش در بازار روغــن نباتی برقرار
شــده اســت .پس از اعالم قیمتهای جدید
روغــن خوراکی تقاضای کاذب در بازار روغن
شــکل گرفت و موجــودی این کاال را بشــدت
کاهــش داد اما بــا تالش کارخانجــات روغن
نباتی در اردیبهشــت ماه ،ثبــات و آرامش به
بازار روغن نباتی بازگشته است.
دولت بعد از واقعی شــدن قیمت کاالها
بارها این اطمینــان را داده که هیچ کمبودی
در تأمین اقالم اساســی وجود ندارد و چالش
عمدهای در این حوزه نیست زیرا روغن خام
برای تأمیــن نیاز اولیه کارخانهها وارد کشــور
شده که با قیمت جدید وارد بازار میشود.
کاهش مواد اولیه کارخانهها و غیر واقعی
بودن قیمت روغن نباتــی ،تولید روغن را در
فروردین ماه ســالجاری کاهش محسوســی
داد امــا ایــن روند در اردیبهشــت مــاه و پس
از اصــاح نرخ ارز واردات کاالهای اساســی تا
حد زیادی بهبود یافت و بازار روغن نباتی به
روال عادی بازگشت.
بر اساس اظهارنظر عبدالرحیم گلستانی
رئیــس اتحادیه تولیدکننــدگان روغن نباتی،
مشکل توزیع روغن نباتی در سراسر کشور نیز
برطرف شــده و بزودی برخی نارســاییهای
موجود نیز برطرف میشود.
پاییــن بودن قیمت روغن نباتی در ســال
گذشــته باعث شد با وجود تولید  ۲.۲میلیون
تــن انــواع روغــن نباتــی در کشــور تقاضــای
کاذب در بــازار شــکل بگیــرد و رکورد شــکنی
در تولیــد نیــز جوابگوی نیــاز بازار نباشــد .در
چنین شــرایطی بســیاری از فروشــگاهها هم
قیمتهــای قبلــی روغن نباتــی را مخدوش
کــرده و کاال را بــا قیمتهای دلخواه به مردم
عرضه میکردند.
بر اساس قیمتهای مصوب اعالم شده،
قیمت روغــن نباتی  ۸۱۰گرمــی آفتابگردان
 ۶۳هــزار تومــان ،روغــن نباتــی  ۸۱۰گرمــی
ســرخ کردنی  ۶۲هــزار تومــان و روغن جامد
حلــب  4 .5کیلویــی  360هزار تومان توســط
کارخانجات روغن نباتی سراسر کشور تولید و

کشاورزی

سهشنبه  3خرداد 1401
سال بیست و هشتم
شماره 7915

یــک مــاه آینــده بــا ارز  4200تومانی تأمین
کــرده و طبیعتــاً بایــد قیمت خریــد مرغ از
مرغــداران توســط دولــت همــان  31هــزار
تومان باشد ولی مسئوالن دولتی میگویند
ایــن میــزان افزایــش قیمت خرید توســط
شــرکت پشــتیبانی بــه ایــن دلیل اســت که
دولــت میخواهــد مرغــداران از نقدینگی
کافــی بــرای خریــد نهادههــای دامــی در
ماههای آینده برخوردار باشند.
ëëوزارت جهاد کشــاورزی اســتانها تعیین
کننده قیمت مرغ مازاد
بــرای خریــد مــرغ مــازاد مرغــداران و
واحدهــای تولیــدی کمیتــهای ذیــل نظــر
وزارت جهاد کشاورزی در هر استان تشکیل
میشــود به طــوری که اعضــای کمیتههای
اســتانی شــامل رئیــس جهــاد کشــاورزی،
مدیــرکل اتحادیــه مرغــداران و مدیــرکل
پشتیبانی هر استان است.
ایــن کمیته با توجه به هزینههای تولید،
قیمــت خریــد هــر کیلــو گــرم مــرغ مــازاد
خریــداری شــده توســط دولــت را تعییــن
میکنــد ،بــه طــوری که بهعنــوان مثــال در
تهــران هر کیلوگــرم مرغ مازاد بــه نرخ 47
هزار تومان از مرغداران خریداری میشود.
در همیــن خصوص برومند چهارآیین،
رئیس هیــأت مدیره شــرکت تعاونی مادر
تخصصی توســعه صنعت طیور کشــور در

توگو با «ایران» اذعان کرد :خوشبختانه
گف 
شــرکت پشــتیبانی امــور دام از مرغــداران
هماکنون مرغ مازاد را خریداری میکند.
وی افــزود :وزارت جهــاد کشــاورزی
استانهای مختلف مسئول تعیین قیمت
هــر کیلوگــرم مــرغ مــازاد خریــداری شــده
هســتند و هم اکنون از مرغــداران  50تا 52
هــزار تومــان بــه ازای هــر کیلوگرم مــرغ را
خریداری میکنند.
ëëهیــچ محدودیتی برای خریــد مرغ مازاد
در کشور وجود ندارد
محســن ســامی ،مدیــر عامل شــرکت
توگــو بــا
پشــتیبانی امــور دام کشــور در گف 
«ایران» اظهار کرد :قیمت خرید مرغ مازاد
هر استان را سازمان جهاد کشاورزی همان
استان تعیین میکند.
وی افزود :هیچ محدودیتی برای خرید
مرغ در کشــور توسط شرکت پشتیبانی امور
دام وجود ندارد و تا زمانی که مرغ مازاد در
بازار باشــد ،ادامه خواهد داشــت به طوری
کــه هر شــب  1هزار تن در  17اســتان کشــور
مرغ مازاد خریداری میشود.
مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور
دام کشــور در ادامــه خاطرنشــان کــرد :این
مرغهای مازاد منجمد شــده و تا یک سال
تاریخ انقضــا دارند که در زمان کمبود مرغ
در بازار وارد عرصه توزیع میشوند.

