لغــو ممنوعیــت واردات برنــج

عــاوه بــر تنظیــم بــازار بــه

ایــن دلیــل بــود کــه در فصلــی

کــه وزارت جهــاد ،واردات را

ممنــوع میکــرد ،قیمــت در
بازارهــای جهانــی بهدلیــل

همزمانــی فصــل برداشــت
پاییــن بــود و دولــت از ایــن
نظــر کــه مجبــور میشــد بعـ ً
ـدا

برنــج را بــه قیمــت باالتــری
وارد کنــد ،ضــرر میکــرد

وزارت جهــاد کشــاورزی خبــر داد و گفــت :ایــن
اقــدام میتوانــد بــا افزایــش عرضــه در بــازار،
قیمــت را تــا حــدود زیــادی متعــادل کنــد.
ً
اتفاقــا در فصلــی کــه وزارت
وی گفــت:
جهــاد ،واردات را ممنــوع میکــرد ،قیمــت در
بازارهــای جهانــی بهدلیــل همزمانــی فصــل
برداشــت پاییــن بــود و دولــت از ایــن نظــر
کــه مجبــور میشــد بعــداً برنــج را بــه قیمــت
باالتــری وارد کنــد ،ضــرر میکــرد.
ن از ابــاغ
معــاون امــور گمرکــی گمــرک ایــرا 
لغــو ممنوعیــت فصلــی واردات برنــج از اول
مردادمــاه خبــر داد و گفــت :واردات ایــن کاال
طبــق روال قبــل ادامــه دارد.
آنطــور کــه فــرود عســگری،معــاون امــور
ن اعــام کــرده اســت ،طبق
گمرکــی گمــرک ایــرا 
تصمیــم ســیامین نشســت ســتاد تنظیــم
بــازار و بــر اســاس پیشــنهاد وزارت کشــاورزی،
ممنوعیــت فصلــی برنــج در ســالجاری لغــو
شــد .بــه گفتــه وی ،لغــو ممنوعیــت فصلــی

واردات برنــج اول مردادمــاه بــه گمــرکات
اجرایــی ابــاغ شــد.
بــه گفتــه کارشناســان و تجــار ،قیمــت برنــج
در بازارهــای جهانــی در  4ماهــی کــه وارد
نمیکردیــم ،پایینتــر از ســایر ماههــا اســت
و بــه همیــن دلیــل فرصــت خوبــی بــرای
خریــد و ذخیرهســازی اســت ،زیــرا خریــد در
ماههــای دیگــر بــا قیمــت گرانتــری تمــام
میشــود و قیمــت بــازار داخلــی را نمیشــکند.
همچنیــن موضــوع دیگــر اینکــه در
ســالهای گذشــته واردات برنــج در فصــل
برداشــت انجــام نمیشــد امــا قیمــت داخلــی
هــم سرســامآور بــاال میرفــت کــه نمونــه آن
ســال گذشــته اســت کــه قیمــت برنــج داخلــی
از کیلویــی  120هــزار تومــان هــم فراتــر رفــت
بنابرایــن ایــن طــرح بــه نفــع مصــرف کننــده
تمــام میشــد.
در همیــن خصــوص امیــر طالبــی ،معــاون
بازرگانــی خارجــی شــرکت بازرگانــی دولتــی
ایــران بــا تأکیــد بــر اهمیــت و ضــرورت در
دســترس بــودن انــواع کاالهــای اساســی
بــرای عمــوم مصرفکننــدگان ،افــزود :انتظــار
مــیرود بــا کاهــش قیمــت برنــج ایرانــی،
مــردم بــه ســمت اســتفاده از ایــن محصــول
ســوق پیــدا کننــد و همچنیــن بــا واردات برنج،
امکانــی بــه وجــود بیایــد تــا مصرفکننــدگان
حداقــل از وجــود برنجهــای خارجــی در
بــازار بــا قیمــت مناســب و بــه مقــدار کافــی،
اطمینــان خاطــر داشــته باشــند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش عرضــه
هــر کاال بــر کاهــش قیمــت آن کاال در بــازار
تأثیــر خواهــد گذاشــت و تعــادل در عرضــه
و تقاضــا ،باعــث تعدیــل قیمتهــا خواهــد
شــد ،اظهــار کــرد :شــرکت بازرگانــی دولتــی
ایــران بــر اســاس تکالیــف ابالغــی ،انــواع
کاالهــای اساســی از جملــه برنــج را بــه کشــور
وارد میکنــد ،ضمــن اینکــه بخــش خصوصــی
نیــز در واردات ایــن محصــول از ســهم باالیــی
برخــوردار اســت.
شــکر  ۵هــزار تومــان ارزانتــر از قیمــت
مصــو ب
آنطــور کــه مســئوالن شــرکت بازرگانــی
دولتــی میگوینــد قیمــت شــکر هــم اکنــون
بــه  ۱۸هــزار تومــان خواهــد رســید ،ایــن در
حالــی اســت کــه براســاس اعــام وزارت جهــاد
کشــاورزی قیمــت مصــوب آن  ۲۳هــزار و ۲۳۰
تومــان بــرای مصرفکننــدگان تعییــن شــده
بــود.
از طــرف دیگــر قیمــت ایــن محصــول
بهدلیــل کاهــش تقاضــای شــکر در بــازار و
افزایــش واردات ایــن محصــول در تیرمــاه
بــا کاهــش محسوســی روب ـهرو شــده اســت.
در ایــن خصــوص حســن افراشــتهپور ،عضــو
هیــأت مدیــره قنــد ورامیــن در گفتوگــو بــا
«ایــران» بــا بیــان اینکــه هیچگونــه کمبــود
شــکری در بــازار وجــود نــدارد ،اظهــار کــرد:
قیمــت جهانــی شــکر بــا کاهــش زیــادی
روب ـهرو بــوده اســت و بــا توجــه بــه افزایــش
واردات بــرای تنظیــم بــازار داخــل شــاهد
کاهــش قیمــت ایــن محصــول در بــازار
هســتیم.
عرضه مرغ بیشتر از تقاضاست
بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت مــرغ از
 31هــزار تومــان بــه حــدود  60هــزار تومــان
بــا اصــاح ارز ترجیحــی ،در دهــه پایانــی

اردیبهشــت مــاه در برخــی از شــهرهای کشــور
همچــون مشــهد و تهــران شــاهد صفهــای
عریــض و طویلــی بــرای خریــد مــرغ بودیــم
بــه طــوری کــه مــردم میخواســتند مــرغ را
بــا قیمتــی کمتــر از  60هــزار تومــان خریــداری
کننــد امــا بــا توجــه بــه جوجهریزیهــای
مناســب در کشــور توســط مرغــداران تولیــد
مــرغ در کشــور افزایشــی بــوده اســت و هیــچ
نگرانــی بــرای تأمیــن ایــن محصــول در کشــور
وجــود نــدارد.
از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه واردات ۲۰
هــزار تــن مــرغ منجمــد در کشــور ،پرشــدن
ســردخانههای ذخیــره مــرغ شــرکت
پشــتیبانی امــور دام ،کاهــش تقاضــا و
افزایــش تولیــد مــرغ در کشــور قیمــت ایــن
محصــول در بــازار همچنــان بــه نــرخ مصــوب
خــود یعنــی  ۵۹هــزار و  ۸۰۰تومــان نرســیده
اســت و در خــرده فروشــیها و میادیــن
نیــز بــا قیمــت  ۵۴هــزار تومــان بــه فــروش
میر ســد .
در همیــن خصــوص رضــا مبصــری ،دبیــر
انجمــن شــرکتهای زنجیــرهای تولیدکننــده
گوشــت مــرغ در گفتوگــو بــا «ایــران» اظهــار
کــرد :در وضعیــت فعلــی میزان عرضــه و تقاضا
متــوازن نیســت و مرغــداران و عرضهکننــدگان
بــا مشــکالت زیــادی دســت و پنجــه نــرم
میکننــد.
وی بــا بیــان اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی
بــه مرغــداران اجــازه صــادرات نژادهــای دیگــر
مــرغ بــه غیــر از آریــن را نیــز داده ،افــزود :بــه
همیــن دلیــل بــه نظــر میرســید بــا شــروع
مــاه محــرم میــزان خریــد مــرغ در کشــور
افزایــش یابــد ،از طــرف دیگــر تقاضــا داریــم
وزارت جهــاد کشــاورزی رونــد خریــد حمایتــی
مــرغ را افزایــش دهــد چــون در وضعیــت
فعلــی رونــد خریــد توســط شــرکت پشــتیبانی
امــور دام کنــد اســت.
آرامش در بازار گوشت قرمز
وجــود  ۴میلیــون دام مــازاد ،واردات ۸
میلیــون گوشــت قرمــز بــه کشــور و عرضــه و
توزیــع گســترده ایــن محصــول ســبب شــده
کــه قیمــت آن در قیــاس بــا مــاه گذشــته بــا
کاهــش  ۴۰هــزار تومانــی روبــهرو شــود بــه
طــوری کــه هماکنــون انــواع مختلــف گوشــت
گوســفندی در میادیــن بــه قیمــت  ۱۲۰تــا ۱۶۰
هــزار تومــان عرضــه میشــود.
در ایــن خصــوص مجتبــی عالــی ،مدیرعامــل
اتحادیــه سراســری دامــداران در گفتوگــو
بــا «ایــران» اظهــار کــرد :قیمــت گوشــت
قرمــز هیچگونــه تغییــری نخواهــد یافــت و
هماکنــون قیمــت ایــن محصــول در میادیــن
بــا کاهــش روبــهرو شــده اســت.
وی افــزود :خوشــبختانه دولــت صــادرات دام
را بــه دیگــر کشــورها آزاد کــرد و از طــرف دیگــر
بــا افتتــاح شــهر گوشــت و شــهر پروتئیــن
در کشــور قــرار اســت گام بزرگــی در خریــد
گوشــت قرمــز از دامــداران برداشــته شــود و کل
تولیــد تــا توزیــع دام و گوشــت قرمــز در بــازار
را تشــکلهای دامــی انجــام دهنــد.
 4میلیــون تــن کاالی اساســی در بنــادر ایــران
موجــود اســت
علیرضــا مقدســی رئیــس کل گمــرک
کشــور بــا اشــاره بــه دســتورالعملها و
سیاســتگذاریهای انجــام شــده توســط
دولــت ،اظهــار کــرد :کاالهــای اساســی مــورد
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