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h://api. 7 اسالمی جمهوری روزنامه - 1401 خرداد  

 
 محصول کشاورزی برداشته شد 5عوارض صادراتی 

مرغ، شیر وزیر جهاد کشاورزی از حذف عوارض صادراتی پنج کاالی کشاورزی از جمله گوشت مرغ، تخم صفحه اقتصادی:
خشک، خامه و چربی در جلسه ستاد تنظیم بازار خبرداد و گفت: با توجه به مازاد تولید این محصوالت امکان صادراتشان مهیا 

 شده است.
های مالرد و شهریار درباره تسهیالت مناسبی که برای فر به شهرستانبه گزارش ایرنا، سید جواد ساداتی نژاد در جریان س

راحتی های دامی در سامانه بازارگاه بارگذاری شده تا تولیدکنندگان بتوانند بهصنعت طیور در نظر گرفته شده بیان کرد: نهاده
 50شود و الت مناسب تامین مالی میدرصد نهاده در سامانه بازارگاه توسط بانک کشاورزی با تسهی 50آن را تامین کنند. 

توانند شود و میهای دامی داشتیم به صورت اعتباری به صنعت طیور داده میدرصد هم با مذاکراتی که با واردکنندگان نهاده
ام مرغ گفت: شرکت پشتیبانی امور دساداتی نژاد در بحث تولید مازاد احتمالی گوشت مرغ و تخماز این ظرفیت استفاده کنند.

مرغ شود. برای تخمتن خرید مازاد مرغ داریم که برای ذخایر منجمد می 1000کشور خرید را شروع کرده و این روزها تا حدود 
وزیر جهاد کشاورزی گفت: تمام تالش ما در طرح مردمی سازی شده و هیچ مشکلی نداریم.سازی شروعنیز خرید و ذخیره

تولیدکنندگان را داشته باشیم و با تمام توان در کنار تولید هستیم تا پایداری و استمرار ها این است که بتوانیم حمایت یارانه
 تولید ادامه پیدا کند. 



 

3 

 

  اقتصاد دنیای روزنامه - 1401 خرداد 7                                        

 
 های وارداتیتصمیم جدید برای نهاده

اردیبهشت ۲1های گوشتی که تا تاریخ اورزی گفت: با موافقت وزیر جهاد، مقرر شد مرغداریاقتصاد : معاون وزیر جهادکشدنیای
 ای دریافت کنند. های خود را با قیمت یارانهاند، نهادهاقدام به خرید نهاده کرده

شود، مرغداران منجر می هاینژاد با بیان اینکه این امر به کاهش هزینهبه گزارش وزارت جهادکشاورزی، حسین دماوندی
کننده به هزار تن کنجاله سویا را از تجار وارد40هزار تن ذرت و 100اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام مکلف شده است تا 

 قیمت ریالی خریداری و با... 
میلیارد 500هزار و 1۶کنون هزار میلیارد تومانی به دامداران و مرغداران کشور، افزود: تا۲0وی با اشاره به تخصیص اعتبار 

ترین کشاورزی سراسر کشور نیز مکلفند سرعت اعطای تسهیالت را افزایش دهند و در کوتاه تومان آماده شده و شعب بانک
نژاد با اشاره به کاهش قیمت جوجه زمان ممکن، تسهیالت را در اختیار دامداران و مرغداران متقاضی قرار دهند. دماوندی

میلیون قطعه در دستور کار قرار گرفته است. 10روزه به تعداد ریزی برای صادرات جوجه یکه در کشور گفت: برنامهروزیک
شدن بازار و کاهش تقاضا ماه شاهد آرامداد: هرساله در اردیبهشت ها، ادامهوی با اشاره به اصالحات طرح هدفمندسازی یارانه

اه با اتمام ماه رمضان و اصالحات موجود باعث شد تا کاهش تقاضا بیشتر به چشم بیاید، اما هستیم و امسال نیز تقارن این م
این کاهش قطعا مقطعی است. معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص طرح تولید قراردادی گوشت قرمز در 

ریزی برای تامین دام سنگین روستایی، برنامهکشور نیز اظهار کرد: اجرای این طرح در دوره خشکسالی کنونی، بهبود وضعیت 

 تولید طرح اجرای  نیاز کردن کشور از واردات را به همراه خواهد داشت. وی افزود:تولید، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و بی
 شود. قرمز میگوشت الشه راندمان بهبود و کیفیت ارتقای باعث قراردادی
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  کیهان روزنامه - 1401 خرداد 7                                        

 
 کندمیلیون تن غله از روسیه وارد می 5ایران 

وزیر نفت با تشریح جزئیات توافقات تجاری ایران و روسیه گفت: در حوزه کشاورزی خرید پنج میلیون تن گندم یا پنج میلیون 
 تن غالت از روسیه تنظیم قرارداد نهایی شد. 

دیروز در مورد دیدار هیئت عالی رتبه کشور روسیه به سرپرستی  14رگزاری تسنیم، جواد اوجی وزیر نفت در خبر خب به گزارش
رتبه کشورمان اظهار داشت: سقف روابط تجاری ایران با وزیر فدراسیون روسیه با مقامات عالیالکساندر نواک؛ معاون نخست

ریزی شده که ها و پتانسیلی که هر دو کشور دارند برنامهتوجه به ظرفیتروسیه در حال حاضر چهار میلیارد دالر است و با 
های تجاری و اقتصادی مشترک کارگروه همکاریوی افزود: رئیس میلیارد دالر افزایش پیدا کند. 40این سقف ساالنه به 

زیر انرژی انتخاب شدند که این ایران و روسیه در دولت، به بنده محول شد و در طرف روسی در ابتدا آقای »شولگیونوف«؛ و
 ۲019تا  ۲01۲وزیر آقای الکساندر نواک سپرده شد. آقای نواک از سال سطح از مقام مسئول ارتقا پیدا کرد و به معاون نخست

وزیر پالس هم هستند.کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه بوده و تجربه خوبی دارند و همچنین عضو اوپکرئیس 
جمهور در ایران یک کارگروه عالی اقتصادی به ریاست دکتر محمد مخبر شکل گرفته که داد: با دستور رئیسنفت ادامه 

 شود.گزارشات به این کمیسیون مشترک ارائه شده و جلسات هفتگی به ریاست دکتر محمد مخبر انجام می
این سفر آقای نواک با هیئت عالی رتبه و معاونین ها در اوجی افزود: خوشبختانه با توجه به مذاکرات دو جانبه در تمامی حوزه

های مناطق آستراخان، چلیابینسک ونقل، مجمع فدراسیون روسیه، استاندارهای مختلف اعم از انرژی، صنعت، حملوزارتخانه
ای ظرف دو دهشان بودند و اختیار تام داشتند و جلسات فشرها در سطوح معاونین وزارتخانه همراهو کشاورزی در تمامی حوزه

های مهم بحث مربوط به مالی و بانکی بود و از او ادامه داد: محورروز گذشته انجام و توافقات خیلی خوبی صورت گرفت.
های پولی دو جانبه تصمیمات خوبی اتخاذ شد های ملی در روابط دو جانبه و پیمانها درخصوص استفاده از ارزترین محورمهم

ان به سوئیچ کارت کشور روسیه، با حوزه بانک مرکزی ایران و تشکیل یک کارگروه در این زمینه و و اتصال کارت شتاب ایر
درصد  50استفاده از خط اعتباری پنج میلیارد دالری که دولت روسیه به جمهوری اسالمی اختصاص داده است که نزدیک به 

 آن استفاده شده است.
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  کیهان روزنامه - 1401 خرداد 7                                        

  دهداز تبعات کرونا تا جنگ اوکراین نشان می
 خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزی ضرورت

به شرایط دشوار کشورها در تأمین امنیت را در زمینه واردات محصوالت کشاورزی دارد، اما باتوجه  43هرچند ایران رتبه 
 خودکفایی در تولید کاالهای اساسی امری حیاتی است که خوشبختانه کشورمان ظرفیت آن را دارد.غذایی، موضوع 

المللی مانند سازمان خواروبار جهانی رود که طبق اعالم نهادهای بینهای جهانی این روزها با چنان شتابی پیش میرشد قیمت
توان به درگیری دالیل رشد قیمت کاالهای اساسی در دنیا میسابقه بوده است. در توضیح و سازمان ملل متحد، در تاریخ بی

کننده وهوایی و وضعیت نگرانها و تغییرات آبگیری کرونا، خشکسالیاوکراین و روسیه، اختالل در زنجیره عرضه کاال با همه
دهد ل متحد )فائو( نشان میجدیدترین آمار منتشرشده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملغذا در جهان اشاره کرد.

 195بندی به گزارش خبرگزاری تسنیم، فائو در ردهترین واردکنندگان مواد غذایی در جهان هستند.کشورهای صنعتی بزرگ
عنوان دومین واردکننده بزرگ محصوالت کشاورزی تهیه شده است آمریکا را به ۲0۲0کشور جهان که بر اساس آمار سال 

میلیارد دالر محصول کشاورزی وارد کرده است که بیش از هر کشور  14۶ریکا در این سال بیش از معرفی کرده است. آم
میلیارد دالری محصوالت کشاورزی در صدر  157ترین کشور جهان است با واردات جز چین است. چین که پرجمعیتدیگر به
ترین بندی بزرگفرانسه، ایتالیا، بلژیک و کانادا نیز در ردهکشورهای صنعتی آلمان، هلند، انگلیس، ژاپن، بندی قرار دارد.این رده

بر اساس این گزارش ایران با اند.های سوم تا دهم جهان را به خود اختصاص دادهواردکنندگان محصوالت کشاورزی رتبه
بندی رده 43به میلیارد دالری محصوالت کشاورزی در رت 8.3وجود این که هفدهمین کشور پرجمعیت جهان است با واردات 

جمعیت جهان وابستگی بیشتری به بسیاری از کشورهای کمترین واردکنندگان این محصوالت قرار گرفته است.جهانی بزرگ
اند از کره جنوبی با اند. از جمله این کشورها عبارتغذای وارداتی نسبت به ایران داشته و در رتبه باالتر از ایران قرار گرفته

میلیارد دالری، امارات با واردات  ۲0.4میلیارد دالری، عربستان با واردات  ۲۲.7یارد دالری، لهستان با واردات میل ۲7.۶واردات 
شایان ذکر است که اگرچه میلیارد دالری. 11.1میلیارد دالری، و عراق با واردات  1۲.8میلیارد دالری، سوئیس با واردات  1۶.3

وضعیت نسبتاً مطلوبی است، اما باید توجه داشت که برای اطمینان از امنیت غذایی  وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها
گذرد، بحران غذا در کشور در آینده، باید تمرکز بیشتری روی خودکفایی در کاالهای اساسی داشت، چرا که هر چه زمان می

 شود.دنیا تشدید و نیاز کشورها به واردات بیشتر می

 یلیون نفرم ۳۰۰امکان تولید غذای 

توان به این نقطه ریزی میهای خودکفایی در برخی از کاالهای اساسی وجود دارد و با برنامهخوشبختانه در کشور ما ظرفیت
وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: های بخش کشاورزی در گفتدر همین زمینه مسعود اسدی، رئیس مجمع تشکلرسید.

های روغنی زی و اساسی از جایگاه مناسبی برخورداریم و تنها در خصوص روغن و دانهاکنون در اکثر محصوالت کشاورهم
اسدی افزود: امروز در بحث تولید گندم، برنج، گوشت و مرغ در وضعیت مناسبی در باب امنیت سطح خوداتکایی پایینی داریم.

وری در کشور باید افزایش ر بدیهی است که بهرهمیلیون نف 300غذایی قرار داریم، اما برای تأمین بدون دغدغه و آسان غذای 
های بخش کشاورزی یادآور شد: ضریب امنیت غذایی باال از جمله عواملی است که موجب شده در رئیس مجمع تشکلیابد.

کاوه زرگران، رئیس انجمن تولیدکنندگان غالت کشور هم اظهار کرد: برابر فشارهای ناجوانمردانه غرب ایستادگی کنیم.
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های دولت بستگی دارد. باتوجه های روغنی، گندم، جو و سایر غالت به شرایط اقلیمی، تأمین زیرساخت و برنامهودکفایی دانهخ
وی افزود: با وجود بینی تولید گندم بدیهی است که از االن باید به فکر ذخایر کشور بود.به شرایط اقلیمی و محقق نشدن پیش

ریزی مدون و برخی محصوالت دیگر دستیابی مجدد دور از انتظار نیست، اما نیازمند برنامهسابقه خودکفایی گندم، شکر و 
 های روغنی آغاز شده است. حمایت دولت از کشاورزان است. هرچند حرکت و اقدامات خوبی در راستای خودکفایی دانه
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  خراسان روزنامه - 1401 خرداد 7                                        

 
 میلیون تن غالت از روسیه و سواپ نفت و گاز 5توافق برای واردات 

میلیون  5ماحصل سفر معاون نخست وزیر روسیه به ایران، چند توافق اقتصادی بود که دو مورد از مهم ترین آن ها، واردات  
  و سواپ نفت و گاز بین دو کشور است.تن غالت از روسیه 

رتبه اقتصادی و تجاری جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه به گزارش ایرنا، جواد اوجی در حاشیه نشست هیئت عالی 
فاده پولی دوجانبه و است میلیارد دالر در سال، توافق بر سر پیمان 40با اشاره به تالش برای ارتقای روابط دو کشور به سقف 

از ارزهای ملی دو کشور در مبادالت را جزو دستاوردهای این سفر دانست. وی به توافق ایران و روسیه برای اختصاص اعتبار 
ونقل اشاره کرد و افزود: بخشی از این اعتبار عملیاتی شده و بخشی میلیارد دالری روسیه در حوزه انرژی، کشاورزی و حمل 5

المللی شمال ونقل بیناوجی توافق بر سر ایجاد کریدور حمل  گیری کردیم.یر روسیه تصمیمرا هم با حضور معاون نخست وز
برون را از مهم ترین توافق های دو کشور در حوزه حمل و اینچه -آهن گرمسار  آستارا و خط -آهن رشت و جنوب، خط راه

میلیون تن غالت به ایران اختصاص دهد که  5وسیه نقل دانست و با اشاره به توافقات در حوزه کشاورزی گفت:توافق شد ر
خوشبختانه تنظیم قرارداد آن در این سفر نهایی شد.همچنین الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه در تشریح نتایج 
 سفرش به ایران گفت: دو طرف درباره سواپ عرضه نفت و گاز و ایجاد یک هاب لجستیک، گفت و گو کردند.به گزارش ایسنا
وی افزود: روسیه ممکن است انرژی خود را به شمال ایران عرضه کند و نفت و گاز ایران از جنوب به مناطق آسیا اقیانوسیه 

  صادر شود. این توافق ها می تواند در آینده نزدیک منعقد شود.
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  همشهری روزنامه - 1401 خرداد 7                                        

 هزینه اصالح اقتصاد
سازی های صنایع غذایی و کشاورزی ایران با اشاره به اجرای طرح مردمیپی، رئیس فدراسیون تشکلخبر: امیررضا ثابت

درصد ۲0گوید: قیمت روغن در نرخ غذاهای آماده و ساالدها برابری قیمت روغن می۶.5کاالی اساسی و افزایش 4ها در یارانه
کنندگان با این افزایش درصد تأثیرگذار است؛ اما در مجموع کاهش قدرت خرید مصرف۲00ها تا سهم دارد و در نرخ سس

 درصدی فروش صنایع غذایی شده است.50های نخریدن، باعث ریزش ها و همچنین کمپیننرخ
ده و هرگونه تغییر در فرایند نقد: اقتصاد ایران به دالیل متعدد، هم در حوزه تولید و هم در حوزه مصرف، دچار اعتیاد به یارانه ش

کند. واقعیت این است که طرح نفعان را بلند میزدن مناسبات تولید و مصرف، صدای گروهی از ذیها با برهمتوزیع این یارانه
 تواند به اصالح اقتصاد و هدایت آن به مسیر درستها، در صورت اجرای درست آن و رفع برخی ایرادها، مییارانه سازیمردمی

مدت این نقیصه برطرف خواهد هایی ایجاد کند؛ اما در میانهزینه تواند مدت میمنجر شود. هرچند اجرای این طرح در کوتاه
ویژه صنایع غذایی در یک اقتصاد غیروابسته به یارانه، براساس ها بهشد. نکته اصلی این است که موفقیت تولید، در همه حوزه

های واردشده به صنایع را توان سختیرسد و نمیوری، بازاریابی و حفظ بازار به موفقیت میپذیری، بهرههای رقابتشاخص

های صنایع غذایی و هرحال، در همین شرایطی که رئیس فدراسیون تشکلبه ای گره زد.فقط به تغییر رویکردهای یارانه
کند، نیاز بازار با تغییری اندک، همچنان یکشاورزی ایران از آسیب به صنایع غذایی در اثر حذف ارز ترجیحی صحبت م

مدت به پابرجاست و صنایعی باقدرت در حال تأمین این نیاز هستند. در این وضعیت از منظر حاشیه سود نیز شرایط در میان
غذایی که رو با تغییر شرایط بازار، صنایع صرفه باشد؛ از اینحالتی خواهد رسید که فعالیت اقتصادی این صنایع معقول و به

 گرایی سوق پیدا کنند. کردند نیز باید به سمت واقعای مصرف میتاکنون مواد اولیه یارانه
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  جم جام روزنامه - 1401 خرداد 7                                        

 
 آفت جنگ به بازار گندم

های های تصویری سرد و شخصیتت« با آن جلوهشود« در سریال پربیننده »بازی تاج و تخگرچه هشدار »زمستان نزدیک می
عنوان رسید اما با وقوع جنگ اوکراین، زمستان فرا رسید. اوکراین و روسیه بهرحم و گاه رئوفش، چندان باورپذیر به نظر نمیبی

روغن هستند  های روغنی وترین صادرکنندگان گندم، کودهای شیمیایی، دانهترین و بزرگهای درگیر در این جنگ، مهمطرف
درصد نواحی کشت اوکراین بایر 30تا  ۲0دلیل آثار جنگ در زمستان سال جاری اما براساس گزارش سازمان ملل متحد، به

 باقی خواهد ماند.... 
یابد چرا که درصد افزایش می40کند، بهای گندم حداقل برای نمونه در مورد گندم که قوت غالب کشورهای فقیر را تامین می

دالر خواهیم 700دالر به 430س اعالم میکوالسولسکی، وزیر کشاورزی اوکراین شاهد افزایش قیمت هر تن گندم از براسا
برای کشورهای فقیر بسیار تیره  ۲0۲۲انداز پایان بود. این وضعیت موجب شده که براساس گزارش سازمان ملل متحد چشم

میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجه بودند، در سال 193دهد لی نشان میالملاین نهاد بین ۲0۲1باشد. درحالی که گزارش سال 
 شوند.میلیون نفر دیگر به این رقم اضافه می40جاری میالدی 

  تاثیر جنگ بر تامین گندم

 کند و از آنجا که این کشور اولیندرصد کود نیتروژن جهان را تامین می75 روسیه که آنجا از بنزین، گرانی با همزمان
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان کند.کننده کودهای کشاورزی است، قیمت تولید غذای تمام کشورها افزایش پیدا میصادر

ها میلیون نفر در خطر سقوط به قحطی و گرسنگی قرار دارند. در این میان، کشور حدود ملل در توصیف شدت بحران گفته؛ ده
درصد گندم خود را از اوکراین ۲0م عطاا... هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، میلیون نفری ایران هم که براساس اعال85

اساس اعالم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، ایران سال براست.کرد از این وضعیت متاثر شدهوارد می
به محصوالت کشاورزی و غذایی بود. کاوه  هزار دالر آن مربوط17۲هزار تن واردات از کشور اوکراین داشت که 175گذشته 

هزار تن واردات از کشور روسیه داشت که حدود سه میلیون و  778زرگران نیز اعالم کرد ایران در همین زمان، سه میلیون و 
دهد تنها در اسفند و فروردین ماه آمار گمرک هم نشان میهزار تن آن مربوط به محصوالت کشاورزی و غذایی است. 351

درصد از وزن واردات اوکراین به ایران کاهش یافته است اما سهم واردات ایران از 97عنی دو ماه ابتدای آغاز جنگ اوکراین، ی
 درصد افزایش یافته است.109روسیه در همین مدت نسبت به سال گذشته به لحاظ وزنی 

 کشاورزی فراسرزمینی

سی وارد شده از روسیه در این دو ماه بودند؛ ایران، روسیه را جایگزین اسا اقالم ذرت و گندم گمرک، اعالم طبق که آنجا از
های کاهش مصرف ارز نیاز دارد. در روزهای گذشته، رسد که ایران به سیاستاست. با این حال به نظر میاوکراین کرده

ت روسی پیشنهاد داده ایران گزارش دیدار هیات تجاری روسیه با برخی اعضای اتاق بازرگانی تهران، منتشر شد. ظاهرا هیا
 که دارد اعتقاد گندم، طرح سابق مجری اما . بپردازد فراسرزمینی هزار هکتار زمین در اختیار بگیرد و به کشاورزی100حدود 

که ایران هشت سال پیش از جم گفت: »با اینپور در این مورد به جاماسفندیاری اسماعیل. دارد وجود کشور در ظرفیت این
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به گفته این کارشناس مراتب بهتری را داشت اما هنوز امکان احیای این ظرفیت وجود دارد.«لید گندم وضعیت بهلحاظ تو
کشت گندم با پشتیبانی و حمایت از کشاورزان از طریق خرید تضمینی به نرخ واردات گندم، حمایت بیشتر از آبیاری میکرو و 

گرم گندم تولید کرد، کیلوم۲.5تا  ۲ازای هر مترمکعب که بتوان بهامکان این راحتیای، حمایت از خرید بذر و تجهزات بهقطره
تن گندم تولید کرد که این  8000تا  7000های مدرن آبیاری گذاری مناسب و استفاده از شیوهتوان با سرمایهوجود دارد. می

ای است. با این حال از آنجا که بخش عمدهم شدههزار تن اعال 14تا  13کند البته نیاز کشور بخشی از نیاز کشور را تامین می
توان ظرفیت بیشتری از رشد و نمو گندم مربوط به پاییز و زمستان است و گندم هم گیاه پاییزه است با کمی بارش مناسب، می

 را احیا کرد.

  لزوم تولید گندم در ایران

ه کشاورزی فراسرزمینی دارد، گفت: »گندم کاالی ب نیاز ایران آیا که پرسش این به پاسخ در گندم طرح سابقه مجری
توان اولویت رو، نمیشود. برای حفظ امنیت غذایی کشور بهتر است که در داخل تولید شود. از ایناستراتژیک محسوب می

ای دیگر، غذای هشدن به نان و فرآوردهپور، از آنجا که گندم به سبب تبدیلگفته اسفندیاریبهداخلی را تحت تاثیر قرار داد.«
درصد امنیت غذایی کشور به آن وابسته است، بهتر 40دهد و حدود درصد آن را پروتئین تشکیل می85اصلی ایرانیان است و 

سال گذشته و پیش از آغاز جنگ اوکراین، میزان است در داخل تولید شود و زنجیره تولید آن به فرا سرزمین منتقل نشود.
درصد کاهش یافت اما امسال هم امکان تحقق خودکفایی با توجه به 30درصد و میزان تولید 50 خرید تضمینی از کشاورزان

 باید. شد وارد میلیون تن محصول خریداری و حدود سه میلیون تن همکسری میزان تولید وجود ندارد. سال گذشته حدود پنج 
یابد اما در ی قیمت خرید تضمینی چه اندازه افزایش میتومان 4500 افزایش گرفتن نظر در با جاری سال تولید میزان که دید

پیام است. هر حال، برابر اعالم جواد اوجی، وزیر نفت؛ دولت برای واردات پنج میلیون تن گندم غالت با روسیه به توافق رسیده
  اقتصاد گروه  -عابدی 
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  اعتماد - 1401 خرداد 7                                        

 
 انفجار قیمت برنج ایرانی در راه است؟

 خشکسالی شرایط و شدیم مواجه درصدی 40 حدود کاهش با زراعی قبل سال: گفت واردکنندگان انجمن دبیر کشاورز، مسیح  
 خطری زنگ این. است همراه کاهش با تولید میزان قطعا موارد همین گرفتن نظر در با. است گذشته سال از بیشتر نیز امسال

ی مسووالن است که زودتر اقدام و تصمیماتی بگیرند که کمبود بازار جبران شود. اگر این اتفاقات رخ ندهد قطعا تجربه برا
رود. باید از االن به این موضوع فکر کرد نه روز برداشت طور افسار گسیخته باال میتکرار و قیمت برنج ایرانی به 1400تلخ 

هد. ما پیشنهادات را به دولت ارایه کردیم. امیدواریم که بتوانند تصمیم بگیرند که دها خود را نشان میمحصول که قیمت
حداقل برای این محصول در بازار التهابی نداشته باشیم. دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان اظهار داشت: با توجه به 

های گذشته ممنوعیت در که همانند سال پیشنهاد دادیمالتهابات بازار برنج ایرانی و ازدیاد تقاضا برای برنج خارجی به دولت 
 فصل برداشت برقرار نشود که این موضوع در ستاد تنظیم بازار در حال بررسی است. 
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  ایران روزنامه - 1401 خرداد 7                                        

  ولت سیزدهم استکارشناسان می گویند اصالح ارز ترجیحی یکی از بهترین اقدامات د
 تومانی 4200برابری واردات روغن خام با ارز  2افزایش 

میلیارد دالر روغن وارد کردیم که بیش از نیاز مصرف کشور  3/3پارسال در حالی که کشور به شدت مشکل ارزی داشت، 
 است 

 خبرنگار امین محمودی
رو شده است به آوری روبهبه کشور با افزایش سرسام خام روغن واردات تومانی، 4۲00 ارز تخصیص با گذشته سالیان طی

هزار تن در سال گذشته رسید  37۶میلیون و  ۲به  93هزار تن در سال  5۶0میلیون و  1طوری که واردات این محصول از 
هایی که کشورمان با درصدی بوده است.به همین دلیل میزان ارزبری روغن خام در سال 5۲که نشان دهنده افزایشی 

 ۲79میلیارد و  3به  93میلیون دالر در سال  5۶8میلیارد و  1رو بوده و دچار کمبود ارزی بود از جانبه روبههای همهریمتح
درصدی است که بخش زیادی از این روغن به دلیل تخصیص  109دهنده افزایشی میلیون دالر در سال گذشته رسیده که نشان

از طرف دیگر کشورهای مختلف به جای واردات وانه کشورهای همسایه می شد.تومانی به آن به صورت قاچاق ر 4۲00ارز 
بر کاهش خروج های روغنی گرایش دارند تا با استفاده از کارخانجات روغن کشی خود عالوهروغن خام به سمت واردات دانه

هزار تن  400رفیت پنج میلیون و کشی با ظکارخانه روغن ۲5ارز به اشتغالزایی در کشورشان کمک کرده باشند.در حال حاضر 
با این حال طی هزار تن تولید در کشور فعال است. 800کارخانه تصفیه روغن با ظرفیت پنج میلیون و  58در سال و همچنین 

کارخانه روغن کشی تا مرز تعطیلی نیز رفته اند با این حال با توجه به  10دلیل واردات روغن خام های گذشته بهسال
های روغنی به جای روغن خام های روغنی و واردات دانهدولت سیزدهم از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی دانه هایسیاست

 4۲00میزان مصرف روغن در کشور قبل از تخصیص ارز رود این واحدهای تولیدی دوباره شروع به فعالیت کنند.انتظار می
میلیون تن روغن  ۲، ۲تومانی افزایش یافته به طور متوسط  4۲00ارز میلیون تن بوده اما بعد از تخصیص 1.5تومانی کمتر از 

 در کشور تولید و توزیع شده است.

 های روغنیافزایش قیمت خرید تضمینی دانه

ریزی هایی از تولید داخل طرحدرصد نیاز کشور به دانه 70گذاری دستیابی به در برنامه بلندمدت وزارت جهاد کشاورزی، هدف
های روغنی محقق شده است. خودکفایی در تولید درصد برنامه کشت دانه ۲0گفته متولیان تولید، درحال حاضر  شده است. به

محصول شامل برنج، جو، گندم، حبوبات،  8محصول اساسی در کشور است. این  8های روغنی جزو برنامه خودکفایی دانه
های روغنی با توجه به نیاز اتکایی برای آنها تدوین شد.کشت دانههای روغنی است که برنامه خودپنبه، چغندر قند، ذرت و دانه

کشور به کنجاله و روغن خوراکی اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل در برنامه خودکفایی قرار گرفته است. در حال حاضر 
های رنامه کشت دانههزار هکتار است و سویا، کنجد، کلزا و آفتابگردان در ب300های روغنی درکشور سطح زیرکشت دانه

هزار هکتار و کنجد و  ۲00هزار هکتار، سویا  900ساله باید سطح زیرکشت کلزا در کشور به  10روغنی است. طبق برنامه 
 درصد این برنامه محقق شده است. ۲0هزار هکتار افزایش پیدا کند که در حال حاضر فقط  80آفتابگردان به 

های روغنی است که با افزایش و ساماندهی قیمت خرید تضمینی ی تولید دانهجلوگیری از واردات روغن خام هدف اصل
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های روغنی و حمایت از تولید، رسیدن به اهداف برنامه مورد نظر است به همین دلیل دولت قیمت خرید تضمینی کلزا را دانه
هزار و  1۲رساند، قیمت سویا نیز از هزار تومان  15هزار تومان به  11که بیشتر مزارع کشور به کشت آن اختصاص یافته از 

 تومان رسیده است. 300هزار و  15تومان به  400

 کند می حل  را صنعتی واحدهای  حذف ارز ترجیحی مشکالت تولیدکنندگان و

 ۶۲8به تولید  138۶وگو با »ایران «گفت: ایران در سال کشی کشور در گفتروغن صنایع صنفی انجمن دبیر جعفری، محمد
های های تجاری در کنار سیاستهای بعد به دلیل آن که سیاستن دانه روغنی دست یافت ،لکن این مهم در سالهزار ت

های روغنی با مشکالت زیادی وری تولید دانهوی افزود: کشورمان در زمینه بهرهتولیدی جدی گرفته نشد، ادامه پیدا نکرد.
یابند، به صورت خرده مالکی اداره میهای روغنی اختصاص میشت دانههایی که به کرو است ،به طوری که عمده زمینروبه

کشی کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه سال گذشته بخش صنعت و کارخانه های دبیر انجمن صنفی صنایع روغنشوند.
جعفری افزود: به ت.هزار هکتار از اراضی کشور رف 40های روغنی در کشی برای اولین بار به سمت کشت قراردادی دانهروغن

طوری که در ابتدای فصل زراعی تمامی محصوالت کشت شده کشاورزان از آنها خریداری شد ،این در حالی است که قبل از 
وی تصریح کرد: در سال زراعی کشت این محصوالت کارخانه های صنعتی بذر، کود و سم مورد نیاز آنها را تأمین کرده بودند.

 15هزار تومان بود که در سال زراعی فعلی قیمت خرید تضمینی به  11ی هر کیلو دانه روغنی کلزا گذشته قیمت خرید تضمین
ریزی توانند با یک برنامهاین مقام صنفی در ادامه اظهار کرد: دولت و وزارت جهاد کشاورزی میهزار تومان رسیده است.

و کنجاله تأمین کنند، این در حالی است که در دولت قبل مناسب و بلندمدت در کشور بخش زیادی از نیاز کشوررا به روغن 
دبیر انجمن صنفی ای آسان و سودده بود.شد،چون واردات آن برای عدهتأمین کنجاله از طریق تولید داخل نادیده گرفته می

ران و مسئوالن کشی زیادی در کشور وجود دارد چرا باید سیاستمداکشی کشور گفت: وقتی کارخانه های روغنصنایع روغن
های روغنی شاهد های اخیر به جای واردات دانهباید به سمت واردات محصوالت تمام شده بروند، به طوری که طی سال

تواند های روغنی به جای روغن خام میوی اظهار کرد: واردات دانهایم.های روغنی به کشور بودهافزایش لجام گسیخته دانه
برای کشور به همراه داشته باشد،به طوری که هم ارز کمتری برای واردات این کاالی اساسی ای فواید اقتصادی گسترده

 ۲5جعفری با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت شود و هم از لحاظ اینکه اشتغال و ارزش افزوده زیادی در کشور ایجاد کند.
رسد، با این میلیون تن می 5.4این کارخانه ها به  کشی در کشور وجود دارد، عنوان کرد: ظرفیت تولید روغن درواحد روغن

 است. کارخانه تعطیل شده 10های روغنی( حال به دلیل واردات گسترده روغن نباتی در کشور و نداشتن مواد اولیه )دانه
ن کشی کشور در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص حذف ارز ترجیحی اذعان کرد: بدودبیر انجمن صنفی صنایع روغن

رود بیشتر مشکالت شک حذف ارز ترجیحی یکی از بهترین تصمیمات دولت سیزدهم است، به همین دلیل انتظار می
شود دولت روی به اعطای کارت اعتباری خرید بیاورد تا تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی حل شود، با این حال پیشنهاد می

های روغنی و روغن خام برزیل، ی گفت: بزرگترین تولیدکننده دانهومصرف کنندگان آسیب زیادی از این موضوع نبینند.

این مقام صنفی تصریح گیرد.می صورت کشورها این از  امریکا، آرژانتین، اوکراین، کانادا و روسیه است که بیشتر واردات ایران
هزار تن آفتابگردان و  5ویا و کمتر از هزار تن دانه س 30هزار تن دانه کلزا،  180کرد: در سال زراعی گذشته از مزارع کشور 

های خوزستان، ایالم، گلستان، مازندران و اردبیل بوده است.جعفری ایم که عمده این تولیدات در استانگلرنگ برداشت کرده
 های روغنی در کشور را دچار چالش کرده است، گفت:با این حال، رسیدن بهبا بیان این که خشکسالی، افزایش تولید دانه

 ۶00توان به تولید می 1404 سال تا  های دولت است ،به طوری کهسیاست به وابسته  های روغنیافزایش خوداتکایی به دانه
درصد روغن خام در  37وی افزود: در این صورت اگر از این میزان دانه روغنی هزار تن دانه روغنی در کشور دست یافت.
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 هزار تن روغن در کشور تولید شده است. ۲۲0آن خواهیم بود که  کشی به دست آید شاهدهای روغنکارخانه
هزار تن  500کشی کشور در پایان با اشاره به اینکه نیاز واقعی کشور به روغن یک میلیون و دبیر انجمن صنفی صنایع روغن

پیدا کرد ،به همین دلیل  تومانی به آنها افزایش زیادی 4۲00است، اظهار کرد: واردات کاالهای اساسی با شروع تخصیص ارز 
هزار تن میزان مصرف واقعی کشورمان باشد ،چون بخشی از این روغن به دیگر کشورهای  ۲00میلیون و  ۲توان گفت نمی

 شد. همسایه قاچاق می
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  اقتصاد دنیای روزنامه - 1401 خرداد 7                                        

 
 جود دام مازادرغم وافزایش قیمت گوشت به

هزار تومان  ۲50زاده : طی روزهای گذشته با تداوم روند افزایشی قیمت کاالها در بازار، قیمت گوشت قرمز نیز به سعیده نبی
مرغ، ها، بازار کاالهای اساسی از قبیل مرغ، تخماصالح نرخ ارز و هدفمندسازی پرداخت یارانهرسید. به دنبال اعالم رسمی 

ها نبوده و طی قرمز نیز مستثنی از این تغییر قیمت. در این بین گوشت با افزایش شدید قیمت همراه بوده است روغن و لبنیات
 ها قیمت هر... روزهای اخیر قیمت این کاال نیز در بازار با افزایش همراه بوده است. به طوری که در بعضی از فروشگاه

کنندگان گوشت گوسفندی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه تهیه و توزیعلیقیمت گوشت تابع عرضه و تقاضا در همین رابطه ع
تهران، درخصوص دلیل افزایش قیمت گوشت در روزهای گذشته معتقد است: واکنش مردم به تغییرات قیمت دیگر اقالم و 

د کردند و دامداران زده خریشتاب نگرانی از گرانی بیشتر گوشت، دلیل این افزایش قیمت است. مردم در هفته گذشته کمی
ها به توانند هر قیمتی را اعمال کنند؛ اما وقتی بازار راکد شد، قیمتهم بر این باور بودند که شرایط خاصی پیش آمده و می

طور که قیمت مرغ با کاهش سطوح قبلی بازگشت. به گفته این فعال صنفی، قیمت گوشت تابع عرضه و تقاضا است و همان
تواند افزایش زیادی داشته باشد. هرچند اگر تقاضا برای یمت گوشت قرمز هم در شرایط نبود تقاضا نمیتقاضا کاهش یافت، ق

خرید گوشت بیشتر شود، بازار دچار تغییراتی خواهد شد، اما از آنجا که قدرت خرید مردم پایین است، بعید است افزایشی را در 
ها حاکی از آن است که به دنبال این افزایش قیمت ا در این بین شنیدههها شاهد باشیم. اقدام دولت برای کنترل قیمتقیمت

ریزی و اقتصادی ها وارد عمل شده است. در همین راستا طبق اعالم معاون برنامهدر بازار گوشت، دولت نیز برای کنترل قیمت
و پاکستان اقدام کرده است.  وزارت جهاد کشاورزی، طی روزهای اخیر دولت نسبت به واردات گوشت قرمز گرم از روسیه

دراقع دولت با این اقدام و همچنین افزایش توزیع گوشت منجمد در بازار به دنبال بازگرداندن قیمت این کاالی اساسی به 
کرد، درنتیجه مشمول سابق است. بنا به گفته محمد قربانی، از آنجا که گوشت قرمز پیش از این نیز یارانه دریافت نمی نرخ

های تولید اگرچه این هزار تومانی در بازار گوشت موقتی است. افزایش هزینه ۲50 شود، بنابراین قیمتها نمیازی یارانهآزادس
های دامداران بر سر قیمت هر کیلو گوشت دام زنده خبر داده است؛ اما هنوز مسوول دولتی همچنین از مذاکره دولت با اتحادیه

های تولید درصدی هزینه 30نده اعالم نشده است. با این حال تولیدکنندگان از افزایش قیمت توافقی هر کیلو گوشت دام ز
 دهند. گوشت خبر می

به گزارش »دنیای اقتصاد« به گفته فعاالن این صنعت، تصمیم دولت در تغییر نرخ ارز واردات اقالم اساسی و پرداخت مستقیم 
 ۶شد، تا ت و کنجاله سویا را که تا پیش از این با ارز دولتی وارد کشور میهای دام و طیور شامل جو، ذریارانه، قیمت نهاده

هزار تومان، 1۲تومان به  1800های تولید را برای دامداران باال برده است. به طوری که قیمت جو از برابر افزایش داده و هزینه
هزار تومان رسیده که به دنبال این رشد  17تومان به  3700هزار تومان و نرخ سویا از 1۲تومان به  1900قیمت ذرت از 

ها، نرخ گوشت تولیدی دامداران هم افزایش یافته است. در همین رابطه احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران با قیمت
ای شده هر کیلو گوشت دام برگوید: قیمت تمامها بر قیمت دام زنده میدرصدی افزایش قیمت نهاده 30اشاره به اثرگذاری 

هزار تومان رسیده است. اثرات حذف ارز ترجیحی با این حال مسووالن شورای تامین دام کشور 104هزار به  80گاوداران از 
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شود، بر این باورند که در پی این اقدام با اعتقاد به اینکه حذف ارز ترجیحی باعث ایجاد بازار رقابتی دام زنده و گوشت قرمز می
ت قرمز در فرآیند عرضه و تقاضا واقعی خواهد شد. در این راستا منصور پوریان، رئیس شورای دولت، نرخ دام زنده و گوش

های دامی، بازار دچار شوک موقت تومانی و اعالم قیمت جدید برای نهاده 4۲00تامین دام کشور با اشاره به اینکه با حذف ارز 
های موردنیاز برای انتظار داشتند که عالوه بر تامین نهادهشد، معتقد است: در پی اصالح سیاست ارز ترجیحی تولیدکنندگان 

، ممنوعیت صادرات دام زنده رفع و نقدینگی موردنیاز صنعت دام و طیور تامین شود؛ اما به دلیل بروز وقفه یک تا دو ماه اخیر

رسد ش یابد که به نظر میافزای بازار در موقتی قرمز گوشت  در این امر بازار دچار شوک شد. همین امر موجب شده قیمت
ها در بازار دام سبک در زودی در فرآیند عرضه و تقاضا واقعی خواهد شد و کاهش خواهد یافت. سرکوب قیمت ها بهقیمت

دادرس، مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان دام سبک نیز با اعتقاد به اینکه اکنون تناسبی بین این میان افشین صدر
ها و افرادی است که این محصول را گوید: بازار گوشت قرمز در دست قصابیز و دام زنده وجود ندارد، میقیمت گوشت قرم

کنند؛ در حالی که شاخص عرضه گوشت قرمز تفکیکی باید نرخ شقه گوسفندی و گوساله باشد. به گفته وی، بازارگردانی می
شده تولید افزایش پیدا کرده است، اما با این حال دام های تمامنهشود، زیرا هزیها سرکوب میدر بازار دام سبک هر روز قیمت

ها بر بازار گوشت قرمز که در خرند. در این بین مسووالن به جای کنترل و تشدید نظارترا به قیمت واقعی از تولیدکننده نمی
د و متضرر واقعی تولیدکننده است. انبر بازار عرضه دام زنده سبک را تشدید کرده چرخد، کنترل و نظارتدست دالالن می

مشکالت تولیدکنندگان و فعاالن دام و طیور آنچه مسلم است، شرایط فعلی حاکی از آن است که بازار کشش عرضه گوشت 
هزار تومان و بیشتر از این را ندارد و ادامه این روند منجر به کاهش هرچه بیشتر مصرف گوشت قرمز در  ۲00 قرمز با قیمت

ارهای ایرانی خواهد شد. در این بین فعاالن این صنعت معتقدند در صورت اقداماتی همچون تامین نقدینگی صنعت سبد خانو
های موردنیاز تولیدکنندگان طی یک تا دام و طیور، رفع ممنوعیت صادرات دام زنده یا حذف عوارض گمرکی و تامین نهاده

توانند به حیات خود ادامه دهند. در حال حاضر مشکل تولیدکنندگان میدو ماه آینده، بازار این محصول رقابتی خواهد شد و 
های موجود آبی فراگیر، ناتوانی در تغذیه دامجدی تولیدکنندگان و فعاالن عرصه دام و طیور، مواردی همچون خشکسالی و کم

های ست؛ به طوری که طی هفتهو مشکل در تامین آب و علوفه است. از طرفی میزان دام عرضه شده در کشور بسیار زیاد ا
میلیون  ۶اند. میزان دام مازاد اعالم شده از سوی دامداران حدود استان کشور با مازاد دام سبک مواجه شده 10گذشته بیش از 
میلیون از آن باید به صورت اورژانسی وارد بازار شود که شامل کشتار، خرید حمایتی یا حتی صادرات است. ۲رأس است که 

مدیریت صحیح عامل گرانی گوشت بروز چنین شرایطی حاکی از آن است که وضعیت بخش تولید دام در کشور به  نبود
رسد الزم است وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت دام مازاد موجود در کشور به سرعت مدیریت صحیح نیاز دارد. به نظر می

برای صادرات دام سبک، عوارضی را در نظر گرفته است؛ بنابراین  گیری و اقدام کند. همچنین با توجه به اینکه دولتتصمیم
تواند از سود این عوارض اگر یک دامدار قصد صادرات دام را داشته باشد، باید عوارض زیادی را پرداخت کند. بنابراین دولت می

فزایش قیمت گوشت در کشور استفاده کرده و به کمک آن بازار مصرف را مدیریت و تعدیل کند. درمجموع بدیهی است که ا
ناشی از نبود گوشت و کمبود عرضه دام نیست؛ بلکه امروز به دلیل نبود مدیریت صحیح در بازار، شاهد گرانی گوشت در بازار 
هستیم و اگر مدیریت صحیح در این بخش وجود داشته باشد، با توجه به حجم باالی عرضه گوشت، ما نباید شاهد نوسان و 

 شت در کشور باشیم. افزایش قیمت گو
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  اقتصاد دنیای روزنامه - 1401 خرداد 7                                        

 
 آشفتگی بازار تن ماهی در پی تعلل ستاد تنظیم بازار

کنندگان صنایع کنسرو ایران در خصوص دریافت مجوز افزایش قیمت منطقى تولید مطالبه از ماه یک نزدیک اقتصاد :دنیای

 کنسرو  گذرد. تعدادى از اعضای کمیته فنیهاى تولید محصوالت کنسروی میبر مبناى قیمت واقعى مواد اولیه و هزینه
ندگان و تولیدکنندگان و کنمصرف حمایت سازمان در حضور با خرداد۲ ایران کنسرو صنایع سندیکای به وابسته کشور آبزیان

وزارت صمت درخواست موافقت با افزایش منطقى قیمت کنسرو  عمومی صنایع  معاونت  بالفاصله پس از آن با حضور در دفتر

پرست، شه  آباد و کتول و عضو کمیسیون کشاورزى مجلس وعلى مردم نماینده نوروزى مذکور جلسه در  ماهی تن را داشتند.
ایى وزارت صمت نیز حضور داشتند. به گفته اعضای کمیته صنعت کنسرو آبزیان در این نشست از آنجا مدیر کل صنایع غذ

بینى گذاری تثبیتى و پیشهاى الزم و به صورت غیرکارشناسى مشمول قیمتکه کاالی کنسرو ماهی تن، بدون انجام بررسى
و زمانبر شده که این امر مشکالت فراوانى براى این شده است، فرآیند اخذ مجوز افزایش قیمت این محصول بسیار پیچیده 

 یعنى صنعت این اصلى اولیه ماده روى نظارتى و کنترل دولت حاضر حال در هستند معتقد عده این  صنعت ایجاد کرده است.
از طرف  .است یافته افزایش درصد 50 از بیش داخل صید تن ماهى قیمت تاکنون سال ابتداى از و ندارد داخل صید تن ماهى

هاى تولید نیز افزایش چشمگیرى را به خود دیده است که همه دیگر، روغن، قوطى، درب آسان بازشو، دستمزد و سایر هزینه
روز گذشته توسط ۲0هاى فراوانى که از راحتى قابل احصا است. این اعضا یادآور شدند طی مذاکرات و پیگیرىاین موارد به

سازمان حمایت صورت پذیرفته است تاکنون توسط ستاد تنظیم بازار اقدامى در جهت  سندیکا با مسووالن وزارت صمت و
 صدور مجوز افزایش قیمت منطقى کنسرو ماهى صورت نپذیرفته است. 
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  همشهری روزنامه - 1401 خرداد 7                                        

 

 انداز ثبات در بازار گوشتچشم
مدت روزهای باثباتی را سپری رود با رشد عرضه وکاهش تورم تولید بازار گوشت قرمز در کوتاهتظار میطبق آمارهای رسمی ان

درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 4جاری با رشد دهد عرضه گوشت قرمز در نخستین ماه سالمی نشان آمارها    کند 
مدت با وضع هکم در کوتارود دستهای صنعتی انتظار میریکننده در دامداقبل مواجه بوده، با توجه به کاهش تورم تولید

تری در بازار گوشت قرمز مواجه باشیم. با این حال هنوز در مورد تولید دام در فصل بهار و اثر تغییر سیاست دولت در باثبات
 ها بر تولید گوشت قرمز اطالعات مستندی در دست نیست.حوزه سیاست هدفمندی یارانه

مشهری، گوشت قرمز یکی از اقالم مهم سبد غذایی خانوارهای ایرانی است و نوسان قیمت آن اثر مهمی بر سبد به گزارش ه
دهد؛ با وجود آنکه میزان کشتار گاو و های مرکز آمار ایران نشان میترین دادهمعیشت و همچنین سالمت خانوارها دارد. تازه

ما عرضه کلی گوشت قرمز با رشد مواجه شده است. همزمان با این تحول جاری اندکی کاهش یافته اگوساله در ابتدای سال
های صنعتی نیز در آخرین فصل آمارگیری، روندی کننده در گاوداریدهد؛ تورم تولیدهای رسمی مرکز آمار نشان میداده

وجه به افزایش عرضه و کاهش های آینده با تمعنای آن باشد که؛ احتماال در ماهتواند بهکاهنده داشته که این موضوع می
های آینده مواجه باشیم اما باید توجه کرد بخشی از تری در بازار گوشت قرمز در ماهکننده باید با بازار باثباتآهنگ تورم تولید

ولید گردد. هنوز مشخص نیست میزان تها در بازار گوشت به هزینه و روند تولید دام در فصل بهار و تابستان بازمیثبات قیمت
 تواند در فصول بعدی سال کفاف تقاضای بازار را بدهد یا خیر؟ جاری چقدر است؟ آیا این تولیدات میهای جدید در سالدام

 افزایش عرضه

مدت مشابه سال قبل دهد؛ میزان کشتار و عرضه گوشت قرمز در فروردین ماه امسال نسبت بهاطالعات مرکز آمار نشان می
هزار تن انواع گوشت قرمز کشتار و در بازار عرضه شده 47ست. در نخستین ماه امسال در مجموع درصد افزایش داشته ا4

درصد، 18دهد. در این ماه حجم کشتار و عرضه گوشت گوسفند و بره هزار تن افزایش نشان می۲است که نسبت به سال قبل 
اشته است با این حال میزان عرضه گوشت گاو درصد افزایش د33درصد و گاومیش نسبت به فروردین پارسال 9بز و بزغاله 

درصد از وزن 54تن، 371هزار و ۲5دهد؛ گوشت گاو و گوساله با درصد افت کرده است. اطالعات مرکز آمار نشان می4گوساله 
 هزار و ۲تن، بز و بزغاله با8۲4هزارو 17خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با شده را بهکل گوشت قرمز عرضه

 اند. خود اختصاص دادهبه را شده عرضه قرمز گوشت کل وزن از درصد5٫7درصد و 38ترتیب تن، به ۶89

 انداز بازارچشم

نقطه تولید دهد تورم نقطه بههای صنعتی نشان میکننده در بخش گاوداریهای مرکز آمار از وضع شاخص قیمت تولیدداده
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده  1400بق این اطالعات در فصل زمستاندرآخرین دوره آمارگیری کاهش یافته است. ط

واحد درصد 10.7درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل 39.7های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل به بخش گاوداری
رم تولید کننده، شاخصی درصد بود و با توجه به آنکه تو50.4کننده در این بخش کاهش داشته است. در دوره گذشته تورم تولید

مدت، با کم در کوتاهها در بازار گوشت قرمز، دستتوان امیدوار بود قیمتها در آینده است، مینگر برای افزایش قیمتپیش
های زنده جدید ها، ناشی از افزایش تولید دامرسد بخشی از دالیل ثبات قیمتنظر میثبات بیشتری مواجه شود، با این حال به
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تری اعمال های جدیه همین دلیل کارشناسان معتقدند؛ برای تداوم عرضه و ایجاد ثبات در بازار، دولت باید حمایتاست ب
کند. برهمین اساس افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان دام سبک معتقد است: با توجه به افزایش 

گان دام سبک نیازمند حمایت دولتی برای ادامه حیات و تولید هستند. های دامی همچون جو، تولیدکنندقیمت برخی نهاده
کنندگان گفته او ضروری است دولت تدابیری را برای حفظ تولیدکنندگان در چرخه تولید و افزایش قدرت خرید مصرفبه

ترین او یکی از مهماندیشیده و به سرعت و قبل از سوءاستفاده دالالن و مافیای گوشت از شرایط جدید به اجرا گذارد.
راهکارهای حمایتی را آزادسازی صادرات دام زنده دانست و تأکید کرد: در شرایطی که انواع گوشت گرم و منجمد در حجم 

شود، ضروری است دولت و وزارت جهادکشاورزی برای حفظ تولیدکنندگان نیز با آزادسازی وسیع وارد شده و در بازار عرضه می
حذف یا کاهش عوارض وضع شده راه نجاتی برای دامداران سبک ایجاد کنند. حسین سالمی، مدیرعامل صادرات دام زنده و 

اکنون کمبودی در زمینه ذخایر استراتژیک شرکت پشتیبانی امور دام نیز با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخلی، گفت: هم
هزار 100هزار تومان و گوشت گوسفند کیلویی 115اله کیلویی سازمان پشتیبانی امور دام وجود ندارد و این سازمان گوشت گوس

 کننده حمایت شود. کند اما برای تداوم عرضه باید از تولیدبار و واحدهای صنفی توزیع میتومان را در میادین میوه و تره



 

20 

 

  اقتصاد دنیای روزنامه - 1401 خرداد 7                                        

 
 های گوشتی برای افزایش قیمتتولیدکنندگان فرآورده درخواست

و همچنین  1401مرغ از ابتدای اردیبهشت سال تخم و نباتی روغن گندم، آرد مرغ، مانند مصرفی مواداولیه قیمت اقتصاد :دنیای
های لید فرآورده، موجب افزایش قیمت تمام شده تو1401های دستمزد منطبق با قوانین کار از ابتدای سال افزایش هزینه

ای به های گوشتی ایران با ارسال نامهزاده، دبیر و رئیس هیات مدیره انجمن صنایع فرآوردهگوشتی شده است. جمال حسین
مدیر کل نظارت بر محصوالت بهداشتی، غذایی و دارویی سازمان حمایت مدارک مربوط به درخواست افزایش نرخ فروش 

زاده در بخشی از این نامه گفته است: قیمت مواداولیه مصرفی مانند ارسال کرده است. حسینهای گوشتی را تولیدات فرآورده
های دستمزد منطبق با هزینه افزایش همچنین و 1401 سال  مرغ از ابتدای اردیبهشتمرغ، آرد گندم، روغن نباتی و تخم

های گوشتی شده است. قیمت مواد اولیه ورده، موجب افزایش قیمت تمام شده تولید فرآ1401قوانین کار از ابتدای سال 
دهد. همچنین در ادامه این نامه آمده است: های گوشتی را تشکیل میدرصد قیمت تمام شده فرآورده 80مصرفی بیش از 

 1399اسفند ماه  30های مالی منتهی به های مالی حسابرسی شده جهت ارائه به آن سازمان محترم، صورتآخرین صورت
های عضو تهیه نشده است. چنانچه شرکت 1400وز گزارش حسابرسی و اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال است و هن

هایی که از سال های عضو آماده بود نیز به منظور نشان دادن افزایش قیمتشرکت 1400های مالی عملکرد سال صورت

های ه است با توجه به شرایط رقابتی موجود در بازار فرآوردهشد اشاره نامه دیگر بخش در. نبود انطباق قابل شده، اعمال  1401
های پذیری تولیدات و محدود بودن تاریخ مصرف محصوالت، امکان گرانفروشی برای تولیدکنندگان فرآوردهگوشتی و فساد

 گوشتی به هیچ وجه وجود ندارد. 
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 ایران  روزنامه - 1401 خرداد 7                                        

  دهد»ایران« از آغاز فرایند صادرات مرغ به سایر کشورها گزارش می
 هزار تن صادرات ماهانه مرغ 5اخذ مجوز 

درصدی  70یورو رسیده که حاکی از رشد  3/54یورو به  ۲/07ماه گذشته از  ۶قیمت مرغ در کشورهای اتحادیه اروپا طی 
 است 

 خبرنگار نفیسه امامی
اسفندماه برای صادرات این محصول غذایی اعمال  ۲0ذف عوارض گمرکی صادرات مرغ، ممنوعیتی را که از ح با صمت وزارت

های اخیر در کنار پتانسیل صادراتی کشور باعث شد تا مجدداً موانع ریزی طی ماهکرده بود لغو کرد. افزایش تولید مرغ و جوجه
ای گوشت زنجیره تولیدکنندگان انجمن دبیر  ته شوند. رضا مبصریصادراتی با اولویت تأمین امنیت غذایی در داخل برداش

وگو با »ایران« به آغاز این روند صادراتی اشاره کرده و آن را باعث رونق در ایجاد اشتغال و ارزآوری به کشور مرغ، در گفت
آزاد بود و این روند  1397سال مبصری با اشاره به برقراری مجدد صادرات مرغ گفت: صادرات تا اواسط شهریور دانسته است.

ادامه داشت اما از این زمان صادرات مرغ ممنوع اعالم شد، زیرا با اتخاذ سیاست تخصیص ارز  98تا اواسط شهریور سال 
هزار تومانی  5شد و در گام بعد عوارض بایست جلو صادرات گرفته میتومانی که برای مصرف داخلی داده شده بود، می 4۲00

 لو برای صادرات درنظر گرفته می شد.در هر کی
 داریم مرغ تولید افزایش 

تومانی زده شد، برقراری مجدد صادرات مرغ  4۲00هایی که برای اصالح ارز گمانه با همزمان و گذشته سال از: داد ادامه وی
گردد بلکه اکنون افزایش هایی مبنی بر عدم توان مردم در خرید مرغ بازنمیاز سر گرفته شد و این مسأله هم به جوسازی

مبصری درباره صادرات اولین محموله مرغ از کشور بیان کرد: نخستین مجوز صادرات تولید داریم و امکان صادرات فراهم است.
خردادماه به گمرکات  4هزار تن صادر شده و روز چهارشنبه  5ای گوشت مرغ در مرغ زیرنظر انجمن تولیدکنندگان زنجیره

ای دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیرهتن به عراق انجام گرفت. 1۶0ید و اولین پارت صادراتی هم در حدود مرزی ابالغ گرد
ایم. هزار تن صادرات برای هر ماه را گرفته 5هزار تن است و ما مجوز  ۲30گوشت مرغ اضافه کرد: تولید ماهانه مرغ کشور 
درصد از تولید داخلی  7تا  ۶تن صادر شده است که این میزان حدود هزار  15عالوه بر این به طور شفاهی مجوز صادرات تا 

وی با اشاره به کشورهای هدف صادرات مرغ کشور آورد.را دربرمی گیرد. بنابراین برای بازار تولید داخل مشکلی به وجود نمی
کند و در همین راستا مرغ ادر میهای بهداشتی مشترک امضا کرده باشد، کاال صگفت: ایران به کشورهایی که با آنها پروتکل

شامل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، آذربایجان و ارمنستان به همراه  CISبه کشورهای عضو 
 های مرغ ما، عراق و افغانستان هستند.ترین مشتریشود. عالوه برکشورهای مذکور بزرگروسیه و چین صادر می

 قیمت مرغ را افزایش داد غالت، شدن گران

المللی را افتخاری برای کشور دانست و گفت: به علت گران شدن غالت، مبصری امکان صادرات مرغ در شرایط فعلی بین
 54/3یورو به  07/۲ماه گذشته قیمت مرغ از  ۶قیمت مرغ هم در دنیا باال رفته است؛ به عنوان نمونه در اتحادیه اروپا طی 

درصدی قیمت آن است و این مسأله در امریکا هم رخ داده است. اکنون قیمت  70ن دهنده باال رفتن یورو رسیده که نشا
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گرم گوشت  540گوشت مرغ نسبت به گوشت گوساله بشدت افزایش پیدا کرده به این معنا که قیمت یک کیلو گوشت قرمز با 
 گذارند.های داخلی هم تأثیر میکنند، بر قیمتهای جهانی افزایش پیدا میکند. بنابراین وقتی قیمتمرغ برابری می

شود و این رقم دالر صادر می ۲به گفته مبصری، هر کیلو مرغ با درنظر گرفتن هزینه حمل برای کشورهای همسایه در حدود 
توان تولید در این فعال حوزه مرغ و طیور درباره ظرفیت تولید مرغ و صادرات آن گفت: با استقبال واردکنندگان همراه است.

های خالی شود. ضمن اینکه ظرفیتمیلیون تن در سال تولید می 7/۲تا  ۶/۲میلیون تن مرغ است و اکنون در حدود  5/3سال 
گیرد و ارز حاصل از صادرات به کشور هم هستند که باید مورد استفاده قرار بگیرند. با انجام صادرات، اشتغالزایی رونق می

های تولید داخلی را برابر با استانداردهای جهانی عنوان کرد و افزود: باالترین استانداردهای یفیت مرغبازمی گردد.مبصری ک
شود و به هیچ عنوان از هورمون نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری استفاده نمی شود. همه تولید مرغ در ایران رعایت می

کنند. کشورهای صادرکننده درصد آن را صادر می 10کنند و خل استفاده میدرصد از مرغ تولیدی را در دا 90کشورها در حدود 
های مختلف مبنی بر کنند و بعد از انجام آزمایشهایی را برای محصول تعریف میو واردکننده مرغ قبل از هر مبادله پروتکل

تولید مرغ حداقل تبعات زیست محیطی  وی تصریح کرد:کنند.مناسب بودن کیفیت محصول، اقدام به صادرات یا واردات می
 کند. های حیوانی دارد و کمترین غله و آب را هم استفاده میرا نسبت به تولید گوشت قرمز و سایر پروتئین
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  همشهری روزنامه - 1401 خرداد 7                                        

 
 واردات غذا43ایران در رتبه 

خود اختصاص داده را به 43بندی واردات مواد غذایی رتبهشود که در ردهرجمعیت جهان محسوب میایران هفدهمین کشور پ
میلیارد دالر 157چین با واردات ترین کشور جهان دانسته است.کشور جهان، چین را پرجمعیت195بندی است فائو با رده

عنوان دومین واردکننده بزرگ د، آمریکا را بهمحصوالت کشاورزی، در رتبه نخست جهان قرار دارد. فائو در گزارش خو
میلیارد دالر محصول کشاورزی را وارد کرده است. 14۶میالدی  ۲0۲0محصوالت کشاورزی معرفی کرده، این کشور در سال

کنندگان ترین واردبندی بزرگهمچنین کشورهای صنعتی آلمان، هلند، انگلیس، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، بلژیک و کانادا نیز در رده
اند. واردات محصوالت کشاورزی آلمان در خود اختصاص دادههای سوم تا دهم جهان را به محصوالت کشاورزی، رتبه

میلیارد دالر، فرانسه 5۶.8میلیارد دالر، ژاپن ۶1.7میلیارد دالر، انگلیس ۶9.9میلیارد دالر، هلند 95.7میالدی  ۲0۲0سال
براساس این گزارش، میلیارد دالر بوده است.35.8میلیارد دالر و کانادا 38.4رد دالر، بلژیک میلیا4۲.5میلیارد دالر، ایتالیا 5۶.۲

 43میلیارد دالری محصوالت کشاورزی در رتبه8.3که هفدهمین کشور پرجمعیت جهان است با واردات ایران با وجود این
جمعیت جهان، وابستگی سیاری از کشورهای کمبترین واردکنندگان این محصوالت قرار گرفته است.بندی جهانی بزرگرده

جنوبی با اند. ازجمله این کشورها، کرهبیشتری به غذای وارداتی نسبت به ایران داشته و در رتبه باالتر از ایران قرار گرفته
امارات با واردات میلیارد دالری، ۲0.4میلیارد دالری، عربستان با واردات ۲۲.7میلیارد دالری، لهستان با واردات ۲7.۶واردات 

میلیارد دالری هستند. اما کشور کوچک 11.1میلیارد دالری و عراق با واردات 1۲.8میلیارد دالری، سوئیس با واردات 1۶.3

   میلیون دالری در انتهای جدول محصوالت کشاورزی قرار گرفته است.۲.۲8توالو با واردات 
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  حمایت - 1401 خرداد 7                                        

 
 هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی البرز ۹جلوگیری از تغییر کاربری 

هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی این استان در  9رییس کل دادگستری استان البرز از جلوگیری از تغییر کاربری بیش از 
سال گذشته خبر داد. حسین فاضلی هریکندی در آیین معارفه محمد ساسانی، رییس حوزه قضایی و رییس دادگستری 

رییس دادگستری سابق این شهرستان اظهار کرد: تغییر کاربری، یکی از  شهرستان چهارباغ و تقدیر از خدمات مسعود پیرداده،
مشکالت استان البرز و شهرستان چهارباغ است که اقدامات متعددی برای مقابله با آن انجام شده و پیگیری دستگاه قضایی 

 و استان را کاهش داد.ها در چهارباغ و همراهی دستگاه های متولی در استان و تشکیل قرارگاه، رشد تغییر کاربری
ها و جلوگیری از تصرفات یعنی پنج سال، مجموع آزادسازی 1398تا  1394های وی بیان کرد: بر اساس آمار در فاصله سال

هکتار بود. این در حالی است که در سال  197هزار و  3یا مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی استان البرز، حدود 
هکتار  873هزار و  3ول ایجاد قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری های استان البرز بود، ، که سال ا1399

درصد بیشتر از مجموع پنج سال گذشته بوده است.رییس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد:  ۲1آزادسازی انجام شد که 
جهاد کشاورزی و پیگیری دادگستری کل استان، با بهره گیری از روش  با ادامه فعالیت این قرارگاه، با تالش 1400در سال 

یار« توسط یکی از شرکت های دانش بنیان استان که برای اولین بار در های دانش بنیان از طریق طراحی »سامانه کشت
ت برخط رصد شده و کشور بوده است، این امکان فراهم شد تا هر نوع تغییرات در اراضی زراعی و باغ های استان به صور

مکان آن با مختصات جغرافیایی به مسئوالن مربوطه جهت اقدام گزارش شود که در نتیجه این ابتکار در سال گذشته، مجموعا 
بیشتر  1399درصد از سال  144هکتار از اراضی زراعی و باغی استان البرز جلوگیری شد که  435هزار و  9از تغییر کاربری 

درصد از  1.۶ره به اینکه حجم اراضی کشاورزی در معرض تغییر کاربری فقط در سال گذشته، معادل وی با اشابوده است.
درصد مساحت اراضی کشاورزی البرز بوده است، تصریح کرد: این آمار نگران کننده است و برای  10مساحت کل استان و 

ت دارد اقدامات مقتضی در خصوص آگاه سازی حفظ اراضی کشاورزی استان و مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز ضرور
مردم، برخورد با دستگاه های خدمات رسان ارائه دهنده اشتراک آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز، مقابله با باندهای تغییر 

البرز کاربری و برخورد با بنگاه های امالک غیرمجاز صورت پذیرد.فاضلی هریکندی با هشدار به خریداران ویال در استان 
گفت: مردم قبل از خرید ویال حتما و فقط از جهاد کشاورزی در مورد کاربری آن زمین استعالم کنند و قبل از هرگونه ساخت 
و ساز، مجوز الزم را از جهاد کشاورزی اخذ کنند.وی با تذکر به برخی از اشخاص و باندهایی که اقدام به خرید زمین در 

این اراضی می کنند، تاکید کرد: با توجه به مقررات قانونی، کسانی که اراضی کشاورزی را متراژهای باال و سپس قطعه بندی 
به صورت غیرقانونی قطعه بندی و تفکیک کرده و به فروش می رسانند، مجرم هستند و دستگاه های اطالعاتی و انتظامی 

دادستان های استان نیز باید در این زمینه وظیفه دارند نسبت به شناسایی و معرفی این اشخاص به مراجع قضایی اقدام و 
رییس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز به معنی قاطعانه اقدام به تعقیب این اشخاص کنند.

اتالف بیت المال و آسیب به اراضی و محیط زیست است، متذکر شد: دستگاه های خدمات رسان بر اساس مصوبه شورای 
اند و اخیرا یکی حقوق بیت المال استان، از ارائه هرگونه خدمات اعم از برق، گاز و آب به ویالهای غیرمجاز ممنوع شده حفظ
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از مدیران برق شهرستان های استان در این خصوص به دلیل واگذاری اشتراک غیرمجاز بازداشت شد.وی به فعالیت برخی 
کنند که در این ه کرد و گفت: این باندها اقدام به شناسایی اراضی بالصاحب میباندهای جعل اسناد در استان البرز نیز اشار

خصوص دو باند در استان شناسایی شد و اعضای آن بازداشت شدند که یکی از آنها در محدوده استان های تهران و البرز 
شدند؛ پرونده دیگری مربوط به فعالیت داشت که اعضای آن توسط حفاظت و اطالعات دادگستری استان شناسایی و بازاشت 

 نظرآباد است و در آن اعضای باند در مورد امالک افرادی که خارج از کشور بودند اقدام به سندسازی می کردند. 
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