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 جـراحـی  بـزرگـــ
 اقتصادی وچالش های پیش رو

ــویا(  ــویا و دانه س 1- واردات نزدیک به 18 میلیون تن نهاده هادی دامی )جو، ذرت، کنجاله س
ــایر تخصیص ارز  ــال 1400 به ارزش نزدیک به 7 میلیارد دالر، زنگ خطری بزرگ بود که در س در س
ــار ارز  ــه صدا در آمد� تصمیم گیران و برنامه ریزان اقتصادی فش ــور ب ــی )42000 ریال( برای کش ترجیح
ــت ارز تک نرخی  ــت و اتخاذ سیاس ــنگین یافتند که چاره ای جز عبور از آن سیاس ترجیحی را آنچنان لمس و س

نداشتند�
ــال  ــتیبانی امور دام در واردات نهاده های دامی از میانگین 2 درصد در س ــرکت پش ــهم ش ــتابان افزایش س 2- روند ش
1395 به 35 درصد در سال 1400، سوگیری تخصیص ارز و کاهش مشارکت بخش خصوصی در واردات را به تصویرکشید�

3-سامانه بازارگاه با هدف تسهیل و در دسترسی آسان صنعت دام و طیور به موازات تخصیص ارز ترجیحی از سال 1397 پا به 
عرصه تجارت نهاده های دامی نهاد و به مرور توسعه یافت� سامانه ای که اگر چه شفاف سازی عملکرد واردکنندگان نهاده ها بزرگترین 

دستاورد آن بوده است اما به گواه آمار و اطالعات در مقاطع مختلف نتوانست از کارآیی الزم برخوردار باشد�
چالش های بی شمار واردکنندگان در مرحله اجرا با سامانه از یک سو و روند تغییر فرهنگ اتوماسیون سامانه به دخالت های فردی در هنگام 

تخصیص سهمیه از سوی دیگر، عدم کارآیی آن را بیشتر نمایان نمود�
4-عدم ثبات نرخ ارز نیما بعد از جراحی بزرگ اقتصادی)1401/02/22( و روند تغییر آن از مبنای 25 هزار تومان تا حدود 30 هزار تومان در روزهای 
اخیر، چالش بزرگتری را برای فعاالن این بخش بزرگ اقتصاد فراهم آورد� تغییرات نرخ ارز و عدم امکان تصمیم گیری دقیق برای ادامه فعالیت در این بازار، 
ــیب پذیر را به عنوان اولویت اول خود  ــار آس ــور، همواره دغدغه اقش ــت� هر چند که قطعا دولتمردان کش زیان های هنگفت برای واردکنندگان در پی خواهد داش
ــت و  ــنگین عدم امنیت غذایی را در پی خواهد داش ــت که تغییرات نرخ ارز نیمایی، مخاطرات س مطرح و در جهت رفع این دغدغه گام برمی دارند، اما باید توجه داش

باید برای آن چاره اندیشی کرد�
5-شاید بزرگترین چالش تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی را باید در تامین نقدینگی واردکنندگان و همچنین صنعت دام وطیور دانست� در 6 ماه گذشته واردکنندگان نقش 

بزرگی در پشتیبانی صنعت دام و طیور برعهده داشته اند که می بایست مورد توجه دولت محترم قرار گیرد�
6- همواره تصمیمات کالن اقتصادی صحیح، با اعمال تبصره ها و دستورالعمل های ناقص و مقطعی به چالش کشیده شده به همین دلیل در میدان عمل با ناکارآمدی سیاست های 
کالن اقتصادی مواجه می شویم� تصمیم بر قیمت گذاری دستوری برای نهاده های دامی از ابتدای تغییر نرخ ارز )1401/02/22( سیاست اشتباهی بود که دولت محترم برآن تاکید و تکیه 
ــت که در تمامی دولت ها آزموده و  ــت خورده ای بوده اس ــت شکس ــوی دیگر واردات نهاده های دامی همواره سیاس ــو و از س دارد� دخالت دولت ها در برنامه تولید صنعت مرغداری از یک س
ــت های متخذه  تاکنون بوده است� اگر مبنای رقابت و بازار آزاد  ــت همه سیاس ــت� قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ و دخالت در بازار آن نقطه شکس ــده اس ــارت آن بر دوش مردم تحمیل ش خس
ــه ای از آنچه که در بازار و اقتصاد ایران می گذرد را  ــماریم� گوش ــد را محترم بش ــتوری می باش ــده را می پذیریم، بنابراین باید الزامات آن را که پرهیز از دخالت در قیمت گذاری دس کنترل ش
ــید� معتقدیم که بهره گیری   ــور بتوان راهکارهای برون رفت آن را نیز به تصویر کش ــئوالن با تکیه بر توانمندی بخش خصوصی کش ــتر مس در باال خالصه وار ذکر کردیم تا عالوه بر مداقه بیش
درست از بخش خصوصی و توانمندی های آن، تنها چاره تصحیح سیاست های بعضا اشتباهی می باشد که سبد معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد� »دنیای غالت« به عنوان تریبون 
رسمی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور می کوشد تا با بهره گیری ازنظرات بخش خصوصی، دریچه ای دیگری از تعامالت صنفی خود را به تصویر کشیده و مسیر را برای حضور 

کارشناسان و برنامه ریزان مستقل و پویا همواره هموار نماید�

رئیس  خلیلی  ابوالحسن 
اتحادی�ه  مدی�ره  هی�ات 
واردکنن�دگان نه�اده های 

دام وطیور ایران
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قیمت گذاری دستوری مانع تداوم واردات کاال 
 قیمت نهاده های دامی پس از اصالح سیاس�ت های ارزی و حذف ارز ترجیحی بر مبنای ارز نیمایی با نرخ 24 هزار تومان تعیین ش�د، اما نوس�انات 

ارزی در بازار موجب شد نرخ ارز نیمایی به بیش از 28 هزار تومان برسد؛ بنابراین قیمت گذاری دستوری منجر به زیاندهی واردکنندگان شده است.    

به گزارش خبرنگار دنیای غالت،در متن نامه های ارسالی از سوی محمدمهدی نهاوندی، دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های 

دام و طیور ایران به مقامات مذکور آمده است: 

ــدگان نهاده های دام و  ــر اتحادیه واردکنن ــزارش، در نامه دبی ــن گ ــاس ای  براس
ــاون اول رئیس جمهوری در تاریخ 18 آبان 1401 نیز به تبعات  ــور ایران به مع طی

قیمت گذاری دستوری اشاره شده است� در متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر مخبر

معاون اول محترم رئیس جمهور
ــازی نرخ ارز در  ــتحضار دارید از زمان آزادس ــالم، احتراما همان طور که اس با س
ــتمر نرخ ارز نیمایی بوده ایم که  ــاهد افزایش مس ــال جاری، ش ــت ماه س اردیبهش
ــتری برخوردار بوده است، در حالی  ــیب بیش در روزهای اخیر نیز این افزایش از ش

ــت ماه  ــاس نرخ ارز نیمایی در اردیبهش که نهاده های دامی تابع قیمت گذاری براس
ــاف به فعاالن  ــه تداوم وضعیت جاری اجح ــق خواهید فرمود ک ــد�  تصدی می باش
اقتصادی به دلیل قیمت گذاری دستوری در مقابل کاهش مستمر ارزش پول ملی 
ــد� بدیهی است عدم آزادسازی نرخ نهاده های دامی و ادامه سرکوب قیمتی  می باش
این اقالم عالوه بر زیان غیرقابل جبران به فعاالن اقتصادی بحران هایی مشابه بحران 
ــت می گردد ترتیبی اتخاذ فرمایید  ــت�  لذا درخواس فعلی دارو را در پی خواهد داش
ــتوری  ــور از طریق قیمت گذاری دس ــم وارده به فعالیت اقتصادی کش ــوی ظل جل
نهاده هایی که ارز تخصیصی آن روزانه افزایش می یابد بدون فوت وقت گرفته شود� 

همچنین در نامه دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران به وزیر 
جهاد کشاورزی آمده است:

جناب آقای دکتر ساداتی نژاد
وزیر محترم جهاد کشاورزی

با سالم، احتراما با عنایت به روند رو به افزایش قیمت ارز نیمایی از ابتدای طرح 
آزادسازی نرخ ارز )از حدود کانال 25 هزار تومان تا کانال 28 هزار تومان روزهای 
ــیب رشد قیمت ارز نیمایی در کوتاه مدت، مجددا به  ــم انداز افزایش ش اخیر( و چش
استحضار می رساند سیاست قیمت گذاری دستوری برای فروش نهاده های دامی در 

ــور بوده و به زودی  ــور در تعارض با روند افزایش قیمت ارز در اقتصاد کش داخل کش
موجب کاهش واردات نهاده های دامی خواهد شد؛ بنابراین با عنایت به آزاد شدن 
قیمت ارز و رشد نرخ ارز نیمایی قطعا حذف قیمت گذاری دستوری برای کاالهای 

وارداتی نیز اجتناب ناپذیر و ضروری به نظر می رسد� 
ــود تدابیر الزم برای تداوم واردات نهاده توسط  ــت می ش لذا از جنابعالی درخواس
ــل فعالیت های اقتصادی در  ــت های مخ ــش خصوصی را ازطریق حذف سیاس بخ
ــتور کار فوری مراجع ذی ربط قرارداده و از بروز تبعات منفی وضعیت موجود  دس

جلوگیری فرمایید�

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای اژه ای
ریاست محترم قوه قضاییه

با سالم و احترام؛
همان طور که استحضار دارید پس از اقدام شجاعانه دولت محترم در آزادسازی 
ــای دامی از  ــای تامین ارز نهاده ه ــال جاری، مبن ــت ماه س نرخ ارز در اردیبهش
ــناور )آزاد نیمایی( تغییر پیدا کرده  قیمت ارز ترجیحی 4200 تومانی به ارز ش

 است� 
لیکن متاسفانه با وجود افزایش حدود 15 درصدی نرخ ارز نیمایی طی مدت 
ــده  ــتوری تعیین و ابالغ ش مذکور قیمت مصوب نهاده های دامی به صورت دس

است� 

ــتحضار اینکه 95 درصد قیمت تمام شده نهاده های وارداتی براساس  مزید اس
نرخ ارز نیمایی و بخش عمده 5 درصد غیر ارزی هزینه ها نیز از قبیل استاندارد، 
ــوارض حق پرچم و حقوق و عوارض گمرکی تیز تابعی از نرخ ارز نیمایی بوده  ع

و به صورت روزانه افزایش می یابد�
ــتگاه قضا  ــران قوا و رئیس دس ــوان یکی از س ــی به عن ــال از جنابعال علی ایح
ــی و اعالم بفرمایید اعمال قیمت ثابت دستوری برای  ــت می شود بررس درخواس
ــوط الید می باشد از کدام  کاالیی که دولت محترم در افزایش قیمت ارز آن مبس

مبنای حقوقی و شرعی در نظام جمهوری اسالمی برخوردار می باشد؟
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مشروعیت سیاست های 
غلط با حکم و تعزیر

ــی در گفت وگو با خبرنگار دنیای غالت اظهار کرد:  داوود رنگ
ــاد گوناگون از جمله رقابت در  ــتوری باید از ابع قیمت های دس

بازار و سالمت محیط اقتصادی موردبررسی قرار بگیرد� 
ــتوری، منشأ بسیاری از  وی با بیان این مطلب که قیمت دس
ــت، اما سیاست گذاران به این مسئله دقت  فسادها و رانت هاس
ــتوری را تکلیف می کنند در  نمی کنند، افزود: وقتی قیمت دس

حقیقت بستر تولید فساد را مهیا کرده اند�
ــدگان نهاده های دام و  ــره اتحادیه واردکنن ــو هیات مدی عض
ــود  ــتوری ابالغ می ش ــور ایران ادامه داد: وقتی قیمت دس طی
طبیعی است که آن نرخ متناسب با نیاز و خواست تولیدکننده 
و تاجر نیست، زیرا اگر قیمت ها منطبق با واقعیت های ملموس 

بازار بود، دیگر به آن نرخ گذاری دستوری نمی گفتند�
این مقام مسئول صنفی تصریح کرد: دولت سعی دارد قیمت ها 
را پایین نگه دارد، به همین دلیل، قیمت دستوری برای کاالها 
ــالغ می کند که این امر منجر به زیاندهی تولیدکننده و تاجر  اب

شده و بستر دالل بازی را در اقتصاد آماده می کند�
ــتوری  ــان کرد: بدون تردید قیمت گذاری دس رنگی خاطرنش
ــادی در تعیین نرخ،  ــاظ کردن مؤلفه های مهم اقتص بدون لح
ــود؛ بنابراین عده ای  ــر به زیاندهی فعاالن اقتصادی می ش منج
ــان  اقدام به واگذاری کاال یا محصول خود به دالالن بی نام ونش
می کنند و واسطه ها نیز اقدام به فروش کاال متناسب با کشش 
بازار کرده و درآمد حاصل شده به دالل و فعال اقتصادی طبق 

قرارداد نانوشته ای می رسد�
ــدگان نهاده های دام  ــه واردکنن ــات مدیره اتحادی عضو هی
ــد در دفاتر  ــن درآم ــت ای ــران گفت: طبیعی اس ــور ای و طی
ــکل گیری  ــن امر منجر به ش ــود و همی ــمی ثبت نمی ش رس
ــوارض اقتصاد زیرزمینی نیز بر  ــود� ع اقتصاد زیرزمینی می ش
ــت و واضح ترین پیامد آن نیز عدم تحقق  ــی پوشیده نیس کس
ــده از سوی دولت است، زیرا  درآمدهای مالیاتی پیش بینی ش
ــرای عدم ردیابی به بازارهایی  ــفافی ب چنین درآمدهای غیرش
ــکن و��� تزریق و منجر به برهم  ــکه، زمین، مس مانند دالر، س

زدن نظم اقتصادی می شوند� 
ــتوری  ــن فعال صنفی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دس ای
ــت، افزود: از دیگر پیامدهای  ــأ، رانت و سهمیه بندی اس منش
ــت گذاری در اقتصاد می توان به فرصت هایی  این شیوه سیاس
که جهت سوءاستفاده و کسب درآمد نامشروع برای کارمندان 
ایجاد می شود، اشاره کرد�  وی عدم توسعه واحدهای تولیدی 
را از دیگر پیامدهای قیمت گذاری دستوری نامید و اظهار کرد: 
تولیدکنندگانی که از قیمت گذاری دستوری تبعیت می کنند 
ــعه  ــه تن به این امر نمی دهند، از توس ــی آن عده ای ک و حت
واحدهای تولیدی بازمی مانند، زیرا گروه اول منابع مالی کافی 
ــده را در  ندارند و گروه دوم نیز نمی توانند درآمدهای کسب ش
ــرمایه خود را در بخش های  دفاتر ثبت کنند؛ بنابراین باید س
غیرمولد اقتصاد سرمایه گذاری کنند�  رنگی ادامه داد: در حال 

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنن�دگان نهاده های دام و طیور ایران 

گفت: قیمت های دس�توری منطبق با واقعیت های اقتصادی کشور نیست و 

منشأ بسیاری از مفاسد و رانت هاست. 
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ــت در چارچوب  ــر، تولیدکننده اخالق مدارکه مجبور اس حاض
قانون کار کند در اقلیت قرار گرفته و امکان توسعه واحد را از 
دست داده و از ریل سوددهی خارج و وارد مدار زیاندهی شده 
است، اما دولت بدون در نظر گرفتن شرایط، از آنها انتظار دارد 

همچنان از سیاست هایش حمایت کنند� 
ــدگان نهاده های دام و  ــره اتحادیه واردکنن عضو هیات مدی
طیور ایران تصریح کرد: از سیاست دولت تا زمانی که در بستر 
اقتصادی مناسب و چارچوب قوانین است می توان پیروی کرد، 
ــتور و تعزیر به میان می آید نمی توان  اما وقتی پای حکم، دس
از آن پیروی کرد و به همین دلیل می توان گفت سیاست های 

اشتباه عامل توسعه اقتصاد زیرزمینی است�
ــتوری برای  ــفانه اقتصاد دس ــان کرد: متاس رنگی خاطرنش
تولیدکننده مشکالت بسیاری ایجاد کرده، اما سیاست گذاران 
ــتگاه های  ــئله توجهی ندارد و فکر می کنند با دس ــه این مس ب
ــازمان حمایت می توانند به این  ــض و طویل تعزیزات و س عری
ــروعیت بدهند� نمونه بازار این مشکل  ــت های غلط مش سیاس
ــاهده کرد� اگر آماری از  را می توان در بازار مرغ و تخم مرغ مش
کشتارگاه مرغ و گوشت بگیرد به درستی مشخص می شود که 
ــطه گری به این صنعت آمده و صاحب  اکثر مالکان آنها از واس

تمکن مالی شده اند و ریشه آنها از درآمد نامشروع است� 
ــدگان نهاده های دام و  ــره اتحادیه واردکنن عضو هیات مدی
ــرایط اقتصادی نیازمند  طیور ایران با تاکید بر اینکه تثبیت ش
ــت گذاری درست است و نمی توان  ایجاد ثبات در بازار و سیاس
با دستور قیمت ها را ثابت نگه داشت، ادامه داد: اگر هزینه های 
ــد تورم به  ــد و نرخ رش ــر در تعیین قیمت کاال ثابت باش موث
حداقل برسد بدون شک تغییر قیمت کاالها به کمترین میزان 
خود رسیده و دیگر نیازی به دستورالعمل برای ثبات قیمت ها 
نداریم، اما در شرایطی که مولفه های موثر در قیمت تمام شده 
ثابت نیست، نمی توان از تولیدکننده انتظار داشت با بخشنامه 
و پذیرش زیاندهی اقدام به رعایت قیمت گذاری دستوری کند� 
ــت های  ــس از اجرای طرح اصالح سیاس ــی ادامه داد: پ رنگ
ارزی، قیمت نهاده های دامی برمبنای نرخ ارز نیمایی 23 تا24 
ــاهد هستیم که نرخ ارز  ــد، اما امروزه ش هزار تومانی تعیین ش

ــیده،  اما هیچ تغییری در قیمت  نیمایی به 30 هزار تومان رس
ــتند با  ــده و واردکنندگان ناچار هس نهاده های دامی ایجاد نش
ــرر و زیان همچنان کاالی خود را با قیمت مصوب  پذیرش ض

به فروش برسانند�
این مسئول صنفی یادآور شد: وقتی دولت تاکید می کند که 
قیمت ها تثبیت شود، طبیعی است باید پیش از همه خودش 
ــت کند، نه اینکه میان  ــه این اصل پایبند بوده و آن را رعای ب
ــی نفس گیر برای افزایش نرخ  ــک مرکزی و بازار آزاد رقابت بان
ــود و بانک مرکزی برمبنای نوسانات شدید ارزی  دالر ایجاد ش
ــه قیمت ارز نیمایی را باال  ــه در بازار آزاد رخ می دهد، روزان ک

ببرد�
ــدگان نهاده های دام  ــه واردکنن ــات مدیره اتحادی عضو هی
ــان قیمت کاالها  ــد همچن ــور ایران گفت: اگر قرار باش و طی
دستوری تعیین شود باید دولت قیمت ارز را تثبیت کند و اگر 
ــت، امکان تغییر نرخ دالر در بستری  ــر نیس چنین امری میس
ــد، نه اینکه بدون توجه به شرایط  ــته باش متعادل وجود داش
ــانات  ــده بانک مرکزی روزانه نوس ــده و مصرف کنن تولیدکنن
ــدام به افزایش  ــی کرده و اق ــازار آزاد را بررس ــت ارز در ب قیم
نرخ ارز نیمایی که منشأ واردات کاالهای اساسی است، کنند� 
ــزان مصرف کاال در  ــئول صنفی تاکید کرد: می ــن مقام مس ای
ــت پس  ــه زمینه ها به ویژه لبنیات، مرغ و گوش ــور در هم کش
ــش یافته و هنوز پیامدهای  ــت های ارزی کاه از اصالح سیاس
جهش قیمت ارز خود را در تولید و بازار نشان نداده؛ بنابراین 

ــتر مصرف کاال در کشور باشیم که  باید منتظر کاهش بیش
این امر نمی تواند نشانه خوبی برای اقتصاد باشد�
 رنگی در پایان یادآور شد: بدون تردید، تمامی 

ــتوری  بخش های اقتصاد بدون قیمت دس
می توانند شرایط بهتری را تجربه کنند 

و ادامه این شیوه مدیریت اقتصاد 
ــه غیر از  ــازار نتیجه ای ب و ب

به دنبال  تولید  کاهش 
نخواهد داشت� 



عض�و هیات مدیره اتحادیه واردکنن�دگان نهاده های دام و طیور ای�ران، گفت: پیش از 

اجرای اصالح سیاس�ت های ارزی باید با رفتارشناس�ی منطبق ب�ا واقعیت های اقتصادی 

مصرف کنندگان و منابع الزم برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان و تامین کنندگان نهاده های 

دامی انجام  می شد تا در چرخه تامین تا مصرف کاالهای اساسی دچار نوسان نشویم.

فرض غلط در 

استدالل های 

اقتصادی 
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محمدعلی ضیغمی در گفت گو با خبرنگار دنیای غالت اظهار کرد: دولت 
ــاس توصیه ها و  ــاس قانون بودجه و البته براس ــال جاری براس در ابتدای س
ــه این جمع بندی  ــی و اقتصادی ب ــان از جناح های سیاس نظرات کارشناس

رسید که نرخ ارز ترجیحی را به نیمایی تغییر دهد�
ــت های ارزی، اتفاق نظر وجود داشته  وی افزود: برای اجرای اصالح سیاس
و کسی مخالف اصالح ارز ترجیحی نبود، اما مخالفان نسبت به شیوه اجرا و 
ضرورت پیش بینی های الزم قبل از انجام اصالحات نرخ ارز اصرار داشتند و 
توصیه می کردند مادامی که شیوه های اجرایی و راه های جبران برای چرخه 
درگیر با کاالی اساسی مشخص نشده، نسبت به اصالح سیاست های ارزی 
اقدامی صورت نگیرد، زیرا این اقتصاددانان و صاحب نظران نگران تورم پس 

از تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی برای واردات کاالی اساسی بودند�
ــک اصالح نرخ ارز ترجیحی، یک  ــئول صنفی ادامه داد: بدون ش این مس
ضرورت بود، اما مقدم بر آن پیش بینی الزم برای حمایت از مصرف کننده و 
تولیدکننده قرار داشت� گذشت چند ماه از زمان اجرای اصالح سیاست های 
ــبت به  ــه الزم در زمان اجرای این اصالحات نس ــان داد که توج ارزی نش
ــرایط هر سه حلقه درگیر با کاالی اساسی یعنی واردکننده، تولیدکننده  ش

و مصرف کننده صورت نگرفته است�
ــای دام وطیور ایران  ــدگان نهاده ه ــره اتحادیه واردکنن ــو هیات مدی عض
ــت های ارزی با  ــرای اصالح سیاس ــوالی مبنی براینکه اج ــخ به س در پاس
ــار اقتصادی واردکنندگان،  ــیوه کنونی چه تاثیری بر روند فعالیت و رفت ش
ــته، تصریح کرد: زمانی که از تغییر  تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گذاش
ــی به ارز نیمایی صحبت  نرخ ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای اساس
ــال  ــت که برای اصالح 14 میلیارد دالری که در س ــم، بدین معناس می کنی
ــرای واردات کاالهای  ــته ب ــال گذش 1399 و 12 میلیارد دالری که در س
ــده بود، معادل 250 تا 280 هزار میلیارد تومان  ــی تخصیص داده ش اساس

نقدینگی برای ورود به چرخه تامین تا توزیع کاال نیاز داریم�
ــی با ارز  ــی ادامه داد: پیش از تغییر اصالحات ارزی، کاالی اساس ضیغم
4200 تومانی وارد کشور می شد که این نرخ پس از اصالحات به 24 هزار 
ــت؛ بنابراین برای  ــید و امروز نرخ ارز نیمایی 28 هزار تومان اس تومان رس
وارد کردن یک کشتی ذرت، 80 میلیارد تومان سرمایه الزم بود که با تغییر 
نرخ ارز این رقم به 500 تا 600 میلیارد تومان رسیده است� حال اگر میزان 
ــه صرف واردات کاالی  ــرخ ارز را در حدود 12 میلیارد دالری ک ــش ن افزای
اساسی از جمله ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه های روغنی، روغن خام، دارو 
ــود، ضرب کنیم، مشخص می شود برای تداوم روند  ــی می ش و کاالی اساس
ــی طبق روال گذشته نیاز به تزریق 280 هزار  تامین تا توزیع کاالی اساس

میلیارد تومان سرمایه به این چرخه داریم�
ــخ به سوالی مبنی براینکه آیا پیش از اجرای  این فعال اقتصادی در پاس
تغییر نرخ ارز درباره تامین این میزان نقدینگی برای واردات کاالی اساسی 
چار ه اندیشی شده بود یا خیر و اصوال قرار است این نقدینگی از چه طریقی 
ــی تزریق شود، خاطرنشان می کند:  به چرخه تامین تا مصرف کاالی اساس
ــرد این میزان نقدینگی  ــرای اصالح نرخ ارز، دولت اعالم می ک ــش از اج پی
ــود و در صورت تغییر نرخ ارز از ترجیحی به  به صورت پنهان تامین می ش
ــتقیم در اختیار مصرف کننده قرار دهد، اما  نیمایی می تواند این عدد را مس
ــت که در عمل این میزان نقدینگی تامین نشده و مشخص  واقعیت این اس
نیست قرار است از چرخه تامین تا مصرف کاالهای اساسی  تامین شود یا 

منابع بانکی و  یا شرکت ها؟
ــای دام و طیور ایران،  ــره اتحادیه واردکنندگان نهاده ه ــو هیات مدی عض
ــه تامین نقدینگی از  ــلم بود ک ــان و اقتصاددانان مس افزود: برای کارشناس
سیستم بانکی میسر نیست و بودجه و عملکرد بانک ها در ارائه تسهیالت در 
ــنوات گذشته نشان می دهد که بانک ها نمی توانند پاسخگوی این میزان  س
ــند؛ بنابراین باید تامین نقدینگی از واردکنندگان،  از نیاز به تسهیالت باش

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صورت بگیرد�
ــه حلقه زنجیره یعنی تامین کنندگان،  ضیغمی ادامه داد: اما بین این س
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید مشخص شود کدام یک می توانند این 
ــرده بود که با تخصیص ارز  ــی را تامین کنند� دولت مکرراً اعالم ک نقدینگ
ــدگان بودند که یارانه را  ــدگان در نهایت این مصرف کنن ــه واردکنن ارزان ب
به طور غیرمستقیم دریافت می کردند، حال با تغییر سیاست های ارزی این 

یارانه به طور مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد�
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران تصریح 

ــی در بازار  کرد: البته عده ای بر این باور بودند که تغییر قیمت کاالی اساس
ــت که یارانه در اختیار مصرف کننده قرار نمی گیرد  داخلی به این منزله اس
در حالی که برای چنین استداللی به سایر مولفه های موثر در تولید و تغییر 

قیمت جهانی کاالهای اساسی توجهی نمی شد�
ــر قیمت ارز برای واردات کاالهای  ــال های اخی ضیغمی اظهار کرد: در س
ــی ثابت بوده، اما مسئله این است که سایر هزینه های موثر در تولید  اساس
ــتمزد، خدمات دولتی و��� ثابت نبوده؛ بنابراین  از جمله انرژی، حقوق و دس
ــت که با ثابت نگه داشتن قیمت ارز کاالی وارداتی که  نمی توان انتظار داش
ــکیل می دهد، به صورت کلی نرخ نهایی  60 درصد هزینه های تولید را تش
محصول تغییری نداشته باشد و چنین فرضی که ثبات قیمت ارز ترجیحی 

می تواند عامل ثابت نگه داشتن قیمت نهایی محصول باشد، غلط است�
این فعال اقتصادی گفت: یکی دیگر از مفروضات غلط در محاسبات نحوه 
ــرخ ارز، بی توجهی به تغییر قیمت کاال در بازارهای جهانی  اجرای اصالح ن
ــت� هرچند که نرخ ارز کاالی وارداتی ثابت بوده، اما نرخ نهاده در مبدأ  اس
ثابت نبوده است� به عنوان مثال، قیمت ذرت در سال 97، 180 دالر بود که 
این رقم در سال گذشته به 360 دالر رسید؛ بنابراین فرض اصالح نرخ ارز 

برای ثابت نگه داشتن قیمت، فرضی غیرکارشناسانه بود�
ــه واردکنندگان نهاده های دام و طیور با تاکید  عضو هیات مدیره اتحادی
بر ضرورت اجرای اصالح نرخ ارز افزود: اعضای هیات مدیره این اتحادیه بر 
ــتند، زیرا باور ما این است که فاصله بین  ضرورت اصالح نرخ ارز اصرار داش
ــت؛ بنابراین الزم بود که دولت در  نرخ ارز ترجیحی با ارز نیمایی فسادزاس
این زمینه تمهیداتی بیندیشد، ولی انتقاد ما به مفروضات غلط برای اجرای 

یک سیاست گذاری اقتصادی است�
ــرای اصالحات ارزی، دولت تصمیم گرفت  ــی ادامه داد: پس از اج ضیغم
ــد و پس از اصالح قیمت ارز و دریافت یارانه  ــه را به مصرف کننده بده یاران
نقدی در حلقه نهایی انتظار این بود که مصرف کننده باوجود تغییر قیمت ها 
ــرف محصوالت  ــد کند و میزان مص ــی ما را خری ــان محصول نهای همچن
پروتئینی و لبنی تغییری نکند، اما در عمل رفتار مصرف کننده بدین گونه 
ــش تولید و تامین  ــد نقدینگی موردنیاز بخ ــود که همین امر موجب ش نب
ــی از طریق چرخه نقدینگی میان مصرف کننده، تولیدکننده و  کاالی اساس
ــود؛ بنابراین تولیدکنندگان و واردکنندگان ناگزیر به  واردکننده تامین نش
عرضه کاال با نرخی پایین تر از قیمت نهایی، شدند اما این رویه نیز نتوانسته 

به آنها کمکی کند، زیرا تقاضا در بازار کاهشی شده است�
ــای دام و طیور ایران،  ــره اتحادیه واردکنندگان نهاده ه ــو هیات مدی عض
ــرخ ارز باید از  ــده بود اصالح ن ــت: برخالف مصوبات مجلس که قید ش گف
طریق یارانه غیرنقدی انجام شود و مابه التفاوت نرخ ارز نیمایی و ترجیحی 
ــیوه را  در قالب کاال در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد، اما دولت این ش
ــه نقدی بدون توجه به رفتار مصرف کنندگان در میان  اجرایی نکرد و یاران

اقشار جامعه توزیع شد�
ــرایط فعلی اقتصاد، مصرف کنندگان  این فعال اقتصادی ادامه داد: در ش
ــح می دهند منابع یارانه ای را بر مبنای نیاز و اولویت های خود هزینه  ترجی
ــده و  ــبد خانوار خارج ش ــت و مرغ از س کنند، به همین دلیل خرید گوش
ــت�  ــاط و بدهی در اولویت هزینه های خانواده قرارگرفته اس ــت اقس پرداخ
ــاهد کاهش مصرف اقالم پروتئینی و لبنی از سبد خانوار  به همین دلیل ش
ــالمت خانوار را در بلند مدت به مخاطره می اندازد و  ــتیم که این امر س هس
ــود تولیدکننده به دلیل عدم تامین نقدینگی، امکان  همچنین موجب می ش
ــته باشد و در نهایت میزان واردت کاالی  خرید نهاده از واردکننده را نداش

اساسی از سوی واردکنندگان روندی کاهشی به خود بگیرد�
ضیغمی یادآور شد: بی توجهی به رفتار اقتصادی مصرف کننده در اجرای 
ــده در حال حاضر تولیدکنندگان و تامین کنندگان  اصالح نرخ ارز موجب ش
ــی دچار مشکل شده و کاال را با نرخی پایین تر عرضه کنند،  کاالهای اساس
اما بدون تردید اگر فشارها اقتصادی تحمیلی به آنها بیش از توانشان باشد 
ــیب زده و در نهایت تبعات آن با بروز  می تواند به فرآیند تامین و تولید آس

سندرم سینوسی به بخش عرضه و مصرف کاال منتقل شود�
ــای دام و طیور ایران،  ــره اتحادیه واردکنندگان نهاده ه ــو هیات مدی عض
ــن نقدینگی پس از  ــب برای تامی ــیوه ای مناس ــد: عدم تعیین ش متذکر ش
ــالمت مصرف کنندگان به خاطر  ــت های ارزی موجب شده س اصالح سیاس
ــت گذاری درست در مخاطره قرار بگیرد و از سوی دیگر با بروز  نبود سیاس

سندرم سینوسی شاهد بروز مشکل در اقتصاد خانوارها باشیم�
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در س�ال های قبل با تغییرات مکرر نرخ ارز با 

هدف جلوگی�ری از تاثیرگ�ذاری آن بر اقتصاد 

خان�وار، دولت تصمیم به اص�الح نرخ ترجیحی 

ارز ب�رای واردات برخ�ی کاالها گرف�ت و دایره 

تخصی�ص ارز ترجیحی هر روز محدودتر ش�د 

ت�ا اینک�ه در س�ال 1۳۹۹ و 1400 تخصیص ارز 

ترجیحی عمال فقط مش�مول کاالهای اساس�ی 

و دارو ش�د و سایر کاالها، مش�مول ارز نیمایی 

ش�دند. الزم ب�ه ذک�ر اس�ت؛ به دلیل ش�رایط 

اقتص�ادی حاکم بر جامعه، ن�رخ ارز نیمایی نیز 

طی این سال ها، افزایش سرسام آوری را تجربه 

کرد و در ابتدای امسال نرخ این نوع ارز به فراتر 

از هر دالر، 2۵ هزار تومان رسید. طی سال های 

اخیر، بارها مس�ئله حذف ارز ترجیحی کاالهای 

اساس�ی و دارو مط�رح ش�د، اما به دلی�ل تاثیر 

قابل توجه آن بر هزینه های خانوار، تصویب نشد 

و به مرحله اجرا نرس�ید ت�ا اینکه در نهایت در 

بودجه 1401 با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس، 

حذف ارز ترجیحی به اجرا درآمد.

مردمی  سازی 
 یارانه ها 

 به نام مردم
 به کام دولت

پیش از اجرای طرح اصالح سیاست های ارزی و حذف ارز ترجیحی، 
ــوع ارز بر  ــرات حذف این ن ــی تاثی ــات متعددی در زمینه بررس جلس
هزینه های خانوار و بهای تمام شده اقالم مشمول در همه ارکان حکومت 
تشکیل شد� هدف از این جلسات این بود که اجرای این طرح به بهترین 
ــور زیادی پس از اجرای  ــود، اما در عمل، نقاط مبهم و ک نحو انجام ش
ــدارهای فعاالن اقتصادی درباره ملزومات  ــت، زیرا هش طرح وجود داش
ــت های حذف ارز ترجیحی موردتوجه قرار نگرفت، چراکه  اجرای سیاس
ــی از  ــت و آن هم، رانت ناش ــم فقط به یک چیز توجه داش ــر حاک تفک

تخصیص این ارز به برخی از فعاالن اقتصادی بود�
ــی با هدف حذف رانت برخی  ــت پرده حذف ارز ترجیح البته در پش
ــه اجرای اصالح  ــد قابل توجهی بود ک ــاالن اقتصادی، موضوع درآم فع
ــه نه تنها از محل  ــرای دولت ایجاد می کرد ک ــت های اقتصادی ب سیاس

س�یدجالل طیب�ًا طیب�ا، عضو هی�ات مدیره 

اتحادی�ه واردکنن�دگان نهاده ه�ای دام وطیور 

ایران
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ــت هزینه خدمات نیز  ــبه و دریاف ــت آمد، بلکه در محاس فروش ارز به دس
تاثیر بسزایی داشت�

با توجه به نکات مذکور بنا دارم در این بخش تاثیر حذف ارز ترجیحی 
بر درآمدهای دولت را که در مجموع بر هزینه های تمام شده کاال و بالطبع 
ــاس آمار و ارقام از محل ورود  در حلقه آخر، هزینه خانوار موثر بوده براس

نهاده های دام وطیور و سایر کاالهای مشمول ارائه کنم�
1-تاثیر حذف ارز ترجیحی بر درآمد فروش ارز

ــته به طور متوسط 18 میلیون تن نهاده دام وطیور   طی سال های گذش
وارد کشور شده که ارزش آن حداقل 7 میلیارد دالر بوده؛ بنابراین افزایش 
ــد دولت از محل تبدیل نرخ ارز از 4200 تومانی به 27 هزار تومانی،  درآم
ــایر  ــت با 160 هزار میلیارد تومان که این مبلغ همراه با تفاوت س برابر اس
کاالهای اساسی و دارو، قرار بود در قالب طرح مردمی کردن یارانه ها بین 

اقشار جامعه هدف تقسیم شود�
2-تاثیر حذف ارز ترجیحی بر س�ایر درآمده�ای ارائه خدمات 

دولت
 الف: حقوق گمرکی

 قبل از حذف ارز ترجیحی، حقوق گمرکی واردات کاالی اساسی و دارو، 
ــه با حذف ارز ترجیحی، به یک  ــد ارزش واردات این کاالها بود ک 4 درص
درصد کاهش یافت، اما از آنجا که نرخ ارز نیمایی به ارز ترجیحی حدود 6 
و نیم برابر افزایش داشته، درآمد دولت نیز در این حوزه حداقل 50 درصد 
ــد داشته است� با توجه به اینکه ارزش واردات کاالهای اساسی و دارو  رش
در سال 1400 برابر با 18 میلیارد دالر بوده؛ بنابراین درآمد دولت از این 
ــال 1401 برابر با 4100 میلیارد تومان است� ناگفته پیداست  محل در س
حقوق گمرکی سایر کاالهای وارداتی نیز افزایش چشمگیری داشته است�

ب: هزینه های ثبت سفارش
هنگام ثبت سفارش کاال در سامانه جامع تجارت مبلغی به عنوان هزینه 
ــود که محاسبه آن براساس ارزش دالری کاال  ارائه خدمات دریافت می ش
ــبه  ــال 1400 مبنای محاس و نرخ مبنای ریالی آن خواهد بود� تا پایان س
ــفارش کاالیی به ارزش  نرخ ارز 4200 تومانی بوده؛ بنابراین برای ثبت س
مثال 20 میلیون دالر حدود 400 میلیون ریال اخذ می شد در حالی که با 
حذف ارز ترجیحی مبنای محاسبه درآمد براساس نرخ ارز در سال 1401 
ــود که برای کاالیی به ارزش  ــت، انجام می ش که حدود 27 هزار تومان اس
ــاب  ــون ریال، مبلغ آن 2800 میلیون ریال خواهد بود� با احتس 20 میلی

ــط کاالی اساسی و دارویی وارداتی در سال، 18 میلیارد ریال  اینکه متوس
ــن نوع کاال 2520  ــفارش ای ــوده؛ بنابراین درآمد دولت از محل ثبت س ب

میلیارد تومان بوده است�
ج: هزینه های نمونه برداری و آزمایش استاندارد

دریافت هزینه های مربوط به نمونه برداری و آزمایش استاندارد کاالهای 
ــود� بر این  ــبه می ش ــاس ارزش ارزی دالری کاال محاس وارداتی نیز براس
اساس نیز هزینه های یادشده قبل از حذف ارز ترجیحی برای یک محموله 
کاالی وارداتی مثال به ارزش 20 میلیون دالر، برابر با 3 میلیارد ریال بوده 
ــن کاال افزون بر 30  ــذف ارز ترجیحی این مبلغ برای همی ــه پس از ح ک
ــت؛ بنابراین با توجه به حذف ارز ترجیحی درآمد  ــده اس میلیارد ریال ش
ــال 1401 به مبلغ 2700 میلیارد تومان بوده که  دولت از این محل در س

افزایش 700 درصدی داشته است�
 د: حق پرچم

 براساس قوانین بازرگانی الزم است فعاالن اقتصادی کاالهای خود را با 
کشتی های ایران به مقصد کشور حمل کنند تا حمایتی از این بابت انجام 
شود، اما به دلیل محدودیت در تعداد کشتی های ایرانی و تحریم ها، بخش 
قابل توجهی از کاالها با کشتی های غیرایرانی حمل می شود و دولت از این 
ــت نیز درآمدی را دریافت می کند� تا پیش از حذف ارز ترجیحی برای  باب
واردات کاالیی به ارزش 20 میلیون دالر توسط کشتی های خارجی، مبلغ 
ــا حذف ارز ترجیحی این مبلغ برای  ــد که ب 6 میلیارد ریال دریافت می ش
ــت� با توجه به حجم  همان محموله به 60 میلیارد ریال افزایش یافته اس
ــال 1401  ــای وارداتی، افزایش درآمد دولت از این محل نیز در س کااله
ــازمان بنادر و دریانوردی  ــوی س مبلغ 5400 میلیارد تومان بوده که از س

وصول می شود�
عالوه بر موارد عنوان شده، موضوعات دیگری نیز وجود دارد که جملگی 
منجر به افزایش درآمد دولت شده و تاثیر آن به طور مستقیم بر هزینه های 
خانوار تحمیل شده است� حال سوالی که مطرح می شود این است که اگر 
حذف ارز ترجیحی به جهت مقابله با رانت بوده، چرا در زمان اجرای طرح 
ــاد رانت درآمدی برای دولت موردتوجه نمایندگان قرار نگرفته و برای  ایج
کاهش آثار هزینه ای آن در قیمت تمام شده کاال چاره اندیشی نشده است� 
ــت با توجه به ادله مذکور با بازنگری در قوانین موضوعه از  انتظار این اس
تاثیرگذاری بیشتر موارد فوق بر بهای تمام شده کاالهای وارداتی و بالطبع 

تحمیل آن برهزینه خانوار جلوگیری شود�
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 نـواقص رفـع شد، اما 
تـولیدکننده تـوان 

خرید ندارد

چالش های سامانه بازارگاه از ابتدا تا کنون

ــامانه بازارگاه در دولت دوازدهم درست زمانی که دولت با محدودیت منابع  س

ارزی مواجه بود، ایجاد شد تا نظارت دقیقی بر روند توزیع نهاده های دامی که با 

ارز ترجیحی وارد کشور می شد، انجام شود و بدین ترتیب خللی در مسیر فعالیت 

صنایع دام و طیور که مستقیم با معیشت مردم سروکار دارد، ایجاد نشود�

ــون تن نهاده  ــد 14 تا 17 میلی ــاالنه بای ــگار دنیای غالت، س ــزارش خبرن به گ

ــود، اما مولفه های محدود  ــور ش به منظور تامین نیاز صنایع دام و طیور وارد کش

ــص ارز ترجیحی برای واردات این کاالها باعث  ــدن منابع ارزی دولت و تخصی ش

شد روند توزیع نهاده ها برای ایجاد شفافیت در بستر بازاری الکترونیک انجام شود 

ــط و تامین امنیت غذایی  ــیر تامین مواد اولیه برای صنایع مرتب ــا خللی در مس ت

کشور ایجاد نشود�

ــتر شفاف برای عرضه الکترونیک نهاده های دامی بود و طبق  بازارگاه همان بس

ــفند 1397 تولیدکنندگان کنجاله سویا  ــاورزی از 25 اس اعالم وزارت جهاد کش

ــال 1398  ــدند� در نیمه های س ــامانه ش موظف به فروش کاالی خود در این س

ــه عرضه »جو« وارداتی بودند و در خرداد 1399 نیز ذرت  واردکنندگان مکلف ب

دامی الزاما باید در بازارگاه عرضه می شد�

بستر الکترونیک برای عرضه نهاده های دامی بدون گرفتن نظر مشورتی فعاالن 

ــاورزی و وزارت جهاد کشاورزی ایجاد و  اقتصادی این حوزه با همکاری بانک کش

همین امر موجب شد مشکالت سامانه بازارگاه برای واردکنندگان، توزیع کنندگان 

و در نهایت تولیدکنندگان بیش از حد تصور باشد�

یکی از اشکاالت اساسی که پس از اجرای طرح سامانه بازارگاه به آن وارد شد، 

ــط به عملیات بانکی برای خریدوفروش نهاده های دامی بود که الزاما باید از  مرتب

درگاه بانک کشاورزی صورت می گرفت�

ــتناد نامه مورخ 1398/6/17 مدیر امور اعتباری و بانکداری بانک  هرچند به اس

کشاورزی، شعب بانک مکلف بودند وجوه واریزی به این حساب بابت خرید نهاده 

ــاب  ــتقیم )بدهی( صاحب حس ــتقیم و غیرمس را به هیچ عنوان برای تعهدات مس

منظور نکنند، اما در عمل این دستورالعمل اجرایی نشد و همین امر، امکان خرید 

پرونده
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را برای برخی تولیدکنندگان غیرممکن کرد�

ناگفته نماند که مشکل بانکی سامانه یادشده محدود به همین یک مورد نبود� 

ــکری، عضو اتحادیه گاوداران البرز و اتحادیه واردکنندگان نهاده های  کسری لش

ــات خریدوفروش نهاده در  ــکالت بانکی برای عملی ــور ایران درباره مش دام و طی

ــات بانکی برای  ــک درگاه برای انجام عملی ــازارگاه با انتقاد از تعیین ی ــامانه ب س

ــامانه گفته بود؛ سیاست گذاران و مسئوالن کشور باید به نحوی  خرید نهاده از س

ــی حلقه های فعال در اقتصاد از جمله تولید، توزیع،  تصمیم گیری کنند که تمام

ــت کار  ــوند، اما بدون تردید اتخاذ تصمیمات درس ــادرات منتفع ش واردات و ص

ــور ما فقط برای فعاالن اقتصادی تصمیم گرفته  ــت؛ بنابراین در کش ــانی نیس آس

می شود، بدون اینکه تمامی ابعاد آن موردبررسی قرار بگیرد�

ــت که  ــرادات وارد بر بازارگاه این اس ــال اقتصادی، یکی از ای ــه گفته این فع ب

ــاورزی را برای  ــی دارد� وزارت جهاد فقط درگاه بانک کش ــط، یک درگاه بانک فق

ــخص کرده و این در حالی است که شرایط  ــامانه بازارگاه مش جابجایی پول در س

ــرمایه این بانک برای همه روشن است� بانکی که به دلیل کمبود  مالی و میزان س

ــروع می کند بدون تردید  ــاعت 12 ش ــرمایه در گردش عملیات بانکی را از س س

ــاورزی  نمی تواند به عنوان تنها درگاه برای جابجایی هزینه مبادله محصوالت کش

ــه وزارت جهاد بخواهد از این طریق با تزریق  ــتفاده قرار بگیرد، مگر اینک مورداس

سرمایه های کالن بانک کشاورزی را سرپا نگه دارد�

ــو اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با تاکید بر اینکه نباید  عض

ــیوه جابجایی پول را انحصاری کرد، گفت: وزارت جهاد با  خریدوفروش کاال و ش

ــال انحصارطلبی کرده و بدون  ــامانه عم ــاد بازارگاه و تک  درگاه کردن این س ایج

ــاورزی به منزله نقض صریح اصل 44 قانون  تردید انحصارطلبی وزارت جهادکش

اساسی است�

به گفته این فعال اقتصادی، یکی دیگر از معایب بازارگاه این است که 
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ــرای فعاالن خرد اقتصادی  ــکان خریدوفروش غیرنقدی نهاده های دامی را ب ام

ــاس گفته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی خریدوفروش  غیرممکن می کند� براس

ــود که در نهایت به زیان  ــازی انجام می ش نقدی نهاده های دامی باهدف شفاف س

ــئله اصلی این است که آیا این شفافیت  تولیدکنندگان خرد خواهد بود� حاال مس

در تمامی ابعاد اقتصاد ایران رعایت می شود یا خیر؟ 

 حذف واسطه ها از سامانه بازارگاه �

ــد، حذف توزیع کنندگان  ــامانه بازارگاه وارد ش ــی دیگر از ایراداتی که به س یک

ــن حافظ، رئیس انجمن  ــده از بازار نهاده های دامی بود� در این رابطه، محس عم

ــازارگاه به عنوان یک  ــامانه ب ــدگان عمده نهاده های دامی گفته بود: س توزیع کنن

ــورت با صنف توزیع نهاده  ــال 98 بدون هماهنگی و مش ــامانه توزیعی، در س س

کشور با عقبه و تجربه ای که ذکر شد، توسط بانک کشاورزی و به سفارش وزارت 

ــد و با مشکالت بسیار زیادی استارت خورد� طبیعتا با کمک  جهاد، راه اندازی ش

ــد، اما در کمال  ــامانه برطرف ش ــکالت و باگ های این س صنف و انجمن ما مش

ــامانه بازارگاه، کدینگ توزیع کننده را غیرفعال  ناباوری، از ابتدای سال 99 در س

ــتقیم واردکننده را به مصرف کننده نهایی  کردند و با این کوته فکری که باید مس

ــیاری از  ــتند و در پی این تصمیم، بس وصل کنیم، توزیع کنندگان را کنار گذاش

همکاران ما بیکار شدند�

ــتغالزایی باالیی که  ــف، عالوه بر اش ــئول صنفی، این صن ــق گفته این مس طب

ــه برای تولیدکننده  ــرمایه را وارد صنعت کرده بود ک ــت، حجم بزرگی از س داش

ــزی و فروش محصول  ــا را تا پایان دوره جوجه ری ــکان خرید اعتباری نهاده ه ام

ــرمایه خارجی به صورت فاینانس  ــوی دیگر، س ــان فراهم می کرد� از س تولیدیش

ــد و به صورت خریدهای اعتباری 2 یا 3  ــور می ش ــط واردکنندگان وارد کش توس

ــدازی بازارگاه و قطع  ــدگان قرار می گرفت، اما با راه ان ــه در اختیار تولیدکنن ماه

فروش اعتباری این امکان از بین رفت و در نهایت با وجود شعارهایی که دوستان 

ــرمایه خارجی می دادند، حتی سرمایه داخلی ارزشمند خودمان را  برای جلب س

ــت دادیم� بسیاری از پرورش دهندگان دام و طیور، برای  در چرخه صنعت از دس

ــامانه بازارگاه با قیمت دولتی، نقدینگی ندارند� در حالی که همکاران  خرید از س

ــکل را حل کرده بودند� این  ــال های سال این مش ــهیلگران ما در کشور س و تس

ــی بخش مهمی از مراکز پرورش و افزایش قیمت مرغ  ــی از دالیل مهم تعطیل یک

ــاب بانکی خود پول نقد نداشته و  ــت بود� تا زمانی که تولیدکننده در حس و گوش

ــد، امکان خرید نهاده را ندارد و در نتیجه امکان  کارهای مالی را انجام نداده باش

ــروز حدود 30 تا 40 درصد  ــت که ام جوجه ریزی وجود ندارد� تصور من این اس

ظرفیت مرغداری های ما خالی است�

ــوی انجمن، تک تک مسئوالن حتی  به گفته حافظ، با پیگیری های مداوم از س

شخص وزیر به لزوم حضور توزیع کنندگان اذعان داشتند، اما به خاطر منافعی که 

در رانت ایجاد شده وجود داشت، با وجود تاکید مؤکد وزیر و معاون شان، تا همین 

ــت به شرایط قبل صادر نشده است� تصمیم زیان آوری که  امروز هم اجازه بازگش

اگر همین امروز نیز اقدام به بازگشت از آن کنند، نوشداروی بعد از مرگ سهراب 

ــب وکارهای غیرمولد و  ــرمایه این صنف پراکنده و وارد کس خواهد بود، چراکه س

گاهی از کشور خارج شده است�

سامانه ای که مغایر با هدف تاسیس عمل کرد �

جلوگیری از افزایش قیمت از اهداف ایجاد سامانه بازارگاه بود تا فعاالن صنعت 

دام و طیور به ویژه در پیک های مصرف با کمبود نهاده مواجه نشوند و بتوانند کاال 

ــب خریداری کنند، اما طبق آنچه کوروش سیامک، دبیر اسبق  را با قیمتی مناس

ــود: عرضه نهاده های  ــدگان نهاده های دام و طیور ایران گفته ب ــه واردکنن اتحادی

ــود� در روزهای  ــازارگاه منجر به افزایش قیمت نهاده ها می ش ــامانه ب دامی در س

ــال، بحث تنظیم بازار محصوالت پروتئینی از اهمیت بسزایی برخوردار  پایانی س

ــی در بازار الزم است  ــت؛ بنابراین برای حفظ ثبات قیمت این کاالهای اساس اس

ــد، همچنین باید  ــع ایجاد هر نوع تغییری در قیمت نهاده های دام و طیور ش مان

تأمین این اقالم با تخصیص به موقع ارز در دستور کار مسئوالن قرار بگیرد� 

ــازارگاه ثبت نام  ــامانه ب ــارت بر فعالیت افرادی که در س ــه گفته وی، عدم نظ ب

ــازار نهاده های  ــر به افزایش قیمت در ب ــت که منج ــد، یکی از دالیلی اس کرده ان

دامی  شده است� در روزهای پایانی سال گذشته برای نخستین بار سامانه بازارگاه 

راه اندازی و عرضه کنجاله سویا در این سامانه انجام شد، اما با توجه به مشکالت و 

محدودیت هایی که برای ثبت نام در این سامانه وجود داشت، آن دسته از دالالنی 

که توانسته بودند در این سامانه ثبت نام کنند، محصول را با نرخ مصوب خریداری 

کرده و با چندین برابر قیمت به فعاالن صنایع دام و طیور فروختند� 

ــش از 100 هزار فعال اقتصادی در صنایع  ــیامک، در حال حاضر بی به گفته س

ــد؛ بنابراین الزام به عرضه جو تا پایان  ــور و آبزی پروری فعالیت می کنن دام و طی

ــال در سامانه بازارگاه و ذرت در ماه های آغازین سال 99 در این سامانه صرفا  س

ــی کاال و زیان مصرف کننده و تولیدکننده  ــد منجر به افزایش قیمت نهای می توان

شود، زیرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش قدرت خرید مردم، افزایش 

نرخ نهایی کاالها باعث افت خرید مردم شده و این امر به میزان تولید واحدهای 

صنعتی کشور آسیب می رساند� 

چالش ترخیص و توزیع در بازارگاه �

ــتری انجام شود، اما قرار  ــفافیت بیش ــد تا فرآیند توزیع با ش بازارگاه ایجاد ش

ــی برای خریداران نهاده های دامی  ــیر شفاف سازی خود به چالش نبود همین مس

تبدیل شود� بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با اشاره به 
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ــکالت سامانه بازارگاه، از طوالنی بودن روند ترخیص و توزیع نهاده های دامی  مش

ــکالت،  ــراز نگرانی کرده و گفته بود: یکی از این مش ــامانه بازارگاه اب از طریق س

ــت که نهاده به آنها تخصیص داده  ــتریانی اس ــخصات مش ــخص نبودن مش مش

ــتی آزمایی اطالعات واحد تولیدی، سهمیه  ــود� به عبارت دیگر، قبل از راس می ش

در اختیار آنها قرار می گیرد� به عنوان مثال واحد تولیدی سهمیه خود را دریافت 

ــت و کد  ــت، با نقص مواجه اس ــد، اما اطالعات آنها برای حمل کافی نیس می کن

یکتا، کد ملی و��� آنها مشکل دارد و واردکننده نمی تواند بار را به مقصد بفرستد� 

ــد و واردکننده باید هزینه انبارداری پرداخت کند�  ــه کاال در انبار می مان در نتیج

ــی تصریح کرد: در صورتی که فرد موردنظر نتواند نقص  این فعال بخش خصوص

اطالعات را رفع کند، جایگزینی فرد جدید، فرآیندی طوالنی است و بیش از سه 

هفته طول می کشد�

کسری لشکری طوالنی بودن فرآیند تایید و ترخیص نهاده های دامی را از دیگر 

اشکاالت سامانه بازارگاه دانسته و اعالم کرده بود: وقتی نهاده در سامانه بارگذاری 

ــط چند نفر نامه آن تایید و امضا شود تا امکان عرضه و توزیع  ــود باید توس می ش

ــد �این فرآیند بین 10 روز تا یک  ماه طول می کشد، در  ــته باش نهاده وجود داش

ــتی کوچک نهاده وارداتی  حالی که تا قبل از الزام به توزیع در بازارگاه، یک کش

ــمالی حداکثر طی یک هفته ترخیص و بارگیری و توزیع می شد� این  در بنادر ش

ــر حداکثر 3 هفته  ــه داد: در بنادر جنوبی نیز این ام ــال بخش خصوصی ادام فع

طول می کشید�

رف�ع اته�ام از واردکنن�دگان و تولیدکنن�دگان شناس�نامه دار ب�ا  �

بازارگاه 

طراحی بازارگاه به دلیل بی توجهی به تجربیات میدانی فعاالن اقتصادی مرتبط با 

فرآیند تامین تا مصرف نهاده های دامی و همچنین برخی نگاه های انحصارگرایانه، 

ــامانه با همه  ــامانه ایجاد کرد، اما این س ــرای مراجعان به این س ــکالتی را ب مش

نواقصی که داشت، طبق گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور 

ایران توانست از اعتبار این صنف صیانت کند�

ــش خصوصی  ــود: در حالی که بخ ــه ب ــش از این گفت ــی پی ــن خلیل ابوالحس

ــتقبال کرده،  ــفافیت کاری اس ــنامه دار همواره از هر نوع ضابطه مندی و ش شناس

ــهم شرکت پشتیبانی امور  ــبب شد آرام آرام س عدم تصمیم گیری های به موقع س

ــال به باالی 25 درصد  ــی در کمتر از 5 س ــن نهاده های دامی اساس دام در تامی

ــرکت بازرگانی دولتی ایران 42 درصد تامین روغن خام کشور  افزایش یافته و ش

ــرایط موجود حاکی از آن است که عالوه بر غفلت از  ــت گیرد� بررسی ش را به دس

توان بخش خصوصی، منابع محدود ریالی دولت به جای حمایت از جریان تولید 

ــی بعضا با هزینه های  ــه رقابت با تامین  کنندگان غیردولت ــای تولیدی ب و واحده

باالتر از شاخص های این بخش هدایت شد� 

ــس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با انتقاد از بی توجهی  رئی

ــازی و اجرای سامانه های قانونی در  ــی در پیاده س به تجربیات و نظرات کارشناس

ــرایط گفتمان بهتر با بخش  ــی گفته بود: اگر در ش فرآیند تامین کاالهای اساس

ــازی و اجرای سامانه های قانونی صورت  خصوصی و با همدلی و همراهی پیاده س

ــماری در شرایط جنگ اقتصادی برای کشور به  می پذیرفت، ثمرات و فواید بی ش

ارمغان می آورد� اگرچه امروز در سایه نعمت استقرار سامانه های نظارتی همچون 

بازارگاه، انگشت اتهام از واردکنندگان و تولیدکنندگان شناسنامه دار به دور است، 

ــنگین بهم ریختگی بازار در ابتدای استقرار و هدررفت  اما این آرامش به بهای س

ــی در بزنگاه های نظارتی سراسر کشور  وقت گرانبهای تنظیم بازار کاالهای اساس

به دست آمده است�

سامانه ای با 19 چالش �

ــامانه بازارگاه قرار بود به کمک حلقه تامین تا مصرف نهاده های دامی بیاید،  س

اما ظاهرا چالش های اجرایی این سامانه بیش از حد معمول بود تا جایی که عضو 

ــر توزیع نهاده های دامی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و  کارگروه نظارت ب

ــامانه بازارگاه از حلقه تامین تا مصرف برشمرده  ــکال برای س طیور ایران، 19 اش

بود�

ــای دامی اوندا  ــروه نظارت بر توزیع نهاده ه ــن محمدخانی، عضو کارگ نورالدی

ــای دامی با آن  ــن، توزیع و مصرف نهاده ه ــکالتی که حلقه های تامی درباره مش

ــه نهاده های دامی به آنها  ــتریانی ک ــه بودند، چنین گفته بود: اطالعات مش مواج

ــده صاحب کاال  ــت و همین امر موجب ش ــخص نیس ــده، مش تخصیص داده ش

ــهمیه به آنها  ــوی افرادی که س ــه واریز وجه از س ــد �تا زمانی ک ــخص نباش مش

ــهمیه مشخص نیست و به همین  ــده، صورت نگیرد، صاحب س اختصاص داده ش

ــهمیه تخصیص داده شده بدون استفاده در سامانه  دلیل قبل از واریز، مدت ها س

باقی مانده و تا زمان حذف و تخصیص مجدد، امکان پیگیری برای واردکنندگان 

وجود ندارد� همچنین طوالنی بودن فرآیند تایید و تخصیص نهاده های بارگذاری 

ــگاری و پیگیری حذف  ــد نامه ن ــازارگاه، طوالنی بودن فرآین ــامانه ب ــده در س ش

ــت که ایرادات  ــکالتی اس نهاده های فروش نرفته برای عرضه مجدد از دیگر مش

ــامانه بازارگاه برای تامین کنندگان نهاده های دامی ایجاد کرده است� متاسفانه  س

گاهی روند نامه نگاری ها برای حذف نهاده های فروش نرفته بیش از سه ماه زمان 

ــیر رفع تعهد ارزی به دلیل تاخیر  نیاز دارد که این امر برای واردکنندگان در مس

در خروج کاال از گمرک، مشکالت جدی ایجاد می کند�

ــو کارگروه نظارت بر توزیع نهاده های دامی، عدم تعریف وزن های خریداری  عض

شده بر مبنای اعداد رند، عدم ایجاد تغییر در بازارگاه برای بارنامه هایی که کسری 
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ــاالی 10 درصد دارند و مهیا بودن فرصت  ــرک های ب باالی 500 کیلوگرم و س

ــامانه بازارگاه برشمرده  خرید برای افراد با اطالعات ناقص را از دیگر معضالت س

بود� 

ــازارگاه و تغییر  ــامانه ب ــانی های مکرر س به گفته این فعال اقتصادی، به روزرس

ــامانه، عدم تطابق  ــاورزی و عدم آموزش به کاربران س ــای وزارت جهاد کش رویه ه

وزن های قابل عرضه با وزن شماره کوتاژ شده، ناکافی بودن مدت زمان 10 روزه 

ــاخت ها در بنادر  برای فرآیند فروش و تحویل کاال با توجه به آماده نبودن زیرس

ــایل حمل ونقل و عدم نظارت بر کمیت و کیفیت محموله های  و ناکافی بودن وس

بارگیری شده در مسیر بندر تا آدرس ثبتی خریدار به منظور جلوگیری از دخل و 

تصرف در کمیت و کیفیت محموله ها به دلیل تفاوت نرخ نهاده های دامی در بازار 

ــت که حلقه های تامین تا مصرف نهاده های   ــکالتی اس آزاد و دولتی از دیگر مش

ــص یافته برای  ــهمیه تخصی ــب میان س ــتند� عدم تناس ــی با آن روبه رو هس دام

ــتردگی فعالیت واحد مرغداری آنها، عدم تخصیص سهمیه برای  مرغداران با گس

ــهمیه به مرغداران، محدود کردن  ــخص بودن زمان تخصیص س دامداران، نامش

ــاورزی، عدم تخصیص نهاده های  ــتفاده از درگاه بانکی بانک کش مرغداران به اس

ــوراک دام به دالیل نامعلوم  ــداران و کارخانه های تولید خ ــی به برخی از مرغ دام

ــی به میز امداد سامانه برای رفع مشکالت کاربران سامانه بازارگاه  و عدم دسترس

ــکالتی است که خریداران نهاده های دامی با آن مواجه هستند� افراد  از دیگر مش

پاسخگو در میز امداد از دانش کافی در این صنعت برای برطرف کردن مشکالت 

ــود رفع مشکالت کاربران  ــتند و همین امر موجب می ش خریداران برخوردار نیس

سامانه با وقفه های طوالنی مواجه شود�

ورود نهاده ه�ای دام�ی ب�ه ب�ازار آزاد به خاطر اش�کاالت س�امانه  �

بازارگاه 

ــای دام و طیور  ــابق اتحادیه واردکنندگان نهاده ه ــاس حاجی زاده، دبیر س عب

ــکاالت در ساختار و طراحی سامانه بازارگاه گفته  ایران نیز پیش از این درباره اش

ــامانه بازارگاه این سامانه را به  ــئوالن به اشکاالت و نواقص س بود: بی توجهی مس

جوالنگاه واسطه ها و دالالن تبدیل کرده است� وجود نهاده های دامی با نرخ آزاد 

در بازار مهر تاییدی بر اشکاالت اساسی سامانه بازارگاه در طراحی و نحوه اجرای 

آن و همچنین تاکید و اصرار بر اجرای یک طرح دارای اشکال است�

وی گفته بود: در شرایطی که حتی یک کیلو نهاده دامی بدون تایید و دریافت 

ــروج از گمرک یا انبار کارخانه  ــوی نهادهای ذی ربط امکان خ حواله عرضه از س

تولیدی را ندارد، شاهد فروش نهاده های دامی با نرخ آزاد در بازار هستیم که این 

امر به درستی نشان می دهد ساختار سامانه بازارگاه از طراحی تا اجرا با اشکاالت 

جدی مواجه است� بیش از یک سال است مسئوالن ذی ربط در طراحی و اجرای 

ــامانه بازارگاه، وعده رفع اشکاالت این سامانه با مشورت و همفکری ذی نفعان  س

را داده اند، اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده است�

ــی سوابق خریداران نهاده های دامی در سامانه  حاجی زاده با انتقاد از عدم بررس

ــی سامانه بازارگاه این  ــکاالت اساس بازارگاه عنوان کرده بود که یکی دیگر از اش

ــت  ــامانه بازارگاه در برخی موارد با گذش ــده در س ــت که خریداران معرفی ش اس

ــده  ــان می دهد افراد معرفی ش چندین روز اقدام به خرید نکرده اند که این امر نش

ــامانه بازارگاه در واقع نیازی به نهاده های  ــوان خریدار نهاده های دامی در س به عن

دامی نداشته اند�

ــوی صاحبان  ــی زاده، عدم اقدام برای خرید نهاده های دامی از س به گفته حاج

ــتفاده از  ــه فعالیت صنایع و ادامه حیات دام و طیور به اس ــرایطی ک حواله در ش

نهاده های دامی بستگی دارد، توجیهی به غیراز عدم نیاز صاحبان حواله ها به خرید 

ــای دامی ندارد �بدون تردید صد درصد نهاده های دامی که در بازار با نرخ  نهاده ه

ــود با حواله وزارت جهادکشاورزی بارگیری شده و سوال  آزاد خریدوفروش می ش

ما از مسئوالن ذی ربط این است، چرا کاالیی که باید براساس نیاز واحد تولیدی 

در بازار عرضه شده باشد سر از بازار آزاد درمی آورد؟

بازارگاه بدون مشورت با ذی نفعان طراحی شد �

ــه واردکنندگان  ــات مدیره اتحادی ــدی نهاوندی، عضو هی ــن محمدمه همچنی

ــامانه بازارگاه پیش از این گفته بود: سامانه  نهاده های دام و طیور ایران درباره س

ــد، اما  ــخص، طراحی و اجرا ش ــاورزی« با اهداف مش ــای کش ــازارگاه نهاده ه »ب

بزرگ ترین مشکل این سامانه  این است که با مشورت ذی نفعان و دست اندرکاران 

ــامانه »بازارگاه«  ــد� یکی از اهداف اصلی طراحی س این بخش، طراحی و اجرا نش

اتوماسیون فرآیند و کاهش زمان و هزینه چرخه توزیع کاال تا دامداری ها و مراکز 

تولید بوده، اما اکنون این اتفاق در بازارگاه انجام نمی شود و زمانبر است�

ــازارگاه« عرضه می کنید،  ــه کاال را در »ب ــود: زمانی ک ــدی اعالم کرده ب نهاون

حدود یک هفته تا 10 روز طول می کشد تا دارندگان حواله و مصرف کنندگان و 

واحدهای تولیدی مراجعه و به خرید کاال اقدام کنند و این طوالنی شدن فرآیند 

ــی است� همچنین یکی دیگر  ــریع در توزیع کاالهای اساس در تضاد با اهداف تس

ــت که قابلیت مانیتورینگی که قبال به علت فعال  ــامانه  این اس از ایرادهای این س

بودن سامانه انبارها وجود داشت را تا حدودی مخدوش کرده است� اکنون بیشتر 

ــامانه معرفی می شوند، ُکد انبار  ــاورزی در س افرادی که از طریق وزارت جهادکش

قابل شناسایی ندارند�

گالیه های بی پایان از عملکرد بازارگاه  �
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ــفاف و قانونمندی برای  ــازارگاه این بود که فعالیت ش ــامانه ب هدف از ایجاد س

ــاالن بازار نهاده ها، از تولیدکننده گرفته تا مصرف کننده، فراهم آورد و نهاده ها  فع

ــب در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد، اما شواهد حاکی  با قیمت و زمان مناس

ــامانه به اهداف خود نرسید، بلکه نواقص موجود در  ــت که نه تنها این س از آن اس

آن مشکالت بسیار زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد�

ــره انجمن صنفی  ــی، رئیس هیأت مدی ــیداحمد مقدس ــاه 1399، س در دی م

ــازارگاه که تولیدکننده و  ــامانه ب ــاره به 4 ایراد س گاوداران در گفت وگویی با اش

ــاورزی در رفع  ــفانه بانک کش ــکل کرده، گفته بود: متاس واردکننده را دچار مش

ایرادات این سامانه همکاری نمی کند و همچنین کسری لشکری، بازرس اتحادیه 

واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در همان زمان در گفت وگویی با اشاره 

ــامانه بازارگاه، از طوالنی بودن روند ترخیص و توزیع نهاده های  ــکالت س به مش

ــته  ــال گذش ــازارگاه ابراز نگرانی کرده و در آذر ماه س ــامانه ب ــی از طریق س دام

کمیسیون کشاورزی خواستار تکمیل و رفع ایرادات این سامانه شده بود�

ــورای اسالمی نیز در  ــاورزی مجلس ش ــیون کش در مرداد 1399، عضو کمیس

ــی هایی که روی  ارتباط تصویری برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفته بود: با بررس

ــامانه »بازارگاه« داشتیم، متأسفانه مشکالتی وجود دارد که برای رفع آن باید  س

تالش کرد�

ــامانه، امکان دخالت  ــکری افزوده بود: نخستین مشکل این س محمدجواد عس

ــطه فضای مدیریتی می توانند به راحتی در آن دخالت  ــامانه است که به واس در س

کنند� همچنین تولیدکنندگان خرد امکان ثبت سفارش را ندارند و امکان نظارت 

ــیون کشاورزی، تعریف نشده است� در موضوع  برای نهادهای متولی مانند کمیس

بازارگاه باید چکش کاری جدی انجام شود تا اتفاق های خوبی بیفتد، زیرا امنیت 

غذایی یکی از مباحث بین المللی و ملی است�

ــفاف و نظارت  ــر در موضوع بازارگاه مدیریت ش ــه کرده بود: اگ ــکری اضاف عس

ــدا خواهیم کرد و  ــت پی ــاظ کنیم، مطمئنا به موفقیت هایی دس ــدیدی را لح ش

رضایت مندی ایجاد خواهد شد� 

ــود نیز عنوان  ــته نامش فاش ش ــتا، یک فعال صنفی که نمی خواس در این راس

ــتقیم و فوری  ــازارگاه در ابتدا با هدف توزیع مس ــامانه ب ــفانه س کرده بود: متأس

ــد، اما برخی افراد از این شرایط با امضاءهای طالیی  ــیس ش نهاده های دامی تأس

ــاد رانت خلق کردند� البته  ــامانه را از هدف اصلی دور و فرصتی برای ایج این س

امروز هم مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی همچنان اصرار بر ادامه کار این سامانه 

دارند� 

نهاده وارداتی دولتی به موقع توزیع نمی شود �

حجت ورمزیاری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز به تفصیل به این مسئله 

ــوزه توزیع نهاده های دامی گفته  ــاره به چالش های موجود در ح پرداخته و با اش

بود: در این زمینه، مشخصا به سامانه بازارگاه و مشکالتی که این سامانه در توزیع 

ــاره می کنم که مسئولیت این امر نیز به وزارت جهاد کشاورزی  نهاده ها دارد، اش

ــامانه بازارگاه باعث شده نهاده وارداتی  ــفانه ایرادات اساسی س برمی گردد� متأس

ــت تولیدکننده واقعی نرسد� به عنوان  ــب و به موقع به دس ــکل مناس دولتی به ش

ــاده گرفته در حالی که  ــامانه نه ــم تولیدکننده آمده از این س مثال، فردی به اس

اصال تولیدی انجام نداده و نهاده ای را که دریافت کرده در بازار آزاد فروخته است� 

ــرکت  ــد مبنی بر اینکه ش ــنهادی ارائه ش ــه وی، از چند ماه پیش، پیش به گفت

ــکل های  ــب قراردادهایی با واحدهای مرغداری و تش ــتیبانی امور دام در قال پش

ــه، اقدام به تأمین نهاده این واحدها با قیمت دولتی و دریافت مرغ از آنها  مربوط

ــت مرغ با قیمت مصوب به بازار مصرف کند، اما متأسفانه آن زمان  و عرضه گوش

ــئوالن قرار نگرفت که اگر آن را می پذیرفتند و اجرا  ــنهاد موردتوجه مس این پیش

می کردند در حال حاضر با چنین چالش هایی در بازار مرغ مواجه نبودیم�

ــن و توزیع  ــازی در تأمی ــگاه تهران بر لزوم شفاف س ــات علمی دانش ــو هی عض

ــاد  ــود زمینه فس ــی گفته بود: در واقع آن چیزی که باعث می ش ــای دام نهاده ه

ــت و اینکه ریزبه ریز اطالعات به  ــازی اس و امضاهای طالیی از بین برود، شفاف س

ــخص دریافت کننده در سامانه درج و اعالم عمومی  تفکیک مکان جغرافیایی و ش

ــود زمینه نظارت همگانی فراهم شود� به عنوان مثال، اگر   شده و این باعث می ش

یک مرغدار اطالع یابد که فردی در همسایگی وی اقدام به دریافت نهاده دولتی 

ــا مرغدار هم  ــاال( کرده، در حالی که تولیدی ندارد، چه بس ــژه در مقادیر ب )به وی

ــته و وزارت جهاد  ــد، می تواند موضوع را با نهادهای نظارتی در میان گذاش نباش

ــت  و نهادهای مزبور با صرف کمترین هزینه به جدیدترین اطالعات میدانی دس

یابند؛ بنابراین امکان تخلف بسیار کاهش می یابد�

ورمزیاری درباره اینکه گفته می شود نهاده های دامی قبل از رسیدن به سامانه 

بازارگاه، نشتی پیدا می کنند و وارد بازار سیاه می شوند، گفته بود: به اعتقاد من، 

ــامانه بازارگاه  ــتی که در حوزه نهاده های دامی اتفاق می افتد از خود س عمده نش

ــاورزی انجام  ــت� ضمن اینکه ترخیص محموله ها از گمرک با مجوز جهاد کش اس

ــود و اگر تخطی در این حوزه انجام شده یا می شود وزارت جهاد کشاورزی  می ش

باید اعالم کند که فالن میزان نهاده بدون مجوز ما از گمرک ترخیص شده و در 

ــواهدی که  ــده تا بتوان با این تخلفات برخورد کرد� ش این حوزه تخلف انجام ش

تاکنون منتشر شده نشان از سهم اندک نشتی از گمرک دارد� 

به دنبال این اتفاقات و باال گرفتن بحث نواقص و ایرادات بازارگاه، مسئوالن 
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ــامانه یادشده  ــاورزی عنوان کردند که به دنبال رفع ایرادات س وزارت جهاد کش

هستند و این مشکالت به زودی حل خواهد شد� 

ضرورت تداوم فعالیت سامانه بازارگاه �

ــد،  ــان اقتصادی به کرات اعالم ش ــوی فعاالن و کارشناس نواقص بازارگاه از س

ــذف ارز ترجیحی و اصالح نظام  ــامانه پس از ح ــا ضرورت ادامه فعالیت این س ام

ــکل ها در  ــود را پیدا کرد تا جایی که برخی از تش ــق و مخالفان خ ــه ای مواف یاران

ــتار ادامه فعالیت بازارگاه با تاکید بر رفع نواقص شدند و  ــمی خواس بیانیه ای رس

برخی دیگر ضرورتی برای ادامه فعالیت این سامانه ندیدند�

ارز ترجیحی از اردیبهشت 1401 حذف شد، اما وزارت جهادکشاورزی هم جزو 

موافقان تداوم توزیع نهاده های دامی از طریق سامانه بازارگاه بود؛ بنابراین فعالیت 

این سامانه ادامه پیدا کرد، هرچند با نواقص� 

در همین زمینه سیداحمد مقدسی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران 

در گفت وگو با خبرنگار دنیای غالت عنوان کرد که در حال حاضر سامانه بازارگاه 

ــرایط مطلوبی دارد، اما مسئله تامین نقدینگی تولیدکنندگان است که از پس  ش

آن برنمی آیند�

ــهیالت در اختیار  ــا بیان اینکه دولت قرار بود 20 هزار میلیارد تومان تس وی ب

صنعت دامپروری قرار دهد، افزود: متاسفانه این موضوع تحقق نیافت و فقط 10 

هزار میلیارد تومان در اختیار صنعت قرار گرفت� 

ــاره به اینکه واحدهای بزرگ دامداری شامل دریافت تسهیالت  ــی با اش مقدس

ــاورزی  ــده نبودند، گفت: قرار بود به این واحدها از منابع داخلی بانک کش یادش

تسهیالت داده شود که بانک هم نتوانست به این وعده خود عمل کند� 

ــود دارد، ادامه داد:  ــی وج ــه اندازه کاف ــه هم اکنون نهاده ب ــان اینک ــا بی وی ب

تولیدکننده به دلیل عدم توان در تامین نقدینگی قادر به خرید نیست�

ــذف ارز 4200 تومانی باید  ــه برخی عنوان می کنند با ح ــی درباره اینک مقدس

سامانه بازارگاه نیز حذف شود، گفت: وجود این سامانه برای شفاف سازی و رقابت 

ــی دارد، ضمن اینکه در حال  ــرادات قبلی، کارکرد مطلوب ــده و با رفع ای ایجادش

حاضر عرضه در بازار بیش از نیاز متقاضیان است و کسی به فکر فعالیت در بازار 

سیاه و حضور در چنین بازارهایی نمی افتد� 

دری که بر پاشنه اشتباهات می چرخد �

ــخنرانی های وزیر جهادکشاورزی سابق  ــامانه بازارگاه در س هدف از طراحی س

ــازی و نظارت بر فرآیند توزیع کاالهای اساسی که با ارز  ــخص بود، شفاف س مش

ــکاالت بازارگاه از سوی کاربران موجب  ــوند� بیان اش ــور می ش ترجیحی وارد کش

ــت که به سامانه ای  ــود، اما این بدان معنا نیس ــی از آنها برطرف ش ــد تا بخش ش

ــهریور سال جاری اتحادیه  ــیده ایم� در ش ایده آل برای توزیع نهاده های دامی رس

ــاداتی نژاد،  ــیدجواد س واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران طی نامه ای به س

ــاورزی، 7 مورد از اشکاالت بازارگاه اعالم و خواستار رفع آنها شد�  وزیر جهاد کش

در متن نامه این اتحادیه به وزیر جهاد کشاورزی آمده بود:

جناب آقای دکتر ساداتی نژاد

وزیر محترم جهاد کشاورزی

با سالم و احترام؛ پیرو جلسه مورخ 1401/06/28 در حضور حضرتعالی و بیان 

ــان تامین نهاده های دامی  ــارات وارده به جری بخش کوچکی از اختالالت و خس

ــامانه بازارگاه و ضرورت اصالح آنی این موانع،  ــی از ناکارآمدی و ایرادات س ناش

پیشنهادات ذیل را به استحضار می رساند:

ــر عوامل اجرایی در وزارت جهاد  ــه اول هرگونه دخالت و اعمال نظ 1-در مرحل

کشاورزی در زمینه بارگذاری کوتاژ، تخصیص به مشتری، حذف و اصالح قیمت 

ــوب( که عمال تبدیل به امضاهای  ــنهادی هر کوتاژ )پایین تر از نرخ های مص پیش

طالیی و زمینه ساز بروز رانت و فساد شده حذف شود

�2-هر شخص حقیقی و حقوقی با ثبت مشخصات و احراز هویت، امکان ثبت نام 

و خرید کاال در سامانه بازارگاه را داشته باشد�

ــط  ــه کاال و قابلیت رویت و خرید نهاده توس ــازی بخش عرض 3-با یکپارچه س

ــهمیه های متعدد تحت عناوین استانی،  کلیه خریداران و عوامل توزیع )حذف س

ــتمی، سیستمی مرغداران، سیستمی دامداران، عامل فروش و��� ( نسبت به  سیس

تسهیل و تسریع خرید کاال به صورت رقابتی و فوری از کلیه عرضه کنندگان برای 

ــردرگمی و محدودیت های تحمیلی فعلی در  ــده و از س تمام متقاضیان فراهم ش

این زمینه پیشگیری شود�

4- کلیه تکالیف تحمیلی به صاحب کاال مبتنی بر سلیقه شخصی افراد از قبیل 

ــن توزیع یا عدم ویرایش قیمت کوتاژهای  ــهمیه بندی 26 درصدی برای عاملی س

ــقف قیمت  ــرایط بازار و علی رغم رعایت س ــب با تغییرات ش ــده متناس عرضه ش

ــه مرتفع و عوامل ذی ربط  ــه فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده بالفاصل مصوب ک

مسئول جبران خسارت وارده به صاحبان کاال شوند�
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ــامانه ایجاد و  ــت خرید در س 5- امکان ثبت همزمان آدرس خریدار با درخواس

ــاد در این زمینه ممنوع و  ــانی وزارت جه ــه تاخیر یا دخالت عوامل انس از هرگون

تخلف محسوب گردد�

6- معاونت امور دام صرفا نقش ناظر بر جریان گردش و تامین نهاده ها را داشته 

و از دخالت در فرآیند تجاری اجتناب کند�

7- مسئولیت نظارت بر سامانه بازارگاه به دلیل ماهیت تجاری آن حتی االمکان 

ــفانه عدم توجه به  ــت بازرگانی محول گردد� متاس ــور دام به معاون ــت ام از معاون

ــی در این زمینه طی ماه های گذشته به ویژه ضرورت  مطالبات و نظرات کارشناس

ــای منجر به  ــارت( و نه دخالت ه ــط صرفا به منظور نظ ــامانه برخ ــود یک س وج

ــانات و کمبودهایی را در آینده ایجاد کرده  ــادهای احتمالی )زمینه بروز نوس فس

است�

ــجاعانه دولت در حذف ارز ترجیحی و فسادهای  ــت پیرو اقدام ش لذا امید اس

ــی از آن به نحوی اقدام شود که برخی از تالش های به ظاهر خیرخواهانه در  ناش

ــیر حفظ امضاها و اختیارات طالیی در عرصه تجارت و اقتصاد نیز به فوریت  مس

حذف شود� مجددا تاکید می نماید ساختار معیوب سامانه بازارگاه در حال حاضر 

یکی از مهم ترین عوامل کاهش تامین نهاده دامی توسط بخش خصوصی بوده و 

باوجود درخواست ها و قول های مکرر در زمینه اصالح این سامانه، همچنان شاهد 

تالش برای حفظ امضاهای طالیی در این چرخه حساس اقتصادی می باشیم�

چراغ بازارگاه، روشن بماند یا خیر؟! �

ــران و با همکاری  ــاق بازرگانی ته ــوی ات ــی از س ــای اخیر، پژوهش در هفته ه

ــد� طبق نتایج اعالم شده از این پژوهش  ــب وکار شریف انجام ش ــکده کس اندیش

ایجاد سامانه بازارگاه مشکالت بازار نهاده های دامی را پیچیده تر کرده است� 

ــریف و اتاق تهران، با ورود سامانه  ــب وکار ش ــاس مطالعه اندیشکده کس براس

ــاد در بازار توزیع نهاده های دامی  ــال 1399 برای جلوگیری از فس بازارگاه از س

ــکالت موجود پیچیده تر شد�  ــد، بلکه مش ــائل حل نش با نرخ دولتی، نه تنها مس

ــامانه بازارگاه در عمل، صنف توزیع کننده نهاده را از بازار حذف کرد، در حالی  س

ــی واردکننده و دامدار را نیز  ــکل نقدینگ که این حلقه از زنجیره تا حدودی مش

حل می کرد� ضمن اینکه وجود رقابت در این صنف باعث شده بود نرخ سود این 

صنف که گاهی کاال را از خریدار پیش خرید می کردند یا به دامدار به صورت نسیه 

می فروختند، در سطحی معقول قرار گیرد� سامانه بازار گاه با حذف این صنعت، 

عمال باعث شد در اوایل سال 1399 حدود 15 هزار میلیارد تومان از سرمایه در 

گردش این بازار کاسته شود�

پژوهشگران در این گزارش بیان می کنند که دامداران کوچک به دلیل نداشتن 

مجوز رسمی به سامانه بازارگاه دسترسی ندارند و مجبورند نهاده خود را از بازار 

ــان را  ــیاه تأمین کنند� حتی دامداران بزرگ هم حدود 25 تا 30 درصد نیازش س

ــامانه قادر به تأمین آن نیست� از آنجایی  ــیاه تأمین کنند، چون س باید از بازار س

ــاد  ــود، فس ــور با ارز 4200 تومانی تأمین می ش که تمام نهاده ها وارداتی در کش

ــد تاکید کرد که  ــت� از طرفی بای ــکل گرفته اس ــی در این صنعت ش قابل توجه

ــهم شرکت  ــتند و برای نمونه س بازیگران اصلی در تأمین نهاده ها نیز دولتی هس

ــت�  ــتیبانی امور دام از واردات نهاده های دامی بیش از 50 درصد اس دولتی پش

ــرکت در سال 98 به 155  ــرکت های واردکننده نهاده از حدود 400 ش تعداد ش

ــال 1400 این تعداد باز هم کمتر شده  ــرکت در سال 99 نزول کرده و در س ش

است�

ــاد و رانت در این  ــأ فس ــه و منش پرداخت ارز ترجیحی به واردات نهاده ها ریش

ــانه ای قطعی از بروز این فساد، چراکه هیچ  ــیاه نش ــت و وجود بازار س صنعت اس

ــازی، واردات  ــود� بیش اظهاری، فاکتورس ــور نمی ش نهاده ای با ارز آزاد وارد کش

ــتم نظارتی توزیع،  ــاد در سیس نهاده های نامرغوب با ناخالصی، احتمال بروز فس

ــداری با امضاهای طالیی برای دریافت  ــدور پروانه های صوری دامداری و مرغ ص

ــامانه که موجب تعویق  ــت، بروز تأخیر در تخصیص از طریق س ــاده ارزان قیم نه

ــود مثال دامدار ذرت  ــود و تخصیص غیربهینه که باعث می ش جوجه ریزی می ش

ــیاه جو بخرد،  ــد و از همان بازار س ــیاه بفروش ــامانه را در بازار س دریافتی از س

ــترده دولت در بازار ــده از طریق این مداخله گس ــادهای ایجادش ــی از فس  بخش

 نهاده هاست�

بدون تردید در طراحی سامانه بازارگاه باید نظرات کارشناسانه پیش از طراحی 

ــامانه بازارگاه از  ــکل گیری س ــد، اما این امر در ش ــی می ش و اجرای اخذ و بررس

ــامانه  ــت اندرکاران مغفول ماند� آن بخش از فعاالن اقتصادی که با س ــوی دس س

بازارگاه سر وکار داشتند، نظرات خود را در جلسات یا از طریق رسانه ها به گوش 

ــاندند تا بتوانند نتیجه اجرای سامانه بازارگاه که باهدف رصد بازار  ــئوالن رس مس

نهاده های دامی ایجادشده بود را به مسیر درست و اصلی خود بازگردانند� بررسی 

ــده نشان می دهد  ــامانه بازارگاه اخیرا مطرح ش ــکاالت س مطالبی که در باب اش

ــده و برای بهبود عملکرد این سامانه باید اقدامات  ــیاری از نواقص برطرف ش بس

الزم صورت بگیرد�
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رئی�س هیات مدی�ره اتحادیه م�رغ تخم گذار 
اس�تان تهران گفت: با آزادسازی نرخ ارز، نیازی 
به توزی�ع نهاده دامی از طریق س�امانه بازارگاه 

نیست. 
ناصر نبی پور، در گفت وگو با خبرنگار دنیای غالت با 
اشاره به آخرین وضعیت توزیع نهاده های دامی، اظهار 
ــرایط کنونی توزیع نهاده های دامی مشکل  کرد: در ش
ــا 3 ماه از واریز  ــت 2 ت دارد، برخی مرغداران با گذش
ــد و ناگزیر به خرید  ــول هنوز نهاده دریافت نکرده ان پ

نهاده از بازار آزاد هستند� 
وی با اشاره به تاثیر اجرای سامانه بازارگاه در فرآیند 
توزیع نهاده های دامی، افزود: معتقدم مشکالت کنونی 
ــده  ــت که موجب ش ــامانه بازارگاه اس ــوط به س مرب
ــکل ها از بین بروند، چراکه همه چیز دست دولت  تش

است و اتحادیه و تشکل نقشی ندارد�
ــی از طریق  ــه داد: توزیع نهاده دام ــور ادام  نبی پ
سامانه بازارگاه برای مرغداران، تنها یک مرحله کمک 

کرد و مجدد به فرآیند دولتی شدن بازگشت� 
ــای نظارتی برای  ــات نهاده ــاره به اقدام ــا اش وی ب
جلوگیری از توزیع رانت در سامانه بازارگاه، گفت: برای 
ــازی عرضه  جلوگیری از توزیع رانت، راهی جز آزادس
ــامانه بازارگاه رانت  ــود ندارد و همواره س و تقاضا وج
ــاد خواهد کرد� نبی پور اضافه کرد: با توزیع نهاده  ایج
از طریق سامانه بازارگاه، تولیدکننده ای که حتی به آن 
ــاز ندارد، اقدام به خرید می کند، در حالی که  میزان نی
با برچیده شدن بساط سامانه بازارگاه، تولیدکننده به 
میزان نیاز از بازار آزاد خریداری می کند� راه حل دیگر 

ــری از توزیع رانت آن  ــرای جلوگی ب
ــت که سامانه  اس

بازارگاه در اختیار تشکل ها قرار گیرد�
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه با حذف 
ــامانه  ــی نیازی به توزیع نهاده از طریق س ارز ترجیح
ــول تولیدی تابع  ــت، گفت: وقتی محص ــازارگاه نیس ب
ــن توزیع نهاده دامی  ــت؛ بنابرای نظام عرضه و تقاضاس
ــد� به عنوان مثال، قیمت هر کیلو  باید براین مبنا باش
ــبب عرضه  تخم مرغ تا مهر، 29 هزار تومان بود و به س
ــد و  کمتر از نرخ مصوب، مرغدار دچار ضرر و زیان ش

مسئوالن هیچ اقدامی برای مرغداران نکردند�
ــاره به اینکه تاخیر در تحویل نهاده چالش  وی با اش
اصلی پیش روی دامداران و مرغداران است، بیان کرد: 
پس از اصالح نظام یارانه، نهاده دامی بدون محدودیت 
ــت، اما تاخیر در تحویل نهاده چالش اصلی  موجود اس
است که پس از چندماه از واریز پول، نهاده در اختیار 

مرغدار یا دامدار قرار می گیرد� 
ــر، ذرت به وفور  ــال حاض ــه داد: در ح ــور ادام نبی پ
ــت، ولی کمبود در توزیع سویا وجود دارد  موجود اس
ــت که اجازه نداد  ــه مربوط به بی برنامگی دولت اس ک
کنجاله وارد شود و تنها اجازه واردات دانه را داده بود�

ــرغ تخم گذار تهران  ــس هیات مدیره اتحادیه م رئی
ــت پس از  ــت های حمایتی دول ــه سیاس ــاره ب ــا اش ب
ــرای تولیدکنندگان، اذعان کرد:  حذف ارز ترجیحی ب
ــا در حد وعده وعید  ــت های حمایتی دولت تنه سیاس
ــهیالت به دامداران  ــود آنکه قرار بود تس ــود و با وج ب

ــود، این امر  و مرغداران پرداخت ش
ــورت نگرفت  ص

یا در حد بسیار جزئی پرداخت شد که به تعداد اندکی 
رسید�

ــذف ارز برای  ــه پیامدهای ح ــاره به اینک وی با اش
ــازی  ــازی به معنای رهاس تولیدکننده به جای آزادس
ــی  ــی، نقدینگ ــذف ارز ترجیح ــا ح ــت: ب ــت، گف اس
ــر افزایش یافت که  ــدار و مرغدار به یکباره 6 براب دام

تولیدکنندگان به ناچار سمت دالالن رفتند�
ــور در ادامه افزود: با توجه به آنکه توزیع نهاده  نبی پ
در سامانه بازارگاه تنها در یک مرحله کمک کرد و بعد 
ــامانه  ــت؛ بنابراین معتقدم نبود س از آن تاثیری نداش
ــت و ارتقاء کیفیت بهتر  ــبب ایجاد رقاب بازارگاه به س
ــت � از سویی قیمت کاالی تولیدی باید  از بودن آن اس
ــد که مردم قدرت خرید داشته باشند،  به گونه ای باش

در غیراین صورت با مازاد تولید روبه رو خواهیم شد�
ــذار در  ــه مرغ تخم گ ــات مدیره اتحادی ــس هی رئی
واکنش به سیاست الزام تولیدکنندگان به پیش خرید 
یا خرید نهاده مازاد از پشتیبانی امور دام ، تصریح کرد: 
ــده، اما بعید است  ــت اعالم ش گرچه اخیرا این سیاس
که تولیدکنندگان اقدام به پیش خرید کنند، چراکه به 
ــوی یک واحد دولتی و عدم دخالت  سبب فروش از س

ــت، تولیدکنندگان  تمایلی به انجام این کار  بر کیفی
ندارند�

ارتقاء کیفیت نهاده ها با حذف  بازارگاه
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یک کارشناس کشاورزی گفت: بعد از اصالح نظام یارانه 

ــتوری معنایی ندارد�  و واردات با ارز نیما، قیمت گذاری دس

امیر شالچیان، کارشناس کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار 

ــاره وضعیت تامین نهاده های دامی اظهار  دنیای غالت درب

ــه به یکباره  ــت های نظام یاران ــد از اصالح سیاس ــرد: بع ک

ــرمایه موردنیاز برای تامین نهاده های دامی، 5 تا 6 برابر  س

افزایش یافت که این حجم سرمایه در گردش واردکنندگان 

و تولیدکنندگان را با چالش های زیادی روبه رو کرده است� 

ــال گذشته تا آبان باوجود واردات  وی افزود: بنابر آمار س

2 میلیون و 200 هزارتن جو، تولیدکنندگان مشکالتی در 

تامین داشتند، درحالی که امسال در مجموع 600 هزارتن 

ــت که این امر  ــده، اما به وفور نهاده موجود اس جو وارد ش

ــتار دام های مولد یا صادرات آن و از  ــو بیانگر کش از یک س

سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوار است� 

شالچیان با اشاره به اینکه اصالحات ارزی در بحث تولید 

ــنگین و مرغ بحران ایجاد کرده، بیان کرد:  دام سبک و س

ــت و مرغ بر کاهش  افزایش قیمت محصوالت لبنی، گوش

ــطه عدم توان قدرت خرید خانوار اثر گذاشته  مصرف به واس

ــاورزی درباره اینکه بعد از حذف  است� این کارشناس کش

ــی ضرورتی بر قیمت گذاری وجود دارد یا خیر،  ارز ترجیح

بیان کرد: قیمت گذاری دستوری و سامانه بازارگاه 2 مبحث 

ــت که چرخش نقدینگی را دچار مشکل  جدا از یکدیگر اس

کرده اند که با این وجود قیمت گذاری دستوری معنا ندارد� 

ــاد تا چند وقت  ــود آنکه وزارت جه ــه داد: باوج وی ادام

پیش، قیمت مصوب نهاده را اعالم  می کرد، اما اکنون تنها 

ــر کنترلی بر قیمت  ــروش نظارت دارند و دیگ بر قیمت ف

خرید و تبدیل ارز نیما به ریال ندارد که این موضوع اثرات 

ــتمرار این  ــود را در ماه های آینده می گذارد ، تنها با اس خ

سیاست در ماه های آینده دالالن سود می کنند و از آن سو، 

ــدار و مرغدار مجبور به محدودیت تولید یا خرید نهاده  دام

از بازار آزاد می شود� این فعال کشاورزی با اشاره به ارزیابی 

ــت از فعالیت بخش  ــرد وزارت جهاد در حوزه صیان عملک

ــان کرد: وقتی تولید دام،  ــی در عرصه اقتصادی بی خصوص

مرغ و گوشت قرمز در کشور نابود شد، چه ارزیابی می توان 

ــت� یک زمانی الزم است هشدار نسبت به آینده تولید  داش

داده شود که در صورت بی توجهی به این اقدامات، وضعیت 

ــا االن می بینیم که وضعیت  ــد، ام در آینده بدتر خواهد ش

ــت؟  وی درباره نقاط ضعف  دامداران و مرغداران چطور اس

ــامانه بازارگاه بزرگ ترین  ــامانه بازارگاه گفت: س و قوت س

ــی واردکننده  ــه تامین مال ــه وارد کرد، چرخ ــی ک مصیبت

ــری  ــال خریدار را از بین برد، چراکه یک س ــن ح و در عی

ــروش حضور  ــه آنها در خریدوف ــای میانی بودند ک الیه ه

ــتند و با حذف آنها، شرایط دچار بحران شد� شالچیان  داش

ــامانه بازارگاه به دنبال رصد  در ادامه افزود: اگر از طریق س

ــوع چه ارتباطی به  ــتیم، این موض حجم خریدوفروش هس

ــی تراکنش ها محدود به  ــای مالی دارد که تمام تراکنش ه

ــده؛ بنابراین  ــاورزی ش ــامانه بازارگاه و درگاه بانک کش س

ــانی بوده و کارکرد خاص  ــامانه بازارگاه درحد اطالع رس س

دیگری ندارد�  

وی تامین نهاده دامی از بازارهای خارجی را یک ضرورت 

ــق منابع خارجی یک  ــت: تامین ارز از طری ــمرد و گف برش

ــمار می رود، چراکه سال هاست  ــور به ش ضرورت برای کش

ــور برای تامین غالت فشار وارد می کنیم  به منابع آبی کش

ــریع سیر آسیب زدن به  ــتمرار این روند منجر به تس و اس

ــالت باید تمرکز را  ــود؛ بنابراین برای تولید غ اقلیم می ش

ــه ارزش افزوده  ــب تر بگذاریم ک ــر کاالهای با اقلیم مناس ب

بیشتری ایجاد کند�  هرچند وقتی کشورهای شمالی حجم 

ــرزمینی با  ــت فراس باالیی منابع آبی در اختیار دارند، کش

ــالچیان با بیان اینکه  خرید از آنها منطقی تر خواهد بود� ش

ــامانه بازارگاه در تجارت محدودیت ایجاد کرده، تصریح  س

کرد: دولت اگر سیاست گذاری می کند، باید وظایف خود را 

مشخص کند؛ اگر ثبت سفارش و تایید ورود توسط دولت 

ــانده است، در  ــود یا قوانینی را به تصویب رس انجام می ش

ــفانه در وزارت  ــئولیت بپذیرند که متاس قبال آن باید مس

ــه پس از اتخاذ  ــود دارد به طوری ک ــاد این معضل وج جه

تصمیم، مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرند� 

 تجربه محدودیت در تجارت 
با بازارگاه

قیمت گذاری دستوری و 
سامانه بازارگاه ۲ مبحث جدا 
از یکدیگر است که چرخش 

نقدینگی را دچار مشکل 
کرده اند که با این وجود 

قیمت گذاری دستوری معنا 
ندارد

،،
،،
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 استـفـاده ابــزاری
 از سـامـانـه بـازارگـاه 
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رئیس هیات مدیره اتحادی�ه مرغداران میهن گفت: اگر 
قرار است پیش فروش در س�امانه بازارگاه انجام شود، این 
امر برای بخش خصوص�ی به منظور رقابت پذیری باید آزاد 

شود.
حمیدرضا کاشانی در گفت وگو با خبرنگار دنیای غالت با اشاره 
ــی  پس از اصالح نظام  ــت تامین و توزیع نهاده های دام به وضعی
ــذف ارز ترجیحی، مرغداران در مدت  ــه اظهار کرد: بعد از ح یاران
زمان 4 تا 5 ماه در بحث تامین و توزیع نهاده های دامی مشکلی 
ــود را از طریق  ــه خرید نهاده 2 تا 3 ماه خ ــتند به طوری ک نداش

سامانه بازارگاه انجام می دادند�
ــامانه بازارگاه  ــت که وزارت جهاد برای س وی افزود: مدتی اس
ــداران تنها برای یک ماه می توانند  ــت ایجاد کرده و مرغ محدودی
ــر منجر به  ــداری کنند که این ام ــود را خری ــاده موردنیاز خ نه
ــده، چراکه به دلیل  ــازار آزاد ش ــت نهاده دامی در ب افزایش قیم
شرایط نامساعد حمل ونقل، پس از خرید نهاده از سامانه بازارگاه 

تا ارسال نهاده به دست مرغدار یک ماه طول می کشد�
ــاره به اینکه  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اش
تامین نهاده تا حدودی برای مرغداران دشوار شده، بیان کرد: طی 
نامه ای به وزارت جهاد تقاضا کردیم محدودیت از سامانه بازارگاه 
برداشته شود تا مرغداران به سهولت بتوانند خرید را انجام دهند�

ــانی ادامه داد: در  یک تا 2 ماه اخیر حمل ونقل نهاده های  کاش
ــت هزینه های  ــته و افزایش قیم ــاعدی نداش دامی وضعیت مس
ــبت به قبل را  ــان تامین و توزیع نهاده نس ــل، مدت زم حمل ونق

بیشتر کرده است�
دول�ت در مردمی س�ازی یارانه ب�ه وعده های خود  �

عمل نکرد
وی با اشاره به پیامدهای اصالح نظام یارانه برای تولیدکنندگان 
گفت: بنابر برنامه ای که به دولت پیشنهاد داده بودیم، نباید حذف 
ارز ترجیحی تبعات سنگینی روی دوش فعاالن صنعت دام وطیور 
ــال جاری با موضوع اصالح  ــت، اما از 21 اردیبهشت س می گذاش
ــار سنگینی بر صنعت طیور وارد شد� این شرایط  نظام یارانه، فش
ــا هیچ دوران  ــخت بود که ب ــدگان به گونه ای س ــرای تولیدکنن ب
ــات مدیره  ــت� رئیس هی ــه نیس ــی این صنعت قابل مقایس بحران
ــرمایه در  ــه مرغداران میهن، باالبودن حجم نقدینگی و س اتحادی
گردش موردنیاز برای ادامه فعالیت اقتصادی را از مشکالت جدی 
ــاالن صنعت دام و طیور اعالم کرد و افزود: پس از اصالح نظام  فع
ــر افزایش یافت و  ــواد اولیه به یکباره 5 تا 6 براب ــه، قیمت م یاران
ــداران در تامین مواد اولیه، جوجه، نهاده های دامی و��� دچار  مرغ
ــویی کاهش مصرف ناشی از افزایش قیمت  ــکل شدند و از س مش
ــده و به طبع نرخ نهایی کاال، فشار مضاعف بر تولیدکننده  تمام ش
ــت تولید تخم مرغ نیز  ــئول درباره وضعی وارد کرد� این مقام مس
ــاله است و مرغدار ناچار است  ادامه داد: روند تولید تخم مرغ 2 س
ــد؛  ــرایطی به تولید ادامه دهد تا دوره تولید به پایان برس با هر ش
ــود بی آنکه دولت  ــنگینی بر مرغدار وارد می ش ــار س بنابراین فش
ــد� وی با اشاره به اینکه دولت در بحث مردمی  حمایتی کرده باش
ــت،  ــازی یارانه ها به هیچ یک از وعده های خود عمل نکرده اس س
ــود آنکه دولت وعده حمایت از تولید را داده بود،  بیان کرد: باوج
ــت که اگر 5 تا  ــد� این در حالی اس ــدام را انجام ندادن ــا هیچ ک ام
ــی از آزادسازی ارز را برای صنعت هزینه  10 درصد از درآمد ناش
ــکلی  ــرده بود، تولیدکنندگان برای حفظ واحد تولید خود مش ک
ــانی با انتقاد از عملکرد بانک ها در 2 ماه گذشته  ــتند� کاش نداش
گفت: بانک های دولتی و خصوصی در ماه های اخیر تخصیص وام 
را روی تولیدکنندگان بستند، حتی وام های تکلیفی هم با تاخیر 
ــت می کنند که این امر موجب گالیه مندی تولیدکنندگان  پرداخ
ــرمایه  ــتند با س ــد، چراکه باوجود گرفتاری فراوان مجبور هس ش

خودشان به تولید ادامه دهند�
ــن درباره اقدامات  ــات مدیره اتحادیه مرغداران میه رئیس هی
ــد از اصالح نظام یارانه از تولیدکنندگان گفت:  حمایتی دولت بع
ــد تضمینی به نرخ  ــازی یارانه ها، قرار بود خری ــس از مردمی س پ

ــود، این در حالی است که خرید تضمینی باوجود  واقعی انجام ش
ــیار کمی از مرغدار انجام شده و حتی  مقدار محدود با قیمت بس
وجه آن هم با تاخیر پرداخت می شود� همچنین قرار بود دولت از 
نظر تامین نقدینگی، صنعت را حمایت کند که متاسفانه فقط 20 

تا 30 درصد تولیدکنندگان مشمول حمایت شدند�
ــداران میهن، بعد از  ــس هیات مدیره اتحادیه مرغ به گفته رئی
اصالح نظام یارانه قرار بود مشوق صادراتی و تامین و توزیع نهاده 
به صورت مدت دار در اختیار مرغدار قرار گیرد و از طرفی کاالبرگ 
ــی اقتصادی بر مرغ و  ــوء این جراح ــور جلوگیری از اثر س به منظ
ــود که متاسفانه هیچ یک از  تخم مرغ به مصرف کننده پرداخت ش

این وعده ها تابه امروز عملیاتی نشده است�
سامانه بازارگاه به بخش خصوصی واگذار شود �

کاشانی با اشاره به تاثیر ایجاد سامانه بازارگاه بر تسهیل فرآیند 
توزیع نهاده های دامی، عنوان کرد: بازارگاه صرفا یک سامانه است 
ــفافیت کمک کند� ــت می تواند به فرآیند ش ــه با عملکرد درس ک

بدون تردید ایجاد سامانه به خودی خود نمی تواند نیاز واحدهای 
تولیدی به مواد اولیه را تامین کند و باید شرایط برای آن گروه از 
بازرگانانی که برای تامین کاالی اساسی به کمک دولت آمده اند، 
ــود تا آنها بتوانند با تامین به موقع کاالی موردنیاز کشور  مهیا ش
ــه بخش تولید و مصرف کمک کند� رئیس هیات مدیره اتحادیه  ب
مرغداران اتحادیه میهن با بیان اینکه سامانه بازارگاه تابلویی برای 
ــفاف است، گفت: اگر دولت مسیر  خریدوفروش و در عین حال ش
ــد و در کار بخش خصوصی دخالت  ــهیل کن واردات نهاده را تس
ــفافیت و نظارت خوب  ــبب ایجاد ش ــامانه بازارگاه به س نکند، س
است، اما در شرایط کنونی که این سامانه در اختیار دولت است، 
ــود� وی در واکنش  ــتفاده می ش از آن در جهت منافع دولتی اس
ــازارگاه بیان  ــامانه ب ــاده دامی در س ــت پیش خرید نه به سیاس
ــامانه بازارگاه نمی تواند  ــرد: باوجود آنکه بخش خصوصی در س ک
ــتیبانی امور دام  تا 5 ماه امکان  پیش فروش انجام دهد، اما از پش
ــاد امتیاز برای  ــن امر به منزله ایج ــد وجود دارد که ای پیش خری
ــامانه بازارگاه است، زیرا اگر قرار است پیش فروش  دولتی ها در س
ــرایط برای همه آزاد باشد تا رقابت پذیری  انجام شود باید این ش

حفظ شود�
ــت ارزی الزم  ــا پس از اصالح سیاس ــانی درباره اینکه آی کاش
است تا خریدوفروش نهاده دامی از طریق سامانه بازارگاه صورت 
بگیرد، خاطر نشان کرد: سامانه بازارگاه، کپی برداری از سامانه  های 
ــت و در همه دنیا نیز این گونه است، اما مسئله ای که  خارجی اس
ــامانه بازارگاه در ایران وجود دارد این است که  درباره عملکرد س
ــته باشد و تنها  ــامانه دخالت داش دولت نباید در عملکرد این س
مسیر توزیع نهاده از مبدأ تا مقصد را برای نهادهای نظارتی شفاف 
ــخص  ــامانه بازارگاه برای مردم نیز مش کند� همچنین فعالیت س
می کند ذرت، جو و سویا از کدام بندر و کشور آمده و کجا مصرف 
ــاده دامی به بخش  ــد توزیع نه ــر واگذاری فرآین ــود� وی ب می ش
خصوصی تاکید کرد و گفت: دولت باید تنها تسهیل کننده مسیر 
واردات کاال به کشور باشد و توزیع آن را به بخش خصوصی واگذار 
ــی پس از تحویل گرفتن  ــک فعاالن بخش خصوص کند� بدون ش
ــهل ترین، کوتاه ترین و کم هزینه ترین  ــد توزیع می توانند س فرآین

شیوه برای رساندن کاالی اساسی به بازار را پیدا کنند�
ــاره به اینکه  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اش
ــامانه بازارگاه  ــتیبانی امور دام در س پیش خرید نهاده مازاد از پش
ــت رقابت پذیری را از بین می برد، تصریح کرد: ما طی نامه ای  حال
به وزیر جهاد کشاورزی اعتراض خود را در این باره اعالم کرده ایم� 
ــنهاد ما این است که اگر قرار بر توزیع نهاده دامی به صورت  پیش
ــی هم باید  ــوع برای بخش خصوص ــت، این موض پیش خرید اس
ــرکت های واردکننده که اعتبار دارند، بتوانند از  ــد تا ش آزاد باش
ــد و این موضوع صرفا  ــن کار را انجام دهن ــق پیش فروش ای طری
ــود� بدون تردید اتخاذ چنین  ــرکت های دولتی محدود نش به ش
ــرکت های دولتی به صالح نیست و رقابت پذیری  امتیازی برای ش

را از بازار می گیرد�
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رانت 100درصدی در 
توزیع نهاده های دامی
رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: در توزیع نهاده های دامی 

از طریق سامانه بازارگاه، مجموعه ای از امضاهای طالیی وجود دارد. 
ــار کرد: در حال حاضر  ــان در گفت وگو با خبرنگار دنیای غالت اظه ــور پوری منص
توزیع نهاده دامی آزاد است و چیزی به اسم توزیع نهاده دولتی نیست� هرچند بعد 
ــتیبانی امور دام در تهاتر با  ــی از واردات نهاده پش ــازی قیمت قرار بود بخش از آزادس
ــود، اما طرح موفقی نبود� وی افزود: طرح تهاتر نهاده با دام، تنها برای  دام انجام ش
دامداری های بزرگ و شیری مناسب است اما برای دامداری های متوسط و کوچک 
ــده و  ــدن قیمت نهاده های دامی ش که امکان این کار را ندارند، موجب  گران تر ش
ــان می دهد�  ــت و مرغ محصوالت لبنی هود را نش تبعات آن با باال رفتن قیمت گوش
رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور ادامه داد: به هرحال نباید فراموش کرد که 
ــنتی و سبک  ــور مربوط به دامداری های س ــت کش حجم زیادی از تولید دام و گوش
ــت که آنها با موضوعات سامانه بازارگاه آشنایی ندارند و تنها دامداری های بزرگ  اس
ــت� این مقام  ــده اس ــازارگاه ورود کرده اند و از این طریق نهاده به آنها توزیع ش ــه ب ب
مسئول صنفی تصریح کرد: در شرایط فعلی، قیمت نهاده دامی در سامانه بازارگاه با 
بازار آزاد تفاوتی ندارد، اما از لحاظ قیمتی پس از آزادسازی و حذف ارز، قیمت نهاده 
ــده تولید گوشت و  ــبت به قبل، 6 برابر افزایش یافته و بدین ترتیب هزینه تمام ش نس
مرغ نیز چند برابر شده که در نهایت این امر منجر به نوسانات محصوالت پروتئینی 
و کاهش سرانه مصرف شده است� پوریان درباره تاثیر ایجاد سامانه بازارگاه در تامین 
ــیری  ــامانه بازارگاه تنها در دامداری های بزرگ ش نهاده برای دام ها، گفت : ایجاد س
ــته است�  ــاله تاثیری نداش ــفند و گوس اثرگذار بوده و در روند تامین نهاده برای گوس
ــور درباره وجود امضاهای طالیی در توزیع  ــورای تامین کنندگان دام کش رئیس ش
نهاده های دامی، اظهار کرد: در بحث توزیع نهاده های دامی، 100 درصد رانت وجود 
ــت تا رقابتی؛ بنابراین  دارد و باید این نکته را گفت که اقتصاد صنعت دام رفاقتی اس
ــکل بگیرد که همین  ــده مجموعه ای از امضاهای طالیی ش همین موضوع سبب ش
معضل بزرگ، اقتصاد دام و گوشت کشور را گرفتار کرده است� این مسئول صنفی در 
پاسخ به سوالی مبنی براینکه در گزارش مشترک کسب وکار شریف با اتاق تهران به 
تداوم رانت و فساد در توزیع نهاده های دامی پس از اجرای بازارگاه تاکید شده، دلیل 
ــت، اظهار کرد: واگذاری توزیع نهاده های دامی به اتحادیه ها و تعاونی  این امر چیس
منجر به بروز مشکالتی در صنعت دام شده، چراکه برخی دامداران نمی توانند به طور 
مستقیم در سامانه بازارگاه ثبت نام کنند که براین اساس، بخش اعظم نهاده توسط 
بخشی از اتحادیه ها در اختیار دامداران خارج از لیست قرار می گیرد� رئیس شورای 
ــوالی مبنی براینکه آیا نهادهای نظارتی  ــور در واکنش به س تامین کنندگان دام کش
برای جلوگیری از توزیع رانت نهاده در سامانه بازارگاه می توانند اقدامات موثری انجام 
ــتردگی حوزه دام و طیور، نهادهای  دهند یا خیر، تصریح کرد: با توجه به وجود گس
نظارتی چقدر می توانند جلوی تخلفات را بگیرند؟! پوریان یادآور شد: بدون شک در 
ــکالتی وجود  فرآیند تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده های دامی، همواره مش
ــرکتی که در ماه های اخیر انتقادات  ــرکت ها همانند ش ــته تا جایی که برخی ش داش
زیادی به آن وارد بود، از بخش اعظمی از دامداری ها برای خرید نهاده پول دریافت 
ــور  ــورای تامین کنندگان دام کش کردند، در حالی که نهاده ای در کار نبود� رئیس ش
ــکالت اخیری که در بازار از سوی شرکت فوق الذکر  ــان کرد: با توجه به مش خاطرنش
ــامانه بازارگاه مشکالتی از قبیل رانت، امضاهای  ــد می توان گفت فعالیت س ایجاد ش

طالیی و توزیع اشکال دار نهاده دامی را به دنبال داشته است�

 واگذاری توزیع نهاده های دامی 
به اتحادیه ه��ا و تعاونی منجر به 
ب��روز مش��کالتی در صنعت دام 
برخ��ی دامداران  ش��ده، چراکه 
نمی توانن��د به طور مس��تقیم در 

سامانه بازارگاه ثبت نام کنند
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 توزیع  حلقه جدا نشدنی
 از زنجیره تولید 

محس�ن حاف�ظ، رئیس انجم�ن تامین کنن�دگان عمده 
نهاده ه�ای دام�ی: فعالیت صن�ف توزیع کنن�دگان عمده 
نهاده ه�ای دام و طی�ور در ایران، همزمان ب�ا آغاز به کار 
مرغداری و دامداری صنعتی، به بیش از ۵0 س�ال گذشته 
بازمی گ�ردد. این صن�ف روزهای نخس�ت فعالیت خود را 
از می�دان امین الس�طان به صورت انب�ارداری آغاز کرد و 
همزمان با رشد صنعت دام و طیور، صنف توزیع کنندگان 
نیز دامنه فعالیت های خود را بیش ازپیش گسترش دادند.
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ــص ارز ترجیحی برای واردات نهاده های  ــدن منابع ارزی دولت و تخصی با محدود ش

ــور، شاهد اتخاذ تصمیمی مبنی بر توزیع نهاده های دامی از طریق سامانه  دامی به کش

بازارگاه بودیم که این سامانه توسط بخش آی تی بانک کشاورزی و به واسطه قرارداد این 

بانک با وزارت جهادکشاورزی وارد فاز اجرایی شد� با شروع فعالیت سامانه بازارگاه برای 

گام اول، کنجاله سویا و بعد از آن، ذرت برای توزیع بارگذاری شد�

ــامانه ای برای  ــامانه بازارگاه این بود که س ــفانه یکی از ایرادات اجرای طرح س متاس

ــد مراجعان  ــتوانه تجربه صنفی ایجاد و همین امر موجب ش فعاالن اقتصادی بدون پش

ــند، اما پس از مدتی بخشی از  ــکالت زیادی دست به گریبان باش ــامانه با مش به این س

ــد� نکته حائز اهمیت  ــطه کمک فعاالن صنفی حوزه توزیع برطرف ش ــکالت به واس مش

ــط انجمن توزیع کنندگان، شاهد اتخاذ  ــت که پس از رفع باگ های سامانه توس این اس

ــامانه بازارگاه  ــت توزیع کنندگان از فعالیت در س ــی مبنی بر کوتاه کردن دس تصمیمات

ــتقیم توسط واردکنندگان  ــد نهاده های دامی به طور مس بودیم� به همین دلیل مقرر ش

ــال در صنعت دام و طیور بودند،  ــار مصرف کنندگان که همان تولیدی های فع در اختی

قرار بگیرد�

30 هزار واحد در صنعت دام و طیور فعالیت می کردند، اما با توجه به اینکه امکانات 

ــی نبود، در این  ــدگان برای توزیع نهاده های دام ــتیکی کافی در اختیار واردکنن لجس

فرآیند مشکالتی ایجاد شد�

ــت که دولت  ــطه واردکنندگان تا زمانی ادامه داش روند توزیع نهاده های دامی به واس

ــرای واردات نهاده های دامی را به ارز نیمایی تبدیل کند  ــم گرفت ارز ترجیحی ب تصمی

ــت توزیع کنندگان به فرآیند رساندن  ــتر بازگش و تغییر مبنای نرخ ارز برای واردات بس

ــیده نیست که تغییر یکباره نرخ ارز از  ــی پوش کاال به تولیدکنندگان را مهیا کرد� برکس

ترجیحی به نیمایی و 6 برابر شدن قیمت ها برای تولیدکنندگان، چالش تامین نقدینگی 

را ایجاد می کرد، به همین دلیل وزارت جهادکشاورزی برای عبور از این معضل از طریق 

ــرای از میان بردن  ــدند تا توزیع کنندگان ب ــی با انجمن توزیع کنندگان بر این ش رایزن

شکاف نقدینگی وارد عمل شوند� با توجه به اینکه تامین نقدینگی برای تولیدکنندگان 

کاری ملی بود، ما در انجمن تالش کردیم برای جلوگیری از تحمیل فشارهای مضاعف 

به تولیدکنندگان وارد عمل شویم و کمک کنیم تا بحران تبدیل نرخ ارز کمترین صدمه 

ــه صنعت دام و طیور وارد کند� فرازوفرودهایی در بازار و روند فعالیت انجمن ایجاد  را ب

ــاهد این امر هستیم که انجمن  ــت سر گذاشتن شرایط گذشته امروز ش ــد، اما با پش ش

توزیع کنندگان عمده نهاده های دامی به عضویت بسیاری از تشکل های بزرگ از جمله 

ــیون طیور و سازمان تعاون روستایی درآمده و به شعار» توزیع حلقه جدانشدنی  فدراس

ــد� در حال حاضر نیاز به  ــازار نهاده های دامی نقش آفرینی می کن ــره تولید« در ب زنجی

ــود، زیرا این بخش از فعاالن  ــور به شدت احساس می ش فعالیت توزیع کنندگان در کش

ــای تولیدی و کمک به ماندگاری آنها  ــادی عالوه بر تامین نقدینگی برای واحده اقتص

ــازار می توانند با پیگیری و رصد توزیع کاال به تامین به موقع نهاده برای واحدهای  در ب

ــده نهاده های دامی به دلیل  ــفانه فعالیت توزیع کنندگان عم تولیدی کمک کنند� متاس

نداشتن تشکلی واحد سال ها مهجور مانده، اما با شروع به فعالیت انجمن توزیع کنندگان 

عمده نهاده های دامی با 140 عضو حقوقی فعال در سراسر کشور شاهد این امر هستیم 

ــه توزیع کنندگان عمده نهاده های دامی می توانند در تصمیم گیری های کالن در بازار  ک

بزرگ نهاده های دامی نقش آفرینی کنند�
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وعده ها پس از اصالح نظام 
یارانه محقق نشد

مدیرعامل اتحادیه دام س�بک گفت: با توجه ب�ه فراوانی نهاده دامی و 
عرضه کمتر از نرخ مصوب، قیمت گذاری دس�توری معنایی ندارد.  افشین 
صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک در گفت وگو با خبرنگار دنیای 
غالت با اش�اره به ضرورت تامین نهاده دامی از بازار خارج اظهار کرد: در 
حال حاضر، مقدار محدودی ذرت موردنیاز به س�بب آب بر بودن در داخل 
تولی�د می ش�ود، چراکه دیگر محصوالت همچون گندم اولویت اس�ت. بر 
این اس�اس تولید ذرت اولویت نیس�ت و قطعا از مبادی خارج باید تامین 
ش�ود.  وی با اش�اره به اینکه ۶0 تا ۷0 درصد جو موردنیاز از داخل تامین 
می ش�ود، افزود: با توجه به آنکه اولویت نخس�ت ما زراعت گندم اس�ت؛ 
بنابراین کس�ری نیاز جو را از خارج وارد می کنیم. صدردادرس ادامه داد: 
برای کاهش وابستگی به مبادی خارج راهکار این است که به سمت وسوی 
محص�والت مقاوم به ش�وری زمی�ن که نیاز آب�ی کمتری دارن�د، برویم.  
وعده های سامانه بازارگاه محقق نشد/ سامانه بازارگاه در فرآیند تسهیل 
نهاده های دامی اثری نداش�ت مدیرعامل اتحادیه دام س�بک درباره نقاط 
ضعف و قوت س�امانه بازارگاه گفت: از نظر من سامانه بازارگاه، نقطه قوتی 
ب�رای بازار دام ندارد؛ بنابراین از همان ابتدای فعالیت س�امانه بازارگاه در 
سال ۹8 به دالیل گوناگون حقوقی، قانونی و اجرایی با این سامانه مخالفت 
کردیم و تجربه 2 ساله س�امانه بازارگاه نشان می دهد اعتراض بر کارکرد 
س�امانه ب�ازارگاه بجا ب�ود.  وی در ادامه افزود: یک�ی از مهم ترین دالیلی 
که س�امانه بازارگاه به لحاظ عملیاتی مشکل داش�ت، این بود که بخشی 
از نقدینگ�ی اتحادیه ها که متعلق به تولیدکنندگان اس�ت، از دسترس�ی 
اعضا خارج ش�ود، این در حالی اس�ت که در گذشته در بازار سنتی نهاده 
به راحت�ی در اختیار اعضا قرار می گرف�ت.  صدردادرس با انتقاد از محقق 
نشدن وعده سامانه بازارگاه گفت: باوجود آنکه وعده داده بودند که نهاده 
اعتب�اری در بازارگاه قرار دهن�د، اما این وعده تا آخر عملیاتی نش�د. از 
سویی هم این سامانه موانع قانونی داشت به طوری که با قانون بهبود محیط 
کسب وکار و قانون تجارت الکترونیک در تناقض بود.  مدیرعامل اتحادیه 
دام سبک با تاکید بر تناقض سامانه بازارگاه با قانونی مدنی کشور، افزود: 
در موض�وع آری�و تجارت تمامی تولیدکنندگان که پ�ول خود را از طریق 
س�امانه پرداخت کردند، نتوانس�تند از لحاظ حقوقی حقشان را بگیرند و 
با وج�ود پرداخت وجه نهاده به طور کامل، افراد ناگزیر به پرداخت دوباره 
وجه شدند. در حالی که به لحاظ قانونی و شرعی وقتی وجهی به طور کامل 
پرداخت می ش�ود، مال متعلق به آن فرد اس�ت.  ص�دردادرس ادامه داد: 
سامانه بازارگاه در دور جدید فعالیت خود باوجود حذف ارز ترجیحی، قرار 
بود هیچ مانعی برای خریدوفروش نهاده ایجاد نکند، اما اکنون این سامانه 

مشکالتی ایجاد کرده که نظام سهمیه بندی را می توان نام برد. 
اظهار کرد: براس�اس وعده مس�ئوالن و بررسی بازار برای واردات نهاده 
با ارز نیما محدودیتی وجود ندارد و اکنون واردکنندگان به س�هولت وارد 
می کنن�د و هم�واره نهاده زیرنرخ مص�وب در بازار عرضه می ش�ود که با 
این وجود، جای این س�وال مطرح است که سیس�تم سهمیه بندی به چه 

معناست؟ 

وعده های وزارت جهاد بعد از اصالح نظام یارانه روی زمین ماند  �
مدیرعامل اتحادیه دام س�بک با انتقاد از عدم تحقق وعده های وزارت 
جهاد بعد از اصالح نظام یارانه، گفت: باوجود آنکه مسئوالن وزارت جهاد 
قبل از حذف ارز ترجیحی در جلس�ه با تش�کل ها و اتحادیه ها وعده های 
متعددی دادند تا تشکل ها نس�بت به اصالح نظام یارانه به سبب مفاسد 
زیاد این حوزه موافقت کردند، اما بعد از حذف ارز قول ها اجرا نش�د و در 
صورت تحقق، ناقص انجام ش�د. به عنوا ن مثال، تس�هیالتی که قرار بود 
از طریق دامدارکارت پرداخت ش�ود به همه دامداران تعلق نگرفت یا به 
آنهای�ی هم که تعل�ق گرفت نصف این رقم پرداخت ش�د، همچنین قرار 
ب�ود نهاده مدت دار در اختیار دامدار و مرغدار قرار بگیرد و قیمت گذاری 
دس�توری هم حذف ش�ود ک�ه متاس�فانه هیچ یک از وعده ه�ا عملیاتی 
و محق�ق نش�د.  وی ادام�ه داد: پرداخت کاالبرگ الکترونی�ک، از دیگر 
وعده های حذف ارز ترجیحی بود که متاس�فانه این اتفاق نیفتاد و اخیرا 
ه�م وزیر کار اعالم کرده کاالبرگ اختیاری اس�ت و مردم خود می توانند 
انتخ�اب کنند که کاالبرگ داش�ته باش�ند یا یارانه نقدی. براین اس�اس 
هیچ یک از سیاست های حمایتی اجرا نشد و تنها در حد وعده باقی ماند. 
مدیرعامل اتحادیه دام س�بک با انتقاد از سیاست حمایتی تهاتر نهاده با 
دام، بیان کرد: بعد از اصالح نظام یارانه، شرکت پشتیبانی امور دام اعالم 
کرد که آمادگی تهاتر پول گوشت دامداران با نهاده را دارد. در آن مقطع، 
قیم�ت نهاده پش�تیبانی 10 هزار و ۷00 تومان بود که در مقایس�ه با بازار 
باالتر بود، ام�ا اکنون باوجود تاخیر چندماهه در پرداخت پول دامداران، 
اما مج�دد قیمت نهاده تهات�ری را افزایش دادند ک�ه نمی دانیم این چه 
حمایتی اس�ت؟ در صورتی که طبق قرارداد 2 ماه بعد از خرید باید پول 
دام�دار پرداخت می ش�د، اما اکنون باوجود آنکه چندم�اه پول دامدار را 
نگه داشتند، این موضوع را مطرح می کنند.  این فعال بخش خصوصی با 
اشاره به عملکرد وزارت جهاد در حوزه صیانت از بخش خصوصی،اذعان 
کرد: در قانون بهبود محیط کس�ب وکار به صراحت اعالم ش�ده اگر نهاد 
دولتی می خواهد در حوزه کس�ب وکار تغییراتی ایجاد کند، مس�ئله را با 
تش�کل های اقتصادی ذی ربط، اتاق بازرگانی و تع�اون در اختیار بگذارد 
و نظر تش�کل ها را در تصمیم گیری لحاظ کند، همچنین بنابر 2 بخشنامه 
معاونت ریاست جمهور در اردیبهشت و شهریور بر این قانون تاکید شد، 
اما شاهدیم که در بسیاری از موارد تصمیماتی به فعاالن ابالغ می شود که 

مغایر قانون و ابالغ این 2 بخشنامه است.
تولیدکنندگان استقبالی از طرح پیش خرید نهاده نمی کنند �

وی در واکنش به سیاست پیش خرید نهاده یا خرید نهاده مازاد از سوی 
پش�تیبانی امور دام، تصریح کرد: در حال حاض�ر قیمت هرکیلوگرم جو 
خارج�ی در بازارگاه حدود 10 هزار تومان اس�ت، در حالی که نرخ مصوب 
پش�تیبانی امور دام 12 هزار و ۳00 تومان اس�ت که با وجود فراوانی کاال 
و ارزان بودن قیمت بازار نس�بت به ب�ازارگاه، پیش خرید معنا ندارد. اگر 
ب�ا پیش خرید نهاده با قیم�ت ارزان تر در اختیار مرغدار ی�ا دامدار قرار 

می گرفت، در آن صورت استقبال برای خرید بود. 
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طرح موضوع:  �
ــه بودجه 1401 به اهداف حمایت از تولید داخلی، بهبود  ــی که در مبانی تهی در حال
درآمد کشاورزان، تأمین کاالهای اساسی و ارتقای امنیت غذایی، جلوگیری از افزایش 
ــی  ــده، اما تغییر مبنای نرخ تأمین ارز کاالهای اساس ــاره ش قیمت ها و ثبات در بازار اش
ــته فعالیت ها خود  و افزایش حدود 6 برابری آن و حذف یارانه های انرژی در برخی رش
ــایر اهداف  ــفاف و صریح، زمینه افزایش قیمت ها را فراهم و در نتیجه تحقق س به طور ش
ــذف ارز ترجیحی به دنبال  ــت� در حالی که دولت با ح ــا چالش مواجه کرده اس ــز ب را نی
ــری بودجه و به دنبال آن، جلوگیری از افزایش تورم ناشی از راه های  ــکاف کس کاهش ش
ــری بودجه بود، اما با تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان با اعمال پرداخت  تأمین کس
یارانه نقدی و معیشتی از یک سو و عدم توجه به توان و قدرت تامین کنندگان نهاده ها و 
کاالهای مربوط به زنجیره نهاده های مذکور و به ویژه مرغداران از سوی دیگر، در عمل 
ــد قیمت ها در گروه کاالهای مربوطه شده  ــکاف عرضه و تقاضا و به تبع آن، رش باعث ش
ــادی مصرف، تا بیش از 30 درصد  ــت مرغ به دلیل عدم توجیه اقتص ــال تولید گوش و عم

کاهش یافت�
الف – تأمین نهاده:  �

در 4 ماه گذشته به دلیل تغییر نرخ ارز نهاده های اصلی خوراک مرغ از 22 اردیبهشت 
ــی از مبالغ  ــکالت ناش ــه نقدینگی 6 برابری مرغداران، مش ــدید ب ــاه جاری و نیاز ش م
ــت مرغداران از محل ارز  ــده بابت مطالبات نهاده ای 2 ماه فروردین و اردیبهش بلوکه ش
ــت، ضعف  ــه هنوز نیز مقداری از آن باقیمانده و مورد مطالبه مرغداران اس ــی ک ترجیح
ــده متناسب با نیاز واقعی مرغداران،  ــدید در اجرا و تحقق حمایت های پیش بینی ش ش
ــهم باالی واردات نهاده  ــامانه بازارگاه و س چالش های حاصل از نحوه توزیع نهاده در س
ــی از محدودیت های این نهاد برای رقابت با  ــتیبانی اموردام و مشکالت ناش ــط پش توس
ــکالت جدی مواجه کرده  بخش خصوصی، واردکننده نهاده، نه تنها مرغداران را با مش
ــابه رقیب خصوصی  ــده در روند خرید به قیمت حداقل مش ــتباهات عدی ــل اش و به دلی
ــارات ناشی از طوالنی شدن زمان ترخیص و کاهش قابل توجه  ــکالت و خس داخلی، مش
کیفیت نهاده مورد عرضه، باعث هدررفت سرمایه ملی شده، بلکه تحمیل های ناصواب 
ــکایت  ــور بارگذاری کرده که همواره مورد ش و غیرقانونی را هم بردوش مرغداران کش
ــت اشتباه و بی برنامگی در نحوه تأمین نهاده باعث ایجاد یک  ــت� ادامه این سیاس آنهاس
دوگانگی غیرموجه نزد مرغداران شده و بالتکلیفی شدید آنها برای هرگونه تصمیم برای 
ادامه فعالیت تولید یا شروع دوره تولید بعدی شده و به دلیل ادامه اوضاع نابسامان توزیع 

ــیار  نهاده بدون ارائه راهکاری اطمینان بخش برای تأمین نقدینگی موردنیاز و زیان بس
ــدید  ــت مرغ و تخم مرغ به مدت طوالنی تا به امروز، باعث کاهش ش زیاد فروش گوش
جوجه ریزی یا حذف قابل توجه مرغان تخم گذار حتی با سن کمتر از سن اقتصادی مرغ 

)90 هفته( شده و تا کنون هیچ راهکار اطمینان بخشی برای آینده ارائه نشده است�
ب- توزیع نهاده: �

ــکاالت آن برطرف  ــامانه بازارگاه مهم ترین اش ــت زمان از راه اندازی س گرچه با گذش
ــط دولت باوجود آزادسازی نرخ ارز، همواره  ــامانه توس ــده، اما به دلیل راهبری این س ش
دخالت های برهم زننده و مشکل آفرین دولت که گاه غیرقانونی هم هست، باعث نگرانی 
ــفته مصرف  ــش هزینه ها در قبال بازار آش ــار آنها را برای کاه ــده و اختی ــداران ش مرغ
ــلب می کند که از جمله آنها الزام غیرقانونی به خرید اجباری 80 درصد  محصوالت س
ــتیبانی اموردام در بازارگاه است� از سوی دیگر،  ــهمیه مرغدار از محل نهاده های پش س
افزایش افسارگسیخته نرخ کرایه های حمل نهاده ها یا مشکالت جدی تأمین تریلرهای 
ــی متولیان دولتی در  ــکل و بالتکلیف ــع ضروری و گاه توأمان هردو مش ــل در مواق حم
ــه مرغداری ها دارد،  ــی در انتقال نهاده از بنادر ب ــن بخش که تأثیر مهم ــاماندهی ای س
ــتای ادامه  ــامان امور با هدف تضمینی در راس همواره مرغداران را برای اطمینان از س
روند جوجه ریزی و تولید محصوالت طیور با چالش جدی همراه کرده که امید است به 

آن توجه ویژه ای داده شده و تدبیر الزم برای آن اندیشیده شود�
ج- کیفیت نهاده:  �

ــور، تأمین نهاده مطلوب و  ــکالت موجود در فرآیند مرغداری کش ــی از دیگر مش یک
ــامانه بازارگاه راه حلی را ارائه نمی کند و مرغداران  ــت که در این زمینه س باکیفیت اس
نیز که گاهی با نهاده تحویلی بسیار بی کیفیت و گاه فاسد روبه رو می شوند، جز تحمل 
ــخص را می توان به  ــکالت مش ــارت آن چاره ای ندارند�  در این زمینه، یکی از مش خس
ــتفاده در  ــویای داخلی ارتباط داد که به دلیل تکنولوژی کهنه مورداس تولید کنجاله س
کارخانجات روغن کشی داخلی، کنجاله حاصله نه تنها از لحاظ ترکیب اسیدآمینه ای با 
نواقصی همراه است و مشکالت گوارشی و کانی بالیسم در مرغان را تشدید می کند، بلکه 
گاهی میزان پروتئین تام آن نسبت به کنجاله های وارداتی به طور قابل توجهی پایین تر و 
رطوبت آن باالتر است که بدیهی است منجر به کاهش هضم خوراک و کاهش بهره وری 
ــتا الزم است در سیاست تفاوت  ــود و در این راس تولید در کالن اقتصاد مرغداری می ش
تعرفه واردات کنجاله در برابر دانه سویا، تجدیدنظر جدی شده و تعرفه واردات کنجاله 

نیز مشابه دانه به یک درصد تقلیل یابد� 

 صنعت طیور  در هزارتوی

 تأمین و توزیع نهاده های دامی

سیدفرزاد طالکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران
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نقش نهاده های دامی
 در بقاء امنیت غذایی

امیررضا بیدگلی، عضو هیات مدیره انجمن طیور:
ــاد، جامعه و  ــت! حال کل اقتص ــال صنعت دام و طیور خوب نیس ــن روزها ح ای
ــرد؟ جز اینکه به فردایی  ــم تعریفی ندارد� چه باید کرد؟ چه می توان ک ــگ ه فرهن
سرشار از خرد و معنویت و رفاه مردم و توسعه ایران امیدوار باشیم و برایش تالش 
کنیم� و گرچه بی گاه است، اما از خدا می خواهیم که: »حول حالنا الی احسن الحال« 
ــن به نهاده های خوراک به ویژه ذرت  ــتگی بنیادی صنعت دام و طیور و آبزیان، وابس
ــان از مرز 9 میلیارد  ــو دارد� همگان می دانند که با عبور جمعیت جه ــویا و ج و س
ــد به این نهاده های ارزشمند برای تغذیه  ــا الزم باش نفر در 2، 3 دهه آینده، چه بس
انسان ها یا تبدیل به چیزهایی با ارزش افزوده بیشتر نیاز داشته باشیم� پس بسیاری 
ــت وجوی راهکارهای نوآورانه برای پیروزی  ــرکت ها و دولت ها در جس از ش
ــتار تالش می کنم مروری  ــتند� در این نوش بر چالش های آینده  هس
ــته باشم�  ــت وار بر این چالش ها و برخی راهکارها داش فهرس
ــد که در فرصت های دیگر، بتوانم به هر یک از آنها  امی

ژرف تر بپردازم� 
ــمندان و  ــروز در میان دانش ــه ام آنچ
فعاالن کسب وکار صنعت طیور به 
مباحثه گذاشته می شود و 
ــا و  در کنفرانس ه

ــگاه های تخصصی موردنظر و عرضه قرار  نمایش
می گیرد را می توان در فهرست زیر بیان کرد:

ــهم پروتئین )گوشت( طیور در  1- تغییر س
سبد مصرفی جهانی: به دالیل متعدد و متنوع، 
ــرایط اقتصادی  ــیاری از کشورها و با ش در بس

ــت، مرغ، گاهی تخم مرغ و دیگر انواع  ــهم گوش و اجتماعی و فرهنگی متفاوت، س
ــت گوسفند و گاو،  ــبت از میزان مصرف گوش ــت و به نس پرندگان رو به افزایش اس

گوشت خوک و گاه حتی آبزیان کاسته می شود�
2- مقاومت میکروب ها به آنتی بیوتیک ها: استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها طی 
ــوری- موجب مقاوم  ــه در دیگر گونه های جان ــان و چ ــال اخیر- چه در انس 50 س
شدن بسیاری از میکروب ها به آنتی بیوتیک ها شده است� همه شرکت ها در تکاپوی 
ــتمر محصوالت طبیعی تر بسیار متنوع برای جایگزینی آنتی بیوتیک ها  نوآوری مس

به ویژه آنتی بیوتیک های محرک رشد هستند�
3- سالمت دستگاه گوارش: دستگاه گوارش طیور، رآکتور تبدیل نهاده غذایی به 
پروتئین ارزشمند است� آنتی بیوتیک های محرک رشد، سال ها برای بهبود عملکرد 
ــیاری از ترکیبات طبیعی با هدف گرفتن ارتقای  ــتفاده شدند� امروزه نیز بس آن اس
ــتگاه گوارش تولید و مصرف می شوند� می توان  ــالمت و بهینه سازی عملکرد دس س
ــه ترویجی یا خبرنامه  ــماره یک مجل ــال های اخیر، هیچ ش قاطعانه گفت که در س
ــو )فیزیولوژیک( و  ــی درباره یافته های ن ــوان یافت که مطلب ــی را نمی ت الکترونیک

راه حل های نو )تغذیه ای-دارویی( برای سالمت دستگاه گوارش نداشته باشد�
ــات 2 و 3 و همین طور دیگر  ــوتیکال ها)Nutraceuticals(: موضوع 4- نوتراس
ــعه مفهوم  ــت و پرورش طیور، موجب توس ــای بهبود تولید و بهداش چالش ه
ــه از ترکیب  ــت� این واژه ک ــده اس ــوتیکال ها ش جدیدی با نام نوتراس
ــه مفهوم  ــده، ب ــد آم Pharmaceutical + Nutrition پدی
ــبه دارویی/دارویی  ــی با کارکرد ش ــتفاده از مواد غذای اس
ــال اخیر  ــاره مي کند� باتوجه به آنکه در 20 س اش
ــول یا ترکیب جدید  اوال تقریبا هیچ مولک
ــده  ــه نش ــراع و عرض ــی اخت داروی
ــم تقریبا( و  ــد می کن )تاکی
ــری  جهت گی ــا  ثانی
ــه  ب ــی  جهان
سمت 
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ــت،  ــالم اس ــیمیایی، ارگانیک و س ــدون مواد ش ــدون آنتی بیوتیک و ب ــد ب تولی
نوتراسوتیکال ها نقش مهمی در حال و آینده صنعت دارند�

5- اصالح مستمر نژادی: در 50 سال اخیر، اصالح مستمر نژادهای تخم گذار و 
ــانده و چه بسا که با نتایج  ــتی، بهره وری تولید را به باالترین حد تصورات رس گوش
خارق العاده تری هم در سال های آینده روبه رو شویم� دست کم بدون شک می  توان 
ــال های آینده به سمت یافتن راه حل مشکالت و کاستی های  گفت جهت گیری س
ــی از اصالح نژادی روی سیستم های عضالنی- اسکلتی، قلب و عروق، کلیه ها  ناش

و کبد خواهد بود�
ــوالت طبیعی  ــت برای محص ــترش مفهوم و درخواس ــد ارگانیک: گس 6- تولی
 )GMO-Free/Non-GMO( ــی ژنتیک )ارگانیک( و بدون تغییرات مهندس
پدیده ای نو در صنعت و بازار طی دهه اخیر است� این مفهوم پابه پای مفاهیم باال، 

پیشران های اصلی در راستای تحقیق و تولید هستند و خواهند بود�
7- کمبود/گرانی پروتئین: افزایش جمعیت جهانی،  مسئله دسترسی به پروتئین 
ارزان و قابل مصرف را به یکی از چالش های اصلی تبدیل کرده است� در کنار تغییر 
ــت طیور، تصورات درباره  ــت بازار به سمت پروتئین/گوش ذائقه مصرف/ درخواس
پروتئین های مصنوعی روزبه روز بیشتر به مرز واقعیت نزدیک می شوند� در این باره 

نیز بعدا مفصل تر خواهم نوشت�
ــور دارند� گاه  ــا حض ــه ج ــا هم ــی )Mycotoxins(: قارچ ه ــموم قارچ 8- س
ــتند� پابه پای مفهوم سالمت گوارش،  ــان مفید است و گاه خسارت زا هس حضورش
ــین ها در خوراک دام و طیور نیز در مجالت و کنفرانس ها و  ــئله مایکوتوکس مس

خبرنامه ها و��� حضور دارند�
ــژه در بحران هایی مانند تجاوز  ــه کامل: کمبود و گرانی نهاده  ها، به وی 9- چرخ
ــت�  ــیه به اوکراین، مفهوم چرخه کامل را دوباره در برابر فعاالن قرار داده اس روس
چه کار کنیم که چیزی از این چرخه مواد غذایی هدر نرود؟ دورریزها و ضایعات 
را چطور دوباره به چرخه برگردانیم؟ به کدام حلقه؟ و چه تغییراتی را در حلقه ها 
ایجاد کنیم؟ چگونه مالحظات و مراقبت های بهداشتی را در کنار الزامات اقتصادی 

و مالی قرار دهیم؟
ــیه به اوکراین، برای  10- گلوکال فارمینگ )Glocal Farming( تجاوز روس
ــاس مزیت رقابتی بود،  ــت وجو و تکاپوی تولید محصوالت براس جهانی که در جس
ــی از جهان را در  ــد� بحران کمبود ذرت و گندم، بخش ــر به تغییر دیدگاه ش منج

ــی دیگر را  ــر را در لبه قحطی و بخش ــی دیگ معرض گرانی، بخش
ــان قرار داد و  ــدی برای امنیت غذایی ش ــرز نگرانی ج در م

خیلی زود مفهوم Global Farming )کشاورزی 
 Local Farming ــوم ــا مفه ــی( ب جهان

ــم  دره ــی(  محلی/مل ــاورزی  )کش
آمیخت و مفهوم جدید

Global+Local= Glocal را پدید آورد� این مفهوم در نهادهای سیاست گذار 
ــت و به زودی برنامه های مرتبط با خود را  ــو و نماس ملی و منطقه ای در حال نش

آشکار خواهد کرد�
ــت با توجه به اثرات مخرب متان در گرمایش زمین  11- حذف متان: سال هاس
و بحران های اقلیمی، همگان در جست وجوی راهکارهای نو برای حذف یا کاهش 

تولید متان هستند�
12- رفاه حیوانی: درست است که باید حیوانات را برای تامین پروتئین پرورش 
ــتیم، اما چگونه می توانیم با مالحظه اخالقی،  ــتارگاه بفرس دهیم و در آخر به کش
ــاخص های رفاه زندگی آنها را بهبود  ــان، ش در زمان عمر کوتاه و تحت اسارت ش

بخشیم؟ 
ــر رفاه حیوانی  ــالق تولید، تاثی ــوم، مفاهیم و موضوعات اخ ــای این مفه پابه پ
ــا و از همه مهم تر تغذیه گیاهی )وگان=  ــود کیفی محصوالت، ارگانیک ه روی بهب
ــده اند� امروزه چه  ــره مردمان وارد ش ــی روزم Vegetarian/Vegan( در زندگ
کسی را می توان یافت که حذف جوجه های مازاد یک روزه، یا حذف جوجه های نر 

نژادهای تخم گذار- که امکان تخم گذاری ندارند! برایش مهم نباشد؟
13- مقابله پایدار با بیماری ها: سال هاست با بیماری های خاص گونه ها، مشترک 
ــن حال بیماری ها  ــا در مبارزه ایم� با ای ــان و دام ه ــترک بین انس بین گونه ها، مش
ــان )باکتری ها،  ــد، عوامل ایجادش ــد، تغییر چهره می دهن ــان حضور دارن همچن
ــا و راهکارها و  ــرات ژنتیکی می یابند و به روش ه ــا و دیگر اجرام( تغیی ویروس ه
ــوند� سهم بزرگی از هزینه های تولید، هزینه های مقابله  محصوالت ما مقاوم می ش

و مبارزه با بیماری هاست�
ــوم، گاهی بیماری های  ــد: و در کنار بیماری های مرس ــای نوپدی 14- بیماری ه
ــانی و چه در مزارع  ــد کرونا- رخ می دهند که چه در جوامع انس ــدی- مانن نوپدی
حیوانی، شرایط کامال آشوب و بحران را برای صنعت و بلکه کل محیط اقتصادی 

پدید می آورند�
ــا و ابزارهای نوین: رابطه صنعت ما با پدیده های دنیای دیجیتال،  15- پدیده ه
ــک )Hi-Tech(، مباحث  ــای های ت ــا و راهکاره ــیا، ابزاره ــت اش ــال اینترن مث

میان رشته ای و ���، چیست و چگونه تعریف خواهد شد؟
امیدوارم بتوانم در نوشتارهای آتی، به بخشی از این مسائل و مفاهیم، بیشتر و 

کمی ژرف تر بپردازم�

 افزایش جمعیت جهانی،  
مسئله دسترسی به 

پروتئین ارزان و قابل 
مصرف را به یکی از 

چالش های اصلی تبدیل 
کرده است. در کنار تغییر 
ذائقه مصرف/ درخواست 

بازار به سمت پروتئین/
گوشت طیور، تصورات 
درباره پروتئین های 

مصنوعی روزبه روز بیشتر 
به مرز واقعیت نزدیک 

می شوند

،،

،،



 تهیه و تدوین: واحد تحقیق و توسعه فدراسیون طیور 
ایران:

مقدمه: از آنجایی که در سال 1401 به دالیل گوناگون ازجمله 
ــدید در  ــرخ ارز نهاده ها به میزان 6 برابر، بی نظمی ش ــش ن افزای
ــاری، قیمت گذاری  ــرای مزارع مرغ مادر و تج تامین نهاده ها ب
دستوری و به ویژه ناموزون از نظر انطباق با رفاه اقتصادی مرغدار 
ــار غیرمنطقی عوامل نظارتی به مرغدار  و مصرف کنندگان، فش
ــی، ادامه واردات مرغ و  به جای کنترل بازار در محل خرده فروش
ــاد، ضعف هماهنگی در  ــیار زی تخم مرغ باوجود مازاد تولید بس
ــایر موارد برهم زننده  زیربخش های صنفی و دولتی مرتبط و س
تعادل تولید و بازار و همچنین مخدوش ساز برای اعتماد زنجیره 
ــعه فعالیت خود، بخش تولید مرغ  ارزش صنعت به ادامه یا توس
ــیار مهمی شد؛ از این رو نکات  و تخم مرغ درگیر چالش های بس
ــرح ذیل به استحضار می رسد و  تحلیلی و راهبردی مربوط به ش

امیدوار است در اتخاذ تصمیمات کالن این حوزه مفید باشد؛
1-تأمین نهاده

در ۷ ماه گذشته به دلیل، 
ــت ماه  تغییر نرخ ارز نهاده های اصلی خوراک از 22 اردیبهش

جاری و نیاز شدید به نقدینگی 6 برابری مرغداران؛
ــع نهاده های  ــی در توزی ــی از بی نظم ــکالت ناش 2-1- مش
مورد نیاز باوجود مبالغ بلوکه شده مرغداران در سامانه بازارگاه؛ 

ــدید در تحقق تسهیالت تعهد شده دولت به  3-1- ضعف ش
مرغداران؛ 

ــده در  ــل از کیفیت نهاده توزیع ش ــای حاص 4-1- چالش ه
ــویا حاصل از روغن کشی  ــامانه بازارگاه بخصوص کنجاله س س

داخل کشور،
ــده  ــردرگمی غیرموجه نزد مرغداران ایجاد ش ــال یک س عم
ــه تصمیم در  ــدید آنها برای هرگون ــه بالتکلیفی ش ــه منجر ب ک
ــروع دوره تولید بعدی شده و  ــتای ادامه فعالیت تولید یا ش راس
ــامان توزیع نهاده بدون ارائه راهکاری  به دلیل ادامه اوضاع نابس
اطمینان بخش برای تأمین نقدینگی موردنیاز و زیان بسیار زیاد 
ــروش مرغ و تخم مرغ به مدت طوالنی تا به امروز، باعث کاهش  ف
ــتی تا حد بیش از 30درصد نسبت  قابل توجه جوجه ریزی گوش
به فروردین ماه و نیز حذف قابل توجه مرغ های تخم گذار حتی با 

سن کمتر از سن اقتصادی مرغ )90 هفته( شده است�
2-جوجه ریزی

مرغ تخم گذار تجاری: 
ــی، برنامه ریزی تولید بدون تحلیل  به دلیل دخالت یک وجه
ــادرات تخم مرغ،  ــنجی ص ــی و امکان س ــازار داخل ــت از ب درس
ــده  ــورت بی رویه و بیش از حد متعارف انجام ش ــفانه به ص متأس
ــئوالن  ــور از دیدگاه مس ــرای تأمین تخم مرغ کش ــه گرچه ب ک
ــرغ و زیان  ــد بیش از حد تخم م ــا پیامد تولی ــت، ام مطلوب اس
ــی از آن، نگرانی از آینده صنعت تخم گذار را به دنبال خواهد  ناش
ــته اند هزینه های  ــژه در گله های جوان که نتوانس ــت، به وی داش

سرمایه گذاری خود را جبران کنند�
2-2- مرغ گوشتی: 

ــل  به دلی ــتی  گوش ــرغ  م ــای  واحده در  ــزی  جوجه ری
ــازی بخش دولتی در تأمین نهاده، ارائه تسهیالت  عدم اعتمادس
ــتن غیراصولی  ــی برای نقدینگی جاری و پایین نگه داش حمایت
ــی از توزیع  ــداری و مصرف کننده، نگران ــرغ در مرغ ــت م قیم
مرغ های منجمد وارداتی و خرید تضمینی به بازار مصرف بدون 
توجه به زیان تولیدکننده و عدم تحقق کارت یا کوپن الکترونیک 

ــرای خرید مرغ از 133 میلیون قطعه در فروردین ماه به حدود  ب
ــکالت جدی  ــیده که حاکی از مش 110 میلیون در مهرماه رس

مرغداران به ویژه در واحدهای کوچک و کم بضاعت است� 
ــه نظام  ــت، از آنجایی ک ــاهده اس ــه قابل مش ــه ک همان گون
ــازار مرغداران تنظیم  ــزی همواره باید منطبق با نیاز ب جوجه ری
ــت مرغ  ــه یکروزه و تولید گوش ــده و عملیات تولیدی جوج ش
ــام یک فعالیت  ــازار رقابتی کامل و برای انج ــرغ، یک ب و تخم م
ــب با تقاضای بازار مصرف آنهاست؛  ــودآور متناس اقتصادی س
ــارت های سنگین این بخش  بنابراین هر گونه بی توجهی به خس
ــف دولتی برای  ــتوری در آن، به ویژه تعیین تکلی ــه دس و مداخل
ــز برهم زدن این  ــند بوده و ج ــداد جوجه ریزی، یک امر ناپس تع
ــم بر مرغداری های موجود،  ــاختار فعلی حاک رقابت کامل در س
اثر دیگری نخواهد داشت که باید از این امر ناپسند به طور جدی 
ــتقل  ــال بخش صنفی در کار برنامه ریزی مس ــده و عم پرهیز ش

باشد�
ــال  ــت مرغ و تخم مرغ در س 3-وضعیت تولید و قیمت گوش

 :1401
الف – تخم مرغ:

ــبه  هزینه تولید تخم مرغ، قیمت فروش در مرغداری و محاس
ــاه برای نیمه  ــاس تخم مرغ تولیدی در هرم ــان صنعت براس زی

نخست سال جاری به شرح جدول ذیل است؛
* زیان مرغ تخم گذار در سال جاری تا پایان مهرماه، 56345 

میلیارد ریال برآورد می شود�
منبع: اتحادیه مرکزی مرغداران میهن

ب- مرغ زنده :
ــال 1401  ــت مرغ در 6 ماه اول س ــار وضعیت تولید گوش آم
به شرح جدول ذیل است که در آن کاهش ماهانه تولید به وضوح 

به چشم می خورد:
منبع: مرکز آمار ایران
همچنین میانگین ماهانه قیمت فروش مرغ زنده در مرغداری 

در سال 1401به شرح ذیل گزارش می شود:
ــده مرغ زنده در  ــت که قیمت حداقلی تمام ش الزم به ذکر اس
ــتی غیرزنجیره )78 درصد تولید گوشت مرغ(  واحدهای گوش
بدون محاسبه سود مرغدار در ماه های خرداد تا مهر که براساس 
ــایر هزینه های تبعی باید محاسبه شود،  نرخ تغییر یافته ارز و س
ــود که  ــادل هر کیلوگرم 440000 ریال در نظر گرفته می ش مع
ــت تا  ــداران در ماه های اردیبهش ــان قابل توجه مرغ ــزان زی می

شهریور را به خوبی نمایان می کند�
ــر تغییر نرخ نهاده های  ــده، عالوه ب تهدیدات اضافه رخداد ش
ــبات قیمتی لحاظ  ــاه تا کنون که در محاس ــوراک از خردادم خ

نشده و به سرانه زیان مرغدار اضافه شده است:
افزایش قابل توجه قیمت دارو، واکسن، افزودنی های ضروری 
ــرات و لوازم  ــن، حمل ونقل، هزینه تعمی ــانه، کارت خوراک، ش
ــراوان دارد، نرخ بهره پول در  ــتهالک ف مصرفی مرغداری که اس

بازار آزاد که مرغدار ناگزیر از آن است� 
ــت مرغ و تخم مرغ بیش از حدود  دالیل پایین بودن نرخ گوش
ــش از 30 درصد از خردادماه  ــور باوجود کاهش تولید تا بی متص

تا کنون:
1-کاهش قابل توجه مصرف گوشت مرغ در جامعه؛

ــانه 30 عددی به صورت  2- تغییر الگوی خرید تخم مرغ از ش
ــه پس زدن تخم مرغ تولید روز  ــد دانه ای محدود و در نتیج خری

در مرغداری؛

تحلیل وضعیت تولید مرغ و تخم مرغ از 
جوجه ریزی تا مصرف و راهبردهای 

موردنظر- آبان 1401 پژوهش
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ــه مصرف صنایع غذایی مصرف کننده تخم مرغ )کیک و کلوچه، قنادی،  3- کاهش قابل توج
ــکر مصرفی آنها و کاهش  ــس مایونزو���( به دلیل افزایش همزمان قیمت تخم مرغ، روغن و ش س

سرانه مصرف داخلی و صادرات این محصوالت؛
4- تولید مازاد تخم مرغ تا حد 200 تن در روز که نه صادر شده و نه ذخیره سازی؛ 

ــوی پشتیبانی اموردام، باوجود اطمینان از ضرر به  5- توزیع مرغ منجمد در بازار مصرف از س
تولیدکنندگان؛

ــدید نقدینگی مرغدار برای امور روزانه و در نتیجه فروش ارزان مرغ و تخم مرغ از روی  نیاز ش
ناچاری حتی اگر امکان نگهداری داشته باشد� فقدان شناسنامه و قیمت هر عدد روی تخم مرغ 
و اعمال سیاست های سنتی و بعضا غیرمنطقی عمده فروشان روی تخم مرغ ناشی از این دلیل؛

8- نظام توزیع سنتی در بازار گوشت مرغ و دخالت قابل توجه عمده فروشان در خریدوفروش 
ــور برای  ــتیبانی اموردام کش ــرکت پش آن در بازار عادی و همچنین نفوذ آنها در امور اجرایی ش

فروش مرغ منجمد�
6- پیش بینی قیمت تخم مرغ در 3 ماه آینده:

ــتری از  در صورت عدم اصالح قیمت تخم مرغ در مرغداری و ادامه زیان مرغداران، تعداد بیش
مرغداران از چرخه تولید خارج شده و جبران آن حداقل 6 ماه زمان را الزم دارد،

ــتان افزایش می یابد،  ــل به طور عادی در فصول پاییز و زمس ــه مصرف تخم مرغ در داخ گرچ
ــد، به   ــه اختصاصی به مردم در قالب کاالبرگ ویژه خرید تخم مرغ نباش ــا در صورتی که یاران ام
ــد تخم مرغ و ادامه کاهش مصرف جامعه به دلیل قیمت تخم مرغ که  ــل مازاد قابل توجه تولی دلی
ــتری خواهد داشت، قیمت تخم مرغ و تولید آن مجددا  با ادامه وضعیت فعلی دوباره کاهش بیش
ــرکوب شده و ممکن است کشور با کمبود جدی تخم مرغ مواجه شود که جبران آن به راحتی  س

امکان پذیر نخواهد بود�
پیش بینی ۳ ماه آینده گوشت مرغ:

با توجه به کاهش قابل توجه مصرف گوشت مرغ و عدم پیش بینی خاصی برای جبران مصرف 
ــکل خاصی با توجه به ذخایر شرکت پشتیبانی  ــال گذشته، به نظر می رسد مش ــابه س مردم مش

اموردام در کشور متصور نباشد�
در صورتی  که یارانه اختصاصی به مردم در قالب کاالبرگ ویژه خرید گوشت مرغ انجام نشود، 
ــه از طریق صنفی هم راهنمای خاصی برای تولید بهبنه  ــل ادامه کاهش مصرف جامعه ک به دلی
ــت مرغ متصور بوده؛ بنابراین بعید به نظر می رسد با  ــود، پیش بینی مازاد تولید گوش ارائه نمی ش
ــت مرغ و امیدواری کاذب ایجادشده در مرغداران، قیمت فروش  ــتورات تولید دولتی گوش دس
مرغ زنده به حد سودآور رسیده و در نتیجه قیمت فروش گوشت مرغ باوجود زیان قابل توجهی 

که برای مرغدار رقم خواهد خورد نزد مصرف کننده نیز کامال متعادل خواهد بود 

راهکارهای پیشنهادی:
ارائه کاالبرگ الکترونیک برای مرغ و تخم مرغ به صورت بسیار جدی در دستور کار قرار گرفته 
یا اینکه اگر هیچ گونه عزمی برای این اقدام نیست، اطالع رسانی فوری و قاطع به مرغداران انجام 

شود تا در برنامه ریزی فعالیت خود آن را مدنظر داشته باشند�
با توجه به قابلیت کافی و مؤثر راهبری سامانه بازارگاه توسط تشکل صنفی فراگیر در صنعت 
طیور و لزوم خروج از انحصارات موجود در این سامانه بخصوص بانک عامل که می تواند بیش از 
یک بانک باشد، الزم است تصمیم جدی برای واگذاری آن صورت گیرد، اما همواره نظارت کالن 

وزارت جهاد کشاورزی بر آن محفوظ باشد�
ــارت مطابق قوانین جاری را  ــت گذاری و نظ از آنجایی که حاکمیت، قدرت کافی برای سیاس
ــدی را محفوظ می دارد؛ از  ــت دخالت برای حل معضالت ج ــت و هر لحظه قابلی همواره داراس
ــت دار عرضه و تقاضا در  ــده و قدم ــن رو به دالیل گوناگون اقتصادی، فرهنگی، نظام بنیان ش ای
ــتراتژیک به  ــازار، توزیع نهاده و حتی ایجاد ذخایر اس ــت نظام تنظیم ب ــرغ و تخم مرغ الزم اس م
ــوی وزارت  ــکل صنفی ذی صالح آن واگذار و بجز وظایف نظارتی کالن و رصد اقدامات از س تش
ــایر  ــاورزی، از دخالت دولت در امور اجرایی بخصوص در امر واردات، ورود به بازار و س جهاد کش
ــابه به صورت جدی پرهیز شود� قطع کامل دخالت دولت در قیمت گذاری یا در صورت  امور مش
ــت حداقل و حداکثر برای  ــایند قیمت گذاری، صرفا اعالم قیم ــرار بر ادامه این روند ناخوش اص
ــوداگری و سوء استفاده  ــد واز قیمت گذاری در مرغداری که زمینه س مصرف کننده مدنظر باش
ــود� البته در زمانی که  ــنامه را فراهم می کند، خودداری ش ــطه های بی هویت و بدون شناس واس
ضرورت ایجاب می کند خرید تضمینی توسط دولت انجام شود، صرفا برای این امر جلسه الزم با 
حضور تشکل های ذی ربط برگزار و در این زمینه تعیین تکلیف در آن مقطع خاص شود� ساختار 
فعلی صنعت باید با اختیار کامل دادن به تشکل های ذی صالح موجود در این صنعت، ساماندهی 
ــاختار  ــده و به دنبال آن ترجیحا طی یک برنامه زمانی تدریجی، اما نه چندان طوالنی، این س ش
ــرمایه در این مرغداری ها و نظام مقرراتی  ــازی مناسب در بین صاحبان س با ترویج و فرهنگ س
ــکل تولید زنجیره  ــئولیت کامل تشکل های مذکور به ش ــده و تحت مس ــاز متحول ش اعتمادس
ــت اقتصادی و بهره ور در تمام  ــیر داده تا بتوان مدیری ــه مالکیتی یا مدیریتی تغییر مس یکپارچ
ــتی تولید تا عرضه را  بخش های زنجیره ارزش صنعت در بازار داخلی، صادرات و مدیریت بهداش

به صورت کنترل شده ودقابل ردیابی به ثمر برسانیم�
ــور از یک رویه و دستور  ــتانی اجرا شود و تمام کش ــناور اس ــت ش در مواقع بحران نباید سیاس
ــیر تولید و عرضه  ــی و ایجاد خألهای کاذب در مس ــت کنند تا از هرگونه بی نظم ــی تبعی اجرای
ــتا بهترین مشاوره از طریق تشکل های تخصصی و  ــود، در این راس مرغ و تخم مرغ جلوگیری ش

فدراسیون طیور ایران قابل شناسایی خواهد بود�

متوسط افت متوسط وزن کشتار متوسط وزن زنده وزن کل کشتار وزن کل زنده تعداد شرح

درصد کیلوگرم کیلوگرم کیلوگرم کیلوگرم قطعه واحد

2۳.2 1.8۷ 2.4۳ 1۹۷.0۹8.۵2۳ 2۵۶.۶41.008 10۵.۵80.۳۳۹ فروردین

2۳.0 1.8۶ 2.42 184.۷۷۹.۶04 240.114.4۵۹ ۹۹.2۶۶.۶۷2 اردیبهشت

2۳.2 1.8۵ 2.41 1۹۶.4۳۹.۶28 2۵۵.88۹.۹۹0 10۶.۳۳۶.102 خرداد

2۳.1 1.8۹ 2.4۶ 1۶4.2۶۳.4۶0 21۳.4۷4.04۵ 8۶.۶۹2.۵80 تیر

22.۶ 1.۹۶ 2.۵۳ 1۷۳.۷18.۵81 224.۵0۶.۶20 88.800.۷۵۹ مرداد

22.۷ 1.۹۳ 2.4۹ 14۶.0۷2.01۵ 188.۹۹8.۹۹۳ ۷۵.۷۷۳.۵20 شهریور

2۳.0 1.8۹ 2.4۵ 1.0۶2.۳۷1.811 1.۳۷۹.۶2۵.11۵ ۵۶2.44۹.۹۷2 جمع کل

 مرغ زنده :

زیان صنعت)میلیارد ریال( میزان تولید تجاری)تن( سود/ زیان)ریال( قیمت فروش)ریال( هزینه تمام شده)ریال( ماه

-944 82820 -11398 195177 206575 فروردین
+1431 84913 +16855 227500 210645 اردیبهشت

-13708 87299 -157023 274152 431175 خرداد
-9349 89983 -103900 340955 444855 تیر
-11974 92906 -128882 320204 449086 مرداد
-10283 96040 -107070 345671 452741 شهریور
-11518 99534 -115723 385099 500822 مهر

وضعیت تولید و قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در سال 1401: 
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 نگاهی به بازارهای جهانی گندم
 جو و ذرت در نوامبر سال جاری میالدی

چشم انداز
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روند تولید، صادرات، سطح اراضی کشت گندم، ذرت و جو و همچنین قیمت این اقالم 
در بازارهای جهانی بررسی و تحلیل شد. 

به گزارش دنیای غالت، یک کارشناس بازارهای جهانی غالت درباره وضعیت بازار جهانی گندم، 
گفت: در بازار جهانی گندم، تقریبا در هفته های اخیر تا حدودی بازار گندم روسیه به ثبات رسیده 
است� یاشار غریبی با اعالم این مطلب، افزود: در حال حاضر قیمت گندم روسیه بین 310 تا 320 
ــت و همین امر موجب شده خریداران گندم توجه بیشتری به تامین کنندگان  دالر در گردش اس
ــیدن قیمت  ــناس بازارهای جهانی غالت ادامه داد: به ثبات رس ــان دهند� این کارش بازار اروپا نش
گندم در بازار روسیه موجب شده خریداران برای معامله ای به صرفه تر به فاکتور نرخ حمل از سوی 
کشورهای اروپایی هم توجه بیشتری کنند�  غریبی تصریح کرد: توجه به مؤلفه قیمت حمل، یکی 
ــمال و غرب آفریقا را به سمت بازار آلمان و فرانسه معطوف  ــت که توجه خریداران ش از عواملی اس
کرده است� وی درباره وضعیت تولید گندم در کشورهای اروپایی اظهار کرد: در حال حاضر فرانسه 
با صادرات 5.7 میلیون تن گندم، بزرگ ترین صادرکننده این محصول است و پس از آن، رومانی 
با صادرات 1.8 میلیون تنی و آلمان با صادرات 1.6 میلیون تنی در رتبه های بعدی صادرکنندگان 
ــند� این  ــیه در بازار جهانی گندم باش ــورها می توانند رقیب روس بزرگ گندم قرار دارند� این کش
تحلیلگر بازارهای جهانی غالت درباره عمده ترین خریداران گندم، گفت: با توجه به شرایط ایجاد 
ــدن مؤلفه قیمت حمل، خریداران گندم ازجمله الجزایر با خرید 2  ــیه و مهم ش ثبات در بازار روس
ــمت بازارهای  میلیون تن، مراکش 1.8 میلیون تن و مصر با خرید 1.5 میلیون تن می توانند به س
اروپایی هدایت شوند� غریبی درباره متوسط قیمت گندم در بازارهای جهانی، اظهار کرد: در حال 
ــط قیمت گندم کانادا با پروتئین 13.5 درصد بین 385 تا 390 دالر، گندم آرژانتین  حاضر متوس
با پروتئین 12 درصد بین 375 تا 380 دالر، گندم اروپا با پروتئین 12.5 درصد بین 330 تا 335 
ــت� وی درباره عوامل دیگر که در بازار جهانی گندم  ــیه بین 315 تا 320 دالر اس دالر و گندم روس
موثر است، خاطرنشان کرد: بحث مهم دیگری که در بازار گندم باید به آن توجه شود این است که 
میزان صادرات گندم روسیه در ماه نوامبر سال جاری به 5 میلیون تن می رسد که این رقم به مراتب 

بیش از میزان صادرات این کشور در مدت مشابه سال گذشته با حدود 3.2 میلیون تن است� 

رکورد کاهش کمترین سطح زیرکشت در آرژانتین زده شد �
ــان  ــی روند عرضه و تقاضا در بازار ذرت نش ــی درباره وضعیت بازار جهانی ذرت گفت: بررس غریب
ــاهد چرخش چین به سمت برزیل برای  ــوی اوکراین، ش می دهد باوجود عرضه این محصول از س
ــل و چین برای تامین ذرت  ــتیم� در حال حاضر توافق میان برزی ــن ذرت مورد نیاز خود هس تامی
ــور در سال آینده انجام شده و چین تقاضای خرید خود را از بازار اوکراین کاهش  موردنیاز این کش
ــورهای اروپایی با توجه به میزان  ــت� این تحلیلگر بازار جهانی غالت ادامه داد: در بین کش داده اس
نیاز به اتانول، به نظر می رسد شاهد افزایش تقاضا برای خرید ذرت از فروشندگان بزرگ )برزیل( 

باشیم�این افزایش تقاضا برای خرید ذرت در کشور اسپانیا مشهود خواهد بود�
غریبی درباره میزان وضعیت تولید و برداشت ذرت در بازارهای جهانی تصریح کرد: با توجه به 
ــت ذرت از آمریکا تقریبا روبه اتمام است؛ بنابراین می توان تحلیل بهتری از وضعیت  اینکه برداش
بازار ارائه کرد� وی درباره وضعیت کشت ذرت در برزیل و آرژانتین گفت: برای سال 2023-2022 

ــش کشت ذرت قرار می دهد� غریبی  ــاورزی خود را زیر پوش برزیل حدود 65 درصد از اراضی کش
افزود: با توجه به کندی کشت ذرت در برزیل ، شاهد تاثیر منفی در عملکرد محصول خواهیم بود، 
زیرا اگر زمان و سرعت کاشت از متوسط 5 سال کمتر باشد، می تواند عملکرد محصول را تحت تاثیر 
ــر آرژانتین با معضل بزرگ  ــالت ادامه داد: در حال حاض ــد�  این تحلیلگر بازار جهانی غ ــرار ده ق
خشکسالی مواجه است و باتوجه به اینکه رطوبت خاک در این کشور کاهش یافته؛ بنابراین روند 
ــرعت پایین انجام می شود� وی خاطرنشان کرد: آرژانتین برای سطح زیرکشت ذرت  کاشت با س
در سال زراعی جدید 2.8 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی خود را در نظر گرفته که این کمترین 

میزان در 7 سال گذشته است� 
ــط قیمت ذرت در بازارهای جهانی، گفت: قیمت ذرت آرژانتین بین 290 تا  غریبی درباره متوس
ــت ذرت اوکراین بین 255 تا 260 دالر  ــا بین 295 تا 300 دالر، قیم ــت ذرت اروپ 295 دالر، قیم
است� این کارشناس بازارهای جهانی غالت با بیان اینکه ایران یکی از بزرگ ترین خریداران ذرت 
ــال زراعی 2022-2021 حدود 20 درصد، اسپانیا حدود 10  ــمار می رود، افزود: ایران در س به ش
ــایر  درصد، مصر حدود 15 درصد، ژاپن حدود 5 درصد، کره جنوبی 5 درصد، ویتنام 5 درصد و س

کشورهای جهان حدود 40 درصد از ذرت تولید شده در برزیل را خریداری کرده اند�

نوسان قیمت در بازار جو، کمتر است �
غریبی درباره وضعیت قیمت گذاری جو در بازارهای جهانی گفت: بازار جهانی جو تا حدودی متاثر 

از میزان عرضه و تقاضا و قیمت فروش گندم در بازارهای جهانی است�
وی افزود: در حال حاضر قیمت جو در بازار اروپا روند نزولی دارد و حدود 30 تا 32 یورو نسبت 

به قرارداد گندم برای تحویل ماه مارس در بازار بورس Euronext تخفیف داشت�
وی با بیان اینکه قیمت های جو در بازار اروپا رو به پایین است، اظهار کرد: در حوزه دریای سیاه 
پیشنهاد برای حمل ژانویه از اوکراین حدود 260 دالر است که در مقایسه با ذرت و گندم نوسانات 
کمتری دارد� در حوزه روسیه نیز بازار نوسان نداشته و نرخ فوب قفقاز بین 285 تا 290 دالر برای 
ــت� غریبی گفت: اتفاق بزرگی که ممکن است تا ماه آینده در بازار جو رخ دهد،  ــامبر اس حمل دس
سقف برداشت محصول از استرالیاست که می تواند بر بازار آرژانتین تاثیر منفی گذاشته و منجر به 
کاهش قیمت محصوالت آرژانتین شود� وی افزود: طی ماه های اخیر شاهد بارش های سنگین در 
نواحی شرقی استرالیا بودیم که منجر به کاهش میزان پروتئین گندم های کشت شده در این کشور 
ــود که در نهایت  ــود� با توجه به کاهش پروتئین گندم این محصول صرف خوراک دام می ش می ش
می تواند روی بازار اثر منفی بگذارد� این تحلیلگر بازارهای جهانی غالت درباره وضعیت قیمت جو 
در بازارهای جهانی اظهار کرد: قیمت فوب جو آرژانتین بین 340 تا 350 دالر و جو تحویل بنادر 
ــت� غریبی درباره وضعیت کشت جو برای سال زراعی 2023 در  رومانی بین 290 تا 295 دالر اس
اوکراین گفت: امسال وزارت کشاورزی اوکراین، سقف 670 هزار هکتار از اراضی این کشور را برای 
کشت جو تعیین کرده که تا کنون بیش از 90 درصد این هدف گذاری محقق شده و بیش از 620 

هزار هکتار از اراضی این کشور زیرکشت جو رفته است�
وی تصریح کرد: میزان سطح زیر کشت جو در اوکراین طی سال های قبل 970 هزار هکتار بوده 

که این رقم برای سال زراعی 2023 به 670 هزار هکتار  رسیده است�
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 تولید ۵200 کیلوگرم بذر پرورشی غالت 
در موسسه تحقیقات کشاورزی

اقدامات بانک مرکزی برای تامین و 
تخصیص به موقع ارز واردات کاالهای 

اساسی

انتقاد از عدم تغییر قیمت 
نهاده های دامی 

بانک مرکزی ضمن تامین و تخصیص ارز برای واردات کاال های اساس�ی، س�قف تس�هیالت و حواله جات را افزایش 
و کارم�زد انتق�ال ارز را کاه�ش داد. بانک مرکزی به منظور تامین و تخصیص به موقع مناب�ع ارزی برای وارکنندگان 
کاالهای اساسی، سقف تسهیالت ارزی کاالهای اساسی را از 20 به ۶0 میلیون یورو افزایش داد. عالوه بر این، سقف 
حواله جات ارزی نیز از ۵ به ۳0 میلیون یورو افزایش و کارمزد انتقال ارز از منابع نیکو در تامین و تخصیص منابع ارزی 
برای کاالهای اساسی از 1.۵ درصد به نیم درصد کاهش یافت. در همین راستا، دبیر اتحادیه واردکنندگان دام وطیور 
ای�ران در نام�ه ای به رئیس کل بان�ک مرکزی به دلیل تامین و تخصیص به موقع مناب�ع ارزی و تدابیر اخیر این بانک 
ازجمله افزایش سقف تسهیالت و حواله جات ارزی کاال های اساسی و کاهش ۷0 درصدی کارمزد انتقال ارز که موجب 
آرامش در حوزه تامین کاال های اساسی کشور شده، قدردانی کرد.  در بخشی از این نامه آمده است: ذخایر کاال های 
اساس�ی کش�ور در وضعیت کامال مطلوبی به سر می برد و این امر سبب ش�ده این کاال ها همچنان با قیمت تمام شده 

پایین تری نسبت به سایر کاال ها در سبد غذایی مردم قرار گیرد.

داوود رنگی، رئیس هیات مدیره فدراس�یون طیور ایران گفت: قیمت تمامش�ده کاال با افزایش نرخ ارز نیمایی که از س�وی دولت 
انجام می شود، باال می رود، اما از بخش خصوصی انتظار دارند کاالی خود را با قیمتی پایین تر از نرخ تمام شده به فروش رساند. پس از 
حذف ارز ترجیحی، قیمت گذاری کاالها با ارز نیمایی که در آن مقطع حدود 24 هزار تومان بود، انجام شد، اما با گذشت بیش از ۶ ماه و 
افزایش نرخ ارز نیمایی که به طور مستمر از سوی بانک مرکزی انجام می شود، همچنان از بخش خصوصی انتظار دارند کاالی وارداتی 
را ارزان بفروشد. به عنوان مثال، قیمت نهاده های دامی با ارز نیمایی 2۳ تا 24 هزار تومانی تعیین شده، اما اکنون که قیمت ارز نیمایی 
به 28 هزار تومان رس�یده، هیچ تغییری در نرخ نهاده های دامی داده نمی ش�ود. البته با وجود ثبات قیمت نهاده های دامی شاهد این 

مسئله هستیم که نرخ خدمات دولتی مانند موسسه استاندارد و خدمات بندری چندین برابر شده است. 

مظفر روس�تایی، رئیس مؤسس�ه تحقیقات کش�اورزی 
دیم کش�ور از تولید ۵ هزار و 200 کیلوگرم بذر پرورش�ی 
ارق�ام جدید غالت دیم در کش�ور خبر داد و گفت: ۵ هزار 
و 200 کیلوگرم بذر پرورش�ی غالت در مؤسسه تحقیقات 
کش�اورزی دیم کشور تولید می ش�ود. تولید بذر پرورشی 
ارق�ام جدید این مؤسس�ه در غالت 10 ت�ا ۵۷ درصد و در 
حبوبات و دانه های روغنی ۵0 تا ۳00 درصد در مقایس�ه با 
سال های قبل افزایش یافته است. بیش از ۹0 درصد بذرهای 
پرورشی این مؤسسه توسط شرکت های بخش خصوصی و 
تمامی بذرهای پرورشی یک و دو در ایستگاه های مؤسسه 

تولید ش�ده اس�ت. هس�ته های ب�ذری بیش�تر در غالت، 
حبوبات، دانه های روغنی و علوفه تولید شده است. تولید 
هسته های بذری محصوالت زراعی دیم، نقش زیربنایی در 
تحق�ق اهداف طرح جهش تولید در دیم زارهاس�ت. هدف 
مؤسسه از تولید بذرهای پرورشی، تأمین نیاز بذری و طرح 

جهش تولید در دیم زارهای کشور است.
گفتنی است که مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور 
به مرکزیت مراغه در 21 اس�تان دیم خیز کش�ور، فعالیت 
تحقیقاتی دارد و ارقام س�ازگار وپرمحصول جدید معرفی 

می کند.

اخبار
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آینده کشاورزی به 
بذرهای هیبرید، گره 

خورده است

رشد ۳.۵ میلیون تنی تولید 
گندم در سال جاری

سهراب س�هرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از تولید قطعی 11 میلیون 
و ۵00 هزار تن گندم در س�ال زراعی گذش�ته در کش�ور خبر داد و گفت: این میزان تولید 
نس�بت به س�ال قبل با رش�دی ۳.۵ میلی�ون تنی روبه  رو بوده اس�ت. براس�اس توصیه 
س�ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کش�اورزی، کش�ت گندم تا پایان آذر در استان ها و 
مناطق گرمس�یری کش�ورمان ادامه خواهد داش�ت، به همین دلیل تاکنون یک میلیون 
و ۵80 ه�زار هکتار از اراضی کش�اورزی، زیر کش�ت گندم آبی و ۳ میلی�ون و 48۶ هزار 
هکتار از اراضی کش�اورزی به زیر کش�ت گندم دیم رفته است. کشت گندم همچنان در 
اس�تان های گلستان، مازندران، شمال استان اردبیل، خوزس�تان، فارس، بوشهر، ایالم، 
هرمزگان، کرمانش�اه و سیستان وبلوچس�تان، کرمان، یزد و اصفهان ادامه دارد. در سال 
زراعی گذشته )1401-1400( سطح زیر کشت گندم کشور، 4 میلیون و ۹00 هزار هکتار بود 
که تاکنون نس�بت به سال گذشته شاهد رش�د 1۶۶ هزار هکتاری اراضی اختصاص یافته 
به کش�ت این محصول اساسی و استراتژیک کش�اورزی هستیم تا بتوانیم به خودکفایی 
در آن نائل ش�ویم، هر چند انتظار داریم این میزان به ۶ میلیون هکتار برس�د. متأس�فانه 
مس�ئوالن بخش های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی که وظایف شان در حیطه تولید 
نیس�ت، میزان تولید گندم را 10 میلیون تن بیان کرده اند، این در حالی است که به عنوان 
مج�ری طرح برای پایان دادن به هرگونه آمارس�ازی باید عنوان کنم که در س�ال زراعی 
گذش�ته 11 میلیون و ۵00 هزار تن گندم در کش�ور تولید شده که نسبت به سال گذشته با 
رشدی ۳.۵ میلیون تنی یا 4۵ درصدی روبه رو بوده است. بدون شک رسیدن به این عدد 
به دلیل افزایش 1۳0 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم توس�ط دولت س�یزدهم و وزارت 

جهادکشاورزی و حمایت از کشاورزان انجام شد.

ــت وزارت جهاد  ــا مهاجر، معاون امور زراع علیرض
ــاورزی گفت: ساالنه حدود 5�4 میلیون تن سویا  کش
ــرایط  ــرای بخش طیور نیاز داریم که ش ــور ب در کش
ــت تابستانه، تولید این  ــور از لحاظ بی آبی و کش کش

محصول را سخت می کند�
ــاورزی  ــد بذرهای هیبرید محصوالت کش در تولی
ــت در  ــتیم، به همین دلیل الزم اس از دنیا عقب هس
ــتری  تولید بعضی از بذرها مثل برنج و کلزا کار بیش
انجام شود� باید با همکاری دانشگاه ها روی هیبریدی 

کردن این بذرها کار کنیم�
ارتباط بین تحقیقات در وزارت جهاد کشاورزی و 
ــت و انتظار می رود برای  وزارت علوم، امری الزم اس
ــگاه ها به کمک  ــور، دانش ــای امنیت غذایی کش ارتق

بخش کشاورزی بیایند�
ــطح آزمایشگاه  باید نتایج یافته های علمی را از س
ــاورزی انتقال داده و به اجرا  ــق به بخش کش و تحقی
ــول در این بخش  ــاهد تغییر و تح ــم تا ش در بیاوری
باشیم � متاسفانه بیشتر تحقیقات کشاورزی در عرصه 
ــرد و علوم بینابینی  ــتفاده قرار نمی گی عمل مورداس
ــود که  ــانی و فنی کمتر در پژوهش دیده می ش انس
باید رویکردمان را تغییر داده و از آزمایشگاه محوری 
ــاورزی روی  ــویم� آینده کش و مقاله محوری خارج ش
ــوالت هیبرید خواهد بود و بذرهای آبی کم کم  محص

از دسترس خارج می شود�
در برخی از قسمت های زراعت خیلی جلو رفته ایم 
ــته ایم پیشرفت  ــمت های دیگر هنوز نتوانس و در قس
ــیم برای برون رفت از این مشکل  ــته باش زیادی داش
ــطح  باید مقاله محوری تبدیل به انتقال فناوری در س
ــوری در نگاه  ــاورز مح ــود، ضمن آنکه کش مزرعه ش

نخست قرار گیرد�
ــتیم� ساالنه  ــویا خیلی عقب هس در بذر و تولید س
ــور برای بخش  ــویا در کش حدود 5�4 میلیون تن س
ــور از لحاظ بی آبی  ــرایط کش طیور نیاز داریم که ش
ــخت  ــد این محصول را س ــتانه، تولی ــت تابس و کش
ــت بر روی ژرم پالسم این محصول  می کند و نیاز اس
ــری در تحقیقات  ــود� باید جامع نگ ــتری ش کار بیش
کشاورزی را دوباره شروع کنیم و اگر یک محقق، یک 
ــب  ــم و کود متناس بذر را معرفی می کند باید نوع س
ــت و میزان آبیاری را نیز بداند و به  به آن، زمان کاش
بهره بردار معرفی کند تا کشاورز دچار مشکل نشود�

پرداخت کامل وجوه خرید 
تضمینی گندم

ــاور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال خرید تضمینی گندم 130  مهدی خواجوی، مش
درصد افزایش یافت و وجوه مربوط به آن به صورت 100 درصد پرداخت شد� 82 هزار میلیارد تومان وجه گندم به حساب 
کشاورزان واریز شد که نشان از همت دولت برای تامین امنیت غذایی است� اخیرا سازمان فائو اعالم کرده ایران با یک درصد 
از جمعیت جهان، 1.5 درصد ذخایر گندم و محصوالت استراتژیک را دارد که بر این اساس نگرانی در تامین گندم موردنیاز 
ــت و با وجود تحریم ها  ــور حاکم و وضعیت در این باره مطلوب اس ــرایط خوبی به لحاظ ذخیره گندم در کش وجود ندارد� ش
بستر امن مناسب ایجاد شده است� تامین امنیت غذایی امری بسیار مهم است� هر کشور که توانایی تامین امنیت غذایی را 
ــته باشد آن جامعه آرامش خواهد داشت و در این زمینه تامین امنیت غذایی از رسالت های وزارت جهاد  ــه داش بدون خدش

کشاورزی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است�
کاهش 13 درصدی ذخایر گندم انبارهای دولتی هند �

ــطح فعلی کاهش می یابد،  ــان داد ذخایر گندم در انبارهای دولتی هند تا اوایل ماه آینده حدود 13 درصد از س داده ها نش
اما کافی خواهد بود� ذخایر گندم در انبارهای دولتی در ماه دسامبر به پایین ترین حد خود در 6 سال اخیر سقوط کرد، زیرا 
ــید� هند، دومین تولیدکننده بزرگ گندم در  ــا به دلیل افزایش تقاضا و کاهش موجودی ها به باالترین حد خود رس قیمت ه
جهان، صادرات خود را در ماه مه ممنوع کرد� طبق بیانیه دولت هند، حدود 9�15 میلیون تن گندم از اول ژانویه در دسترس 
ــترس است� افزایش کاشت  ــت� در حال حاضر حدود 2�18 میلیون تن در دس خواهد بود که باالتر از نیاز 8�13 میلیونی اس
ــته می تواند ذخایر را از آوریل افزایش دهد� در بیانیه آمده که دولت هند تضمین  ــال گذش ــه با س محصول گندم در مقایس
کرده که ذخیره کافی غالت غذایی برای برآورده کردن نیازهای رفاهی سراسر این کشور وجود دارد و قیمت ها تحت کنترل 
باقی می ماند� این بیانیه در حالی داده می شود که قیمت گندم هند به دلیل کاهش عملکرد، افزایش یافته است� دولت علت 
ــت که کشاورزان محصول را در بازار آزاد به قیمت هایی  ــته می داند و این واقعیت اس این امر را کاهش تولید در فصل گذش
ــان داد که ذخایر گندم در  ــاس گزارش رویترز، داده های دولتی نش ــده دولتی فروختند� براس باالتر از قیمت های تضمین ش
فروشگاه های دولتی از 85�37 میلیون تن در سال گذشته به 19 میلیون تن در اول دسامبر کاهش یافت� آخرین باری که 
ذخایر ماه دسامبر به این پایین رسید در سال 2016 بود، زمانی که خشکسالی در دو سال گذشته به تولید گندم آسیب زد�
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تا 
کاال  ک��ه  زمان��ی 

ب��ا ارز نیمای��ی به فروش 
می رس��د، اخت��الف قیم��ت با 
ب��ازار آزاد زمین��ه را برای 

فساد فراهم  می کند

نقش بخش خصوصی در ارتقاء امنیت غذایی

 آرامش و ثبات بازار اقالم اساسی
 در راه است 
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عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 
گفت: بعد از اصالح نظام یارانه ای، بخش خصوصی کار خود را به درس�تی 

انجام داده و همواره امنیت غذایی کاالهای اساسی را باال برده است.
ــاره به وضعیت تامین  علیرضا نظری در گفت وگو با خبرنگار دنیای غالت با اش
ــور اظهار کرد:  ــت های ارزی در کش و توزیع نهاده های دامی  پس از اصالح سیاس
ــت در کشور اجرا شد، یک جراحی اساسی در ساختار  طرحی که از 22 اردیبهش
ــن، توزیع و قیمت اقالم زیادی از محصوالت موردنیاز مردم بود که البته در  تامی

بحث اجرا مشکالتی را به همراه داشت�
ــی، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و  ــزود: وزارت امور اقتصادی و دارای وی اف
ــل در اجرای این جراحی اقتصادی  ــاورزی دخی رفاه اجتماعی و وزارت جهادکش
هستند که توانستند تکالیفی را که برای اجرای اصالح سیاست های ارزی کشور 

مشخص شده بود، طبق نقشه راه اجرایی کنند�
ــاره به اینکه برخی مشکالت در اجرای طرح اصالح نظام یارانه ای  نظری با اش
ناشی از ضعف عملکرد برخی نهادهاست، گفت: تغییر مبنای نرخ ارز از ترجیحی 
ــی، به عالوه افزایش جهانی قیمت این اقالم  به نیمایی برای واردات کاالی اساس
ــاهد ایجاد بی ثباتی در بازار  ــد در فرآیند اصالح سیاست های ارزی ش موجب ش
باشیم، زیرا 6 گروه کاالیی که ارز ترجیحی برای واردات دریافت می کردند و تمام 
گروه های کاالیی ذیل این اقالم، با تغییر قیمت نهایی مواجه شدند، اما باگذشت 
ــت و به نظر می آید تبعات این  ــمت ثبات و آرامش در حرکت اس زمان بازار به س

جراحی اقتصادی در حال فروکش کردن است�
 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی درباره تاثیر اصالح سیاست 
ــرای واردات 6 گروه  ــال جاری ب ــوار، بیان کرد: تا ابتدای س ــفره خان ارزی بر س
ــتقات نفتی تخصیص می یافت، اما  ــی از محل فروش نفت و مش کاال، ارز ترجیح
ــن ارز از قبل صادراتی  ــی واردات با ارز نیمایی انجام و همواره ای ــرایط فعل در ش
ــت  ــاس افرادی که قرار اس ــود� براین اس که بخش خصوصی دارند، تامین می ش
ــامانه نیما دریافت  ــن کنند، ارز موردنیاز را از س ــور تامی  این کاالها را برای کش

می کنند� 
ــاره به اینکه دولت ارز نیمایی موردنیاز واردکننده را تامین  نمی کند،  وی با اش
بیان کرد: تامین اقالم با ارز نیما مبتنی بر حمایت دولت نیست و دولت با پرداخت 
یارانه 400 هزار تومانی برای 3 دهک اول و 300 هزار تومانی برای 
ــت خود از  ــا نهم ، حمای ــک  چهارم ت ده
مصرف کننده 

ــور قابل تامین است�  را انجام می دهد که این یارانه از محل درآمدهای ریالی کش
وی درباره نقش بخش خصوصی در تامین  امنیت غذایی کشور، عنوان کرد: وقتی 
ــیر را از جهات متعددی بررسی می کنیم، شاهد هستیم که بخش خصوصی  مس
ــی اقتصادی، امنیت غذایی  ــام داده و عالوه بر این، با این جراح ــود را انج کار خ

کاالهای اساسی و استراتژیک افزایش یافته است� 
ــتوری برای نهاده های دامی در شرایطی که ارز  نظری دراین باره که قیمت دس
ــانات زیادی را تجربه می کند، بیان کرد: با انجام  نیمایی با تبعید از بازار آزاد نوس
ــی را حل کردیم، حال اگر قرار  ــی اقتصادی، اختالف ارز ترجیحی و نیمای جراح
باشد ارز نیمایی با نرخ ثابت، کاالها را قیمت گذاری کند و به دست  مصرف کننده 
برسد، در ادامه به سبب اختالفات ارز نیمایی و آزاد مجدد شکافی ایجاد می شود 

که در آینده نیاز به جراحی دیگر خواهیم داشت�
ــاورزی ادامه داد: تا زمانی که کاال با ارز نیمایی به فروش  ــیون کش عضو کمیس
ــاد فراهم  می کند� بدین   ــد، اختالف قیمت با بازار آزاد زمینه را برای فس می رس
منظور برخی کارشناسان  پیشنهاداتی داشتند که به جای ارز نیمایی بگوییم نرخ 
ــت ارز آزاد، زیرا تا زمانی که اختالف قیمت ارز وجود  ــد کمتر از قیم ارز 10 درص
ــاد نیز وجود دارد؛ بنابراین باید کاالهای اساسی با  ــته باشد، امکان بروز فس داش

ارزی که نرخ آن 10 درصد کمتر از نرخ ارز آزاد است،توزیع شود� 
ــاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر این باورند که  البته وزارت جهاد کش
اگر نرخ کاالهای اساسی که مواد اولیه هستند ثابت نباشد، تولیدکنندگان امکان 

برنامه ریزی برای تولید را نخواهند داشت� 
 به گفته وی، نوسانات مداوم ارز آزاد موجب شده تولیدکنندگان نتوانند برنامه 
ــند که این موضوع به  ــته باش ثابتی برای محصول خریداری و مصرفی خود داش

تولید آسیب می زند�
 از این رو امیدواریم وزارت اقتصاد به گونه ای تدبیر کند که شاهد افزایش قیمت 
ارز در بازار آزاد نباشیم� عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به عوامل رسوب کاال 
ــاد کاال،  ــی به منظور جلوگیری از فس ــادر و انبار گمرکات و اقدامات اساس در بن
ــت،  ــوب کرده مربوط به بخش دولتی اس تصریح کرد: معتقدم آنچه در بنادر رس
ــخصی ذخایر استراتژیک برای کاالهای  ــت در سطح مش چراکه دولت موظف اس
ــته باشد اما در تامین ارز دچار  ــی همچنین ثبت سفارش برای کاالها داش اساس
ــطه آنکه از سامانه نیما  ــت� بخش خصوصی برای تامین ارز به واس مشکالتی اس
ــپاری ارزی مشکل  ــایر صادرکنندگان یا برمبنای پیمان س مبتنی بر صادرات س

خاصی ندارد�
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پس از ابالغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقالب، مقرر شد 
س�هم بخش خصوصی از اقتصاد کش�ور نسبت به بخش های دولتی افزایش یابد و این روند به 
شکلی انجام شود تا از ورود دولت به عرصه اقتصاد به غیر از موارد مشخص شده، جلوگیری 

شود و نقش نظارتی دولت بر اقتصاد ارجح بر فعالیت اقتصادی باشد.
ــهم بخش خصوصی از اقتصاد  ــال های اخیر عالوه بر مورد مذکور که موید افزایش س  در س
است، با تحریم های بسیاری مواجه شدیم که این امر می طلبید بخش خصوصی برای عبور از 
تحریم ها پیشقراول باشد تا بدین ترتیب اقتصاد کشور آسیب کمتری ببیند� یکی از صحنه هایی 
که نیاز به حضور پررنگ بخش خصوصی برای فعالیت داشت، تامین کاالی اساسی به عنوان 
ــور نیز خواهد  ــه این امر متضمن امنیت غذایی کش ــه صنایع متعدد غذایی بود ک ــواد اولی م
ــتی میدان داری کرده و در  ــته به درس ــال های گذش بود� بخش خصوصی در این عرصه در س
ــرایط راه  را برای واردات کاالی اساسی به کشور باز کرده، اما پس از بازگشایی  ــخت ترین ش س

مسیر شاهد افزایش سهم دولتی ها از این بازار به نام تامین ذخایر استراتژیک هستیم�
ــور  ــی به کش ــهم خود از واردات کاالهای اساس هر چند دولتی ها در تالش برای افزایش س
هستند، اما نمایندگان مردم در خانه ملت بر این باورند که برای اجرای اصل 44 قانون اساسی 
ــد و از ورود به عرصه اجرایی  ــته باش باید تالش کنیم تا دولت صرفا نقش نظارتی در بازار داش
ــاورزی و  ــیون کش خودداری کند� در همین زمینه رحمت اهلل نوروزی، نائب رئیس اول کمیس
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر تقویت بخش خصوصی می گوید: مجلس در 
ــه، گمرک و حمل ونقل، آمادگی حمایت از بخش خصوصی را دارد تا واردات برای  ــث تعرف بح
ــروح گفت وگوی دنیای غالت را با نوروزی، نماینده  ــد� در ادامه مش واردکنندگان به صرفه باش
ــالمی و نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی و منابع  ــورای اس ــتان در مجلس ش مردم گلس
ــالمی درباره وضعیت واردات نهاده های دامی و ضرورت حمایت  ــورای اس طبیعی مجلس ش
ــی  ــیر اصل 44 قانون اساس از بخش خصوصی در این عرصه و همچنین حفظ اقتصاد در مس

را می خوانید� 
دنی�ای غ�الت: پ�س از اجرای اص�الح یارانه ها چ�ه اقداماتی برای تس�هیل  �

واردات کاالهای اساسی باید انجام شود؟
ــال جاری، در موضوع واردات نهاده های  ــت س با توجه به اصالح نظام یارانه از 21 اردیبهش
ــیار  ــود، چراکه تامین نهاده دامی در امنیت غذایی بس دامی از واردکنندگان باید حمایت ش

حائز اهمیت است�
ــنتی،  ــب با نیاز و ذخیره مرغداران، دامداران س تامین و واردات نهاده های دامی باید متناس
ــد تا نه تنها خللی در تولید ایجاد نشود، بلکه با تامین به موقع  ــایر باش دامداران صنعتی و عش

وضعیت تولیدکنندگان تقویت شود�
ــه نقدینگی واردکنندگان چندبرابر  ــی و تغییر آن به ارز نیمایی، نیاز ب ــذف ارز ترجیح باح
ــتیم  و به همین دلیل  ــوی آنها هس ــاهد تامین به موقع کاال از س افزایش یافته، اما همچنان ش
ــرد� هرچند در این مدت هم تمام  ــت همه جانبه از واردکنندگان صورت گی ــت حمای الزم اس

تالش خود را برای تامین به موقع نهاده های دامی انجام داده اند�
دنی�ای غ�الت: بنابر آمار موجود، در برخی ماه ها میزان واردات نهاده دامی  �

نس�بت به س�ال قبل ۵0 درصد کاهش یافته اس�ت. علت این امر چیس�ت و چه 

پیامدهایی برای صنعت دام وطیور دارد؟
طبق آمار رسمی میزان واردات نهاده های دامی در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 
ــت� با توجه  ــیده اس ــته که این میزان در برخی ماه ها به 50 درصد هم رس قبل کاهش داش
ــت  ــت از تولید در صنایع دام وطیور الزم اس ــن نهاده های دامی برای صیان ــرورت تامی ــه ض ب
ــور انجام و از  ــتای تامین به موقع و به اندازه این کاال در کش برنامه ریزی هایی دقیقی در راس
کاهش جوجه ریزی به سبب نزدیک شدن به شب عید و ماه رمضان جلوگیری شود� نکته دوم 
این است که طی جلسه ای که با حضور وزیر جهادکشاورزی و معاون ایشان داشتیم، مباحثی 
پیرامون مشکالت دامداران و مرغداران مطرح شد، چراکه در شرایط کنونی پرورش گوسفند 
ــنتی و  ــت که همین امر موجب گالیه مندی دامداران س ــاله برای دامدار به صرفه نیس و گوس
صنعتی شده است� با توجه به اعتراض مکرر دامداران، ستاد تنظیم بازار باید هزینه تمام شده 
ــر ضرورت تامین به موقع  ــی و نرخ عرضه به بازار را اعالم کند� عالوه ب ــو دام را بررس ــر کیل ه
ــوی پشتیبانی امور دام در اولویت باشد و همواره  ــت خرید مرغ از س نهاده های دامی، الزم اس
منابع الزم برای آنها تامین شود تا مرغداران به ادامه تولید رغبت داشته باشند و بدین ترتیب 

در ایام عید و ماه رمضان به سبب کمبود عرضه مجبور به واردات نشویم�
دنیای غالت: با توجه به آنکه مازاد سهمیه یا پیش خرید نهاده های دامی برای  �

دامداری و مرغداری ها منوط به تامین کاال از شرکت پشتیبانی امور دام  است، 
آیا این امر منافاتی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد؟

سیستم بازارگاه به منظور تقویت بخش خصوصی ایجاد شده است و پشتیبانی امور دام تنها 
ــی به کشور وارد کند�  ــتراتژیک برای موارد اضطرار باید کاالی اساس به منظور تامین ذخایر اس

به طور کلی نگاه دولت و مجلس، تقویت بخش خصوصی است�
رویکرد وزیر و معاون امور تولیدات دامی آن است که برای حمایت از بخش خصوصی بیشتر 
گام بردارند و فعال شوند، چراکه تامین ارز برای بخش خصوصی راحت تر انجام می شود� براین 
ــت پیش فروش محصول برای بخش خصوصی نیز در سامانه بازارگاه باز باشد  ــاس الزم اس اس

تا بازار از حالت رقابتی خارج نشود�
دنیای غالت: چرا همه س�اله س�هم بخش دولتی از واردات نهاده های دامی  �

نسبت به بخش خصوصی افزایش می یابد؟
ــا ضمن  ترغیب واردکنندگان،  ــود ت ــا تذکر داده ایم که بخش خصوصی باید تقویت ش باره
ــت مجلس ورود  ــد �همچنین بارها اعالم کرده ایم هرجا نیاز اس واردات برای آنها به صرفه باش
کرده و حمایت های الزم در بحث تعرفه، گمرک و وزارت راه و شهرسازی مبنی بر حمل ونقل 

هوایی، ریلی و دریایی را از واردکنندگان بخش خصوصی انجام می دهد�
دنیای غالت: بخش خصوصی به عنوان پیشقراول دور زدن تحریم ها به دلیل  �

صدور مصوبه های نادرس�ت در بخش تامین کاالهای اساس�ی، دچار مش�کالت 
و زیان ه�ای هنگفت می ش�ود، ب�رای حمایت از بخش خصوص�ی چه اقداماتی 

انجام داده اید؟
بارها اعالم کرده ایم که انجمن واردکنندگان نهاده های دامی مشکالت و معضالت متعددی 
ــنواتی و برنامه  ــه نظارت ما، اصالح قوانین و اجرای احکام در بودجه س ــه ب ــی ک دارد و جاهای

هفتم توسعه نیاز دارد، کمیسیون پای کار است و آمادگی هر کمک و حمایتی را نیز دارد�

گفت وگوی دنیای غالت با نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی:

اعالم آمادگی مجلس برای حمایت از واردکنندگان 
در بحث های تعرفه ای و گمرکی
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در هفته های اخیر ش�اهد اقدامی جدید توسط وزارت جهادکشاورزی 
مبنی بر پیش فروش نهاده های دامی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام 
در س�امانه بازارگاه بودیم که بر این مبن�ا مرغداران و دامداران ملزم به 
خری�د نهاده موردنیاز در ماه های آتی صرفا از  ش�رکت پش�تیبانی دام 
 هستند و اقدامات الزم برای این امر در سامانه بازارگاه نیز پیش بینی شده

 است.
ــوی فعاالن صنعت  ــه پیش خرید نهاده از س ــن دالیل اقدام ب ــور تبیی  به منظ
ــای دامی و ضرورت حمایت  ــمگیر واردات نهاده ه دام وطیور، دالیل کاهش چش
از فعاالن اقتصادی با اجرای درست اصل 44 قانون اساسی با جالل محمودزاده، 
ــورای اسالمی به  ــاورزی و منابع طبیعی مجلس ش ــیون کش نایب رئیس کمیس

گفت وگو نشستیم که مشروح آن را در ذیل می خوانید: 
دنی�ای غالت: وضعیت واردات و تامین نهاده های دامی در س�ال  �

جاری را چگونه ارزیابی می کنید؟
ــا وزیر  ــاورزی ب ــیون کش ــته در کمیس ــه هفته گذش ــه ای ک ــاس جلس براس
ــتیم، وضعیت ذخایر استراتژیک نهاده دامی  جهادکشاورزی و معاونان وزیر داش
ــت که مرغداران و دامداران به علت  ــب است، اما مشکل، گرانی نهاده هاس مناس
ــیاری از  ــن ندارند و همین امر منجر به حذف بس ــود نقدینگی امکان تامی کمب
ــویی هم دامداران فعلی به علت نرخ باالی  ــد و از س دامداران از گردونه تولید ش

دام، امکان خرید یا جایگزینی را ندارند�
ــزی در واحدهای  ــزار قطعه جوجه ری ــداران برای 20 ه ــال حاضر مرغ در ح
ــرمایه در گردش و خرید نهاده  ــت کم 5�2 میلیارد تومان برای س مرغداری دس
ــفانه تولیدکنندگان این میزان نقدینگی را  ــامانه بازارگاه نیاز دارند اما متاس از س
ــبک، دام  سنگین و مرغ  ــده تولید و پرورش دام س ندارند و همین امر موجب ش

گوشتی در کشور دچار چالش شود�
دنی�ای غ�الت: اصالح نظ�ام یارانه ای ب�ر کاهش می�زان واردات  �

نهاده های دامی و تولیدات صنعت دام وطیور چه تاثیری دارد؟
ــی و آزاد را به  ــود مابه التفاوت ارز دولت ــام یارانه ای قرار ب ــت با اصالح نظ دول
ــد و کار به  ــفانه این امر در عمل اجرایی نش تولیدکننده پرداخت کند که متاس

جایی رسید که تولیدکننده ناگزیر به کاهش تولید شد�
ــاخت های الزم برای حذف ارز ترجیحی موجب شد از یک   آماده نبودن زیرس
ــبت به دوره مشابه سال قبل کاهش پیدا  ــو میزان واردات نهاده های دامی نس س
کند و از سوی دیگر، صنایع وابسته به این اقالم از میزان تولیدات خود بکاهند، 
ــت  ــیوه ای نادرس ــرا مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی به دلیل اتخاذ ش زی
ــایر بازارها و صرف اولویت های مالی  ــت به بخش تولید، روانه س به جای بازگش

خانواده شد�

دنیای غالت: چرا هر س�ال، س�هم واردات نهاده های دامی بخش  �
دولتی نسبت به بخش خصوصی، افزایش پیدا می کند؟

ــتیبانی امور دام تنها به میزان حفظ ذخایر استراتژیک برای مدت زمان 6  پش
ــکل می شود،  ماه باید واردات نهاده انجام دهد تا در مواقعی که واردات دچار مش
ــتفاده کنیم� هرچند پس از اصالح نظام یارانه،  ــتراتژیک اس بتوانیم از ذخایر اس
ــی از گرانی نهاده های دامی بیشتر  ــبت به بخش خصوصی ناش واردات دولت نس

بوده است�
دنی�ای غالت: مجلس ب�رای حمایت از جای�گاه از بخش خصوصی در  �

اقتصاد چه کرده است؟
ــه این موضوع  ــت که ب ــد، یکی از قوانین حمایتی اس ــع موانع تولی ــون رف قان

پرداخته است� 
ــن زمینه کمبودی  ــرای حمایت قانون داریم و در ای ــان می دهد ب این امر نش
ــش خصوصی را با  ــط بخ ــرایط واردات نهاده توس ــا دولت باید ش ــم و تنه نداری
ــت در تنظیم آیین نامه های  ــت وپاگیر فراهم کند� هرچند دول حذف قوانین دس
 ابالغی و اجرای قانون مشکالتی دارد که الزم است این مشکالت سریعا برطرف 

شود�
دنی�ای غالت: مازاد س�همیه ی�ا پیش خرید نهاده ه�ای دامی برای  �

واحده�ای مرغ�داری و دام�داری من�وط ب�ه تامین کاال از ش�رکت 
پش�تیبانی امور دام اس�ت. حال این س�وال مطرح اس�ت که آیا این 

موضوع با اصل ۴۴ قانون اساسی منافات ندارد؟
ــت از بخش خصوصی را داریم و دولت فضا را برای  ــا قوانین الزم برای حمای م
ــهیالت باید فراهم کند� تامین نهاده موردنیاز  فعالیت آنها از لحاظ امکانات و تس
ــرکت  ــوی ش ــداری و مرغداری فقط در موارد ضروری باید از س ــای دام واحده
پشتیبانی امور دام انجام شود تا خللی در فرآیند تولید آنها ایجاد نشود� به عنوان 
ــتیبانی  ــت، پش ــال در زمان اعتصاب کامیونداران که امکان حمل نهاده نیس مث
ــرایط بازار باید اقدام به تزریق نهاده  ــدن ش ــتان ها تا زمان عادی ش  امور دام اس

کنند� 
دنی�ای غالت: چرا ام�کان پیش فروش نهاده برای بخش خصوصی  �

در سامانه بازارگاه فراهم  نیست؟
ــش خصوصی و  ــالم کرده ایم که بین بخ ــاورزی اع ــا به وزارت جهادکش باره
پشتیبانی امور دام نباید تبعیض قائل شوند و چنانچه شرایط برای واردات بخش 
ــت، باید امکان پیش فروش نهاده در سامانه بازارگاه نیز برای  خصوصی فراهم اس

آنها وجود داشته باشد�
ــامانه بازارگاه،  مهیا نبودن امکان پیش فروش نهاده برای بخش خصوصی در س
ایرادی است که پیش تر هم درباره آن به وزارت جهادکشاورزی تذکر داده بودیم�

 تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی 
در عرضه نهاده ممنوع 

39 دنیای غالت/ شماره یک آذر 1401



سخنگوی کمیسیون کش�اورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: در شرایط 
کنونی وزارت جهاد کش�اورزی مدعی است که 
براس�اس آمارهای منتش�ر در ب�ازارگاه، میزان 
واردات نهاده های دامی به اندازه تقاضای داخلی 
اس�ت و قیمت ها هم بر مبنای رقابت ش�رکت ها 
تعیین می شود، به همین دلیل نباید محدودیتی 

برای ثبت سفارش نهاده ها وجود داشته باشد.
ذبی�ح اهلل اعظمی س�اردونی در گفت وگ�و ب�ا 
خبرنگار دنیای غالت با اش�اره به اینکه در حال 
حاضر وزارت جهاد کش�اورزی مدعی اس�ت که 
نهاده های دامی به اندازه نیاز کشور وجود دارد، 
گف�ت: در همی�ن راس�تا، آمارهایی از ب�ازارگاه 
ارائه داده که نش�ان می دهد متناسب با تقاضای 
واحدهای تولیدی در ب�ازار نهاده ها وجود دارد. 
نماین�ده مردم کرم�ان، جیرف�ت و عنبرآباد در 
مجلس ش�ورای اس�المی با بیان اینک�ه وزارت 
جهاد کش�اورزی اعالم ک�رده قیمت نهاده ها در 
بازار آزاد در مح�دوده 10 تا 12 هزار تومان قرار 
دارد، اف�زود: بر مبنای همی�ن داده ها وزارتخانه 
استدالل می کند که در واردات نهاده های دامی، 
یک رقاب�ت آزاد وجود دارد و ش�رکت هایی که 
محص�والت را ب�ا قیمت کمت�ری ارائ�ه دهند با 
تقاضای بیش�تری در ب�ازار مواجه می ش�وند و 
سهم بیش�تری از بازار نهاده ها خواهند داشت. 
س�خنگوی کمیس�یون کش�اورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس ش�ورای اس�المی اظه�ار کرد: با 
توجه به موارد یادش�ده نمی توان تایید کرد که 
واردات نهاده ه�ای دامی کاهش یافته اس�ت، با 
ای�ن حال معتقدی�م واردات نهاده ها باید به طور 
یکنواخ�ت و یکپارچه باش�د و نبای�د در برخی 
از فص�ول یا ماه های�ی از س�ال واردات آن افت 
شدیدی داشته باشد که به صنایع و شرکت های 
تولیدکنن�ده محص�والت گوش�تی و... آس�یب 
وارد ش�ود. اعظمی س�اردونی با تاکید بر اینکه 
قیمت گوش�ت م�رغ دوب�اره به ب�االی ۵0 هزار 
تومان افزایش یافته اس�ت، تصری�ح کرد: دولت 
تالش کرده تعادل بازار گوش�ت مرغ را از طریق 
آزادس�ازی صادرات ب�ه وجود بی�اورد و همین 
مس�ئله ه�م می تواند مش�کالت دیگ�ری را به 
وجود بیاورد، به همین دلیل باید سیاس�ت ها در 
راستای منافع مردم باشد. سخنگوی کمیسیون 

کش�اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ش�ورای 
اسالمی درباره اینکه آیا ورود شرکت پشتیبانی 
ام�ور دام به پیش فروش نهاده های دامی اقدامی 
مغای�ر با اج�رای اصل 44 قانونی اس�ت یا خیر، 
گفت: به طور قطع، دولت باید براس�اس اصل 44 
عمل کند، اما در ش�رایط کنونی در اساس�نامه 
ش�رکت پش�تیبانی دام به عنوان یک ش�رکت 
دیده شده که می تواند در فعالیت هایی همچون 
واردات نهاده ه�ا و حت�ی ص�ادرات محصوالتی 
مانند گوش�ت ورود کند تا از ای�ن طریق انتفاع 
اقتص�ادی ه�م داش�ته باش�د، اما به ط�ور کلی 
نمی ت�وان به ش�رایط عرض�ه و تقاض�ای داخل 
بی توجه بود و باید سیاس�ت ها در مس�یر ایجاد 
تع�ادل و کاهش قیمت تمام ش�ده تولید باش�د. 
اعظمی س�اردونی در پاس�خ به این سوال که آیا 
دلیل اصلی عدم  فعالیت تولیدکننده های گوشت 
تغیی�ر در ب�ازار نهاده ه�ای دامی اس�ت، اظهار 
کرد: در ش�رایط کنونی وزارت جهاد کش�اورزی 
به قیم�ت نهاده ها در ب�ازارگاه اس�تناد می کند 
که ش�رایط کامال با ثبات اس�ت، اما به طور قطع 
وضعی�ت کنونی بازار گوش�ت،  مرغ و ... حکایت 
از این دارد که قیمت تمام ش�ده و قیمت مصوب 
برای فروش به هم نزدیک شده است که این امر 
تحت تاثیر قیمت باالی نهاده هاس�ت که با توجه 
به این موضوع مجلس هم می تواند از بعد نظارتی 
رسیدگی کند. س�خنگوی کمیسیون کشاورزی، 
آب و مناب�ع طبیعی با اش�اره ب�ه اینکه در حال 
حاضر از س�وی وزارت جهاد کشاورزی صادرات 
مرغ آزاد ش�ده تا از این طریق مش�کل حاشیه 
س�ود تولیدکننده ها اصالح شود، اما این کارساز 
نیست، گفت: مس�ئله این است که قدرت خرید 
مردم بای�د افزایش یابد تا از ای�ن طریق، تولید 
هم بهب�ود پیدا کند. این به خودی خود وضعیت 
واردات و قیم�ت نهاده ها را ه�م متعادل خواهد 
کرد. او با تاکید بر اینکه دولت بحث کارت خرید 
الکترونیک�ی را اجرا کرده ک�ه در صورتی که از 
مرحله آزمایش�ی عبور کند می تواند در تقاضای 
محصوالت گوشتی هم تاثیر بگذارد، اظهار کرد: 
وزارت جهاد کشاورزی باید در سیاست های خود 
چارچوب حمایتی اجرا کن�د و محدودیتی برای 
واردات نهاده ها اعمال نکند تا از این طریق بازار 

بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت ها را تنظیم کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس:

ادعای وزارت جهاد کشاورزی 
برای واردات رقابتی نهاده ها

ذبیح اهلل اعظمی ساردونی
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عضو کمیس�یون کش�اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اس�المی گفت: در شرایط 
کنونی سیاس�ت تنظیم بازار ش�ناور است و اگر نیاز به ثبت س�فارش جدید نهاده ها یا مجوز 
صادرات مرغ و گوش�ت باش�د به صورت مقطعی صادر می شود تا بازار به حالت شناور تنظیم 

شود؛ بنابراین مشکلی برای ثبت سفارش واردات نهاده ها وجود ندارد.
علی اکب�ر علیزاده برمی در گفت وگو با خبرنگار دنیای غالت با اش�اره به تاثیر آزادس�ازی 
قیم�ت ارز ب�ر وضعیت تولید و حتی نهاده ها، گفت: بعد از اینکه قیمت ارز آزاد ش�د، طبیعتا 
نهاده ها هم به نسبت تغییر قیمت ارز گران شدند و مرغدار و دامدار برای اینکه مانند گذشته 
بتواند نهاده تامین کند به ۵ برابر نقدینگی بیشتر از گذشته نیاز داشت تا وضع سابق را دنبال 
کند. در همین راس�تا و برای حل مس�ئله قرار بود دولت نهاده ها را ب�ا قیمت آزاد در اختیار 
متقاضیان دهد تا احتکار اتفاق نیفتد، همچنین مقرر شده بود تا با ارائه دامدار کارت  مشکل 

تامین نقدینگی موردنیاز تولیدکنندگان را برطرف کند.
نماینده مردم س�منان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دامدارکارت با این سازوکار 
تعریف شده بود که مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نیمایی را در اختیار دامدار و مرغدار قرار 
دهد و بعد از اینکه تولید به ثمر رس�ید، پول را به صورت قس�طی به دولت برگردانند، افزود: 

البته دولت نتوانست نقدینگی موردنیاز تولیدکننده ها را تامین کند.
 از سوی دیگر قیمت مرغ بعد از آزادسازی قیمت نهاده ها باید به ۶۳ هزار تومان می رسید، 
اما به دلیل اینکه بازار کش�ش نداش�ت و مردم بیش�تر از ۵۷ هزار تومان نمی خریدند؛ دیگر 
تولید مرغ صرف نمی کرد و نتیجه این ش�د که مرغدارها جوجه ریزی نمی کردند و دولت هم 
برای تنظیم بازار مجبور شد مرغ وارد کند و بعد تولید مرغ هم کاهش یافت و همین مسئله 

روی بازار نهاده های دامی هم تاثیر گذاشت.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: واردات 
نهاده های دامی باید وارد نظم قانونی شده تا مشکل نوسانات قیمت نهاده ها برطرف شود و از 

این طریق، وضعیت تولید دام و طیور به ثبات برسد و نوسانات بازار حذف شود.
عضو کمیس�یون کش�اورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه انحصار یک معضل اس�ت و 
دولت باید طبق قانون ضدانحصار که از س�وی مجلس ش�ورای اسالمی امضا شده عمل کند، 
اظهار کرد: اینکه االن گفته می ش�ود واردات نهاده ها نس�بت به مدت مش�ابه س�ال گذشته 
کاهش یافته، درست نیست، زیرا دولت در جایی که بخش خصوصی کم کاری کرده، وارد شده 
تا مشکالت کاالهای اساسی کش�ور برطرف شود، به همین دلیل به شدت سیاست های حفظ 

ثبات در تامین غذای مردم دنبال شده و دولت به دنبال بروز مشکل در این بخش نیست.
علیزاده برمی با بیان اینکه اشکالی که دولت ها در زمینه تنظیم بازار کاالی اساسی از طریق 
نهاده ها داشته اند این بوده که اجازه واردات و صادرات را به صورت یک باره صادر می کردند، 
گف�ت: با توجه به اینکه ثبت س�فارش یک باره برای واردات یا مج�وز یک باره برای صادرات 
منجر به نوس�انات قیمت ها می ش�د، در شرایط کنونی این سیاس�ت تغییر کرده و هرجا نیاز 
به ثبت س�فارش جدید نهاده ها یا مجوز صادرات مرغ و گوش�ت باشد به صورت شناور صادر 
می ش�ود تا بازار به حالت شناور تنظیم ش�ود؛ بنابراین هم اکنون مشکلی برای ثبت سفارش 

واردات نهاده ها وجود ندارد.

مشکلی برای 
ثبت سفارش 

نهاده های دامی 
وجود ندارد

 عضو کمیسیون کشاورزی
آب و منابع طبیعی مجلس :
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اینفوگرافی

میزان واردات نهاده های دام و طیور در 8 ماهه 1401 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

درصد تغییرات8 ماهه 81401 ماهه 1401نوع کاالردیف

ارزشیوزنیارزش )دالر(وزن )تن(ارزش )دالر(وزن )تن(

2-16-5.101.7022.037.307.3856.081.7882.085.166.773ذرت1

50-62-912.404352.325.6792.423.538707.224.239جو2

59-63-669.898402.845.9551.794.350989.990.520کنجاله سویا3

106-1.613.5131.251.143.7661.792.0941.181.600.605دانه سویا4

19-31-8.297.5174.043.622.78512.091.7694.963.982.137جمع کل

 * میزان استحصال کنجاله از دانه سویا در هشت ماهه 1401 معادل 12۹1 هزار تن و در هشت ماهه 
1400 معادل 14۳4 هزار تن می باشد.
مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران
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تغییرات وزین و ارزیش نسبت به مدت مشابه همان ماه در سال 1400 محاسبه شده است - بر حسب درصد

میزان واردات هناده های دام و طیور در 8 ماهه سال 1401 و مقایسه اب مدت مشابه سال قبل
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برگزاری مجمع  وانتخابات هیات مدیره 
انجمن توزیع کنندگان

مجم�ع ع�ادی و عموم�ی انجمن توزیع کنن�دگان عمده نه�اده های و 

انتخابات هیات مدیره دوره دوم این انجمن در هتل اسپیناس برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار دنیای غالت ، انتخابات دوره دوم هیات مدیره انجمن 

توزی�ع کنندگان عمده نهاده ه�ای دامی با کاندیداتوری محس�ن حافظ، 

نورالدی�ن محمدخان�ی، علی اس�داهلل زاده، ابوالفضل طالب�ی، امیر ترک 

ن�ژاد، علی رحیمی،حام�د صفایی،علی فدایی، مهران حس�ین زاده برای 

هیات مدیره و همچنین کاندیداتوری محمد دش�تی، فواد برزین و احمد 

نیک صفت برای عنوان بازرس انجمن برگزار ش�د. براس�اس  آرا ماخوذه 

محس�ن حافظ، نورالدین محمدخانی،علی اسداهلل زاده،  ابوالفضل طالبی، 

و امیرترک ن�ژاد، به عنوان هیات مدی�ره و حامد صفایی وعلی رحیمی به 

عنوان اعضای علی البدل انتخاب ش�دن. براساس این گزارش فؤاد برزین 

به عنوان بازرس اصلی و علی دش�تی بازرس علی البدل انتخاب ش�دند. 

گفتن�ی اس�ت؛ در این مراس�م الوندی عضو نظ�ام صنفی کش�اورزی از 

تشکیل اتاق اصناف کشاورزی خبر داد. وی افزود: اتاق اصناف کشاورزی 

زیر مجموعه اتاق اصناف ایران خواهد بود. الوندی هدف از تش�کیل اتاق 

اصناف کش�اورزی را تجمیع اتحادیه های تخصصی دانست و خاطر نشان 

ک�رد: صنوفی مانند دامداران، مرغ�داران، واردکنندگان نهاده های دام و 

طیور ، توزیع کنندگان عمده نهاده های دامی، باغداران و .... زیر مجموعه 

اتاق اصناف کش�اورزی خواهند شد. عضو نظام صنفی کشاورزی تصریح 

کرد: تش�کیل اتاق اصناف  کشاورزی موجب می شود تا بتوانیم مسایل و 

مش�کالت این صنف را با حضور در مراجع تصمیم ساز با سرعت باالتری 

پیگیری کنیم.




