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ام��روزه داش��تن س��رپناه ب��رای م��ردم به 
بزرگ ترین دغدغه تبدیل ش��ده است. باتوجه 
به وضع اقتصادی کش��ور، در کنار تحریم های 
امری��کا و در نتیج��ه افزای��ش قابل توج��ه و 
چندصد درصدی قیمت مصالح و دس��تمزدها 
و افزایش هزینه سایر عوامل وابسته به صنعت 
ساخت وس��از، خریدن خانه حداقل برای بیش 
از ۸۰ درصد افراد جامعه امری بسیار سخت و 

حتی ناممکن است.
در این راس��تا نقش تعاونی ها به عنوان یکی 
از پایه ه��ای نظ��ام اقتصادی کش��ور در اصل 
۴۴ قانون اساس��ی به روش��نی بیان شده و در 
راس��تای اجرایی کردن سیاست های اصل ۴۴، 
قان��ون اص��اح موادی از قان��ون برنامه چهارم 
توسعه و اجرای سیاست های کلی این اصل در 
جلسه خرداد ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نهایی و از سوی رئیس جمهوری به وزارت 

اقتصاد و دارایی اباغ شد.
هدف اصلی ش��رکت های تعاونی ها در واقع 
ارائ��ه خدمات با پایین ترین قیمت تمام ش��ده 
برای اعضاس��ت. هدف تعاونی ها کس��ب سود 
نیست بلکه ایجاد فضایی مناسب و برنامه ریزی 
ش��ده برای اعضا، به منظور تسهیل رسیدن به 
هدف��ی اس��ت که در ش��رایط ع��ادی و بدون 
مش��ارکت جمعی در قالب تعاونی امکان پذیر 
نیس��ت. در ای��ن محیط، اعضا درباره مس��ائل 
پ��روژه باتوجه ب��ه منافع خ��ود تصمیم گیری 
می کنند. تعاونی قرار اس��ت یک محیط کاما 
امن و س��الم در کنار س��رمایه گذاری تضمین 

شده باشد.
ایج��اد ارتباط با س��ایر تعاونی ه��ا و تعامل 
ب��ا آنه��ا برای رس��یدن به هدفی مش��ترک از 
بزرگ ترین مزایای ش��رکت های تعاونی نسبت 
به ش��رکت های غیرتعاونی است. این مشارکت 
و تعام��ل در بی��ن تعاونی ها، قدرتی اس��ت که 
نقش قابل توجهی در شکل گیری موفقیت ایفا 

می کند.
ش��رکت های تعاونی نس��بت به شرکت های 
س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی، وابس��تگی 
کمت��ری ب��ه س��رمایه گذاری های کوتاه مدت 
خارج��ی دارن��د و ب��ه همی��ن دلی��ل کمت��ر 
دس��تخوش دخالت ها و نفوذ غیرس��هامداران 

خود قرار می گیرند.
خری��د خان��ه، مل��ک و زمین در کش��ور ما 
همیش��ه از بهترین نوع سرمایه گذاری ها بوده 
و هس��ت. این سرمایه گذاری نه تنها هیچ گونه 
ریس��ک و خطری ندارد بلکه با توجه به ش��یب 
همیشه رو به باالی مسکن، سودی تضمینی و 
فزاین��ده دارد؛ بنابراین تعاونی ها بهترین محل 
سرمایه گذاری برای مردم هستند. در سایه این 
تش��کل، تصمیم گیران و بازیگران، خود اعضا 

هستند که پروژه را حرکت می دهند.
مش��ارکت مالی در قالب تعاونی ها، ریس��ک 
خرید آپارتمان و معامات را کاما از بین برده 
و فض��ای کاما ایمن و جذابی برای مش��ارکت 
اعض��ا فراهم م��ی آورد. ع��اوه بر این س��هم 
تعاونی ه��ا در صنای��ع مختلف از جمله صنعت 
ساخت وس��از ک��ه با بی��ش از ۵۰۰ صنعت در 
ارتباط است، بسیار پررنگ تر از قبل است و در 
صورت ش��کوفایی این بخش، نه تنها جهش در 
تولید مس��کن اتفاق خواهد افتاد بلکه در سایر 
صنایع اصلی و اقتصادس��از کشور هم تحرک و 

رونق قابل توجهی مشاهده خواهد شد.
در تعاونی های مس��کن بیش��تر اعضا از قشر 
متوس��ط جامعه هس��تند. با ایجاد یک بس��تر 
مناسب و برنامه ریزی شده می توان سرمایه های 
خرد این افراد را جمع و به س��مت ایجاد پروژه 
یا پروژه های جدید با ش��رایط مناسب هدایت 
کرد. به این ترتیب س��رمایه گذاران و مش��اغل 
و صنایع وابس��ته ب��ه آن، ذی نفعان اصلی این 
حرک��ت خواهند بود و به عن��وان زنجیره های 
پیوس��ته این فرآیند، چرخ تولید و عرضه را به 
حرک��ت درمی آورند. تاثیر این حرکت، گردش 
سریع تر و بیشتر چرخ های اقتصاد کشور است.
در صورت حضور گس��ترده بخش خصوصی 
به ویژه تقویت تعاونی های مسکن، شاهد جهش 
در تولید مس��کن، ایجاد اشتغال، خروج صنایع 
مختلف از رکود، خانه دار ش��دن افراد معمولی 
و قش��ر متوسط جامعه و در نتیجه اطمینان و 
امی��د به زندگی خواهیم بود که تضمینی برای 
داش��تن آین��ده ای بهتر اس��ت و به دنبال خود 
نش��اط و ش��ادابی اجتماعی می آورد. این روند 
تنها در س��ایه مش��ارکت جمعی در قالب های 
مختل��ف از جمله تعاونی های مس��کن میس��ر 
اس��ت و می تواند راهی ب��دون خطر و تضمین 

شده باشد.
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تعیین مهلت سه ماهه واردات بعد از تامین ارز

دالالن بازار گوشت را به دست گرفته اند

به قیمت ۲ سال پیش نرسیده ایمافزایش قیمت ها طبیعی است

سخن پایانی...

سرپرس��ت معاونت بازرگانی داخل��ی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعام کرد: در جلس��ه س��تاد تنظیم بازار تصویب ش��د 
زمان م��ورد نیاز برای ورود کاال به بنادر کش��ور و ترخیص آن 
مثل گذش��ته نیازمند ۶ ماه یا یک س��ال وقت نیست و از زمان 
تامین ارز حداکثر ظرف ۳ ماه کاال باید وارد کش��ور و ترخیص 
ش��ود. محمدرض��ا کام��ی اظهار ک��رد: این تصمیم مش��مول 
ثبت س��فارش هایی است که از امروز به صف بانک مرکزی برای 
تامین ارز مراجعه می کنند. درباره مواردی که در گذشته انجام 
ش��ده و مهلت آنها ۶ ماه بوده، مقرر ش��د اگر تاخیر زمانی بین 
تاریخ تامین ارز و تاریخ ترخیص کاال ناشی از قصور واردکننده 
نباشد، افراد مربوطه موارد را به معاونت بازرگانی داخلی وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت منعکس کنند تا پیگیری های الزم در 

این زمینه انجام شود، اما اگر ارز تامین شده، سوئیفت 
صادر و ارز منتقل ش��ده باشد، اما واردکننده مربوطه 
رفع تعهد نکرده باشد مفهوم آن صرف ارز در مواردی 
خارج از تعهد موردنظر است؛ در همین راستا و برای 
آنکه منابع ارزی کشور زودتر تبدیل به کاالی اساسی 
مورد نیاز مردم شود، مصوب شد بانک مرکزی موارد 
را بررس��ی و فهرست افراد را در اختیار وزارتخانه های 

صنعت، معدن و تجارت، جهاد کش��اورزی و بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی قرار دهد. کامی با تاکید بر اینکه در صورت 
اثبات قصور ازس��وی واردکننده، براساس ضوابط و با استفاده از 
ابزارهای قانونی تعریف ش��ده حتما با آنها برخورد خواهد شد، 
خاطرنش��ان کرد: از ۵ قلم کاالی اساسی ش��امل روغن نباتی، 

دانه ه��ای روغنی، کنجاله، ج��و و ذرت که ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ی دریافت می کنند، امس��ال تاکنون بیش از ۳ 
میلیارد و ۶۸۰ میلیون دالر تخصیص ارز داشتیم و از 
این می��زان ۳ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دالر نیز تامین 
ارز شده است. بنا به گزارش ایسنا، سرپرست معاونت 
بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
از مجم��وع ۶ هزار ردیف تعرفه کاال که امکان واردات 
به کش��ور را دارند فقط ۵ قل��م کاال ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت 
می کنند و س��ایر اقام کاالیی تابع ن��رخ ارز آزاد یا ارز نیمایی 
هس��تند و طبیعتا با نوس��انات قیمت ارز قیم��ت کاال نیز دچار 
تغییر خواهد ش��د و فارغ از شاخص های کان اقتصادی که در 
گران��ی موثرند، وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تاش خود 

را معطوف به تامین مناس��ب و جلوگیری از گرانفروش��ی کرده 
تا عده ای از ش��رایط موجود سوء اس��تفاده نکنند و با احتکار یا 
گرانفروش��ی یا عرضه نکردن تعادل بازار را به هم نریزند. کامی 
تصریح کرد: در همین راستا سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با تشکیل شورایی متشکل از تمامی دستگاه های 
نظارتی و بازرس��ی در حوزه تنظیم بازار، تش��دید بازرسی ها را 
در سطح عرضه در دس��تور کار قرار داده و در قالب گشت های 
مش��ترک بازرس��ی متش��کل از دادس��تانی ها، پلی��س امنیت 
اقتصادی سازمان تعزیرات حکومتی، نیروهای بازرسی سازمان 
حمایت در سطح استان ها، بازرسان سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان ها و همچنین بازرس��ی اصناف به دقت بازار را 

مورد رصد قرار می دهد.

سعید س��لطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره 
به قیمت تمام شده دام سبک و سنگین در کشور گفت: 
باتوجه ب��ه افزایش قیمت نهاده ها در ب��ازار آزاد قیمت 
تمام ش��ده دام ب��رای دامدار در حال افزایش اس��ت اما 
در این میان دالالن و واس��طه گران هم بازار را به دست 
گرفته  و قیمت ها را تغییر داده اند، به طور مثال متوسط 
قیم��ت دام س��نگین زنده ۳۲ ه��زار توم��ان و قیمت 
گوس��فند زنده نیز ۳۶ هزار تومان است؛ بنابراین قیمت 
هر کیلو گوش��ت گوس��اله در بازار باید ۸۰ هزار تومان 
و گوش��ت گوس��فند نیز ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان باشد اما 
این گونه نیس��ت و گوش��ت با اختاف قیمت ۵۰ تا ۶۰ 

درصدی از تولیدکننده به دست مصرف کننده 
می رسد. در حقیقت حلقه های واسط مازادی 
در این بین وجود دارن��د که هر کدام بازار را 

تغییر می دهند.
عرض�ه مس�تقیم م�واد غذای�ی ب�ا  �

حذف واسطه ها
س��لطانی از تش��کیل کارگروه تنظیم بازار 

زیر نظر وزارت جهاد کش��اورزی خب��ر داد و گفت: در 
جلس��ه ای با وزیر جهاد کشاورزی در زمینه تنظیم بازار 
محصوالتی همچون گوشت، مرغ، تخم مرغ و انواع میوه 
موضوعاتی مطرح و چندین کارگروه تش��کیل ش��د. در 

این کارگروه جلساتی با نمایندگان تشکل های 
کشاورزی خواهیم داشت و طرح های خود را 

ارائه خواهیم کرد.
 در حقیقت هدف این است که مواد غذایی 
مستقیما از تولیدکننده به دست مصرف کننده 

برسد.
دور  � خ�ود  ه�دف  از  میادی�ن 

شده اند
مدیرعام��ل اتحادیه دام��داران در پایان گفت: گرچه 
فلس��فه وجودی میادین می��وه و تره بار این اس��ت که 
کاالی تولیدکنن��ده مس��تقیم به دس��ت مصرف کننده 

برس��د اما ش��هرداری ها به ج��ای اینکه غرفه ه��ا را در 
اختیار تش��کل های کش��اورزی ق��رار دهند آنه��ا را به 
مزای��ده می گذارن��د و رقی��ب تش��کل ها نی��ز افرادی 
هس��تند که حاضرند با هر قیمتی این غرفه ها را اجاره 
کنند. یعن��ی تعاونی های ما قدرت رقاب��ت با این افراد 
را ندارن��د؛ بنابراین اگر دول��ت جایگاه هایی را در طول 
س��ال برای تشکل های بخش کش��اورزی در نظر بگیرد 
آنها می توانند محصوالت تولید ش��ده را با قیمت واقعی 
به دس��ت مصرف کننده برس��انند و این اقدام در نهایت 
به نفع تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود و دس��ت 

واسطه ها نیز قطع می شود.

گرچه در این روزها موضوع افزایش قیمت 
گوشت قرمز تبدیل به سوژه داغ رسانه های 
رس��می و غیررسمی ش��ده، اما بسیاری از 
فعاالن این حوزه، این میزان افزایش قیمت 
را طبیعی قلمداد می کنند و آن را خارج از 
نمودار رش��د قیمت سایر کاالها نمی دانند. 
علی اصغ��ر ملکی، رئیس اتحادیه گوش��ت 

گوس��فندی در این ب��اره در گفت وگو با  اظهار 
ک��رد: باتوجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور، باال رفتن 
قیمت دام زنده، دسترس��ی ب��ه نهاده ها، ورود به نیمه 
دوم س��ال و افزایش می��زان تقاضا در ب��ازار، افزایش 
قیمت گوشت گوسفندی غیرمعمولی نبوده و  افزایش 
نرخ این کاال نس��بت به س��ایر کاالها منطقی تر بوده و 
برخاف قیمت دام سنگین که افزایش فاحشی در آن 
نسبت به قبل ایجاد شده، قیمت گوشت دام سبک در 
محدوده های مورد انتظار رش��د داش��ته است. وی در 
این باره افزود: وقتی قیمت دام زنده در کشور افزایش 
پیدا می کند، طبیعی اس��ت که این موضوع بر قیمت 
گوش��ت نیز تاثیر بگذارد؛ ضمن اینکه باتوجه به ورود 
به نیمه دوم س��ال، کاهش دما و میزان دسترس��ی به 
غذای دام، افزایش نس��بی قیمت، موضوعی اس��ت که 
در ای��ن حوزه اتفاق می افتد. ملک��ی با تاکید بر نقش 
افزای��ش قیمت نهاده ها بر قیمت گوش��ت عنوان کرد: 
در ح��ال  حاضر دامداران ما ج��و را با قیمت ۳۰۰۰ تا 
۳۵۰۰ توم��ان به ازای هر کیلوگرم خریداری می کنند 
که طبیعتا بر بهای تمام ش��ده گوشت تاثیر می گذارد. 
نهاده ه��ای دام��ی و علوفه گران ش��ده و دامداران نیز 
مجبور به افزایش قیمت دام های شان هستند. البته در 
کنار این موض��وع افزایش میزان مصرف فرآورده های 
گوش��تی در این فصول نیز می تواند بر قیمت گوش��ت 

گوسفندی تاثیر بگذارد.
باید جلوی قاچاق گرفته شود �

ملکی گفت: ش��رایط امس��ال ما در تامین گوش��ت 

گوس��فندی، با س��ال های گذش��ته تفاوت 
بس��یاری دارد. م��ا در حال  حاض��ر به دلیل 
افزایش نرخ ارز و همین طور محدودیت های 
تج��اری ام��کان واردات گوش��ت را نداریم 
و در عی��ن ح��ال به دلیل اخت��اف قیمت 
دالر و ری��ال، ص��ادرات دام و گوش��ت برای 
دام��داران صرفه اقتصادی بیش��تری دارد؛ 
بنابراین گرچه محدودیت های صادراتی برای گوش��ت 
و فرآورده ه��ای گوش��تی اعمال می ش��ود، اما به دلیل 
گستردگی مرزها، همچنان امکان قاچاق دام از کشور 
وج��ود دارد که می تواند در افزایش بی رویه قیمت این 
کاال موث��ر باش��د؛ از همین رو ض��رورت دارد تا هرچه 
زودتر این امکان برای سوداگران حوزه دام از بین برود 

تا بازار داخلی از تعادل و ثبات خارج نشود.
واسطه ها همیشه بوده اند �

ملک��ی درباره نق��ش واس��طه ها در افزایش قیمت 
گوش��ت قرمز در بازار داخل��ی بیان کرد: گرچه ظاهرا 
وجود واس��طه ها می تواند در افزایش قیمت گوش��ت 
دخیل باش��د اما حقیقت این اس��ت که این واسطه ها 
از گذشته در چرخه تهیه و توزیع گوشت قرمز حضور 
داشته  و در تمام این سال ها به فعالیت مشغول بوده اند 
و جال��ب اینکه آنها نیز برای افزایش قیمت گوش��ت، 
دالیل موجهی دارد؛ بنابراین نمی توان تقصیر تمام این 
گرانی ها و افزای��ش قیمت ها را به گردن آنها انداخت. 
وی در پایان با تاکید بر اینکه قیمت گوشت در ماه های 
آینده ارتباط مستقیمی با میزان عرضه و تقاضا در بازار 
دارد، گف��ت: هنوز تقاضا در بازار برای خرید گوش��ت 
افزایش چندانی نسبت به گذشته پیدا نکرده، اما آینده 
قیمت در بازار به عرضه و تقاضا بستگی دارد. در حال  
حاضر قیمت خرید گوش��ت ش��قه ای گوسفند، بدون 
دنبه برای خرده فروش��ان بین ۹۵ ت��ا ۹۶ هزار تومان 
است که باتوجه به سود منطقی با قیمت ۱۰۰ تا ۱۱۰ 

هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود.

حس��ین نعمت��ی، رئیس هیات مدی��ره اتحادیه 
دامداران ای��ران در گفت وگو با  عنوان کرد: 
موضوع تعیین قیمت گوشت دام سنگین در کشور 
در چند س��ال اخیر دچار پیچیدگی هایی بوده که 
ش��اید در حوزه های دیگر ب��ا چنین وضعی مواجه 
نبوده ای��م. وی در ای��ن باره گفت: تا ۲ س��ال پیش 
قیمت گوس��اله زنده در کش��ور بین ۴۰ تا ۴۳ هزار 

توم��ان در ه��ر کیلوگرم بود و بر این اس��اس ای��ن کاال با نرخ 
حدود ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم به دست مصرف کننده 
می رسید، اما از ۲ سال پیش قیمت این نوع دام زنده به تدریج 
رو به کاهش گذاشت که این کاهش قیمت تا هفته های اخیر 
نیز ادامه داشت؛ به نحوی که هفته گذشته قیمت گوساله زنده 
به حدود ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان در هر کیلوگرم نیز رس��ید که 

حتی پرواربندی دام را برای دامدار زیان ده کرد.
۲ سال سیر نزولی داشتیم �

نعمتی خاطرنشان کرد: نرخ گوساله زنده در حدود ۲ سال 
اخی��ر کاه��ش حدود ۱۵ هزار تومانی داش��ت؛ با این حال در 
طول این مدت قیمت گوش��ت گوس��اله ب��رای مصرف کننده 
کاهش محسوس��ی نیافت و این موضوع به این معنی اس��ت 
که س��ود ای��ن اختاف قیمت نصیب واس��طه ها می ش��ود و 
متضرر اصلی در این جریان، دامداران هس��تند. رئیس هیات 
مدیره اتحادیه دامداران ایران درباره دلیل روند کاهش��ی نرخ 
گوساله زنده در ۲ سال اخیر یادآور شد: در این مدت به دلیل 

محدودیت ص��ادرات و جلوگیری از قاچاق، تمایل 
مردم به مصرف گوش��ت مرغ به دلیل قیمت کمتر 
و همین ط��ور عرضه وس��یع گوش��ت های منجمد 
واردات��ی که تاریخ مصرف آنها رو به انقضا بود، بازار 
ف��روش دام��داران چندان مطلوب نب��ود، اما هفته 
گذش��ته باالخره این روند مداوم کاهشی قطع شد 
و گوس��اله زنده با نرخ ۳۵ تا ۳۷ هزار تومان در هر 
کیلوگ��رم از دامدار خریداری و راه تنفس��ی برای این صنعت 
رو به نابودی باز شد تا فعاالن این حوزه امیدی به پرواربندی 

مجدد دام داشته باشند.
گوشت گوساله نباید گران شود �

نعمتی درب��اره تاثیر افزایش قیمت حدود ۱۰ هزار تومانی 
نرخ گوس��اله زنده بر قیمت  بازار گوش��ت این نوع دام یادآور 
شد: باتوجه به اینکه در دوران کاهش قیمت دام زنده، قیمت 
گوش��ت برای مصرف کننده تغییر نکرد، به نظر نمی رس��د تا 
رس��یدن قیمت دام زنده به م��رز ۴۰ هزار تومان دلیلی برای 
افزایش قیمت مصرف کننده وجود داش��ته باشد و واحدهای 
نظارتی اصناف می توانند به این روند نظارت داش��ته باشند تا 
اجحافی در حق مصرف کننده صورت نگیرد. وی درباره قیمت 
منطقی گوش��ت گوس��اله در بازار مصرف تصریح کرد: به نظر 
می رسد در شرایط فعلی قیمت ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به ازای 
هر کیلو گوشت گوساله در بازار مصرف، رقمی منطقی باشد و 
قیمت های باالتر از آن نمی تواند توجیه درستی داشته باشد.

حقیقت این است که باتوجه به محدودیت های تولید و ابزار ناکافی تولیدکنندگان گوشت قرمز برای توزیع محصوالت شان 
در س��طح بازار، حوزه صنایع گوش��ت کشور همواره مشاغل واس��طه ای را برای توزیع این محصوالت تعریف کرده است. این 
واس��طه ها فرآورده های گوش��تی را از واحدهای تولید و کش��تارگاه ها به مراکز فروش انتقال می دهند و به این ترتیب چرخه 
تولید، توزیع و فروش کامل می ش��ود. اما باتوجه به آنچه گفته ش��د نظارت ها بر این مش��اغل واسطه ای و نحوه فعالیت  آنها، 
آنچنان که باید باشد، نیست و این موضوع می تواند تعادل قیمت در بازار مصرف را دچار چالش کند. در هر حال در جامعه ای 
که توان خرید مردم به دلیل بروز مش��کات اقتصادی، کمتر از گذش��ته شده، کاهش قیمت کاالهای اساسی و ضروری نقش 

مهمی در ثبات دارد و حذف و کنترل نظام واسطه گری، یکی از راهکارهای تثبیت و کنترل بازارهای مصرف است.

گوش بری با قیمت گوشت!
بررسی نقش واسطه ها در تغییر قیمت گوشت قرمز

ای��ن روزها صحبت های زیادی درباره نقش واس��طه ها در اصناف مختلف 
ش��نیده می شود و بیشتر فعاالن این حوزه نیز اعتقاد دارند حضور واسطه ها 
در ب��ازار موجب افزایش قیمت کاالها و تحت فش��ار قرار گرفتن خریداران 
می ش��ود. گرچه حضور واس��طه ها در بازارهای داخلی ای��ران تقریبا به یک 

امر عادی تبدیل 
ش��ده و همه از آن خبر دارند اما اظهارنظر دس��ت اندرکاران حوزه گوشت 
قرمز در زمینه تاثیر بیش از ۵۰ درصدی دالالن روی قیمت گوش��ت قرمز، 
، به  موضوع تازه ای بود که ما را بر آن داشت تا در این شماره روزنامه 

بررسی آن از نگاه فعاالن اصناف بپردازیم؛ همراه ما باشید.

دبیر ستاد تنطیم بازار گفت: از خروج دام از استان های مرکزی به سمت 
اس��تان های مرزی بدون مجوز سازمان دامپزش��کی و سازمان های قانونی 

جلوگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا کامی، دبیر س��تاد تنظیم بازار در حاش��یه 
نشس��ت س��تاد تنظیم بازار در هفته گذشته ضمن بیان این مطلب افزود: 
متاس��فانه روند تغییر و نوس��انات ن��رخ ارز معموال ب��ازار را دچار التهاب 
می کند؛ مثا باخبر شدیم که عده ای سوءاستفاده کننده دوباره دام زنده را 

از کشور خارج می کنند، زیرا زمانی که نرخ ارز باالی ۳۰ هزار تومان است 
انگیزه ه��ای اقتصادی باالیی را ایجاد می کند ت��ا کاالهایی از مرزها خارج 
ش��وند. وی ادامه داد: براس��اس مصوبه جدید از خروج دام از اس��تان های 
مرکزی به س��مت اس��تان های مرزی بدون مجوز س��ازمان دامپزشکی و 
مجوز س��ازمان های قانونی جلوگیری خواهد شد. مقرر شد در استان های 
م��رزی نیروی انتظامی و مرزبانان به ش��دت با پدی��ده قاچاق برخورد و از 
این موضوع جلوگیری کنند تا موجب التهاب در بازار گوش��ت قرمز نشود. 

کامی خاطرنش��ان کرد: درب��اره قیمت مرغ، تولیدکنندگان درخواس��ت 
اصاح نرخ دارند و معتقدند بخش��ی از واکسن ها و ضد عفونی کننده هایی 
که در سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومان تامین می شد اکنون با ارز دیگری 
تامی��ن می ش��ود؛ بنابراین این موضوع بر بهای تمام ش��ده مرغ تاثیرگذار 
اس��ت. آنالیزهای مختلفی را در جلس��ه ارائه دادند و مقرر شد قیمت مرغ 
پس از جلس��ه به وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کش��اورزی مورد 

بحث قرار گیرد و اصاح نرخ اعام  شود.

انتقال دام زنده 
به استان های 
 مرزی 
مشروط شد


