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ایران سال ۹۹،  ۲.۹ میلیارد دالر 
بنزین صادر کرد

توسعه ایرانی- 
آمارهای گمرک نشان 
می دهد ایران در سال 
گذشــته بیش از ۲.۹ 
میلیــارد دالر بنزین 
باوجود تحریم ها صادر کرده است. بر اساس آمارهای 
گمرک، در این مدت ۲.۹ میلیارد دالر بنزین فروخته 
شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بالغ بر ۳۵۸ 
درصد رشــد به لحاظ ارزش و ۶۱۸ درصد رشد به 
لحاظ وزنی مشاهده می شود یعنی در سال گذشته 
نسبت به سال ۹۸، ارزش صادرات ۴.۶ برابر و حجم 
صادرات ۷.۲ برابر شده است. در سال ۹۸ حدود ۶۳۶ 

میلیون دالر بنزین صادر شده بود.
همچنین در سال ۹۹ بالغ بر ۱۳.۷ میلیارد دالر 
محصوالت پتروشیمی صادرات شده که در مقایسه 
با سال ۹۸ از لحاظ ارزش بالغ بر ۲۳ درصد افت کرده 
اســت. حجم صادرات محصوالت پتروشیمی در 
سال گذشته نسبت به سال ۹۸ هم حدود ۱۳ درصد 
کاهش یافته است. در سال ۹۸ بیش از ۱۷.۸ میلیارد 

دالر از این محصوالت صادر شده بود.
براســاس این گزارش، یکــی از دالیل کاهش 
حجــم و ارزش صادرات محصوالت پتروشــیمی 
در سال گذشته نسبت به ســال ۹۸، شیوع کرونا و 
کاهش تقاضای خرید محصوالت پتروشیمی در 

جهان بوده است.
    

تراکنش های بدون کد و شناسه ملی 
در »پایا« برگشت می خورد

توسعه ایرانی- 
معــاون فناوری های 
نوین بانــک مرکزی 
در یکی از شبکه های 
اجتماعــی نوشــت: 
تراکنش های بــدون کد ملی شــخص حقوقی و 
شناســه ملی شــخص حقوقی در »پایا« از ششم 

اردیبهشت ماه برگشت می خورد.
 »مهران محرمیان« امروز )شــنبه( در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشت: این اقدام تاثیری بر 
فعالیت مشتریانی که اطالعات هویتی ایشان نزد 

بانک ها موجود است، نخواهد داشت.
محرمیان گفت: بانک ها برای ثبت کد شهاب و 

ثبت حساب ها در بانک مرکزی اقدام کنند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی دی ماه 
پارسال با اشاره به اینکه از پنجم بهمن ماه )۹۹( همه 
تراکنش های بدون کد شهاب در »ساتنا« برگشت 
می خورند، گفت: برای اشخاص حقیقی »کد ملی« 
و برای اشخاص حقوقی »شناسه ملی« یا همان »کد 

شهاب« عنوان می شود.
    

دفاتر امالک دو هفته تعطیل شدند
ایســنا- رئیس 
اتحادیــه مشــاوران 
امــالک از تعطیلی دو 
هفتگــی دفاتر امالک 
همزمان با موج چهارم 
کرونا خبر داد. مصطفی قلی خسروی گفت: طبق 
مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا، دفاتر مشــاور 
امالک از روز ۲۱ فروردین مــاه ۱۴۰۰ به مدت دو 
هفته تعطیل هستند و با کســانی که از این مصوبه 
تخطی کنند برخورد قانونی می شــود. وی افزود: 
ستاد ملی مبارزه با کرونا صنوف گروههای شغلی ۲، 
۳ و ۴ را به مدت دو هفته از فعالیت منع کرده که دفاتر 
امالک نیز جزو این گروه ها هستند. این موضوع را 
در بخشنامه ای به تمامی دفاتر امالک شهر تهران 

اعالم کرده ایم.
    

تحویل ۴۴۰ هزار فقره چک 
جدید به متقاضیان

توسعه ایرانی- 
ســخنگوی اجــرای 
قانــون جدیــد چک 
از تحویــل ۴۴۰ هزار 
فقره چــک جدید به 
مشــتریان خبر داد. آمنه نادعلیزاده به تشریح 
چگونگی ثبت، تایید و انتقال چک های جدید در 
سامانه صیاد پرداخت و گفت: چک های جدید از 
ابتدای سال ۱۴۰۰ در شبکه بانکی توزیع شده که 
تاکنون ۴۴۰ هزار فقره چک جدید به مشتریان 
تحویل داده شده و چک های جدید بنفش رنگ 
بوده و عبارت »کارســازی این چــک منوط به 
ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد 
است« بر روی آنها درج شــده است. سخنگوی 
اجرای قانــون جدید چک ادامــه داد: اطالعات 
چک های جدید باید در سامانه صیاد ثبت شوند 
و این چک ها در غیر این صورت توســط بانک ها 

کارسازی نخواهند شد.

خبر اقتصادی

 شماره   768 / یکشنبه22 فروردین   1400  /   28 شعبان 1442  / 11  آوریل   2021

نرگس رسولی

هر چند مسئوالن وزیر راه و شهرسازی 
توصیه کرده اند در ســال جاری مالکان 
با تمدیــد قراردادهــای اجاره بها، مانع 
از اسباب کشی مســتاجران در روزگار 
کرونایی شوند و ســقف افزایش اجاره را 
نیز ۲۵ درصد اعالم کرده اند؛ اما خبرهای 
مختلف از مشاورین امالک نشان می دهد 
که بهار و تابســتان همچنان  فصل داغ 
جابه جایی مستاجران خواهد بود.  مروری 
بر اخبار نشــان می دهد که هر ســاله با 
نزدیک شدن فصل جابه جایی مقامات 
مســئول، از طرح های متعــددی برای 
ممانعت از افزایــش اجاره بها صحبت 
می کنند اما در عمل، پایان فصل اجاره ها 
در شهریورماه، مستاجران هزینه گزافی 
را برای جابه جایی یا تمدیــد قرارداد به 

جان خریده اند. 
 امسال نیز به ســنت هر ساله موعد 
رونمایــی از برنامه های تکــراری برای 
ســامان دهی اجاره بها رســیده است.  
دی ماه سال گذشته بود که وزارت راه و 

شهرسازی رسما اعالم کرد پیش نویس 
آیین نامه اجرایی »حمایت از اجاره داری 
حرفه ای« را برای بررسی و برای  تصویب 
به هیات دولت ارائه کرده اســت. وزارت 
راه با ارائه ایــن پیش نویس تالش دارد تا 
بازار اجاره را با تشــویق سرمایه گذاران 
برای ساخت خانه های کوچک و قیمت 
مناسب ساماندهی  کند. تالش دولت این 
است تا با اجرای نظام اجاره داری حرفه ای 
از جمعیت مستاجر کشور در برابر افزایش 
سوداگری مسکن، رشد قیمت اجاره و 

کمبود عرضه حمایت کند. 
 اجاره داری حرفه ای 

امکان پذیر است؟
دو ســال پیــش بــود کــه پــای 
ســرمایه گذاران برای ساخت مسکن 
اســتجاری به وزارت راه و شهرسازی باز 
شــد. خروج ۶۰ درصدی تقاضا از بازار 
مســکن و افزایش جمعیت مستأجران 
در پی کاهش قدرت خرید، تقاضا در بازار 
اجاره را افزایش داده اســت و در همین 
راستا کارشناســان معتقد هستند که 
موجودی بازار مســکن بهتر اســت در 

خدمت عرضــه آپارتمان های اجاره ای 
قرار بگیرد. واکنش های متعددی به این 
طرح از سوی افکار عمومی در شبکه های 
اجتماعی صورت گرفت. برخی معتقدند 
وضعیت قــدرت خرید چنــان بحرانی 
است که دولت به جای اعطای وام خرید 
مســکن، وام اجاره می دهــد و به جای 
حمایت از صاحب خانه شــدن، درصدد 

وسیع تر کردن بازار اجاره برآمده است. 
مفاد الیحه حمایت از اجاره داری 

حرفه ای چیست؟
ساختار بازار اجاره اکنون سنتی است 
و وزارت راه و شهرســازی در راســتای 
حرفه ای کردن بازار اجــاره و حمایت از 
منافع مستاجران، پیش نویس آیین نامه 
اجرایی »حمایت از اجاره داری حرفه ای« 
را برای بررسی و تصویب  به هیات دولت 
ارائه کرده اســت. دولت تــالش دارد با 
تصویب این پیش نویس و نزدیک کردن 
آن به مرحله اجرا ضمن حرفه ای کردن 
ساختار ســنتی اجاره از طریق افزایش 
ارکان و بازیگران بازار اجاره و حمایت از 
عرضه مسکن اجاره ای، شرایط به نحوی 

اصالح شود که منافع تمام ارکان بازار اجاره 
در نظر گرفته شود. در این پیش  نویس به 
دولت اجازه داده شده به منظور حمایت 
از تولید و عرضه مسکن اجاره ای توسط 
بخش غیردولتی نســبت به واگذاری 
زمین تحت تملک خود متناسب با مدت 
بهره برداری از واحد مسکونی به صورت 
اجاره ای اقدام کند، موضوعی که می تواند 
پای سرمایه گذاران را برای ساخت مسکن 
استیجاری به وزارت راه و شهرسازی باز 
کند. البته پیش از این طرح های مختلفی 
از سوی متولیان مسکن برای ساماندهی 
مســکن چه در بخش اجاره بها و چه در 
بخش مالکیت انجام شــده که برخی از 
آنها بر پایه سرمایه گذاری برای ساخت 
مجتمع های مســکونی و یا ســاخت 
مجتمع های بــا متراژهــای محدود و 
تعداد زیاد بوده اســت. حاال طبق گفته 
محمود محمودزاده، معــاون وزیر راه و 
شهرسازی  خرداد ماه استارت راه اندازی 
موسسه های اجاره داری حرفه ای با هدف 
تنظیم بازار اجاره زده می شود و مقامات 
وزارت راه و شهرسازی در اخرین ماه های 
مسئولیتشــان، اصالحات اساسی را در 
بازار مســکن کلید زده اند. اقداماتی که 
دستاورد عینی آنها حداقل در سال جاری 
روشن نخواهد بود و در سال های پیش رو 
دولت بعدی سیاســتگذاری را برعهده 

خواهد داشت. 
 زمان تولید شرکت های 

اجاره دار حرفه ای
طبق این طرح وزارت راه و شهرسازی  
شــرکت های اجاره داری حرفه ای برای 
نخستین بار در کشــور در سال ۱۴۰۰ 
با هدف تنظیــم بازار اجــاره در خرداد 
ماه راه انــدازی خواهند شــد. روالی که 
مســئوالن بخش مســکن خوش بین 
هستند که بازار مسکن آن هم اجاره بها 
با آن مدیریــت خواهد شــد. محمود 

محمــودزاده گفت: در ســال ســخت 
اقتصــادی ۱۳۹۹ برای تعدیــل بازار 
اجاره اقدام به تعیین سقف برای تمدید 
قراردادهای اجاره و همچنین وام ودیعه 
مســکن کردیم که تا حدودی منجر به 
کنترل قیمت ها و تعدیل شــرایط بازار 
شــد. امســال درصدد انجام یک اقدام 
سخت افزاری یعنی تاسیس موسسه های 

استیجاری هستیم.
 سابقه اجرای طرح ساماندهی 

بازار اجاره
نیم گاهی به تاریخچه طرح کنونی 
دولت نشــان می دهد طرح اجاره داری 
که استارت آن در خرداد ماه زده خواهد 
شد، در سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفت. 
 طرحــی که بنا بــه گفتــه یکی از 
مجریانش قرار نیست مستاجر را تنها تا 
زمان عقد قرارداد همراهی کند و پس از 
آن نیز همچنان روال سرویس دهی ادامه 
دارد. چرا که بنگاه های امالک فقط برای 
عقد قرارداد و برای کمتر از یک ســاعت 
مالک و مســتاجر را می بینند و بعد عقد 
قرارداد، تعهدی به مستاجر و مالک ندارند 
اما در اجاره داری حرفه ای موسســات 
تا پایان قــرارداد همه وظایــف مالک و 

مستاجر را یکجا انجام می دهند.
در نظــام اجــاره داری حرفــه ای از 
جمع آوری اجاره بهــای ماهیانه و انتقال 
آن به مالک تا تحویل ملــک بعد از پایان 
قرارداد یا تمدید مجــدد اجاره نامه همه 
برعهده مؤسسه اســتیجاری است و اگر 
مسائل حقوقی برای طرفین پیش بیاید این 
مؤسسات تنظیم روابط می کنند. همچنین 
اگر مشکل تعمیرات و تأسیسات برای ملک 
اجاره داده شده پیش آمد به جای موجر 
این مؤسسات به ارائه خدمات می پردازند. 
موافقان این طرح معتقدنــد با توجه به 
سابقه موفق این طرح در سایر کشورهای 
جهان، هزینه اجــاره داری برای مالکان 

نیز کاهش خواهد یافت چراکه ساختار 
تدوین شده بر این اساس استوار است که 
در صورت مشکل تاسیساتی برای ملک، 
همین شرکت های حرفه ای موضوعات 
را پیگیری خواهند کرد.  به این ترتیب در 
اجاره داری حرفه ای مجموعه ای از وظایف 
توسط این شرکت ها باید در طول مدت 
اجاره خانه برای مســتأجر و موجر انجام 
شود. این تنها اقدامی نیست که از سوی 
مســئوالن وزارت راه و شهرسازی برای 
ســاماندهی بازار اجاره در حال پیگیری 
است. امســال نیز تعیین سقف اجاره در 
دستور کار قرار گرفته است در حالی که 
این سقف تعیینی از ســوی بسیاری از 
مالکان رعایت نمی شود. ایران سال هاست 
درگیر بحران مســکن اســت. کم بودن 
حجم عرضه در قیاس با تقاضا و همچنین 
نبود تمهیداتی برای تقویت قدرت خرید 
متقاضیان در کنار تورم باالی قیمت ملک 
در شــهرهای بزرگ به واسطه مهاجرت 
گسترده به کالن شهرها مشکالت این بازار 
را افزایش داده است.   اجرای طرح  پرنقص 
و عظیمی چون مسکن مهر و همچنین 
انجام مقدماتی برای اجرای طرح مسکن 
ملی نیز هنوز زمینه را برای رفع مشکالت 

فراهم نکرده است. 

دولت در ماه های پایانی مسئولیت، درصدد سامان بازار اجاره برآمد؛ 

رونماییازطرحجدیدبرایاجارهداریحرفهای
براساس طرح وزارت راه و 
شهرسازی، شرکت های 

اجاره داری حرفه ای خرداد 
1۴۰۰ برای نخستین بار در 
کشور با هدف تنظیم بازار 
اجاره راه اندازی خواهند 
شد. روالی که مسئوالن 
بخش مسکن خوش بین 

هستند بازار مسکن آن هم 
اجاره بها با آن مدیریت شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: شــرکت های ایرانی به لحاظ 
حقوقی حق دارند قرارداد خود را با بوئینگ پیگیری کنند. به 
گزارش توسعه ایرانی به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد 
اسالمی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت های هواپیمایی 
ایرانی در سال جاری میالدی قرارداد خرید هواپیما با بوئینگ 
را پیگیری کرده اند، گفت: ایران ایر و شرکت هایی که قرارداد 
داشته اند، به طور طبیعی حقوقی دارند که طرف قرارداد باید 
نسبت به آن پاسخگو باشــد. وی ادامه داد: اگر این شرکت ها 
قرارداد خود را پیگیری کرده باشند، به لحاظ حقوقی کار درستی 
انجام داده اند. گفتنی است پس از امضای برجام و اجرایی شدن 

این قرارداد بین المللی، ایران ایر اقدام به ســفارش ۸۰ فروند 
هواپیما از نوع B۷۳۷ مکس و B۷۷۷ از شرکت هواپیماسازی 
بوئینگ کرد و موفق شد مجوز اوفک )دفتر کنترل سرمایه های 
خارجی که زیر نظر وزارت خزانه داری ایاالت متحده آمریکا 
فعالیت می کند( را برای خرید این هواپیماها به دســت آورد. 
همچنین دو شرکت هواپیمایی آســمان و قشم ایر به ترتیب 
برای خرید ۳۰ و ۱۰ هواپیما با بوئینگ قراردادهایی امضا کرده 
بودند. اما با خروج آمریکا از برجام در دوره ترامپ و لغو مجوزهای 
اوفک، این قراردادها به حالت تعلیق درآمد و عمالً بوئینگ هیچ 

هواپیمایی را به شرکت های ایرانی تحویل نداد.

بررسی قیمت اقالم خوراکی در اسفندماه بیانگر این است 
که در اسفند ۹۹ قیمت برنج ۴۷.۵ درصد، گوشت گوسفندی 
۳۷.۷ درصد و گوشت گاو ۴۲.۴ درصد نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل از آن افزایش داشته اســت. به گزارش »توسعه 
ایرانی«، مرکز آمار قیمت اقالم خوراکی مناطق شــهری در 
اسفند ۹۹ را منتشر کرد. در این دوره زمانی ۱۴ قلم خوراکی 
کمتر از ۵۰ درصد و ۳۹ قلم کاالی منتخب بیش از ۵۰ درصد 
رشد قیمت داشته اند. این مرکز در پایان هر ماه قیمت اقالم 
خوراکی منتخب را منتشــر می کند. در تازه ترین گزارش 
این مرکز از ۵۳ قلم خوراکی منتخب، تعداد ۳۹ قلم، درصد 

تغییر ســالیانه باالتر از نرخ تورم نقطه ای کل کشور )۴۸.۷ 
درصد( داشته اند. قیمت هر کیلوگرم پیاز در اسفندماه ۹۹ 
معادل پنج هزار و ۱۱۵ تومان و موز بــا بهای ۴۹ هزار و ۵۰۰ 
تومان، رشــد قیمت ۱۹۸.۴ درصدی نسبت به اسفند سال 
گذشته داشته است. قیمت موز در اسفند ۹۸ معادل ۱۶ هزار 
و ۶۲۰تومان بود. بررســی قیمت اقالم خوراکی در شهرها 
نشــان می دهد که در فاصله زمانی اســفند ۹۸ تا اسفند 
۹۹ بهای یک کیلوگرم گوشــت گوسفندی ۳۷.۷ درصد، 
گوشت گاو و گوساله ۴۲.۴ درصد، مرغ ۱۰۰ درصد و تخم 

مرغ ۱۰۶.۱درصد افزایش داشت.

افزایش قیمت برنج و گوشت قرمز در اسفندماه چقدر بود؟وزیر راه توپ شکایت از بوئینگ را در زمین ایرالین ها انداخت

گزارش

قیمت مرغ در مراکز شهر و فروشگاه های بزرگ 
کاهش یافته اما برخی مغازه ها به ویژه حاشیه های 
شــهر که نظارت بر آنها نیســت گران فروشی و 
قطعه فروشــی می کنند، صف هــای خرید هم 

وجود دارد.
به گزارش تجارت نیوز، چند روزی است که تب 
و تاب قیمت مرغ در بازار فروکش کرده و مسئوالن 
هم مرتــب از کاهش قیمت خبــر می دهند، اما 
بررسی ها حاکی است هنوز برخی از مغازه ها در 
برابر کاهش قیمت مقاومت دارند و صف های خرید 
مرغ نیز کامل برچیده نشده است، قطعه فروشی در 
مغازهها هم که ممنوع اعالم شــده بود همچنان 

ادامه دارد.
قیمت مرغ در چند هفته گذشته تا کیلویی ۴۵ 
هزار تومان افزایش یافت که انتقادات بسیاری را در 
پی داشت هفته گذشته »قرارگاه مرغ« دولت، نرخ 
مرغ دولتی را حدود ۲۲ درصد افزایش داد و قیمت 
بازار را نیز با عرضه بیشتر در این قیمت تثبیت کرد 

اما هنوز برخی مناطق تهران قیمت ها باالست.
در منطقه ۱۹ تهــران به جای مــرغ کامل، 
ویترین مغازه ها پــر از قطعات مرغ با قیمت های 
گران تا ۶۸ هزار تومان است و آنها در برابر تقاضای 
مشتریان می گویند: »مرغ نداریم«. مغازه داران 
به جای مرغ قطعات آن را با قیمت نزدیک به سه 

برابر می فروشند. مراکز توزیع به نرخ دولتی هم کم 
است و کفاف تقاضا را نمی کند و صف های طوالنی 

همچنان برای خرید مرغ بسته می شود.
صف های طوالنی بر خرید مرغ دو ســیگنال 
از کاهش عرضه یا نابسامانی توزیع خبر می دهد 
عالوه بر آن عاملی برای انتشــار ویروس سرکش 
کرونای انگلیســی هم اســت. روز گذشته وزیر 
بهداشت صف های مرغ را یکی از دالیل افزایش 

تعداد مبتالیان و فوتی ها دانسته بود.
وزیر بهداشت روز گذشته در نامه ای به معاونان 
درمان، بهداشــت و غذا و دارو وزارت بهداشت و 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
ضمن اشاره به اینکه آنچه همکارانم در روزهای 
اخیر می بینند ناشــی از بی توجهی های قبل از 
سفرها به خصوص بازارهای شــلوغ، صف های 
طوالنی و درهم فشــرده مرغ و غیره است، هفت 
بند راهبرد اجرایی را جهت کاهش فشار سنگین 
به بخش های بســتری و احتمال کمبود تخت 
بیمارستانی به خصوص مراقبت های ویژه ابالغ 

کرد.
مرغ کامل کم است

بســیاری از مغازه داران هنوز به نرخ مصوب 
دولتی که ۲۴۹۰۰ تومان اعالم شده پایبند نیستند 
و گران تر می فروشند و یا به فروش قطعات مرغ که 

ممنوع شده ادامه می دهند. فروشنده یک مغازه 
مرغ فروشی که در حال قطعه کردن مرغ ها است 
و در ویترین چندین مرغ کامل دارد به خریداران 

می گوید که مرغ ندارد.
وی گفت که این قطعات سفارش رستوران ها 
است و به آنها تحویل خواهد داد، قیمت قطعات 
مرغ در این مغازه مختلف و تا ۶۸ هزار تومان بسته 

به نوع قطعه وجود داشت.
یک فروشــنده مرغ در منطقــه ۱۹ تهران 
مرغ را کیلویی ۲۸ هزار تومان می فروشد و در 
پاسخ به اینکه چرا قیمت باالست می گوید: مرغ 
دولتی برای توزیع بین مــردم به ما نمی دهند. 
تعداد مراکزی که نــرخ دولتی توزیع می کنند 
بسیار کم اســت اگر می خواهید مرغ به قیمت 
۲۴۹۰۰ تومان بگیرید باید به یکی از این مراکز 

مراجعه کنید.
وی می گوید: یک مرکز توزیع دولتی در محل 
است که همیشه صف است اما در محله های دیگر 

شنیده ام صف نیست اما باید ماشین سوار شوید.
یکی از مراکز از چند صد متری که مردم صف 
بسته اند کامل مشخص است، هر کدام از آنها دو 
عدد مرغ کیلویی ۲۴۹۰۰ تومان می گیرند. صفی 
که حداقل ۲۰ نفر از مرد و زن و پیر و جوان در آن 

وجود داشت.

قیمت مرغ تثبیت می شود؟
مرور قیمت های بازار نشان می دهد که قیمت 
مرغ به ویژه در مناطق حاشیه و جاهایی که اثری از 
بازرسی نیست همچنان به شرایط پایدار نرسیده 
است و دولت با عرضه بیشتر مرغ و افزایش تعداد 
مراکز توزیع دولتی و نظارت بر قطعه فروشــی ها 

قیمت مرغ را در همان نرخ دولتی تثبیت کند.
از سوی دیگر دولت باید از موج اول گرانی درس 
بگیرد که چه موانعی سبب شــد تا ارزانی پایدار 
ایجاد نشود و آن موانع را برطرف کند. در موج اول 
گرانی که در ۶ ماه گذشته اتفاق افتاد قیمت مرغ 
ابتدا به کیلویی ۴۵ هزار تومان افزایش یافت و بعد با 
دخالت وزارت جهاد اگرچه کاهش یافت اما پایدار 

نبود و پس از آن موج دوم گرانی اخیر ایجاد شد.
چند عامل در گرانی های اخیر مرغ و ناپایداری 
قیمت موثر بود؛ مشــکل تامین نهــاده خوراک 
مرغداران به دلیل کندی اختصــاص ارز، گران 

بودن قیمت جهانی و محدود بودن کشــورهای 
صادرکننده به دلیل شرایط کرونا، اشکاالت سامانه 
توزیع نهاده بین مرغــداران و از همه مهم تر نفوذ 
رانت و فساد به شــبکه توزیع نهاده که بیشترین 
سهم واردات را در سال گذشته داشت، اشکال در 
سامانه توزیع محصول مرغ توسط وزارت صمت و 
در کل اشکال در ســاختار مدیریت دو وزارتخانه 
صمت و جهاد کشاورزی و مدیریت جزیره ای از 

آن جمله بود.
تا این اشــکاالت برطرف نشود تثبیت قیمت 
در بازار مرغ و دیگر محصوالت کشاورزی بسیار 
سخت اســت و هر لحظه امکان بازگشت گرانی 
وجود خواهد داشــت، گام بزرگی مجلس برای 
حذف مدیریت جزیره ای برای برگرداندن وظایف 
مدیریت بازرگانی کشــاورزی بــه وزارت جهاد 
برداشته است اما برداشــتن گام های دیگر برای 

اصالح بقیه اشکاالت هم ضرورت دارد.

گزارش میدانی از بازار؛

 مقاومت برخی مغازه ها در برابر کاهش قیمت مرغ


