
يك س�ال از آغاز نابس�اماني قيمت ه�ا در بازار 
گوشت مي گذرد. وزارت جهاد همچنان دالالن را 
مانع كاهش قيمت مي داند و فعاالن بازار، قاچاق و 
صادرات را مقصران گراني قيمت ها اعالم مي كنند. 
اكنون در آستانه عيد قربان و افزايش تقاضا، دولت 
ارزاني قيمت تا مرز ۶۵ هزار تومان را وعده داده 
و قيم�ت دام زنده را ۴۲ تا ۴۵ ه�زار تومان اعالم 
كرده است. در اين ميان قيمت ها همچنان بيش 
از صدهزار تومان است و مس�ئوالن پاسخگوی 
اخت�الف 30 درصدی قيمت گوش�ت نيس�تند. 
عرضه كنندگان گوشت در سطح شهر، وعده ارزاني 
قيمت گوشت را تا مرز ۶۵ هزار تومان بعيد مي دانند 
و مي گويند: »اگر معجزه اي رخ دهد، قيمت ها كاهش 
مي يابد.« آنها اين وعده ارزاني مس��ئوالن را ش��وي 
رسانه اي دانس��ته و معتقدند كه مس��ئوالن تصور 
مي كنند كه در س��اختار جديد بازرگاني مي توانند 
با بگير و ببند قيمت ها را كاهش دهند، بدون اينكه 
به چسبندگي قيمت ها توجهي داشته باشند. البته 
در آغاز كار با ضعي��ف جلوه دادن عملك��رد وزارت 
جهاد كشاورزي وعده و وعيد مي دهند، اما تا عملي 

شدن آن فاصله بسيار است. 
آخرين آمار مركز آم��ار پيرامون تورم اقالم خوراكي 
نشان مي دهد كه قيمت گوشت گوسفند و گوساله 
در يك سال اخير به ترتيب ۱۰۴ و ۱۱۹ درصد رشد 
داشته، اين در حالي است كه در هفتم خرداد امسال و 
با آغاز اوج گيري قيمت گوشت قرمز صادرات هر گونه 

دام زنده و گوشت گرم از كشور ممنوع شد. 
همچنين مركز آمار ميزان توليد س��ه ماهه كش��ور 
را در س��ال ۹8، ۶8 هزار تن اعالم كرد كه نش��ان از 
كمبود در بازار اس��ت و حتي ميزان واردات گوشت 
قرمز نيز نتوانسته كاستي های توليد را جبران كند و 
قيمت ها را در بازار باال نگه داشته است؛ در اين شرايط 
توليدكنندگان و تجار ب��ه دنبال صادرات محصولي 
هس��تند كه براي توليد آن از نهاده های )مواد اوليه 
توليد( يارانه اي استفاده شده است. صادرات به اين 
شكل سود بااليي را از سفره مردم نصيب برخي از افراد 
مي كند و به نوعي صادرات رانتي به حساب مي آيد.  
استدالل اين بخش براي صادرات دام زنده، آن است 
كه در بازار داخلي كش��ش براي خريد گوشت قرمز 
وجود ندارد. كاهش ارزش پول ملي و تفاوت قيمت 
دام زنده در ايران و كش��ورهاي همسايه باعث ركود 
در بازار داخلي دام زنده شده است و صادر كنندگان 
چش��م انتظار آزاد شدن صادرات هس��تند. حال كه 
قاچاق دام زنده تا حدي زيادي كنترل و از صادرات 
قانوني آن كاسته شده است، صادركنندگان به دنبال 
صادرات قانوني و بدون ريسك اين محصول هستند. 
كيوام كاشفي، عضو هيئت رئيسه اتاق ايران در جلسه 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي خواستار 
قانوني شدن صادرات دام زنده ش��د. از طرفي احمد 
مقدسي، رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران 
در اين ارتباط گفته اس��ت كه دولت يا بايد واردات را 
متوقف كند، يا اجازه صادرات بده��د، زيرا 3۶۰ هزار 

رأس دام سبك و سنگين در كشور انباشت شده است. 
درخواست صادرات دام به دليل انباشت آن در حالي 
از س��وي توليد كنندگان مطرح مي شود كه حاضر 
نيستند محصوالت خود را به قيمت كمتر و منطقي 
در بازار عرضه كنند ت��ا مصرف كنندگان داخلي نيز 

قدرت خريد از دست رفته خود را باز يابند. 
   قيمت گوشت گوساله كيلويي بيش از 7۵ 

هزار تومان حباب است 
اي��ن اتفاق��ات ص��داي مع��اون ام��ور دام وزارت 
جهاد كش��اورزي را نيز در آورده اس��ت، به طوري كه 
چندي پيش گفته بود كه با توجه به افزايش عرضه 
گوش��ت قرمز انتظار مي رفت كه قيمت ها )گوشت 
قرمز( كاهش مطلوبي پيدا كند، اما واسطه گران اجازه 

كاهش قيمت را نمي دهند. 
مرتضی رضايي گفت: »گوشت گوساله در بازار اگر 
كيلويي بيش از 7۵ هزار تومان عرضه ش��ود، حباب 
دارد.  در حال حاضر قيمت دام زنده كمتر از 3۰ هزار 
تومان و حتي در برخي مواقع كيلويي 27 هزار تومان 
عرضه مي ش��ود، بنابراين قيمت گوشت گوساله در 
بازار نبايد بيش از كيلويي 7۵ هزار تومان باشد و هر 

قيمتي باالتر از اين نشان از حباب قيمتي است.« 
  حلقه هاي واس�ط تنها عامل گراني گوشت 

در بازار
همچنين سعيد سلطاني، مدير عامل اتحاديه دامداران 
در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان با انتقاد از 
فاصله چشمگير قيمت گوش��ت از توليد تا مصرف، 

اظهار كرد: »در مواقعي كه قيمت گوش��ت قرمز در 
باالترين حد خود در بازار قرار دارد اختالف قيمت در 
دامداري تا توزيع حداقل ۵۰ درصد است كه اين امر 
موجب شده اين قلم كاالي خوراكي از سفره بسياري 

از خانوار ها حذف شود.«
سلطاني با اشاره به اينكه افزايش قيمت گوشت در 
بازار ارتباطي به دامدار ندارد، بيان كرد: »هم اكنون 
متوس��ط قيمت هر كيلو دام زنده در دامداري بين 
3۶ تا 37 هزار و الشه 7۰ تا 7۵ هزار تومان است كه 
متأسفانه به سبب حلقه هاي واسط ميان توليد كننده 
تا مصرف كننده دام زنده با نرخ هاي بااليي در ميادين 
عرضه مي شود. اين در حاليست كه هيچ نظارتي بر 
بازار و حذف واسطه ها و دالالن صورت نمي گيرد.« 

وي ب��ا اش��اره ب��ه اينكه اخت��الف قيمت گوش��ت 
از دامداري ت��ا خرده فروش��ي در ايام پاياني س��ال 
حداقل ۵۰ درصد بود، اظهار كرد: »هم اكنون با توزيع 
گوش��ت هاي وارداتي و واردات مناس��ب دام زنده از 
روماني و همچنين شرايط مس��اعد توليد و افزايش 
عرضه دام داخلي اختالف قيمت به 3۰ درصد رسيده 
است كه اين امر نشان مي دهد همچنان حلقه هاي 
واسطه در بازار نمي گذارند گوش��ت با نرخ منطقي 

خود به دست مصرف كننده برسد.« 
   دامداران به امي�د ص�ادرات از عرضه دام 

امتناع مي كنند
علي اصغر ملكي، رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي نيز 
با اشاره به اينكه قيمت گوشت در ماه هاي اخير نوسان 
بسيار چشمگيري در بازار داشت، اظهار كرد: »با توجه 
به شرايط كنوني عرضه و تقاضا مسئوالن ذيربط بايد 
پاسخگو باشند كه به چه علت قيمت گوشت حداقل 

3۰ درصد در بازار اضافه است.« 
وي افزود: »اگر دامداران از انباشتگي دام در واحد هاي 
خود گاليه مند هستند، حال جاي اين سؤال مطرح 
اس��ت كه چرا اقدام به عرض��ه ف��راوان دام در بازار 
نمي كنند تا مكانيس��م عرضه و تقاضا همانند ساير 

بخش ها تعيين كننده قيمت در بازار باشد.« 
ملكي قيمت كنوني هر كيلو شقه گوسفندي بدون 
دنبه را ۱۰۵ تا ۱۰۶ هزار توم��ان اعالم كرد و گفت: 
»با توجه به ازدياد تقاضا در برابر عرضه قيمت شقه 
گوسفندي نسبت به روز هاي اخير حدود هزار تا هزار 

و ۵۰۰ تومان افزايش داشته است.« 
رئيس اتحاديه گوشت گوس��فندي با اشاره به اينكه 
قاچاق دام كماكان در حال انجام اس��ت، بيان كرد: 
»اگر چه ميزان خروج دام از مرز هاي كشور همانند 
گذشته آشكار نيست، اما همچنان به طور محدود دام 
از مرز هاي كشور قاچاق مي شود كه اين امر تا حدودي 
بر بازار تأثير گذاشته اس��ت.«  ملكي نرخ كنوني هر 
كيلو دام زنده سبك را ۴۵ تا ۴۶ هزار تومان اعالم كرد 
و گفت: »در هفته هاي اخير افزايش قيمت دام زنده 
منجر به تغييرات قيمت در بازار گوشت شد، اين در 
حالي است كه بسياري از دامداران به سبب عيد قربان 

يا اميد به صادرات از عرضه امتناع مي كنند.« 
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 دالالن 30 درصد قیمت گوشت را
 به سیخ می کشند!

وعده هاي ارزاني قيمت گوشت در آستانه عيد قربان  بهناز قاسمی
  گزارش  یک

سم موجود در محموله ذرت وارداتي از برزيل 
بسیار خطرناك بود

مي�زان س�م محمول�ه ذرت 1۲0 ه�زار تن�ي واردات�ي از برزي�ل 
باالت�ر از ح�د اس�تاندارد و ب�راي انس�ان خطرن�اك اس�ت. 
نيره پيروزبخت، رئيس سازمان ملي استاندارد گفت: يكي از مشكالت 
محصول وارداتي ذرت از برزيل وجود سم آفالتوكسين است كه در همه 
  ۵ppb جاي دنيا ميزان استاندارد آن براي خوراك دام شيري و گوشتي
پيش بيني ش��ده اس��ت، اما در اين محموله ۱2۰ هزار تني ميزان سم 

بيشتر از استاندارد و باالتر از  ۵ppb بود. 
وي اضافه كرد: كشتي اين محموله در س��ال ۹۵ در گمرك بندر امام 
خميني )ره( پهلو گرفت و از همان ابتدا ميزان سم در آن باال بود و بايد به 

كشور مبدأ مرجوع مي شد كه اين اقدام صورت نگرفت. 
پيروزبخت گفت: همان زمان در دس��تگاه هاي متول��ي و بين ناظران 
مربوطه مباحث مختلفي شد و عالوه بر آن 2 هزار بار آزمايش از محموله 
ذرت انجام و نتيجه آزمايش ها اين شد كه محموله براي سالمتي انسان 
مضر است؛ عالوه بر آن با گذشت سه سال از توقف محموله در ورودي 

كشور، ميزان سم آن نيز باالتر هم رفته است. 
رئيس سازمان ملي استاندارد افزود: وزير كشور در اين باره گزارش الزم 
را به رئيس جمهور داده اس��ت كه در نهايت آق��اي روحاني با توجه به 
اهميت اين موضوع در سالمت مردم تأكيد كردند كه اگر كاال مرجوع 

نشده بايد امحا شود. 

 ادامه گرانفروشي  خودروسازي
 که پرونده اش تعزيراتي شده است

جديدترين بررس�ي ها نشان مي دهد ش�ركت مديران خودرو كه 
حدود دو ماه پيش اعالم ش�د پرونده گرانفروش�ي اش تعزيراتي 
شده است؛ همچنان به گرانفروشي محصوالت خود ادامه مي دهد. 
به گزارش ايسنا، پس از آنكه در چند ماه اخير چندين بار گزارش هايي 
از افزايش قيمت هاي پياپي ش��ركت مديران خ��ودرو و گران تر بودن 
نرخ محصوالت اين ش��ركت در كارخانه نس��بت به نرخ هاي بازار آزاد 
منتشر شد؛ در تاريخ يازدهم خرداد ماه امسال رئيس سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در پاسخ به سؤالي درباره »گران تر 
بودن نرخ خودروهاي مديران خودرو در كارخانه نسبت به بازار آزاد«، 
اعالم كرد كه پرونده اين ش��ركت آماده ش��ده و به س��ازمان تعزيرات 
حكومتي ارسال مي شود، ضمن آنكه به اين شركت هشدار داده شده 

است. 
در اين شرايط اگرچه انتظار مي رفت با اقدامات صورت گرفته و ارسال 
پرونده به تعزيرات، ش��ركت مديران خودرو اقدام ب��ه اصالح رويه و 
كاهش قيمت ها كند، اما جديدترين بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه 
نه تنها اين اتفاق رخ نداده، بلكه اين ش��ركت همچنان به روند سابق 
خود ادام��ه مي ده��د، به گونه اي كه در حال حاض��ر اختالف قيمت 
كارخانه و بازار آزاد محصوالت اين شركت تا حدود ۶۰ ميليون تومان 

نيز رسيده است. 
به عنوان مث��ال در يك نمونه خ��ودروي تيگو  IE 7كه در ب��ازار آزاد 
به قيم��ت 38۱ ميليون تومان معامله مي ش��ود، از س��وي ش��ركت 
مديران خودرو، ۴37 ميليون و 3۰۰ هزار تومان تعيين قيمت شده است 

كه اختالف قيمت ۵۶ ميليون و 3۰۰ هزار توماني با نرخ بازار دارد. 
اين موضوع از س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 

پيگيري خواهد شد.

 ترانزيت ۶0 هزار دام زنده ترکیه اي به قطر
 از خاك ايران

رأس  ه�زار   ۶0 ترانزي�ت  از  ب�ازرگان  گم�رك  مدي�ر 
ف�از  گف�ت:  و  داد  خب�ر  قط�ر  ب�ه  تركي�ه اي  زن�ده  دام 
اتم�ام رس�يد.  ب�ه  ب�ازرگان  پايان�ه م�رزي  توس�عه  اول 
صادق نامدار در گفت وگو با تسنيم اظهار كرد:  از ابتداي امسال تاكنون 
حدود ۱8۰ دس��تگاه كاميون دام زنده از مبدأ تركيه به مقصد قطر از 

طريق مرز بازرگان ترانزيت شده است.
 وي با بيان اينكه اي��ن كاميون ها حامل ۶۰ ه��زار رأس دام زنده 
بوده اند، تصريح كرد:  گوس��فندان پس از ورود ب��ه مرز بازرگان به 
بندر بوشهر منتقل شده و از آنجا به كش��ور قطر منتقل مي شوند. 
نامدار بيان كرد:  ترانزيت گوسفندان تركيه به قطر با مجوز سازمان 
دامپزش��كي و بر اس��اس توافقنامه اي كه با طرف تركيه اي داريم، 

انجام مي شود. 
به گفت��ه وي رايزني ه��ا براي ترانزي��ت گوس��فندان تركيه اي به 
كش��ورهاي كويت و عمان در حال پيگيري است كه هنوز نهايي 

نشده است. 
مدير گمرك بازرگان همچنين در خصوص طرح توسعه پايانه مرزي 
بازرگان گفت: فاز اول اين طرح كه آزادسازي الين در ورودي مسافري 
بوده به اتمام رس��يده و براي ف��از دوم نيز 2۰ ميلي��ارد تومان اعتبار 
اختصاص يافته است. نامدار يادآور ش��د: در فاز 2 محوطه آزادسازي 
مسير كاميون اجرا مي ش��ود كه پيش بيني مي كنيم اين پروژه حدود 

يك سال زمان ببرد. 

 بلومبرگ: ترامپ بیشتر از ايران
 بازار نفت را تكان مي دهد

زماني درگيري هاي ژئوپلتيكي در خاورميانه آتش زير قيمت نفت 
را روشن مي كرد و دورنماي عرضه را تحت تأثير قرار مي داد. حاال 
اين تهديد تقاضاست كه در بازارهاي نفت ش�وك ايجاد مي كند. 
به گزارش بلومب��رگ، حمالت ب��ه نفتكش ها، س��رنگوني پهپاد ها و 
قدرت نمايي هاي نظامي در تنگه هرمز تأثير كمي بر قيمت نفت گذاشته 
است. شايد تاجران نفت باور نمي كنند مهم ترين گذرگاه نفتي يك روز 
واقعاً به روي دريانوردي بس��ته شود. توقيف نفتكش استنا ايمپرو يك 
مشكل كاماًل انگليسي است و دنيا شاهد توقيف نفتكش هاي خارجي 

بيشتري توسط ايران نخواهد بود. 
در حالي كه ترس كش��تي هايي كه از اين آبراه استفاده مي كنند ادامه 
دارد، به نظر نمي رسد بر شدت جنگ افزوده شود.  در عوض، يك توييت 
توس��ط دونالد ترامپ براي وضع عوارض اضافي ۱۰ درصدي بر 3۰۰ 
ميليارد دالر كاالهاي وارداتي چين، براي باال بردن ۴ درصدي قيمت 

نفت خام امريكا طي ۱۵ دقيقه كافي بود. 
نفت امريكا در پايان آن روز 8 درصد افزايش قيمت داش��ت.  وضع 
اين عوارض اضافي به عالوه عوارضي كه قباًل وضع شده بود جلوي 
تقاضاي ۱۰۰ ميليون بش��كه در روز نفت جه��ان را مي گيرد. اين 
نگراني بسيار بزرگ تر از تهديد اختالل در جريان نفت خام از تنگه 

هرمز است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

هنوز امض�اي ايجاد س�اختار جدي�د بازرگاني 
در وزارت صمت خش�ك نش�ده ك�ه گرفتاري 
مرغ�داران ب�ا دول�ت آغ�از ش�د. س�ازمان 
حماي�ت از توليد كنن�دگان و مصرف كنن�دگان 
كه چند س�الي بود در خ�واب به س�ر مي برد به 
محض نوس�ان قيمت م�رغ در يك هفت�ه اخير 
توليد كنن�دگان را ب�ه واردات تهدي�د ك�رد. 
طي ۱۰ روز گذش��ته قيمت مرغ در تهر ان و س��اير 
اس��تان ها افزايش يافت. گراني قيم��ت پس از پنج 
روز در تهران كنترل ش��د، اما در س��اير استان ها و 
شهرستان ها مرغ كمياب ش��د و قيمت به 2۰ هزار 
تومان رسيد. روز گذشته نيز در ميدان بهمن تهران، 
اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهي به دارندگان پروانه 
كسب و اعضاي خودشان مرغ ۱2 هزار توماني توزيع 
كرد، اما همچنان مرغ در بس��ياري از شهرستان ها 
با قيم��ت ۱۶ تا 2۰ ه��زار تومان توزيع مي ش��ود و 
در برخي از اس��تان ها نيز توزي��ع همچنان متوقف 
بوده و مصرف كنن��دگان مرغ هاي محلي خريداري 

مي كنند. 
ح��ال در چنين ش��رايطي، متوليان جدي��د توليد 
و توزي��ع كاال به جاي آسيب شناس��ي مش��كالت 
فعلي توليد كنندگان و دالي��ل افزايش قيمت مرغ، 
توليد كنن��دگان را تهديد كردند. رئيس س��ازمان 
حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان در اولين 
اقدام خود براي تنظيم بازار مرغ، توليد كنندگان را 
تهديد كرده است كه »اگر قيمت مرغ طی سه روز 
آينده ارزان نشود واردات مي كنيم« اين درحاليست 

كه به جاي واردات بايد بر بازار نظارت داشت. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين 
سوال كه اقدام به واردات كاال برای تنظيم بازار همان 
مس��ئله ای كه پيش از آن كارشناسان زيادی به آن 
اشاره می كردند كه در صورت انتقال وظايف بازرگانی 
به وزارت صنعت واردات رونق می گيرد و اكنون اين 
اتفاق افتاده است، گفت: »شما اگر به دنبال واردات 
نكردن و رونق توليد هستيد به ما راهكار بدهيد كه 
چگونه بدون واردات می توانيم در اين شرايط، بازار 

مرغ را تنظيم كنيم.«
رئي��س س��ازمان حماي��ت از مصرف كنن��دگان و 

توليد كنن��دگان بيان داش��ت: »ما پي��ش از اين از 
وزارت جهاد كشاورزی خواسته بوديم تا در راستای 
تأمين بازار مرغ ميزان جوجه ريزی را افزايش دهد، 
در حالی كه با وجود اين مسئله يك دوم تزريق مرغ 

كاهش يافته است«.
براس��اس اين گزارش نظ��ارت و كنترل ب��ر بازار از 
جمله وظاي��ف وزارتخانه صنعت اس��ت ك��ه ابزار 
الزم را از طري��ق اتاق اصناف و س��ازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان در اختيار دارد و 
مي تواند اقدام به اين كار كند، اما اين وزارتخانه در 
گام اول راحت ترين كار را برگزيده اس��ت و به جاي 

نظارت بر قيمت ها قصد واردات دارد. 
   واردات با ارز نيمايي يا دولتي؟

واردات مرغ براي تنظيم بازار به جاي تنظيم بازار از 
طريق كنترل قيمت و نظارت ب��ر بازار در واقع پاك 
كردن صورت مسئله است و اين امر منجر به از بين 

رفتن توليد مي شود. 
در صورتي ك��ه دول��ت قص��د واردات مرغ ب��ا ارز 
۴2۰۰توماني را داشته باشد قيمت آن از محصوالت 
موجود در بازار ارزان تر خواهد ش��د، ام��ا اگر با ارز 
نيمايي واردات ش��ود قيمت اي��ن محصول بيش از 

2۰ هزار تومان خواهد ش��د و ديگر قابليت كنترل 
قيمت هاي خود را از دست مي دهد، اما انگيزه الزم 

براي توليد كننده از بين مي رود. 
بنابراين گزارش قيمت فعلي ه��ر كيلوگرم مرغ در 
بازار مصرف )ته��ران( ۱۴ هزار ت��ا ۱۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان اس��ت، درحالي كه قيمت مص��وب مرغ ۱2 
هزار و ۹۰۰ تومان اعالم ش��ده اس��ت و قيمت اين 
محصول در روزهاي گذشته به مرز ۱7 هزار تومان 
نيز رسيد كه اين نوس��انات شديد به معني آن است 
بخش نظارتي نتوانسته به مسئوليت خود به درستي 

عمل كند. 
   كش�تارگاه ها مكلف ب�ه درج قيمت روي 

بسته بندي مرغ شدند
عباس تابش، رئيس سازمان حمايت از مصرف كننده 
و توليدكننده و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
در اين ارتباط اظهار داش��ت: »براس��اس پيشنهاد 
وزارت جهاد كشاورزي قيمت مرغ زنده اصالح و نرخ 
آن 8 هزار و ۵۵۰ تومان شد تا مصرف كننده مرغ را با 
قيمت ۱2 هزار و ۹۰۰ هزار تومان خريداري كند.« 
رئي��س س��ازمان حماي��ت از مصرف كنن��ده و 
توليدكننده با بيان اينكه تلف شدن مرغ و... اتفاقات 

خلق الساعه اي نيست، اظهار داشت: »ظرفيت هاي 
خالي واحده��اي توليدي بايد ب��راي جلوگيري از 
كاهش توليد و عرضه، به جاي جوجه ريزي حداقل، 
بايد با حداكثر ظرفي��ت جوجه ريزي مي كردند، در 
تابستان هر س��ال با افزايش دما روبه رو مي شويم و 
شرايطي مانند تلف ش��دن مرغ و... قابل پيش بيني 
بود، اين در حاليست كه براساس گزارش هواشناسي 
دماي هوا در س��ال جاري نسبت به س��ال گذشته 

كاهش پيدا كرده است.« 
تابش با تأكيد بر اينكه باي��د با افزايش جوجه ريزي 
عرضه مرغ به بازار بيشتر مي ش��د، اضافه كرد: »در 
حال حاضر ميزان عرضه مرغ به ب��ازار كاهش پيدا 
كرده و در راستاي حل اين مشكل جلسات متعددي 

نيز برگزار شده است. 
تمامي كشتارگاه ها بايد روي بسته بندي هاي مرغ 
قيمت مصوب را درج كنند و از قيمت عدول نكنند 
در غير اين صورت با افراد خاطي برخورد مي شود.« 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ب��ا ابراز اينكه 
بازرس��ان س��ازمان حماي��ت از مصرف كنن��ده و 
توليدكننده نظارت شديدي بر بازار دارند، ادامه داد: 
»در برخي موارد قيمت مصوب مرغ در واحد توليدي 
نيز رعايت نمي شود، بازرسان س��ازمان حمايت از 
مصرف كننده با توليدكنندگاني كه قيمت مصوب 
را رعايت نكنن��د، برخورد كرده و پرونده تش��كيل 
مي دهند.«  رئيس سازمان حمايت از مصرف كننده 
و توليدكنن��ده در خانه ملت بيان ك��رد: »عالوه بر 
به كارگيري سياست هاي مذكور در صورتي كه ظرف 
يك تا دو روز آينده مرغ موردنياز بازار تأمين نشود، 
ممكن است واردات مرغ در دستور كار قرار گيرد.« 

تابش با اع��الم اينكه با واحده��اي توليدي كه مرغ 
زنده را بيش از 8 هزار و ۵۰۰ تومان مي فروش��ند، 
برخورد مي ش��ود، تأكيد كرد: »صنف نيز بايد سود 
عرف را رعايت كرده و خريد و فروش خود را با فاكتور 
انجام دهد.«  رئيس سازمان حمايت از مصرف كننده 
و توليدكننده گفت: »تمامي كشتارگاه ها بايد روي 
بسته بندي هاي مرغ قيمت مصوب را درج كنند و از 
قيمت عدول نكنند در غير اين صورت با افراد خاطي 

برخورد مي شود.« 

سازمان حمايت با تعيين ضرب االجل 3 روزه اعالم كرد

مرغ ارزان نشود وارد مي كنيم! 

   گزارش 2

رضا دهشيری| جوان


