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  وطن امروز  - 1400دي  18                                        

   جمهور: معاون اول رئيس 
  مناطقي كه خشكسالي داشتند درگير سيل شدند

شد درگير  هاي هفته گذشته اين بود كه تعداد زيادي از مناطقي كه گفته مي يكي از موضوعات قابل توجه در بارش 

زده جنوب  جمهور خسارت به مناطق سيل معاون اول رئيس    هاي ويرانگر شدند.  خشكسالي هستند، شاهد وقوع سيالب

هاي ارتباطي و از بين  تن مسيرهاي ارتباطي، خسارت به پلكرمان را شامل بخش كشاورزي، آبگرفتگي منازل، از بين رف

ساله  3تا  2ها برشمرد و گفت: بيشترين ميزان خسارت سيل در بخش كشاورزي بوده است و اميدواريم با استمهال  رفتن دام

پيشگيري،  محمد مخبر در جلسه ستاد    تسهيالت كشاورزي شاهد برگشت وضعيت كشاورزان به روال عادي زندگي باشيم.

هاي مقابله با سيالب آبخيزداري و  حل هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان كرمان با بيان اينكه يكي از راه

هاي مذكور در اين منطقه  ايم لذا بايد طرح ها اجرا شده شاهد خسارت كمتري بوده آبخوانداري است، گفت: هر جا اين طرح

وي افزود: اينكه در يك سال در يك منطقه هم خشكسالي و هم سيل رخ داده جاي تأمل دارد و     نيز با سرعت اجرا شود.

شود و اكنون در همين منطقه شاهد  طبق گزارش اعالم شده در منطقه جنوب كرمان، يكهزار روستا با تانكر آبرساني مي

كرمان را شامل بخش كشاورزي، آبگرفتگي  زده جنوب جمهور خسارت به مناطق سيل معاون اول رئيس    بروز سيل هستيم.

ها و... برشمرد و گفت: بيشترين ميزان  هاي ارتباطي، از بين رفتن دام منازل، از بين رفتن مسيرهاي ارتباطي، خسارت به پل

ساله تسهيالت كشاورزي، شاهد برگشت وضعيت  3تا  2خسارت سيل در بخش كشاورزي بوده است و اميدواريم با استمهال 

    ورزان به روال عادي زندگي باشيم.كشا



 

٣ 
 

  ابتكار  - 1400دي  18                                        

   وزير كشور:
  شود خسارات كشاورزان بر اثر سيل جبران مي

مقدار زده المرد با بيان اينكه خسارات وارده بر اثر سيل به كشاورزان زحمتكش به هر وزير كشور در بازديد از مناطق سيل

كه دولت در توان داشته باشد جبران خواهد شد، گفت: تنخواه مالي در اختيار استانداران شهرهاي سيل زده قرار خواهد 

گرفت.به گزارش فارس از المرد، احمد وحيدي وزير كشور ضمن تشكر و قدرداني از مسئوالن و متوليان امر ستاد بحران در 

ها، روحيه سخت دارد كه همان مشكل و مصيبتي است كه بر مردم وارد و بحران شهرستان هاي جنوبي اظهار كرد: در سيل

شود و يك طرف ديگر نيز زيبايي همراه با همبستگي وجود دارد كه خود را فداي آسايش مردم كنند و تالش را دوچندان مي

معابر و مسيرها بوده و قسمت  كه غم مردم را برطرف بكنند.وزير كشور بيان كرد: در مرحله اول كه فروكشي آب است از

  ها و چه بحث اشخاص است.اند چه بحث زيرساختبعدي كار كه بازتواني عزيزاني كه در اين حادثه دچار مشكل شده

وحيدي اظهار كرد: خسارات وارده بر اثر سيل به كشاورزان زحمتكش به هر مقدار كه دولت در توان داشته باشد جبران 

اه هاي كشاورزان كه پر شده است مجوز اليروبي داده شود و اگر امكان اليروبي نيست نزديك خواهد شد و مسئله دوم چ

در كشت جديد كشاورزان بايد در كنار آنان باشيم و اين كشاورزان كشت خود همان چاه، چاه ديگر حفر شود.وي ادامه داد: 

هاي آسيب ديده را ارزيابي كنند و خسارات وارده را به خوبي انجام دهند.وي گفت: بنياد مسكن هم فعال مي شود و خانه

جبران شود.وزير كشور شفاهي از محبي معاونت استانداري فارس خواست تا همه شهرداري ها، دهياري ها، بسيج شوند و از 

ان تمامي امكانات و وسايل در سطح استان استفاده شود.وحيدي افزود: اگر كمبود امكانات براي شهرداري ها در سطح است

ها به كارگيري شود.وي گفت: در مورد سدبندها كه بخشي به عهده وزارت جهاد سازندگي، است از پتانسيل ساير استان

ها آوري روان آبمنابع طبيعي و... در بازه زمانبندي انجام شود و وضعيت مهمي است.وزير كشور خاطرنشان كرد: طرح جمع

هايي كه در تامين كنيم اين مهم واجب است و اليروبي ها انجام شود و خانهها اگر كم است تا هر چه سريعتر با پمپ آب

ها اشاره كرد و گفت: از دانشگاه علوم پزشكي كمك گرفته شود و ها است بايد فكري شودوي به بحث شيوع بيماريمسيله

اعتبار جهت پيشبرد سريع كارها بايد به بحث بهداشت توجه جدي داشت و بايد مراقبت بود.وحيدي با اشاره به لزوم تامين 

     تصريح كرد: تنخواه در اختيار استانداران شهرهاي سيل زده قرار خواهد گرفت.
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  روزنامه جوان  - 1400دي  15                                        

   وزارت جهاد كشاورزي؛
  پيگير جبران خسارت سيل جنوب كشور به بخش كشاورزي هستيم 

  وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد كه در حال برآورد و پيگير جبران خسارت سيل جنوب كشور به بخش كشاورزي است.  

اي اعالم كرد كه در حال برآورد و پيگير جبران خسارت  وزارت جهاد كشاورزي در اطالعيه   سرويس اقتصادي جوان آنالين:   

العيه با اشاره به اين كه وزير جهاد كشاورزي به همراه معاون اول اين اط   سيل جنوب كشور به بخش كشاورزي است.

هاي جنوبي كشور  هاي جهاد كشاورزي استان رئيس جمهور به مناطق سيل زده جنوب كشور سفر كرده، آمده است: سازمان

هاي  خسارت ترين زمان، تمهيدات الزم براي جبران در حال برآورد خسارات سيل به بخش كشاورزي هستند و در كوتاه

    وارده، اتخاذ خواهد شد.
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  روزنامه قدس  - 1400دي  15                                        

   به منظور رفع مشكالت؛
  مشخصات توليدكنندگان كيوي در اختيار سازمان حفظ نباتات هندوستان قرار مي گيرد

نظور رفع مشكالت صادرات كيوي به هندوستان قرار است فهرست رييس سازمان حفظ نباتات كشور اعالم كرد كه به م

،در بخشي از  قدس آنالين به گزارش    توليدكنندگان و مشخصات آنها در اختيار سازمان حفظ نباتات هندوستان قرار گيرد. 

كه با پيگيري هاي نامه شاهپور عاليي مقدم به روساي سازمان هاي جهاد كشاورزي مازندران، گيالن و گلستان آمده است 

كانال هاي ديپلماسي براي رفع مشكل صادرات كيوي به كشور هندوستان مقرر شده است فهرست  صورت گرفته از طريق 

توليدكنندگان كيوي به همراه شماره تلفن، موقعيت مكاني و آدرس محل توليد و نيز محل بسته بندي اين محصول تهيه و 

ستان قرار گيرد. اين محل ها به صورت تصادفي و موردي توسط هيات كارشناسي هند در اختيار سازمان حفظ نباتات هندو

گفتني است چندي پيش هند محموله كيوي ايران را برگشت زد و اعالم كرد كه        و مورد بازديد قرار خواهند گرفت. انتخاب 

زشكي كشور آن را رد و اعالم كرد تاكنون موضوعي كه مركز تحقيقات گياهپ ايران وجود دارد.  آفات شپشك در اين كيوي 

       ايسنا منبع:        اين نوع شپشك در باغات كيوي ايران گزارش نشده است.
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  روزنامه همشهري  - 1400دي  18                                        

  
  ها در داخل اهرم اثرگذار خارجي بر قيمت خوراكي

ها در بازار جهاني بر گراني اين كشاورزي ملل متحد از افزايش قيمت مواد غذايي و اثر رشد نرخگزارش سازمان خواربار و 

دهد؛ رشد قيمت اين محصوالت در كاالها در ايران حكايت دارد بازار گزارش فائو از قيمت مواد غذايي در دنيا نشان مي

گزارش، شاخص قيمت غذاي سازمان خواربار و سال گذشته رسيده است.براساس اين 10به باالترين سطح طي  2021سال

به  2021كند، در سالكشاورزي ملل متحد (فائو) كه قيمت عمده كاالهاي غذايي مبادله شده در سطح جهاني را دنبال مي

و شرايط  19-هاي توليد، شيوع بيماري كوويدبوده است. افزايش هزينه 2011واحد رسيد كه باالترين سطح از سال125,7

 چندان اميدواركننده آب و هوايي در دنيا موجب شده محصوالت غذايي با قيمت بسيار باالتري در مقايسه با سالار و نهناپايد

كنندگان در سطح جهان برسد.اين افزايش قيمت به رشد تورم همزمان با احياي اقتصادهاي دست مصرفقبل از آن به

هاي باالتر مواد غذايي جمعيت فقير را ده است. فائو هشدار داده؛ هزينهجهاني از ركود ناشي از بحران ويروس كرونا دامن ز

رود افزايش توليد، دهد. كارشناسان معتقدند؛ اگرچه انتظار ميدر كشورهاي وابسته به واردات، در معرض خطر قرار مي

نامعلوم، فضاي اندكي براي خوشها بكاهد اما هزينه باالي توليد، ادامه پاندمي جهاني و شرايط اقليمي تاحدودي از قيمت

درصد، 44گذارند. براساس آخرين گزارش فائو در يك سال گذشته قيمت جهاني غالت، گندم و ذرت تا بيني باقي مي

درصد رشد داشته است.به باور 12,7درصد و گوشت 17درصد، پنير 30درصد، شكر 65هاي روغني تا خوراك دام و دانه

ها در بازارهاي جهاني، در ايران، به داليلي ازجمله تحريم و افزايش نرخ ارز، خود را قيمت تحليلگران، تأثير اين افزايش

هاي رسمي منتشر شده درباره روند تورم در ايران نشان ها در ايرانگزارشداده است. رشد قيمتبيشتر از ديگر كشورها نشان

وند تورم ماهانه تا امروز همواره صعودي و در برخي ، ر1396دهد؛ بعد از منفي شدن تورم ماهانه در ارديبهشت سالمي

نيز عالوه  1399اي مواجه شده است.در سالهاي فزايندهتورم ماهانه با جهش 1397مقاطع جهشي بوده است. از ارديبهشت

خوراكي، ها و بروز نوسانات نرخ ارز، شيوع ويروس كرونا با تأثيراتي كه بر عرضه و تقاضاي برخي اقالم بر ادامه تحريم

دنبال آن تغيير در نحوه صادرات و واردات كاالها و اقالم ايجاد كرد، سبب نوسانات شوينده و همچنين بسته شدن مرزها و به

  چشمگيري در بازار برخي كاالها شد. اما اين تورم در برخي اقالم تأثيرگذارتر بوده است.

رقم رشد قيمت در مقايسه با ديگر اقالم خوراكي به آنها نسبت هاي روغني و خوراك دام كه در گزارش فائو باالترين دانه

سال گذشته بر افزايش قيمت كاالهاي وابسته بسيار تأثيرگذار 2داده شده، از اقالمي است كه رشد قيمت آنها در ايران طي 

ت خوراك دام را با چالشهاي اقتصادي در ايران و كاهش منابع ارزي در ايران از ابتداي سال گذشته واردابوده است. تحريم

هاي جدي مواجه كرد و دسترسي توليدكنندگان دام و طيور به اين اقالم با مشكالت جدي مواجه شد. افزايش قيمت نهاده

دليل كمبود منابع ارزي، ها ارز دولتي تعريف كرده بود اما بههاي دام و طيور در حالي بود كه دولت براي واردات اين نهاده

هاي دليل محدوديتها باعث شد با وجود كاهش به نسبت شديد تقاضا بهنهادهپذير بود.گراني سختي امكانتامين آن با 

شدت افزايش يابد. تداوم گراني شديد كاال و مرغ بهاي ناشي از كرونا در سال گذشته، قيمت گوشت، مرغ و تخمقرنطينه

گوشت را در كشور به كمتر از نصف رسانده و گوشت قرمز را  خدمات با كاهش شديد قدرت خريد تا به امروز، سرانه مصرف
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طور مستقيم به اين اقالم وابسته مرغ و لبنيات نيز بهتوليد تخم  كنندگان حذف كرده است. از سفره بخش زيادي از مصرف

موقع به خوراك، به هدليل نبود دسترسي بكه بسياري از مرغداران و دامداران، دام و طيور مولد خود را بهطوريبوده، به

ريزي هاي اخير نخستين پيامد كاهش جوجههزار تومان در ماه80مرغ به كشتارگاه روانه كردند. رسيدن قيمت هر شانه تخم

هاي توليد است كه مسئوالن صنفي از سال گذشته نسبت به آن هشدار داده بودند. كاهش سرانه ناشي از افزايش هزينه

هاي روغني كه در گزارش فائو به آن اشاره شده در حالي است كه گراني فزاينده اين مت دانهمصرف لبنياترشد جهاني قي

شدت افزايش داده دليل مشكالت واردات، با افزايش هزينه نگهداري دام، قيمت شير و لبنيات را نيز بهاقالم در ايران به

سوم سرانه جهاني دهه گذشته و به كمتر از يكيكاست. بر اساس آمارهاي موجود سرانه مصرف لبنيات در ايران به نصف 

صورت رسمي و با تغيير نرخ مصوب افزايش يافته، اين رسيده است. قيمت لبنيات در ايران طي سال گذشته تا امروز بارها به

ني پر تقاضا در دانند. قيمت اقالم لبهاي توليد ميهاي كنوني را بسياركمتر از هزينهها هنوز قيمتدرحالي است كه كارخانه

هاي جهاني در كنار تصميمات جديد دولت براي حذف درصد افزايش داشته است. افزايش قيمت100سال اخير بيش از يك

هاي كنوني افزايش تواند قيمت روغن، اقالم پروتئيني و لبنيات را تا چندين برابر قيمتهاي روغني ميارز دولتي واردات دانه

هاي انرژي است، خود ناشي از افزايش قيمتمحصوالت كشاورزيافزايش قيمت كود كه به نوبه دهد. افزايش هزينه توليد

انداز برداشت سال آينده ايجاد كرده است. ايران با هزينه توليد را براي كشاورزان باال برده و ترديدهايي را نسبت به چشم

هاي توليد شامل سم و كود واردات ا در زمينه نهادهترين كشورهاست اماينكه از لحاظ توليد محصوالت كشاورزي جزو غني

برابر افزايش 6سال گذشته تا 2هاي واردكننده، هزينه واردات اين اقالم در گفته انجمنزند و بههمچنان حرف اول را مي

ار از كنندگان بوده است. در آخرين گزارش مركز آمهاي مصرفسال اخير از چالش 2افزايش قيمت ميوه در يافته است.

كاالي صدر جدول تورم نقطه به نقطه را كاالهاي كشاورزي تشكيل داده است.هندوانه با 4متوسط قيمت كاالهاي اساسي، 

محصولي هستند كه درآذرماه امسال بيشترين افزايش قيمت را  3درصد 88زميني با درصد، سيب106درصد، خربزه با 119,7

درصدي آن ناشي از 77ند. چهارمين كاال نيز رب گوجه فرنگي بود كه تورم ادر مقايسه با ماه مشابه سال گذشته داشته

درصد افزايش 18و  24ماه زميني و هندوانه در مقايسه با آبانهاي اخير بوده است. سيبافزايش شديد قيمت گوجه در ماه

  اند. قيمت داشته
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  دنياي اقتصاد روزنامه  - 1400دي  18                                        

  
  آالرم قيمت غذا در جهان

  فائو در گزارش جديد خود هشدار داد 

شده در شاخص قيمت غذاي فائو كه قيمت عمده كاالهاي غذايي مبادله  اقتصاد :ساله دنياي 10جهاني غذا بر قله  قيمت

گزارش خود ضمن هشدار نسبت به گراني غذا ساله قرار گرفت. فائو در جديدترين 10دهد، در قله سطح جهان را نشان مي

گيري و شرايط نامعلوم آب و هوايي، فضاي اندكي براي خوشهاي توليد، ادامه روند همهاعالم كرد كه افزايش هزينه نهاده

گذارد. آخرين گزارش سازمان خواربار و كشاورزي مللباقي مي 2022بيني نسبت به بازگشت بازار به حالت عادي در سال 

ماه گذشته است. طبق اين نسبت به  2021ماه سالدرصدي شاخص قيمت مواد غذايي در آخرين 0/ 9متحد گوياي كاهش 

هاي نباتي و شكر با ماه گذشته آن كاهش داشته است و روغنجز لبنيات قيمت ساير مواد غذايي اصلي نسبت به گزارش به

28با افزايش بيش از  2021اند. با اين وجود متوسط قيمت مواد غذايي در سالرو بودهاي روبهمالحظهكاهش قيمت قابل

طور قابلطوري كه متوسط قيمت تمامي مواد غذايي موجود در اين شاخص بهمواجه بوده است، به 2020درصدي نسبت به 

به بيشترين  2021ارش متوسط قيمت مواد غذايي در اي نسبت به سال قبل افزايش داشته است. بر اساس اين گزمالحظه

سال گذشته رسيده است. فائو پيشتر نسبت به اثرات افزايش قيمت مواد غذايي بر تورم ريسك آن 10ميزان خود در طول 

گويد، بهعبدالرضا عباسيان، اقتصاددان ارشد فائو مي  براي كشورهاي فقيرتر وابسته به واردات مواد غذايي هشدار داده بود.

گيري و هاي توليد، ادامه روند همهها سبب افزايش توليد خواهد شد، ولي افزايش هزينه نهادهطور معمول افزايش قيمت

 2022بيني نسبت به بازگشت بازار به حالت عادي در سالشرايط نامعلوم آب و هوايي در جهان، فضاي اندكي براي خوش

ماه گذشته آن درصد كاهش نسبت به0/ 6با  2021ساس اين گزارش شاخص قيمت غالت فائو در دسامبرگذارد. بر اباقي مي

هاي ماه گذشته كاهش داشته است؛ با اين وجود قيمتهاي صادراتي گندم در اين دوره نسبت بهرو بوده است. قيمتروبه

هاي جهاني خشكسالي در برزيل با افزايش مواجه بوده است. قيمتها از بابت پايداري ذرت به علت افزايش تقاضا و نگراني

تاثير بازار ذرت با افزايش مواجه بوده است. با اي تحتهاي جهاني ذرت خوشهجو نيز در اين دوره كاهش داشته، ولي قيمت

درصد افزايش داشته 27از نسبت به سال گذشته بيش  2021اين وجود بر اساس محاسبات فائو متوسط قيمت غالت در سال

31و  44هاي جهاني ذرت و گندم به ترتيب بيش از به ثبت رسانده است. قيمت 2012و بيشترين افزايش ساالنه را از سال

اند كه علت عمده آن تقاضاي قوي و محدوديت عرضه گزارش شده است. برنج تنها افزايش داشته 2020درصد نسبت به 

4با  2020جهاني برنج نسبت به مت ميانگين آن نسبت به سال گذشته كاهش داشته است؛ متوسط قيمتاي است كه قيغله

كنندگان عرضه باال و رقابت ميان تامينرو بوده است. فائو علت اصلي اين امر را موجودي صادراتي قابلدرصد كاهش روبه

درصد كاهش داشته است. 3/ 3ماه گذشته نسبت به 2021ماه دسامبرنباتي نيز در هاياعالم كرده است. شاخص قيمت روغن

هاي كه قيمتهاي جهاني روغن پالم و آفتابگردان اتفاق افتاده است. در حاليدنبال كاهش قيمتاين كاهش عمدتا به

 19- ها از بابت افزايش موارد كوويداند. نگرانيماه قبل تقريبا بدون تغيير بودهجهاني روغن سويا و روغن كلزا نسبت به 



 

٩ 
 

هاي روغن آفتابگردان نيز منعكسسبب كاهش تقاضاي روغن پالم در اين دوره بوده است. در همين حال، كاهش قيمت

65ته بيش از نسبت به سال گذش 2021هاي نباتي در سالكننده محدودشدن تقاضاست. با اين وجود متوسط قيمت روغن

ها بوده است. شاخص قيمت لبنيات اما برخالف ساير درصد افزايش يافته كه بيشترين افزايش ساالنه آن در تمام دوران

درصد افزايش داشته است. 1/ 8ماه قبل كه نسبت بهطوريماه دسامبر افزايش يافته، بههاي قيمت مواد غذايي درشاخص

اند كه علت عمده آن همچنان روند افزايشي خود را حفظ كرده 2021ماه سالو پودر شير در آخرينهاي جهاني كره قيمت

تقاضاي باالي وارداتي اين محصوالت، همزمان با محدوديت موجودي صادراتي ناشي از كاهش توليد در مناطق اروپاي

افزايش  2021ماه پاياني سال ماه دسامبر، توليد پنير درهاني توليد شير درغربي و اقيانوسيه بوده است، اما برخالف كاهش ج

اند. بر اساس گزارش فائو، متوسط قيمت جهاني هاي لبني ترجيح دادهداشته است، چراكه كشاورزان آن را به ساير جايگزين

است كه نمايانگر تقاضاي وارداتي پايدار محصوالت  درصد افزايش داشته17قبل حدود نسبت به سال 2021لبنيات در سال

لبني باالخص از سوي آسيا و عرضه محدود اين محصوالت از سوي كشورهاي اصلي توليدكننده است. طبق گزارش فائو، 

قيمت 2021ماه سالماه گذشته تغيير اندكي را تجربه كرده است. در آخريننسبت به  2021شاخص قيمت گوشت در دسامبر

هاي جهاني گوشت خوك نيز اند. قيمتماه گذشته آن كاهش داشتهجهاني گوشت ماكيان و گوشت گوسفند نسبت به  هاي

با افزايش  2021ماه متوالي افت كرده است. با اين وجود، متوسط قيمت جهاني گوشت در سالدر اين دوره براي ششمين

است. در ميان ساير محصوالت گوشتي، گوشت گوسفند در سال درصدي نسبت به سال گذشته مواجه بوده 12بيش از 

هاي جهاني گوشت گاو و ماكيان قرار گذشته ميالدي بيشترين افزايش را تجربه كرده است و پس از آن نيز افزايش قيمت

بر كاهش داشته است. شاخص قيمت شكر نيز در دسام 2020اندكي نسبت به  2021خوك در هاي جهاني گوشتدارد. قيمت

ها از كننده نگرانيماه قبل آن كاهش داشته است. بر اساس گزارش فائو اين كاهش منعكسدرصد نسبت به3بيش از  2021

بابت تاثير سويه اُميكرون بر تقاضاي جهاني شكر پس از ازسرگيري اقدامات محدودكننده در بسياري از مناطق بوده است. 

ماه دسامبر نقش داشته الر و كاهش قيمت اتانول نيز در كاهش قيمت جهاني شكر دركاهش ارزش پول برزيل در مقابل د

درصد افزايش 37نسبت به سال گذشته بيش از  2021ماه دسامبر، متوسط قيمت جهاني شكر در سال رغم كاهشاند، اما به

  داشته است. 
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  ساله نزديك شد 10گراني قيمت مواد غذايي در جهان به ركورد 

خبر داد. بر  2021سابقه قيمت مواد غذايي در جهان در سال سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) از گراني كم

و هفت دهم واحد رسيد كه باالترين سطح از زمان ثبت ركورد  125به  2021اساس گزارش فائو، قيمت مواد غذايي در سال 

اندكي كاهش پيدا كرد اما در چهار ماه پيش از آن بود. اين شاخص ماهانه در ماه دسامبر 2011دهم واحد در سال  9و  131

دي كننده مشكالت برداشت محصوالت كشاورزي و تقاضاي مصرفي باال طي سال ميالرشد متوالي داشت كه منعكس

هاي باالتر مواد غذايي به رشد تورم همزمان با احياي اقتصادهاي جهاني از ركود ناشي از گذشته بود.به گزارش ايسنا، قيمت

هاي باالتر جمعيت فقير را در كشورهاي وابسته به بحران ويروس كرونا دامن زده است. فائو هشدار داده است كه هزينه

فائو در جديدترين گزارش خود درباره اينكه آيا فشارهاي قيمت ممكن است امسال  دهد.واردات، در معرض خطر قرار مي

رود قيمتهاي باال اي اعالم كرد: اگرچه انتظار ميفروكش كند، محتاط بود. عبدالرضا عباسيان؛ اقتصاددان ارشد فائو در بيانيه

اندكي براي خوش ي و شرايط اقليمي نامعلوم، فضايبا افزايش توليد ريزش كنند اما هزينه باالي توليد، ادامه پاندمي جهان

گذارند. افزايش قيمت كود كه به نوبه خود ناشي از باقي مي 2022تر در سال بيني نسبت به بازگشت به شرايط بازار باثبات

محصول براي  اندازهاي انرژي است، هزينه توليد را براي كشاورزان باال برده و ترديدهايي را نسبت به چشمافزايش قيمت

 2021برداشت سال آينده ايجاد كرده است.آمارهاي سازمان ملل متحد نشان داد كه قيمت انواع غذا و محصوالت در سال 

درصد  65هاي روغني پيشتاز هستند كه تا افزايش شديد داشت. در اين ميان قيمت انواع غالت، خوراك دام و طيور و دانه

سابقه قيمت جهاني روغنهمچنين به گزارش خبرگزاري فارس، سازمان ملل متحد بي افزايش قيمت را داشته است.افزايش

و يك دهم  28و هفت دهم واحد رسيده كه رشد  125به ميانگين  2021هم اعالم كرد: شاخص قيمت غذا در سال 

رصدي نشان را داد.بر اساس اين آمارها شاخص ماهانه قيمت غالت كاهش شش دهم د 2020درصدي نسبت به سال 

و دو دهم درصدي را ثبت  27تا كنون رسيد و رشد  2012داشت اما در مدت سال گذشته به بيشترين رقم ساالنه از سال 

و سه دهم درصدي را در سال گذشته  31و يك دهم درصدي و گندم رشد  44اي بود كه افزايش ترين غلهكرد. ذرت مهم

  از دست داد.همچنين شاخص قيمت انواع روغن با وجود كاهش داشت. در اين ميان برنج چهار درصد ارزش خود را 

وهشت دهم درصدي را  65درصدي قيمت جهاني در ماه دسامبر اما در طول سال به بيشترين قيمت رسيد و رشد  3,3

ثبت كرد، اما شكر نسبت به ماه گذشته كاهش سه و يك دهم درصدي داشت و به كمترين قيمت پنج  2020نسبت به سال 

و هشت دهم درصد  29هاي ساالنه نشان داد كه شاخص قيمت شكر گذشته رسيد. بر اساس اين آمارها بررسي قيمت ماه

تاكنون رسيده است.بر اساس آمارهاي فائو شاخص قيمت گوشت در ماه  2016ترين رقم از سال رشد داشته و به بيش

و هفت دهم درصد داشت. لبنيات تنها محصول در  12شته دسامبر تا حدودي ثابت بود اما در مقايسه با مدت مشابه سال گذ

اين گروه بود كه ماه گذشته افزايش قيمت داشت و رشد يك و هشت دهم درصدي را در ماه نوامبر ثبت كرد كه عمدتا به 

با يكسال دليل كاهش توليد شير در اروپاي غربي و اقيانوسيه بود. قيمت پنير هم در ماه گذشته كاهش داشت اما در مقايسه 

  شود. تا كنون محسوب مي 2020ترين ميزان از سال دهم درصد را ثبت كرد كه بيش 9و  16اخير رشد 
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  1400نبض اشتغال بخش هاي اقتصادي در پاييز 

   1400نبض اشتغال بخش هاي اقتصادي در پاييز 

   

  
درصد بيشترين سهم  49,9، بخش خدمات با 1400دهد كه در پاييز  هاي عمده اقتصادي نشان مي بررسي اشتغال در بخش

درصد قرار   15,4درصد و كشاورزي با  34,7هاي صنعت با  اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش

هزار نفر در بخش صنعت، سه ميليون  163ي ياد شده، هشت ميليون و دارند. اين آمارها همچنين نشان مي دهد در بازه زمان

    هزار نفر در بخش خدمات مشغول كار بودند. 727ميليون و  11هزار نفر در بخش كشاورزي و  629و 
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  هزار ميليارد توماني 75سهل انگاري 

  از چرايي افزايش واردات گندم و تأثير جهش قيمت جهاني غالت بر اقتصاد ايران گزارش مي دهد » ايران«

 -دانند هاي دولت قبل در بي انگيزه كردن كشاورزان ايراني را عامل مهم واردات گندم به كشور ميكارشناسان سياست -

 3يليون دالر بود، ميزان واردات احتمالي براي سال جاري، م 50كه دو سال پيش رقم واردات گندم به كشور زير در حالي

ها خودكفايي به واردكننده هاي دولت قبل، كشور را پس از سالدرحالي كه سياست  گروه اقتصادي /   ميليارد دالر است 

ه واسطه جاري ميالدي بازار جهاني گندم نيز در وضعيت عجيبي قرار گرفته است. بگندم، تبديل كرده است؛ در سال

گيري كرونا كه موجب كاهش توليد گندم به عنوان مهمترين غالت شده است، قيمت اين خشكسالي و آثار منفي همه

محصول ركورد يك دهه اخير را شكسته است.با وجودي كه دولت دوازدهم در آخرين سال كاري خود قيمت خريد تضميني 

هاي پيش از آن داد، اما منطقي نبودن قيمت خريد تضميني در سالتومان افزايش  500هزار و  7باره به گندم را به يك

كاران را براي توليد بيشتر از بين برد و برخي از كشاورزان نيز ترجيح دادند تا به جاي فروش محصول خود به انگيزه گندم

موازنه عرضه و تقاضاي اين محصول دادند، بفروشند. براين اساس، دولت، گندم را به دالالني كه قيمت باالتري پيشنهاد مي

جاري نيز برآوردها حياتي در كشور برهم ريخت و درسال گذشته دولت براي تأمين نياز داخل روي به واردات آورد. درسال

ميليون تن گندم وارد كند. بدين  8جاري حدود دهد كه دولت سيزدهم محبور است براي تأمين نياز مردم در سالنشان مي

سو رشد جهشي قيمت خريد تضميني گندم در سال آخر دولت دوازدهم بار مالي مضاعفي بر دوش دولت كترتيب از ي

سيزدهم گذاشته است و از طرف ديگر با وجود اين افزايش همچنان واردات انبوهي بايد صورت گيرد. اما ماجرا زماني 

زار جهاني گندم نيز بسيار ملتهب شده است به طوري شود كه همزمان با بازگشت ايران به دوران واردكنندگي، بادشوارتر مي

  كه عالوه بر رشد شديد قيمت، رقابت براي خريد گندم نيز وارد فاز جديدي شده است.ركوردشكني قيمت جهاني گندم

ين ماه ترين گزارش خود اعالم كرد، در ماه اكتبر امسال به عنوان دهمدر همين زمينه سازمان خواروبار جهاني (فائو) در تازه

رود، اين روند افزايشي، حداقل تا انتهاي سال اخير رسيد و انتظار مي 10، قيمت گندم به باالترين نرخ طي 2021از سال 

گيري كرونا و كمبود نيروي كار براي امسال ادامه داشته باشد. فائو كاهش توليد گندم در كشورهاي توليدكننده به دليل همه

ونقل به دليل بسته شدن مهم براي كاهش توليد اعالم، ولي تأكيد كرد، رشد قيمت حملبرداشت محصوالت را يك دليل 

مرزها و نگراني در مورد كمبود مواد غذايي كه مانع از تجارت آزادانه اين محصول در دنيا شده بود از ديگر داليلي است كه 

درصد نسبت به ماه  10ل، قيمت هر تن گندم در دنيا توان آنها را ناديده گرفت. براساس گزارش فائو، در ماه اكتبر امسانمي

قبل از آن رشد كرده است و احتمال متفاوت بودن كيفيت محصول تقاضا شده با محصول دريافت شده هم وجود دارد. به 

شود ولي چيزي كه شود و قيمت همين نوع محصول هم پرداخت مييك تقاضا مياين معنا كه در قراردادها گندم درجه

اي كه شايد در اين روزها، بارها و بارها گزارش شده كند، گندم درجه دو يا حتي سه است؛ مسألهخريدار دريافت مي عمالً

طرف كاهش كيفيت محصوالت كشاورزي و از طرف ديگر، كاهش عرضه به بازار را از عوامل اصلي اين  است. فائو از يك

هاي شود كه شكايتشود ولي كمتر شنيده ميدر اين مورد ارائه مي بحران معرفي و تأكيد كرد: با وجود اينكه خبرهايي
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رسمي تنظيم شود زيرا خريداران نگران هستند در شرايط كرونايي، حتي دسترسي به محصوالت درجه دو و درجه سه هم 

هاي گمركي و ش تعرفهكننده را ناشي از افزايپذير نباشد. كارشناسان يكي ديگر از داليل اين قيمت نگرانبراي آنها امكان

دانند. با توجه به كاهش گندم در بازار، روسيه تبديل به بازيگر اصلي اين محصول ماليات بر صادرات در روسيه مي

اند چرا كه روسيه سعي در تغيير استراتژيك در جهان شده است. كارشناسان اين روند را در سال بعدي نيز محتمل دانسته

ترين صادركنندگان گندم در دنيا را شامل دالري قيمت در يك ماهفائو بزرگ 47دارد.رشد قوانين ماليات بر صادرات 

دالر نسبت به  47كشورهاي استراليا، روسيه و امريكا معرفي و تأكيد كرد: قيمت هر تن گندم استراليايي در ماه اكتبر بالغ بر 

دالر بود. در ماه اكتبر هر تن گندم استاندارد  8مت برابر با كه در ماه سپتامبر نرخ رشد ماهانه قي ماه قبل رشد كرده درحالي

  ميليارد دالري واردات گندم 3دالر رسيد.بار مالي  365يك به دالر و قيمت هر تن گندم درجه 318استراليا با قيمت 

شود، ازار ايجاد ميهايي كه در اين بهايي كه در بازار جهاني گندم وجود دارد و بدون درنظر گرفتن نوسانبا لحاظ قيمت

ميليون دالر بپردازد.  920ميليارد و  2دالر به ازاي هر تن)،  365ميليون تن گندم درجه يك (با نرخ  8دولت بايد براي خريد 

  ميليون دالر براي آن هزينه كند. 544ميليارد و  2دولت بايد   دالري هر تن گندم 318با در نظرگرفتن قيمت 

دهد كه قيمت انواع غذا هاي روغنيĤمارهاي سازمان ملل متحد نشان ميجهاني خوراك دام و دانهدرصدي قيمت  65رشد تا 

هاي افزايش شديد داشته است در اين ميان قيمت انواع غالت، خوراك دام و طيور و دانه 2021و محصوالت در سال 

ملل متحد روزگذشته اعالم كرد: شاخص دهند. سازمان درصد افزايش قيمت را نشان مي 65روغني پيشتاز هستند كه تا 

نشان مي 2020درصدي نسبت به سال  28,1واحد رسيده كه رشد  125,7شود به ميانگين قيمت غذا كه ماهانه رديابي مي

دهد. عبدالرضا عباسيان اقتصاددان ارشد سازمان خوار و بار جهاني (فائو) اعالم كرد: در شرايط عادي انتظار داشتيم قيمت با 

ه به افزايش توليد و متناسب بودن با تقاضا با كاهش مواجه شود اما در واقع چنين نشد. در حال حاضر افزايش هزينهتوج

هاي ما را به هم زده و آنچه قبالً بينيو شرايط بسيار متزلزل آب و هوايي پيش 19هاي توليد و نيز شيوع بيماري كوويد

جاري داشته باشيم محقق نشد. براساس اين گزارش، در آخرين ماه سال 2022كرديم شرايط پايداري در سال تصور مي

ميالدي قيمت جهاني غذا با كاهش مواجه شد به طوري كه قيمت جهاني روغن، سبزيجات و شكر كاهش بيشتري داشت 

امبر كاهش درصد نسبت به ماه نو 0,9اما در مقايسه با سال گذشته رشد دارند.براساس آمارها ميانگين شاخص قيمت غذا 

  درصدي غالت، گندم و ذرت 44مدت مشابه سال گذشته داشت.رشد تا درصدي نسبت به 23,1داشت اما همچنان رشد 

درصدي داشت اما در مدت سال گذشته به بيشترين رقم ساالنه  0,6براساس اين آمارها شاخص ماهانه قيمت غالت كاهش 

درصدي و گندم  44,1اي بود كه افزايش بت كرد.ذرت مهم ترين غلهدرصدي را ث 27,2تا كنون رسيد و رشد  2012از سال 

  درصد ارزش خود را از دست داد. 4درصدي را در سال گذشته داشت.در اين ميان برنج  31,3رشد 

درصد در ماه دسامبر افت داشت  3,3 درصدي قيمت جهاني روغن در يك سال گذشتهشاخص قيمت انواع روغن 65رشد 

هم بر اين تقاضا تأثير داشت چرا كه باعث اختالل در زنجيره  19يل كاهش تقاضا بود و البته شيوع كوويد دلكه عمدتاً به

درصد را نسبت به سال  65,8عرضه شد. اما در طول سال شاخص قيمت روغن به بيشترين قيمت طول تاريخ رسيد و رشد 

ماه گذشته رسيد.  5و به كمترين قيمت  درصدي داشت 3,1ثبت كرد، اما شكر نسبت به ماه گذشته كاهش  2020

  كند.تحليلگران فائو اعالم كردند اين آمارها نگراني از شيوع سويه جديد اميكرون در تقاضاي جهاني را تشديد مي

 29,8دهد كه شاخص قيمت شكر هاي ساالنه نشان ميدرصدي قيمت جهاني شكرطبق اين آمارها بررسي قيمت 30رشد  

درصدي پنير در  17درصدي گوشت و  12,7رشد  تا كنون رسيده است. 2016به بيشترين رقم از سال درصد رشد داشته و 

يك سال گذشتهبراساس آمارهاي فائو شاخص قيمت گوشت در ماه دسامبر تا حدودي ثابت بود اما در مقايسه با مدت 
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 1,8ه گذشته افزايش قيمت داشت و رشد درصد داشت. لبنيات تنها محصول در اين گروه بود كه ما 12,7مشابه سال گذشته 

  دليل كاهش توليد شير در اروپاي غربي و اقيانوسيه بود.درصدي را در ماه نوامبر ثبت كرد كه عمدتاً به

درصد را ثبت كرد كه بيشترين ميزان  16,9قيمت پنير هم در ماه گذشته كاهش داشت اما در مقايسه با يك سال اخير رشد 

هاي جديد كرونا، باعث اختالل عرضه غذا ومحصوالت كشاورزي شده شود.شيوع سويهن محسوب ميتا كنو 2020از سال 

اند و و زنجيره عرضه را به هم ريخته است، از سوي ديگر كشورها در چنين وضعيتي تأمين نياز داخل را در اولويت قرار داده

كشور صادرات كود اوره را  4ورزي را دو برابر كرده و تمايلي به صادرات ندارند مثالً روسيه عوارض صادرات محصوالت كشا

    اند. ممنوع كرده
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  روزنامه همشهري  - 1400دي  18                                        

  
  شود؟ گوشت ارزان مي |صادرات دام متوقف شد 

مدير عامل اتحاديه دام سبك گفت: بنابر آخرين اطالعات رسيده صادرات دام متوقف شده است و هنوز دليل اين توقف 

صدر دادرس افزود: بنابر آخرين  مشخص نيست. به گزارش همشهري آنالين به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، افشين

كنم جوسازي توزيع اين توقف را اعالم نكردند. تصور مياطالعات رسيده صادرات دام متوقف شده است و هنوز دليل 

ها منجر به توقف صادرات دام شده است. وي ادامه داد: همكاران طي مراجعه به اداره كل دامپزشكي كنندگان و قصابي

فعال استان فارس خواستار اخذ مجوز حمل به مقصد بندرعباس (بندر شهيد رجايي) شدند، اما مسئوالن اعالم كردند كه 

ها هم جلوي اين كار گرفته شده است. با پشتيباني امور دام و سازمان دامپزشكي هم براي بررسي ماجرا تماس گرفتيم، آن

مهر امسال توسط وزير  14اعالم كردند كه فعال جلوي صادرات را گرفتند، اما سندي ابالغ نكردند. مصوبه صادرات دام 

ر ابالغ شد كه با آغاز اين مصوبه و فضاسازي در بازار، قيمت افزايش يافته است. جهاد كشاورزي در زمينه حمايت از دامدا

هزار تومان بود كه هم اكنون به  56تا  52دهد كه قبل از اجراي صادرات، قيمت هر كيلو دام در ميادين رصدها نشان مي

وامل واسطه و دالل و مشكالت كنندگان دام سودجويي عهزار تومان هم رسيده است، هر چند رئيس شوراي تامين 70

  داند. مكانيزم توزيع را علت اين نوسانات مي
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  روزنامه همشهري  - 1400دي  18                                        

  
  درصدي قيمت خرما50افزايش 

نرخنامه جديد ميادين ميوه درصد افزايش يافته است. به گزارش همشهري، 50طور ميانگين، قيمت خرما از ابتداي امسال به

درصد رشد داشته است. مقايسه 55ماه گذشته تا 8دهد كه قيمت انواع خرما در اين مراكز خريد، ظرف بار نشان ميوتره

هزار توماني قيمت هر كيلو از انواع خرما در 10تا  5هاي ابتدايي امسال حاكي از افزايش ماه هاي امروز خرما با نرخقيمت

ترين نوع خرماي عرضه شده در ميادين، براساس نرخنامه جديد، خرماي دشتستان است كه هر كيلو از ارزان ميادين است.

هزار تومان قيمت خورده 80ترين نيز پيارم ممتاز است كه هر كيلو از آن رسد، گرانفروش ميهزار تومان به 22آن 

كه براي هر كيلو ممتاز آن در نرخنامه قيمت  قيمت خرماستاست.خرماي مضافتي بم نيز از ارقام به نسبت گران

هاي هاي سطح شهر و حتي فروشگاهبار با مغازهتومان تعيين شده است. اما مقايسه قيمت خرما در ميادين ميوه وتره41,500

ان هزار توم60تا  50گرمي خرماي مضافتي بم بين 450هاي هاست. در بازار بستهاي حاكي از اختالف زياد قيمتزنجيره

رسد. قيمت پيارم از اين هم باالتر است و هزار تومان مي120قيمت خورده كه در نتيجه، قيمت هر كيلو از اين نوع خرما تا 

گرمي اين نوع خرما در بعضي 450هاي هزار تومان بايد بپردازيد. بسته250تا 160براي هر كيلوگرم از اين نوع خرما بين 

رسد. خاصويي و زاهدي هم كمتر هزار تومان به فروش مي140بندي آن خاص باشد تاتههزار تومان و اگر بس105برندها تا 

شود. قيمتي كه تا اوايل امسال نهايتا هزار توماني هم براي آنها ديده مي90شوند و قيمت هزار تومان فروخته نمي75از 

ال، بر مبناي آماري كه خبرنگاران همشهري هاي اوايل امسهاي امروز انواع خرما با نرخمقايسه قيمت هزار تومان بود.65

هزار 100ترين ارقام خرما در كشور يعني پيارم و كبكاب در ارديبهشت امسال نهايتا دهد؛ گراناند، نشان ميگردآوري كرده

خرما درصد رشد داشته است. در ميادين اما رشد قيمت اين رقم از 150ماه گذشته قيمت آنها تا 8تومان قيمت داشتند كه در 

دهد. هر كيلو از اين خرما تا ارديبهشت درصد بوده كه در مقايسه با ديگر انواع خرما رشد قيمت كمتري را نشان مي18

هزار تومان براي نوع ممتاز رسيده است.79تا 65هزار تومان قيمت داشت كه درآخرين نرخنامه به 59
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  روزنامه دنياي اقتصاد  - 1400 دي 18                                        

  
ميليون  738صادرات  3832063شماره خبر:  1400/10/18تاريخ چاپ:  5359شماره روزنامه: 

  كشور 70دالري پسته به 

دالر از 417هزار و 456ميليون و 738تن انواع پسته به ارزش 122هزار و 111سخنگوي گمرك گفت: بيش از  اقتصاد :دنياي

اهللا لطيفي افزود: پسته يكي از ، سيد روح»ايرنا«كشور جهان صادر شد. به گزارش  70ابتداي سال تا پايان آذرماه به 

اي داشته است. وي محصوالت با مزيت كشورمان است كه همواره در سبد صادراتي محصوالت كشاورزي ايران جايگاه ويژه

دالر از كشور صادر شد  417هزار و  456ميليون و 738تن پسته به ارزش 112زار و ه111ماه امسال بيش از 9ادامه داد: در 

تن انواع ديگر پسته بودند. 358تن خالل پسته و 275تن مغز پسته،  745هزار و  13تن پسته با پوست، 771هزار و 96كه 

كشور 67دالر به  885هزار و 401ميليون و 581تن و به ارزش 771هزار و 96سخنگوي گمرك گفت: پسته با پوست به وزن 

دالرنخستين خريدار اين  271هزار و 785ميليون و 188تن به ارزش 713هزار و 32جهان صادر شده كه چين با خريد 

هزار و 393ميليون و 152تن مغز پسته از ايران به ارزش 745هزار و 13كشور نيز خريدار  54محصول بوده است.وي افزود: 

شده به ارزش پوست دوم يا خاللتن پسته بدون275دالر بودند. لطيفي درباره صادرات خالل پسته گفت: بيش از 311

هزار و 409ميليون و تن به ارزش يك99ماه، صادر شد كه امارات با 9كشور در مدت 18دالر به 332هزار و 358ميليون و3

تن و 358ها و محصوالت مرتبط نيز در اين مدت با ست. ساير پستهدالر، مقصد اول صادرات خالل پسته از ايران بوده ا771

  كشور صادر شده است. 13دالر به  536هزار و 451ميليون و به ارزش يك



 

١٩ 
 

  اعتماد  - 1400دي  18                                        

  
  ميليون تومان38تا  22قيمت زعفران كيلويي 

زعفران گفت: قيمت كنوني زعفران نسبت به هفته اخير تغييري نداشته است و بازار همچنان رييس شوراي ملي ميري، نايب

ميليون تومان اعالم  38ميليون تومان و حداكثر  22برد. او همچنين حداقل قيمت هر كيلو زعفران را در ركود به سر مي

ن توليد زعفران داشتيم كه امسال شوراي ت 500هاي اعالمي مسووالن وزارت جهاد كشاورزي سال گذشته كرد. طبق آمار

ها درصد افت داشته است. بررسي 50ملي زعفران طبق اظهارات كشاورزان اعالم كرده كه توليد به سبب شرايط خشكسالي 

اكنون حداقل هزار تومان بود، در حالي كه هم 70تا  50دهد كه قيمت هر مثقال زعفران در مهرماه از سطح بازار نشان مي

  هزار تومان است.  170ثقال زعفران در بازار هر م
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  روزنامه جام جم  - 1400دي  18                                        

  
  شوند ها شفاف مي قيمت

  الزام توليدكنندگان به درج قيمت تمام شده توليد روي كاالها، چه نتايجي خواهد داشت؟ 

گذاري توليدكننده مياي مشمول قيمتكرد هشت كاالي مصرفي و سرمايه اواخر آذرماه رئيس اتاق اصناف ايران اعالم

اي كه در آن عباس تابش، رئيس سازمان گيري شود. جلسهباره تصميماي برگزار شد تا دراينشوند. در اين زمينه جلسه

هاي مديره فروشگاههياتفراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران و اعضاي كنندگان و توليدكنندگان، قاسم نودهحمايت مصرف

بر درج قيمت توليد بر برخي از گيري درباره مصوبه اخير وزارت صمت مبنياي حضور داشتند و ماحصل آن، تصميمزنجيره

) و تعداد محدودي از لوازم خانگي بود. اين طرح كه به گفته مسؤوالن وزارت صمت قرار FMCGكاالهاي تندمصرف (

ماه به اجرا درآمد اما نسبت به طرح اوليه كه تغييراتي داشت. ابتدا قرار بود اجرا شود از دي صورت آزمايشياست شش ماه به

ساز، چرخميوه، نوشابه گازدار، ماءالشعير و نوشيدني مالت از گروه كاالهاي مصرف و غذاساز، نوشيدنيمعدني، انواع آبآب

عنوان اولين فعال بخش خصوصي با ول شوند. سعيد ممبيني بهاي وارد مرحله اگوشت و ماكروويو از گروه كاالهاي سرمايه

گوييم كه در شرايط اقتصاد سالم و در يك بازار آرام، بهترين عنوان بخش خصوصي مياين طرح مخالفت كرد و گفت ما به

ده و اين روش اين است كه از سوي توليدكننده قيمتي روي كاال درج نشود تا در شرايط رقابتي قيمت خود را پيدا كر

تواند فروشگاه ها ميكننده با قياس قيمتتوانند قيمت خود را ارائه دهند و مصرفهايي كه دارند ميها بنابر هزينهفروشگاه

حال از آنجا كه امروز بازار ما چنين شرايطي ندارد، درج قيمت توليد بر كاال از سوي وزارت مطلوب خود ر انتخاب كند. بااين

توانند با مقايسه قيمت توليد و قيمتي كه فروشگاه تعيين كرده، پي ببرند د شد و مصرف كنندگان ميصمت، الزامي خواه

تواند بخش تامين كه اكنون وزارت صمت معتقد است اين طرح مياي اعالم كرده است. با اينكدام فروشگاه قيمت منصفانه

كه به گفته سيدرضا فاطمي درحالي  تقاد دارند. كاال را پوشش دهد برخي فعاالن بخش خصوصي نسبت به اين طرح ان

شود، اما فعاالن صنفي معتقدند كه گذاري روي كاال موجب كاهش قيمت كاالها ميامين، وزير صمت، طرح جديد قيمت

كننده روي كاال با تصميم وزير جاي قيمت مصرفزمينه اجراي اين طرح فعال فراهم نيست. طرح درج قيمت توليدكننده به

كننده از اين سازي قيمت از مدتي پيش عملياتي شده است. براساس اين طرح، توليدهمنظور شفافعت، معدن و تجارت بهصن

ها و واحدهاي صنفي نيز مكلف به درج قيمت شده كاالهاي توليدي را روي كاال ثبت و فروشگاهپس بايد قيمت تمام

قلم كاال آغاز 14كننده هستند. بنابراين وزارت صمت براي مقابله با گرانفروشي، طرح درج قيمت توليدكننده را از مصرف

حاضر، شامل هفت كاالي سوپرماركتي سرعت در حال اجرا و توسعه است. اين كاالها درحالكرده است و اين طرح به

اي بچه و هفت قلم كاالي سرمايهماءالشعير، پودر لباسشويي، پوشكها، نوشابه گازدار، ميوهمعدني، آبكاغذي، آبدستمال

فريزر و گوشت، مايكروويو، تلويزيون، يخچالساز، چرخخانگي كوچك و بزرگ مانند غذاساز، نوشيدنيشامل انواع لوازم

سازي فروشي و شفافبر مقابله با گرانلباسشويي است. براساس اعالم وزارت صمت، هدف از اجراي اين طرح عالوهماشين

مندي قانوني و منطقي هريك از عوامل زنجيره توليد، توزيع و عرضه از سودهاي مصوب قانوني و همچنين ها، بهرهقيمت
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كنندگان است. درج و نصب برچسب قيمت توسط آخرين حلقه توزيع كاالها باعث بهرهكاهش بهاي پرداختي توسط مصرف

هاي طرح مذكور كنندگان و توليدكنندگان بوده و اعمال مديريت فروش از مزيتفهاي رقابتي براي مصرمندي از نرخ

هاي غيرضرور از ديگر شده كاال براي اصناف و حذف واسطهخواهد بود. شفافيت در اطالعات اقتصادي، كاهش قيمت تمام

مشكالت درج قيمت  مزاياي اجراي اين طرح از سوي وزارت صمت عنوان شده است. همچنين عنوان شده كه يكي از

  درصدي قيمت كاالها بود. 50هاي بدون مبناي هاي كف بازار و تخفيفكننده بر كاالها مساله تخفيفمصرف

خانگي، انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان لوازماي از سوي اتحاديه فروشندگان لوازمگذارياخيرا نامهامكان جعل قيمت

وازم صوتي و تصويري و انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان لوازم خانگي كوچك خانگي، انجمن صنفي توليدكنندگان ل

قلم كاال اعالم كردند. در اين نامه آمده  14گذاري به وزارت صمت نوشته شده و انتقادات خود را نسبت به طرح قيمت

نيازي به پس از توليد، بي المصرف، داراي تاريخ مصرف و نگهداري كوتاه، عرضه سريععموما سريع F.M.C.Gكاالهاي 

ها قابليت نصب تاريخ مصرف و قيمت روي خدمات پس از فروش و عموميت مصرف براي همگان هستند و بنابر اين ويژگي

اي و نيازمند ويژه برقي عموما كاالهاي بادوام، سرمايهخانگي بهخطوط توليد به وسيله جت پرينتر را دارند. محصوالت لوازم

هاي كننده مدتس از فروش و آموزش براي استفاده هستند و پس از توليد تا مرحله فروش به مصرفنصب و خدمات پ

صورت بازشده در شود. همچنين عرضه آنها بهها در انبارهاي توليدكننده و فروشنده نگهداري ميطوالني و حتي سال

ها و قابليتكننده پس از بررسي و آگاهي از ويژگيشود و مصرفصورت كارتن باز ارائه ميها و بهها و فروشگاهنمايشگاه

هاي آنها و مقايسه آن با برندهاي مختلف با توجه به برچسب قيمت كه در فروشگاه در معرض ديد قرار دارد تصميم به 

گاز حمل آن با كارتن از لباسشويي، اجاقگيرند و در خصوص محصوالت بزرگ مثل يخچال، تلويزيون، ماشينخريد مي

شود و گيرد و توسط نصاب نحوه استفاده از آن آموزش و تحويل مييق انبار با فاصله زماني يك يا دو روز انجام ميطر

  كننده پس از خريد در منزل متوجه آن خواهد شد.الصاق قيمت توليد روي كارتن حتي اگر در كارخانه الصاق شود مصرف

كه  F.M.C.Gصورت برچسب برخالف كاالهاي ده روي كارتن بهدر صورت الزام به درج برچسب قيمت توسط توليدكنن 

شدن، تغيير قيمت و الصاق هرگونه برچسب ديگر وجود شود، امكان جعل، كندهوسيله جت پرينت روي محصول انجام ميبه

  شد.هاي آن خريد و فروش ميدارد. حتي هولوگرام هم قابل جعل است مانند طرح شبنم كه برچسب

تازگي، كه براي اين طرح مزاياي زيادي از سوي وزارت صمت مطرح شده و حتي بههابا ايني نوشيدنيكاهش قيمت برخ

ها شاهد امين، وزير صمت اعالم كرد از زمان اجراي اين طرح در برخي كاالهاي مشمول از جمله نوشيدنيسيدرضا فاطمي

آن مشكالتي عنوان شده است. قاسمعلي حسني، دبير تومان كاهش قيمت هستيم اما از سوي فعاالن بازار براي 3000حدود 

گويد زمينه اجراي اين طرح فراهم نيست و بهتر بود وزارت صمت قبل از اتحاديه بنكداران موادغذايي تهران در اين باره مي

ننده بداند كداد تا مصرفكننده) را آموزش ميها نحوه درج قيمت و محاسبه قيمت نهايي (قيمت مصرفاجرا از طريق رسانه

ونقل، هايي مانند حملسازي نكردن دقيق هزينهخرد. حسني تاكيد كرد: با توجه به شفافكاال را با چند درصد سود مي

كه قيمت منصفانه براي كننده تاثيرگذار باشد. وي با بيان اينتواند روي قيمت مصرفانبارداري در كشور، اين موضوع مي

تواند متوجه تواند داليل مختلفي براي قيمت عرضه ذكر كند و خريدار نميروشنده ميكننده مشخص نيست، گفت: فمصرف

شود قيمت اعمال شده منطقي است يا خير؟رئيس اتاق اصناف ايران، تصميم اخير وزارت صمت را ناشي از عملكرد برخي 

ويژه در نحوه ارائه كاال و خدمات به گويد در چند سال اخير شاهد تغييراتي درداند و ميهاي مختلف ميسودجويان در بخش

هاي بازاريابي به دنبال جذب و ها و تكنيكايم. ايشان با روشاي بودههاي زنجيرهحوزه كسب و كارهاي مجازي و فروشگاه

 اند و اگرچه اين روش به نوبه خود فاقد اشكال است، اما گاهي اين كسب و كارها خارج از مدار منطقي بهحفظ مشتري بوده
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ها مورد نقد قرار گرفت و به اطالع مردم رسيد و در اند كه بارها از طريق رسانههاي نجومي و غيرواقعي پرداختهارائه تخفيف

گونه هاي اينها شد. وي افزود: يكي از روشها و توليديكنندگان به برخي فروشگاهاعتمادي مصرفنهايت موجب پديده بي

هاي غيرواقعي توسط فروشندگان ر از نرخ واقعي روي كاال و در مرحله بعد، ارائه تخفيفواحدهاي توليدي درج قيمت باالت

كننده بود. به اين ترتيب وزارت صمت قصد دارد براي پايان دادن به اين مساله و مشكالت ديگري كه درج قيمت به مصرف

روي كاال را اجرايي كند و با رقابتي شدن قيمت كننده بر كاال به وجود آورده بود، طرحي در راستاي درج، قيمت توليد مصرف

هاي مختلف، به تقويت بازار رقابتي كمك كند.اكبر پازوكي، رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان نهايي در فروشگاه

ت: وجود خواهد آورد، گفلوازم خانگي در ارتباط با مشكالتي كه اجراي طرح قيمت توليدكننده در صنف لوازم خانگي به

صنف لوازم خانگي با اصل اين طرح مشكلي ندارد، اما زمان اجراي آن به دليل نوسانات قيمت مواداوليه و نوسانات ارز 

كه مدام قيمت شد، اشكالي نداشت اما اكنون با توجه به اينها اجرا ميمناسب نيست. اگر اين طرح در زمان ثبات قيمت

ه فروشنده با مشكالت بسيار مواجه خواهد شد. به گفته وي، در حال حاضر توليدكننده در حال تغيير است در بخش عرض

سازمان حمايت توليدكننده لوازم خانگي يك ليست سه ستونه شامل قيمت توليدكننده، قيمت  66براساس مصوبه سال 

شخص است ولي كند و قيمت فروش براي فروشنده كامال مكننده به سازمان حمايت ارائه ميفروشي و قيمت مصرفعمده

طرح جديد با توجه به نوسانات قيمت براي فروشندگان مشكالت زيادي خواهد داشت و مدام فروشندگان با نوسانات قيمت 

فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران نيز درباره دستورالعمل الزام درج قيمت توليد مواجه خواهند بود.حذف دالالنقاسم نوده

شده كننده براي درج قيمت تمامناف براساس اقدام سازمان حمايت از توليدكننده و مصرفقلم كاال گفت: اتاق اص 14روي 

اي را به واحدهاي صنفي ابالغ كرد كه بر اساس آن سود واحدهاي صنفي مشخص و شفاف كارخانه روي كاال، بخشنامه

جام شده، ضرايب سود واحدهاي صنفي هاي انباشد.وي ادامه داد: هر ساله در وزارت اقتصاد و دارايي بر اساس كارشناسي

شود. هر واحد صنفي بر اساس اين ابالغ، سود خود را هاي زيرمجموعه ابالغ ميمحاسبه و از طريق اتاق اصناف به اتحاديه

  كننده ارائه كند.داند و موظف است اين مبنا را در افزايش به قيمت كارخانه مدنظر قرار داده و به مصرفصورت شفاف ميبه

ئيس اتاق اصناف تهران توضيح داد: هدف از پيگيري اين روند در وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارايي در مرحله اول ر

صورت مستقيم كاالي خود را به دست مردم حذف دالالن است و بناست كاال از توليد به مصرف باشد تا توليدكننده بتواند به

سازمان حمايت مشخص و شفاف است كه با درج آن روي كاال از سوءاستفاده گذاري برساند. سود كارخانه بر مبناي قيمت

  درصدي قيمت توليد تا مصرف120دست شدن و افزايش قيمت اين كاالها جلوگيري شود.فاصله بهدالالن و دست

درصد تامين 80ا گويد: تنظيم بازار در دنيباره ميكنندگان و توليدكنندگان در اينعباس تابش، رئيس سازمان حمايت مصرف

توانيم درصد ساير موارد است؛ بنابراين اگر تامين را ساماندهي كنيم ساير مشكالت حل شدني است و ما نمي20است و 

هزار قلم كاال در بازار داريم كه قيمت توليد را احصاء 80پاسخ همه مشكالت بازار را از سيستم توزيع بخواهيم. وي افزود: ما 

درصد تفاوت دارد. براي ساماندهي اين شرايط طرحي 120تا 100له قيمت از توليد تا فروش گاهي ايم كه گاهي فاصكرده

ها ها به جاي قيمت فروش، قيمت توليد را بر محصول درج خواهند كرد. در ادامه فروشگاهاجرا خواهد شد كه در آن كارخانه

هاي خود و در چارچوب سود منطقي در معرض ديد خريدار قرار دهند. موظف هستند قيمت فروش را با توجه به هزينه

جهاني به ايران ادامه ارز ترجيحي به نفع ثروتمندان است دالري بانكميليون 90ضميمه قاب كوچك تيتر خبرها اعطاي وام 

  شوند ها شفاف ميقيمت
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  جام جم روزنامه  - 1400دي  18                                        

  
  ادامه ارز ترجيحي به نفع ثروتمندان است

توماني بخواهد ادامه پيدا كند،  4200بابايي، رئيس كميسيون تلفيق بودجه مجلس گفت: اگر سياست ارز حميدرضا حاجي

ر افزود: د 1401هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت در سال آينده حذف خواهدشد. رئيس كميسيون تلفيق بودجه 400

توماني در اختيار داشته 4200مجلس مصوب كرده كه دولت بايد هشت ميليارد دالر ارز  1400بحث ارز ترجيحي در بودجه 

باشد تا بتواند تا پايان سال كار را جلو ببرد كه دولت با اين مبلغ نتوانست اين كار را انجام دهد و اكنون اين رقم به 

ميليارد دالر خواهدشد و درخواست دولت 19اگر تا پايان سال ادامه پيدا كند حدود  ميليارد دالر رسيده است، بنابراين6/13

ميليارد دالر نيست. بر اساس آخرين گزارش، امسال  19ميليارد دالر است، در صورتي كه كل درآمد ارزي دولت 19هم 

ميليون دالر به  200ميليارد دالر ارز ترجيحي اختصاص پيدا كرده است و هر ماه تقريبا يك ميليارد و  6/13تاكنون حدود 

توماني با  4200شود.حميد پورمحمدي، معاون سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد كه با ادامه سياست ارز اين رقم اضافه مي

درصد بر رقم فعلي تورم اضافه خواهدشد.  28ي به چاپ پول، توجه به محدوديت منابع ارزي و اجبار دولت و بانك مركز

هستند كاالي ارزان به وفور در دسترس دارند هر چه  10درصد تفاوت دارد افرادي كه در دهك درآمدي  500وقتي كااليي 

التفاوت يارانهمابه تواند از بنزين ارزان،تا بز است نمي 10اش كنند اما فردي كه در يك روستا كل داراييبخواهند مصرف مي

شوند. منابع مند ميكنند بلكه ثروتمندان از اينها بهرههاي مرغ و دارو و درمان ارزان استفاده كند. فقرا از يارانه استفاده نمي

شود. االن ارز ترجيحي عمدتا نفعش براي اقشار كه رانتي باشد بايد براي عموم يكسان در نظرگرفتهعمومي ما به جاي اين

شود كه ناعادالنه است. پورمحمدي افزود: سال آينده به ميزان ارزي كه سهم دولت است مابه التفاوت رآمد استفاده ميپرد

شود شود. بنابراين همه به يارانه تبديل ميهاي دامي و كاالهاي اساسي و گندم داده ميپزشكي، نهادهآن به دارو، تجهيزات

بيني هزار ميليارد تومان براي گندم، دارو و تجهيزات پزشكي پيش106يك رقم و به مردم پرداخت خواهدشد. در اليحه 

دهيم آيا سال بعد هم كه اين طرف سال يارانه ميهاي دامي تا پايان سال تغيير كند غير از اينكرديم. بحثي بود اگر نهاده

  هاي مردم بايد جبران شود.شد. در هر صورت هزينهبايارانه بدهيم يا خير كه تاييد شد بايد سال آينده نيز يارانه ادامه داشته
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   1400هاي اساسي در سال  درصدي تخليه كاال 31رشد 

هاي اساسي در بنادر كشور از ابتداي امسال تا پايان آذرماه خبر  درصدي تخليه كاال 31سازمان بنادر و دريانوردي از افزايش  

  داد. 

هاي بر اساس اعالم سازمان بنادر و دريانوردي از ابتداي امسال تا پايان آذرماه تخليه كاال سرويس اقتصادي جوان آنالين:

تن بوده كه در  735هزار و  114ميليون و  20ادر كشور اساسي شامل گندم، جو، ذرت، سويا، برنج، شكر و روغن در بن

ميزان تخليه گندم طي  درصد رشد داشته است. 31تن  375هزار و  305ميليون و  15مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با 

ي در مدت تن 541هزار و  973ميليون و  2تن بوده كه نسبت به تخليه  669هزار و  768ميليون و  4ماهه امسال معادل  9

تن بوده  620هزار و  634ميليون و  2در اين ميان ميزان تخليه جو معادل  درصدي داشته است. 60، رشد 99مشابه سال 

درصدي را نشان مي 136تني در مدت مشابه سال گذشته، رشد  58هزار و  115است كه نسبت به تخليه يك ميليون و 

 814هزار و  659ميليون و  6تن بوده كه نسبت به تخليه  754هزار و  431ميليون و  6ميزان تخليه ذرت نيز معادل  دهد.

ماهه سال جاري معادل  9همچنين ميزان تخليه سويا طي  درصدي داشته است. 3تني در مدت مشابه سال گذشته، كاهش 

، رشدي 99تني در مدت مشابه سال  531هزار و  598ميليون و  2تن بوده كه نسبت به تخليه  793هزار و  784ميليون و  3

هزار و  176تن بوده كه نسبت به تخليه  112هزار و  167ميزان تخليه برنج هم معادل  كند.درصد را تجربه مي 46معادل 

هزار  914تخليه شكر در بنادر كشور در حدود  درصد داشته است. 5تني آن در مدت مشابه سال گذشته، كاهشي برابر  825

درصدي را  14، كاهش 99تني آن در مدت مشابه سال  204هزار و  64تن بوده كه نسبت به تخليه يك ميليون و  806و 

تن بوده  981هزار و  412همچنين ميزان تخليه روغن در بنادر كشور طي مدت ياد شده معادل يك ميليون و  دهد.نشان مي

   درصدي است. 97ي در مدت مشابه سال قبل، حاكي از رشد تني اين كاالي اساس 402هزار و  717كه نسبت به تخليه 
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   لزوم درنظر گرفتن يارانه باتوجه به احتمال افزايش قيمت لبنيات در سال آينده
  درصدي مصرف شير و لبنيات در دو سال اخير 30كاهش 

مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت گفت: به دليل تبعات اقتصادي كرونا و افزايش قيمت مواد غذايي و تورم ميزان  

، مديركل دفتر بهبود  زهرا عبداللهي    درصد در سفره مردم كمتر شده و يا حذف شده است. 30مصرف شير و لبنيات حدود 

بنيات در كشور گفت: به طور كلي مصرف شير و لبنيات در برنامه غذايي تغذيه وزارت بهداشت درباره مصرف شير و ل

ايرانيان هميشه كمتر از مقدار توصيه شده بوده است؛ يعني مطالعات بررسي مصرف غذايي خانوارهاي كشور كه توسط 

ده شير و لبنيات انستيتو تحقيقات تغذيه در كشور انجام شده، هميشه نشان داده است كه مردم كمتر از مقدار توصيه ش

مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر با توجه به شرايط فعلي و افزايش قيمت     كنند. مصرف مي

اي كه در انستيتو تحقيقات تغذيه در ايام كرونا انجام داديم،  شير و لبنيات اين مقدار مصرف بسيار كمتر شده است. مطالعه

وضعيت به دليل تبعات اقتصادي كرونا و افزايش قيمت مواد غذايي و تورم، ميزان مصرف شير و لبنيات نشان داد كه در اين 

او افزود: دليل اين مسئله همانطور كه گفتم اول به دليل     درصد در سفره مردم كمتر شده و يا حذف شده است. 30حدود 

هاي پايين مردم در مورد اهميت  است و دليل دوم آگاهيها بسيار بيشتر شده  افزايش قيمت است كه در حال حاضر قيمت

هاي گازدار بخرند، تمايلي براي مصرف شير وجود  مصرف شير و لبنيات است. بنابراين آن مقدار كه تمايل دارند نوشابه

ذايي است و هايي اصلي غ عبداللهي در توضيح اهميت مصرف كافي شير و لبنيات گفت: شير و لبنيات يكي از گروه    ندارد.

واحد از گروه شير و لبنيات  2كنند همه افراد در هر گروه سني، روزانه بايد حداقل  كارشناسان و متخصصان تغذيه توصيه مي

    گرم پنير است. 50مصرف كنند. منظور از يك واحد شير و لبنيات، يك ليوان شير و يا به همان اندازه ماست و يا در حدود 

يات مهمترين منبع كلسيم و فسفر است كه براي رشد استخواني و سالمت و استحكام استخوان و دندان او افزود: شير و لبن

گذارند، الزم است و  سال و نوجوانان كه دوره رشد را پشت سر مي 5هاي سني، مخصوصاً در كودكان زير  براي همه گروه

افت كلسيم مواجه هستند شانس پوكي استخوان كه كند. كساني كه با كمبود دري همينطور از پوكي استخوان جلوگيري مي

عبداللهي گفت: در حال حاضر پوكي استخوان     شود، بيشتر است. ها مي خودي استخوان در آن هاي خودبه باعث شكستگي

كند و در حال حاضر با  هاي زيادي را بر بخش بهداشت و درمان تحميل مي يكي از مشكالت عمده در جامعه ماست و هزينه

ين وضعيت قيمت شير و لبنيات بسيار افزايش پيدا كرده است و اين مشكالت بيشتر خواهد شد. از طرفي مصرف آن در ا

او افزود: از طرفي همه مطالعات     اي دارد و براي رشد استخوانهاي طولي مهم است. رشد قدي كودكان تاثير قابل مالحظه

هاي  خورند، شيوع فشار خون باال و بيماري ر و لبنيات به اندازه كافي مينشان داده است كه در جوامعي كه مردم در آن شي

عبداللهي     كند. قلبي و عروقي كمتر است، زيرا كلسيم موجود در اين ماده غذايي به كنترل فشار خون و تنظيم آن كمك مي

شوند  يات كه به صورت صنعتي توليد ميها گفت: شير و لبن در ارتباط با وضعيت كيفيت شير و لبنيات توليد شده در كارخانه

ها به صورت منظم پايش و نظارت  هاي بهداشتي سازمان غذا و دارو هستند و كنترل آن به اين دليل كه داراي مجوز

هاي پايين و تبليغات  ها وجود ندارد. تا حدودي آگاهي شود، از نظر پايين آمدن كيفيت شير مشكلي در ارتباط با آن مي

كنند كه شيرهاي توليد  كند و تصور مي اعتماد مي وجود دارد، مردم را نسبت به مصرف شيرهاي پاستوريزه بينادرستي كه 
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هاي فرادما داراي مواد نگهدارنده  آيد كه شير شده به صورت صنعتي كيفيت كافي را ندارند و يا اين تصور غلط به وجود مي

ت و مردم بايد بدانند كه شيرهايي كه فرادما هستند و قابليت نگهداري او افزود: در حالي كه اصال اينگونه نيس    هستند.

شوند و به همين  بندي مي ها اين است كه در شرايط خال بسته طوالني دارند، اتفاقا كيفيت بهتري دارند و علت ماندگاري آن

بيشتر به سمت شير و لبنيات سنتي  شود مردم را دليل ماندگاري بااليي دارند. از طرفي تبليغاتي كه براي لبنيات سنتي مي

هاي مختلف داشته و احتمال بروز تب مالت را باال  تواند آلودگي دهد. درحاليكه شيري كه پاستوريزه شده نباشد، مي سوق مي

درصدي قيمت شير و  60ها مبني بر احتمال افزايش  عبداللهي درپاسخ به اين سوال كه باتوجه برخي پيش بيني    ببرد.

ت، چه پيشنهاداتي از سوي دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت براي افزايش مصرف شير و لبنيات توصيه شده است، لبنيا

هاي درآمدي پايين قادر به خريد و  گفت: بايد براي شير و لبنيات يارانه تخصيص داده شود كه مردم به خصوص دهك

هاي وزارت بهداشت بوده و هست. اما  دات و درخواستهاي گذشته يكي از پيشنها مصرف شير و لبنيات باشند، در سال

 60هاي آينده تا  متاسفانه چندان جدي گرفته نشده و در شرايط فعلي كه ممكن است افزايش قيمت شير و لبنيات در سال

ارانه نقدي، تواند ي شود، در نظر گرفتن يارانه به هر شكلي كه مي درصد باشد و حتماً از سفره تعداد بيشتري از مردم حذف مي

او با اشاره به طرح شير    هاي درآمدي پايين بايد عملي شده و اجرا شود. بن كارت و غيره باشد، به خصوص براي دهك

هاي پيش دفتر بهبود تغذيه وزارت  هاي مهم و اولويت داري است كه از سال مدارس گفت: طرح شير مدرسه يكي از برنامه

را پيشنهاد كرده و در مدارس اجرايي شده بود. هدف از همان ساليان پيش اين بود بهداشت با كمك آموزش و پرورش آن 

شود تامين شود و  هاي تغذيه كودكان كه در سن رشد هستند از طريق شير كه در مدارس توزيع مي كه مقداري از نيازمندي

هاي بسيار مهم است كه  ين يكي از برنامهعبداللهي در انتها افزود: ا    از طرفي فرهنگ مصرف شير براي كودكان جا بيفتد.

حتما بايد اجرا شود. اين طرح پيش از شيوع كرونا و تعطيلي مدارس هم به دليل كمبود اعتبارات در مدارس درست اجرا نشد 

يرا و االن يكي از پيشنهادات اولويت دار و مهم اين است كه اعتبارات مورد نياز طرح شير مدرسه تامين شده و اجرا شود. ز

توانند حداقل يك  به خصوص در حال حاضر كه قيمت شير بسيار باال رفته است، حداقل با اجراي اين برنامه كودكان مي

    وعده شير را در مدارس مصرف كنند.
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  قيمت تخم مرغ روند نزولي گرفت 

هزار  65اي  توماني تا شانه 4200هاي گذشته و به دنبال مطرح شدن مباحث مبني بر حذف ارز  قيمت تخم مرغ كه در روز 

  هزار تومان در هر شانه رسيده است.  44تومان رسيده بود، روند نزولي يافته و به 

هاي گذشته و به دنبال مطرح شدن مباحث مبني بر حذف ارز  قيمت تخم مرغ كه در روز   ون آنالين:سرويس اقتصادي ج   

دهد قيمت  گزارشات ميداني خبرنگاران نشان مي   هزار تومان رسيده بود، روند نزولي يافته است. 65اي  توماني تا شانه 4200

ينه يكي از فروشندگان به خبرنگار مهر گفت: حدود يكي دو هزار تومان رسيده است. در همين زم 44اي  تخم مرغ به شانه

هفته عرضه اين محصول كاهش يافته بود، اما اخيراً همه چيز به روال عادي برگشته و به همين دليل قيمت كاهش يافته 

است و  تومان 18،300هزار تومان و هر كيلوگرم از اين محصول  43بر اين اساس قيمت مصوب هر شانه تخم مرغ    است.

هزار تومان نيز رسيده بود، اما اوايل دي ماه مباحث مطرح شده مبني بر حذف ترجيحي  39اواخر آذرماه در بازار تا شانه 

اند قرار است تخم مرغ  كردند كه شنيده منجر به ايجاد نگراني در ميان مردم شد و بسياري از مصرف كنندگان عنوان مي

كردند، اقدام به خريد دو يا سه شانه  ال قبل كه به اندازه نياز تخم مرغ خريداري ميگران شود و به همين دليل برعكس رو

هاي اساسي و جمع آوري محصول  همچنين برخي فعاالن بخش خصوصي از ورود صنوف به بازار كاال   اند. از محصول كرده

كه تخم مرغ نيز چنين وضعيتي دارد و از اي نيز عنوان كردند  مورد نيازشان از جمله روغن خبر دادند و در اين ميان عده

دادند قيمت اين كاال افزايش يابد، از عرضه آن به بازار خودداري  طرفي توليدكنندگان تخم مرغ نيز، چون احتمال مي

به دنبال اين اتفاقات، مسئوالن    كردند و مجموع اين اتفاقات منجر به كاهش عرضه و افزايش قيمت تخم مرغ شده بود. مي

هاي دامي در دي ماه نيز به  توماني را در دي ماه تكذيب و اعالم كردند كه نهاده 4200رت جهاد كشاورزي حذف ارز وزا

در همين زمينه ناصر نبي پور، رئيس هيأت مديره    همان روال سابق تخصيص خواهد يافت. (جزئيات بيشتر را اينجا بخوانيد)

هزار و  18با خبرنگار مهر قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ را درب مرغداري نيز  اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو

تومان اعالم كرد و گفت: قيمت تخم مرغ كه مدتي كاهش يافته بود به دنبال مطرح شدن مباحث مبني بر حذف ارز  300

تومان  18،300ه قيمت ها تخم مرغ را ب توماني مجدداً افزايش يافت و به نرخ مصوب رسيد و در حال حاضر تشكل 4200

    كنند به هر اندازه كه تقاضا وجود داشته باشد. (نرخ مصوب) عرضه مي
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  مرغداران هشدارهاي دامپزشكي را جدي بگيرند

نقيبي گفت: اگر مرغداران توصيه هاي سازمان دامپزشكي را در ارتباط با امنيت زيستي و واكسيناسيون جدي بگيرند، تلفات 

  طيور كاهش مي يايد. 

، معاون بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي گفت: بنابر آخرين آمار از ابتداي فصل سرما در  قدس آنالين به گزارش    

او يك مورد        اردبيل، مركزي، مازندران و گيالن بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان گزارش شده است. هاي سمنان، استان

هاي اردبيل، گيالن، سمنان و  مورد طيور بومي در استان 5مورد حيات وحش و  2از بيماري آنفلوانزا را در واحدهاي صنعتي، 

نزا فوق حاد پرندگان در گله هاي الين، اجداد، مادر، گوشتي و تخم گذار وجود دارد، خطر ابتال به آنفلوا       مازندران اعالم كرد.

خاطر مسئوالن سازمان دامپزشكي تاكيد دارند كه مرغداران در كنار برنامه واكسيناسيون نسبت به رعايت جدي  به همين

معدوم سازي تعدادي طيور، خسارات  97و  96، 95هاي  دهد كه طي سال آمارها نشان مي       اصول امنيت زيستي اقدام كنند.

جبران ناپذيري به واحدهاي مرغداري وارد كرد كه با افزايش واكسيناسيون و آگاهي مرغداران اين بيماري تا حدودي كنترل 

       باشگاه خبرنگاران جوان  منبع:       شده است.
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  الوفاق -  1400دي  18                        

  بلداً 70مليون دوالر من الفستق االيراني لـ 738تصدير 

مليون دوالر دوالر في الشهور التسعة  738أعلن متحدث مصلحة الجمارك االيرانية تسجيل صادرات الفستق اكثر من 

في  "روح اهللا لطيفي". وبين 2021ديسمبر/كانون االول 20مارس/آذار حتى  21االولى من السنة المالية الجارية فترة 

دوالرا، وتتدفقت  417الفا و 456مليونا و 738طنا من الفستق بواقع  111،112االربعاء،أن الصادرات تجاوزت حجم تصريح 

  بالمئة على اساس سنوي.  19بلدا.ولفت الى أن حجم وقيمة صادرات الفستق انخفضت  70على 
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