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حاکم است

در ش��رایط اقتصادی امروز کشور و باتوجه 
ب��ه میزان عرض��ه و تقاضا در حوزه مس��کن، 
ش��اید مهم ترین راه برق��راری آرامش در بازار 
مسکن، تقویت فعالیت های تولیدی مسکن در 
قالب تعاونی ها باشد، اما حقیقت این است که 
تعاونی های مسکن به ویژه تعاونی های مسکن 
دولتی و سازمانی، نتوانسته اند تاکنون عملکرد 

درخشان و مطلوبی از خود نشان بدهند.
در واقع در نگاه کلی این طور به نظر می رسد 
که این تشکل ها تا امروز نتوانسته اند به شکل 
مطلوب به انجام وظیف��ه بپردازند و به هدف 
ذاتی و مهم خود که جمع آوری س��رمایه های 
خرد و هدایت آنها به سمت ساخت وساز بوده، 
دست پیدا کنند که البته گالیه تعاونی ها نیز 
در ای��ن زمینه قابل تامل اس��ت. این فعاالن 
غالبا از دس��ت اندازهای اداری فراوان و گاهی 
غیرقابل گذری ش��کایت دارند که در مس��یر 
برنامه ریزی ش��ده آنها قرار گرفته و آنها را از 

ادامه راه بازمی دارد.
در�بروکراسی�ها�گیر�نکنیم��

یک��ی از نکات قابل ذکر و مش��کالت عمده 
فعاالن حوزه مسکن در فرآیند ساخت مسکن 
در تعاونی ه��ا، توق��ف ام��ور در پیچ وخم های 
اداری ب��رای ص��دور مج��وز و تعام��الت ب��ا 
دستگاه ها به ویژه شهرداری ها است و این روند 
گاهی به قدری فرسایشی و زمان بر می شود که 
در نهای��ت کار نیمه کاره و ره��ا می ماند. این 
موضوعی است که پیش تر از این نیز مسئوالن 
مختل��ف در اتاق تع��اون و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، درباره آن هش��دار داده و بر 
ل��زوم بازنگری در این روند تاکید داش��ته اند؛ 
تاکی��دی که گرچ��ه الزم بوده ام��ا همچنان 
اقدامی عملی و شایسته و بایسته انجام نشده 
و ما همچنان در موارد زیادی دچار کندی در 

روال امور هستیم.
مزیت�تعاونی�مسکن�چیست��

به طور کلی سرمایه گذاری در حوزه مسکن 
در قال��ب تعاونی ها، عالوه ب��ر اینکه می تواند 
موجب حفظ س��رمایه و دارایی مردم  ش��ود، 
در این ش��رایط پرتنش در بازارهای مختلف 
از جمله بازار مس��کن امری ضروری اس��ت و 
باعث ایجاد ارزش افزوده قابل توجه می ش��ود. 
همچنی��ن تجربی��ات و آم��ار این ح��وزه در 
س��ال های گذش��ته نش��ان می ده��د نمودار 
س��وددهی و ارزش افزوده برای افرادی که در 
این عرصه قدم می گذارن��د، همواره صعودی 
خواه��د ب��ود. تعاونی ها ع��الوه ب��ر اینکه از 
بهتری��ن جایگاه مردمی ب��رای تحقق اهداف 
اقتص��اد مقاومت��ی برخوردارن��د، می توانند با 
برط��رف کردن آس��یب کاره��ای جمعی و با 
تمرین کار اقتص��ادی و جمعی، به توانمندی 
نیروهای انس��انی کمک کنن��د. از آنجایی که 
تعاونی ه��ا می توانند عالوه ب��ر اعتمادآفرینی، 
تولید ثروت و هم افزایی داشته باشند، جامعه 
و بخش اقتصادی کشور باید روز به روز بیشتر 
بخش تعاونی را باور کنند و به نقش و جایگاه 

بی بدیل آنها توجه ویژه ای داشته باشند.
باید�به�حومه�ها�توجه�کرد��

آماره��ا و بررس��ی ها نش��ان می ده��د در 
س��ال های اخیر به دلیل نوس��انات قیمتی در 
بازار مس��کن، انگی��زه برای ساخت وس��از در 
حومه ش��هرها افزایش یافته اس��ت. طبیعی 
است که در این شرایط با افزایش کنترل نشده 
قیمت مس��کن و مصالح، تقاضای مردم برای 
خرید مل��ک به دلیل جذابی��ت در قیمت، در 
حومه ش��هرها افزایش می یابد. در این شرایط 
گرچ��ه تعدادی از پیمان��کاران فعال در حوزه 
مس��کن برای پاسخ به این نیاز بازار، به سمت 
ساخت وس��از در حومه ش��هرها می روند، اما 
تعاونی ه��ای س��ازمانی و خصوص��ی تاکنون 
رغب��ت چندانی ب��ه ساخت وس��از در حومه 

شهرها نداشته اند.
اعتماد�را�برگردانیم��

به نظر می رس��د در این سال ها اعتماد مردم 
به تش��کل هایی مثل تعاونی ه��ا کمرنگ تر از 
گذش��ته ش��ده اس��ت؛ بر همین اساس الزم 
اس��ت بازس��ازی اعتماد مردم به تعاونی ها و 
تقویت فعالیت و قدرت س��اختاری آنها، جزو 
اولویت های برنامه های فعاالن حوزه مس��کن 
در قال��ب تعاون��ی و نی��ز سیاس��ت گذاران و 
تصمیم گی��ران اقتصادی قرار گیرد. این هدف 
می تواند با مس��اعدت دس��تگاه های مسئول 
و با اس��تفاده از ابزارهای��ی مانند حمایت های 
مختلف از جمله اختصاص زمین های مرغوب 
ب��ه تعاونی ها و س��هولت در فرآیندهای انجام 

کار، با سرعت بیشتری تحقق یابد.
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چرا�وابسته�به�واردات�هستیم!؟

واردات�کره�توجیه�اقتصادی�نداردباید�منتظر�سلطان�کره�باشیم؟

کره�تولید�داخل�به�بازار�رسید

سخن�آخر

کره�سهمیه�بندی�شد!

محمدرضا اس��ماعیلی، عض��و اتحادیه فرآورده های لبن��ی در گفت وگو با 
گس��ترش نیوز اعالم کرد: ساالنه حدود ۴۰۰ میلیون دالر صرف واردات کره 

می شود که یکی از دالیل آن ذائقه چرب پسند مردم کشور است. 
وی گفت: در کش��ورهای دیگر مردم بیشتر شیر کم چرپ یا بدون چرپی 

استفاده می کنند و کارخانه های تولید محصوالت لبنی چربی شیر را به کره 
تبدیل و به کشورهای دیگر صادر می کنند. 

عض��و اتحادیه فرآورده های لبنی در این زمینه افزود: کارخانه های صنایع 
لبن��ی داخلی توانایی تولید کره را دارند اما متاس��فانه چون تولیدکنندگان 

لبنی ازس��وی مسئوالن حمایت نمی ش��وند، کمتر به تولید کره می پردازند 
و اگ��ر مابه التفاوت واردات کره به کارخانه های تولید لبنیات اختصاص یابد 
این تولیدکنندگان قادر به تولید کره هس��تند و خواهند توانس��ت که نیاز 

داخلی را تامین کنند.

علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
ای��ران درب��اره چرایی کاه��ش عرضه ک��ره در بازار و 
افزای��ش قیمت ای��ن محصول اظهار ک��رد: باتوجه به 
اینک��ه بخش قابل توجه��ی از گاوهای ش��یرده ایران 
از نژادهایی هس��تند که ش��یر کم چرب دارند، چربی 
موجود در این ش��یرها بیش��تر برای ماست ها، شیرها 
و دوغ های پرچرب موجود در بازار اس��تفاده می شود 

و عم��ال نژاد این گاوها طوری نیس��ت که بتواند نیاز کش��ور در 
حوزه هایی مانند کره یا خامه را برطرف کند.

وی در این باره افزود: باتوجه به این شرایط، در تمام سال های 
گذشته، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز کره کشور از طریق وارداتی 

برطرف شده و این روال جدید نیست.
عض��و اتاق بازرگانی ای��ران با بیان اینکه ب��رای مطرح کردن 
ش��عارهایی چ��ون خودکفای��ی در تولی��د کره بای��د باتوجه به 
واقعیت های اقتصادی سخن گفت، توضیح داد: اینکه ما بخواهیم 
نژادی از گاو را در ایران فعال کنیم که ش��یر پرچرب مناس��ب 
ب��رای تولید ک��ره را در اختی��ار ما بگ��ذارد، موضوعی پیچیده، 
طوالنی م��دت و نیازمند منابع اعتباری گس��ترده خواهد بود؛ از 
این رو الاقل در ش��رایط فعلی، واردات بخش��ی از نیاز کش��ور، 

گزینه غیرقابل انکار است. شریعتی درباره عوامل موثر 
در گرانی و کمیاب ش��دن کره در بازار داخلی تصریح 
کرد: کره در ماه های ابتدایی سیاست ارزی جدید، ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی دریافت می کرد و پس از آن نیز برای 
مدت��ی ارز حمایتی گرفت اما در حال  حاضر این ارزها 
دیگ��ر تخصیص پیدا نمی کن��د و احتماال علت اصلی 
اتفاقات روزهای اخیر در بازار، افزایش هزینه ارزی در 

واردات این محصول است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: برای برط��رف کردن مش��کالت این 
ح��وزه، باید نح��وه مدیریت ارزی این بازار در ماه های گذش��ته 
به ش��کل جزئی بررسی شود؛ اینکه در ماه های گذشته چه افراد 
یا ش��رکت هایی برای کره ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند، چه مقدار 
از این محصول را وارد کش��ور و در کجا توزیع کردند، س��واالتی 
است که باید به آنها پاسخ داده شود. شریعتی در این باره تاکید 
کرد: ما در جایگاهی نیس��تیم که فرد خاصی را مورد اتهام قرار 
دهی��م اما در کل وقت��ی ارز چندنرخی اس��ت، احتمال رانت و 
سوءاس��تفاده نیز وجود دارد و اگر امروز این موضوع را به شکل 
دقیق مورد بررس��ی قرار ندهیم، بعید نیس��ت ک��ه در آینده با 

پدیده ای مثل سلطان کره نیز مواجه شویم.

رض��ا باکری، دبی��ر انجمن صنایع 
لبن��ی ای��ران نی��ز در گفت وگ��و با 
خبرن��گار  ب��ه رون��د واردات 
کره اش��اره و تصری��ح می کند حدود 
یک س��ال اس��ت که کره وارد کشور 

نمی شود.
وی در این باره گفت: تا زمانی که 

ب��ا تخصیص ارز دولتی، ک��ره خارجی ارزان تر 
از کره تولی��د داخل بود، خود ب��ه خود تولید 
داخل��ی صرفه نداش��ت ام��ا در ح��ال  حاضر 

این گونه نیست.
باکری در این باره عنوان کرد: با گران شدن 
ش��یر خام و از طرف دیگ��ر افزایش نرخ دالر، 
اگ��ر بخواهیم ک��ره را در حجم های باال وارد و 
بس��ته بندی کنیم، باید آن را با قیمت هر کیلو 
۱۰۳ هزار تومان بفروشیم، این در حالی است 
ک��ره تولید داخل با قیم��ت کمتر قابل فروش 

است.
وی در ای��ن باره با اش��اره به اینکه از س��ال 

۹۷ تاکنون ب��رای واردات کره ارزی 
تخصیص داده نش��ده، خاطرنش��ان 
کرد: حدود یک سال است که کره ای 

وارد کشور نمی شود.
دبیر انجم��ن صنایع لبن��ی ایران 
بی��ان ک��رد: کارخانه ه��ای لبنی��ات 
مدرن تری��ن ابزار تولید ک��ره را وارد 
کش��ور کردند و در حال تولید کره هستند، اما 
وقتی چربی حاصل از ش��یر خام را به س��مت 
تولید ک��ره آن هم به میزان ۵۰ ه��زار تن نیاز 
کش��ور می بریم از آن طرف شیر تولیدی بدون 
چربی باید به خط تولید شیرخش��ک برود که 
در آن صورت شیرخش��ک ب��ا افزایش تولید و 

تراکم مواجه می شود.
باکری یادآور ش��د: اگر همه فشار تولید کره 
را روی دوش شیرخام کش��ور بیندازیم، و اگر 
کارخانه ه��ا ۵۰ ه��زار تن کره را از ش��یر خام 
بگیرند، نرخ چربی از این هم بیشتر خواهد شد 

و نرخ شیر خام هم افزایش می یابد.

البت��ه انجم��ن صنای��ع فرآورده ه��ای لبن��ی مدت��ی بعد، 
توضیحاتی را به طور رس��می منتش��ر کرد و درباره تولید کره 

داخلی توضیحاتی را ارائه داد.
ب��ه گزارش  به نق��ل از انجمن صنای��ع فرآورده های 
لبن��ی، میزان مصرف روزانه کره حیوانی در کش��ور ۱۰۰ تن، 
میزان واردات کره با ارز مرجع )۴۲۰۰( ۴۵ هزار تن از انتهای 
سال ۱۳۹۷، تعداد روزهای برآوردی برای مصرف کره حیوانی 
از ابت��دای ۱۳۹۸ ت��ا انتهای مرداد ۵۲۰ روز و نیاز کش��ور از 

ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون ۵۲۰۰۰ هزار تن است.
تحلی��ل ای��ن آماره��ا نش��ان می ده��د موج��ودی ذخیره 
اس��تراتژیک کشور برای کره حیوانی تا تابستان قابل اتکا بوده 
که با پایان ذخایر کش��ور در انبارها به واس��طه ظرفیت سازی 
و توانمندی های صنعت لبنی کش��ور از ابتدای ش��هریور کره 
تولید داخل با قیمت��ی ۳۵ درصد کمتر از قیمت جهانی وارد 

بازار شده است.
تمامی فرآین��د واردات کره حیوانی و توزیع آن در کش��ور 
از ابتدا تاکنون تح��ت نظارت نهادهای نظارتی و امنیتی بوده 
است. در یک س��ال و نیم گذشته قیمت کره وارداتی در بازار 
به دلیل تعهد و مس��ئولیت پذیری ش��رکت های لبنی با رعایت 
کام��ل قیمت های مص��وب تغییری نداش��ته و ک��ره حیوانی 
صدگرمی با نرخ ۴۵۰۰ تومان عرضه شده و در این مدت کلیه 

تعهدات شرکت های لبنی واردکننده کره حیوانی به طور کامل 
با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفته است.

باتوجه به این ش��رایط کره عرضه ش��ده در ب��ازار از ابتدای 
ش��هریور، ک��ره حیوانی تولید داخل اس��ت ک��ه از ارز ۴۲۰۰ 

تومانی بهره ای ندارد.
 در واقع با سیاس��ت های بانک مرک��زی ارز مرجع جدیدی 
ب��رای واردات کره حیوانی تخصیص نیافته اس��ت؛ بنابراین از 
این تاریخ به بعد صرفا کره تولید داخل در بازار عرضه می شود. 
همچنین انجمن فرآورده های صنایع لبنی اعالم کرده با وجود 
اینکه موجودی انبار اکثر ش��رکت هایی ک��ه کره با ارز دولتی 
وارد می کردند به اتمام رس��یده و این ش��رکت ها قرار اس��ت 
تولی��دات داخل را ب��ا نرخ هر ۱۰۰گرم ح��دود ۸۰۰۰ تومان 
به فروش برس��انند، برخی از ش��رکت ها در حال عرضه کره با 
قیمت مصوب قبلی هستند و موجودی انبار آنها نیاز کشور را 

تا پایان شهریور ماه تامین می کند.
بنا بر گزارش ایس��نا بر اس��اس آمار در اواخر س��ال ۱۳۹۷، 
ح��دود ۴۵ هزار تن کره حیوانی با ارز مرجع توس��ط ۸ تا ۱۳ 
شرکت وارد شد که در طول یک سال و نیم گذشته با رعایت 
نرخ مصوب عرضه شد. پس از خرداد ۱۳۹۸ دیگر کره وارداتی 
ب��ا ارز مرجع وارد نش��ده و در حال حاضر عموم ش��رکت های 

لبنی در حال تولید کره داخلی هستند.

اینکه چطور ش��د که افسار بازار در مدت کوتاهی از دست دست اندرکاران 
خارج شده و قیمت ها در بازار همچنان رو به افزایش است را به زمانی دیگر 
موک��ول می کنیم اما نکته قابل تامل و غیر قابل تحمل در این ش��رایط این 

است که مسئوالن ذی ربط همچنان بر موضع خود در کنترل بازار پافشاری 
دارن��د. اگر به فرض محال این افزایش قیمت ه��ا و کاهش توان خرید برای 
مردم قابل تحمل باشد، نادیده گرفتن این شرایط ازسوی دست اندرکاران امر 

به هیچ وجه قابل پذیرش نیس��ت. شاید در این وضعیت بد نباشد به عده ای 
پیشنهاد شود که ماسک های مورد استفاده برای جلوگیری از انتقال کرونا را 

کمی پایین تر بکشند تا جلوی چشم های شان را نگیرد.

هنوز زمان زیادی ای��ن اظهارنظرها 
و اخب��ار نگذش��ته ب��ود ک��ه موضوع 
دیگ��ری در رس��انه ها خبرس��از ش��د. 
س��عید درخش��انی، رئی��س اتحادی��ه 
س��وپرمارکت ها اع��الم ک��رد: کره در 
فروش��گاه های زنجیره ای سهمیه بندی 
می ش��ود. وی دلیل این موضوع را ارائه 

این محصول با قیمت قبل در برخی فروشگاه های 
زنجیره ای عنوان کرد.

در همین حال رئیس اتحادیه س��وپرمارکت ها 
از افزای��ش ۹۰ درصدی قیمت ک��ره خبر داد و 
گفت: در چند ماه گذشته کره در بازار نایاب بود 
و حاال قیمت ک��ره ۱۰۰ گرمی به ۸ هزار تومان 

رسیده است. 
درخش��انی افزود: قیمت ک��ره ۱۰۰ گرمی ۴ 
هزار و ۵۰۰ تومان بود و حاال با افزایش قیمت ها 
ممکن اس��ت در فروش��گاه های زنجیره ای به هر 

فرد تنها یک کره ۱۰۰ گرمی بدهند.
البته س��اعاتی بعد از انتش��ار این خبر، کامران 
کارگر، سرپرست دفتر تامین، توزیع و تنظیم بازار 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ضمن تکذیب و 

رد ادع��ای س��همیه بندی ک��ره، اظهار 
کرد: وقتی در تامی��ن و توزیع کاالیی 
مش��کلی وجود ندارد، سهمیه بندی آن 
کاال نی��ز بی معناس��ت. وی بیان کرد: 
تولید داخلی این محصول در ش��رایط 
خوبی قرار دارد و مش��کلی برای تامین 

کاالی مورد نیاز مردم وجود ندارد.
کارگر با بیان اینکه بخش��ی از کره مورد نیاز از 
طریق واردات تامین می ش��ود، گفت: با تغییر ارز 
واردات ک��ره از ارز ۴۲۰۰ تومان��ی به ارز نیمایی 
طبیعی اس��ت که قیمت این محص��ول در بازار 
افزایش یابد، اما ش��رایط خوب تولید داخلی این 
محص��ول می تواند قیمت کره وارداتی را متعادل 
کند. ب��ا وجود اظهارات سرپرس��ت دفتر تامین، 
توزی��ع و تنظیم ب��ازار وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت، مش��اهدات میدانی نش��ان می دهد چند 
روزی اس��ت که کره در بازار کمیاب ش��ده و هر 
بس��ته ۱۰۰ گرمی ای��ن محصول ک��ه با قیمت 
ح��دود ۴۰۰۰ تومان در بازار عرضه می ش��د، در 
برخی فروش��گاه ها تا ۲ برابر قیمت یعنی حدود 

۸۰۰۰ تومان هم عرضه شده است.

در حال  حاضر س��االنه بخش عمده ای از نیاز کش��ور ب��ه کره از طریق 
واردات تامین می ش��ود و همین عامل سبب ش��ده مشکالت بسیاری در 
ب��ازار این محصول به وجود آید. البته بای��د گفت این محصول معموال در 
بس��ته های بزرگ بیش از نیم کیلوگرمی وارد کشور و پس از بسته بندی 

در شرکت های داخلی وارد بازار می شود.

کره یکی از مش��تقات شیر خام اس��ت که گرچه متخصصان تغذیه آن 
را ج��زو چربی ها تقس��یم بندی می کنند اما در نگاه ع��ام جامعه یکی از 
فرآورده های لبنی محس��وب می ش��ود. آمارها نش��ان می دهد نژاد عمده 
گاوهای ش��یری موجود در ایران هولشتاین است که شیر آن حدود ۳.۵ 
درص��د چربی دارد که بخش عمده ای از این چرب��ی نیز در صنایع لبنی 

و تولید محصوالتی مثل ش��یر، پنیر، خامه و ماست مصرف می شود و در 
عمل میزان کمی برای تولید کره باقی می ماند.

کارشناس��ان معتقدند اگر بتوان نژادهایی از دام س��نگین که شیر خام 
تولی��دی آنها حدود ۶ تا ۷ درصد چربی دارند را جایگزین نژادهای فعلی 

کرد، می توان در آینده به خودکفایی در این حوزه امید داشت.

روزگار خوردن نان و کره گذشت!
بررسی�وضعیت�نابسامان�بازار�کره�در�کشور

کره یک محصول پروتئینی پرمصرف در سبد خانوار ایرانی است که باوجود تولید مناسب لبنیات، مقادیر 
زیادی از آن از طریق واردات تامین می ش��ود. برخی کارشناسان صنایع لبنی معتقدند کشور ما می تواند در 
تولید این محصول به خودکفایی برس��د اما در مقابل بس��یاری نیز اعتقاد دارند رسیدن به این هدف، نیاز به 

برنامه های بلندمدت دارد. اما چرا این روزها کره دوباره به بحث داغ رسانه ها تبدیل شده است؟!
 کمیابی و نایابی این محصول در هفته های گذشته که درباره بسیاری از فرآورده ها مقدمه افزایش قیمت 
آنها در بازار کشور است، زمزمه های افزایش قیمت این محصول را نیز بر سر زبان ها انداخت که البته چندان 
بی��راه هم نبود. افزایش نرخ کره ۵۰ گرمی صبحانه بس��ته بندی ۲۰۰۰ تومانی طی چند بار در مدتی کوتاه 
و رس��یدن به کانال ۴۰۰۰ تومان، در شرایطی که در این مدت دست اندرکاران مدام درباره کنترل قیمت ها 
صحبت می کردند، نش��ان داد روند دیگری بر بازار حاکم اس��ت. البته این افزایش قیمت هم هنوز نتوانسته 
عرضه و تقاضا را به تعادل برساند و حتی موضوعاتی مثل سهمیه بندی این محصول به عنوان گزینه های آتی 
، به موضوع بازار کره در کش��ور پرداخته ایم که ش��رح  مطرح می ش��وند. به این بهانه در گزارش امروز 

آن را در ادامه می خوانید.

نای��ب رئی��س کانون انجمن مرغداران گوش��تی با اش��اره ب��ه افزایش 
ن��رخ نهاده ه��ای دام و طیور گفت: در ش��رایط کنونی تولی��د مرغ برای 

تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد و حتی به نوعی ضرر است.
حبیب اس��داهلل نژاد در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه متاسفانه ذرت با 
نرخ ۳۰۰۰ تومان و سویا هم ۵ برابر نرخ مصوب یعنی ۱۲ هزارتومان در 
بازار آزاد خرید و فروش می شود، اظهار کرد: نرخ نهاده های دام و طیور و 
همچنین واکس��ن و دارو افزایش یافته و شرایط به گونه ای شده که تولید 

مرغ ب��رای تولیدکننده توجیه اقتصادی ندارد. وی با اش��اره به اینکه در 
حال  حاضر نرخ مرغ زنده ۱۲ هزارو ۵۰۰ تومان و نرخ مرغ گرم ۱۹ هزار 
تومان است، گفت: تولیدکنندگان جوجه یکروزه مجبورند جوجه های شان 
را که نرخ تمام شده تولیدشان بیش از ۳۰۰۰ تومان است، با نرخی کمتر 
از ۱۰۰۰ تومان به فروش برس��انند. وی تصریح کرد: دولت با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نه تنها قادر به تامین نهاده ها نیست، بلکه این ارز دولتی باعث شده 
تامی��ن نهاده ه��ا با ارز آزاد با بحران و چالش همراه ش��ود. برای خروج از 

این بحران دولت باید نرخ را رهاس��ازی کند و دست از ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بردارد. به گفته وی اگر نهاده ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین نش��ود، ممکن 
اس��ت نرخ مرغ حتی به ۳۰ هزار تومان هم برس��د و الزم اس��ت تصمیم 
درس��تی در این زمینه اتخاذ ش��ود. اس��داهلل نژاد گفت: مش��خص نیست 
نهاده های محدودی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع می ش��ود، به دست چه 
کسانی می رسد. الزم است دولت تخصیص ارز را کنار بگذارد تا دیگر در 

بخش تامین نهاده ها با چالش و فساد مواجه نشویم.

 تولید مرغ 
توجیه اقتصادی 
ندارد


