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  يك هفته آينده  تعيين تكليف قيمت گندم تا

ام كه جمهور در ميان گذاشتههاي خود در خصوص قيمت گندم را با رئيسوزير جهاد كشاورزي گفت: نگراني اقتصاد :دنياي
يك هفته ديگر، تكليف قيمت گندم مشخص شود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، كاظم خاوازي در حاشيه جلسه  اميدواريم تا

تر كميسيون كشاورزي مجلس اظهار كرد: در حال حاضر قيمت گندم در بازار از قيمت محصوالتي، چون جو و ذرت ارزان
مت اين محصول اصالح شود. وي اضافه كرد: نگرانيكننده است و اميدواريم كه هر چه زودتر قيشده و اين موضوع نگران

گيري در اين خصوص را به جلسه ام و ايشان تصميمجمهور در ميان گذاشتههاي خود در خصوص قيمت گندم را با رئيس
در  شوراي اقتصاد واگذار كردند. وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه توليد تخم مرغ در كشور با مازاد مواجه شده گفت:

كنندگان در اين خصوص دچار ضرر و ها كمتر از نرخ مصوب است و توليدحال حاضر قيمت اين محصول درب مرغداري
  شود. اند و قطعا در هفته آينده براي ميزان مازاد توليد تخم مرغ مجوز صادرات داده ميزيان شده
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   يك مسئول:
  عشاير با خشكسالي سختي مواجه هستند

رئيس سازمان امور عشاير ايران با بيان اينكه عشاير در برخي از نقاط كشور با خشكسالي بسيار سختي مواجه هستند، از 
 .دولت خواست در زمينه كوچ ماشيني عشاير به اين سازمان كمك كند

ايران، شاهپور عاليي مقدم اظهار داشت: برنامه هايي براي كوچ سالم و بهداشتي عشاير به گزارش سازمان امور عشاير 
وي با تاكيد بر اختصاص .طراحي كرده ايم و اميدواريم دولت كمك كند تا عشاير كوچ خود را با كمترين مشكل انجام دهند

ميليارد تومان مي توانيم بخشي  65تا  60م با يارانه و كمك براي كوچ ماشيني عشاير، گفت: با محاسباتي كه انجام داده اي
از هزينه هاي كوچ ماشيني عشاير را پرداخت كنيم و اگر بخواهيم كوچ به خوبي و مديريت شده انجام شود و كمترين هزينه 
را از نظر مسائل بهداشتي و درماني براي كشور داشته باشد، دولت و مجلس و سازمان برنامه و بودجه اين بودجه را 

عاليي مقدم يادآور شد: سال گذشته نيز ما اين موضوع را پيگيري كرديم اما متاسفانه تاكنون موفق نشده .اختصاص بدهند
رئيس سازمان امور عشاير .ايم يارانه كوچ ماشيني را بگيريم و انتظار ما اين است سازمان برنامه و بودجه و دولت كمك كنند

 15بالغ شده و همكاران ما در سراسر كشور مديريت مي كنند تا كوچ را كه تقريبا از ايران بيان داشت: به تمام استان ها ا
ارديبهشت ماه آغاز مي شود به تعويق بيندازيم و كمك ها و مساعدت هايي از طريق اتحاديه ها و تعاوني هاي عشايري 

استان ها تشكيل شده و فعال هستند تا  انجام شود تا عشاير به صورت ماشيني كوچ كنند. وي افزود: ستاد و كميته هايي در
عاليي مقدم همچنين بر .عشاير با كمترين مشكل از قشالق و ميانبند عبور و به شرايط ييالق و مراتع دسترسي پيدا كنند

رعايت مسائل و اصول بهداشتي در زمان كوچ و ارائه خدمات بهداشتي به عشاير در مسير كوچ تاكيد كرد و گفت: بايد 
نيم كوچ عشاير بر اساس مصوبات ستاد ملي كرونا انجام شود. رئيس سازمان امور عشاير ايران با بيان اينكه عشاير مراقبت ك

عزيز در برخي از نقاط با خشكسالي بسيار سختي مواجه هستند، گفت: امسال نسبت به سال گذشته با دو مولفه يكي كاهش 
عاليي مقدم افزود: علوفه مرتعي در استان هاي .ي كرونا مواجه هستيمبارش ها و افزايش ميانگين دما و دوم تشديد بيمار

سال گذشته خيلي كم شده و در بعضي از مناطق اين كاهش  50جنوبي كاهش پيدا كرده و ميانگين بارش كشور نسبت به 
 .درصد است 70بارش تا 
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   نايب رئيس بنياد گندمكاران:
  شود قيمت خريد تضميني اصالح نشود، توليد گندم با چالش مواجه مي

گرفتن  كاران كشور گفت: اگر قيمت خريد تضميني گندم اصالح نشود، امسال دولت در تحويل نايب رئيس بنياد ملي گندم 
به تبع از داشتن ذخيره گندم به ميزان كافي در انبارهاي خود اطمينان  گاران با چالش مواجه خواهد شد و گندم از گندم
گذاري محصوالتي  قلي ايماني اظهار داشت: چند جلسه براي قيمت نقل از بازار، علي به  سبزينه گزارش  به    . نخواهد داشت

جمهوري به وزير جهاد كشاورزي نسبت هاي روغني، چغندر، چاي و پيله كرم ابريشم برگزار شده است، اما رئيس  مانند دانه
ايماني افزود:     . هاي اعالم شده معترض و به اين ترتيب جلسات شوراي قيمت گذاري كنسل شد و ديگر برگزار نشد به قيمت

دانيد، نرخ چهار هزار تومان تعيين شده است كه ما نيز به اين امر  طور كه مي در مورد قيمت خريد تضميني گندم نيز همان
معترض شديم و به وزير جهاد كشاورزي هشدار داديم در صورتي كه اين قيمت اصالح نشود، امسال نخواهيد توانست از 

، 500، كاه گندم دو هزار و 500هزار و  كشاورزان گندم خريداري كنيد، چرا كه در حال حاضر گندم در بازار بين پنج تا پنج
شود؛ بنابراين اين محصوالت رقيب سرسخت  تومان خريد و فروش مي500هزار و  و جو شش 500هزار و  سبوس گندم پنج

گندم چهار هزار توماني هستند؛ به اين معنا كه اگر قرار باشد گندم با همين قيمت باقي بماند، بخش اعظمي از گندم توليدي 
استمرار و         . شود قاچاق ميرود و احتماالً بخشي هم  گري، احتكار و خوراك دام و طيور مي كشور به چرخه داللي، واسطه

وي گفت: به عبارت ديگر اگر خواهان استمرار و پايداري توليد گندم در كشور    ها پايداري توليد گندم در گروي اصالح قيمت
ت آالت، خدما هاي توليد از قيمت كود گرفته تا سموم، هزينه كارگري، ماشين ها اصالح شود، چون هزينه هستيم، بايد قيمت

درصد افزايش را تجربه كرده است. در حقيقت اگرچه تورم را 100هاي توليد بيش از  كه هزينه طوري و غيره افزايش يافته، به
درصد تورم داريم كه اين خود بيانگر اين است كه 100درصد اعالم كردند، اما در بخش توليد بيش از 8/48در اسفندماه 

ادامه داد: مجلس بايد از دولت بپرسد كه چرا قانون خريد تضميني به درستي اجرا ايماني     . ها بايد اصالح شود قيمت
گذاري جلسات را برگزار كنند، چون طبق قانون اين كار  شود. ما نيز پيشنهاد داديم كه شش نفر از اعضاي شوراي قيمت نمي

ها را بررسي و پس از تصويب،  قيمت گذار در قانون مصوب كرده، هايي كه قانون توانند بر اساس آيتم شدني است و مي
نايب رئيس بنياد ملي    ميليون تن گندم13اميدواري نسبت به توليد         . ها اعالم كنند هاي خريد تضميني را به رسانه قيمت
كاران كشور گفت: بيش از شش ميليون هكتار سطح زير كشت گندم داريم كه بسته به شرايط جوي و محيطي،  گندم
وي در     . ميليون تن گندم از مزارع برداشت كنيم13ها و غيره اميدواريم بتوانيم امسال نيز مثل سال گذشته حدود  يبيمار

كه امسال نيز مثل سال گذشته وارداتي خواهيم داشت يا نه، اظهار داشت: چند سالي است كه واردات گندم  اين پاسخ به
كه شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفته بود ذخاير استراتژيك را باال ببرد، حدود  نداريم و سال گذشته استثنائاً به دليل اين

با اين تفاسير اگر قيمت چهار هزار تومان اصالح نشود، ممكن است   كه اين ايماني در پاسخ به   ميليون تن گندم وارد شد.5/2
تواند موجب  خريد تضميني از يك طرف مينشدن قيمت  كه امسال هم ناچار به واردات اين محصول شويم، گفت: اصالح

كاهش توليد و از سوي ديگر ممكن است موجب كاهش تحويل گندم به دولت شود و اگر اين اتفاق رخ دهد، دولت ديگر 
اين اطمينان را ندارد كه در انبارهاي خود گندم ذخيره به ميزان كافي داشته باشد كه اين خود چالش بسيار بزرگ را در بحث 
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گذاري  گذاري را يكي از موانع توليد گندم دانست و اظهار داشت: قيمت وي بحث قيمت    . كند نان مردم ايجاد ميتأمين 
ها بر اساس آناليز واقعي  محصوالت يكي از موانع اصلي توليد است و توليدكنندگان خواستار اين هستند كه اصالح قيمت

ها از  فرض يك هكتار گندم دارم، انتظار دارم كه بعد از احتساب كل هزينههاي توليد صورت بگيرد. منِ كشاورز كه بر  هزينه
هاي شخم، آب، كارگر و غيره يك سود معقول براي من در نظر بگيرند و با آن قيمت  هاي كود و سم گرفته تا هزينه هزينه

كشاورزي نداريم كه اين خود مانع  ايماني افزود: برنامه مشخصي براي توليد محصوالت    . محصول توليدي را خريداري كنند
دانيم كه آيا فقط در حد تأمين امنيت غذايي  اصلي توسعه بخش كشاورزي محسوب مي شود؛ يعني در بخش كشاورزي نمي

محور باشد. متأسفانه هميشه شاهد اين هستيم كه صادرات  كه توليدات ما بايد صادرات كشور بايد تالش كنيم يا اين
به عبارت ديگر   باره ممنوع كه اين خود مانعي در مسير توليد است. شود و گاهي به يك هي آزاد ميمحصوالت كشاورزي گا

كه در چه محصولي بايد خودكفا باشيم، در چه محصولي بايد صادرات داشته باشيم و در چه محصولي بايد  در مورد اين
    رگي استواردات داشته باشيم، هيچ برنامه مدوني نداريم كه اين خود مانع بز
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   رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي:
  شود قيمت گوشت گوسفندي در ماه رمضان زياد نمي

 رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با اشاره به اينكه در ماه مبارك رمضان اتفاق خاصي در بازار گوشت گوسفندي رخ
  شود.  دهد، اضافه كرد: عرضه دام به وفور انجام مي نمي

در  توان قيمتي را براي گوشت اعالم كرد، افزود: اكنون نمي با بيان اينكه هم خبرگزاري مهر وگو با  اصغر ملكي در گفت علي
است. وي با اشاره به اينكه ها تثبيت نشده  بازار در نوسان است و با توجه به اينكه تازه شروع به كار كرده، قيمت حال حاضر

شود و زياد  انجام مي به وفور دهد، اضافه كرد: عرضه دام در ماه مبارك رمضان اتفاق خاصي در بازار گوشت گوسفندي رخ نمي
شود قيمت اين كاال نيز كاهش يابد.  است ضمن اينكه توزيع گسترده مرغ، بسيار در بازار گوشت تأثيرگذار است و باعث مي

هاي اخير، مردم در سه روز اول ماه مبارك رمضان  تجربيات سال بر اساس ديه گوشت گوسفندي ادامه داد:رئيس اتحا
دهند و بعد از آن شاهد ركود در بازار هستيم. طي هفت روز اخير نيز قيمت گوشت گوسفندي بين  خريدهاي خود را انجام مي

ديرعامل اتحاديه تعاوني عشايري دامداران متحرك در شش تا هفت هزار تومان كاهش يافته است. همچنين فضل خرم؛ م
هزار تا يك ميليون تن  950گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزايش توليد گوشت خبر داد و گفت: بنابر آمار رسمي  و گفت

طريق واردات  هزار تن از اين ميزان در داخل توليد و مابقي از 860گيرد كه  گوشت قرمز در كشور مورد استفاده قرار مي
كنند، افزود: سال  هزار تن توليد گوشت قرمز كشور را تامين مي 210تا  205شود. وي با اشاره به اينكه عشاير  تامين مي

ها توليد گوشت  گذشته به واسطه افزايش توليد، ميزان واردات كاهش چشمگيري داشت به طوري كه بنابر آمار شبكه تعاوني
ه است. مديرعامل اتحاديه تعاوني عشايري دامداران متحرك ادامه داد: افزايش توليد گوشت هزار تن رسيد 253عشاير به 

شود كه با اين وجود نيازي به  دهد كه نياز جامعه ما توسط توليدكنندگان داخل تامين مي قرمز و كاهش واردات نشان مي
هاست، گفت: با افزايش توليد  جانبه دستگاه ت همهواردات نداريم. خرم با بيان اينكه خوداتكايي توليد گوشت نيازمند حماي

ريزي منسجمي از تخصيص و تامين ارز تا عرضه نهايي  گوشت قرمز توسط عشاير بايد توليد قراردادي منعقد شود تا برنامه
كننده  يدهاي توليدي در بازار عرضه شود كه تول اي نباشد كه در يك مقطع دام كاال در بازار صورت گيرد و شرايط به گونه

اي كه با معاونت امور دام و پشتيباني امور داشتيم، اين موضوع را تاييد كردند،  متحمل زيان شود. وي تصريح كرد: در جلسه
ها محقق نشود يا  درصد برنامه 100اما در برخي مواقع مشكالت قانوني دريافت مجوز كشاورزي، قراردادي موجب شده تا 

  با قوت كمتري استمرار يابد. 
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  رونق داللي محصوالت كشاورزي در سايه اقتصاد ناپايدار

  خبرداد » سبزينه«وگو با  رئيس انجمن ملي خرما در گفت

وجود ندارد. اين در حالي است كه در كشور در كشورهايي كه سيستم اقتصادي سالم و پايداري دارند، معضلي به نام داللي 
ساز داللي و واسطههاي سرگردان در كشور و درنتيجه زمينهما، عدم وجود سيستم اقتصادي پايدار، منجر به افزايش سرمايه

خورده هايي از آن به چشم ميگري امري است كه از ابتدا در هر صنعت و توليدي نشانهگري شده است. داللي و واسطه
ناپذيري از آن خورده، بخش كشاورزي است. كشاورزي و محصوالت هاي زياد و جبرانها كه لطمهست. يكي از اين بخشا

توليدي آن به دليل فسادپذير بودن امكان دپو شدن ندارند و دالالن با حضور در اين بازار، به راحتي ارزش افزوده توليد را از 
با محسن رشيدفرخي، » سبزينه«شوند. در همين ارتباط ه هستند كه متضرر ميآن خود كرده و اين كشاورز و توليدكنند

هاي زنجيره توليد و تأثير آن گري در بخش كشاورزي، ضعفرئيس انجمن خرماي كشور درباره داليل وجود داللي و واسطه
مختلف و ميزان ميدان دادن  هاياي در ارگانها در كاهش داللي، وجود مديريت جزيرهها و تعاونيبر داللي، نقش تشكل

وگو پرداخته است كه ماحصل آن را در ادامه ميگري به گفتها براي كاستن از نقش داللي و واسطهبه استارتاپ
شود كه در نتيجه آن، قيمت محصوالت گري در بخش كشاورزي كشور زياد مشاهده ميچرا داللي و واسطه  خوانيد. 

ها را مشاهده ها و داللهاي كشور واسطهد؟ نه تنها در بخش كشاورزي، بلكه در تمام بخشروقدر باال ميكشاورزي هم اين
هاي سرگرداني است كه به دليل نگراني كنيم. دليل و ريشه اين امر، وجود فساد پايدار است. داللي به خاطر وجود سرمايهمي

هاي سودده نيز باعث نين نبود توليد پايدار و اشتغالكنند. همچاز كاهش ارزش پول ملي به هر سمت و سويي تمايل پيدا مي
عنوان افرادي كه داراي شغل گاه بهها هيچها و واسطهگري بروند. داللشده است كه افراد زيادي به سمت داللي و واسطه

توليد برعهده كنند؛ در مقابل سنگيني قوانين اند و به راحتي كسب سود ميهستند، وادار به پرداخت ماليات و... نشده
گري بروند. توليدكننده در كشورمان همواره با شود همه به سمت داللي و واسطهتوليدكنندگان است و اين مسائل باعث مي

وكارهاي كوتاهها به سمت كسبشود واسطهكند و همين مسأله باعث ميمسائل و مشكالت زيادي دست و پنجه نرم مي
آيد. اگر اقتصاد پايداري ها همه در اثر وجود سيستم اقتصادي ناپايدار به وجود ميينتر و پردرآمدتر كشيده شوند. امدت

رود. در كشورهايي كه اقتصاد سالم و پايداري دارند، معضل داللي هم وجود ندارد؛ درنتيجه داشته باشيم، داللي از بين مي
مناسب است؟ آيا ضعف در اين بخش باعث ايجاد و  آيا نظام عرضه در كشور    بايد مديريت نابخردانه اقتصاد اصالح شود.

گري است. درست است كه نظام عرضه شود؟ ضعف در نظام عرضه يكي از عوامل ايجاد داللي و واسطهرواج داللي نمي
 ايهاي زنجيرهگردد. عرضه بايد در فروشگاهكشور مشكل دارد، ولي علت اصلي رواج داللي، به همان اقتصاد ناپايدار بازمي

ها مجال و انگيزه فعاليت نداشته هاي عرضه مستقيم انجام گيرد تا توليد و مصرف بتواند انجام شود و واسطهيا فروشگاه
شود و سرمايههاي سرگردان و نقدينگي باال در كشور روشن نشود، اين مشكل حل نميباشند. با اين حال تا تكليف سرمايه

هاي پيش براي يكي از راهكارهايي كه از دهه  گري سوق پيدا خواهد كرد. ها به سمت توليد بدون دردسر مثل واسطه
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هاي مختلف در بخش كشاورزي است. آيا در اين خصوص ها و تشكلشود، ايجاد تعاونيتوانمندسازي كشاورزان پيشنهاد مي
هاي ما اين است كه بحث گري را حذف كنند؟ يكي ازتوانند داللي و واسطهها مياقدامي صورت گرفته است؟ آيا تشكل

ها كه بايد، شكل نگيرند. در تمام دنيا تشكلچنانها آنشود كه اين تشكلاقتصادمان دولتي است و اين اقتصاد باعث مي
شود و اكثر ها استفاده نميريزي و پايداري صنعت هستند، ولي در كشور ما حتي جهت مشورت هم از آنمحور اصلي برنامه

هاي ها ضعيف بوده و به سمت دولتي شدن در حركت هستند. به طور كلي، تعريف فعلي از تعاونييها و تعاونتشكل
ها هم دولتي بوده و اگر دولتي نباشد، خصولتي است؛ به عنوان بر اين، مبناي اين تشكلكشاورزي كامالً غلط است. عالوه
اكنون برعهده تعاون روستايي است، با اقداماتي كه هم اكنون دولتي است، اما وظايفي كهمثال، سازمان تعاون روستايي هم

اند. اصالح قوانين كار رفتهوو به سمت كسب ها هم از كار خود فاصله گرفتهدهد، كامالً متفاوت است. اين تشكلانجام مي
باره، بلكه بايد به تدريج اين اختيارات ها اقدامي است كه دولت بايد انجام دهد. دولت نه به يكها و اختيار دادن به آنتعاوني

اكنون ضعيف بوده و به مثابه بازويي است كه ورزش ها واگذار كند؛ البته بخش خصوصي ما همها و تشكلرا به تعاوني
باره همه مسئوليتتواند به يكها را دارد، ولي نمينكرده. درست است كه بخش خصوصي قابليت كار و فعاليت در اين زمينه

تكاني گذاري داشته باشد، اما قبل از آن در مديريت اقتصاد بايد يك خانها را برعهده بگيرد. دولت بايد فقط نقش سياسته
هاي بودن تشكلضعيف شود؟چرا در كشور ما زنجيره ارزش و توليد به درستي ايجاد و اجرا نمي  اساسي صورت بگيرد. 

، باعث ضعف زنجيره ارزش و توليد شده است. سرمايه سرگردان در اينهاي دولت استبخش خصوصي كه ناشي از سياست
توان گفت اقتصاد بايد بر مبناي تعقل شكل بگيرد تا معضالت تكليف شود؛ به عبارتي ميجا هم تأثيرگذار است و بايد تعيين

بار به ن ميوه و تره، بايد بخشي از فضاي ميادي96طبق مصوبه هيئت وزيران در سال  زيرمجموعه خود را حل كند. 
كشاورزان براي عرضه مستقيم محصوالت داده شود. آيا چنين اقدامي صورت گرفته است؟ به صورت شعارگونه بله، اين 

بار در شهرهاي بزرگ و مناطق خوبي وجود دارند، اما مصوبه اجرايي شده است، اما به صورت كلي خير. ميادين ميوه و تره
در اختيار كشاورزان قرار بدهيم، اين كار قبل از شروع سال جديد و به صورت مناقصه و با رانت  هايي راوقتي بخواهيم غرفه

آيا شيوه اداره كردن امور به صورت جزيره   ها هم بايد اصالح شود. قوانين مربوط به ارائه غرفه بر اين،شود. عالوهبرگزار مي
مشكالتي كه در بخش كشاورزي وجود دارد، اين است كه هر قسمتي  گري تأثير دارد؟ يكي ازاي در ايجاد داللي و واسطه

اي بر اين بخش حاكم است. در هيچ كجاي دنيا مديريت كند؛ يعني مديريت جزيرهرا وزارتخانه يا سازماني مديريت مي
ست و باعث ايجاد اي در اقتصاد، كشاورزي و حتي فرهنگ ما جاري و ساري اتواند موفق باشد. مديريت جزيرهاي نميجزيره

كند چه برسد به اي حتي اقتصادهاي قوي را هم دچار مشكل ميشود. مديريت جزيرهناهماهنگي در مديريت كشور مي
استارتاپ كشورهاي ديگر از  الساعه هم وضعيت را بدتر كرده است. كشور ما كه اقتصاد ضعيفي هم دارد و تصميمات خلق

اي جز شود؟ چارهدر كشور ما انجام مي كنند. آيا چنين اقدامي گري استفاده ميو واسطهها براي حذف داللي ها و اپليكيشن
ها به مديريت صحيح و اقتصاد سالم نياز دارد. پها برويم. استفاده از استارتااين نداريم كه به سمت استفاده از استارتاپ

ها انجام د منجر شود كه اين اقدامات بايد از طريق تشكلتواند به رشد توليتسهيل قوانين براي فعاليت در فضاي مجازي مي
پيشنهاد شما به وزير   ريزي كرد. شود. آموزش استفاده از فضاي مجازي هم يكي از اقدامات است كه بايد براي آن برنامه

لي گري چيست؟ اگرچه وزير فعلي جهاد كشاورزي براي حذف دالجهاد كشاورزي براي حذف سيستم داللي و واسطه
اقدامات مناسبي انجام داده، ولي حذف داللي با ترميم سيستم اقتصادي كشور گره خورده است و بايد براي اين كار از 

ها بهره گرفت. حل تمام اين مسائل در گروي داشتن يك سيستم اقتصادي پايدار است. متخصصان حوزه اقتصاد و تشكل
ل را حل كند و در اين خصوص بايد از ظرفيت بخش خصوصي نيز تواند اين مشكوزير جهاد كشاورزي به تنهايي نمي
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مدتي داشته ريزي حداقل مياناستفاده كرد. همچنين ارزش پول ملي بايد ثابت باشد و دچار نوسان نباشيم تا بتوانيم برنامه
  ايم. اساسي را برداشته هايباشيم. بايد قبول كنيم كه اقتصاد ما به خوبي مديريت نشده و وقتي شروع به اصالح كنيم، قدم
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   سخنگوي گمرك:
  هاي توليد گوشت و مرغ بود درصد كاالهاي اساسي وارد شده، نهاده58

درصد كاالهاي 58هزار تن كاالي اساسي وارد شد كه 107ميليون و 23بيش از  99سخنگوي گمرك ايران گفت: در سال 
اهللا لطيفي اظهار داشت: در    ، سيدروح بازار به نقل   سبزينه  به گزارش   هاي توليد گوشت و مرغ بود. اساسي وارد شده نهاده

الر از گمركات د305هزار و 13ميليون و 29ميليارد و 12هزار تن كاالي اساسي به ارزش 107ميليون و 23بيش از  99سال
درصد وزن كل كاالهاي اساسي ترخيص شده از 58هزار تن 438ميليون و 13ترخيص شد كه خوراك دام و طيور با بيش از 

هاي توليد مرغ و گوشت  عنوان نهاده سويا به وي افزود: سه كاالي ذرت، جو و كنجاله   گمركات را به خود اختصاص دادند.
درصد وزن و 58دالر، 291هزار و 216ميليون و 741ميليارد و  تن و به ارزش سه493ار و هز438ميليون و 13جمعاً با وزن 

هزار و 782ميليون و 9لطيفي اضافه كرد: ذرت با    گيرد. گروه كاالهاي اساسي را دربر مي25درصد ارزش كل واردات 31
وارداتي كشور و كاالهاي اساسي وارد  دالر، در صدر كاالهاي141هزار و 957ميليون و 498تن به ارزش دوميليارد و 806

دالر و جو با 821هزار و 938ميليون و 793تن به ارزش 637هزار و 819ميليون و  سويا با يك شده قرار دارد. كنجاله
   بودند. 99هاي دامي وارد شده در سال  دالر، نهاده329هزار و 320ميليون و 457تن به ارزش 50هزار و 836ميليون و  يك

تن دانه روغني به 158هزار و 340هاي روغني گفت: در سال گذشته دوميليون و  سخنگوي گمرك درخصوص روغن و دانه
هزار 184ميليون و  جامد، مايع و خام نيز يك دالر و روغن خوراكي، نيمه764هزار و 739ميليون و 249ميليارد و  ارزش يك

رساني  دبير شوراي اطالع   دالر از گمركات كشور ترخيص شد.407 هزار و60ميليون و 67ميليارد و  تن به ارزش يك789
تن دارو، تجهيزات و 798هزار و 14گمرك درخصوص آمار واردات داروهاي شامل كاالهاي اساسي توضيح داد: بيش از 

ي به تن داروهاي دامي ضرور451دالر و 230هزار و 639ميليون و 646ميليارد و  ملزومات ضروري پزشكي به ارزش يك
لطيفي درخصوص واردات كاالهاي    دالر در سال گذشته از گمركات ترخيص شده است.689هزار و 159ميليون و 64ارزش 

هزار و 229ميليون و 841تن گندم به ارزش 327هزار و 19ميليون و  اساسي مرتبط با مواد غذايي گفت: در سال گذشته سه
تن شكرخام به 709هزار و 17ميليون و  دالر، يك447هزار و 533ميليون و 868تن برنج به ارزش 809هزار و 936دالر، 756

دالر، 41هزار و 119ميليون و 329تن چاي خشك به ارزش 822هزار و 64دالر، 959هزار و 661ميليون و 370ارزش 
به  تن حبوب260هزار و 175دالر، 389هزار و 273ميليون و 133تن گوشت قرمز سرد سنگين به ترزش 487هزار و 30

هزار و 177ميليون و 29تن گوشت قرمز گرم سبك به ارزش 422دالر، چهارهزار و  539هزار و 40ميليون و 144ارزش 
     . دالر از گمركات ترخيص و وارد كشور شد 955هزار و 462ميليون و 51تن كره به ارزش 801هزار و 9دالر و 418



 

١١ 

 

  روزنامه دنياي اقتصاد  - 1400فروردين  21                                        

  
  اي براي تنظيم بازار ماه رمضان مصوبه

هزار تن كاالي اساسي به قيمت مصوب  243ريزي براي توزيع معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از برنامه  اقتصاد :دنياي
براي تنظيم بازار ماه رمضان خبر داد. به گزارش خبرگزاري فارس عباس قبادي در يك برنامه خبري در مورد تنظيم بازار 

 ريزي انجام شده و لذا به غير از مرغ تقريباهاي قبل براي تنظيم بازار شب عيد و ماه رمضان برنامهماه رمضان گفت: از ماه
هيچ مشكلي در تامين كاالهاي مورد نياز شب عيد وجود نداشت كه با توجه به اقدامات انجام شده اكنون مشكل تامين مرغ 

جمهور مصرفي نيز حل شده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: جلسه تنظيم بازار با حضور معاون رئيس
هزار  136وي با بيان اينكه بالغ بر   ت ذخاير اقالم اساسي كشور ارائه شد.برگزار شد و در آن جلسه گزارش كاملي از وضعي

هاي كشور وجود دارد، گفت: با توجه به توليد خوب در زمينه اين محصول، در اين تن محصول خرما در انبارها و سردخانه
قبادي گفت: همچنين به   م شده است.ريزي منسجمي انجاكاال فراواني وجود دارد و لذا در مورد توزيع گسترده خرما برنامه

گذاري آش، حليم و زولبيا و باميه قبل از ماه رمضان انجام و ابالغ ها ابالغ شد كه قيمتكميسيون نظارت استان
هزار تن روغن  180هزار تن شكر خانوار،  30هزار تن برنج،  30معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: حدود   شود.

ها توزيع اي براي تنظيم بازار ماه رمضان تدارك شده تا در صورت لزوم در استانزار تن نيز گوشت قرمز سهميهه 3نباتي و 
فراهاني نيز در مورد تنظيم بازار ماه رمضان با تاكيد بر اينكه هيچ مشكلي در تامين كاالهاي اساسي و شود. قاسم نوده

جمهور برگزار شد، كه در ستاد تنظيم بازار با حضور معاون اول رئيساي پرمصرف ماه رمضان وجود ندارد، گفت: در جلسه
تدابير الزم براي تامين كاالهاي اساسي ماه رمضان انديشيده شد. رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينكه برخي كاالها مانند 

اي براي بر اين اساس سهميهبرنج، شكر، روغن و گوشت قرمز منجمد براي تنظيم بازار داراي قيمت مصوب است، افزود: 
ها براي دريافت توزيع اين كاال در ماه رمضان با قيمت مصوب در نظر گرفته شده است كه صنوف مربوطه و سوپرماركت

توليد گوشت مرغ افزايش يافته و   فراهاني افزود:ها مراجعه كنند. قاسم نودههاي صمت استانسهميه خود بايد به سازمان
وي در ادامه با اشاره به قيمت مصوب كاالهاي اساسي تنظيم بازار ماه رمضان اظهار   به حد وفور وجود دارد.اكنون در بازار 

 500هزار و  12و قيمت مصوب هر كيلوگرم برنج تايلندي نيز  500هزار و  18كرد: قيمت مصوب هر كيلوگرم برنج هندي 
نيز روي كاال درج شده است و هر كيلو گرم شكر نيز با  رئيس اتاق اصناف تهران بيان كرد: قيمت روغن  تومان است.

وي بيان كرد: قيمت مصوب هر كيلوگرم گوشت گوساله منجمد وارداتي   شود.تومان عرضه مي 700هزار و  8قيمت مصوب 
مربوطه قرار  نوده فراهاني با بيان اينكه از هجدهم فروردين اين كاال در اختيار اصناف  هزار تومان تعيين شده است. 80نيز 
  هاي مربوطه نسبت به تهيه اقالم فوق اقدام كنند. توانند با مراجعه به سازمان صمت استانگيرد گفت: لذا اصناف ميمي
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   شد» شرق«محمد يوسفي با اين اظهارنظر جنجالي چهره هفته 
  را دوست دارند؟» ايستادن در صف«مردم آيا 

هايي كه در تأمين برخي اقالم وجود داشت، شاهد  در يك سال اخير و با افزايش فشارهاي اقتصادي بر مردم و چالش 
ايم؛ از آن كارشناسي كه در تلويزيون مردم را به  آميزي از سوي برخي مسئوالن بوده اظهارنظرهاي نسنجيده و بعضا توهين

ترها مردم را به خوردن اشكنه دعوت كرده بود. در اين ميان اما  برخي اقالم دعوت كرد تا آن ديگري كه پيش  نخوردن 
دهندگان مرغ گوشتي در هفته گذشته و در پي  در نوع خود بسيار عجيب بود. رئيس انجمن پرورش  محمد يوسفي نظر  اظهار
غ در ايران گفت مردم ايران دوست دارند در صف مرغ بايستند. آقاي شدن ماجراي صف مرغ و ناتواني در تأمين مر دار ادامه

رو به صف  اين  آيد. دوست دارند علت صف را بدانند و از مردم از صف مرغ خوششان مي باره گفته بود:  اين يوسفي در
شود  مرغ بيشتر مي چند در ايام تعطيل، تقاضا براي خريد پيوندند. همين موضوع باعث شد كه صف مرغ تشكيل شود. هر مي

نظر در رقابت با رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت خودرو كه گفته  . آقاي يوسفي با اين اظهار ها پر از مرغ است و اكنون يخچال
نفر در  151عنوان چهره هفته انتخاب شد. هزارو  به  شرق درصد آراي خوانندگان  66، با كسب  خودرو گران است، نخريد! بود 

برگزار   شرق شركت كرده بودند. نظرسنجي براي انتخاب چهره هفته، پنجشنبه هر هفته در اينستاگرام  اين نظرسنجي
    شود. مي



 

١٣ 

 

  فرهيختگان – 1400فروردين  21                                    

  تدبيري در ميان است پاي قاچاق و بي

  گزارش ميداني از تجمع اعتراضي كارگران بيكار شده صنعت مرغ 

بر دار به كشورهاي همسايه است. از طرف ديگر آماري هم مبنيمرغ نطفهيكي از داليل كمبود مرغ، قاچاق جوجه و تخم
 1400ر سال ريزي براي واردات آن دو برنامه 99ماهه دوم سال 6روزه گوشتي در دار جوجه يكمرغ نطفهصادرات تخم

اي، ناتواني دولت و وزارت جهاد دهد بيش از هر مسالهكند و نشان ميوجود دارد كه همه اينها ابهاماتي را در ذهن ايجاد مي
است.  كشاورزي، صمت و... در مديريت بازار مرغ كار را به اينجا رسانده است و ماحصل آن بيكاري چندين هزار كارگر

وكارهايي كه يكيها، كسبشرايط بد اقتصادي را در نظر داشته باشيد، كرونا و محدوديت نگار:هابوالقاسم رحماني، روزنام
چرخد. در چنين اتمسفر و فضايي، تصورش را بكنيد، در تعطيالت عيد خورند و معيشتي كه اصال چرخش نمييكي زمين مي

شود، ناگهان، ايد، تعطيالت تمام ميقيد مسافرت را هم زدهخاطر شرايط كرونايي بريد، به همراه خانواده، احتماال بهبه سر مي
اي كه بايد در محل كار حاضر شويد تا كارتان را شروع فروردين، يعني شنبه 14فروردين يا به عبارت بهتر، بامداد  13شب 

ين روايتي است كه اش بيكاري شماست! اشود كه نتيجهبياوريد، تصميمي گرفته ميكنيد و بخور و نميري براي زندگي در
، اين روزها براي برخي كارگران اتفاق افتاده، براي من هم يادآور خاطرات تلخي است. چند سال پيش، در همين ايام نوروز

اي را داشت و در همان ايام عيد با او تماس گرفتند كه مدير شركت از همسرش يكي از اقوام نزديك هم تجربه چنين واقعه
هاي مجموعه را اخراج كند و به همين خاطر بعد شمالي بوده، مدير تصميم گرفته كه تمام شمالي جدا شده و چون همسرش

گونه بود اما با مختصات و قدر يكهويي! ماجراي اخير هم دقيقا همينقدر تلخ و هميناز عيد دنبال كار جديدي باشيد! همين
شان، جمعيت حدود زار كارگري كه با احتساب اعضاي خانوادهه25انجامد؛ هزار كارگر مي25اي كه به بيكاري مستقيم قواره
صورت مستقيم متاثر از اين تصميم شغل و منبع دهند. البته اين فقط افرادي هستند كه بههزار نفري را تشكيل مي100

بازار مرغي كه اين شبه مربوط به اند و حتما به صورت غيرمستقيم افراد زيادي از يك تصميم يكدرآمدشان را از دست داده
وكيف ماجرا مطلع شويد و ببينيد اين اند. خطوط بعدي را بخوانيد تا بيشتر از كمشنويم، متضرر شدهروزها زياد از آن مي

كند. تر كردن فضاي كشور بسته و با جان و مال مردم بازي ميهاي پاياني چطور كمر به ملتهبدولت دوازدهم در اين ماه
ها و تصاوير را در روز اول تجمع، چهارشنبه بود، فيلم» هيچ«ها، نتيجه: بودند؛ هم كارگرها و هم امنيتيهمه  دو روز تجمع

هاي يكي كليپور آبي بودند كه يكيهاي آنهاي رسمي خودمان نديديم، طبق معمول خيلي اوقات، ابتدا رسانهرسانه
شده و... را منتشر كردند. كارگراني كه هاي تكهبندي مرغستههاي مواد پروتئيني و بصد كارگر شركتكوتاهي از تجمع چند

اي بود كه در محل هفتهشان را از دست داده بودند و حدود يكشبه وزارت جهاد كشاورزي حاال شغلخاطر تصميمات يكبه
دير شده بود و تجمع كردند! روز اول را از دست داده بودم، يعني آن موقعي كه از ماجرا مطلع شدم، كارشان مرغ چال مي

دادن سروتهش هم آمده بود. اما گويا اين آخرين تجمع نبود و قرار بود تا پنجشنبه هم كارگراني كه كاري براي انجام
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شان شان از كارخانه به سمت وزارت جهادكشاورزي در خيابان طالقاني تهران بيايند و به اعتراضهاي فرمنداشتند، با لباس
ر ساعتم را كوك كردم و صبح زودتر از كارگرها جلوي وزارت جهادكشاورزي حاضر شدم تا به همراه باادامه دهند. اين

طوري روي فيلمبردار هم گزارش مكتوب و هم محتواي تصويري از مطالبات اين كارگران آماده كنم. باالخره ما همين
جمعيت بيكاران اضافه كنيم، نوبر است. منتظر  هزار نفر ديگر هم به25ايم، بيكاري و كمبود شغل را در كشور سفيد كرده

آمدند و خيابان طالقاني را حسابي شلوغ كردند. نيروهاي   هاي مختلفبوس كارگر از شركتمينيبوسبودم تا اينكه ميني
چيز همهشان به انتظامي و البته امنيتي هم كه تجربه روز گذشته و اطالع تجمع امروز را داشتند خيلي زود آمدند و حواس

زنم. بنرها و پالكاردهايشان را آماده كردند، اش حرف ميبود، حتي كالهي كه براي آفتاب روي سر من بود و در ادامه درباره
كاري و مقابل وزارتخانه ايستادند. رئيس و روسايشان هم آمده بودند. اي تنش و شلوغزن و مرد و به صف شدند بدون ذره

وگو با شدم براي گفتاي هم داخل وزارتخانه برگزار شود. خالصه كه من هم آماده ميسهگويا قرار بود حين تجمع جل
دانست چرا اين همه كارگر، به جاي اينكه در كارخانه مشغول توليد باشند، كارگران و مسئوالن و هركسي كه خالصه مي

كنند. كسي جز من هم نبود يا حداقل من گري مياند و مطالبهاينجا و جلوي وزارتخانه و در اين گرماي عجيب ايستاده
هايي كه به محض گذشتند و رانندهاي كه از خيابان طالقاني ميهاي فرسودهنديدم و فقط نگاه عابران و مسافران اتوبوس

انداخت و براي همين تا ما را چرخاندند، كسي حتي نگاهي هم به آنها نميزدند و سري ميترمزي ميديدن اين تجمع نيش
پرسيدند براي من عجيب و شان و سواالتي كه مييدند با آن دوربين و تجهيزات كمي تعجب كردند. اما همين تعجبد

اي) هاي ماهوارهشبكه (شبكهپرسيدند كه شما از فالنبردند و ميهاي خارجي را ميشان نام شبكهبرانگيز بود. همهتاسف
گنجيد كه يك رسانه رسمي داخلي و حتي صداوسيماي مملكت براي نمي شانآمديد؟! يعني در همين پايتخت هم در مخيله

يكي جم تا طالقاني را به خود بدهد. تازه دكمه ريكورد دوربين را زده بوديم كه يكيشان زحمت آمدن از جامپوشش اعتراض
شان هم اين بود كه وزارتي ههايشان را شروع كردند. سوال اول و جالب هماندازينيروهاي انتظامي و امنيتي آمدند و سنگ

شدن شدن و منع پيچ گفتم نه و اين نه گفتن همان و سوالدانيد!) ميگفتند هم حتما ميهستي؟! (كدام وزارت را هم مي
تر اتفاق خاص و تنشي هم نبود. يك تعداد كارگر كه هم همان! هم كارت خبرنگاري داشتم و هم مجوز و هم از اينها مهم

شان هستند، به صف شده و در يك فضاي آرام و اند و نگران معيشت خود و خانوادهشان را از دست دادهشغلبعد از عيد 
كردند. چند بنر و پالكارد هم داشتند كه چيز عجيب و خاصي آميز، با حضور روسايشان ايستاده بودند و اعتراض ميمسالمت

من «منتها در آخر يكي از نيروهاي امنيتي دستم را گرفت و گفت: قدر ساده بود، چيز همينروي آن نوشته نشده بود. همه
خالصه » گم! اصال اون كاله چيه سرت؟ چرا انقد مشكوكي!گم فيلم نگير، مجوز و فالن و بهمان چيزيه كه من ميمي

تعدادشان هم كم طور هم جدي بودند كه فيلمبرداري نشود و از قضا چون كارت شناسايي و مجوزم را هم گرفته بودند و اين
اي با آنها حرف زدم و از مشكالتنبود، كمي از تجمع فاصله گرفتم و بين كارگران رفتم، بدون دوربين و كاله! چند كلمه

شبه وزير جهاد كشاورزي مطالبه كارگران مشخص بود، به خاطر هزار كارگر با تصميم يك25شان پرسيدم. بيكاري 
فروردين بود كه اين خبر منتشر  13هاد كشاورزي، كارشان را از دست داده بودند. شبه، آن هم توسط وزير جتصميمي يك

دهي مرغ كشور كه به رياست وزير جهاد در نخستين جلسه قرارگاه سامان براساس ابالغيه اتاق اصناف ايران«شد: 
ممنوع اعالم شد. بر اين اساس شده) در كليه واحدهاي صنفي اي (قطعهكشاورزي برگزار شد تا اطالع ثانوي عرضه مرغ تكه

تومان در هر كيلوگرم تعيين شده است.  24900كننده جهت عرضه در واحدهاي صنفي قيمت مصوب مرغ گرم براي مصرف
شده بوده و بازرسان سازمان حمايت از مصرفبندي مرغ قطعهدر اين راستا صرفا واحدهاي صنعتي منتخب، مجاز به بسته

طور پيوسته رصد خواهند كرد تا از سقف طور مستمر پايش و حجم توليد آن را بهبندي بزرگ را بهكنندگان، واحدهاي بسته
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مصوب قرارگاه استاني تجاوز نكند. گفتني است در اين خصوص برخورد با متخلفان اين مصوبه از روز شنبه مورخ چهاردهم 
ان سازمان تعزيرات حكومتي، بازرسان سازمان شدت به عمل خواهد آمد و نظارت و بازرسي توسط نمايندگفروردين به

كار هاي اصناف و ساير نهادهاي مسئول براي اجراي دقيق دستورالعمل ابالغي در دستوركنندگان و اتاقحمايت از مصرف
عمال اي داده نشد و آنها بندي و مرغ تكههاي بستهپيرو همين ابالغيه، هيچ مرغي به واحدها و كارخانه» قرار گرفته است.

شان را ديديم و از چرخه خارج شدند. كارگران مثل تمام كارگرهاي ديگري كه طي اين چندسال اخير پروسه بيكارشدن
هايشان بودند. بعضي از آنها هم سن و سالي داشتند و حاال نمياخبارش را منتشر كرديم، نگران معيشت، شغل و خانواده

شان را تامين كنند. كارفرماها و كي اينطور بيكار خواهند بود، چطور خرج زندگيدانستند در اين شرايطي كه معلوم نيست تا 
گفتند، آنها هم متضرر شده بودند و حاال با هايي هم كه بين جمعيت و در تجمع حاضر بودند نيز همين را ميروساي شركت

سر كار رفته بودند ولي مرغي نبود كه خواهند. كالف سردرگمي بود. يك هفته چند هزار كارگري مواجه بودند كه حقوق مي
شدن مرغ در هرحال تكهدانستند اين كار چه تاثيري در بازار مرغ دارد. بهبندي كنند و اصال خودشان هم نميتكه و بسته

ها، توليدها، رستورانافتد. مضاف بر اين مشتريان آنها فقط مردم عادي نبودند، بيمارستانها هم اتفاق ميفروشيمرغ
شوند. اما خب انگار كسي برايش شبه متضرر ميكنندگان سوسيس و كالباس و مواد پروتئيني و... همه از اين تصميم يك

دهند چه هزار كارگري كه مستقيما با اين تصميم كارشان را از دست مي25مهم نيست چه اتفاقي درحال افتادن است و اين 
اي به وجور كرده بوديم و از گوشهكم جمعدهند ما كمفقط وعده ميروز تعطيلي، مسئوالن  7عاقبتي خواهند داشت. 

تماشاي اين كارگران نشسته بوديم. هرچه هم تالش كردم نيروهاي انتظامي و امنيتي را قانع كنم كه بايد اين مطالبه رسانه
دهند. گفتم خب نشان مي هاي خارجيگفت فالن شبكهكردند. جالب بود، يكي از نيروهاي انتظامي مياي شود قبول نمي

ها عنوان رسانه داخلي نيست كه حرف و روايت اصلي را بازتاب دهيم؟ گفت شما هم چيزي بگوييد آن طرفيوظيفه ما به
هاي شدند و شركترفته بيشتر هم ميگويند، برويد و اينجا نايستيد! جمع كارگران را ترك كرديم هرچند آنها رفتههم مي

وكيف ها را گرفتم و عصر با او تماسي گرفتم تا از كمآوردند. شماره يكي از روساي اين شركتن را ميشاديگر هم كارگران
شان مطلع شوم. او كه دوست نداشت نامش را ذكر كنيم (از ترس ايجاد ماجرا و سرنوشت اين كارگرها و واحدهاي توليدي

هاي بندي مرغ تكه توسط شركتممنوعيت توليد و بستهبعد از اعالم «مشكل توسط وزارت جهاد كشاورزي!) به من گفت: 
ما، جلسات متعددي برگزار كرديم. در آخرين جلسه هم اعضاي قرارگاه ساماندهي مرغ كشور با توضيحات كامل اعضا به 

معاون وزير نويس نامه هم توسط ها برداشته شود و پيشوزير دستور داده كار انجام و ممنوعيت بندي رسيدند كه اين جمع
خاطر مخالفت برخي وزير در قرارگاه اعالم كرده به باره گفتند جهاد كشاورزي تهيه شد. منتها چهارشنبه صبح به يك

كرديم كه كارگر، نيروي بيكار كارگر دهد. وقتي تا قبل از ظهر پيگيري مياعضاي قرارگاه كال دوباره ممنوعيت را ادامه مي
ها و كارگران را مجاب كرد؟ مشخص بود كه وقتي توان اين شركتاه رمضان است و چقدر مياگر كار نكند پول ندارد، م

آقايان اعالم كردند انجمن دخالت نكند و كاري نداشته باشد، ظاهرا تصميم بر اين است كه اين طرح ادامه داشته باشد، 
كنيم چون روز اول هم اعالم كردند ل را حل ميگفتند ما مشكيعني اين تعطيلي و بيكاري ادامه دارد. وزير و تيم وزير مي

بعدازظهر جلسه گذاشتند و گفتند به شما سهميه مي 6تعطيل كنيد. مشكالت ما يكي، دو مورد نبود. سيزدهم شب ساعت 
هاي دهيم بلكه از فردا هم تعطيل است. من اعالم كردم كشتارگاهشب تماس گرفتند و گفتند سهميه نمي 11دهيم. ساعت 

فصاحت گفت اشكال ندارد، فردا را  اند و مرغ پشت در واحدهاي ماست و صبح توليد و كارگر داريم.مرغ را كشتار كردهما 
بندي را توقيف هاي بستهفردا تعطيل است. فردا را كار كرديم و دامپزشكي و پشتيباني آمدند و تمام مرغكار كنيد و از پس

خواهي ميردند. بعد گفتند اشتباه و ناهماهنگي بين دامپزشكي و جهاد بود و معذرتكردند. يك زيان اينچنيني به ما وارد ك
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ساعت اين طرح ادامه دارد و در اين مدت  48خورد. زيان وارد شد، توليد از بين رفت! بعد گفتند درد ما نميكنيم كه اين به
توانيد بازار را كنترل كنيد كار نكردن ما ميساعت  48كنيد با ساعت مشكلي نيست و اگر فكر مي 48همكاري كنيد. گفتم 

روز است ساعت همواره به ما وعده دادند و امروز و فردا كردند. عمال االن هفت 72مشكلي از بابت ما نيست. متاسفانه بعد از 
پاسخ به كننده در ريزي اجرا نشده؟ نقش قاچاق چيست؟ اين توليدميليون قطعه جوجه130چرا مصوبه » كه تعطيل هستيم.

بله. در وزارت جهاد، وزارت «اي داشتيد و جزئيات آن چه بود؟ گفت: اين سوال كه آيا پنجشنبه و در روز تجمع هم جلسه
گذاري و... داشتيم ولي متاسفانه كاري از پيش نرفت. ما عامل گراني صمت جلسات فني، جلسات كارشناسي، جلسات قيمت

اند. عامل كمبود مرغ وزارت جهاد است و دليل اين ه در جلسه به اين مساله رسيدهنيستيم. عامل گراني وزارت جهاد است ك
ريختند كه ميليون قطعه جوجه بايد در بازار مي 130روزه را قاچاق كردند سرشماري نكردند. اينها است كه وقتي جوجه يك

ميليون هم البته جوجه قاچاق 100عداد ريزي شد. از اين تميليون جوجه100اين طبق مصوبه تنظيم بازار كشور است ولي 
مرغ نطفهرود. روي جوجه و تخمدار را هم قاچاق كردند. همه هم به كشورهاي همسايه ميهاي نطفهمرغشده است. تخم

ريزي اجرا نشده است؟ به اين سوال اگر پاسخ ميليون قطعه جوجه130دار متمركز شويد كه اينها كجا رفته و چرا مصوبه 
اندازند اين فعال كاري خود را به گردن ما ميتدبيري و كمبي» معماي وضعيت بازار مرغ كشور هم حل خواهد شد. داده شود
رويه مديريتي اين بازار در  هزار كارگر اشاره كرد و با انتقاد از25وگو به بيكاري كننده مواد پروتئيني در پايان گفتو توليد

تهمت دروغ  دهيم، بحث ما اين است چرا وزير به ماما جان خود را براي امنيت و اقتدار كشور مي«كشور خاطرنشان كرد: 
كنند، با بندي رسمي كار ميكه واحدهاي بستهبندي بودند. درحاليوزير گفته عامل اين مشكالت واحدهاي بستهزده است؟ 
زنند و كمفروشند. چرا تهمت ميخرند و طبق فاكتور رسمي و آناليز سازمان حمايت ميي است و جنس را ميفاكتور رسم

هزار نفر هستيم. ما بيمه رسمي داريم. بيمه 25اندازند؟ ما در كشور هاي خود را به گردن ما ميتدبيريهاي خود و بيكاري
اي هاي زنجيرهها، فروشگاهها اعم از رستورانهستند و غيرمستقيمهزار نفر است. فكر كنيد هريك چهار سر عائله 25ما 

ها كه در شرايط كرونا ها، تاالرها و... نيز تعطيل شدند. بحث بيمارستانها تعطيل شدند. بيمارستانبخش سوپري و پروتئيني
كردند كه مرغ از كجا تهيه تماس ميبيمار دارند و بايد غذاي رژيمي به بيمار بدهند. چند روز اخير مدير چند بيمارستان ال

فروشي و فروشي و ماهيهاي مرغرسد و االن در تمام مغازهكنيم؟ از سطح شهر فيلم بگيريد، زور اينها به اصناف نمي
فروشند. طبق قانون در واحدهاي گوشت و ماهي، مرغ را نبايد كنند و ميفروشي كه اصال تخلف است، مرغ تكه ميگوشت

فروشد و هيچ كسي هم جلوي آنها را كنند. در يك مكان كوچك فرد يك تن مرغ ميبندي ميي مرغ را قطعهخرد كنند ول
بر اين با مسعود رسولي، اند عالوهها در تامين مرغ دچار مشكل شدهبيمارستان» رسد.گيرد چون زور آنها به اصناف نمينمي

وگوي كوتاهي انجام داديم و او در رابطه با مشكلي كه شور هم گفتبندي مواد پروتئيني كدبير انجمن صنفي توليد و بسته
مساله مشكل اصلي ما اين است كه مسئوالن به جاي حل«گفت:   »فرهيختگان« براي اين واحدهاي توليدي پيش آمده به

ها عالوه بيمارستانهبندي شده مشتريان خودش را دارد، بخشي از خانوارها باند. مرغ قطعه و بستهمساله را پاك كردهصورت
رود ها ميتدبيري گفتند ما آن بخشي را كه به كارخانهكنند. با بيها استفاده ميها و مشاغل از اين مرغو برخي سازمان

ها همان مرغ را شود؟ كارخانهها برسد، خب اينجا چه تفاوتي ايجاد ميكنيم كه مرغ مستقيم به دست خانوادهممنوع مي
ها كه فقط از قطعات استفاده ميرساندند ديگر. االن بيمارستانكننده ميكردند و به دست مصرفمي تبديل به محصول

مبناي عرضه و تقاضاست و حاال كه تقاضا المللي دارد و براند. بازار يك معني و مفهوم بينكردند و به مشكل جدي خورده
ود كه چرا مرغ موردنياز تامين نشده است. صادر شده، قاچاق شده ايم و بايد بررسي شباالرفته است ما دچار اين كمبود شده

دار و... افتاده است بايد مورد بررسي قرار گيرد و بازار از اين فضا مرغ نطفهيا هر اتفاق ديگري كه در ارتباط با جوجه و تخم
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اند و كسي به اينها فكر دست داده هزار نيروي مستقيم كارگر كارشان را از25خارج شود. مساله اين است كه با اين تصميم 
اند. تنها شبكه رسمي و متاثر شده ها و... هم به اين صنعت وابستهونقل، رستوراناي، حملهاي زنجيرهكند. فروشگاهنمي

بندي هستند كه هم از لحاظ مالي و مالياتي رسمي هستند و هم از لحاظ بهداشتي هاي بستهتوزيع قطعات مرغ شركت
اند. به محض اينكه هاي غيررسمي را گسترش دادهاند و شبكهاند، حاال جلوي تنها شبكه رسمي را گرفتهوز رسميداراي مج

ماجراي » شود نتيجه اين تصميمات!برند و اين مياي هجوم ميهاي زنجيرهها برداشته شود، مردم به فروشگاهاين ممنوعيت
گريخته برخي مسئوالن و مطلعان از دار در كمبودها جستهمرغ نطفهاق تخمپرابهام تامين مرغ در كشور، نقش صادرات و قاچ

نژاد، رئيس كميسيون اند. براي مثال سيدجواد ساداتياين فضا اظهاراتي در ارتباط با حواشي و مشكالت بازار مرغ داشته
گيرد و ا از كجا سرچشمه ميهتدبيريكشاورزي مجلس شوراي اسالمي با طرح اين سوال كه ناكارآمدي در مديريت و بي

مورد هرج و مرج و آشفتگي قيمت مرغ پنج مقصر هاي كميسيون كشاورزي دربراساس بررسي«چه كساني مقصرند؟ گفت: 
نظارت وزارت كشور، تصميمات غيركارشناسي و نقص نظارت جمهور، عدماصلي وجود دارد: تصميمات غيركارشناسي رئيس

تامين ارز موردنياز توسط بانك مركزي. از داليل اصلي شرايط حاضر وزارت جهاد و عدموزارت صمت، تصميمات غيرصحيح 
هزار تومان است. 14التفاوت قيمت سويا توماني و فساد و رانت و ناتواني در نظارت بر آن است. مثال مابه 4200وجود ارز 

الفساد اين اتفاقات است. عليام سود دارد و اين ميليارد تومانكند؟ يك تريلر نهاده پنجببينيد همين چه فسادي ايجاد مي
هاي دامي در سال توماني در نهاده 4200رغم نظر كميسيون كشاورزي و متخصصان و كارشناسان درخصوص حذف ارز 

مديريت مناسبي براي  99داريم. بانك مركزي در سال  1400ها را در سال توماني براي نهاده 4200نهايتا مجددا ارز  1400
هاي معناي كمبود مرغ و صفهاي دامي مواجه شديم كه اين بههاي دامي نداشت و ما با كمبود نهادهتخصيص ارز به نهاده

ترين اين مشكالت تعيين قيمت غيرواقعي و طوالني است. همچنين سه ميليون تن نهاده دامي در گمرك رسوب شد. اصلي
هزار 14تومان تمام شده قيمت  700هزار و 17داشت. زماني كه مرغ  دستوري بود كه نقش اصلي را در آشفتگي قيمت مرغ

خواهيم آنها كه مرغداري يك بنگاه اقتصادي است نه خيريه و وقتي ما ميتومان براي آن در نظر گرفته شد، درحالي 400و 
ستاد تنظيم بازار نقشش را انجامد. همچنين شده عرضه كنند اين امر به تعطيلي توليد و افزايش قيمت ميرا زيرقيمت تمام

بر اين آمار خطا و غيرواقعي درمورد جوجهدر حوزه كشاورزي خوب ايفا نكرد و شبكه توزيع مناسب هم وجود نداشت. عالوه
هزار تن كاهش گوشت داشته باشيم. متاسفانه ما  60، 50روزه باعث شد در دو ماه 45ريزي ارائه شد و اجبار به تحويل مرغ 

هاي دامي در داخل كشور نيز دچار مشكل هستيم. توصيه ديگر ما تعيين قيمت محصوالت كشاورزي هادهبراي توليد ن
گذاري وزارت جهاد و سپردن تنظيم بازار محصوالت كشاورزي به وزارت جهاد است. همچنين بانك توسط شوراي قيمت

بر اين وزارت جهاد نيز بايد انحصار خارج شود. عالوه هاي دامي نيز ازمركزي بايد ارز موردنياز را تامين كند و واردات نهاده
سواي اينها اما چند پرسش و ابهام جدي وجود دارد؛ يكي اينكه گفته مي» ميليون قطعه افزايش دهد. 140ريزي را به جوجه

اري هم مبنيدار به كشورهاي همسايه است. از طرف ديگر آممرغ نطفهشود يكي از داليل كمبود مرغ، قاچاق جوجه و تخم
 1400ريزي براي واردات آن در سال و برنامه 99ماهه دوم سال 6روزه گوشتي در دار جوجه يكمرغ نطفهبر صادرات تخم

اي، ناتواني دولت و وزارت جهاد دهد بيش از هر مسالهكند و نشان ميوجود دارد كه همه اينها ابهاماتي را در ذهن ايجاد مي
  است.  ديريت بازار مرغ كار را به اينجا رسانده است و ماحصل آن بيكاري چندين هزار كارگركشاورزي، صمت و... در م
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  مرغداري 573ميليارد تومان پرونده تخلف براي  117تشكيل 

 573كنندگان و توليدكنندگان گفت: براي رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرفمعاون بازرسي و  اقتصاد :دنياي
ميليارد تومان پرونده تخلف به دليل احتكار يا عرضه خارج از شبكه تشكيل شده است. به گزارش وزارت  117مرغداري 

رغ و عرضه نشدن كافي اين صنعت، معدن و تجارت، سيدجواد احمدي عنوان كرد: پس از التهابات ايجاد شده در بازار م
داد برخي مرغداران از عرضه مرغ به بازار خودداري كرده يا اين هايي دريافت شد كه نشان ميمحصول به بازار، گزارش

كنندگان و كنند كه به همين دليل موضوع در دستور كار سازمان حمايت مصرفمحصول را خارج از شبكه عرضه مي
هاي انجام شده از نزديك به سه هزار واحد مرغداري توسط بازرسان افزود: طي بازرسيتوليدكنندگان قرار گرفت. وي 

واحد توليدكننده مرغ كه مبادرت به احتكار يا عرضه  573روز گذشته،  20ها در هاي صنعت، معدن و تجارت استانسازمان
ميليارد تومان به تعزيرات حكومتي  117خارج از شبكه كرده بودند، شناسايي و پس از تشكيل پرونده با ارزش بيش از 

معرفي شدند. معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت با اشاره به اقدامات انجام شده اين سازمان در بازرسي از 
ي هافروشان مرغ اظهار كرد: با توجه به وضعيت نابسامان بازار مرغ در ماهفروشان و خردهها، عمدهها، كشتارگاهمرغداري

گذاري دولت براي صيانت بيشتر از حقوق مصرفها همگام با سياستاخير بازرسان اين سازمان و سازمان صنعت استان
گيري از تمام ظرفيت و امكانات سازي فضا براي سودجويان، با بهرهكنندگان، كمك به برقراري ثبات و رفع التهاب و ناامن

از اين مراكز در سراسر كشور اقدام كردند. احمدي تاكيد كرد: از تعداد كل اين  هاها و بازرسيموجود نسبت به تشديد نظارت
واحد متخلف كه اقدام به  573انجام شد،  1400فروردين  15تا  1399اسفند  26روزه از  20ها كه در دوره زماني بازرسي

به تعزيرات حكومتي معرفي شدند. وي احتكار و عرضه خارج از شبكه مرغ با سن باالي هفت هفته كرده بودند، شناسايي و 
با تذكر به برخي از واحدهاي مرغداري كه در اين برهه قصد احتكار و عرضه خارج از شبكه محصول خود را دارند، گفت: 
بازرسان اين سازمان با جديت و مطابق قانون با آنها برخورد خواهند كرد. معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان 

شهروندان تقاضا كرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادي از جمله احتكار، عرضه خارج از شبكه، حمايت، از 
گرانفروشي، صادر نكردن فاكتور، تقلب، امتناع از فروش كاال، درج نكردن قيمت، فروش اجباري كاال و خدمات، موضوع را 

  اعالم كنند.  124به تلفن 
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  ناچار به افزايش قيمت مرغ بوديم

معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي گفت: براي جبران افزايش هزينه توليد مرغ و پايداري توليد،  اقتصاد :دنياي
ر يك برنامه تلويزيوني افزود: افزايش در عواملي ناگزير به افزايش قيمت شديم. به گزارش صدا و سيما؛ اميد گيالن پور د

درصد هزينه توليد مرغ را 40ها كه حدود مانند دستمزد، هزينه حمل و نقل، بستر پرورش و افزايش قيمت واكسن و دارو
دهند موجب شد براي پايداري توليد، قيمت مرغ را افزايش دهيم. وي اضافه كرد: در مورد مرغ و تخم مرغ نهاده تشكيل مي

دهيم. در اين آناليزي كه كنيم و در اختيار توليدكنندگان قرار ميتوماني تهيه مي 4200اصلي يعني خوراك طيور را با ارز 
تومان را  400هزار و 20ينه خوراك طيور در مقايسه با زماني كه قيمت تومان شده است هز 900هزار و  24منجر به قيمت 

توانستيم به قيمت مصوب تومان افزايش داشته است. زيرا در آن زمان ما همه خوراك دام را نمي 50محاسبه كرديم كمتر از 
اكنون رد. گيالن پور گفت: همگيهاي مصوب در اختيارشان قرار ميتهيه كنيم، اما اكنون همه نياز مرغداران را با قيمت

ترين مولفه بازار اصالح شد كه اميدواريم به وضع قبل برگرديم تا مردم مرغ مصرفي خود را به بهترين عنوان مهمقيمت به
هاي مصوب تهيه كنند. وي با بيان اينكه در چند روز اخير عرضه گسترده مرغ داشتيم، افزود: بايد در شكل ممكن و با قيمت

شوند، بنابراين قبال روز دوره پرورش مرغ است و بعد به بازار عرضه مي 45شود و شت كه مرغ يك روزه توليد نمينظر دا
اند و اكنون امكان عرضه مهيا شده است. معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: وقتي قيمت شرايطي داشته پرورش پيدا كرده

هايي درباره عرضه وجود خواهد ن نباشد، به طور طبيعي مقاومتهايش ممكباشد كه براي توليدكننده پوشش كامل هزينه
هايي كه اصرار به داشت. ضمن اينكه مساله چند قيمتي هم به اين موضوع شدت بخشيده است. به طور نمونه در شهر

 ساعت داشتند مشاهده شده كه از يك طرف مصرف به شدت افزايش پيدا كرده بود و با صف مواجه24تثبيت قيمت در 
پور در پاسخ به اين پرسش كه شد. گيالنهاي باالتر به وفور مشاهده ميها با قيمتها، كاالبوديم و در مقابل در فروشگاه

مسووليت نظام توزيع به عهده چه كسي است، افزود: مسووليت ستاد تنظيم بازار ايجاد هماهنگي ميان اجزاي مختلف بازار 
گذاري كار كارشناسي را انجام داده است. وي ادامه داد: موضوع مواد غذايي، ي امر قيمتعنوان متولبوده و سازمان حمايت به

بازار تخصصي دارد و براساس قانون، تمركز اختيارات مربوط به اين موضوع در وزارت جهاد كشاورزي بوده كه دو سال است 
فعاليت در اين باره هستند ضمن اينكه وقتي به وزارت صمت واگذار شده است و همكاران ما در اين وزارتخانه هم مشغول 

  شوند. شود بقيه اجزاي بازار هم دچار مشكل ميقيمت دچار انحراف مي
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  شود برابر مي 4توليد خرماي دشتستان 

  هزار هكتار از نخيالت استان بوشهر 18با اجراي طرح تحول كشاورزي در 

  زهره توكلي

  خبرنگار

ها از درختاني هستند كه نياز آبي كمتري دارند و در مقايسه با برخي ديگر از درختان در مقابل كم آبي مقاومبا اينكه نخل
طوري كه هاي كشور را نيز تحت تأثير قرار داده بهسال اخير اتفاق افتاد، نخلستان10هاي مستمر كه طي ترند اما خشكسالي

طرح تحول «ها شده است.به دنبال اين وضعيت فيت محصول خرما و در برخي موارد خشك شدن نخلموجب افت كي
به فاز اجرايي رسيد. اين  97در سال  95- 96هاي استان بوشهر پس از انجام مطالعات آن در سال» كشاورزي دشتستان

ي برخي مناطق اين شهرستان نيز آغاز هاشود. لذا اجراي آن در نخلستانطرح شامل نخيالت شهرستان دشتستان نيز مي
ها برداشته شده است تا گامي بلند براي افزايش ميزان و كيفيت محصول خرما و نجات نخيالت اين استان از خشكسالي

هزار نفر شده و منبع اصلي درآمد بخش عظيمي از جمعيت اين استان را 167هايي كه موجب اشتغال شود. نجات نخلستان
نخل دارد و برخالف بسياري از كشاورزان  400.محمدجعفر كشاورزي، كشاورز ساكن وحدتيه كه يكهزار و در برگرفته است
هاي اين استان به كند، در خصوص مشكالت نخلستاناي آبياري ميهايش را با سيستم تحت فشار قطرهمنطقه خود نخل

هاي قبلي كشت كرده ام. اين نوع نخل در دولت» لمجو«ام كه نخل گويد: بنده جزو كشاورزان پيشگامي بودهمي» ايران«
لحاظ قيمتي هم وارد كشور و بين كشاورزان توزيع شد كه از نظر كيفيت در دنيا ارزشمند است چون دانه درشتي دارد و به

 نخل 320درخت نخل مجول داشتم كه با توسعه آن امروز به  70دهد: در ابتدا براي كشاورز مناسب است.وي ادامه مي
ام تا در منطقه گسترش پيدا كند و ديگر كشاورزان نيز از اين رقم رسيده است البته به ديگر كشاورزان هم از اين رقم داده

ام كه بسيار نيز در اين منطقه كاشته» برحي«افزايد: نخل ديگري با عنوان نخل باكيفيت خرما بهره ببرند.اين كشاورز مي
ماه  6دهند اين نوع نخل طي كيلو خرما مي50كه تا » كبكاب«هاي معمولي نظير طوري كه برخالف نخلپرثمر است به

شود چون يا ميوه نارس آن نيز استفاده مي» خارك«كيلو محصول دارد و حتي عالوه بر رطب و خرماي آن، از 400تا  300
ورزي با بيان اينكه با وجود استفاده استفاده غيرمجاز از آب شيرين رودخانهكشا در مرحله نارس بودن نيز بسيار شيرين است.

 ECگويد: هاي خوب نخل در اين منطقه كيفيت آب كشاورزي براي كشت اين نوع محصوالت پرثمر پايين است، مياز رقم
آب (شوري آب) اين منطقه باالست لذا براي كشت اين محصوالت مناسب نيست چون اينها نيازمند آب شيرين است و 

صورت قانوني و براي زمان ايم كه آب شيرين از رودخانه شاپور را بهو فاضالب منطقه درخواست كردهبارها از سازمان آب 
گويند امكانش وجود ندارد در صورتي كه هم اكنون بسياري اند و ميكمي در سال در اختيار ما قرار دهند اما موافقت نكرده

كنند.وي با اشاره به وقوع سيل در اين استان اين رودخانه برداشت ميصورت غيرقانوني و با استفاده از پمپ از آب از افراد به
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ساعت حدود  6اي بود كه طي ها به گونهدارد: چندين سال دچار خشكسالي بوديم از سال گذشته تاكنون نيز بارشاظهار مي
ميليمتر است اما اين 250 صورت سيل آسا باران باريد در صورتي كه متوسط ساالنه بارش در استان بوشهرميليمتر به160

 2ساعت صورت گرفت و موجب آسيب به محصوالت شد و پس از اين سيل در دي ماه نيز تاكنون بجز  6بارش در مدت 
هاي وارد ميليون تومان براي آسيب 22ايم. سيل امسال در اين استان موجب شد مورد بسيار ناچيز، ديگر بارندگي نداشته

اين نخلدار باسابقه بوشهري در خصوص اما هنوز تسهيالت يا وامي به ما داده نشده است.شده به نخلستان هزينه كنم 
ميليون تومان فقط هزينه 12تا  10كارگر دارم كه حدود  2گويد: براي رسيدگي به نخلستان ها ميهزينه نگهداري نخل

ها باالست و امسال نيز شود چون هزينهار ميهاي مربوط به تهيه كود و... بيش از اين مقدكارگري داريم كه با ديگر هزينه
خاطر وضعيت كرونايي متأسفانه فروش و قيمت خرما افت زيادي داشته و بخش زيادي از خرماهاي توليدي استان بوشهر به

شود و بيشتر هاي ضروري محسوب نميها مانده است چون خرما در سبد غذايي خانوارها نيست و جزو خوراكيدر سردخانه
گويد: رقم مجول شود.وي با اشاره به ارقام باكيفيت نخل در اين استان ميي برگزاري مراسم سوگواري و... استفاده ميبرا

نخل آن  300وارداتي كه سهم استان بوشهر بوده فقط » مجول«هاي استان كم است چون از يكهزار نخل در نخلستان
رزي تعداد انگشت شمار داده شد در صورتي كه اگر اين رقم از نخل در باقي مانده و بقيه از بين رفته است چون به هر كشاو

رفت. البته كشت اين رقم از نخل مراقبت بسياري كرد و از بين نميشد شايد گسترش بيشتري پيدا مييك مكان تجميع مي
توجهي وي با انتقاد از بيخواهد و چون بسياري از كشاورزان در اين زمينه آگاهي و دانش نداشتند بتدريج از بين رفت.مي

ها ها به نخلستانمسئوالن استان از تجربيات كشاورزان باسابقه استان در حوزه كشاورزي، درباره راهكارهاي كاهش آسيب
شد كه در افزايش سطح آگاهي هاي آموزشي براي كشاورزان منطقه برگزار ميهاي گذشته كالسگويد: طي سالمي

دليل اطالعات كم كشاورزان در كشت، نگهداري نخلستان و ها بهو هم اكنون نيز برخي از آسيب كشاورزان بسيار مؤثر بود
ها بايد شود در صورتي كه عالوه بر برگزاري اين كالسهاست كه ديگر برگزار نميها مدتمحصوالت است اما اين كالس

ها و... هرچند وقت يكبار مورد آزمايش باغها سركشي شود و حتي آب و خاك مناطق مختلف براي حاصلخيز شدن به باغ
انجام تحقيقات؛ علت اصلي پيشرفت كشورها در زمينه خرماي  قرار گيرد تا كيفيت الزم براي كشت را داشته باشند.

كند: دليلي كه موجب شد خرما در برخي از زند و تصريح ميباكيفيتكشاورزي معتقد است، تحقيقات در دنيا حرف اول را مي
بسيار پيشرفت كرده، » مجول«كشورها نظير هند، چين، مصر و مراكش بويژه اردن كه هم اكنون در زمينه كشت خرماي 

  تحقيقات بسياري بود كه در آن كشورها در اين زمينه انجام شده است.حذف روش آبياري سنتي غرقابي در نخيالت استان
ن بوشهر نيز با اشاره به اجراي طرح تحول كشاورزي دشتستان مدير آب و خاك و امور فني مهندسي جهاد كشاورزي استا

هاي بزرگي است كه در كارگروه اقتصاد مقاومتي گويد: اين طرح جزو طرحمي» ايران«شود، به ها نيز ميكه شامل نخلستان
زد كه هم اكنون پرداهاي آبياري و... ميشود. اين طرح به اصالح شيوهمصوب شده و بخشي از آن به نخيالت مربوط مي

مسعود خوارزمي نيا در خصوص اهداف اجراي طرح نخلستان شود.ها مياي قرار دارد كه شامل نخلستاناين طرح در مرحله
وري آب از طريق انتقال آب با لوله، دارد: افزايش راندمان، ارتقا و بهرهدر قالب طرح تحول كشاورزي دشتستان اظهار مي

هاي نوين، اصالح و نوسازي نخيالت موجود، حذف و جايگزين كردن نخيالت كم بازده با به روشتغيير شيوه آبياري سنتي 
پربازده و ايجاد اشتغال پايدار در منطقه از جمله اهداف اين طرح است.وي با بيان اينكه ضرورت و پيش نياز طرح هم تأمين 

هاي كشاورزي را از ملزومات طرح عنوان مين نهادههاي سنتي و غرقابي و تأميآب مطمئن و تنظيم شده است، تغيير روش
ها هكتار است كه شامل اراضي و باغ250هزار و 34افزايد: طرح تحول كشاورزي دشتستان شاملكند.خوارزمي نيا مي

ها هم اغلب نخيالت است.وي وسعت نخيالت دشتستان را بالغ بر شود و منظور از باغشهرهاي دالكي، وحدتيه و... مي
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اصله  156گويد: بر اساس اصول علمي كشاورزي در هر هكتار كند و درباره تعداد درختان نخل ميار هكتار عنوان ميهز18
اند و ها قبل اين كار را انجام دادهنخل بايد كاشته شده باشد كه البته اين ميزان در عمل بيشتر است چون كشاورزان از سال

هاي شهرهاي دالكي و وحدتيه دهد: اراضي كشاورزي و باغاين مسئول ادامه ميصورت علمي رعايت نشده است.ها بهفاصله
طور كامل احداث نشده اجراي اين طرح هنوز در اين شوند ولي چون هنوز سد بهاز سد در حال احداث دالكي سيراب مي

ك و امور فني مهندسي شود.مدير آب و خامناطق آغاز نشده چرا كه اين طرح با محوريت تأمين آب مطمئن اجرايي مي
هاي زيرمجموعه سد رئيسعلي دلواري كند: هم اكنون اين طرح فقط در شبكهجهاد كشاورزي استان بوشهر تصريح مي

شامل مناطق شبانكاره، آبپخش و سعدآباد، در حال اجراست.وي با اشاره به اينكه طرح تحول كشاورزي براي اجرا مراحل 
هاي وزارت نيرو، در مرحله نخست و طي تفاهمنامه منعقد شده بين استانداري و نمايندهگويد: اين طرح مختلفي دارد، مي

هزار 2هكتار وارد فاز مطالعه و اجرايي شده است. از اين ميزان،  100هزار و 10جهاد كشاورزي و سازمان مديريت در حدود 
هكتار هم نخيالت  200بپخش و يكهزار و هكتار نخيالت آ 500هزار و  6هكتار آن مربوط به نخيالت سعدآباد،  400و 

كند: ايم.خوارزمي نيا تصريح ميهاي آبياري را شروع كردهشود كه در اين بخش نيز عمليات اصالح شيوهمي» كلل«منطقه 
اصله نخل از طريق بند خاكي به ارتفاع  30تا  20است كه در اين شيوه » غرقابي«شيوه آبياري كنوني نخيالت به روش 

ماهه پر از آب خواهد بود اما اين 6تا  4شود و اين بند خاكي مانند استخر براي دوره آبياري متر محصور مي2يك تا حدود 
رويه آب، كوبيدگي خاك بر اثر فشار وارده حجم آب روي توان به مصرف بيشيوه آبياري مشكالتي دارد كه از جمله آن مي

هاي گياهي، مشكالت زيست محيطي اشاره كرد. ين دست، افزايش آفتهاي پايها، كمبود آب در ردهخاك، خفگي ريشه
همه اين مشكالت در نهايت منجر به كاهش محصول در واحد سطح و كاهش منابع آبي موجود و بروز مشكالت اقتصادي 

است و حتماً دارد: با توجه به اين شرايط، اصالح شيوه آبياري يك ضرورت براي كشاورزان خواهد شد.اين مسئول اظهار مي
رسد. البته كاهش هدررفت آب و درصد مي85بايد در منطقه انجام شود چون با اصالح اين شيوه، افزايش راندمان آبياري به 

برداري بهينه از منابع آبي موجود و افزايش توليد محصول در واحد سطح، بهبود وضعيت كاهش مشكالت زه كشي، بهره
استفاده از شيوه نوين آبياري است.خوارزمي نيا درباره وضعيت اجراي طرح نخلستان در  اقتصادي كشاورزان از ديگر مزاياي

گويد: مطالعه، طراحي و عمليات آبياري تحت فشار اين طرح در منطقه سعدآباد كه شامل نخيالت شهرستان دشتستان مي
هاي آبياري انجام هايي كه شبكهخشدرصد پيشرفت فيزيكي دارد. البته در ب80ها هم حدود شود، انجام شده و شبكهمي

 900اي براي يكهزار و طوري كه مدت يك ماه است عمليات درون مزرعهايم بهاي نيز شدهشده، وارد فاز درون مزرعه
هكتار آن نيز  600هكتار از آن اين عمليات آغاز شده و براي يكهزار و  600هكتار از يكهزار انجام شده است همچنين براي 

دارد: ها براي نخستين بار در كشوروي اظهار ميدر نخلستان» يو پي وي سي«هاي استفاده از لوله رداد شده است.عقد قرا
است كه براي نخستين بار در كشور در اين وسعت و از اين » سيوييو پي«هاي شبكه آبرساني اين طرح نيز از طريق لوله

ها مزاياي زيادي دارند كه از شد اما اين لولههاي پلي اتيلن استفاده ميلولهشود. قبالً از ها براي نخيالت استفاده ميلوله
هاي پلي اتيلن و قيمت مناسب است.خوارزمي نيا در ها نسبت به لولهجمله آن داشتن عمر مفيد و مقاومت بيشتر اين لوله

ت روستاي چهاربرج منطقه آبپخش، گويد: اجراي پايلوت اصالح شيوه آبياري نخيالخصوص ديگر اقدامات انجام شده مي
هاي هكتار از ديگر اقدامات انجام شده است كه شامل برگزاري كالس960هزار و 7انجام مطالعات اجتماعي طرح در 

آموزشي براي كشاورزان با هدف آگاهي بخشي و افزايش شناخت آنها از اهداف و نحوه اجراي اين طرح است تا بتوانند 
هاي تعاوني توليد در مناطق آبپخش و سعدآباد نيز در ديگر اقدامات شند. همچنين ايجاد شركتهمكاري بهتري داشته با

ميليون تومان براي اجراي طرح تحول كشاورزي  900ميليارد و 44دارد: تاكنون انجام شده است.خوارزمي نيا اظهار مي



 

٢٣ 

 

درصد 30از شيوه سنتي آبياري و... شايد حدود خاطر استفاده كند: هم اكنون بهدشتستان هزينه شده است. وي تصريح مي
گرم محصول به دست مي 350تا  300محصول را از نخيالت داشته باشيم يعني به ازاي هر مترمكعب آب مصرفي حدود 

  گرم افزايش خواهد يافت.  300آيد كه با اجراي اين طرح، ميزان محصول توليدي خرما به يك كيلو و 
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  پيشنهاد خريد تضميني ماهيان سردآبي روي ميز مجلس

  مديرعامل اتحاديه ماهيان سردآبي خبر داد 

مديرعامل اتحاديه ماهيان سردآبي از طرح پيشنهادي براي خريد تضميني ماهيان سردآبي در پي درخواست مجلس براي 
زاده با تأكيد بر ايننقل از پات، آرش نبيبه» سبزينه«گزارش خريد تضميني محصوالت كشاورزي خبر داد. به اصالح قانون
دهندگان اند، اظهار كرد: پرورشرو شدهدهندگان ماهي با مشكالت جدي براي ادامه توليد روبههاي اخير پرورشكه در سال

اند، اما از سال گذشته اين مشكالت به اوج خود رسيده است. وي بودهماهي همواره با مشكالت زيادي براي توليد مواجه 
ادامه داد: از يك سو شيوع ويروس كرونا و از سوي ديگر حذف ارز دولتي براي واردات بچه ماهي توليدكنندگان را در بن

كرد. وي تصريح كرد: اين درصد اعالم 300زاده ميزان افزايش قيمت هر قطعه بچه ماهي را حدود بست قرار داده است. نبي
نحوي كه توليدكنندگان رغبت خود را شده توليد، شاهد افت قيمت در بازار باشيم، بهدو عامل موجب شد همراه با هزينه تمام

هزار تومان كاهش 16هزار به 24آال از اكنون قيمت خريد هر كيلوگرم قزلزاده گفت: هم. نبي اندبراي توليد از دست داده
كه ما و سازمان شيالت كشور با كمك زاده با بيان اينناپذير براي توليدكنندگان است. نبياين به معني زيان جبرانيافته و 

سازمان تعاون روستايي سال گذشته تالش زيادي براي نجات توليدكنندگان كرديم، افزود: پيشنهاد ما اجراي خريد حمايتي 
توانستيم بازار را كنترل كنيم و توليدكنندگان را نجات شد، مير محقق ميهزار تن ماهي بود كه اگر اين امپنج تا هفت

كه وزارت جهاد كشاورزي با اين استدالل كه خريد تضميني فقط مربوط به بعضي از محصوالت دهيم. وي با اشاره به اين
زاده تأكيد كرد: شود. نبيشود، گفت: در قانون به صراحت آمده كه قانون خريد تضميني شامل محصوالت دامي نيز ميمي

تواند موجب عرضه مناسب ماهي وزارت جهاد كشاورزي با تالش براي اجراي اين قانون عالوه بر نجات توليدكنندگان مي
توان كنترل كرد. وي همچنين از درخواست معاونت به عنوان يك منبع پروتئيني شود و با استفاده از آن بازار مرغ را نيز مي

هاي توليد براي اصالح قانون خريد تضميني خبر داد و گفت: از معاونت نظارت مجلس تماس ز اتحاديهنظارت مجلس ا
گرفتند تا نظر خود را درباره قانون خريد تضميني محصوالت كشاورزي بدهيم و ما نيز طرحي را در همين رابطه ارائه داديم. 

هزار تن 10پيشنهاد است؛ يكي خريد تضميني بين هفت تا تر اين طرح گفت: اين طرح شامل سه زاده در توضيح بيشنبي
ماهي در شش ماه اول سال فقط در زمان بحران با تخصيص اعتبار و كمك سازمان تعاون روستايي، ديگري پرداخت 

بهره به صادركنندگان. وي بهره به مراكز توليد در شش ماه دوم سال و پيشنهاد سوم پرداخت تسهيالت كمتسهيالت كم
ايم و اميداوريم بتوانيم آن را به نتيجه برسانيم. مه داد: اين پيشنهادات را به سازمان شيالت، مجلس و دولت دادهادا

كه در صورت اجرا شدن اين طرح ريسك بازار براي توليدكننده مديرعامل اتحاديه ماهيان سردآبي كشور در پايان با بيان اين
ي سال گذشته موفق شديم بيمه اجباري توليد ماهي را با كمك سازمان شيالت، هاي پايانيابد، افزود: در ماهكاهش مي

يابد تا هزينه خساراتي دامپزشكي و صندوق بيمه كشاورزي اجرايي كنيم و با فراگيرشدن آن ريسك توليد نيز كاهش مي
  مانند سيل جبران شود. 
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  نرخ مصوب اقالم اساسي در ماه مبارك رمضان مشخص شد 

  ايم.  در اين گزارش نرخ مصوب اقالم اساسي را كه توسط ستاد تنظيم بازار اعالم شده، گرد آوري كرده 

عباس تابش رييس    قيمت اقالم اساسي در ماه رمضان توسط ستاد تنظيم بازار تعيين شد.   سرويس اقتصادي جوان آنالين:   
هايي درباره وضعيت بازار اقالم پرمصرف در سبد خانوار ارائه كرد كه  كنندگان و توليدكنندگان گزارش سازمان حمايت مصرف

هزار تن برنج  30ميزان    قلم كاالي رصد شده با كاهش يا ثبات قيمت همراه بوده است. 100قلم از  67بر اساس آن 
كنندگان قرار  تومان در اختيار مصرف 500هزار و  12تومان و  500هزار و  18ترتيب با قيمت  وارداتي هندي و تايلندي به

هاي يك كيلوگرمي، سه هزار تن  تومان براي بسته 700هزار و  8هزار تن شكر با قيمت  30همچنين مقدار    خواهد گرفت.
قيمت مصوب به عنوان سهميه ويژه ماه مبارك  هزار تن روغن با 180هزار تومان و حدود  80گوشت قرمز منجمد با قيمت 

هزار تن خرما در كشور، گزارشي درباره چگونگي توزيع خرما در سراسر كشور نيز ارائه  136رمضان در نظر گرفته شده است. 
    شد.
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  99اساسي در سال سياهه واردات كاالهاي 

   

  
ميليارد دالر كاالي اساسي در شش گروه اصلي وارد كشور شد. در اين ميان، نهاده هاي توليد مرغ  12سال گذشته بيش از 

و گوشت، بيشترين سهم را از نظر ارزش به خود اختصاص دادند. با وجود اين، مشكالت ساختاري عديده منجر به تالطم در 
كاالها در ماه هاي اخير شده است. اين موضوع بيش از پيش بيانگر اين است كه براي حمايت از  بازار و رشد قيمت اين

قشرهاي ضعيف الزاماً منابع مالي فراوان به كار نمي آيد و تدابير ساختاري و عميق تري الزم است. (آمارها: خبرگزاري 
    )1400فروردين  18فارس به نقل از لطيفي سخنگوي گمرك؛ 
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  ها و افزايش تنوع ميوه در ميادين ورود نوبرانه

  بار، تنوع محصوالت عرضه شده در اين مراكز افزايش يافت.هاي نوبرانه فصل بهار به ميادين ميوه و ترهبا ورود ميوه
هزار تومان،  39سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران؛ چاغاله بادام با قيمت هر كيلوگرم گزارش همشهري، بنابر اعالم به

هاي تومان از جمله نوبرانه 7500كيلوگرم تومان و نيز نخود فرنگي با قيمت هر 9500خربزه و ملون با قيمت هر كيلوگرم 
بار همچنين اعالم كرد بر اساس ميزان خريد انواع ترهبار هستند. سازمان مديريت ميادين ميوه و بهاري ميادين ميوه و تره
بعد از پرتقال و سيب،   ، پرتقال و سيب دو ميوه محبوب شهروندان تهران بوده است.99بار در سالميوه از ميادين ميوه و تره

الترين حجم تقاضا را در اي هستند كه باميوه10شيرين، به ترتيب هندوانه، نارنگي، انگور، انار، هلو، موز، خربزه و ليمو
فرنگي، خيار، پياز، جات نيز به ترتيب گوجهبار داشتند.بر اساس اين گزارش، در بين سبزيجات و صيفيميادين ميوه و تره

محصولي هستند كه بيشترين ميزان تقاضا را بين اقالم سبزي و صيفي در ميادين ميوه و تره 5زميني و انواع سبزي، سيب
گذشته چيتي، عدس و لپه، سه قلم پرمصرفي هستند كه در طول سالصاص دادند. در ميان حبوبات نيز لوبيابار به خود اخت

بار داشتند.بيشترين اقبال عمومي را در ميادين ميوه و تره
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   دهد بازار اقالم اساسي در آستانه ماه مبارك رمضان گزارش مياز تداوم نابساماني » وطن امروز«
  از مرغ سحر تا افطار گران

يابد كه كمتر از يك هفته ديگر تا آغاز ماه  قيمت اقالم خوراكي سبد خانوار در حالي روز به روز افزايش مي گروه اقتصادي:   
هاي اخير همزمان با فرا رسيدن ماه مبارك  ، دولت تدبير و اميد در سال ن امروزوط به گزارش   ميهماني خدا باقي مانده است.

كند تدابيري را براي كنترل قيمت مايحتاج مردم بويژه اقالم خوراكي در دست اجرا دارد تا به باور  رمضان همواره اعالم مي
داري بپردازند. امسال اما شرايط  خدا و روزهخود، شهروندان در ماه رمضان با آسودگي خاطر و بدون دغدغه معاش به عبادت 

الساعه  هاي خلق اي ديگر رقم خورده است. تشديد شيوع ويروس كرونا، ناتواني دولت در كنترل و مهار آن و تصميم به گونه
ي و آور اقالم خوراك شود از يك سو و گراني سرسام پايه و اساس كه براي جلوگيري از شيوع بيشتر كرونا گرفته مي و بي

تر كرده  كاهش شديد قدرت خريد مردم از سوي ديگر، عرصه را بر خانوارهاي ايراني تنگ و سفره ماه رمضان آنها را كوچك
سال اخير بويژه در آستانه ماه  4هاي آماري مركز آمار ايران از متوسط قيمت اقالم خوراكي طي  نگاهي به داده    است.

رنامه مشخصي براي تامين و كنترل قيمت اقالم پرمصرف خوراكي مردم در دهد دولت هيچ ب مبارك رمضان نشان مي
كاالها   اقالم اساسي و نظارت مستمر بر قيمت  دستور كار ندارد. در واقع با آنكه طبق قانون دولت وظيفه دارد با كنترل قيمت

اي براي كنترل بازار  خير نشان داده ارادههاي ا ها شود اما بحران مرغ طي ماه فروشي و افزايش قيمت در بازار، مانع از گران
ها را به گردن تحريم بيندازد و از  بهانه خوبي بود تا دولت افزايش قيمت  هاي گذشته تحريم تا سال    شود. در دولت ديده نمي

آمدي خود را معلول  انجام وظايف خود شانه خالي كند اما گويا حاال بهانه ديگري به نام كرونا، دولت را بر آن داشته تا ناكار
در شهرهاي نارنجي و  4و  3، 2هاي  آن بداند، بويژه آنكه در اين روزها دولت جزئيات جديدي را از تعطيلي مشاغل گروه

دغدغه گراني      * گراني اقالم پروتئيني         گذارد. ها در بازار مي شك تاثير مستقيمي بر قيمت قرمز اعالم كرده است كه بي
هاي اين روزهاي مردم در آستانه ماه مبارك رمضان است. نگاهي به قيمت اقالم ديگر خوراكي از   نها يكي از چالشمرغ، ت

اي از مردم پر از خالي  جمله برنج، گوشت، لبنيات و... بخوبي گوياي آن است كه در ماه رمضان امسال سفره قشر گسترده
ها محسوب  آمار ايران، قيمت برنج كه به عنوان قوت غالب ايرانيخواهد بود! طبق آمارهاي منتشر شده از سوي مركز 

درصدي داشته است. در واقع اگر يك خانواده  42ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد  شود، فروردين مي
امروز بايد براي  رده، ك تومان خريداري مي 500هزار و  12ماه سال گذشته يك كيلوگرم برنج را به قيمت  ايراني در فروردين

درصدي گوشت قرمز گوسفندي و رشد  53هزار تومان هزينه كند. افزايش قيمت  34خريد يك كيلوگرم برنج ايراني بيش از 
تدبيري  ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز مهر تاييدي است بر بي درصدي گوشت گاو و گوساله در فروردين 44

خوراكي پروتئيني. اين در حالي است كه مقامات وزارت بهداشت و كارشناسان حوزه تغذيه بارها بر دولت در كنترل نرخ مواد 
اند كه براي حفظ سالمتي و تقويت سيستم ايمني بدن براي جلوگيري از ابتال به ويروس كرونا بايد  اين نكته تاكيد داشته

فرض را بر اين بگذاريم كه تامين گوشت قرمز براي بسياري از  حال اگر    مواد پروتئيني به ميزان الزم به بدن افراد برسد.
پذير نيست، بايد جايگزيني مانند مرغ را براي مصرف غذايي در نظر گرفت. اين در حالي است كه قيمت مرغ  خانوارها امكان
ي بر نرخ لبنيات در بازار و بررسي اما مرور    * رشد قيمت لبنيات         درصد افزايش يافته است. 76سال بيش از  طي تنها يك 
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دهد. بر اساس آمار مركز آمار ايران،  روند رشد قيمت انواع لبنيات طي چند سال اخير نيز ارقام عجيب و غريبي را نشان مي
ماه سال جاري، يك  تومان بوده است در حالي كه فروردين 700هزار و  3قيمت يك كيلوگرم ماست  96ماه سال  فروردين
 163كنون بيش از  تا 96شود. به عبارت ديگر، قيمت ماست از سال  تومان عرضه مي 500هزار و  9ست به قيمت كيلو ما

ماه سال جاري، قيمت يك كيلوگرم ماست نسبت به مدت مشابه سال گذشته  درصد رشد داشته است. همچنين در فروردين
زار نيز با افزايش همراه بوده، به اين ترتيب كه قيمت يك قيمت ساير محصوالت لبني در با    درصد افزايش يافته است. 22

تومان  100هزار و  6درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از  30ماه سال جاري با  ليتر شير پاستوريزه در فروردين
مدت مشابه  درصد نسبت به 30ماه امسال  گرمي نيز در فروردين 500هزار تومان رسيده است. قيمت يك بسته پنير  8به 

سال قبل افزايش يافته است. اما در گروه لبنيات، قيمت كره ركورددار بيشترين افزايش قيمت نسبت به سال گذشته است. 
شد، در حالي كه اكنون اين قلم كاالي  تومان عرضه مي 600هزار و  4به قيمت  گرمي  100سال گذشته يك قالب كره 
يكي از اقالم پرمصرف     * چاي را گران بنوشيد!         شود. ها عرضه مي ر فروشگاههزار تومان د 10خوراكي به قيمت متوسط 

خانوارها در ماه مبارك رمضان چاي به همراه قند يا شكر است. قيمت قند در جدول قيمتي اقالم خوراكي بيشترين رشد را 
تومان بوده  500هزار و 8ردين سال گذشته در سال جاري تجربه كرده است. بر اين اساس قيمت يك كيلوگرم قند در فرو

گرمي نيز كه در  500شود. يك بسته چاي  هزار تومان در بازار عرضه مي 24در حالي كه اكنون يك كيلوگرم قند به قيمت 
هزار تومان به  89درصد رشد به نرخ  51ماه امسال با  رسيد، در فروردين هزار تومان به فروش مي 59سال گذشته با قيمت 

    شود. در اين ميان، تنها شكر است كه با يك درصد كاهش قيمت مواجه بوده است. گرمي عرضه مي 500اي هر بسته از
بار با نوسان قيمت مواجه شده، رب  هاي گذشته چندين همچنين يكي از اقالم خوراكي پرمصرف خانوارها كه طي سال

هزار تومان به ازاي يك كيلوگرم در فروردين  17د قيمت از درصد رش 70ماه سال جاري با  فرنگي است كه فروردين گوجه
درصدي را در فروردين سال  72رسيده است. به همين ترتيب روغن مايع نيز رشد  1400هزار تومان در فروردين  29به  ، 99

         جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده است.

  
هاي منجمد به بازار تا  ديروز باز هم صفوف خريد مرغ پابرجا بود اما به دليل تزريق مرغ         ن مرغ...ادامه داستا       ***  

مرغ براي هر نفر هم از بين رفته و  2ها كاسته شد. با افزايش عرضه مرغ در بازار، محدوديت خريد  حدودي از حجم صف
شنبه  ها درباه علل ايجاد بحران مرغ ادامه دارد. سه زني اين بين گمانهتوانند تعداد بيشتري مرغ تهيه كنند. در  شهروندان مي

هفته جاري كاظم خاوازي، وزير جهادكشاورزي ضمن حضور در مجلس شوراي اسالمي دليل آن را احتكار و منجمدسازي 
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ها خوانده بود.  تحريممرغ اعالم كرده بود. در عين حال در همان روز علي ربيعي، سخنگوي دولت دليل اصلي بحران مرغ را 
البته رئيس كميسيون كشاورزي و رئيس مجلس شوراي اسالمي اشكاالت ساختاري و مديريتي را عامل وضعيت موجود 

ها براي آشفتگي  خاني، رئيس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهي تهران داليل مجلسي اعالم كرده بودند. ديروز مهدي يوسف
به سوالي درباره اينكه وزارت جهاد كشاورزي تا چه اندازه در موضوع نابساماني مرغ نقش  بازار را تاييد كرد. وي در پاسخ

داشته است، گفت: بحث تامين واقعا ضعيف بوده و وقتي تامين ضعيف باشد يعني عرضه كم است. اگر توليد به اندازه كافي 
خلفات و مشكالت در چرخه توزيع و مراكز درصد ت 10باشد كه اصال نبايد مشكلي در عرضه و تامين پيش بيايد. حدود 

 19*          فروشي و تخلف مرغداران بوده است. درصد مشكل مربوط به روند تامين اين كاال و گران 90فروشي بوده اما  خرده
كنندگان و توليدكنندگان  معاون سازمان حمايت مصرف    اند ها اقدام به احتكار يا عرضه خارج از شبكه كرده درصد مرغداري

كننده  واحد توليد 573روز گذشته، مشخص شد  20هزار واحد مرغداري در  3هاي انجام شده از نزديك به  گفت: طي بازرسي
شده  ايجاد اند. سيدجواد احمدي اظهار داشت: پس از التهابات درصد) مبادرت به احتكار يا عرضه خارج از شبكه كرده19مرغ (

داد برخي مرغداران از عرضه  هايي دريافت شد كه نشان مي در بازار مرغ و عرضه نشدن كافي اين محصول به بازار، گزارش
كنند كه به همين دليل موضوع در دستور كار سازمان  مرغ به بازار خودداري يا اين محصول را خارج از شبكه عرضه مي

هزار واحد  3هاي انجام شده از نزديك به  ن قرار گرفت. وي افزود: طي بازرسيكنندگان و توليدكنندگا حمايت مصرف
كننده مرغ كه  واحد توليد 573روز گذشته،  20ها در  هاي صنعت، معدن و تجارت استان مرغداري توسط بازرسان سازمان

ميليارد تومان  117ا ارزش بيش از مبادرت به احتكار يا عرضه خارج از شبكه كرده بودند، شناسايي و پس از تشكيل پرونده ب
      به تعزيرات حكومتي معرفي شدند.
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  موانع سنتي تجارت برنج در بورس

نيازهايي است كه بدون محقق شدن آنها كارشناسان بازار برنج معتقدند بورسي شدن برنج طارم مازندران مستلزم انجام پيش
  تواند اثرگذار باشد گزارشاين طرح نمي

  خبرنگار -آراياشكان جهان   

عنوان يك گام فروردين كه از آن به14گشايش نماد معامالتي گواهي سپرده كااليي برنج طارم مازندران در بورس كاال از 
شود، از نگاه برخي كارشناسان دروازه ورود برنج برنج كشور ياد ميسازي بازار مهم در رونق اقتصاد كشاورزي و شفاف

نيازهايي است. مازندران به دنياي نوين بازرگاني است. اما به عقيده برخي فعاالن و كارشناسان، موفقيت طرح، مستلزم پيش
محصول پركيفيت، اثرگذاري كيفيت با هاي كمهاي قيمت برنج در بازار، مافياي واردات برنج، مخلوط كردن برنجنوسان

دو هاي مهم بازار برنج در يكيكننده از چالشگذاري برنج و درنهايت هم زيان كشاورز و مصرفها بر قيمتباالي واسطه
كننده از قيمت برنج داخلي راضي اند نه كشاورز از فروش محصول و نه مصرفهايي كه موجب شدهدهه اخير است؛ چالش

شود اين مشكالت حل خواهند شد و مكانيسم بازار از شدن پاي برنج مازندران به بورس كاال، گفته ميباشد. اما حاال با ب
آوري برنج عنوان مركز اصلي جمعالمللي برنج آمل بهكند. پايانه تجارت بينها را رفع ميسرمايه به مرور تمام چالش

صورت ويدئوكنفرانسي با كز، قرار است از همين هفته بهگفته مديرعامل اين مركشاورزان در اين طرح معرفي شده و به
حضور مسئوالن ملي استاني، فرايند عرضه گواهي سپرده برنج طارم مازندران آغاز شود. برنج برخطمديرعامل پايانه تجارت 

ه دنياي نوين المللي برنج آمل آغاز معامالت برخط برنج در بورس كاالي ايران را وارد شدن اين محصول استراتژيك ببين
پناه، با بيان اينكه بورسي داند. سيداسماعيل يزدانتجارت و گام مهمي براي تبديل مركز به بازار اصلي برنج خاورميانه مي

هاي بازار فيزيكي مانند انبارش، سالمت، بازگشت پول و بسياري از مشكالت ديگر را حذف شدن برنج مازندران، محدوديت
اين موضوع افزايش انگيزه كشاورزان براي گسترش فعاليت در عرصه كشاورزي را هم به«يد: گوكند به همشهري ميمي

تر نسبت به بازار در ساير استاندرصد پايين25تا  20تواند محصولي تضمين شده را كننده ميدنبال دارد. ضمن اينكه مصرف
را با كيفيت تعيين شده از سوي مركز تجارت بينتوانند محصول خود با اجراي اين طرح كشاورزان مي»ها خريداري كند.

توانند با خريد گواهي سپرده حداقل كنندگان نيز ميكيلوگرم به باال وارد بورس كاال كنند و مصرف20المللي برنج از مقدار 
خريداري  هادرصد كمتر از قيمت برنج طارم مازندران در ساير استان25تا  20شده را كيلوگرم برنج، محصولي تضمين100

كند، معتقدند اين سازوكار با وجود كنند. اما برخي فعاالن بازار برنج مازندران كه نزديك به نيمي از برنج كشور را تأمين مي
نيازهايي را براي آن فراهم كرد. چالش تعريف كيفيترئيس تواند كارآمد باشد و بايد پيشاكنون نميفوايدي كه دارد هم

توان برنج را به بورس كاال رساند، زيرا هنوز ها نميان مازندران بر اين باور است كه به اين سادگيداركوبياتحاديه شالي
دانم اين كار بعيد مي«گويد: استانداردي براي اين محصول در كشور تعريف نشده است. سيدتقي جعفريان به همشهري مي
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كسي روي فرايند توليد اين غذايي مردم است، اما چهترين محصول معناي واقعي عملي شود. برنج پس از گندم مهمبه
باكيفيت شمال مخلوط و به مشتري عرضه مي محصول نظارت دارد؟ همين حاال در بازار، برنج وارداتي يا پرمحصول با برنج

ر اين شرايط توان دشود. اين يعني در مقدمات اوليه نظارت بر بازار برنج ضعف داريم و طبيعي است چنين گام مهمي را نمي
افزايد: كند و ميهاي اخير نيز ميهاي مرتبط با رونق اقتصاد برنج طي سالاي به برخي طرحوي اشاره» درست برداشت.

كوبي نوسازي و هاي شاليهايي اجرا شود كه ضايعات برنج را در مزرعه و كارخانه كم كند. قرار بود دستگاهقرار بود طرح«
هاي توليد افتد كه همه بخششان اتفاق افتاد؟ عرضه برنج در بورس زماني به درستي اتفاق ميكدامتوليد ما استاندارد شود. 

گرايش به بازار فيزيكيعالوه بر نكاتي كه جعفريان به آن اشاره » استاندارد شوند و نظارت درستي نيز بر آن وجود داشته باشد.
كنندگان به خريد مستقيم و جزئي محصول از بازار، ميل يش مصرفكند، مسائل ديگري هم وجود دارد. نكاتي مانند گرامي

كشاورز به دريافت پول نقد به جاي گواهي، حواله يا چك و گستردگي بازار سنتي برنج در جامعه كه رئيس انجمن برنج
كند. عباس پورباقري با بيان اينكه اجراي اين طرح احتماال تأثير خاصي بر بهتر شدن بازار فروشان مازندران به آن اشاره مي

فروشان اطالعي از اجراي اين عنوان رئيس اتحاديه برنجدر درجه نخست به«گويد: برنج نخواهد داشت به همشهري مي
اي چنين تصميمي مشورتي از فعاالن بازار برنج طرح و ورود برنج طارم مازندران به بورس كاال نداشتم. همين نكته يعني بر

اي در بورس كاال ندارد. از سوي ديگر هم بازار كنوني ما گرايشي به فروش و خريد سپرده«افزايد: وي مي»گرفته نشد.
كند. خريدار هم حاضر نيست محصولي كه خواهد. حتي چك هم از ما قبول نميكند و پول نقد ميكشاورز، سنتي كار مي

» تواند در شرايط كنوني به سرانجام برسد.ديده و از كيفيتش خبر ندارد را بخرد. به همين دليل معتقدم اين طرح نمين
تضمين فروش محصولبا اين حال موافقان اجراي طرح نظرشان بسيار مثبت است. در طرح صدور گواهي سپرده برنج طارم 

المللي با مشخصات درنظر گرفته شده به انبار كاال در مركز تجارت بين تواند محصول رامازندران از بورس كاال، كشاورز مي
هاي درنظر گرفته شده پيش از كشت، مبلغ مشخص را دريافت كند. كارشناسان برنج آمل تحويل دهد يا با ارائه تضمين
اي دير بورس منطقهكاران براي فروش محصول از بين خواهد رفت. علي جعفري، ممعتقدند در اين روش دغدغه مهم برنج

هاي درنظر گرفته شده، پيش از آيد تا درصورت ارائه تضمينمازندران بر اين باور است كه اين شيوه به كمك كشاورز مي
دهد و كشف گذاري محصول را انجام ميبا اين شيوه مكانيسم بازار قيمت«افزايد: توليد هم بتواند به پول خود برسد. وي مي

ها براي تحقق آن پيگيري شد تا اكنون به نتيجه رسيد و قطعا آينده . اين فرايندي است كه سالگيردقيمت صورت مي
هاي مرتبط به اجراي اين طرح كمك ها و دستگاهاقتصاد كشاورزي به همين شيوه وابسته است. البته درصورتي كه رسانه

نيازهاي پيش» عرصه آموزش ببينند و تشويق شوند.هاي مرتبط با برنج نيز براي ورود به اين كنند و كشاورزان و انجمن
دهند طرح عرضه برنج طارم مازندران در عبارتي منتقد، نشان ميهاي موافق و تا حدودي مخالف يا بهبورسي شدن برنجنگاه

اين طرح تواند موفق عمل كند. اين موضوع را يكي از موافقان اجراي نيازها نميبورس كاال بدون درنظر گرفتن برخي پيش
پژوهشگر اقتصاد كشاورزي و استاديار دانشكده فني و مهندسي و كشاورزي دانشگاه پيام نور بر اين باور كند.نيز تأييد مي

هاي ناشي از غيرشفاف بودن بازار برنج را درصورتي كه به چند تواند چالشاست كه وارد شدن برنج مازندران به بورس مي
نفس ورود كااليي مانند برنج به مجموعه منسجم و «گويد: د. بابك مؤمني به همشهري مينكته اساسي توجه شود، رفع كن

اي ما رشد خوبي در روزآمدي هاي توليد مزرعههاي اخير با اينكه سيستمشفافي مانند بورس، مثبت است. چون طي سال
يار بازار برنج در قبضه بازارهاي سنتي داشت، در عرصه بازار و عرضه برنج رشد و پيشرفتي ديده نشد. به همين دليل اخت

است و بازار سرمايه نقش چنداني در كنترل بازار كشاورزي ندارد. اين روند موجب شده اقتصاد كشاورزي نسبت به اقتصاد 
هاي ورود برنج به بورس را تعريف و تعيين استانداردي وي يكي ديگر از مزيت»تر ديده شود.هاي صنعتي ضعيفساير بخش



 

٣٣ 

 

تحقق اهداف اين طرح شروطي دارد كه بايد جدي گرفته شوند؛ يكي از مهم«افزايد: كند و مياين محصول بيان مي براي
ترين آنها كنار كشيدن دولت از بازار سرمايه است. تا زماني كه نگاه دستوري دولت به بورس وجود داشته باشد، بازار سرمايه 

هاي كشاورزي در كنار اين نكته نيز بيمه كشاورزي و همچنين بورسي شدن نهادهتواند اثرگذاري الزم را داشته باشد. نمي
شرايط نابسامان بازار »تواند اثرگذاري مورد انتظار را داشته باشد.صورت اين طرح نميبايد جدي گرفته شود در غير اين 

هاي اخير به داليل به فعاليت در سال هاي قيمت در بازار و كاهش انگيزه كشاورزانهاي اخير، نوسانبورس ايران در ماه
توانند موانع پيش روي استقبال از طرح بورسي شدن برنج مازندران از سوي فعاالن بازار برنج، كشاورزان مختلفي همگي مي

كنندگان باشند و در چنين شرايطي اگر الزامات اجراي درست طرح گواهي صدور سپرده براي برنج مازندران به و مصرف
هاي حمايتي ازجمله خريد تضميني برنج توسط دولت مورد استقبال اجرا نشود، اين طرح نيز مانند بسياري از طرحدرستي 
گيرد. برنج گيالن هم مي تواند به بورس بيايدنماد معامالتي گشوده شده در بورس كاال براي برنج شمال با نام قرار نمي

ثبت شده است. اما كشاورزان همه مناطق شمالي ازجمله گيالن   زندرانبرنج سفيد طارم انبار شركت توسعه تجارت برنج ما
نيز درصورت رعايت استانداردهاي مدنظر انبار، امكان عرضه برنج خود به بورس كاال را از طريق اين انبار دارند. البته گيالني

ز كردند. اما نماد كنوني، يك صورت جزئي و در قالب محصوالت كشاورزي به بورس باپاي برنج هاشمي را به 97ها سال
نماد معامالتي مستقل است كه با توجه به قرار داشتن انبار مدنظر بورس كاال در مازندران، در ساختاري رسمي با نام برنج 

  شود. طارم انبار مركز تجارت مازندران عرضه مي
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   سخنگوي گمرك:
  هزار تومان4قيمت  تهديد امنيت غذايي با خريد تضميني گندم به 

  يابد  گويد قيمت افزايش نمي اوجود انتقاد كارشناسان از نرخ خريد گندم، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي مي

در اين ميان توليد محصول استراتژيك عنوان محور توسعه اقتصادي همواره مورد توجه قرار دارد و بخش كشاورزي كشور به
رود. در همين ارتباط بسياري از كارشناسان شمار ميكشور در راستاي تأمين امنيت پايدار غذايي به ترين اهدافگندم از مهم

درصد هزينه 30كردن قيمت خريد تضميني، نه فقط حداقل بر اين باورند كه اتكا به توليد داخلي گندم از طريق عادالنه
 دهد، بلكه گامي مؤثر در تضمين امنيت غذايي و حمايت از اشتغال و معيشت كشاورزان است. ايندولت را كاهش مي

هاي زيادي را واكنش 1400-1399درحالي است كه نرخ چهارهزار توماني خريد تضميني هر كيلوگرم گندم در سال زارعي 
گذاري محصوالت استراتژيك تشكيل شد، اميدها براي قيمتكه براساس قانون مجلس، شوراي دنبال داشت و زمانيبه

اصالح اين نرخ افزايش يافت؛ اما تعلل در اين زمينه منجر به نارضايتي گسترده در ميان كشاورزان كشور شد. حاال فعاالن 
بنابراين قيمت  است؛ 842هزار و شده توليد در شرايط فعلي پنجكنند براساس آناليزها، قيمت تمامبخش خصوصي عنوان مي

هزار تومان است. اين در حالي است كه پيشنهادي ما براي گندم با در نظر گرفتن حداقل سود براي كشاورزان حدود شش
گويد نرخ چهار هزار توماني كاران ريخته و ميمديرعامل شركت بازرگاني دولتي آب پاكي را روي دست كشاورزان و گندم

ريزي و هاي برنامهراد، رئيس مؤسسه پژوهشواهد يافت. در همين ارتباط علي كيانيمصوب براي خريد گندم افزايش نخ
درباره آناليز قيمت گندم و نرخ خريد تضميني اين محصول عنوان  1399ماه اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، اوايل آبان

هاي هاي مختلف و تشكلطالعاتي كه از استانشده توليد گندم وزارت جهاد كشاورزي با اكرده بود: براي آناليز قيمت تمام
وزارت جهاد  1399تير 30كند كه در تاريخ كنند، قيمت را تعيين و به شوراي اقتصاد پيشنهاد ميبخش خصوصي دريافت مي

ايي در كشاورزي اين بررسي را انجام داده و قيمت پيشنهادي خود را ارائه كرده است. اين آناليز قيمت با احتساب نرخ ارز نيم
درصد در بانك مركزي انجام گرفته است و براساس 22گذاري شده تومان بوده و تورم هدف900هزار و 16آن تاريخ كه 

بيني شده نيز به آن اضافه ميهاي پيششود، مصرف آب، كود و هزينهعملياتي كه براي توليد گندم در هر هكتار انجام مي
عالوه هزينه اجاره زمين و سود متعارف شود؛ بهدر گردش نيز به آن اضافه ميشود و همچنين هزينه فرصت و سود سرمايه 

تيرماه 30درصد در نظر گرفته شد. براساس تمام اين موارد قيمت پيشنهادي كه وزارت جهاد كشاورزي در تاريخ 15توليد كه 
كشاورزي در نامه خود يادآور شد كه اين كه وزير جهاد تومان بود؛ ضمن اين600به شوراي اقتصاد ارائه كرده، چهارهزار و 

هاي توليد تغيير شود قيمت نهادهتومان است و درصورت تغيير قيمت ارز كه باعث مي900هزار و 16قيمت با ارز نيمايي 
اگر   تومان رسيده است. 700هزار و 22به ) 1400حاضر (فروردين كند، قيمت نيز تغيير خواهد كرد. قيمت ارز نيمايي درحال

ترين محصول زراعي كشور است كه در افتد؟ گندم محصولي استراتژيك و مهميمت گندم اصالح نشود، چه اتفاقي ميق
مقام معظم  سزايي برخوردار است. در كشور ما نيزدليل نقشي كه در تأمين امنيت غذايي دارد، از اهميت بهتمام دنيا به

اي به آن داشتند. ژيك ازجمله گندم تأكيد كردند و همواره توجه ويژهبارها بر لزوم خودكفايي در محصوالت استرات رهبري
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اين درحالي است كه عادالنه بودن قيمت خريد تضميني تأثير زيادي در افزايش توليد گندم دارد و تعيين نرخ چهارهزار 
يين قيمت مناسب خريد تعتوماني براي اين محصول، موجب دلسردي و نارضايتي كشاورزان و توليدكنندگان شده است. عدم

شهرها ميها به حاشيه كالنتضميني گندم موجب كاهش توليد، افزايش قاچاق محصول، بيكاري كشاورزان و مهاجرت آن
كند. در ها ميماند، دولت را ناچار به خريد توافقي آنشود و توليد بيش از اندازه محصوالت كه روي دست توليدكننده مي

هاي خود را در كه اگر دولت سياستمي، رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران، با بيان اينهمين زمينه، ارسالن قاس
اي محتمل است و بايد از هاي آينده فرضيهگذاري گندم اصالح نكند، كمبود توليد گندم و آرد در كشور طي ماهقبال قيمت

هزار تن مرغ 50ه مرغ رخ داد و مسئوالن اعالم كردند حدود اكنون به فكر واردات گندم باشند، به مهر گفت: اين اتفاق دربار
خواهند صرف واردات كه اگر همين ميزان ارزي را كه اكنون ميبراي تنظيم بازار اين كاال وارد كشور خواهد شد؛ درحالي

اين اندازه نابهداشتند، بازار مرغ گذاري دستوري دست برميكردند و از قيمتمرغ كنند، در زمان درست صرف توليد مي
ميليارد تومان از منابع ارزي هزينه شود همچنين محمدشفيع ملك64ميليون تن گندم بايد 8براي واردات   شد. سامان نمي

تر بودن طبيعي كشور، با اشاره به وضعيت نامساعد بارندگي، شرايط اقليمي، گرانزاده، رئيس نظام صنفي كشاورزي و منابع
شود جاي خوراك دام و... گفت: مجموع اين شرايط باعث ميسبت به گندم، احتمال جايگزيني گندم بههاي دامي ننرخ نهاده

ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري كند و با احتساب ذخاير تر از پنجدولت در پايان سال زراعي جاري احتماالً نتواند بيش
اي به رئيس دفتر كاران در نامهد بود. اخيراً نيز بنياد ملي گندمميليون گندم خواهاستراتژيك ناچار به واردات حدود هشت

اعالم كرد چنانچه نرخ اصالح نشود، با كاهش توليد داخلي يا خروج گندم از شبكه، دولت ناچار  مقام معظم رهبري بازرسي
هزار تومان در هر اضر هشتحخواهد شد براي تأمين نيازهاي كشور اقدام به واردات گندم از خارج كند كه قيمت آن درحال

ازاي هزار تومان وارد كند، بايد مابهميليون تن گندم با قيمت كيلويي هشتكيلوگرم است؛ بنابراين اگر دولت بخواهد هشت
ميليون تن گندم را از كه اگر بخواهد همين هشتميليارد تومان از منابع ارزي كشور را صرف واردات كند؛ درحالي64ارزي 

ميليون تومان هزينه 400ميليارد و 46تومان خريداري كند 800هزار و داخلي به قيمت عادالنه هر كيلوگرم پنجكشاورزان 
نياز كشور به گندم چقدر   تر از هزينه براي واردات است. درصد كم30صورت ريالي و نه ارزي خواهد كرد كه هم بهآن 

ميليون تن، مصرف اي ذخاير استراتژيك كشور ساالنه حدود سهاست؟ براساس اين گزارش نياز ساالنه كشور به گندم بر
ميليون تن و مصرف صنف و صنعت حدود دوميليون تن است؛ بنابراين كشور ساالنه به حدود 5/8خبازي كشور حدود 

بوده  ميليون تن2/8ميليون تن گندم نياز دارد. براساس اعالم مسئوالن مربوطه ميزان خريد گندم در سال زراعي گذشته 13
ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري شده 3/11طور ميانگين ساالنه هايي كه به خودكفايي كامل رسيديم؛ بهو در سال

ميليون تن 3/11با ميانگين خريد  1395و سال 1386تا  1383هاي سال و طي سالاست. خودكفايي كامل گندم در پنج
با  1399تا  1394هاي و سال 1389و  1388هاي سال و در سالي طي هشتاتفاق افتاده و خودكفايي در زمينه نياز مصرف

ميليون تن حاصل شده است. به گفته ارسالن قاسمي، رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران، در دو تا 9ميانگين خريد 
ريم اقدام به توليد كردند و سال گذشته كشاورزان نشان دادند كه پاي كار هستند؛ توليدكنندگان ما در شرايط دشوار تحسه

اند كه رشد اقتصادي كشور طي دو سال گذشته مرهون رشد بخش سرپا ماندند، حتي خود مسئوالن نيز بارها اذعان كرده
كشاورزي است و در چنين شرايطي ما نبايد به سمت و سويي حركت كنيم كه توليد داخلي محصوالت كشاورزي تضعيف 

بد. همچنين تجربه نشان داده كه هرگاه قيمت گندم منطقي بوده، كشاورزان نيز از كشت شده و قاچاق خروجي گسترش يا
رود در شرايط فعلي كه كشور در اين محصول استقبال كردند و كشور در توليد گندم به خودكفايي رسيد، بنابراين انتظار مي

قيمت مناسبي را براي اين محصول تعيين  تري عمل وجنگ اقتصادي و وضعيت تحريم قرار دارد، مسئوالن با تدبير بيش
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شكل قاچاق از كشور خارج تري نبيند يا بهسالي توليد گندم خسارت بيشهاي ناشي از خشككنند تا در كنار آسيب
هاي كارشناسان مديرعامل شركت هزار تومان با وجود گفته4خريد تضميني گندم با قيمت هر كيلوگرم  آغاز   نشود. 

طور قطعي خبر داد و گفت: ايران از آغاز خريد تضميني گندم از هفته گذشته با قيمت چهارهزار تومان بهبازرگاني دولتي 
كه دوهزار تن خريد تضميني گندم تاكنون انجام شده است، افزايشي در قيمت گندم نخواهيم داشت. يزدان سيف با بيان اين

و فارس تحويل محصوالت كشاورزان به شركت بازرگاني دولتي  به ايرنا گفت: در سه استان هرمزگان، سيستان و بلوچستان
كه شايعه افزايش نرخ آغاز شده است و اين روند ادامه خواهد داشت. مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اين

ني گندم از درصدي قيمت خريد تضمي48شود، خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش خريد گندم موجب اختالل در بازار مي
اي براي افزايش دوباره وجود ندارد و در اين بازار ثبات خواهد بود. وي درخصوص هيچ برنامه 99سوي دولت در مهرماه سال

بازار جو و گندم تصريح كرد: مجوزي از سوي ستاد تنظيم بازار صادر شده تا بخشي از جو مورد نياز دامداران از ذخاير 
سيبي به خريد تضميني گندم وارد نشود. مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران درخصوص راهبردي كشور تأمين شود تا آ

روز است كه 28حدود  98پرداخت وجه گندم خريداري شده نيز تصريح كرد: دوره انتظار پرداخت وجه به كشاورزان در سال
اي از شد. طي روزهاي گذشته در اطالعيهتر از دوهفته نقد خواهد حاضر نيز طي كمروز رسيد و درحال23در سال گذشته به 

تن 103هاي جنوبي كشور دنبال آغاز عمليات خريد تضميني گندم در استانسوي شركت بازرگاني دولتي ايران اعالم شد: به
جاري از استان كرمان خريداري و اطالعات ريالي آن به بانك عامل ارسال شود و نخستين پول گندم در فصل گندم در سال

هاي مهر و المرد در استان تن گندم از شهرستان300كاران اين استان واريز شد و تاكنون مقدار جاري به حساب گندم خريد
هزار تن برآورد شده است. در 900تا  700هاي اوليه خريد گندم در اين استان بينيفارس خريداري شده و براساس پيش

كيلوگرم تحويل 850هزار و ن استان سيستان و بلوچستان به وزن هشتهمين راستا، اولين محموله گندم در شهرستان پيشي
هاي روغني در اين استان پيشمركز خريد گندم و دانه14مركز خريد شد و براي تسريع و تسهيل در روند خريد گندم، تعداد 

هاي مقامات استاني، تهمركز خريد در نظر گرفته شده است كه با توجه به گف12بيني شده است و براي استان بوشهر نيز 
دليل خودكفايي در توليد گندم و خريد از هاي اخير بهبيني شده است. طي سالهزار تن گندم نيز در اين استان پيش66خريد 

غير از تكميل ذخاير كشور در برخي مواقع توسط شركت و به  كشاورزان داخلي، ورود اين محصول به كشور ممنوع بوده
  زي براي واردات گندم براي بخش خصوصي صادر نشده است. بازرگاني دولتي، مجو
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  روزنامه خراسان  - 1400فروردين  20                                        

  
  حرف مردم

گرمي در اين هنگام جوالن كرونا با ندانم كاري ملت بدبخت و بيچاره  300شيشه روغن  2اين دولت به خاطر يك مرغ و   
درصد كشور قرمز شد. با  90را به صف هاي كيلومتري دچار كرد و باز با سهل انگاري جلوي مسافرت ها را باز گذاشت و

وقتي مردم داد مي  اين اوضاع قرمز ،هزينه درمان و نگهداري بيماران صدها برابر بيشتر خرج روي دست مي گذارد! پس
ره يك بار توي يخچالمون موز ديدم، به مامانم  جالبه كه اين قدر قيمت ها باال و پايين مي    زنند وزيران نادان يعني اين.

ميليون تومن از كنار يخچال  50االن كه يخچال شده   گفتم: عجيبه موز خريدي؟گفت: موز خريدم تا گوجه ها رو نخوريد!
چاي كيسه اي   ما براي ناهار و شام يه تكه بال مرغ رو با نخ بستيم مثل  به لطف مسئوالن    بپا نماله!گه  شم مي رد مي

اش مواد خوراكي وميوه وگوشت ولباس  به آقاي روحاني بگوييد وقتي براي خانواده    چلو مرغ مي خوريم!  كنيم تو برنج و مي
سرپرست وبدسرپرست وبچه هاي يتيم هم فكر مي كند؟ آياما قشر فقير وكفش و... تهيه مي كند آيا به زنان بدبخت وبي 

صداوسيما چندشبه كه اين قدر مانور داد وبا مردم     . اين نتيجه قيمت گذاري اجباري است. براي ايشان ارزش داريم يا نه؟
تومان 20400مت مرغ را ازمصاحبه كرد كه دولت مشكل مرغ را حل كرده واين قدر از دستاورد بزرگ حرف زد كه انگارقي

دولتي ها منت به سر ملت گذاشتند و گفتند كه در ماه رمضان چيزي گران نمي شود كه خواهيم    تومان!6500رسانده به
خواهشمندم    خوريد؟ آن هم به اين قيمت؟ ديد! وعده برنج هندي و تايلندي به مردم دادند. آيا اين برنج ها را شماها هم مي

برنج هندي و... بيشتر از اين، مردم ضعيف جامعه را آزار ندهيد. ضعف از مديريت آقايان مسئول است. برنج  با وارد كردن
هندي به درد خودشان مي خورد. شاعر درست گفته بود كه برو قوي شو اگر راحت جان طلبي كه در نظام طبيعت، ضعيف 

ن ماشين هاي حمل مرغ به جليقه ضد گلوله و اسلحه تجهيز كه رانندگا  مي گن اين قدر مرغ گرون شده    پايمال است...
     شدند!
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