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 سال بیست و نهم
 شماره 8113

حضــور  بــا  اخیــراً  کــه  جلســه ای  در 
رئیس جمهــور برگــزار شــده بــود، وزارت 
جهــاد کشــاورزی موظــف شــد قیمت 10 
قلم کاالی اساســی خوراکی را تا پایان ماه 

مبارک رمضان 1402 تثبیت کند.
جهــاد  وزارت  کــه  جلســه  ایــن  در 
کشــاورزی پیشــنهادهایی بــرای تثبیــت 
10 قلــم کاالی اساســی خوراکــی شــامل 
برنــج، روغن، مــرغ، تخم مرغ، گوشــت، 
پنیر، ماست، شیر، شــکر و ماکارونی ارائه 
کــرده بــود، مصــوب شــد ایــن وزارتخانه 
برنامه هایــی را بــرای تثبیــت قیمت این 
10 قلــم کاال تــا پایان ماه مبــارک رمضان 
1402 اجرایی کند. همچنین وزارت جهاد 
کشاورزی موظف شــد برنامه پیشنهادی 
خــود را بــرای کاهــش و تثبیــت قیمــت 
مــواد غذایی ظــرف یک هفته بــه دولت 
ارائه کند. طی ســال جاری پــس از حذف 
ارز 4200 تومانــی، قیمــت کاالی اساســی 
با افزایش روبه رو شــدند، بــا این حال اما 
دولت مابه التفــاوت افزایش قیمت این 
کاالهــا را در قالــب یارانه نقــدی به مردم 
پرداخــت کــرد و قــرار اســت از هفته های 
آینــده در سراســر کشــور طــرح کاالبــرگ 
الکترونیکــی بــرای خریــد ایــن کاالهــای 
اساســی را به اجرا برساند. در این گزارش 
قصد داریم بــه آخرین وضعیت قیمت 
ایــن کاالهــای اساســی در بــازار و تولیــد و 

تأمین آنها در بازار بپردازیم.
ë مرغ همچنان ارزان تر از قیمت مصوب

بــا توجــه بــه تســهیالت اعطــا شــده 
و  تولیدکننــدگان  بــه  ســیزدهم  دولــت 
اتحادیه، صفر شــدن عوارض صادراتی 
مــرغ، جمــع آوری مــرغ مــازاد توســط 
شــرکت پشــتیبانی امور دام، رفع تعهد 
ارزی صادرکننــدگان مــرغ و بیمــه 100 
طــی  مرغــداران  تولیــدات  درصــدی 
چهــار ماهه اخیر، میــزان جوجه ریزی با 

افزایش 30 درصدی روبه رو شده است. 
به طوری که تابســتان سال جاری میزان 
جوجه ریزی 90 میلیــون قطعه بود ولی 
در ماه قبل به 110 میلیون قطعه و در ماه 
جاری نیــز آنطور که اتحادیــه مرغداران 
اعالم کرده به 120 میلیون قطعه خواهد 
رســید. از همیــن رو طــی یک مــاه اخیر 
میزان گوشت مرغ آماده تحویل به بازار 
بیش از نیاز مصرفی مردم بوده، تا آنجا 
کــه رفته رفتــه قیمت هر کیلوگــرم مرغ 
در بــازار کاهش یافتــه و طی دو ماه اخیر 
شاهد کاهش 15 هزار تومانی قیمت این 

کاالی اساسی بودیم.
قیمت مصوب مرغ در ســتاد تنظیم 
بازار 63 هزار تومان اســت که در روزهای 
آتــی مرغ به قیمت هر کیلوگرم 50 تا 54 

هزار تومان به فروش رسیده است.
ë مــازاد 200 هــزار تنــی تولیــد تخــم مرغ 

 در کشور
همزمان با افزایش مصرف تخم مرغ 
در کشــورمان، تولیــد ایــن محصــول نیــز 
بــا افزایش 80 هزار تنی نســبت به ســال 
گذشــته از یــک میلیون و 120 هــزار تن به 
یک میلیون و 200 هزار تن رســیده است. 
در همین خصوص ناصر نبی پور، رئیس 
هیــأت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخمگــذار 
اســتان تهــران در گفت و گــو بــا »ایــران« 
تصریــح کــرد: بــا ایــن میــزان تولیــد در 
سال جاری باید 200 هزار تن تخم مرغ به 
کشورهای همســایه صادر شود. براساس 
آخریــن تصمیم وزارت جهاد کشــاورزی 
تولیــدی  واحدهــای  از  حمایــت  بــرای 
قیمــت هــر شــانه تخم مــرغ از 76 هــزار 
تومان در آذرماه ســال جاری بــه 89 هزار 
تومــان در ماه جاری رســید و قیمت بازار 
ایــن محصول نیز در حال حاضر از 85 تا 

95 هزار تومان متغیر است.
ë میــزان باالتریــن  بــه  برنــج   ذخایــر 

خود رسید
در سال زراعی گذشته )1401-1400( با 

وجود خشکسالی گسترده در کشور، میزان 
تولیــد برنــج براســاس اعــالم مســئوالن 
وزارت جهــاد کشــاورزی 2 میلیــون و 400 
تا 2 میلیون و 500 هزار تن برآورد شد که 
این میزان افزایشــی 30 درصدی نسبت 

به سال زراعی گذشته داشته است.
طــی 9 ماهه ســال جاری یک میلیون 
و 418 هــزار و 991 تــن برنج به ارزش یک 
میلیــارد و 732 میلیــون و 700 هزار دالر 
وارد شــده، این امر نشان دهنده آن است 
که واردات برنج به لحاظ وزنی نسبت به 
ســال گذشــته افزایش 197 درصدی و به 
لحاظ ارزشی افزایش 263 درصدی را به 

خود دیده است.
بنابراین با این میــزان تولید و واردات 
در کشــورمان بــازار و انبارها مملو از برنج 
تولیــدی و وارداتــی اســت که همیــن امر 
واحدهــای  در  قیمــت  کاهــش  ســبب 

شالیکوبی برنج در شمال کشور شود.
ë  روغــن قیمــت  درصــدی   تخفیــف20 

در قفسه فروشگاه ها
با اصالح ارز ترجیحی عالوه بر از بین 

بردن مزیت قاچاق روغن به کشــورهای 
همســایه، مصــرف ایــن محصــول نــزد 
خانوارهــای ایرانــی نیــز منطقــی شــد به 
طوری که براساس اعالم فعاالن صنعت 
روغــن میزان مصــرف از 2 میلیون و 400 
هزار تن در ســال گذشــته به یک میلیون 
و 400 هــزار تــن رســیده اســت؛ به همین 
از میــزان واردات کاســته شــده و  دلیــل 
کارخانجــات و فروشــگاه های زنجیــره ای 
روغــن خود را با تخفیــف 20 درصدی به 

خریداران عرضه می کنند.
نخســت  مــاه  طــی 9  اســت  گفتنــی 
ســال جاری یک میلیون و 141 هزار و 105 
تــن و 491 کیلوگــرم انــواع روغــن خام به 
ارزش دو میلیارد و 7 میلیون و 822 هزار 
و 222 دالر وارد کشــور شــده اســت و بازار 
هیچگونه نوســان قیمت یا کمبودی را به 

خود نمی بیند.
ë واردات گوشت گرم برای تعدیل قیمت

با وجود آنکه دام مازاد زیادی در کشور 
وجود دارد و از طرف دیگر سردخانه های 
شرکت پشتیبانی امور دام مملو از گوشت 

منجمــد اســت، اما قیمت گوشــت قرمز 
طــی یــک مــاه اخیــر بــا افزایــش زیادی 
روبه رو شــد به همین دلیــل وزارت جهاد 
کشــاورزی اقــدام به واردات گوشــت گرم 
کــرده و از هفتــه آینده هر کیلوگــرم از این 
گوشــت ها بــا قیمتــی کمتــر از 200 هــزار 
تومان به دســت مصرف کنندگان خواهد 

رسید.
ë  ،ثبــات قیمــت لبنیــات )پنیر، ماســت

شیر( در بازار
در حال حاضر میزان تولید لبنیات در 
کشــورمان با افزایش قابل توجهی روبه رو 
شــده اســت به همین دلیل کارخانجات 
لبنــی عــالوه بــر تأمیــن بــازار داخــل، به 
دنبال سود سرشــار صادراتی نیز هستند. 
بــه طــوری که بــا توجــه بــه حمایت های 
دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی 
رشــد 66  بــا  اخیــر  مــاه   9 در  صــادرات 
درصدی نســبت به سال گذشــته مواجه 
شده و طی این مدت 371 هزار و 304 تن 
فرآورده های لبنی به ارزش 528 میلیون 
و 208 هزار دالر صادر شده است. آن طور 

که انجمن صنایع لبنی گفته، کارخانجات 
تولیدکننده این محصوالت هیچ قصدی 
بــرای افزایــش قیمت تــا ماه هــای آینده 

ندارند.
ë وفور تولید شکر در کشور

قیمــت ایــن محصــول هم اکنــون در 
بــازار بیــن 20 تــا 24 هــزار تومــان اســت، 
فعاالن بازار شکر معتقدند پس از اصالح 
ارز ترجیحی میزان مصرف این محصول 
ســاالنه بــه 2 میلیون تــا 2 میلیــون و 100 
هــزار تن رســیده اســت کــه از ایــن میزان 
هم اکنون یک میلیون و 500 هزار تن آن 
معموالً از تولید و مابقی از طریق واردات 

تأمین می شود.
طبق اعالم وزارت جهاد کشــاورزی 
پیش بینی هــا حاکــی از آن اســت کــه تا 
پایان ســال جــاری یک میلیــون و 500 
هزار تن شکر تولید شود که از این میزان 
900 هزار تــن آن مربوط به چغندرقند 
و 600 هــزار تــن آن نیز از طریق کشــت 
نیشــکر تأمیــن شــود بــه همیــن دلیل 
آینــده ای  در  معتقدنــد  کارشناســان 
نزدیک کشورمان در تولید شکر خودکفا 

خواهد شد.
با ایــن حــال امــا دولت ســیزدهم به 
دلیــل خشکســالی در کشــور و بــاال بردن 
ضریب امنیت غذایی، شــکر بیشــتری را 
نسبت به نیاز بازار وارد کرده است تا هیچ 

گونه اختاللی در این بازار به وجود نیاید.
ë وضعیت قیمت ماکارونی

مصــرف  میــزان  حاضــر  حــال  در 
ماکارونی در کشور بین ۶00 تا 800 هزار تن 
در سال بوده و عالوه بر این میزان ساالنه 
250 هزار تن ماکارونی نیز برای صادرات 
به کشورهای دیگر تولید می شود. قیمت 
این محصول نیز در بــازار از زمان اصالح 
ارز ترجیحی در کشورمان تغییری به خود 
ندیده و عمدتاً شــرکت های تولیدکننده، 
این محصول را با تخفیفی 10 درصدی به 

مصرف کنندگان عرضه می کنند.

تکذیب واردات گوشت حیوان حرام گوشت به کشور
در پی انتشــار فیلمی در فضای مجازی سازمان دامپزشکی کشور با صدور 
 اطالعیه ای واردات گوشــت حیوان حرام گوشــت را به کشــور تکذیب کرد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان دامپزشکی کشور با صدور اطالعیه ای 
واردات گوشــت حیوان حرام گوشــت به کشــور را تکذیب کرد. اخیراً کلیپی 
بدون هیچ مســتندی در فضای مجازی منتشــر شــده اســت، فیلم مذکور 
مبنــی بــر واردات گوشــت حیوان حرام گوشــت به کشــور، مربوط به ســال 
1396 بوده و کلیه مطالب آن کذب و شایعه است. جمهوری اسالمی ایران 
تحت پروتکل های بهداشتی با حضور ناظرین شرعی و بهداشتی اقدام به 
تولید گوشــت در کشــتارگاه های خارج از کشــور می نماید و واردات گوشت 
گوســفندی از چین، مغولســتان و هر کشــور دیگر طبق ضوابط بهداشــتی 
ســازمان دامپزشکی کشــور، صرفاً با شــرایط فوق و به صورت قطعه بندی 
منجمــد و بســته بندی هــای کارتنــی 10 تا 15 کیلویی وارد کشــور می شــود. 
همچنین در مبادی ورودی کشور توسط سازمان دامپزشکی کشور بازدید و 

نمونه برداری و آزمایش های الزم مربوطه صورت می پذیرد.

تقاضای مرغ گرم ۲۰ درصد افزایش یافت
مدیر بهره برداری و بهداشــت سازمان مدیریت میادین شهرداری گفت: 
در ۴8 ســاعت گذشــته بازار تقاضا 20 درصد رشــد داشــته و خرید مردم 
ســبب می شــود تا هــم به ســبد خانوارهــا و هم بــه تولیدکننــدگان کمک 
شــود. به گزارش خبرنگار مهر، خســرو مقدســی زاده، مدیــر بهره برداری 
و بهداشــت ســازمان مدیریت میادین شــهرداری در برنامه خبری سیما 
گفــت: امــروز نرخ مرغ گرم عرضه شــده در میادین میــوه و تره بار تهران 
هــر کیلو ۵3 هزار تومــان بوده و با وجود افزایش قیمت همچنان 10 هزار 
تومان پایین تر از نرخ مصوب ســتاد تنظیم بازار اســت. وی با بیان اینکه 
نــرخ عمــده این محصــول پروتئینی ۴7 هزار تومان اســت، افــزود: امروز 
۶00 تن بار مرغ گرم توزیع شــد که نســبت به روز گذشــته 20 تن افزایش 
یافتــه بــود. در حال حاضر همچنــان با مازاد تولید روبه رو هســتیم. مدیر 
بهره برداری و بهداشــت ســازمان مدیریت میادین شهرداری اظهار کرد: 
در ۴8 ســاعت گذشــته بازار تقاضای 20 درصد رشد داشته و خرید مردم 
سبب می شود تا هم به سبد خانوارها و هم به تولیدکنندگان کمک شود.

تولید قزل آال به ۱۲۰ هزارتن می رسد
مدیرعامــل اتحادیــه تعاونــی ماهیــان ســردآبی گفــت: بــا مهیا بودن شــرایط 
صادرات پیش بینی می شود که تولید قزل آال در سال آینده به 120 هزارتن برسد. 
آرش نبی زاده گفت: همه ساله کاهش قیمت مرغ اثر مستقیمی در بازار قزل آال 
داشت، اما امسال به سبب بهبود صادرات در سه ماهه دوم به کشورهای عربی 
بویژه عراق تأثیری در افت قیمت قزل آال نداشــته است. وی قیمت تمام شده 
هــر کیلو قــزل آال را 11۵ هزارتومان اعالم کرد و گفــت: هم اکنون قیمت هر کیلو 
قزل آال در عمده فروشــی تهران 110 تا 11۵ هزار تومان اســت. نبی زاده می گوید: 
بنابر آخرین آمار در ســه ماهه دوم امســال، 7 هزار و ۵00 تن قزل آال صادر شــد 
که به نظر می رســد تا پایان ســال به 8 هزار و ۵00 تن برســد. این در حالی است 
که بعد از کاهش تولید قزل آال بعد از وقوع سیل پیش بینی می شد که صادراتی 
نداشــته باشــیم. مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی ماهیان ســردآبی گفت: امســال 
تولید قزل آال به 90 تا 9۵ هزار تن می رســد، اما با اســتمرار روند بهبود صادرات 

پیش بینی می شود که تولید قزل آال سال آینده به 120 هزار تن برسد.

بار
اخ تثبیت قیمت ۱۰ کاالی اساسی تا پایان رمضان ۱۴۰۲

براساس مصوبه ابالغ شده دولت به وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد
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قیمت برنج، روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت، پنیر، ماست، شیر، شکر و ماکارونی تا پایان رمضان ثابت خواهد ماند


