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مشكل كمبود گوشت در بازار را بايد در جاي ديگري به غير از كاهش ميزان توليد جستوجو كرد

سبزینه

حسن حسیندوست

بازار توزيع گوشت قرمز ،با گذشت چند ماه از افزايش ناگهاني
قيمتها و كاهش توزيع اين كاال ،همچنان آشفته است و
به نظر ميرسد احتكار گوشت ،يكي از راههاي كسب سود
بيشتر ،تثبيت نرخهاي نجومي و امتيازگيري از دولت است.
پس از افزايش ناگهاني نرخ ارز در سال جاري بازار توزيع
گوشت قرمز دچار آشفتگي شد و تالشها براي مديريت اين
بازار ،همچنان نتيجه محسوسي نداده است؛ اما آمارها و ارقام
نشان ميدهند كه اين اتفاق نه حاصل تحريمها و نه نتيجه
قاچاق گسترده است؛ بلكه به نظر ميرسد مشكالت را بايد
ناشي از تالش مافياي پنهان گوشت و نتيجهبخش نبودن
اقدامات مسئوالن دانست.
 وقتي كه گوسفندان پر كشيدند
مشاهدات ميداني در اين هفته نشان ميدهد كه بازار توزيع
گوشت بسيار درهم ريخته است .وقتي كه به فروشگاههاي
«شهروند» كه چند روز پيش به عنوان عامل توزيع گوشت
«دولتي» اعالم شده بودند ،مراجعه ميشود ،كارمندان
فروشگاه ميگويند گوشتي براي فروش واگذار نشده است و
معلوم هم نيست آيا امروز گوشتي توزيع خواهد شد يا خير.
مسئوالن فروشگاه دو شعبه از مجموعه شعب فروشگاه رفاه
اعالم ميكنند كه حتي گوشت گوسفندي با نرخ آزاد نيز
در فروشگاه وجود ندارد .قفسه گوشت در دو شعبه فروشگاه
«افق كوروش» خالي است و كارمندان اعالم ميكنند كه ديگر
گوشت دولتي توزيع نميكنند .كارمند يكي از شعب فروشگاه
زنجيرهاي معروف در پايتخت كه تا پيش از اين يكي از عامالن
فروش گوشت وارداتي بود نيز از تعبير «فع ً
ال تخم گوشت
را ملخها خوردهاند» استفاده ميكند .اغلب فروشگاههاي
زنجيرهاي پايتخت يا گوشت گوسفندي براي فروش ندارند
يا اگر هم دارند آن را با نرخهاي نجومي به فروش ميرسانند.
قصابيها هم بهطور كلي عطاي گوشت گوسفندي را به لقاي
آن بخشيدهاند؛ يا گوشتي ندارند و اگر هم داشته باشند قيمت
آن سرسامآور است .در ميادين ميوه و ترهبار هم صفي از مردان
و زنان مسن ديده ميشوند كه به اميد آن كه شايد گوشت
دولتي توزيع شود ،صف كشيدهاند و منتظر آن ماندهاند كه خبر
توزيع گوشت را بشنوند.
مگرگوسفندهادالرميخورند؟
در آغاز سال جاري با افزايش نرخ ارز ،قيمت گوشت قرمز در
ايران افزايش يافت .اين افزايش ناگهاني تا جايي پيش رفت كه
اكنون گوشت گوسفندي در بازار آزاد به دو تا سه برابر نرخ
سال قبل خود رسيده است ،بهطوري كه در بازار آزاد فروش
گوشت ،يك كيلو گوشت گوساله بين  100تا  120هزارتومان
نرخگذاري ميشود و يك كيلو گوشت گوسفندي نيز قيمتي
معادل  120تا  140هزار تومان دارد .با افزايش ناگهاتي قيمت
گوشت ،سخن از كمبود توليد و افزايش قاچاق دام به ميان آمد
و از همين رو قرار شد واردكنندگان با دريافت ارز چهار هزار
و  200توماني به ميزان كافي گوشت قرمز وارد کنند تا اين
محصول غذايي ،با قيمتي مناسب به دست مصرفكنندگان

جوالن مافياي گوشت در بازار

برسد؛ اما ظرف مدت كوتاه مشخصي ،ديگر بخش بزرگي
از گوشت وارداتي با ارز دولتي ،به دست مصرفكنندگان
نهايي نميرسد و شهروندان اثري از اين گوشت در بازار پيدا
نميكنند .اين مشكل تنها يك دليل ميتوانست داشته باشد؛
واردكنندگان گوشت با ارز دولتي ،آن را به جاي مصرفكننده
نهايي به جاي ديگري ميفروشند؛ اقدامي كه خالف تعهدات
واردكنندگان بود .با باال گرفتن اعتراضات نسبت به كمبود
گوشت وارداتي در بازار ،مقرر شد گوشتي كه با ارز دولتي وارد
ميشود ،به صورت مستقيم در بازار عرضه شود؛ اما نحوه توزيع
به صورت مداوم تغيير كرد و همچنان نيز آشفته است .اين در
حالي است كه واردات دام زنده ،گوشت گرم و گوشت منجمد،
نسبت به سالهاي قبل به ميزان چشمگيري افزايش يافته
است .نكته جالب توجه آن است كه خوراك دام ،علوفه است .در
حاليكه يك چهارم گوشت كشور توسط عشاير توليد ميشود
و مابقي دامهاي توليدي نيز اغلب به صورت سنتي و با تأمين
علوفههايمحليپرواربنديميشوند.درگزارشهايسالهاي
قبل مركز پژوهشهاي مجلس ،اغلب خشكسالي به عنوان
عاملي براي كاهش توليد عنوان شده بود؛ زيرا باعث ميشد
بهاي علوفه توليدي افزايش بيابد .اين در حالي است كه امسال
كشور در شرايط ترسالي قرار داشته و بهطور طبيعي علوفه
توليديبايستيافزايشمييافته.
 روزي كه نرخ گوشت قد كشيد
افزايش نرخ گوشت از همان ابتداي سال ،با واكنش مقامات
دولتي روبهرو شد و مسئوالن امر تالش كردند تا با سه روش
«ممنوعيت صادرات»« ،افزايش واردات» و «توزيع عادالنه
گوشتدرميانمصرفكنندگان»باگرانيگوشتمقابلهكنند.
از همين رو در تاريخ دوازدهم خرداد اعالم شد گمرك ايران
در بخشنامهاي به گمركات اجرايي سراسر كشور ممنوعيت
صادرات دام زنده و گوشت گرم را ابالغ كرده و از هفتم خرداد
اين ممنوعيت اعمال شده است .در دهم شهريور ماه مديرعامل
سازمان مديريت ميادين ميوه و ترهبار شهرداري تهران از عرضه
گوشت وارداتي در ميادين پايتخت براي تنظيم قيمت گوشت
خبر داد .بيست و يكم شهريور ماه ،معاون استاندار تهران اعالم
كرد كه عرضه گوشت منجمد براي تنظيم بازار تقاضا در
فروشگاههاي زنجيرهاي و ميادين ميوه و ترهبار صورت ميگيرد
و پس از آن در تاريخ سوم مهرماه در بخشنامهاي اعالم شد كه
صادرات رسمي و خروج غيررسمي هرگونه دام زنده ،گوشت
گرم و منجمد توليد داخل و وارداتي (با ارز چهار هزار و 200
توماني) به هر عنواني ممنوع است .با اين حال قيمت گوشت
در بازار آزاد هر روز بيشتر ميشد.
پس از ادامه افزايش قيمت گوشت بود كه خبرگزاريهاي
رسمي در تاريخ سوم مهرماه اعالم كردند گوشتهاي تنظيم
بازار از طريق شعب فروشگاههاي زنجيرهاي «افق كوروش»
توزيع خواهد شد .پس از آن با تداوم آشفتگي در اين بازار،
در تاريخ بيستم آذرماه مديرعامل سازمان مديريت و نظارت
ميادين ميوه و ترهبار شهرداري تهران اعالم كرد كه توزيع
گوشت قرمز منجمد طرح تنظيم بازار با ارائه كارت ملي در 22
ميدان پايتخت آغاز شده است .با اين حال تحقيقات ميداني
در تاريخ بيست و چهارم آذرماه نشان داد كه مراجعهكنندگان

باز هم بينتيجه ماند .پس از آن در ششم اسفندماه بود كه
روزنامه ايران در گزارشي از «مافياي گوشت» پرده برده داشت.
تحقيقات گسترده «ايران» نشان ميداد كه براي توزيع اين
كاال ،شبكهاي در ميان چند نفر شكل گرفته و آنها براي
واردات و توزيع گوشت ،با هم شراكت دارند .وضعيت بازار
گوشت به جاي رسيد كه در تاريخ چهاردهم اسفندماه برخي
مسئوالن از پيشنهاد استفاده از كارت هوشمند كاال براي توزيع
گوشت استقبال كردند .در همين آشفته بازار بود كه در تاريخ
شانزدهم اسفند كشتارگاههاي شهر تهران با مشكل اختالل در
حمل محمولههاي دام زنده مواجه شدند .بار ديگر و در نوزدهم
اسفند مديرعامل فروشگاه شهروند از توزيع گوشت در اين
فروشگاهها و ميادين ميوه و ترهبار خبر داد؛ اما برخي رسانهها از
روش توزيع گوشت در اين فروشگاهها بهشدت انتقاد كردند .در
نهايت معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گفت با تغيير شيوه توزيع گوشت تنظيم بازاري ،توزيع اين
محصول در تعاونيهاي مصرف كارگري و كارمندي و برخي
فروشگاههاي زنجيرهاي سراسر كشور انجام ميشود.

به برخي شعبههاي فروشگاههاي زنجيرهاي در روزهاي پس از
آغاز توزيع با فقدان عرضه گوشت تازه گوسفندي و منجمد
گوساله روبهرو هستند كه با هدف تنظيم بازار وارد كشور شده
است؛ امري كه مديرعامل شركت پشتيباني امور دام آن را
ناشي از عملكرد واحدهاي فروش ميدانست و نه مشكل توزيع.
پس از آن و در تاريخ بيست و نهم آذرماه ،باز هم گزارش ميداني
نشان داد كه بازار توزيع گوشت در فروشگاههاي زنجيرهاي
آشفته است .تالشهاي مسئوالن در زمستان نيز ادامه يافت.
در تاريخ نوزدهم دي ماه ،وزير جهاد كشاورزي خبر دو برابر
شدن واردات گوشت قرمز نسبت به سال قبل را اعالم كرد؛
اما بيست و هفتم دي ماه ،باز هم خبرگزاريها نوشتند بازار
گوشت قرمز هفتههاست كه سامان ندارد.
تالشهايبيحاصلبرايساماندهيبازار
افزايش نرخ گوشت در بهمن ماه نيز تداوم يافت و هر روز
بيشتر از روز قبل شد .در تاريخ ششم بهمن ماه ،مديركل
شركت پشتيباني امور دام استان تهران گفت گوشت گرم
گوسفندي مخلوط هر كيلو  40هزار تومان در ميادين ميوه
و ترهبار و فروشگاههاي زنجيرهاي استان در حال عرضه است؛
اما در صفهاي طوالني گوشت و اوضاع نابهسامان اين بازار
تغييري حاصل نشد و به دليل تداوم بازار نابهسامان عرضه
گوشت ،در تاريخ نهم بهمن ماه ،در مجلس شوراي اسالمي
به مسئوالن امر اخطار داده شد .اقدام ديگر در ساماندهي بازار
گوشت آن بود كه در شانزدهم بهمن ماه ،مديرعامل فروشگاه
شهرونداعالمكردشهروندانتهرانيميتوانندبرايگرفتنيك
نيمشقهگوسفنديطرحتنظيمبازاربهشعبههاياينفروشگاه

در پايتخت مراجعهكنند .درهمين روزخبر ديگريمنتشر شد
و آن اینکه مديركل شركت پشتيباني امور دام استان تهران
خبر از توزيع گوشت با همكاري تارنماهاي «يخچال» و «بهروز
رسان» داد؛ اتفاقي كه هرگز رخ نداد و انتظار ساماندهي اين
بازار آشفته به پايان نرسيد .در همين روز و در خبر ديگري
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار تهران با انتقاد از شيوه
و حجم كنوني توزيع گوشت در اين استان بهويژه پايتخت
گفت دولت با ارز چهار هزار و 200توماني اين محصول را تامين
ميكند ،اما عدهاي سودجو و فرصتطلب اجازه پيدا ميكنند
كه بازار را به هم بريزند.
روز بعد اعالم شد كه با تصويب هيئت وزيران و با هدف تأمين
نيازهاي مصرف جامعه ،واردات گوشت با ارز نيمایی و سود
بازرگاني صفر تعيين شده است و اميد ميرفت كه وضعيت
بازار توزيع گوشت قرمز بهتر شود .در تاريخ بيست و پنجم
بهمن ماه ،دبير ستاد تنظيم بازار با اعالم اينكه روش توزيع
گوشت به شيوه اينترنتي به دليل برخي مشكالت انجام نشده
است ،از اجراي مجدد اين روش توزيع خبر داد .بيست و
هشتم بهمن ماه ،برخي نمايندگان مجلس از قول وزير جهاد
كشاورزي براي «وفور گوشت» خبر دادند؛ اما باز هم گذشت و
خبري از وفور در بازار نشد .اقدام بعدي در تاريخ بيست و نهم
بهمن ماه انجام و قرار بر آن شد كه وزارت صنعت مسئوليت
توزيع گوشت را بر عهده بگيرد تا گوشت وارداتي با ارز نيمايي
به دست مصرفكنندگان برسد .در تاريخ يك اسفندماه بود
كه رئيس جهاد دانشگاهي قزوين از آمادگي اين سازمان براي
ارائه سامانه الكترونيكي عرضه گوشت براي ساماندهي توزيع
الكترونيكي گوشت خبر داد؛ اما توزيع الكترونيكي گوشت

 چرا كمبود گوشت؟
گراني گوشت در بازار آزاد تا حدي قابل درك است .زماني
كه نرخ ارز باال ميرود ،جو رواني ايجاد شده باعث ميشود كه
سودجويان زمينه را براي افزايش نرخ كاالهاي اساسي مساعد
ببينند .از همين رو بهاي علوفه افزايش يافته و خريداران
خارجي هم حاضرند براي دام زنده ،ارز بدهند .بدينترتيب
ميزان قاچاق دام افزايش يافته است .بدينترتيب طبيعي
است كه ميزان ورود دام زنده به كشتارگاهها كاهش يافته
و در نتيجه توليد گوشت كمتر شود .اما نكته جالب توجه اين
است كه آمارها كمبود جدي را در كشتار دام نشان نميدهند.
مركز آمار كل كشور در گزارش خود نشان ميدهد كه وزن
كلي دامهاي ذبح شده در كشتارگاههاي كشور و در تابستان
امسال ،در مقايسه با تابستان سال قبل هرچند كمتر شده؛
اما اين ميزان كاهش چندان محسوس نيست .ميزان وزن
الشههاي ذبح شده در كشتارگاههاي كشور در تابستان سال
گذشته  111هزار تن بوده است كه اين عدد در تابستان
امسال به  99هزارتن كاهش يافته است .با اين ارقام مشخص
ميشود كه در فصل تابستان امسال ،كمبود گوشت ذبح شده
نسبت به سال قبل تنها  12هزارتن بوده است .ناچيز بودن
اين كمبود زماني آشكار ميشود كه به ياد بياوريم رئيس
سازمان دامپزشكي در تاريخ هشتم بهمن گفته بود كه سال
گذشته ميزان ثبت سفارش واردات گوشت  140هزارتن بوده
و است اين امسال اين ميزان به  260هزار تن رسيده است.
همچنين معاون وزارت جهاد كشاورزي در تاريخ ششم اسفند
امسال خبر از اعطاي مجوز واردات  300هزارتن گوشت به
واردكنندگان داده بود .در واقع افزايش واردات گوشت به
كشور ،به ميزان كاهش گوشت توليدي در كشور بوده است.
اما اين عدد باز ه م زماني جالبتر ميشود كه بدانيم آمارهاي
توليد گوشت در تابستان سال  1392نشان ميدهند كه
كمبود توليد گوشت تابستان آن سال ،نسبت به سال قبل
از آن يعني سال  ،1391دو برابر كمبود گوشت امسال و در
حدود  24هزار تن بوده است؛ اما شهروندان شاهد صفهاي

طويل براي خريد گوشت نبودند .در تابستان سال  1395نيز
نسبت به تابستان سال  ،1394كاهش توليد باز هم بيشتر
از امسال و حدود  15هزارتن بوده است؛ اما در سال 1395
نيز خبري از كمبود گوشت در بازار مصرف نبود .در تابستان
سال  1396نيز نسبت به تابستان سال  1395هم حدود پنج
هزارتن گوشت كمتر توليد شده است .در مجموع آمارها نشان
ميدهند كه توليد گوشت در كشور ،همواره نوسان داشته
است و كمبودهاي فصلي در اين بازار ،امري عادي بوده است؛
اما مصرفكنندگان هرگز به ياد ندارند كه با چنين وضعيتي
روبهرو شده باشند .اين آمارها حاكي از آن هستند كه مشكل
كمبود عرضه گوشت در بازار را بايد در جاي ديگري به غير از
كاهش ميزان توليد جستوجو كرد.
كمبوددربازار،ترفندهميشگيسالطينفساد
پس از افزايش نرخ ارز ،هر از چند گاهي خبر از كمبود و
آشفتگي به گوش ميرسد .با افزايش نرخ دالر و آغاز تحريمها،
سخن از افزايش قيمت طال و كمبود سكه در بازار به گوش
رسيد .از همين رو دولت صدها هزار سكه را پيش فروش كرد تا
بتواند نرخ سكه را كنترل كند؛ اما اين اتفاق هرگز رخ نداد و در
پايان مشخص شد كه افرادي با عنوان سلطان سكه و با خريد
عمده سكه و نگهداري آن در انبارهاي مخفي خود ،توانستند
باعث كمبود در بازار و افزايش نرخ سكه شوند .هرچند اين
افراد دستگير و مجازات شدند؛ اما نرخ سكه همچنان باال ماند
و سه تا چهار برابر نرخ سال گذشته به فروش ميرسد .تابستان
امسال بود كه شايعه كمبود در بازار لوازم خانگي باعث شد تا
فروشندگاناصليبازاربانمايشويترينهايخاليوباهمكاري
برخي از سايتهاي فروش مجازي ،باعث شوند تا قيمت اين
لوازم تا سه برابر افزايش يابد؛ زيرا ادعا ميشد كه كمبود در بازار
حاكم است .اما امروز با تثبيت قيمتهاي سه برابر ،مشخص
شده است كه كمبودي در كار نيست و هركس حاضر باشد
نرخ باال را بپذيرد ،به سرعت كاالي خود را در برابر درب مغازه
تحويل خواهد گرفت .جالب آنجا است كه در همان زمان
مدير يكي از كارخانههاي بزرگ لوازم خانگي با ارائه اسنادي
نشان داد كه آنان به حد كافي و به هر نحوي شده توليد دارند و
تالش ميكنند تا قيمتها را كنترل كنند؛ اما احتكاركنندگان
با خريد اقالم از نمايندگيها و احتكار آنها باعث افزايش نرخ
كاال ميشوند و زور توليدكنندگان به آنها نميرسد .در همين
ايام بود كه ناگهان خبر كمبود پوشك ،دستمال كاغذي و
ساير مواد سلولزي در بازار قوت گرفت و ناگهان قفسههاي
فروشگاهها از اين اقالم خالي شدند و كار به انبار پوشك در
خانهها رسيد؛ اما با پذيرش افزايش قيمت از سوي مسئوالن
و امتيازدهي به عامالن ،مشخص شد كه كمبودي در كار
نيست و به فوريت كاالهاي بهداشتي به قفسهها برگشتند.
كشفيات سازمانهاي مسئول و گشودن قفل انبارهاي پنهان
در همان زمان نشان ميداد كه به حد كافي اين محصوالت در
كشور وجود دارند؛ اما به عمد توزيع نميشوند .در اين ميان
توليدكنندگان اغلب تقصير چنداني نداشتهاند و بيشتر اين
واسطههاي توزيع بودند كه با خريد عمده كاال و انبار كردن آن،
باعث افزايش قيمتها شدهاند و سپس با توزيع ناگهاني كاال ،به
سودهاي چندين برابر رسيدهاند.

