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  روزنامه سبزينه  - 1400فروردين  23                                        

  
  هاي سراسري گري و استقالل رأي مديران عامل اتحاديه لزوم مطالبه

انديشي رئيس هيئت مديره و مديرعامل، اعضاي هيئت مديره و معاونين ستادي سازمان مركزي تعاون روستايي، نشست هم

هاي سال گذشته شبكه تعاون هاي سراسري روستايي و كشاورزي با موضوع بررسي برنامهاتحاديههمچنين مديران عامل 

ها هاي الزم سازمان از اتحاديههاي توليد در سال گذشته و پشتيبانيروستايي در راستاي جهش توليد، تحليل موانع و چالش

» سبزينه«گزارش كزي تعاون روستايي ايران برگزار شد. بهزدايي انجام شود، در سازمان مرو اقداماتي كه بايستي براي مانع

نقل از پات، در اين جلسه رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ضمن تأكيد بر لزوم مطالبهبه

ه نقشه راه از ها نبايستي منتظر تعيين تكليف و ارائهاي سراسري گفت: اتحاديهگري و استقالل رأي مديران عامل اتحاديه

هايي ميسوي سازمان باشند. محمدعلي طهماسبي اظهار داشت: بايد بررسي كنيد، پويا و فعال باشيد و ببينيد در چه حوزه

تر برگزار و مسائل بحث و بررسي شود و انتقاد صرف نباشد. وي توانيد فعاليت كنيد. جلساتي از اين دست بايستي بيش

ها نبايستي صرفاً از موانع گله و شكايت كنند، بلكه بايد پيشنهاد دهند، راهكار پيدا كنند و افزود: مديران عامل اتحاديه

ها باشد. طهماسبي تأكيد كرد: بازرگاني ما بايد از بند و حصار خريدهاي توافقي و تضميني حركت بايستي از سوي تشكل

هاي ما بايد سم، كود، ه بايد احياء شوند. فروشگاهفروشگاه در سطح روستاهاي كشور داريم ك700آزاد شود. ما دو هزار و 

اي نيازسنجي شود و بر اساس آالت كشاورزي را عرضه كنند. وي افزود: بايستي در هر منطقهكش و لوازم يدكي ماشينعلف

هاي وانمنديكنيم و با اتكا به ديگران تآن فعاليت و رقابت كنيم. طهماسبي تصريح كرد: چرا از قدرت خودمان استفاده نمي

هاي ما اي نبايستي رويه كاري و مديريتي ما باشد. وي ادامه داد: تشكلگيريم؟ عملكرد جزيرهذاتي خود را دست كم مي

سازي و بررسي خواهيد كاري بكنيد و توليدي انجام دهيد، بايد زمينهبايستي ماهيت و هويت مستقلي داشته باشند. اگر مي
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دهيم. در ادامه اين وع كنيد و پيش برويد و اطمينان داشته باشيد كه پشتيباني الزم را انجام ميالزم را انجام دهيد. شما شر

زدايي از مسير هاي سراسري ضمن طرح مسائل و نظرات خود خواستار همكاري براي مانعجلسه مديران عامل اتحاديه

هاي سطح پايين دانش فني، قيمت باالي نهادهبودن قيمت محصوالت، اهداف شدند. آنان نبود برنامه جامع توليد، نازل

هاي بينهاي موازي، عدم عضويت در كنوانسيونهاي واقعي و ايجاد تشكلكشاورزي و دامي، عدم اتكاي دولت به تشكل

است در پايان روز نبودن قوانين قرنطينه محصوالت صادراتي را از جمله موانع و مشكالت اعالم كردند. گفتنيالمللي و به

هاي تحت پوشش سازمان با تشكيل جلسات داخلي، نسبت به دستهها و تشكلجلسه مقرر شد شوراي هماهنگي اتحاديه

بندي مسائل و مشكالت پيش رو اقدام و از طرف دبيرخانه شورا جهت پيگيري و هماهنگي با مراجع و بندي و طبقه

  مسئوالن مرتبط براي رفع موانع اقدام كنند. 
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  روزنامه كيهان  - 1400فروردين  22                                        

  
  هاي دامي را رد كرد وزارت جهاد توقف ثبت سفارش نهاده

هاي دامي را رد كرد و گفت: بانك مركزي نيز از هفته  يك مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزي توقف ثبت سفارش نهاده

معروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگاني معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد عباس .كند جاري تخصيص ارز را آغاز مي

هاي دامي متوقف نشده  هاي دامي اظهار داشت: ثبت سفارش نهاده وگو با مهر درباره توقف ثبت نهاده كشاورزي در گفت

 .دهد جهاد كشاورزي انجام مياكنون ادامه اين كار را وزارت  داد و هم بلكه در مقطعي وزارت صمت اين كار را انجام مي

اكنون در وزارت جهاد كشاورزي  دهد هم اي كه وزارت صمت انجام مي ها در همان سامانه وي اضافه كرد: ثبت سفارش

هايي كه از وزارت صمت به وزارت  دهيم ضمن اينكه تمام ثبت سفارش شود و ما كارهاي بعدي آن را انجام مي دنبال مي

و امور مربوط به آن انجام شده است. اين مقام مسئول افزود: در اين فاصله به دليل تعطيالت ايام جهاد منتقل شده، بررسي 

اي  ها تخصيص ارز انجام نداده كه اين مسئله مورد اعتراض همگان بود و در جلسه نوروز، بانك مركزي براي ثبت سفارش

عنوان كرد كه از هفته جاري تخصيص ارز را شروع كه اخيرا در اين زمينه با حضور نماينده بانك مركزي داشتيم، وي 

دليل تعطيالت و عدم ابالغ بودجه ارزي اين وقفه ايجاد شده بود چرا كه تخصيص ارز بايد از سوي سازمان  كنيم و به مي

وجود ندارد،  وي با بيان اينكه به اندازه نياز كشور ثبت سفارش آماده داريم و نگراني از اين بابت.برنامه و بودجه ابالغ شود

تواند به وزارت جهاد كشاورزي مراجعه و پاسخ خود را دريافت كند ممكن است  گفت: اگر كسي موردي در اين زمينه دارد مي

دليل وجود مشكلي كه در كارش داشته، كنار گذاشته شده باشد، معناي آن اين نيست كه ثبت سفارش متوقف  كه شركتي به

 .شده باشد
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  روزنامه دنياي اقتصاد  - 1400فروردين  23                                   

  
  ها به وزارت جهادكشاورزي سفارش نهاده واگذاري ثبت

ها به وزارت جهادكشاورزي، گفت: مقرر سفارش نهادهمقام وزير صمت با اشاره به واگذاري مسووليت ثبتقائم اقتصاد :دنياي

سفارش شود. به گزارش با ارز حاصل از صادرات بخش كشاورزي يا اشخاص ثبت هاشد در شرايط خاص براي واردات نهاده

سفارش، تعيين اولويت، محمدصادق مفتح اظهار كرد: بنا بر مصوبه ستاد اقتصادي دولت تمامي امور مربوط به ثبت» شاتا«

هاي كشاورزي (ذرت، كنجاله، دههاي دام و طيور و نهانوع و مقدار، تخصيص و تامين ارز از بانك مركزي مربوط به نهاده

كشاورزي منتقل شده است. وي اضافه كرد: در اين راستا ) از وظايف وزارت صمت منفك و به وزارت جهاد…علوفه و 

تمامي اقدامات مربوط به تخصيص و تامين ارز، همچنين ترخيص اين كاالها از گمرك به اشكال مختلف، با مجوز وزارت 

مقام وزير صمت در امور بازرگاني تصريح كرد: بنابراين فعاالن اقتصادي و توليدي ميهد شد. قائمكشاورزي انجام خواجهاد

منظور حصول اطمينان ناشي از توانند موارد مربوط به اين كاالها را از وزارت جهادكشاورزي پيگيري كنند. مفتح گفت: به

ه وزارت جهادكشاورزي اجازه داده شد تا در شرايط خاص براي هاي مورد نياز كشور بموقع و متناسب نهادهتامين مكفي و به

ها در چارچوب برنامه زماني مورد نياز و بر اساس ابالغيه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با ارز حاصل از واردات نهاده

  سفارش كند. صادرات بخش كشاورزي يا اشخاص ثبت
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  روزنامه امتياز  - 1400وردين فر 22                                        

   بازار مرغ در خطر التهاب مجدد!
  قاچاق جوجه يكروزه از كشور

،    نايب رئيس كانون سراسري مرغداران گوشتي از خطر التهاب مجدد بازار مرغ در سايه قاچاق جوجه يك روزه خبر داد. 

هاي يك روزه  يافت نهاده با نرخ دولتي، بخشي از جوجهحبيب اسداهللا نژاد افزود: برخي از واحدهاي مرغداري باوجود در

تواند التهاب مجدد بازار مرغ را در پي  فرستند كه اين موضوع مي توليدي خود را به صورت قاچاق، به خارج از كشور مي

ساماندهي نايب رئيس كانون سراسري مرغداران گوشتي گفت: باوجود اينكه قيمت مصوب و ابالغي قرارگاه    داشته باشد.

ها به منظور حمايت از بازار مصرف اين  ها متفاوت بود، اما مرغداران و تشكل بازار مرغ با عدد اعالمي و آناليز ارسالي تشكل

هزار و  17محصول، مصوبه ابالغي را اجرا كردند و همه واحدهاي مرغداري در سطح كشور مرغ زنده را به نرخ مصوب 

توماني مرغ بايد در سطح كشور و  900هزار و  24فه كرد: به اين ترتيب نرخ مصوب كنند.وي اضا تومان عرضه مي 100

ها رعايت شود و اگر واحد صنفي مرغ را باالتر از اين رقم به فروش برساند تخلف گرانفروشي است و الزم  همه فروشگاه

ران گوشتي گفت:، اما شرط بقا و نايب رئيس كانون سراسري مرغدا   است كه با اين سودجويي برخورد جدي صورت گيرد.

هاي مسئول  هاي توليد نباشيم و الزم است كه دستگاه استمرار قيمت مصوب مرغ اين است كه شاهد افزايش قيمت مؤلفه

اسداهللا نژاد افزود: البته در حال حاضر شاهد هستيم كه قيمت جوجه يك روزه كه بايد چهار هزار    اين موضوع را پايش كنند.

وي    هزار تومان رسيده و مرغداران به آساني قادر به تأمين جوجه مورد نياز نيستند. 6ومان باشد در بازار به بيش از ت 200و 

ها را با نرخ مصوب  ادامه داد: دليل افزايش قيمت جوجه يك روزه اين است كه واحدهاي مرغ مادر علي رغم اينكه نهاده

ود را از سيستم توزيع دولتي خارج كردند به شكل قاچاق به خارج از كشور هاي توليدي خ تحويل گرفتند بخشي از جوجه

نايب رئيس كانون سراسري مرغداران گوشتي گفت: قاچاق جوجه يك روزه تأمين آن را سخت كرده    ارسال كردند.

مجدد و كمبود در بازار  همچنين موجب باال رفتن قيمت آن در بازار شده و قطعاً اگر اين روند ادامه پيدا كند شاهد التهاب

    كند. مرغ خواهيم بود چرا كه سطح جوجه ريزي در كشور با وضعيت فعلي كاهش پيدا مي
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  روزنامه خراسان  - 1400فروردين  23                                        

  
  جوجه ها را ممنوع الخروج كنيد!

خروج غيرقانوني جوجه هاي يك روزه از كشور بازتاب زيادي صحبت هاي چند روز پيش وزيرجهاد كشاورزي در خصوص 

هاي بانه  متوجه شديم از مرز در شبكه هاي اجتماعي داشت. كاظم خاوازي در جلسه كميسيون كشاورزي مجلس گفته است: 

بته بايد ال  و سقز، جوجه يك روزه از كشور خارج شده و اين موضوع ضربه بزرگي به توليد گوشت و مرغ وارد كرده است.

يادآوري كنيم كه سال گذشته ميليون ها جوجه يك روزه به بهانه هاي واهي زنده زنده دفن شدند و حاال جوجه ها غير 

بهترين كار براي اين كه مانع مهاجرت جوجه هاي يك روزه بشيد  قانوني از كشور خارج مي شوند. كاربري به طنز نوشت: 

سال قبل كه جوجه هاي يك روزه رو كشتن و نتيجه اش رو  كاربر ديگري نوشت:   د.اينه كه اونا رو ممنوع الخروجشون كني

         هم ديديم حاال ببينيم نتيجه اين خروج غيرقانوني كي صداش در مياد.
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  روزنامه شرق  - 1400فروردين  23                                        

   رفع شدبحران بازار مرغ با توزيع گسترده فعال 
  تخلف در بازار مرغ ايام عيد 1027

شرق: ماجراي قيمت مرغ و شرايط اين بازار در روزهاي آينده همچنان خبرساز است. ديروز مديرعامل اتحاديه سراسري  

مرغداران گوشتي ايران گفت: اكنون بحران بازار گوشت مرغ با توزيع گسترده اين محصول، توسط دولت برطرف شده و 

باره افزود: در ابتداي  گفت، دراين كه با ايرنا سخن مي  محمدعلي كمالي شود.  ها متعادل مي مبارك رمضان قيمتبراي ماه 

هاي شمالي كشور به  هاي توليدكننده عمده همانند استان به دليل كاهش عرضه گوشت مرغ توسط برخي استان 1400سال 

رو شديم كه اين مشكل با استقرار معاونين وزير جهاد كشاورزي  استان تهران با بحران كاهش عرضه و افزايش قيمت روبه

تن دانست و اظهار كرد: اكنون با  100و  ها برطرف شد. وي نياز روزانه بازار تهران به گوشت مرغ را هزار در اين استان

كه بخشي از آن حتي شود  تن گوشت مرغ وارد استان تهران مي 400اقدامات وزارت جهاد كشاورزي روزانه نزديك به هزارو 

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور تصريح كرد: همچنين به منظور تأمين گوشت   مازاد بر نياز استان است.

روز برسد و كمبود بازار رفع شود. كمالي  50مرغ مورد نياز كشور، مقداري نهاده اضافه در نظر گرفته شد تا دوره پرورش به 

بار  ريزي انجام شده، بنابراين بعد از اين، شاهد صف در ميادين ميوه و تره ميليون قطعه جوجه 125اضافه كرد: اكنون 

هايي كه داشتند اقدام  وطنان به دليل نگراني نخواهيم بود. وي بازار گوشت مرغ را رو به آرامش دانست و گفت: برخي از هم

لع وجود ندارد، بنابراين براي ماه مبارك رمضان، بازار متعادلي كردند كه اكنون اين و سازي گوشت مرغ مي به خريد و ذخيره

هزار تن گوشت مرغ در كشور توليد و به  500و  ميليون بيش از دو 99خواهيم داشت. طبق آمار وزارت جهاد كشاورزي سال 

عيين شده بود. طبق روز ت 40زمان پرورش مرغ گوشتي  هاي طيور، مدت بازار عرضه شد. پيش از اين به دليل كمبود نهاده

هزارو 24تومان و گوشت مرغ گرم  100هزارو 17تصميم اخير قرارگاه ساماندهي بازار مرغ، قيمت هر كيلوگرم مرغ زنده 

تخلف در بازار  27دادن هزارو  در كنار اين خبر همچنين معاون بازرسي اتاق اصناف ايران از رخ  تومان تعيين شده است. 900

ها اظهار كرد: بعد از  فروش وگو با ايلنا درباره وضعيت بازرسي از صنف مرغ منش در گفت . بهنام نيكمرغ ايام عيد خبر داد

اينكه قرارگاه ساماندهي بازار مرغ قيمت مصوب مرغ را تعيين كردند، ما همه بازرسان سراسر كشور خود را معطوف به 

ضوعاتي بودند كه بازرسي درباره آنها صورت گرفت. بندي مو رعايت نرخ مصوب و عدم قطعه بازرسي بازار مرغ كرديم. 

كم در بازار عرضه شود، در اين مورد هم در  بندي صنعتي كم انديشند تا قطعه هرچند مديران جهاد كشاورزي تدابيري مي

 331هزارو 26سراسر كشور نظارت جدي شده است. وي با اشاره به ميزان تخلفات گفت: از اول تا شانزدهم فروردين، 

هاي  فروشي تخلف در كل كشور احراز شده است. تعداد گران 27ازرسي از بازار مرغ صورت گرفته كه از اين ميان هزارو ب

فروشي  بندي، عدم درج قيمت، عدم صدور فاكتور رسمي و تقلب و كم عدد بوده و بقيه آمار مربوط به قطعه 628احرازشده 

ايران در ادامه اضافه كرد: مجموع ارزش ريالي تخلفاتي كه بازرسان اصناف معاون بازرسي و نظارت اتاق اصناف   بوده است.

ريال  533هزارو 505و ميليون705ميلياردو15براي آنها پرونده تشكيل داده و براي حكم نهايي به تعزيرات ارجاع داده شده، 

كند  را سازمان تعزيرات مشخص ميكنندگان بازار مرغ خاطرنشان كرد: جريمه متخلفان  بوده است. وي درباره جريمه تخلف



 

٩ 

 

شود. خوشبختانه اين روزها بازار مرغ آرام  اما طبق قانون نظام صنفي جريمه متخلفان از دو برابر ميزان تخلف شروع مي

    است.
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  فروش مرغ بيش از نرخ مصوب مجاز نيست

رئيس كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي اعالم كرد كه در كل كشور بايد مرغ با قيمت مصوب  نايب |گروه اقتصادي

نژاد در افتد سيستم توزيع با مشكالتي همراه است.حبيب اسداهللا تومان توزيع شود و اگر چنين اتفاقي نمي 900هزار و  24

دهند تومان تحويل كشتارگاه مي 100هزار و  17گو با ايسنا با بيان اينكه همه مرغداران مرغ زنده را با قيمت هر كيلو وگفت

شود، گفت: بنابراين در كل كشور بايد مرغ با قيمت مصوب توزيع شود و هيچ ها كمتر هم ميو اين رقم در برخي استان

تومان نيست. اگر چنين موضوعي در حال وقوع است، سيستم  900زار و ه 24فروشگاهي مجاز به فروش مرغ باالتر از 

توزيع همچنان مشكل دارد.وي ادامه داد: براساس آناليزهايي كه انجام داده بوديم نرخ مصوب مرغ بايد بيشتر از اين مقدار 

كنند؛ اما موضوعي كه بايد ا ميشد ولي چون بازار نيازمند ثبات بود توليدكنندگان قيمت مصوب را پذيرفتند و آن را اجرمي

تومان به  4200تومان رسيده است و با قيمت مصوب  6000روزه است كه به بيش از به آن توجه شود قيمت جوجه يك

درصد اثر تورمي دارد.نايب رئيس كانون  7روزه بر مرغ حدود رسد؛ در حالي كه قيمت جوجه يكدست توليد كننده نمي

رسد كه اين روز تأخير به دست مرغدار مي 15تا  10شتي كشور اضافه كرد: همچنان نهاده با انجمن صنفي مرغداران گو

روز  50درصدي ذرت و كنجاله سوياي دولتي تا  100مشكل هم بايد حل شود.وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تخصيص 

گفت: تخصيص اين مقدار نهاده در يك  به واحدهاي مرغداري مشكالت مرغداران را در تأمين نهاده حل كرده است يا خير؟

روز موافق نيستيم، زيرا تخليه به  50بازه زماني مشخص اقدام فني و كارشناسي نيست و با تخليه واحدهاي مرغداري در 

  ها اجرا كرد.شرايط واحدهاي توليدي و كيفيت نهاده بستگي دارد و نسخه واحدي نيست كه بتوان براي همه مرغداري

رسد و واحد قابليت تخليه دارد، برخي روز به وزن مناسب مي 42تا  40ها مرغ در بازه د افزود: در برخي استاننژااسداهللا 

ها نيز ممكن است كيفيت نهاده يا شرايط محيطي باعث شود مرغ ديرتر به وزن مناسب برسد. يعني شرايط توليد زمان استان

شود.وي در ادامه تصريح ها اجرا نميروز هم در برخي استان 50در كند، اگرچه همين مصوبه تخليه تخليه را مشخص مي

روز به آن دان داده شود اين نهاده تبديل به كود شده و صرفه  50آل برسد و تا روز به وزن ايده 40كرد: اگر مرغي مثالً در 

ه ايجاد شود. بنابراين سهميه نهاده اقتصادي ندارد. اگر هم مرغدار نهاده اضافي را نگه دارد كه ممكن است بازار سياه نهاد

دامي بايد براساس نياز مرغداران باشد.نايب رئيس كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي كشور با بيان اينكه در حال حاضر 

كيلو  5گرم تا  800كيلو و  4گيرد، گفت: براي هر مرغ كيلوگرم نهاده براي هر قطعه مرغ به مرغداران تعلق مي 5بيش از 

نهاده كافي است؛ يعني بايد سهم نهاده كاهش يابد و از آن طرف زمان تخليه واحدهاي مرغداري به توليدكنندگان واگذار 

  شود.

هاي هاي دامي متوقف نشده استدر همين حال وزارت جهاد كشاورزي موضوع توقف ثبت سفارش نهادهثبت سفارش نهاده

زرگاني تهران مطرح شده بود، رد كرد.كاوه زرگران، عضو اتاق بازرگاني تهران دامي را كه توسط يكي از اعضاي اتاق با

جايي اختيارات از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وزارت اسفندماه تاكنون به دليل جابه 20اعالم كرده بود كه از 

هايي كه وارد شده نيز به دليل نقص ها انجام نشده و حتي برخي محمولهسفارشي در حوزه نهادهجهاد كشاورزي، هيچ ثبت
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ها اند و به دليل وجود بوروكراسي دولتي، واردات نهادهمدارك و مشخص نبودن نهاد متولي، امكان پهلوگيري و تخليه نيافته

هايش به اين موضوع اشاره كرده بود كه تأمين توسط بخش خصوصي مختل شده است.وي همچنين در بخشي از صحبت

جايي اختيارات از برد و از حدود يك ماه گذشته به دليل جابهدات آن مانند گذشته در شرايط معمول به سر نميها و وارنهاده

ها انجام نشده است.به گفته وي اين توقف يك وزارت صمت به وزارت جهاد كشاورزي هيچ ثبت سفارشي در حوزه نهاده

هاي آتي دچار نشان خواهد داد و احتماالً وضعيت توليد مرغ در هفتههاي آينده ماهه در روند ثبت سفارش، آثار خود را در ماه

هاي اين عضو اتاق بازرگاني تهران اما با واكنش وزارت جهاد كشاورزي همراه شد و سرپرست مشكل خواهد شد.صحبت

هاي دامي دهدفتر خدمات بازرگاني معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي ضمن رد ادعاي توقف ثبت سفارش نها

اكنون داد و همهاي دامي متوقف نشده بلكه در مقطعي وزارت صمت اين كار را انجام مياعالم كرد كه ثبت سفارش نهاده

هاي دامي و تر ثبت سفارش واردات نهادهدهد.الزم به ذكر است كه پيشادامه اين كار را وزارت جهاد كشاورزي انجام مي

شد كه در اسفندماه سال گذشته اين وظيفه به وزارت جهاد كشاورزي وزارت صمت انجام ميپيگيري امور مرتبط با آن در 

واگذار شد.حسن عباسي معروفان همچنين تعطيالت ايام نوروز را علت ايجاد وقفه در تخصيص ارز دانست و گفت كه در 

رز انجام نداده كه اين مسأله مورد ها تخصيص ااين فاصله به دليل تعطيالت ايام نوروز، بانك مركزي براي ثبت سفارش

اعتراض همگان بود اما در جلسه روز گذشته با نماينده بانك مركزي اين اين موضوع مطرح شد كه تخصيص ارز از هفته 

  جاري آغاز شود. 
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  مرغ باخت اقتصاد دولتي به

  حريف قيمت مرغ نشد؟  4200چرا سياست دالر 

توماني براي 4200اقتصاد دولتي از مرغ هم شكست خورد. سياست دولت براي تخصيص دالر با نرخ دستوري  اقتصاد :دنياي

ساله اتفاقات در بازار هاي دامي و تعيين دستوري قيمت مرغ، هر دو منجر به اختالل در بازار مرغ شد. مرور يكواردات نهاده

تنها به ثبات قيمت مرغ منجر نشده، بلكه واردات و توليد را نيز توماني نه4200مرغ حاكي از آن است كه تخصيص دالر 

با نرخ ارز دولتي تخصيص  ميليارد دالر براي واردات نهاده4تاثير قرار داده است. براساس آمارها، در سال گذشته حدود تحت

 2/ 5هاي دامي با نرخ دولتي، ، ميزان ارز تخصيصي براي واردات نهاده99ماه 7ق آمار بانك مركزي در يافته است (طب

و معلوم نيست كه ارز دولتي به  بهره بودهتوماني بي 4200ميليارد دالر ثبت شده است)، اما بخشي از توليدكنندگان از ارز 

وري دولت نيز، صرفه اقتصادي توليد را از بين برد و به كمبود گذاري دستجيب چه كساني رفته است؟ از سوي ديگر، نرخ

شود ها نميباعث كاهش قيمت» توزيع رانت«همواره روي اين نكته تاكيد داشته كه » اقتصاددنياي«مرغ در بازار منجر شد. 

شب در اي كه شنبهژه؛ سو»چرا مرغ از قفس پريد؟«كننده نيز نفعي ندارد. تنها براي توليدكننده كه براي مصرفو نه

دورهمي فعاالن اقتصادي و اصحاب رسانه در كالب هاوس مورد بررسي قرار گرفت تا با روايت داستان بازار مرغ، پيامدهاي 

بازار اين كاال كه دهد ها و گراني مرغ نشان ميتر شود. كالبدشكافي فراز و نشيبدولت در بازار شفاف  هاي دستوريدخالت

شد و مشكلي در خصوص آن وجود نداشت، از اواخر سال توسط صنف و بخش خصوصي مربوطه مديريت ميها براي سال

به يك چالش اساسي در سطح كشور و حاكميت تبديل شده و در يك سال گذشته بارها تيتر نخست اخبار كشور بوده  98

درآمد جامعه بود و در دهه گذشته مصرف هاي اقشار كمعنوان قوت غالب سفرهها بهاست. اين در حالي است كه مرغ سال

گذاري افتاد، سرانه مصرف مرغ با توجه به اتفاقاتي كه در قسمت عرضه و قيمت 99آن روند كاهشي نداشت. اما در سال 

هاي طوالني را هاي طوالني و زماناي است كه اين روزها صفكاهش يافت. چرا مرغ گران شد؟ اين سوال اساسي جامعه

هاي دامي اين توماني براي واردات نهاده 4200اين كاال تجربه كرده است. شايد نيت دولت براي تخصيص دالر  براي خريد

خواران بيشترين سود را بردند. اشتباه بود كه قيمت مرغ در بازار تغييري نكند؛ اما عمال اين موضوع محقق نشد و رانت

توان اين شود. در فقره شكست اقتصاد دولتي از مرغ هم عمال ميها عيان مياقتصادهاي دولتي هميشه در دستكاري قيمت

دهد. بر هاي دامي تشكيل ميشده مرغ را نهادهدرصد قيمت تمام 80تا  70عارضه را ديد. مطابق ارزيابي فعاالن توليدي 

فته است (طبق آمار بانك ميليارد دالر براي واردات نهاده با نرخ ارز دولتي تخصيص يا4اساس آمارها، در سال گذشته حدود 

ميليارد دالر ثبت  2/ 5هاي دامي با نرخ دولتي، ميزان ارز تخصيصي براي واردات نهاده 99ماه منتهي به مهر  7مركزي در 

بهره بودند و معلوم نيست كه ارز دولتي به جيب چه كساني شده است)، اما بخشي از توليدكنندگان از اين يارانه ارزي بي

ها در بازار، منجر به اين شد كه از يكسو صرفه اقتصادي اين اساس، سياست دستوري دولت و سركوب قيمت رفته است؟ بر

ها را توليد مرغ از بين رود و از سوي ديگر، كمبود توليد به ساير مشكالت اين بخش اضافه شد؛ برآيند اين دو عامل قيمت
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ها در بازار آزاد و بازارگاه حكايت هاي دامي نيز از اختالف قيمتهادهها از قيمت نتاثير قرار داد. ارزيابيبيش از پيش تحت

هاي مورد نياز خود را بايد از بازار آزاد تهيه كنند، تعيين قيمت دستوري درصد نهاده 30دارد. با توجه به اينكه توليدكنندگان 

 15در بازار آزاد  99طور نمونه، قيمت هر كيلوگرم كنجاله سويا در ابتداي زمستان خورده است. بهبراي مرغ، سياستي شكست

هزار تومان اعالم شد.  13تا  10هزار تومان بود و با افزايش توزيع نهاده در بازارگاه، نرخ هر كيلوگرم كنجاله سويا 17تا 

هزار تومان تعيين شده كه  8تا  7در بازار آزاد  دهد روز گذشته قيمت هر كيلوگرم كنجاله سوياهاي ميداني نشان ميگزارش

همواره روي اين نكته تاكيد داشته كه سياست رانتي باعث كاهش » دنياي اقتصاد«توماني است.  4200برابر دالر  2حدود 

خورد. شود و نه تنها براي توليدكننده كه براي مصرف كننده نيز نفعي ندارد و اقتصاد دولتي عمال شكست ميها نميقيمت

هاي دولت كه منجر به كميابي و گراني مرغ شده است، نشان ميسرمنشأ اختالل در بازار مرغ مروري بر اتفاقات و دخالت

دهد شروع داستان مرغ، زماني بود كه دولت در بازار ارز مداخله كرد. به عبارتي دولت با نيت خوب نرخ ارز را تثبيت كرد. آن 

با نرخ   اما تثبيت قيمت دالر  تواند تورم را كنترل كند.نرخ ارز و خروج آن از بازار رقابتي مي هم با اين باور كه با تثبيت

تومان باعث افزايش تقاضا براي اين ارز شد. حال آنكه با توجه به واقعي نبودن اين قيمت با آنچه در بازار وجود  4200

ان به دست توليدكننده برسد اتفاق نيفتاد و تخلفات زيادي در توم 4200ها با نرخ داشت، آن نيت دولت درباره اينكه نهاده

اين بخش صورت گرفت. در نهايت با توجه به اينكه تامين اين ارز نيز براي دولت مشكل شد، در تامين منظم و مستمر 

بازار افزايش داد  وجود آمد. در عين حال، دولت براي اينكه به اين موضوع سر و سامان دهد، دخالت را درنهاده هم مشكل به

شدند، مانند مرغ اعمال كرد. اين تومان وارد مي 4200هايي كه با ارز كننده نهادهگذاري را روي محصوالت مصرفو نرخ

گذاري موجب شد تا در مقاطعي قيمت تمام شده توليدكننده باالتر از قيمتي باشد كه دولت اعالم كرده است. بنابراين قيمت

هاي خود را معدوم ريزي خودداري و حتي جوجهانداز كه توليد مرغ توجيه اقتصادي ندارد، از جوجهبسياري با اين چشم

ها كه اتفاقا خبرساز هم بود، باعث شد تا در مقاطعي با تاخير چندماهه مرغ وارد بازار شود و در معدوم كردن جوجه  كردند.

هاي يافت. اين كاهش عرضه نيز موجب شد تا دولت محدوديتهاي زماني خاص، عرضه مرغ در بازار كاهش نتيجه در بازه

هاي استاني به استانداران داده گذاري تمركز بيشتري داشته باشد. در اين راستا، مسووليتبيشتري را اعمال كند و بر قيمت

الورود كردند. خروج يا ممنوعالشد و استانداران نيز براي اينكه بازار مرغ استان متبوعشان را تنظيم كنند، اين كاال را ممنوع

وجود آورد و مردم براي خريد مرغ صف بستند و مرغ نيز بازار اين موضوع در اذهان عمومي تشويش و نگراني بيشتري به

شدند. ولي در بيرون ايستادند و نهايتا موفق به خريد يك يا دو مرغ ميهاي طوالني را در صف ميسياه پيدا كرد. مردم زمان

شد. اين روند، فرصتي براي دالالن و سودجويان ايجاد كرد مرغ تا دو برابر قيمت دولتي نيز خريد و فروش مي  اين صف،

بازي، مرغ را هم مانند بسياري از كاالهاي ديگر دست به دست كه به سمت اين بازار هجوم بياورند و با سوءاستفاده و سفته

ر به فروش برسانند. فعاالن اقتصادي بر اين باورند كه اين چرخه معيوب هاي باالتري در جاهاي ديگكنند و گاهي با قيمت

كشور اول توليدكننده  10شود كشوري كه جزو دهنده ايرادات مديريت دولتي است. به گفته پدرام سلطاني، چگونه مينشان

تبديل كرد. در حال حاضر ترين صادركنندگان مرغ باشد را به واردكننده مرغ تواند يكي از بزرگمرغ جهان است و مي

شود ميزان توليد را تعديل كند و مجبور ميخرد؛ توليدكننده سود نميمصرف كننده ايراني، مرغ را باالتر از قيمت جهاني مي

افتد كه همه توانست يكي از صنايع سرآمد كشور باشد به چنين وضعيتي ميكند. در نتيجه صنعت مرغداري كشور كه مي

كنند. فرزاد طالكش عضو هيات هاي مختلف مراجعه ميبارها در اعتراض به اين وضعيت به وزارتخانهناراضي هستند و 

مديره انجمن ملي طيور ايران نيز در اين برنامه مجازي عنوان كرد: در بخش توليد ما هيچ وابستگي از نظر اجداد نداريم و 

هزار  17هاي يك روزه وارد كنند. اين جوجهتوليد مي واحد مرغ مادر در كشور وجود دارند كه جوجه يك روزه را 700
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رود و كشتارگاه مي 222شود كه عمده آنها نيز واحدهاي كوچك هستند. توليد اين واحدها به مرغداري گوشتي در كشور مي

. حال شودبندي خريداري و توزيع ميهاي بستهدرصدي از آن از سوي خود كشتارگاه و درصدي از سوي مرغداري و شركت

خواهد كارها را خودش انجام دهد. مسلما مشكالتي در اين چرخه ايجاد خواهد شد. شود و ميناگهان دولت وارد اين روند مي

قائل نيستيم كه  نظمي در توليد بوده است. ما به اين امرتوان در داستان مرغ به آن اشاره كرد، بييكي از مسائلي كه مي

اتفاق بحراني در بازار مرغ رخ داده است اما ارائه اطالعات غلط به مصرف كننده و محدود كردن توليدكننده به عرضه با يك 

غالمعلي فارغي، عضو ديگر هيات مديره انجمن ملي طيور    قيمت دستوري، اين مساله را تبديل به يك بحران كرده است.

يت در بين جامعه اشاره كرد و اين موضوع را سياسي دانست. او گفت: به اعتقاد من اين اتفاقات به ايران نيز به ايجاد حساس

اين دليل رخ داده كه يك گروه امتيازهايي را از گروه ديگر بگيرند تا اهداف خود را پيش ببرند. او افزود: در مهرماه سال 

آيد. به ماه بعد از آن، چه بر سر بازار مي 6-7ص بود كه تا ها رسيد؛ بنابراين مشخبينيريزي به نصف پيشگذشته جوجه

اعتقاد من تعمدي در ايجاد حساسيت در جامعه وجود دارد. مهدي معصومي اصفهاني، نايب رئيس كميسيون كشاورزي و 

، ميانگين كردصنايع تبديلي اتاق تهران نيز معتقد بود كه اگر دولت نسبت به تعيين قيمت دستوري براي مرغ اقدام نمي

بروز مشكالت كنوني     گرفت. تومان قرار مي 900هزار و  24اي كمتر از قيمت مصوب قيمت اين محصول حتي در نقطه

در زمينه تامين و توزيع مرغ ناشي از استراتژي نادرست دولت در تامين كاالهاي اساسي است. او با اشاره به اينكه قيمت 

پذيرد، ادامه داد: از زماني ضه و تقاضا بوده و تا حدودي نيز از قيمت تمام شده، تاثير ميمرغ و تخم مرغ، بيشتر تابعي از عر

كه نظام كوپني كنار گذاشته شد و توليد و فروش در اختيار مرغدار قرار گرفت، چنين مشكالتي پديد نيامده است. در طول 

به همين جهت است كه اين صنف پايدار مانده و چنان  سال گذشته، تمام توليدكنندگان از سود معقولي برخوردار بودند و 40

هزار واحد مرغداري در كشور فعال است. او همچنين با انتقاد از اينكه در كشوري با اين  20توسعه يافته كه اكنون حدود 

ند و اين گذارهاي تلويزيوني مدام صف مردم براي خريد مرغ را به نمايش ميحجم عظيم از توليد مرغ و تخم مرغ، شبكه

گويد كه مرغ دو قيمت دارد و اگر اين ها به مردم ميتر شود، گفت: اين گزارشكند كه اين صف بزرگرويه، كمك مي

هايي منتشر خواهيد، در صف بايستيد، اگر نه از بازار آزاد خريداري كنيد. اگر چنين گزارشتر ميمحصول را با قيمت پايين

نيز در بسياري از موارد مشتري نداشت. آنچه در اين نشست مجازي روايت  شد، مرغ با قيمت مصوب دولتينمي

ميلتون فريدمن عواقب آن را متوجه شد. اين    توان در يك جمله ازداستان تلخ مديريت دولتي است. مديريتي كه مي  شد،

د از پنج سال با كمبود شن مواجه كند: اگر مديريت يك بيابان شنزار را به بخش دولتي واگذار كنيد، بعاقتصاددان عنوان مي

داستان مرغ نيز داستاني ملموس از دخالت و مديريت دولت در بازار است. دخالتي كه اين روزها اين كاال را به   شويدمي

  يكي از خبرسازترين كاالهاي ايراني تبديل كرده است. 
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  آرمان ملي – 1400فروردين  23                       

  رانت خواري ارزيِ خوراك دام گراني مرغ در

از اعضاي اتاق بازرگاني ايران مطرح اسفندماه سال گذشته ازسوي يكي20هاي دامي از آرمان ملي: توقف ثبت سفارش نهاده

هاي دام و شده بود؛ اين امر درحالي با تكذيب مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي مواجه شد و دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده

به حجم باالي آمار نهادهاي دپوشده در گمرك رسد باتوجهآغاز مجدد اين روند از روز گذشته خبر داد كه به نظر مي طيور از

نوسانات قيمت گوشت و مرغ بيش از آنكه از كمبود نهادها تبعيت كند همچون ساير كاالهاي اساسي كه مافياي اقتصاد 

بر آن سايه افكنده و با ايجاد بازار سياه از فاصله قيمتي آن ارتزاق ميتوماني 4200گيري از رانت حاصل از ارز براي بهره

كنند تحت تاثير توزيع نامناسب دولتي قرار گرفته است. موضوعي كه اگرچه مسئوالن اين حوزه وجود آن را با ديده ترديد 

ت مردم به خوراك دام و طيور هم بر گوشت و پوسخواران ارزي عالوهدهد رانتدارند اما بررسي بازار نشان مياعالم مي

اسفندماه 20از   اخيرا كــاوه زرگــران عضو اتاق بازرگاني تهران اعالم كرده بود كه  توقف ثبت سفارش كنند. رحم نمي

سفارشي  جايي اختيارات از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وزارت جهاد كشاورزي، هيچ ثبتدليل جابهتاكنون به

دليل نقص مدارك و مشخص نبودن نهاد متولي، هايي كه وارد شده نيز بهها انجام نشده و حتي برخي محمولهادهدر حوزه نه

خصوصي مختل شده ها توسط بخشدليل وجود بوروكراسي دولتي، واردات نهادهاند و بهامكان پهلوگيري و تخليه نيافته

ها و واردات آن مانند گذشته شاره كرده بود كه تامين نهادههايش به اين موضوع ااست. وي همچنين در بخشي از صحبت

جايي اختيارات از وزارت صمت به وزارت جهاد دليل جابهبرد و از حدود يك ماه گذشته بهسر نميدر شرايط معمول به

ثبت سفارش، آثار گفته وي اين توقف يك ماهه در روند ها انجام نشده است. بهكشاورزي هيچ ثبت سفارشي در حوزه نهاده

هاي آتي دچار مشكل خواهد شد. اما صحبتهاي آينده نشان خواهد داد و احتماال وضعيت توليد مرغ در هفتهخود را در ماه

هاي اين عضو اتاق بازرگاني تهران با واكنش وزارت جهاد كشاورزي همراه شد و سرپرست دفتر خدمات بازرگاني معاونت 

هاي دامي اعالم كرد كه ثبت سفارش كشاورزي ضمن رد ادعاي توقف ثبت سفارش نهاده توسعه بازرگاني وزارت جهاد

اكنون ادامه اين كار را وزارت جهاد داد و همهاي دامي متوقف نشده بلكه در مقطعي وزارت صمت اين كار را انجام مينهاده

علت ايجاد وقفه در تخصيص ارز دانست و  دهد. حسن عباسي معروفان همچنين تعطيالت ايام نوروز راكشاورزي انجام مي

ها تخصيص ارز انجام نداده كه اين دليل تعطيالت ايام نوروز، بانك مركزي براي ثبت سفارشگفت كه در اين فاصله به

مساله مورد اعتراض همگان بود اما در جلسه روز گذشته با نماينده بانك مركزي اين موضوع مطرح شد كه تخصيص ارز از 

گويد: قرار بود هاي دام و طيور ايران نيز ميزاده دبير اتحاديه واردكنندگان نهادهري آغاز شود. همچنين عباس حاجيهفته جا

هاي دامي از ديروز توسط وزارت جهاد كشاورزي انجام شود. ضمن آنكه قرار است پيگيري تخصيص ارز ثبت سفارش نهاده

زي ازسوي وزارت جهاد صورت گيرد. وي درباره وقفه ايجادشده در ثبت هاي دامي از بانك مركمورد نياز واردات نهاده

هاي دامي در اواخر سال گذشته از وزارت صمت به هاي دامي گفت: وظايف تنظيم بازار و ثبت سفارش نهادهسفارش نهاده

جام ثبت سفارش و همچنين وزارت جهاد كشاورزي منتقل شد؛ بنابراين ايجاد و تعيين ساختار الزم در اين وزارتخانه براي ان

هاي دامي وقفه رسيدن به تعطيالت آغاز سال نو موجب شد كه در روزهاي ابتداي سال جاري در روند ثبت سفارش نهاده
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از نيمي از واردات كاالهاي اساسي در سال دهد بيشها نشان ميرابطه بررسيدراين نهادهاي دامي دپوشده  ايجاد شود.

م و طيور اختصاص داشته و درحال حاضــر حــدود سـه ميليون تني از اين اقالم در گمرك و گذشته به تامين غذاي دا

تومان وارد و همچنان در اين ليست قرار دارند. در چند سال اخير و با 4200بنادر دپو شده است، كاالهايي كه با ارز 

هاي گمرك ايران ختصاص داشته است و گزارشاز نيمي از واردات ايران به كاالهاي اساسي امحدوديت واردات، اغلب بيش

ميليون تن كاالي اساسي به ارزشي بالغ بر 23از كند. اين درحالي است كه در سال گذشته بيشنيز اين موضوع را تاييد مي

 گانه پنج قلم شامل ذرت، جو، كنجاله سويا، روغن25ميليارد دالر ترخيص و وارد كشور شده است كه در بين اين اقالم 12

شود. تومان مي4200هاي روغني و به همراه آنها بخشي از دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي شامل دريافت ارز خام، دانه

تومان، سه مورد مربوط به غذاي دام و طيور است، شامل ذرت، جو و 4200در بين اقالم كاالهاي اساسي واردشده با ارز 

از هاي توليد مرغ و گوشت در سال گذشته وارداتي بيشعنوان نهادهقلم بهدهد اين سه آمار گمرك نشان مي   سويا كه

گروه كاالهاي 25درصد ارزش كل واردات 31درصد وزن و 58ميليارد دالر داشته است كه 3,5ميليون تن به ارزش بالغ بر 13

ميليون تن 1,8نجاله سويا و بالغ بر ميليون ك1,8از ميليون تن ذرت، بيش9,7بر گيرد. بنابراين گزارش بالغاساسي را دربرمي

جو واردات انجام شده است. اما اين سه قلم در بين كاالهاي موجود در گمرك نيز همواره حجم بااليي را به خود اختصاص 

از ميليون تني كاالهاي اساسي بيش4,1ماه امسال از موجودي كه براساس آخرين آمار تا اواسط فروردينطوريدهد؛ بهمي

هزار تن سويا 603هزار تن جو و 538ميليون تن ذرت، 1,8ليون تن به ذرت، جو و سويا اختصاص داشته كه از آن سه مي

هاي است. اين درحالي است كه از اواخر سال گذشته و ابتداي امسال بازار گوشت و مرغ با نوسان زيادي همراه بوده و صف

ورد نياز توليد آنها از محل واردات صورت گرفته است. درمجموع كه تامين نهادهاي مخريد مرغ تشكيل شده است. درحالي

بيني شده ادامه اختصاص ارز آنچه كه براي سال جاري در پنج قلم كاالي اساسي و دارو و تجهيزات پزشكي پيش

از اين  توماني است و ازسويي باوجود افزايش چندبرابري نرخ ارز براي محاسبه حقوق ورودي كاالها، كاالهاي اساسي4200

توزيع نامناسب دولتيكيوان جعفرپور، مدير بازرگاني  مصوبه قانون بودجه مستثني شده و با نرخ ترجيحي محاسبه خواهند شد.

گويد: در بحث مي» آرمان ملي«با گراني گوشت قرمز درنتيجه كمبود نهادهاي دامي به اتحاديه دامداران مركز دررابطه

ا درنتيجه عدم تخصيص ارز با كمبود مواجه است در ساير نهادها همچون كنجاله سويا و غير از جو كه ظاهرخوراك دام به

گيرد. وي گيري بازار سياه صورت ميذرت كمبودي وجود نداشته و هرگونه افزايش قيمتي درنتيجه توزيع نامناسب و شكل

شود گفت: توزيع نهادها از طريق وزارت هاي بخش خصوصي انجام باتاكيدبر اينكه توزيع نهادهاي دامي بايد ازطريق تشكل

ها با عرضه شود تا تعادل در عرضه برهم خورده و برخي از شركتها باعث ميجهاد و ناآشنايي از ميزان توليد و نياز شركت

را خوراك مازادبر نياز خود در بازار آزاد از محل رانت ارزي سود كسب كنند. اين فعال حوزه دام همچنين نحوه تخصيص ارز 

هاي واردكننده جو مجبورند نياز ارزي خود را ابتدا از بازار آزاد تامين دليل كمبود در برخي از نهادها دانست و گفت: شركت

بر كاهش واردات به واسطه كمبود كنند تا بانك مركزي پس از واردات نسبت به تامين ارز اقدام كند؛ اين موضوع عالوه

شود. البته اعالم توزيع نامناسب و عرضه نهادهاي دام و ارز در بازار آزاد محسوب مي نوعي مشوقي براي عرضهنقدينگي به

قديري، رئيس هيأت شود كه مجيد موافقها در بازار آزاد درحالي ازسوي فعاالن اين حوزه مطرح ميطيور مازاد بر نياز شركت

گويد: باره دانسته و ميحيت براي پاسخگويي دراينمديره انجمن كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان، خود را فاقد صال

هاي مختلف زنجيره توماني برايمان به ارمغان آورد فساد و رانت در حلقه4200از مشكالتي كه ارز واقعيت اين است كه يكي

توماني 4200تأمين محصوالت پروتئيني بود. وي تصريح كرد: چنانچه ديديم زماني كه براي واردات گوشت قرمز و كره ارز 

از اينكه ارز ترجيحي اين كاالها يافت مشكالت اين حوزه در بخش خصوصي و دولتي بسيار زياد بود و پساختصاص مي
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توماني از واردات كاالهاي 4200شدت كاهش پيدا كرد. قديري باتاكيدبر اينكه حذف ارز هاي اين بخش بهحذف شد حاشيه

اندازي سامانه ر كاهش فساد پيراموني بسيار مؤثر باشد، افزود: حدود دو سال از راهتواند دهاي دامي مياساسي ازجمله نهاده

به تأخير وزارت جهاد كشاورزي و اشارهگذرد اما ايرادات اصلي اين سامانه كماكان بر قوت خود باقي است. وي بابازارگاه مي

ها رغم پيگيريو طيور به سامانه بازارگاه، گفت: بهبانك كشاورزي در اضافه كردن ليست كارخانجات توليدكننده خوراك دام 

تواند تقويت و ما را نگران كند كه شايد سياستگذار اقتصادي عمداً نميهاي متعدد همين تأخير، شائبه مذكور را ميو رايزني

تر و سريعسادهكارخانجات خوراك دام بسيار 714هميشه رصد و پايش   خواهد چنين كاري انجام شود. اما آنچه مسلم است

هزار مرغدار و دامدار است. ضمن اينكه با اين روش كاهش وابستگي كشور و كاهش خروج ارز و 40از تر از كنترل بيش

هاي كلي وزارت جهاد و ستاد تنظيم بازار كشور شاهد خواهيم البته افزايش كيفيت محصوالت پروتئيني را درراستاي سياست

توماني به كاالهاي اساسي و نهادهاي كشاورزي و 4200اگرچه دولت قصد دارد با تخصيص ارز رسد نظر ميبود. درواقع به

دامي نرخ مواد مصرفي در سبد غذايي خانوارها را تعديل كند اما تجربه نشان داده دولت همواره در تخصيص اين ارز با 

رغم پرداخت يارانه اما شور باعث شده تا بهخواران در بدنه اقتصادي كحواشي زيادي مواجه بوده و حضور دالالن و رانت

هاي پايين جامعه برسد بنابراين ويژه دهككنندگان بهكاالهاي اساسي مطابق با نرخ ارز آزاد محاسبه و به دست مصرف

اي اگرچه در ابتدا فضا را كمي ملتهب خواهد كرد اما با حذف رانتخواران درنهايت منافع آن متوجه كل حذف ارز يارانه

  كننده نهايي خواهد شد. اقتصاد و مصرف



 

١٨ 

 

  روزنامه شرق  - 1400فروردين  23                                        

  
  تخلف در بازار مرغ ايام عيد 1027

  بحران بازار مرغ با توزيع گسترده فعال رفع شد 

است. ديروز مديرعامل اتحاديه سراسري  شرق: ماجراي قيمت مرغ و شرايط اين بازار در روزهاي آينده همچنان خبرساز

مرغداران گوشتي ايران گفت: اكنون بحران بازار گوشت مرغ با توزيع گسترده اين محصول، توسط دولت برطرف شده و 

باره افزود: در ابتداي گفت، دراينكه با ايرنا سخن مي» محمدعلي كمالي«شود. ها متعادل ميبراي ماه مبارك رمضان قيمت

هاي شمالي كشور به هاي توليدكننده عمده همانند استانبه دليل كاهش عرضه گوشت مرغ توسط برخي استان 1400سال 

رو شديم كه اين مشكل با استقرار معاونين وزير جهاد كشاورزي استان تهران با بحران كاهش عرضه و افزايش قيمت روبه

تن دانست و اظهار كرد: اكنون با  100و ان به گوشت مرغ را هزارها برطرف شد. وي نياز روزانه بازار تهردر اين استان

شود كه بخشي از آن حتي تن گوشت مرغ وارد استان تهران مي 400اقدامات وزارت جهاد كشاورزي روزانه نزديك به هزارو 

منظور تأمين گوشت  مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور تصريح كرد: همچنين به مازاد بر نياز استان است.

روز برسد و كمبود بازار رفع شود. كمالي  50مرغ مورد نياز كشور، مقداري نهاده اضافه در نظر گرفته شد تا دوره پرورش به 

بار ريزي انجام شده، بنابراين بعد از اين، شاهد صف در ميادين ميوه و ترهميليون قطعه جوجه 125اضافه كرد: اكنون 

هايي كه داشتند اقدام وطنان به دليل نگرانيازار گوشت مرغ را رو به آرامش دانست و گفت: برخي از همنخواهيم بود. وي ب

كردند كه اكنون اين ولع وجود ندارد، بنابراين براي ماه مبارك رمضان، بازار متعادلي سازي گوشت مرغ ميبه خريد و ذخيره

هزار تن گوشت مرغ در كشور توليد و به  500و ميليونبيش از دو 99خواهيم داشت. طبق آمار وزارت جهاد كشاورزي سال 

روز تعيين شده بود. طبق  40زمان پرورش مرغ گوشتي هاي طيور، مدتبازار عرضه شد. پيش از اين به دليل كمبود نهاده

هزارو 24رغ گرم تومان و گوشت م 100هزارو 17تصميم اخير قرارگاه ساماندهي بازار مرغ، قيمت هر كيلوگرم مرغ زنده 

تخلف در بازار  27دادن هزارو در كنار اين خبر همچنين معاون بازرسي اتاق اصناف ايران از رخ تومان تعيين شده است. 900

ها اظهار كرد: بعد از فروشوگو با ايلنا درباره وضعيت بازرسي از صنف مرغمنش در گفتمرغ ايام عيد خبر داد. بهنام نيك

ماندهي بازار مرغ قيمت مصوب مرغ را تعيين كردند، ما همه بازرسان سراسر كشور خود را معطوف به اينكه قرارگاه سا

بندي موضوعاتي بودند كه بازرسي درباره آنها صورت گرفت. رعايت نرخ مصوب و عدم قطعه بازرسي بازار مرغ كرديم.

كم در بازار عرضه شود، در اين مورد هم در كمبندي صنعتي انديشند تا قطعههرچند مديران جهاد كشاورزي تدابيري مي

 331هزارو 26سراسر كشور نظارت جدي شده است. وي با اشاره به ميزان تخلفات گفت: از اول تا شانزدهم فروردين، 

هاي فروشيتخلف در كل كشور احراز شده است. تعداد گران 27بازرسي از بازار مرغ صورت گرفته كه از اين ميان هزارو 

فروشي بندي، عدم درج قيمت، عدم صدور فاكتور رسمي و تقلب و كمعدد بوده و بقيه آمار مربوط به قطعه 628زشده احرا

معاون بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران در ادامه اضافه كرد: مجموع ارزش ريالي تخلفاتي كه بازرسان اصناف  بوده است.

ريال  533هزارو 505وميليون705ميلياردو15ي به تعزيرات ارجاع داده شده، براي آنها پرونده تشكيل داده و براي حكم نهاي



 

١٩ 

 

كند كنندگان بازار مرغ خاطرنشان كرد: جريمه متخلفان را سازمان تعزيرات مشخص ميبوده است. وي درباره جريمه تخلف

نه اين روزها بازار مرغ آرام شود. خوشبختااما طبق قانون نظام صنفي جريمه متخلفان از دو برابر ميزان تخلف شروع مي

  است. ارسال ديدگاه شما 
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  اعتماد  - 1400فروردين  23                                        

  
  فروش مرغ بيش از نرخ مصوب مجاز نيست

رييس كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي اعالم كرد كه در كل كشور بايد مرغ با قيمت مصوب نژاد، نايبحبيب اسداهللا

افتد سيستم توزيع با مشكالتي همراه است.اسداهللا نژاد با بيان اينكه تومان توزيع شود و اگر چنين اتفاقي نمي 900هزارو 24

ها كمتر دهند، اين رقم در برخي استانتومان تحويل كشتارگاه مي 100هزارو 17همه مرغداران مرغ زنده را با قيمت هركيلو 

  شود. هم مي
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  آرمان ملي– 1400فروردين  23                                

  تكذيب افزايش قيمت شكر

گفت: هيچگونه هاي قند افزايش قيمت شكر در آستانه ماه رمضان را تكذيب كرد و ايلنا: دبير اجرائي انجمن صنفي كارخانه

ها بدون تغيير افزايش قيمت مصوب شكر خانوار و صنــف و صنعـت رخ نداده و حداقــل تا پــايــان مــاه رمضان قيمت

ها تشكيل صف اند. آندرصدي قيمت شكر در آستانه ماه رمضان خبر داده40ها خبر از افزايش خواهد ماند. برخي سايت

كنند. اما بهمن دانايي، مدير بر صحت گران كردن شكر عنوان ميكر در بورس را گواههاي توليدكننده شخريد سهام شركت

نيمه دوم سال گذشته همراه با حذف شكر از ليست كاالهاي «اجرائي صنايع قند و شكر ايران اين خبر را رد كرد و گفت: 

سازمان حمايت، قادر به تعيين قيمت شده ازسوي يك، توليدكنندگان اين كاال تحت ضوابط اعالم اولويت دالري شماره

  » محصوالت خود شدند. براساس ضوابط جديد سازمان حمايت، هر نوع تغيير قيمت بايد توسط درخواست ما انجام شود.
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  روزنامه همشهري  - 1400فروردين  23                                        

  
  شود ميهاي هيركاني براي قاچاقچيان چوب ناامن  جنگل

  نگارخبر -سيدمحمد فخار

پيمايش و «شود. طرح هاي شمال كشور آغاز ميها از صبح امروز در جنگلهاي نظارت بر جنگلترين طرحيكي از مهم

 هاي آمل تا نوشهر را با حضور هواپيماهايماه تصويربرداري جنگل2قرار است طي » هاي هيركانيارزيابي هوايي جنگل

سبك به انجام برساند تا اقدامات نظارتي بر ناحيه هيركاني از آسمان شمال كشور انجام شود.ساالنه براساس آمار سازمان 

شوند كه هاي گسترده و بعضا غيرقابل اطفا مواجه ميهاي شمال كشور با حريقها، صدها هكتار از جنگلجنگل

كند.حميدرضا سليماني، رئيس مركز نوآوري و فناوري منابع طبيعي مي ارزشمندترين منابع طبيعي كشور را به خاكستر تبديل

هاي هيركاني به همشهري گفته است كه اكنون موضوع صيانت و حفاظت از اما درباره طرح پيمايش و ارزيابي هوايي جنگل

هاي فراوان مواجه ا چالشها بهاي اخير صيانت از جنگلگفته او، در دههها در قالب پايش جنگل تعريف شده است. بهجنگل

هاي مختلف، ها، در دورهها موضوع ملي شدن آنها بود و پس از ملي شدن جنگلبود. قبل از انقالب، چالش اصلي جنگل

برداري چوب بودند. اما ها منبع اصلي بهرههاي كشور سالعنوان مثال جنگلها را گرفت. بهمشكالت ديگري گريبان جنگل

قاچاق چوب تشديد شد و  برداري از جنگل با عنوان طرح تنفس مطرح شد، چالشتوقف بهره سال پيش كه بحث4از 

ها را با سرعت باال و هزينه كم انجام دهد. كمك فناوري دنبال آن بود كه مانيتور كردن جنگلها با جديت بهسازمان جنگل

جمهوري، مركز نوآوري و عاونت علمي رياستها و مبود كه با تفاهم سازمان جنگل1399ماه هاي شمالدر ديبه جنگل

بنيان براي خدمت به منابع هاي دانشفناوري منابع طبيعي شكل گرفت. نخستين اقدام اين مركز نيز استفاده از پتانسيل

سبك با هزينه بسيار ها به وسيله هواپيماهاي فوقطبيعي بود. با اين اقدام، تصويربرداري هوايي و مانيتور كردن جنگل

جويي ها، اين فناوري كامال اقتصادي است و موجب صرفهگفته مقامات سازمان جنگلشود. بهمقرون به صرفه انجام مي

ترتيب در فاز نخست طرحي كه قرار است از صبح امروز (دوشنبه) شود. بدينقيمت هوايي ميبسيار در تصويربرداري گران

  شود. مزاياي رصد هوايير در حدفاصل آمل تا نوشهر انجام ميهاي شمال كشواجرا شود تصويربرداري هوايي جنگل

هاي شمال دارد. رئيس مركز نوآوري و فناوري منابع ويژه در جنگلمزيت مشخص براي منابع طبيعي كشور به3رصدهوايي 

ها را براي جنگلبريم كه آسمان نحوي پيش ميگويد: در بخش قاچاق چوب، روند مانيتور كردن را بهباره ميطبيعي در اين

گفته سليماني، با هاي شمال پيش ببرند.بهقاچاقچيان چوب ناامن كنيم تا سودجويان نتوانند منافع شخصي خود را در جنگل

ها به باالترين سطح ترتيب حفاظت از جنگلشود تا بدينهاي جنگلي نيز انجام ميانجام اين رصدها، نظارت دقيق حريق

تواند مناطق درگير آتش را به سرعت گشاست چون ميسبك كامال در اين بخش گرهواپيماي فوقممكن برسد. استفاده از ه

گفته رئيس مركز نوآوري و فناوري منابع طبيعي با توجه به وسعت زياد كند و كنترل و اطفاي حريق را تسهيل كند.بهرصد 

تغيير كاربري اراضي جنگلي شود. جزئيات كار در  تواند موجب تثبيت مرزها براي جلوگيري ازكشور، ابزار رصد هوايي مي

سرنشين هستند كه 2موتوره با ظرفيت هاي هيركاني تكآسمان هيركانيهواپيماهاي طرح پيمايش و ارزيابي هوايي جنگل



 

٢٣ 

 

درخت هم ممكن است چون تصويربرداري دهند. با اين اقدام پايش دقيق در حد نظارت تككار تصويربرداري را انجام مي

ها به شود نظارت بر جنگلترتيب با افزايش كيفيت تصاوير و الگوريتم اجرايي تالش ميشود. بدينمرحله انجام مي3ها درآن

هاي داراي حساسيت كنند و با دوربينهزار پا پرواز مي2موتوره در ارتفاع حدود باالترين سطح ممكن برسد. هواپيماهاي تك

كنند. در فاز اول رصد هوايي قرار است نزديك ها مياقدام به تصويربرداري از جنگلباال كه دقت عكسبرداري خوبي دارند 

هاي هيركاني شمال كشور عكسبرداري شود. در فاز بعدي نيز تمامي محدوده هيركاني يا محدودههكتار از جنگل100به 

هاي شمال كشور كه امروز شود. فاز نخست طرح رصد هوايي جنگلهاي شمال كشور عكسبرداري ميهاي بحراني جنگل

به پايان برسد. با پايان 1400ماه و پيش از آغاز تابستان 2شود، قرار است طي ميها انجام با حضور رئيس سازمان جنگل

ها آغاز شود كه شود تا در فاز دوم پوشش حداكثري رصد هوايي جنگلتصويربرداري نيز مراحل خروجي گرفتن كار آغاز مي

ي بلوط زاگرس را نيز شامل خواهد شد. اهميت رصد هوايي ناحيه هيركانينظارت بر قاچاق چوب در هابخشي از جنگل

هاي چوب و كاغذ چندين دهه است كه ادامه دارد. اما نظارت زميني تنها در مبادي هاي هيركاني با كمك شركتجنگل

هاي هيركاني مايش و ارزيابي هوايي جنگلها، پيگفته مسئوالن سازمان جنگلگيرد. اكنون بهورود به جنگل صورت مي

هاي جنگلي و منتهي به كند كه عالوه بركنترل هوايي جادههاي هيركاني را آغاز ميشيوه جديدي از نظارت بر رويشگاه

ترتيب براي مقابله با قاچاق شود و بدينها نيز در اين طرح شناسايي ميجنگل، مسيرهاي غيررسمي و خاكي ميان جنگل

هاي هيركاني شمال كشور ميليون هكتاري جنگل2آيند. با توجه به وسعت بيشترين امكانات و تجهيزات به ميدان ميچوب، 

منظور مقابله با قاچاق چوب و حريق جنگل اقدام نويني است كه در ها بههاي نوين به كنترل دقيق جنگلنيز ورود فناوري

    صيانت از منابع طبيعي كشور در حال انجام است.
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  روزنامه خراسان  - 1400فروردين  23                                        

  
  حرف مردم

خشكسالي مطلق در    . االن كه شب مي خوابي صبح بلند ميشي مي بيني قيمت ها رفته باال .خدايي چه بهانه اي دارين؟

منطقه خراسان جنوبي باعث كمبود نهاده هاي دامي شده بنابراين حتما بايد از همين االن خريد يا صدور دام زنده به خارج 

     اند: زير خط مرغ و باالي خط مرغ! با اين اوضاع قيمت ها و صف طوالني، مردم دو دسته    كشور را شروع كرد.

  آفتاب يزد  - 1400فروردين  23                                        

   فتاب◌ٓ روي خط ا
  فتاب◌ٓ روي خط ا

تخم مرغ ارزان شد! براي خريد تخم مرغ به يكي از مراكز ميوه و تره باره وابسته به شهرداري تهران مراجعه كردم،  - 311

هايي كه هر شانه آن را بين چهارده الي مرغ متوجه شدم نسبت به روزهاي گذشته كيلويي هزاروپانصدتومان ارزانتر شد. تخم

خريديم حاال همان تخم مرغ را بايد با دو برابر قيمت واقعي بخريم. نه فقطتخم مرغ بلكه قيمت پانزده هزار تومان مي

هاي طوالني در ايام شد، مردم مجبور نبودند تو اين صفكاش اين كمبود مرغ الاقل حل مي -1232بسياري از اجناس

    )20/1ايي بايستند. (كرون
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