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گزارش «ایران» از تأثیر سیاستهای نادرست در یک دهه اخیر؛

واریز سود سهام عدالت تا پایان سال

کارشناسان مهمترین دلیل کاهش مصرف لبنیات را فشارهای اقتصادی و کوچکترشدن سفره مردم میدانند

امیــن محمــودی /لبنیــات یکــی از
باارزشترین مواد غذایی است که تقریباً
حاوی تمامی مواد ضروری جهت رشــد
و ادامــه حیات اســت بــه طوری کــه این
مــواد از چنان اهمیتی برخوردار هســتند
که میزان مصرف روزانه آن در یک کشور
تا حد زیادی میتواند وضعیت تغذیه و
بهداشت و تا حدودی سالمت افراد یک
جامعه را نشان دهد.
تأثیر مصرف ســرانه شیر در سالمت
جامعه تا بدانجــا بوده که ســازمانهای
بینالمللــی همچــون ســازمان غــذا و
کشــاورزی (فائــو) ،ســازمان بهداشــت
جهانی و صنــدوق بینالمللــی کودکان
نســبت بــه مســائل و نتایــج مربــوط به
آن حساســیت نشــان داده و حتــی شــیر
را بهعنــوان یکی از شــاخصهای تأمین
حداقــل احتیاجــات غذایی (بــه ویژه در
سنینرشد)جوامعمعرفیکنند.
بــا ایــن حال مصــرف ایــن محصول
طی ســالهای گذشته بهشــدت کاهش
پیدا کرده اســت به طوری کــه با افزایش
سرســامآور قیمــت لبنیــات در کشــور
بســیاری از خانوارهــای ایرانــی قــدرت
خریــد خود را از دســت دادند و لبنیات از
سفرههای آنان رخت بربست که این امر
بالشــک در آیندهای نزدیک کشورمان را
بــا افزایش بیماریهایــی از جمله پوکی
استخوان روبهرو خواهد کرد.
سرانهتولیدشیرخامدرکشور
با اســتناد به گزارش مرکز آمار ایران،
کل تولید شــیر کشــور در ســال  ۹۵حدود
هفت میلیون و  ۶۰۰هزار تن بود .در سال
 ۹۸هم کل تولید شیر گاو اعم از صنعتی
و ســنتی هفــت میلیــون و  ۸۰۰هــزار تن
اندازهگیری شــده و با اضافه شدن سهم
 ۱۰درصــدی تولید ســایر دامهــا حداکثر
تولید شیر کشــور حدود هشت میلیون و
 ۶۰۰هزار تن است.
همچنیــن میــزان تولیــد شــیر در
کشــور از ســال  1367الی  1397حاکی از
افزایــش  6,4میلیــون تــن این محصول
است به طوری که طی این سالها تولید
همــواره افزایش یافته اســت با این حال
در ســال 1387کاهــش تولیــد بهدلیــل
خشکســالی و ســرمای شــدید بــود بــه
گونــهای که میــزان تولید شــیر با کاهش
 568هزار تنی مواجه شد.
مجمــوع کل تولیــد شــیر گاو اعــم از
صنعتی و سنتی بیش از  ۹۰درصد تولید
شیر کشــور را تشــکیل میدهد ،بنابراین
با توجه به جمعیــت  ۸۳میلیون نفری
کشور ســرانه تولید شــیرخام حدود ۱۰۳
کیلو گرم است.
آمارها نشــان میدهد هندوســتان با
 187میلیــون تــن بیشــترین تولید شــیر
در جهــان را از آن خود کــرده و پس از آن
امریکا با 100میلیون تن قرار دارند.
سرانهمصرفلبنیاتدرکشور
ســرانه مصــرف لبنیــات در کشــور
براساسجمعیتآنکشوروجمعبندی

چهــار آیتــم تولیــد ،صــادرات ،واردات
و انبــارداری محاســبه میشــود بــا ایــن
حال مصــرف لبنیات در کشــورمان طی
ســالهای اخیــر بــا کاهــش محسوســی
روبهرو بوده است به طوری که این میزان
فرســنگها بــا متوســط ســرانه مصرف
جهانیلبنیاتوحتیقانونبرنامهششم
توسعهفاصلهدارد.
در ایــن خصــوص اظهــار نظرهــای
متفاوتــی میشــود به طوری که احســان
ظفری ،مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای
لبنی میگوید سرانه کنونی مصرف کمتر
از ۵۰کیلو لبنیات است.
بــا این حــال بــه نظــر میرســد عدد
و میــزان واقعــی مصــرف ســرانه شــیر
و لبنیــات در کشــورمان بیــن  50تــا 70
کیلوگرم باشــد؛ بــه طوری که دکتــر زهرا
عبداللهی ،مدیــر کل دفتر بهبود تغذیه
جامعه وزارت بهداشــت به ایران گفت:
براســاس آخریــن آمارهــای وزارت
بهداشــت هــر ایرانــی روزانــه  190گــرم
لبنیات در روز مصرف میکند که اگر این
آمار را ساالنه محاسبه کنیم سرانه ساالنه
مصرف لبنیات در کشــورمان نزدیک به
 70کیلوگرم است.
وی افــزود :ایــن آمــار پایین ناشــی از
عــدم فرهنگســازی در کشــور اســت به
طوری که بزرگســاالن عــادت به مصرف
شــیر ندارند ،از طرف دیگــر از دهه  90به
بعــد افزایــش قیمــت لبنیات در کشــور
سبب کاهش مصرف در کشور شد.
مدیر کل دفتــر بهبود تغذیه جامعه
وزارت بهداشت با اشاره به کاهش شدید
مصــرف شــیر طی ســالیان اخیــر گفت:
شــیوع بیمــاری کرونــا و افزایش قیمت
لبنیات در دو سال اخیر سبب شد که 30
درصــد از مصرف شــیر در کشــور کاســته
شــود ،با وجــود این بــا توجه بــه افزایش
قیمــت  50تا  60درصدی شــیر در ســال
جــاری انتظــار مــیرود مصــرف شــیر با
کاهشبیشتریروبهروشود.
دکتــر عبداللهــی تصریــح کــرد:
بهصــورت کلــی مصــرف شــیر ،ماســت
و پنیــر حــاال دیگــر از ســفره دهکهــای
پایین جامعه حذف شــده اســت که این
امــر ســبب کوتاه قــدی ،کمبود کلســیم،
کمخونی و ســوء تغذیه کــودکان در بین
مردم جامعه خواهد شد.
در همیــن خصــوص همچنین دکتر
وحید مفید ،رئیس مرکز رشــد و نوآوری
انســتیتو تحقیقــات تغذیــهای و صنایع
توگوبا«ایران»گفت:
غذاییکشوردرگف 
عدد دقیقی درخصوص ســرانه مصرف
لبنیات در کشور وجود ندارد.
وی افــزود :در حــال حاضــر برخیها
آمار تولید لبنیــات را بر میزان جمعیت
کشــور تقســیم میکنند و عدد حاصله را
بهعنوان سرانه مصرف لبنیات در کشور
در نظــر میگیرند بــا این حال خــود این
آمــار تولیــد لبنیــات در کشــور نیــز دقیق
نیســت ،از طرف دیگر میزان صادرات و

گندمهای وارداتی آلوده نیستند

سازمان ملی استاندارد طی اطالعیهای تأکید کرد که براساس نتایج نمونهبرداری
و آزمایشها ،کیفیت گندم وارداتی مورد تأیید است و هیچ گونه مغایرتی از لحاظ
باقیمانده سرب غیرمجاز در این محموله دیده نشده است.
ســازمان ملی اســتاندارد طی اطالعیهای اعالم کرده که «در خصوص واردات گندم
آلوده به سرب خارج از بیشینه حد مجاز استاندارد به اطالع عموم میرساند ،هیچ گونه
مغایرتی از لحاظ باقیمانده ســرب غیرمجاز در این محموله دیده نشده است».در این
اطالعیه تأکید شده که بر اساس نتایج نمونهبرداری و آزمایشها ،کیفیت گندم وارداتی
مورد تأیید است و هیچ گونه مغایرتی از لحاظ باقیمانده سرب غیرمجاز در این محموله
دیده نشده است.همچنین در این اطالعیه خاطرنشان شده که براساس تبصره  ۲ماده
 ۱۴قانون تقویت و توســعه نظام اســتاندارد ،کیفیت مواد و کاالهای وارداتی بر حســب
ضــرورت و اولویــت و توجه به مســائل ســامت ،ایمنی ،بهداشــتی ،زیســتمحیطی و
اقتصادی باید با اســتانداردهای ملی یا اســتانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول
ش از پنج میلیون تن واردات
سازمان ملی استاندارد منطبق باشد.در  ۹ماهه امسال ،بی 
گندم صورت گرفته که سهم روسیه با  ۱.۹میلیون تن بیش از  ۳۷درصد است.

رشد  22درصدی کشت گندم در مزارع کشور

شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران اعالم کرد که کشــت گندم در کشــور ،از آغاز ســال
جاری تاکنون به  ۵میلیون و  ۷۱۲هزار هکتار رســیده اســت .در همین زمان میزان
بارش نسبت به سال گذشته رشد  ۲۲.۲درصدی داشته است.
به گزارش شــرکت بازرگانی دولتی ایران ،تاکنون با این مقدار کشــت ۹۵درصد
برنامه کشاورزی گندم در بخش کاشت در کشور محقق شده است.
برنامهریزی شده است تا  ۶میلیون هکتار از اراضی کشور به کاشت گندم دیم و
آبی اختصاص یابد که تا پنجم بهمن ۹۵ ،درصد برنامه آبی و دیم عملیاتی شده
اســت.بر این اساس ،نسبت به ســال گذشته در همین زمان  ۵درصد کمتر از سال
گذشــته گندم زیر کشــت رفته که امید است با توجه به ســازوکارهای طراحی شده
تشــویقی برای گندمکاران این میزان به مقدار ســال گذشته برســد.از  ۵.۷میلیون
تن گندم کشــت شــده تاکنون حدود  ۱.۹میلیون تن به گندم آبی و  ۳.۸میلیون تن
گندم دیم در کشور اختصاص داده شده است.
آنچــه که در خصــوص گندمهای دیم اهمیــت دارد ،میزان بارشها اســت که
تاکنون بیش از  ۹۸میلیمتر بوده که نسبت به زمان بلندمدت ( ۵ساله)  ۱.۳درصد
و نسبت به سال گذشته میزان بارشها  ۲۲.۲درصد افزایش دارد.

ضایعات لبنیات در آن دیده نمیشود.
رئیــس مرکــز رشــد و نــوآوری انســتیتو
تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشــور
اظهار کرد :افزایش قیمت لبنیات در طول
ســالیان گذشــته و عــدم فرهنگســازی در
کشور ســبب کاهش شدید مصرف لبنیات
در کشور شده است.
چرامصرفلبنیاتدرکشورکاهشیافته
است؟
مصــرف لبنیــات در کشــورمان طــی
ســالهای گذشــته بــا کاهــش محسوســی
روبهرو بوده اســت به طوری که طی  8سال
گذشته بهدلیل فشــارهای شدید اقتصادی
متحمل شده بر مردم و کوچک شدن سفره
آنــان ،هیــچ یــک از ذینفعــان بخصوص
نهادهای حاکمیتی و سیاســتگذار سالمت
کشــور برنامــهای بــرای حمایت از ســفره و
سالمت مردم در این بخش ندارند.
حذفشیرمدارس
چند سالی هســت که دولت توزیع شیر
را در بیــن دانشآمــوزان مــدارس متوقــف
کــرده ،ایــن در حالی اســت که شــیر یکی از
ارزشــمندترین محصــوالت بــرای افزایش
حافظه فرد و رشد قد آن محسوب میشود؛
این در حالی است که برخی از دانشآموزان

مناطق محروم و اقشــار ضعیف و متوسط
جامعــه توانایی خرید محصــوالت لبنی را
طی  8سال گذشــته از دست داده بودند به
همین دلیل دانشآموزان این اقشار چشم
بــه توزیــع و مصــرف ایــن محصــوالت در
مدارس دوخته بودند.
پوکی اســتخوان و بیماریهای مرتبط با
عدممصرفلبنیات
آنچه مســئوالن وزارت بهداشــت بارها
و بارهــا بر آن تأکید میورزند این اســت که
کاهشمصرفشیرولبنیاتدرکشورباعث
به خطــر افتادن بهداشــت و ســامت فرد
میشود به طوری که آنها بروز بیماریهایی
از جملــه پوکــی اســتخوان را در افــرادی که
لبنیات کمتــری مصرف میکنند ،محتمل
میدانند.
این در حالی است که پرواضح است هر
گونه افزایش قیمتی در نرخ شیر خام بسان
سالهای گذشته باعث کاهش مصرف این
محصولارزشمندمیشود.
مصــرف لبنیــات در کشــورهای دیگــر و
میانگینجهانی
آمارها نشــان میدهــد به طور میانگین
مصــرف سرانه[ســاالنه] جهانــی شــیر
۱۵۰کیلوگــرم و حتــی در برخی کشــورهای

اروپایــی این میــزان مصرف ،بــرای هر نفر
فراتــر از ۳۰۰کیلوگــرم اســت به طــوری که
مردمکشورهلندساالنه۵۲۰کیلوگرمسرانه
مصرف شــیر و لبنیــات دارنــد ،در حالی که
طبق گزارش ســازمان خوار و بار و کشاورزی
ملل متحد (فائو) اســتاندارد جهانی سرانه
مصــرف شــیر و لبنیات بــرای هر فــرد باید
 ۳۰۰کیلوگرم در سال باشــد که ایران از این
استانداردبسیارعقباست.
افزایش قیمت شــیر و کمبود نهادههای
دامی،قیمتفعلیشیردربازار
هماکنونقیمتهرکیلوگرمشیرخامدر
دامداری  ۶هزار و  ۴۰۰تا  ۶هزار و  ۶۰۰تومان
اســت کــه بــا احتســاب  ۲۵۰تــا  ۳۰۰تومان
هزینه حمل ،هر کیلو شــیر با نــرخ  ۶هزار و
 ۷۰۰تــا  ۶هزار و  ۸۰۰تومان تحویل کارخانه
داده میشــود .با این حال در صورت تغییر
شیوهتخصیصارز،قیمتهرکیلوشیرخام
از مــرز  ۱۰هزار تومان نیز باالتر خواهد رفت
کــه این امــر باعــث کاهش ســرانه مصرف
خواهــد شــد بــه همیــن دلیــل الزم اســت
همه جوانب امر بررسی شده و راهکارهای
جبرانی مناسبی برای آن در نظر گرفته شود
تا ســرانه مصــرف این محصول ارزشــمند
کاهشپیدانکند.

اخبــــار

مصرف لبنیات آب رفت

راهکارهایافزایشمصرفسرانهلبنیات
درکشور
عمده تولیدکنندگان و دستاندرکاران
صنعــت لبنیات عمده تالش خــود را روی
تولید محصوالت لبنی گذاشته و دغدغهای
برایافزایشسرانهمصرفلبنیاتدرکشور
ندارند به طوری که طی سال گذشته میزان
تولید شیر در کشور با افزایش قابل توجهی
روبهرو شده اما کشورمان در زمینه مصرف
هر سال با کاهش روبهرو بوده است.
عمــده کارشناســان حــوزه لبنیــات
معتقدند که ورود دولت در پرداخت یارانه
تنها راهکار افزایش سرانه مصرف است.
در همیــن خصــوص محمدرضــا
بنیطبا ،ســخنگوی انجمن لبنی به ایران
گفت :چهــار راهکار برای افزایش مصرف
ســرانه لبنیــات در کشــور وجــود دارد کــه
راهــکار اول همــان اجــرای طــرح کارت
الکترونیکــی بــرای خانــوار اســت ،عــاوه
بــر ایــن نباید اجــازه بدهیــم در جمعیت
نوجوانــان و کــودکان بویژه در اســتانهای
محــروم کاهــش مصــرف ســرانه اتفــاق
بیفتــد به همین جهت اجرای طرح شــیر
رایگان مدارس دومین راهکاری اســت که
پیشــنهاد میشــود .بنی طبا راهکار ســوم
را تســهیل عرضــه مســتقیم محصــوالت
لبنــی بــرای تولیدکننــدگان عنــوان کــرد و
گفــت :دولــت باید تدبیــری بیندیشــد که
تولیدکننــدگان بتواننــد محصــوالت لبنی
را مســتقیماً به مردم عرضــه کنند چرا که
 ۳۰درصد قیمت محصوالت لبنی مربوط
بــه شــبکه پخش و خردهفروشــی اســت و
اگر عرضه به شــکل مســتقیم انجام شود
ایــن درصد از قیمــت لبنیات کــم خواهد
شــد بهعنــوان مثــال دولــت میتوانــد در
میادیــن میوه و تره بــار مکانی را در اختیار
تولیدکننــده قرار دهد تــا محصوالت خود
را آنجا بــه مردم عرضه کننــد .وی راهکار
پایانی افزایش ســرانه مصــرف لبنیات در
کشور را فرهنگسازی عنوان کرد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :بر اساس
پیگیری کارگروه سهام عدالت ،سود سهام عدالت مربوط به عملکرد
ســال  99تا پایان ســالجاری برای مشموالن ســهام عدالت پرداخت
میشود.مهدی مسکنی گفت :کارگروهی برای سهام عدالت تشکیل
شــده که ما هم عضو هســتیم ،در کارگروه ســهام عدالت قــرار بر این
شــد ،شــیوه دریافت ســود و تقسیم ســود ســهام عدالت بررسی شود
تــا مشــخص شــود این ســود چگونه بــه حســاب ســهامداران عدالت
توگو با فارس ،در مورد اینکه آیا ســود عملکرد
واریز شــود.وی در گف 
شــرکتهای سهام عدالت برای ســال 99تا پایان سال  1400پرداخت
میشود ،بیان داشت :طبق قانون باید تا قبل از پایان سال سود سهام
عدالت مربوط به عملکرد ســال گذشــته بین سهامداران توزیع شود.
ما هم مطالبهگر هســتیم و این ســود باید از شــرکتهای سرمایهپذیر
وصول و به روش متمرکز بین سهامداران عدالت توزیع شود.

نیاز  ۱۶۰میلیارد دالری
صنعت نفت ایران برای توسعه

مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت با اشــاره به نیــاز  ۱۶۰میلیــارد دالری
صنعت نفت برای طرحهای توسعهای گفت :اگر صنعت نفت و بازار
ســرمایه کشــور کنار هم قرار گیرند ،میتوانند جهش سرمایهگذاری را
رقــم بزنند.محســن خجســتهمهر ،بــا تأکید بــر تأثیر بســزای اقتصاد
نفت و گاز بر اقتصاد کشــور اظهار کرد :چالش پیشروی این بخش از
اقتصاد کشــور این اســت که از ابتدای بهرهبرداری از ذخایر نفت خام
و گاز طبیعی از پیش از پیروزی انقالب اســامی و پس از آن اســتفاده
مطلوبی از سرمایههای به دست آمده نشده است.
خجستهمهر تصریح کرد :با وجود استحصال این همه منابع ،بجز
بحث صادرات نفت خام و میعانات گازی و درآمدهای حاصل از آن
بــرای مصارف داخلی ،چه اســتفاده دیگری از منابع خدادادی شــده
است و برای این موضوع بانکها ،پیمانکاران و بخش خصوصی چه
نقشی داشتهاند؟
وی افــزود :اگرچــه در دو دهه اخیر تحوالت خیرهکننــدهای در این
زمینه داشــتهایم و ما در کل رضایت داریم ،اما قانع نشــدهایم و حاال
فرصتی مغتنم وجود دارد و زمینه قانونی و شــناخت بیشتری نسبت
به طرحهای نفت و گاز برای سرمایهگذاری ایجاد شده است.
معاون وزیر نفت ضمن اشاره به کاهش در تولید ناخالص داخلی
بیان کرد :شرایط اقتصادی کشور ،اقتصاد نفت را هم تحت تأثیر قرار
داده و این در حالی اســت که بهرهوری ســرمایهگذاری در نفت بسیار
باالست.خجســتهمهر نبود جذابیت برای ســرمایهگذاری در صنعت
نفت را از دالیل این شــرایط برشــمرد و گفت :هر چقــدر برای جذاب
کردن طرحهایمان ناموفق باشــیم ،بههمان اندازه در جذب سرمایه
ناموفق بودهایم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به نیاز صنعت نفت به
 ۱۶۰میلیارد دالر ســرمایهگذاری ،گفت :اگر بخواهیم تولید نفت خام
را به  ۵میلیون و  ۷۰۰هزار بشــکه در روز برسانیم تقریباً به  ۹۰میلیارد
دالر منابــع مالی نیاز داریــم و اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را
از یک میلیــارد مترمکعب به یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون متر مکعب
متناســب بــا نیاز کشــور تا ســال  ۱۴۰۴برســانیم ،باید  ۷۰میلیــارد دالر
سرمایهگذاری کنیم.

