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چند ماهی است که تامین نهاده دامی مورد نیاا  ااا نا        

مصوب، تولیدکنندگان دام و طیور را دچار س درگایای کا ده 

است چ ا که اختالف چند ا اا ی قییت ااا نا   مصاوب در 

افزایش هزینه تیام شده تولید تاثی  سوء دارد، این در حاالای 

است که مسئوالن ستاد تنظیم اا ار ا مبنای ناهااده ااا نا   

مصوب، قییت ها را اعالم می کنند که این ام  اا واکنش شدید 

 دامداران و م غداران مواجه شده است.

اسیاری ا  مسئوالن ا  این ااورند که علی رغم اختصاص ار      

ناکارآمد تو یع اا نا     اه واردات، ذرت و کنجاله اه سبب نظام

مصوب اه دست تولیدکننده نیی رسد، درحالی که ا ای شفاف 

ایجاد شده اسات کاه  سامانه اا ارگاه ک دن تو یع نهاده دامی،

تولیدکنندگان نه تنها سودی ا  این ام  حاصلشان نشده اسات، 

الکه اا تو یع قط ه چکانی ذرت و کنجاله سویا و دوگاانا ای 

قییت در اا ار و سودجویی عوامل واسطه و دالل، صنعت دچاار 

 اح ان جدی شده است.

 ۰۱ا رسی ها نشان می دهد که قییت کنجاله سویا اه م       

هزار تومان رسیده که اا ن   مصوب خاود  ۳هزار تومان و ذرت 

اختالف چندا اا ی دارد که اگ  مسئوالن تداای ی ا ای رفع این 

اح ان نیندیشند، اا استی ار این روند اسیاری ا  تولیدکنندگان 

ا  چ خه تولید خارج می شوند که در آن صورت چاره ای جاز 

 تامین نیا  کشور هیانند گذشته ا  ط یق واردات نیست.

ا رسی ش ایط کنونی قییت کنجاله سویا در ااا ار نشاان     

دهنده سو مدی یت دولت در  مینه تامین این محصول اساسای 

است. در حال حاض  قییت جهانی ه تن کنجاله سویا اه طاور 

دالر است که در صورت واردات این محصول ااا  ۳۰۱میان ین 

، قییت ه  کیلوگ م کنجاله «هزار تومان ۰۱»ن   ار  اا ار آ اد 

 تومان ااشد. ۰۰۱۱سویا در اا ار ااید کیت  ا  

قییت مصوب کناجاالاه  و ارت صیت این در حالی است که    

تومان تعیین ک ده  ۰۰۰۱تومانی را  ۰۰۱۱های وارداتی اا دالر 

ا اا ی قییت این محصول در اا ار اا ن   مصوب  ۰است. تفاوت 

و ارت صیت یکی ا  نکات قاال توجه در مدی یات ااا ار ایان 

 محصول است. 

ا  سویی دی   تعیین چنین قییتی ا ای کنجاله سویا ااعا      

ایجاد ااهام ا ای کارشناسان و تولیدکنندگان شده اسات  چا ا 

که اا توجه اه قییت جهانی این محصول و تاصاصایار دالر 

تومانی اه واردات کنجاله سویا ااید قییت مصوب آن در  ۰۰۱۱

 تومان تعیین شود. ۰۰۱۱اا ارهای داخلی نهایتا 

این در حالی است که اسیاری ا  م غداران تصییم اه جوجه     

ریزی دوره جدید ن  فته و ااع  ا  این رفتن شالال و کاار 

چندین شاخه وااسته اه این صنعت شده اسات اا ای ما اال 

کارخانه های جوجه کشی چون توانایی ن هداری جاوجاه هاا 

ساعت را ندارند متض ع صدمه شدیدی شده اند و  ۰۰ایشت  ا  

مجبور اه معدوم ک دن جوجه های یک رو ه در مقیاس هاای 

اسیار ااال شدند حتی کاهش قییت جوجه یک رو ه و رسیادن 

تومان هم مانع این ض ر نشد چون تق یبا خ ید  ۰۱۱اه قییت  

و ف وش سویا در اا ار متوقف شده اود و م غاداران تاواناایای 

 تامین جی ه دوره خود را نداشتند.  

 قیمَهُ کُلِِّ امْرِء ما یُحْسِنُ.

 ارزش هر کسی آن چیزی است که نیکو انجام دهد.

 امام علی )ع(

در حال حاض  دولتی که مستق  است اه نوعی تقاالی اا مجلس دارد که قاااال 

کنند یا الیحه  گالیه است. ا ای م ال و را را ادون حضور در مجلس مع فی می

اودجه توسط معاون پارلیانی رئیس جیهور اه مجلس تقدیم شد در صورتی که 

اایستی توسط خود رئیس جیهور یا معاون اولشون و یا رئیس ا نامه و اودجاه 

 افتاد. این اتفاق می

کند و این اصالح  رهب ی چند سال است که اصالح ساختار اودجه را گوشزد می

ااالخ ه ااید ا  جایی ش وع شود اما متاسفانه اقدامی در ایان راساتاا دیاده 

 شود. نیی

های دولتی  یکی ا  مواردی که در اصالح ااید اه آن دقت داشت، اودجه ش کت

ها دوا اا  اودجه کل کشور است، اما در اودجه دیاده  است. اا اینکه اودجه آن

هزار مایالایاارد تاوماان و ااودجاه  1۳۰شود )اودجه کل کشور حدود  نیی

هزار میلیارد تومان است( و شفافیت و هایا   ۰۰۱۱های دولتی تق یبا  ش کت

 نظارتی هم در این قسیت نیست.

ا  دی   موارد تو یع نامناسب و دور ا  عدالت اودجه است. اجای اینکه ا اساس 

هایی شافااف صاورت  موارد منطقی م ل وسعت، جیعیت، فعالیت و استاندارد

 گ ی دارد. ا ی د، است ی اه رایزنی و الای

عنوان یکی ا  مانااااع  یکی دی   ا  موارد اصالح اودجه توجه اه پایه مالیات اه

شود جلوی ف ار مالیاتی را گ فت یاا ا   پایداردر اودجه است که ا ای م ال می

ا  مبللی هستند مالیات گ فته شود. اما متاسفانه در ایان  هایی که ایش سپ ده

 درصد رسیده است. ۰۰درصد سال گذشته اه  ۳3اودجه میزان مالیات ا  

ا  دی   موارد دیدن منااع در م حله اول و سپس چیدن ماصاارج اا حساب 

ایند اعد منااااع را آماارساا ی  اولویت است. اما متاسفانه دولت مصارج را می

 کند. می

درصد وااست ی اودجه اه نفت است. طاباق ۰۰عیلیاتی نیست.  ۰۰۱۱اودجه 

هزار میلیارد تومان کس ی خواهد داشت. کاه ااا  ۳۰۱نظ  کارشناسان اودجه 

درصد تورم اه هایا اه خاواهاد ۰۱این اوصاف حداقل در سال آینده ایش ا  

مااه اول  ۰داشت. البته این امکان هم وجود دارد که دولت وقت منااع را در 

ای تحویل دولت اعد ادهد. و در این حالت وقاتای  مص ف کند و  مین سوخته

ها ا  جیله آما یاکاا  معیشت م دم اح انی شد، کشور ناچار اه مذاک ه اا کشور

 خواهد شد.

تواند  یاد در ساختار اودجه تلی  ایجاد کند، چ ا که شورای ن هبان  مجلس نیی

این اجا ه را نصواهد داد اا این منطق که نباید اار مالی اا ای دولات ایاجااد 

 شود که این وظیفه دولت است. می

گویند الیحه را رد کنیم اما ااا  هایی مدنظ  دارد ا ای م ال ا خی می مجلس راه

ای اه مجلس ارائه  چنین دولتی که اا مجلس تقاال دارد، اعید است دی   الیحه

 دهد.

ن اه ما اه اودجه در جهت منافع و امنیت کل کشور است، نه اینکه اا این دولت 

 یا آن دولت مشکل داشته ااشیم.

درصد است که در رااطه اا اصش کشااور ی ۰5رشد در مصارف اودجه حدود 

های آن که ق ار اود ا  صندوق  هم درنظ  گ فته شده است ولی اعضی ا  قسیت

میلیون یاورو اا ای  ۰۱۱توسعه ملی تامین شود، حذف شد. ا ای م ال حدود 

میلیون یورو دی   ا ای آایاری نوین اود و ... .  ۰۱۱توسعه آاصیزداری اود و 

موضوع اصلی این است که ما کس ی اودجه خواهیم داشت که شاید اسیاری ا  

هاا کاه  هزینه ها محقق نشود. اما ااید م اقب اود تا ا خی ا  ایان هازیاناه

است اتژیک است ا ای م ال م غ الین یا اذور اصالحی محصوالت است اتاژیاک 

 حتیا محقق شود و آن کس ی ها ااع  حذف این موارد نشود.

است که اا وجود کسا ی  البته ا ای مواردی هم کم اودجه در نظ  گ فته شده

اودجه ام ی نشدنی است م   اینکه اه منااع اضافه یا ا  مصارج غیا  ضا وری 

درصاد  1۰الای  1۱کس  شود. در رااطه اا م غ آرین، اوایل انقالب این نژاد 

درصد وااست ی م غ ااه ناژاد 5۰داد اما ام و   صنعت م غ کشور را تشکیل می

راس ان لیس است. امسال طی پی ی ی های متعدد حتی ا  اایات رهابا ی، 

میلیارد تومان رسید. درصورتی که طبق ناظا   ۰3۱اودجه این اصش اه حدود 

 میلیارد نیا  است. 1۱۱کارشناسان حدود 

 خس وی، اقتصاد کشاور ی

خالصه بخشی از سخنرانی دکتر عباسی نماینده مجلس و هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست علمی با موضوع 

 و اثرات آن بر بخش کشاورزی 0011الیحه بودجه 

 آشفته بازار نهاده های دامی 

 کاظیی، علوم دام



دالیل نابسامانی عرضه نهاده های اولیه خوراک دام و 

 طیور و تبعات آن در بازارهای مرتبط

با دعوت و هماهنگی بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و  

منابع طبیعی دانشگاه تهران و با ارائه دکتر توحیدی مهر، به 

 صورت وبینار در فضای مجازی برگزار گردید.

اصش مجزا اه تبعات و منشاء ناشای ا  عادم  ۰در این واینار، در 

 تامین کافی نهاده های اولیه پ داخته شد.

 در اصش تبعات ، 

وقوع موراد ذیل،  اه صورت دومینو وار، اه عنوان تبعات نااشای ا  

 عدم تامین کافی نهاده های اولیه عنوان گ دید: 

ع ضه نهاده وارد شده اا دولتی ، آنهم در اا ار آ اد و اا چانادیان  ·

 ا اا  قییت ، 

افزایش هزینه تیام شده پ ورش دامزنده)ادلیل خ ید نهاده مورد  ·

 نیا  ا  اا ار آ اد(،

ااالت  رفتن هزینه ن هداری دام ا  درآمدهای حاصل ا  فا وش   ·

 آن، 

ف وش  دام های سبک نییه  پ وار در ا اء پا داخات ناقادی  ·

قاچاقچیان م  ی )ادلیل عدم توانایی تامیان عالاوفاه و ساوء 

 استفاده ا  نبود نظارت های میدانی(

پیش خ ید دام های پ وار نشده توسط دالل ، تامین علوفه مورد  ·

در نیا  در طول دوره پ وار( و کشتار آن در مناسبت های ماهام

 )ادلیل تفاوت ریال و ار  و  مینوعیت صادرات دام  نده( 

انباشت دام سن ین توسط دامدار اه دلیل عدم وجود تقاضا، و اه  ·

امید اهبودی)ادلیل عدم تضیین خ ید دام  نده و عدم تکیایال 

 ذخای  داخلی ا  منااع داخل( 

اه هم خوردن تناسب چ ایی و گوشت و کاهش ض یب مشتا ی  ·

 پسندی

کیبود در ع ضعه و گ انی چندین ا اا  قییت منطقی گاوشات  ·

 ق مز.

اتصاذ تصییم اه واردات گوشت ق مز و حتی دام  نده )ناتایاجاه  ·

 اصشی  حیات کشیده شده توسط دالل (

ع ضه دام اا قییت پائین ت  ا  هزینه تیا شده در اا ار و متاضا ر  ·

 شدن دامدار 

خ ید گوشت اا چندین ا اا  قییت منطقی توسط مص ف کنناده ·

)م دم(، ادلیل عدم اصالع ا  واردات گست ده صورت گا فاتاه و 

 متض ر شدن م دم 

کالف درهم پیچیده  ااه  ۳اصش اه عنوان ،  ۳وجود اشکاالت در 

 عنوان منشاء عدم تامین کافی نهاده های اولیه عنوان گ دید:

 وجود اشکال در سیستم تو یع نهاده ها:.1

 ف اهم نبودن  ی  ساخت های ع ضه تیام نهاده ها در اا ارگاه  ·

 کندی ارائه خدمات ا  ط یق سامانه اا ارگاه. ·

 منوط نیودن ه  گونه ع ضه اه پالک کوای دام ها. ·

وجود امکان دست کاری دستی سهییه های تعیین شده و پیش  ·

 ف وش آنها.

ع ضه نهاده ها در اا ار سیاه تشکیل شده در حاشیه امن ساماناه  ·

 اا ارگاه )ادلیل عدم وجود نظارت های میدانی(.

 وجود اشکال در سیستم تامین ار  دولتی : -۰

عدم تامین اه موقع ار  م غوب و رسوای شادن ناهااده هاای  ·

 وارداتی در انادر و گی کات.

ادلیل طوالنی اودن ف ایند تکییل مدارک و ماناتاظا  ماانادن  ·

 ش کت های وارد کننده .

 صدور اصشنامه عدم ثبت سفارش ش کت های واردکننده  ·

اص ار ا  تعیین منشاء ار  و جلوگی ی ا  تائید خا وج درصادی  ·

 امانی نهاده های دامی ا  گی کات

 وجود اشکال در سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها:  -۳

ق ار ن  فتن ردیف اختصاصی ا ای واردات نهاده در اودجه ساال  ·

55. 

تامین ذخای  است اتژیک ا  منااع داخلی و ا  محل تامایان کااال  ·

 ا ای صنایع دام و طیور.

افزایش ناگهانی قییت نهاده های غی  یارانه ای اا تصییم ساتااد  ·

 تنظیم اا ار.

تهات  آن در قییت ع ضه نهاده های وارد شده اا  ار  دولاتای و  ·

 افزایش قییت آنها.

حذف تصصیر ار  دولتی جهت واردات دارو و واکسن در ساال  ·

 )افزایش شیوع اییاریهای واگی دار ، ا  جیله تب ا فکی(. ۰۰۱۱

 امنیت غذایی پایدار

اناا  تع یف سا مان ملل در سال   .غذا و تلذیه یکی ا  ااعاد اساسی  ندگی، سالمت و هیچنین رفاه جامعه است

، امنیت غذایی را دست سی هیه م دم اه غذای کافی و سالم در تیام اوقات ا ای داشتن یک جسم سالم ۰51۰

دانند. طبق این تع یف موجود اودن غذا، دست سی اه غذا و پایداری در دریافت غذا و سالمت غذا چهار عنص   می

اصلی است. ادیهی ست پ داختن اه مسئله امنیت غذایی در کشور ما ا  ض وریت ین کارها می ااشد چ ا که 

های اعیال فشار ا  سای  کشورها ا ای  متاسفانه ا  ن اه کشورهای جهان سلطه، غذا عیال اه یکی ا  اه م ها و ح اه

شده است. این مهم اه خوای نشان   گ ایانه ادل  پیشب د سیاست خارجی و اغ اض سلطه

عدم وااست ی و استقالل اهییت دوچندان اصش کشاور ی و ض ورت 

اما  .غذایی کشور استحداک  ی در تولید غذا و تامین امنیت 

رسیدن اه امنیت غذایی مشکلی که در طول سالیان و در جهت 

محصوالت کشاور ی ا  ط یق خودکفایی در اعضی 

اوجود آمده است اح  نظی  گندم، م غ، تصم م غ و لبنایت 

یعنی خاک و آب است. ا  این رفتن منااع پایه کشاور ی 

خشک و نییه خشک ا  آنجایی که کشور ما جزء مناطق 

ناشی ا  استفاده ناصحیح ا  محسوب می شود، اناا این جب ان خسارات 

خواهد اود. اما مشکل دی  ی که در منااع آای  مان ا  و منااع خاکی تق یبا غی میکن 

وجود دیدگاه پایدار نسبت اه این موضوع است ولو اینکه کشور ما چند  عدماح  امنیت غذایی مط ح می شود 

سال در گندم خودکفا اود) اا تیامی مشکالتی که این کار اوجود آورد( اما م ال هیین امسال ما چند اار مجبور اه 

واردات گندم شدیم. امنیت غذایی کوتاه مدت نه تنها مشکلی ا  کشور حل نصواهد ک د الکه ادلیل عدم وجود 

 دید جامع نسبت اه ظ فیت های موجود خسارات جب ان ناپذی ی را اه کشور وارد خواهد ک د. 

جهت نیل اه توسعه امنیت غذایی اصورت پایدار یعنی امنیتی که هیه جنبه های اقتصادی،  یست محیطی و 

 اجتیاعی دیده شود می توان موارد ذیل را در دستور کار ق ار داد:

. اهبود اه ه وری ا  سهام خ د و دست سی اه اا ار) ا  ط یق افزایش س مایه گذاری، اهبود  ی ساخت های ۰

روستایی ا  قبیل شبکه های آایاری، کاهش ریسک ا ای کشاور ان ا  ط یق ط ح های نوآورانه اییه ای، ایجاد 

. ا  ن هداشتن تجارت: دولت ااید ۰استه اندی و اا اریاای(.  -تعاونی های متعهد جهت مباح  ن هداری

 را اکار گی د. WTOمحدودیت های مض  تجاری را رفع نیاید و تالش خود جهت عضویت در سا مان 

 اجتیاعی: تضیین و هیوارسا ی مص ف اولیه و جلوگی ی ا  هدر دادن دارایی ها.. ارتقاء شیکه امنیت ۳

. ق ار دادن تلیی  اقلیم در هیه سطوح است اتژی ها: در مواجهه اا مشکل تلیی  اقلیم ااید راه های سا گاری یا ۰

کاهش اث ات تلیی  اقلیم ا  ط یق اهبود مدی یت  مین، تنطیم تاریخ کاشت، مع فی انواع جدید محصوالت  راعی، 

 اهبود اه ه وری ان ژی، اا ده محصول و  مین را دنبال کنیم.

های امنیت غذایی و پایداری: این چالش ا  ط یق تحقیق و توسعه نوآورانه در فن . هیاهنگ ک دن سیاست۰

 آوری کشاور ی  رفع خواهد شد.

 . تقویت هیاهن ی است اتژیک در سطح ملی ، منطقه ای و جهانی .۰

 جاویدان، خاکشناسی

 پیشنهادات سواالت

ااتوجه اه کاهش هزینه دانش اه ها در دوران ک ونا ادلیل عدم حضور دانشجویان )ا ای م ال کاهش   -۰

کند؟ اگ  چنین است این  هزینه رستوران دانشجویان(، آیا پ دیس طبق روال سااق اودجه دریافت می

 شود؟ اودجه کجا خ ج می

ا مجا ی شدن دانش اه، هزینه دانش اه ها طبیعتا کاهش یافته، و ا  آنجایی که ا خی دانشجویاان در ا

 اا خای مقدمات سیستم مجا یشون مشکل دارن، اودجه اه نحوی ا ای این قش  درنظ  گ فته شاود.

دانشجویان اه لحاظ دوره تحصیلی شه یه پ دا  هستند و در ش ایط ک ونا اجای دروس عیلی، اساتااد 

 این دانشجویان اصورت مجا ی، ا  امکانات دانش اه استفاده نیای کانان  فیلم کار عیلی را می ف ستد

پس ااید در ن   شه یه تاثی گذار ااشد و اصورت کلی، هزینه دانشجویان مجا ی در پذی ش نوات اول 

 و دوم خیلی کیت  ا  حضوری است.


