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آرامش رکودی در بازار پس از التهاب قیمت
با آزادسازی قیمت ها ،تکلیف مرغ و تخم مرغ و شیر تولیدشده با نهاده
دولتی چه می شود؟

مسعودحمیدی/صبحروزچهارشنبههفتهگذشته
بودکهزمزمههایافزایشقیمتکاالهایاساسیدر
فضای رسانه ای کشور منتشر شد ،رفتهرفته با قوت
گرفتناینمسئلهبعدازظهرچهارشنبهمرغدربازار
مشهدکمیابشدوگاهمرغهاییکهصبحکشتارشده
بودند به بازار عرضه نشــد تا باقیمت جدید وارد بازار
شوند ،مردم هم این سیگنال را گرفتند و برای خرید
روانه بازار شدند تا مرغ و تخممرغ و روغن و لبنیات را
بهنرخقبلازتعدیلخریداریکنند،طبیعت ًامرغ30
هزارتومانی با مــرغ 60هزارتومانــی و تخممرغ23
هزارتومانــی با 40هزار تومانی تفاوت چشــمگیری
دارد و تقاضا به شدت افزایش پیدا میکند ،اما طبق
معمولهمیشهبرخیکشتارگاههاکهدستبرآتش
داشته و میدانستند بناست قیمتها دو برابر شود،
مرغرادرسردخانههاانباشتکردندومرغیدربازار
پیدا نمیشــد .بنابراین صفهای طوالنی ایجادشد
و استاندار دســتور داد ظهر پنجشنبه همه مرغهای
کشتارشدهبایددربازارعرضهومتخلفانبهدادستانی
معرفیشوند.پیروهمیندستوردوفروشگاهدربازار
استقاللمشهدموظفشدندمرغراباقیمتکیلویی
 37هزار تومان بــه مردم عرضــه کنند.رئیس جهاد
کشــاورزی استان هم مدعی اســت صف طوالنی در
بازاراستقاللبرایخریدمرغ 37هزارتومانیبوده،
البته یکی از فعاالن اصلی بازار مرغ مشهد که تقریب ًا
برای همه شــهروندان مشــهدی نامی آشــنا دارد به
دلیل تخلف و عرضه نکردن مرغ کشتار شده به بازار
بهدادستانیمعرفیشداماذکرناماینفعالبهلحاظ
قانونی به دلیل عدم محکومیت قطعــی امکانپذیر
نیست،البتهآنطورکهرئیسجهاداستانمیگویند
تخلفهامحدودبهاینفردنیستوتیمهایبازرسی
ستاداستانیدرحالتکمیلپروندهدیگرمتخلفانو
میزان تخلفات آنها هستند.با بهروز شدن قیمتها
بازار هــم آرامگرفته اســت ،دیگر خبــری از مرغ 30
هزارتومانی و تخممرغ  23هزارتومانی یا روغن 17
هزارتومانی نیســت ،مرغداران مــرغ و تخممرغ را به
قیمتروزروانهبازارمیکنندامابازارراکداست.
یازآزادسازیقیمتها!
•سودکوتاهمدتبرخ 

اما چنــد مالحظــه دربــاره نرخهــای جدید و بــازار
کاالهایاساسیوجوددارد.ابتدااینکهبنابراذعان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســتان در فروردین
ماه بیــش از  10/3میلیــون قطعه مرغ گوشــتی در
اســتان جوجه ریزی شــده که  15اردیبهشت تا 15
خرداد در بازار عرضه میشــوند .نکتــهای که وجود
داردایناستکهاینجوجهریزیبانهادهدولتیذرت
 1900تومانی و کنجاله  3400تومانی انجامشده
اســت ولی فروش این مرغها از امروز تا 15خرداد با
نرخ  59هزارتومانی انجام میشــود که این موضوع
کام ً
ال به نفع مرغداران اســت زیرا محصول یارانهای
را به نــرخ آزاد میفروشــند.رئیس جهاد کشــاورزی
اســتان نیز هرچند این موضــوع را قبــول دارد اما در
دفاع از مرغداران میگوید بههرحــال مرغدار برای
خریدنهادهبهقیمتذرت 12هزارتومانیتحویلدر
بندر و کنجاله 17هزارتومانی به نقدینگی نیاز دارد
و این کار نوعــی حمایت از مرغداران اســت .البته به
اینجاختمنمیشودزیرابنابرادعایخوددامداران
دولت نهاده دامی را با تأخیر ســه ماهــه تحویل آنها

میدهــد و ازآن جاییکــه «اورانی»رئیــس ســازمان
جهاد کشــاورزی اســتان میگویــد «نهــاده دولتی»
به دامدارانی که تــا پیش از ابــاغ قیمتهای جدید
( 22اردیبهشت )۱۴۰۱به ثبت سفارش و پرداخت
پول اقدام کردهاند تعلق خواهد گرفت با این حساب
مرغداران نهتنها مرغی را که در فروردینماه با نهاده
دولتی پــروار کردهاند بــه نرخ آزاد میفروشــند بلکه
برای حداقــل دو ماه آینــده با توجه به زمــان تحویل،
نهاده دولتی بــرای تولید دارند ،هرچنــد مرغداران
خرد و متوســط نهادههای خود را پیشخور کردهاند
زیرامجبوربودهانددردورهتأخیرتحویلنهادهتوسط
دولتخوراکدامموردنیازخودراازمرغدارانبزرگ
وکارخانههایخوراکدامخریداریکنندواالنباید
نهادهدولتیراتحویلآنهابدهند.بنابراینازوضعیت
پیشآمده تنها واردکنندگان عمده و مرغداریهای
بزرگ ســود هنگفت خواهنــد کرد کــه این وضعیت
برایمرغداریهایمرغتخمگذارنیزصدقمیکند.
•سوددولتازذخیرهمرغ 18هزارتومانی

مســئله دوم در باره مرغهای تنظیم بازاری اســت،
فروردینمــاه امســال پشــتیبانی امور دام اســتان
بهرســم همیشــه برای مدیریت بــازار  ،مــازاد مرغ
تولیدی استان را بهصورت تضمینی و برای ذخیره
ســازی باقیمت 18هــزار تومان خریــداری و روانه
سردخانههاکردوقیمتمرغمنجمدتنظیمبازاری
برای مردم 20هزار تومان تعیین شده بود .اما حاال
کهقیمتهاآزادسازیشدهعرضهمرغتنظیمبازار
به چه صــورت خواهد بــود؟ رئیس ســازمان جهاد
کشاورزی اســتان میگوید :نمیتوان میزان مرغ
خریداریشــده را رســانهای کــرد اما قطعــ ًا قیمت
مرغهایخریداریشده 20هزارتوماننخواهدبود
و متناسب باقیمت روز مرغ 59هزارتومانی تعیین
نرخ و به بازار عرضه میشــود .با این حساب دولت
همازوضعیتتغییرقیمتسودخواهدکردزیراهر
کیلو مرغ را 18هزار تومان خریده و در زمان عرضه
بانرخآزادقیمتگذاریخواهدکرد،هرچندرئیس
جهادکشاورزیاستانمیگویدعایدیایناختالف
قیمتبهخزانهواریزمیشودومتعلقبهمردماست
اما بدون شــک تا رســیدن این پــول از خزانه دولت
به جیب مردم راه طوالنی اســت.در مســئله روغن
نیز وضعیتی تقریب ًا مشابه به وجود خواهد آمد زیرا
طی یک ماه گذشته دولت سهمیه مواد اولیه روغن
خوراکی و صنعت چهار کارخانه اســتان را تحویل
نمــیداد و بــازار ملتهب شــده بود ،دولت ســهمیه
اسفندماه روغنآفتابگرداناستانراچهارروزقبل
از اجرای طرح آزادسازی قیمتها تحویل کارخانه
داده اســت .البته رئیس ســازمان جهاد کشاورزی
اســتان میگوید :مابهالتفــاوت قیمت مــواد اولیه
دولتیازکارخانههایروغنگرفتهخواهدشد،شاید
بههمیندلیلاستکهبرخیواحدهایتولیدیکه
مواداولیهآنهابرایتولیدمحصولوابستهبهروغن
است به شدت ناراضی هســتند و حرف هایی برای
گفتندارند.دربازارشیرخامنیزاینوضعیتصدق
میکند و گاوداریهــای صنعتی بــزرگ که نهاده
دامی دولتی خریده و در انبار دارند ســود خواهند
کردودامداریهایسنتیمتضررخواهندشدمانند
مرغداریهایخرد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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آیتا...علمالهدیدرخطبهدومنمازجمعهمشهد

بیرونآمدندستدولتاز سفرهمردم
باعثثباتاقتصادیمیشود

گروه سیاست /آیت ا ...علم الهدی در خطبه دوم
نمازجمعهمشهدگفت:اینکهبروددخالتکنددر
سفرهمردم،منبگمچقدرنانبخور!اینواقع ًاثبات
اقتصادی کشــور را به هم زده اســت .این تحول در
داخلدستدولتراازسفرهمردمبیرونمیکشد.
به گزارش خراسان رضوی ،آیت ا ...علم الهدی در
خطبهدومنمازجمعهمشهد،بااشارهبهسخنانمقام
معظم رهبری در دیدار با کارگران درباره حمایت از
کارهای اقتصادی دولت گفت :اآلن چهل دو ،سه
سالاستکهازانقالبمقدساسالمیمامیگذرد.
در هر مســئلهای و تحولی آن جا که مردم در عرصه
بودند و صاحبکار و مجــری بودند تحول بهخوبی
انجامگرفته اســت بــه نفع مــردم ،به نفــع جامعه و
بهنظام ،اما اگر کاری بشود و پای مردم وسط نباشد
به نتیجه نمیرســد؛ تا اآلن در نظام مــا همهکاره و
همه چی مردم بودهانــد .اآلن هم در این تحولی که
تصمیم گرفتند ایجاد کنند اگر مشــارکت مردمی
باشــد به نفع مردم تمام خواهد شــد و من برای این
دو،سهروزکهمردمپایاینتحولآمدندمتشکرمو
بسیار ارزش دارد ،هم تحول را بپذیرند و هم این که
در اجرای این تحول کامــ ً
ا کمک کنند .او ًال آن چه
کارشناســان اقتصادی میگویند و در مشاورهها و
نظریاتمختلفیکهفعاالناقتصادیوکارشناسان
اقتصادیاظهارنظرکردهانددراینتحولچندنکته
وجودداردکهمیتواندبرایهمیشهاینچالشهاو
درماندگیهایاقتصادیراجبرانکندومملکترا
بهیکنقطهثباتاقتصادیبرساند.
•ازبینبردنفقرمطلقوفاصلهطبقاتیبا
اجرایطرحتحولاقتصادی

امامجمعه مشــهد گفت :او ًال برانــدازی فقر مطلق
اســت؛ آقای رئیسجمهور گفتند مــا در این دولت
میخواهیمفقرمطلقبراندازیبشود،یعنیاینکه
دراینکشوریکخانوادهایهستکهازتأمینناهار
و شام روزمره خود عاجز است و نتواند هیچی برای
خود تهیه کنــد ،خب این فقر مطلق بایــد براندازی
شود.بااینکمکمعیشتییکخانوادهپنجنفرهکه
هیچ درآمدی ندارد ،شغلی ندارد و کسی را ندارد،
ماهی 2میلیون تومان به آنها بدهند قدرت خرید
خیلی از نیازها و لوازم زندگی به آنها داده خواهد
شــد ،زندگی آرمانی و ایده آل نخواهد داشت ولی
دیگربهفقرمطلقهمدچارنمیشود.
وی ادامه داد :نکته دوم فاصله طبقاتی بین اقشــار
مختلف جامعه از بیــن برود ،ما میگوییم بخشــی
از جامعه ما یک قشــر آســیبپذیر اســت و این قشر

آســیبپذیر در مقابل قشــر مرفه قرار دارد ،ســطح
زندگیاش ،ســطح خــوراک و پوشــاکش ،ســطح
درآمد و هزینهاش باهم قابلمقایسه نیست ،با این
طرح تحول این فاصله طبقاتی از بین میرود .قشر
آســیبپذیر قدرت خریــد پیدا میکنــد ،همینکه
قدرت خرید پیــدا کند ،حاال جنــس و کاال گران اما
میتواندبخردوقدرتتهیهآنرابرایخودشدارد.
قیمومیتاقتصادیدولتازبینمیرود
ّ
•

نماینده ولیفقیه در اســتان گفــت :از همه اینها
مهمتــر ،آن چه باعــث ثبــات اقتصــادی در جامعه
خواهدشد،ایناستکهدستدولتازسفرهمردم
بیرونمیآید.دلیلینباشدکهسفرهمردمدردست
دولتباشد ودستدولتدرسفرهمردم!نان،غذا،
گوشــت ،برنج ،پنیر و شیرشان دســت دولت باشد
و چش م به دســت دولت داشته باشــند و او بخواهد
کنترل کند یک حالت قیمومیت اقتصادی ،اینکه
قیماقتصادیداشته
مردمدرزندگ 
یخودشانیک ّ
باشنداینبهکلیآزادیزندگیراازمردممیگیرد،
فکرکنیداگرخانوادهخودتانپولدستیکآقایی
باشد و او بخواهد برای شما و هر جور که میخواهد
خــرج کند و ســفره شــمارا تنظیم کنــد ،میتوانید
زندگی کنید؟ اگر بنا باشــد در کشــور دولت بشود
قیم اقتصادی مردم یعنی نان مردم دســت دولت،
ّ
آب مردم دست دولت ،خوراک مردم دست دولت،
لبنیات مردم دست دولت،همش دولت بیاید پول
مردمرابهدستبگیرد،بیتالمالپولمردماستو
بهمردمتعلقدارد.دولتپولمردمرادستبگیرد،
ســفره مــردم را بخواهد ایــن بزرگتریــن ضربه به
زندگیمردماست
•پولمردمرابهدستمردمبدهید

آیت ا ...علــم الهدی با تأکیــد بر این که پــول مردم
را به دســت مــردم بدهیــد گفــت :ایــن ارز4200

تومانی مال مردم اســت ،مال کســی که نیست ،به
خود مردم بدهیــد ،خود مردم بگیرنــد هر جور دل
شــان میخواهد خرج کنند نه این که آن را یک آدم
گردنکلفــت رانتخــوار بیاید بگیرد و بــدزدد بعد
سر دو سال ،سه سال بروید بهعنوان مبارزه با فساد
اقتصادی ،یقه آدمی که مال مردم را خورده اســت
بگیرید .این چه جور زندگی کردن اســت؟! چطور
مدیریتی اجتماعی است؟! تاجر جنس وارد کند،
باهمرقابتکنندهرکدامجنسبهترواردمیکنند
ارزانتر میدهند ،مردم بروند بخرند زندگیشــان
را اداره کنند ،دولت باید نظــارت کند چیزی که در
اقتصاد مطلوب اســت ،در اقتصاد اســامی است،
هدایتونظارتدولتاست.صنعت،معدن،مسائل
کالن را دولت هدایت کند و بــر اقتصاد خرد دولت
نظارت کند ،تاکســی کمفروشی نکند ،کسی مال
مردم را باال نکشد ،احتکار نکند ،اینها کار دولت
اســت .این که برود دخالــت کند در ســفره مردم،
من بگم چقدر نان بخور! این واقع ًا ثبات اقتصادی
کشور را به هم زده است .این تحول در داخل دست
قیم
دولت را از ســفره مردم بیرون میکشد ،مردم ّ
اقتصــادی ندارنــد .واردکننده جنــس وارد کند،
تولیدکننــده تولیــدش را بکند ،هر کــس ارزانتر
داد مردم دنبال همان میروند ،پول شــان هم در
دستخودشاناست.نمایندهولیفقیهافزود:این
درواقعیکتحولارزشمندیاستکهالبتهابتدای
اجرایش یک مقدار گرفتگی و مشکالت دارد ،اگر
مردم مقاومت کنند ،مشارکت کنند و کمک کنند
اجرا شود؛ این مسئله مشکالت اقتصادی ،دولت
ساالری ،حل میشود.
امامجمعــه مشــهد با اشــاره به ســخنان خــود در
خطبههای نماز عید فطر به حاشیهسازیهایی که
درباره بخشــی از صحبتهایش شده بود واکنش
مغرض سیاسیکار جمله
نشان داد و گفت :عناصر
ِ
منراعوضیمعناکردند،عوضیگرفتندوکلماتی

به آن اضافه و در فضای مجازی پخش کردند.
•بیحجابمتجاهربهفسقاست

وی با اســتناد به آیات قرآن اظهــار کرد:بیحجاب
متجاهر به فسق اســت چه تصمیم به جنگ باخدا
داشــته باشــد چه تصمیم به جنگ باخدا نداشــته
باشــد ،بیحجاب بــا بیحجابــی تجاهر به فســق
میکنــد ،بــرای حفــظ موقعیــت اجتماعــی همه
دستگاهها و مردم کشــور باید جلوی بیحجاب را
بهعنوان متجاهر به فســق بگیرند .این دختر یا زن
بیحجاب یا مســلمان اســت یا غیرمســلمان ولی
ایرانی است .اگر مسلمان اســت ،هویت اسالم بر
حجاب اســت .آیت ا ...علم الهدی با اشــاره به این
که دولت فرانسه با وجود و ساخت مسجد مخالف
نیست ولی از حجاب زنهای مسلمان جلوگیری
میکند گفــت :میگویند حجاب ترویــج یک دین
اســت و با نظام الئیک ما نمیســازد یعنی حجاب
شعاروهویتاسالمیاست.اگراینخانممسلمان
نیست و دین را نپذیرفته اســت ،ایرانی که هست،
حجابهویتایرانیاست.
ویبااشارهبهروزفردوسیدر 25اردیبهشتادامه
داد :فردوســی بهعنــوان حکیم از مفاخر ماســت،
یکی از شخصیتهای زن شاهنامه منیژه است .او
در ارتباط با بیژن وقتی در مقابل رستم میخواهد
خودش را معرفی کند میگوید منیــژه منم دخت
افراسیاب/برهنهندیدهرخمآفتاب.

