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 روزنامه كيهان  - ١٤٠٠فروردين  ٢١                                            

  
  ميليون تن نهاده دامي در گمركات كشور ٣رسوب 

ميليون  مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بانك مركزي مقصر رسوب سهرئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي 
  تن نهاده دامي در گمركات كشور است گفت: سياست بانك مركزي در تأمين ارز موجب آشفتگي بازار مرغ شد. 

در تخصيص  بانك مركزي مديريت مناسبي ٩٩وگو با تسنيم در كاشان، اظهار داشت: در سال نژاد، در گفتسيدجواد ساداتي
هاي دامي در حوزه ارز وجود نداشت، افزود: اين هاي دامي نداشت. وي با بيان اينكه هيچ نظمي در تأمين نهادهارز به نهاده

منزله كمبود مرغ است و موضوع باعث شد با كمبود ارز در حوزه نهاده دامي در سال گذشته مواجه شويم و اين موضوع به
رغم مكاتبات حاضر به تهاتر كاال با در خريد مرغ شد. وي با بيان اينكه بانك مركزي عليهاي طوالني باعث تشكيل صف

ميليون تن هاي دامي نيز موافقت نكرد اين موضوع باعث شد سههاي دامي نيز نشد و حتي با خريد اعتباري نهادهنهاده
توجهي را در هاي خود نقش قابلت و سياستهاي دامي در گمركات كشور رسوب كند و بانك مركزي با اتخاذ تصميمانهاده

شود و با تومان تمام مي ٧٠٠هزار و  ١٧نژاد تصريح كرد: زماني كه مرغ زنده درب مرغداري بازار داشت. ساداتياين آشفته
   . تومان از توليدكننده بخريم شاهد آشفتگي بازار مرغ در روزهاي اخير بوديم ٤٠٠هزار و  ١٤قيمت دستوري مقرر شد تا 
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  روزنامه كيهان  - ١٤٠٠فروردين  ٢١                                            

   عضو اتاق بازرگاني تهران اعالم كرد
  هاي دامي به دليل بوروكراسي دولتيتوقف يك ماهه ثبت سفارش نهاده

جود بوروكراسي دولتي، واردات عضو كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق بازرگاني تهران، عنوان كرد كه به دليل و
  هاي آتي نيز بهبود پيدا نخواهد كرد. خصوصي مختل شده و احتماال وضعيت توليد مرغ در هفتهها توسط بخشنهاده

جايي هاي دامي خبر داد و گفت كه از بيستم اسفندماه تاكنون به دليل جابهكاوه زرگران از توقف يك ماهه ثبت سفارش نهاده
هايي ها انجام نشده و حتي برخي محمولهسفارشي در حوزه نهادهوزارت صمت به وزارت جهاد كشاورزي، هيچ ثبت اختيارات از

اند. عضو كميسيون كه وارد شده نيز به دليل نقص مدارك و مشخص نبودن نهاد متولي، امكان پهلوگيري و تخليه نيافته
بيني سفارش اين كاال ،پيشعلل در ايجاد سازوكارهاي موردنياز براي ثبتكشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران افزود: به دليل ت

هاي آينده نيز بهبود پيدا نكند. اين در حالي است مورد نياز براي توليد مرغ فراهم نباشد و وضعيت بازار در ماه مي شود نهاده
تامين «ها بيشتر خواهد بود. وي با بيان اينكه دهها از وضعيت آب و هوا نيز محقق شود، نياز به واردات نهابينيكه اگر پيش

هايي كه دولت ادامه داد: به دليل مشكالت و بوروكراسي» بردها و واردات آن مانند گذشته در شرايط معمول به سر نمينهاده
ود يك ماه گذشته به دليل تراشي آن است كه از حداست؛ نمونه بارز اين مانعها با موانعي مواجه شدهايجاد كرده، واردات نهاده

ها انجام نشده و اين توقف جايي اختيارات از وزارت صمت به وزارت جهاد كشاورزي هيچ ثبت سفارشي در حوزه نهادهجابه
هاي آينده نشان خواهد داد. اين عضو كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي يك ماهه در روند ثبت سفارش، آثار خود را در ماه

رسد اما اين سامانه در شرايط فعلي وجود سازوكاري نظير سامانه بازارگاه الزم به نظر مي«مچنين با بيان اينكه اتاق تهران، ه
سازي عملكرد واردكنندگان شده و اين امكان را افزود: البته اين سامانه موجب شفاف» در تنظيم بازار ناموفق عمل كرده است

حال، عملكرد ذاتي سامانه كننده نهايي مشخص شود. در عينبه كشور تا مصرف فراهم كرده است كه مسير كاال از بدو ورود
توان به سرعت آن را برطرف كرد. ميونيم ساله گذشته بهبود يافته است؛ اما هنوز نقايص بسياري دارد كه يك بازارگاه در بازه

نيز حذف عوامل فروش دانست و گفت: اين مساله، فروش كاال براي فروشنده و زرگران نقايص اين سامانه را نبود امكان پيش
ريزد و آنها قادر نخواهند بود كه عملكرد مناسبي داشته باشند. اكنون تمام جريان تامين نقدينگي توليدكنندگان را به هم مي

ا نيز به گيرد و در مقابل خدمات قابل توجهي رنقدينگي اين بخش به صورت انحصاري در اختيار بانك كشاورزي قرار مي
خريدار و فروشنده بايد اجازه داشته باشند با هر بانكي كه تمايل دارند، امر  دهد. در حالي كهبخش توليد و تجارت ارائه نمي

افزود: به طوركلي وجود سامانه  اتاق بازرگاني تهرانعضو هيات نمايندگان  ها را مورد پيگيري قرار دهند. داد و ستد نهاده
    بازارگاه در شرايط فعلي كشور الزامي است، اما پافشاري بر ادامه برخي اشتباهات مايه تعجب است.
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  روزنامه اطالعات  - ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                            

  
  به خودكفايي مي رسد سال آينده ٣كشور در توليد پنبه تا 

بيني كرد كه با توجه به روند كنوني توليد پنبه، هاي روغني پيشهاي كشاورزي پنبه و دانهمعاون فني و اجرايي اتحاديه تعاوني
 ٩٩اهللا وثوقي افزود: سطح زير كشت پنبه در سال تا سه سال آينده در اين محصول به خودكفايي برسيم.به گزارش ايرنا، ولي

هاي پنبه پاكهزار تن وش پنبه برداشت و به كارخانه ٢٧٠هكتار برآورد شده و از اين سطح حدود  ٨١٠هزار و  ٩٨نزديك به 
 ٦٨هزار تن بوده كه نزديك به  ٨١كني ارسال شده است.وي با اظهار اينكه پنبه محلوج استحصالي از اين مقدار وش حدود 

ويژه معاونت امور زراعت و هاي وزارت جهاد كشاورزي بهداشت: با توجه به حمايتكند، بياندرصد نياز داخل را تامين مي
ها هاي اين اتحاديه در زمينه توليد بذور پنبه از ارقام زودرس و با عملكرد باال، تامين نهادهها و اقداممجري طرح پنبه، تالش

وني روستايي ايران و همكاري موسسات تحقيقات هاي سازمان مركزي تعاهاي آموزشي و ترويجي، حمايتو اجراي برنامه
در توسعه كشت و افزايش توليد پنبه وجود  ٩٥پنبه كشور و ثبت و گواهي بذر و نهال و با در نظر گرفتن روندي كه از سال 

عاون اتحاديه يابد.منياز شدن كشور از واردات پنبه محلوج در سه سال آينده تحقق ميدارد، دستيابي به خودكفايي در پنبه و بي
هزار  ٧٠سطح زير كشت پنبه حدود  ٩٥هاي روغني گفت: بر اساس آمار موجود، در سال هاي كشاورزي پنبه و دانهتعاوني

هزار تن بوده است كه در مقايسه با سال  ٤٨هزار تن و پنبه محلوج استحصالي نزديك به  ١٦١هكتار و وش توليدي حدود 
كرد: درصدي توليد وش پنبه هستيم.وي خاطرنشان ٦٧دي سطح زير كشت و افزايش درص ٤١گذشته، اكنون شاهد افزايش 

بيني كرد كه در توان پيشاست؛ بنابراين با اين روند مي ٩٩درصدي در پنبه محلوج طي سال ٦٨اين مهم مويد خوداتكايي 
هاي داد: تحقق اين امر بدون حمايتتوليد پنبه محلوج دور از انتظار نباشد.وثوقي ادامهيابي به خودكفايي در دست ١٤٠٢سال 

دليل توجه دولت و وزارت جهاد كشاورزي پذير نخواهد بود و روند افزايشي در توليد پنبه در پنج ساله اخير هم به دولت امكان
هزار  ٩٨در سطح » وش پنبه«هزارتن  ٢٧٠اكنون ساالنه  به توسعه سطح زير كشت و توليد پنبه بوده است.به گزارش ايرنا،

سوم آن، پنبه مورد مصرف در صنعت است. در هزار تن يعني يك ١٢٠شود كه از اين ميزان هكتار در كشور توليد مي ٥٠٠و 
رد نياز هزار تن است، بنابراين بخش قابل توجهي از پنبه مو ٢٥٠حالي كه نياز ساالنه صنعت و ظرفيت جذب پنبه كشور 

شود كه عمده واردات از ازبكستان است.همچنين صنعت از محل واردات از كشورهاي ازبكستان، تاجيكستان و هند تامين مي
هاي خراسان رضوي، شود، اما كشت عمده اين محصول مربوط به استاناستان كشور كشت مي ١٨محصول پنبه در سطح 

كارخانه جداكننده پنبه دانه در كشور فعال بوده، اين  ٧٠اردبيل است.اكنون  خراسان شمالي، خراسان جنوبي، گلستان، فارس و
  واحد بوده است.  ١٠٠هاي گذشته تعداد اين كارخانجات درحالي است كه در سال
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  روزنامه سبزينه  - ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                            

  
  ها در سال جهش توليدها و تشكلتعاونيدرصد ٩٩حسابرسي 

  هاي كشاورزي سازمان تعاون روستايي خبر داد ها و تشكلمديركل دفتر حسابرسي تعاوني

هاي زيرمجموعه تعاون مركزي ها و تشكلهاي كشاورزي با اشاره به تعداد تعاونيها و تشكلمديركل دفتر حسابرسي تعاوني
ها و دفاتر حسابرسي ي در كشور داريم كه تاكنون با مديريت خوب همكارانمان در استانتشكل و تعاون٣٤هزار و گفت: پنج

درصد ٩٩به  عبارتي قريبحسابرسي كنيم؛ به ١٣٩٩تشكل و تعاوني را تا پايان سال٢١هزار و پنج ايم از اين تعداد،توانسته
نقل از پات، سيدعباس سيدي اظهار داشت: سازمان مركزي تعاون روستايي به» سبزينه«گزارش اند. بهها حسابرسي شدهتشكل

براساس وظايفي كه به آن محول شده، چهار وظيفه مهم برعهده دارد؛ اين چهار وظيفه هدايت، حمايت، نظارت و سياست
هاي تعاوني از تشكلقانون تعاون، بحث حسابرسي  ١٣٤تا  ١٣٩گذاري در مجموعه تحت نظارت آن است كه با توجه به مواد 

ها توضيح داد: با تشكيل اتحاديه ها و تشكلبه دفتر حسابرسي واگذار شده است. وي درباره روال حسابرسي ساالنه از اتحاديه
و نظارت و هماهنگي كه براساس قانون تعاون شكل گرفته، قسمتي از وظايف اين دفتر در قالب حسابرسي ساالنه به اتحاديه 

ها از طيف عظيمي از اين تشكل هاي تعاوني روستاي و كشاورزي واگذار شده است.هماهنگي و تشكلمركزي نظارت و 
اي، پس از تصويب هيئت مديره سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به اتحاديه مركزي نظارت و هماهنگي نامهطريق شيوه
ها و تعاونيبراي برخي از تشكل گيرد.ي را در پيش ميشوند و اين دفتر بحث نظارت بر عملكرد و فرآيند حسابرسواگذار مي
دهيم. مديركل دفتر صورت رايگان حسابرسي را انجام ميدهنده هم كه توان پرداخت تعرفه حسابرسي را ندارند، بههاي زيان

هار كرد: با هاي كشاورزي درباره روند حسابرسي عملياتي سازمان مركزي تعاون روستايي اظها و تشكلحسابرسي تعاوني
تأكيد مديرعامل و مصوبه هيئت مديره سازمان مركزي، بحث حسابرسي عملياتي به جد در دستوركار دفتر حسابرسي قرار 

وي تصريح   تعاوني مورد حسابرسي عملياتي قرار گرفتند.٦٠٣هزار و تعاوني و تشكل روستايي، سه٣٤هزار و پنج  گرفت و از
هاي تعاوني روستايي بشويم و نهايتاً با هاي تشكلموقع وارد حسابن است كه بتوانيم بهكرد: هدف از حسابرسي عملياتي اي

ها و حسابرسي عملياتي نسبت به شناسايي نقاط ضعف و قوت كه در شبكه وجود دارد، اقدام كنيم و در صدد رفع اين نارسايي
حسابرسي عملياتي سيدي اظهار داشت: از طريق حسابرسي هاي تعاوني از طريق شناسي تشكلآسيب   ها برآييم. كاستي

شود كه در حسابرسي ساالنه بندهاي گزارش كنيم. اين موضوع باعث ميشناسي ميهاي تعاوني را آسيبعملياتي، تشكل
ر جد كاهش پيدا كند. وي درباره كميته كنترل و نظارت سازمان مركزي تعاون روستايي گفت: بحث نظارت ب حسابرسي به

موضوعات به دليل ماهيت فرادفتري يا فرامعاونتي  شبكه تعاون روستايي برعهده سازمان مركزي تعاون روستايي است و بعضي
شود. مديركل دفتر حسابرسي از حيطه اختيار يك دفتر يا معاونت خارج بوده و اين موضوع در كميته كنترل و نظارت بررسي مي

ود: كميته كنترل و نظارت هشت عضو دارد كه يك عضو آن عضو هيئت مديره سازمان هاي كشاورزي افزها و تشكلتعاوني
است و دو معاونت سازمان مركزي و چهار مديركل نظارتي ازجمله حسابرسي، حراست، آموزش و  مركزي تعاون روستايي

ترل و نظارت هم با دفتر . دبيري كميته و كنشودحقوقي با حضور مديرعامل اتحاديه مركزي نظارت اين تيم تشكيل مي
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حسابرسي است كه وظيفه آن دعوت به جلسات، بررسي و پيگيري مصوبات كميته نظارت است. سيدي گفت: در مديريت 
جلسه كميته نظارت برگزار شده كه ٢٥جلسه كميته نظارت و در سازمان مركزي تعاون روستايي ٩٢٧ها، تعاون روستايي استان

ها مرتفع شده است. شايان ذكر اي از مصوبات تحقق يافته و نارساييان، تعداد قابل مالحظهبختانه با پيگيري همكارخوش
سازي رويدادهاي مالي كه خود باعث اعتماد هاي متعدد در جهت شفافاست خروجي مصوبات عالوه بر توليد دستورالعمل

ن شده كه تعدادي از مديران عامل و اعضاي هيئت ها شده، منجر به ايگذاران و موسسات مالي به تعاونيسهامداران و سرمايه
وي با اشاره به » سيتراپالس«افزاري تالش براي احياي برنامه نرم  مديره متخلف نيز از شبكه تعاون روستايي حذف شوند. 

ها، در صدد عاونيدر ت »سيترا«افزاري بر افزايش دامنه نفوذ برنامه نرمحاضر عالوه بحث الگوهاي حسابرسي ادامه داد: درحال
صورت آنالين بر شبكه نظارت كنيم و همچنين بحث الگوهاي نيز هستيم كه به» سيتراپالس«افزاري احياي برنامه نرم

هاي حسابرسي فوايد خوبي براي مجموعه حسابرسان در برداشته است. ايم كه اين الگويحسابرسي را هم در پيش گرفته
ها، هاي كشاورزي گفت: با حضور و اخذ نظرات همكاران ما در اين دفتر و استانتشكل ها ومديركل دفتر حسابرسي تعاوني

هاي عيني، الگوي واخواهي چهار الگو كه شامل الگوي گزارش حسابرسي عملياتي، الگوي گزارش حسابرسي برمبناي يافته
ها ابالغ شده است. وي اظهار داشت: در واقع شدن به استانگزارشات حسابرسي و الگوي نامه مديريت تهيه و جهت اجرايي

كند. سيدي در ادامه افزود: الگوها باعث ميهاي مالي را بررسي و اظهارنظر ميبا اين الگوها حسابرس تمامي زواياي صورت
ه از شود كنويسي حسابرس شده و باعث ميو يك شكل باشد. اين الگوها باعث تسريع گزارش هاي ما استانداردشود گزارش

  تجربه هم در اين الگو دوچندان خواهد شد. مند شويم و اثرگذاري حسابرسان كمهاي باسابقه بهتر بهرهتجربه حسابرس
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  روزنامه سبزينه  - ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                            

  
  برابري ارزش افزوده با برندسازي٢/٥افزايش 

  كرد مطرح» سبزينه«وگو با هاي كشاورزي در گفتهاي سهامي زراعي فعاليتمديرعامل شركت

كننده خدمات يا طبق تعريف انجمن بازاريابي آمريكا برند يك نام، عبارت، طرح، نماد يا هر ويژگي ديگري است كه مشخص
شود. عنوان قانوني براي برند، به متمايز ميفروشنده محصولي خاص باشد كه به وسيله آن از ديگر محصوالت و خدمات مشا

هايي است كه ذهن بازار هدف هاي ذهني يا تداعيات كاركردي، احساسي، عقلي و مزيتنشان تجاري است. برند مجموعه گره
يا فوايد برند  ها با برند يا مزايا و فوايد يك برند است. اين مزايااست. تداعي معاني پيوند دادن تصاوير و نشانهرا اشغال كرده

همان چيزي است كه مخاطب با ديدن، شنيدن،  (Brandگيري براي خريد آن واقع خواهد شد. برند (است كه مبناي تصميم
هاي خود را در ذهن و قلب مخاطب حس كردن يا هرگونه ارتباطي با آن بصورت مفهومي، ديداري يا لفظي صفات و ويژگي

هاي كشاورزي برندسازي در كشورهاي پيشرفته هاي سهامي زراعي فعاليترعامل شركتهاي مديكند. براساس گفتهتداعي مي
برابر ارزش افزوده ٥/٢تر براي محصول ايجاد كند، ولي در ايران با برندسازي حداكثر تا تواند ارزش افزوده بيشبرابر مي١٣تا 

هاي سهامي زراعي طباطبايي، مديرعامل شركتشود. براي بررسي نقش برندينگ در حوزه كشاورزي با غالمحسين ايجاد مي
برند چيست و چه نيازي به وجود آن است؟ برند عبارت است از    آيد. وگو كرديم كه در ادامه ميهاي كشاورزي، گفتفعاليت

وبي دهد كه محصول يا خدمت ارائه شده، داراي شرايط استاندارد و مطلمجموعه اقداماتي كه به مشتري اين اطمينان را مي
بر كسب سود، ايجاد رضايت و استمرار در ارتباط بين مشتري و دهنده خدمات، عالوهبوده و قصد توليدكننده محصول و ارائه

بنگاه است. برند صرفاً يك فرآيند ثبتي نيست؛ ثبت يك نشان يا يك اسم فقط شروع كار است، اما تبيين اهداف بنگاه و 
تدريج به اين شود و مشتري با مصرف يا استفاده از محصول يا خدمات بنگاه بهام ميتدريج انجمختصات توليد يا خدمات به

كند، آورد. برند مثل يك موجود زنده با ثبت متولد و با توصيف و تبليغ بزرگ شده و بازارها را تصاحب ميتوصيف ايمان مي
هم شرايط محصول يا خدمات را الگوبرداري و بهينه هااند و آنولي بايد مراقب افول آن نيز بود، چراكه رقبا بيكار ننشسته

كنند؛ بنابراين مرتب بايد تولدهاي مكرر در برند صورت گيرد و با كارهاي اضافه بر كارهاي قبلي، مرتباً نظر مشتري سازي مي
ر مزاياي برندسازي و ضرورت برندسازي در صنعت كشاورزي چيست؟ محصوالت كشاورزي هم از ساي   را جلب كرد. 

دار باشد؛ به نوعي محصول بايد شناسنامهمحصوالت جدا نيستند و بايد مشتري از كيفيت و مختصات توليد باخبر بوده و به
شود، بايد كه محصول در چه محلي، توسط چه كسي و براساس چه فرآيندي توليد، فرآوري و عرضه ميعبارت ديگر، اين

همچنين اهداف و عقيده توليدكننده نيز در ميزان اعتماد مشتري نقش دارد. در توليد محصوالت كشاورزي از مشخص باشد. 
شود. اگر بتوانيم به مشتري القاء كنيم كه در روند توليد مسائل بهداشتي، هاي مختلف شيميايي و غيرشيميايي استفاده مينهاده

مند به استفاده از است، در گرايش مشتري نقش داشته و مشتري عالقه محيطي رعايت شدهاخالقي، اجتماعي، فني و زيست
آيا در صنعت كشاورزي ايران برندسازي داريم يا خير؟ اگر بله، چند برند    شود و به آن پايبند خواهد ماند. توليد خاصي مي

ويژه در صنايع تبديلي كشاورزي ايران بهاند و دليل آن چيست؟ در صنعت تر بودهشده در دنيا داريم؟ چه برندهايي موفقشناخته
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يك جاي خود را در بازارهاي داخلي و جهاني باز كرده است،  كه كداموابسته به كشاورزي تا حدودي برندسازي داريم، اما اين
ا جلب تر در كشور وجود دارند كه تا حدي اعتماد مشتري رساله و بيش٥٠به ميزان تعهد توليدكننده بستگي دارد. برندهاي 

اند و در برخي از كشورهاي همسايه بسيار مورد توجه هستند؛ برندهاي صنايع لبني، ماكاروني، رب، كيك، بيسكويت، كرده
كارگيري تكنولوژي شده و... از اين جمله هستند. دليل موفقيت برندهاي برتر، استفاده از مواد اوليه باكيفيت، به زميني سرخسيب

كدام يك از محصوالت كشاورزي پتانسيل   ندي و استمرار در توليد باكيفيت، تبليغ و ترويج آن است. بروز در فرآوري و بسته
تري براي برندسازي دارند؟ در كشور ما به لحاظ تنوع اقليمي، محصوالت باغي، صيفي و گياهان دارويي از مزيت منطقهبيش

ريزي شده انجام صوالت ياد شده و تبليغ و ترويج آن كار برنامهبندي محاي و جهاني برخوردار هستند و بايد در سورت و بسته
داد، نه مقطعي. ما به دليل عدم استمرار در عرضه محصوالت كشاورزي و نوسانات زياد توليد در ادوار مختلف نتوانستيم بازار 

كشت است؛ توليد غيربرنامه ترين دليل آن، توليد خارج از چارچوب الگويپايداري براي محصوالت خود ايجاد كنيم و مهم
آيا در بازار محصوالت كشاورزي روي متغير معرفي و شناساندن    تواند ما را به بازارهاي جهاني نزديك كند. ريزي شده نمي

هاي محصوالت كشاورزي با محصوالت مشابه كار چنداني ايم؟ روي معرفي، توصيف و تبيين تفاوتمحصول خوب كار كرده
درصدي از توليدكننده وظيفه ١٠٠هاي تخصصي در داخل، مرزها و خارج از كشور با حمايت ري نمايشگاهنشده است. برگزا

هاي ما تقريباً مورد توجه قرار گرفته. در اين بين، بخش اقتصادي و بازرگاني در سفارتخانه دولت است كه اين اقدام بسيار كم
هاي ها در خارج از كشور، معرفي محصوالت توليدي و مزيتهتعطيل است؛ اين در حالي است كه رسالت اصلي سفارتخان
هاي مورد نياز براي برندسازي در صنعت كشاورزي زيرساخت   نسبي كشور بوده كه كار چنداني روي آن صورت نگرفته. 

ي بوده اترين زيرساخت برندسازي در صنعت كشاورزي، دانش است. مقوله برندسازي خود داراي ابعاد گستردهمهم چيست؟ 
ريزي و... مرتبط است. ونقل)، بازرگاني، تعهد، برنامهبندي و حملرساني، امور فني (سورت، بستهعمومي و اطالعكه به روابط

بهره متأسفانه كارشناسان كشاورزي و توليدكنندگان عمده و حتي صادركنندگان اين محصوالت غالباً از دانش برندسازي بي
هاي بعدي اهميت قرار ونقل و... در درجهبندي، نگهداري، حملمثل فناوري در زمينه سورت و بستهها هستند. ساير زيرساخت

چه عواملي سبب شده است در حوزه برندسازي محصوالت كشاورزي موفق نباشيم؟ چالش برندسازي در محصوالت    دارند. 
اي و تشويقي د مستمر، نداشتن سياست ثابت تعرفهاندركاران، نداشتن برنامه مناسب در توليكشاورزي چيست؟ فقر دانش دست

ترين در صادرات، روابط سياسي شكننده و عدم آگاهي از سليقه مشتري از حيث كميت، كيفيت، زمان مصرف و... از جمله مهم
 راهكار شما براي حل مشكالت اين حوزه چيست؟ راهكار تقويت  هاي برندسازي در حوزه محصوالت كشاورزي است. چالش

هاي آموزش كشاورزي و ترجيحاً هاي برندسازي در رشتهالذكر با تأكيد بر طراحي سرفصلهاي فوقبرندسازي رفع چالش
هاي هاي تخصصي جهت شناساندن قابليتايجاد مقطع تحصيلي در كارشناسي ارشد براي برندسازي و برگزاري نمايشگاه

تر چيست؟ اصوالً فروش با برند مترادف ش برندسازي در فروش بيشنق   كشاورزي اعم از توليدات و خدمات كشاورزي است. 
است و نبايد آن را صرفاً در فروش موثر دانست. برند با فروش برابر است و معني فروش، داشتن برند است. فروش بادوام و 

ت، بلكه از دست دادن پذير نيست؛ درحقيقت فروش ماده خام كشاورزي فروش نيسفتح بازارهاي وسيع بدون برندسازي امكان
برندسازي چند درصد    توان برندسازي نقش بسيار مهمي در فروش محصول دارد. افزوده است. در كل ميها و ارزشمزيت

تر براي محصول ايجاد تواند ارزش افزوده بيشبرابر مي١٣برندسازي در كشورهاي پيشرفته تا  كند؟ ارزش افزوده ايجاد مي
  شود. برابر ارزش افزوده ايجاد مي٥/٢برندسازي حداكثر تا  كند، ولي در ايران با
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  آرمان ملي – ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                          

  خرماي مضافتي ماه مبارك رمضان تأمين است

محسن «مضافتي كيفي ماه مبارك رمضان با قيمت مناسب در حال تأمين است.رئيس انجمن ملي خرماي ايران گفت: خرماي 
افزود: با توجه به موجودي باالي خرما در انبارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اين انجمن آمادگي تأمين و » رشيدفرخي

يس انجمن ملي خرماي ايران با تأكيد توزيع خرما در ماه رمضان سراسر كشور را داشته و كمبودي در اين زمينه وجود ندارد. رئ
درصد  ٥٠تا  ٤٠بر اينكه مشكلي در تأمين خرماي ماه رمضان نداريم، اظهار داشت: مصرف خرما در ماه مبارك رمضان حدود 

 شود، ادامهكل مصرف ساالنه كشور استوي با بيان اينكه ميزان توليد خرما سال زراعي جديد تا اواخر شهريورماه مشخص مي
ها و شرايط كرونايي دليل تحريمهزار تن بوده است كه به ٢٥٠يك ميليون و  ٩٩ - ٩٨: طبق آمارها توليد خرما سال زراعي داد

    رو شديم، اما همين امر بيانگر موجودي باالي خرما در انبارها است./ايرنابا كاهش صادرات روبه
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  روزنامه كيهان  - ١٤٠٠فروردين  ٢١                                            

   دبير انجمن سنديكاي صنايع كنسرو مطرح كرد
  حذف تن ماهي از سفره مردم به دليل افزايش قيمت

يابد و در نهايت اين امر منجر دبير انجمن سنديكاي صنايع كنسرو گفت: با افزايش قيمت دالر، نرخ كنسرو ماهي افزايش مي
  شود. شار متوسط و ضعيف جامعه ميبه حذف اين كاال از سبد اق

قيمت كنسرو باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرين جزئيات بازار كنسرو ماهي اظهار كرد:گو باومحمد ميررضوي در گفت
 بندي، روغن، كارتن، قيمت ماهي و نوسان نرخ ارز است. با افزايش قيمت دالر، نرخ كنسرو ماهيتابعي از مواد بستهماهي

شود. وي درباره آينده يابد و در نهايت اين امر منجر به حذف اين كاال از سبد اقشار متوسط و ضعيف جامعه ميافزايش مي
يابد، اما هم ونقل، كارتن، قوطي و ورق؛ قيمت كنسرو ماهي افزايش ميبازار كنسرو ماهي گفت: با افزايش نرخ دستمزد، حمل

در هر تنواردات ماهيم كرد. دبير انجمن سنديكاي صنايع كنسرو با بيان اينكه ميزانتوان درصدي براي آن اعالاكنون نمي
بستگي دارد، اما با خروج ماهي از گروه كاالي يك و نرخ ارزسال متغير است، گفت: واردات تن ماهي به ميزان صيد داخل و

هزار  ٤٠يمت تن ماهي اواخر سال گذشته به عدم تخصيص ارز ترجيحي، واردات روند نزولي به خود گرفت. گفتني است، ق
اتحاديه بنكداران تومان رسيد كه علت آن، افزايش هزينه دالري تامين ماهي وارداتي و گراني قوطي كنسرو اعالم شد. رئيس 

مواد غذايي تهران گفته بود كه بهاي ماهي افسارگسيخته گران شده است و برخي توليدكنندگان، ماهي را از كشورهايي 
كنند. گراني تن ماهي به دو عامل بستگي دارد؛عامل نخست اينكه همچون هند، پاكستان، چين و تايلند به ايران وارد مي

شود و در ثاني به دليل افزايش قيمت آهن، هاي خارجي با دالر محاسبه ميها به دليل واردات ماهيقيمت برخي تن ماهي
اشاره به وضعيت نامساعد توليدكنندگان كنسرو تن ماهي تصريح كرده با  قيمت قوطي كنسرو هم گران شده است. آقاطاهر

هاي تمام شده و كاهش قدرت خريد بود: در گذشته تن ماهي براي توليدكنندگان سود بااليي داشت اما با افزايش هزينه
كردند كه قدرت خريد كافي كنندگان، سود آنها كم شده است. تا پيش از اين كنسرو تن ماهي را اقشاري خريداري ميمصرف

آيند و براي تهيه ماهي تازه نداشتند اما حاال با جهش قيمت كنسرو تن ماهي اين اقشار ديگر از عهده خريد اين كاال برنمي
  ماهي به دليل كاهش قدرت خريد مردم كمتر شده است. فروش تن
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  روزنامه دنياي اقتصاد  - ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                            

  
  بستهاي دامي در بنسفارش نهادهثبت

دليل وجود بوروكراسي دولتي، واردات نهادهتبديلي اتاق تهران اعالم كرد بهعضو كميسيون كشاورزي و صنايع  اقتصاد :دنياي
هاي آتي نيز بهبود پيدا نخواهد كرد. كاوه زرگران، مرغ در هفته خصوصي مختل شده و احتماال وضعيت توليدها توسط بخش

جايي اختيارات از دليل جابههاي دامي خبر داد و گفت كه از بيستم اسفندماه تاكنون بهسفارش نهادهماهه ثبتاز توقف يك
يي كه وارد هاها انجام نشده و حتي برخي محمولهسفارشي در حوزه نهادهوزارت صمت به وزارت جهادكشاورزي، هيچ ثبت

اند. به گزارش اتاق تهران، زرگران دليل نقص مدارك و مشخص نبودن نهاد متولي، امكان پهلوگيري و تخليه نيافتهشده نيز به
مورد نياز براي توليد  بيني وجود دارد كه نهادهسفارش اين پيشدليل تعلل در ايجاد سازوكارهاي موردنياز براي ثبتگفت: به

ها از وضعيت آب و بينيهاي آينده نيز بهبود پيدا نكند. اين در حالي است كه اگر پيشو وضعيت بازار در ماه مرغ فراهم نباشد
ها و واردات آن مانند گذشته در تامين نهاده«ها بيشتر خواهد بود. وي با بيان اينكه هوا نيز محقق شود، نياز به واردات نهاده

ها با موانعي هايي كه دولت ايجاد كرده، واردات نهادهدليل مشكالت و بوروكراسياد: بهادامه د» بردسر نميشرايط معمول به
جايي اختيارات از وزارت صمت به دليل جابهماه گذشته بهتراشي آن است كه از حدود يكاست؛ نمونه بارز اين مانعمواجه شده

سفارش آثار خود را شده و اين توقف يك ماهه در روند ثبتها انجام نسفارشي در حوزه نهادهكشاورزي هيچ ثبتوزارت جهاد
ها كه به عملكرد سامانه بازارگاه هاي آينده نشان خواهد داد. زرگران همچنين به برخي مشكالت در زمينه توزيع نهادهدر ماه
رسد اما اين نظر ميه الزم بهدر شرايط فعلي وجود سازوكاري نظير سامانه بازارگا«گردد، اشاره كرد. وي با بيان اينكه بازمي

سازي عملكرد واردكنندگان شده و ادامه داد: البته اين سامانه موجب شفاف» سامانه در تنظيم بازار ناموفق عمل كرده است
حال، عملكرد كننده نهايي مشخص شود. در عيناين امكان را فراهم كرده است كه مسير كاال از بدو ورود به كشور تا مصرف

توان به سرعت آن را ميونيم ساله گذشته بهبود يافته است؛ اما هنوز نقايص بسياري دارد كه يك امانه بازارگاه در بازهذاتي س
فروش دانست و گفت: فروش كاال براي فروشنده و نيز حذف عوامل برطرف كرد. او نقايص اين سامانه را نبود امكان پيش
ريزد و آنها قادر نخواهند بود كه عملكرد مناسبي داشته باشند. هم مياين مساله، جريان تامين نقدينگي توليدكنندگان را به

توجهي گيرد و در مقابل خدمات قابلاكنون تمام نقدينگي اين بخش به صورت انحصاري در اختيار بانك كشاورزي قرار مي
خريدار و فروشنده بايد اجازه داشته باشند با هر بانكي كه تمايل  دهد. در حالي كهوليد و تجارت ارائه نميرا نيز به بخش ت

ها را مورد پيگيري قرار دهند. زرگران افزود: به طوركلي وجود سامانه بازارگاه در شرايط فعلي دارند، موضوع داد و ستد نهاده
   رخي اشتباهات مايه تعجب است.كشور الزامي است اما پافشاري بر ادامه ب
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  روزنامه قدس  - ١٤٠٠فروردين  ٢١                                            

  
  خوراندن ترياك به مرغ گوشتي كذب است

 خراسان رضوي گفت: مساله استفاده از ماده مخدر ترياك در تغذيه مرغمديره انجمن صنفي مرغداران گوشتي  رييس هيات
  گيري آن كذب محض است. گوشتي براي وزن

هايي با مضمون استفاده از ماده مخدر ترياك از سوي انتشار متن و عكس نوشتهبه قدس همشهري آنالين به نقل از ايرنا 
در مردم پس از مصرف گوشت مرغ اخيرا در فضاي مجازي دست به دست پروش دهندگان مرغ و آثار سستي و خواب آلودگي 

گيري مرغ با استعمال ترياك به احمد بروغني در اين باره اظهار داشت: اين امر به هيچ وجه صحت ندارد و وزن  شود.مي
نكه افزايش وزن مرغ در پي وي با بيان اي منظور افزايش وزن، امري بر خالف عقل و اصول فني كشتار در كشتارگاههاست.

شود، افزود: در اي است كه با تخليه احشاي داخلي بدن مرغ پس از كشتار، به امري بي فايده بدل ميابتال به يبوست مساله
شود بنابراين نه از صورت اختالف زياد وزن مرغ قبل و بعد از كشتار، قطعا اين امر جزو نكات منفي براي مرغدار منظور مي

رييس هيات مديره انجمن  قي و نه از نظر فني انجام اين كار به هيچ وجه جذابيتي براي پرورش دهندگان مرغ ندارد.نظر منط
صنفي مرغداران گوشتي خراسان رضوي گفت: هيچ گزارشي از مصرف ماده مخدر در پرورش مرغ گوشتي دريافت نشده است 

هاي خبري هدفمند در آن سازيبه چند سال پيش و جريان و مطالب منتشر شده در فضاي مجازي در اين خصوص مربوط
هاي خود از داروهاي مجاز و تجويز شده بروغني تاكيد كرد: كليه مرغداران براي درمان و حتي واكسيناسيون گله زمان است.

ميليون قطعه  ٢٦ر دوره واحد توليدكننده مرغ گوشتي با ظرفيت توليد ه ٤٠٠هزار و  برند.توسط اداره كل دامپزشكي بهره مي
   هابرچسب كد خبر هزار نفري خراسان رضوي فعاليت دارند. ٤٠٠ميليون و  ٦در استان 
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  وطن امروز  - ١٤٠٠فروردين  ٢١                                            

  
  مردم؛ قرباني اصلي كارزار مرغ

هايي كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي مسؤوالن وزارت صمت نسبت به آمار و دادهكمتر از يك ماه از اعتراض نيلوفر زارع:  
گذرد. اواخر اسفندماه سال گذشته بود كه افزايش قيمت مرغ و ناتواني مسؤوالن در مهار آن، درباره توليد مرغ ارائه شده، مي

اد كشاورزي، اين وزارتخانه را مسؤول گراني مرغ دبير ستاد تنظيم بازار را بر آن داشت تا با كذب دانستن آمارهاي وزارت جه
هاي به وجود آمده در اين بخش بداند. انگشت اتهام وزارت صمت در حالي به سوي وزارت جهاد كشاورزي نشانه و بحران

دهد كه من و همكارانم در گراني مرغ نشان ميهاي خود اذعان كرد رفت كه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در صحبت
نقيض گوياي آن است كه وضعيت اظهارنظر ضدو ٢رسد ماحصل اين . به نظر ميايم موفق عمل كنيمستاد تنظيم بازار نتوانسته

 ٢پاسخ نماند و درست اعتراض وزير صمت به وزير جهاد كشاورزي اما بي  دهد.تر از آن است كه نشان ميبازار مرغ، آشفته
اي به وزير صمت نوشت نامه هر ديدي، بازديدي داردوزير جهاد كشاورزي به رسم ديرينه  روز پس از پايان تعطيالت نوروز،

شده به اين نكته اشاره بنديحسيني درباره فروش مرغ قطعهو حلقه تقصير را به گردن وي انداخت. خاوازي در نامه خود به رزم
صورت گسترده از سطح شهر، مرغ تحويلي اصناف به  ١٤٠٠فروردين  ١٥آمده در صبح روز عملهاي بهكرد كه بنا به بررسي

شود. وي در ادامه نامه نيز به الزاماتي گيرد و از فروش مرغ كامل خودداري ميشده در اختيار مردم قرار ميبنديشكل قطعه به
ها، ارسال مرغ تارگاههاي كشور از ساعت شروع تا پايان فعاليت كشمبني بر حضور نمايندگان وزارت صمت در همه كشتارگاه

هاي ابالغي و جلوگيري از هر گونه ها از نظر ميزان همكاري در راستاي سياستبندي كشتارگاهبه مقاصد مورد نظر، رتبه
كننده و توليدكننده خواست با همكاري سازمان بندي در سطح اصناف اشاره كرد. همچنين از سازمان حمايت مصرفقطعه

هاي مصوب، اقدامات الزم را انجام دهند. كشمكش و اختالف نظر ميان ه رعايت دقيق قيمتتعزيرات حكومتي نسبت ب
شده از سوي مركز آمار ايران از مسؤوالن و مديران دولتي بر سر وضعيت بازار مرغ در حالي ادامه دارد كه طبق آمار ارائه

ها مربوط به گوشت قرمز و گوشت گروه خوراكي، بيشترين افزايش قيمت در ٩٩كننده در اسفندماه سال شاخص قيمت مصرف
درصد نسبت به مدت  ٨٢بيش از  ٩٩ماه سال ماكيان بوده است. بر اساس اين آمار متوسط قيمت يك كيلوگرم مرغ در بهمن

تواني شده از تغييرات نرخ مرغ و استيصال و نابررسي وضعيت بازار مرغ، آمارهاي ارائه  افزايش داشته است. ٩٨مشابه سال 
دفاعي مردم براي تامين اين ماده خوراكي تنها يك نتيجه دارد و آن اينكه در كارزار دعواي مسؤوالن، مردم قربانيان اصلي و بي

   دهند.مديريت مسؤوالن را ميهستند كه تاوان ناتواني، ناكارآمدي و سوء
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  مه جوان روزنا - ١٤٠٠فروردين  ٢١                                            

  
  هاي دامي توقف يك ماهه ثبت سفارش نهاده

ها هاي زنجيره از توزيع نهادهفعاالن صنعت مرغداري از نبود مديريت در زنجيره توزيع گله دارند و معتقدند در تمام بخش 
ها هاي اخير بازار مرغ از بازار نهادهبرند. در ادامه جنجالكننده از ضعف مديريتي رنج ميمصرفگرفته تا رساندن مرغ به دست 

سفارشي جايي اختيارات از وزارت صمت به وزارت جهاد كشاورزي، هيچ ثبتاسفند تاكنون به دليل جابه٢٠رسد كه از خبر مي
  ها... در حوزه نهاده

دهه قدمت دارد. سالهاست كه عالوه بر مرغداران نعت مرغداري در ايران بيش از ششصسرويس اقتصادي جوان آنالين:
هاي وابسته به آستان قدس رضوي؛ بنياد مستضعفان و گروه اقتصادي كوثر در اين صنعت فعاليت بخش خصوصي، مرغداري

نظمي شد. مگر ين دچار آشفتگي و بيكنند. اما چه شد كه اوضاع توليد مرغ اين چنو بخش بزرگي از نياز كشور را تأمين مي
خبر باشند يا به چنين صنعتي كه با سبد خانوار ريزي و نياز صنعت به نهاده طيور بيشود كه متوليان توليد از ميزان جوجهمي

به ماه نياز كشور با تشكيل شركت پشتيباني امور دام، اين شركت موظف شد هميشه سه ٧٧توجه باشند؟ سالسروكار دارد بي
ها در دو سال اخير و افزايش مصرف مرغ در كشور، اين شركت سازي كند. اما با تشديد تحريمهاي دام و طيور را ذخيرهنهاده

ها به تدريج خالي شدند. محمد يوسفي، دبير انجمن در تأمين ارز مورد نياز براي تأمين ذخاير استراتژيك دچار مشكل شد و انبار
افزايد: زماني در استان تهران مي جوانگويد و در گفتگو با ها سخن مياز تعطيل شدن مرغداري پرورش دهندگان مرغ گوشتي

واحد رسيده است. دولت نهاده دولتي به ٥٠٠ها به كرد، اما درحال حاضر تعداد آنمرغداري گوشتي فعاليت مي ٦٠٠هزارو 
گويد: وي مي گيرد.نقل را كه به شدت گران شده ناديده ميدهد، اما هزينه آب و برق، دارو، كارگر و حمل و مرغداران مي

كرديم به دولت اعالم كرديم با مردم روراست باشيد. قيمت مرغ را بيني ميسال گذشته كه شرايط فعلي بازار مرغ را پيش
اما به اقشار مرفه جامعه  براي اقشار متوسط و آسيب پذير جامعه ارزان نگه داريد و با صدور كارت اين خانوار را حمايت كنيد،

ها هاي ما را ناديده گرفتند و نتيجه آن شد كه مردم براي خريد مرغ مورد نيازشان ساعتسوبسيد ندهيد. متأسفانه آقايان هشدار
اي در صف منتظر بمانند. وي در پاسخ به اينكه شايعاتي مبني براينكه در آستانه انتخابات رياست جمهوري، مرغ به حربه

گويد: اين موضوع را آوري رأي مرغ فراوان و ارزان شود يا بالعكس ميهاي آتي براي جمعتبديل شده باشد و در ماه سياسي
ها، جوجه يك روزه و از همه مهمتر توزيع تا كنم، اما در مقطع كنوني فقط عدم مديريت صحيح در توزيع نهادهتكذيب نمي

ست و تا زماني كه اين مديريت سرو سامان نگيرد، تأمين مرغ با مشكل هاي مردم موجب بروز مشكالت فعلي شده اسفره
همچنين عضو كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران،  استمرار مشكالت در وضعيت توليد مرغ مواجه خواهد بود.

ي مختل شده و احتماالً خصوصها توسط بخشروز گذشته اعالم كرد كه به دليل وجود بوروكراسي دولتي، واردات نهاده
به گزارش سايت اتاق بازرگاني تهران، كاوه زرگران از توقف  هاي آتي نيز بهبود پيدا نخواهد كرد.وضعيت توليد مرغ در هفته

جايي اختيارات از وزارت گويد: از بيستم اسفندماه تاكنون به دليل جابههاي دامي خبر داده و مييك ماهه ثبت سفارش نهاده
هايي كه وارد شده نيز ها انجام نشده و حتي برخي محمولهسفارشي در حوزه نهادهبه وزارت جهاد كشاورزي، هيچ ثبتصمت 
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عضو كميسيون كشاورزي و صنايع  اند.به دليل نقص مدارك و مشخص نبودن نهاد متولي، امكان پهلوگيري و تخليه نيافته
بيني وجود دارد كه نهاده سفارش اين پيشهاي موردنياز براي ثبتر ايجاد سازوكارافزايد: به دليل تعلل دتبديلي اتاق تهران مي

هاي آينده نيز بهبود پيدا نكند. اين در حالي است كه اگر مورد نياز براي توليد مرغ فراهم نباشد و وضعيت بازار در ماه
ها و تأمين نهادهوي با بيان اينكه  بيشتر خواهد بود.ها ها از وضعيت آب و هوا نيز محقق شود، نياز به واردات نهادهبينيپيش

هايي كه دولت ايجاد كند: به دليل مشكالت و بوروكراسيتأكيد مي بردواردات آن مانند گذشته در شرايط معمول به سر نمي
ماه گذشته به دليل يك تراشي آن است كه از حدوداست؛ نمونه بارز اين مانعها با موانعي مواجه شدهكرده، واردات نهاده

ها انجام نشده و اين توقف جايي اختيارات از وزارت صمت به وزارت جهاد كشاورزي هيچ ثبت سفارشي در حوزه نهادهجابه
وي با بيان  گاهادامه مشكالت در سامانه بازار هاي آينده نشان خواهد داد.يك ماهه در روند ثبت سفارش، آثار خود را در ماه

رسد، اما اين سامانه در تنظيم بازار ناموفق عمل در شرايط فعلي وجود سازوكاري نظير سامانه بازارگاه الزم به نظر ميه اينك
سازي عملكرد واردكنندگان شده و اين امكان را فراهم كرده است كه افزايد: البته اين سامانه موجب شفافمي كرده است

ونيم حال، عملكرد ذاتي سامانه بازارگاه در بازه يككننده نهايي مشخص شود. در عينصرفمسير كاال از بدو ورود به كشور تا م
توان به سرعت آن را برطرف كرد. زرگران نقايص اين ساله گذشته بهبود يافته است؛ اما هنوز نقايص بسياري دارد كه مي

گويد: اين مسئله، جريان تأمين وش دانسته و ميفروش كاال براي فروشنده و نيز حذف عوامل فرسامانه را نبود امكان پيش
ها قادر نخواهند بود عملكرد مناسبي داشته باشند. اكنون تمام نقدينگي اين ريزد و آننقدينگي توليدكنندگان را به هم مي

وليد و گيرد و در مقابل خدمات قابل توجهي را نيز به بخش تبخش به صورت انحصاري در اختيار بانك كشاورزي قرار مي
ها دهد. در حالي كه خريدار و فروشنده بايد اجازه داشته باشند با هر بانكي كه تمايل دارند، امر داد و ستد نهادهتجارت ارائه نمي

را مورد پيگيري قرار دهند. به طوركلي وجود سامانه بازارگاه در شرايط فعلي كشور الزامي است، اما پافشاري بر ادامه برخي 
   ه تعجب است.اشتباهات ماي
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  روزنامه خراسان  - ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                            

گزارش ها از توقف يك ماهه ثبت سفارش واردات نهاده هاي دام و طيور به دليل جابه جايي اختيارات از وزارت صمت به وزارت جهاد حكايت 

   دارد!
  شوك جديد ناهماهنگي به بازارملتهب مرغ

   
هاي دامي خبر داد. اتفاقي كه به گفته وي، ناشي از رئيس انجمن غالت ايران از توقف يك ماهه ثبت سفارش واردات نهاده

جا به جايي اختيارات از وزارت صمت به جهاد كشاورزي است! و در هر صورت تبعات آن بر بازار ملتهب مرغ مي تواند سنگين 
ضو كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران گفت: به دليل وجود بوروكراسي باشد.به گزارش مهر، كاوه زرگران، ع

هاي آينده نيز بهبود پيدا نخواهد خصوصي مختل شده و احتماالً وضعيت توليد مرغ در هفتهها توسط بخشدولتي، واردات نهاده
سفارشي صمت به وزارت جهاد كشاورزي، هيچ  جايي اختيارات از وزارتكرد.وي گفت: از بيستم اسفند تاكنون به دليل جابه

هايي كه وارد شده نيز به دليل نقص مدارك و مشخص نبودن نهاد متولي، ها ثبت نشده و حتي برخي محمولهدر حوزه نهاده
ول به سر ها و واردات آن مانند گذشته در شرايط معمتأمين نهادهاند.زرگران با بيان اين كه امكان پهلوگيري و تخليه نيافته

است؛ نمونه ها با موانعي مواجه شدههايي كه دولت ايجاد كرده، واردات نهاده، ادامه داد: به دليل مشكالت و بوروكراسيبردنمي
جايي اختيارات از وزارت صمت به وزارت جهاد كشاورزي تراشي آن است كه از حدود يك ماه گذشته به دليل جابهبارز اين مانع

هاي آينده نشان ها ثبت نشده و اين توقف يك ماهه در روند ثبت سفارش، آثار خود را در ماهحوزه نهادههيچ سفارشي در 
خواهد داد.پيش از اين نيز يكي از مشكالت مهم در زمينه تنظيم بازار مرغ، اختالف وزارتخانه هاي صمت و جهادكشاورزي 

وا، اجراي بخش هايي از قانون انتزاع بخش كشاورزي از وزارت بيان شده بود. دو سال قبل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ق
صمت را متوقف كرد. براساس قانون، وزارت جهاد كشاورزي، متولي نظارت بر كل زنجيره تامين مواد غذايي از توليد و واردات 

ب شده در دو ماه اخير با تا توزيع بود، پس از آن عمال وزارت صمت متولي نظارت بر واردات و توزيع بود كه اين مسئله موج
توجه به التهاب بازار مرغ، مسئوالن اين دو وزارتخانه، اشكال را متوجه وزارتخانه ديگر بدانند. هرچند اكنون با پيگيري مجلس 
و توافق دو وزارتخانه و پذيرش اين توافق از سوي رئيس جمهور پس از مخالفت اوليه، مسئوليت به طور كامل در حال انتقال 

زارت جهادكشاورزي است. اگرچه كندي اين جا به جايي تبعاتي از قبيل توقف يك ماهه ثبت سفارش واردات نهاده ها را به و
   به دنبال داشته است كه بايد براي اين تبعات فكري كرد.
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  ابتكار  - ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                            

   در سطح بازار بازتابي ندارد» حق نداردها«
  رمضانتداوم نابساماني در بازار كاالهاي اساسي در آستانه ماه

بازار كاالهاي اساسي پرمصرفي همچون مرغ و روغن در آستانه ماه مبارك رمضان همچنان با نوسانات شديدي همراه است 
مت و مشكل براي دسترسي مواجه هستند.به گزارش مهر، بازار كاالهاي و مردم براي تامين اين كاالها عالوه بر گراني، با زح

هاي عجيب دولتمردان شاهد روند صعودي قيمت بوده است و اين گراني طي تدبيريسال گذشته با برخي بياساسي طي يك
كفايت عرضه را هاي گذشته بارها وعده كاهش قيمت و هاي گذشته با كمبود عرضه نيز همراه شد؛ مسئوالن طي ماهماه

اند اما هم اكنون در آستانه ماه مبارك رمضان همچنان بازار برخي كاالهاي اساسي با نوسانات شديدي همراه مطرح كرده
هاي مرغ همچنان طوالني ها در صف معطل بمانند.صفاست و مردم براي تامين اين كاالها ناچارند در شرايط كرونايي، ساعت

هاي ها، بارها مردم را به صف مواد غذايي كشانده و اخيراً نيز صفتدبيريها و بيسوءمديريتهاي اخير برخي استطي ماه
بينيم و هنوز هم اقدامات دولتمردان از جمله تشكيل قرارگاه اي است كه ميطوالني براي خريد مرغ با نرخ دولتي، صحنه

ها را ارز دولتي و افزايش عرضه نتوانسته طول اين صفهزار تن مرغ با  ٥٠ساماندهي بازار مرغ، صدور مجوز براي واردات 
تومان افزايش  ٩٠٠هزار و  ٢٤تومان به  ٤٠٠هزار و  ٢٠كوتاه كند. قرارگاه ساماندهي بازار مرغ اخيراً قيمت مصوب مرغ را از 

دادند با افزايش قيمت مرغ داد تا توليدكنندگان انگيزه بيشتري براي توليد و عرضه مرغ به بازار داشته باشند؛ مسئوالن وعده 
هزار تومان بود نيز با افزايش توليد و عرضه، كاهش پيدا كند و به قيمت مصوب  ٣٠مصوب، قيمت مرغ غيردولتي كه باالي 

هاي سطح شهر تهران و بسياري ديگر از دهد همچنان در عمده مرغ فروشيهاي ميداني نشان مينزديك شود اما بررسي
ها در ميادين ميوه و تره هزار تومان است و براي دريافت مرغ با نرخ مصوب مردم بايد ساعت ٣٠ر از شهرها قيمت مرغ باالت

سال اخير افزايش قيمت چشمگيري بار در صف بايستند.قيمت برنج همچنان باال!برنج نيز از ديگر كاالهايي است كه طي يك
هزار تومان است ضمن اينكه  ١٩در بازار  ١١٢١دانه بلند  را تجربه كرده است. در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم برنج هندي

شود هاي متنوع و باالتر از نرخ مصوب عرضه ميتوماني، اما در بازار با نرخ ١٨٥٠٠برنج هندي با وجود داشتن قيمت مصوب 
يي دارند؛ قيمت هر هاي باالهاي ايراني نيز قيمتشود. برنجهزار تومان براي آن اعالم مي ٢٧و حتي  ٢٢، ١٩هاي و نرخ

هزار تومان است. قيمت هر كيلوگرم برنج طارم  ٢١هزار تومان و رمضاني  ٢٢كيلوگرم برنج پر محصولي مانند شيرودي حدود 
 ٤٢تومان و برنج هاشمي دودي  ٣٨،٥٠٠هزار تومان، برنج طارم محلي  ٣٥تا  ٣٠هزار تومان، برنج هاشمي  ٣٩تا  ٢٦معطر 

 ١٨فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران اخيراً در زمينه قيمت برنج گفته است: قيمت برنج هندي هزار تومان است.قاسم نوده
كس حق ندارد تومان تعيين شده است و هيچ ٧٠٠هزار و  ٨تومان، شكر  ٥٠٠هزار و  ١٢تومان، برنج تايلندي  ٥٠٠هزار و 

هر چقدر بتوانند «سطح بازار بازتابي ندارد و فروشندگان به قول يك خانم كارمند در » حق نداردها«تر بفروشد.اما اين گران
هزار توماناز ديگر كاالهايي كه مردم طي  ١٥٠كيلويي باالي  ٥روغن سرخ كردني نيست؛ روغن حلب ».بُرندگوش مردم را مي

ليتري مخصوص  ٢ل حاضر قيمت روغن اين مدت در خريد آن دچار مشكل هستند، روغن است؛ آن طور كه مردم گفتند در حا
هزار تومان است و  ٣٠هاي سطح شهر باالي تومان و در مغازه ٥٠٠هزار و  ٢٤اي حدود هاي زنجيرهپخت و پز در فروشگاه

ها در ساعات دهد فروشگاهاي هم نشان ميهاي زنجيرهشد. بررسي ميداني از فروشگاهروغن سرخ كردني هم پيدا نمي
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كشند ها صف ميگاهكنند و معموالً مردم هم براي خريد روغن در همان ساعات در فروشقفسه روغن را پر ميمشخصي از روز 
  شود.شود و عرضه دوباره روغن به روز بعد موكول ميشود، قفسه دوباره شارژ نميو وقتي موجودي قفسه تمام مي

چناني وجود ندارد بلكه ينه گفته است: در روغن كمبود آنحسني، دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي در اين زمقاسم علي
هزار تومان بخرد،  ١١٠يا  ١٠٠هزار توماني را  ٧١خورد، چراكه اگر مشتري بخواهد روغن بيشتر گران فروشي به چشم مي

روي قيمت روغن  دهد كه روغن وجود دارد اما گران است.به گفته وي رانت موجودكند؛ بنابراين اين مسئله نشان ميپيدا مي
شود و با برهم زدن اي ميتوماني به واردات روغن خام است كه منجر به سوءاستفاده عده ٤٢٠٠نباتي ناشي از اختصاص ارز 

زند.شبكه توزيع معيوب است دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي با بيان اينكه تعادل ميان عرضه و تقاضا، گراني را رقم مي
گذاري و توزيع در ن و توزيع روغن از صفر تا صد از جمله اختصاص ارز ترجيحي، تامين مواد اوليه، قيمتتمام فرآيند تامي

اختيار دولت است، افزوده است: ارز ترجيحي بايد از واردات روغن خام حذف شود تا رانت موجود روي قيمت روغن از بين 
رود و با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا، گران فروشي ي از بين ميبرود؛ اگر ارز ترجيحي حذف شود، انگيزه سوءاستفاده و دالل

از بين خواهد رفت. وي گفته است فارغ از فسادي كه ارز ترجيحي در بازار روغن ايجاد كرده، نبايد از نقش دالالن در شبكه 
كه حذف شددر اين ميان، بازار  توزيع هم افل بود؛ شبكه توزيع در ايران معيوب است و بايد اصالح شود.گوشت قرمز؛ كااليي

آور قيمت اين محصول باعث شده كه گوشت عمالً از سبد مصرف دهك پايين و حتي پرتالطم گوشت قرمز و افزايش سرسام
هزار تومان و  ١٦٢هاي ميداني ، قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفندي هم اكنون متوسط جامعه حذف شود. براساس گزارش

اصغر ملكي، رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با بيان اينكه هزار تومان است. در اين راستا علي ١٣١گوشت گوساله (مغز ران) 
توان قيمتي را براي گوشت اعالم كرد، گفت: در حال حاضر بازار در نوسان است و با توجه به اينكه تازه شروع هم اكنون نمي

ه در ماه مبارك رمضان اتفاق خاصي در بازار گوشت گوسفندي ها تثبيت نشده است.وي با اشاره به اينكبه كار كرده، قيمت
شود و زياد است ضمن اينكه توزيع گسترده مرغ كه در حال انجام است، دهد، اضافه كرد: عرضه دام به وفور انجام ميرخ نمي

هاي اخير، مردم در لشود قيمت گوشت نيز كاهش يابد. براساس تجربيات سابسيار در بازار گوشت تاثيرگذار است و باعث مي
 ٧دهند و بعد از آن شاهد ركود در بازار هستيم. به گفته وي طي سه روز اول ماه مبارك رمضان خريدهاي خود را انجام مي

الفساد اقتصاد ايرانبه روز اخير نيز قيمت گوشت گوسفندي بين شش تا هفت هزار تومان كاهش يافته است.ارز جهانگيري؛ ام
هاي غلط دولت براي تداوم پرداخت ارز ترجيحي به واردات برخي اقالم و مديريت ضعيف در مديريت حلقه رسد تصميمنظر مي

ترين داليل نابساماني بازار كاالهاي اساسي است؛ از عدم تخصيص به موقع ارز، عدم تامين به تامين تا توزيع اين اقالم مهم
گيري هايي است كه در شكليره تامين تا توزيع، از جمله ضعفگذاري دستوري و عدم نظارت صحيح بر زنجموقع تا قيمت

شرايط فعلي بازار نقش موثري داشته است و مردم را براي تامين اقالم اساسي مورد نيازشان به دردسر انداخته است. يعني نه 
حمت زيادي را متقبل شوند تنها گراني شديد اين اقالم به مردم تحميل شده بلكه براي دسترسي به همين اقالم گران، بايد ز

رود با توجه به درپيش بودن ماه مبارك رمضان، اقدامات ستاد تنظيم بازار براي ها در صف بايستند. انتظار ميو گاهاً ساعت
مديريت عرضه اين اقالم نمود بيشتري در بازار داشته باشد و مردم براي مصارف ماه رمضان در تامين اقالم با مشكالت 

   شوند. كمتري مواجه
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  اعتماد  - ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                            

  
  بيني موج جديد گراني مرغپيش

  اي نيست؟ هاي زنجيرهچرا مرغ در فروشگاه

اختيارات از وزارت صمت به وزارت جايي هاي دامي كه به دليل جابهندا جعفري با توقف ثبت سفارش واردات نهاده
هاي آينده، چندان بيراه نيست. از طرف ديگر، بيني موج جديدي از افزايش قيمت مرغ در هفتهجهادكشاورزي رخ داده، پيش

اي از عرضه مرغ خودداري كرده و در مقابل سوال مشتريان هاي زنجيرهدهد برخي از فروشگاههاي ميداني نشان ميبررسي
قيمت مرغ قرار است تغيير پيدا كند و به همين دليل عرضه مرغ در بسياري از نقاط متوقف شده «گويند كه اره ميدر اين ب

گفت: » اعتماد«مديره شركت مادر تخصصي توسعه صنعت طيور در اين باره به حميد فاضلي، مديرعامل و عضو هيات» است.
اي (بستهعرضه مرغ تكهر خاوازي وزير جهاد كشاورزي برگزار شد، در اولين جلسه قرارگاه ساماندهي مرغ كشور كه با حضو

اي هم به همين دليل بوده است. هاي زنجيرهبندي شده) در كليه واحدهاي صنفي ممنوع شد و علت نبود مرغ در فروشگاه
هاي بزرگ اقالم غذايي هها و فروشگابندي ممنوع استفاضلي ادامه داد: تا هفته گذشته برخي از سوپرماركتتوزيع مرغ بسته

هاي ها به فروشگاهبنديكردند اما مدتي است كه توزيع اين بستهبندي توزيع ميبندي و بستههاي قطعهمانند شهروند مرغ
است، اين در حالي هاي كوچك كال ممنوع بنديبندي و بستهبزرگ قطع شده و بر اساس مصوبه قرارگاه ساماندهي مرغ قطعه

گيرندگان قيمت است كه به لحاظ فضاي رواني در بازار اين كار درستي نبود و باعث نگراني مردم هم شده اما به زعم تصميم
گرفته است. وي با بيان اينكه ما هم با اين اقدام موافق نبوديم، افزود: فروشي صورت ميبندي باال بوده و گرانهاي بستهمرغ

بندي در بازار صحيح نيست و بهتر هاي قطعها اين تصميم پاك كردن صورت مساله است و ممنوعيت فروش مرغبه اعتقاد م
 ٢٥تا  ٢٠بندي گوشت مرغ بين آن است كه قيمت دقيق و درستي را براي اين منظور تعيين كنند زيرا اين واحدهاي بسته

چندان منطقي نيست و اين مساله اصال حل نشده است. وي با بيان اند و اين تصميم هزار نفر پرسنل دارند كه االن بيكار شده
اينكه با كمبود وزني مرغ مواجه هستيم، افزود: اين موضوع در بازار تاثير گذاشته و متاسفانه خود را نشان داده است اما با توجه 

بر استفاضلي تصريح كرد: بازار ار زمانبه افزايش توزيع نهاده تا چند وقت ديگر اوضاع بهتر خواهد شد. جايگزيني مرغ در باز
مديره هاي گذشته تخليه شده و تا جايگزين شدن مجدد مرغ در بازار يك مقدار زمان نياز است. مديرعامل و عضو هياتدر ماه

هاي شركت مادر تخصصي توسعه صنعت طيور در واكنش به اين موضوع كه برخي خريداران مرغ از وجود آب داخل مرغ
دهد اما گاهي ممكن است زمان حمل مرغ اين اتفاق بيفتد اما بسيار دارند، گفت: اين اتفاق به صورت عام رخ نمي كامل گله

محدود است و فراگير نيست.فاضلي ادامه داد: ريشه گراني مرغ نه از وزارت صمت است و نه وزارت جهاد كشاورزي بلكه 
توان گفت فالن ارگان يا سازمان و وزارتخانه باعث اين نابساماني نميساختار صنعت مرغداري در ايران بايد بازبيني شود و 

در توليد و توزيع مرغ شده است، كل ساختار صنعت توليد مرغ مشكل دارد و اين موضوع موجب شده امروز شاهد اين صف
كه منجر به اين كمبود  هاي طوالني خريد مرغ در شهرهاي مختلف شور باشيم.وي افزود: البته بايد گفت بخشي از اتفاقاتي

هاي رسمي و سازمان حمايت رقم گذاري صحيح مرغ در سال گذشته بود كه از طريق ارگانمرغ شده به دليل عدم قيمت
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كردند و توليدكنندگان نيز از اين موضوع ناراضي بودند و باعث تنش در خورد و آنها قيمت نامعقول و غيرمنطقي اعالم مي
هاي طيور نيز روبرو شدند.وي با بيان اينكه توليد در حال توليدكنندگان در مقاطعي با كمبود نهاده بازار شده بود ضمن آنكه

رسد. ما اميدواريم در آستانه ماه رمضان اين هزار تن مي ٨طور متوسط در كشور روزانه توليد مرغ به تعادل است، گفت: به
ريزي را مت متعادلي براي گوشت مرغ اعالم شده و سن جوجههاي خريد مرغ كاهش پيدا كند، البته در حال حاضر قيصف

ها حل خواهد شد. احتكار مرغ به صرفه نيستفاضلي اند كه قطعا انگيزه براي توليد باال رفته و اين تنشروز افزايش داده ٥٠نيز تا 
ه نيست زيرا مرغ زنده هر روز ها نيز گفت: احتكار در صنعت مرغداري اصال به صرفدر خصوص احتكار مرغ در برخي از استان

داشتن مرغ از سوي برخي از توليدكنندگان آن بود كه زمانبندي عرضه قبال اعالم نشده نياز به غذا و دارو دارد اما علت نگه
احتكار شده آدرس غلط به بازار است.فاضلي شود داشتند اما اينكه گفته ميها را مدت زمان بيشتري نگه ميبود و مرغداران مرغ

 ٢٤ها براي فروش تومان و درب مغازه ١٠٠هزار و  ١٧گذاري مرغ افزود: قيمت هر كيلو مرغ درب مرغداري با اشاره به نرخ
هاي هاي يك روزه و مرغشودوي همچنين در خصوص قاچاق جوجهتومان است. جوجه يك روزه قاچاق مي ٩٠٠هزار و 

به عراق خاطرنشان كرد: اين اتفاق به دليل افزايش قيمت ارز بوده كه مشوق قاچاقچيان شده البته بايد گفت نه تنها دار نطفه
در خصوص مرغ بلكه در خصوص ساير اقالم اساسي و دام و سوخت هم در حال انجام است اما در خصوص جوجه اين روند 

تن روزانه از كشور خارج كنند كه رقم زيادي هم نيست و  ٢٠چندان قابل مالحظه نيست و قاچاقچيان ممكن است حدود 
كنند. فاضلي گفت: بهتر است خيلي در بازار تاثيرگذار نيست اما افراد سودجو هميشه با تغييرات نرخ ارز اقدام به اين كار مي

د ضمن آنكه تشكلهاي مقطعي دست بردارند و تصميمات درازمدت در صنعت مرغداري اتخاذ شوگيريمسووالن از تصميم
ها را در توليد مرغ دخيل كنند تا با هماهنگي همه عوامل توليد اين فعاليت صورت گيرد. در اين ميان اولين كار اصالح ساختار 

  ها در بازار خواهيم بود. سازي در توليد رخ ندهد شاهد همين نابسامانيصنعت طيور است و تا زماني كه يكپارچه



 

21 
 

  آفتاب يزد  - ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                            

   قاليباف:
  كند!امروز مسئله مرغ با روح و روان مردم بازي مي

رئيس مجلس با بيان اين كه در دوران دفاع مقدس، رزمندگان و بسيجيان در صبح روز عمليات، فرماندهان خود را در پشت 
ديدند كه اين يكي از عوامل موفقيت در دوران دفاع مقدس بود، گفت: اكنون سوال اين است كه كنار خود ميخاكريزها 

بينند؟ به گزارش ايسنا، چشند، آيا مسئوالن را در كنار خودشان ميمردمي كه امروز در عرصه اقتصادي طعم فقر را مي
هان، معاونان، روسا و مديران ناجا كه در ستاد فرماندهي نيروي محمدباقر قاليباف در بيست و پنجمين همايش سراسري فرماند

هاي بزرگي نيز وجود دارد. قاليباف گفت: هايي روبرو هستيم، اما فرصتانتظامي برگزار شد، گفت: امروزه در كشور با چالش
انسته پا به پاي اين سه در حوزه مسائل سياسي، فرهنگي و اجتماعي، جامعه رشد قابل توجهي كرده، اما بخش اقتصادي نتو

حوزه پيش رود، كه داليل مختلفي مثل تحريم ها، سوء مديريت و... دارد كه در اين مدت اخير بحران كرونا هم به آن اضافه 
هاي ناب انقالب است؛ بايد يادآور شد شده است، اما ريشه اصلي اين امر، ناكارآمدي و دوري از مردم باوري و دوري از انديشه

هاي الهي است. رئيسه قوه مقننه كشور بيان كرد: بر اين اساس هاي انقالب ريشه در خداباوري و ايمان داشتن به سنتانديشه
دهند، لذا گاهي دوقطبي شوند و آن را تحت فشار قرار ميامروز دشمنان براي تضعيف نظام سياسي از حوزه اقتصاد وارد مي

هايي كه مردم با آن و صلح شده است. وي با اشاره به برخي ديگر از چالشفقر و غنا در كشور مهمترين از دوقطبي جنگ 
مواجه هستند، گفت: نظام بروكراسي اداري و اجرايي حاكم، اسب سركشي شده كه گاهي سوار آن هيچ تسلطي بر آن ندارد و 

ظيفه در گام دوم انقالب، تالش برد كه ضعف بزرگي است. قاليباف با تاكيد بر اين كه بدون شك مهمترين ووي را با خود مي
ها است، اضافه كرد: به عنوان نمونه هم اكنون معيشت مردم تحت فشار قرار گرفته براي كاهش فاصله ميان بايدها و واقعيت

كند و شاهد معضالت اقتصادي در كشور هستيم تاجايي كه مسئله تامين و توزيع مرغ به سادگي با روح و روان مردم بازي مي
مسائل به دليل ضعف مديريت است و نه ضعف نداشتن و كمبود منابع. رئيس قوه مقننه كشورمان تصريح كرد: به  كه اين

كشند و در صف مرغ براي زنند، اما در طرفي ديگر مردم رنج ميهاي دنيا در مقابل اراده ملت زانو ميعبارتي امروزه ابرقدرت
ها را به حداقل ممكن برسانيم. قاليباف بايد فاصله بين بايدها و واقعيت شان حضور دارند، لذابرآوردن انتظارات حداقلي

گفت كه برخي از موضوعات درخصوص اهميت رابطه بين كارگزاران و مديران بين مردم تصريح كرد: شهيد بهشتي هميشه مي
مردم، هرگز نبايد حجابي باشد؛  در فرهنگ اسالمي مانند عدالت، قطعي است، لذا در رابطه بين كارگزاران در نظام اسالمي و

حق مردم است بدون هيچ مانع، آجودان و رئيس دفتر بتوانند با مديران خود صحبت كنند كه اگر اين مورد برطرف نشود سبب 
شود. رئيس نهاد قانونگذاري كشورمان تصريح كرد: در دوران دفاع مقدس، رزمندگان ها ميايجاد فاصله ميان باورها و واقعيت

ديدند كه اين مهم يجيان در صبح روز عمليات، فرماندهان قرارگاه، لشگر و گردان خود را در پشت خاكريزها كنار خود ميو بس
عامل موفقيت در دوران دفاع مقدس بوده است؛ اكنون سوال اين است كه مردمي كه امروز در عرصه اقتصادي طعم فقر را 

كند، تهمت بينند؟ وي اظهار كرد: دشمن خبيث نيز متاسفانه هر روز تالش ميچشند، آيا مسئوالن را در كنار خودشان ميمي
هاي مختلف دروغ را به جامعه تزريق كند، لذا بايد توجه جديد به رابطه كارگزاران نظام و مردم داشت؛ در اين بين گروه

ها داده يق، به موقع و سريع به خواستهكنند كه گاهي با يكديگر متضاد است و اگر پاسخ دقهاي متعددي را مطالبه ميخواسته
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نشود، هر روز با مسائل مختلفي مواجهيم؛ به عنوان مثال در حوزه افزايش حقوق ها، در تامين اجتماعي براي برخي كف حقوق 
فانه ها نيز هيچ تناسبي ندارند و منصميليون تومان ديده شده و افزايش حقوق ٦بيني و برخي ديگر ميليون تومان پيش ٢زير 

شناسي بايد مواردي مانند عدالت، مبارزه با فقر، تبعيض و... مورد توجه قرار گيرد. رئيس مجلس نيست، بنابراين در حوزه جامعه
شوراي اسالمي، روزمرگي را از ديگر مشكالت جامعه دانست و افزود: روزمرگي با تار و پود انقالب اسالمي و اقدام جهادي 

بايد شاهد حركت، جوشش و پويايي در سيستم نظام باشيم وعدم تحقق اين موضوع سبب ناكارآمدي  سازگاري ندارد، لذا هميشه
   شود.نظام اداري و اجرايي كشور مي
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  روزنامه سبزينه  - ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                            

  
  ريزي براي ثبات بازار مرغميليون قطعه جوجه١٢٥تصويب 

  رود. سمت ثبات ميبا اقدامات مناسب قرارگاه ساماندهي مرغ بازار اين محصول به

اندازي قرارگاه ساماندهي مرغ كشور در ابتداي سال جاري فعاالن بخش معتقدند اقدامات اين قرارگاه براي ساماندهي با راه
هايي همچون واحدهاي نبايد به مشاغل و صنف بازار اين محصول موثر بوده است، با اين وجود براي پيشبرد اهداف اين ستاد

تواند گره كار را باز كند و در ادامه نيز صورت قطعي مياندازي اين قرارگاه بهكارشناسان معتقدند راه بندي آسيب رساند.بسته
كه اين صنعت  گيرندگان اين قرارگاه انديشيده شود، چرابايد تمهيداتي براي ساماندهي هميشگي بازار مرغ از سوي تصميم

هاي مشاور عالي اتحاديه سراسري مرغداران، در آخرين جلسه بيمار است و نياز به كارهاي درماني اساسي دارد. بر اساس گفته
شود بازار مرغ به بيني ميريزي براي ثبات بازار مرغ مصوب شده كه با تحقق آن پيشميليون قطعه جوجه١٢٥اين قرارگاه 

توليد مرغ كم نيست، فقط بايد نظام مديريت با توليد هماهنگ   ضان شاهد تنشي در اين بازار نباشيم. ثبات برسد و در ماه رم
گذاري مرغ و به عبارتي اصالح قيمت اين محصول، شود مشاور عالي اتحاديه سراسري مرغداران به بازار گفت: در بحث قيمت

گيرنده ما است و اگرچه در اين مركز حضور نداريم، اما افراد تصميممسئوالن قرارگاه اقدامات خوبي انجام دادند و مورد تأييد 
در اين قرارگاه با ما در خصوص قيمت مرغ در ارتباط بودند. محمدعلي كمالي سروستاني افزود: شروع به كار اين قرارگاه قطعاً 

كه اين ستاد بنا است موانع سر راه توزيع ها حاكي از اين است تواند در ساماندهي بازار كارآيي داشته باشد، چرا كه شنيدهمي
اند و نتايج كار هم خوب بود. وي ادامه داد: اگر با اين روند اقدامات اقدامات خوبي هم در اين زمينه انجام داده  را بردارد كه

چون توليد كم نيست و لذا نظام مديريتي بايد با توليد هماهنگ شود. مشاور رسد، اخير ادامه يابد، قطعاً بازار مرغ به آرامش مي
تن است كه از ابتداي هفته گذشته ١٠٠هزار و عالي اتحاديه سراسري مرغداران يادآور شد: ميزان نياز روزانه بازار به مرغ يك

هزار ان عرضه حال حاضر روزانه مرغ را يكسروستاني ميزعرضه آن افزايش يافته و اكنون به بيش از حد نياز رسيده. كمالي
تن اعالم كرد. وي با اشاره به آخرين جلسه قرارگاه ساماندهي مرغ كشور اظهار كرد: آخرين جلسه ٦٠٠هزار و تا يك ٤٠٠و 

امه قرارگاه ساماندهي مرغ كشور با تأكيد بر تنظيم بازار ماه رمضان تشكيل شد. مشاور عالي اتحاديه سراسري مرغداران اد
ريزي هر ميليون قطعه بيش از جوجه١٥ميليون قطعه را تصويب كرد كه ١٢٥ريزي به ميزان داد: قرارگاه ساماندهي مرغ جوجه

روز عنوان كرد و افزود: همچنين ٥٠به  ٤٥سروستاني ديگر تصميم اين ستاد را افزايش دوره پرورش مرغ از ماهه است. كمالي
هاي دامي موقع نهادهله سوياي دولتي افزايش خواهد داشت. وي تصريح كرد: تأمين بههاي دامي ذرت و كنجاسهميه نهاده

ها را براي ثبت سفارش در اختيار توليدكنندگان قرار داده است. به نيز در دستور كار است و در اين راستا سامانه بازارگاه نهاده
هاي عمده توليدكننده مرغ مانند گيالن، مازندران و گلستان گفته مشاور عالي اتحاديه سراسري مرغداران، در حال حاضر استان

بيني كرد سروستاني پيش ها گذاشته شده، در حال تأمين بازار مرغ پايتخت هستند. كمالياي كه بر عهده آنبر اساس وظيفه
به اين سوال كه اگر  با ادامه اين روند قيمت مرغ در ماه رمضان به زير نرخ مصوب كاهش يابد. اين مقام مسئول در پاسخ

بندي را قطع كردند، گفت: در اين خصوص بنده اطالعي ندارم، با اين وجود توليد كم نيست، پس چرا سهميه واحدهاي بسته
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تر حل ميبنده شخصاً موافق اين شيوه برخورد نيستم، اما در كل هر چقدر بازار را به حالت عادي برگردانيم، مسائل سريع
ماندهي مرغ براي صنعت بيمار مرغداري ضروري است نايب رئيس كانون صنفي مرغداران گوشتي كشور قرارگاه سا   شود. 

ها ها و بحرانهاي متعددي بوده و است و بخش اعظم اين چالشنيز گفت: صنعت مرغداري و توليد و توزيع مرغ دچار چالش
رگاه متمركز كه داراي اختيارات كافي براي كنترل، هم دامن صنعت را گرفته و هم دامن بازار مصرف را؛ لذا وجود يك قرا

نژاد افزود: خوشها مفيد باشد. حبيب اسداهللاتواند براي كاهش معضالت و چالشپايش و نظارت بر توليد و توزيع باشد، مي
گيرد، رت ميبختانه تصميمات خوبي طي اين چند روز از سوي اين قرارگاه اتخاذ شده و اميدوار هستيم كه با تالشي كه صو

التهابات و نوسانات بازار كامالً از بين برود. وي در خصوص ضرورت وجود چنين قرارگاهي خاطرنشان كرد: در يك سيستم 
بيمار الزم است كه پزشك متخصص حضور داشته باشد و كارهاي درماني را انجام دهد و چون مرغداري يك صنعت بيمار 

سري عوامل و جريانات ورود كنند و اين عارضه را اري كه براي آن تعريف شده، يكاست، بنابراين الزم است خارج از سازك
دانيد، هدف طور كه ميبندي نيز گفت: همانكاهش دهند. اين مقام مسئول در خصوص عدم تحويل مرغ به واحدهاي بسته

هاي هدف جامعه برسد. نه به دهكشود، اين است كه اين يارااي كه براي كاالهاي استراتژيك اختصاص داده مياز يارانه
هاي جامعه برسد، به اي كه بايد به دست دهككنيم، عمالً يارانهبندي تعريف ميبندي و بستههايي مانند قطعهوقتي سيستم

كاذبي ها و سودهاي گاه كند. وي ادامه داد: تعرفهرود كه اين محصول را تبديل به يك كاالي الكچري ميسمت و سويي مي
هاي پايين جامعه به اين محصول نهايي شود كه درصد دسترسي دهككنند، باعث ميبندي اعمال ميكه واحدهاي بسته

نژاد تصريح كرد: به اعتقاد بنده تا زماني كه شرايط كامالً پايدار نشود، حذف توزيع مرغ به صورت كاهش پيدا كند. اسداهللا
كه تواند به كاهش التهابات و نوسانات بازار كمك كند؛ بنابراين بعد از اينست و ميبندي تصميم خوبي ابندي و قطعهبسته

تا    شرايط پايدار شد، قطعاً اين واحدها نيز مجدداً وارد چرخه خواهند شد و طبق روال قبل كارهاي خود را انجام خواهند داد. 
مدت خوب و موثر كنم كه اين تصميم در كوتاهم تأكيد ميشود وي ادامه داد: باز هيك ماه آينده شرايط بازار مرغ عادي مي

كه مانند ما مرغداران ها حمايت شود، نه اينشوند، بايد به نوعي از آناي از اين تصميم متضرر ميبوده است، اما اگر عده
ر خصوص تخمين ها نشود. نايب رئيس كانون صنفي مرغداران گوشتي كشور دچندين ماه ضرر بدهند و هيچ حمايتي از آن

تر از يك ماه شرايط به حالت زمان پايداري شرايط نيز اظهار داشت: به نظر بنده اگر شرايط به همين شكل پيش برود، در كم
ها موجب شد نژاد در خصوص حجم توليد نيز گفت: توليد به اندازه هميشگي بوده، اما برخي كوتاهيگردد. اسداهللاعادي برمي

  در دسترسي به اين محصول مشكالتي داشته باشند.  كه در ايام عيد مردم
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  روزنامه كيهان  - ١٤٠٠فروردين  ٢١                                            

  
  درصدي قيمت برنج از سازمان حمايت تا بازار ٣٠فاصله 

كنندگان و توليد كنندگان، قيمت برنج در بازار برنج توسط سازمان حمايت مصرفبا وجود اعالم حداقل و حداكثر قيمت انواع 
  رسد. ها در آستانه ماه مبارك رمضان به فروش ميدرصد بيشتر از اين قيمت ٣٠حداقل 

 كنندگان و توليد كنندگان براي هركيلوگرم برنج طارم اعالبه گزارش تسنيم، قيمت مصوب و اعالمي سازمان حمايت مصرف
تومان  ٢١٨٠٠تومان، پاكستاني  ٣١٢٠٠تومان، خزر  ٣٤٣٠٠تومان تا  ٢٩٣٠٠تومان، برنج هاشمي  ٣٤٣٠٠تومان تا  ٣٠٧٠٠

تومان است  ١٥٣٠٠تا  ١٢٥٠٠تومان و برنج تايلندي  ٢٣٧٠٠تومان تا  ٢٠٤٠٠دانه باند  ١١٢١تومان و برنج هندي  ٢٤٨٠٠تا 
ار متفاوت است. بنابر اين گزارش با وجود اعالم قيمتهاي فوق از سوي سازمان هاي موجود در بازها با واقعيتاما اين نرخ

) است؛  ١١٢١هزار تومان (برنج هندي دانه بلند  ١٩ترين برنج خارجي موجود در بازار حمايت اما قيمت هر كيلوگرم از ارزان
هاي متفاوت و بااليي دارند به طوري كه يمتهاي ايراني نيز قگذاري شده است. برنجهزار تومان نيز قيمت ٢٧برنج هندي تا 

هاي پرمحصولي مانند شيرودي و ندا است؛ قيمت هر كيلوگرم برنج پرمحصولي مانند هاي ايراني نمونهترين نوع برنجارزان
هاي كم محصول نيز قيمت هر كيلوگرم برنج هزار تومان است. در ميان برنج ٢١هزار تومان و رمضاني  ٢٢شيرودي حدود 

تومان و برنج هاشمي دودي  ٣٨٥٠٠هزار تومان، برنج طارم محلي  ٣٤تا  ٣٠هزار تومان، برنج هاشمي  ٣٩تا  ٢٦طارم معطر 
تومان، برنج  ٥٠٠هزار و ١٨اتاق اصناف ايران در اين ارتباط گفت: برنج هندي هزار تومان است. قاسم نوده فراهاني رئيس ٤٢

تر بفروشد. البته وي توضيح نداد كه كس حق ندارد گرانتومان است و هيچ ٧٠٠ار و هز٨تومان، شكر  ٥٠٠هزار و ١٢تايلندي 
اتاق درصدي قيمت برنج در بازار چگونه رخ داده است؟! رئيس٣٠تر بفروشد پس اين گراني اگر هيچ كس حق ندارد گران

ان ماه رمضان به فروشندگان و اصناف ها تا پايكاالي مشمول در همه فروشگاه ١٨اشاره به توزيع اصناف در عين حال با 
   ها را با حداقل سود ممكن عرضه كنند. مناسبت ماه مبارك رمضان كاالتوصيه كرد به
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  روزنامه خراسان  - ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                            

  
  درصدي قيمت رسمي و بازاري برنج ٣٠تفاوت 

 ٣٠با وجود اعالم حداقل و حداكثر قيمت انواع برنج توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان، اين محصول در بازار حداقل  
درصد بيشتر از اين قيمت ها در آستانه ماه رمضان به فروش مي رسد. به گزارش تسنيم، براساس قيمت مصوب سازمان 

تومان، خزر  ٣٤٣٠٠تومان تا  ٢٩٣٠٠تومان، برنج هاشمي  ٣٤٣٠٠ان تا توم ٣٠٧٠٠حمايت براي هر كيلوگرم برنج طارم اعال 
تومان و برنج  ٢٣٧٠٠تومان تا  ٢٠٤٠٠دانه بلند  ١١٢١تومان، برنج هندي  ٢٤٨٠٠ تومان تا ٢١٨٠٠تومان، پاكستاني  ٣١٢٠٠

هزار تومان است  ١٩جي موجود تومان است اما در بازار قيمت هر كيلوگرم از ارزان ترين برنج خار ١٥٣٠٠تا  ١٢٥٠٠تايلندي 
هزار تومان نيز قيمت گذاري شده است. برنج هاي ايراني هم قيمت هاي متفاوت و بااليي دارند به طوري  ٢٧و برنج هندي تا 

كه ارزان ترين نوع برنج هاي ايراني، نمونه هاي پرمحصولي مانند شيرودي و نداست؛ قيمت هر كيلوگرم برنج پرمحصولي 
هزار تومان است. در ميان برنج هاي كم محصول نيز هر كيلوگرم برنج  ٢١هزار تومان و رمضاني  ٢٢حدود  مانند شيرودي

   هزار تومان، به فروش مي رسد. ٣٤تا  ٣٠هزار تومان و برنج هاشمي  ٣٩تا  ٢٦طارم معطر 
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  روزنامه همشهري  - ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                            

  
  آغاز شفافيت در معامالت بازار برنج

گري و كمك با آغاز معامالت گواهي سپرده برنج در بورس، گام نخست براي شفافيت در معامالت بازار برنج، كاهش واسطه
به تامين مالي شاليكاران برداشته شد كشاورزي با آغاز معامالت گواهي سپرده كااليي برنج طارم مازندران در بورس كاال از 

گري و كمك به تامين مالي شاليكاران برداشته فروردين، گام عملي براي شفافيت در معامالت بازار برنج، كاهش واسطه١٤
در بورس كاال آغاز شده و از اين  ١٣٩٤گزارش همشهري، معامالت گواهي سپرده كااليي محصوالت كشاورزي از سالشد.به 

هاي بعد معامالت زعفران، ت و جو دامي استفاده شد. همچنين در سالابزار براي اجراي سياست حمايتي قيمت تضميني ذر
عنوان يك دارايي پايه اندازي شد. اكنون برنج نيز بهپسته، زيره، كشمش و رطب مضافتي در قالب گواهي سپرده كااليي راه

به انبار مورد پذيرش بورس كاال توانند محصول خود را جديد به اين بازار اضافه شده است، در قالب اين بازار كشاورزان مي
برنج هاشمي گيالن در بورس كاال مبادله  ٩٧فعال يك انبار در آمل پذيرفته شده است. پيش از اين در سال تحويل دهند كه 

شود. كشاورزان بار است كه از ابزار گواهي سپرده براي معامالت برنج در بورس كاال استفاده ميشده بود اما اين براي نخستين
توانند با رعايت استانداردهاي مدنظر انبار، برنج خود را در بورس كاال عرضه كنند. همه مناطق شمالي ازجمله گيالن نيز مي

كارشناسان گشايش نماد معامالتي گواهي سپرده كااليي برنج طارم مازندران را گامي مهم براي شفافيت در معامالت بازار 
جواد فالح، مدير توسعه بازار فيزيكي بورس   دانند. نحوه عرضهين مالي شاليكاران ميگري و كمك به تامبرنج، كاهش واسطه
توانند هاي درنظر گرفته شده ميباره توضيح داد: كشاورزان پس از شاليكوبي محصول، با توجه به استانداردكاالي ايران در اين

محصول خود را به انبار پذيرفته شده تحويل بدهند، مسئوالن انبار پس از بررسي برنج از لحاظ كمي و كيفي و تطبيق آن با 
كنند كه اين قبض در روز كاري بعد تبديل به گواهي هاي از پيش اعالم شده، براي كشاورز قبض انبار صادر مياستاندارد

كند. هر گواهي سپرده كااليي معادل رقه بهادار در بازار سرمايه قابليت معامله پيدا ميعنوان يك وشود كه بهسپرده كااليي مي
اكنون تن برنج در انبار مورد پذيرش بورس كاال سپرده شده است كه هم١٢٦كنون يك كيلوگرم برنج است.فالح گفت: تا

اندازي شده تا در سال ايم، اين بازار راهفتهشود. اكنون كه از فصل برداشت برنج فاصله گرهمين مقدار عرضه و معامله مي
زراعي بعدي و با آغاز فصل برداشت محصول جديد، اين نوع معامله در بازار بين كشاورزان و ساير سهامداران معرفي شده 

بي باشد.مدير توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي ايران گفت: برنجي كه اكنون عرضه شده محصولي است كه از خروجي شاليكو
گيرد، اما چنانچه خريدار قصد تحويل كيلوگرمي مورد معامله قرار مي ٨٠تا  ٧٠هاي دست آمده و هنوز بوجار نشده و در كيسهبه

كيلوگرم گواهي سپرده كااليي برنج خريداري كرده باشد.او تأكيد كرد: البته  ١٠٠محصول از انبار را داشته باشد، بايد حداقل 
هاي تواند متناسب با درخواست خريدار، محصول را با اخذ هزينهبا انبار شده است، مسئول انبار ميباتوجه به مذاكراتي كه 

كيلوگرمي تحويل دهد. فالح گفت: ١٠هاي بنديهاي برنج از آن، در بستهدانهمربوط پس از انجام فرايند بوجاري و حذف نيم
توانند براي مصارف شخصي خود از ها و حتي خانواده هم ميهكنندكيلوگرم است مصرف١٠٠از آنجا كه حداقل ميزان تحويل 

المللي اين بازار برنج مورد نياز خود را دريافت كنند. مزيت معامالت گواهي سپرده برنج براي كشاورزانمديرعامل مركز بين
ت: شاليكاران مازندران تجارت برنج ايران هم كه وظيفه تأييد كيفي محصوالت عرضه شده در بورس كاال را برعهده دارد، گف
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اگر بخواهند محصولشان را مستقيم در بورس به فروش برسانند بايد كد بورسي دريافت كنند.سيداسماعيل يزدان گفت: پس 
كند كه دهند، اين مركز گواهي سپرده كااليي برايش صادر مياز آنكه كشاورزان محصولشان را به مركز تجارت تحويل مي

تواند دوباره با ارائه اين گواهي به شود.او افزود: بعد از صدور گواهي سپرده كشاورز ميبر محسوب مينوعي اوراق بهادار معت
مركز، محصولش را تحويل بگيرد يا از آن براي دريافت تسهيالت بانكي استفاده كند. كشاورزان همچنين در حالت سوم مي

نقايص اساسي موجود در بازار برنج مازندران را حاشيه سود زياد آن  توانند اين اوراق را به فرد ديگري واگذار كنند.او يكي از
شود و برنج ايراني با براي دالالن دانست و گفت: با عرضه اين محصول در بورس كاال، حاشيه سودهاي غيرواقعي حذف مي

از بورس كاال خريداري  پناه افزود: وقتي خريدار برنج عرضه شده رارسد.يزدانكننده ميدست مصرفتري بهقيمت مناسب
  كيلويي جلوي در منزل تحويل بگيرد. ١٠هاي درصد از قيمت روز معامالت، برنج را در كيسه١٦تواند با پرداخت كرد، مي
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  روزنامه همشهري  - ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                            

  
  جات در ميادينافت قيمت صيفي

گزارش همشهري، نرخنامه جديد به بار كاهش يافت.قيمت بعضي از اقالم صيفي و محصوالت فرنگي در ميادين ميوه و تره
دهد طي هفته گذشته قيمت بعضي محصوالت ازجمله خيار، فلفل بار شهرداري تهران نشان ميسازمان ميادين ميوه و تره

شوند قلم محصول فرنگي را شامل مي٩كاهش يافته است. اين محصوالت كه در مجموع دلمه و كدو در اين مراكز خريد 
ماه فرنگي و بادمجان دلمه كه در سومين هفته فرورديناي رنگي و سبز، كدوي مسمايي، ترهعبارتند از: انواع خيار، فلفل دلمه

ها بوديم كه براساس اهش قيمت در بخش ميوهتري نسبت به هفته دوم عرضه شدند. پيش از اين نيز شاهد كبا قيمت پايين
تر شدند. البته قيمت چند محصول ازجمله بادمجان تومان ارزان ١٠٠٠تا ٣٠٠هايي مثل ليموشيرين، پرتقال و سيب بين آن ميوه

مديريت زميني و كاهو نيز طي هفته قبل در اين مراكز اندكي افزايش پيدا كرد.به موجب آخرين نرخنامه سازمان قلمي، سيب
تومان كاهش؛ هر كيلوگرم ١٧٠٠اي با خيار گلخانه   ميادين شهرداري تهران، محصوالتي كه قيمت آنها كاهش يافته عبارتند از:

خيار رسمي و رويال با هزار تومان كاهش؛ هر   تومان٨,٣٠٠خيار كوتاه با هزار تومان كاهش؛ هر كيلوگرم    تومان٩,٢٠٠
تومان كاهش؛ ١٤٠٠فلفل دلمه سبز با   هزار تومان٤تومان كاهش؛ هر كيلوگرم ٥٠٠دي با خيار ساال  تومان٧,٣٠٠كيلوگرم 

تومان ٦٠٠كدوي مسمايي با    تومان٥,٩٠٠تومان كاهش؛ هر كيلوگرم ٥٠٠فلفل دلمه رنگي با    تومان٧,٥٠٠هر كيلوگرم 
تومان ٢٠٠بادمجان دلمه با   مانتو٨,٥٠٠تومان كاهش؛ هر كيلوگرم ٤٠٠فرنگي با تره  تومان٥,٩٠٠كاهش؛ هر كيلوگرم 

    تومان است.٤,٥٠٠كاهش؛هركيلوگرم
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  ايران - ١٤٠٠فروردين  ٢٢                      
  ميليون هكتار از اراضي كشاورزي در معرض خشكسالي٣,٨

  از كاهش بارندگي و تأثير آن بر توليد گزارش دادند » ايران«گو با ومسئوالن در گفت

  هاي روغني بيشترين كاهش توليد بر اثر كاهش بارش را دارد گندم، جو، سبزي، صيفي و دانه

  خبرنگار سهيال يادگاري

  
بيني كرده بود، اين كم بارشي اكنون به بهارامسال سازمان هواشناسي سال گذشته، پاييز و زمستان كم بارشي را در كشور پيش

تا  ٩٩مي گويد: از مهر سال » ايران«گو با ورئيس سازمان هواشناسي در گفتطور كه سحر تاجبخش، هم منتقل شده و آن
كاهش بارش، نگراني در مورد  ايم.تا كنون داشته ١٣٧٠سالي است كه بيشترين كم بارشي را از سال  ٥، جزو ١٤٠٠شهريور 

ميان با توجه به اينكه بيش از كند. در اين تأمين آب شرب، آب كشاورزي، ذخاير آبي و مديريت تأمين آب را تشديد مي
ميليون هكتار اراضي كشاورزي ديم است، بر اثر كاهش بارش و خشكسالي، كاهش توليد در بخش ديم و بويژه توليد گندم ٦

بيني شده است.خسارت خشكسالي بر توليدسيدمحمدموسوي، مديركل دفتر مديريت بحران و كاهش مخاطرات وزارت پيش
گزارشي از ارزيابي اين وزارتخانه از خسارت احتمالي خشكسالي امسال بر بخش توليد » ايران«گو با وجهاد كشاورزي در گفت

 ٥٠ها نسبت به مدت مشابه سال قبل فروردين امسال، بارش ١٥و تا  ١٤٠٠-٩٩را ارائه كرد. به گفته موسوي در سال زراعي 
ش ميزان بارش، توزيع زماني و مكاني نامناسب بارندگي، درصد كاهش دارد.موسوي افزود:كاه ٤٠درصد و نسبت به بلند مدت 

ميليون هكتار اراضي كشاورزي در  ٣,٨افزايش ميانگين نسبي دما و افزايش تبخير تبعات نسبتاً گسترده خشكسالي به بيش از 
گفت:  ميليون تن افت محصوالت باغي و زراعي در اين سطح از اراضي شده است.موسوي ٤بيني استان است و پيش ٢٤

هزار هكتار از اراضي كشاورزي متأثر از كم بارشي،  ٤٧٨ها معرف اين واقعيت است كه حدود بررسي و برآورد اوليه از استان
گفته مديركل دفتر مديريت بحران ميليون هكتار سطح مواجه با افت توليد خواهد داشت. به ٣,٢سطح غيرقابل برداشت و حدود 

ميليون هكتار اراضي كشاورزي ارزيابي اوليه شده تا آخر بهمن  ٨,٧٥شاورزي از كل حدود و كاهش مخاطرات وزارت جهاد ك
بيني كاهش توليد علوفه در ها پيشدرصد آن بيمه بوده است.يكي ديگر از آثار كاهش بارش ٢٩استان،  ٢٤سال گذشته در 

گندم، جو، سبزي، صيفي، نباتات علوفه اي و ها بينيكند.موسوي گفت: بر اساس پيشمراتع است كه موسوي به آن اشاره مي
هاي سيستان و بلوچستان، كرمانشاه، گلستان، خاطر خشكسالي را دارد. همچنين استانهاي روغني بيشترين افت توليد بهدانه

م در خاطر كم باراني را خواهند داشت.كشت ديهايي هستند كه بيشترين خسارت توليد بههرمزگان، كرمان و خوزستان استان
از وضعيت نامناسب » ايران«گو با وحميدرضا جانباز، مشاور معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي نيز در گفت معرض خطر

برخي استان ها خاطر كاهش بارش خبر داد. جانباز افزود: در هاي غربي بويژه در كرمانشاه و ايالم بهكشت ديم در استان
هاي گذشته را جبران كند اما در مناطق گرمسيري ممكن است بارش هاي آخر فروردين يا دهه اول ارديبهشت كم بارشي ماه

ها اثري بر كشت ندارد و كشت ديم در اين مناطق از بين رفته است.مشكل اصلي كم بارشي در كشت ديم نمايان اين بارش
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ميليون هكتار اراضي كشاورزي آبي  ٨خاطر كاهش بارش باران، اثر زيادي ندارد. در كشور شود و در كشت آبي مشكلي بهمي
ميليون هكتار از اين اراضي تحت  ٢,٥سال گدشته  ٨داريم كه به گفته مشاور معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي در 

هاي فرعي در اين هيز و نوسازي شده و شبكهميليون هكتار هم تج ١,٥اي قرار گرفته و آبياري تحت فشار، باراني و قطره
اراضي احداث شده است. به اين ترتيب در چند سال اخير تجهيز اراضي آبي، خسارات خشكسالي در اراضي ديم را تا حدودي 
جبران مافات كرده است.جانباز افزود: براي كاهش خسارت خشكسالي در اراضي ديم اقدامات ديگري مانند استفاده از كشت 

اسب هر منطقه، تعيين زمان كشت مناسب و تحويل بذر اصالح شده به كشاورزان انجام شده و اين اقدامات از خطرات من
ترين عنصر بارش باران است و قطعاً كاهش محصول خشكسالي تا حدودي كم كرده است اما به هر حال در كشت ديم مهم

هزار هكتار اراضي گرمسيري در غرب كشور مجهز به سيستم  ٢٠٠: او افزود افتد.خاطر خشكسالي در اراضي ديم اتفاق ميبه
هاي آذربايجان شرقي كند. اما در بيشتر اراضي در استانآبياري نوين شده كه به اين ترتيب خطري اين اراضي را تهديد نمي

و شمال خوزستان كشت  هاي رضوي و شمالي، چهارمحال و بختياريو غربي، زنجان، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، خراسان
ميليون تن گندم ديم توليد  ٩تا  ٨ديم داريم كه هيچ منبع آبي بجز آب بارندگي در اختيار ندارند.جانباز گفت: در اين مناطق 

گفته جانباز در شود كه خشكسالي اين عدد را به نصف كاهش مي دهد. اما توليد گندم در اراضي آبي در حال رشد است.بهمي
ميليون متر مكعب به بخش  ٧٠تا  ٦٠شود كه ميليارد متر مكعب آب از بارندگي حاصل مي ١٣٠تا  ١٢٠ط بارشي، بهترين شراي

هاي يابد به اين ترتيب در كشت آبي خوشبختانه مشكلي در توليد نداريم اما كشت ديم از خشكساليكشاورزي اختصاص مي
 ١١١فروردين امسال ٢٠و خاك ارائه كرد از مهر سال گذشته تا  متعدد متأثر شده است.بر اساس آماري كه مشاور معاونت آب

ها متفاوت درصد كاهش بارش ثبت شده است. اين ميزان در استان ٤١ميليمتر بارندگي داشتيم كه نسبت به ميانگين بلند مدت 
و بلوچستان كاهش  درصدي، سيستان ٧٠ها در اين بازه زماني نسبت به بلند مدت كاهش طوري كه در كرمان بارشاست به

درصدي و  ١٦درصدي، آذربايجان غربي كاهش  ١٧درصدي، آذربايجان شرقي كاهش  ٤٣درصدي، كرمانشاه كاهش  ٩٣
هاي شرقي و غربي هاي خنك مانند اردبيل و آذربايجاندرصدي بارندگي دارند.جانباز گفت: در استان ١٠اردبيل كاهش 
هاي آينده ديگر تأثيري بر كشت ندارد.ادامه را جبران كند اما در مناطق ديگر بارشها هاي بهاري كمبود بارشاميدواريم بارش

ها در كشور نسبت به ميانگين بلند مدت كم بارشي تا شهريوررئيس سازمان هواشناسي هم با ارائه آمار بارندگي گفت: بارش
فروردين  ٢٠ختياري، فارس، لرستان و ايالم تا هاي كرمانشاه، چهارمحال و بدرصد كاهش داشته است. براي مثال در استان ٤٠

هاي جنوبي مانند سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب فارس كاهش ميليمتر كاهش بارش ثبت شده است. در استان ١٠٠
درصد رسيده است كه  ٩٠ها به كمتر از هاي ديگر نيست اما تأمين آب ناشي از بارش در اين استانبارش به ميزان استان

دهد.تاجبخش گفت: در مجموع در هيچ استاني بارش در حد نرمال يا باالتر از ها نشان ميعيت نامناسب را در اين استانوض
هيچ وجه كمبود بارش را جبران هاي خوبي خواهيم داشت اما اين بارندگي بهنرمال نداريم و هر چند در ارديبهشت بارندگي

ضعيت مناسبي براي تأمين آب ناشي از بارش نخواهيم داشت چون انباشتگي آب كند و تا پايان سال آبي در شهريور ونمي
سال داراي  ٥تا كنون امسال جزو  ٧٠بارش بشدت كاهش يافته است.تاجبخش گفت: امسال سال خشكي را داريم و از سال 

خوبي در كشور بوده ذخاير سدها مناسب است هاي بارش ٩٩و  ٩٨هاي گفته تاجبخش چون در سالها است.بهكمترين بارش
اما مديريت منابع آب براي مصارف شرب، كشاورزي و مصارف ديگر بسيار اهميت دارد.تاجبخش گفت: در مناطق زاگرس 

خاطر وجود سدها ذخاير آب خوبي داريم كه بايد مديريت شود. تأمين آب از كشورهاي همسايه بخصوص جنوبي و كارون به
انداز خوبي ندارد و شرايط مساعدي در تأمين آب نداريم. امسال همچنين ذخيره آب ناشي از كشور، چشم در جنوب شرق
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خاطر كاهش شديد بارش برف ذخيره مناسبي نيست.رئيس سازمان هواشناسي گفت: در بهمن ماه وضعيت آبي پوشش برف به
  براي مديريت مصارف منابع آب اجرا كنند.  ايم تا آنها برنامه مناسبيكشور را به شوراي عالي آب گزارش كرده
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  آرمان ملي – ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                   
  سودجويي از كاالهاي اساسي؛ آن هم در ماه رمضان!

اليآرمان ملي: هرساله با نزديك شدن به ماه مبارك رمضان شاهد افزايش تقاضا در برخي از كاالهاي اساسي هستيم. اين درح
كه در سال جاري حال و هواي كرونايي و همچنين مشكالت اقتصادي حاكم بر خانوارها باعث شده تا به رغم گفته ست

. مسئوالن كه بر تامين تمامي مايحتاج مردم در اين ماه خبر تاكيد دارند بازار رمضان با تغيير چنداني در تقاضا مواجه نباشد
موضوعي كه به گفته فعاالن اين حوزه اگرچه ركود حاكم بر بازار زمينه آرامش را فراهم آورده است اما در برخي از كاالهاي 

فروشي منجر شده و با وجود هاي نادرست دولت در توزيع به گراناساسي همچنان سودجويي برخي از دالالن و البته سياست
هاي طوالني آن هم در شرايط حاد كرونايي همچنان به چشم ردم به تداوم توزيع صففراواني كاالها به دليل عدم اعتماد م

دهد در مرغ كه به دليلي هاي ميداني از بازار كاالهاي اساسي نشان ميفروشي در اكثر كاالهاي اساسيبررسيگران خورد. مي
هزار تن مرغ در ٥٠دهي بازار مرغ كه از واردات ايم با وجود اعالم قرارگاه سامانها با گراني مواجه بودهبرخي سوءمديريت

هاي طوالني براي روزهاي اخير و براي تامين نياز مردم در ماه مبارك رمضان خبر داده اما همچنان در منــاطق مختلف صف
براي كسب بارتر فروش همان مرغ ازسوي برخي افراد با نرخ بازار آزاد شود و نكته تأسفخريد مرغ با نرخ دولتي تشكيل مي

هزار ٢٠كه اخيرا قيمت مصوب مرغ از دهد درحاليسود از فاصله قيمتي ايجاد شده است. در اين زمينه بررسي بازار نشان مي
شود پنج هزار تومان عرضه ميوها سيتومان افزايش يافته اما همچنان مرغ در فروشگاه٩٠٠هزار و ٢٤تومان به ٤٠٠و 

هزار تومان بود نيز با افزايش توليد و ٣٠يمت مرغ مصوب، قيمت مرغ غيردولتي كه باالي مسئوالن وعده دادند با افزايش ق
هاي حاكي از تداوم فروش مرغ در تمامي شهرهاي با نرخ عرضه، كاهش پيدا كند و به قيمت مصوب نزديك شود اما بررسي

ادآوري اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه از هزار تومان است. ي٣٥از هزار تومان دارد كه اين نرخ در تهران بيش٣٠از بيش
هاي دامي (جهت توليد دام ميليارد دالر ارز ترجيحي براي واردات نهاده٣,٥تا هفتم اسفندماه همان سال،  ١٣٩٩ابتداي سال 

دارند. و طيور) اختصاص يافت اما اين يارانه سر سفره مردم نيامده است و مردم جز گراني، نشان ديگري از اين اقالم ن
فروشيدهند اما قيمت انواع برنج در خردهدرخصوص برنج نيز با وجوديكه مسئوالن از نبود هرگونه مشكل در عرضه خبر مي

توماني را ١٨٥٠٠كه نرخ مصوب    ١١٢١كه هر كيلوگرم برنج هندي دانه بلند طوريها با نرخ مصوب تفاوت فاحشي دارد به
هاي ايراني نيز هركيلو برنج ايراني شود. در زمينه بازار برنجهزار توماني عرضه مي ٢٧تا١٩ها كشد در بازار با قيمتيدك مي

رسد هزار تومان نيز مي٤٠ها به هر كيلو فروشيهزار تومان در نوسان است كه اين قيمت در خرده ٣٤تا٢٣از حداقل نرخ 
نكرده و طبق معمول توپ را    اي براي اين ميزان تفاوت نرخ عنوانكنندهگاه دليل قانعموضوعي كه متوليان اين حوزه هيچ

ايست كه خود بازاريان نيز از گرانفروشي در اين محصول گونهاندازند. درخصوص بازار روغن وضعيت بهبه زمين دالالن مي
كنند. درحال حاضر قيمت مياي عنوان هاي زنجيرهكنند و دليل آن را روش دولت در عرضه روغن در فروشگاهابراز گاليه مي

هاي سطح شهر باالي تومان و در مغازه٥٠٠هزار و ٢٤اي حدود هاي زنجيرهوپز در فروشگاهليتري مخصوص پخت٢روغن 
اي نيز وضعيت عرضه فقط يكبار در روز هاي زنجيرهشد. در فروشگاهكردني هم پيدا نميهزار تومان است و روغن سرخ٣٠

ست كه وقتي موجودي حاليكنند. اين دركشي اقدام ميان نيز با اطالع از ساعت فروش نسبت به صفشود و متقاضيانجام مي
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از متقاضيان خريد روغن شود. يكيشود و عرضه دوباره روغن به روز بعد موكول ميشود، قفسه دوباره شارژ نميقفسه تمام مي
ط، همه مردم را دالل كرده است. سه روز است براي خريد روغن گويد: دولت با تصميمات غلاين رابطه به آرمان ملي مي   در

ها روغن را جمع دهند، داللگويند چون ارز ارزان براي روغن ميگويند تمام شده است. ميكنم اما ميكردني مراجعه ميسرخ
باشند. درخصوص گوشت قرمز كه متاسفانه عمال ها فرصت داللي نداشته گيري شود كه داللبايد طوري تصميم …مي كنند

به كااليي لوكس مبدل شده و از سفره بسياري از خانوارها يا حذف شده و يا با محصوالتي ديگر همچون مرغ و حبوبات 
هزار ١٣١هزار تومان و گوشت گوساله (مغز ران) ١٦٢اكنون قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفندي جايگزين شده است هم

توان براي گوشت قيمت ست كه رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي معتقد است به دليل نوسان بازار نمياين درحالي تومان است.
به اينكه در ماه اصغر ملكي، بااشارهثابتي تعيين كرد چرا كه بعد از تعطيالت نوروز بازار گوشت به ثبات نرسيده است. علي

شود و زياد است دهد، اضافه كرد: عرضه دام به وفور انجام ميرخ نمي مبارك رمضان اتفاق خاصي در بازار گوشت گوسفندي
شود قيمت گوشت نيز ضمن اينكه توزيع گسترده مرغ كه درحال انجام است، بسيار در بازار گوشت تأثير دارد و باعث مي

رمضان خريدهاي خود را انجام هاي اخير، مردم در سه روز اول ماه مبارك كاهش يابد. ملكي ادامه داد: براساس تجربيات سال
روز اخير نيز قيمت گوشت گوسفندي بين شش تا هفت ٧دهند و بعد از آن شاهد ركود در بازار هستيم .به گفته وي طي مي

حسني، دبير كل اتحاديه بنكداران مواد كاهش تقاضا در آستانه ماه مبارك رمضانقاسم علي  هزار تومان كاهش يافته است.
كاالي مرغ، برنج، حبوبات، ٥گويد: مي» آرمان ملي«يل گراني كاالها در آستانه ماه مبارك رمضان به غذايي درخصوص دال

كدام كمبودي وجود ندارد. وي در ادامه افزود: دهند كه در هيچشكر و خرما كاالهاي اساسي ماه مبارك رمضان را تشكيل مي
درصدي ١٠ثابت شده است، همچنين خرما نيز تنها با افزايش  ها در اكثر مناطق كشوردر بحث مرغ با افزايش عرضه قيمت

ها صورت نگرفته ست كه در برنج نيز تغييري در نرخنقل همراه بوده است. اين درحاليودليل افزايش نرخ حملقيمت آن هم به
ها هستيم شاهد افزايش قيمت شود چرا در بازارها گفته مياست. وي در پاسخ به اينكه با وجود اينكه از عدم تغييير در قيمت

ست كه امسال به داليل مختلف يابد اين درحاليگفت: هرساله با نزديك شدن به ماه رمضان تقاضا در اين كاالها افزايش مي
لحاظ رواني بوده و جنبه گرانگونه رشد تقاضايي در بازار صورت نگرفته است و اگر هم افزايش قيمتي رخ داده بيشتر بههيچ

فروشي در روغن اشاره دارد كه ضرورت دارد سازمان حمايت و تعزيرات ورود پيدا كنند. حسني در اين رابطه به گران فروشي
فروشي مواجه هستيم چرا كه اگر كمبودي در بازار بود ها دولت در توزيع با مقوله گرانكرد و گفت: در روغن به دليل سياست

توانند هرميزان روغن را با نرخ آزاد تهيه ست كه متقاضيان ميد نداشت اين درحاليهاي آزاد هم وجوامكان خريد روغن با نرخ
كنند. دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي با بيان اينكه تمام فرآيند تأمين و توزيع روغن از صفر تا صد از جمله اختصاص 

ست، افزود: فارغ از فسادي كه ارز ترجيحي در بازار روغن گذاري و توزيع در اختيار دولت اارز ترجيحي، تأمين مواد اوليه، قيمت
ايجاد كرده، نبايد از نقش دالالن در شبكه توزيع هم غافل بود بنابراين ارز ترجيحي بايد از واردات روغن خام حذف شود تا 

رود و با ايجاد بين مي رانت موجود روي قيمت روغن از بين برود؛ اگر ارز ترجيحي حذف شود، انگيزه سوءاستفاده و داللي از
فروشي از بين خواهد رفت. آنچه مسلم است بازار كاالهاي اساسي قبل از هر شاخصه اقتصادي تعادل بين عرضه و تقاضا، گران

هاي دالالن و مافياي بازار قرار دارد وگرنه در شرايطي كه مشكالت اقتصادي و تحت تاثير جو رواني و همچنين سياست
داران نيز براي تامين نيازهاي خود چندان به استقبال بازار اين ماه ا رمق را از مردم گرفته و حتي روزهگسترش ويروس كرون

  خواهان بازار نهفته است. هاي غلط دولت و تماميتفروشي كاالهاي اساسي تنها در سياستروند توجيه براي گراننمي
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  روزنامه اطالعات  - ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                            

  
  اقدامات حفاظتي در جنگل هاي شمال تشديد مي شود

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور براي انجام عمليات تصويربرداري هوايي و آشكارسازي تغييرات پوشش درختي 
جنگلي شمال از خدمات و توانمندي شركت هاي دانش بنيان استفاده مي كند.به گزارش مهر، فردا چند دستگاه در حوزه هاي 

ها، تغييرات كاربري هاي هيركاني، اثرات تغييرات اقليمي در بروز آفات و بيماريهواپيماي فوق سبك با پرواز بر فراز جنگل
هاي به روز در بخش صنعت هوايي ها و فناوريا با استفاده از نوآورياراضي، تخريب و قاچاق چوب از برخي مناطق جنگلي ر

هاي هيركاني كند.در فاز اول اين برنامه سطحي محدود از جنگلرصد و پايش كرده و همزمان تصوير آن را به سامانه اعالم مي
ت هوايي در گستره وسيعي از جنگلگيرد و در فاز بعدي، خدمات تصوير برداري و نظارتحت پوشش انجام اين فعاليت قرار مي

هاي هيركاني خواهد بود. استفاده از هواپيماهاي فوق سبك در تصوير برداري هوايي، دانشي نوپا در اين بخش بوده و در 
هاي دانش بنيان گيرد. اجراي اين پروژه با همكاري يكي از شركتمعدود كشورهاي دنيا و آن هم در سطح محدود انجام مي

شود.بر اساس اين گزارش، استفاده از هواپيماهاي فوق سبك در معاونت علمي فناوري رياست جمهوري اجرا مي مورد وثوق
ها با تشديد آن فضا را براي قاچاقچيان چوب و تخريب ها ازجمله اقدامات حفاظتي است كه سازمان جنگلكنار ساير فعاليت

  كند كنندگان جنگل نا امن مي
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  حرف مردم حرف مردم

 از صف هاي طوالني براي مرغ و يك شيشه روغن و... واقعا كه فيلم ساختن هم واجبه! ان شاء ا... بعد از ساختنش، فيلم رو
توي اين اوضاع كرونايي، صف هاي طوالني نان و روغن و مرغ     مي فرستيم براي اسكار يا خرس طاليي يا جشنواره كن.

كم بود حاال نوبت صف ثبت اطالعات مسكن در كافي نت ها و دفاتر پيشخوان شده! متاسفم براي برخي ازاين مسئوالن كه 
   ذره اي به فكر حفظ سالمت مردم نيستند و هر روز يك مشكلي به مشكالت مردم اضافه مي كنند.
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  آفتاب يزد  - ١٤٠٠فروردين  ٢٢                                            

  
  فتاب◌ٓ روي خط ا

بندي ممنوع است اما فروش فروش مرغ قطعه -١٠٣١هها و گرفتار اين همه مشكل و گرانيدر صف مرغ ايستادن -١٣٤١
واقعا اين وضع بازار مرغ تاكي  -٠٨١٠در شا) شدن ١٧/١تر است. (ها گرانبندي شركتي اشكال ندارد؟ چقدر هم شركتيقطعه

دارند؟ مسئوالن كي نظارت درست خواهند داشت؟ ها كي دست از سر اين بازار برميها و داللقرار است ادامه يابد؟ واسطه
  ) ١٧/١)ن مردم ما نيست. حق مردم ما اين نيست. (١٧/١(
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