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tp://api. 8 اطالعات روزنامه - 1401 خرداد  

 
 تمهیدات بخش کشاورزی برای افزایش تولید و تأمین کاالهای اساسی

وزیر جهادکشاورزی برنامه های این وزارتخانه را برای حمایت از رشد تولید دربخش کشاورزی و افزایش تامین کاالهای اساسی 
 تشریح کرد. 

نژاد در برنامه شبکه خبر با اشاره به اینکه موضوع امنیت غذایی در دنیای امروز بسیار حائز اهمیت داتیبه گزارش ایرنا، سید جواد سا
نوع نگاه دنیا به غذا تغییر کرد و از حوزه امنیت غذایی  ۲000ها به یک دغدغه تبدیل شده است،گفت: از سال ای دولتاست و بر

روند که روابطشان را براساس غذا تنظیم ارتقاء یافت و کشورها به سمتی پیش میبه قدرت و اقتدار غذایی در کنار اقتدار نظامی 
دهد. وی با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین گفت: این غذا و تولید غذا را در دنیا نشان می های حوزهکنند و این موضوع حساسیت

 غذایی محصوالت صادرات تعرفه روزانه تنظیم یاستراتژ و شده دنیا در غذایی محصوالت آور جنگ باعث افزایش قیمت سرسام
اند. وزیر جهادکشاورزی با را محدود یا ممنوع کرده محصول این صادرات گندم، تولیدکننده کشورهای برخی و است شده ایجاد

افزایش خرید بیان اینکه وضعیت مناسبی در تولید محصوالت اساسی داریم، ادامه داد: از ابتدای سال در زمینه کاالهای اساسی، 
ها در حوزه کشت ن سیاستایم و از ابتدای سال زراعی جدید ایریزی کردههای روغنی را برنامهتضمینی گندم، کاشت غالت و دانه

بر با تغییر الگوی کشت را اجرایی خواهیم کرد. وی افزود: با رقابتی شدن تولید، رشد محصوالت اساسی و گیاهان کم آب
ت و پیشروی به سمت تولید ارگانیک رقم خواهد خورد و شرایط مطلوبی برای تولید ایجاد ش کیفیت محصوالگذاری و افزایسرمایه

داتی نژاد با بیان این که اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها سه مرحله دارد، تصریح کرد: مرحله اول آن محاسبه خواهد شد. سا
ها و آزادسازی آن انجام شد و مرحله سوم که ود، در مرحله دوم واریز یارانههای هدف و تبیین و تعیین طرح بیارانه و تعیین گروه

زند و نقش بزرگ را مصرف کنندگان دارند. وی با اشاره به اقدامات از تولید حرف اول را می ایم، حمایتدر حال حاضر وارد آن شده
های دامی افزایش پیدا کرد و یکی از رح، قیمت نهادهوزارتخانه برای حمایت از تولید کنندگان خاطرنشان کرد: با اجرای این ط

ها و سازمان کرات و جلسات متعددی که با حوزه بانکی، تشکلهای اصلی تولیدکنندگان سرمایه در گردش بود که با مذادغدغه
شد. وی افزود: برای هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت در هیات دولت به این منظور تصویب  ۲0برنامه و بودجه داشتیم، 

غ کرد تا سازوکارهای موجود را در ای را ابالنامهاینکه کشاورزان درگیر ضوابط این تسهیالت نشوند، شورای پول و اعتبار تصویب
ها با سهولت انجام شود، چک و سفته جزو تضامین قرار گیرد و همچنین معوقات، ماه معلق کند تا ضمانت ۶خصوص این طرح تا 

: گفت جهادکشاورزی وزیر. شد طرح این متولی کشاورزی بانک و شدند معلق طرح برای …الی، سقف تسهیالت وذی نفع م
ها روی سامانه توسط بانک کشاورزی درصد از مبلغ نهاده ۵0شود و های دامی بر روی سامانه بازارگاه توزیع میهنهاد همچنین

با مذاکراتی که با واردکنندگان و  نده پرداخت خواهد شد.در این زمینهدرصد مابقی توسط تولیدکن ۵0شود و تسهیالت داده می
ماه است. وی با  ۹تا  ۶به صورت اعتباری نهاده را دریافت کنند و بازپرداخت آن کارخانجات صورت گرفته کشاورزان می توانند 

ایم و مازاد تولید خرید تضمینی انجام دادهبیان این که در تولید مرغ، تخم مرغ و شیر هم دغدغه وجود داشت، گفت: ما برای این 
کنیم. روزهای اول طرح، شرکت پشتیبانی امور دام کشور اری میپیش از تولید اذعان کرده ایم که آنچه در بازار مازاد باشد، ما خرید

ده است که نشان دهنده تن رسی ۷00هزار تن در روز و گاهی باالی هزار تن در روز خرید مرغ انجام داد و امروز میزان خرید به 
ا فقط خودمان در میدان نیستیم و کاهش مازاد تولید است. این مقام مسئول عنوان کرد: در مورد شیر هم همین طور است. البته م

اند. همچنین دومین کاری که ما ایم و صنایع لبنی و سازمان تعاون روستایی هم به میدان آمدههای بزرگ صحبت کردهبا شرکت
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ز امروز ریزی کنند، هیچ نگران نباشند. ما خرید قراردادی را اایم، خرید قراردادی مرغ است و کسانی که بخواهند جوجهادهانجام د
بابت فروش محصول خود در بازار نداشته باشند، گفت: ممنوعیت صادرات  دهیم. وی با اظهار اینکه مرغداران هیچ نگرانیانجام می

گیرد، ای وجود نخواهد داشت و تولیدی که صورت میایم و دغدغهها را برداشتهتتمام این ممنوعی مرغ را داشتیم کهمرغ و تخم
مرغ و برخی ایم. مثال شیر خشک، خامه، چربی و تخمشود. همچنین عوارض صادراتی را هم حذف کردهصادر می اگر مازاد باشد،

ایم. ساداتی نژاد اظهارداشت: در ین عوارض صادراتی را حذف کردهاز محصوالت عوارض صادراتی داشت که در ستاد تنظیم بازار ا
ای با مشکل مواجه شده بود و امروز با این داریم که به دلیل شرایط یارانه حوزه طیور ظرفیت صادرات یک میلیون تن در سال را

ات ورود کند و بازار حوزه صادرتواند در کند و میشود و هم رشد میور میآزادسازی که صورت گرفت، این صنعت هم بهره
کنیم، لذا هیچ به تولیدکنندگان را رصد می ای مناسبی را پیدا کند. وی با بیان این که ما به صورت روزانه رشد تسهیالتمنطقه
رد ریزی را انجام دهد، اضافه کرد: یکی از مباحث موای وجود ندارد که مرغدار ما بخواهد به سمتی برود که حذف جوجهدغدغه

نجام دادیم که ه این منظور، ما در ابتدای امسال افزایش خرید تضمینی گندم را اتاکید رئیس جمهوری پایداری سفره مردم است. ب
یک کار هوشمندانه در این شرایط جهانی بود و در اولین جلسه دولت در امسال تصمیم گرفته شد تا خرید گندم در کشور آغاز شود 

باالتری را داشته ایم؛ چنانکه خوزستان در سال گذشته یک میلیون تن خرید تضمینی گندم  ته خریدهای گذشکه نسبت به سال
اهلل تا فردا تمام مطالبات گندم این عزیزان هزار تن خرید از این استان انجام شده است و انشاء ۲00یلیون و داشت و امسال یک م

ایی که دنیا انجام داده، کشاورزی قراردادی ن این که یکی از مهمترین کارهشود. وزیر جهادکشاورزی با بیابه طور کامل تسویه می
کارد باید با او قرارداد ببندیم و تامین نهاده، کود، بیمه، سم رانی از روز اول که گندم میاست، گفت: در کشت قراردادی، کشاورز ای

کنیم و کشاورز به متش را در پایان کار تسویه میو بذر انجام شود و روزی که محصولش بدست آمد، محصول را می خریم و قی
قراردادی را امسال در شروع فصل زراعی یعنی شهریور غیر از کاشت، دغدغه دیگری نخواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: کشت 

هزار  ۲۵0برای میلیون هکتار از اراضی گندمزار انجام خواهیم داد. از ابتدای مهر که این کار را شروع کردیم تاکنون  ۲در سطح 
ی ما کمبود تغذیه خاک بود، هاهکتار اراضی زیر کشت گندم قرارداد منعقد شده است. ساداتی نژاد با بیان این که یکی از نگرانی

دهیم و پس از برداشت افزود: با اجرای طرح کشاورزی قراردادی، کشاورز همچنین دغدغه کود ندارد و ما این کود را به کشاورز می
ر براب 8درصد قیمت کودهای پایه را پایین آوردیم که کار مهمی بود و  4۵کنیم. همچنین در ابتدای امسال ما سویه میمحصول، ت

افزایش پیدا کرده که خبر خوبی برای حوزه کشاورزی است.  1400نسبت به سال  1401میزان مصرف کودهای پایه در فروردین 
وزه تولید داخلی شروع کرده ایم، اجرای طرح زهکشی اراضی شمال است، وی با اشاره به این که حمایت دیگری که در ح

خودکفایی در تولید برنج خواهیم رسید. درصددیم تولید کلزا را که دانه روغنی  اظهارداشت: با این طرح در سه استان شمالی به
ن این که منابع جدید آبی بیاید و بدو کنیممهمی برای کشور است، در اراضی شمال توسعه دهیم. همچنین از آب سبز استفاده می

زراعی جدید و با توجه به شرایط سیاست غذایی در بریم. وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد: در سال تعداد کشت را در سال باال می
ت را در بر را محدود خواهیم کرد و الگوی کشدنیا، ما از تولید کاالهای اساسی و غالت حمایت خواهیم کرد و کاشت گیاهان آب

یش خواهیم د و به سمت کاشت محصوالت اساسی که برای امنیت غذایی کشور حائز اهمیت است، پاین زمینه تغییر خواهیم دا
رفت؛ لذا از ابتدای امسال پرداخت یارانه کشت را در سویا اعمال کرده ایم و به این خاطر در شمال کشور امسال رشد کاشت سویا 

های ها و راهبردهای جدید، سیاستدهیم و این استراتژی، نگاهتار کاشت به کشاورز، یارانه کاشت سویا میرا داشتیم و به ازای هر هک
ها دهیم و در زمینه تعرفهسازی کاالهای اساسی را در کشور افزایش میحوزه کشاورزی است. وی افزود: ذخیره جدیدی در

ید کننده ما با تقویت زنجیره ارزش و فرماندهی واحد حمایت کنیم تا تولتصمیماتی خواهیم گرفت که حوزه تولید داخل را بتوانیم 
 تری داشته باشد. شرایط مطلوب
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  امروز وطن - 1401 خرداد 8                                        

  وزیر جهاد کشاورزی: ارز ترجیحی بیشترین خسارت را به بخش کشاورزی وارد کرد
 زیارز ترجیحی قاتل کشاور

ه خواهد شد وزیر جهاد کشاورزی گفت: در راستای حمایت از تولید، تسهیالت سرمایه در گردش به دامداران و مرغداران ارائ 
ای بابت تولید خود شود تا تولیدکنندگان نگرانیو مرغ مازاد تولیدکنندگان توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور خریداری می

ها و تأمین کاالهای سازی یارانهشبکه خبر سیما با موضوع طرح مردمی صف اولنژاد در برنامه ینداشته باشند. سیدجواد سادات
ها به یک دغدغه تبدیل شده رد: موضوع امنیت غذایی در دنیای امروز بسیار حائز اهمیت است و برای دولتاساسی، اظهار ک

ییر کرد و از حوزه امنیت غذایی به قدرت و اقتدار غذایی در کنار نوع نگاه دنیا به غذا تغ ۲000است. وی با بیان اینکه از سال 
شان را بر اساس غذا تنظیم کنند که این موضوع روند که روابطمتی پیش میفت، افزود: کشورها به ساقتدار نظامی ارتقا یا

بسیاری از کشورها مانند روسیه  دهد. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:های حوزه غذا و تولید غذا را در دنیا نشان میحساسیت
اند و ال گذشته واردکننده غالت بودهس ۲0اند؛ این در حالی است که طی وکراین به سمت خودکفایی در غالت پیش رفتهو ا

نژاد با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین گفت: این جنگ باعث افزایش کننده این محصوالت هستند. ساداتیحاضر صادر در حال
آور محصوالت غذایی در دنیا شده و استراتژی تنظیم روزانه تعرفه صادرات محصوالت غذایی ایجاد شده است سرسامقیمت 

نیروی قدرتمند در  ۲اند. وی با اشاره به رخی کشورهای تولیدکننده گندم، صادرات این محصول را محدود یا ممنوع کردهو ب
سازی کنندگان هستند که طرح مردمیروی قدرتمند تولیدکنندگان و مصرفنی ۲حوزه امنیت غذایی در کشور اظهار کرد: این 

امنیت غذایی کشور هستند. وزیر جهاد کشاورزی افزود: تولیدکنندگان صنعت دام و نیرو ارکان مهم  ۲ها نشان داد این یارانه
کند. از تولید حمایت میبا تمام توان کننده ایرانی اند و مصرفطیور کشور با قدرت و غیرت در تأمین غذا در میدان ایستاده

نیرو از هم  ۲سازی، این : در اجرای طرح مردمیکننده حامی هم هستند، گفتنژاد با بیان اینکه تولیدکننده و مصرفساداتی
با قیمت  ای کردند و مردم ما باید با حمایت خود تولید را استمرار دهند تا از سفره صیانت و حمایت شود و غذاحمایت مقتدرانه

ش افزوده در دهند و دلیل آن این است که ارزمناسب تأمین شود. به گفته وی، تمام کشورها به بخش کشاورزی یارانه می
     گذاری در این بخش جذابیت کمتری نسبت به صنعت و خدمات دارد.این بخش پایین است و میزان سرمایه

   د* ارز ترجیحی موجب تورم در بخش کشاورزی ش
ای زنجیره تولید کننده یا به اجزبخش تولیدکننده، مصرف ۳وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در دنیا این یارانه به یکی از 

داد که یک سیاست اشتباه و ناکارآمد کننده میبه دلیل نداشتن تجربه کافی یارانه را به وارد ۹۷شود، گفت: ایران سال داده می
اشاره به اینکه بیشترین خسارت از تخصیص ارز ترجیحی به حوزه کشاورزی وارد شده است، گفت: ارز با  نژادبود. ساداتی

شد، بلکه باعث فرار و کوچ سرمایه از حوزه جاد تورم در بخش تولید شد و اثر آن به سفره کشاورزی وارد نمیترجیحی باعث ای
کننده شد. همچنین رفولید از بین رفت که باعث ضرر به مصوری را بشدت کاهش داد و رقابت در تکشاورزی شد و بهره

های واردات تقویت شد و ه سمت واردات تغییر کرد و زیرساختبودجه خودکفایی گندم را از بودجه دولت حذف کرد و نگاه ب
ه معنای در جمع تمام این موارد باعث افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی شد. وی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی ب

اند، بنابراین در اند، بلکه فقط از کاال به سمت مردم کوچ کردهها حذف نشدههاست، بدین معنا که یارانهسازی یارانهمردمی
سازی مدت کشاورزی به سمت خودکفایی پیش خواهد رفت و رقابت در کشاورزی مفهوم پیدا خواهد کرد و به ارزانمیان
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گذاری و افزایش کیفیت محصوالت ابتی شدن تولید، رشد سرمایههاد کشاورزی افزود: با رقها کمک خواهد کرد. وزیر جقیمت
نژاد با بیان اینکه نیک رقم خواهد خورد و شرایط مطلوبی برای تولید ایجاد خواهد شد. ساداتیو پیشروی به سمت تولید ارگا

های هدف و تبیین و تعیین طرح بود نه، تعیین گروهمرحله دارد، تصریح کرد: مرحله اول آن محاسبه یارا ۳اجرای این طرح 
ها و آزادسازی آن انجام شد، ور شروع شد و واریز یارانهجمهکه پیش از اجرای آن انجام شد. مرحله دوم آن با دستور رئیس

ختاری در کنندگان با توجه به ضرورت اصالح ساتأمین و توزیع بخوبی انجام شد و فراوانی وجود داشت که همراهی مصرف
شود که در در دنیا بسیار قابل تقدیر است. وی افزود: مرحله سوم پس از اجرای طرح شروع میکشور و فضای امنیت غذایی 

کنندگان دارند. زند و نقش بزرگ را مصرفایم، در این مرحله حمایت از تولید حرف اول را میحال حاضر وارد این مرحله شده
کننده خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح قیمت به اقدامات وزارتخانه برای حمایت از تولید وزیر جهاد کشاورزی با اشاره

های اصلی تولیدکنندگان سرمایه در گردش است که با مذاکرات و جلسات یدا کرد و یکی از دغدغههای دامی افزایش پنهاده
قیمت یالت ارزانهزار میلیارد تومان تسه ۲0گزار شد، ها و سازمان برنامه و بودجه کشور برمتعددی که با حوزه بانکی، تشکل

     در هیات دولت به این منظور تصویب شد.

   ردادی مرغ در حال انجام است* خرید قرا

ریزی ایم، خرید قراردادی مرغ است و کسانی که بخواهند جوجهوزیر جهاد کشاورزی گفت: دومین کاری که ما انجام داده
نژاد با بیان اینکه مرغداران نگران خرید مرغ دهیم. ساداتیا خرید قراردادی را از امروز انجام مینگران نباشند، مکنند، هیچ 

ریزی توسط مرغداران را روز نباشند، اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور در وزارت جهاد کشاورزی جوجه 4۵پس از 
ای بابت فروش محصول خود در بازار نداشته باشند. وی با اشاره به آزادسازی نگرانیکند، بنابراین مرغداران هیچ خرید میپیش

ای ایم و دغدغهها را برداشتهمرغ را داشتیم که تمام این ممنوعیتیت صادرات مرغ و تخممرغ گفت: ممنوعصادرات مرغ و تخم
ایم، شود. همچنین عوارض صادراتی را هم حذف کردهشود اگر مازاد باشد، صادر میوجود نخواهد داشت و تولیدی که انجام می

تی داشت که در ستاد تنظیم بازار این عوارض مرغ و برخی محصوالت عوارض صادرامثال شیر خشک، خامه، چربی و تخم
  ایم.صادراتی را حذف کرده

   * اهمیت خودکفایی کشور در تولید گندم  

بسیار مهم است و هر ساله بحث حمایت از تولید داخل مورد تاکید مقام  خودکفاییکه وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این
ای است و سال ما در حوزه حمایت از تولید بوده است، گفت: امروز شرایط دنیا شرایط ویژهمعظم رهبری بوده و عنوان شعار 

نژاد با بیان سی بسیار حائز اهمیت است. ساداتیاین نگاه، جایگاه و اهمیت بیشتری پیدا کرده و خودکفایی در کاالهای اسا
ت، خاطرنشان کرد: پایداری سفره مردم یعنی اینکه جمهوری پایداری سفره مردم اساینکه یکی از مباحث مورد تاکید رئیس

رهبری تأکیدات پیوند به بیرون نزنیم و بتوانیم آن را بر اساس تولید داخل پایدار نگه داریم. در ابتدای امسال هم مقام معظم 
در بحث  1401سال  ای در این حوزه داشتند که در همان مسیر در حرکت هستیم. وی افزود: به این منظور ما در ابتدایویژه

خرید تضمینی گندم، با همین نگاه حمایت از تولید داخل و شرایط جهانی، افزایش خرید تضمینی گندم را انجام دادیم که کار 
ن شرایط جهانی بود و با توجه به بازارها و قیمت پایینی که وجود داشت و بحث قاچاق که امروز هم ر ایای دبسیار هوشمندانه
تصمیم گرفته شد خرید گندم در کشور آغاز شود که  1401آن وجود دارد، در نخستین جلسه دولت در سال احتمال تشدید 
  ایم.های گذشته خرید باالتری را داشتهنسبت به سال
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  ایران روزنامه - 1401 خرداد 8                                        

  وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد
 ها ممنوع استوجهسازی جمعدوم

ها در دولت سیزدهم گفت: باید از تولید کننده و سازی یارانهوگو با ایرنا با اشاره به طرح مردمینژاد در گفتسید جواد ساداتی
ای گونههای اخیر بازار بهولید مرغ، در هفتهشکل توأمان صیانت شود. وزیر جهاد کشاورزی افزود: در زمینه ت مصرف کننده به

ها بسیار کمتر از نرخ مصوب است که خود این مسأله فروشیعادل رسیده که قیمت فروش مرغ اکنون در میادین و خردهبه ت
نژاد ادامه داد: از سوی دیگر به منظور حمایت و کاهش نگرانی تیکنندگان است. ساداهم اکنون به نوعی به نفع مصرف

ر، تصمیمات حمایتی مهمی اتخاذ شده است. وی با اشاره به اقدامات این عنوان طرف دیگر بازامرغداران و تولیدکنندگان به
های دامی افزایش پیدا هادهیمت نها، قسازی یارانهوزارتخانه برای حمایت از تولیدکننده خاطرنشان کرد: با اجرای طرح مردمی

و جلسات متعددی که با حوزه بانکی،  های اصلی تولیدکنندگان، سرمایه در گردش است که با مذاکراتکرده و یکی از دغدغه
هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت در هیأت دولت برای تخصیص به  ۲0ها و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد تشکل
مرغ گفت: نکته مهم دیگر وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به آزادسازی صادرات مرغ و تخمضوع تصویب شد.این مو

ای در این زمینه وجود ایم و دغدغهها را برداشتهمرغ است که تمام این ممنوعیتشت ممنوعیت صادرات مرغ و تخمبردا
نژاد با اشاره به ساداتیشود و عوارض صادرات نیز صفر شده است.ینخواهد داشت و اگر تولید مازاد صورت بگیرد، صادر م

سازی جوجه روزه تصریح کرد: متأسفانه معدومهای یکم کردن جوجهخالف شرع بودن اقدام بعضی مرغداران برای معدو
ه این اقدام هم از جمهور تأکید داشتند کهای جاری در همه دنیا است اما رئیسهای عرضه از روشروزه در جریان شوکیک
کار  د تا ضمن بهت شرعی و هم از جهت وجدانی امری غیرقابل قبول است و به وزارت جهاد کشاورزی مأموریت دادنجه

 راستا همین در وی.کند جلوگیری هم  هابستن تدابیر الزم برای جلوگیری از متضرر شدن تولیدکننده، از معدوم شدن جوجه
های مرتبط و اتخاذ تدابیر الزم سازمان به الزم مجوزهای ارائه با که است این کشاورزی جهاد وزارت تالش تمام: کرد تصریح

ریزی کنند. وزیر جهاد کشاورزی با ها با تمام توان اقدام به جوجهاز متضرر شدن تولید کننده، این مجموعه منظور جلوگیریبه
موضوع را رسیدگی کند و برخورد الزم با خاطی یا خاطیان صورت  اعالم اینکه امروز یک تیم بازرسی به اردبیل اعزام شد تا

روزه وجود ندارد و در صورت مشاهده، های یکای برای معدوم سازی جوجهرو، دیگر بهانهیش پذیرد، گفت که با این روند پ
 منظور برخورد با متخلف اقدام خواهد شد. از طریق قوه قضائیه به
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  اسالمی جمهوری روزنامه - 1401 خرداد 8                                        

  وزیر جهاد کشاورزی:
 شودمحصول مازاد پیش خرید می مرغداران نگران بازار نباشند؛

ها یارانه سازی مردمی طرح اجرای دلیل به بازار افت نگران مرغداران: کرد اعالم کشاورزی جهاد وزیر صفحه اقتصادی:
 کند.ها را پیش خرید میازاد آنت جهادکشاورزی محصول منباشند، چراکه وزار

ها از تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه در تمام مراحل مردمی سازی یارانه ، سیدجواد ساداتی نژادبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما
روز  4۵ل خود پس از حمایت خواهد شد، اعالم کرد: مرغدارانی که در فصل جوجه ریزی قرار دارند، نگران فروش محصو

 کند.اردادی خریداری مینباشند، چراکه شرکت پشتیبانی امور دام از همین امروز محصول مازاد مرغداران را بصورت قر
ها، کاهش مصرف رخ های هدفمندی یارانهوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تجربه نشان داده که در ماه نخست اجرای طرح

شود، اما چنانچه تولیدکنندگانی نگران دل رسیده و حتی گاهی مصرف بیشتر از قبل میه مرور بازار به تعادهد، افزود: البته بمی
وی افزود: بطور مثال در زمینه مرغ، کنیم.دهیم که هرآنچه تولید مازاد باشد، خریداری میفروش خود باشند، اطمینان میبازار 

دهد بازار رو به تعادل ده که نشان میتُن رسی ۷00تیم، اما اکنون این رقم به های گذشته روزانه تا هزار تُن خرید داشدر روز
شود، تصریح کرد: در مورد شیر هم ای که الزم باشد، خرید تضمینی انجام میاینکه تا هر لحظه ساداتی نژاد با تاکید براست.

اند به میدان آمده "دامدار ایرانی روی زمین بماندنمی گذاریم یک لیتر شیر "همینگونه است و صنایع لبنی نیز با این شعار که 
هزار میلیارد  ۲0وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اختصاص کند.یو همراه با سازمان تعاون روستایی برای جذب شیر اقدام م

ل بانکی معموهای تومان تسهیالت ارزان قیمت برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، اظهار داشت: مقرر شد سازوکار
و عالوه بر این، چک و ها با سهولت انجام شود ماه معلق شود تا ضمانت ۶برای دریافت تسهیالت، در این زمینه به مدت 

وی افزود: بانک کشاورزی متولی این طرح شده و شعبات منتخب این بانک در ایام تعطیل هم سفته جز تضامین قرار گرفت.
های دامی که روی سامانه بازارگاه نژاد گفت: نیمی از هزینه نهادههولت اجرا شود.ساداتیمشغول به کار هستند تا طرح به س

تا  ۶درصد باقیمانده را به صورت اعتباری  ۵0تواند شود و دامدار میسط بانک کشاورزی تسهیالت داده میشود توتوزیع می
های ز دیگر برنامهمرغ، شیر خشک، خامه و چربی را اهای صادراتی در زمینه مرغ، تخم وی لغو ممنوعیتماه پرداخت کند. ۹

میلیون تن صادارت ما در حوزه صنعت طیور فعال و راه  1دام، ظرفیت حمایتی از تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: با این اق
 شود. برای فروش محصول مازاد بر مصرف کشور باز می
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  اقتصاد دنیای روزنامه - 1401 خرداد 8                                        

 
 ۴۲۰۰روایت وزیر کشاورزی از حذف دالر 

تومانی موجب تورم در حوزه کشاورزی شده بود، گفت: 4۲00زی با بیان اینکه سیاست یارانه ارز اقتصاد : وزیر جهادکشاوردنیای
 شود. کل مطالبات کشاورزان خوزستانی تا دوشنبه پرداخت می

نژاد وزیر جهادکشاورزی در یک برنامه تلویزیونی گفت: دنیا در بحث تامین غذا و جواد ساداتییدمهر، سگزاری به گزارش خبر
گیرد و روابط های جهانی مبتنی بر تامین غذا شکل میمنیت غذایی در حال رسیدن به دیدگاهی جدید است. بسیاری از برنامها

کنند، زیرا پیش از این، روسیه و اوکراین های تولید غذا به سمت خودکفایی حرکت میدر دنیا، مبتنی بر این مساله است. راهبرد

 را راهبرد یک کدام هر دنیا کشورهای: افزود جهادکشاورزی وزیر  اکنون واردکننده هستند.ندم بودند، همنیز که تولیدکننده گ
سازی در برخی سازی را بیشتر کردند که میزان این ذخیرهرهاند؛ از جمله اینکه یارانه کشت دادند یا ذخیباره آغاز کردهاین در

داد: گروهی از کشورها ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض و محدودیت را درباره  ادامه وی  کشورها، تا دوبرابر هم شده است.
شکسالیجه به تغییر اقلیم و خنژاد گفت: ایران با توروغن و غالت انجام دادند تا امنیت غذایی مردم خود را تامین کنند. ساداتی

برای تولید مواد غذایی باید راهبرد جدید طراحی کنیم. وی در  غرب آسیا قرار دارد، اماهای پیاپی بازهم در قله اقتدار جنوب
ندم و دهد؟ افزود: امسال محصوالت اساسی مثل گپاسخ به این سوال که ایران در بحث تولید گندم چه اقداماتی انجام می

الن صنعت دام و طیور پشتوانه های روغنی را از ابتدای فصل زراعی، با خرید تضمینی کشت خواهیم کرد. مردم و فعادانه
کننده هر دو از یکدیگر حمایت کردند. وی درخصوص ها هستند؛ یعنی تولیدکننده و مصرفسازی یارانهبزرگی در طرح مردمی

دها به چه سمتی حرکت کنید و فرصت و تهدیرا چگونه ارزیابی میکه پس از دو هفته از اجرای طرح حذف ترجیحی، نتیجه این
در ایران یارانه  ۹۷گیرد، اما با پرداخت ارز ترجیحی، از سالکرده است؟ گفت: در تمامی دنیا به بخش کشاورزی یارانه تعلق می

خوبی هم صورت بدی اجرا شد، چون این سیاست نادرست است، حتی اگر بهکردیم و این سیاست به را به تولیدکننده پرداخت
تومانی، باعث تورم در حوزه 4۲00شد، بازهم نتیجه مناسبی نداشت. وی افزود: این تخصیص یارانه به شیوه ارز اجرا می

ین بخش حذف شده و نین سبب شد تا بودجه خودکفایی از اگذار از بخش کشاورزی فرار کرد؛ همچکشاورزی شد و سرمایه
های تجارت تقویت و باعث افزایش تغییر کاربری اراضی رساختهای کشاورزی تقویت شود، زیجای اینکه زیرساختبه

شاورزی شود تا هم رقابت در حوزه کهای طرح جدید به شکلی است که باعث مینژاد گفت: مزیتکشاورزی شد. ساداتی
ورزی گفت: این طرح در سه مرحله کننده ترغیب به خرید از تولیدکننده داخلی شود. وزیر جهادکشاصرفافزایش یابد و هم م

ها اجرا شد؛ البته در روزهای سازی یارانهخوبی اجرا شده و با عبور از فاز دوم، آزاداجرا خواهد شد که مرحله اول اجرای آن به
. مرحله سوم حمایت از تولیدکننده کننده همراه بوداما به مرور با فراوانی کاال و همراهی مصرف ابتدایی اختالالتی وجود داشت،

کننده خواهد بود. وی در مورد اینکه وزارت جهادکشاورزی برای تامین ترین حامی این بخش، همان مصرفاست که بزرگ
های دامی در تومان برای اجرای طرح تامین نهادههزار میلیارد۲0می انجام داده است، اظهار کرد: چه اقدادرگردش سرمایه

اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفت که برای تخصیص این اعتبار، ضوابطی وجود داشت، اما تالش بر این است که این 
اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در بانک مرکزی مستقر شده تا بروز  تسهیالت با سرعت و سهولت پرداخت شود. معاونت
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توانند شنبه و جمعه فعال هستند و کشاورزان با مراجعه به آنها میها نیز حتی پنجنکسرعت رفع کنند؛ باهرگونه اخاللی را به
تومانی تغییر هزار میلیارد۲0سهیالت ها در حوزه پرداخت تبانک قواعد: داد ادامه وی  تسهیالت موردنظرشان را دریافت کنند.

های دامی طبق نژاد گفت: برای بازپرداخت تسهیالت نهادهساداتیها هم برای پرداخت تسهیالت فعال هستند. کرده و جمعه
ای نداشته هیالت دغدغهشده تا دامدار و مرغدار برای دریافت تسماه تنفس در نظر گرفته۹تا  ۶اطالعات سامانه بازارگاه، 

هزار تن مرغ خریداری دهیم؛ مثال باالی انجام می باشند. وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد: از سوی دیگر هم خرید تضمینی را
فته هش یاها کاها را شاهد بودیم، اکنون و با مازاد عرضه، نگرانیکردیم و با وجود اینکه در روزهای اول اجرای طرح صف

ها و مراکز توافق کردیم تا کارخانه درگردش است که با بانک مرکزیها، مشکل سرمایهاتحادیه دغدغه اولین: گفت وی  است.
های ها معرفی شوند و اجازه دریافت تسهیالت داشته باشند. برای تولیدکنندگان کوچک هم به سمت صندوقبزرگ به بانک

نژاد تصریح ساداتی  ارژ کردیم.تومان برای خرید نهاده شمیلیون۵0ایم؛ همچنین دامدار کارت را تا سقف گذاری رفتهسرمایه
کند که ایم تا مازاد را صادر خصوصی خواستهکنیم و از بخشها را خریداری میمرغ و شیر در استانکرد: تولید مازاد مرغ، تخم

جمهور، مشوق صادراتی به مدت راتی با اجرای این طرح، لغو و در صورت لزوم با دستور معاون اول رئیستمام عوارض صاد

های وارداتی هم باید از گمرک مستقیم وارد نهاده تمام و نشده تعطیل بازارگاه سامانه: گفت وی  محدود لحاظ خواهد شد.
ون ریزی دارید، اظهار کرد: خرید قراردادی را از اکنود. وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی برای جوجهاین سامانه ش

ریزی کنند و هیچ نگرانی نداشته باشند. هم در بخش تسهیالت کنیم تا جوجهخرید میدهیم و محصول مرغدار را پیشانجام می

 بعد اینکه مورد در جهادکشاورزی وزیر  کنیم.ریزی تضمین میخرید را در زمان جوجهم پیشو ه کنیماز مرغداران حمایت می
ها سازی یارانهها، قیمت بسیاری از اقالم افزایشی بود؛ آیا قاچاق هم کاهش یافته است؟ گفت: مردمیسازی یارانهاز مردمی

ال شد. قبافتاد، تورم بسیار زیاد میشود. اگر اتفاق نمییده میی بود که نتایجش در بلندمدت دبه نفع مردم است و کار سخت
قاچاق زیادی داشتیم، اما اکنون کاهش یافته است. وی درخصوص اینکه برای خودکفایی در تامین گندم، ذرت، سویا و دانه

ایم؛ خرید گندم آغاز شده که نسبت به در پیش گرفتهسیاست خرید تضمینی را ایم؟ گفت: در این بخش های روغنی چه کرده
ایم که تا روز دوشنبه، هزار تن گندم فقط از استان خوزستان خرید داشته۲00میلیون و سال یکپارسال افزایشی بوده است. ام

آینده گندم برای گندمکاران، در سال شود. به گفته وی، نتایج خرید تضمینیکل مطالبات کشاورزان خوزستانی پرداخت می

هزار و 1۵ایم؛ های روغنی و سویا و ذرت هم در پیش گرفتهدانه برای را تضمینی خرید سیاست: افزود وی  شود.مشخص می
 ایم. انجام دادههزار هکتار کشاورزی قراردادی ۲۵0ایم، رشد کاشت سویا را در دستور کار قرار داده و تن کلزا خرید داشته ۳00
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  همشهری روزنامه - 1401 خرداد 8                                        

 
 ها/سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزیچهره

گذاران از تومانی موجب تورم در حوزه کشاورزی شده بود؛ این سیاست همچنین منجر شد سرمایه4۲00سیاست یارانه ارز 
های بخش کشاورزی فرار کنند. همچنین سبب شد تا بودجه خودکفایی از این بخش حذف شده و به جای اینکه زیرساخت

های طرح افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی شد. مزیتهای تجارت تقویت و باعث کشاورزی تقویت شود، زیرساخت
کننده ترغیب به خرید از شود تا هم رقابت در حوزه کشاورزی افزایش یابد و هم مصرفجدید به شکلی است که باعث می

 تولیدکننده داخلی شود. 
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  ایران روزنامه - 1401 خرداد 8                                        

  معاون وزیر جهاد کشاورزی:
 مرغهای دولت برای حمایت از تولید مرغ و تخمبرنامه

گفت: تعرفه  های دولت از صنعت طیور کشور بعد از حذف ارز ترجیحی،معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشریح حمایت  
 مرغ حذف شده و در صورت وجود تولید مازاد، صادرات آزاد است.صادرات مرغ و تخم

ریزی تولید تخم گو با مهر با بیان اینکه در فرایند برنامهونژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتحسین دماوندی
های وزارت جهاد کشاورزی هن و تعدادی از معاونتمرغداران می ای با مسئولیت بنده متشکل از اتحادیه سراسریمرغ کمیته

تشکیل شده تا ما بتوانیم به صورت هفتگی قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را تعیین و تولید مازاد تولیدکنندگان را خریداری و در 
د: در حوزه جوجه ه است، افزووی با بیان اینکه از چهارشنبه هفته گذشته این کمیته تشکیل شدسازی کنیم.ها ذخیرهسردخانه

شود که باید به مراکز پرورشی منتقل شود و بر این اساس شرکت پشتیبانی روزه گوشتی نیز در هر هفته تعدادی تولید مییک
معاون وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: در این طرح، مرغدار به امور دام تولید قراردادی را در دستور کار خود قرار داده است.

گیرد و زمانی که تولید انجام شد، دار از شرکت پشتیبانی امور دام تحویل میهای دریافت شده، نهاده مدتجوجهازه تعداد اند
نژاد با دماوندیکند.تواند آن را در بازار بفروشد یا اینکه شرکت پشتیبانی امور دام آن را به نرخ مصوب خریداری میمرغدار می

طور جد پیگیری و تعرفه آن حذف شده است، گفت: در صورتی که با تی و تخم مرغ بهی مرغ گوشاشاره به اینکه صادرات برا
 تولید مازاد مواجه باشیم، این مازاد به بازارهای منطقه صادر خواهد شد. 

 رئیس سازمان امور عشایر:

 گیرند بهره میعشایر دارای »دامدار کارت« تسهیالت کم

د: عشایر برای ثبت نام و دریافت »دامدار کارت« اقدام کنند تا بتوانند از تسهیالت تأکید کر رئیس سازمان امور عشایر ایران
زاده اظهار به گزارش »ایران« به نقل از سازمان امور عشایر ایران، عباس پاپیبهره برای خرید علوفه دامی استفاده کنند.کم

زاده با پاپیشکل تأمین نقدینگی عشایر کمتر شود.شده تا مبهره برای خرید علوفه دامی اختصاص داده کرد: تسهیالت کم
های مهم سازمان، ارتقای معیشت جامعه عشایری است، افزود: بهبود بازار فروش محصوالت تولیدی بیان اینکه یکی از اولویت

های موجود به ظرفیت نماینده ویژه وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: باید از تمامعشایر از سوی سازمان در حال پیگیری است.
وی گفت: با توجه به ها استفاده شود.سازی یارانههای عشایری برای اجرای طرح مردمیها و تعاونیخصوص ظرفیت اتحادیه

سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از عشایر در برابر افت قیمت دام، سیاست صادرات دام و خرید داخلی اتخاذ شده 
 رسد.گوشت برای مصرف کننده افزایش پیدا نکرده و سود ناشی از آن به عشایر میت قیمها که با حذف واسطه

جاری، اظهار زاده با اشاره به تعامالت خوب دولت و مجلس با سازمان امور عشایر و افزایش اعتبارات حوزه عشایر در سالپاپی
 .باشیمتحوالت اساسی در زندگی عشایری داشته  1401امیدواری کرد که در سال 
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  امروز وطن - 1401 خرداد ۷                                        

 
  صادرات مرغ آزاد شد

مرغ گفت: تعرفه کنندگان مرغ و تخمتولید از جدید حمایتی تسهیالت به اشاره با کشاورزی جهاد وزارت دام امور معاون

نژاد دماوندی حسین  توانند به کشورهای همسایه صادر کنند.ز داخل مینیاکنندگان در صورت تأمین صادرات حذف شده و تولید
شود. دار و عقد قرارداد برای خرید مازاد تولید انجام میهای مدتها، ارائه نهادهبخش حذف تعرفه ۳گفت: تسهیالت حمایتی در 

کند و بر ین کمیته نرخ را تعیین میی امرغ تشکیل شده است که هفتگوی افزود: کمیته تخصصی برای تعیین نرخ خرید تخم

 چهارشنبه از تخصصی کمیته این مسؤول، این گفته به  کند.مرغ مازاد را خریداری میاساس آن شرکت پشتیبانی امور دام تخم
های خود به اقداماتی که برای صحبت از دیگری بخش در کشاورزی جهاد وزارت دام امور معاون. است شده تشکیل گذشته

های اجداد نهادهروزه و گلهگیرد اشاره کرد و گفت: برای تولیدکنندگان جوجه یکاز تولیدکنندگان مرغ صورت مییت حما
توانند تولید خود را به بازار یا به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند. وی همچنین شود که آنها میدار داده میهای مدت

توانند در صورتی که ذخایر داخل کشور کافی باشد به کشورهای ولیدکنندگان میو تگفت: تعرفه صادراتی هم حذف شده است 

   همسایه صادر کنند.

  قیمت کاهش برای تهران در قرمز گوشت مستقیم توزیع*** 

های بخش خصوصی توزیع مستقیم تشکل کشاورزی جهاد وزیر دستور به: کرد اعالم دامداران سراسری اتحادیه مدیرعامل
ای به سازمان مدیریت میادین دهند. مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور طی نامهم میانجا گوشت را

 این در  غرفه برای توزیع مستقیم گوشت در تهران در اختیار قرار دهد. 1۵بار شهرداری تهران، درخواست کرد که میوه و تره
های تخصصی به منظور کاهش ره توزیع مستقیم تولیدات از طریق تشکلدربا کشاورزی جهاد وزیر دستور »به: است آمده نامه

غرفه از  1۵قیمت گوشت قرمز و حذف دالالن، این اتحادیه در نظر دارد جهت توزیع گوشت قرمز به صورت مستقیم در 
 ها اقدام نمایید«. این غرفه گذاریبار تهران اقدام نماید، لذا خواهشمند است درباره واهای اصلی سازمان میادین میوه و ترهغرفه

  مرغ هزار تومانی قیمت تخم ۸*** کاهش 

هزار تومان،  ۲۷تا  ۲۶مرغ بین گذار گفت: اکنون قیمت هر کیلوگرم تخمتخم مرغداران سراسری اتحادیه مدیره هیات رئیس
وگو با ایرنا درباره فتنی در گرسد. حمیدرضا کاشاهزار تومان زیر قیمت مصوب سال گذشته به فروش می 8یعنی حدود 

هزار تومان، یعنی حدود  ۲۷تا  ۲۶مرغ در واحدهای تولیدی بین مرغ ادامه داد: اکنون قیمت هر کیلوگرم تخموضعیت بازار تخم
رسد که موجب ضرر تولیدکنندگان شده است. به فروش می 1400درصد زیر قیمت مصوب سال  ۲۵هزار تومان معادل  8

هزار و  ۳۵مرغ حدود گذار اظهار داشت: قیمت مصوب هر کیلوگرم تخمدیه سراسری مرغداران تخمره اتحارئیس هیات مدی
 تومان تعیین شده است.  ۵00
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  اقتصاد دنیای روزنامه - 1401 خرداد 8                                        

 
 خصوصیموافقت با واردات گندم توسط بخش

اقتصادی دولت در راستای درخواست بخش خصوصی، برای تامین کاالهای اساسی موردنیاز  ماهنگیاقتصاد : ستاد هدنیای
 خصوصی موافقت کرد. کشور با واردات گندم توسط بخش

جمهور برگزار شد، در راستای تحقق اهداف رئیس رئیسی، ابراهیم ریاست به که دولت اقتصادی هماهنگی ستاد جلسه در 
خصوصی صادر و مقرر شد وزارت سازی آنها، مجوز واردات گندم توسط بخشامین کاالهای اساسی، فراوانی و ذخیرهت در تدول

تر قراردادهای الزم را در این زمینه آماده و اجرایی کند؛ این مجوز در راستای درخواست جهادکشاورزی هرچه سریع
های سفر رئیسپس از گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت و بررسی موفقیت جلسه نای در  خصوصی صادرشده است.بخش

جمهور به کشور عمان، پیشنهادهای راهبردی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای منطقه مطرح و مقرر شد 
های الزم برای تسهیل در امر تجارت خارجی فراهم شود. در ود برطرف و زیرساختنع موجها موابا همکاری همه دستگاه

ویژه کشورهای همسایه برای های باالی موجود در منطقه، بهادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی بر لزوم استفاده از ظرفیت

 کاالهای تامین و واردات امر در تسهیل برنامه چارچوب در همچنین  ید شد.تی تاکتوسعه تجارت و افزایش صادرات غیرنف
 تعهد حداقل با را وارداتی کاالهای ورود اجازه تا داد مجوز کشور گمرکات به اقتصادی هماهنگی ستاد کشور، موردنیاز اساسی

  .کند صادر سالمت و بهداشتی اصول کامل رعایت با البته و موردنیاز اسناد و
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  شرق روزنامه - 1401 خرداد 8                                        

 
 یک بام و دو هوای سیاست ها

ترین صادرکنندگان محصوالت کشاورزی، به دلیل نگرانی از درست در شرایطی که چین به احتکار غذا روی آورده و بزرگ
مرغ، جمله مرغ، تخموارض صادراتی پنج محصول غذایی ازران عاند، وزارت کشاورزی ایقحطی، صادرات خود را محدود کرده

شیرخشک، خامه و چربی را حذف کرد! این اقدام دولت در حالی رخ داده که چندی پیش اعالم کرده بود به دلیل فاصله 
 ها در بازار ایران و جهان نگران قاچاق غذا به خارج از مرزها و کمبود آن است! قیمت

ترین صادرکنندگان محصوالت کشاورزی، به دلیل نگرانی ه چین به احتکار غذا روی آورده و بزرگیطی کشرق: درست در شرا
مرغ، جمله مرغ، تخماند، وزارت کشاورزی ایران عوارض صادراتی پنج محصول غذایی ازاز قحطی، صادرات خود را محدود کرده

 شیرخشک، خامه و چربی را حذف کرد! 
ها در بازار ایران و جهان نگران قاچاق اده که چندی پیش اعالم کرده بود به دلیل فاصله قیمتی رخ داین اقدام دولت در حال

غذا به خارج از مرزها و کمبود آن است! سایه ناامنی بر بازار غذای جهان جنگ روسیه و اوکراین بازار غذای جهان را ناامن 
ائو نسبت به بروز قحطی در برخی نقاط جهان هشدار داده و ی یا فقدر که سازمان جهانی خواروبار و کشاورزکرده است؛ آن

های نامه اکونومیست گزارشی نوشته که جنگ اوکراین به سیستم غذایی جهان آسیب زده است و صادرات غالت و دانههفته
درصد تجارت  1۲وعا روغنی اوکراین عمدتا متوقف شده و صادرات روسیه نیز مورد تهدید قرار گرفته است. این دو کشور مجم

شش  درصدی داشته و تنها در یک روز در ماه می۵۳قیمت گندم رشد  ۲0۲۲جهانی کالری را در اختیار دارند. از ابتدای سال 
های آینده ممکن است با کمبود درصد به این رقم افزوده شده است. این گزارش افزود: دبیرکل سازمان ملل هشدار داده در ماه

توانند ها طول بکشد. قیمت باالی کاالهای اساسی تعداد افرادی را که نمیتواند ساله شویم که میی مواججهانی مواد غذای
میلیون  ۲۵0میلیارد نفر افزایش داده است. حدود  1.۶میلیون نفر به  440مطمئن باشند به غذای کافی دسترسی پیدا کنند از 

کند و عرضه مواد غذایی از روسیه و اوکراین محدود شود، صدها پیدا  نفر در آستانه قحطی هستند. اگر جنگ اوکراین ادامه
شوند و مردم دچار نقصان می های سیاسی گسترش پیدا خواهد کرد و کودکانمیلیون نفر دیگر دچار فقر خواهند شد، ناآرامی

مبودها نتیجه غیرقابل اجتناب کند، کعنوان سالح استفاده کشند. اکونومیست در پایان نوشت: پوتین نباید از غذا بهگرسنگی می
طور اضطراری باید به آن پرداخت. در عنوان یک مشکل جهانی ببینند که بهجنگ نیستند، رهبران جهان باید گرسنگی را به

جمله چین های جهان مانند خبرگزاری نیکی ژاپن درباره احتکار غذا توسط برخی کشورها ازهمین زمینه برخی دیگر از رسانه
سازی غالت است. د. عصر ایران در این زمینه نوشته است که دولت چین ظاهرا به دلیل ترس از قحطی در حال ذخیرهانشتهنو

درصد ذخایر  ۶۹، ۲0۲۲رود چین در نیمه اول سال زراعی های وزارت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا، انتظار میبر اساس داده
 ۲0ذخایر گندم دنیا را در اختیار داشته باشد. این به آن معناست که کمتر از صد از در ۵1درصد ذخایر برنج و  ۶0ذرت جهان، 

اند بیش از نیمی از ذرت و سایر غالت جهان را ذخیره کنند که منجر به افزایش شدید درصد از جمعیت جهان موفق شده
رخی تولیدکنندگان بزرگ سمت ب قیمت در سراسر جهان شده و ممکن است کشورهای بیشتری را به قحطی بکشاند. از آن

اند. در ایران اما هایی وضع کردهغذا مانند هند یا کشورهای آمریکای جنوبی برای صادرات محصوالت غذایی خود محدودیت
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تومانی واردات کاالهای اساسی را حذف کرد؛  ۲00ماجرا به گونه دیگری پیش رفته است. چندی پیش دولت ارز چهارهزارو 
شود. حاال با حذف ارز له قیمت غذا در ایران و جهان موجب قاچاق آن و بروز کمبود در بازار داخلی میکه فاصبه این بهانه 
نژاد، وزیر کشاورزی خبر داده است که عوارض صادراتی پنج کاالی تومانی ایرنا به نقل از جواد ساداتی ۲00چهارهزارو 
کنندگان شود! با این اتفاقات برخی از مصرفحذف می و چربیمرغ، شیرخشک، خامه جمله گوشت مرغ، تخمکشاورزی از

روزه در فضای مجازی منتشر شده است و از آن های یکسازی جوجهاند و تصاویری از معدومهای نخریدن راه انداختهکمپین
شدن ن و غیررقابتیر ایراگویند هزینه تولید غذا در ایران باال رفته و با توجه به افزایش قیمت غذا دسمت تولیدکنندگان می

کننده و آن در بازار جهان، صادرات هم صرفه اقتصادی چندانی ندارد! به این ترتیب نه تولیدکننده راضی است و نه مصرف
ومرجی های اخیر چنان هرجآید، تصمیمات ناگهانی دولت در ماهطور که از اظهارات تولیدکنندگان محصوالت غذایی برمیآن

معیشت مردم ایجاد کرده که دیگر نه آنها توان تولید دارند، نه مردم توان خرید و نه حتی دیگر صادرات نها و وکار آدر کسب
 توجیه اقتصادی دارد. 

 هزار تومان زیان هر کیلوگرم مرغ!  20

ر دبیل، ددهد شرکت تعاونی تولیدی آذرجوجه ارشود که نشان میهای اجتماعی ویدئویی دست به دست میتازگی در شبکهبه
 های تولید و دان مرغ مجبور شده هزاران جوجه را معدوم کند!پی گرانی نهاده

گوید از صحت این خبر در اردبیل خبر ندارد اما با دهندگان مرغ گوشتی، به »شرق« میمحمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش 
ید: مشکل گرانی دان مرغ وجود دارد گواو میتوجه به شرایطی که در بازار حاکم است، صحت این اتفاق دور از ذهن نیست. 

تواند خرند، ممکن است این کار را بکند چون نمیاش را نمیای که نهاده را با ارز نیمایی تهیه کرده و حاال جوجهو تولیدکننده
رخه د وارد چساعت بای 48توان در سردخانه نگه داشت، از زمان تولد جوجه حداکثر ظرف با جوجه کاری کند. جوجه را نمی

هزار تومان  ۲0تولید نهایی شود. در حالی که قیمت دان مرغ با قیمت ارزان جوجه در بازار اصال همخوانی ندارد و کیلویی 
اندازد تا ارزان شود چون برای او هم صرفه قدر خرید را به تعویق میخرد یا آندهنده یا جوجه را نمیزیان دربر دارد. پرورش

د: در حال حاضر مشکل اصلی صنعت مرغداری این است که تولیداتشان با قیمت واقعی به فروش دهیح میندارد. یوسفی توض
دهند. تأمین نهاده از محل ارز نیمایی انجام شده و رسد؛ همه اعم از بخش تولید جوجه و پرورش مرغ گوشتی زیان مینمی

هزار تومان تعیین  ۶0کننده کیلویی قیمت مصرف گر اگرچهگیرند. در سوی دیهای نهایی جدید نهاده میمرغداران با قیمت
فروشی است بزنید؛ از صبح شده اما قیمت فروش در بازار االن این نیست. کافی است سری به میدان بهمن که مرکز خرده

 مرغدارانرسد. این زیان تومان هم می 40شود و تا عصر به کیلویی هزار تومان شروع می ۵0فروش مرغ با قیمت کیلویی 
 8نشینی کنند و جوجه را با قیمت دهندگان مرغ گوشتی عقبتواند ادامه پیدا کند. این وضعیت باعث شده پرورشاست و نمی

 هزار تومان هم نخرند. بنابراین نرخ جوجه االن به سه هزار تومان رسیده است! 10تا 
ای ندارد جز اینکه تولیدش را کم کند؛ تولیدش را هدهد و چارتواند ادامه بکند، نمیاش را با زیان رد میمرغداری که جوجه 

 وار به هم متصل است. شویم. تمام بازار به صورت زنجیرهکم کند نهایتا با کمبود مرغ مواجه می

 در این شرایط چه صادراتی؟ 

با مشکالت ولی همچنان به گفته یوسفی پس از آزادسازی قیمت فروش مرغ، فروش از نظر حجم تغییری نداشته و کم نشده 
کند: دهندگان مرغ گوشتی درباره حذف عوارض صادرات مرغ صراحتا عنوان میقیمتی مواجه است. رئیس انجمن پرورش

صادرات با شرایط کشور ما بسیار بسیار اشتباه است. صادرات شوخی نیست، شرایط و ضوابط خاصی دارد. مشتری خارجی که 
توانیم صادر کنیم؟ فکر خواهد درباره اینکه چقدر و تا چه زمان میرارداد و تعهد میاز ما ق هد،خوامرغ از ما میمرغ یا تخم
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ها باال برود. در این صورت دولت کنیم، بعد یکدفعه در داخل قیمتکنید ما با پذیرش تمام این ضوابط شروع به صادرات می
های شود صادرات؟ در صنف ما و با برنامهن هم میصادراتی؟ ایخواهد صادرات را متوقف کند. در این شرایط چه بالفاصله می

شود صادرات فقط یعنی پذیرش ریسک شدید. اگر برای مثال قراردادی ببندیم و با شرایط داخل ضدونقیضی که اجرا می
 نتوانیم از پس تعهد بربیاییم باید خسارت سنگین بدهیم. 

 قدمی تعطیلی های لبنی در یکشرکت

داند و به های دولت در بازار غذا را مخرب میامل سابق اتحادیه صنایع لبنی ایران هم دخالتیرعماعیلی، مدمحمدرضا اس
شود و مردم از اینکه از این رود فروش آن قطعا با ریزش مواجه میدهد: وقتی قیمت مواد لبنی باال می»شرق« توضیح می

زده است. تا ها برای تولیدکنندگان هم زیانقیمت شدیگر، افزای شوند. در طرفمحصوالت مفید استفاده کنند، محروم می

در گردش  سرمایه مبلغ  کردیم، االن برای ادامه تولید همان تناژ، همپیش از این ما با تناژ مشخصی محصول لبنی تولید می
آن باال رفته است. هم به تبع  دیبنهای آزمایش و بستهباالتری نیاز داریم و هم هزینه بیشتری باید متحمل شویم چون هزینه

های به گفته او با باالرفتن قیمت محصوالت لبنی مردم شدیدا به استفاده کاالهای سنتی لبنی روی آوردند؛ چراکه هزینه
دهد که باید منتظر باشیم این موضوع عواقب خطرناکی را در بندی ندارند. در نتیجه هشدار میآزمایش، کنترل کیفی و بسته

افزاید: در فرایند تولید های مشترک بین انسان و دام. اسماعیلی میجمله شیوع و انتقال بیماریدهد از ی آینده نشاناهسال
ها نیاز به این فرایند دارند، اما در بخش سنتی این ها و میکروببخشی هست تحت عنوان سرمادهی که برخی از باکتری

ایم رسد، تردید وجود دارد. برای همین بارها گفتهکننده میبه دست مصرف بخش وجود ندارد و در سالمت محصول نهایی که
پذیر، افراد و کودکانی که با کمبود کلسیم مواجه هستند و... . شد برای قشر آسیبباید همراه با آزادسازی تدبیری اتخاذ می

از تولیدکنندگان هیچ نظری  زاست، اما کسیهای اشتباه آسیببرنامه فقط آزادسازی انجام داد. این سیاستتوان که بینمی
کنند که لبنیات فالن قیمت، در حالی که این افزایش قیمت به گیرند و اعالم میخواهد. خودشان تصمیم میباره نمیایندر

سیار گذاری مشتریان تولیدکنندگان محصوالت لبنی بکند: »با دخالت دولت در قیمتصرف تولیدکننده هم نیست. او تأکید می
هایشان را تعطیل کنند«. در موضوع صادرات نیز اسماعیلی با ست تا جایی که برخی همکاران تصمیم دارند کارخانهکم شده ا

های داخل کشور هیچ ثباتی داند: »روی قیمتثباتی را ناممکن مینظر است و صادرات در بیتولیدکننده سایر اقالم غذایی هم
کند. فرض کنید که من به عنوان تولیدکننده با یک خریدار رایط تغییر مییم جدید همه شوجود ندارد، هر روز با یک تصم

 ها در ایران ثابت است؟ شوم که فالن محصول با فالن قیمت به دستش برسد، اما آیا قیمتخارجی وارد مذاکره می
ند، من چطور قرار است با این کیگر تغییر میهر روز هزینه مواد مورد نیاز پتروشیمی کارخانه، حقوق کارگران و هزاران مورد د

گیرنده نیستیم ریزی کنم. در این شرایط فقط کاهش تعرفه صادرات کافی نیست. ما اصال تصمیمشرایط برای صادرات برنامه
 که بتوانیم برنامه بریزیم و بازاریابی کنیم«. 

 ک بام و دو هوای دولت در بازار غذا ی

لند کرده است و تولیدکنندگانی که در معرض ورشکستگی هستند، یا به تعبیر دولت دم را بانتقاد مرکه صدای  گذشته از گرانی
همان جراحی اقتصادی، دولت درست زمانی در حال حمایت از صادرات محصوالت غذایی است که بیشتر کشورهای دنیا رو 

 د!انسازی در پی بحران جهانی کمبود غذا آوردهبه واردات بیشتر و ذخیره
دهد: مارکت جهانی باره به »شرق« توضیح میاینعضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، درکاوه زرگران،  

صنایع غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین دستخوش تغییرات بزرگی شده و چون میزان عرضه و تقاضا با هم برابری 
آفتابگردان. در این شرایط که صادرات اوکراین  و روغنجمله گندم ند؛ ازکند، موجب شده قیمت برخی اقالم بسیار رشد کنمی
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اند شود، بسیاری از کشورها تصمیم گرفتهمتوقف شده و صادرات روسیه هم با محدودیت و عوارض بسیار باال انجام می
ن بسیاری از عمده کردند. همچنیجمله کشورهای شمال آفریقا مثل مصر یا چین که شروع به خرید ذخایرشان را باال ببرند؛ از

اند و شروع به افزایش های گذشته تولیدکننده و صادرکننده بودند، محدودیت صادرات گذاشتهکشورهایی که خودشان در سال
کند که ذخایر کشورها بیش از گذشته اند؛ نمونه آن هم کشور هند است. شرایط بازارهای جهانی ایجاب میذخایرشان کرده

شود، صادرات توجیه اقتصادی نخواهد توجه به اینکه در داخل حمایت جدی از صادرکنندگان نمی ه به اعتقاد او باباشد. البت
داشت و بعید است افزایش خروج محصوالت غذایی از کشور، مردم داخل را با بحرانی از این جنس مواجه کند. زرگران تصریح 

شدند چون قیمتشان تفاوت چشمگیری تومانی صادر می ۲00ارز چهارهزارو  کند: در گذشته درباره صادرات کاالهایی که بامی
ها مزیت صادراتی خوبی در بسیاری از اقالم داشتند و آمار صادرات بسیار باال رفت. بعد از با قیمت جهانی داشت، صادرکننده

گیرند اما ما اینها ی در نظر میادراتهای صها برابر شد. در کشورهای دیگر برای صادرکنندگانشان مشوقآزادسازی ارز قیمت
شویم که هنوز تومانی ما با افزایش قیمتی در داخل مواجه می ۲00را نداشته و نداریم. حاال با آزادسازی قیمت ارز چهارهزارو 

حتی با شود صادرات دیگر توجیه نداشته باشد، بخشی از آنها باقی مانده و خودش را نشان نداده است. این افزایش موجب می

     های صادراتی. در واقع کاهش تعرفه مزیت خاصی برای صادرکننده ندارد که به آن ترغیب شود. کاهش تعرفه
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  اعتماد - 1401 خرداد 8                                        

   ماه از تورم کل ساالنه بیشتر شدکاالی خوراکی در اردیبهشت ۳0تورم 
 هایتصویر گرانی در خوراک

پرداخته و  1401ها در کاالهای خوراکی طی دومین ماه قیمت افزایش روند به گزارشی در ایران آمار مرکز  گروه اقتصادی
قلم درصد تغییر  ۳0قلم کاالی خوراکی منتخب در نقاط شهری،  ۵۳ماه امسال از مجموع عنوان کرده که در اردیبهشت

 در درصد باالتر رفته است.  ۳۹.۲کاالی خوراکی از  ۳0اند. به عبارت دیگر تورم اشتهتورم نقطه کل کشور د ای باالتر ازساالنه
ماه امسال و همزمان با حذف یارانه کاالی اساسی به تصویر کشیده شده است. ها در اردیبهشتگرانی موج مرکز این گزارش
ا انتقاداتی نیز مواجه ط تورمی شدید کنونی بت و اجرای آن در شرایای که توسط دولت، »جراحی اقتصادی« معروف اسبرنامه

  شده.
 درجه ایرانی »برنج و درصد 1۵.8 با آش« »رشته درصد، 4۹ با »ماکارونی« اقالم غالت« و »نان گروه در آمار این مطابق
های آنها اقالم رمز، سفید و فرآوردهاند. در گروه گوشت قداشته قبل ماه به نسبت را قیمت افزایش بیشترین درصد ۷.۶ با یک«

درصد  1.۳درصد و »کنسرو ماهی تن« و »گوشت گوسفند« با  ۲.۲درصد، »گوشت گاو یا گوساله« با  ۷,4»مرغ ماشینی« با 
اند. اما بیشترین افزایش قیمت در بخش روغن خوراکی رخ داده است. بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته

در بخش دیگری از گزارش درصد رشد قیمتی داشته است. 1۹د« صد و »روغن نباتی جامدر ۲۲,۳»روغن مایع«  طوری کهبه
مرکز آمار به متوسط قیمت برخی از اقالم خوراکی نیز اشاره شده که در جای خود نکات مهمی را دارد. مرکز آمار در تعریف 

شده برای یک محصول با کیفیت ثابت ای متوسط قیمت پرداختخود از مفهوم »متوسط« عنوان کرده که این مفهوم به معن
تومان عنوان شده که  141هزار و ۳۶است. با این تعریف قیمت متوسط یک کیلو برنج ایرانی درجه یک در اردیبهشت پارسال 

ان کرده که تومان در اردیبهشت امسال رسیده است. مرکز آمار عنو 1۶0هزار و ۷۶با گذشت کمتر از یک سال این عدد به 
تومان رسیده است. این  ۹۶1هزار و 81هزار تومان افزایش پیدا کرده و به ۵نزدیک به  لو برنج فقط در یک ماهقیمت یک کی

 بخش در درصد نسبت به اردیبهشت سال گذشته رشد کرده است. 1۲۷اعداد بدین معناست که قیمت یک کیلو برنج حدود 
شت گوسفندی در اردیبهشت متوسط قیمت یک کیلو گو شیب کمتری رخ داده است.ها با قیمت رشد نیز پروتیینی اقالم

هزار تومان رشد یافته است، نزدیک 1۷0تومان ذکر شده که این رقم در اردیبهشت امسال به بیش از  ۹00هزار و 1۳۷پارسال 
گوشت  قیمتی باالتری نسبت به درصد رشد قیمت در یک سال. اما نکته جالب اینکه گوشت گاو یا گوساله رشد ماهانه ۲4به 

طور متوسط قیمت داشته تومان به۳۶8هزار و 1۶۶ماه امسال . یک کیلو گوشت گاو یا گوساله در اردیبهشتگوسفند داشته است

 بخش، این در درصد بوده است. 1.۳درصد رشد کرده است. اما رشد قیمت ماهانه گوشت گوسفند  ۲.۲که نسبت به ماه گذشته 
مرغ درصد و تخم ۳1صد رشد کرده است. شیر پاستوریزه حدود در ۵۲النه نزدیک به آال نیز در مقیاس ساقزل ماهی قیمت

 محصوالت ساالنه قیمت افزایش رکورددار گزارش، این جالب نکته اند.درصد افزایش قیمت ساالنه داشته ۶۲نزدیک به 
 ه عنوان منبع مهم جایگزین برنج، نان و ماکارونی کهزمینی بسیب. دارد قرار سبزی و میوه بخش در که است خوراکی

درصد افزایش قیمت داشته است. قیمت این  1۷۵کننده است در یک سال بیش از کننده کالری باالیی برای مصرفتامین
وخته هزار تومان فر1۵برابر رشد داشته و حدود  ۳تومان بوده که امسال  400هزار و ۵ماه محصول سال گذشته در اردیبهشت

درصد نسبت به پارسال رشد داشته است. این  10۳زمینی، قیمت گوجه فرنگی هم هست که نزدیک به شود. پس از سیبمی



 

19 

 

 تورم درصد در هر نیم کیلو افزایش پیدا کند. 10۹موضوع موجب شده تا قیمت رب گوجه فرنگی نسبت به سال گذشته حدود 
شود. هرگاه کند که بدانیم به عنوان یک شاخص پیشرو در تورم تلقی مییدا میپ اهمیت آنجایی از آن پیگیری و نقطه به نقطه

این نرخ، از نرخ تورم کمتر شود به معنای کاهش متوسط تغییرات نرخ تورم خواهد بود و بالعکس. محمدرضا منجذب اقتصاددان 
درصد  ۳۹.۳درصد افزایش به  ۳.۷نقطه با  هدرصد و نرخ تورم نقطه ب ۳8.۷گوید: نرخ تورم اردیبهشت امسال، در این باره می

رسیده است. در این صورت اگر اقدامات ضد تورمی اتفاق نیفتد، نرخ تورم افزایشی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. در حال 

     ها در اقتصاد ظاهر شده است.حاضر جنبه تورمی حذف یارانه
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 روزنامه دنیای اقتصاد  - 1401داد رخ 8                                        

 
 ها در نیمه بهارتورم خوراکی

ها در دومین ماه سال جاری را منتشر کرد. با وجود تصمیم خوراکی تورم جزئیات گزارشی، در ایران آمار مرکز اقتصاد :دنیای
رسد به جز قیمت ماکارونی و روغن، ماه به نظر میدولت برای حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ کاالهای اساسی در اردیبهشت

خواهد شد. از سوی ها در تورم خردادماه بهتر منعکس افزایش قیمت کاالها در تورم اردیبهشت انعکاس نیافته و رشد قیمت
 دهد. فرنگی خبر میزمینی، برنج ایرانی و رب گوجهدیگر بررسی تورم نقطه به نقطه کاالهای خوراکی از صدرنشینی سیب

 

 
 
ای نهقلم درصد تغییر ساال۳0شده در گزارش مرکز آمار، تعداد قلم خوراکی بررسی ۵۳، از 1400ماهطور کلی در اردیبهشتبه

اند. از سوی دیگر مرکز آمار در درصد، به ثبت رسانده۳۹/ ۲باالتر از نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق شهری کشور، معادل 
ی در اردیبهشت ماه را نیز منتشر کرد. بر اساس این گزارش گرچه دهک اول و دهم گزارشی اطالعات مربوط به تورم دهک
درآمدتر را در صدر های کمهای باالیی جامعه جای دهکاند، اما دهکرا به ثبت رساندهدرآمدی تورم نقطه به نقطه یکسانی 

وراکی برای دهک دهم درآمدی در اردیبهشت به اند. بر این اساس تورم نقطه به نقطه کاالهای خها گرفتهتورم خوراکی
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ها در اردیبهشت ماه ن در گزارشی تصویر تورم خوراکیایرا آمار مرکز ها بر خوراکی 4۲00درصد رسیده است. اثر حذف ارز ۵1
به ماه  درصد اعالم کرده بود که نسبت4۹/ 4را منتشر کرد. پیش از این مرکز آمار تورم کاالهای خوراکی و آشامیدنی را 

ر اردیبهشت دهد. گزارش تورم کاالهای خوراکی از این جهت حائز اهمیت است که دولت ددرصد افزایش را نشان می۶گذشته 
حال به نظر تصمیم به حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی گرفت و در برخی از این کاالها شاهد افزایش قیمت بودیم. با این

ها، برخی آنها در تورم این ماه منعکس نشده است و در تورم خردادماه شاهد ز افزایش قیمترسد با توجه به زمان برخی امی
های در نظر اقتصاد« برای ایجاد تصویری بهتر از این مساله، قیمترم این کاالها خواهیم بود. »دنیایافزایش دوباره نرخ تو

ازار آنها مقایسه کرده است. در ادامه براساس گزارش منتشرشده، شده برای برخی کاالها در این گزارش را با قیمت روز بگرفته
ماه صدرنشین درصدی در اردیبهشت4۹د به ثبت رسید. ماکارونی با افزایش درص10کاالی خوراکی باالتر از  ۶نرخ تورم ماهانه 

های بعدی درصد در جایگاه1۹ و ۲۲/ ۳باالترین افزایش قیمت در اردیبهشت بود. روغن مایع و روغن نباتی جامد به ترتیب با 
درصد در 10/ ۳و شکر با  11/ 1رش با ، لیموت1۵/ 8باالترین افزایش قیمت در دومین ماه بهار بودند. سه کاالی رشته آش با 

اند که عمده آنها را های بعدی افزایش قیمت در اردیبهشت قرار دارند. از سوی دیگر برخی کاال شاهد کاهش قیمت بودهرده
زمینی، برنج ایرانی، رب گوجهدهد. در بخش تورم نقطه به نقطه نیز چهار خوراکی سیبت کشاورزی تشکیل میمحصوال

قلم خوراکی  ۵۳، از 1400طور کلی در اردیبهشت ماهاند. بهفرنگی تورمی بیش از صددرصد را تجربه کردهی و گوجهفرنگ

 کشور، شهری مناطق  ای باالتر از نرخ تورم نقطه به نقطهتغییر ساالنهقلم درصد ۳0شده در گزارش مرکز آمار، تعداد بررسی
دهد نرخ تورم نقطه به نقطه ماکارونی که باالترین تورم شده نشان میارهای اعالماند. آمرسانده ثبت به درصد۳۹/ ۲ معادل

ورم نقطه به نقطه روغن مایع و روغن درصد ثبت شده است. از طرفی ت۷4/ ۶ماهانه را تجربه کرده بود، در اردیبهشت ماه 
رم قابل توجهی در ماه آینده برای این کاالها دهد افزایش نرخ توثبت شده است که نشان می ۷/ ۹و  ۳۲نباتی جامد به ترتیب 

 ها مرکز آمار در گزارش خود افزایش قیمت کاالهای خوراکی را بر اساسبه ثبت خواهد رسید. جزئیات رشد قیمت برخی گروه
رصد د4۹کند.براین اساس در دومین ماه سال جاری، در گروه »نان و غالت« ماکارونی با های مختلف آنها بررسی میگروه

درصد رشد ۷/ ۶درصد در رتبه بعدی قرار دارد و برنج درجه یک ایرانی نیز 1۵/ 8افزایش قیمت صدرنشین است. رشته آش با 
/ ۲درصد، گوشت گاو با ۷/ 4های آن« مرغ ماشینی با رمز، سفید و فرآوردهقیمت را تجربه کرده است. در گروه »گوشت ق

اند. در درصد باالترین افزایش قیمت را نسبت به ماه گذشته به ثبت رسانده1/ ۳درصد و تن ماهی و گوشت گوسفند هردو با ۲
درصد بیشترین افزایش 1۹درصد و ۲۲/ ۳ مرغ و انواع روغن«، روغن مایع و روغن نباتی جامد به ترتیب باگروه »لبنیات، تخم

مت در اردیبهشت به عدس و نخود متعلق است اند. در گروه »سبزیجات و حبوبات« رکورد افزایش قیتورم را به ثبت رسانده
گروه های بعدی قرار دارند. در نهایت در درصد در رده۳/ ۵درصد و لوبیا قرمز با 4/ ۶اند. کدوسبز با درصد رشد داشته۵/ 4که 

درصد ۹/ 4و  10 /۳ها« بیشترین افزایش متعلق به شکر و قند بوده است که به ترتیب ها و سایر خوراکی»قند، شکر، آشامیدنی
اند. تصویر دهکی تورم در نیمه بهار مرکز آمار در گزارش دیگری تصویر تورم دهکی در اردیبهشت کردهرشد قیمت را تجربه

طور مشترک باالترین تورم دهکی را تجربه اساس در اردیبهشت دهک دهم و دهک اول درآمدی به را نیز ارائه داد. بر این
درصدی در سبد کاال و خدمات مصرفیشان بودند. این در حالی است که بخش عمده کاال و 41 /۲کردند و شاهد افزایش 

خش عمده سبد مصرف خانوار دهک دهند؛ اما بخدمات مصرفی دهک دهم را خدمات و کاالهای غیرخوراکی تشکیل می
شامیدنی در سبد دهک اول سهمی که سهم کاالهای خوراکی و آاولی متشکل از کاالهای خوراکی و آشامیدنی است. درحالی

شود تا رشد باالتر قیمت درصد است. همین تفاوت موجب می1۷/ ۲درصد دارد، در دهک درآمدی دهم تنها 4۳بیش از 
ها درآمدتر مانند دهک اول درآمدی تحمیل کند و بیش از سایر دهکهای کمیشتری را به دهککاالهای خوراکی، تورم ب
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ورم دهکی اردیبهشت براساس گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ماه دومین تورم نقطه به نقطه باال مربوط متاثر شود. جزئیات ت
درصدی را تجربه کرد. از سوی دیگر دو دهک درآمدی 40/ 4که در اردیبهشت افزایش طوریبهبه دهک دوم درآمدی است؛ 

کی در اردیبهشت را تحمل کردند. با تفکیک تورم دهکی به ترین نرخ تورم دهدرصدی پایین۳8/ ۷ششم و هفتم با ثبت تورم 
تری از وضعیت توان تصویر دقیقها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« میها، آشامیدنیدو گروه عمده »خوراکی

ها و روه خوراکیدست آورد. براین اساس در دومین ماه بهار دهک نهم و دهم درآمدی باالترین تورم دهکی گها بهدهک
درصد در جایگاه بعدی قرار دارد. در بخش کاالهای غیرخوراکی و 4۹/ ۵ها را تجربه کردند. دهک اول درآمدی با آشامیدنی

درصد و دهک ۳4/ 8درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده است. دهک نهم با ۳8/ ۷خدمات نیز دهک دهم با 
 عدی تورم دهکی قرار دارند. های بدر رده ۳۳/ 1هشتم با 
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  خراسان روزنامه - 1401 خرداد ۷                                        

 
 تغییر قیمت کاالهای اساسی پس از طرح اخیر یارانه ای

  

 
 

درصدی قیمت در صدر افزایش  4۹تازه ترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در اردیبهشت ماه، ماکارونی با رشد ماهانه 
به نوعی مرتبط با آزادسازی  ماهانه قیمت ها قرار داشته و پس از آن، روغن مایع و جامد و رشته آش قرار گرفته اند. این کاالها

 ۷4ست. بدین ترتیب تغییرات قیمتی این کاالها نسبت به اردیبهشت سال قبل تا  ی یارانه هاهای قیمتی طرح مردمی ساز
درصد برای ماکارونی هم می رسد. گفتنی است یکی از نتایج مثبت آزادسازی قیمت کاالهای اساسی در بازار و پرداخت مابه 

    های حامل یارانه پنهان به خارج، بوده است.به مصرف کنندگان، کاهش محسوس قاچاق برخی از این کاالازای قیمت آن 
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  رسالت روزنامه - 1401 خرداد 8                                        

  میرهادی رهگشای کارشناس اقتصادی:
 تومانی عامل تضعیف تولید داخل بود ۴۲۰۰ارز 

  ادیگروه اقتص
منظور کاهش واردات به خبرنگار بر توان داخلی بهتکیه رورتض درباره اقتصادی مسائل کارشناس رهگشای، میرهادی

های کشاورزی، های دامی ازجمله جو، ذرت و سایر نهادهتومانی در حوزه تولید نهاده ۲00هزار و  4»رسالت« عنوان کرد: ارز 
های داخلی یل آنکه تولیدکنندهکرد و به دلود: دولت واردات را با ارز ارزان تأمین میوی افزتولید داخل را تضعیف کرده بود.

شد تا خرید تضمینی باقیمت شدند. واردات با ارز ارزان موجب میمراتب ضعیف میقادر به تولید با چنین رقمی نبودند، به
های داخلی به میزان حی با اهتمام بر خرید نهادهمناسب نیز در دستورکار قرار نگیرد. رهگشای تصریح کرد: حذف ارز ترجی

 اقتصادی مسائل کارشناس تواند نیاز وارداتی را کاهش و ظرفیت اتکا بر توان داخلی را افزایش دهد.موجود میظرفیت 
راستا  بر توان داخلی به معنای عدم نیاز به واردات نیست. در اینهای داخلی و تکیهنهاده خرید: کرد خاطرنشان همچنین

های دامی نهاده واردات: کرد اضافه او ها در اولویت قرار بگیرد.و خرید آندرستی استفاده های کشور بهضرورت دارد از ظرفیت
شد و های دامی وارد میدرصد بیشتر از نیاز داخلی کشور نهاده ۲0به دلیل اختصاص ارز ارزان دچار انحراف شده بود. حدود 

های دامی با اختصاص ارز نهاده: شد متذکر رهگشای ازپیش ساخته بود.اخلی تولیدکنندگان را بیشهمین مسئله معضالت د
ساختند. بنابراین در شد و این تولیدکنندگان نیازهای داخلی کشور را فراهم میارزان صرف تولیدکنندگان مرغ و روغن می

 ها در نظر گرفته شود.الزم برای این گروهتومانی ضرورت دارد تا تمهیدات  ۲00هزار و  4راستای حذف ارز 

 تولید گردش در رمایهس افزایش ضرورت 

 سرمایه این. دارند گردش در سرمایه به نیاز داخلی تولیدکنندگان که کنیم فراموش نباید: اظهارکرد اقتصادی مسائل کارشناس

 ۲00 و هزار 4 ود تا ایران پس حذف ارزهای مناسب تأمین شسازی زیرساختبایست از سوی دولت با فراهممی گردش در

توان نیاز تولیدکننده را فراهم های درست میوگو گفت: با اتخاذ سیاستگفت این پایان در او .نشود تبدیل واردکننده به تومانی
داخلی  ای ظرفیتتوان نیاز داخل را بر مبنو سرمایه در گردش تولید را افزایش داد. به طورحتم با افزایش سرمایه در گردش می

   برطرف کرد.



 

25 

 

  شهروند - 1401 خرداد 8                                        

 
 کند؟»گندم« زیر سایه جنگ!/ آیا بحران غذایی ایران را هم تهدید می

 گزارش »شهروند« از وضعیت امنیت غذایی در ایران و جهان 
. جلدی ی است که هفته گذشته مجله اکونومیست برای جلد خود انتخاب کرددادن است«؛ این تیتررخ فاجعه غذایی در حال 
گر هایی از سر انسان در آن طراحی شده بود؛ تصویری که تداعیها، اسکلتهای گندم که به جای دانهبا تصویری از خوشه

ای در دو سابقهبه سطح بی عمق فاجعه است. به گزارش »شهروندآنالین«، در پی جنگ روسیه و اوکراین، قیمت جهانی گندم
نندگان اصلی این محصول یعنی روسیه، اوکراین، قزاقستان و هند برای حفظ بازارهای ماه گذشته رسیده است، زیرا تولیدک

بسیاری از  اند. این مساله باعث نگرانیکرده محدود یا لغو را گندم صادرات  المللیداخلی خود و همچنین شرایط پیچیده بین
وگو با نظور سعی کرده است در گفتدرخصوص امنیت غذایی در سال جاری شده است. »شهروند« به همین مکشورها 

 کارشناسان به وضعیت امنیت غذایی در ایران و جهان بپردازد. 

 کنونی جهان در سیاسی و اقتصادی محافل مهم موضوعات از روزها این غذایی« »امنیت شهروند آنالین؛ -حسام خراسانی
امه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد در المللی پول و برنانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بینب. است
اند. توقف صادرات تولیدکنندگان بزرگ گندم های متعدد مشترک و جداگانه نسبت به امنیت غذایی در جهان هشدار دادهبیانیه

ی جهان رضه گندم باعث کمبود این محصول و افزایش قیمت آن در بازارهادنیا مثل روسیه، قزاقستان و هند و اختالل در ع

طوری که قیمت گندم طی دو ماه گذشته به باالترین رقم خود به است، داده قرار گندم« »جنگ آستانه در را جهان  شده و
   رسیده است. 

  غذا برای جنگ آستانه در »جهان«

است واداشته واد غذایی در ماه مارس در جهان رکورد زده و تحلیلگران را المللی، قیمت مهای بینسازمان آمارهای طبق
انداز بازار مواد غذایی جهان اصالح کنند. اکونومیست در مطلبی با عنوان »فاجعه غذا در حال های خود را از چشمبینیپیش

ر پوتین با حمله به اوکراین، زندگی دار و با هدف مقصر نشان دادن روسیه نوشت: والدیمیرخ دادن است« با رویکردی جهت
جنگ را نابود خواهد کرد و به معنایی ممکن است حتی خودش متاسف شود. جنگ اوکراین به سیستم  مردمانی دورتر از صحنه

های انرژی ضعیف غذایی جهان آسیب زده است. سیستمی که پیشتر در اثر شیوع کرونا، تغییرات آب و هوایی و شوک قیمت
ادرات روسیه نیز مورد تهدید قرار گرفته است. های روغنی اوکراین عمدتا متوقف شده و صادرات غالت و دانهشده است. ص

درصدی  ۵۳قیمت گندم رشد  ۲0۲۲درصد تجارت جهانی کالری را در اختیار دارند. از ابتدای سال  1۲این دو کشور مجموعا 

  افزوده شده است.« درصد به این رقم  ۶داشته و تنها در یک روز در ماه می 

  غذایی مواد جهانی کمبود 

های آینده ممکن است با کمبود جهانی مواد غذایی مواجه ماه طی است داده هشدار ملل سازمان کل »دبیر: فزودا گزارش این
غذای توانند مطمئن باشند به ها طول بکشد. قیمت باالی کاالهای اساسی تعداد افرادی را که نمیتواند سالشویم که می

میلیون نفر در آستانه قحطی  ۲۵0میلیارد نفر افزایش داده است. حدود  1.۶میلیون نفر به  440کنند از کافی دسترسی پیدا می
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هستند. اگر جنگ اوکراین ادامه پیدا کند و عرضه مواد غذایی از روسیه و اوکراین محدود شود صدها میلیون نفر دیگر دچار 
 کشند.« وند و مردم گرسنگی میشدچار نقصان می سیاسی گسترش پیدا خواهد کرد و کودکان هایفقر خواهند شد، ناآرامی

. نیستند جنگ اجتناب قابل غیر نتیجه کمبودها. کند استفاده سالح عنوان به غذا از نباید »پوتین: نوشت پایان در اکونومیست 
 طور اضطراری باید به آن پرداخت.« به که ببینند جهانی مشکل یک عنوان به را گرسنگی باید جهان رهبران

 ت گندم!محدودیت در صادرا

از نگاه کارشناسان، این مساله در پی توقف صادرات تولیدکنندگان بزرگ این محصول مثل روسیه، قزاقستان و هند بوده  
روسیه و کشورهای المللی نیز به آن اشاره دارد. پژوهشگر، مسائل پور، تحلیلگر عرصه بیناست؛ موضوعی که حسن بهشتی

های روغنی در جهان نکه اوکراین و روسیه سهم قابل توجهی در تولید گندم، غالت و دانهآسیای مرکزی و قفقاز با اشاره به ای
هایی همچون خشکسالی، فراگیری کرونا و های اخیر تولید و صادرات برخی مواد غذایی به علتدارند، تصریح کرد: »در سال

ا درصدد هستند برای تامین خوراک مردم هایی همراه شده است. به همین منظور کشورهین با چالشجنگ روسیه و اوکرا

  ای اتخاذ کنند.« تدابیر ویژه

 سیزدهم دولت کار دستور در گندم واردات 

د که دانهای اخیر را نیز یک سیاست مثبت میسال در روسیه و ایران کشور دو میان تجاری تبادالت افزایش پژوهشگر این 
پور ضمن اشاره به این مساله که ایران مثبتی به دنبال داشته باشد. بهشتیتواند تاثیر در این موضوع و دیگر موضوعات می

ترین تولیدکنندگان محصوالت غذایی است، تصریح کرد: »این نکته حائز اهمیت است که واردات گندم خود یکی از بزرگ
ت غذایی خود است.« بنا به گفته های مختلف به دنبال تامین امنیران با اتخاذ سیاستایران تنها محدود به روسیه نیست و ای

کشورهای واردکننده غالت به ایران به شمار  این تحلیلگر، قرقیزستان، قزاقستان، برزیل و استرالیا نیز از جمله

 به  تواند منافع متعددی برای دو طرفیه میپور معتقد است که گسترش و استمرار روابط راهبردی ایران و روسبهشتی  آیند.می

  . باشد اشتهد دنبال

  جهانی چالشی گندم؛ جنگ 

ای است، بلکه در حال تبدیل شدن به چالشی سیاسی در بعد دهد ابعاد امنیت غذایی، نه فقط چالشی منطقهمی نشان شواهد

المللی در تشریح وضعیت بحران تحلیلگر عرصه بین  جهانی است، تا جایی که پای شورای امنیت نیز به میان آمده است. این
گوید: »خشکسالی در عرصه جهانی نیز یکی دیگر از دالیل بحران غذایی است. خشکسالی باعث منیت غذایی در دنیا نیز میا

است.«  کنندگان در صادرات محدودیت ایجاد کنند. به طور مثال هند در صادرات خود تجدید نظر داشتهشده بسیاری از تولید
دهی کنند و این مساله در شکلچهارم غالت جهان را تولید میر اوکراین و روسیه یکاو به این مساله نیز اشاره کرد که دو کشو

هایی است که پیشتر سناریو از یکی شرق به نگاه فرصت یک شرق، به نگاهبحران غذایی در جهان تاثیر بسزایی داشته است. 
اند. با روی رصه سیاست خارجی یاد کردهسیاست خارجی از آن به عنوان یک فرصت راهبردی در ع نیز برخی از کارشناسان

های تخصصی در عرصه سیاست سازی کارگروهکار آمدن دولت سیزدهم، یکی از موضوعاتی که با جدیت پیگیری شد، فعال
ها برشمرد؛ موضوعی یکی از نتایج این کارگروه توانهای مشترک میان ایران و روسیه را میخارجی بود. انعقاد تفاهمنامه

رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه معتقد نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه نیز به آن اذعان دارد. کامبیز میرکریمی،نایب
ت با کشور روسیه را است که پیوستن به اتحادیه اورآسیا و قرارداد همکاری مشترک و موافقتنامه تجارت آزاد زمینه تجار

  . داندرات ایران و تبادالت تجاری میان دو کشور را از ثمرات این توافق میتسهیل کرده است. او افزایش صاد
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  !نیست روسیه محدودیت لیست در ایران 
زی قرارداد های روسی به ایران نیز اشاره دارد. در حوزه کشاوررئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه به سفر اخیر هیاتنایب

های روسی به ایران نهایی شد. همچنین هیات تجاری روسی پیشنهاد کرد سفر هیات میلیون تن گندم یا غالت در ۵واردات 
هزار هکتار زمین کشاورزی در روسیه در اختیار بگیرد و به »کشاورزی فراسرزمینی« بپردازد. موضوعی  100که ایران حدود 

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، ایران  های همکاری مشترک با روسیه برشمرد. بنااز مزیتکه کامبیز میرکریمی آن را یکی 

  آید که روسیه در صادرات گندم برای آن محدودیتی ایجاد نکرده است. از معدود کشورهایی به شمار می

  صادرات عرصه در روسیه و ایران مشترک همکاری 

رئیس اتاق بازرگانی نایب شود؛ موضوع دیگری کهصوصا در آفریقا احساس میروزها بحران غالت در سراسر دنیا مخ این
 دانست کشور در غذایی امنیت تامین برای فرصت یک را روسیه با مشترک همکاری میرکریمی  آن اشاره کرد.ایران نیز به 

رارداد سوآپ و تبادالت تجاری ترانزیتی توانیم هم با واردات، گندم مورد نیاز کشور را تامین کنیم، هم قمی »ما: کرد تصریح و
رئیس اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره دارد. از دیگری است که نایبال کنیم.« موضوع کشاورزی فراسرزمینی، مساله را دنب

ریمی آید. کامبیز میرکهای اخیر یک فرصت برای کشور به شمار مینگاه این فعال اقتصادی، این مساله با توجه به خشکسالی
 ها باید بازرگانان را در این عرصه حمایت کند. //انتهای پیام بخشنامهمعتقد است که دولت با ثبات در قوانین و 
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  کیهان روزنامه - 1401 خرداد 8                                        

  اعالم کرد ۲0۲0فائو بر اساس آمارهای سال 
 محصول کشاورزی است ۲۰لید کشور اول جهان در تو ۲۰ایران جزو 

محصول کشاورزی مهم جایگاه سوم تا نوزدهم دنیا را در  ۲0ای ملل متحد اعالم کرد ایران در تولید سازمان کشاورزی و غذ
 اختیار دارد. 

 ۲0به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد در آخرین گزارش خود اعالم کرد: ایران در تولید 

 در جهان بزرگ تولیدکننده سومین ایران  تصاحب کرده است. مهم کشاورزی در جهان جایگاه سوم تا نوزدهم رامحصول 
 و است سال در تن هزار ۲80 و میلیون یک ایران در خرما ساالنه تولید. است گردو و پسته عسل، خرما، مانند محصوالتی

که پس از چین و کند هزار تن عسل تولید می 80. ایران ساالنه های اول و دوم را به ترتیب مصر و عربستان دارندجایگاه

 که بوده تن هزار 1۹0  به میزان ۲0۲0ترکیه در جایگاه سوم قرار گرفته است. فائو اعالم کرده که تولید پسته ایران در سال 
هزار تن  ۳۵۶ردو هم با تولید گ تولید در همچنین ایران. باشد سوم ترکیه و آمریکا از پس جهان در ایران جایگاه شده باعث

میلیون تن جایگاه نخست و آمریکا در جایگاه دوم قرار گرفته  1.1وم را دارد. در تولید این محصول چین با در سال جایگاه س
هزار  1۶4است. ایران همچنین در تولید بادام و هندوانه جایگاه چهارم تولید دنیا را از آن خود کرده است. تولید بادام در ایران 

هزار تن جایگاه نخست را دارد و پس از آن کشورهای اسپانیا و استرالیا  ۳۷0لیون و تن گزارش شده اما آمریکا با تولید دو می
هزار تن هندوانه جایگاه  ۷00اند. براساس گزارش فائو، ایران با تولید ساالنه دو میلیون و های دوم و سوم قرار گرفتهدر جایگاه

های دوم و لیون تن و پس از آن ترکیه و هند در جایگاهمی ۶0احب کرده، چین در جایگاه نخست با تولید چهارم دنیا را تص

کند. چین، می تولید محصول این از تن هزار ۲8۹  سوم قرار دارند. ایران در تولید کیوی جایگاه پنجم دنیا را دارد و ساالنه
 تن هزار ۵۹۵ با را ششم جایگاه بادمجان تولید در ایران فائو، گزارش براساس  های اول تا سوم را دارند.نیوزیلند، ایتالیا رتبه

اند. ایران جایگاه هفتم تولید پیاز های اول تا سوم قرار گرفتهجایگاه در مصر و هند چین، محصول این تولید در. دارد دراختیار
های اول هند. هند، چین و ایاالت متحده آمریکا در جایگاکفرنگی دنیا را دارد که بیش از دو میلیون تن پیاز تولید میو گوجه

 ۶4رسد. چین با تولید هزار تن در سال می ۷00فرنگی ایران هم به پنج میلیون و اند. تولید محصول گوجهتا سوم قرار گرفته
اند. براساس واقع شدههای دوم و سوم ترین تولیدکننده و پس از آن هند و ترکیه در جایگاههزار تن بزرگ ۷00میلیون و 

ترین تولیدکننده این کند. بزرگهزار تن در سال تولید می ۹8ولید اسفناج جایگاه هشتم دنیا را دارد و گزارش فائو، ایران در ت
 فائو  اند.میلیون تن است و پس از آن آمریکا و کنیا در جایگاه دوم و سوم این محصول قرار گرفته ۲8محصول چین با تولید 

 1۶میلیون تن در سال نهمین جایگاه را در دنیا دارد و برزیل با تولید  ۲.۲ین اعالم کرده است تولید پرتقال ایران با همچن
 اند. ترین تولیدکننده این محصول است و پس از آن هند و چین قرار گرفتههزار تن بزرگ ۷00میلیون و 
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 روزنامه امتیاز  - 1401 خرداد ۷                                        

   فائو اعالم کرد:
 محصول کشاورزی در جهان ۲۰ه مهم ایران در تولید جایگا

محصول کشاورزی مهم جایگاه سوم تا نوزدهم دنیا را دراختیار  ۲0سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد اعالم کرد ایران در تولید  
  دارد.

ل مهم کشاورزی در جهان محصو ۲0گزارش خود اعالم کرد: ایران در تولید سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد در آخرین  
 ۲0۲0جایگاه سوم تا نوزدهم را تصاحب کرده است. آخرین آمار سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد که مبتنی بر آمارهای سال 

مناسبی در تولید محصوالت کشاورزی  دهد ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کشاورزی در جهان بوده و جایگاهاست نشان می
ایران سومین تولیدکننده بزرگ جهان در محصوالتی مانند خرما، عسل،   جایگاه سوم ایران در تولید چهار محصول  مهم دارد.

ر و عربستان های اول و دوم را به ترتیب مصمیلیون تن در سال است و جایگاه 1.۲8پسته و گردو است. تولید ساالنه خرما در ایران 
چین بزرگترین کند که پس از چین و ترکیه در جایگاه سوم قرار گرفته است،سل تولید میهزار تن ع 80دارند.ایران ساالنه 

هزار  1۹0به میزان  ۲0۲0فائو اعالم کرده که تولید پسته ایران در سال   هزار تن در سال است. 4۵8تولیدکننده عسل در جهان با 
های اول و نخست تولید رکیه سوم باشد. ایران پیش از این جایگاهث شده جایگاه ایران در جهان پس از آمریکا و تتن بوده که باع

تولید پسته ایران به شدت افت کرد. تولید پسته آمریکا در سال  ۲0۲0ها در سال کرد، اما به دلیل خشکسالیپسته را از آن خود می
ال جایگاه سوم را دارد. در تولید این محصول هزار تن در س ۳۵۶در تولید گردو هم با تولید  هزار تن بود. ایران همچنین 4۷0جاری 

ایران چهارمین تولیدکننده بادام و هندوانه در دنیا   میلیون تن جایگاه نخست و آمریکا در جایگاه دوم قرار گرفته است. 1.1چین با 
هزار تن  1۶4ت. تولید بادام در ایران ایگاه چهارم تولید دنیا را از آن خود کرده اسایران همچنین در تولید بادام و هندوانه ج  است

های دوم میلیون تن جایگاه نخست را دارد و پس از آن کشورهای اسپانیا و استرالیا در جایگاه ۲.۳۷گزارش شده اما آمریکا با تولید 
م دنیا را تصاحب کرده، چین میلیون تن هندوانه جایگاه چهار ۲.۷ید ساالنه براساس گزارش فائو، ایران با تول  اند.و سوم قرار گرفته

های دوم و سوم قرار دارند.ایران در تولید کیوی میلیون تن و پ ساز آن ترکیه و هند در جایگاه ۶0در جایگاه نخست با تولید 
را دارند.  های اول تا سومچین، نیوزیلند، ایتالیا رتبه کند.هزار تن از این محصول تولید می ۲8۹جایگاه پنجم دنیا را دارد و ساالنه 

هزار  ۵۹۵براساس گزارش فائو، ایران در تولید بادمجان جایگاه ششم را با   کند.میلیون تن کیوی تولید می ۲.۲۳چین به تنهایی 
های دوم و سوم د و مصر در جایگاهمیلیون تن جایگاه نخست و پس از آن هن ۳.۶تن دراختیار دارد. در تولید این محصول چین با 

کند. هند بزرگترین میلیون تن پیاز تولید می ۲فرنگی دنیا را دارد که بیش از اند. ایران جایگاه هفتم تولید پیاز و گوجهقرار گرفته
های دوم و جایگاه میلیون تن تولید دارد. کشورهای چین، ایاالت متحده آمریکا در ۲۶.۷تولیدکننده پیاز در جهان است و ساالنه 

میلیون تن  ۶4.۷رسد. چین با تولید میلیون تن در سال می ۵.۷فرنگی ایران هم به محصول گوجه اند. تولیدسوم قرار گرفته
براساس گزارش فائو، ایران در تولید اسفناج   اند.های دوم و سوم واقع شدهبزرگترین تولیدکننده و پس از آن هند و ترکیه در جایگاه

میلیون تن است  ۲8کند. بزرگترین تولیدکننده این محصول چین با تولید تولید می هزار تن در سال ۹8ایگاه هشتم دنیا را دارد و ج
فائو همچنین اعالم کرده است تولید پرتقال ایران با   اند.و پس از آن آمریکا و کنیا در جایگاه دوم و سوم این محصول قرار گرفته

میلیون تن بزرگترین تولیدکننده این محصول است و  1۶.۷با تولید  در سال نهمین جایگاه را در دنیا دارد و برزیلمیلیون تن  ۲.۲
  اند.پس از آن هند و چین قرار گرفته
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 کیهان روزنامه - 1401 خرداد 8                                        
 
  

  مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک مطرح کرد
 ا ارز نیماییکمبود نهاده دامی به دلیل عرضه نشدن واردات ب

های وارداتی با ارز نیمایی وارد بازار نشده است لذا بازار دچار مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اظهار کرد: هنوز نهاده
 است. کمبود نهاده

بود وگو با ایسنا، در پاسخ به این سؤال که آیا حذف ارز ترجیحی به نفع صنعت دامپروری کشور تافشین صدر دادرس در گف 
ناپذیر بود و این ارز باید تومانی امری اجتناب 4۲00رسد حذف ارز به شرایط اقتصادی کشور به نظر مییا خیر؟ گفت: باتوجه 

این است باید پیش از حذف آن به آثار و تبعاتی که به دنبال دارد  شد. اما نکته مهماز ساختار اقتصادی و مالی کشور حذف می
تومانی مطرح  4۲00بحث حذف ارز  1400ماه سال گرفت. وی ادامه داد: دیریزی صورت میرنامهشد و برای آن بتوجه می

شد که امروز حمایتی تصویب میهای تازگی وارد فاز اجرایی شده است. باید پیش از اجرای این طرح برنامهشد اما این اتفاق به
قدامات الزم برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان انجام ماندیم. اگرچه در جریان هستیم که اها نمیمعطل این برنامه

ها با ارز نیمایی وارد بازار نشده است و بازار دچار شده است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور خبر داد: هنوز نهاده
رفت و بعد از ن فروش میهزار توما ۹کمبود نهاده است. همین کمبود باعث شده جوی داخلی که قبل از حذف ارز با قیمت 

هزار تومان برسد. صدر دادرس تصریح کرد: اینکه حذف ارز  1۵رسید به حدود هزار تومان می 1۲بایست به حذف ارز می
موقع اقدامات حمایتی را انجام ستگی به عملکرد دولت دارد. اگر دولت بهترجیحی به نفع صنعت دامپروری کشور است یا نه ب

توان چالش را به فرصت تبدیل کرد. اما ی خسارتی که ممکن است از این محل وارد شود، گرفته شود میموقع جلودهد و به
ریزی نباید فقط روی فت: برنامهبین تأخیری ایجاد شود خسارت بسیاری به تولیدکنندگان وارد خواهد شد. وی گاگر در این 

سازی است یا ا مشخص شود آیا این برنامه مطرح شده قابل پیادهکاغذ باشد بلکه باید در میدان هم مورد بررسی قرار گیرد ت
 خیر. 



 

31 

 

  ایران روزنامه - 1401 خرداد 8                                        

  شودمیتر دست سودجویان از بازار گوشت کوتاه
 بار تهرانغرفه اصلی تره 15عرضه گوشت ارزان در 

 4۲00الن درصدد افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار هستند و از سوی دیگر اصالح ارزگروه اقتصادی/ در شرایطی که دال
ر حرکت کنند، اما ها در بازاثباتی قیمتهای دامی باعث شد تا سودجویان به سمت بیتومانی و اعالم قیمت جدید برای نهاده

مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی طی هستند.ها بتدریج در حال تعدیل طی روزهای گذشته در فرایند عرضه و تقاضا، قیمت
اند و دولت سیزدهم هم در ها برای کاهش قیمت گوشت قرمز خبر دادهروزهای اخیر بارها از اجرای تمهیدات و تشدید نظارت

 ا در بازار اتفاق بیفتد. هتالش است تا اصالح قیمت

 تن به بازار 100واردات روزانه 

قرمز از کشورهای مختلف به کشور است تا کمبودی در بازار  تن گوشت 1۲0تا  100زانه یکی از راهکارهای دولت واردات رو
عوارضی  1401ه به وجود نیاید و قیمت گوشت مجدداً دچار شوک نشود. عالوه بر این در حال حاضر دولت طبق احکام بودج

ه است به همین دلیل مشکلی در تأمین برای صادرات دام سبک و سنگین اعمال و به گمرکات نیز این موضوع را ابالغ کرد
هزار  ۹۵0تا  ۹00طبق آمار جدید سازمان دامپزشکی، نیاز ساالنه کشور به گوشت قرمز بین بازار گوشت قرمز نخواهیم داشت.

شود و هزار تن آن از محل واردات تأمین می 100هزار تن از محل تولیدات داخلی و نزدیک به  8۵0تا  800تن است که بین 
 گفته مسئوالن کمبودی در تولید دام زنده و گوشت قرمز مورد نیاز کشور نداریم.  طبق

 مازاد گوشت قرمز درکشور

ش عرضه گوشت قرمز خصوصاً گوشت جاری با افزایطبق اعالم منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور، طی سال
رو جاری با افزایش محسوسی روبهمز در شش ماه ابتدایی سال رود روند عرضه گوشت قرایم و انتظار میرو بودهگوسفندی روبه

های انبا توجه به مازاد تولید دام در استشود.ها نیز در بازار عرضه میهای پرواری سایر دامبر بره که عالوهطوریباشد، به
رو خواهیم ه با افزایش عرضه روبههای آیندجنوبی و غربی کشور از جمله خوزستان، فارس، ایالم، کرمانشاه و لرستان در ماه

بنابراین با وجود کاهش تقاضا و مازاد جمعیت دامی به انضمام تالش دولت سیزدهم برای تنظیم بازار این محصول از بود.
رسد قیمت این محصول در بازار متعادل باشد اما هر گونه منجمد به کشور، به نظر می طریق واردات گوشت قرمز گرم و

 های دامی و گوشت سفید نیز بر بازار این محصول تأثیرگذار است. در محصوالت دیگر چون نهادهنوسان قیمت 

 بارتره و میوه میادین در گوشت عرضه برای دامداران اتحادیه درخواست 

کشور گفته  های کشاورزی دامداران ایران نیز با تأکید بر مازاد تولید دام دررعامل اتحادیه سراسری تعاونیمجتبی عالی، مدی
عالی کند.«هزار تومان پرداخت می80تا  ۷۵ازای هر کیلوگرم گوشت گوساله به دامدار است: »شرکت پشتیبانی امور دام به

بار شده استار عرضه مستقیم گوشت قرمز در میادین میوه و ترهبار خوهمچنین از رئیس سازمان میادین میوه و تره
بار شهرداری تهران این ای به رئیس سازمان میادین میوه و ترهران کشور با ارسال نامهمدیرعامل اتحادیه سراسری دامدااست.

های کشاورزی طریق تشکل طور عنوان کرده است: »با توجه به دستور وزیر جهاد کشاورزی برای توزیع مستقیم تولیدات از
های اصلی میادین میوه و غرفه از غرفه 1۵در ها و کاهش قیمت گوشت قرمز، این اتحادیه در نظر دارد به منظور حذف دالل

های باالتر بار قیمتبا عرضه مستقیم گوشت قرمز در میادین میوه و ترهبار تهران اقدام به عرضه مستقیم این کاال کند.«تره
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و شقه بار قیمت هر کیلاکنون در میادین میوه وترههزار تومان برای هر کیلو گوشت روند کاهشی خواهد داشت. ۲00از 
هزار  1۷۷تومان، راسته بدون استخوان  ۶00هزار و  1۲۵تومان، راسته با استخوان گوسفندی  ۹00هزار و  11۶گوسفندی 

 1۳۹تومان، ران گوسفندی با استخوان  ۷00هزار و  111ندی تومان، گردن گوسف 800هزار و  11۹تومان، سردست گوسفندی 
های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی ومان است. هرچند قیمتهزار ت 1۳۹تومان و ران گوساله  ۵00هزار و 

 مناطق بیشتر یا کمتر باشد. 
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  اطالعات روزنامه - 1401 خرداد 8                                        

 
 توزیع مستقیم گوشت قرمز در تهران

هاد کشاورزی تشکل های بخش خصوصی توزیع مستقیم مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران اعالم کرد: به دستور وزیر ج
  گوشت را انجام می دهند. 

که برای توزیع  کرد درخواست تهران شهرداری بار وتره میوه مدیریت سازمان به ای نامه در عالی مجتبی فارس، گزارش به 
 غرفه در اختیار این اتحادیه قرار دهد.  1۵مستقیم گوشت در تهران 
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  اقتصاد دنیای روزنامه - 1401 خرداد 8                                        

 
 کاهش عرضه گوشت قرمز در بازار

نسبت  1401های رسمی کشور در فروردین دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاهگزارش مرکز آمار ایران نشان می
های رسمی شده در کشتارگاهت. بدین ترتیب، مقدار گوشت قرمز عرضهدرصد کاهش داشته اس1۳ماه قبل )اسفند( در حدود به

ها بوده است. بیشتر از سایر دامهزارتن رسید. از این میزان، سهم گوشت گاو و گوساله 4۷به حدود  1401کشور در فروردین 
شده را به خود از وزن کل گوشت قرمز عرضهدرصد ۵4تن، ۳۷1هزار و ۲۵براساس این گزارش، گوشت گاو و گوساله با 

تن، به 10۶8تن و سایر انواع دام با  ۲۶8۹تن، بز و بزغاله با 8۲4هزارو1۷اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره نیز با 
اند. بر اساس گزارش هشده را به خود اختصاص داددرصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه۲/ ۳درصد و ۵/ ۷درصد،  ۳8ترتیب 

کرده هزار، ران پاک1۷۲هزار، ران کامل ممتاز گوسفندی 1۵۹سایت تحلیل بازار، راسته با استخوان گوسفندی با قیمت کیلویی 
هزار، شقه الشه 1۲8شقه سردست گوسفند هزار، نیم8۹هزار، دمبالیچه گوسفندی 1۶۳ماهیچه گوساله هزار، 1۶۶گوساله 

هزار، گردن 14۷تومان قیمت خورده است. همچنین قلوگاه گوساله هزار1۳۵شقه ران گوسفندی هزار و نیم1۲۹ندی گوسف
اقتصاد« این ارقام در اس مشاهدات خبرنگار »دنیایتومان قیمت خورد. البته بر اسهزار1۶و قلم گوساله  1۲۹گوساله 
 های فوق دارد. درصد تفاوت با فهرست قیمت10داری منطقه، تا های مختلف شهر تهران و بر اساس سطح برخورفروشگاه
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  حمایت - 1401 خرداد 8                                        

 
 توزیع مستقیم گوشت قرمزبرای کاهش قیمت

مستقیم گوشت دیرعامل اتحادیه سراسری دامداران اعالم کرد: به دستور وزیر جهاد کشاورزی تشکل های بخش خصوصی توزیع م
ای به سازمان مدیریت میادین میوه وتره بار شهرداری را انجام می دهند. عالی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور طی نامه

ای توزیع مستقیم گوشت در تهران در اختیار قرار دهد. در این نامه آمده است:»به دستور وزیر غرفه بر 1۵تهران درخواست کرد که 
رزی در خصوص توزیع مستقیم تولیدات از طریق تشکل های تخصصی به منظور کاهش قیمت گوشت قرمز و حذف جهاد کشاو

غرفه از غرفه های اصلی سازمان میادین میوه  1۵دالالن، این اتحادیه در نظر دارد جهت توزیع گوشت قرمز به صورت مستقیم در 
 صوص واگذاری این غرفه ها اقدام کنید«. وو تره بار تهران اقدام نماید، لذا خواهشمند است در خ

 مازاد تولید صورت در آزاد شدن صادرات مرغ 

رجیحی، گفت: تعرفه صادرات ت ارز حذف از بعد کشور طیور صنعت از دولت های حمایت تشریح ضمن کشاورزی جهاد وزیر معاون

 برنامه فرایند در اینکه بیان با نژاد دماوندی نحسی.است آزاد صادرات مازاد، تولید وجود صورت در و شده حذف مرغ تخم مرغ و

 وزارت های معاونت از تعدادی و میهن مرغداران سراسری اتحادیه از متشکل بنده مسئولیت با ای کمیته مرغ تخم تولید ریزی
ولیدکنندگان را کشاورزی تشکیل شده تا ما بتوانیم به صورت هفتگی قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را تعیین و تولید مازاد ت جهاد

خریداری و در سردخانه ها ذخیره سازی کنیم.وی با بیان اینکه از چهارشنبه هفته گذشته این کمیته تشکیل شده است، افزود: در 
هفته تعدادی تولید می شود که باید به مراکز پرورشی منتقل شود و بر این اساس شرکت  حوزه جوجه یکروزه گوشتی نیز در هر

معاون وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: در این طرح، مرغدار ام تولید قراردادی را در دستور کار خود قرار داده است.پشتیبانی امور د
رکت پشتیبانی امور دام تحویل می گیرد و اقدام به دولت می کند، به اندازه تعداد جوجه های دریافت شده، نهاده مدت دار از ش

تواند آن را در بازار بفروشد یا اینکه شرکت پشتیبانی امور دام آن را به نرخ مصوب خریداری زمانی که تولید انجام شد، مرغدار می 
ور جد پیگیری و تعرفه آن حذف شده است، می کند. دماوندی نژاد با اشاره به اینکه صادرات برای مرغ گوشتی و تخم مرغ به ط

ازارهای منطقه صادر خواهد شد. وی دربار گله های مادر و مرغ های گفت: در صورتی که با تولید مازاد مواجه باشیم این مازاد به ب
د افزود: براین اساس اجداد نیز توضیح داد که برای این گروه نیز برنامه جامع حمایتی تدوین شده که ابالغ خواهد شد. دماوندی نژا

دان اعتباری یا مدت دار برای تولید خود پرورش دهندگان گله های مادر و مرغ اجداد می توانند از شرکت پشتیبانی امور دام 
دریافت کنند تا ما بتوانیم بخشی از هزینه های تولید آنان را به ویژه در حوزه تغذیه پوشش دهیم تا نگرانی بابت تولید جوجه 

 نیز وجود نداشته باشد. یکروزه 

 هزار تومان تعیین شد20فروشی هر کیلو شکر فله قیمت خرده

هزار تومان تعیین شد، همچنین قیمت این محصول درب کارخانه و ۲0کننده وگرم شکر فله برای مصرفحداکثر قیمت هر کیل
تومان، انگیزه  18000افزایش قیمت به تومان بود که با  1۳۲00هزار تومان است. قیمت شکر پیش از این 18صورت عمده به

ش از این باعث شده بود که واردات برای بخش خصوصی تومانی پی ۲00هزار و  1۳واردات این محصول ایجاد شد؛ وجود قیمت 
 هزار ۳۵هزار تومان تا  ۲۵کیلوگرمی گرمی و یک۹00شده در اوزان بندیصرفه نباشد. بر اساس گزارش ها، هر بسته شکر بستهبه

 رسد. تومان به فروش می
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 قیمت گوشت منجمد در میادین

باعث شده روند واردات گوشت منجمد از کشورهای دیگر ادامه یابد های اخیر افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار کشور در ماه
بار سازی و به بازار عرضه شده است. در میادین میوه وترهصورت منجمد ذخیرهاما در کنار آن مازاد تولید دامداران داخلی نیز به

 رسد.وشت گرم به فروش میتر از گعالوه بر گوشت گرم، گوشت قرمز منجمد داخلی و وارداتی نیز با قیمتی پایین
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ناسب دولت بر پیش بینی سهمیه لبنیات در کاالبرگ الکترونیک خانواده ها تاکید دارد اما کارشناسان نگران خطرات اجرایی نشدن این وعده یا مت

  نبودن میزان آن با نیاز غذایی خانوار هستند
 کاالبرگ لبنیات را چاق کنید

 مصطفی عبدالهی  
کیلوگرم برای هر فرد، یعنی چیزی حدود نصف میانگین سرانه جهان  ۷0تا  ۵0لبنیات در کشور ما ساالنه  سرانه فعلی مصرف 

، پایین تر از این هم خواهد آمد و تبعاتش است و پیش بینی می شود در صورت غفلت از آن در کاالبرگ های الکترونیک
آن طور که مسئوالن   ولت؛ قرار گرفتن لبنیات در کاالبرگوعده د  دامن گیر نظام سالمت و بهداشت و درمان خواهد شد.

د. حجت دولتی وعده داده اند، لبنیات یکی از کاالهایی است که در کاالبرگ الکترونیکی در حال طراحی قرار داده خواهد ش
ت، چهار کاالیی هستند که مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیاعبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفته است: 

. به محض آماده سازی کاالبرگ الکترونیکی، سهمیه های مناسبی برای مردم در چهار قلم ذکر شده اختصاص پیدا خواهد کرد
سهمیه ی دیگر از متولیان را به فال نیک می گیریم اما نمی توانیم این سوال را نادیده بگیریم که این وعده وزیر رفاه و تعداد

   ذکر شده، چه متر و معیاری دارد؟ مناسب

  سرانه رو به افول مصرف لبنیات

یک دهه اخیر  بهمن سال گذشته بود که روزنامه دولت، در گزارشی تفصیلی به چرایی کاهش مصرف لبنیات در کشور طی 
درصدی  ۳0کاهش   رد، از جمله:پرداخت و به نقل از مسئوالن و کارشناسان این حوزه، آمارهای نگران کننده ای را منتشر ک

   مصرف طی دو سال کرونایی
به  درصد از مصرف شیر در کشور کاسته شود و با توجه ۳0* شیوع کرونا و افزایش قیمت لبنیات در دو سال اخیر سبب شد 

   رو شود.رود مصرف شیر با کاهش بیشتری هم روبه، انتظار می1400درصدی شیر در سال  ۶0تا  ۵0افزایش قیمت 

   حذف لبنیات از سفره دهک های پایین

* به گفته دکتر زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، حاال دیگر مصرف شیر، ماست و پنیر از 
ودکان در خونی و سوء تغذیه کهای پایین جامعه حذف شده است که این امر سبب کوتاه قدی، کمبود کلسیم، کمه دهکسفر

   بین مردم جامعه خواهد شد.
کند که اگر این آمار را ساالنه گرم لبنیات مصرف می 1۹0* بر اساس آخرین آمارهای وزارت بهداشت، هر ایرانی روزانه 

های لبنی معتقد است کیلوگرم است. البته اتحادیه تعاونی ۷0ساالنه مصرف لبنیات در کشورمان حدود  محاسبه کنیم سرانه
کیلوگرم است. این عدد را فقط با میانگین سرانه مصرف شیر در جهان مقایسه  ۵0ما کمتر از  انه کنونی مصرف لبنیات مردمسر

آمارهای رسمی را به استناد   کیلوگرم در سال هم می رسد. ۳00ا کیلوگرم است و در برخی کشورهای اروپایی ت 1۵0کنیم که 
ولت آوردیم که کمی خیالمان را راحت کند و مطمئن باشیم که دولت سیزدهم، خودش روزنامه د 1400از گزارش هفتم بهمن 

یک   نخواهد بود. هم به خوبی از وضعیت بغرنج و نگران کننده مصرف لبنیات در کشور خبر دارد و قطعا به آن کم توجه
ازی یارانه ها و آزاد شدن قیمت لبنیات، آن اما نمی توانیم نگران نباشیم از این که در اجرای طرح مردمی س  نگرانی بزرگ
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چه به عنوان سهمیه لبنیات در کاالبرگ های الکترونیکی در نظر گرفته خواهد شد، کمتر از نیاز خانواده ها پیش بینی شود و 
اسب با نیاز سهم لبنیات باید متن  این باشد که این نیاز اساسی تغذیه، از سفره خانواده های بیشتری حذف شود. خروجی اش
ای و صنایع غذایی کشور درباره اهمیت این موضوع به خراسان پژوهشگر انستیتو تحقیقات تغذیه دالرام قدسی  خانوار باشد
ایش پیدا می کند، متاسفانه سهم مواد مغذی مثل لبنیات در سبد غذایی جامعه، به ویژه وقتی قیمت اقالم غذایی افزمی گوید: 

ر پایین می آید و به همین دلیل باید این ماده غذایی در یارانه مستقیم دولت، چه به صورت یارانه نقدی و قشرهای آسیب پذی
ود و بر روند توزیع آن نیز نظارت کافی وجود داشته چه به صورت کاالبرگ، به میزان مناسب و متناسب با بعد خانوار دیده ش

درخصوص تحمیل بار  هشدار  .ذایی خاص را دریافت و مصرف می کنندباشد تا مطمئن باشیم خانواده ها قطعا این نیاز غ
وارض ناشی از قدسی این هشدار را هم می دهد که اگر این کار انجام نشود، باید منتظر ع  اقتصادی به نظام سالمت کشور

ر اقتصادی بسیاری را به نظام کاهش مصرف لبنیات در جامعه باشیم و با توجه به آثار آن روی سالمت افراد، در آینده با
       سالمت کشور تحمیل خواهد کرد.

    در صورت اراده دولتحفظ سرانه فعلی،   سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی در گفت و گو با خراسان مطرح کرد: 

ن باره به خراسان می گوید: رایزنی هایی درباره سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی هم در ای سید محمدرضا بنی طبا
بنی طبا   سهمیه لبنیات کاالبرگ الکترونیک انجام شده اما ما هم منتظر برنامه نهایی وزارتخانه های صمت و رفاه هستیم.

رهای پنج دهک ید و سهمیه مناسب شیر، ماست و پنیر برای خانوامی افزاید: طبق رایزنی های اولیه، اگر دولت پای کار بیا
پایین در کاالبرگ آن ها تامین شود، می توانیم امیدوار باشیم سرانه مصرف لبنیات در کشور الاقل در همین حد فعلی باقی 

جمن صنایع فراورده های وی درباره پیشنهادهای ان  بماند اما در صورت اجرای ناقص، احتمال کاهش سرانه هم وجود دارد.
دانش آموزان سراسر کشور و دهک های  ین بحران هم می گوید: دولت باید تامین لبنیات مورد نیازلبنی برای جلوگیری از ا

و به عنوان مثال، توزیع شیر در مدارس می تواند سرانه مصرف لبنیات در کشور را حدود  پایین جامعه را هدف اصلی قرار دهد
در چند استان اجرا شود و تامین شیر هم به شکل مناقصه ای با افزایش دهد اما با شیوه فعلی که قرار است فقط کیلوگرم  14

        در اولویت قرار گرفتن شیرهای ارزان تر و بی کیفیت باشد، نمی توان انتظار تغییر خاصی در این حوزه داشت.
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سترده ویدئوی خالی کردن یک کامیون جوجه یک روزه داخل یک گودال، دادگستری اردبیل از تعقیب کیفری عامالن این جنایت خبر با انتشار گ

  داد
 معدوم کردن هزاران جوجه یک روزه در اردبیل!

ضای در دفن چندین هزار جوجه زنده که تصاویر ویدئویی آن درفدر پی اقدام یکی از واحدهای پرورش مرغ در اردبیل 
ای داشت، جالل آفاقی، معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان اردبیل از ورود سریع مجازی بازتاب گسترده

  دادستانی به موضوع و تشکیل پرونده قضایی خبر داد.
ندین هزار اردبیل گفت: به دنبال انتشار تصاویری از منهدم کردن چ معاون اجتماعی و پیشگیری رئیس کل دادگستری استان 

جوجه در اردبیل، عامالن این اقدام در استان تحت تعقیب کیفری هستند. جالل آفاقی افزود: به دنبال اقدام غیرقانونی و غیر 
ن در فضای مجازی بازتاب های پرورش مرغ در اردبیل در دفن چندین هزار جوجه زنده که تصاویر آشرعی یکی از واحد

ار است، دادستانی اردبیل به صورت مستقیم به این موضوع ورود کرده و تا تشخیص عامل یا ای داشته و در حال انتشگسترده
ها را ادامه خواهد داد. وی این عمل را غیرشرعی، غیراخالقی و غیرقانونی دانست و اظهار کرد: عامالن این اقدام بررسی

   مجرمانه قطعی است. قضایی استان برای مجازات سنگین عامل یا عامالن این عملتصمیم دستگاه 
معاون اجتماعی و پیشگیری رئیس کل دادگستری استان با یادآور شدن حقوق حیوانات، این عمل را از جنبه اقتصادی نیز به 

وق مردم دانست و از متولیان امر در ویژه در شرایط تورم و گرانی فعلی، به نوعی اخالل در نظام اقتصادی و تضییع حق
رتبط خواست اقدامات الزم را به منظور پیشگیری از تکرار موارد مشابه انجام دهند. گفتنی است، از دیروز های اداری مسازمان

ای و های زنده در اردبیل توسط یک خودروی باری، موجب ناراحتی و تاسف مخاطبان رسانهفایل ویدئویی دفن جوجه
که جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان ایندر همین حال معاون بهبود تولیدات دامی   ان شده است.شهروند

پزشکی استان اطالعی از این موضوع نداشتند،گفت: با افراد متخلف در این زمینه برخورد قانونی خواهند کرد. نوبخت و دام
ین زمینه خودداری کنند، زده در ان توصیه کرد از هرگونه اقدام خودسرانه و شتاباژدری به تولیدکنندگان صنعت طیور در استا

  در غیر این صورت سازمان جهاد کشاورزی استان با متخلفان برخورد خواهد کرد.
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گوید از تولیدکنندگان حمایت یک روزه را با زیان هنگفتی مواجه کرده اما دولت می تقاضای خرید از سوی مرغداران، تولیدکنندگان جوجه کاهش

  کندمی
 شود؟کشی متوقف میجوجه

کی از این کم یروزه در فضای مجازی منتشر شد که دستسازی تعداد زیادی جوجه یکهایی از معدومدر روزهای اخیر کلیپ
هزار جوجه به تصویر 80خردادماه امسال بود. در این کلیپ امحای ۶روز پیش یعنی جمعه ۲ها با ذکر تاریخ مربوط به کلیپ

سال پیش نیز ۲دهد، بار نیست که رخ میشدند. این اتفاق برای نخستینای دلخراش معدوم میکشیده شده بود که به شیوه
های تولیدی روی دست تولیدکنندگان ماند و برای کاهش هزینه تولید بخش کرونا جوجهدرپی کاهش تقاضای مرغ در آغاز 

کشی، جدید و چه بخشی قدیمی و مربوط به های جوجهها امحا شدند. گذشته از اینکه چه بخشی از کلیپزیادی از این جوجه
بل توجه و بررسی است؛ یکی از دید امنیت منظر قا۲سال پیش رخ داد، این تصاویر از ۲اتفاقی مشابه باشد که در فروردین 
های گذشته روند تر است توجه به این رویداد دلخراش از منظر اخالقی است. در هفتهغذایی و دیگری که از آن نیز مهم

سازی یارانه و پرداخت مستقیم آن به مردم و اصالح نظام تامین ارز واردات، منجر به افزایش قیمت چند قلم از هدفمند
ناپذیر بود اما در های اساسی ازجمله مرغ و تخم مرغ شده و گرچه این اصالح اقتصادی به باور کارشناسان اقدامی اجتنابکاال

های تامین ارزاق را برای قشر ضعیف جامعه افزایش داده است. اما فراتر از تامین کاالهای اساسی و مدت دشواریکوتاه
صاویری در فضای مجازی در پی دارد آزردن و جریحه دار کردن احساسات و عواطف های اقتصادی، آنچه انتشار چنین تدغدغه

مردم و عبور از اصول اخالقی و عواطف انسانی است. اینکه آیا برای جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران و تولیدکنندگان جوجه 
ا خیر؟ پرسشی است که کارشناسان این حوزه حلی دیگر جز توسل به کشتار گستره این موجودات زنده وجود دارد یروزه راهیک

رحمی و سنگدلی سازی و گسترش حس بیباید به آن پاسخ دهند اما پاسخ هرچه باشد از خشونت آشکار این تصاویر و عادی
 در جامعه کم نخواهد کرد. 

 عکس و فیلم منتشر نشود

در پی داشت، انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه روزه های یکسازی جوجههای معدومهایی که انتشار فیلمدر پی واکنش
طلب عملیات خردادماه از اعضای خود خواست برای جلوگیری از سوءاستفاده عوامل فرصت4ای به تاریخ یکروزه در نامه

روزه از سوی مرغداران، زیان تولیدکنندگان سازی بدون انتشار فیلم انجام شود. کاهش شدید تقاضای خرید جوجه یکمعدوم
روزه را افزایش داده و در این حقیقت شکی نیست که زیان این بخش از نظام تولید کشور باید به هر طریق کاهش وجه یکج

تامین این اقالم را برای فعاالن حوزه تولید دام و  ها در یک ماه اخیر هزینهیابد یا جبران شود. اصالح نرخ ارز واردات نهاده
نیز درپی کاهش شدید تقاضای مصرف مرغ، زیان فراوانی به تولیدکنندگانی  ۹۹هار سالشدت افزایش داده است. بطیور به

ریزی اسفندماه را با توجه به افزایش تقاضا در شب عید، از میزان عادی باالتر نیز برده بودند. در آن زمان وارد شد که جوجه
رسد دولت کاهش نظر میدنبال داشت. اما این بار بهههای منفی بسیاری بروزه واکنشهای یکنیز انتشار تصاویر امحای جوجه

 زیان تولیدکنندگان را در دستور کار قرار داده و برای این کار تدابیری درنظر گرفته است. 

 راهکارهای حمایتی دولت

نده و هزینه راهکار دولت برای تامین کاالهای اساسی مردم بدون تحمیل زیان به تولیدکن۲خرید تضمینی و تولید قراردادی، 
ریزی واحدهای تولیدی، کنندگان است. پس از تأکید مکرر وزیر جهادکشاورزی بر کاهش ریسک تولید جوجهباال به مصرف



 

41 

 

های حمایتی دولت های خبری تلویزیون شیوهوگو با یکی از بخشمعاون امور دام وزارت جهادکشاورزی روز گذشته در گفت
دماوندی نژاد با بیان اینکه جوجه یکروزه تولیدی کشور باید در فضای پرورش قرار بگیرد، از مرغداران را تشریح کرد. حسین 

گفت: بر این اساس شرکت پشتیبانی امور دام کشور تولید قراردادی را با مرغداران در دستور کار قرار داده به این شکل که 
کند. در ت پشتیبانی امور دام دریافت و اقدام به تولید میدار از شرکصورت مدتبه مرغداران به تعداد جوجه تولید شده نهاده

این روش تولیدکنندگان مختارند که مرغ تولیدی خود را به بازار عرضه کنند یا با نرخ مصوب تحویل شرکت پشتیبانی امور 
 دام دهند. 

 تسهیل روند صادرات

و حذف تعرفه صادرات مرغ و تخم مرغ، پس از  طور جدیگفته معاون وزیر جهادکشاورزی، با پیگیری بحث صادرات بهبه
های منطقه هدایت تامین کافی ذخایر مورد نیاز کشور از حیث این محصوالت، مازاد تولید مرغ و تخم مرغ کشور به سمت بازار
حمایتی دولت، های خواهد شد تا مازاد تولید زیانی برای تولیدکنندگان به همراه نداشته باشد. دماوندی نژاد افزود: در سیاست

روزه تخمگذار و گوشتی نیز برنامه کاملی تدارک دیده و از روز گذشته ابالغ شده های مادر جوجه یکبرای تامین خوراک گله
دار و اعتباری از شرکت پشتیبانی امور دام از تسهیالت الزم در توانند با دریافت دان مدتدهندگان میکه براساس آن پرورش

مرغ نیز دولت حمایت از گفته معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی در بخش تخمرخوردار شوند. بهجهت ادامه تولید ب
تولیدکنندگان را در دستور کار دارد به این شیوه که کمیته تخصصی و فنی مرکب از اتحادیه مرکزی تولیدکنندگان مرغ 

مرغ امور دام شکل گرفته که تعیین قیمت هفتگی تخم های وزارت جهاد به مدیریت معاونتخمگذار میهن و تعدادی از معاونت
 دهد. سازی مازاد تولید انجام میرا با هدف خرید و ذخیره
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