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  روزنامه اطالعات  - 1400دي  19                                        

  
  محصول پروتئيني 4وضع عوارض صادراتي بر روي 

عوارض صادراتي چهار محصول پروتئيني به منظور تنظيم بازار داخلي شيرخشك صنعتي، چربي شيرخام (خامه شير)، كره و 

روغن حيواني تعيين و ابالغ شد.به گزارش ايرنا، عباس عسكرزاده معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي در نامه اي 

است: براساس اجراي بند پنج مصوبات جلسه چهاردهم ستاد تنظيم بازار به سرپرست گمرك جمهوري اسالمي ايران آورده 

دي صادرات شيرخشك صنعتي، كره، 13كه با حضور محمد مخبر معاون اول رئيس جمهوري برگزار شد، مقرر شد از تاريخ 

عوارض صادراتي  چربي شيرخام ( خامه شير) و روغن حيواني با پرداخت عوارض صادراتي انجام شود.براساس اين ابالغيه،

ريال و روغن حيواني 150000ريال، كره 60000ريال ، چربي شيرخام ( خامه شير) 100000هر كيلوگرم شيرخشك صنعتي 

ريال تعيين شده است؛ لذا همه ابالغيه هاي قبلي در خصوص صادرات شيرخشك صنعتي، خامه شير، كره حيواني 200000

  لغو مي شوند.  1400دي و يكم 99اسفند سال 10و روغن حيواني مورخ 
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  جمهوري - 1400دي  19                            

  اعالم آمادگي پاكستان براي تامين كل برنج وارداتي ايران

  تواند همه برنج وارداتي مورد نياز ايران را تامين كند.وزير امنيت غذايي پاكستان گفت: پاكستان مي صفحه اقتصادي:

گوي تلفني با وبه نقل از گلوبال ويليج، سيد فخار امام، وزير امنيت غذايي پاكستان، در گفت به گزارش خبرگزاري فارس

سيد محمدعلي حسيني، سفير ايران در پاكستان، با استقبال از پيشنهاد ايران براي حذف تعرفه وارداتي بر محصوالت 

  ز، سيب زميني، شيالت و دام زنده دارد.كشاورزي گفت: پاكستان پتانسيل بااليي براي صادرات برنج، انبه، پيا

ميليون تن توليد برنج  8تواند تمام برنج وارداتي مورد نياز ايران را تامين كند چرا كه وي همچنين مدعي شد: پاكستان مي

ن هايي مواجه است اما با در پيش گرفتدارد.وزير امنيت غذايي پاكستان گفته است كه اين كشور در صادرات خود با چالش

وزير گويد عمران خان، نخستهاي درست صنعت كشاورزي اين كشور درحال متحول شدن است.فخار امام ميسياست

گذاري در حوزه تحقيقات كشاورزي انجام شود و همين امر موجب ها روپيه سرمايهكنوني پاكستان، كمك كرده تا ميليون

گو با ودم و برنج در اين كشور باشيم.اين وزير پاكستاني در گفتشده تا سال گذشته شاهد افزايش قابل توجه توليد ذرت، گن

آغاز شده گفت ايران نخستين كشوري بود كه  1947سفير كشورمان با قدرداني از روابط دوستانه بين دو كشور كه از سال 

صول كشاورزي را دولت پاكستان را پس از استقالل به رسميت شناخت.سفير كشورمان هم تاكيد كرد كه ايران چندين مح

تواند بازار خوبي براي دام زنده و گوشت قرمز و شيالت پاكستان كند و در كنار باالبردن واردات برنج مياز پاكستان وارد مي

كيلومتر  900كند و با توجه به مگاوات برق به پاكستان صادر مي 104باشد.سفير كشورمان همچنين تاكيد كرده كه ايران 

  توانند از اين فرصت براي تقويت روابط تجاري و اقتصادي استفاده كنند. ميمرز دو كشور آنها 
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  ابتكار  - 1400دي  18                                        

   عضو اتاق بازرگاني تهران:
  خرد هاست محصوالت كشاورزي ما را نمي اروپا سال

سموم در محصوالت كشاورزي، موضوع جديدي نيست و بسياري از گويد موضوع باقي مانده  عضو اتاق بازرگاني تهران مي 

هاي گذشته  هاي جدي دارند.به گزارش ايسنا، در هفته گيري ها قبل نسبت به محصوالت ايراني سخت كشورها از سال

ه وجود محصوالت مختلف ايراني از كشورهايي چون روسيه، ازبكستان، تركمنستان و هند به كشور بازگشته و اين سوال را ب

  آورده كه كدام بخش از توليد محصوالت ايراني با مشكل مواجه شده كه امكان صادرات آنها وجود ندارد.

گويد كه اين  احمدرضا فرشچيان، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و از صادركنندگان محصوالت كشاورزي، مي

ت كشاورزي ايران سايه انداخته و منجر به از دست رفتن چالش بيش از سه دهه است كه روي توليد و صادرات محصوال

باره توضيح داد: موضوع باقيمانده سموم، مسئله جديدي نيست و عمر آن  بازارهاي تراز اول دنيا شده است.فرشچيان در اين

رسد. البته در مقاطع مختلف نيز مباحثي در اين زمينه صورت گرفته و سپس به فراموشي سپرده شده  سال مي 30به بيش از 

بازرسي كل كشور به اين مساله ورود پيدا كرده اما نتوانسته است آن را به  80شود كه در دهه  است. اگرچه گفته مي

ها  تفاوت است گفت: در زمينه كنترل باقيمانده سموم، اروپاييسرانجام برساند.او با بيان اينكه سطح استاندارد كشورها، م

ها نسبت به محصوالت ايراني افزايش پيدا كرد.  گيري آن پيشگام بودند و پس از ارتقاي استانداردها در اين كشورها، سخت

ها شامل همه  دادند. اما بعدها اين آزمايش چنانكه اوايل به صورت تصادفي محصوالت ما را مورد آزمايش قرار مي

محصوالت ايراني شد. در نهايت اينكه، به تدريج كشورهاي تراز اول اروپايي نظير آلمان، فرانسه سوئيس و انگلستان، از 

حجم مبادالت خود با ايران كاستند.رئيس سابق كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، افزود: صادركنندگان 

ي رفتند و پس از آنكه اين كشورها نيز استانداردهاي خود را بهبود بخشيدند، مشكالت سپس به سراغ كشورهاي اروپاي شرق

محصوالت ايراني در اين بازارها نيز افزايش يافت. در واقع، مسئله باقيمانده سموم، محصوالت ايراني را از بازارهاي تراز اول 

در بازارهاي دست چندم و ارزان نيز آن است كه  و دوم دنيا به سمت بازارهاي درجه سه و چهار سوق داد. پيامد حضور

گيري  ها و سخت كند.او با تاكيد بر اينكه، كنترل عالوه بر كاهش كيفيت محصوالت، ارزآوري و قيمت فروش كاهش پيدا مي

در بازارهاي تراز سه و چهار نيز رو به افزايش است، گفت: از دو سال پيش در كميسيون كشاورزي اتاق تهران جلسات 

متعددي را با حضور نمايندگان نهادهاي دخيل نظير وزارت جهاد كشارزي، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد برگزار 

كرديم و خروجي اين جلسات، سندي به نام باقيمانده سموم بود كه در آن راهكارهايي از سوي كميسيون كشاورزي اتاق 

ائه شد. اما اين پيشنهادات چندان مورد توجه قرار نگرفت و در وزارت جهاد تهران پيشنهاد و به وزير وقت جهاد كشاورزي ار

كشاورزي مسكوت ماند؛ در حالي كه وزير وقت مي توانست از طريق همفكري با بخش خصوصي به حل اين مسئله كمك 

دست رفته و سهم  بازارهاي بسياري از  كند.فرشچيان با بيان اينكه به دليل باقيمانده سموم روي محصوالت كشاورزي،

اي يارانه بگير است.  فروش اين محصوالت در بازارهاي خارجي در حال كاهش است، گفت: به هر حال طبقه كشاورز، طبقه

درصد افزايش پيدا كند، چه  40يا  30تصور كنيد كه اگر درآمد اين قشر به واسطه اصالح كشت و افزايش صادرات حدود 

  اشت و اينكه به دليل اين افزايش درآمد، چه باري از روي دوش دولت برداشته خواهد شد.تاثيري روي زندگي آنها خواهد گذ
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هاي بخش كشاورزي ايران بوده و به هيچ وجه قابل انكار نيست. بنابراين  او تاكيد كرد: مسئله باقيمانده سموم يكي از چالش

انديشي كند. در حال حاضر، بازارهاي هدف ما  ارهچنانچه دولت به دنبال افزايش صادرات است بايد براي حل اين مسئله چ

به چهار كشور همجوار نظير عراق و افغانستان محدود شده كه اگر اين كشورها نيز به ساماني برسند، مقررات و ضوابط 

    بهداشتي و غذايي خود را ارتقاء دهند، صادرات ايران به اين كشورها نيز با محدوديت مواجه خواهد شد.
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  جمهوري -  1400دي  19                                  

  
  هزار ميليارد تومان در ميان است! 280پاي  -توماني  4200جزئياتي از درآمد هنگفت حذف ارز 

ميليارد دالر رسيده است و اگر دولت  11,1توماني در سال جاري به  4200واردات كاالهاي اساسي با ارز  صفحه اقتصادي:

هزار ميليارد توماني از فروش اين منبع ارزي داشت كه  280اين نرخ انجام نداده بود، تا اين مقطع درآمد حدود واردات را با 

كند.به گزارش ايسنا، بررسي آخرين چند برابر فروش ارز خود با نرخ ترجيحي است و اختالف درآمد قابل توجهي ايجاد مي

ميليون تن  23,5دهد كه از ابتداي سال تا پايان آذرماه، اسي نشان ميآمار تجارت خارجي در رابطه با واردات كاالهاي اس

ميليون تن به  20,1ميليارد دالر وارد ايران شده است كه از آن  14,1گروه كااليي به ارزش بيش از  25كاالي اساسي در 

قلم شامل گندم، جو، ذرت،  ميليارد دالر به واردات با ارز ترجيحي اختصاص دارد كه محدود به هفت 11,1ارزش بالغ بر 

شود.روند واردات كاالهاي هاي روغني، روغن خام و بخشي از دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي ميكنجاله سويا، دانه

ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال  9اساسي با ارز ترجيحي در سال جاري همواره افزايشي بوده است؛ بطوري كه در 

درصد از نظر ارزش رشد دارد كه به گفته مسئوالن مربوطه به دليل خشكسالي و افزايش  83ي و درصد از نظر وزن 36قبل 

هاي دامي هستند و ازسويي افزايش قيمت قابل توجه در نياز به واردات اقالم وارداتي با ارز ترجيحي كه عمدتا نهاده

كه براي امسال در قانون بودجه تكليف شده بود كه بازارهاي جهاني، اين روند افزايشي اتفاق افتاده است.اين درحالي است 

بيني شود و دولت براساس شرايط هشت ميليارد دالر براي تامين كاالهاي اساسي به همراه دارو و تجهيزات پزشكي پيش

توماني تا نرخ سامانه معامالت الكترونيكي  4200المللي نسبت به افزايش تدريجي نرخ ارز اقتصادي، اجتماعي و بين

و افزايش قيمت آن  4200(آي.تي.اس) كه نرخي نزديك به بازار دارد، اقدام كند ولي در هر صورت فعال حذف رسمي ارز 

  توماني و تفاوت درآمدي آن قابل توجه است. 4200اتفاق نيفتاده است، اما مروري بر روند پرداخت ارز 

دهد دولت اين ميزان از ارز حاصل از ا كرده كه نشان ميميليارد دالر ارز ترجيحي براي واردات اختصاص پيد 11,1تاكنون 

هزار ميليارد تومان بابت اين ميزان  50تومان فروخته است كه در اين شرايط درآمدي كمتر از  4200فروش نفت را با نرخ 

الكترونيك به  ميليارد دالر اختصاص داده شده را با نرخ سامانه معامالت 11,1كند. اما اگر اختصاص ارز درآمد كسب مي

هزار ميليارد تومان براي دولت  280هزار تومان در نظر بگيريم درآمد تا مرز  25فروش رسانده بود و متوسط نرخ امسال را 

هزار ميليارد تومان منابع براي دولت  220ميليارد دالر، حدود  11,1شد.در اين شرايط با پرداخت ارز ترجيحي براي ايجاد مي

بارتي رانتي بوده كه در اختيار وارد كنندگان كاالهاي اساسي قرار دارد.اما آن طور كه سازمان برنامه و ايجاد نشده و به ع

ميليارد دالر برسد كه فروش اين رقم با ارز  18بودجه اعالم كرد احتماال تا پايان سال ميزان مصرف ارز ترجيحي به حدود 

هزار تومان مي 25براي دولت به همراه دارد و اگر آن را با متوسط هزار ميليارد تومان  80تومان درآمدي كمتر از  4200

 360ميليارد دالر در سال جاري، رانت  18كرد، براين اساس با پرداخت هزار ميلياردي ايجاد مي 450فروخت، درآمدي حدود 

مسئوالن دولتي به از دست هزار ميلياردي وجود داشته و اين درآمد در اختيار دولت نبوده است.اين درحالي است كه حتي 

تر و پيش -معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه- اند، بعنوان نمونه پورمحمدي رفتن اين درآمد براي دولت اذعان داشته

توماني اقدام نكرده به  4200توماني در بودجه امسال، گفته بود كه دولت اگر براي حذف ارز  4200در جريان عدم حذف ارز 
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آن را با نرخ  4200توانسته به جاي اقتصادي مردم و عدم تحميل فشار بر معيشت آنها بوده است وگرنه ميدليل شرايط 

بيني هزار تومان فروخته و با آن كسري بودجه خود را جبران كند.به هر ترتيب دولت در بودجه سال آينده پيش 23باالي 

 100ار است به نوعي ديگر اين يارانه را توزيع كند؛ بطوري كه تومان نداشته و عمال آن را حذف كرده و قر 4200براي نرخ 

ريزي كه آيا اين نوع برنامهها ديده است.اما اينتوماني در تبصره هدفمندي يارانه 4200هزار ميليارد تومان براي جبران ارز 

ي از حذف اين ارز پررانت و فساد تواند تبعات ناشيعني پرداخت يارانه نقدي كه هنوز تكليف مشخصي ندارد تا چه اندازه مي

را جبران و كمترين آسيب را به معيشت مردم وارد كند، موضوعي قابل تامل است كه دراين مدت بارها مورد توجه 

كارشناسان قرار داشته است، در عين حال اينكه اين اختالف درآمد هنگفت چطور و كجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت 

    پراهميت خواهد بود.
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  رسالت - 1400دي  19                              

  ها و عوامل توليد كشاورزي درصدي يارانه تأمين نهاده 100تخصيص 

  از سوي دولت انجام گرفت 

  ماهه امسال را تخصيص داد. 9ها و عوامل توليد محصوالت كشاورزي در هاي تأمين نهادهدرصد يارانه 100دولت، 

وبودجه وزارتخانه با اعالم اين مطلب به خبرنگار ما وزارت جهاد كشاورزي، مديركل دفتر برنامه به گزارش روابط عمومي 

ميليارد تومان  3450مبلغ  1400قانون بودجه سال ) 14ها، موضوع تبصره (مصارف هدفمندي يارانه) 24موجب بند (گفت: به

  ماهه سال جاري اختصاص يافت.وي افزود: اين ميزان اعتبار بيش از 9اورزي در هاي كشباهدف تأمين يارانه براي فعاليت

يافته از اين رديف در سال گذشته را است.قاسمي، اعتبار تخصيص 1399يافته اين رديف در سال برابر كل اعتبار تخصيص 5

ها و عوامل توليد محصوالت هادهميليارد تومان يارانه تأمين ن 3450ميليارد تومان عنوان كرد.وي، تخصيص مبلغ  650

كشاورزي در مدت يادشده را بيانگر عزم دولت سيزدهم در حمايت از توليدات بخش كشاورزي دانست.مديركل دفتر برنامه

هاي آلي وبودجه وزارت جهاد كشاورزي اظهار داشت: اين مبلغ براي تأمين، تدارك، توزيع و فروش انواع كود شيميايي، كود

سازي مصرف و كنترل كيفي انواع سم و كود مين و تدارك انواع بذر، تأمين و تدارك تخم نوغان، بهينهو زيستي، تأ

شيميايي، تأمين و تدارك انواع نهال، اصالح نژاد دام روستايي، استفاده بهينه از بقاياي محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي 

  يافته است. هاي حمايتي بخش كشاورزي تخصيصذ سياستگذاري و اتخادر تغذيه دام و اجراي مصوبات شوراي قيمت
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  روزنامه همشهري  - 1400دي  19                             

  
  شود بندي نمي روغن نباتي سهميه

  عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان روغن نباتي در گفت و گو با همشهري: 

  خبرنگار -علي ابراهيمي 

هاي مطرح در مورد زنيمشكلي براي واردات روغن خام و توليد و تامين نياز بازار به روغن نباتي وجود ندارد و گمانههيچ  

هاي حذف ارز بندي يا تامين نشدن روغن مورد نياز برخي صنايع صحت ندارد.به گزارش همشهري، زمزمهاحتمال سهميه

جب شده برخي توليدكنندگان و فعاالن صنفي از تاثير اجراي اين طرح هاي دامي موترجيحي برخي كاالهاي اساسي و نهاده

بر كمبود و افزايش شديد قيمت اين گونه كاالها خبر دهند. در مقابل توليدكنندگان و مسئوالن دولتي با اتكا به ذخاير 

شده را در هاي مطرحي شائبههاي توليد، ضمن تاكيد بر رشد توليد و عرضه كاالهاي اساسمطمئن و تداوم روند واردات نهاده

كنند. در چند هاي توليد به نيمايي رد ميمورد كمبود و گراني اين كاالها تا پيش از تغيير نرخ ارز مرجع دولتي واردات نهاده

روزه وزارت جهاد كشاورزي در تخصيص روغن  40كنسرو از تعلل   روز گذشته برخي صنايع مانند سنديكاي توليدكنندگان

درصدي صنعت  90آن بر توليد و اشتغال اين بخش خبر دادند، عالوه بر آن وابستگي    ز اين صنايع و تاثير منفيمورد نيا

بندي شدن روغن نباتي در هاي روغني موجب شده تا برخي افراد از احتمال سهميهروغن نباتي به واردات روغن خام و دانه

هشدار تعطيلي صنايع كنسروي به دليل كمبود روغندبير   ر دهند. ها خبصورت افزايش نرخ ارز مرجع واردات اين نهاده

هاي توليدكننده روز پيش در اعطاي روغن به انجمن 40با بيان اينكه وزارت كشاورزي از   سنديكاي صنايع كنسرو ايران

نظيم بازار بعد از هاي جدي مواجه كرده است، گفت: مسئوليت تصنعت كنسرو تعلل و اين موضوع توليدكنندگان را با چالش

جايي مسئوليت باعث شد كه توليدروي كار آمدن دولت جديد از وزارت صمت به وزارت كشاورزي تفويض شد و همين جابه

كنندگان در تامين مواد اوليه خطوط توليد با چالش مواجه شوند. محمد ميررضوي با اشاره به اين كه تغيير و تحوالت باعث 

هاي توليدي شده ، افزود: پايه توليد كنسروهاي گوشتي و غيرگوشتي و محصوالتي چون نجمنوقفه در تحويل روغن به ا

ها و كنسروهاي غيرگوشتي مانند كنسرو تن، انواع خورشتشيريني و شكالت، روغن است؛ كنسروهاي گوشتي مانند ماهي

: جلساتي با مديران ارشد وزارت كشاورزي برگزار لوبيا ، كنسرو بادنجان و ... همگي براي توليد به روغن نياز دارند. او افزود

اند كه اميدواريم اين دستورات ترتيب اثر داشته باشد و شاهد توزيع بموقع ايم ، آنها دستورات الزم را در اين زمينه دادهكرده

خوبي اين يدكنندگان بهاي بر بازار روغن، گفت: تولها باشيم. ميررضوي در مورد تاثير اصالح نظام يارانهروغن به اتحاديه

رانت و فساد در بدنه اقتصاد ايجاد كرده و الزم است كه ارز   هاي اخيرتوماني در سال 4200مسئله را لمس كردند كه ارز 

نرخي شود تا فساد ايجاد شده از اين مسئله حل و فصل شود. اما حذف يكباره اين ارز تبعات ديگري هم دارد. به نظر تك

  دهد.كنندگان كاهش ميتوماني در نهايت توان خريد اين محصول را براي مصرف 4200 من حذف دفعي ارز

توماني براي واردات روغن پلكاني صورت گيرد تا آسيب كمتري متوجه مصرف 4200او افزود: اميدوارم كه حذف ارز 
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ردات روغن خانوارها ادامه يابد تا كنندگان نهايي شود. اين احتمال وجود دارد كه تا پايان سال جاري ارز ترجيحي براي وا

تن از گروه كه كنسرو ماهيخانوارها بتوانند با آسودگي نياز خود را در اين بخش تهيه و تامين كنند. ميررضوي گفت: از زماني

هزار تومان رسيد. اين قيمت به معني كاهش مصرف 30هزار تومان به باالي 10كاالي يك خارج شد قيمت اين محصول از 

تن سهم فروش برخي از پذير جامعه بود. در واقع با افزايش قيمت كنسرو ماهيكنندگان آسيبن محصول از سوي مصرفاي

درصدي 30هاي توليدي كوچكي داشتند كاهش پيدا كرد و آنها از چرخه توليد خارج شدند. رشد توليدكنندگان كه كارخانه

ماه امسال، نسبت به مدت  9اتي ايران گفت: توليد روغن نباتي در توليد روغنيك عضو هيات مديره انجمن صنايع روغن نب

هزار تن رسيده است. رشيد  650هزار تن به يك ميليون و  250درصد افزايش يافته و از يك ميليون و  30مشابه سال قبل، 

هزار  450اه پارسال م 9هاي صنعتي نيز نسبت به سال گذشته رشد داشتيم به طوري كه در عزيزپور افزود: در حوزه روغن

هزار تن افزايش يافته است.او افزود: امسال در حوزه واردات  660تن روغن صنعتي توليد شده بود كه امسال ميزان توليد به 

ايم و به واسطه شرايط كنترلي كه ايجاد شده، ميزان عرضه و تقاضا و توليد روغن خوراكي با مشكل خاصي مواجه نبوده

هايي در بازار روغن مصرفي خانوار بوديم اما اين موضوع هاي سال، شاهد كمبودگرچه در برخي از برههشود. اكامال رصد مي

كنندگان به بازار هجوم برده و مصرف  هاي مجازي بود كه موجب شدبيشتر ناشي از جو رواني و انتشار اخبار كذب در فضا

كنند، اما خوشبختانه از ابتداي سال، كاهشي در توليد و واردات اين بيشتر از نياز خود، روغن نباتي خريداري و در منزل انبار 

بندي روغن نباتيعضو هيات مديره اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان روغن كاالي مصرفي رخ نداده است. شايعه سهميه

روغن نباتي مورد نياز صنايع و بندي يا كمبود شده در مورد سهميهوگو با همشهري با بيان اينكه مطالب مطرحنباتي در گفت

هاي روغن بازار صحت ندارد و ميزان توليد و عرضه از نياز بازار پيشي گرفته است، گفت: تناژ توليد هيچ يك از كارخانه

نباتي كاهش نيافته ، قيمت مصوب اين كاالي اساسي نيز تغيير نكرده و نه تنها توزيع اين كاال به روال عادي ادامه دارد 

  گيرند.هايي را در نظر ميهاي روغن نباتي براي فروش محصوالتشان تخفيفرخي كارخانهبلكه ب

ميليون تن روغن نباتي  2ماه امسال  9هزار تن است، در  900عبدالرحيم گلستاني افزود: در حالي كه نياز بازار يك ميليون و 

ايم زيرا هنوز ارز مرجع واردات مواد باتي نشنيدهتوليد و عرضه شده است. او گفت: چيزي در مورد كمبود و گراني روغن ن

اوليه يا قيمت اين كاال تغييري نكرده است.او با بيان اينكه هنوز دولت تصميمي براي تغيير نرخ ارز مرجع يا افزايش قيمت 

باتي مصوب روغن اتخاذ نكرده است، گفت: هيچ مشكلي براي تخصيص ارز و تامين روغن خام مورد نياز صنايع روغن ن

هزار تن  910وجود ندارد، اغلب روغن خام دپو شده در بنادر تخصيص يافته است. در اين چارچوب تا كنون ارز مورد نياز 

هزار تن است كه ميزان روغن  90تا  80صنايع روغن نباتي نيز   روغن خام موجود در گمرك تامين شده و ذخيره روغن خام

دهد. گلستاني با بيان اينكه دولت بر همه مراحل تخصيص روغن خام افزايش مي خام موجود در كشور را به يك ميليون تن

ربط نظارت دارد، گفت: توليدكنندگان هاي ذيگذاري روغن نباتي از طريق سازمان حمايت و ساير دستگاه، توليد و قيمت

كنند و اين رويهنباتي پرداخت مي وجه خريد روغن خام در سامانه را با مهلت زماني تدوين شده براي توليد و عرضه روغن

عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و   اي معقول براي توليد روغن است. كمبودي براي تأمين روغن صنايع نداريم

شده در مورد كمبود روغن مورد نياز برخي صنايع كنسروسازي را رد كرد و گفت: صادركنندگان روغن نباتي مطالب مطرح

شود اما صنايع كنسروسازي كه حواله است و روغن مورد نياز اين صنايع بر اساس درخواست آنها تامين مي اين اخبار كذب

اند بايد براي پرداخت وجه خريد اين كاال ، به دليل ظرفيت محدود مصرف، درخواست خود را سهميه روغن را دريافت كرده

يمت روغن اين صنايع با اعالن دولت براي ميزان موجودي صنايع التفاوت قامكان دريافت مابه  اي ارائه كنند كهبه گونه

اي بدهند كه در صورت تغيير ارز مرجع يا نرخ روغن روغن نباتي وجود داشته باشد. گلستاني افزود: بايد توليدكنندگان نامه
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صنايع روغن نباتي پرداخت اند را به اي كه قادر به جذب آن نبودهالتفاوت قيمت روغن خريداري شدهمورد نيازشان، مابه

ها، روغن مورد نياز خود را با كنند. او افزود: متاسفانه برخي صنايع كنسرو مانند توليدكنندگان كنسرو ماهي تن يا حتي قنادي

هاي گلستاني افزود: كارخانه   فروشند.كنند يا به مردم مينرخ مصوب دريافت اما كاالي نهايي را به قيمت ارز آزاد صادر مي

هاي شركت بازرگاني دولتي يا صنايع هستند اما اين روغن نباتي ملزم به تحويل روغن مورد نياز صنايع بر اساس حواله

هاي روغن نباتي كنند را به كارخانهالتفاوت احتمالي قيمت كه صنايع روغن نباتي به دولت پرداخت ميصنايع بايد مابه

ها دارند اما با شدن احتمالي نرخ ارز روغن خام برخي صنايع سعي در افزايش قيمتپرداخت كنند. او افزود: متأسفانه با آزاد 

وجود افزايش قيمت مثال ماهي تن، نرخ روغن نباتي تغييري نكرده است. با اين وجود قيمت روغن نباتي تابع نرخ ارز 

  واردات روغن خام است. 
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  ابتكار  - 1400دي  18                                        

   انگل كشف شده خطرناك است؟
  هاي ايران زا در مرغ هشدار؛ كشف انگل بيماري

دهد كه در خصوص آلوده بودن گوشت ماكيان به نوعي انگل،  هاي محققان علوم پزشكي كشور نشان مي بررسي 

آماده از چنين محصوالتي، دقت كافي را به كار هاي جدي وجود دارد و بايد در توليد و مصرف غذاهاي آماده و نيمه  نگراني

اند كه در آن،  برد.به گزارش ايسنا، تيمي پنج نفره از محققان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اقدام به انجام پژوهشي كرده

  هاي خانگي و پرورش صنعتي به اين انگل مورد بررسي علمي قرار گرفته است. ميزان آلودگي مرغ و خروس

گذار صنعتي را  ي انجام اين تحقيق، نمونه خون لخته شده سه گروه ماكيان پرورش خانگي، گوشتي و تخمها برا آن

ها، آزمايش سرولوژي انجام دادند تا حضور يا عدم حضور انگل توكسوپالسما را تشخيص  آوري كرده و بر روي آن جمع

خانگي و صنعتي به انگل فوق آلوده بودند و الزم است  ها نشان داد كه درصد قابل توجهي از ماكيان دهند.نتايج اين بررسي

چيان، استاد و  خطر از گوشت چنين ماكياني انجام شود.در اين باره، نادر پسته اي براي تهيه غذاهاي بي گيرانه اقدامات پيش

دانشگاه علوم  هاي عفوني و گرمسيري شناسي دانشكده پزشكي و مركز تحقيقات بيماري شناسي و قارچ پژوهشگر گروه انگل

هاي فاقد نظارت سازمان  طور معمول در منزل و يا در مكان هاي بومي به پزشكي اصفهان و همكارانش مي گويند: مرغ

صورت غير  ها، اغلب در محيط رها و يا به هاي غيرمصرفي مانند امعا و احشاي آن شوند و بافت دامپزشكي كشتار مي

ها و كشتارها و عدم نظارت سازمان دامپزشكي  الع و آگاهي مردم و پرسنل مرغداريشوند. بنابراين عدم اط بهداشتي دفع مي

هاي سنتي و در منازل و همچنين تماس ماكيان با ساير پرندگان در محيط باز موجب انتشار اين  بخصوص روي مرغداري

هاي خانگي و صنعتي  ها و خروس غافزايند: نتايج اين تحقيق نشان داد كه درصد قابل توجهي از مر ها مي شود.آن انگل مي

ها با انگل مواجه شده و به  اند. اين نتايج بيانگر اين واقعيت است كه مرغ هاي ضد انگل فوق، فعال بوده بادي ازنظر آنتي

تواند بدن انسان را آلوده  ها حاوي كيست نسجي است كه در صورت عدم طبخ صحيح، به راحتي مي احتمال زياد، گوشت آن

اند كه انجام اقدامات پيشگيرانه براي تهيه غذاهاي بي خطر از گوشت ماكيان  ين اساس، محققان فوق اشاره كردهكند.بر ا

هاي كامالً بهداشتي توليد و  رسد و در اين راستا، بايستي غذاهاي نيم پخته يا كامالً پخته را با شيوه ضروري به نظر مي

    مصرف كرد.
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  وطن امروز  - 1400دي  18                                        

  
  داستان عجيب جوهاي چابهار

شود محموله جوي دپو شده و بارگيري نشده در گمرگ چابهار كه زير باران مانده و سبز شده، متعلق  در حالي كه گفته مي 

وگو با مهر، درباره  منابع آگاه در گفت    به شركت پشتيباني امور دام است اما وزارت جهاد كشاورزي اين مساله را رد كرد.

هاي جوي دپو شده و بارگيري نشده در گمرك چابهار كه با آب باران سبز شده است، اظهار داشتند اين محموله  محموله

با اين حال، حسن     متعلق به بخش خصوصي نيست و بر اساس اعالم گمرك مربوط به شركت پشتيباني امور دام است.

وگو با مهر اين  ان، سرپرست دفتر خدمات بازرگاني معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي در گفتمعروف عباسي

هاي جو متعلق به وزارت جهاد كشاورزي نيست و بايد ديد صاحب كاال چه كسي است  مساله را تكذيب كرد و گفت: محموله

ها، يك شهروند از چابهار با انتشار  در برخي رسانه و چرا محموله را ترخيص نكرده است؟ بر اساس تصاوير منتشر شده

هاي جوي دپو شده و بارگيري نشده در گمرك چابهار، با آب باران سبز شده و هدر رفته  ويدئويي عنوان كرده محموله

هاي  نهادهانتشار اين ويدئو انتقاد شهروندان به سوءمديريت نگهداري و توزيع غالت را برانگيخته است، بويژه كه     است.

شود و همواره دامداران در تأمين اين  توماني تأمين مي 4200ترين كاالهاي اساسي است كه با ارز  دامي از جمله مهم

اند تا قيمت آن در بازار آزاد افزايش يابد و بعد  ها را نگه داشته ظاهرا صاحبان اين كاالها محموله    ها با مشكل مواجهند. نهاده

اهللا لطيفي، سخنگوي گمرك ايران گفته است مجموع واردات  در همين راستا، سيدروح    وارد بازار كنند. ها را اين محموله

درصدي ترخيص شده 90هزار تن آن از محل مصوبه ترخيص  120هزار تن جو بوده كه نزديك به  135انجام شده حدود 

درصدهاي باقي مانده است كه بايد با صدور  10همان تن،  500هزار و  13هزار تن باقي مانده يعني حدود  15است ولي از 

ماه هنوز هيچ اقدامي از سوي شركت پشتيباني امور دام براي ارائه به  2كد رهگيري بانك ترخيص شود اما با گذشت 

تن ديگر هم كه مجوز  1500وي ادامه داد: در عين حال براي     گمرك و ترخيص باقيمانده محموله انجام نشده است.

خيص بر اساس مصوبات ستاد تنظيم بازار در ترخيص درصدي از سوي گمرك صادر شده و در انتظار خروج است، اين تر

شركت كاميوني براي تخليه اين محموله و خروج آن از بندر تأمين نكرده ولي در همين زمان، كاميون جهت خروج 

اعالم شرايط جوي، يك هفته قبل از بارندگي، گمرك وي گفت: حتي با توجه به     هاي وارداتي ارسال كرده است. ذرت

هاي استاني و معاونت مرتبط در  چندين بار به صورت كتبي و شفاهي به شركت پشتيباني امور دام تذكر داده و حتي به مقام

تمهيد الزم  بلوچستان به عنوان مرجع تحويل گيرنده كاال نيز اعالم شده است جهت اتخاذ تصميم و و اداره كل بنادر سيستان

به گفته لطيفي، حداقل بايد كاال به انبار مسقف منتقل     براي جلوگيري از خسارت احتمالي ناشي از شرايط جوي اقدام كنند.

انبار اين اتفاق نيفتاده و روي جوها حتي نايلون و چادر نيز كشيده نشده كه بخشي از اين  2شد ولي با وجود خالي بودن  مي

وي تاكيد كرد: شركت     در بارندگي اخير و با توجه به رطوبت باالي چابهار، سبز و فاسد شده است. هزار تني، 15حجم 

توانست براي انتقال كاال به انبارهاي خارج از بندر  پشتيباني امور دام با وجود عدم اخذ كد رهگيري، به دليل دولتي بودن مي

درصد باقيمانده درخواست كند تا با توجه به دولتي بودن محموله و  10و تحت كليد گمرك اقدام كند يا براي تعيين تكليف 
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يك را انجام نداده  گيري شود كه متأسفانه شركت مذكور هيچ گير، تصميم نياز كشور به اين كاال با هماهنگي مراجع تصميم

    است.
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  وطن امروز  - 1400دي  18                                        

  
  درباره گراني احتمالي شكرچند نكته 

هاي قيمتي  در روزهاي گذشته خبري مبني بر پيشنهاد و تمايل وزارت بهداشت در راستاي اعمال سياست  : ميثم مهرپور*  

ها  كاال در رسانه 2كاالي قند و شكر و به تبع آن افزايش قيمت اين  2مانند حذف يارانه پرداختي يا وضع ماليات اضافه بر 

هاي مصرف بيش از حد آنها  محصول در كشور و آسيب 2منتشر شد. استدالل وزارت بهداشت باال بودن سرانه مصرف اين 

طلب از جمله  هاي جريان اصالح براي سالمت شهروندان بود؛ خبري كه البته با انتقاد و حتي تمسخر و كنايه برخي رسانه

خواهد قيمت قند و شكر را براي حفظ سالمتي مردم  اين سوال را مطرح كردند: آيا دولت ميها  شرق مواجه شد. اين رسانه

اي كامال عقاليي و  برخالف آنچه طي روزهاي گذشته درباره اين مساله عنوان شد اصل اين موضوع، مساله    افزايش دهد؟

اي مانند ايران تا به حال به اين مسائل و  يافته توان گفت فقط كشورهاي كمتر توسعه حتي اقتصادي بوده و تقريبا مي

ام به اختصار ضمن بررسي ماهيت اين مساله، در چند نكته  اند. لذا در اين نوشته سعي كرده ها دقت كافي نداشته سياست

الها يا فلسفه پرداخت يارانه به كا - 1   ***    اي ارائه دهم. پيشنهادهايي را براي اجراي صحيح و بدون تبعات چنين ايده

شده در علم اقتصاد و  خدماتي كه داراي اكسترناليتي مثبت (آثار بيروني مثبت) در زندگي مردم است، موضوعي كامال پذيرفته

البته فراتر از آن عقل و منطق است. از سوي ديگر، طبيعي است بسياري از كاالها يا خدمات در ايران يا دنيا وجود دارند كه 

يا مثال تبعات و مضرات مصرف آن، داراي تقاضا بوده و بر اساس اصل عرضه و تقاضا،  زا بودن با علم به آسيب

توان توليد مواد دخاني از جمله توتون  روند. نمونه بارز و علني آن را مي توليدكنندگاني به سمت توليد و عرضه اين كاالها مي

برخي كاالهاي ممنوعه در برخي كشورهاي دنيا دانست.  و تنباكو در ايران و بسياري از كشورهاي دنيا يا حتي توليد و عرضه

هاي قطعي و مضرات محصوالت دخاني بر سالمت انسان ترديد داشته  سوال اين است: آيا كسي وجود دارد كه به آسيب

سخ باشد؟ آيا نگاه دولت، از حيث تشويق و تنبيه شهروندانش در حوزه مصرف كاالها و خدمات بايد يكسان باشد؟ طبيعتا پا

رغم  هاي ناشي از مصرف سيگار و ساير مواد دخاني نيست اما به است. يعني هيچ عقل سليمي منكر آسيب  خير سوال  2هر 

كند دولت روند استفاده  شوند. از طرفي منطق حكم مي اين مساله، اين كاالها تقريبا در تمام جوامع دنيا عرضه و استفاده مي

هاي  ت لبني، امكانات ورزشي و...) را كه منجر به افزايش سالمت و كاهش هزينهاز كاالها يا خدماتي (مانند محصوال

هاي گازدار و محصوالت لبني در ايران و  نگاهي به سرانه مصرف كاالهايي مانند نوشابه -2    شود تسهيل كند. درماني مي

در اين حوزه است؛ به نحوي كه عمال هاي ما  گذاري دهنده غلط بودن سياست يافته نشان قياس آنها با كشورهاي توسعه

هاي گازدار در  گذار ما تفاوت چنداني ميان شير و نوشابه يا شكر و دارو وجود نداشته است. سرانه مصرف نوشابه براي سياست

يا ليتر  50ليتر اما در ايران حدود  150ليتر و مصرف سرانه محصوالت لبني در دنيا بيش از  40ليتر اما در ايران  10دنيا 

دهنده مسير اشتباه  برابر سرانه مصرف در دنياست. قطعا اين اعداد اتفاقي نبوده و نشان 5سرانه مصرف شكر در ايران حداقل 

هاي اضافه بر قند و شكر، ممكن است  خبر حذف يارانه يا وضع ماليات - 3    گذاري قيمتي است. هاي ايران در سياست دولت

رغم پذيرش و علم به اين موضوع كه قند و شكر براي سالمت  ان مردم شود. برخي مردم بهها مي منجر به بروز برخي نگراني

كاهش تعهدات خود (حذف يارانه) يا افزايش  -يا اقدامات مشابه- آنها مضر است، معتقدند هدف دولت از اين اقدام 
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اي مدرن اعمال شده و امروز هاست در اقتصاده درآمدهايش (وضع ماليات اضافه) است. با اين حال، اين موضوع دهه

شاهديم در بسياري از اين اقتصادها به كاالهايي با اكسترناليتي منفي مانند الكل، سيگار، محصوالت غيراخالقي، قمار، قند و 

ا ها معتقدند م شود. اين دولت هايي سنگيني نيز از آنها دريافت مي شود، بلكه ماليات اي پرداخت نمي تنها يارانه شكر و... نه

دانيم اين كاالها و خدمات براي سالمت جسمي و روحي جامعه مضر است اما چون تقاضاي آن در جامعه وجود دارد با  مي

اي از كاالهاي مفيد، سعي در  هاي سنگين سعي در كاهش مصرف اين كاالها داشته و از طرفي با حمايت يارانه وضع ماليات

انه مصرف ايران با اين كشورها در برخي از اين محصوالت مانند قند و افزايش مصرف آنها داريم؛ سياستي كه قياس سر

ها در ايران طي  دولت - 4    دهد اين سياست تا حدود زيادي موفق بوده است. شكر، مواد دخاني و محصوالت لبني نشان مي

، مواد پروتئيني مثل گوشت، چند دهه گذشته با تكيه بر درآمدهاي نفتي، به برخي كاالها و خدمات مانند صنعت چاپ و نشر

اند. اين منابع گاه به قدري بوده كه فارغ از مفيد يا مضر  مرغ، بهداشت و درمان، آموزش و... يارانه پرداخت كرده مرغ و تخم

بودن يك كاال يا خدمت و صرفا به دليل مصرف باالي آن كاال در كشور، به برخي كاالهاي غيرضرور يا حتي مضر مانند 

و شكر مورد اشاره (به واسطه سرانه مصرف باال در كشور) يارانه پرداخت شده است. حاال طي يك دهه اخير، همين قند 

هاي پرداختي به مرور از اين كاالها حذف شده يا دولت تصميم دارد ميزان ماليات دريافتي از برخي از اين كاالها را  يارانه

ا نحوه نگاه دولت به موضوع و هدف از اجراي آن شايد از اصل افزايش دهد؛ اقدامي كه اگرچه اصل آن درست است ام

آيا هدف دولت از افزايش قيمت قند و شكر يا مواد دخاني و... (چه از طريق حذف يارانه، چه از  - 5    تر باشد. مساله مهم

اين سوال پيش طريق وضع ماليات اضافه) صرفا كاهش تعهدات يا افزايش درآمدهاي خود است؟ اگر پاسخ مثبت است، 

ها) افزايش يابد، قرار است باز به روند سابق  آيد: اگر درآمدهاي دولت (از طريق افزايش قيمت نفت يا لغو تحريم مي

هاي گازدار، قند و شكر  ها، ولو در كاالهايي با اكسترناليتي منفي چون سيگار، نوشابه بازگرديم؟ طبيعتا فشار افزايش قيمت

خواهد شد بويژه كه اكثر اين كاالها نيز لوكس نبوده و بخش قابل توجهي از مصرف اين كاال نيز  و... به همين مردم وارد

بايد اذعان داشت اصل اين ايده، يعني     هاي پايين درآمدي باشد. پس راهكار چيست؟ ممكن است از سوي افراد و دهك

ارزش  كم  مواد دخاني، قند و شكر، محصوالت غذايي افزايش ماليات و به تبع آن افزايش قيمت اين قبيل كاالها (از جمله

و...) زماني منطقي است كه منابع حاصل از آن صرف كاهش قيمت يا حمايت قيمتي از كاالهاي داراي اكسترناليتي مثبت 

براي  مانند امكانات و خدمات ورزشي، محصوالت لبني و... شود. افزايش قيمت مواد دخاني يا شكر و... با اين استدالل كه

اما بدون كاهش قيمت محصوالت لبني و خدمات ورزشي و...  -اگر چه استدالل درستي است - سالمت افراد مضر است

ستاني و  صرفا به معناي پر كردن بخشي از چاله كسري بودجه دولت و ايجاد فشار روي مردم است. اما هدفمند كردن ماليات

هاي درماني كشور  نگري، كاهش هزينه توان به معناي آينده اي را مي ي بودجهها ها فارغ از موضوعات و دغدغه پرداخت يارانه

كس به آن معترض نخواهد شد و حركت  گذاري دولت در مسير صحيح دانست؛ مسيري كه قطعا هيچ در آينده و سياست

     * كارشناس ارشد اقتصاد    دولت به اين سمت ضروري است.
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  روزنامه همشهري  - 1400دي  19                                       

  1401بيم و اميد بودجه آبي 

تواند تنش آبي كشور را كم كند و به دردسرهاي تامين آب پايان دهد؟ اين سؤالي است كه آيا بودجه سال آينده ايران مي

روي سياستگذاران و مجريان يشترين مسئله پتوان در ارقام و اعداد سند مالي سال آينده رصد كرد ولي مهمپاسخ آن را مي

هاي آبي ايران اين است كه اولويت با مديريت مصرف باشد يا عرضه آب براي تامين نياز در سال آينده. مركز پژوهشطرح

هاي عمراني فصل آب نسبت به قانون بودجه گويد: در نخستين اليحه بودجه دولت سيزدهم، اعتبارات طرحهاي مجلس مي

هاي عمراني فصل آب و فاضالب ها و پروژهشده براي طرحبينيهش پيدا كرده اما اعتبارات پيشامسال يك درصد كا

ها، سواحل و بهبود هايي چون مهندسي رودخانهكه اعتبارات عمراني برنامهدهد درحاليدرصدي را نشان مي21,7رشدي 

گزارش همشهري، در يك برايند كلي، بودجه آبي ايران برداري و حفاظت از منابع آبي ايران كمتر شده است.به وضعيت بهره

در سال آينده انقباضي است. دولت تالش كرده اعتبارات را بيشتر به تامين و عرضه آب ازجمله ارائه خدمات آب شهري و 

شود. نكته مثبت در بودجه آبي سال آينده از نظر روستايي اختصاص دهد و رشد چشمگيري در اين زمينه ديده مي

هاي زيرزميني است. ايران كشوري درگير نظارت منابع آب هاي مجلس، برقراري دوباره حقرشناسان مركز پژوهشكا

ها تالش ميخشكسالي و سيل در سنوات گذشته بوده و تنش آبي بين شهرها و روستاها افزايش يافته؛ به همين دليل دولت

دهد ب اقدام كنند.اسكن بودجه آبي سال آينده نشان ميكنند تا با حساسيت بيشتري درباره اختصاص بودجه بخش آ

اي كه بودجه برنامه گونههاي عرضه و تامين آب اختصاص دارد بهترتيب به برنامهبه 1401بيشترين سهم از اعتبارات سال

ي با كاهش هاي آبها و طرحكه بقيه برنامهدرصد بيشتر شده درحالي10,5درصد و بودجه برنامه عرضه آب 67تامين آب 

هاي مرزياز جمله تغييرات اليحه بودجه سال آينده نسبت به بودجه امسال، حذف رديف بودجه مواجه شده است. بودجه آب

توجه براي برنامه اي كه با وجود تخصيص اعتبارات قابلگونههاي مرزي است. بهبودجه از صندوق توسعه ملي براي آب

دليل تكميلهاي قبل، بههاي مرزي و مشترك از صندوق توسعه ملي در سالودخانههاي آبريز رتوسعه منابع آب در حوضه

هاي متفرقه بودجه سال ها اين رديف بودجه خاص حذف شده و به جاي آن در بخش رديفبرداري اين طرحنشدن و بهره

  ها را دريابيدي شده است. رودخانهبينهاي مرزي پيشهاي مهار و تنظيم آبميليارد تومان اعتبار براي تكميل طرح200آينده 

درصد از اعتبارات آبي ايران در بودجه امسال اختصاص يافته اما كمترين 80گويد: تاكنون بازوي تحقيقاتي مجلس مي

هاي ها و سواحل و بيشترين آن نيز براي برنامه توسعه منابع آب در حوضهعملكرد اعتباري براي برنامه مهندسي رودخانه

هاي مرزي و مشترك بوده است، افزون بر اينكه در فصل آب و فاضالب نيز بيشترين عملكرد اعتباري مربوط انهآبريز رودخ

اي به افزايند: عملكرد بودجهبه برنامه ارائه خدمات آب شهري و روستايي بوده است. كارشناسان اين نهاد پژوهشي مي

ها و سواحل با توجه به اهميت اين منابع آب و برنامه مهندسي رودخانهبرداري و حفاظت از تر برنامه بهبود بهرهنسبت پايين

   هاي احتمالي بايد مورد توجه قرار گيرد.وري و همچنين كاهش خسارات سيلها در ارتقاي بهرهبرنامه

ا زير جويي واقعي آب كشاورزي رهاي نوين آبياري در صرفههاي آبيبازوي پژوهشي مجلس كاركرد سامانهشكست سامانه

هاي نوين آبياري باعث افزايش مصرف آب و سطح زيركشت و تغيير الگو به گويد: توسعه طرح سامانهسؤال برده و مي

هاي نوين آبياري در بخش كشاورزي خصوص باغي شده است. نتيجه اينكه گسترش سامانهسمت گياهان پرمصرف به

ر نداده است؛ چراكه سياستگذاران از كنترل وضعيت تخصيص وري آب را تغييتأثيري بر كاهش مصرف آب نداشته و بهره
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اند تا آب را بيشتر و از منابع آب اند و در عمل كشاورزان ترغيب شدهآب ازجمله نصب كنتورهاي هوشمند غفلت كرده

سترسي هاي مجلس، براي اصالح اين وضعيت كنترل دگفته كارشناسان مركز پژوهشتري برداشت كنند. بهزيرزميني عميق

هاي مجلس اين است كه سياستهاي پيشرفته آبياري باشد. پيشنهاد مركز پژوهشكارگيري روشبه آب بايد مقدم بر به

هاي ها متناسب با افزايش راندمان آبياري رصد و حقابهجويي آب در اولويت قرار گيرد، ميزان اثربخشي اين روشهاي صرفه

ويژه در بخش كشاورزي مورد بازنگري ها بههاي مربوط به اين سامانهي و يارانههاي عمومكشاورزان اصالح شود و بودجه

باره، اصالح روندهاي تخصيص كند كه متأسفانه با وجود هشدار و تأكيد چندينقرار گيرد. بازوي تحقيقاتي مجلس فاش مي

   گيرد.ذاران ذيربط قرار نميهاي آبياري تحت فشار مورد توجه مسئوالن و سياستگبودجه و هدفگذاري درباره روش

هزار حلقه بوده ولي 300هاي آب كمتر از تعداد چاه 1370افزايد: تا اوايل دههبر باددادن سرمايه آبي ايراناين گزارش مي

درصد افزايش داشته كه اين 65شده برداريهاي بهرهسال تعداد چاه25اي با گذشت هاي توسعهبراساس رويكرد و سياست

رغم افزايش ميليارد مترمكعب منجر شده است. اين در حالي است كه به50شده به هاي صادرافزايش حجم پروانهامر به 

هاي قبل بيشتر نشده و در دليل محدوديت پتانسيل آبخوان، ميزان برداشت نسبت به سالهاي مجاز و غيرمجاز بهتعداد چاه

هاي نهاد پژوهشي مجلس شدن اين سرمايه ملي حكايت دارد.بررسيدامنه ثابت باقي مانده است كه از فرسوده و ناتوان

درصد از آب 52درصد از نياز آب شرب روستايي و 83درصد از نياز آب شرب شهري، 57دهد: منابع آب زيرزميني نشان مي

وجود تبعاتي كنند كه درنتيجه ادامه وضع مهاي مختلف كشور را تأمين ميدرصد از كل نياز بخش55كشاورزي و درمجموع 

تخريب   الشعاع قرار خواهد داد. ناپذير را براي كشور در پي خواهد داشت و درنهايت امنيت ملي را تحتنبسيار منفي و جبرا

سازد فاش مي 1361هاي زيرزميني از سالهاي مجلس با اشاره به آغاز روند تخريب منابع آبهاي زيرزمينيمركز پژوهشآب

ه توسعه پس از انقالب براي جلوگيري از وضعيت تخريب اين منابع موفق نبوده است و حتي قوانين برنام6كدام از كه هيچ

نوعي خود باعث تشديد وضعيت نامطلوب شدهاند، بلكه بهتنها در بهبود وضعيت نقش نداشتههاي اخير نهشده طي سالوضع

زدگي، دريافت حق نظارت آبي خسارت خشكسالي يا سرما اند. ازجمله اينكه با تصويب قانون تامين منابع مالي براي جبران

برداري و هاي بهرهبرداران كشاورزي براي اصالح روششدن بهرهانگيزهاز كشاورزان ممنوع شد كه نتيجه اين سياست بي

تا حقسال قبل تالش كردند 60دنبال داشته است. اين در شرايطي است كه قانونگذاران در سازي مصرف آب را بهبهينه

شدن برداشت از به بعد و رايگان 1384نظارت بر منابع آبي كشاورزي را به اجرا گذارند كه با حذف اين حق نظارت در سال

منابع آبي، عمال ارزش آب در اقتصاد بخش كشاورزي ناديده گرفته شد. ازجمله پيامدهاي تلخ اين حذف حق نظارت مي

برداران در مديريت گرفتن عدالت اقتصادي و اجتماعي، حذف مشاركت بهرهناديدهها، توان به تضعيف نظارت ساالنه بر چاه

برداران است. به باور مركز پذيري بهرهمطالبه نظارت قوي بر منابع آب و تضعيف مسئوليتآب و حفظ آب مصرفي و عدم

رويه، اضافه برداري بيضا و بهرهبرداران كشاورزي، موجب باال رفتن تقااخذ هرگونه وجه از بهرههاي مجلس، عدمپژوهش

هاي كارگزاران توجهي آنها به توصيهبرداران با شرايط اقليمي و بينشدن بهرههاي مجاز و در نتيجه سازگاربرداشت چاه

سال اين حق نظارت 17دولتي شده است. گام مثبت دولت سيزدهم اين است كه در بودجه سال آينده تالش دارد تا پس از 

كنندگان كشاورزي منابع آب زيرزميني با توجه به تومان به ازاي هر مترمكعب از مصرف60ند و قرار است مبلغ را احيا ك

گويد: اين اقدام دولت يك گام شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور گرفته شود. بازوي تحقيقاتي مجلس مي

ع آب زيرزميني خواهد بود مشروط بر اينكه منابع ناشي از مثبت و قابل تأييد در جهت اصالح وضعيت نامطلوب موجود مناب

  بخشي و جبران كسري منابع آب زيرزميني اختصاص يابد. هاي تعادلاين دريافت حق نظارت به برنامه
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  قيمت فروش ماكاروني

بودن نرخ بر مناسبها جاي خود را باز كرده است چراكه اين محصول عالوهها ماكاروني در سبد خانواراين روز اقتصاد :دنياي

رو ثبات قيمت آن براي مردم حائزاهميت كنندگان را تامين كند؛ از اينهاي غذايي مصرفتواند بسياري از نيازآن، مي

كه گندم را با نرخ سال گذشته از دولت دريافت كردند، قيمت انجمن توليدكنندگان از آنجا  هاي عضوكارخانه است. 

جاري افزايش چنداني ندادند. اين در حالي است كه اعضاي انجمن صنفي كارفرمايان كارخانجات ماكاروني را در سال

درصد افزايش 60جاري را ليد، قيمت ماكاروني در سالدليل خريد گندم آزاد و همچنين باالرفتن هزينه عوامل توماكاروني به

هزار و سيصد، ماكاروني 7گرمي زر ماكارون  500ماكاروني پيكولي   كنيد:دادند. در ادامه قيمت انواع ماكاروني را مشاهده مي

 1/ 4كاروني هزار و ما13ماكارون گرمي با طعم سبزيجات تك500هزار، ماكاروني 15تك ماكارون  3/ 5گرمي قطر  500

  شود. هزار و چهارصد تومان فروخته مي 9گرمي مانا  700اي رشته
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  قيمت ميوه در روز اول هفته

، انگور شاهرودي 500هزار و 17بار شهرداري تهران قيمت هركيلو ميوه به را وترهديروز سايت ميادين ميوه اقتصاد :دنياي

هزار 39فرنگي كيلويي است. همچنين توتهزار تومان درج كرده66و آناناس طاليي را  700هزار و 16، انار 300هزار و 15

قرمز لبناني تومان، سيب200و  هزار16جنوب ، پرتقال تامسون300هزار و 10شمال رسمي شمال و تامسونتومان، پرتقال

است. نارنگي تومان قيمت خورده200هزار و 12سبز تومان و سيب800هزار و 13زرد لبناني تومان و سيب200هزار و 12

اند تومان قيمت خورده900هزار و 13تومان و 500هزار و 18تومان، 900هزار و 15ترتيب بندري، ليموشيرين و ليمو ترش به

شود. گريپهزار تومان فروخته مي22تومان و خرمالو 500هزار و 23اي تومان، موز خوشه300هزار و 14و هركيلو كيوي 

شود. با اينكه فصل تابستان نيست، طرفداران هندوانه هزار تومان فروخته مي42تومان و نارگيل 500هزار و 8فروت كيلويي 

    بار شهرداري تهيه كنند. وترهومان از ميادين ميوهت500هزار و 3توانند آن را كيلويي مي
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  درصدي توليد روغن خوراكي 30افزايش 

ماهه امسال، نسبت به مدت مشابه سال  9مديره انجمن صنايع روغن نباتي ايران گفت: توليد روغن نباتي در عضو هيات

هزار تن روغن نباتي توليد شده بود كه امسال (در  250است، به طوري كه يك ميليون و درصد افزايش يافته30قبل، حدود 

هايي در هايي از سال، شاهد كمبودهزار تن رسيد.رشيد عزيزپور افزود: برخي مواقع در برهه 650به يك ميليون و ماه)،  9

هاي مجازي بود كه بازار روغن مصرفي خانوار بوديم كه اين موضوع بيشتر ناشي از جو رواني و انتشار اخبار كذب در فضا

كردند اما خوشبختانه از ابتداي آورند و بيشتر از نياز خود خريداري و در منزل انبار ميكنندگان به بازار هجوم ميمصرف

پور ادامه داد: امسال حوزه واردات و توليد روغن است.عزيزاالي مصرفي رخ ندادهسال، كاهشي در توليد و واردات اين ك

  شود.واسطه شرايط كنترلي كه ايجاد شده ميزان عرضه و تقاضا كامال رصد ميايم و بهخوراكي با مشكل خاصي مواجه نبوده
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  درصدي قيمت بوقلمون30كاهش 

گزارش همشهري، قيمت گوشت درصد كاهش يافته است.به30قيمت اجزا و قطعات بوقلمون در ميادين از ابتداي امسال 

خود گرفت. با تداوم اين روند كاهشي درصدي در ابتداي سال، از اواخر ارديبهشت روند كاهشي به32بوقلمون بعد از جهش 

دهد تمام اجزا و قطعات بوقلمون ها نشان ميهزار تومان پايين آمد.مقايسه قيمت14تا آذرماه قيمت هر كيلو شقه بوقلمون 

بار شهر تهران كه نامه جديد ميادين ميوه و ترهدرصد ارزان شده است. در نرخ30تا 25آبان امسال نسبت به ارديبهشت بين 

است. تنها در يكي دو مورد شاهد افزايش قيمت يافتهماه منتشر شد نيز كاهش قيمت البته با درصد كمتري ادامه دي16

رسد. مغز ران بدون پوست و استخوان با هزار تومان به فروش مي36تا 35اندكي هستيم.شقه بوقلمون در ميادين كيلويي 

ترين محصول در جدول اجزا و قطعات بوقلمون است. مقايسه قيمت كنوني اين گوشت با نرختومان قيمت، گران73,500

  هاي سال گذشته حاكي از تغييرات اندكي است كه در مقايسه با افزايش قيمت ديگر محصوالت پروتئيني بسيار ناچيز است.

دهد قيمت هر بار آمده كه نشان ميدر جدول، قيمت اجزاي بوقلمون در نرخنامه اسفندماه سال گذشته ميادين ميوه و تره

ز بيشتر بوده است. گوشت بوقلمون با توجه به گراني گوشت قرمز در سالكيلو شقه اسفند ماه سال گذشته از قيمت امرو

ها قرار گرفته و مصرف آن رو به افزايش است.هاي اخير مورد توجه بسياري از خانواده
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  روزنامه همشهري  - 1400دي  19                   

  شود ميمرغ مازاد از سوي دولت جمع آوري  |قيمت جديد مرغ در بازار 

روز است كه  15مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي از كاهش قيمت مرغ به زير نرخ مصوب خبر داد و گفت: 

كند. به گزارش همشهري آنالين به نقل از مهر، حبيب شركت پشتيباني امور دام مرغ مازاد توليدكنندگان را جمع آوري مي

خ مصوب در بازار خبر داد و افزود: قيمت هر كيلوگرم مرغ هم اكنون در بازار از كاهش قيمت مرغ به زير نر اسداهللا نژاد

كنند. وي با بيان هزار تومان است و بسياري از مرغداران از حاشيه سود خارج شده و زيان مي 31تا  27خرده فروشي بين 

مرغ نطفه دار به كشور نيز در حال انجام اينكه در حال حاضر توزيع اينترنتي مرغ منجمد ادامه دارد، بيان كرد: واردات تخم 

شويم و مسئوالن بايد اين است. اسداهللا نژاد تاكيد كرد كه اگر اين روند ادامه يابد با انباشت مرغ در بازار داخل مواجه مي

هاي مرغ روز است كه شركت پشتيباني امور دام به بازار مرغ ورود كرده و 15مساله را مديريت كنند. وي اضافه كرد: حدود 

هزار تومان اعالم كرد و گفت:  9كند. اسداهللا نژاد قيمت جوجه يك روزه گوشتي را نيز آوري ميمازاد توليدكنندگان را جمع

هزار تومان است و توليدكنندگان همچنان ناچارند كه آن را سه هزار تومان باالتر از نرخ مصوب  6قيمت مصوب جوجه 

اي كشور افزود: اين مساله منتظر دستور توماني و اصالح نظام يارانه 4200با اشاره به احتمال حذف ارز  خريداري كنند. وي

ها فراهم شود به طوري كه كمترين هاي آن فراهم نيست به محض اينكه زيرساخترئيس جمهور است ولي هنوز زيرساخت

  شوند، اين كار انجام خواهد شد. تبعات را داشته باشد و توليدكننده و مصرف كننده دچار خسارت ن
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  اعتماد  - 1400دي  19                                        

  
  قيمت مرغ به زير نرخ مصوب رسيد

نژاد، مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي از كاهش قيمت مرغ به زير نرخ مصوب خبر داد و گفت: حبيب اسداهللا

وي از كاهش قيمت مرغ به زير   كند.آوري ميپشتيباني امور دام مرغ مازاد توليدكنندگان را جمعروز است كه شركت  15

هزار تومان است و  31تا  27فروشي بين اكنون در بازار خردهنرخ مصوب در بازار خبر داد و گفت: قيمت هر كيلوگرم مرغ هم

كنند. وي با بيان اينكه در حال حاضر توزيع اينترنتي مرغ منجمد بسياري از مرغداران از حاشيه سود خارج شده و زيان مي

نژاد تاكيد كرد كه اگر اين روند ادامه يابد دار به كشور نيز در حال انجام است.اسداهللامرغ نطفهادامه دارد، افزود: واردات تخم

  يت كنند. شويم و مسووالن بايد اين مساله را مديربا انباشت مرغ در بازار داخل مواجه مي
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  قيمت مرغ به زير نرخ مصوب رسيد

روز است كه  15مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي از كاهش قيمت مرغ به زير نرخ مصوب خبر داد و گفت: 

وگو با خبرنگار مهر از كند.حبيب اسداهللا نژاد در گفتآوري ميتوليدكنندگان را جمعشركت پشتيباني امور دام مرغ مازاد 

فروشي بين اكنون در بازار خردهكاهش قيمت مرغ به زير نرخ مصوب در بازار خبر داد و گفت: قيمت هر كيلوگرم مرغ هم

كنند.وي با بيان اينكه در حال حاضر يان ميهزار تومان است و بسياري از مرغداران از حاشيه سود خارج شده و ز 31تا  27

  دار به كشور نيز در حال انجام است.توزيع اينترنتي مرغ منجمد ادامه دارد، افزود: واردات تخم مرغ نطفه

را شويم و مسئوالن بايد اين مسئله نژاد تاكيد كرد كه اگر اين روند ادامه يابد با انباشت مرغ در بازار داخل مواجه مياسداهللا

هاي مازاد روز است كه شركت پشتيباني امور دام به بازار مرغ ورود كرده و مرغ 15مديريت كنند.وي اضافه كرد: حدود 

هزار تومان اعالم كرد و گفت: قيمت  9نژاد قيمت جوجه يك روزه گوشتي را نيز كند.اسداهللاآوري ميتوليدكنندگان را جمع

هزار تومان است و توليدكنندگان همچنان ناچارند كه آن را سه هزار تومان باالتر از نرخ مصوب خريداري  6مصوب جوجه 

هاي كشاورزيازسوي ديگر، مديركل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد كشاورزي درصدي يارانه نهاده 100كنند.تخصيص 

ماهه امسال را تخصيص داد.  9يد محصوالت كشاورزي در هاي تامين نهاده ها و عوامل تولدرصد يارانه 100گفت: دولت، 

مبلغ سه  1400) قانون بودجه سال 14ها، موضوع تبصره () مصارف هدفمندي يارانه24حسن قاسمي گفت: به موجب بند (

ماهه سال جاري اختصاص يافت. وي  9هاي كشاورزي در ميليارد تومان با هدف تامين يارانه براي فعاليت 450هزار و 

است. اين مقام مسئول، اعتبار  1399افزود: اين ميزان اعتبار بيش از پنج برابر كل اعتبار تخصيص يافته اين رديف در سال 

 450ميليارد تومان عنوان كرد. اين مسئول، تخصيص مبلغ سه هزار و  650تخصيص يافته از اين رديف در سال گذشته را 

وامل توليد محصوالت كشاورزي در مدت ياد شده را بيانگر عزم دولت سيزدهم در ها و عميليارد تومان يارانه تامين نهاده

حمايت از توليدات بخش كشاورزي دانست. قاسمي اظهار داشت: اين مبلغ براي تامين، تدارك، توزيع و فروش انواع كود 

سازي مصرف و كنترل كيفي هينهشيميايي، كودهاي آلي و زيستي، تامين و تدارك انواع بذر، تامين و تدارك تخم نوغان، ب

انواع سم و كود شيميايي، تامين و تدارك انواع نهال، اصالح نژاد دام روستايي، استفاده بهينه از بقاياي محصوالت كشاورزي 

هاي حمايتي بخش كشاورزي تخصيص گذاري و اتخاذ سياستو صنايع غذايي در تغذيه دام و اجراي مصوبات شوراي قيمت

هاي كشاورزي، وضعيت توليد برخي اقالم اساسي درصدي يارانه نهاده 100تني است همزمان با تخصيص يافته است.گف

افزايش يافته است. در همين زمينه رشيد عزيزپور، عضو هيئت مديره انجمن صنايع روغن نباتي ايران گفته است: توليد 

هزار  650درصد افزايش يافته و به يك ميليون و  30ماهه امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 9روغن نباتي در 

  تن رسيده است. 
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