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  تكليف قيمت خريد تضميني گندم در هفته آينده تعيين

 23اي فوري كه دوشنبه هفته آينده (گذاري محصوالت استراتژيك قرار است در جلسهشوراي قيمت دنياي اقتصاد :
گيري كند. كاظم خاوازي، تصميم 1399- 1400شود، درباره قيمت خريد تضميني گندم در سال زراعي فروردين) برگزار مي

اي به اعضاي اين شورا از تشكيل جلسه در تاريخ مذكور خبر داده و از اعضا خواسته در اين وزير جهاد كشاورزي طي نامه
ايران در گزارشي كه اخيرا منتشر كرده بود اعالم كرد قرار اين در حالي است كه شركت بازرگاني دولتي   جلسه حضور يابند.

هاي خوزستان، سيستانهاي فارس و كرمان، در استانماه، خريد تضميني گندم عالوه بر استاناست از نيمه دوم فروردين
بازرگاني دولتي  شركت  ها عمليات خريد تضميني انجام شود.وبلوچستان و بوشهر نيز آغاز و به دنبال آن در ساير استان

ميليون تن است، طبق نظر شوراي اقتصاد  9جاري بيش از ايران با اعالم اينكه برآورد اوليه از خريد تضميني گندم در سال
برپايه اين گزارش، امسال بر اساس   قيمت مصوب خريد تضميني گندم را چهار هزار تومان براي هر كيلوگرم اعالم كرد.

هزار هكتار زمين زراعي زير كشت گندم رفته كه نسبت به سال گذشته  152ميليون و  6ي، اعالم وزارت جهاد كشاورز
استان به  31مقدار خريد تضميني گندم از كشاورزان  99در سال    درصد افزايش داشته است. 2/ 3كشت اين محصول 

ميليارد ريال  700زار و ه 208هاي خريداري شده بيش از هزار تن رسيد كه ارزش ريالي گندم 200هشت ميليون و 
هزارتومان به ازاي هر كيلوگرم تعيين كرده؛ اما  4شوراي اقتصاد قيمت خريد تضميني گندم براي سال زراعي جاري را   بود.

هاي بزرگ بخش كشاورزي به استناد آناليز قيمت انجام شده معتقدند با توجه به افزايش قيمت عوامل گندمكاران و تشكل
  هزارتومان باشد  5مت خريد تضميني هر كيلوگرم گندم بايد توليد، حداقل قي
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  محقق كشاورزي در طرح ياوران توليد مشاركت دارند400هزار و  يك

  رئيس مؤسسه آموزش و ترويج كشاورزي كشور: 

مركز جهاد كشاورزي در كشور وجود دارد كه براي 400هزار و كشاورزي گفت: اكنون يكرئيس مؤسسه آموزش و ترويج 
ها در قالب طرح ياوران توليد به عنوان معين تعيين شده و اين افراد با حضور در عرصههر كدام از اين مراكز، يك محقق به

هاي بخش كشاورزي مؤيدي در نشست انتقال يافتهاكبر به نقل از ايرنا، علي »سبزينه«كنند. به گزارش كشاورزان كمك مي
علمي در مجموعه سازمان استان بوشهر كه به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، افزود: همچنين بيش از دوهزار هيئت

تواند نقشي هاي محققان به بخش اجرا ميتحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي سراسر كشور حضور دارند كه انتقال يافته
ر جهش توليد در بخش كشاورزي داشته باشد. وي اظهار كرد: اگرچه نظام مديريت ترويج در چند سال گذشته اجرايي مهم د

در بخش آموزش و ترويج، كارهاي مهم و موثري در سال گذشته انجام گرفت كه همچنان ادامه دارد.  ريزيشد، اما با برنامه
هاي كشاورزي بود كه به اوران توليد با هدف انتقال دانش محققان به عرصهها، طرح يمؤيدي ادامه داد: ازجمله اين برنامه

گذارند. رئيس مؤسسه آموزش و ترويج كشاورزي با هاي تحقيقاتي خود را در اختيار بخش اجرا مياين وسيله محققان يافته
هاست، آن، حضور محققان در عرصههاي جديد بايد به كمك اجرا و كشاورز بيايند و الزمه كه دانش و يافتهتأكيد بر اين

بنيان مدنظر است كه سازمان هاي دانشزيست و كاهش فقر در فعاليتافزود: نوآوري، افزايش توليد، پايداري در محيط
اندازي رسمي شبكه آموزش كشاورزي، تحقيقات كشاورزي بايد در اين زمينه ورود كند. وي اضافه كرد: همچنين با راه

هاي علمي خود را با توانند همه داشتهشود و محققان اين گونه ميصورت زنده برگزار ميآموزشي به كارگاه100روزانه 
برداران در ميان بگذارند. مؤيدي يادآور شد: در سال گذشته كه شبكه آموزش كشاورزان به كارشناسان، كشاورزان و بهره

اشت و انتظار داريم اين شمار افزايش يابد. رئيس مؤسسه هزار مخاطب داندازي شده بود، روزانه پنجصورت آزمايشي راه
اي مخصوص كشاورزي با عنوان استوديو كشاورز را ازجمله اندازي استوديو و فضاي رسانهآموزش و ترويج كشاورزي راه

ها با استانتر مؤيدي ادامه داد: در زمان حاضر بيش  هاي مهم در راستاي تقويت بخش كشاورزي عنوان كرد.ديگر اقدام
هايي كه جاري استانرود در سالاند و انتظار ميجذب اعتبار مناسب از سازمان برنامه و بودجه به استوديو كشاورز مجهز شده

ها براي اندازي كنند. وي يادآور شد: نبود هنرستان كشاورزي ازجمله ديگر نقيصهاند نيز اين استوديو را راههنوز موفق نشده
هنرستان و امسال نيز 14ريزي انجام شده، سال گذشته رفت كه با تالش و برنامهن باسواد به شمار ميتربيت كشاورزا

واحد افزايش يابد. رئيس مؤسسه 40جاري اين شمار به شود و تالش خواهد شد تا پايان سالاندازي ميهنرستان ديگر راه16
گذشته قطع شده بود كه با رايزني انجام شده با سازمان آموزش و ترويج كشاورزي گفت: اعتبارات ملي براي ترويج در 

ريزي، اين رديف اعتباري بار ديگر احياء شد و از سال گذشته اعتباراتي براي انجام كارهاي آموزشي و مديريت و برنامه
  ترويجي اختصاص يافت. 
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  سوم بذر محصوالت زراعي توسط شبكه تعاوني روستايي توليد ساالنه يك

  ها خبر داد  مديركل دفتر توسعه خدمات فني و كشاورزي تعاوني

 28سايت فرآوري و بوجاري بذر رسمي در 95ها گفت: اين شبكه با مديركل دفتر توسعه خدمات فني و كشاورزي تعاوني
كند. به ريزي ساليانه توليد و توزيع ميمحصوالت زراعي اساسي را بر اساس برنامهسوم بذر استان كشور، بيش از يك

هاي سازمان مركزي نقل از ايانا، محسن تواضع، مديركل دفتر توسعه خدمات فني و كشاورزي تعاونيبه» سبزينه«گزارش 
توسعه صنعت » هازداييها، مانعد؛ پشتيبانيتولي«تعاون روستايي، با اشاره به اين كه براي تأمين امنيت غذايي كشور در سال 

كننده در توسعه، اشتغال، ها در دستور كار است، گفت: توسعه صنعت بذر ساختاري تعيينترين نهادهعنوان يكي از مهم بذر به
ت يابي به خوداتكايي در محصوالتقويت، تحكيم و افزايش توليد محصوالت اساسي است. وي ادامه داد: از طرفي دست

تواند از اقدامات اساسي پدافند غيرعامل در بخش كشاورزي براي اي برخوردار است و توليد بذر ميزراعي از اهميت ويژه
كه توليد بذر باكيفيت به افزايش پذيري و ارتقاي پايداري در برابر تهديدات خارجي باشد. تواضع با بيان اينكاهش آسيب

توجهي از تبادالت خارجي از طريق صادرات بذر تواند منبع قابلريح كرد: اين امر ميكند، تصتوليد در داخل كشور كمك مي
ها با اشاره به شبكه تحت به كشورهاي ديگر را هم فراهم سازد. مديركل دفتر توسعه خدمات فني و كشاورزي تعاوني

استان كشور،  28ري بذر رسمي در سايت فرآوري و بوجا95پوشش سازمان مركزي تعاون روستايي ايران گفت: اين شبكه با 
ريزي ساليانه تكثير و تدارك بذر معاونت زراعت توليد سوم بذر محصوالت زراعي اساسي را بر اساس برنامهتوليد بيش از يك

زميني، برنج، سويا، كنجد، شبدر، پنبه كند. به گفته تواضع، بذر محصوالت گندم، جو، حبوب (لوبيا و نخود)، سيبو توزيع مي
و كلزا از جمله بذور محصوالت توليدي است. وي با تأكيد بر اين كه تلفيق عوامل طبيعي و فني كشاورزي با عوامل انساني 

گذاري هاي اعمال سياستتواند يكي از بهترين ظرفيتدر شبكه تعاون روستايي وجود دارد، تصريح كرد: اين موضوع مي
هاي متمركز توليد بذر توسط تعاون مركزي روستايي اشاره ريزيضع بر برنامهتوليد بذر در بستر شبكه تحت پوشش باشد. توا

شده و كرد و يادآور شد: تشكيل شركت تعاوني توسعه كشاورزي تخصصي بذر پايتخت، تشكيل كميته فني بذر اصالح
ها است. له اين برنامههاي معتبر خارجي (در حال مذاكره با شركت نويساد صربستان) ازجمهاي كمپانياستفاده از ظرفيت

هاي تحت وي افزود: مشاركت وسيع در ساماندهي بذور خودمصرفي محصوالت زراعي و استفاده از ظرفيت كشت و صنعت
فرنگي، پياز، خيار سبز، فلفل، هندوانه و ملون) نيز پوشش شبكه جهت توليد بذر محصوالت سبزي و صيفي (از قبيل گوجه

  ريزي است. در حال برنامه
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   شوراي ملي زيتون: رئيس
  شوند برخي عوامل مانع خودكفايي كشور در توليد روغن زيتون مي

 

كرد و گفت: امكان   گرم اعالم 200شوراي ملي زيتون متوسط سرانه مصرف روغن زيتون در ايران را ساالنه  رئيس
باشگاه  گو با و مهدي عباسي در گفت.شوند خودكفايي توليد روغن زيتون در كشور وجود دارد، اما برخي عوامل مانع مي

دخيل است، اظهار كرد: توليد روغن زيتون به  توليد روغن زيتون اشاره به اينكه عوامل متعددي در خبرنگاران جوان با
يا نا آور بستگي دارد. او با بيان اينكه سال گذشته شش هزار تن روغن عواملي همچون توجيه اقتصادي توليد و سال آور 

زيتون در كشور توليد شده است، افزود: گرچه امكان خودكفايي توليد روغن زيتون در كشور وجود دارد، اما متاسفانه برخي 
هزار تن روغن پوميس و در سال  11، واردات بيش از 98شوند. به عنوان مثال در سال  عوامل مانع دستيابي به اين امر مي

از گروه كاالي يك  روغن زيتون هاي فراوان، تومان مطرح بود كه خوشبختانه با تالش 4200واردات روغن زيتون با ارز  97
كرد و گفت: بنابر آمار در   گرم اعالم 200شوراي ملي زيتون متوسط سرانه مصرف روغن زيتون در سال را  خارج شد. رئيس

مسئول ادامه داد: در حال حاضر پايه قيمت هر كيلوگرم  گرم است. اين مقام 210تا  190، سرانه مصرف روغن ها برخي سال
ها به سبب اختالط با روغن پالم و پوميس با  هزار تومان است كه متاسفانه در برخي فروشگاه 85  روغن زيتون درجه يك

هزار تومان بود كه  13گرم كنسرو زيتوني در ابتداي فصل . به گفته او، قيمت هر كيلو شود هاي كمتري عرضه مي نرخ
شوراي  رئيس.شود هاي باالتري در بازار عرضه مي متاسفانه همانند ديگر كاالهاي كشاورزي بعد از فصل برداشت با قيمت

جه فرنگي اشاره به راهكار تشخيص روغن زيتون اصل از تقلبي تصريح كرد: روغن زيتون اصل بوي چمن و گو ملي زيتون با
 .شود سوزاند و سپس بعد از چند ثانيه مزه آن مطلوب مي دهد و ابتدا تندي و تيزي آن گلو را مي مي
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   كميسيون كشاورزي مجلس:
  شود! عرضه مي» بازار سياه«هاي دامي در  درصد از نهاده 45

درصد از نهاده وارداتي را در سامانه  55هاي واردكننده مجموعاً  كميسيون كشاورزي مجلس در گزارشي آورده است: شركت
آمده است: در حال در اين گزارش .رسد درصد از طريق بازار آزاد (بازار سياه) به فروش مي 45كنند و  بازارگاه بارگذاري مي

ها،  شود از اين رو با توجه به روال توماني) انجام مي 4200هاي دامي، صرفاً از طريق ارز ترجيحي ( حاضر تأمين همه نهاده
هاي احتمالي از امتياز اعطاشده فراهم شده است و ماحصل آن را در  هاي فعلي، بستر سوءاستفاده امكانات و نظارت

توان مشاهده كرد. در ادامه گزارش فوق آمده است:  ده پروتئيني كشور از جمله لبنيات و گوشت ميهاي اخير منابع عم گراني
كننده (مرغداري و دامداري) اين امكان فراهم است كه بخشي از سهميه نهاده تخصيصي را در واحد  هاي توليد براي شركت

رساند. از تعداد بيست و چهار هزار شناسه يكتا (واحد توليدي خود مصرف نموده و مابقي را از طريق بازار آزاد به فروش ب
دار)، تعداد نه هزار شناسه به خاطر انجام يا امكان خطا و تخلف در تحويل نهاده، به عنوان شناسه متخلف  توليدي شناسنامه

كان فروش هاي روغن كشي و واحدهاي تهيه فروكتوز و خوراك دام، ام يا خطاي محاسباتي، شناسايي شده است.كارخانه
بندي خود آورده  اين گزارش همچنين در جمع.افتد محصول خود را به قيمت بازار آزاد دارند و بعضاً اين تخلف اتفاق مي

 22/04/98است: ضروري است مصوبه سي و پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران محترم سه قوه مورخ 
ماده يك قانون تمركز) به وزارت صمت و الحاق شركت مادر  1(بند  مبني بر انتقال اختيارات وزارت جهاد كشاورزي

هاي زير مجموعه آن به وزارت صنعت معدن و تجارت در اسرع وقت لغو و كليه  تخصصي بازرگاني دولتي ايران و شركت
ي مجلس شورا 24/01/91اختيارات وزارت جهاد كشاورزي طبق قانون تمركز اختيارات وظايف بخش كشاورزي مصوب 

 .اسالمي به اين وزارتخانه واگذار گردد
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   قاليباف:
  كنيم بازگشت اختيارات وزارت جهاد كشاورزي را در شوراي عالي هماهنگي دنبال مي

وزارت جهاد كشاورزي را در شوراي عالي هماهنگي دنبال رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت كه موضوع بازگشت اختيارات  
هاي  مي كند.به گزارش ايسنا، محمدباقر قاليباف در جلسه علني روز سه شنبه مجلس پس از بررسي گزارش مربوط به گراني

اره درب 98اخير با حضور وزير جهاد كشاورزي گفت: در حال حاضر مهلت مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در سال 
قانون تمركز وظايف بين وزارتخانه هاي كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آنجا كه تمديد  1بند يك ماده 

مجدد آن در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي تصويب نشد، مقرر شد در نخستين جلسه امسال اين موضوع تعيين تكليف 
زود: يكي از اشكاالت اساسي و جدي كه موجب نابساماني هاي موجود در شده و وظايف به مسير قانوني خود بازگردند.وي اف

حوزه مرغ و تخم مرغ شده، اشكاالت ساختاري و مديريتي است؛ زنجيره توليد، توزيع و نظارت اين نابساماني را ايجاد كرده 
خواست  كنيم.قاليباف ادامه داد:  ميكه بايد به مسير قانوني خود برگردد لذا ما اين موضوع را در شوراي عالي هماهنگي دنبال 

مجلس، بازگشت وظايف وزارت جهاد كشاورزي به مسير قانوني است، وزراي صمت و جهاد كشاورزي نيز با اين موضوع 
درباره  234موافق هستند، بنابراين با اين تصميم قطعاً نابساماني موجود پايان مي يابد.رئيس مجلس در پايان گفت: ماده 

در  234ون اقتصادي درباره وضعيت بازار و همچنين گزارش كميسيون كشاورزي در اين باره به صورت ماده گزارش كميسي
انجام  234صحن علني بررسي و به راي گذاشته خواهد شد. پس از راي گيري پيگيري هاي الزم در اين باره براساس ماده 

    مي گيرد.
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  ضرورت بازگشت وزارت جهاد كشاورزي به وظايف قانوني

رئــيس مجلــس شــوراي اســالمي گفت: خواست مجلس شوراي اسالمي بازگشت وظايف وزارت جهاد كشاورزي به 
ال مسير قانوني است و وزراي صمــت و جهاد كشاورزي هم با اين موضوع موافق هستند. محمدباقر قاليباف گفت: درح

درباره بند يك ماده يك قانون تمركز وظايف بين  98حاضر مهلت مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در سال 
شده و از آنجا كه تمديد مجدد آن در جلسه شوراي هماهنگي هاي كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تماموزارتخانه

موضوع تعيين تكليف شده و وظايف به مسير قانوني خود اقتصادي تصويب نشد، مقــرر شد در نخستين جلسه امسال اين 
ها در حوزه مرغ و تخمبازگردند. رئيس مجلس شوراي اسالمي افزود: يكي از اشكاالت اساسي و جدي كه موجب نابساماني

نكه خواست مرغ شده است، زنجيره معيوب توليد، توزيع و نظارت بوده كه اين نابساماني را ايجاد كرده است. وي با بيان اي
مجلس، بازگشت وظايف وزارت جهاد كشاورزي به مسير قانوني است، ادامه داد: وزراي صمت و جهاد كشاورزي نيز با اين 

درباره گزارش كميسيون اقتصادي درباره  234همين اساس اين موضوع براي پيگيري طبق ماده موضوع موافق هستند. بر
  ورزي در صحن علني بررسي و به رأي گذاشته خواهد شد. وضعيت بازار و همچنين گزارش كميسيون كشا
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  تدبيري دولت علت اصلي گراني مرغ است(خبر ويژه) همشهري: بي

  موقع است.  پشت پرده نابساماني و گراني در بازار مرغ، جاماندن سياستگذاران از تدابير به

ها، تثبيت دستوري  روزه، نوشت: كمبود نهاده هاي يك روزنامه همشهري ضمن اشاره به ماجراي چندي پيش دفن جوجه
مرغ از واحد توليدي تا مراكز عرضه  مرغ و تخمفاصله قيمت   ها و نبود برنامه براي تامين كسري توليد و از سوي ديگر قيمت
تومان بود  500روزه كه سال گذشته  فروشي موجب كمبود و گراني اين اقالم در بازار مصرف شد. نرخ جوجه يك خرده

مرغ درب واحدهاي  شده هر كيلوگرم مرغ و تخم تومان افزايش يافته است. اكنون نيز فاصله قيمت تمام 2500اكنون به 
كنندگان اين اقالم تاوان  كنندگان و توليد مراتب بيشتر شده و درواقع مصرف ي با نرخ فروش اين اقالم در بازار بهمرغدار

دهند. اين شرايط عالوه  ها، توليد و بازاررساني اين اقالم را مي زده در حوزه تامين نهاده هاي نادرست يا شتاب سياستگذاري
درآمد، آينده توليد صنعت دام و طيور  خصوص اقشار كم ش قيمت اين اقالم به مردم بهبر تشديد فشار اقتصادي ناشي از افزاي
هاي مادر در برخي واحدهاي مرغداري، تداوم مشكالت تامين، افزايش قيمت و افت  را به مخاطره انداخته و كشتار مرغ

در بازار آزاد، صرفه اقتصادي توليد در هاي غذايي  هاي توليد از كنجاله سويا گرفته تا ذرت و دارو و مكمل كيفيت نهاده
صنعت دام و طيور را از بين برده است. رشد تقاضاي ناشي از انتظارات تورمي نيز به احتكار خانگي و دالل بازي در بازار مرغ 

برخي  مرغ دامن زد و عالوه بر آن افزايش قيمت كاالهاي اساسي و اقالم خوراكي نيز تأثير مستقيمي بر رشد تقاضاي و تخم
ها در بازار اين اقالم كااليي  مرغ و جايگزيني آن در سفره خانوارها داشت و به نوسان قيمت مواد پروتئيني مانند مرغ و تخم

مرغ نيز در  هاي جهادكشاورزي و صمت و پاسكاري مشكالت تامين نهاده و عرضه مرغ و تخم دامن زد. دعواي وزارتخانه
  مرغ مؤثر بود.  تخم كاهش توليد و عرضه و گراني مرغ و
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  زنند؟ چرا گره مي

هاي گوناگون آمريكا و همپيمانانش است و در طول اين  سال است كه در تحريم 40تأثير نيست، ايران بيش از  ها بي تحريم
هاي اقتصادي عليه جمهوري اسالمي  هاي زيادي را نيز پشت سر گذاشته اما به راه خود ادامه داده است. تحريم مدت دسيسه

اند  رو بوده غير قانوني و ظالمانه روبه  هاي مستقر در ايران با اين پديده ناحق، همه دولت ايران متعلق به حال حاضر نيست، 
اما وضعيت معيشتي مردم حتي در دوران دفاع مقدس تا اين اندازه وخيم نبوده و شرايط اقتصادي به اين شدت نابسامان 

گذشت. همدلي و  نگشته بود. در آن زمان نيز به اقتضاي شرايط جنگي كمبودها وجود داشت اما امورات به اين دشواري نمي
هاي مهمي بود كه باعث شد تا آن دوران سخت سپري  راهي مردم و ساده زيستي مسئوالن آن زمان يكي از ويژگيهم

بارها حضرت امام (ره)  هايي كه در ايران بر سر كار آمدند وجود داشت،  داري در اكثر دولت شود. نگاه و تفكر ليبرال سرمايه
تا من  داري داشتند هشدار داده بودند و حتي گفته بودند؛  برال سرمايهنسبت به قدرت گرفتن افراد و اشخاصي كه تفكر لي

حركت خزنده تفكر ليبرال در كشور با چراغ خاموش ادامه داشت و   ها بيفتد. ليبرال     هستم نخواهم گذاشت حكومت به دست
و در مقاطع گوناگون با نفوذ خود  اكنون نيز ادامه دارد به همين خاطر است كه اين ايدئولوژي همچنان در كشور وجود دارد

هاي غربگرا اعتقاد دارند كه بايد مشكالت خود را با آمريكا و غرب  ها و اهداف خود را پياده كند. ليبرال توانسته است برنامه
هاي داخلي كشور غفلت شود و اين غفلت سبب بروز  حل كنيم تا شرايط تغيير كند. چنين تفكري باعث شده تا از ظرفيت

ها است  هاي اقتصادي عليه جمهوري اسالمي ايران سال الت در داخل است. گره زدن همه مشكالت به بحث تحريممشك
ها باعث  ها را ناديده گرفت اما تحريم توان تأثير تحريم وجود دارد و در اين مقطع پررنگتر جلوه داده شده است. البته نمي

درصد  30  صادي و سياسي كه در هر دو طيف سياسي نيز حضور دارند،همه مشكالت نيست، بلكه به اعتقاد كارشناسان اقت
و   گردد كه دولت ها باز مي ريزي ها و برنامه گيري تصميم  درصد آن به مديريت، 70ها است و  مشكالت به خاطر تحريم

معضل   ها شده است،ها در آن نقش دارند. اين روزها مردم درگير مسائلي هستند كه باعث نارضايتي و ناخرسندي آن دولت
شود و دولت ناتوان از حل آنها است تا جايي كه حتي دولتمردان  اي ايجاد مي هايي كه لحظه روغن گراني مرغ، تخم مرغ،

كنند. روز گذشته آقاي علي  شود گاليه مي ها درج مي هايي كه در اين زمينه در رسانه تدبير و اميد از انتشار اخبار و گزارش
ها است. اما در اين مقوله فقط گراني مطرح نيست بلكه كمبود و نبود  گراني مرغ تقصير تحريم  لت گفت:ربيعي سخنگوي دو

دهد  هاي عرضه مرغ به نرخ مصوب نشان مي هاي طوالني در برخي فروشگاه مرغ در بازار مهمتر از گراني است. وجود صف
ادند تا مردم را آزار دهند. آيا مقصر گراني و كمبود مرغ دست در دست هم د  كه گراني همراه با كمبود اين كاالي اساسي،

ها در اين زمينه دخيل نيست؟ سخن آقاي ربيعي همان سياست  تدبيري ها و بي ناتواني ها، هاي اقتصادي است؟ ضعف تحريم
نبود در هاي اقتصادي است، دولت اعتقاد دارد اگر تحريم نبود مشكالت اقتصادي هم  گره زدن همه مشكالت به تحريم

ها را خنثي كند. تنها كافي است تفكر  تواند تحريم هايي است كه به راحتي مي ها و قابليت حالي كه ايران داراي ظرفيت
ليبرالي تبديل به تفكر انقالبي با مديريت جهادي شود. دولت همچنان در انتظار محصول گالبي و سيب برجام است به 

چشم اميد به نتايج نشست وين   آمريكا و اروپا در اجراي تعهدات برجامي خود،همين خاطر با وجود بدعهدي و عهدشكني 
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ها گره نزنند.  اند كه مسئوالن مسئله اقتصاد كشور را به تحريم دوخته است. رهبر معظم انقالب بارها بر اين نكته تأكيد كرده
اين بوده كه گفته شده تحريم برداشته شود  سال اخير3-2يكي از مشكالت اقتصاد ما در  ايشان در سخنان نوروزي فرمودند؛

دارد و نبايد  گذاري خارجي انجام شود اينگونه خواهد شد و اين اگر اگرها اقتصاد را سردرگم نگه مي شود و سرمايه اينگونه مي
چرا كه ضعف خود  ها بيندازد ها را به گردن تحريم با اين وجود دولت سعي دارد گرفتاري  بالتكليفي در اقتصاد به وجود بيايد.

  نويسنده: محمد صفري   كند.  را با اين سياست پنهان مي
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  سحر در شام آخر دولت  مرغ

الطير ياد بگيريد شايد مشكل مرغ با مذاكره حل  هاي دنيا را بلديد، الاقل كمي منطق  شما كه زبان گرگ فر:  زهرا محسني  
  شود! تا محو زبان بدن ديپلماسي شديم، اقتصاد ما چغر بدبدن شد. اگر يك ارزن همت داشته باشيم، ديگر مشكالت مزرعه

اندازيم كه جو را جاي خود كاشته است. كدخدا، براي حل مشكل بازار مرغ ما  يطال نم اقتصاد را گردن آن مترسك كاكل
تحريمِ خودباوري و قحطي تدبير   مديريت مرغي نه به تحريم ربط دارد و نه به قحطي؛ نتيجه گذارد. سوء تخم دو زرده نمي

ن پيشكش! با جادوي اقتصاد آزاد، آقايان باعرضه! مديريت عرضه و تقاضاي ماكيان را درست كنيد، مديريت آدميا  است.
مردم را   ايد كه سفره ايد تا از قفس قيمت رها شوند. دستگاه محاسباتي مرغ پخته را چنان مختل كرده ها را ليبرال كرده مرغ

واز را بلندپر  وبال هاي كتف مان را. آن بسته اش بزاق مان را درآورد و هم تصور مزه بيند تا هم غم فراقش اشك دام بال مي
مانور هوايي آنها صف بكشند. مرغ، همان دشمن فرضي است كه در جنگ اقتصادي داريم از   ايد تا همه براي مشاهده كرده

نشيني نتوان اقتصاد  توان كنجاله را مديريت كرد، طبيعي است با بست نشيني نمي وقتي با كنج  خوريم. آن شكست مي
براي عزت مردم گران   مرغ دولتي كند تا تابلوي  ري مينياتوري از مرغ خلق ميمقاومتي را بسط داد. مديريت مانيتوري، تصوي

دانيم، طبيعي است كه در تهيه  تمام شود. وقتي توانمندي ملي را در حد خودكفايي در توليد لولهنگ و آبگوشت بزپاش مي
ها  يست كه ناظر افت و خيز طيارهمرغي ن سور و سات جوج هم درمانده شويم. قرارگاه فرماندهي طيور، برج مراقبت قلعه

  گويند كه از سفره شود، از مرغي مي دل مردم كه باز مي  سفره  رساند. ميداني، قيمت مرغ را به قرارگاه مي باشد. مديريت كف
هاي ديروز است.  خون كشيده شدن و زنده به گور شدن جوجه و  به خاك   هاي امروز ثمره آنها بار سفر بسته. عزت مرغ

ني گوشت سفيد قوت اليموت بود ولي امروز قيمت آن روزگار مردم را سياه كرده است. مرغ آزاد ما را به مرگ گرفته تا زما
كنند، براي  در بازار قشقرق به پا مي  بسته هاي زبان به تب مرغ دولتي راضي شويم. آقايان متخصص گفتاردرماني! وقتي مرغ

گردانيد، نه به  است زبان به كام بگيريد. مدعي بوديد عزت ملي را به ايرانيان بازمي سود نكنيد، بهتر اينكه زخم مردم را نمك
انتخابات،   صف مرغ در آستانه  ايد. افتخار كنيد اما امروز كارت ملي را مانع ازدحام كرده  خواستيد پاسپورت را مايه پرندگان! مي

مردم آبرومند باشد،   ود! بگذاريد در شام آخر دولت، سفرههاي قبلي ديگر َتكرار نش كند، تا حماسه صف رأي را جمع مي
ها  شود. در اين دام و دانه مان آب و نان نمي براي  مرغ سحر شكوهمندي پيشكش. صبح انتخاب نزديك است. يادمان باشد 

     گرفتار نشويم.
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  مجلس نام متهمان مرغي را به قضا داد 

مجلس تصميمات غيركارشناسي رئيس جمهور، ضعف نظارت وزارت كشور، تصميمات غيركارشناسي وزارت صمت،  
تصميمات ناصحيح وزارت جهاد و عدم تأمين ارز مورد نياز واردات را پنج دليل وضعيت نابسامان بازار مرغ در سطح كشور 

هاي دنيا به دليل شيوع كرونا ساختار توزيع كاال به در حالي كه در اغلب كشور قتصادي جوان آنالين:سرويس ااعالم كرد 
هاي شلوغ قرار نگيرند، متأسفانه بخشي از مردم نوروز خود را شكلي تنظيم شده كه مردم براي تهيه مايحتاج خود در مكان

ر چنين وضعيتي روز گذشته وزير جهادكشاورزي در مجلس از هاي مرغ دولتي سپري كردند، دگيري كرونا در صفدر اوج
سال مردم به خاطر بازار مرغ عذرخواهي كرد. از سوي ديگر رئيس كميسيون اقتصادي مجلس حجم رانت توزيع شده در سه

رسد، مرغ به گوش ميهاي جديدي از بازار آشفته روزانه خبر هزار ميليارد تومان ارزيابي كرد.300گذشته در حوزه واردات را 
هاي طويل هاي مرغ فروشي و ادامه صفاز توزيع مرغ گرم همراه با سردر نسيم شهر رباط كريم گرفته تا نبود مرغ در مغازه

مجلس  وجود آمده در اين بازار، ديگر با تهديد و بگير و ببند هم قابل كنترل نيست.ها. ظاهراً اتفاقات بهدر مقابل فروشگاه
داند، اما ازار مرغ را ضعف مديريتي و وزير جهاد كشاورزي سيستم توزيع و احتكار را دليل نابساماني بازار ميمشكالت ب

ها، بايد ها و تأمين به موقع نهادههاي خريد و بازيابي توان توليد در مرغداريفعاالن بازار معتقدند تا زمان جمع شدن صف
اوايل پاييز زماني كه ا از دپوو انباركردن دست بكشند و آرامش به بازار بازگردد.همرغ وارد شود تا هم مرغداران و هم دالل

ها و فعاالن بازار مرغ، نسبت به كمبود و هاي دامي و طيور با مصوبه ستاد تنظيم بازار كمياب و گران شد، اتحاديهنهاده
ها درگير سامانه بازار گاه و توزيع نهاده بود و هشدار گراني قيمت مرغ در اسفند ماه هشدار دادند، اما دولت بدون توجه به اين

هاي لرزهها غافل ماند تا زماني كه در اوايل اسفند؛ كاهش توليد در بازار نمايان شد و پسريزيمتولي توليد از ميزان جوجه
ها و زي در رصد بازار نهادهمديريت وزارت جهاد كشاورمنابع آگاه از سوءهاي فروردين امسال نيز ادامه يافت.آن تا نيمه

گويند. گويي در هاي كالن بخش توزيع مرغ و دالالن سخن ميدهند و در عين حال از سودتأمين به موقع آن خبر مي
مرغ وجود هاي مواد غذايي از جمله، مرغ، گوشت، روغن، برنج و تخمآستانه انتخابات، نوعي عمد در به هم ريختگي بازار

در هفتهبه دنبال افزايش نرخ ارز در داخل بودند با افزايش قيمت مواد غذايي به اهداف خود دست يابند.دارد تا تجاري كه 
ها هاي اخير، با ادامه يافتن صف خريد مرغ و كمبود آن دربازار؛ دولت قرارگاه ساماندهي گوشت مرغ ر ا تشكيل داد تا قيمت

امد، به ناچار به افزايش قيمت مرغ تن داد، ولي موضوع به اينجا ختم نشد، را كنترل كند، اما زماني كه از پس مرغداران برني
هزار توماني نيز پيدا 34تومان، همچنان مرغ در بازار كمياب شده و حتي مرغ 900هزار و 24زيرا به رغم افزايش قيمت به 

توزيع مرغ گرم همراه با سر در نسيم شهر رسد؛ يك روز از بازار به گوش ميهاي جديدي از اين آشفتهشود. روزانه خبرنمي
اين روند با  شود.ها خبر منتشر ميو... در تهران و ساير مراكز استانمرغكريم و روز ديگر از ناياب شدن مرغ، پايرباط

است. از تر شده ها براي تأمين مواد غذايي مورد نياز در اين ايام شديدنزديك شدن به ماه مبارك رمضان و دغدغه خانواده
هاي هاي بازار مرغ، وزير جهاد كشاورزي به مجلس احضار شد تا در خصوص گرانيهاي اين روزاين رو در ادامه نابساماني

وزير جهادكشاورزي: از مردم به خاطر بازار مرغ عذرخواهي  اخير مواد غذايي و مرغ به انتقاد نمايندگان مجلس پاسخ دهد.
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ست علني ديروز در تشريح داليل اتفاقات ناگوار بازار مرغ طي دو ماه گذشته گفت: از ابتداي كاظم خاوازي در نشكنممي
ماه ريزي در بهمن ماه به بيشترين ميزان رسيده است به اين معنا كه آماري باالتر از بهمنماه جوجهسال گذشته تا بهمن

شود به طور مثال سامانه سما توسط سازمان نترل ميريزي نداشتيم كه اين امر نيز توسط چند سيستم مختلف كبراي جوجه
   شود.دامپزشكي و بيمه كنترل مي

ريزي و توليد طي درصد است، گفت: جوجه 1/ 3ريزي حدود وي با بيان اينكه بر اساس اطالعات ميداني انحراف از جوجه
ميليون نيز مشكلي در بازار 110ليون ومي 90ماه گذشته به ميزان كافي بوده است و حتي ما با توليدات كمتري مانند 

هاي گذشته افزايشي نداشته، بايد اتفاقات بازار مرغ را در جاي نداشتيم، از سوي ديگر از آنجا كه قدرت خريد مردم طي ماه
 وي از احتكار و منجمد كردن مرغ خبر داد و گفت: اين اتفاقات موجب كاهش توزيع در بازار شده وجو كرد.ديگري جست

كنم، ابراز است. وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه به نمايندگي از دولت از مردم به دليل اتفاقات بازار مرغ عذرخواهي مي
قاليباف: اشكاالت مديريتي باعث نابساماني  اميدواري كرد با تشكيل كارگروه ساماندهي مرغ، آرامش به كل كشور بازگردد.

هاي نشست علني روز گذشته مجلس يكي از اشكاالت اساسي و جدي كه موجب نابسامانيرئيس مجلس در بازار مرغ شد
است را اشكاالت ساختاري و مديريتي دانست و گفت: زنجيره توليد، توزيع و نظارت اين مرغ شدهموجود در حوزه مرغ و تخم

   نابساماني را ايجاد كرده است.
هاي جهاد كشاورزي و كميسيون كشاورزي درباره كيفيت تأمين و توزيع نهاده محمدباقر قاليباف پس از استماع گزارش وزير

يك قانون تمركز مادهدرباره بند يك 98دامي گفت: در حال حاضر مهلت مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در سال
دد آن در جلسه شوراي هاي كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آنجا كه تمديد مجوظايف بين وزارتخانه

هماهنگي اقتصادي تصويب نشد، مقرر شد در نخستين جلسه امسال اين موضوع تعيين تكليف شده و وظايف به مسير 
قاليباف با بيان اينكه خواست مجلس، بازگشت وظايف وزارت جهاد كشاورزي به مسير قانوني است،  قانوني خود بازگردند.

شاورزي نيز با اين موضوع موافق هستند، بنابراين با اين تصميم قطعاً نابساماني موجود ادامه داد: وزراي صمت و جهاد ك
رئيس كميسيون اقتصادي  هزار ميليارد تومان رانت توزيع شده است 300سال گذشته  3پورابراهيمي: در يابد.پايان مي

ها در بازار ير در مجلس گفت: داليل نابسامانيهاي اخمجلس شوراي اسالمي در جلسه علني و در جريان بررسي علل گراني
هاي اساسي توسط دولت چند محور اساسي دارد كه از جمله آن عدم اجراي قوانين مرتبط با تنظيم و عدم تنظيم بازار كاال

زار دانست و پورابراهيمي اصرار دولت بر نرخ ارز ترجيحي را يكي ديگر از عوامل مؤثر در نابساماني اخير در با بازار است.
ادامه داد: در جريان بررسي بودجه، موضوع ارز ترجيحي را از دستور كار خارج كرديم، اما با اصرار دولت مجدداً در بودجه 

تومان رانت توزيع شده كه دليل آن هزار ميلياردحدود سالي يكصد 99و  98، 97هاي سال گذشته يعني سالدر سه لحاظ شد.
تومان يعني ميلياردهزار300هاي تخصصي حوزه اقتصاد و تجارت تعريف شده، هايي است كه در سامانهعدم نظارت بر فرآيند

هاي بخش وي خاطرنشان كرد: اگر نهاده سوم بودجه كشور كه اين وضعيت را در حوزه اقتصادي ايجاد كرده است.يك
200هزارو 4هزار تومان نخواهد شد، پس فاجعه است كه ارز 22كشاورزي را به صورت كامل آزاد كنيم قيمت آن بيش از 

پورابراهيمي مهمترين  درصدي توليد مرغ15كاهش  توماني به كاال بدهيم، اما مردم آن را با دو برابر نرخ آزاد تهيه كنند.
رصد عرضه مرغ در د15دهد كه حدود هاي ميداني نشان ميموضوع در حوزه مصرف را توليد خواند و افزود: گزارش

بوده است. وضعيت توليد به دليل افزايش  98درصد منفي نسبت به سال 18ها ها كاهش يافته و در برخي از ماهمرغداري
اند. ارز ترجيحي نه تنها هاي توليدي از مدار خارج شدههاي دستوري به شدت آسيب ديده و نهادبهاي تمام شده و قيمت

   هاي اساسي از بين برده و توليد را هم نابود كرده است.ه رضايت مردم را در حوزه مصرف كاالمصرف را هدف قرار داده بلك
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هاي بازار است، افزود: نرخ رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه قاچاق كاال سومين عامل تأثيرگذار در نابساماني
ها دارد، اما مسئوالن در يم به افزايش پلكاني قيمتارز ترجيحي عامل قاچاق كاال در كشور است. از طرفي دولت تصم

هيچ افزايش قيمتي نخواهيم داشت، پس پاسخ دهيد افزايش قيمت  1400اند كه در سالها اعالم كردهجلسات مختلف بار
دولت مدعي حل مشكالت در دهيد.هاي گذشته براساس كدام مصوبه بوده و چرا فشار بر مردم را افزايش ميمرغ در هفته

پور، نماينده ماكو در مجلس با اشاره به گزارش وزير جهاد محمد علي تواند مرغ و تخم مرغ را تأمين كندروز نمي100
خواست مشكالت كشور را هاي اساسي گفت: اشكال كار در اين است كه دولتي كه ميهاي اخير كاالكشاورزي درباره گراني

هاي آخر مسئوليت خود، كل كابينه به كار سال آنچنان مديريت كرده كه در ماهند بعد از گذشت هشتروز حل ك100در 
وي ادامه داد:  هاي مرغ و تخم مرغ را حل كند.ها يعني رفع صفتواند به تنهايي مشكل اين روزشود، اما نميگرفته مي

كرد آن هم در شرايطي كه از ابتداي تشكيل اين بندي مياولويتهاي كشور را برآورد كرده و دولت بايد در ابتداي سال نياز
هاي مجلس پيوسته ضرورت پيگيري مشكالت را به دولت گوشزد كرديم و از آن خواستيم تا برنامه خود براي تأمين كاال

 ده شده بود.هاي تخصصي بررسي شده و به وزرا نيز انتقال دااساسي را ارائه دهد و حتي مشكالت كشور توسط كميسيون
هاي اساسي را تواند بسياري از كاالنماينده ماكو در مجلس با بيان اينكه ايران با اين ميزان ظرفيت و پتانسيلي كه دارد مي

توماني فعاليت  200هزارو  4مندي از ارز واحد مرغداري با بهره500هزار و 3در داخل توليد كند، يادآور شد: وقتي در كشور 
دهد كه دولتي كه فقط نام تدبير را يدك ا تأمين مرغ و تخم مرغ مواجه هستيم، بنابراين اين مشكل نشان ميدارند چرا ب

هاي لطفي و ناكارآمدي دولت دامتوجهي، كموي عنوان كرد: در اثر بي كشد هيچ تمشيتي براي رفع اين مشكالت ندارد.مي
فارس هاي حاشيه خليجگوشت موردنياز كشور را تأمين كنند به كشورتوانند بيش از يك سوم استان آذربايجان غربي كه مي

االسالم محمدتقي حجتدهندمرغداري كه نهاده دامي گرفتهاند مرغ را تحويل بازار نمي 460هزارو  3 شوند.قاچاق مي
مواره در دستوركار شهر در مجلس اظهار داشت: حمايت از توليدات دامي و كشاورزي هنقدعلي، نماينده مردم خميني

هاي دامي به گمرك بندرعباس رفتيم متوجه كميسيون كشاورزي بوده است، اما وقتي براي بررسي وضعيت واردات نهاده
   هاي دامي مربوط به عدم ايفاي وظايف وزارت صمت است.شديم كه بخش عمده اضطرار توزيع نهاده

هاي واحد مرغداري در سطح كشور نهاده 460هزارو  3م شد كه وي افزود: روز گذشته در جلسه كميسيون كشاورزي اعال
اند، اما از تحويل مرغ كشتارشده به توماني وارد شده است دريافت كرده200هزارو  4دامي را با وجود آنكه اين نهاده با ارز 

ف نظارت وزارت كشور، جمهور، ضعدر نهايت مجلس، تصميمات غيركارشناسي رئيس اند.بازار خودداري يا احتكار كرده
تصميمات غيركارشناسي وزارت صمت، تصميمات ناصحيح وزارت جهاد و عدم تأمين ارز مورد نياز واردات را پنج دليل 

   وضعيت نابسامان بازار مرغ در سطح كشور معرفي كرد.
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صف هاي طوالني مرغ، رد پاي اختالف صمت و جهاد، نهاده هاي دامي،سيستم توزيع، قيمت هاي استاني و... به چشم مي خورد؛  در ايجاد

   همزمان مجلس ديروز پرونده تخلف دولت در تنظيم بازار مرغ را به دادگاه فرستاد
  پشت پرده صف هاي مرغ

عنوان متولي توليد مرغ مدعي است كه در حوزه توليد كمبودي در استان نداريم و  كه جهاد كشاورزي استان به درحالي 
عنوان متولي توزيع مشكل را  ها در اين حوزه است، سازمان صمت به مسئوليتي مشكالت موجود مربوط به حوزه توزيع و بي

توماني قيمت مرغ، صف خريد اين محصول را كمي كوتاه  4500ل، افزايش حا داند. بااين مربوط به حوزه پيش از توزيع مي
   توان ناديده گرفت. كرد ،هرچند افزايش سرانه مصرف اين محصول به دليل گراني گوشت قرمز در چند ماه گذشته را نمي

د افزايش دو برابري قيمت از شهريور سال گذشته شروع شد و در ابتدا شاه  به گزارش خراسان رضوي، نابساماني بازار مرغ
اين محصول در بازار بوديم. نبود نهاده دامي دولتي در بازار و رضايت نداشتن مرغداران، ميزان جوجه ريزي را در كشور و 

ها سعي در كنترل  بندي نهاده دامي و تعيين قيمت و تشديد نظارت تبع آن در استان كاهش داد. دولت نيز بارها با سهميه به
ها به سرانجام نرسيد. ستاد تنظيم بازار استان براي مديريت بازار اين محصول،  يمت مرغ داشت اما اين تالشبازار و ق

تومان به مردم عرضه كنند اما  400هزار و  20مرغداران را موظف كرد كه بخشي از توليد خود را بر اساس قيمت مصوب 
هاي طوالني مردم براي خريد  د، تنها خروجي آن ايجاد صفاين تصميم كه باعث به وجود آمدن مرغ دونرخي در بازار ش

توماني به فروش مرغ  400هزار و  20ها و مرغداران براي جبران ضرر فروش مرغ  مرغ باقيمت مصوب دولتي بود. كشتارگاه
ذشته براي بندي با دو برابر قيمت مصوب اقدام كردند اما ستاد تنظيم بازار كشور در اواخر بهمن سال گ صورت قطعه به

هاي  بندي را ممنوع اعالم كرد.درنتيجه اين مصوبه يخچال صورت قطعه دهي بازار مرغ ،فروش اين محصول به سامان
هاي پروتئيني خالي از مرغ شد، ابتدا تصور بر اين بود كه ميزان جوجه ريزي در استان كاهش يافته است اما  فروشگاه

اي در استان خبر داد و اعالم كرد: در نيمه دوم  ميليون قطعه5/9ز جوجه ريزي سازمان جهاد كشاورزي استان در بهمن ماه ا
بندي و خارج از قيمت  صورت قطعه كه فروش مرغ به اسفند مرغ موردنياز بازار استان كامالً تأمين خواهد شد. با توجه به اين

شده در شهر  هاي معدود تعيين روشگاهمصوب در استان ممنوع اعالم شد، مردم براي خريد اين محصول مجبور شدند به ف
هاي طوالني خريد مرغ در بازار مشهد منجر شد. با توجه به اين كه حجم  مشهد مراجعه كنند و اين مسئله به تشكيل صف

ميليون قطعه مازاد بر نياز بازار استان بود  5/2جوجه ريزي در بهمن ماه، بنا بر اذعان مديران سازمان جهاد كشاورزي استان 
هاي منتخب قرار گرفت و عرضه تنها باقيمت مصوب و در مراكز  طور كامل در اختيار زنجيره مديريت توزيع گوشت مرغ به و

رفت كه مازاد توليد باعث مازاد عرضه و درنتيجه متعادل شدن بازار مرغ در ايام نوروز شود  شد ،انتظار مي منتخب انجام مي
جمهور وعده داده بود تا پايان دولت، افزايش قيمتي در كاالهاي اساسي  غم اين كه رئيسدرنهايت به ر  اما اين اتفاق رخ نداد.

  درصد افزايش داد و 22رخ ندهد اما در پايان تعطيالت نوروزي قرارگاه سامان دهي مرغ كشور، قيمت اين محصول را 
   اين قرارگاه ،وزير جهاد كشاورزي است.تأمل آن كه رئيس  تومان رسيد، قابل 24900به  20400قيمت هر كيلو مرغ گرم از 

توماني، جهاد كشاورزي اعالم كرد بازار به آرامش خواهد رسيد ، به طوري كه روز دوشنبه  4500بعدازاين افزايش قيمت 
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خاوازي وزير جهاد كشاورزي گفت: طي بازديد هايي كه از مراكز توزيع مرغ داشته ام، مشكل حل شده و مردم هم خوشحال 
طي دو روز گذشته مشاهدات ميداني خبرنگار ما حاكي از آن بود كه   اند! اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه بوده
سؤال اين جاست كه اگر توليد مازاد وجود   كمتر شده اما همچنان وجود دارد.  هاي خريد مرغ در بازار مشهد اگرچه صف

مديره اتحاديه  رئيس هيئت   زايش قيمت بناست بازار مرغ آرامش پيدا كند؟داشت ،چرا نياز بازار تأمين نشد؟ چرا بعدازاين اف
گويد: اگرچه قيمت مصوب فعلي  سراسري صنعت مرغداري كشور در تحليل اين مسئله در گفت وگو با خراسان رضوي مي

حسين     وزن! هاي كم مرغ    موجب آرامش بازار خواهد شد و مرغداران از آن رضايت دارند اما اين آرامش مقطعي خواهد بود.
شده است،  ميليون قطعه جوجه ريزي در كشور انجام 125گويد: جهاد كشاورزي اعالم كرده در اسفندماه حدود  فاطمي مي

سابقه بوده است. در شرايطي كه مرغ  پس چرا نياز بازار تأمين نشد؟ اين ميزان جوجه ريزي در طول چند سال گذشته بي
ميليون مازاد جوجه ريزي نياز را پوشش نداد؟  30شود، چرا  ميليون قطعه جوجه ريزي در ماه تأمين مي 90كشور هميشه با 

وي توضيح    اند. ها را كاهش داده خواهند ذائقه مردم را تغيير دهند به همين دليل وزن مرغ ها مي دليلش مشخص است؛ اين
درصد كمتر از  30است، بازدهي اين نژاد   آرين به مرغ نژاد شده مربوط  دهد: هم اكنون بخش عمده جوجه ريزي انجام مي
 5/2كيلوگرم است اما نژاد راس حدود  9/1شد. وزن مرغ نژاد آرين حدود  ازاين جوجه ريزي مي است كه تا پيش  راس نژاد 

ميليون  125ني كيلوگرم است. به همين دليل است كه حجم باالي جوجه ريزي پاسخ گوي نياز وزني بازار نبوده است، يع
كند اما نژاد راس در بدترين حالت  روزه به بازار عرضه مي 45ميليون كيلو مرغ را در دوره  237قطعه جوجه ريزي نژاد آرين، 

مديره اتحاديه سراسري صنعت مرغداري كشور  رئيس هيئت   كند. ميليون كيلو مرغ را به بازار عرضه مي 275بيش از 
زمان وزن  گذاشت و در اين مدت روزه نهاده در اختيار مرغدار مي 42اد كشاورزي تنها براي دوره گويد: عالوه بر اين جه مي

روزه مجبور بود نهاده موردنياز سه روز خود را از بازار  45رسيد، مرغدار براي تكميل دوره  كيلوگرم مي 7/1مرغ در نهايت به 
كند اما اين  روز هم نهاده را تأمين مي 45اعالم كرد تا آزاد تهيه كند. زماني كه جهاد متوجه كاهش وزن مرغ شد، 

تصميمات و خطاهاي مديريتي به چه قيمتي براي مردم و مرغدار تمام شد؟ اآلن جهاد كشاورزي كوتاه آمده است و 
ردم و روز مجاز است. ما به دولت اعالم كرده بوديم اآلن زمان مناسبي براي تغيير ذائقه م 50گويد كه دوره مرغ تا  مي

دولت   افزايد: فاطمي مي    برابر شد، مرغ ثابت ماند 2قيمت جوجه     كاهش وزن مرغ نيست اما كسي گوش شنوا نداشت.
كند، اما در همين بازه زماني  تومان تعيين مي 2800روزه را  تومان مصوب و قيمت جوجه يك 20400قيمت هر كيلو مرغ را 

تومان تغيير داد ولي قيمت مرغ ثابت ماند. نتيجه اين رفتار دولت،  4200زه را به رو يك ماه گذشته دولت قيمت جوجه يك
تومان  500روزه هزينه توليد مرغ  تر شدن جوجه يك افزايش هزينه توليد مرغ براي مرغدار است زيرا با هر هزار تومان گران

قيمت مرغ را افزايش ندهد به بهانه اين كه توجه به اين مسئله به مرغدار فشار آورد كه  افزايش مي يابد اما دولت بي
روزه دو برابر شود؟ دليلش  خواهد از سفره مردم حمايت كند. اگر هدف دولت اين است چرا اجازه داد قيمت جوجه يك مي

روزه تحويل  20اي كه  نهاده    نهاد خاص،بنياد كوثر است. روزه در اختيار يك مشخص است ،بخش عمده توليد جوجه يك
دهد، اما اين حرف خالف  كند كه نهاده دامي را ظرف يك هفته به مرغدار تحويل مي گويد: دولت اعالم مي وي مي    ودش مي

روز  40تا  20كند ،بين  نام و پول نهاده دامي را كامل پرداخت مي واقع است زيرا امروز كه مرغدار در سامانه بازارگاه ثبت
اي؟ آيا  در اين مدت مرغدار نهاده دامي موردنياز را از كجا تأمين كند؟ با چه هزينهبرد كه نهاده به دستش برسد،  زمان مي

هاي  پيشتر از اين( چهاردهم فروردين) رئيس سازمان جهاد كشاورزي مدعي شده بود كه دليل صف   دولت پاسخ گوست؟
مرغ تحويلي     اين موضوع صحت دارد؟ گردد. اما آيا طوالني مرغ در مشهد كمبود توليد نيست بلكه به شبكه توزيع بازمي

عنوان متولي اصلي توزيع مرغ در استان  معاون امور بازرگاني سازمان صمت استان به    دهد نيمي از نياز را پوشش مي
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صورت روزانه است كه اين ميزان در  تن به 550گويد: نياز گوشت مرغ در بازار استان حدود  باره به خراسان رضوي مي دراين
رسد. از اين ميزان ،نياز بازار مشهد  تن هم مي 600هاي خاص مانند ماه رمضان به  هاي زماني مانند ايام نوروز و مناسبت ازهب

هاي  طور متوسط در كشتارگاه تن مرغ به 380تن است. اما در بازه زماني ماه گذشته روزانه تنها  330تا  300روزانه حدود 
كننده  هاي توزيع فروشگاهي عرضه شود و به دست مصرف شد تا در ميان زنجيره مياستان كشتار و تحويل مركز ثامن 

رسيد كه نيمي از نياز اين شهر را  تن به بازار مشهد مي 180تنها   تن) 380افزايد: از اين حجم(  علي غفوري مقدم مي   برسد.
شد. در چنين شرايطي، به رغم اين كه ما كرد، بقيه به صورت سهميه اي بين شهرستان هاي استان توزيع مي  تأمين مي

صورت روزانه تحويل  كيلو مرغ به 500واحد صنفي فروش مرغ در مشهد داريم اما بايد به هر واحد حداقل  600حدود 
واحد را پوشش دهيم چون ميزان ورودي گوشت ما كم بود، درنتيجه ما شاهد  600داديم و طبيعي بود كه نتوانيم همه  مي

   بوديم كه اين مسئله در كل كشور عموميت داشته است.  ي طوالني شهروندان براي خريد اين محصولها ايجاد صف
دهد: ابتدا اين كه،  داند و توضيح مي ها را چند مسئله مي وي دليل كمبود عرضه مرغ به كشتارگاه    دهند مرغداران مرغ را نمي 

تومان از سوي مرغداران با مشكل مواجه بوديم زيرا  14400مصوب ها باقيمت  ما در بحث تحويل مرغ زنده به كشتارگاه
عنوان براي او صرفه ندارد. دوم اين كه ،بازار مرغ استان تحت تأثير  هيچ گفت فروش مرغ زنده با اين قيمت به مرغدار مي

د استان مازندران تأمين هاي استان مازندران است زيرا بخشي از گوشت مرغ استان از زنجيره تولي بازار تهران و مرغداري
آمد و  شد اما به دليل اين كه ميزان تقاضا در تهران به شدت افزايش يافته بود ،عمالً مرغي از اين استان به مشهد نمي مي

كردند و طبيعي بود كه مرغدارها محصول خود را به اين  ها قيمت مصوب مرغ را رعايت نمي عالوه بر اين برخي استان
نژاد     تند به همين دليل استان خراسان رضوي و مشهد با كمبود عرضه مرغ زنده مواجه شده بود.ها مي فروخ استان
معاون سازمان صمت درباره اظهارات جهاد كشاورزي استان مبني بر مازاد جوجه ريزي     وزن مرغ مقصر بعدي است؟ سبك

شد، نژاد آرين  اي كه براي جوجه ريزي استفاده مي وجهگويد: اين مسئله درست است اما به دليل اين كه ج در استان نيز مي
ها وزن  بود و اين نژاد وزن محصول دهي گوشتش كمتر از نژاد قبلي بود ،ما شاهد بوديم كه به رغم حجم باالي تعداد مرغ

امالً در جهت گوشتي واردشده به چرخه كم است. هرچند اين اقدام جهاد كشاورزي در استفاده از نژاد بومي در جوجه ريزي ك
كيلوگرم وزن  2/2كيلوگرم بود ولي نژاد قبلي بيش از  8/1تا 7/1خودكفايي و درست بوده است اما وزن اين مرغ حدود 

بعد از     هاي مرغ استان بوديم. شده در كشتارگاه داشت، به همين دليل ما شاهد كاهش حجم وزني گوشت مرغ استحصال
ازاين  گويد: تا پيش توماني قيمت مرغ مي 4500غفوري مقدم درباره افزايش     ن استافزايش قيمت، روند در حال مثبت شد

كه قرارگاه سامان دهي مرغ  كرد كه مالحظات خود را داشته است اما اكنون ستاد تنظيم بازار قيمت مرغ را تعيين مي
توان با  شده است. بدون شك نمي رفتهايجادشده و مديريت آن را وزير جهاد بر عهده دارد، مالحظات توليد هم در نظر گ

ها توليدكننده و مرغدار را مجبور كرد كه با ضرر توليد كنند و نتيجه اين عمل كاهش توليد و  اعمال فشار و تشديد نظارت
بيني  تر شده است و پيش عرضه خواهد بود. به همين دليل طي دو روز گذشته توزيع مرغ در بازار استان و مشهد متعادل

اندازه  توليد به    واحد فروشگاهي مرغ توزيع و نياز بازار را تأمين كنيم. 600دار باشد و بتوانيم بين همه  د اين رويه ادامهشو مي
عنوان متولي حوزه توليدكننده مرغ استان ، نظري  اما معاون امور دام جهاد كشاورزي به    كافي است، توزيع مشكل دارد
صورت  گويد: ميزان كشتار مرغ كه به دارد. مجيد جعفري در گفت وگو با خراسان رضوي ميمخالف با معاون سازمان صمت 

هزار قطعه مرغ  300تا  270طور ميانگين بين  شود بيانگر آن است كه در اين مدت به رسمي در دام پزشكي استان ثبت مي
تن مرغ تحويل  540طور ميانگين روزانه  كيلو بوده است، يعني به 2تا 8/1طور ميانگين  ها به شد كه وزن آن كشتار مي
داده است بايد شبكه توزيع صنفي و سازمان  شد اما اين كه بعد از مرحله تحويل، در توزيع مرغ چه اتفاقي رخ ها مي كشتارگاه
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 گويد: نياز استان به مرغ گرم بر اساس آخرين برآورد مصرف سرانه كه مديران سازمان صمت وي مي   صمت توضيح دهند.
تن بوده  540شب)  كه حجم مرغ كشتار شده (يك شنبه تن است، درحالي 500صورت روزانه در نهايت  اند به هم اعالم كرده

 540طور متوسط روزانه  هزار تن گوشت در ماه بوده است كه به 16كننده  است. ميزان جوجه ريزي استان در اسفندماه تأمين
معاون جهاد كشاورزي     بهترين وزن مرغ سالم چقدر است؟    از بازار استان.تن بيش از ني 40شود يعني  تن مرغ گرم مي

عنوان  هيچ گويد: اين ادعا به هاي توليدشده مي و كاهش وزن مرغ  راس جاي نژاد به  آرين استان درباره جوجه ريزي مرغ نژاد 
ستان جوجه ريزي شده است و بخش عمده در ا  آرين ميليون قطعه جوجه نژاد كمتر از يك 99صحيح نيست زيرا در سال 

تر از حدي است كه  شده نژاد راس و چند نژاد ديگر بوده است و نژاد آرين جوجه ريزي شده بسيار پايين جوجه ريزي انجام
د. اين ان روزه را دريافت كرده 45درصد نهاده موردنياز براي دوره  100بخواهد در بازار تأثيرگذار باشد، عالوه بر اين مرغداران 

درصد نهاده دامي  90شود صحت ندارد زيرا  روزه به مرغدار تحويل داده مي 20شود نهاده دامي در بازه  كه اعالم مي
شد. انتقادها در  موردنياز مرغداران را اداره كل پشتيباني امور دام متقبل شده بود و در كمتر از يك هفته تحويل مرغدار مي

ي شود كه به گفته بسياري از كارشناسان تغذيه و سالمت، مناسبت ترين وزن مرغ حدود مورد نژاد آرين در حالي مطرح م
انتقادهاي تند عليه سازمان     است تا مرغ در آن وزن تجمع چربي در محوطه شكمي و داني نداشته باشد.  كيلوگرم 1/   تا 2/1

اندازي شد  گويد: چرا سامانه توزيع اصناف دير راه كند و مي جعفري انتقاد خود را متوجه سازمان صمت استان مي    صمت
كه ما در بازار مشهد با  كه ما اعالم كرديم براي مديريت بازار از ابتداي اسفندماه اين كار انجام شود. چرا درحالي ،درحالي

بال ارسال آن به ها مانده بود و دن ها مازاد مرغ گرم در يخچال مغازه كمبود شديد مرغ مواجه بوديم، در برخي شهرستان
ها دو برابر نياز خود مرغ  اند؟ صمت ،توزيع شهرستاني مرغ را نتوانست درست انجام دهد و برخي شهرستان مشهد بوده

شد و جالب بود  بندي مرغ انجام مي وي ادامه مي دهد: در اين مدت قطعه    كننده خودش كشتار كن است توزيع    داشتند. برمي
بندي  شد. اين مرغ قطعه ها عرضه مي بندي در مغازه شد، بعد از ظهرها مرغ قطعه ازار مشهد پيدا نميروزهايي كه مرغ در ب

آمد؟ به تازگي هم اعالم كردند كه مرغ بايد در سردخانه ثامن تحويل امور پشتيباني و بعد در شبكه توزيع  شده از كجا مي
تن در بازار  100شده است، تنها  تن مرغ تحويل 200ي كرد كه چرا وقت شود اما مديركل امور پشتيباني اعتراض مي

هاي صمت  باره مسئوليتي را نپذيرفته است و آن را به اصناف واگذار كرده است ، اداره شده است؟ سازمان صمت دراين توزيع
دار و عمالً مرغ  اند و مغازه گرفتند ،خودشان كشتار كن بوده هيچ كاري نكردند و نمايندگان اصناف هم كه مرغ را تحويل مي

گويد: نياز  وي درباره نياز بازار استان به گوشت مرغ گرم مي   كردند. دست به آن دست خود جابه جا مي ها ازاين را كشتار كن
باره صمت  صورت روزانه بوده است. اآلن يك به  تن 200تا  185تن و نياز شهر مشهد حدود  480استان هميشه حدود 

هاي  تغيير سرانه    ها متأثر از هيجانات است. خواهد كه اين تن مي 300تن مرغ نياز داريم و مشهد  500گويد ما بيش از  مي
نظر جهاد كشاورزي با سازمان صمت درباره ميزان توليد و  مديركل پشتيباني امور دام استان نيز درباره اين اختالف    مصرف

ميليون  83حدود  99سال   سماصط : بر اساس آمار سامانه طيور گوشتي گويد توزيع مرغ در بازار استان به خراسان رضوي مي
 23شده است كه بيانگر تأمين نياز استان است. درگذشته مصرف سرانه گوشت مرغ استان  قطعه جوجه ريزي در استان انجام

سعادت علي    قرمز بوده است.كيلو افزايش يافته كه متأثر از افزايش قيمت گوشت  28شده به  كيلو بوده و اآلن اعالم 25تا 
هزار تن مرغ وارد سردخانه ثامن و تحويل  4اسفندماه تاكنون بيش از  23گويد: از تاريخ  نيا درباره توزيع مرغ در مشهد مي

تن گوشت مرغ وارد اين سردخانه شده است و  260نمايندگان صنف گوشت مرغ و ماهي شده است و ( دوشنبه) بيش از 
شده كه  تن مرغ منجمد در بازار توزيع 1200اسفندماه تاكنون حدود  10نفي توزيع شود. عالوه بر اين، از بناست در شبكه ص

كيلو  28گويد: اگر سرانه  صورت روزانه مي شده است. وي درباره نياز واقعي مشهد به مرغ گرم به تن آن در مشهد توزيع 800
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كه بنده  98و  97هاي  تن خواهد بود. در سال 230ار مشهد به مرغ گرم را براي هر شهروند در نظر بگيريم، نياز روزانه باز
 98و  97هاي  ميليون قطعه بوده است. در سال 80متولي امور دام جهاد كشاورزي بودم، ميزان جوجه ريزي ساالنه حدود 

مجوز     صورت روزانه بوده است. تن به 200تن و نياز بازار مشهد هم حداكثر  440تا  430ميزان نياز بازار استان به مرغ گرم 
معاون بازرگاني سازمان صمت در واكنش به انتقادهاي معاون جهاد كشاورزي به سازمان صمت به     با كشتار يكي نيست
كند بر اساس مجوزهاي كشتار و برآورد وزن مرغ است اما آن چه  گويد: آن چه جهاد كشاورزي اعالم مي خراسان رضوي مي

شود خيلي بيشتر  ، ازآن چه كشتار مي  شود كشتار است، يعني ممكن است آن چه بر اساس مجوز اعالم ميمهم است آمار 
ها در اختيار خود جهاد كشاورزي است.  شود و كشتارگاه ها محسوب مي باشد. از سويي شبكه توزيع بعد از خروج از كشتارگاه

تارگاه نياورده باشد و در مسير ديگري قرارگرفته باشد اما ممكن است كسي مجوز كشتار گرفته و مرغ زنده خود را به كش
غفوري مقدم درباره نحوه برآورد سرانه مرغ و نياز روز بازار مرغ مشهد و استان     ارقام ميزان كشتار گوياي مسئله است.

 30كيلو به حدود  23هاي اخير سرانه مصرف گوشت مرغ از  گويد: بعد از گران شدن گوشت قرمز طي سال گذشته و ماه مي
كيلو براي هر شهروند است. بر اين اساس نياز روزانه استان به گوشت  30كيلو رسيده است كه در استان اجماع روي  33تا 

وي در واكنش به انتقاد معاون جهاد     واكنش به انتقادهاي جهاد    تن و اين عدد معقول است. 550تا  530مرغ بين 
گويد: اين  ها مي كشاورزي درباره نپذيرفتن مسئوليت و ورود مستقيم به نظارت و توزيع گوشت مرغ در مشهد و شهرستان

توانم دست  كنيم، بنده هم اگر بخواهم مي كنم، ما با جهاد كشاورزي داريم كار مي انتقادها صحيح نيست و بنده تعجب مي
كنم كسي كه اين اظهارات را مطرح كرده، از مسئله  روي ايرادهاي تأمين گوشت و اين خيلي بد است. بنده تصور ميبگذارم 

اطالع بوده است. اين حرف كامالً غير كارشناسي است كه بگوييم سازمان صمت برود مرغ توزيع كند. ما هيچ زماني اين  بي
گذار  كند، ما سياست صنفي است و همه كاالها را شبكه صنفي ما توزيع ميكنيم، ما شبكه توزيع داريم كه شبكه  كار را نمي

اندازه كافي وجود  گويد: اگر مرغ گرم به غفوري مقدم مي    ها با جهاد است نظارت بر كشتارگاه    كنيم. هستيم و نظارت مي
ها  ن ميزان بازرس و ناظر در كشتارگاهداشت، نيازي به حضور ما نبود، حتماً در فرايند تأمين مشكل وجود دارد كه ما اي

بندي مرغ، اآلن جهاد  هاي فرار مرغ هم زياد شده بود مانند قطعه ايم. چون قيمت مرغ مشكل داشت، راه مستقر كرده
افتد؟  بندي مرغ كجا اتفاق مي بندي است كه آن را ممنوع كرده است، قطعه كشاورزي هم فهميده كه مشكل در قطعه

ها با چه كسي است؟ جهاد كشاورزي. از كشتارگاه به بعد بر عهده شبكه توزيع است. اگر در  ارت بر كشتارگاهها، نظ كشتارگاه
شود، وظيفه جهاد و دام پزشكي است كه جلوي آن را بگيرند. توليد مرغ اگر هم مناسب  بندي انجام مي ها قطعه كشتارگاه

پس از  - محمد اكبري   درتنظيم بازار مرغ را قضايي كرد  خلف دولتمجلس پرونده ت   گيرد. باشد در شبكه توزيع قرار نمي
هاي اخير در تنظيم بازار مرغ در صحن مجلس، پرونده اين تخلفات براي رسيدگي  قرائت دو گزارش از تخلفات و نابساماني

اع گزارش نابساماني بازار و كه براي استم  به قوه قضاييه ارسال شد. به گزارش خراسان، كاظم خاوازي، وزير جهاد كشاورزي
درخصوص وضعيت   به صحن علني مجلس فراخوانده شده بود، ضمن اعالم عذرخواهي به نمايندگي از دولت  گراني مرغ

بندي و صنوف را دليل اصلي التهابات بازار مرغ دانست. وي خاطرنشان كرد: امروز آمار  هاي بسته بازار مرغ، تقلب شركت
هزار و   اش به گوشت مرغ يك طوري كه در تهران كه حداكثر نياز روزانه  گوشت مرغ را داريم بهاحتكار و منجمد كردن 

در اين جلسه پس از    بندي اتفاق افتاده است. هزار تن در سه شيفت بسته  يك  تن است مشخص شد فقط نزديك به 200
اخير بازار در صحن علني مجلس، نمايندگان با هاي  ارائه گزارش كميسيون كشاورزي مجلس با موضوع گراني و نابساماني

رأي مخالف و بدون  8رأي موافق،  202آيين نامه داخلي مجلس با  234ارسال اين گزارش به قوه قضاييه به استناد ماده 
نماينده حاضر در صحن موافقت كردند. در گزارش هاي مجلس، تصميمات رئيس جمهورو  238رأي ممتنع از مجموع 



 

٢٢ 
 

   اند. مركزي و وزارتخانه هاي صمت و جهاد كشاورزي به عنوان مقصران التهاب در بازار مرغ معرفي شده همچنين بانك
 4200ساداتي نژاد، رئيس كميسيون كشاورزي در جريان قرائت گزارش اين كميسيون به مواردي همچون رانت زا بودن ارز 

ميليارد تومان سود دارد. سهراب گيالني نماينده شوشتر در اين  5ها اشاره كرد و گفت: يك تريلر نهاده،  توماني براي نهاده
درصد به  45درصد واردات به اين سامانه و  55باره در صحن مجلس گفت: سامانه بازارگاه مشكل جدي دارد؛ در حالي كه 

هزار  300ته يافته است. پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت: در سه سال گذش  بازار آزاد اختصاص
نبود نظارت بر فرايندهايي است كه در سامانه هاي تخصصي حوزه اقتصاد و   ميليارد تومان رانت توزيع شده كه دليل آن

قاليباف، رئيس مجلس نيز پس از قرائت اين گزارش ها گفت: هم اكنون مهلت مصوبه شوراي    تجارت تعريف شده است.
قانون تمركز وظايف بين وزارتخانه هاي كشاورزي و صنعت،  1اره بند يك ماده درب 98عالي هماهنگي اقتصادي در سال 

معدن و تجارت تمام شده و از آن جا كه تمديد مجدد آن در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي تصويب نشد، مقرر شد در 
با بيان اين كه خواست شود و وظايف به مسير قانوني خود بازگردد. وي   نخستين جلسه امسال اين موضوع تعيين تكليف

وزيران صمت و جهاد كشاورزي نيز با اين   مجلس، بازگشت وظايف وزارت جهاد كشاورزي به مسير قانوني است، ادامه داد:
         موضوع موافق هستند، بنابراين با اين تصميم قطعاً نابساماني موجود پايان مي يابد.
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  روزنامه خراسان  - 1400فروردين  18                                        

  
  تحليل مرغي به سبك آشنا!

جمهوري در توئيتر درباره داليل صف هاي مرغ توئيتي نوشت كه بازتاب زيادي در فضاي مجازي  به تازگي مشاور رئيس
فزايش قيمت، سر ها كجا بودند كه بعد از تسليم كردن دولت در برابر ا خروس پيدا كرد. آشنا در صفحه شخصي اش نوشت: 

ماموريت   ها را بشكنند؟ آيا گراني از تخم درآورده، دوران جوجه بودن را با سرعت طي كردند و روانه بازار شدند تا صف
كاربري درباره اين   داشت نوروز را به كام مردم تلخ كند؟ آيا گراني محصول اتحاديه قدرت و ثروت و كشتارگاه اميد نيست؟

اگر گراني مرغ و ديگر اقالم كار دولته كه حسابش روشنه كه بايد قوه قضاييه پيگيري  هور نوشت: تحليل مشاور رئيس جم
كنه ولي اگه گراني كار دولت نيست و با اون همه كبكبه و دبدبه نتونسته مديريتش كنه كه نشان از ناكارآمدي و سوء 

         .مديريت اوناست پس از هر طرف ميريم مقصر خود شما و همكاران شماست
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  روزنامه خراسان  - 1400فروردين  18                                        

  
  مجلس پرونده تخلف دولت درتنظيم بازار مرغ را قضايي كرد

  مجلس پرونده تخلف دولت درتنظيم بازار مرغ را قضايي كرد 

اخير در تنظيم بازار مرغ در صحن مجلس، پرونده اين هاي  پس از قرائت دو گزارش از تخلفات و نابساماني - محمد اكبري  
كه براي استماع   تخلفات براي رسيدگي به قوه قضاييه ارسال شد. به گزارش خراسان، كاظم خاوازي، وزير جهاد كشاورزي

از  به صحن علني مجلس فراخوانده شده بود، ضمن اعالم عذرخواهي به نمايندگي  گزارش نابساماني بازار و گراني مرغ
بندي و صنوف را دليل اصلي التهابات بازار مرغ دانست. وي  هاي بسته درخصوص وضعيت بازار مرغ، تقلب شركت  دولت

اش به  طوري كه در تهران كه حداكثر نياز روزانه  خاطرنشان كرد: امروز آمار احتكار و منجمد كردن گوشت مرغ را داريم به
بندي اتفاق افتاده  هزار تن در سه شيفت بسته  يك  د فقط نزديك بهتن است مشخص ش 200هزار و   گوشت مرغ يك

هاي اخير بازار در صحن  در اين جلسه پس از ارائه گزارش كميسيون كشاورزي مجلس با موضوع گراني و نابساماني   است.
رأي  202لي مجلس با آيين نامه داخ 234علني مجلس، نمايندگان با ارسال اين گزارش به قوه قضاييه به استناد ماده 

نماينده حاضر در صحن موافقت كردند. در گزارش هاي مجلس،  238رأي مخالف و بدون رأي ممتنع از مجموع  8موافق، 
تصميمات رئيس جمهورو همچنين بانك مركزي و وزارتخانه هاي صمت و جهاد كشاورزي به عنوان مقصران التهاب در 

ژاد، رئيس كميسيون كشاورزي در جريان قرائت گزارش اين كميسيون به مواردي ساداتي ن   اند. بازار مرغ معرفي شده
ميليارد تومان سود دارد. سهراب  5ها اشاره كرد و گفت: يك تريلر نهاده،  توماني براي نهاده 4200همچون رانت زا بودن ارز 

درصد واردات  55ي دارد؛ در حالي كه گيالني نماينده شوشتر در اين باره در صحن مجلس گفت: سامانه بازارگاه مشكل جد
يافته است. پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت: در   درصد به بازار آزاد اختصاص 45به اين سامانه و 
نبود نظارت بر فرايندهايي است كه در سامانه هاي   هزار ميليارد تومان رانت توزيع شده كه دليل آن 300سه سال گذشته 

قاليباف، رئيس مجلس نيز پس از قرائت اين گزارش ها گفت: هم    حوزه اقتصاد و تجارت تعريف شده است. تخصصي
قانون تمركز وظايف بين وزارتخانه  1درباره بند يك ماده  98اكنون مهلت مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در سال 

ه تمديد مجدد آن در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي هاي كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آن جا ك
شود و وظايف به مسير قانوني خود بازگردد. وي   تصويب نشد، مقرر شد در نخستين جلسه امسال اين موضوع تعيين تكليف

وزيران صمت و   با بيان اين كه خواست مجلس، بازگشت وظايف وزارت جهاد كشاورزي به مسير قانوني است، ادامه داد:
    جهاد كشاورزي نيز با اين موضوع موافق هستند، بنابراين با اين تصميم قطعاً نابساماني موجود پايان مي يابد.
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  روزنامه شرق  - 1400فروردين  18                                        

  
  مرغ يا جنگل؟

ها از  اي كه در اين بزنگاه شده هاي شناخته آن، بازتابهاي اخير و در نتيجه عرضه ناكافي  در پي افزايش قيمت مرغ در هفته  
دهد، باز هم به چشم خورد؛ اما از بين آنها آنچه از تريبون مجلس شوراي اسالمي در  ها رخ مي سوي بعضي محافل و تريبون

معيشت   يتي نوشت: رئيس اول مجلس شوراي اسالمي، در توي  هاشمي، نايب زاده تر بود. قاضي ها انعكاس يافت، برجسته رسانه
دهد متأسفانه سوءمديريت وزير جهاد كشاورزي به احتكار مرغ توسط  مردم خط قرمز ماست. اسنادي وجود دارد كه نشان مي

گو  آقاي وزير بايد در مجلس پاسخ . او در ادامه تأكيد كرد:  اي ديگر منجر شده است اي و رانت واردات مرغ براي عده عده
هاي  . در همين زمينه، توييت و مصاحبه پيگيري براي رئيس محترم قوه قضائيه نيز ارسال خواهم كردباشد. اسناد را جهت 

مشابهي از جانب رئيس كميسيون اجتماعي، كميسيون كشاورزي و كميسيون اصل نود انجام شد كه درخور تأمل بسيار 
ان احساسي و در زنجيره توليد تا مصرف هايي كه باز هم نشان داد نظارت مجلس بر بخش كشاورزي، كماك است. واكنش

زند. نظير چنين رفتاري را در مجالس پيشين و در مقاطعي كه كمبود محصوالتي از  تنها در محدوده نوسانات بازار دور مي
اد زميني و... اتفاق افتاده است، بارها و بارها در حافظه خود داريم. البته كه ابراز رضايت اخير وزير جه قبيل پياز، سيب

ها افزود. شگفتي از آنكه متولي  تن مرغ را نيز بايد بر شگفتي 250كشاورزي از شادماني مردم تهران براي توزيع هزارو 
زمان در  بخش كشاورزي، چگونه خود در دام بازار مصرف و مطالبات غيراساسي نمايندگان افتاده است! خبر ديگري هم

هاي  يك از زنگ قال بازار ناپديد شد و هيچ و خبري كه به سياق متعارف در قيل ها نشست. از رسانه  رنگ و گذرا اي كم حاشيه
نشينان را حتي در حد يك تذكر به صدا درنياورد. قاچاقچيان انگتارودي (روستايي كه در حومه  فام مجلس هاي سرخ صندلي

ساله را با اره موتوري قطع  500تا  300اصله درخت راش تنومند  200شهرستان آمل و در مسير چمستان قرار دارد) بيش از 
شود  اند. گفته مي بري حمل كرده  هاي چوب آالت قاچاق حاصله را با خودروهاي نيسان بدون پالك، به سمت كارگاه و چوب

هاي طبيعي و باستاني منطقه انجام شده است. البته كه اين حادثه نه اولين  هاي ارزشمند جنگل اين كار با هدف فروش چوب
هاي  ها در عمق جنگل موتوري قرن است كه زوزه دلخراش اره آخرين هم نخواهد بود. سالياني به قدمت بيش از نيمكه 

اي كه مانند موزيك متني ناايستا، زندگي را در اين خطه نشانه گرفته و تا واپسين دم به  رسد. زوزه هيركاني به گوش مي
ايم. وقتي صاحبانِ تصميم و  در روزمرگي زندگي به آن خو گرفته اي كه همه ما و با سربردن گوش خواهد رسيد. زوزه

بندد،  توجيه سد الشك در استان گيالن و... مي هكتار از جنگل براي ساخت بي 170كرسي، چشم بر مواردي مانند نابودي 
زمان باز هم در برابر  انتظار از قاچاقچيان چوب تنها طنزي تلخ خواهد بود. چگونگي برخورد مجلسيان با اين دو رخداد هم

هاي بخش كشاورزي و  گذاري و نظارتي از فوريت دهد كه چرا درك غالب اين نهاد قانون اين پرسش و شگفتي قرارمان مي
هاي اجرائي بخش كشاورزي نيز عمدتا  هاي مديريت  ها دارد؟ متأسفانه گزارش هاي آن فاصله منابع طبيعي با ضرورت

روي خود در اجراي اين  هاي پيش هاي حفاظتي و چالش وزيع تمركز داشته و كمتر از تالشپيرامون نمودارهاي توليد و ت
دهد. تنها مراسم ساالنه هفته منابع طبيعي است كه به سوگواري از روند نابودي منابع طبيعي  وظايف حاكميتي خود خبر مي

كنندگان بيش از رضايت توليدكنندگان  ي مصرفيابد. پس دور از انتظار هم نيست كه نمايندگان نيز كه به آرا اختصاص مي



 

٢٦ 
 

ويژه كميسيون  در چنين شرايطي نمايندگان و به    هاي آن بيگانه باشند. وابسته هستند، با فرايند درازمدت توليد و چالش
اي واقعي ه تخصصي كشاورزي قبل از اينكه متأثر از تندبادهاي بازار، به بيان مواضع احساسي مبادرت كنند، بايد به اولويت

وار بقاياي جنگل و منابع طبيعي كشور  اين بخش كليدي بپردازند. در چنين رويكردي آنها خواهند ديد تخريب موريانه
ها تخريب منابع طبيعي،  رئيس مجلس بايد پرسيد پس از دهه تر از التهاب كمبود مرغ است و سرانجام از نايب مراتب مهم به

    اند؟ ز شما نرسيدهها به خط قرم آيا هنوز اين فاجعه
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  روزنامه شرق  - 1400فروردين  18                                        

  
  رسد؟ بازار مرغ به آرامش مي

گذرد و با وجود تشكيل قرارگاه مرغ و تصميمات روزانه اين قرارگاه و  شرق: حاال نزديك به يك ماه از تالطم سنگين و ناآرامي در بازار مرغ مي 

است. در يكي، دو روز  اي، هنوز اين بازار به روند عادي برنگشته  هاي ديگر مانند منع فروش قطعه همچنين اعمال محدوديت
كم شاهد بازگشت  آيد كم اي رخ ندهد، به نظر مي هاي طوالني نيست و اگر اتفاق تازه گذشته البته چندان خبري از صف

ترين خبر ديروز وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه به نمايندگي از دولت از مردم به  آرامش به اين بازار خواهيم بود. در تازه
كنم، ابراز اميدواري كرد با تشكيل كارگروه ساماندهي مرغ، آرامش به كل كشور  دليل اتفاقات بازار مرغ عذرخواهي مي

ي دو ماه گذشته گفت: از ابتداي سال گذشته تا همچنين در تشريح داليل اتفاقات ناگوار بازار مرغ ط  كاظم خاوازي بازگردد. 
ريزي  ريزي در بهمن ماه به بيشترين ميزان رسيده است به اين معنا كه آماري باالتر از بهمن ماه براي جوجه بهمن ماه جوجه

شكي و شود به طور مثال سامانه سما كه توسط سازمان دامپز نداشتيم كه اين امر نيز توسط چند سيستم مختلف كنترل مي
درصد است، گفت:  1,3ريزي حدود  شود. او با بيان اينكه بر اساس اطالعات ميداني انحراف از جوجه بيمه كنترل مي

ميليون  110ميليون و  90ريزي و توليد طي ماه گذشته به ميزان كافي بوده است و حتي ما با توليدات كمتري مانند  جوجه
هاي گذشته افزايشي نداشته، بايد اتفاقات  ر از آنجا كه قدرت خريد مردم طي ماهنيز مشكلي در بازار نداشتيم، از سوي ديگ

وجو كرد. وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه در حال حاضر احتكار و منجمدكردن مرغ در  بازار مرغ را در جاي ديگري جست
در حالي كه در سه شيفت حدود هزار تن تن است  200خورد، تصريح كرد: نياز تهران به مرغ حدود هزارو  بازار به چشم مي

بندي شد، اما ما شاهد تخلفات گسترده در اين حوزه هستيم. خاوازي با بيان اينكه اتفاقات بازار مرغ موجب شد دولت  بسته
كارگروهي در راستاي حل مشكالت اين حوزه تشكيل دهد كه مسئوليت آن با وزير جهاد كشاورزي است، ادامه داد: در سه 

هاي  ها را تا حدودي سامان دهيم، تنها در استان ها توانستيم قيمت اري با برگزاري جلسات و هماهنگيروز ك
چه     بويراحمد، آذربايجان و سيستان و بلوچستان مشكالتي وجود دارد كه براي آن استان معين تعريف شده است. و كهگيلويه

اني در بازار مرغ از كجا آمد و دليل اين نوسانات و همچنين كمبود چه اما اين ماجراي نابسام    باليي بر سر بازار مرغ آمد؟
گيران دولتي اين سؤال را پاسخ  گويد بايد تمام تصميم باره رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تهران مي بود؟ دراين

گفت  كه با ايسنا سخن مي دهند كه چگونه كشوري كه صادركننده مرغ بود، حاال بايد مرغ وارد كند؟ احمدرضا فرشچيان
باره اظهار كرد: مديريت صحيح و اصولي صنعت مرغ و عرضه محصوالت آن در بازار، موضوعي است كه در طول  دراين
گذرد، تبعات آن نيز  رسد هرچه بيشتر از اين تصميمات غلط مي پذير نشده و به نظر مي هاي گذشته امكان يك از سال هيچ

روزه كه سال گذشته بحث آنها مطرح شد، تشريح كرد: در  هاي يك ا اشاره به موضوع امحاي جوجهدهد. او ب خود را نشان مي
آن زمان با توجه به كاهش تقاضا براي مرغ، واحدهاي مرغداري ظرفيت مازادي داشتند كه ديگر امكان عرضه به بازار را 

ها مطرح شد. رئيس  رفتن جوجه بين و بحث ازنداشت اما متأسفانه وزارت جهاد كشاورزي نيز به اين عرصه ورود نكرد 
كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: همان كشوري كه يك سال قبل جوجه بيش از حد نياز خود داشته و 

اي جديد قرار است گوشت مرغ وارد كند؟ سؤال اينجاست كه ما تا  ها، صادركننده گوشت مرغ بوده حاال با مصوبه براي سال
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رسيم كه اشكاالت اساسي را ببينيم و از خود بپرسيم  بندي مي خواهيم مرغ وارد كنيم؟ چه زماني به اين جمع زماني ميچه 
هاي  اش بايد مرغ وارد كند؟ فرشچيان با اشاره به برخي سياست چطور يك صادركننده مرغ حاال براي رفع نيازهاي اوليه

ها بر آن تأكيد داشت، بحث  كي از موضوعاتي كه بخش خصوصي براي سالشوند، گفت: ي غلط كه در اين بازار اجرائي مي
توماني و لزوم كناررفتن اين سياست بود. اين ارز از همان ابتدا نيز مشكل داشت و با وجود آنكه در طول  200ارز چهارهزارو 

يد براي رانت و تبعيض و عدم گشايي نكرده بلكه خود به عاملي جد هاي گذشته به حوزه مرغ تزريق شده نه تنها گره سال
شفافيت بدل شده است و حاال نيز بناست مرغ را با اين ارز وارد كنند كه مشخص نيست چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد. او در 

مدت راهكاري براي بازگرداندن نظم به بازار مرغ وجود دارد، بيان كرد: وزارت جهاد  پاسخ به اين سؤال كه آيا در كوتاه
مواره اين ادعا را داشت كه به اندازه مصرف چند ماه كشور را ذخيره كرده و در انبارهايش دارد. اگر اين ادعا كشاورزي ه

درست است، بايد از اين انبارها نياز بازار تأمين شود و جو رواني فعلي فروكش كند و سپس با حمايت از مرغداران و افزايش 
اي جديد به  براين وزارت صمت در مصوبه ر ديگر افزايش پيدا كند. عالوهريزي ظرف چند ماه آينده، توليد مرغ با جوجه

توماني بايد در دستور كار قرار گيرد. تا پيش از  200هزار تن گوشت مرغ با ارز چهارهزارو  50گمرك اعالم كرده كه واردات 
تر از  فروشان؛ قيمت پايين راني تازه مرغنگ     هاي طيور براي واحدهاي مرغداري در فهرست ارز دولتي قرار داشت. اين، نهاده

هاي طوالني و همچنين كمبود  اگرچه مسئوالن اميدوارند كه به زودي آرامش به بازار مرغ برگردد و صف    مصوب خواهد شد
 رفت و گويند توليد مرغ باال اين بخش از سبد خوراكي مردم به پايان برسد اما حاال مرغداران يك نگراني تازه دارند. آنها مي

اي توليد گوشت مرغ با  هاي زنجيره مقام انجمن ملي شركت باره قائم به زير نرخ مصوب هستيم. دراين  نگران كاهش قيمت
بيان اينكه نگران كاهش قيمت مرغ به زير قيمت مصوب هستيم گفت: ميزان توليد مرغ باالست و اين امكان وجود دارد كه 

اي توليد  هاي زنجيره مقام انجمن ملي شركت مت مصوب برسد. علي صابري قائمظرف يك تا دو هفته آينده به زير قي
وگو با تسنيم اظهار كرد: تشكيل قرارگاه مرغ براي رفع مشكالت و ايجاد مجموعه منسجم مناسب  گوشت مرغ در گفت

ظيم بازار خود وزارت جهاد دليل جلوي خروج مرغ از استان خود را نگيرند و براي تن شود كه استاندارها بي است و باعث مي
كشاورزي تصميم واحدي بگيرد. او افزود: مشكل بازار مرغ به خاطر عدم اصالح قيمت مرغ بود و اينكه براي توليدكننده 

توماني فعلي مرغ نيز دو هزار تومان كمتر از قيمت پيشنهادي  900هزارو 24توجيه اقتصادي وجود نداشت هرچند رقم 
مقام  اي بر سر قيمت وجود ندارد و همه بايد كمك كنند تا بازار مرغ روي آرامش ببيند. قائم جادلهانجمن بود اما اكنون م

اي توليد گوشت مرغ ادامه داد: با توجه به افزايش توليد حتي اين نگراني وجود دارد كه  هاي زنجيره انجمن ملي شركت
رسد كه نگراني  وب خود برسد. او تصريح كرد: به نظر ميقيمت مرغ در فاصله زماني يك تا دو هفته آينده به زير قيمت مص

ها از نرخ مصوب عدول  براي تأمين مرغ مورد نياز در ماه مبارك رمضان وجود نداشته باشد زيرا توليد باالست و قيمت
ه وضعيت تأمين هاي دام و طيور اعتباري نيست و اين نگراني دربار كند. صابري اظهار كرد: البته به فرداي تأمين نهاده نمي

ها در سه ماه گذشته مناسب بوده است. وي همچنين درباره اختصاص ارز  آنها در آينده نيز وجود دارد اما وضعيت تأمين نهاده
تواند در  هاي دامي حذف شود بهتر است زيرا ديگر دولت نمي ها اظهار كرد: ارز اختصاصي به واردات نهاده به واردات نهاده

شود. صابري در پاسخ به اينكه  ها دخالت داشته باشد و در اين شرايط بازار خود تنظيم مي واردات نهادهگذاري مرغ و  قيمت
ها و  روزه و گوشت مرغ به اندازه كافي است اما بگيروببند ريزي افزايش يافته است گفت: جوجه يك ميزان جوجه

شود. او گفت: در صورتي كه مردم به دليل نگراني از  مي ريختن توزيع در بازار هم گيري جداگانه استانداران باعث به تصميم
    سازي خانگي مرغ نكنند مشكلي براي تأمين اين محصول نخواهيم داشت. مشكالت دوباره توزيع اقدام به ذخيره
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  ابتكار  - 1400فروردين  18                                        

  
  احتمال لغو واردات مرغ قوت گرفت

معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه هيچ نگراني براي تامين مرغ وجود ندارد و بازار واكنش مناسبي  
به توزيع گسترده نشان داده است، اظهار كرد: با توجه به توليد خوبي كه در داخل داريم و با آرامش گرفتن بازار، احتماال 

 50از منابع داخلي تامين شود.به گزارش ايلنا، اميد گيالنپور در مورد آخرين وضعيت واردات  واردات لغو و تا حد امكان ذخاير
هزار تن مرغ براي تنظيم بازار گفت: اين موضوع بر عهده شركت بازرگاني داخلي گذاشته شده است، اما اطالع داريم كه تا 

داريم و با آرامش گرفتن بازار، احتماال واردات لغو و تا  اين لحظه مرغ وارد نشده است. با توجه به توليد خوبي كه در داخل
حد امكان ذخاير از منابع داخلي تامين شود. اظهارنظر درباره كاهش توليد مرغ بر اساس اطالعات روزهاي اخير بازار است، 

ايم  در جلسات مختلف تاكيد كردهبينيم كه بازار با انبوه عرضه مرغ مواجه شد.گيالنپور با تاكيد بر اينكه ما دائما  اما عمال مي
كه توليد به ميزان كافي وجود دارد، افزود: مسئله قيمت به دليل كمبود توليد نبود بلكه به دليل حاشيه سود بسيار پايين براي 

محض رو بوديم.به گفته وي؛ به  توليدكننده اتفاق افتاد و برخي توليدكنندگان در ضرر قرار داشتند و با مقاومت بازار روبه
اينكه قيمت مصوب اصالح شد اين مقاومت شكست و بازار با يك واكنش مناسب قيمت را اصالح كرد.گيالنپور تصريح 
كرد: نظام چند قيمتي مرغ در كشور موجب شده بود، عرضه اين كاال زير زميني و با چند قيمت باشد. بطوريكه هر كيلوگرم 

 24رسيد.وي با اشاره به قيمت مصوب جديد  تومان به دست مردم ي 34 شد و با قيمت تومان توزيع مي 400و  20مرغ با 
ترين محل زندگي  توماني مرغ، اظهار كرد: مردم از اين پس در همه جاي كشور بدون هيچ نگراني و در زديك 900هزار و 

ي مرغ در كشور سبب شده توانند مرغ را با قيمت مصوب جديد خريد كنند.وي با بيان اينكه چند قيمت خود به قدر كفايت، مي
برابري مواجه شوند، گفت: اين افزايش تقاضا عمال به قصد  3تا  2هاي مهم تامين كننده با تقاضاي  بود كه در برخي استان

رفت تا  هاي مبدا توليد باال برده بود. به طور مثال تقاضاي مرغ در گيالن باال مي ها را در استان جاي اتفاق افتاده و نرخ جابه
هاي اصفهان  جا شود و با قيمت باالتر در تهران فروخته شود يا تقاضاي مرغ در گلستان به شدت باال رفت تا در استان هجاب

ها بازار مرغ در حال بازگشت به  و فارس با قيمت باالتر عرضه شود. با اصالح نرخ مصوب و افزايش عرضه، در همه استان
كند كه بازار واكنش بسيار مناسبي را نشان داده  ن موضوع را تائيد ميهاي همكاران ما نيز اي آرامش است و گزارش

است.معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه قيمت مصوب جديد عملياتي شده و در حال تثبيت است، 
كنيم تا از  سات شركت ميهاي مختلف به صورت ويدئو كنفرانس در جل افزود: هر شب قرارگاه مرغ جلسه دارد و ما در استان

    ادامه آرامش بازار مرغ اطمينان حاصل شده و تصميمات به روز گرفته شود.
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  روزنامه همشهري  - 1400فروردين  18                                        

  
  سياست مرغي يا مرغ سياسي

  كند  همشهري نشست ويژه مجلس و انتقادهاي نمايندگان از وضعيت بازار مرغ را بررسي مي

گذرد و همچنان بازار مرغ در مي  » ساعت آينده48تا  24ظرف «ماه از وعده رئيس مجلس براي سامان دادن به بازارها يك
هاي اقتصاد، العاده كميسيونر نشست فوقاسفند سال گذشته بود كه محمدباقر قاليباف با حضور د16ايران آشفته است. 

اسفند و تا 25صنايع و معادن و كشاورزي مجلس در حضور وزراي صمت و جهادكشاورزي اعالم كرد: از امروز تا 
ساعت 48روز پاياني سال تنظيم شود و ظرف 5فروردين بايد با دقت وضعيت بازار را كنترل كنيم و بازار شب عيد در 15

ها براي خريد مرغ دولتي نشان داد كه اما كام همه را تلخ كرد و صف 1400به شبكه توزيع برگردانيم. عيدآينده آرامش را 
گيرندگان به جاي اتخاذ يك سياست گيرد و تصميمدادن و مداخله دولت و مجلس، بازار آرام نميبا جلسه گذاشتن و وعده

ه گوشت مرغ، سياست سياسي كردن مرغ را در پيش گرفته درست و اقتصادي براي سامان دادن به وضعيت توليد و عرض
هاي عجيب و غريب بود ازجمله اينكه فروش مرغ كه نتيجه آن تشكيل قرارگاه ساماندهي مرغ دولتي و اعمال محدوديت

 العاده اين بار نمايندگان در صحن علنيماه از آن جلسه فوقديروز و پس از گذشت يكبندي شده هم ممنوع شد.قطعه
نظر شديد بين ها و انتقادهاي آنها هم از آشفتگي و اختالفمجلس به بحث درباره بازار آشفته مرغ پرداختند و برايند صحبت

جمهوري و بانك مركزي را مقصر اعالم كرد و ديگري دنبال استيضاح نمايندگان حكايت داشت تا جايي كه يكي رئيس
ادهاي امنيتي به بازار مرغ شد. انتقادها و اظهارنظرهايي كه به وضوح از حسن روحاني بود و آن ديگري خواستار ورود نه

اند. شده نگراني نمايندگان حكايت دارند و البته گوياي اين واقعيت است كه آنها به جاي ورود به متن، دچار حاشيه
غ در بازار گفت: نياز تهران به عذرخواهي وزير جهادكاظم خاوازي، وزير جهادكشاورزي در جلسه ديروز، با تأييد احتكار مر

بندي شد، مشكل رفع نشد چون شاهد تن مرغ بسته1000شيفت 3گفته او حتي در روزي كه در تن است. به1200مرغ 
هاي گذشته افزايشي نداشته، بايد اي در اين حوزه هستيم. او مدعي شد: از آنجا كه قدرت خريد طي ماهتخلفات گسترده

وجو كرد. اين عضو كابينه دولت با بيان اينكه اتفاقات بازار مرغ موجب شد غ را در جاي ديگري جستريشه اتفاقات بازار مر
روز 3دولت كارگروهي براي حل مشكالت اين حوزه تشكيل دهد كه مسئوليت آن با وزير جهادكشاورزي است، ادامه داد: در 

هاي كهگيلويه و دودي سامان دهيم، تنها در استانها را تا حها توانستيم قيمتكاري با برگزاري جلسات و هماهنگي
هاي قوا تمام مسئوليت 3بويراحمد، آذربايجان و سيستان مشكالتي وجود دارد. خاوازي تأكيد كرد: براساس تصميم سران 

تجاري در بخش كشاورزي ازجمله واردات، صادرات و تنظيم بازار بر عهده جهادكشاورزي نيست، عالوه بر اين براساس 
مصوبه هيأت وزيران مسئوليت تنظيم بازار شكر، روغن، برنج و گوشت برعهده جهادكشاورزي نيست. او با بيان اينكه به 

كنم، ادامه داد: اميدواريم با تشكيل كارگروه ويژه آرامش دليل اتفاقات بازار مرغ عذرخواهي مينمايندگي از دولت از مردم به
سيد جالل ساداتي نژاد، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس هم مقصرتراشي اشتباهيبه بازار مرغ در كل كشور بازگردد. 

گزارشي درباره شرايط اين روزهاي بازار مرغ ارائه كرد، گزارشي كه به جاي پرداختن به مشكالت مرغداران و موانع بر سر 
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ميليون تن هم 2,5توليد مرغ به گفته اين نماينده مجلس ميزان راه توليد مرغ، بيشتر به مقصرتراشي گرايش داشت. به
اند و در شرايطي هستيم كه براي هاي طوالني شدهاي است كه مردم مجبور به ايستادن در صفگونهرسيده، اما شرايط به

جمهوري، نظارت نكردن ايم.او تصميمات غيركارشناسي رئيسهزار تن مرغ مجبور شده50تامين نياز بازار داخلي به واردات 
، تصميمات غيرفني و نقص نظارت وزارت صنعت، تصميمات غيرصحيح وزارت جهادكشاورزي و تامين نشدن وزارت كشور

توماني و ناتواني نظارت بر آن در 4200عامل گراني گوشت مرغ اعالم كرد و افزود: توزيع ارز رانتي 5ارز در بانك مركزي را 
ا در بازار شده است. نماينده كاشان در عين حال مدعي شد بانك ههاي دامي باعث ايجاد رانت و كمبود اين نهادهحوزه نهاده

ميليون تن نهاده دامي در گمرك رسوب كند. او آمار 3مركزي حتي حاضر به رعايت تهاتر كاالها نيز نبوده و باعث شده 
كيلو دان 4ص روزه و اختصا45ريزي در سامانه وزارت جهادكشاورزي، ملزم كردن مرغداران به تحويل مرغ اشتباه جوجه

ريزي براي استفاده از خوراك دام آماده را از ديگر هاي دامي در داخل و نبود برنامهمرغ، نداشتن برنامه براي توليد نهاده
تر قانون انتزاع اجرا شود و اختيارات قانوني عوامل نابساماني در بازار مرغ دانست و تأكيد كرد: ضرورت دارد هر چه سريع

زارت جهاد بازگردد. برداشت متفاوت نمايندگاندر اين نشست محمد علي نقدعلي، نماينده خميني شهر اما تنظيم بازار به و
اند. اما در هاي دامي با نرخ دولتي دريافت كرده اما مرغشان را احتكار كردهمرغدار در سراسر ايران نهاده3460مدعي بود 

شود درصورتي كه هاي دامي از خارج تأمين ميدرصد نهاده80را مقابل سهراب گيالني، نماينده شوشتر انتقاد داشت كه چ
واحد توليد مرغ در كشور 3460امكان توليد اين محصوالت در كشور وجود دارد. او به نقل از وزير جهادكشاورزي گفت كه 

را به نرخ تنظيم بازار ارائه اند اما مرغ توليدي خود توماني دريافت كرده4200هايي با ارز كنند كه همگي آنها نهادهفعاليت مي
مانند هميشه مشكالت را ناشي از مديريت  اند. قاليباف و تكرار مشكالت مديريتيمحمدباقر قاليباف، رئيس مجلس اما نكرده

درباره قانون تمركز وظايف بين  98عالي هماهنگي اقتصادي در سالدولت دانست و اعالم كرد: مهلت مصوبه شوراي
شده و از آنجا كه تمديد مجدد آن در جلسه شوراي هماهنگي ورزي و صنعت، معدن و تجارت تمامهاي كشاوزارتخانه

اقتصادي به تصويب نرسيد، مقرر شد در نخستين جلسه امسال اين موضوع تعيين تكليف شده و وظايف به مسير قانوني خود 
حوزه مرغ و تخم مرغ شده،  هاي موجود دراو افزود: يكي از اشكاالت اساسي و جدي كه موجب نابساماني  بازگردند. 

او با بيان اينكه  اشكاالت ساختاري و مديريتي است؛ زنجيره توليد، توزيع و نظارت اين نابساماني را ايجاد كرده است.
خواست مجلس، بازگشت وظايف وزارت جهادكشاورزي به مسير قانوني است، ادامه داد: وزيران صنعت و جهادكشاورزي نيز 

مكثارسال پرونده مرغ به محكمه  يابد. موضوع موافق هستند، بنابراين با اين تصميم قطعا نابساماني موجود پايان مي با اين
ها را شناسايي و گزارش آن زعم خود، مقصران اصلي وضع بازار مرغ و عوامل گرانينشينان، بهدر پايان اين نشست بهارستان

هاي ردند. چنان كه ديروز، گزارش كميسيون اقتصادي درباره گراني و نابسامانيرا براي رسيدگي به قوه قضاييه ارسال ك
رأي مخالف و بدون رأي ممتنع از مجموع 8رأي موافق، 202نامه داخلي مجلس با آيين 234اخير بازار به استناد ماده

ايد منتظر ماند و ديد آيا تدبير نماينده حاضر به تصويب رسيد و براي رسيدگي بيشتر به قوه قضاييه ارسال شد. حاال ب238
هاي ساز خواهد بود؟ به گزارش همشهري، تجربه دخالتكند و واقعا با رسيدگي قضايي چارهها بازارها را آرام ميمجلسي
تنها باعث ترين روندهاي اقتصادي و استفاده از قوه قضاييه براي برخورد با مقصران احتمالي نهها و مجلس در بديهيدولت
گيري و تشديد مداخالت دليل ايجاد نااطميناني در سطوح تصميمدر بازارها و بهبود معيشت نشده بلكه در بلندمدت به ثبات

سازد. اكنون كه مرغ به گوشت عزا و عروسي ميهماني غيركارشناسي، روند توليد و عرضه كاالها را دچار اختالل مي
نندگان است كه توليد خود را افزايش دهند اما توليدكنندگان هم منتظر سياستمداران تبديل شده، نگاه مردم اما به توليدك

  سازان هستند كه دست از دخالت بردارند. تصميم
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  تواند بازار مرغ را آرام كند؟ ارز دولتي مي

تومان توسط قرارگاه  24900ها با وجود اعالم افزايش قيمت مرغ به خانوادهافزايش قيمت كاالهاي مهم سبد مصرفي 
ها وجود دارد. در اين راستا خاوازي، فروشيساماندهي مرغ كشور، باز هم حواشي پيرامون عرضه اين كاال در بازار و خرده

مينه توليد گوشت و مرغ مشكلي وزير جهاد كشاورزي در جلسه علني روز گذشته مجلس ضمن اشاره به اين موضوع كه در ز
تا بهمن ماه  99نداريم، گفت: متاسفانه اتفاق ناميموني در توزيع مرغ طي دو ماه اخير رخ داد كه بايد بگويم از ابتداي سال 

شد. او در ادامه سخنان خود دست ريزي بسيار خوب و توليد به اندازه كافي بود و توسط چند سيستم كنترل ميآمار جوجه
مسووالن وزارتخانه متبوعش در قيمت و تنظيم بازار را رد و بر اين نكته تاكيد كرده كه يكي از مشكالت اساسي  داشتن

احتكار و منجمد كردن مرغ است. او در بخش ديگري از سخنان خود به اين موضوع نيز اشاره كرد كه بر اساس تصميم 
ز صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي برعهده وزارت جهاد هاي تجارت در بخش كشاورزي اعم اسران قوا تمام مسووليت

كنيم و اميدواريم در فرصت كمي آرامش به كشاورزي نيست اما با وجود اين ما به نمايندگي از دولت از مردم عذرخواهي مي
روز دوشنبه در جمع گذاري مرغ را رد كرد اما بر اساس آنچه وزير جهاد با وجود اينكه خاوازي قيمت» كل بازار برگردد.

خبرنگاران و پس از اتمام جلسه قرارگاه ساماندهي مرغ گفت، اين قرارگاه توانست بازار را كنترل كند و رياستش نيز بر عهده 
اين قرارگاه كه در اصل يك واحد هماهنگي بزرگ براي ارتباط و «خاوازي است. خاوازي در اين خصوص گفته بود:

كنترل بازار است و تصميمات زيادي در اين قرارگاه گرفته شد كه يكي از اين تصميمات،  ها برايهماهنگي همه دستگاه
رغم توليد كافي مرغ در كشور در دوماه هايي بود كه به لحاظ قيمت مرغ دچار مشكل بودند به ريزي براي استانبرنامه

فروردين ماه دولت تصميم  11وز چهارشنبه گذشته تصوير نامناسبي از وضعيت و پتانسيل توليد به نمايش گذاشته شد و ر
با وجود ». گرفت يك ستاد يا قرارگاه را براي ساماندهي مرغ تدارك ببيند و مسووليت آن به وزارت جهاد كشاورزي داده شد

اي با مديركل واردات اقدامات قرارگاه ساماندهي مرغ، سعيد عباسپور مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات در مكاتبه
فروردين به گمرك ابالغ شد به مصوبه  15هزار تن مرغ به كشور خبر داد. در اين مكاتبه كه روز  50گمرك ايران از واردات 
توماني توسط شركت پشتيباني  4200هزار تن مرغ با ارز  50اسفند كه در آن مجاز بودن واردات  26هيات دولت در تاريخ 

تواند روند واردات را تسريع باروند ارز دولتي مياست. با وجود اينكه برخي بر اين امور دام وزارت جهاد كشاورزي اشاره شده 
اين «حميدرضا فرشچيان در اين خصوص گفت:   كند اما رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تهران نظر ديگري دارد.
ه حوزه مرغ تزريق شده نه تنها گرههاي گذشته بارز از همان ابتدا نيز مشكل داشت و با وجود آنكه در طول تمام سال

گشايي نكرده كه خود به عاملي جديد براي رانت و تبعيض و عدم شفافيت بدل شده است. توليد صحيح و اصولي صنعت 
پذير نشده و به نظر ميهاي گذشته امكانمرغ و عرضه محصوالت آن در بازار موضوعي است كه در طول هيچ يك از سال

فرشچيان با اشاره به برخي سياست» دهد.گذرد، تبعات آن نيز خود را نشان مياين تصميمات غلط مي رسد هر چه بيشتر از
ها بر آن تاكيد داشت، يكي از موضوعاتي كه بخش خصوصي براي سال«شوند، گفت:هاي غلط كه در اين بازار اجرايي مي

ز همان ابتدا نيز مشكل داشت و با وجود آنكه در طول توماني و لزوم كنار رفتن اين سياست بود. اين ارز ا 4200بحث ارز 
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گشايي نكرده كه خود به عاملي جديد براي رانت، تبعيض و عدم هاي گذشته به حوزه مرغ تزريق شده نه تنها گرهتمام سال
  .» شفافيت بدل شده و حاال نيز بناست مرغ را با اين ارز وارد كنند كه مشخص نيست چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد
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  خواران از دماوند  هشدار به زمين

هاي غيرمجاز در دماوند به عناوين  وساز هاي كشاورزي و ساخت خواري، تغيير كاربري زمين خواري، كوه هاي اخير تپه در سال 
كنندگان و برخي مراكز دولتي هم سبب  استفاده است. افزايش تخلفات از سوي سوء مختلف و با دور زدن قانون گسترش يافته
اي به  دستگاه قضا توجه ويژه   سرويس جامعه جوان آنالين:   ين منطقه داشته باشد شده تا قوه قضائيه توجه بيشتري به ا

دومين جلسه شوراي عالي حفظ  99هاي اسفند  تعرض عليه منابع طبيعي دارد. به همين دليل قوه قضائيه در آخرين روز
ها به سازمان ثبت و  ذاري محدوده شهرها، واگ خواري تعاوني المال را در دماوند برگزار كرد. مقابله با زمين حقوق بيت

ترين اقدامات دستگاه قضا براي مقابله  زيست كشور، تازه ها براي حفاظت از محيط ها و دادگاه اختصاص هزار شعبه از دادسرا
قانون اساسي يكي از تكاليف اساسي قوه قضائيه پيشگيري از وقوع  156با تعرض عليه منابع طبيعي است. بر اساس اصل 

است كه تخلفات محيط زيستي هم يكي از اين جرائم است. مقام معظم رهبري در خصوص لزوم حفاظت از محيط  جرم
اي به مراجع  زيست، هفت سال قبل سخنراني مهمي ايراد فرمودند و رئيس قوه قضائيه وقت هم بالفاصله با ارسال بخشنامه

رويه اراضي كشاورزي  منابع طبيعي و تغيير كاربري بيها خواست نسبت به تعدي و تخريب  قضايي سراسر كشور، از آن
ها مسئوليت نظارت بر اجراي اين بخشنامه  رؤساي كل دادگستري استان   ها كوتاهي نكردند دادستان  جلوگيري به عمل آورند.

در هفت  ارش كنند.دار و موظف شدند نتيجه اقدامات به عمل آمده را به صورت مرتب به حوزه رياست قوه قضائيه گز را عهده
هاي اجرايي در موارد  هاي سراسر كشور حسب وظيفه ذاتي خود حتي در صورت شكايت نكردن دستگاه سال اخير، دادستان
زيستي، نسبت به تعقيب متهمان اقدام قانوني به عمل آوردند. البته در يك سال اخير اين اقدامات شدت  وقوع جرائم محيط

ساز  و خواري اشاره كردند كه منظور ايشان ساخت ظم رهبري در سخنان آن زمان به پديده كوهمقام مع بيشتري داشته است.
خصوص پايتخت ارزش افزوده بااليي دارد، بنابراين  ها به متر بود. با توجه به اينكه زمين در كالنشهر 1800در ارتفاع باالي 

هاي غيرمجاز كالنشهرها، خط قرمز  واري و ساخت و سازخ زيست، زمين هاي ذيربط عالوه بر حفظ محيط بايد تمامي دستگاه
زيست آنقدر پيچيده  بايد قوانين در خصوص حفظ محيط هاي زيادي در اين زمينه رخ داده است. شان باشد، اما كوتاهي وظايف

سال  6   ببرد.و سختگيرانه باشد كه هر كسي، سازماني يا كميسيوني به خود اجازه ندهد بخشي از جنگل و طبيعت را از بين 
هاي امر به معروف و نهي از منكر حفظ محيط زيست است و بايد  يكي از جلوه   هاي كلي محيط زيست پس از ابالغ سياست

زيست  ها در خصوص حفظ محيط با هرگونه تخريب محيط زيست با برخورد زباني تا انتظامي و قضايي جلوگيري كرد. نگاه
نبايد در دست يك سازمان يا يك اداره يا جمعي كوچك باشد و اگر تغييري ضروري بايد كارشناسي باشد و تصرف كردن 

  بود بايد قانون آنقدر پيچيده باشد كه امكان آن سخت شود نه اينكه با يك مصوبه كميسيون كاربري يك منطقه تغيير كند. 
كميسيون خاص نباشد و از اجراي اگر هم ضرورتي بود كه درختي قطع شود، حتماً بايد اين تصميم در دست يك شخص يا 

ها همه بخشي از تأكيدات رئيس دستگاه  رساند خودداري شود. اين پروژه اقتصادي كه به جنگل و آب و خاك آسيب مي
هاي كلي محيط زيست،  هم با ابالغ سياست 94قضايي نسبت به حفظ منابع طبيعي است. رهبر معظم انقالب در سال 

هاي  ها، همكاري محيط زيستي داشتند كه ضرورت دارد جهت عملياتي كردن اين سياستتأكيدات فراواني روي مباحث 
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خوشبختانه در  انگاري و تخريب منابع طبيعي بين محيط زيست و دستگاه قضايي وجود داشته باشد. علمي در زمينه جرم
زيست و  ازمان حفاظت محيطزيست و توسعه پايدار س تفاهمنامه همكاري ميان پژوهشكده محيط 99همين راستا خرداد 

پژوهشگاه قوه قضائيه به امضا رسيد. پژوهشكده محيط زيست اهميت راهبردي براي سازمان حفاظت محيط زيست دارد. 
ها با  هاي محيط زيستي و قوانين مرتبط با حوزه محيط زيست وجود دارد كه اين چالش ها و مشكالت در پرونده برخي چالش
   هزار شعبه محيط زيستي براي نخستين بار   شناسي دوطرفه قوانين موجود قابل حل است. آسيبهاي قضايي و  بررسي رويه

دستگاه قضايي در حوزه نظارت و قضاوت پيرامون حفظ محيط زيست مسئوليت مهمي بر عهده دارد. در يك سال اخير هم 
هاي مهم دوره تحول دستگاه  ي جزو اولويتخواري و تعرض به منابع طبيع زيست و مقابله با زمين موضوع حفاظت از محيط

المال در لواسان و اواخر  قضايي كشور بوده است. به همين دليل مرداد امسال نخستين جلسه شوراي عالي حفظ حقوق بيت
ا و ه شعبه در دادسرا 300به دستور رئيس دستگاه قضا از اواخر سال قبل   اسفند، دومين جلسه اين شورا در دماوند برگزار شد.

خواري و  هاي مرتبط با زمين زيست كشور و مختص رسيدگي به پرونده ها را براي حفاظت از محيط شعبه در دادگاه 700
المال در دماوند و بازديد رئيس دستگاه قضا از اين  است. برگزاري شورايعالي حفظ حقوق بيت تجاوز به منابع طبيعي قرار داده

خواري،  هاي اخير تپه در سال  خواران در رصد قوه قضائيه قرار دارد. عالقه زمين شهر هم به اين معناست كه نقاط مورد
هاي غيرمجاز در دماوند به عناوين مختلف و با دور زدن قانون  وساز هاي كشاورزي و ساخت خواري، تغيير كاربري زمين كوه

ز دولتي هم سبب شده تا قوه قضائيه توجه كنندگان و برخي مراك استفاده است. افزايش تخلفات از سوي سوء گسترش يافته
هاي اخير  ها ساخت و ساز ممنوع است. در سيل بيشتري به اين منطقه داشته باشد. طبق قانون، در بستر و حاشيه رودخانه

ها مورد تصرف قرار گرفته و با  هاي رودخانه هاي زياد شد، اين بود كه بستر هم يكي از مشكالت مهم كه باعث خسارت
هاي غيرمجاز هم از ديگر مشكالت منابع طبيعي  وضعيت چاه  هاي غيرمجاز ساخته شده بود. هاي گياهي، بنا پوشش تخريب
هاي  خواران است. لواسان و دماوند هر دو از ساخت و ساز در حريم رودخانه و انبوهي از چاه هاي مورد عالقه زمين در شهر

     ها داريم ها پرونده در حوزه تعاوني فقط صد   خصوص كسب منفعت كنند.اي سودجو در اين  برند تا عده غيرمجاز رنج مي
المال هم رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه نبايد اجازه داد تخلفات شكل گيرد،  در دومين جلسه شوراي عالي حفظ حقوق بيت

هاي مورد تصرف  هاي رودخانه ترهاي اخير يكي از مشكالت بس در بستر رودخانه ساخت و ساز ممنوع است و در سيل گفت: 
هاي غيرمجاز را هم بايد سامان داد. حتماً مردم بايد از  ها بود. وضعيت چاه هاي غيرمجاز در بستر رودخانه قرار گرفته و بنا

قابله با اهللا رئيسي چاره اساسي در زمينه م آيت  دار باشد. منابع طبيعي استفاده كنند، اما اين موضوع بايد قانونمند و چارچوب
ما  ها دانست و گفت:  هاي غيرمجاز را اعمال حاكميت قانون و قانونمدار كردن همه بخش تعدي به اراضي و ساخت و ساز

بايد در حوزه مديريت اراضي، راه قانوني را ايجاد كنيم و به همگان تذكر دهيم كه هر گونه تخطي و تخلف از اين راه، جرم 
هاي ديگر بايد مناطقي را با ضوابط مشخص تعيين و اعالم شود كه در اين  ماوند يا جاشود؛ براي نمونه در د محسوب مي

اي اقدام به ساخت و ساز كند، تخلف  مناطق امكان ساخت و ساز وجود دارد و به غير از اين مناطق هر كس با هر پشتوانه
خي اشكاالت ساختاري و اشكاالت رفتاري به رئيس قوه قضائيه با اشاره به وجود بر  شود. محسوب شده و با او برخورد مي

آب و خاك دو سرمايه ارزشمند كشور است كه بايد در حفظ و  ها در حوزه مديريت اراضي و آب و خاك گفت:  ويژه ترك فعل
توان با اتخاذ تدابير  حراست از آن تالش داشته باشيم، گفته شده هزاران هكتار خاك در كشور در حال فرسايش است كه مي

ها  بايد نسبت به آن ها اظهار كرد:  وي ضمن اشاره به تعاوني   اقداماتي جلوي بخشي از اين فرسايش خاك را گرفت. و
ايم افراد  كنند كه ما گفته استفاده مي كنند و از آن سوء روند زميني را براي تعاوني خود دريافت مي حساس باشيم، برخي مي

ها  در دادگستري رئيس قوه قضائيه در ادامه تأكيد كرد:    ها بايد كنترل شوند. كنند و تعاونيها تخلف  توانند در حوزه تعاوني نمي
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توانند هر كاري كه  ها نمي ها هم بايد موضوع را رعايت كنند و آن ها وجود دارد و تعاوني ها پرونده در حوزه تعاوني تنها صد
پشتي  ها) هم در دماوند به صورت الك اري مثل كاداستر (حدنگاري زمينخو هاي مبارزه با زمين سامانه  خواهند انجام دهند. ي

ها در اختيار  الملل با تأكيد بر اينكه حتماً محدوده شهر پيش رفته است. به همين دليل هم رئيسي در جلسه حفظ حقوق بين
ها  يع در كاداستر، محدوده شهرسازمان ثبت قرار گيرد، درخواست كرد كه وزير راه و شهرسازي دستور دهد تا به منظور تسر

تواند در جهت تسريع كاداستر تأثيرگذار  در اختيار سازمان ثبت اسناد قرار گيرد. به گفته رئيس دستگاه قضا، اين اقدام مي
ها به دليل  بار  جابان و   آب سرد هايي مثل  خصوص مكان باشد. در يك سال اخير بسياري از توابع شهرستان دماوند، به

هاي سراسري و محلي خبرساز  وساز، تصرف منابع طبيعي، تغيير كاربري و فروش غيرمجاز در آنها، از طريق رسانه ساخت
دار تعرض به محيط زيست در اراضي دماوند، به نوعي زنگ خطر تكرار سرگذشت تلخ لواسان را  اند. اين اقدامات دنباله شده

هاي  تغيير كاربري زمين         اي كه ناگهان روستا شد مزرعه         ه است.خواري به صدا درآورد براي فعاالن مقابله با زمين
هاي جدي براي مقامات قضايي و مديران  هاست كه در حاشيه پايتخت به يكي از چالش كشاورزي و منابع طبيعي مدت

هاي كشاورزي و منابع  نطلب با تعرض به بخش قابل توجهي از زمي اي فرصت زيست تبديل شده است. در واقع عده محيط
طبيعي سبب به مخاطره انداختن امنيت غذايي، خودكفايي و اشتغال شدند و همچنين عالوه بر آن موجب برهم خوردن 

ها در  خواري شوند. برخالف تصور بسياري از افراد مبني بر اينكه بيشترين زمين تناسب جمعيتي و ايجاد فاصله طبقاتي مي
گفته معاون سابق هماهنگي امور عمراني استاندار تهران، بسياري از ساخت و ساز غيرمجاز استان  شود، به لواسان انجام مي

 99و  100هاي ماده  تهران مربوط به دو شهرستان مالرد و دماوند است و البته بيشترين تخريب و اجراي احكام كميسيون
ه مهر گفته است كه در دماوند، فيروزكوه و... ساخت زاده، در اين خصوص ب نيز در همين دو شهرستان بوده است. محمد تقي

هاي غيرمجاز، وياليي و باغات است و در جنوب استان تهران مثل شهرستان ري با هدف ساخت انبار براي بارانداز  و ساز
گسترده و هاي  خواري يكي از مناطقي كه در دماوند شاهد وقوع زمين  افتد. هاي غيرمجاز اتفاق مي ها ساخت و ساز كاال

هكتار و وسعت اين  180خواري بيش از  سيستماتيك و برخاسته از فساد هستيم، محموديه دماوند است. مساحت اين زمين
هاي روستا نبوده و  خواري از نصف هر يك از مناطق شهري تهران بيشتر است و اين منطقه واجد هيچ كدام از شاخصه زمين

ه فاقد مدرسه و حتي قبرستان است و كل اين منطقه به اذعان خود ذينفعان به نام شود. اين منطق صرفاً يك مزرعه تلقي مي
يك نفر است. اكنون و در ادامه رويكرد قاطع و فسادستيز قوه قضائيه، رئيس دادگستري استان تهران در خصوص اين 

اند و يك  دماوند كد روستا گرفته  همحمودي اي به نام  هكتار زمين كشاورزي در مزرعه 180مزرعه، به ميزان گفته است: براي 
اند تا از اين طريق برايش شناسنامه روستا درست  صندوق رأي هم به آن مزرعه برده و چند رأي در صندوق ريخته

هاي ساخت و ساز در اين مزرعه  مهذب، تخلف ساخت و ساز در مسيل رودخانه را نيز بر ديگر تخلف محمدجواد حشمتي كنند.
اشت: ساخت و ساز در مسيل محموديه انجام شده و صرف نظر از بحث تغيير كاربري، از نظر امور منابع آب افزود و اظهار د

اين امر غيرقانوني بوده است و بايد تخريب شود. طي ساليان گذشته براي اين مزرعه كد روستا گرفتند و تبديل به روستا 
هاي  قاضي بايد دوره          نظر كارشناس        هكتار غيرطبيعي است. 180ها در اين زمين به وسعت  ساز و كردند و صددرصد ساخت

طلبد قوه  زيست مي يك حقوقدان با بيان اينكه با توجه به اهميت مقوله محيط         زيست را سپري كرده باشد تخصصي محيط
و ايجاد شعب تخصصي زيست قضائيه، سازمان حفاظت محيط زيست، دولت و مجلس شوراي اسالمي براي اصالح قوانين 

طلبد مسئوالن ذيربط  هايي است كه بايد انجام شود و مي محيطي گام بردارند، گفت: اصالح قانون در اين زمينه يكي از كار
براي اصالح قوانين و ايجاد شعب تخصصي زيست محيطي در مراجع قضايي گام بردارند، يعني در اين راستا، قاضي ما بايد 

هاي حيات وحش و مباحث زيست محيطي آگاه  محيط زيست را سپري كرده باشد و به اهميت گونههاي تخصصي  دوره
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هاي ايران شعب تخصصي محيط زيستي اعم از دادسرا، دادگاه و دادگاه تجديدنظر ايجاد  باشد و الزم است كه در تمام شهر
اند، افزود: در زمينه محيط  ر اين كار را انجام دادهها و برخي مراجع ديگ نياز با اشاره به اينكه شهرداري حسين احمدي  شود.

زيست هم بايد شعب تخصصي داشته باشيم كه قضات ما شناخت كافي داشته باشند، در اين زمينه تحصيلكرده باشند و 
داقل موارد هاي اصلي را گذرانده باشند تا بتوانيم با صدور احكامي در اين زمينه، آثار بازدارندگي را مشاهده كنيم و ح دوره

شود،  اين حقوقدان ادامه داد: در نظر بگيريد اگر يك خودرو از چراغ قرمز عبور كند بالفاصله جريمه مي مشابه كم شود.
اي بازدارنده باشند، چرا شكارچي و  محيط زيست با كل بشريت در ايران و جهان در ارتباط است چرا نبايد قوانين به گونه

هاي مهم و  ت ارتكاب جرم را در حوزه زيست محيطي داشته باشند و به خود اجازه دهند كه گونهشهروندان متخلف بايد جرئ
  حساس حيات وحش كشور را نابود و محيط زيست را تخريب كنند، اين جرئت ارتكاب جرم بايد اصالح و گرفته شود.

، اما در مقابل كمترين حمايت از آن رود نياز گفت: در ايران انتظار زيادي از سازمان حفاظت محيط زيست مي احمدي
هاي مختلف، در عرصه زيست محيطي  هاي كالن در عرصه ها و بودجه اي كاش مسئوالن به جاي پرداخت پول شود. مي

هاي سازمان همخواني ندارد و  هاي اندك با هزينه وي افزود: اين بودجه دادند. حداقل بودجه را به اين سازمان تخصيص مي
اين فعال اجتماعي ادامه داد: از يك   كه محيط زيست رابطه مستقيمي با زيست سالم شهروندان ايراني دارد. دانند همه مي

سو مردم نسبت به عملكرد اين سازمان انتظارات زيادي دارند و از سوي ديگر حجم امكانات آن منطبق با واقعيات موجود 
ت يك تكليف همگاني است و همگان ملزم و مكلف به نيست. طبق اصل پنجاهم قانون اساسي، حفاظت از محيط زيس

انگاري را نسبت به تمام جوانب  اين حقوقدان اظهار كرد: اصل پنجاهم قانون اساسي جرم  حفاظت از محيط زيست هستند.
ت زيست محيطي اعالم كرده است، اما مهم اين است كه اين اصل كلي بايد در دل قوانين عادي قرار گيرد تا بتواند ضمان

هاي  هاي كلي سازمان اجرايي كافي داشته باشد. متأسفانه نوع نگاه به اين اصل ضعيف بود و در دل قوانين و جزو سياست
هاي كالن  وي افزود: همچنين با وجودي اينكه رهبر معظم انقالب در سياست  نظارتي و اجرايي در كشور قرار نگرفت.

جمهوري دستورالعمل  ردند، اما قوه مجريه نيز قوي عمل نكرد. اگر رئيسزيست محيطي به اين اصل و موارد ديگر اشاره ك
هاي كالن مقام معظم رهبري عمل كنند  تندي را در حوزه زيست محيطي صادر كند تا طبق اصل پنجاهم و سياست

        خواري در زمينردپاي برخي از افراد شوراي روستا          شود. ها و مشكالت در اين عرصه برطرف مي بسياري از كاستي
دادستان عمومي و انقالب شهرستان دماوند در خصوص برخورد با مشاوران امالك متخلف گفت: متأسفانه اتاق اصناف و  

كنند. حتي مشاهده شده فردي يك كانكس در زمين  اتحاديه امالك دماوند بدون توجه به كاربري اراضي، مجوز صادر مي
گيرد، توسط  زاده خاطرنشان كرد: عمده تخلفاتي كه صورت مي محمدتقي تقي گرفته است.گذاشته و مجوز مشاور امالك 

مشاوران امالك دماوند است و اكثر مشاوران امالك عضو شورا يا دهياري هستند. در اين موارد به جاي حفاظت از اراضي 
دماوند همچنين از ردپاي برخي افراد  كنند. دادستان عمومي و انقالب خرند و تفكيك و پيمانكاري مي خودشان زمين مي

ها در دماوند به علت ارزش  سازي زاده با بيان اينكه شهرك تقي  هكتاري دماوند خبر داد.100خواري  شوراي روستا در زمين
 100هاست، گفت: برخي افراد يك زمين كشاورزي وسيع را به قيمت حدود متري  افزوده باالي اراضي در پي تغيير كاربري

دادستان  كند. كنند و قيمت اراضي به متري بيش از يك ميليون تومان افزايش پيدا مي بندي مي ر تومان خريداري و قطعههزا
افتد و موجب تغيير كاربري گسترده در  دماوند خاطرنشان كرد: ارتباط ناسالمي بين افراد متمول و كاركنان ادارات اتفاق مي

ها  سازي انگاري ادارات مسئول موجب گسترش تغيير كاربري اراضي و شهرك و سهل شود. انگيزه باالي متخلفان اراضي مي
شده سند  هاي تفكيك وي يادآور شد كه از نظر قانون تفكيك اراضي جرم نيست و قانون اجازه داده براي زمين شده است.
هكتاري شد و به  100ل به يك شهرك ناگفته نماند كه سال گذشته بناي غيرمجازي كه توسط افراد سودجو تبدي صادر شود.
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يك هزار قطعه تبديل و به افراد ناآگاه و ناآشنا فروخته شده بود توسط دادستاني دماوند توقيف شد. آنطور كه دادستان سابق 
ره تخلف اند و اين افراد به داي ها شريك بوده خواري دماوند هم تأييد كرده بود، گويا برخي از افراد شوراي روستا در اين زمين

          ها ارجاع شدند. شورا
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  آفتاب يزد  - 1400فروردين  18                                        

  
  فتاب◌ٓ روي خط ا

هاي مرغ آن هم در ايام كرونايي نيست. قرار بود بازار مرغ شب عيد مشكل آن حل شان مردم ما ايستادن در صف - 1912
هاي طوالني براي متاسفانه موضوع مرغ حل نشد و هنوز در شهرها شاهد صف -1831)15/1(شود، اما هنوز حل نشده. 

پول نداريم يك كيلو ميوه  -1310)15/1ها نبايد تشكيل شود (خريد مرغ تنظيم بازاري هستيم. در شرايط كرونايي اين صف
ايم. مسئوالن چه كار ال شرمنده خانواده شدههايمان بخريم. با سن بايا يك مرغ بخريم. اين وضع ماست. نه لباس براي بچه

گويد توليد مرغ در كشور به اندازه كافي است. اگر چنين است چرا وضعيت وزير جهاد مي -2310)15/1براي ما كردند؟ (
    )15/1بازار مرغ به هم ريخته است؟ عوامل اين وضع چه كساني هستند؟ (
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  الوفاق - 1400ين فرورد 18                                

  وثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين تفتح آفاقا رحبة للقطاع الزراعي

أكد وزير الجهاد الزراعي اإليراني، كاظم خاوازي، ان وثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين فتحت آفاقا جديدة للقطاع 
هذا القطاع. وعلى هامش إجتماع لجنة الزراعة والمياه والموارد الزراعي في البالد وتمهد الطريق لنمو الصادرات والعمالة في 

الطبيعية والبيئة بمجلس الشورى اإلسالمي، اليوم الثالثاء، أضاف خاوازي في تصريح للمراسلين: نحن نعمل على ضمان 
تنفيذا لشعار العام األمن الغذائي على المدى الطويل وبشكل مستدام، امتثاال لتوجيهات سماحة قائد الثورة اإلسالمية و

ان هذه الوثيقة ". وأضاف: "اإلنتاج والدعم وازالة العقبات") الذي أعلن عنه سماحته وهو 1400الشمسي الجديد (- الهجري
التي قامت منظمة حماية النباتات بصياغة الجزء األول منها بالتعاون مع منظمة الطب البيطري في إيران ومن ثم تم إرسالها 

. ونوه "أنها أن تمهد طريقا جيدا للغاية لتصدير المنتجات اإليرانية وأن تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدةإلى الصين، من ش
خاوازي على التأثير اإليجابي الستخدام التقنيات الحديثة على القطاع الزراعي، وأشار الى بروتوكول التعاون العلمي بين وزارة 

الصينية في هذا المجال، مؤكدا انه سيلعب دورا مهما للغاية في تنمية الزراعة الجهاد الزراعي اإليرانية مع إحدى المقاطعات 
      اإليرانية. 
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