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   در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مطرح شد
  وزارت جهاد كشاورزي قيمت اقالم خوراكي را روزانه اعالم كند

ستاد هماهنگي اقتصادي به رياست رئيس جمهوري مقرر كرد وزارت وزارت جهاد كشاورزي ضمن نظارت بر كاالهاي  

روزانه قيمت اقالم خوراكي را اعالم كند.به گزارش ايرنا از پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، جلسه اساسي به صورت 

اهللا سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهوري برگزار شد.در اين جلسه  شنبه به رياست آيت ستاد هماهنگي اقتصادي دولت روز سه

اي از اقدامات خود براي تنظيم بازار و قيمت  هاي جداگانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي گزارش وزارتخانه

هاي مسئول تاكيد و مقرر شد در امر  كاالها ارائه كردند.در اين جلسه بر لزوم هماهنگي بيشتر و تقسيم كار جديد بين دستگاه

صناف و بسيج اصناف هاي درون دولت، سازمان تعزيرات حكومتي، ا نظارت بر قيمت اقالم خوراكي در بازار از همه ظرفيت

ها به صورت عيني و عملي توسط وزارت جهاد كشاورزي تحقق يابد.همچنين بر  استفاده شود تا نظارت و كنترل قيمت

اساس تصميم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مقرر شد وزارت جهاد كشاورزي به صورت روزانه قيمت اقالم خوراكي را از 

ها نظارت كنند و با  كنندگان با خريد اقالم به قيمت اعالم شده راسا بر نرخ صرفها اعالم كند و مردم و م طريق رسانه

    هرگونه تخلف برخورد شود.
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  استان كشور  10آغاز كشت قراردادي در 

است و درحال تداركات  استان آغاز شده 10رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي ايران گفت: سياست كشت قراردادي در  

درصد، اعطاي نهاده و  10ها كشت و صنعت و مردم هستيم. كاهش پرداخت حق بيمه به  الزم براي انعقاد قرارداد با تشكل

هاي حمايتي اين سياست  رد و كسر كردن آن در زمان برداشت جزو بستههايي كه كشاورز در طول زراعت به آن نياز دا كود

ها در كشور گفت: در زمان برداشت محصول  فر در گفتگو با ايلنا، با اشاره به لزوم توسعه سردخانه هستند. اسماعيل قادري

است و ستان آغاز شدها10ميزان عرضه... رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي ايران گفت: سياست كشت قراردادي در 

درصد، 10ها كشت و صنعت و مردم هستيم. كاهش پرداخت حق بيمه به درحال تداركات الزم براي انعقاد قرارداد با تشكل

هاي هايي كه كشاورز در طول زراعت به آن نياز دارد و كسر كردن آن در زمان برداشت جزو بستهاعطاي نهاده و كود

ها در كشور گفت: در زمان فر در گفتگو با ايلنا، با اشاره به لزوم توسعه سردخانهماعيل قادريحمايتي اين سياست هستند.اس

ها در بازار هستيم، اما سردخانهرو شاهد شكسته شدن قيمترود از اينبرداشت محصول ميزان عرضه آن در بازار باال مي

ت خود را با توجه به يك نظام تدريجي مناسب وارد كنند كه محصوالهاي مدرن اين امكان را براي كشاورزان ايجاد مي

نژاد در وزارت جهاد و من در هاي آغاز فعاليت ساداتيبازار كنند.وي ادامه داد: سيب صنعتي اولين موضوعي بود كه در روز

ن سيب پا تهزار120غربي و شرقي حدود سازمان مركزي تعاون روستايي ما را به چالش كشاند. در دو استان آذربايجان

تومان خريداري شد. اين نرخ از  460هاي روستايي به قيمت هزارو درختي توليد شد و بخش قابل توجهي از آن توسط تعاون

گذاري محصوالت اساسي كشاورزي تصويب شد.اين مقام مسئول كشت قراردادي را سياست راهبردي سوي شوراي قيمت

شود تا بتواند بازار هاي پيشرفته به خدمت گرفته مير تمام دنيا و در همه كشورنژاد عنوان كرد و افزود: اين سياست دساداتي

زميني ضربصورت هدفمند ببينند. متأسفانه اين پرسش كه امسال پياز بكاريم يا سيبو توليد محصوالت كشاورزي را به

يار كشاورز قرار داد كه بر اساس نياز بازار توان اين راهبرد را در اختاست. اما با دنبال كردن اين سياست ميالمثل عام شده

ها ها و گرانيهاي آبي، كمبود نهادفر ادامه داد: كشاورزان در حال حاضر با مسائلي، چون تنشتوليد را تنظيم كند.قادري

صول و درگير هستند. اما با دنبال كردن سياست كشت قراردادي ديگر در انتهاي سال زارعي شاهد انباشت در توليد يك مح

شود. اين مقام مسئول شروع كاستي در يك محصول راهبردي نخواهيم بود و اينگونه بين توليد و نياز بازار توازن ايجاد مي

استان آغاز شده 10اين سياست را در محصوالتي، چون گندم، كلزا و پنبه عنوان كرد و افزود: سياست كشت قراردادي در 

10ها كشت و صنعت و مردم هستيم. كاهش پرداخت حق بيمه به انعقاد قرارداد با تشكلاست و درحال تداركات الزم براي 

هاي هايي كه كشاورز در طول زراعت به آن نياز دارد و كسر كردن آن در زمان برداشت جزو بستهدرصد، اعطاي نهاده و كود

سياستي در افزايش محصول گفت: كشت هاي درست حمايتي اين سياست هستند.وي با اشاره به ضرورت استفاده از نظام
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كند كه در نهايت محصول با قيمتي كه به نفع كشاورز، مردم و دولت (به عنوان حامي) قراردادي اين امكان را فراهم مي

  خريداري و به بازار تزريق شود. 
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  محصوالت كشاورزي به روسيه از مرزهاي آستارادرصدي  92صادرات 

درصدي محصوالت كشاورزي جمهوري اسالمي ايران به روسيه از طريق  92رئيس سازمان حفظ نباتات كشور از صادرات  

در جريان بازديد از مركز قرنطينه اداره كل گمرك آستارا، بارانداز مرز ريلي و  چنگلوايي مرزهاي آستارا خبر داد. كيخسرو

درصد صادرات محصوالت  92همچنين منطقه ويژه اقتصادي و مجتمع بندري آستارا در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: 

و ميوه به كشور روسيه از طريق مرزهاي آستارا در استان گيالن انجام   جات كشاورزي ايران عمدتاً شامل سبزي، سيفي

نه آستارا جز مهمترين مراكز قرنطينه كشور است و از مجموع شود. رئيس سازمان حفظ نباتات ادامه داد: مركز قرنطي مي

شود.  هزار تن آن در مركز قرنطينه آستارا بررسي و كنترل مي 700هاي صادراتي حدود  هزار تن محموله 700چهار ميليون و 

ود: آستارا ظرفيت يك شود، افز درصد كل صادرات كشور از مركز قرنطينه آستارا نيز انجام مي 14وي با اشاره به اينكه 

هاي كامل، پرسنل و امكانات دارد و اميدواريم با  هزار تن صادرات را دارد اما در عين حال نياز به زيرساخت 200ميليون و 

با تاكيد بر اينكه نقاط ضعف را در  كمك مسئوالن ارشد استان و شهرستان، مرز آستارا بيش از پيش رونق يابد.چنگلوايي

ميليون تن واردات محصوالت كشاورزي در سطح كشور داريم و حدود  27كنيم، گفت: ساالنه معادل  رفع ميآستارا بررسي و 

مركز قرنطينه كه در  102ها توسط  هزار تن هم ترانزيت محصوالت كشاورزي كه همه اين محموله 100يك ميليون و 

كرد: در مراكز فوق در صورت نياز كارهاي شود. مشاور وزير جهاد كشاورزي، تصريح  كشور داريم بررسي و كنترل مي

هاي مهم ما در سازمان  با بيان اينكه يكي از بخش شود. چنگلوايي آزمايشگاهي انجام و بعد از آن مجوز واردات صادر مي

هاي صادراتي است، گفت: اين بخش براي كشور خيلي مهم است  كارهاي مربوط به حوزه قرنطينه گياهي و كنترل محموله

اي وارد كشور هدف بشود و بازار هدف، صادرات، ارزآوري، اشتغال و كمكي كه  نبايد اجازه بدهيم كه محموله آلوده چرا كه

كند را از دست بدهيم. وي، ادامه داد: بررسي روند كار و رفع مشكالت يكي از وظايف و اهداف اصلي سازمان  به توليد مي

    حفظ كنيم. رسان سعي داريم آنها را از گزند عوامل زيانحفظ نباتات كشور است و با كمك به حفظ نباتات 
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  توماني به مجلس رفت 4200اليحه دو فوريتي حذف ارز 

دارو و تجهيزات پزشكي  هاي دامي، تامين مطمئن كاالهاي اساسي، نهاده«جمهور از تقديم اليحه  معاون امور مجلس رئيس 

با قيد دو فوريت به مجلس شوراي اسالمي خبر داد.به » پذير هاي جبراني براي حمايت از معيشت اقشار آسيب و سياست

هاي دامي،  تامين مطمئن كاالهاي اساسي، نهاده«گزارش انتخاب، سيد محمد حسيني درباره ضرورت تقديم اليحه اليحه 

گفت: با توجه به تاثيرپذيري روند » پذير هاي جبراني براي حمايت از معيشت اقشار آسيب ستدارو و تجهيزات پزشكي و سيا

هاي جهاني و تغييرات اقليمي و با هدف فراهم آوردن امكان تامين كافي  هاي اساسي از افزايش قيمت تامين و قيمت كاال

پذير از طريق پرداخت يارانه،  عيشت اقشار آسيبهاي دامي، دارو و تجهيزات پزشكي و حمايت از م هاي اساسي، نهاده كاال

جمهور افزود: در اين اليحه به منظور جبران آثار  اليحه تقديم مجلس شوراي اسالمي شده است.معاون امور مجلس رئيس

هاي دامي و كشاورزي وارداتي و همچنين بروز خشكسالي در سال جاري و به  منفي ناشي از افزايش قيمت جهاني نهاده

هاي دامي، دارو و تجهيزات مصرف پزشكي، به دولت اجازه داده  هاي اساسي و نهاده اطمينان از تامين كافي كاالجهت 

جهت  1400ماده واحده قانون بودجه سال ) 1بند (ب) تبصره () 3شود تا نسبت به افزايش سقف اعتبار موضوع جزء ( مي

هايي  نفت و گاز اقدام نمايد و درآمد حاصل از تغيير نرخ كاال تخصيص ارزش سهام با مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات

گردد به افراد مشمول پرداخت  كه با ارز ترجيحي تامين شده است را به ميزان و روشي كه توسط دولت تعيين مي

ارز گذاري و فرايند تخصيص، توزيع و موارد مصرف  هاي ذيربط هم موظفند سياست كند.حسيني خاطرنشان كرد: دستگاه

هنگام و با قيمت مناسب با نرخ ترجيحي ارز به  ها و خدمات مشمول، به اي اجرا و نظارت كنند كه كاال ترجيحي را به گونه

مصرف كننده نهايي برسد، ضمن آنكه دولت مجاز شده تا در صورت عدم كفايت منابع تخصيص يافته براي پرداخت يارانه، 

هزار  110تامين كند.يارانه ارزي  1400قانون بودجه سال  14هاي جدول تبصره  مابه التفاوت را از محل جابجايي رديف

پذير؟در همين زمينه فارس نوشت: شب گذشته جمعي از اقتصاددانان با رئيس جمهور  توماني به ازاي هر ايراني آسيب

ح كردند.احمد توكلي يكي از توماني مطر 4200اي داشتند و نظرات خود را پيرامون مسائل اقتصادي از جمله حذف ارز  جلسه

توماني كه  4200اقتصاددانان حاضر در جلسه گفت: موضوع جلسه پيرامون پاسخ به اين سوال بود كه آيا صالح است كه ارز 

شد، ادامه يابد يا حذف شود.اين اقتصاددان گفت: پاسخ من اين بود كه بستگي  قلم كاالي اساسي پرداخت مي 7تا  5براي 

شود و براي طبقات ضعيف جامعه  ه تصميم بگيرد، اگر بنا باشد ارز دو نرخي باشد، دوباره مشكل ايجاد ميدارد دولت چگون

پذير بدهيم.توكلي در پاسخ به اين پرسش كه  التفاوت را به صورت نقدي به اقشار آسيب شود و بايد اين مابه فشار وارد مي

هنوز قطعي نشده اما طبق اين طرح قرار است ماهي   داخت شود گفت:پذير پر قرار شد چقدر يارانه جبراني براي اقشار آسيب

توماني يارانه پرداخت شود، در حالي كه ممكن است  4200پذير بعد از حذف ارز  هزار تومان به هر يك از اقشار آسيب 110

ر دارند.به گفته وي دولت بايد به خاطر تورم ايجاد شده اين رقم هم به درد آنها نخورد. در اين زمينه اقتصاددانان اختالف نظ
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كاري كند كه تقاضا براي ارز كنترل شود، بخشي از تقاضاي ارز براي واردات، بخشي براي حفظ دارايي، قسمتي براي فرار 

شود،  سرمايه و بخشي هم براي سفته بازي در بازار آزاد است. اگر عرضه و تقاضاي ارز تعادل داشته باشد، مشكلي ايجاد نمي

يابد.توكلي در مورد اينكه چند نرخي  بازي هم افزايش مي گذارد، تقاضا براي سفته زماني كه نرخ ارز رو به رشد مياما در 

اي رانت  كند و شما هر كاري بكنيد براي عده اگر ارز دو نرخي باشد، تبعيض ايجاد مي  كند، گفت: بودن ارز آيا رانت ايجاد مي

هاي دولت در  درآمد به صورت نقدي بپردازيم و اين يكي از سياست تفاوت آن را به افراد كمال كند، بنابراين بايد مابه ايجاد مي

    اين زمينه است.
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  قيمت برنج در ميادين ميوه و تره بار اعالم شد 

سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران قيمت انواع برنج ايراني و خارجي و چند نوع ميوه در ميادين را  

  اعالم كرد. 

هاي ارتباطي و استمرار رويه جاري سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار در ادامه سياست سرويس اقتصادي جوان آنالين:

هاي مسئول در راستاي حمايت از شهروندان، با توجه به دستور روز گذشته رياست محترم تگاهخود در همكاري با دس

هاي ميوه و تره بار براي آگاهي جمهوري، نسبت به اعالم مستمر و منظم قيمت اقالم خوراكي عرضه شده در ميادين و بازار

قلم مواد خوراكي از  10بر اساس اين گزارش، قيمت  كند.هاي جمعي اقدام ميعموم شهروندان با استفاده از ظرفيت رسانه

جمله انواع برنج ايراني و خارجي، ضمايم گوسفندي، قارچ و چند نوع ميوه در ميادين ميوه و تره بار تهران به شرح زير اعالم 

  تومان 49،500انواع برنج مرغوب ايراني (دم سياه، طارم اصل و هاشمي) هر كيلوگرم  -1 شد.

برنج  -4تومان 18،500برنج هندي تنظيم بازار هر كيلوگرم  -3تومان 20،500ج پاكستاني تنظيم بازار هر كيلوگرم برن - 2

دست كامل دل و جگر هر كيلوگرم  -6هزار تومان 112دست كامل كله پاچه درشت  - 5تومان 12،500تايلندي هر كيلوگرم 

هلو هر كيلوگرم  - 9تومان 27،800موز هر كيلوگرم  - 8ار تومانهز 36اي فلّه هر كيلوگرم قارچ دكمه - 7هزار تومان 110

   تومان 4،200هندوانه هر كيلوگرم  - 10تومان 18،900
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  صادرات آبنبات با شكر دولتي از نتايج سياست غلط ارز ترجيحي است 

توماني به واردات  200هزار و  4سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ايران با تأكيد بر اينكه سياست تخصيص ارز  

ميليون دالر آبنبات تهيه شده با ارز دولتي  130اتخاذ اين سياست غلط باعث شد تا  97تصميمي غلط بود، گفت: در سال 

 4توماني گفت: سياست تخصيص ارز  200هزار و  4ه لزوم حذف ارز صادر شود. محمدرضا مودودي در گفتگو با فارس دربار

ها تصميم بسيار غلطي بود كه تبعات آن شامل عده زيادي از مردم شده و براي  توماني به واردات برخي كاال 200هزار و 

هزار و  4يص ارز هاي... سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ايران با تأكيد بر اينكه سياست تخص تعداد معدودي درآمد

ميليون دالر آبنبات  130اتخاذ اين سياست غلط باعث شد تا  97توماني به واردات تصميمي غلط بود، گفت: در سال  200

توماني گفت:  200هزار و  4تهيه شده با ارز دولتي صادر شود.محمدرضا مودودي در گفتگو با فارس درباره لزوم حذف ارز 

ها تصميم بسيار غلطي بود كه تبعات آن شامل عده زيادي توماني به واردات برخي كاال 200هزار و  4سياست تخصيص ارز 

هاي بسيار زيادي را ايجاد كرده است.سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ايران از مردم شده و براي تعداد معدودي درآمد

ماند، گفت: يكي از اثرات آن نقدينگي بود كه امروز در ها در اقتصاد باقي خواهد با بيان اينكه اثرات اين تصميم غلط تا سال

  چرخه اقتصاد كشور شاهد آن هستيم.

 4اي شده است، اظهار داشت: پرداخت ارز توماني موجب فساد گسترده 200هزار و  4وي با تأكيد بر اينكه تخصيص ارز 

عيف صورت گرفت، در حالي اين يارانه به جيب هاي اساسي با عنوان حمايت از اقشار ضتوماني به واردات كاال 200هزار و 

 4اي از مردم است.مودودي درباره تأثير حذف ارز رود و تبعات آن هم متأسفانه شامل حال بخش عمدهافراد معدودي مي

شوند، به هاي اساسي كه مشمول ارز ارزان قيمت ميتوماني بر صادرات كاال اظهار داشت: برخي اقالم كاال 200هزار و 

شوند. به هاي صنايع غذايي استفاده ميي اينكه به مصرف عموم مردم برسد، بعضاً به عنوان مواداوليه در برخي كارخانهجا

  شود.ها فروخته مياين شكل كه اين اقالم با قيمت باالتري نسبت به قيمت تمام شده به برخي كارخانه

شد در مقطعي يك كد ي به تمام اقالم وارداتي پرداخت ميتومان 200هزار و  4كه ارز  97مودودي اظهار داشت: در سال 

ميليون  130كااليي به ليست اقالم صادراتي اضافه شد و آن كد كاال مربوط به آب نبات بود. به طوري كه در آن مقطع 

توماني در  200 هزار و 4دالر آب نبات صادر شد.وي افزود: با توجه به امكان واردات ارزان قيمت شكر، شكر وارداتي با ارز 

ميليون دالر  130اي در حدود شد و اين محصول خوراكي تهيه شده با ارز يارانهها ذوب و تبديل به آب نبات ميكارخانه

توماني و عدم دسترسي به  200هزار و  4صادر شد.سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ايران بيان داشت: با حذف ارز 

هاي بينهاي توليدي در بخش صنايع غذايي در بازارت رقابت پذيري ما در برخي كاالمواد اوليه ارزان قيمت ممكن اس

هايي كه به معناي واقعي گيرد و شركتالمللي كاهش يابد، اما در واقع با حذف رانت از ساختار اقتصادي تعادل شكل مي

هاي .وي بيان داشت: وقتي شرايط براي كارخانهتوانند رقابت كنندتر ميرقابت پذير و اساسا در صادرات توانمند هستند راحت



 

 

 

١٠ 

 

ها توليد كننده توليد كننده يكسان باشد و برخي از توليدكنندگان از رانت برخوردار نباشند، بنابراين رقابت منفي بين شركت

حفظ كنند.مودودي توانند برند خود را ها براساس توانمندي و بهره وري توليد خواهند كرد و ميرود و شركتنيز از بين مي

گيري از مواداوليه ارزان قيمت در صادرات اصال به معناي صادرات نيست و اين كار در واقع اتالف و حراج اظهار داشت: بهره

هاي مختلف به روز باشد و بايد تناژ و تيراژ توليدمان منابع است.وي افزود: براي صادرات بايد توليد و تكنولوژيمان در بخش

 200هزار و  4صادراتي باشد.سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: اگر در صورت حذف ارز  هايدر مقياس

تواند سبد صادراتي را غنا ببخشد و ظرفيت رقابت پذير ما را هايي كه ميتوماني صادراتمان كاهش يابد، بايد در بخش

  گذاري كنيم. افزايش دهد سرمايه
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  وطن امروز  - 1400آبان  21                                        

   قلم كاالي اساسي اعالم شد 25از اقدام جديد دولت براي مديريت بازار؛ قيمت » وطن امروز«گزارش 
  عمليات ثبات بازار

هايي كه تيم اقتصادي دولت با آن مواجه بود، تالطم  پس از روي كار آمدن دولت سيزدهم، يكي از چالش  گروه اقتصادي:  

هاي مختلف آرامش را به بازار بازگرداند تا اقشار  بازار و تورم كاالهاي اساسي بود. دولت از ابتدا سعي كرد با اتخاذ سياست

هايي كه مورد بحث كارشناسان اقتصادي قرار  شند. يكي از سياستتري داشته با مختلف به كاالهاي اساسي دسترسي راحت

توماني بود. از آغاز اين سياست در دولت تدبير و اميد، كارشناسان  4200گيري درباره تخصيص ارز ترجيحي  گرفت، تصميم

ال اخير تجربه س 3توماني را در  4200اثرات مخرب اين تصميم بر اقتصاد ايران را گوشزد كردند. تاثير تخصيص ارز 

ايم كه با وجود تخصيص ارز ترجيحي به كاالهاي اساسي، تورم برخي از اين اقالم همچون مرغ و روغن مايع از تورم  كرده

عمومي پيشي گرفته است و از سوي ديگر بسياري از اقشار همچنان توان دسترسي به برخي از اين كاالها را ندارند. اين 

هاي  توماني در تحقق اهداف خود موفق نبوده است و بايد سياست 4200كه سياست ارز  تجربه نشان از اين موضوع است

در همين حال كه دولت در بزنگاه      جايگزيني براي تنظيم بازار كاالهاي اساسي و توانمندسازي اقشار مختلف در نظر گرفت.

هاي پيشيني و پسيني كارآمدي بر  نظارت گيري براي آينده تخصيص ارز ترجيحي و اصالح اين سياست است، بايد تصميم

بر همين اساس معاونت توسعه بازرگاني      وضعيت توزيع و فروش اقالم مختلف خوراكي و كاالهاي اساسي داشته باشد.

وزارت جهاد كشاورزي پنجشنبه گذشته فهرست قيمت رسمي اقالم خوراكي را اعالم كرد. البته الزم به ذكر است تعيين 

توان به صورت بلندمدت اين اقدام را انجام داد، چرا كه اين شيوه  دستوري قيمت كاال بايد به صورت موقتي باشد و نمي

اري در بلندمدت باعث كاهش رفاه عمومي جامعه خواهد شد اما در اين برهه كه دولت در نظر دارد سياست ارز گذ قيمت

    بر فروش اجرايي شود.  هاي جانبي همچون نظارت تر برسد، بايد سياست ترجيحي را اصالح كند تا منافع آن به اقشار ضعيف

جمهور، وزارت صنعت،  ه برقراري ثبات در بازارهاي مختلف، به دستور رئيسدر ادام    * افزايش قيمت خودرو منتفي شد     

روز اخير مشمول افزايش قيمت شدند، به  2خودروساز بزرگ خواست قيمت محصوالت خود را كه طي  2معدن و تجارت از 

ماهه از آخرين  6ام دوره پس از اتم    هاي داخلي منتفي شد. هاي قبل بازگردانند بر اين اساس افزايش قيمت خودرو قيمت

خودرو و سايپا مشمول افزايش  گذاري شوراي رقابت براي محصوالت خودروسازان، طي چند روز اخير محصوالت ايران قيمت

هر چند شوراي رقابت چندان رضايتي از     هاي جديد براي نيمه دوم سال جاري اعالم شد. قيمت شده و بر اين اساس قيمت

ت مبني بر ارائه مجوز افزايش قيمت به خودروسازان نداشت اما اعالم شده است دستور لغو افزايش اين تصميم وزارت صم

جمهور صادر شده و وزارت صمت به خودروسازان ابالغ كرده كه قيمت محصوالت  هاي داخلي توسط رئيس قيمت خودرو

العاده  خودرو فروش فوق گروه صنعتي ايراناين در حالي است كه     مشمول افزايش قيمت نشود و به حالت قبل بازگردد.

شده  هاي جديد را به مرحله اجرا درآورد اما حاال اين گروه خودروسازي بايد قيمت محصوالت عرضه محصوالت خود با قيمت

البته     العاده منتشر كند. پنجمين فروش فوق و هاي پيشين بازگرداند و احتماال بايد بخشنامه جديدي براي بيست را به قيمت
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گذاري بايد توسط اين شورا  هايي مبني بر اينكه بازار همچنان انحصاري است و قيمت شوراي رقابت طي چند روز اخير بيانيه

جمهوري خواستار لغو اعمال افزايش قيمت  وزارت صمت هم در شرايطي به دستور رئيس    انجام شود، صادر كرده است.

عدم  - ونقل وزارت صمت  مديركل صنايع حمل -شب سهيل معمارباشي  رشنبهچها  محصوالت خودروسازان شده است كه

هماهنگي با شوراي رقابت را كوتاهي خود خواند و در رابطه با واكنش وزارت صمت به اين اظهارات شوراي رقابت اظهار 

هماهنگي با شوراي رقابت ها اخذ شده است اما اين عدم  هاي الزم در زمينه افزايش قيمت خودرو ها و مجوز كرد: هماهنگي

شد. موضوع تنظيم بازار خودرو به وزارت  به نوعي تقصير بنده بوده است و بايد هماهنگي با شوراي رقابت نيز انجام مي

نكته قابل توجه اينجاست كه اساساً مديريت بازار با اقدامات سلبي و بازدارنده    صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.

شود تمام عوامل توليد در نظر گرفته شود نه اينكه  اي براي مديريت طراحي مي ست. احتياج است اگر برنامهپذير ني امكان

          ها تشديد شود. فقط در آخرين حلقه توزيع نظارت
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  روزنامه شرق  - 1400آبان  22                                        

   قيمت اقالم خوراكيلغو افزايش قيمت خودرو و تعيين 
  ها دستورهاي تازه به قيمت

هم  رو شد؛ يكي خبر لغو افزايش قيمت خودرو آن گذاري دستوري مهم روبه شرق: اقتصاد ايران در دو روز گذشته با دو قيمت 

ات داشتند و خودرو در بورس رسما افشاي اطالع يعني خودروسازي سايپا و ايران  خساپا و   خودرو كه دو نماد بورسي  درحالي

م رديف كاالي اساسي و اقال 25كند و ديگري هم تعيين قيمت  اعالم كردند كه قيمت خودروهايشان افزايش پيدا مي

اي است كه دولت سيزدهم به مجلس فرستاده و قرار است براساس  رسد مربوط به اليحه تازه خوراكي. مورد دوم به نظر مي

گردد و گويا شخص  جمهوري برمي  گيري شود. خبر اول هم به تصميم رئيس آن براي موضوع خبرساز ارز دولتي تصميم

جمهوري  باره، به دستور رئيس شد. براساس اخبار رسمي منتشرشده دراينابراهيم رئيسي خواستار لغو افزايش قيمت خودروها 

اي نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از  و باتوجه به اينكه ستاد تنظيم بازار براي افزايش قيمت خودرو مصوبه

هاي قبل  قيمتخودروسازان خواست تا قيمت محصوالت خود را كه در دو روز اخير مشمول افزايش قيمت شدند، به 

بازگردانند و بر اين اساس افزايش قيمت خودروهاي داخلي منتفي شد. اين خبر در حالي است كه پس از اتمام دوره 

گذاري شوراي رقابت براي محصوالت خودروسازان، در دو، سه روز اخير قيمت جديد محصوالت  ماهه از آخرين قيمت شش

هاي جديد براي نيمه دوم سال جاري اعالم شد. هرچند  بر اين اساس قيمت خودرو و سايپا مشمول افزايش قيمت و ايران

اما   شوراي رقابت چندان رضايتي از اين تصميم وزارت صمت مبني بر ارائه مجوز افزايش قيمت به خودروسازان نداشت

ت به خودروسازان جمهور صادر شده و وزارت صم اعالم شده است دستور لغو افزايش قيمت خودروهاي داخلي توسط رئيس

ابالغ كرده كه قيمت محصوالت مشمول افزايش قيمت نشود و به حالت قبل بازگردند. اين درحالي است كه از دو روز 

هاي جديد را به مرحله اجرا درآورد اما حاال اين  العاده محصوالت خود با قيمت خودرو فروش فوق گذشته گروه صنعتي ايران

نامه جديد براي  هاي پيشين برگرداند و احتماال بايد بخش شده را به قيمت حصوالت عرضهم  گروه خودروسازي بايد قيمت

شب بود و حاال بايد منتظر تصميات تازه و اخبار  نام پايان جمعه العاده منتشر كند؛ البته مهلت ثبت پنجمين فروش فوق و بيست

مختلفي از جمله انتقاد از سوي كارشناسان بورس، همراه  هاي باره بود. در كنار اين قيمت دستوري كه با واكنش جديد دراين

هاي انتقادي از  شد اواخر روز پنجشنبه هفته پيش هم فهرست قيمت رسمي اقالم خوراكي اعالم شد كه باز هم با واكنش

وان دستور ت ها نمي گويند در اين اقتصاد به قيمت طور خالصه منتقدان مي رو شد. به سوي برخي كارشناسان اقتصادي روبه

رسد مرتبط با  محصوالتي كه بعضا در بورس هم فعال هستند؛ اما ماجراي اين فهرست به نظر مي  هم به قيمت داد؛ آن

خواهد قيمت آنها را  اليحه حذف ارز دولتي است كه نگراني درباره افزايش قيمت اقالم ضروري را باال برده و حاال دولت مي

رساني وزارت جهاد كشاورزي، اقالمي چون نان،  ره اين اقالم و به نقل از پايگاه اطالعصورت دستوري كنترل كند. دربا به

هزار  43تايي،  30اي،  مرغ شانه گذاري شده است. در اين فهرست، قيمت تخم مرغ، پنير و برنج قيمت شير، ماست، مرغ، تخم

هزار تومان اعالم شده است. قيمت نان لواش  20هزار تومان و مرغ منجمد نيز  31تومان تعيين شده است. قيمت مرغ تازه 
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تومان  500اي دوهزارو  و غيريارانه 800اي هزارو  و قيمت نان بربري يارانه  تومان 650اي  يارانه تومان، غير 500اي  يارانه

گذاري شده  متهزار تومان قي اي سه هزار تومان و غيريارانه اي دو تعيين شده است. بر همين اساس، قيمت نان سنگك يارانه

تومان و قيمت برنج تايلندي  50هزارو 20است. قيمت يك كيلوگرم برنج پاكستاني، براساس اعالم ستاد تنظيم بازار، 

گذاري بود و ديد كه آيا بازار از اين دستور  تومان تعيين شده است. حاال بايد منتظر واكنش بازار به اين قيمت 250هزارو 12

    تبعيت خواهد كرد؟
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  روزنامه دنياي اقتصاد  - 1400آبان  22                                        

  
  نبود متولي واحد براي مديريت خشكسالي

رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران با انتقاد از اينكه در ايران برخالف ساير كشورها،   اقتصاد :دنياي

روي كشور اي پيشسابقهآبي وجود ندارد و با اشاره به اينكه خشكسالي بيكممتولي واحدي براي مديريت خشكسالي و 

كننده، توليدات كشاورزي را كه عالوه بر مصرف داخلي، عوايد صادراتي نيز براي كشور به است، گفت: اين پيامد نگران

ان، كاوه زرگران در نشست اين كميسيون كه با كند. به گزارش روابط عمومي اتاق تهرطور جدي تهديد ميهمراه دارد، به

هايي حلجمهوري و سازمان هواشناسي با موضوع يافتن راهحضور نمايندگاني از وزارت نيرو، معاونت علمي و فناوري رياست

هاي خصوصي و دولتي براي يافتن راهكارانديشي ميان بخشبراي كاهش پيامد خشكسالي در كشور برگزار شد، بر هم

اي براي تعيين سازوكاري دانست كه نياز فوري رو تاكيد كرد و برگزاري اين نشست را مقدمهاجرايي طي مديريت دوره پيش

ميليارد مترمكعب طي 130كارشناس اين كميسيون نيز در اين جلسه گفت: منابع آب زيرزميني در كشور از   كشور است. 

سوم شده مترمكعب كاهش يافته و سرانه آب تجديدپذير نيز در چهار دهه اخير، يكميليارد 100دهه گذشته به حدود سه

درصد محصوالت زراعي برداشت91هاي زراعي كشور آبي است، افزود: درصد زمين52اشرف مرتضايي، با بيان اينكه   است.

وي افزايش جمعيت، توسعه نامتوازن   است.بارور نيز آبي درصد باغات بارور و غير85شده متعلق به اراضي با كشت آبي و 

هاي اخير برشمرد و و كشاورزي نادرست را از جمله عوامل تشديد خشكسالي در كشور طي سال صنعتي، كاهش بارندگي

متر در 30هزار حلقه چاه غيرمجاز با عمق بيش از 100دهد كه بيش از هاي نهادهاي مسوول نشان ميادامه داد: بررسي

هاي سازمان هواشناسي كارشناس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران ضمن اشاره به گزارش  جود دارد.كشور و

درصد كمتر از ميزان نرمال و كمتر از سال 30تا  20هاي اين سازمان، بارش در پاييز امسال و با بيان اينكه بر اساس داده

سال گذشته 53ترين سال آبي در خشك 1399- 1400دهد كه سال آبي ها نشان ميقبل است، اظهار كرد: گزارش

مرتضايي همچنين به كاهش منابع آب تجديدپذير در كشور اشاره كرد و افزود: از كل منابع آب تجديدشونده كشور   است.

وي   رسد.زيست مييابد و مابقي آن به مصرف بخش صنايع، شرب و محيطدرصد به بخش كشاورزي اختصاص مي88

هاي صحيح آبياري در بخش كشاورزي، توسعه استفاده از روشهاي غيرمجاز متعدد، عدمبر، وجود چاهتوليد محصوالت آب

ريزي و مقابله با خشكسالي و نبود برنامه ملي مشخص براي استفاده از منابع طبيعي در كشور نبود متولي واحد در امر برنامه

هاي حكمراني آب، بخشي، اصالح رويهانسجام سياست و هماهنگي بين«تشديد خشكسالي برشمرد و  هايرا از جمله چالش

را » تدوين و اجراي الگوي كشت و تقويت رايزني با كشورهاي همسايه داراي حوضه آبريز مشترك و توجه به ديپلماسي آب

نبود برنامه اقدام ملي مديريت آب در ادامه،  ضعف در   رفت از مشكالت اين بخش دانست. از جمله راهكارهاي برون

هاي روزانه اين سازمان از مسوول مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي سازمان هواشناسي با اشاره به اينكه بولتن
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هاي اين شود، اظهار كرد: با مرور دادهسايت اين سازمان منتشر ميها براي دسترسي عموم روي وبوضعيت هوا و بارندگي

هاي كشاورزي خود داشته توانند تحليل بهتري براي فعاليتمستندات، كشاورزان و فعاالن اقتصادي اين بخش مي

شود ميزان بيني ميها جدي است، طي زمستان نيز پيشاحد وظيفه افزود: پاييز امسال انتظار كاهش بارندگي  باشند.

يان كرد: سطح تقاضاي مصرف آب در كشور بسيار فراتر از ميزان استاندارد جهاني وي ب  ها در سطح نرمال باشد.بارندگي

است، به طوري كه با اين ميزان تقاضا، اگر همه ساله نيز به قدر كفايت بارندگي داشته باشيم، باز هم پاسخگوي تقاضا 

كيفيت بودن آن ود آب ناشي از بيوظيفه با اشاره به كاهش كيفيت آب در منابع طبيعي كشور گفت: بخشي از كمب  نيست.

هاي گذشته، تشديد شده است. وي ها طي سالتوجهيواسطه بيها به منابع آب زيرزميني بهاست و شدت ورود آلودگي

جهانگير   تر از آنچه تاكنون صورت گرفته است، باشد.تاكيد كرد: در چنين شرايطي، مديريت منابع آب بايد هوشمندانه

هاي آب و خشكسالي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به اين نشست آمده بود ه از ستاد توسعه فناوريپرهمت ك

هاي كافي در زمينه مديريت آب در كشور از سوي نهادهاي علمي و دانشگاهي كشور اشاره نيز، به انجام مطالعات و پژوهش

فته، در حوزه عملياتي و اجرايي ضعف فاحشي در كشور مشهود اي كه صورت گرغم مطالعات گستردهكرد و گفت: به

به گفته وي، ايرادات زيرساختي در كشور باعث شده است كه تاكنون گامي جدي براي تدوين برنامه اقدام ملي   است.

عليرضا ابراهيمي   اي و زودگذر بوده است.مديريت خشكسالي برداشته نشود و اقداماتي هم كه صورت گرفته، عمدتا جزيره

و شاخصي  ريزي و اقتصادي وزارت نيرو نيز در اين نشست، با بيان اينكه آب امروز به مقولهنورعلي، نماينده معاونت برنامه

آبي و بحران خشكسالي در كشور، بايد به استفاده از ابزارهاي است، گفت: براي مديريت كم اقتصادي در جهان تبديل شده

در پايان اين   گذاري بهينه آب، تشكيل نهاد رگوالتوري آب و البته مديريت درست بازار آب، روي آورد.قيمتاقتصادي، 

گو ميان نخبگان كشور در عرصه مديريت ونشست، زرگران، رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، گفت

ن كميسيون با موضوع مواجهه درست با پديده خشكسالي، تا هاي ايآب را ضروري دانست و اظهار كرد: سلسله نشست

  يابي به نسخه عملياتي براي مديريت بهينه اين بخش، ادامه خواهد داشت. دست
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  دروغ چرب صنايع لبني براي كاهش قيمت!

دليل كيفيت قلم محصول لبني نشان داد كه اين سه قلم به 3درصد تنها  10 ملي: صنايع لبني خود را مشتاق كاهشآرمان

پايين خيلي هم جايي در سبد مصرف خانوارها نداشت، اما با اين حال سودجويي و طمع صنايع لبني حتي اين كاهش را هم 

چنين راي بازي با افكارعمومي اثر كرد! از همان اول هم معلوم بود كه صنايع لبني قصد چنين كاري را ندارد و صرفا ببي

درصد سود خود بگذرند  5مطالبي را بيان كرد و بارها منت آن را هم گردن مردم گذاشت كه توليدكنندگان حاضر شدند از 

خواستند شد! دبير انجمن صنايع فرآوردهها آنچه ميتر شود! حاال با انداختن توپ به زمين فروشگاهتا اين سه محصول ارزان

درصدي قيمت سه محصول پرمصرف لبني در مقياس ملي به علت عدم  10ني ضمن اعالم اين موضوع كه كاهش هاي لب

پذير نشده است از مسئوالن درخواست كرد كه امكان توزيع مستقيم سه قلم كاالي لبني و همراهي شبكه فروشگاهي امكان

مستقيم كاال را به انجمن صنايع لبني معرفي كند.  يا قراردادن در سبد معيشت كاال را فراهم و وزارت صمت شبكه عرضه

درصدي قيمت برخي از محصوالت لبني خبر داد و اعالم كرد كه با  10حدود يكماه پيش وزير جهادكشاورزي از كاهش 

ها و فراواني و جمهوري در مورد ثبات قيمتكه در ستاد تنظيم بازار گرفته شده و بنا به دستوري كه رئيستصميمي 

مهرماه قيمت سه محصول اصلي شير، ماست و پنير ارزان خواهد شد. بر اساس اين  17دسترسي اقالم صادر كرده است، از 

درصد تخفيف دهند  5كننده هاي لبني و شبكه توزيع از محل سود خود هركدام به مصرفتصميم مقرر شده بود كه شركت

پاستوريزه ساده، ماست دونيم كيلويي ساده و پنير گرمي  900ي شير نايلوني كه سرجمع سه محصول لبني پرمصرف يعن

مهرماه اين  17كنندگان برسد. بنابر گفته فعاالن صنايع لبني از فدست مصردرصد تخفيف به 10با گرمي  400يواف 

شده است. يعني  هاي لبني بر روي محصوالت مذكور اعمال و بر روي ظروف محصوالت نيز درجتخفيف توسط شركت

اي نيز اقدام به عرضه محصوالت داراي تخفيف كردههاي زنجيرهصنايع به وعده خود عمل كردند. همچنين فروشگاه

دليل افزايش هزينهها بهها و سوپرماركتاما اگر اين كاهش قيمت در بازار محسوس نيست به اين دليل است كه مغازه   اند.

دليل سودكم اين اقالم حتي مايل به دريافت و ها بهنبوده و برخي از مغازه  ين تخفيف موافقبها با اهاي آب، برق و اجاره

هاي لبني در هاي خود هم نيستند. در اين راستا رضا باكري، دبير انجمن صنايع فرآوردهفروش اين سه محصول در مغازه

معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت ضمن اعالم جمهوري، وزير جهادكشاورزي، وزير صمت و اي به معاون اول رئيسنامه

درصدي قيمت سه محصول پرمصرف لبني در مقياس ملي به علت عدم همراهي شبكه  10اين موضوع كه كاهش 

در سبد معيشت  مستقيم سه قلم كاالي لبني يا قراردادن  پذير نشده است درخواست كرد كه امكان توزيعفروشگاهي امكان

جمهوردر متن نامه به معاون اول رئيس   كاال فراهم شود و وزارت صمت شبكه عرضه مستقيم كاال را به انجمن معرفي كند.

احتراما «جمهور، وزير جهادكشاورزي و وزير صمت آمده است: هاي لبني به معاون اول رئيسنامه دبير انجمن صنايع فرآورده

ريزي و امور اقتصادي وزارت جهادكشاورزي و ابالغ شماره در دفتر معاونت برنامهبا توجه به توافق حاصله 

معاونت محترم توسعه بازرگاني و صنايع تبديلي وزارت جهاد كشاورزي جناب  1400مهرماه  14مورخ  1400/500/37983
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طرح و اعتراض شماره  درصدي شبكه عرضه فروشگاهي در اجراي 15آقاي دكتر گيالنپور با توجه به عدم تامين سهم 

جمهوري تاكنون اجراي طرح در مقياس اتاق اصناف ايران به معاونت اول رئيس 1400  تيرماه 27مورخ  7/132/10228

پذير نشده است. بنابراين استدعا دارد دستور فرمايند امكان توزيع عرضه علت عدم همراهي شبكه فروشگاهي امكانملي به

و يا قراردادن در سبد معيشت كاال فراهم شود تا به هر ميزان كه مورد نياز شبكه توزيع باشد، مستقيم سه قلم كاالي لبني 

هاي لبني به معاون بازرگاني داخلي وزارت در نامه ديگر دبير انجمن صنايع فرآورده» واحدهاي لبني توليد و تامين كنند.

آن معاونت به  1400آبانماه   4تاريخ  60/183813احتراما در پاسخ نامه شماره«صنعت، معدن و تجارت آمده است: 

درصدي قانوني آنها، در فروش سه قلم كاالي  15دليل عدم تامين سهم رساند، شبكه عرضه فروشگاهي بهاستحضار مي

تاريخ  7/132/10228اي كه برگزار شد پاسخ شماره كند و اتاق اصناف در جلسهلبني پر مصرف با اجراي طرح همراهي نمي

كاال كه در اختيار آن وزارتخانه است، » شبكه عرضه مستقيم«را ارائه كرد بنابراين از آن معاونت استدعا دارد  1400هر م 27

به اين انجمن معرفي فرمايند تا به هر ميزان كه مورد نياز شبكه توزيع باشد توسط واحدهاي لبني توليد و تامين گردد. براي 

اخذ پيشنهاد كارشناسي ضروري    »حدوديتي در ميزان تامين وجود ندارد.هاي بزرگ ماعضا اين انجمن و شركت

قانون بهبود  3و  2جمهوري اعالم كرد كه ماده اي به معاون اول رئيساستهمچنين رئيس اتاق اصناف ايران نيز در نامه

براي اصالح و  وكارگويد كه دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسبوكار ميمحيط كسب

ها نيستند، اعم از كارفرمايي ربطي كه عضو اتاقهاي ذيها و آن دسته از تشكلها، نظر كتبي اتاقنامهتدوين مقررات و آيين

هاي گيري دعوت كند. همچنين دستگاهو كارگري را درخواست و بررسي كند و هرگاه الزم ديد آنان را به جلسات تصميم

هاي اقتصادي ذي ربط را هاي اجرائي، نظر تشكلها و رويهتدوين يا اصالح مقررات، بخشنامهاجرائي مكلفند هنگام 

هاي ذيربط ضروري بوده و بنابراين شايسته است در استعالم كنند و مورد توجه قرار دهند. اخذ پيشنهادات كارشناسي تشكل

ويژه نمايندگان سه اتاق حضور از تشكل مربوطه به ايسازي و تدوين مقررات، نمايندهها و جلسات مرتبط با تصميمنشست

فعال داشته باشد. به هر حال در نشستي كه اخيرا با حضور وزير جهادكشاورزي و انجمن مرتبط با محصوالت لبني به منظور 

اي نيز از يندهبرگزار شده بايد نما  UFاي، پنير ليواني گيري درباره كاهش قيمت اقالم لبني شير نايلوني، ماست دبهتصميم

تبع آن در جلسه مذكور تصميماتي داشت كه متاسفانه اين امر محقق نشد و بهاتاق اصناف ايران جهت اعالم نظر حضور مي

لحاظ اينكه با داشتن درصد چربي كم) قرار ندارند، با (بهصورت گرفته فارغ از اينكه محصول فوق مورد استقبال عمومي 

  شود. فروش منافات داشته و به نوعي اجحاف در حقوق ايشان محسوب ميو خردهاصول فعاليت صنوف توزيعي 
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  روزه به دو برابر نرخ مصوب افزايش يافت  قيمت جوجه يك

هزار تومان اعالم كرد اين در حالي است كه در بازار  6روزه را  سازمان پشتيباني امور دام قيمت مصوب فروش جوجه يك 

  رسد.  دهندگان مرغ گوشتي مي دست پرورش هزار تومان به 12روزه  غيررسمي جوجه يك

هزار تومان اعالم كرد اين در حالي است كه در بازار  6روزه را  سازمان پشتيباني امور دام قيمت مصوب فروش جوجه يك 

رسد.مشاور عالي اتحاديه سراسري  دهندگان مرغ گوشتي مي دست پرورش هزار تومان به 12روزه  غيررسمي جوجه يك

روزه در  مرغداران گوشتي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش نرخ فروش جوجه يك

بيني  روند افزايشي به خود گرفت و پيشكنيد؟ گفت: در آبان سال جاري ميزان توليد جوجه  بازار غيررسمي را تأييد مي

  ميليون برسد. 120كنيم تا پايان ماه ميزان توليد به حدود  مي

محمدعلي كمالي سروستاني با مقايسه ميزان توليد مهر نسبت به آبان، بيان كرد: ميزان توليد آبان نسبت به مهر رشد 

هاي  مرغ ميليون جوجه حاصل از تخم 6سوي ديگر در آبان  ميليون بود. از 103چشمگيري داشته است. در مهر ميزان توليد 

دار وارداتي به توليد داخلي اضافه شد، اما متأسفانه باوجود افزايش توليد شاهد افزايش نرخ جوجه در بازار رسمي هستيم  نطفه

ارتي در زمينه كنترل هاي نظ هزار تومان رسيده است.اين فعال اقتصادي با اشاره به لزوم ورود دستگاه 12و نرخ آن به 

رو اين قيمت توجيهي ندارد و نبايد  تر از اين نرخ است از اين روزه بسيار پايين شده توليد جوجه يك قيمت، گفت: قيمت تمام

دهند و اين اجحاف در حق توليدكننده  اين نرخ به مرغدار تحميل شود. متأسفانه فاكتوري نيز در اختيار مرغدار قرار نمي

  هاي نظارتي انتظار داريم كه در اين زمينه ورود كنند و به اين موضوع سروسامان بدهند. ستگاهاست. ما از د

دهندگان مرغ گوشتي آمادگي خود  ريزي، بيان كرد: توليدكنندگان و پرورش وي با اشاره به افزايش تمايل مرغداران در جوجه

ده و افزايش نرخ شد. در كنار اين مسائل شايعه اعالم ريزي نشان دادند و همين مسئله منجر به سوءاستفا را براي جوجه

رو توليدكنندگان مرغ گوشتي اميدوار بودند در فضاي اقتصادي  تر كرد از اين هاي جديد فضا را براي توليد مناسب قيمت

هندگان مرغ د هاي جنوبي كشور با سرد شدن هوا، پرورش ريزي كنند.كمالي سروستاني ادامه داد: در استان تري جوجه مناسب

كنند؛ همه اين عوامل دست به دست هم دادند تا قيمت جوجه در بازار غيررسمي باال  ريزي پيدا مي تمايل بيشتري به جوجه

  رسد. فروش مي ها در بازار غيررسمي به برود. به گفته وي، بيشتر جوجه

ها، بيان كرد:  لعموم براي كنترل قيمتا عنوان مدعي هاي نظارتي به اين فعال اقتصادي با اشاره به عدم ورود دستگاه

هاي  ها وجود دارد كه اگر شكايتي به دستگاه كنند و اين نگراني براي آن مرغداران با زحمت جوجه مورد نياز را خريداري مي

د و ها جوجه داده نشو كه واسطه مرغ مادر هستند قرار بگيرند و ديگر به آن ها و كساني نظارتي ببرند در ليست سياه دالل

روزه در بازار رسمي چقدر است؟ گفت: قيمت جوجه از ابتداي  گرفتار شوند.وي در پاسخ به اين پرسش كه قيمت جوجه يك
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توماني  700هزار و  19گذاري اخير بر اساس مرغ زنده  تومان بود، اما سازمان پشتيباني امور دام در نرخ 200هزار و  4سال 

هزار  12روزه در بازار غيررسمي  اعالم كرده است. اين در حالي است كه جوجه يكهزار تومان  6روزه را  قيمت جوجه يك

تر از نرخ رسمي.اين فعال اقتصادي با بيان اينكه قيمت جوجه وارداتي كمتر از  رسد يعني دو برابر گران تومان به فروش مي

تومان است و توليدكنندگان مرغ مادر نيز  800هزار و  3شود، بيان كرد: نرخ جوجه وارداتي حداقل  هزار تومان تمام مي 12

كنند).  ها براي خريد ذرت و كنجاله ارز ترجيحي دريافت مي كنند (آن هاي توليد را با ارز ترجيحي تأمين مي بخشي از هزينه

ن رسيم كه نبايد با اين نرخ جوجه به مرغدار عرضه شود.وي در پاسخ به اي پس با بررسي همه عوامل به اين نتيجه مي

گذاري در اين بازار پرتنش چيست؟ گفت: فعاالن بخش خصوصي از  پرسش كه پيشنهاد شما براي سامان دادن به نحوه نرخ

اندازي كند تا  وزارت جهاد كشاورزي درخواست كردند كه مجوز ايجاد سامانه معامالت و خريد و فروش جوجه را راه

روزه  وارداتي خود را در اين سامانه ثبت كنند فروشندگان جوجه يكگونه كه واردكنندگان نهاده موظف هستند كاالي  همان

گونه همه چيز روشن باشد.كمالي سروستاني در پايان تصريح كرد: اتحاديه  در يك بازارگاه جوجه خود را ثبت كنند تا اين

مانه مرغداران بتوانند به حق سراسري مرغداران گوشتي براي ايجاد راهبري اين سامانه اعالم آمادگي كرده تا شايد با اين سا

    و حقوق خود برسند.
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  روزنامه همشهري  - 1400آبان  22                                        

  
  خودرو سيار در سطح شهر 50عرضه تخم مرغ تنظيم بازار با 

رئيس هيات مديره اتحاديه مرغداران ميهن با اشاره به توزيع تخم مرغ در خودروهاي سيار در تهران گفت: در حال حاضر 

شود با ادامه اين روند بازار بيني ميكنند كه پيشخودرو سيار در سطح شهر اقدام به توزيع تخم مرغ با نرخ مصوب مي 50

 4به گزارش همشهري آنالين به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حميدرضا كاشاني افزود: بنابر آمار تاكنون كنترل شود. 

درباره آخرين وضعيت عرضه تخم مرغ تنظيم بازار اظهار  هزار تن تخم مرغ توسط پشتيباني امور دام وارد شده است. وي

تن در مراكز استان ها با نرخ  50تا  30گاه زنجيره اي تهران و تن تخم مرغ در غرفه هاي ميادين و فروش 100كرد: روزانه 

هزار  4هزار تومان عرضه مي شود. رئيس هيات مديره اتحاديه مرغداران ميهن افزود: بنابر آمار تاكنون  43مصوب هر شانه 

بازار عرضه شود. كاشاني تن تخم مرغ توسط پشتيباني امور دام وارد شده كه قرار است به ميزان نامحدود با نرخ مصوب در 

حمايت در با اشاره به اينكه قيمت مصوب تخم مرغ بسته بندي در حال بررسي است، بيان كرد: معاونت امور دام و سازمان

حال بررسي قيمت تمام شده تخم مرغ بسته بندي هستند كه انتظار مي رود سازمان حمايت هر چه سريع تر اعالم كند، هر 

تومان بوده است. رئيس  200هزار و  2تحاديه براي قيمت گذاري هر عدد تخم مرغ بسته بندي چند قيمت پيشنهادي ا

هيات مديره اتحاديه مرغداران ميهن ادامه داد: در حال حاضر عرضه تخم مرغ تنظيم بازار در فروشگاه هاي زنجيره اي، 

ل انجام است و همواره اين آمادگي را داريم كه به غرفه ها و ميادين توسط اتحاديه و پشتيباني امور دام بيش از نياز در حا

هر ميزاني كه تقاضا وجود داشته باشد، اقدام به توزيع كنيم. به گفته وي، عدم كاهش قيمت در سطح خرده فروشي ها ناشي 

اينكه از مشكالت سيستم توزيع است كه به سودي كه در نظر گرفته شده، كااليشان را عرضه نمي كنند. كاشاني با بيان 

هزار تن تخم مرغ در كشور توليد مي شود كه به رغم افزايش سرانه  3مشكلي در توليد تخم مرغ نداريم، گفت: روزانه 

ميهن ادامه داد: با وجود افزايش قيمت ساير  مصرف كمبودي در توزيع نداريم. رئيس هيات مديره اتحاديه مرغداران

درصد افزايش يافته است، هر چند  15صرف تخم مرغ نسبت به سال قبل محصوالت پروتئيني برآورد مي شود كه سرانه م

درصد رشد داشته است.  20به طور دقيق سرانه مصرف محاسبه نشده است، اما فروش در سطح خرده فروشي ها حداقل 

ي با تصريح كرد: در حال حاضر تامين نهاده هاي داموي با اشاره به مشكالت و چالش هاي تامين نهاده هاي دامي

مشكالتي روبروست كه اميدواريم به طور منظم نهاده تخصيص يابد چرا كه اين امر منجر به امنيت خاطر توليد كننده مي 

  شود. همچنين توليدكنندگان نگران حذف يا استمرار تخصيص ارز ترجيحي هستند. 
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  اعتماد  - 1400آبان  22                                        

  
  مرغ هزار تن تخم4واردات 

هاي ميادين و فروشگاه زنجيرهمرغ در غرفهتن تخم 100مديره اتحاديه مرغداران ميهن گفت: روزانه كاشاني رييس هيات

شود. وي افزود: بنابر آمار هزار تومان عرضه مي 43ها با نرخ مصوب هر شانه تن در مراكز استان 50تا  30اي تهران و 

مرغ توسط پشتيباني امور دام وارد شده كه قرار است به ميزان نامحدود با نرخ مصوب در بازار عرضه هزار تن تخم 4تاكنون 

بيني كنند كه پيشمرغ با نرخ مصوب ميماشين سيار در سطح شهر اقدام به توزيع تخم 50شود. به گفته وي در حال حاضر 

  شود با ادامه اين روند بازار كنترل شود. مي
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  الوفاق - 1400آبان  22                                

  إيران وبيالروسيا تبرمان مذكرة تجارية

أبرمت ايران وبيالروسيا مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون بمجال تجارة المنتجات الزراعية والبستنة والثروة السمكية بين 

ي ختام أعمال الدورة الثانية من مجموعة العمل المختصة بالتعاون الزراعي بين ايران وبيالروسيا والتي البلدين. جاء ذلك ف

استضافتها العاصمة البيالروسية مينسك. وبموجب المذكرة، ستشهد العالقات التجارية الثنائية تطوراً في مجال المنتجات 

  الزراعية والبستنة والثروة السمكية وتربيتها. 
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