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  روزنامه كيهان  - 1400فروردين  24                                        

  
  ماه رمضان كمبود مرغ در بازار نداريم

  
  يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس: 

  
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت: علت كمبود عرضه مرغ در بازار اين بود كه توليدكنندگان به

ريزي را آغاز كنند ريزي نداشتند و براي آنان به صرفه نبود كه فرايند جوجههاي دامي جوجهبودن نهادهدليل نبودن و گران 
وگو با ايسنا درباره مشكل گراني مرغ و كمبود آن در بازار، شود.اصغر سليمي، در گفتكه اين مشكل تا ماه رمضان رفع مي

 4200ها با نرخ ارز دولتي بت به آن اعتراض دارند اين است كه نهادهاظهار كرد: يكي از عوامل گراني مرغ كه مرغداران نس
شوند مرغ را با قيمت آزاد بفروشند و در اين ميان دالالن نيز از رسد و به همين دليل مجبور ميتومان به دستشان نمي
دولت مصوب كرده شوند كه قيمت هر كيلو مرغ بيش از آن چيزي باشد كه كنند و سبب ميفرصت سوءاستفاده مي

تر از توليدكنندگان خريداري و با قيمت باال است.وي افزود: همچنين دالالن به دنبال اين هستند كه مرغ را با قيمت ارزان
هاي دامي با قيمت مناسب در اختيار مرغداران قرار بگيرد و خوشبختانه در بازار عرضه كنند. به همين دليل مقرر شد نهاده

ودي از نظر توليد مرغ و جوجه ريزي در كشور نداريم.نماينده مردم سميرم در مجلس گفت: دولت و اكنون هيچ كمبهم
طوري كه مرغداران احساس ضرر ها مناسب باشد، بهاي فراهم كنند كه قيمت نهادهگونهنهادهاي نظارتي بايد شرايط را به
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زار به فروش برسانند. وي ادامه داد: در ماه مبارك رمضان با هاي دامي را با قيمت آزاد در بانكنند و دالالن نتوانند نهاده
بايد از ذخاير خودش كه براي مواقع ضروري است مرغ كافي در بازار عرضه كند تا  داران دولتتوجه به نياز روزه

افي در اختيارشان ريزي كنند زمان كتوانستند جوجهها داشتند و نميتوليدكنندگان مرغ هم بتوانند در مدتي كه كمبود نهاده
ريزي مجدد قرار بگيرد.اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، خاطرنشان كرد: بنابراين در ماه مبارك رمضان براي جوجه

هاي تومان است كه دستگاه 24900اكنون قيمت مصوب مرغ دولتي به ازاي هر كيلو مشكل كمبود مرغ نخواهيم داشت. هم
    ار داشته باشند تا با همين قيمت، مرغ به دست مردم برسد.نظارتي بايد نظارت كافي را در باز
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  روزنامه كيهان  - 1400فروردين  23                                        

  
  هزار مرغداري چه كرد كه مردم بايد در صف بايستند؟!(خبر ويژه) 600دولت با 

ها كرديد، صرف افزايش توان  و رفع تحريم 1+5اي كه صرف مذاكره با  جناب آقاي روحاني! اگر اين همه وقت و انرژي
توليد داخلي كرده بوديد، اكنون با اين حجم از مشكالت مواجه نبوديم و اتفاقاً در مذاكرات هم با دست برتري وارد 

  » شديد. مي

جمهور، در روزنامه وطن امروز نوشت: آقاي  ضمن طرح موضوع فوق با رئيس االسالم دكتر عبدالحسين خسروپناه حجت
گفته است، بعد هم تاكيد كرده كه اگر آمريكا » هل لي من توبه«روحاني در سخناني اظهار داشته آمريكا براي توبه آمده و 

ني با به كار بردن عبارت حضرت هاي ايشان متعجب شدم. به چه استدالل و برها پذيريم. حقيقتا از صحبت توبه كند ما مي
اند؟ ابوحنيفه به عنوان موسس اصل قياس در استنباط حكم  حر، به صورت غيرمستقيم بين آمريكا و جناب حر قياس كرده

زده  گرفت. من واقعا از اين جمالت جناب روحاني شگفت اش مي شنيد خنده شرعي هم، اگر اين قياس نارواي شما را مي
كنيم، اين جمله در ظاهر جمله درستي است  اين قياس گفته است كه اگر آمريكا توبه كند ما قبول ميشدم. ايشان بعد از 

اش نسبت  ساله 500انديشي تا كجا؟ آمريكا در تاريخ  كند؟! ساده كنيد آمريكا توبه مي ولي سؤال اينجاست: واقعا شما فكر مي
و كشتار مردم ژاپن در جنگ دوم جهاني و قتل عام مردم ويتنام و به  ها پوست ها و سياه اش با سرخپوست به رفتار نژادپرستانه

فرجام شما توبه كند؟ آقاي روحاني  خاك و خون كشيدن افغانستان و عراق توبه كرده است كه از رفتارش نسبت به برجام بي
ت خودشان شروع كنند و نظر زنند، بد نيست اول از نظر مردم درباره دول پرسي و رفراندوم مي كه حرف از نظر مردم و همه

كنند، به عنوان يك طلبه و به عنوان  هاي مختلف مردم به من رجوع مي مردم را در اين باره جويا شوند. آنطور كه گروه
با توجه به اينكه  - 1سؤال پاسخ بدهند:  4جمهور چند سؤال دارم كه از ايشان تقاضا دارم به اين  صداي مردم، از جناب رئيس

 8آقاي روحاني، تدبير و اميد بوده است، آيا دولت ايشان از مردم نظرسنجي كرده كه اميد در جامعه ما بعد از اين شعار دولت 
دولت مدعي تدبير، با چه تدبير و سياستي فضاي كاالهاي اساسي را به جايي رسانده كه  - 2سال رشد كرده يا افول داشته؟ 

ها وقت خود  توانستيم صادركننده باشيم، اكنون مردم عزتمند ما بايد ساعت هزار مرغداري در كشور كه مي 600رغم وجود  به
ترين صنايع  اند پيچيده هاي نظامي توانسته چطور جوانان انقالبي ما در مجموعه -3هاي خريد مرغ بگذرانند؟  را در صف

به  -4رو به جلويي را ايجاد كند؟ ترين حركت  موشكي را ابداع كنند اما دولت تدبير و اميد نتوانست در صنعت خودرو كوچك
اند؟  هاي علمي و كدام الگوهاي مديريتي، تاكنون به تدبير بحران كرونا اقدام كرده ملت توضيح بدهند كه براساس كدام داده

 هفته تعطيل كنند؟ اميدوارم جناب 2اين چگونه مديريتي است كه ايام نوروز را آزاد بگذارند، بعد كه فاجعه درست شد حاال 
  سؤال را صريح و شفاف به مردم ارائه دهند.  4روز به مردم گزارش دهند، حداقل جواب اين  100روحاني كه قرار بود هر 
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  روزنامه جوان  - 1400فروردين  24                                        

  
  از معماي گراني مرغ تا قاچاق ناچيز جوجه يكروزه 

به شكل صنعتي در حوزه پرورش مرغ فعال است و دولت هم مدعي است كه براي واردات  1333 از سالكه ايران  با وجودي 
كه قيمت جوجه  99 دهد؛ متأسفانه از ابتداي سال توماني ارائه مي 200هزارو  4هاي دام طيور از محل منابع عمومي ارز  نهاده

هزار تومان و قيمت هر كيلو  6ود، امروز قيمت جوجه يكروزه به هزار تومان ب 8تومان و قيمت هر كيلو مرغ  800يكروزه 
  هزار تومان افزايش...  25مرغ دولتي به 

شود و شاهد  رود و در عين حال نيز كاال كمياب مي وقتي قيمت يك كاال در بازاري باال مي   سرويس اقتصادي جوان آنالين:   
شود و به شكلي سخن  از سوي مسئوالن دولتي عنوان نميگيري صف در كشور هستيم، توضيح واضح و مشخصي  شكل
كنند، از اين رو انكار معضل و رنج اقتصادي  گويند كه بديهياتي كه مقابل چشم مردم جامعه است را گاهي كتمان مي مي

 نشان كه مشكالت اقتصادي در نهايت خود را در قالب تورم و كمبود كاال مردم نيز براي خود مشكلي شده است. با وجودي
خواهند مشكالت را با مردم درميان بگذارند و همچون  دهد، اما شاهد اين موضوع هستيم كه مقامات دولتي نمي مي

اي را در  هاي پر هزينه اند، سياست هاي خارجي چشم داشته ها از سوي كشور سال گذشته كه پيوسته به رفع تحريم هشت
هاي پر هزينه براي  صود خود در قالب برجام دست يابند. اعمال سياستكنند تا شايد در نهايت به مق اقتصاد اعمال مي

ها هزار  هزار ميليارد تومان نقدينگي و ايجاد صد 500هزارو  3دستيابي به توافق با غرب موجب شده تا به واسطه ايجاد 
مطرح است كه دولت اقتصاد را رو شود، در عين حال اين پرسش  ميليارد تومان بدهي، ايران با يك تورم سنگين فزاينده روبه

به  1333كه ايران از سال  ها با وجودي طور نمونه اين روز به خواهد تحويل دولت سيزدهم بدهد؟! در چه وضع بغرنجي مي
هاي دام طيور از محل  باشد كه براي واردات نهاده شكل صنعتي در حوزه پرورش مرغ فعال است و دولت هم مدعي مي

تومان و قيمت  800كه قيمت جوجه يكروزه  99 دهد؛ متأسفانه از ابتداي سال توماني ارائه مي 200زارو ه 4منابع عمومي ارز 
هزار تومان  25هزار تومان و قيمت هر كيلو مرغ دولتي به  6هزار تومان بود، امروز قيمت جوجه يكروزه به  8هر كيلو مرغ 

ها ميزان جوجه در كشور كم نيست، اما سؤال  بر اساس آمار مشاور اتحاديه مرغداران گوشتي گفت: افزايش يافته است.
محمدعلي كمالي در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه سؤال   اينجاست كه چرا بايد در اين فصل قيمت جوجه يكروزه باال باشد؟

 600هزارو 5ش از اينجاست كه چرا بايد در اين فصل قيمت جوجه يكروزه باال باشد، گفت: مرغداران جوجه يكروزه را بي
هاي  وي ادامه داد: بر اساس آمار  شود. تومان رعايت نمي 200هزارو 4كنند و قيمت مصوب  تومان خريداري مي هزار6تومان تا 

مشاور اتحاديه مرغداران  ميليون قطعه جوجه توليد شده است. 77اعالم شده جوجه كم نيست و از ابتداي ماه تا امروز حدود 
رود معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي و انجمن جوجه يكروزه به موضوع افزايش قيمت  : انتظار ميگوشتي اضافه كرد

جوجه يكروزه ورود و آن را كنترل كنند. وي در پاسخ به اين سؤال كه از چه زماني قيمت جوجه افزايش يافته است و آيا 
ماه است كه توليدكنندگان جوجه را  خير، گفت: حدود يكاين افزايش قيمت ممكن است در قيمت مرغ هم اثرگذار باشد يا 

كنند و اميدواريم كه اين افزايش قيمت بر قيمت مرغ اثري نگذارد. البته عامل اصلي  بيش از قيمت مصوب خريداري مي
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ضوع نيز است. اما نبايد از اين مو روز پرورش نهاده تأمين شده 50مؤثر در قيمت مرغ، نهاده است كه در حال حاضر براي 
هاي توليدي بر  وي با بيان اينكه هزينه درصد بر قيمت تمام شده مرغ اثرگذار است. 13تا  12غافل شد كه قيمت جوجه

هزار توماني گفت: از وزارت جهاد كشاورزي درخواست كرديم كه 6توماني حساب شده نه جوجه  200هزارو 4اساس جوجه 
     كارگروهي براي جلوگيري از قاچاق جوجه يكروزه تشكيل شده است   توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشد.

هاي امنيتي، جهاد  نماينده مردم قروه و دهگالن در مجلس گفت: كارگروهي در استانداري كردستان با حضور دستگاه
ستيم از كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تشكيل شده تا در شرايط كنوني كشور كه با كمبود جوجه يكروزه مواجه ه

پرويز اوسطي، عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي  قاچاق اين محصول مقابله كنند.
هاي همسايه از طريق قاچاق تأمين  هاي برخي از كشور اسالمي با اشاره به اينكه بخشي از جوجه يكروزه مورد نياز مرغداري

جوجه يكروزه به صورت قاچاق از كشور زياد نيست، اما در شرايط فعلي نبايد اين شود، ادامه داد: حجم ميزان خروج  مي
    حداقل قاچاق نيز صورت بگيرد.
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  روزنامه سبزينه  - 1400فروردين  24                                        

  
  گذاري دستوري ثبات بازار مرغ در گروي حذف قيمت

  مديرعامل صندوق حمايت از توسعه صنعت طيور: راهكار تنظيم بازار مرغ حذف قيمتگذاري دستوري است 

گذاري وضعيت فعلي بازار مرغ رو به ثبات است و توليدكنندگان از وضعيت فعلي راضي هستند، اما مشكل اساسي را قيمت
كننده با ضرر و زيان مواجه توليدكننده و مصرف شود تنظيم قيمت به هم بخورد وكنند كه باعث ميدستوري عنوان مي

هاي زيادي همراه بوده است و باعث شده گاهي با شوند. بايد گفت توليد و عرضه مرغ در چند ماهه اخير با بحث و جدل
رد گذاري دستوري براي آسيب واكمبود مرغ و گاهي با افزايش توليد آن مواجه شويم. اين مسائل باعث شده دولت با قيمت

هاي اين حوزه را بگيرد، اما در اين زمينه چندان موفق نبوده و توليدكنندگان معتقدند كنندگان جلوي بحراننشدن به مصرف
مشكلي   كننده است. گذاري دستوري و پرداخت يارانه به مصرفسامان بازار مرغ حذف قيمتبهترين راه كنترل وضعيت نابه

دان مديريت است در همين ارتباط مديرعامل صندوق حمايت از توسعه صنعت طيور فعلي صنعت مرغداري و بازار مرغ فق
ها تا حدودي طبيعي شده و توليدكننده اكنون روال تأمين نهادهگفت: هم» سبزينه«ها به درباره وضعيت فعلي تأمين نهاده

دان مديريت است. مهدي پورسمر براي تأمين نهاده با مشكلي مواجه نيست و مشكلي كه اكنون با آن مواجه هستيم، فق
مرغ شده، اشكاالت هاي موجود در حوزه مرغ و تخمسامانيادامه داد: يكي از اشكاالت اساسي و جدي كه موجب نابه

ها را ايجاد كرده است؛ بهسامانيساختاري و مديريتي است. نقص زنجيره توليد و ضعف در حوزه توزيع و نظارت اين نابه
هزار 45 ايمرغ به شانههاي معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي قيمت تخمدليل دخالتاه پيش بهعنوان مثال، دو م

مرغ برداشته شد، قيمت اين محصول به روال روي تخم كه تصميمات آقايان درباره درج قيمتتومان هم رسيد. بعد از اين
تر و... نبود، بلكه برگشت قيمت دليل توليد بيشل طبيعي بهمرغ به رواعادي خود بازگشت. پورسمر افزود: برگشت بازار تخم

اين محصول به روال عادي نشان داد كه اين افزايش قيمت ناشي از تصميمات مديريتي بود. متأسفانه وضعيت فعلي بازار 
مرغ و بازار آن كه به اند و به هاي اصلي خود را رها كردهاكنون همه كار مرغ هم ناشي از تصميمات نادرست مديريتي است.

اند. مديرعامل صندوق حمايت از توسعه صنعت طيور خاطرنشان كرد: اكنون بيماري در بخش ها ربطي ندارد، پرداختهآن
كن شده بود، بار ديگر شيوع پيدا كرده و تمام در كشور ريشه چند سالي بود  طيور گسترش يافته و بيماري مايكوپالسما كه

جاي ايناند. از سوي ديگر، سارمونال و آنفلوآنزا هم گسترش يافته است. اكنون بهير اين بيماري شدههاي مرغ مادر درگگله
هاي بندي و ميزان توليد مرغ ورود كرده است. اگر آقايان به كاركه دامپزشكي به كار خود بپردازد، در مسائلي مثل قطعه
شود با كه گفته مينخواهيم داشت. پورسمر در پاسخ به اين مرغاصلي خود بپردازند، هيچ مشكلي در توليد مرغ و تخم

درصد كاهش قيمت 25 شود، گفت: خير، اين موضوع صحيح نيست ودرصد از قيمت مرغ كم مي25 تكميل زنجيره توليد
شكن آيد، بلكه قيمت سرشود، ولي قيمت پايين نميوضع بهتر مي بعيد است. در زنجيره توليد با توجه به مديريت صحيح

شود، اين گراني بين شود جوجه و دان گران خواهد شد، وقتي توليد انجام مياكنون وقتي گفته ميعنوان مثال همشود؛ بهمي
شود و دخالت آقايان نيز كاهش ميشود و در نتيجه هزينه توليد براي توليدكنندگان كم ميتمام عوامل توليد سرشكن مي



 

٨ 

 

شود مديرعامل صندوق حمايت از توسعه صنعت طيور درباره جود آمدن مشكالت فعلي ميودخالت مسئوالن باعث به  يابد. 
نيز توضيح داد: كامالً مشخص است كه » زداييها، مانعتوليد؛ پشتيباني«هزار تن مرغ براي تنظيم بازار در سال 50 واردات

كنند، باعث بههايي كه در روند توليد ميوجود ندارد. مسئوالن با دستكاري در زمينه توليد مشكلي نداريم و جاي نگراني هم
ريزي مرغ مادر كاهش يافته است. اند كه جوجهشوند. اكنون مسئوالن هنوز متوجه نشدهوجود آمدن اين مشكالت مي

دليل ضعف مديريتي كل بهشود و اين مششود كه در اواخر ماه رمضان وضعيت بازار مرغ بدتر ريزي باعث ميكاهش جوجه
توماني مرغ نيز گفت: مرغ كااليي نيست كه بتوان آن را مثل نخود 900 هزار و24 شود. پورسمر درباره قيمتايجاد مي

ريزي درستي شود، بايد به كشتارگاه و سپس به بازار برود؛ در نتيجه اگر برنامهذخيره يا احتكار كرد. مرغ وقتي توليد مي
شود و ريزي ترغيب ميها مناسب باشد، توليدكننده به جوجهكند. اگر قيمتضه و تقاضا قيمت را تنظيم ميداشته باشيم، عر

مدت را ندارند، نبايد دستوري باشد. مرغ كه قابليت انبار براي طوالنيگذاري مرغ و تخمآيد. معتقدم قيمتها پايين ميقيمت
گذاري دستوري است و فقط بايد بر اين بازار نظارت شود. ممنوعيت قيمت وي افزود: راهكار تنظيم بازار مرغ كنار گذاشتن

بندي رود، ولي پوست، چربي و استخوان مرغ در قطعهبندي نيز غلط است. در اين كار ميزان ضايعات مرغ باال ميقطعه
گردد. با اين ممنوعيت، توليد اين شود و دوباره به چرخه توليد برميها پودر استخوان و پودر گوشت تهيه ميبازيافت و از آن

كه چرخه گذاري محصوالت اين بخش نظارت كنند، نه ايندهيم؛ لذا بهتر است مسئوالن بر قيمتمحصوالت را از دست مي
ترين مشكل فعلي و دليل آشفتگي بازار مرغ، ورود دولت و تصميمات نادرست مسئوالن در اين حوزه را از بين ببرند. مهم

قيمت فعلي مرغ به ضرر توليدكننده نيست   اري دستوري است كه باعث شده با مشكالت فعلي مواجه شويم. گذمثل قيمت
گفت: اكنون » سبزينه«هاي طيور به اي گوشت مرغ هم درباره وضعيت فعلي تأمين نهادهدبير انجمن توليدكنندگان زنجيره

رسد. البته ممكن است برخي مواقع توليدكنندگان ليدكننده ميموقع به دست توشود و بهميزان كافي تأمين ميها بهنهاده
درصد 100 ها را بگيرند، ولي اكنون كسي نبايد از وضعيت تأمين نهاده شكايتي داشته باشد، چونتر با تأخير اين نهادهكوچك
مرغ توضيح داد: و تخم شود. رضا مبصري درباره اشكاالت ساختاري و مديريتي در حوزه مرغها توسط دولت تأمين مينهاده

هاي تأمين ديگر وجود دارد و با زنجيره توليد متفاوت است. زنجيره تأمين اي مثل تمام زنجيرهبراي تأمين مرغ، زنجيره
كند مشتري در زمان مناسب و در اسرع وقت كاالي مورد نياز خود را تأمين كند. هممجموعه عواملي است كه كمك مي

رسد با اشكاالتي مواجه هستيم، اما اين مشكالت به مين در كشور مناسب است؛ البته به نظر مياكنون وضعيت زنجيره تأ
كه مشكل مرغ داريم، كمبودي ندارد ميزاني نيست كه توليد را دستخوش تغيير كند. وي اظهار داشت: توليد در همين زماني

احساس كمبود كنيم، تقاضاي زياد براي مرغ است. تقاضا  شود، اما آنچه تغيير كرده و باعث شدهو بيش از نياز هم توليد مي
رود كه درباره در اين مدت به دو دليل باال رفته است؛ دليل اول، شب عيد بود كه هميشه در اين بازه زماني تقاضا باال مي

فضاي متشنج بازار تر صورت گرفته بود؛ دوم، بحث افزايش قيمت بود كه به ريزي بيشريزي شده بود و جوجهآن هم برنامه
كرد: اگر اي گوشت مرغ تصريحضرورت مديريت فضاي تقاضا و رفتار مشتري دبير انجمن توليدكنندگان زنجيره  زد. دامن 
كند تا اين ترين كاري كه كمك ميرود. مهمكه قرار است در آينده كااليي كم شود، تقاضا باال مي كننده را بترسانيممصرف

مديريت فضاي تقاضا و رفتار مشتري است كه اتفاق نيفتاد و به فضاي مصرف آرامش داده نشد. هم مشكل را رفع كنيم،
تر خواهد شد. مبصري درباره اي نزديك باثباتاكنون با تعديل نسبي عرضه و تقاضا شرايط بازار مرغ بهتر شده و در آينده

هاي تأمين و توليد شود، توضيح داد: در زنجيرهرغ كم ميدرصد از قيمت م25 شود با تكميل زنجيره توليدكه اظهار مياين
جويي در مقياس توليد باعث كاهش كند. مزيت زنجيره توليد اين است كه با صرفههزينه در برابر مقدار توليد كاهش پيدا مي

اين كاال را توليد كنند، اگر به تري ها بتوانند با هزينه كمشود. حتي اگر زنجيرهشود، اما قيمت در بازار تعيين ميها ميهزينه
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ممكن است بتوان هزينه را كم كرد، ولي اگر باعث كاهش قيمت  اندازه تقاضاي مرغ نداشته باشيم، قيمت باال خواهد رفت.
ها توأم با رقابت بازار شود و در اين صورت قيمت هم رود. در حالت عادي قرار است كاهش هزينهشود، تقاضا باال مي

گذاري دستوري داشته باشيم، تأثيرگذاري الزم را نداريم و هرچه توليد كنيم، با كسري مواجه د، اما اگر قيمتيابكاهش مي
تن 830 هزار وتوليد يك  آيد كه در اين مدت شاهد آن بوديم. سمت مرغ ميها بهشويم، چون تقاضا از سوي ساير كاالمي

اكنون دو برابر حالت عادي يعني يككه هماي گوشت مرغ با بيان اينمرغ براي تهران دبير انجمن توليدكنندگان زنجيره
دهد شود، ولي هنوز ثبات الزم به وجود نيامده است، گفت: اين شرايط نشان ميتن مرغ براي تهران توليد مي830  هزار و

تر شده باشد. مبصري بيش تن200 هزار وجهت تقاضا تغيير كرده، وگرنه دليلي ندارد كه ميزان نياز استان تهران از يك
دهد كه عطش تقاضا باالست و با اطمينان دادن به فضاي مصرف، بينيم، نشان مياظهار داشت: وقتي هنوز صف مرغ مي

اين فضا تعديل خواهد شد. بايد به فضاي مصرف تعادل و به همه اطمينان بدهيم كه مرغ به اندازه كافي وجود دارد. وي 
نيز اظهار كرد: اين تصميمات حاكميتي » هازداييها، مانعتوليد؛ پشتيباني«ني مرغ در سال حمايت از هزار ت50 درباره واردات

گذاري دستوري براي بلندمدت قيمت مرغ را درصد از واردات مرغ ناراضي هستم. اگر قيمت100  عنوان توليدكنندهاست و به
توان يارانه اقشار مي  توانستيم مرغ را صادر كنيم. بوديم، بلكه ميتنها مجبور به واردات ناكنون نهداشت، همنمي ثابت نگه

ها از سوي با وجود افزايش قيمت نهاده 99ها پرداخت مبصري ادامه داد: در شهريورماه سالضعيف را مستقيماً به خود آن
نشيني توليدكننده اقدام باعث عقبستاد تنظيم بازار و شوراي رقابت مقاومتي در برابر افزايش قيمت رخ داد كه معتقديم اين 

ها با توجه به توانايي و جويي در مقياس بودند و بايد در آنهايي كه متكي بر مزيت صرفهاز توليد شد. متأسفانه زنجيره
تر هاي پايينكيلو در مترمربع برداشت داشته باشيم (الزمه آن اين است كه تنوعي از وزن داشته باشيم و وزن40 تكنولوژي

ها توانست توسط اين زنجيرههاي باال را روانه بازار كنيم) از بين رفتند و تأميني كه ميا به ذخاير استراتژيكي كشور و وزنر
نشدن قيمت دستوري توليد و كنترل فضاي توانستند درصورت تعيينها ميكه زنجيرهانجام شود، انجام نشد؛ درصورتي

كننده را توانمند كنيم. هرچند كننده فشار بياوريم، بلكه بايد مصرفييم بايد به مصرفگومصرف را در دست داشته باشند. نمي
ها پرداخت. توان يارانه اقشار ضعيف را مستقيماً به خود آنكننده حمايت كرد، اما ميدرصدي از مصرف100 طورتوان بهنمي

دهم نفر 1/3كيلو باشد، براي يك خانوار با جمعيت 30 عنوان مثال اگر سرانه مصرف مرغ در كشور براي هر نفروي افزود: به
ميليون كيلو مرغ در سال يك100  هزار تومان باشد، حداكثر مصرف10 كيلو مرغ تهيه كنيم. اگر مرغ كيلويي93 بايد در سال
اي سال آينده شد، اما برهزار ميليارد مي20 شد،ميليون واريز ميهزار خانوار يك20 شود؛ يعني براي حمايت ازتومان مي

ميليارد براي واردات نهاده در نظر گرفته شده است و اگر قيمت دالر آزاد منهاي دالر دولتي ضرب شود، شش فقط
نگر به يك مجموعه توليدي باعث بروز مشكالت شود. بايد گفت نگاه سيستمك و كليهزار ميليارد تومان مي120 حدود

گذاري دستوري كنار گذاري دستوري است. بايد قيمتمرغ كنار گذاشتن قيمت فعلي شود. مبصري گفت: راهكار تنظيم بازار
گذاشته شود و توليد گسترش پيدا كند تا توليدكننده بتواند محصولش را در رقابتي آزاد به فروش برساند و صادرات در 

ود. توليدكننده با پذير نيز با پرداخت مستقيم يارانه حمايت شبلندمدت كامالً آزاد باشد و از اقشار آسيب
شود، اما قيمت يك مسأله پويا است و ممكن است هفته بعد توليدكننده توماني امروز از توليد متضرر نمي900 هزار24 قيمت

ماهه به ضرر توليدكننده شش گذاريهاي زيادي ربط دارد و قيمتبا اين قيمت ضرر كند. وي اظهار داشت: توليد به فاكتور
توان با مسائل استاتيك حل كرد و عرضه و خرد. يك مسأله ديناميك را نميي آبرويي براي دولت نميگذاراست. اين قيمت

    زند. تقاضا وضعيت متفاوتي را در بازار رقم مي
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  روزنامه دنياي اقتصاد  - 1400فروردين  24                                        

  
  ترخيص دان مرغ از گمرك مشكلي ندارد

هاي توليد يا موانع در ترخيص و واردات اين اقالم نقل محافل مختلف شده است، اين در موضوع كمبود نهاده اقتصاد :دنياي
كند و در جديدترين اظهارنظر اعالم كرده كه هيچ مشكلي در ترخيص حالي است كه معاون گمرك اين موضوع را رد مي

هاي توليد دام و طيور از گمرك وجود ندارد. به گفته مهرداد جمال ارونقي، كاالهاي مربوطه كاالهاي اساسي از جمله نهاده
شود. به گزارش طور كامل و فوري ترخيص ميدرصد و داشتن اعالميه ارز به90در صورت وجود در صف تخصيص ارز تا 

ي اساسي انديشيده شد و در مقطعي با ارونقي توضيح داد كه در سال گذشته تمهيدات خاصي براي ترخيص كاالها» ايسنا«
هاي روغني و روغن خام، صاحبان هماهنگي بانك مركزي، براي پنج قلم كاالي اساسي شامل جو، ذرت، كنجاله سويا، دانه

توانستند بدون صدور كد رهگيري نسبت به ترخيص اقدام كنند كه البته چندان از آن استقبال نكردند. وي با اشاره كاال مي
صورت كنندگان كاال بهدامات صورت گرفته براي خريدهاي اعتباري ادامه داد: در مقطعي ديگر نيز در مورد واردبه اق

شركت را اعالم كرد كه بتوانند بدون ارائه كد رهگيري بانك نسبت به ترخيص اقدام كنند  14اعتباري، وزارت صمت ليست 
ري را صادر و سه ماه بعد از آن نسبت به تامين ارز اقدام كند. اين مقام و بانك مركزي متعهد شد كه اعالميه تامين ارز اعتبا

مسوول در گمرك ايران در ادامه به مصوبات آبان سال گذشته در ستاد تنظيم بازار درباره تسهيل ترخيص كاالهاي دپو شده 
درصد ترخيص 90صورت ك، بهدر گمرك و بنادر اشاره كرد و گفت: بر اين اساس قرار شد تمامي كاالهاي اساسي گروه ي

شوند كه در دستور كار قرار گرفت، اما در اسفند ماه اين موضوع به نحوي با چالش مواجه شد و ستاد تنظيم بازار به نوعي 
مصوبه قبلي خود در اين رابطه را لغو كرد، اما تاكيد داشت كه كاالهاي اساسي كه در صف تخصيص ارز قرار داشته باشند، 

درصدي خواهند داشت. وي افزود: بر اين اساس عمال كاال در همان مرحله اول كه تخصيص ارز است،  90 امكان ترخيص
توانست ترخيص شود و اگر در صف تامين ارز بود كه ديگر درصد مي 90قبل از صدور كدرهگيري بانك، بدون مشكل تا 

توانستند ت، وزارت جهاد و صاحبان كاال ميكرد، وزارت صمطور كامل امكان ترخيص پيدا ميهيچ مشكلي نداشت و به
بدون مانعي با رعايت ضوابط كاالي خود را ترخيص كنند.ارونقي ابعاد ديگر ترخيص كاالهاي اساسي را نيز مطرح كرد و 

اند، امكان قرار گرفتن در صف تخصيص يا تامين صورت اعتباري وارد نشدهتوضيح داد كه بايد توجه داشت كاالهايي كه به
رز را ندارند، چرا كه تامين يا انتقال ارز و همچنين انتقال اسناد خريد صورت نگرفته و به نوعي صاحب كاال مشخص نيست ا

و از روي كشتي نيز امكان تخليه ندارد.وي با بيان اينكه در مورد كاالهاي اساسي كه اعتباري وارد و اسناد خريد مبادله و 
اي ترخيص وجود دارد، گفت: در مورد آنها نيز دو حالت وجود دارد؛ گروهي كه در صاحب كاال مشخص است امكان اقدام بر

توانند ترخيص ليست اعالمي از سوي وزارت صمت به بانك مركزي قرار دارند و اعالميه تامين ارز اعتباري گرفتند و مي
صورت اعتباري كاال آورده است كه بهكرده و بانك تا سه ماه بعد تامين ارز را انجام دهد و بخش ديگر مربوط به افرادي 

درصدي  90صورت توانند بهاند با اينكه ميولي هنوز اعالميه تامين ارز ندارند و چون در ليست وزارت صمت قرار نگرفته
دهند تا هنگام تعيين تكليف ارز اقدامي در اين رابطه نداشته باشند. معاون امور گمركي گمرك ايران ترخيص كنند ترجيح مي

عنوان دپو در گمرك و در مورد موجودي كاالها در گمرك نيز يادآور شد: اينكه تمامي رقم اعالم شده در مورد يك كاال به
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دهد عدم ترخيص تلقي شود درست نيست، چرا كه ممكن است بخش زيادي از آن ترخيص شده، اما صاحب كاال ترجيح مي
ريزي كند، بنابراين دولت بايد روي آن حجمي كه هنوز ترخيص نشده برنامه فعال آن را در انبار بنادر و مناطق آزاد نگهداري

ميليون تن كاالي اساسي در  5/ 2داشته باشد.در همين حال، معاون بندري سازمان بنادر و دريانوردي از مجموع موجودي 
وگو با منتصر كوهساري در گفت ها خبر داد. فرهادهاي موجود در لنگرگاههاي پاي اسكله و كشتيانبارهاي بنادر و كشتي

افتد، گفت: اكثر كاالهاي اساسي خبرگزاري مهر با بيان اينكه روند پر و تخليه شدن انبارهاي بنادر مستمرا اتفاق مي
جايگزين شده است، بنابراين اينكه فكر كنيم موجودي انبارهاي بندري ناگهان به صفر يا حتي به نصف موجودي فعلي 

كنند، از زمان ورود به بندر تا شت اشتباهي است. وي افزود: صاحبان كاال وقتي كاالهاي خود را وارد ميكاهش يابد، بردا
كشد كه اين ماندگاري كاال در انبارها، طبيعي است. البته اينكه شود و كمي طول ميزمان ترخيص كاال، فرآيندي طي مي

گردد؛ همچنين تعطيالتي كه داشتيم، در ه شرايط كرونايي برميميزان موجودي انبارهاي بنادر رشد داشته، صحت دارد كه ب
تاثير نيست. عضو هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي يادآور شد: قطعا روند كاهش رشد موجودي كاالهاي بندري بي

وي درباره موجودي گرديم. ميليون تن در انبارهاي بندري برمي  8/ 3تا  7/ 3افتد و به زودي به متوسط موجودي اتفاق مي
ميليون  7كلي انبارهاي بنادر اعم از كاالهاي اساسي و ساير كاالهاي وارداتي گفت: موجودي كاالهاي انبارهاي اين سازمان 

هزار تن آن ساير كاالها غير از كاالهاي اساسي است. منتصر كوهساري  110ميليون و 3هزار تن است كه حدود  250و 
اي رسوبي در انبارهاي بنادر هم اظهار كرد: سازمان بنادر و دريانوردي، ليست كاالهايي كه از درباره آخرين وضعيت كااله

كند كه آوري و فروش اموال تمليكي معرفي ميگذرد، به گمرك و سازمان جمعماه مي 3زمان تحويل آن به انبار، بيش از 
    كند. در بعضي موارد، گمرك اين ليست را اصالح مي
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  روزنامه جوان  - 1400فروردين  23                                        

   هاي كشاورزي: رئيس سازمان ساماندهي مشاغل و فرآورده
  مشكلي در تأمين مرغ نيست 

هاي كشاورزي شهرداري كرج با اشاره به اينكه مشكلي در تأمين مرغ  رئيس سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده 
  بيني تمهيدات الزم براي ماه رمضان خبر داد.  پيشنيست، از 

جايگاه  20شده براي استقبال از ماه مبارك رمضان، گفت: با توجه به وجود  هاي انجام ريزي احمد خيري با اشاره به برنامه 
ه مبارك موقت عرضه ميوه و محصوالت كشاورزي با نرخ مصوب تنظيم بازار در سطح شهر، هفت جايگاه پرتردد تا اول ما

وي افزود: هرساله با هماهنگي ستاد تنظيم بازار تمهيدات الزم براي ماه رمضان در     . دهند رمضان به فعاليت خود ادامه مي
   . اند كرده تهيه  برداران كاالهاي موردنياز ماه رمضان را شود و مشكلي در اين خصوص وجود ندارد؛ بهره بيني مي بازارها پيش

 24هاي كشاورزي شهرداري كرج با اشاره به قيمت مرغ دولتي با رقم  ماندهي مشاغل شهري و فرآوردهرئيس سازمان سا 
درصد از نياز استان در البرز توليد  25تومان، گفت: علي غم اينكه استان البرز واردكننده مرغ است و تنها  500هزار و 

زيع سازمان صمت، مشكلي براي تأمين مرغ موردنياز استان شده در جهاد كشاورزي و شبكه تو هاي انجام شود؛ با پيگيري مي
وجود ندارد و با توجه به توزيع مرغ دولتي در اصناف و بازار روز ميادين، مشكلي براي توزيع مرغ وجود ندارد و صف به 

خيري     . است لزوم رعايت فاصله اجتماعي  زماني مراجعه شهروندان و حداقل ممكن رسيده و اگر صفي هم باشد به دليل هم
را به دليل كافي نبودن تعداد مراكز عرضه متناسب با نياز شهروندان ذكر كرد و افزود:  در روزهاي گذشته هاي مرغ وجود صف

شده و در سطح بازار و ميادين شهرداري مرغ گرم با  و اصالح قيمت، عرضه و تقاضا تنظيم اكنون با افزايش مراكز عرضه
وي بابيان اينكه با توجه به توزيع گسترده مرغ در تمام مراكز عرضه و اصناف، در     . ان وجود داردتوم 500هزار و  24قيمت 

عنوان شبكه توزيع مرغ گرم با قيمت  اكنون اصناف نيز به ماه مبارك رمضان با صف مرغ مواجه نخواهيم بود، اضافه كرد: هم
يمت مصوب در واحدهاي صنفي نيز توسط نهادهاي نظارتي اصناف ق  كنند و فروش باالتر از اقدام مي تومان 500هزار و 24

هاي كشاورزي شهرداري كرج با تأكيد بر اينكه نرخ دوم  رئيس سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده    . شود برخورد مي
با توجه به اينكه   د، امامرغ نبايد در سطح بازار باشد و اين سوءاستفاده از مردم است، گفت: درگذشته قيمت مرغ دو نرخي بو

ها  وفور در پايانه پرديسان وجود دارد و با لحاظ سود موردنظر اصناف بين آن شده و به مرغ به ميزان موردنياز استان تهيه
تومان  500هزار و  24ها با قيمت  شود، نبايد نرخ دومي وجود داشته باشد و بايد نرخ مرغ در همه مرغ فروشي توزيع مي

است.  كاهش داشته بار گفت: در برخي اقالم، قيمت نسبت به ايام پاياني سال قيمت ميوه و تره  خيري در خصوص    . عرضه شود
هاي مصوبِ قبل از عيد عرضه  تومان است و اقالم با همان قيمت 800هزار و  8و براي سيب  200هزار و  11قيمت پرتقال 

    شود مي
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  روزنامه كيهان  - 1400فروردين  23                                        

   طلب: اقتصاددان اصالح
  هاي ايراني از گوشت و مرغ كوتاه شده است دست خانواده

طلب گفت: تداوم گراني گوشت قرمز و همچنين افزايش چند ماه گذشته قيمت مرغ، توان خريد اين اقالم  اقتصاددان اصالح
  هاي ايراني از اين كاالهاي اساسي كوتاه شده است.  دست خانوار ضروري را از بسياري از خانوارها گرفته و

درصد خانوارهاي ايراني در حال حاضر توان خريد  30ها  به گزارش خبرگزاري تسنيم، حسين راغفر افزود: بر اساس گزارش 
هاي تعديل اقتصادي از دهه هفتاد تا كنون عنوان  ها و فقر را اجراي سياست او علت افزايش نابرابريگوشت را ندارند. 

هاي سالمت به خصوص  گويد: از دهه هفتاد تاكنون، تهيه اقالم ضروري مردم با چالش همراه شده و شاخص كند و مي مي
پژوهشگر حوزه، فقر و   يكي از نتايج آن بوده است. اينآموزان  اند كه كوتاهي قد دانش درمناطق محروم و مرزي سقوط كرده

گويد: سازو كار منسجمي  مورد اعتراض درباره قيمت نان داشتيم مي 85بالغ بر  73عدالت اقتصادي با بيان اينكه از سال 
ن با اشاره به براي شنيده شدن صداي مردم نيازمند و راهكارهايي براي كمك فوري به معيشت آنها نياز است. اين اقتصاددا

زده و  شود در صف طوالني گوشت يخ اي كه درآمد ندارد مجبور مي گويد: خانواده وضعيت نابسامان بازار كاالهاي اساسي مي
افزايد:  شود. وي در ادامه مي ها به كرونا مبتال شوند كه مشكالتشان چند برابر مي مرغ دولتي بايستد و اگر هم در اين صف

اي هستيم كه هيچ وقت قشر متوسط و ضعيف جامعه در چنين شرايطي نبوده است. او  كننده ت نگراندر حال حاضر در وضعي
گويد: اساس زندگي بسياري از اقشار جامعه در شرف از دست رفتن است. راغفر  با بيان اينكه معيشت اولويت مردم است مي

اند و به  ه و خوي انساني خود را از دست دادهاي فربه شد هاي غلط اقتصادي عده گويد: به دليل سياست در ادامه مي
افزايد: فشار زيادي روي خانوارهاي نيازمند و  اند. اين اقتصاددان مي هاي بزرگ اتالف منابع و مصرف تبديل شده ماشين

     سريعي در اين زمينه صورت گيرد.   اقشار ضعيف جامعه است. تداوم اين شرايط امكان ندارد مگر اينكه اقدام
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  روزنامه شرق  - 1400فروردين  24                                        

  
  هاي جناحي بخش كشاورزي در تنگناي جدال 

هاي مختلف كه به منافع ملي پايبند باشند، از الزامات اساسي براي  هاي فرهنگي و قانوني مناسب براي عرضه ديدگاه زمينه 
اي حركت كرده است، جاي  آيا جامعه ما تاكنون در مسير تكوين و توسعه چنين زمينهساالري است. اينكه  تحقق نظام مردم

اي  ساختن چنين زمينه تأمل بسيار داشته و البته كه موضوع اين نوشتار نيست. اما اگر در سايه عزمي ملي بخواهيم در نهادينه
دار  دارد. بخش كشاورزي همواره عهدههايي تمرين كنيم كه بيش از همه ماهيتي فراجناحي  بكوشيم بايد در عرصه

وري پايدار از اين سفره فراگير و  منظور بهره هاي طبيعت براي تمامي تنوع جامعه است. پس به اي از ظرفيت گسترانيدن سفره
هاي سياسي  بندي كنندگان، بايد آن را از حصار تنگ جناح به لحاظ مباني فني و علمي توليد و نيز طيف گسترده مصرف

اي مصداق توصيه ابوالحسن خرقاني، عارف بزرگ قرن چهارم  يده و تنها بر محور منافع ملي سامان يابد. چنين سفرهرهان
تعالي به جان ارزد  آنكه در اين سرا درآيد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد، چه آنكس كه نزد باري هجري است كه گفت 

گونه  گزيريم دستاوردهاي اين بخش را براي تمامي آحاد جامعه و بدون هيچ. حاال كه نا البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد
عنايت به جايگاه سياسي آنان بهره نگيريم؟ ساختار و  هاي مردم و بي ترين مرزبندي در نظر بگيريم، پس چرا از شايسته

هاي جناحي هم در عرصه  ييجا هاي مديريت در بيش از چهار دهه گذشته به شدت متأثر از تحوالت سياسي و جابه ديدگاه
هاي اجرائي و تشتت در تدوين يك نقشه  اجرائي و هم نظارتي بوده است. اينكه اين نوسانات تا چه اندازه به ناپايداري برنامه

هاي  نصب و داري واكاوي كرد. در اين فشرده تنها به سلسله عزل هاي دامنه راه مدون منجر شده است را بايد در قالب بررسي
شود. اين اشاره از آنجا اهميت دارد كه با تغيير مديريت دستگاه اجرائي  جان اشاره مي مديران در اين ساختار فربه و كم مداوم

شويم. تغييراتي كه بيش از  رو مي بخش روبه نصب در دستگاه متولي و كشور در چند ماه آينده، مجددا با موجي از عزل
گيرد. به خاطر داريم كه در سال  دوري و نزديكي آنها به ميز اصلي را نشانه ميها، عناصر حقيقي و ميزان  چگونگي برنامه

گرفته در  هاي صورت نصب و فشارهاي مجلس دهم وادار به استعفا شد. اگر تنها مروري به انبوه عزل  محمود حجتي تحت 98
چنين مديراني قاعدتا    انكارناپذير است.اين وزارت و در خالل دو سال اخير بيفكنيم، وجود احساس ناپايداري در مديران آن 

بسا در وسوسه افزودن بر رزومه و تبعات مالي تن به  ريزي و اجراهاي درازمدت انگيزه و آمادگي ندارند بلكه چه براي برنامه
دولت  خصوص اگر رو (به هاي پيش بودن بر تحرك اين مديران و براي ماه اكنون موجي از موقت دهند. هم اين ناپايداري مي

آينده از جناحي دورتر باشد) سايه افكنده است. بدون ترديد بازنده چنين فضاي موقت و ناپايداري، بخش كشاورزي و منافع 
دهد. حال كه در  هاي درازمدت و اساسي، در اين بيم و اميد، تن به روزمرگي مي جاي برخورداري از برنامه ملي است كه به

كاش براي  ن ديگري به اهميت و نقش بخش كشاورزي در پايداري كشور پي برديم ايها و بيش از هر زما كوران تحريم
وري پايدار از آب و  هاي بهره هاي جناحي دور بداريم. باور كنيم كه روش هاي آن را از تيررس جدال هميشه، گزينش مديريت

گونه همبستگي ندارد. و سرانجام  يران هيچخاك و صيانت از منابع تجديدناپذير و... اساسا با معيارهاي رايج در انتخاب مد
كس نيز كه براي گستردن اين  كس كه در اين سرا درآيد، بايد نانش داد و او را تفتيش نكرد. پس هر آنكه باور كنيم اگر هر
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مقام و سفره آمد، تنها بايد از شايستگي و عزم و عهدش به منافع ملي اطمينان يافت؛ آنان كه بر ميثاق ديرين خود، وسوسه 
    گيرد. جاذبه مال هرگز بر صيقل وجودشان رنگ نمي
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  روزنامه خراسان  - 1400فروردين  24                                        

   چراغ سبز دولت به اصالح نرخ خريد تضميني در شرايطي كه مطالعات دانشگاهي از تبعات سنگين نرخ پايين خريد تضميني گندم خبر مي دهد
  هزار ميلياردي به واردات! 55خالي گندم كاران و يارانه  دست

   

درصدي  37بررسي ها از چهار خطر قاچاق گندم به خارج، بيش از دو برابر شدن واردات گندم با دو برابر نرخ داخلي، كاهش 
چهار هزار توماني خريد  توليد گندم طي امسال و احتمال سرازير شدن گندم مورد نياز مردم به دامداري ها در پي تداوم نرخ

تضميني گندم حكايت دارد.بررسي ها نشان مي دهد كه با سركوب قيمتي گندم در دو سال گذشته، گندم كاران چيزي در 
 11حدود هشت ميليون تومان در هر هكتار ضرر كرده اند. بدين ترتيب با كاهش تمايل به توليد گندم، دولت براي تامين 

ز كشور، مجبور به واردات ساالنه سه ميليون تن گندم براي جبران كاهش توليد به هشت ميليون ميليون تن گندم مورد نيا
هزار توماني گندم در كشورهاي همسايه در صورتي كه  9تن شده است. داده ها همچنين نشان مي دهد با توجه به نرخ 

ده قاچاق گندم به كشورهاي همسايه شكل دولت بر نرخ چهار هزار توماني كنوني براي خريد تضميني اصرار بورزد، پدي
خواهد گرفت و دولت عمالً مجبور خواهد شد در مقابل افت توليد گندم تا پنج ميليون تن، امسال هشت ميليون تن گندم 
وارد كند. با اين اوصاف، ديروز جلسه شوراي قيمت گذاري محصوالت استراتژيك تشكيل شد و رئيس نظام صنفي 

از متقاعد شدن مسئوالن براي اصالح نرخ خريد گندم خبر داد. قرار است در اين خصوص هفته آينده  كشاورزي بعد از آن،
به گزارش خراسان، در شرايطي كه در روزهاي اخير، انتقادات فراواني در خصوص نرخ    جلسه تعيين قيمت برگزار شود.

هزار تومان مطرح شده است، ديروز شوراي قيمت گذاري محصوالت استراتژيك  4خريد تضميني گندم به ميزان هر كيلو 
كشاورزي گزارش داد: در اين  در اين خصوص تشكيل جلسه داد. خبرگزاري مهر در اين زمينه به نقل از رئيس نظام صنفي

جلسه مسئوالن براي اصالح نرخ خريد گندم متقاعد شدند و تعيين قيمت جديد به هفته آينده موكول شد. ملك زاده افزود: 
هاي كشاورزي به همراه بخش دولتي، آناليزهاي خود را ارائه و با بررسي دقيق و  قرار است در اين جلسه ما به عنوان تشكل

در     ماليات پنهاني كه گندم كاران پرداخته اند      ين آناليزها، قيمت تمام شده توليد گندم را مشخص كنيم.جمع بندي ا
شرايطي كه دولت از آغاز خريد تضميني گندم در كشور خبر داده است، بررسي ها حاكي از مخاطرات فراوان نرخ كنوني 

گزارش خبرگزاري    ر سال هاي اخير نيز مسبوق به سابقه است.خريد تضميني بر توليد اين محصول است. اتفاقي كه د
هاي  فارس به نقل از اطالعات ثبت شده در گمرك جمهوري اسالمي ايران نشان مي دهد كه قيمت وارداتي گندم در سال

ز توليد درصد بيشتر از قيمت جهاني گندم بوده است. از طرف ديگر ميزان حمايت قيمتي ا 22و  23به ترتيب  99و  98
هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود. به گزارش  39و منفي  17,2به ترتيب منفي  99و  98داخلي اين محصول در سال 

خراسان، حمايت منفي قيمتي به معني نرخ خريد تضميني در سطحي پايين تر از قيمت بازار، ضرب در ميزان خريد تضميني 
اورزي با ارائه آمار فوق گفت: بدين ترتيب در اين دو سال و با توجه به قيمت گندم است. علمدارلو كارشناس اقتصاد كش

اند كه  (هزار ميليارد تومان) ماليات غيرمستقيم پرداخته همت  39و  17,2تضميني تعيين شده براي گندم، كشاورزان معادل 
ميليون  8زيان    در اين سال ها مي شود. ميليون تومان 29,6و  13,1سهم هر گندم كار از اين ماليات غيرمستقيم برابر با 

در نمودار، روند زماني حمايت قيمتي محصول گندم به ازاي هر هكتار آمده است. همان    توماني گندم كاران در هر هكتار
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طور كه مالحظه مي شود، سركوب قيمت داخلي اين محصول در سال هاي اخير، زيان گندم كاران در هر هكتار را به حدود 
 2019تا  2015شت ميليون تومان رسانده است. اين نحوه دخالت دولت در بازار در حالي است كه در فاصله سال هاي ه

اند. بنابراين دولت با  ميليارد دالر از توليد داخلي محصول گندم خود حمايت كرده 2,84ساالنه به ميزان  OECDكشورهاي 
ها، كشاورزان داخلي را در تنگناي بيشتري قرار داده  كاهش حمايت هاي داخلي گندم در سال هاي گذشته و سركوب قيمت

كه روند حمايت  96بر اساس نمودار يادشده، مي توان حدس زد از سال     زنگ خطر براي قاچاق و واردات گران گندم    است.
ده باشد. اين فرض را آمارهاي دولت از قيمت بازاري توليدكنندگان بسيار پايين آمده، توليدگندم نيز همزمان با آن كم ش

از سال  99سه ميليون تن گندم وارد كرده و از آن جا كه توليد سال  98واردات گندم تاييد مي كند. به طوري كه ايران سال 
هاي كشاورزي  با اين شرايط، تشكل   نيز احتماالً واردات گندم حداقل همين مقدار بوده است. 99بيشتر نبوده، در سال  98
دند در صورتي كه قيمت گندم از ميزان چهار هزارتومان كنوني افزايش نيابد احتمال قاچاق اين محصول به كشورهاي معتق

هزار تومان است، افزايش خواهد يافت و دولت مجبور است ارز بيشتري را براي  9همسايه كه قيمت در آن جا تقريبا كيلويي 
ضل نيسي، رئيس نظام صنفي كشاورزي اهواز و كارون مي گويد: بر اساس فا    واردات گندم از كشورهاي ديگر بپردازد.

اطالعاتي كه از گمرك بندر امام خميني(ره) به دست آورديم چند محموله كشتي گندم به تازگي وارد كشور شده كه قيمت 
هد به كشاورزان داخلي خوا هزار تومان است. اين يعني دولت بيش از دو برابر نرخي را كه مي 9تمام شده آن ها كيلويي 

با     كاهش توليد و جايگزيني گندم به جاي خوراك دام    ريزد. بدهد به كشاورز خارجي مي پردازد و به جيب آن ها يارانه مي
تداوم قيمت گذاري نرخ خريد تضميني گندم كمتر از بازار، بايد منتظر كاهش رغبت كشاورزان به توليد اين محصول بود. 

هاي دولت در سال هاي گذشته توليد كمتر شده و دولت  ر اساس آمار با كاهش نرخ خريد تضميني و حمايتهمچنان كه ب
در دو سال گذشته ساالنه حدود دو ميليون تن گندم از كشاورزان به نرخ تضميني خريداري كرده است، در حالي كه براي 

از سوي ديگر با تداوم كاهش، اگر قيمت خريد گندم از كشاورز    ميليون تن مورد نياز بود. 11تامين نياز كشور، خريد حداقل 
در سطوح غير واقعي و به شكل كنوني باشد، احتمال رواج پديده جايگزين شدن گندم به جاي خوراك دام وجود دارد. چرا 

ي كشاورزي با تر از گندم است. محمدشفيع ملك زاده، رئيس نظام صنف كه قيمت خوراك دام و طيور در بازار بسيار گران
هاي دامي نسبت به گندم و احتمال جايگزيني  تر بودن نرخ نهاده اشاره به وضعيت نامساعد بارندگي و شرايط اقليمي، گران

بيشتر از   شود دولت در پايان سال زراعي جاري احتماالً گندم به جاي خوراك دام گفته است: مجموع اين شرايط باعث مي
ورزان خريداري نكند و با احتساب ذخاير استراتژيك ناچار به واردات حدود هشت ميليون تن پنج ميليون تن گندم از كشا

    گندم خواهد شد.
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  آرمان ملي – 1400فروردين  24                                

  برنجِ انحصاري ؛همين را كم داشتيم

قيمت و تورم كاالهاي مصرفي برنج وارداتي با رشد ترين اطالعات مركز آمار كشور از وضعيت آرمان ملي: براساس تازه
گير در مرز از مهمترين كاالهاي اساسي بوده كه در رقابتي نفسدرصدي يكي47,5درصدي و برنج داخلي با افزايش 150

ين شود درحالي با اعنوان خوراك اصلي در سفره مردم شناخته مي. برنج كه بهخروج از سبد غذايي مردم قرار گرفته است
گران را عامل اصلي رشد افسارگسيخته اين ميزان رشد قيمت مواجه شده كه متوليان اين بخش جوالن دالالن و واسطه

كاال دانسته و معتقدند عدم شفافيت در زنجيره توليد تا مصرف به حضور دالالن دامن مي زند موضوعي كه به اعتقاد 
تواند به افزايش درآمد كشاورزان ها ميگري و كاهش قيمتواسطه كارشناسان ورود برنج به بورس كاال اگرچه ضمن حذف

چكاني به بينجامد، اما تجربه ثابت كرده ورود كاالهاي استراتژيك به بورس كاال به واسطه انحصار در توليد و عرضه قطره
هاي نخست ورود به گام ست. ناچار با ورود دولت و قيمتگذاري دستوري همراه شده و به ناچار بازار سياه را تجربه كرده ا

  بورس
ترين اطالعات خود از وضعيت قيمت و نرخ تورم در كاالهاي مصرفي اعالم براساس اين گزارش مركز آمار كشور در تازه

تومان بوده تا اسفند سال گذشته كه به600هزار و 23كه هر كيلو به طور متوسط  1398كرده قيمت برنج ايراني از اسفند 
هزار تومان نيز 42درصدي داشته است. برنج ايراني حتي تا بيش از 47,5هزار تومان قيمت خورده افزايش 35طور متوسط تا 

تومان 9700به طور متوسط  1398هاي خارجي هر كيلو از اين كاال در اسفند قيمت خورده است همچنين در مورد برنج
قيمت آن شروع شده است؛ به طوري كه در بهمن ماه سال قبل به عرضه شده ولي به تدريج در شرايط جديد روند صعودي

تومان نيز 400هزار و 29تومان افزايش قيمت داشته و حداكثر 200هزار و 24تومان و در اسفند تا 900هزار و 23طور متوسط 
دهد كه در مي درصدي در اين كاال است. بررسي آمار گمرك ايران نشان150دهنده رشد براي آن ثبت شده است كه نشان

ميليون دالر برنج وارد شده است و آخرين آمار از موجودي كاالي اساسي تا اواسط 868هزار تن به ارزش 936سال گذشته 
هزار تني برنج در گمرك و بنادر است. در نيمه دوم سال گذشته ترخيص برنج از گمرك با 36فروردين ماه بيانگر موجودي 

هاي مانده در بنادر در آستانه فساد مطرح شد، قادات صاحبان كاال موضوع قرار گرفتن برنجموانعي همراه بود و حتي در انت
گرفته بانك مركزي مسئوالن گمرك نيز دليل عدم ترخيص را تأمين ارز اعالم كرده بودند اما درنهايت با توافقات صورت

با  1397ا در توليد و عرضه برنج از اوايل سال هنسبت به صدور كد رهگيري اقدام و ترخيص برنج آغاز شد. با افزايش تنش
ها براي ورود برنج مازندران به بورس كاال با جديت بيشتري پيگيري شد المللي برنج آمل پيگيريهمكاري مركز تجارت بين

كاال براي به سرانجام رسيد و در نهايت با اعالم وزير اقتصاد در بورس  1399تا اين كه اقدامات نهايي آن در زمستان سال 
ثبت و گشوده شد.  - 01پ0003برنج–برنج شمال نماد معامالتي با نام برنج طارم انبار شركت توسعه تجارت برنج مازندران 

از دريافت كد بورسي، برنج توليدي خود را با رعايت استانداردهاي مورد تاييد توانند پسبر اين اساس كشاورزان شمالي مي
به انبار پايانه تجارت برنج آمل تحويل دهند و در ازاي آن نيز گواهي سپرده كاال دريافت كنند.  انبار و كارشناسان اين مركز

گيرند، درواقع سند مالكيت آنها نسبت به گواهي سپرده كااليي هم كه كشاورزان بابت تحويل برنج به انبار مركز تجارت مي
شده و قيمت روز بازار بورس است و به همين دليل هم اوراق بهادار و پشتوانه مناسبي براي انجام محصول با كيفيت تعريف
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گريكارشناسان حوزه اقتصاد و برخي فعاالن بازار برنج معتقدند كه اين اقدام حذف واسطه شود.هاي ديگر محسوب ميفعاليت
اي اورزي را به دنبال داشته باشد. مدير بورس منطقهگذاري در عرصه كشتواند رونق كشت و افزايش امنيت سرمايهمي

هايي براي ورود برنج مازندران به بورس داشت. در مازندران يكي از همين گروه افراد است كه طي چند سال اخير پيگيري
اي برنج طارم را المللي برنج آمل كه انبار معين بورس كاال برپناه مديرعامل مركز تجارت بيناين رابطه سيد اسماعيل يزدان

هاي بازار فيزيكي برنج شمال با بورسي شدن اين محصول از بين گويد: بسياري از مشكالت و محدوديتدر اختيار دارد مي
ها، شفاف شدن بازار برنج، تضمين فروش به مزايايي مانند حذف واسطهگيرد. وي بااشارهرود و يك بازار نوين شكل ميمي

شود. يعني المللي ميروز و بينكار بازرگاني بهوبا اجراي اين فرآيند برنج مازندران وارد ساز محصول براي كشاورز گفت:
توانند مستقيم اقدام به خريد برنج شمال كنند. ابتداي تأسيس اين مركز نيز چنين خريداران برنج از كشورهاي ديگر نيز مي

را در بورس كاال مانند پسته و زعفران داشته باشيم و حتي در كرديم كه بتوانيم معامالت برخط برنج هدفي را دنبال مي
20گامي بلندتر بتوانيم اين مركز را به بازار اصلي برنج خاورميانه تبديل كنيم. اين فعال اقتصادي حوزه كشاورزي از اختالف 

ها خبر داد و افزود: ر استاندرصدي قيمت برنج طارم مازندران در بورس كاال نسبت به قيمت اين محصول در بازار ساي25تا
توانند برنج با كيفيت مورد تاييد كارشناسان اين مركز را با قيمت كمتري از بازار ها خريداران ميبه دليل حذف واسطه

دانه و بستهكيلوگرم است. درصورتي هم كه مايل به حذف نيم100خريداري كنند. البته كف ميزان خريد براي خريداران 
شود عنوان كارمزد اين خدمت نيز ارائه ميدرصد قيمت برنج به16كيلوگرم باشند با دريافت 100هاي كمتر از زهبندي در اندا

جانبه براي رونق گرفتن اين فرآيند تأكيد پناه نيز بر لزوم همكاري همهو محصول به نشاني خريدار پست خواهد شد. يزدان
كنيم. بورس كاالي هايي را پيگيري ميرساني نيز برنامهآموزش و اطالعكرد و گفت: پس از افتتاح رسمي اين روند براي 

هاي استان هم براي آموزش و صدور كد كشاورزي نسبت به آموزش در بستر آنالين اعالم آمادگي كرد و برخي از كارگزاري
با عرضه برنج از طريق طهشكاف بين بازار سنتي و نويندرراب  بورسي كشاورزان و بازرگانان برنج همكاري خواهند داشت.

برند كه برنج همواره از بازاري عنوان راهكاري براي حذف دالالن نام ميبورس كاال درحالي متوليان اين بخش از آن به
سنتي برخوردار بوده و كشاورزان نيز اعتماد بيشتري نسبت به خريداران سنتي دارند. عباس پورباقري بر سنتي بودن ساختار 

كنم اين طرح اثرگذاري خاصي بر بازار برنج داشته باشد. چرا شور به ويژه مازندران اشاره كرد و گفت: گمان نميبازار برنج ك
كه بحث كيفيت مطرح است و روند نظارتي مشخصي بر اين موضوع از توليد تا عرضه وجود ندارد. ضمن اين كه قيمت 

كنندگان عنوان عرضهفروشان بهاطالع بودن اتحاديه برنجنج بيعوامل مختلفي بستگي دارد. اين فعال بازار بربرنج هم به
كنندگان را نشانه ناديده گرفتن بخش اصلي بازار برنج در اجراي اين طرح دانست و بيان كرد: اصلي اين محصول به مصرف

كند و قبول نمي كند حتي چك همبازار برنج شكل و ساختاري سنتي دارد. كشاورز امروز در ازاي محصولي كه توليد مي
فروشان و كشاورزان انجام ميكننده هم خريد برنج را به صورت جزئي و مستقيم از برنجخواهد. مصرففقط پول نقد مي

داران مازندران با عنوان اينكه اين طرح با شرايط موجود به سرانجام نميدهد. سيد تقي جعفريان رئيس اتحاديه شاليكوبي
ر اجراي اين طرح تضمين كيفيت محصولي است كه خريدار قرار است از بورس بخرد. اين رسد گفت: نخستين مسأله د

زنيم كه هنوز استانداردي براي شود؟ ما در مورد محصولي حرف ميكيفيت براساس چه تعريفي و با چه نظارتي تضمين مي
توانيم به وي اظهار كرد: زماني مي كند.كننده وارد ميآن تعريف نشده است و نبود نظارت بر آن زيان زيادي به مصرف

هاي توليد و كنندگان از اين روند اميدوار باشيم كه تمام بخشعرضه برنج در بورس كاال و استقبال توليدكنندگان و مصرف
وري و كاهش هاست كه براي افزايش بهرهها انجام شود. سالعرضه داراي تعريف استاندارد شوند و نظارت دقيقي هم بر آن

دولت اجازه  مان از مزرعه تا شاليكوبي برنامه درست و اثرگذاري نتوانستيم اجرا كنيم.يعات محصول باارزش توليديضا
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گفت: اگرچه » آرمان ملي«ورود به بورس كاال به  مريم حسيني رئيس مركز تحقيقات برنج كشور دررابطه  دهدانحصار نمي
شود و بابت افزايش مواجه است اما همواره كمترين سود عايد كشاورز ميهاي توليد برنج زياد است و هرساله هم هزينه
كنند. وي در ادامه ورود برنج به گران از طريق خريد ارزان و اخالل در توزيع نسبت به كسب سود حداكثري اقدام ميواسطه

ورزي در بورس عرضه شود ميهاي كشاها و اتحاديهبورس را حائز اهميت دانست و گفت: درصورتيكه برنج از طريق تشكل
المللي تجارت و صادرات برنج توان اميدوار بود كه كشاورزان نيز در محل سود خواهند بود. وي در پاسخ به اينكه مركز بين

شود و همواره انحصار در عرضه كاالهاي عنوان متولي عرضه در بورس كاال محسوب ميكه در آمل ايجادشده به
گيري بازار سياه باشيم آيا اين احتمال درمورد برنج نيز وجود دارد گفت: آنچه مسلم شاهد شكلاستراتژيك باعث شده تا 

شود. قطعا دولت اجازه چنين اتفاقي را عنوان كاالي استراتژيك همواره ازسوي دولت كنترل و نظارت مياست برنج به
لي براي كشاورزان عمل كند ضمن آنكه امكان پيگيري تواند در قالب تشكرسد اين مركز نيز مينظر مينخواهد داد البته به

رسد محصول برنج به چنين اقدامي نياز داشت و مينظر ميشده به لحاظ كيفيت نيز وجود دارد. بنابراين بهمحصول عرضه
ن سازي و حذف دالالهاي موجود كمك كند. آنچه مسلم است بورس بهترين روش براي شفافتواند به رفع برخي از چالش

از فضاي توليد است موضوعي كه متاسفانه در رابطه با كاالهاي استراتژيك تجربه نشان داده حضور دولت در بعد قيمت
گذاري هموراه پاشنه آشيلي براي ايجاد بازار سياه بوده كه انحصار توليد و مهندسي عرضه به افزايش آن دامن زده است. 

هاي ما به بورس اعتماد نكنند و براي حل كوتاهد. تا زماني كه دولتشومداخله دولت در بورس آفت مهمي محسوب مي
گذاري و بيها و مسائل اقتصادي در اين بازار اثرگذار باشد شاهد رشد هيجاني و پس از آن ركورد سرمايهمدت چالش

باشد. مثال تاثير كمتري اعتمادي جامعه به بورس خواهيم بود. اين موضوع شايد در بازارهاي ديگر اثرگذاري كمتري داشته 
دليل گستردگي مصرف اهميت بسيار روي محصولي مانند زعفران بگذارد، اما در حوزه محصوالتي مانند برنج اين موضوع به

به مافياي رسد درخصوص برنج در ابتدا احتماال با كمي بهبود شرايط مواجه خواهيم بود اما باتوجهبااليي دارد. اما به نظر مي
هاي زيادي در اين راه مواجه خواهيم اردات كه سود آنها در رانت ارزي واردات نهفته است قطعا در ادامه با چالشقدرتمند و

بود. با تمام اين احوال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا سازوكارهاي بورسي شدن برنج طارم شمال به نام برنج طارم انبار مركز 
ري رو به پيشرفت قرار بگيرد و موانع پيش رو را بردارد تا كمكي به اقتصاد كشاورزي تواند در مسيتجارت برنج مازندران، مي

وپاگير و هاي دستهاي ديگر در حوزه كشاورزي گرفتار بروكراسيسازي بازار برنج كند يا مانند بسياري از طرحو شفاف
  شود؟ كشور مي ويژه در شمالهاي ساختاري صنعت كشاورزي بهها و ضعفهاي واسطهاندازيسنگ
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  هاي مهاجر پسته

هايي كه در داخل متقاضي نداشته است بهترين نمره نمره قبولي گرفته، اما به قيمت حراج محموله99صادرات پسته در سال 
براي صادرات پسته ثبت شده. براساس آمارهاي گمرك ايران، در اين سال 1399در كارنامه تجارت خارجي ايران در سال 

درصدي ارزش مواجه شده است.به گزارش 55,8ترين محصول كشاورزي در سبد صادراتي ايران، با رشد عنوان مهمپسته به
اند كه اين رقم در كرده ميليارد دالر پسته به كشورهاي ديگر صادر1,1حدود 1399همشهري، صادركنندگان ايراني در سال 

تأمل اينكه رشد ارزشي و وزني صادرات پسته در دهد. نكته قابلدرصد افزايش را نشان مي55,8حدود 1398مقايسه با سال 
رسد ركوردشكني صادرات اين محصول عمالً دستاورد نوعي ارزاننظر ميتا حدي نامتناسب است كه به99آمارهاي سال 

وكارها تبديل شد. ترين سال اقتصاد ايران و كسببا شيوع كرونا به خاص1399. حراج ناگزيرسال فروشي و حراج بوده است
تر شدن سفرها دامن زد و به كسادي بازار بخشي از همزمان فشار اقتصادي به معيشت مردم به تغيير سبد مصرفي و كوچك
خصوص پسته كه كم. بازار آجيل و خشكبار، بهشودكاالها و خدماتي منجر شد كه جزو اقالم ضروري خانوار محسوب نمي

گذاري هاي فاصلهكم به كااليي اشرافي تبديل شده، ازجمله بازارهايي بود كه از تغيير ذائقه خريد مردم و اجراي محدوديت
اديه ماه گذشته، مصطفي احمدي، رئيس اتحشدت آسيب ديد. اواسط ديبه1399و ايام نوروز 98ويژه در اسفند اجتماعي به

فروشندگان آجيل و خشكبار تهران از شرايط نامساعد صنف خود در دوره كرونا پرده برداشت و گفت: در شرايط كرونايي 
دليل كمبود تقاضا و فاسد شدن، معدوم كردند. روي ديگر اين فروشندگان با ضرر مواجه شدند و اكثر محصوالت خود را به

دليل نبود تقاضاي داخلي حكايت فروشي پسته بهخارجي منعكس شده و از ارزانماجرا، اتفاقي است كه در آمارهاي تجارت 
درصدي نسبت به 55,8با رشد 1399دارد. براساس آمارهاي گمرك ايران، درحالي ارزش صادرات پسته ايران در طول سال 

درصد بيشتر شده است؛ درحقيقت ايران 97,4هاي صادراتي پسته ايران ميليارد دالر رسيده كه وزن محموله1,1سال قبل به 
در برابر افزايش حدود دوبرابري فروش پسته به كشورهاي خارجي توانسته درآمد خود را كمي بيش از نصف اين ميزان 

در 1399اسفند  گويد: تجارت خارجي غيرنفتي ايران درگمرك ايران مي 99افزايش دهد. كارنامه تجارت خارجي در اسفند 
ميليون دالري و رشد 448درصدي در صادرات و افزايش 6ميليون دالري و رشد 193ماه قبل با افزايش  مقايسه با

درصدي در واردات همراه بوده است. براساس آمارهاي رسمي، ارزش تجارت خارجي ايران در بهمن سال گذشته به 12
ميليون دالر از آن 682ميليارد و 3ميليون دالر از آن سهم صادرات و 135 ميليارد و3ميليون دالر رسيد كه 817ميليارد و 6

ميليون دالر 458ميليارد و 7سهم واردات بوده است، اما در اسفندماه، مجموع ارزش تجارت خارجي كشور بهبود يافته و به 
دهد در اسفند ها نشان ميدهد. بررسيدرصد افزايش نشان مي9,4ميليون دالر معادل 641ماه رسيده كه نسبت به بهمن

ميليارد و 4ميليون دالر بوده و در مقابل ارزش واردات كشور به 328ميليارد و 3، ارزش صادرات غيرنفتي ايران معادل 1399
ميليون 800ميليون دالر رسيده است. برآيند اين تغييرات، افزايش تراز منفي تجارت خارجي ايران در اسفند به بيش از 130

  دهد. ميليون دالر افزايش نشان مي254ماه، كه در مقايسه با تراز تجاري منفي بهمندالر بوده 
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  هاي نوين آبياري درصدي راندمان توليد با توسعه سيستم85افزايش 

  كاهش مصرف آب و افزايش بهرهوري از منابع دارد هاي نوين آبياري نقش مهمي در  ترويج روش

جويي و هاي بالعوض دولت، نقش موثري در صرفههاي زراعي و باغي بافق با كمكهاي نوين آبياري در زمينتوسعه طرح
كاهش ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي اين شهرستان و افزايش توليد محصوالت در چند سال اخير داشته 

ساز توسعه سامانههاي نوين آبياري با كمك بالعوض دولت در استان يزد از جمله شهرستان بافق زمينهنهاجراي ساما است.
آبي و شرايط اقليمي و اي، زيرسطحي، تيپ و تشتكي در مناطق مختلف شده و با توجه به كمفشار، قطرههاي آبياري كم

فشار هاي آبياري كمدهد. دولت تدبير و اميد در اجراي سامانهدرصد افزايش مي85تا 35خاك منطقه، راندمان توليد را از 
كند كه ميليون تومان كمك بالعوض مي17اي هم در هر هكتار براي هر هكتار هفت ميليون تومان و براي آبياري قطره

محصوالت استفاده توانند با استفاده از فرصتي كه در اين زمينه فراهم شده، براي پايداري و افزايش توليد كشاورزان مي
هاي زيرزميني با شيوه آبياري غرقابي، ذخاير آب بافق را رويه از منابع آبكنند. كاهش بارندگي در دو دهه اخير و استفاده بي

شود كه راندمان بهرهدرصد منابع آبي در بخش كشاورزي مصرف مي90رو كرده و كارشناسان معتقدند، با تهديد جدي روبه
هاي نوين آبياري نقش مهم و اساسي در كاهش شود؛ بنابراين ترويج روشدرصد تخمين زده مي45 تا 35وري آن بين 

هاي نوين آبياري در بافق استفاده از روش  سالي دارد. وري از منابع موجود در شرايط خشكمصرف آب و افزايش بهره
شود كه در شهرستان بافق به خاطر سختي جام مياي و باراني اننوين به شكل تحت فشار به دو روش آبياري قطره آبياري

فشار در بخش زراعت استفاده مياي و كمباال يا ميزان شوري و امالح زياد آب (اي. سي) فقط از سيستم آبياري لوله
 فشار تادرصد است، ولي در سامانه آبياري كم95اي تا درصد و آبياري قطره70وري آبياري باراني تا ميزان بهره شود.
هاي نوين آبياري در مزارع، جايگزيني شود. عالوه بر توسعه روشجويي ميدرصد در مصرف آب كشاورزي صرفه75

خواه در روش سنتي غرقابي از ديگر جاي محصوالت پرآبخواه مانند زعفران و گياهان دارويي بهآبمحصوالت كم
ها از يكزمان در هر دو زمينه فعاليت دارند. آنقي هماكنون كشاورزان بافهم جويي در مصرف آب است.راهكارهاي صرفه

هاي نوين آبياري را سرلوحه كار خود قرار اند و از سوي ديگر استفاده از سامانهخواه روي آوردهآبسو به كشت گياهان كم
هاي نوين آبياري در همين ارتباط رئيس جهادكشاورزي هاي كشاورزي بافق زير پوشش سيستمدرصد از زمين35  اند. داده

هكتار است كه 290هزار و هاي زيركشت محصوالت زراعي و باغي اين شهرستان، ششبافق به ايرنا گفت: وسعت زمين
ي بردار بخش كشاورزبهره325اكبر رحمتيان افزود: هاي نوين آبياري قرار دارد. عليدرصد آن زير پوشش سامانه35بيش از 
وي  كنند. جويي در مصرف آب، استفاده ميدرصد صرفه30هاي نوين آبياري با بيش از حلقه چاه از روش40گيري از با بهره

ها مورد استفاده قرار ميها، گياهان رديفي و گلخانههاي آبياري موضعي كه اغلب كشاورزان بافق براي باغادامه داد: روش
كند و توسط وسايلي به صورت قطره، يا توسط لوله بر سطح يا زير خاك مزرعه توزيع ميدهند، آب را با فشار كم در شبكه 

شود. به گفته اين مسئول، در مواردي پاي بوته گياه ريخته مي» بابلر«و » ميكروجت«، »اسپرير«هاي كوچك مانند پاشنده



 

٢٣ 

 

هاي آبياري موضعي افزايش هد، روشجويي آب ضروري باشد و منابع آب موجود تكافوي اراضي زيركشت را ندكه صرفه
هاي متعددي مانند آبياري دريپ، زير كند و اين شيوه آبياري داراي روشراندمان آبياري و جهش توليد را تضمين مي

فشار اينك بهترين روش آبياري نوين در بافق سيستم كمكه هماي و آبياري اسپري است. رحمتيان با بيان اينبستري، فواره
ميليون تومان 17فشار، هفت ميليون تومان و براي اجراي سامانه نوين تحت فشار زود: به ازاي هر هكتار آبياري كماست، اف

هاي شود. وي خاطرنشان كرد: در بافق از سالبه صورت بالعوض از محل صندوق توسعه ملي به متقاضيان پرداخت مي
اي و كالسيك در اراضي زراعي اجرا شده و با توجه به ياري قطرههاي آبياري تحت فشار مانند آبگذشته تاكنون انواع روش

تداوم شيوه آبياري سنتي در بافق   ها بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. كمبود آب نياز است كه ترويج و توسعه اين روش
آبياري سطحي اعم از هاي هاست كه روشمسئول اداره فني و زيربنايي جهادكشاورزي شهرستان بافق نيز گفت: سال

ها با توجه به سرمايه اوليه كم، پايين بودن هزينه تعمير نواري، كرتي و يا شياري در بين كشاورزان رواج يافته كه اين شيوه
هاي آبياري سطحي كه تمام روشزاده با بيان ايناميد عباس  شود. هاي جديد ترجيح داده ميو مصرف انرژي به ديگر روش

بندي زمين است، افزود: در اين روش، آب از منبع تغذيه به نهرهاي كند و تفاوتشان در شيوه و تقسيمل ميشكل عمبه يك
تدريج به ريشه گياه برسد كه به همين علت باعث نبود كنترل و مديريت شود تا بهخاكي وارد و روي سطح زمين پخش مي

نشان كرد: كشاورزان بافقي به دليل گستردگي و استفاده شود. وي خاطرمصرف آب و در نتيجه هدررفت بخشي از آن مي
دار از جنس هاي نرم دريچهرويه آب بر آن شدند تا لولهمنظور جلوگيري از مصرف بيفراوان از روش آبياري سطحي و به

اي روش آبياري رساني به مزرعه، از مزاياتلين را جايگزين نهرهاي خاكي قديمي كنند تا عالوه بر كنترل و مديريت آبپلي
هاي دريچهمند شوند. به گفته اين مسئول، طبق تحقيقات انجام شده با استفاده از روش آبياري سطحي با لولهسطحي بهره

زاده شود. عباستري فراهم ميجويي و همچنين امكان برداشت محصول بيشدرصد در مصرف آب صرفه30تا  25دار، 
شود، جويي ميدرصد در مصرف آب صرفه50كانات و شرايط الزم استفاده شود، حدود افزود: آبياري سطحي اگر با تمامي ام

كه در درصد از هدررفت آب جلوگيري كرد. وي با بيان اين95تا  65توان بين هاي نوين آبياري، ميكه با روشدر حالي
هاي كشاورزان با اصالح روش شود، افزود: ضروري است تاهزار مترمكعب آب مصرف مي10آبياري معمولي در هر هكتار 

ضرورت افزايش راندمان آبياري و صرفه  تري كنند. جويي بيشهاي نوين در مصرف آب صرفهآبياري و استفاده از شيوه
جويي در مصرف آب، برداران بخش كشاورزي بافق هم افزايش راندمان آبياري، صرفهجويي در مصرف آب يكي از بهره

زمان را از وري و امكان آبياري و كوددهي همبهبود كمي و كيفي توليد محصول، افزايش بهرههاي هرز، كاهش علف
ده و به صورت ساي هاروشگذشته با ران گاري از روزبيامحمد تفكري افزود: آاي برشمرد. عليمزاياي آبياري نوين قطره

ها، براي آن زمان مطلوب بي مناسب آب قناتهاي زيرزميني و دكه با توجه به غناي سفرهميشد م نجاغرقابي (سنتي) ا
ست ر درها به طوروشين از اهر يك رود كه چنانچه مير كابهري بيااي آعلمي گوناگوني بري هاوزه روشمراما زمان بود، ا

ساله بافقي تصريح كرد: در 67كند. اين كشاورز ري ميكمك بسياورزي به پيشرفت كشاد، شوده برر مناسب به كاي جاو در 
ك به خارت خسان، فرسايش و شستهشدف آب، از مصردر صرفهجويي عالوه بر كه ده كنيم ستفااهايي از روشبايد ري بياآ

هاي نوين آبياري در اين زمينه بسيار موثر است. ديگر كشاورز بافقي كه پنج هكتار ورزي نيز جلوگيري كند كه روشكشا
جويي در مصرف آب، پخش هاي نوين آبياري مجهز كرده، گفت: صرفهدرصد آن را به سيستم40زمين زراعي و باغي دارد و 

هاي نوين آبياري است و در هاي هرز از مزاياي استفاده از سامانهمناسب كود، آبدهي يكنواخت و جلوگيري از رويش علف
علي كنم. بمان هاي نوين آبياري تجهيزهايم را به سيستمدرصد مزارع و باغ100ام كه صورت تأمين تسهيالت آماده

هاي زراعي كارگيري اين روش، تجميع نبودن اراضي زراعي دانست و افزود: وقتي زمينكارگران مشكل كشاورزان را در به
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هاي نوين آبياري صرفه اقتصادي ندارد. هاي كوچك و پراكنده و به عبارتي خرده مالكي است، اجراي سيستمافراد در قطعه
هاي كشاورزي در روستاها اقدام كنند تا سازي زميناورزي خواست در وهله اول براي يكپارچهكارگران از متوليان بخش كش

روش غرقابي، متداول  تر شود. صرفه و آسانهاي نوين آبياري در كاشت، داشت و برداشت محصوالت بهاستفاده از شيوه
ري در بافق بياروش آيجترين در بافق نيز گفت: رابرداران بخش كشاورزي ترين شيوه آبياري در شهرستان بافق يكي از بهره

روش ين كه در است ورزان ابين كشابرجا مانده از گذشته در نيز فرهنگ سنتي آن علت و ست اكرتي هنوز شيوه غرقابي 
اي كرتي بررت بهصوري بيارضا تفكري افزود: آست ميكنند. دريگر ي ديا شكلهاش گور به شكل چهارا ها تكر
روش ين ابا و ست اشيب مناسب ون بدف و صاي مينهااي زبرو همچنين ميكند ذ نفوتر كمها در آن آبهايي كه كخا

اكنون د. گفتني است همكرري بياخواه را آي و گياهان پر آبسبزه و ميوي هاغباجات، ، صيفييونجهان حبوب، ميتو
كه در روش غرقابي به زحمت يك سوم ميزان  كننددرصد كشاورزان بافقي هنوز به شيوه سنتي مزارع خود را آبياري مي65

هاي آبياري سنتي به گفته كارشناسان، روش  رود.شود، جذب زمين شده و عمالً بقيه آن هدر ميآبي كه روانه مزرعه مي
هاي كشاوزي و شدن خاك، تخريب زمينوري بسيار پايين، موجب فرسايش، شور، قليايي و باتالقيعالوه بر راندمان و بهره

  شود تر از همه هدررفت آب ميهمم
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  اند هاي كشور از درون، آب رفته جنگل

  خبرنگار  -سيدمحمد فخار

حياتي منابع طبيعي ميليون هكتار افزايش يافته، اما روند تخريب اين عرصه 1,5هاي اخير هاي كشور طي سالسطح جنگل
هاي جنگلي كشور را از شمال ها از صبح ديروز فاز نخست نظارت هوايي بر عرصهاز درون جنگل ادامه دارد.سازمان جنگل

ايران و از فراز جنگل هيركاني آغاز كرده است و آنطور كه حميدرضا سليماني، رئيس مركز نوآوري و فناوري منابع طبيعي 
هاي هيركاني آغاز شده تا عرصه صيانت از منابع ده بود، طرح پيمايش و ارزيابي هوايي جنگلديروز به همشهري خبر دا

قاچاق  برداري از جنگل با عنوان طرح تنفس مطرح شد، چالشسال پيش كه بحث توقف بهره4از  طبيعي را گسترش دهد.
ها را با سرعت باال و هزينه كم انجام جنگل دنبال آن بود كه مانيتور كردنها با جديت بهچوب تشديد شد و سازمان جنگل

كار سامانه نظارت هوايي هيركاني با تأكيد بر توسعه ها ديروز در مراسم آغاز بهدهد. مسعود منصور، رئيس سازمان جنگل
هاي حفاظت و مديريت علمي و فني جنگل گفته است، اين طرح از چند زاويه داراي اهميت است و با توجه به پيشرفت

هاي ها در بازهگيري شود. پروژه مشترك تغييرات جنگلها بهرهها در راستاي صيانت از جنگلمي و فني بايد از فناوريعل
شود. اين طرح در ارزيابي از واحدهاي اجرايي، پيشگيري از زماني كوتاه از طريق عكسبرداري هوايي، فيلم و عكس رصد مي

هاي هيركاني آغاز و فاز نخست آن در محدوده يروز كه طرح پايش هوايي جنگلها مؤثر است. از دحريق و آفات و بيماري
هاي هيركاني، اثرات تغييرات اقليمي در آمل تا نوشهر انجام گرفت، چند فروند هواپيماي فوق سبك با پرواز بر فراز جنگل

ها و ق جنگلي را با استفاده از نوآوريها، تغييرات كاربري اراضي و تخريب و قاچاق چوب از برخي مناطبروز آفات و بيماري
روز در بخش صنعت هوايي را رصد و پايش كرده و همزمان تصويرها را نيز به سامانه منابع طبيعي ارسال هاي بهفناوري

هاي باره با بيان اينكه رصد و پايش هوايي جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور نيز در اينكردند. رئيس سازمان جنگل
كيلومتر اجرايي شده است، گفت: اين طرح در سال 10كيلومتر و عرض  100صورت پايلوت تاكنون در سطح ني بههيركا

تر منجر به تقويت يگان يابد و در پروسه طوالنيهاي كشور توسعه ميتبع آن در جنگلهاي هيركاني و بهجاري در جنگل
مراتع و آبخيزداري كشور درباره مبارزه با قاچاق چوب در استانها، رئيس سازمان جنگل شود. هاي شمال ميهوايي جنگل

هاي ناشي از برداري و بيكاريكننده قاچاق افزود: توقف بهرههاي هيركاني با اشاره به عوامل تشديدهاي شمالي و جنگل
اعالم اين موضوع كه  درصد افزايش يافت. منصور با30شود، ولي در سال گذشته ميزان كشفيات كرونا سبب بروز قاچاق مي

سطح جنگل 2019اي سال ها دوربين نصب شده است، اعالم كرد: طبق تصاوير ماهوارهدر بسياري از مناطق بحراني جنگل
دهد و با آنكه ها رخ ميها درون جنگلهزار هكتار افزايش يافت. اما تخريب500ميليون و درصد و معادل يك5هاي كشور 

  ر داخل جنگل شاهد كاهش تراكم و درصد پوشش گياهي هستيم. سطح جنگل حفظ شده است، د
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  فتاب◌ٓ روي خط ا

در قضيه مرغ و بازار  - 2012)18/1هاي فروش مواد پروتئيني گوشت و مرغ وجود نداشت؟ (چرا مدتي در برخي مغازه - 1401
)مسئوالن شده. چه 18/1ها يا نظارت مسئوالن متولي آن؟ يا همه اين موارد؟ (اصلي مرغداران هستند يا داللمرغ مقصر 

هاي طوالني معطل شوند، اما ها در صفطور تا هفته قبل مردم مجبور بودند براي تهيه گوشت مرغ با نرخ مصوب ساعت
شود؟ آيا نمايندگان مجلس و همسرانشان و همسر رئيس تر بدون صف توزيع ميها با قيمت گرانحاال همان گوشت مرغ

هاي جمهوري و بقيه مسئوالن هم مانند افراد عادي قبل از افزايش قيمت گوشت مرغ به نرخ مصوب، حاضر بودند در صف
ني هاي طوالخريدند؟ وقتي صفطوالني براي تهيه دو عدد گوشت مرغ وقت شان هدر رود؟ يا اين كه مرغ با قيمت آزاد مي

سوخت. مردمي كه به لحاظ منابع ثروتمندترين كشور جهان است و ديدم دلم براي خودم و بقيه مردم كم درآمد ميرا مي
شد، نيازمند يك شانه تخم مرغ است. از قديم گفتهترين كشور اروپايي ميتركيه ميگويد اگر منابع نفت ما را داشت، پيشرفته

جوال دوز به ديگران! روي سخنم با مسئوالني است كه به جاي رسيدگي به مشكالت  اند يه سوزن به خودتان بزنيد و يه
  دهند! دهند اما كاري انجامنميمردم، فقط شعار مي
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  %56صادرات إيران من الفستق تنمو 

نمواً بنسبة  2021مارس/ آذار 20أظهرت بيانات التجارة الخارجية االيرانية تسجيل صادرات الفستق في السنة المالية المنتهية 
بالمئة على أساس سنوي. وأشارت البيانات، الصادرة االثنين، الى أن السلع العشر األولى المصدرة من ايران شملت البنزين  56

بالمئة والميثانول والفستق والبروبان المسال وسبائك الصلب والبولي  94بولي اثيلين بكثافة دون والغاز الطبيعي المسال وال
بالمئة والقطران والزيوت. وذكرت البيانات أن قيمة السلع العشر المصدرة في الفترة المذكورة  94اثيلين بكثافة أكثر من 

ولفتت الى أن الصين تصدرت قائمة األسواق  لصادرات.بالمئة من إجمالي ا 34ر9مليار دوالر، وشكلت  13ر7تجاوزت 
المستوردة لهذه السلع، تالها بالترتيب العراق واإلمارات وتركيا وأفغانستان على التوالي، حيث استحوذت مجتمعة على نسبة 

  بالمئة من قيمة الصادرات.  74
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