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زندگی مرضیه دباغ بهترین سوژه
برای ارائه تصویری از یک زن انقالبی
حدود د و س��ال شیر تولیدی ش��ان را با قیمت پایین و ضرر
فروختهاند ،معترض شدند .در این شرایط ،دعوای صنایع
لبنی و دامداران ب��اال گرفت و کارخانه ه��ای لبنی مدعی
ش��دند که افزایش چندباره قیمتها را فقط برای جبران
زیان وارد ش��ده از حواش��ی پالم و کاهش مص��رف لبنیات
انجام میدهند؛ اتفاقی که برخالف میلشان است و آنها را
در چرخه باطل فراری دادن مصرفکننده انداخته است.
▪ ▪تنها  ٢درصد تولیدکنندگان پالم مصرف کردند

پیدا وپنهانپالم

جنجالبیسرانجامپالم٣٠،درصددامداریهایکشورراورشکستهکرد
اخب��ار و حواش��ی روغ��ن پال��م٣٠ ،درصد
دامداریه��ای کش��ور را ورشکس��ته کرده
اس��ت؛ این موضوعی اس��ت ک��ه عب��اس پاپ��یزاده ،عضو
کمیس��یون کش��اورزی مجلس ب��ه تازگ��ی اعالم ک��رده و
 ٧هزار تن روغن پالم به کشور
گفته اس��ت که س��االنه  ٥٠
وارد میش��ود که فقط ٢٥ت��ا  ٣٠هزار ت��ن آن ،در لبنیات
مصرف میش��ود؛ اما چرا رس��انهها تنها روی مصرف پالم
٧
در فرآوردههای لبنی تمرکز کردند و اعالم نشد که  ٢٠
هزار تن روغن پال��م وارداتی در کجا مصرف میش��ود؟ از
ورشکس��تگی دامداران و تولیدکنندگان صنایع لبنی که
بگذریم ،گزارشه��ای موجود نش��ان میدهد که س��رانه
مصرف لبنیات کشور به  ٦٠کیلوگرم سقوط کرده است.
این رقم معادل سرانه مصرف کش��ورهای آفریقایی مانند
س��ومالی و نیجریه اس��ت .حاال که دیگر از هراسافکنی و
موجس��واری رس��انهای درباره پالم خبری نیست ،اخبار و
اظهاراتتازهایدربارهپالمشنیدهمیشودوبرخیمدیران
کش��ور اعالم کردهاند که روغ��ن پالم ض��رر و زیان خاصی
ندارد .این تغییر عجیب موضعگیری ،درس��ت در حاشیه
امضای تفاهمنامههای تجاری با مالزی رخ داد .کش��وری
که ص��ادرات روغن پال��م برای��ش در حکم ص��ادرات نفت
برای ایران اس��ت .عباس پاپیزاده ،سخنگوی کمیسیون
 ٢درصد تولید کنندگان
کشاورزی مجلس میگوید :فقط 
صنایع لبنی از پالم استفاده کرده بودند؛ اما چوب این عده
کم را تمام صنایع لبنیات کشور و دامداران ایرانی و بیشتر
 ٧میلیون نف��ر مصرفکننده خوردهان��د .محمدرضا
از  ٠
اسماعیلی،عضواتحادیهصنایعلبنیکشورنیز،میگوید:
همه چوب اطالعرس��انی نادرس��ت و اغراق در این ماجرا
را خوردیم .حاال دوباره به نظر میرس��د ب��ازار موادغذایی

ایران ،بازیچ��ه منافع گروهی خاص ش��ده اس��ت .بازاری
که هر ب��ار با ط��رح اغراقآمیز مس��ائلی ،مصرفکنندگان
را دچار ش��وک میکند و به ب��ازار جهت میده��د و در این
می��ان ،بزرگتری��ن قربانی ای��ن ب��ازار ،تولیدکنن��دگان و
مصرفکنندگان هستند.
▪ ▪جنجال بیسرانجام پالم

هر بار ش��ایعهای در بازار موادغذایی کش��ور گل میکند و
مصرف کنندگان را به هراس میاندازد .از مرغ هورمونی
و برنج آلوده به آرس��نیک گرفته تا روغن پالم و آلودگی آب
معدنی به فاضالب انس��انی و  ...؛ اما ناگه��ان تنشها فرو
مینشیند و مسئله بهطور پرس��شبرانگیزی به فراموشی
سپرده میشود .در این میان ،پالم یکی از پر سر و صداترین
ط
جنجالهای بازار موادغذایی را متوجه خود کرد .اواس 
س��ال  ٩٣بود که اس��تفاده از روغ��ن پال��م در صنایع لبنی
حاشیهس��از ش��د .ماجرا به آنجا رس��ید که حتی اعالم شد
ممکن است اسامی شرکتهای متخلف منتشر شود .هر
چندناماینشرکتهاهیچوقتاعالمنشد،امابازارصنایع
لبنی را بهطور کمسابقهای دستخوش تأثیر قرار داد .بنا به
اعالم اتحادیه صنایع لبنی ،سرانه مصرف لبنیات در ایران
که تا قبل از هدفمندی یارانهها به  ١١٠کیلوگرم رس��یده
بود و کم کم ب��ه میانگین  ١٥٠کیلوگرمی س��رانه جهانی
نزدیک می شد ،سقوط خود را ادامه داد و به  ٦٠کیلوگرم
رسید .کاهش سرانه مصرف لبنیات ،موجب شد بسیاری
از کارخانه ها ظرفیت تولید خ��ود را کاهش دهند و همین
مس��ئله به افزایش چندباره قیم��ت لبنیات منجر ش��د .از
سویی دیگر ،کارخانه ها از خرید شیر خام با نرخ تضمینی
از دامداران خودداری کردند و دامدارانی که معتقد بودند

عباس پاپیزاده ،سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس
در گفتوگو با «ش��هروند» تأکی��د میکند :م��ا همچنان با
هرگونه استفاده از روغن پالم ،بدون مجوز وزارت بهداشت
مخالفیم ،ولی مسائلی وجود دارد که باید در قبال آن پاسخ
شفاف به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داده شود .او
ادامه میدهد :صدای دامداران به جایی نرسید و این قشر
مظلومتولیدکننده،بزرگترینقربانیهیاهویروغنپالم
بود و این جنجالها توانست دامداری کشور را از بین ببرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم ،همچنین توضیح
میدهد :ق��رار نیس��ت روغن پال��م در جیره غذای��ی مردم
استفاده شود؛ اما اگر پالم مضر است ،چرا امسال واردات
این روغن ا ز سال گذشته بیشتر شده است؟ چرا استفاده
از این روغن در همه صنایع خالی از اشکال است؟ او معتقد
اس��ت فقط ٢درصد تولیدکنندهها از روغن پالم استفاده
میکردند و باید فقط با این متخلفان برخورد میش��د ،اما
با جوسازی و هیاهو ،همه صنعت لبنیات ایران آسیب دید.
سخنگوی کمیس��یون کش��اورزی مجلس ادامه میدهد:
برخورد با روغن پالم ،دامداران را قربانی کرد و تمام ش��د.
باید قبل از رسانهایش��دن ،متخلفان شناسایی و به مردم
معرفی میش��دند؛ نه اینکه کل صنعت دامداری و تولید
لبنیات کشور زیر سوال برود و آسیب ببیند.
▪ ▪در ماجرای پالم اغراق شد

«شبیه شوخی مسخرهای بود؛ از کشاورز تا کارخانه آسیب
دیدند».اینجملهایاستکهمحمدرضااسماعیلی،عضو
اتحادیهصنایعلبنیایرانبرایشروعحرفهایشانتخاب
میکند .او به «شهروند» توضیح میدهد :استفاده از روغن
پالمدرصنایعلبنیاتحتیصرفهجداسازیواضافهکردن
به برخی محصوالت را ندارد .افرادی سودجو این شایعات
را رقم و صنعت پنیر ما را زمین زدن��د .او تأکید میکند :در
بوق و کرنا کردن این ش��ایعات ،صنعت پنیری را که تا مرز
صادرک��ردن پیش رفته ب��ود ،تقریبا به نقطه صفر رس��اند.
اس��ماعیلی در عینح��ال ،وجود روغ��ن پال��م را در برخی
محصوالتانکارنمیکندومیگوید:همهجامتخلفوجود
دارد؛بلهبرخیکارخانههاازروغنپالماستفادهمیکردند،
اما نباید هم��ه را با یک چ��وب راند .ضمن اینک��ه باید این
نکته را هم در نظر بگیریم که وجود روغن پالم همیشه هم
به ضرر مصرفکننده نیس��ت .روی خیل��ی از محصوالت،
حتی استفاده از روغن پالم هم قید شده است .برای مثال
روغن پالم را به پنیر پیتزا اضافه میکنند تا نقطه جوش آن
را باالتر ببرند .این فعال صنایع لبن��ی گفتههای خود را با
این جمالت جمعبندی میکند که در ماجرای پالم ،همه

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از فراز و نشیب های زندگی مرحومه مرضیه حدیدچی دباغ ،به عنوان بهترین سوژه
برای به تصویر کشیدن زندگی یک زن مسلمان و انقالبی یاد کرد که می تواند دستمایه هنرمندان قرار گیرد .به گزارش ایرنا ،حجت االسالم
محمدرضا حشمتی افزود :آن مرحومه ساده ترین شکل زندگی را برای خود برگزیده بود.

واقعیتها گفته نشد و در ابعاد ماجرا اغراق صورت گرفت.
همین مسئله باعث شد تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
از حواشی آسیب   ببینند.
▪ ▪اطالعرسانی غلط بود

در کش��ور ح��دود ٢میلی��ون دام��دار و تولیدکننده ش��یر و
 ١٧٠٠کارخانه صنایع لبنی وجود دارد .تولیدکنندگانی
توپنجه نرم میکنند و به گفته
که ب ا هزار و یک مشکل دس�� 
حس��ین چمنی ،مش��اور انجمن صنای��ع لبنی ،بیش��تر این
تولیدکنندگان نیز دچار مش��کل مالی هستند .او به فارس
میگوی��د :اگ��ر تولیدکنندگان ضعی��ف را در کن��ار واردات
٧٦٠هزار تن روغن گیاهی ارزانقیمت پالم قرار دهید ،به
راحتی متوجه میشوید که اگر بگوییم هیچ تخلفی در بین
آنها صورت نمیگیرد ،حرف غلطی اس��ت؛ اما باید توضیح
داد که تعداد متخلفان زیاد نیست .چمنی که ماجرای پالم
را بازی با تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میداند ،تأکید
کرده اس��ت :بهتر بود در این ماجرا برای مردم توضیح داده
میشدکهوجود ٢تا٢,٥درصدچربیدرشیرطبیعیاست
و محصوالتی که بیشتر از این عدد چربی دارند ،ممکن است
در آن روغن پالم وجود داش��ته باش��د و مصرف این نوع شیر
اشتباه است .مشاور انجمن صنایع لبنی ،همچنین توضیح
داده اس��ت ک��ه واردات روغن پالم ب��ا مجوز رس��می وزارت
بهداشت انجام میش��ود و در گمرک ،اگر محصولی مجوز
وزارت بهداش��ت را برای واردات نداش��ته باش��د ،ترخیص
نمیشود .او ادامه داده است :س��والی که من بهعنوان یک
ش��هروند و نه یک کارش��ناس ،از وزارت بهداش��ت دارم این
استکهاگراستفادهازروغنپالمدرصنایعلبنیوشیرتااین
اندازهبرایسالمتمردممضراست،پسچراجلویواردات
آنچهخودشانمجوزوارداتشرامیدهند،گرفتهنمیشود.
او همچنین با بیان اینکه تخلف اجتنابناپذیر است ،گفته
است از روز اول که این مسئله در رس��انهها مطرح شد ،ما با
مطرحشدنآنمشکلینداشتیمومعتقدیمکهبایدمتخلفان
به م��ردم و دس��تگاههای قضایی معرفی ش��وند ام��ا با نحوه
اطالعرس��انی که تمام صنایع را درگیر کرد ،مشکل داریم.
▪ ▪واردات روغن پالم در ١٠سال گذشته ١٥  برابر شد

گفتنی اس��ت روغن پالم ی��ک روغ��ن گیاهی اس��ت که از
درخت نخل در کشورهای اندونزی ،مالزی و حتی برخی
کشورهای آفریقایی به دست میآید و بهعنوان یک روغن
گیاهی ،در بازار جهان عرضه میش��ود .حدود  ١٥کشور
جهان از روغن گیاهی پالم اس��تفاده میکنند .این روغن
کیفیت متفاوت و نوع خوب و بد دارد .این در حالی اس��ت
کهایران،پیشازاین،بیشترمصرفکنندهروغنسویابوده
استکهگفتهمیشوددارایخواصوکیفیتباالییاست؛
اما روغن پالم از حدود  ١٠تا ١٢س��ال گذش��ته جای پای
خود را در ایران باز کرد و هم اکنون ،از حدود ١,٤میلیون
تن واردات روغن به داخل کشور ،حدود٧٦٠هزار تن آن را
روغن پالم تشکیل میدهد که این روغنها ،با تأیید وزارت
بهداشتواردکشوروجیرهغذاییمردممیشود.آمارهای
موجود حاکی از آن است که در ١٠سال گذشته ،واردات
روغن پالم به کشور حدود  ١٥برابر شده است.

سناریوهای جدید بازار ارز

رصددالردرداخل و خارج
دودستگیتحلیلهایکوتاهمدتبازارهای
جهانیارز،تحلیلهایکوتاهمدتبازارهای
جهانی فلزه��ای گرانبها را نیز دوقطبی کرده اس��ت .دالر قوی،
دستکم یک سال است که از واقعیتهای اقتصاد جهان بهشمار
میآید ،اما روند تغییر ارزش این ارز در دو هفته گذشته ،چنان بود
که کمتر کس��ی تصور آن را میکرد .با تمرکز معاملهگران بازار بر
برنامههای بلندپروازانه دونالد ترامپ و همچنین ،افزایش شدید
احتمال رشد نرخهای بهره از سوی بانکمرکزی ایاالتمتحده،
شاخص دالر به نوس��ان در نزدیکی اوج  14ساله ،روآورده است.
یکی از قربانیان بزرگ این قدرتنمایی ،فلز زرد بود که ظرف تنها
س��ه هفته ،حدود  100دالر از ارزش خود را از دست داده است.
گرچه طال ،تحتفشار رشد قابلتوجه بازارهای سهام و افت بهای
نفت خام هم بوده  ،اما سرنوشت کوتاهمدت آن بیش از هر چیز ،در
دست پول آمریکاست .شاخص دالر ،روز جمعه گذشته ،روی عدد
 101 /21واحد ایستاد؛ در حالی که در روز برگزاری انتخابات
ریاس��تجمهوری آمریکا؛ ع��دد  97 /86را تجربه ک��رده بود .به
این ترتیب ،عجیب نیست که هر اونس طال ،در پایان فعالیت بازار
نیویورکدرروزجمعه 1207،دالرقیمتخورد.ثبتاینقیمت،
به معن��ای اف��ت  21دالری ی��ا  1 /7درصدی به��ای اونس طال،
در هفته گذش��ته اس��ت .حاال مس��ئله مهم بازارهای جهانی ارز،
این است که آیا روند دالر تعدیل خواهد ش��د یا نه؟ همین مسئله
در کانون توجه معاملهگران بازار طالس��ت؛ با ای��ن تفاوت که این
بازار ،تمایل دارد تعدیلی بهسوی قیمتهای باالتر داشته باشد.
نظرسنجیهای تازه پایگاه اینترنتی کیتکو نشان میدهد که هم
کارشناسان حرفهای و هم س��رمایهگذاران ُخرد ،در تحلیلهای
خود دچار شکاف شدهاند.
▪ ▪تحلیلهای کاهشی

دنیل پاویونیس ،دالل ارش��د کاال در موسس��ه «آرجیاو فیوچرز»
میگوید« :واقعیت این اس��ت تا زمانی که دالر قوی بماند ،فشار
بر بازار کاال ادامه خواهد یافت ».کوین گرادی ،رئیس «فینیکس
فیوچرز اند آپش��نز» ه��م ح��س مش��ابهی دارد« :ط�لا رودرروی
دالر روزهای س��ختی را میگذران��د .درصد باالی��ی از انتظارات
همس��و با افزایش نرخهای بهره آمریکا در ماه دسامبر است .اگر
این دو مس��ئله را با هم در نظر بگیرید ،فش��ار بر طال ادامه خواهد
داش��ت و طال در هفته جدید ،احتماال س��طح حمایتی ت��ازهای را
خواهد آزمود ».ش��ان لوس��ک ،مدیر صندوق تجاری در موسسه
«والشتریدینگ» هم انتظار ضعف طال را دارد ،گرچه میافزاید
در سطح قیمتی  1185دالر ،خریدار طال خواهد شد .او انتظار
دارد نقد کردن طال بهدلیل ق��وی ماندن دالر و بازارهای س��هام
ادامه داشته باشد .آدریان دی ،رئیس موسسه «آدریاندیاست
منیجمنت» میگوید« :در پرتو رش��د دالر در پ��ی انتخاب دونالد
ترامپ و همینطور تایید این مطلب که فدرالرزرو ،پیگیر افزایش
نرخهای بهره است ،ضعف بیشتر دالر محتمل است .با این حال،
صحبتهای جانت یل��ن (رئیس ف��درالرزرو آمری��کا) در کنگره

در هفته گذش��ته مبنیبر ماندن در منصب خ��ود ،بهرغم انتخاب
ترامپ ،محیطی مناس��ب برای رش��د ط�لا فراهم خواه��د کرد؛
بنابراین،طالبعدازضعفبیشتر،احتماالپسازافزایشنرخهای
بهره در دسامبر ،دوباره رشد خواهد کرد.
▪ ▪تحلیلهای افزایشی

بیشترتحلیلهایافزایشیبرایطالنیزوابستهبهدالرهستند،با
اینتفاوتکهاینتحلیلها،برعقبنشینیاصالحیدالرحساب
باز کردهاند .کالین چیزینسکی ،تحلیلگر ارشد بازار در موسسه
«سیامس��ی مارکتس» میگوید« :من فکر میکنم دالر با خرید
بیش از اندازهای روبهرو بوده و در برابر اصالح روند ،آس��یبپذیر
اس��ت .احتمال س��ودگیری معاملهگران دالر با نزدیک شدن به
«عید شکرگزاری» وجود دارد ،همچنین در این هفته ،هیچیک از
اعضای مهم فدرالرزرو ،س��خنرانی ندارند تا بازار را متأثر کنند.
اصالح روند دالر میتواند باعث جهش معامالت طال شود .اینکه
طال در هفته گذشته از مرز  1200دالر پایین نیامد ،نشانه خوبی
است».کن موریس��ون هم با این نظر موافق اس��ت« :در نخستین
هفته کامل کاری پس از انتخابات آمریکا ،طال از قدرت دالر و رشد
بازدهی اوراققرضه لطم��های جدی خورد ،اما ح��س بازار ،اوج
خود را تجربه کرده اس��ت .من انتظار دارم تم��ام بازارها در هفته
جدید تعدیل ش��وند .در ب��ازار طال ،قیمت هدف م��ن برای اونس
 1230دالر اس��ت ».فیل فلین ،تحلیلگر ارش��د بازار در «پرایس
فیوچرز گروپ» معتقد است طال در روزهای آینده جهش خواهد
کرد ،اگرچه آسیب فنی که به طال خورده است ،همچنان در بازار
حس میشود .او هم به شکسته نش��دن مرز کانال پایینتر اشاره
میکند .او میگوید« :انتظار ما این است که روندها در این هفته
تعدیلوقیمتطالکمیاحیاشود.هنوزدربارهتورمنگرانیوجود
داردواینهم،بهطالکمکمیکند.مافکرمیکنیمدالرمقداری
تضعیف خواهد شد ،این امر باید موقعیت رشد را برای طال فراهم
کند ».جرج گرو ،مدیر اجرایی «آربیس��یولث منجمنت» انتظار
داردبهایطالدرآیندهبارشدمواجهشود«:طالباالیمرز1200
دالر ماند و از اینرو ،احتمال پای��ان موقعیت فروش معاملهگران
وجود دارد ».با وجود افت ش��دید بهای طال در سه هفته گذشته،
موسسهمالی«اچاسبیسی»درتازهترینگزارشخودبااشارهبه
رونداخیرگفتهاستکههنوزعواملحمایتیمهمیبرایافزایش
بهای فلز زرد در بازارهای جهانی وجود دارد.
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