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محمد السيد محمد طاهر ناصر الرشيدي علي البلوشي

األسعار »شابّه نار« واملعروض قليل في السوقد األغنام بانتظار من يشتريها

شحنات األغنام لم تدخل السوق حتى اخلميس املاضي أحد الباعة يعرض طليا عربيا

أكد محمد علي )بائع( أن س���وق األغنام 
يشهد أحداثا غير مسبوقة هذه األيام بسبب 
ارتفاع األسعار بصورة جنونية وكأننا في 
أيام ما قبل عيد األضحى حيث ارتفع سعر 
اخلروف العربي )السوري – السعودي( من 
45 دينارا في غضون شهرين إلى مابني 80 
و100، كما قفز اخلروف األسترالي من 28 إلى 
48 دين���ارا، أما اخلروف اإليراني فقد ارتفع 
س���عره من 38 إلى 75 دينارا، بينما واصل 

اخلروف املهجن اختفاءه من السوق.
وأوضح علي أن هناك أسبابا عديدة لهذا 
االرتفاع منها ارتفاع أسعار األغنام في بلد 
املنشأ باإلضافة إلى ارتفاع أسعار األعالف 
مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الرعاية وبالتالي 
يتحمل املستهلك فوارق األسعار ألنه ليس 
من العدل أن يتحمل التاجر فوارق األسعار 

ويبيع باخلسارة.
وأشار إلى أن اخلبر الذي نشرته الصحف 
عن وصول شحنات كافية من األغنام لتزيد 
من املع���روض وحتد من ارتفاع األس���عار 
مجرد حلول ترقيعية مسكنة ملشكلة حيوية 

فأكد أن مختلف دول العالم تقدم الدعم الالزم 
للسلع احليوية ومنها األغنام حيث توفر 
األعالف باألسعار املناسبة التي ال ترهق 
كاهل املربي وبالتالي تقل التكلفة وينعكس 
ذلك على ثبات األسعار ومعقوليتها باإلضافة 
إلى تش���ديد مثل هذه الدول الرقابة على 
األس���واق وضربها بيد من حديد على من 
يتالعبون بأقوات الشعب ولذلك لو أردنا 
أن نعرف السبب احلقيقي الرتفاع األسعار 
علينا نراجع م���دى توافر هذه اإلجراءات 

لدينا.
وأوضح الرشيدي أن األسعار ارتفعت 
بصورة جنونية حيث زادت عن الضعف 
ووصل سعر اخلروف العادي الى 90 دينارا 
وناشد هيئة الزراعة ووزارة التجارة ضرورة 
التدخل السريع إلنقاذ املستهلك من جشع 
التجار، وخصوصا أصحاب الدخول احملدودة 
الذين أرهق الغالء ميزانياتهم بسبب زيادة 
االلتزامات األسرية مما أدى إلى عجز بعضهم 

عن تلبية متطلبات أسرته.
أما محمد السيد )أحد الباعة( فأكد أن 

مسؤولية غالء األسعار ال ميكن أن يتحملها 
التاج���ر فقط فالس���وق مراقب من وزارة 
التجارة وح�����ماية املستهلك وفكرة التالعب 
باألسعار غي���ر واردة إال في أضيق احلدود 
ولكن الس���بب املباشر لغالء األسعار هو 
ارتفاع أس������عار األعالف وارتفاع أسعار 
األغنام املستوردة في بلد املنشأ وبالتالي 
فمن الطبي����عي أن يتح���مل املس���تهلك 
فروق األس���عار ألننا ال ميك���ن أن نبيع 

بخسارة.

المواطن والتجار

وبدوره أكد محمد طاهر )أحد رواد السوق( 
أن املواطن أصبح فريس���ة التج���ار الذين 
يتالعبون بقوته دون أدنى رقابة، فهل يعقل 
أن أشتري خروفا كبيرا ورائعا ب� 50 دينارا 

واشتري اليوم أقل منه ب� 80 دينارا؟
وأوضح طاهر أن الغش التجاري يتفشي 
في السوق والباعة يبيعون األغنام اإليرانية 
على أنها عربية، داعيا إلى تش���ديد الرقابة 

على السوق.

نتيجة غياب الرقابة عنه. وأرجع البلوشي 
غالء األسعار لقلة املعروض مع تنامي الطلب 
ولذلك على احلكومة أن تتدخل لدعم مربي 
األغنام وتخفيض أسعار العلف وحتديد أماكن 
للرعي وفتح التصدير لكسر االحتكار، معربا 
عن أمله في أن تصدق األخبار التي تداولتها 

وسائل اإلعالم في األيام املاضية.

دعم السلع الحيوية

أما ناصر الرشيدي )من رواد السوق( 

املع���روض مع ارتفاع الطلب بس���بب وقف 
استيراد األغنام.

أسعار خيالية

بدوره استغرب علي البلوشي )من رواد 
السوق( األسعار اخليالية لألغنام ووصول 
الطلي العربي الصغير من 55 إلى 70 دينارا، 
بينما وصل اخلروف العربي الكبير س���واء 
السوري أو السعودي ل� 100 دينار، مشيرا 
إلى حالة التسيب التي يعاني منها السوق 

يجب أن حتل بطريقة جذرية تدرس أساس 
املشكلة وتضخ الدعم لهذه احلرفة الوطنية 
بحيث جتذب املربني وترتفع معدالت اإلنتاج 

الداخلي.

استغالل احتياجات المستهلكين

ومن جهته أكد أبوحمود )أحد رواد السوق( 
أن أسعار السوق شابة نار والتجار يستغلون 
احتياج املستهلك لألغنام ويتالعبون باألسعار 
في ظل غياب الرقابة على الس���وق فأنا من 
ضمن رواد السوق من سنوات طويلة ولكنني 

لم أملح يوما أي رقابة على السوق.
وأوض���ح أن جتار األغنام على يقني بأن 
الناس لن تس���تطيع التخلي عن س���لعتهم 
ولذلك وصل سعر اخلروف العربي إلى 100 
دينار ونشتري مضطرين وخلص أهم أسباب 
ارتفاع األسعار في ضعف الرقابة واملتابعة 
لألسعار من قبل جهات االختصاص املختلفة، 
خ���روج أغلب مربي األغنام بحاللهم للملكة 
العربية السعودية بحثا عن املراعي وهروبا 
من ضغط البلدية عليهم باإلضافة إلى قلة 

»التجارة« أعلنت دخول شحنات كافية للسوق الخميس الماضي

سوق األغنام »شاّبه نار«  وأسعار »العربي« وصلت إلى 100 دينار

)أسامة البطراوي(

أسامة دياب

من منا ينكر أن اللحوم من الس�لع األساسية التي ال غنى عنها وخصوصا في شهر رمضان الذي 
يتضاعف فيه استهالك األسرة. ارتفاع أسعار األغنام املخصصة للذبح صار جنونيا ووصولها ألرقام 
فلكية غير مس�بوقة في هذا الوقت من العام حيث وصل سعر اخلروف العربي ل� 100 دينار مما 

أرهق ميزانية أسر املواطنني واملقيمني وأثقل كاهلهم.
حالة من اإلحباط س�يطرت على رواد سوق األغنام بس�بب غالء األسعار غير املبرر ولكنهم 
وعلى حد قولهم يتعاملون مع السوق من منطلق االضطرار حيث ان اللحوم سلعة حيوية ال ميكن 
االستغناء عنها، باإلضافة إلى العديد من األسئلة العالقة التي تطرح نفسها وتشغل بال املواطن 
واملقيم مثل: ما املبررات التي تفسر االرتفاع اجلنوني في أسعار األغنام؟ لم ال تقدم الدولة الدعم 
املالئم ملربي األغنام وتوفر األعالف بأس�عار معقولة؟ ألم يعد التذرع بندرة املراعي الطبيعية 
عذرا غير مقبول في ظل ثبات أسعار األغنام في دول اجلوار التي تعاني من نفس املشكلة؟ أين 
دور الرقابة على سوق األغنام وحماية املستهلك من تالعب التجار وظاهرة الغش التجاري؟ ملاذا 
ال يفتح استيراد األغنام حتى نكسر احتكار السوق ونزيد من املعروض فتقل األسعار؟ فال يعقل أنه 
منذ ما يقرب من شهرين كان اخلروف العربي يباع في حدود ال� 45 دينارا ليقفز هذه األيام إلى 
ما بني 80 و100 دينار بينما قفز اخلروف األسترالي من 28 إلى 47 دينارا، أما اخلروف اإليراني 
فقد ارتفع سعره من 38 دينارا إلى ما بني 65 و70 دينارا أما اخلروف الصومالي البربري فقد حقق 

قفزة وصلت للضعف حيث ارتفع سعره من 19 إلى 40 دينارا.
»األنباء« نزلت لس�وق األغنام بع�د ما أعلنت وزارة التجارة دخول ش�حنات كافية من األغنام 
للس�وق اخلميس املاضي للحد من ارتفاع األسعار وتابعت حركة الشراء في السوق واستطلعت 

آراء املواطنني واملقيمني فإلي التفاصيل:

أبوحم�ود: التج�ار يس�تغلون احتياجن�ا ويتالعب�ون باألس�عار ف�ي ظ�ل غي�اب الرقابة

الرش�يدي: األس�عار زادت عل�ى الضعف ووصل س�عر الخ�روف العادي إل�ى 90 دينارًا

البلوشي: غالء األسعار نتيجة طبيعية لقلة المعروض وتنامي الطلب وعلى الحكومة التدخل

السيد: الس�بب المباشر للغالء ارتفاع أس�عار األعالف واألغنام المس�توردة في بلد المنشأ

عل�ي: ض�خ األغنام للس�وق ح�ل ترقيعي لمش�كلة حيوي�ة ولن تح�ل إال بدع�م الحرفة

أسعار األغنام قبل شهرين ومقارنتها باألسعار الحالية
السعر الحاليالسعر قبل شهرينالصنف

من 80 إلى 45100خروف عربي1

2847خروف أسترالي2

من 65 الى 3870خروف ايراني3

1940صومالي4


