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فارس -با وجود رشــد اقتصادی شــش درصدی ،تحولی در صادرات
غیرنفتی مشاهده نمیشود و رکود هنوز باقی است .رییس سابق کمیسیون
صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب گفت :اگر صادرات نفت نبود،
نمیتوانستیم از رشد اقتصادی حرفی بزنیم ،زیرا رکود هنوز وجود دارد.
رضــی حاجیآقامیری اظهار کرد :نرخ  13/5تا  14/5درصدی ســود
تسهیالت برای صادرکنندگان با توجه به سود اندک صادرات ،مناسب نیست.
وی با بیان اینکه مشکالت اقتصادی دولت فراوان است ،گفت :از دولت هم
نمیتوان انتظار داشت که نرخ سود تسهیالت را به نرخ تورم برساند.
وی با بیان اینکه تسهیالت صادراتی به ذینفعان واقعی نمیرسد ،گفت :با
توجه به اینکه بخش اعظمی از اقتصاد ایران دولتی یا خصولتی است ،بنابراین
بنگاههای کوچک که در بخش خصوصی فعالیت میکنند ،نمیتوانند از این
تسهیالتاستفادهکنند.
حاجیآقامیری با بیان اینکه تغییر وضعیت صادرات و بهبود آن بستگی
به تغییر کل نظام اقتصادی کشور دارد ،گفت :تا زمانی که بخش خصوصی
گسترش نیابد و دولتیها و خصولتیها فعالیت اقتصادی کنند ،شاهد همین
اقتصاد هستیم .وی در مورد وضعیت مبادالت بانکی پس از برجام نیز گفت:
با امضای برجام گشایشهایی در مراودات بانکی ایجاد ش د اما به آنچه مورد
انتظار بود ،دست نیافتیم.

طرح کارت اعتباری کاال شوخی بود
میزان -به دنبال طرح کارت اعتباری خرید کاال که همچنان اجرایی
نشــده و به نظر میرسد که تا پایان ســال نیز اجرایی نشود ،سخنگوی
انجمن تولیدکنندگان صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه طرح کارت اعتباری
شوخی بیش نبود ،گفت :این طرح تبعات زیادی هم برای خریداران و هم
برای تولیدکنندگان ایجاد کرد .حمیدرضا غزنوی با بیان اینکه احتیاطهای
غیرمنطقی بانک مرکزی موجب اجرایی نشدن این طرح شده است ،اظهار
کرد :هیچ اتفاقی در این زمینه صورت نگرفته است.
غزنوی همچنین در ادامه بیان کرد :در حال حاضر با توجه به ناآرامیها و
زلزلههایی که آمد تولید لوازم خانگی را با رکود مواجه کرده است .وی با بیان
اینکه شیوههای خرید مردم تغییر کرده است ،افزود :در گذشته مردم کاالهای
خود را به صورت نقد خریداری میکردند اما ،اکنون به دنبال تسهیالت برای
خریدهستند.سخنگویانجمنتولیدکنندگانصنایعلوازمخانگیباانتقاداز
تعداد باالی کارخانجات تولید لوازم خانگی ،گفت :هماکنون  1000کارخانه
لوازم خانگی در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها زیانده بوده و کیفیت
آنها هم پایین است.غزنوی ادامه داد :در سند استراتژی صنعت لوازم خانگی
که انجمن پیشنهاد داده ،کارخانههای کوچک تحت پوشش کارخانههای
بزرگقرارگیرندوبهسمتتولیدقطعهسازیبروندتاهمصنعتقطعهسازی
فعال شود و هم از بازار خود مطمئن شوند و کارخانههای بزرگ هم از لحاظ
قطعهسازی تامین شوند اما دو سال از زمان ارائه این سند میگذرد و عمال
کاری انجام نشده است.

افزایش صادرات صنایع غذایی کشور
ایرنا -در حالی که وضعیت صادرات غیرنفتی طی ماههای اخیر مناسب
نبوده و با کاهش قابل توجهی نیز روبهرو شده ،مدیرکل دفتر صنایع غذایی،
دارویی و بهداشتی وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :صادرات صنایع
غذایی کشور در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20
درصد افزایش یافت.
مهدی صادقینیارکی افزود :ارزش صادرات محصوالت غذایی کشور در
هشــت ماهه امسال حدود دو میلیارد دالر بوده این در حالی است که در
مدت مشابه سال قبل حدود یک میلیارد و  600میلیون دالر صادرات این
محصوالت صورت گرفته بود .وی اظهار کرد :سال گذشته در مجموع دو
میلیارد و  500میلیون دالر محصوالت صنایع غذایی ایران به خارج صادر
شد و امسال درصدد ارتقای این رقم به سه میلیارد دالر هستیم.
این مقام وزارت صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :صادرات محصوالت
صنایع غذایی کشور از نظر حجم  3/1درصد و از نظر ارزش هفت درصد
صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدهد .وی بیان کرد :این وضعیت نشان
میدهد در این صنعت ،خامفروشی صورت نمیگیرد و پس از ایجاد ارزش
افزوده ،محصول نهایی صادر میشود.
صادقینیارکی افزود :بیشترین صادرات در حوزه محصوالت غذایی کشور
مربوط به فرآوردههای لبنی و بستنی است و جایگاه بعدی نیز در اختیار
صنعت شیرینی و شکالت است .وی اظهار کرد 59 :درصد صادرات کشور
در زمینه محصوالت غذایی و آشامیدنی به کشور عراق و  40درصد نیز به
افغانستان بوده است.

گروه بازرگانی -طی سالجاری
بــا وجود اینکه انتظار میرفت اوضاع
تنظیم بازار کاالها نسبت به سالهای
گذشته سر و سامان بیشتری پیدا کند
اما واقعیت این است که امسال بیش
از پیش شاهد آشفتگی بازار کاالهای
اساسی و همچنین افزایش قیمت قابل
توجه برخی از کاالها همچون گوشت،
برنج ،مرغ و همچنین تخممرغ بودیم
به طوری که همین چند وقت پیش
قیمت هر شانه تخممرغ به  22هزار
تومان هم رسید .در این میان قیمت
گوشــت و برنج تا اندازهای باال رفته
که اقشار کمدرآمد جامعه به سختی
ایــن اقالم را تهیه میکنند و ناچارند
گوشت مرغ را جایگزین گوشت قرمز
و همچنین برنج بیکیفیت خارجی را
جایگزین برنج ایرانی کنند تا بتوانند از
پس خرج و مخارج روزانه خود بر آیند
اما با توجه به اینکه چیزی به شــروع
سال جدید باقی نمانده است و همچنان
به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق
حاد پرندگان در کشور و معدوم شدن
چند میلیون قطعه مــرغ تخمگذار،
کمبــود تخممرغ بــا واردات جبران
میشود و همچنین بازار گوشت قرمز
و مرغ با نوسانات زیادی همراه است،
باید دید وزارت جهاد کشــاورزی چه
برنامههایی را برای ســامان دادن به
شــرایط بازار در دستور کار دارد و آیا
برای کنترل بازار برنامهریزیهای الزم
را انجام داده است یا خیر .در غیر این
صورت طبق روال سالهای گذشته که
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال،
بازار کار داللها و ســودجویان رونق
میگیرد باید شــاهد کمبود و گرانی
بیرویه بسیاری از کاالها باشیم.
البته ناگفته نماند که رییس جمهور
در راســتای جلوگیری از نوســان و
همچنین تنظیم بازار به تازگی دستور
ویژه ای را برای تنظیم بازار شب عید

در شرایط فعلی ،تولید و اشتغال در کشور وضعیت خوبی
ندارد و واحدهای تولیدی به دلیل شرایط بد رکود اقتصادی و
همچنین مشکالتی که از بابت قیمت تمام شده وجود دارد،
توانایی رقابت با همتایان خارجی خود در بازار کشور را ندارند
و حتی نمیتوانند برای صادرات هم برنامهریزی کنند .به عالوه
اینکه با وجود وضعیت وخیم صادراتی که طی ماههای اخیر به
وجود آمده ،دولت در بودجه نیز توجه چندانی به این بخش
نکرده در حالی که خود دولت هم میداند گیر کار صادرات
به خودش برمیگردد چرا که ابزار و تصمیمگیریها در دست
دولت است و فعاالن اقتصادی نمیتوانند در این زمینه کاری
انجام دهند.
این در حالی است که هیچیک از مسوولیتها از جانب
دولت به بخش خصوصی هم واگذار نشده که ما بتوانیم کاری
از پیش ببریم .در این میان نگاهی به الیحه بودجه نشــان
میدهد بودجه شرکتهای دولتی افزایش یافته و برنامهای
برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود
ندارد .همچنین بودجه طوری تهیه شده که بر اساس آن قرار
است دولت تمام هزینههای خود را از جیب مستضعفان و از
طریق اخذ مالیات از فعاالن اقتصادی که در بخشهای مولد
کار میکنند ،تامین کند در حالی که مدام از سوی دولتمردان

برنامههای وزارت کشاورزی برای کنترل قیمت مواد پروتئینی؛

اقدام پیشدستانه برای تنظیم بازار عید

صادر کرد .بر این اســاس محمد باقر
نوبخت ســخنگوی دولت اعالم کرد:
بــا توجه به ضرورت تنظیــم بازار به
خصوص در شب عید ،رییس جمهور
ماموریــت ویژه ای بــه وزیر صنعت،
معدن و تجارت و وزیر جهادکشاوزی
دادند تا نسبت به ذخیره سازی میوه
به حد کفایت احتیاجــات مردم در
ایام نوروز اقدام کند .وی تصریح کرد:
سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شد
به حمایت های مالی از این اقدام شد
و امیدواریم روزهای خوبی را برای تولید
کننده و هم مردم شاهد باشیم و هر
دو از قیمت ها راضی باشند .در همین
خصوص معاون امور دام وزارت جهاد
کشاورزی برنامه های این وزارت خانه
را برای سامان دادن به بازار تخم مرغ،
مرغ و گوشت طی ماه های آینده اعالم
کرد و گفــت :واردات تخم مرغ فقط
برای رفع نیاز اســت و در صورت رفع
نیاز فورا قطع می شود.
   10درصد ظرفیت تولید از مدار
خارج شد
حسن رکنی درباره وضعیت تولید
و صــادرات تخممرغ طی ســالهای
اخیر در کشــور اظهار کــرد :برنامه
تولید تخممرغ برای سالجاری حدود
 ۹۵۰هزار تن بوده اســت .طی چهار
تا پنج ســال گذشته عالوه بر تامین
نیاز داخل توانســتیم در صادرات نیز
قدمهای خوبی برداریم .طی سالیان
گذشــته ،در برخی سالها حدود ۹۰
هزار تن صادرات تخممرغ از کشــور
داشتیم که این یعنی ما موفق شدیم
قریب به  ۱۰درصد تولیدمان را صادر

آگهی مناقصه عمومی دومرحلهای
شرکتتوزیعنیرویبرقاستانگیالن
(سهامیخاص)

نوبت اول

 -1نام و نشانی دستگاه مناقصهگزار :شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن (سهامی خاص) به نشانی رشت -بلوار امام خمینی -باالتر از میدان مصلی.
 -2موضوع مناقصه :واگذاری کلیه عملیات برقرسانی در حوزههای امور توزیع برق منطقه سه و چهار رشت ،رودسر ،لنگرود و آستانه از محل اعتبارات داخلی شرکت
 -3نوع و مبلغتضمین شرکت در مناقصه :فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی به شرح جدول ذیل:

ردیف

کد و عنوان دستگاه (برنامه پروژه)

شهرستان

مبلغ برآوردی (ریال)

1
2
3
4
5

توزیع برق منطقه سه رشت
توزیع برق رودسر
توزیع برق لنگرود
توزیع برق آستانه اشرفیه
توزیع برق منطقه چهار رشت

رشت
رودسر
لنگرود
آستانه اشرفیه
رشت

3 .607 .113 .596
2 .347 .697 .879
14 .991 .152 .946
4 .289 .794 .380
2 .407 .068 .427

میزانتضمین
شرکت در مناقصه
290 .400. 000
227 .400. 000
669 .750. 000
324 .500. 000
230 .400. 000

شعار حمایت از مستضعفان داده میشود .این در حالی است
که کسی با تامین هزینههای دولت از طریق مالیات مخالف
نیست اما در شرایطی که کسب و کارها با رکود مواجه هستند
ودرآمدیوجودندارد،گرفتن مالیات آنهمازخوشحسابها
چندان منطقی به نظر نمیرسد.
نکته حائز اهمیت در این میان این اســت که با وجود
کسری بودجه که به دلیل هزینههای بدنه بزرگ دولت ایجاد
میشود ،باز هم برنامهای برای مدیریت در این خصوص وجود
ندارد و بودجههایی که برای قسمتهای دیگر در نظر گرفته
میشود ،در نهایت خرج دولتهای فربه میشود .به عنوان
مثال در مورد بودجههای عمرانی که طبق الیحه بودجه 97
هم میزان آن کاهش یافته ،منابع مالی برای این قسمت در
نظر گرفته میشود اما در نهایت تنها  10تا  12درصد از آن
محقق میشود چرا که هزینههای دولت باالست .بنابراین این
منابع مالی در نهایت از جیب مردم گرفته شده و به جیب
کارمندان دولت ریخته میشود و سرانجام شاهد این هستیم
که کار خاصی در حوزه رونق اقتصادی انجام نمیشود.
این نواقص در حالی وجود دارد که ارز  3500تومانی در
نظر گرفته شده در بودجه نیز با ارز مرجع تفاوت زیادی دارد
و عالوه بر ایجاد رانت برای عدهای خاص ،نمیتواند منفعتی

برای فعاالن اقتصادی داشــته باشد .این در حالی است که
صادرکنندگان ،تجار ،سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای
برنامهریزی نیاز به ثبات نرخ ارز دارند اما این شرایطی که در
حال حاضر در کشور وجود دارد ،عدم اطمینان و بالتکلیفی
را به وجود آورده است .در حالی که دستکم باید برای شش
ماه هم که شده ،نرخ ارز ثبات داشته باشد.
اما در حالی که نوســان نــرخ ارز و بیتوجهی دولت به
تکنرخی شدن ارز مشکالت فراوانی را برای فعاالن اقتصادی
به وجود آورده ،شــاهد این هستیم که نرخ عوارض خرج از
کشور نیز در الیحه بودجه 97چند برابر شده که این موضوع
نیز بار دیگری را به دوش صادرکنندگان خواهد انداخت چراکه
بیشتر صادرکنندگان باید دستکم سالی  20بار سفر کاری
داشته باشند تا بتوانند بازار کاالی خود را به دست بیاورند اما
برنامهریزیدولتدراینخصوصنیزدوبارهمانعجدیدیبرای
صادرات به وجود خواهد آورد .بنابراین به طور کلی میتوان
گفت که اگر دولت بخواهد به همین شیوه کار خود را ادامه
دهد ،تنها فشار روی فعاالن اقتصادی و مردم بیشتر میشود
و در نهایت با مشکالت جدیتری در حوزه تولید و صادرات
روبهرو خواهیم شد .البته به نظر میرسد که مجلس نیز به
این نتیجه رسیده که الیحه بودجه سال 97کارشناسی شده
نیست و باید نواقص آن برطرف شود .بنابراین ما نیز امیدواریم
که مشکالت موجود در بودجه اصالح شود.
س اتاق بازرگانی مازندران
*ریی 

یادداشت

وضع صادرات غیرنفتی خوب نیست

عبداهللمهاجر*-باتوجهبهاینکه
بودجه سال  ،97بودجهریزی سال اول
شروع به کار دولت دوازدهم به حساب
میآیــد ،از دولت انتظار میرفت که
بودجهای منطقی و کارشناسی شده
را بــه مجلس اراده دهد اما نگاهی به
بندهای مختلف الیحه بودجه نشان میدهد بیشتر مسایل
مطرح شده در آن منفی است و نمیتواند در راستای برونرفت
از مشکالت اقتصادی کمکی کند .این در حالی است که در
شرایط فعلی آنچه بیش از مسایل سیاسی باید مورد توجه
دولت قرار داشته باشد ،حل مشکالت اقتصادی است چرا که
در حال حاضر شدیدا در رکود اقتصادی غرق شدهایم و حتی
در برنامههای آینده دولت نیز اثری از کمک به تولید و اشتغال
مشاهدهنمیشود.
همانطور که بعد از ارائه الیحه بودجه 97به مجلس ،همه
کسانی که از اقتصاد اندک آگاهی هم داشتند ،اعالم کردند
که بودجه تعریف شده ،کارشناسیشده و منطقی نیست و
بدون حساب و کتاب گردآوری شده است .البته حتما دولت
در این خصوص کارهای کارشناسی انجام داده اما واقعیت
این است که بندهای در نظر گرفته شده در آن ،با هیچیک از
مسایل و واقعیتهای جامعه مطابقت ندارد .از این رو است که
به نظر میرسد دولت بدون رصد جامعه و وضعیت اقتصادی
مردم ،بودجهریزی را انجام داده است .این در حالی است که
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کنیم؛ این در حالی اســت که ســال
گذشته شــیوع آنفلوآنزای پرندگان
محدودیتهایی را در کشور ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه سرانه تولید ما 11/5
کیلوگرم است ،که دو کیلوگرم باالتر از
میانگین جهانی است ،به جمعیت مرغ
تخمگذار و ظرفیتی که در این زمینه
وجود دارد اشاره کرد و گفت :ظرفیت
کشور نزدیک به  ۸۵میلیون قطعه مرغ
تخمگذار و  ۱۵میلیون پولت (پیش
تخمگذار) است؛ به عبارتی در مجموع
ســاالنه حــدود  ۱۰۰میلیون قطعه
ظرفیت در این زمینه داریم .اما آنچه در
حال فعالیت است ،معموال ۷۵میلیون
قطعــه و  ۲۵درصــد از این ظرفیت
همیشــه در حال آمادهســازی برای
جوجهریزی بعدی است ،بنابراین در
کشور  ۶۵میلیون قطعه مرغ تخمگذار
و  ۱۰میلیون پولت داریم.وی در پاسخ
به این سوال که بر اثر بیماری آنفلوآنزا
چه درصدی از این جمعیت را از دست
دادهایم ،بیان کرد :آنچه که ما درحال
حاضر در مزارعمان داریم ۵۵ ،میلیون
قطعه مرغ تخمگذار و ۱۰میلیون پولت
اســت؛ به عبارتی بیش از  ۱۰درصد
ظرفیتمان ،به خاطر آنفلوآنزا از مدار
تولید خارج شده است.
  جلوگیری از بحران
معــاون امــور دام وزارت جهــاد
کشــاورزی در رابطه بــا تدابیری که
در راستای جلوگیری از بحران در این
زمینه اندیشــیده شده ،اظهار کرد :از
ابتدای سال ما با کمک تولیدکنندگان
برنامهریزی خوبی را کردیم تا بالفاصله
بعد از اینکــه واحدهایی غیرفعال و
مرغهایشــان بر اثــر آنفلوآنزا حذف
میشوند ،بتوانیم در مکانهای پاک
تحت نظر دامپزشــکی جوجهریزی
جداگانهای داشــته باشیم که بتوانیم
آن را جایگزیــن کنیــم .همچنین
سعی میکنیم جوجهریزی را سرعت
بیشــتری بدهیم تا بتوانیم جایگزین
واحدهای حذفی کنیم.
رکنی خاطرنشان کرد :از مجموع
حــدود  ۱۵تا  ۱۶میلیون قطعه مرغ
حذف شده ،نزدیک به هشت میلیون
را موفق شدیم جایگزین کنیم و حدود
هشت میلیون هنوز کسری داریم که
بایــد آن را در برنامه آتی مدنظر قرار
دهیم و با کمک خود تولیدکنندگان
این کار را پیش ببریم.
وی افزود :پیشبینی ما این است

  معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی :پیشبینی ما این است
که حدود هفت تا هشت درصد ،کسری تخممرغ در ماه را به صورت
مستمر تا نزدیک عید داشته باشیم ،بنابراین برای اینکه در سبد
غذاییمردمنیزاختاللایجادنشودتوسطاتحادیهسراسریمرغداران
تخمگذارکهمسوولیتتنظیمبازارتخممرغرادرکشوربرعهدهدارد،
بخشی از این نیاز از کشورهای پاک تامین میشود و در سبد غذایی
مردم قرار خواهد گرفت

که حــدود هفت تا هشــت درصد،
کســری تخممرغ در ماه را به صورت
مستمر تا نزدیک عید داشته باشیم،
بنابراین برای اینکه در ســبد غذایی
مردم نیز اختالل ایجاد نشود توسط
اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار
که مســوولیت تنظیم بازار تخممرغ
را در کشــور بر عهده دارد ،بخشــی
از این نیاز از کشــورهای پاک تامین
میشــود و در سبد غذایی مردم قرار
خواهد گرفت.
 تالش میکنیم به سفره مردم
لطمه وارد نشود
معــاون امــور دام وزارت جهــاد
کشــاورزی در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه چه اقداماتی در این راســتا
صورت گرفته است ،گفت :طی چند
روز گذشته اقدامات موثر و خوبی در
این زمینه انجام ش د و هماکنون تقریبا
یک شرایط عادی را در این زمینه داریم
ولی فکر میکنم با این موضوع و مقدار
کمبودی که وجود دارد ،باید تاحدود
فروردینماه کنار بیاییم.
رکنــی افزود :تمــام تالشمان را
میکنیم که به سفره غذایی مردم نیز
لطمهای وارد نشود و به شکلی بتوانیم
این کمبود را با تامین از جاهای دیگر
جبران کنیم .در مجموع تراز تجاری
ما در تخممرغ طی سالجاری مثبت
بوده است ،در نیمه اول سال که شرایط
عادیتر بود ،بیش از هشــت هزار تن
صادرات داشتیم ،االن نیز ممکن است
بخشی از نیازمان را وارد کنیم.
وی اظهــار کرد :ما بــرای میزان
واردات محدودیتی قائل نشــدهایم،
بنابراین به تناسب کشش و نیاز بازار
این اقدام انجام میشود .البته چندان
رغبت بــه اینکــه واردات به صورت
گسترده انجام شود نداریم ،با توجه به
منابع انبوه داخلی که داریم امیدواریم
با مدیریت شــرایط موجود و کنترل
بیماری موفق شویم که تولیدمان را از
منابع داخلی تامین کنیم.

 به دنبال واردات اضافه نیستیم
رکنی خاطرنشــان کرد :حتی اگر
واردات هم داشته باشیم بیش از ۹۵
درصد نیازمان حتما از منابع داخلی
تامین میشــود حدود چهار تا پنج
درصــد آن از طریــق واردات تامین
میشود که این مساله نیز کامال موقتی
اســت .بازار به صورت مستمر پایش
میشود و هر زمان نیاز نبود این واردات
بالفاصله قطع خواهد شــد .با کنترل
بیماری دوباره شرایط صادرات برای ما
فراهم میشود ،بنده این مقطع را خیلی
زودگذر و قابل مدیریت میدانم.
وی در پاســخ به سوالی مبنی بر
اینکه تاکنون چقدر تخممرغ وارد کشور
شده است ،به مهر گفت :حدود  ۲۰هزار
تن ثبت سفارش و آنچه وارد شده عدد
قابل توجهی نیست؛ کمتر از هزار تن
تخم وارد کشور شده است.
معــاون امــور دام وزارت جهــاد
کشاورزی بیان کرد :به دنبال واردات
اضافه نیســتیم و این واردات تنها در
حد ضرورت انجام میشــود .بنابراین
قراردادها و سیستم تنظیم شده برای
اینکه نیاز تامین شود اما شدت واردات
برحسب نیاز در مقاطعی که الزم است
باال و پایین میشود.
وی در مورد ذخیرهسازی هم گفت:
ذخیرهسازی را هم از منابع داخلی و
هم از منابــع وارداتی انجام میدهیم
که تنظیم بازار توسط بخش ذیربط
به شکل مناسبی انجام شود.
رکنی در این خصوص ادامه داد:
البته ذخیرهسازی برای فصلی که در
آن قرار داریم انجام میشــو د چون از
خود فروردین بالفاصله مصرف کاهش
پیدا میکنــد .تا قبل از عید مراکزی
مانند شیرینیپزیها و ...فعال هستند،
که برای آن فصل ذخیرهسازی انجام
میشود و هیچ مشکلی وجود ندارد.
 مشکلی در تامین مرغ نداریم
معــاون امــور دام وزارت جهــاد
کشاورزی همچنین در پاسخ به سوالی

مبنی بر اینکه آیا ممکن است شیوع
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و
افزایشقیمتتخممرغزمینهسازگرانی
مرغ در کشور شود ،گفت :این مسایل
چنــدان ربطی به هم نــدارد ،برخی
میگویند آنفلوآنزا نخست مرغ را تلف
میکند .پس مرغ هم باید گران شو د در
حالی که مرغ تخمگذار با مرغ گوشتی
متفاوت است .واحدهایی که تخمگذار
ال به
هستند حساسیت باالتری برای ابت 
آنفلوآنزا دارند و در واحدهای گوشتی
گزارش بســیار بســیار نادری داریم.
در تامین گوشت مرغ مشکلی وجود
ندارد و شــرایط کامال عادی اســت.
امیدواریم این وضعیت استمرار یابد،
ضمــن اینکه قیمت مــرغ از چیزی
که در بازار پیشبینی شده بود بسیار
پایینتر است.
رکنی افزود :هماکنون نرخ مرغ زیر
قیمت تمامشده است و اعتقاد داریم
تولیدکنندگان مقداری مظلوم واقع
شــدهاند و قیمت پایینتر از چیزی
است که باید باشد .در تولید هم هیچ
اختاللــی وجود نــدارد؛ در مقاطعی
مصرف ممکن است پرکششتر باشد
که باید آن را مدیریت کنیم و اگر الزم
شد از ذخایر داخلی استفاده خواهیم
کرد اما در حال حاضر هیچ مشکلی در
این زمینه نداریم.
 ادعای تعادل بازار گوشت
معــاون امــور دام وزارت جهــاد
کشاورزی همچنین در رابطه با بازار
گوشت قرمز نیز توضیحاتی ارائه داد
و گفت :با وجود اینکــه روند تامین
گوشت غیرمنجمد از منابع غیرداخلی
مقداری مشکل بود اما این کار توسط
دســتگاههای ذیربط پیگیری و نیاز
کشور پوشش داده شــد .در سه ماه
گذشته نیز سیر نرخ گوشت کاهشی
بوده و حداقل سه هزار تومان کاهش
قیمت در شقه کامل را داشتیم .االن
در فروشگاههای زنجیرهای که در سطح
شهر تهران فعالیت میکنند ،نیمشقه
بدون چربی وارداتی کیلویی  ۳۳تا ۳۴
هزار تومان عرضه میشود.
وی با بیــان اینکه در حال حاضر
شرایط بازار گوشــت متعادل است،
اظهار کرد :شرایط کامال متعادل است،
منابع داخلی به اندازه کافی است ،تولید
به اندازه کافی انجام میشود و بازار را
تامین میکند .البته امیدواریم بتوانیم
به سمت و سویی برویم که هر روز از
میزان واردات کاسته و به میزان تامین
از منابع داخل افزوده شود.
رکنی در زمینه واردات گوشت نیز
بیان کرد :بیش از  ۹۰درصد نیازمان
از منابع داخل و کمتر از  ۱۰درصد
از طریق واردات تامین میشود .این
 ۱۰درصد قبال بــه صورت منجمد
وارد میشد اما االن بخشی از آن به
صورت گوشت تازه وارد میشو د که
مقداری عملیات بازرگانی و حمل و
نقل آن مشکل است اما با این حال
تامین شده است .البته نیازمان حدود
 ۹۳۰تا  ۹۴۰هزار تن است که برای
سالجاری برآورد تولید  ۸۳۸هزار تن
است که از محل دامهای سنگین و
ســبک تامین میشود .وی در مورد
واردات گوشت گرم نیز گفت :این کار
نه خیلی زیاد اما برای رفع نیاز بازار
انجام میشود.

