ﭼﺮا ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮانﺗﺮ از ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
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ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ واﺣﺪ
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﯿﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
آﻧﭽﻪ در ﻃﻮل ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﻧﺮخﻫﺎ ﺑﻪ
رﻗﻢ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﺤﯿﯽ آل اﺳﺤﺎق در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :آﻧﭽﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺎور اﺳﺖ .دوﻟﺖ در اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای  ۲۴ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﯿﺶ از ۱۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز رﺳﻤﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﻋﻤﻞ رخ داده
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ دوﻟﺖ از
اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز رﺳﻤﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﻧﺮخ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺮوز در ﺑﺎزار ﻧﺮخﻫﺎی  ۱۰۰ﻫﺰار
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

اﺑﺘﺪای
اﻣﺎ در
ﻣﺮز ۴۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ

اﯾﻦ ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ روش ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮخ اﯾﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺣﺪوداً  ۵۰درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻧﺮخ اﻣﺮوز ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ،
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم درﮔﯿﺮﻧﺪ و وﻗﺘﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺮخ آﻧﻬﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺸﺎری ﺟﺪی ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ
وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ.
آل اﺳﺤﺎق اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ .از
ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ
داﺧﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای واردات ﺿﺮوری
ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ اﻣﺮوز ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﻧﺒﻮد ﯾﮏ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ واﺣﺪ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﺷﺖ،
ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ در ﺑﺎزار را وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت )ﺻﻤﺖ(
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .از اﯾﻦ رو وﻗﺘﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ را در ﺑﺎزار ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪای ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﻣﯽاﻧﺪازد و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎ و دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ وﺣﺪت
ﻧﮕﺎه و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ واﺣﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را
در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﻮﻗﻊ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺧﺮج ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وارد ﺷﺪن ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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