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  جمهوري 1400دي  20                       

  هاي دانش بنيان است توسعه بخش كشاورزي نيازمند اصالح فرآيندها و استفاده از شركت

  معاون اول رئيس جمهور: 

گذاري براي اصالح فرآيندها در بخش كشاورزي گفت: معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر ضرورت سرمايه  صفحه خبر:

اخير از نظر بهره وري و استفاده از دانش و تكنولوژي عقب افتاده كه الزم است با متاسفانه بخش كشاورزي طي ساليان 

  ها را جبران كنيم.هاي نوين، اين كاستيهاي دانش بنيان و به كارگيري روشاستفاده از ظرفيت شركت

اهميت و اثرگذاري  هاي بخش كشاورزي و دامداري برها و تعاونياي با مديران عامل اتحاديهمحمد مخبر عصر در جلسه

هاي كشاورزي در كشور بسيار گسترده است و تمامي ها و تشكلها تاكيد و خاطرنشان كرد: نقش آفريني اتحاديهاين تشكل

مند هستند.معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد تمامي امور مرتبط آحاد جامعه از خدمات و اقدامات اين بخش بهره

ا به خود مردم واگذار كنيم افزود: اين حوزه بايد توسط مردم اداره شود و مالكيت و مديريت آن در اختيار با بخش كشاورزي ر

خود مردم باشد تا بتوانيم اين بخش را به الگويي براي امور تبديل كنيم.مخبر با بيان اينكه دولت در بخش كشاورزي بايد 

توانند نقش موثري در واگذاري امور هاي بخش كشاورزي ميا و تشكلهصرفا نقش نظارتي داشته باشد، ادامه داد: تعاوني

شود، به مردم ايفا كنند و موانع را از پيش رو بردارند؛ در واقع مردم بايد احساس كنند وقتي امور به دست آنها سپرده مي

رويي در توليد ثروت و ارزآوري شود.معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر اهميت گياهان داكارها با كيفيت بهتري انجام مي

هاي كشور است كه اگر به شكل مناسب مورد توجه قرار ها و ظرفيتبراي كشور، تصريح كرد: گياهان دارويي يكي از مزيت

تواند اقتصاد بسياري از مناطق كشور كه توليدكننده گياهان دارويي هستند را متحول كند.مخبر همچنين به نقش گيرد مي

ها و امور مرتبط با فعاالن عرصه كشاورزي تاكيد كرد و گفت: بايد زمينه ارتقا و براي پشتيباني از برنامه بانك كشاورزي

  هاي اين حوزه با قدرت بيشتري انجام شود.ها و برنامهتوسعه بانك كشاورزي را فراهم كنيم تا حمايت و پشتيباني از طرح
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هاي مهم بخش كشاورزي ياد كرد و افزود: عنوان يكي از شاخه معاون اول رئيس جمهور از شيالت و آبزي پروري به

هاي اقتصاد دريامحور مياقتصاد دريامحور از رويكردهاي اصلي دولت است و آبزي پروري به عنوان يكي از زيرمجموعه

شيالت و آبزي پروري تواند منجر به افزايش توليد و اشتغالزايي در كشور شود كه تحقق اين امر نيازمند توجه ويژه به بخش 

هاي بخش كشاورزي ضمن ها و تعاونياست.در اين جلسه كه وزير جهاد كشاورزي نيز حضور داشت، مديران عامل اتحاديه

هاي مرتبط با امنيت غذايي و معيشت مردم، به اعالم آمادگي همه جانبه براي همراهي و كمك به دولت براي پيشبرد برنامه

ها، رفع موانع پيش روي صادرات و واردات، حل مسائل ات خود پرداختند.جلوگيري از موازي كاريها و پيشنهادبيان دغدغه

گمركي، تخصيص بودجه براي اصالح نژاد محصوالت كشاورزي و دامپروري، تامين نقدينگي، ايجاد صندوق ضمانت 

هاي ها و اتحاديههاي تشكلخواستها و انبارهاي فرسوده از جمله موضوعات مطرح شده و درصادرات و نوسازي زيرساخت

    بخش كشاورزي در اين جلسه بود.
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  ابتكار  - 1400دي  20                                        

  
آفرينان پويش ايران سبز، هر ايراني يك درخت تقدير و  رئيس سازمان آبخيزداري كشور از نقش

  تشكر كرد

ايران قوي؛ هر ايراني يك -ايران سرسبز"كنندگان در پويش آفرينان و مشاركتمسعود منصور طي پيامي از كليه نقش

تشكر و قدرداني كرد. متن اين پيام بدين شرح است:بسمه تعاليسنت حسنه درختكاري ريشه در دين و فرهنگ  "درخت

از عالقمندان به پايداري و دوست ايران دارد و همچنان اين اقدام خداپسندانه و ارزشمند مورد توجه بسياري مردمان طبيعت

هاي است. خداوند متعال را شاكريم كه فرصتي دست داد تا با همكاري تعداد زيادي از دستگاه مانسرسبزي ميهن اسالمي

ايران سرسبز؛ "هاي جهادي و جوامع محلي زمينه اجراي پويش ها، گروهاعم از تشكل   اجرايي كشور و نهادهاي مردمي

سال آينده به ياد  14فراهم آمد تا با مشاركت اقشار مختلف مردم بصورت مستمر و طي  "هر ايراني يك درخت-ايران قوي

وبه خود از كليه طبيعي كشور كاشته شود و شاهد ايراني قويتر باشيم. اينجانب به نهاي منابعهر شهيد هزار نهال در عرصه

ريزي و اجراي اين پويش گسترده مردمي و همچنين حضور موثر اقشار آفرينان اين رويداد بزرگ در حوزه برنامهنقش

طبيعي باعث حفظ و احياي اين منابع ارزشمند خدادادي هاي منابعكاري در عرصهمختلف مردم كه با بذركاري و نهال

دارم و اميدوارم به فضل الهي ثمره اين همدلي و همياري، سرسبزي روزافزون ميهن خواهند شد كمال تشكر و قدرداني را 

  كنندگان باشد. اسالمي و باقيات صالحات مشاركت
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  روزنامه اطالعات  - 1400دي  20                                        

  
  شود معاونت سالمت و امنيت غذايي در سازمان حفظ نباتات تشكيل مي

سرپرست سازمان حفظ نباتات از تشكيل معاونت سالمت و امنيت غذايي در اين سازمان خبر داد و گفت: اكنون شرايط 

مقدم به گزارش ايرنا، شاهپور عالئي  دار شوند. صادرات و قرنطينه كشورها تغيير كرده و محصوالت كشاورزي بايد شناسه

اسر كشور با تاكيد بر اينكه پيش نياز گواهي بهداشت گياهي، گواهي ديروز در نشست هم انديشي مديران حفظ نباتات سر

ها براي اندازي سامانه مجوزهاي الكترونيك كشاورزي (سماك) هماهنگي بيش از پيش بين دستگاهآناليز است، افزود: با راه

كشاورزي، معاونت سالمت و شود. وي با اظهار اينكه با دستور وزير جهاد سازي صادرات محصوالت كشاورزي مهيا ميروان

امنيت غذايي در سازمان حفظ نباتات كشور تشكيل خواهد شد،افزود: امنيت غذايي مقدمه امنيت دفاعي است و وزارت جهاد 

كشاورزي سوپاپ امنيت كشور است و تاثير مستقيم بر اقتصاد، معيشت و امنيت غذايي بسيار استراتژيك است.سرپرست 

شود، تاكيد ان اينكه اخالل در گلوگاه بخش كشاورزي سبب برهم زدن آرامش رواني جامعه ميسازمان حفظ نباتات با بي

  گيري كنيم. كرد: بايد شوراي حفظ نباتات كشور را احيا و در آن جلسات به موضوعات مرتبط رسيدگي و تصميم
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  ابتكار  - 1400دي  20                                        

  
  جهاد كشاورزي به دريافت گواهي سالمت از سازمان غذا و داروتاكيد وزارت 

هاي توليدكننده، صادركننده و شوراهاي ملي  اي به انجمن سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد كشاورزي در نامه 

ورزي خود صنايع غذايي اعالم كرد به دليل اينكه برخي از كشورها تغييراتي در استانداردهاي وارداتي محصوالت كشا

اند، اين فعاالن نسبت به اخذ گواهي سالمت از سازمان غذا و دارو اقدام كنند.به گزارش ايسنا در متن نامه مسعود  داده

هاي صادراتي كشاورزي  بصيري به توليدكنندگان و صادركنندگان محصوالت كشاورزي آمده است بازگشت برخي از محموله

هاي مختلف منتشر شده است. لذا  باري است كه در چند هفته اخير به كرات در رسانهايران به مقصد برخي از كشورها از اخ

با توجه به درخواست كشورهاي هدف صادراتي به لحاظ اينكه در سال اخير تغييراتي در سطح استانداردهاي كشور متبوع 

د به اقدام در خصوص اخذ اند خواهشمند است دستور فرمايي خود در خصوص واردات محصوالت كشاورزي معمول نموده

    گواهي سالمت از سازمان غذا و دارو مواردي كه در نامه ذكر شده به موقع عمل كنند.
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  روزنامه دنياي اقتصاد  - 1400دي  20                                        

  
  اعالم حداكثر قيمت هر كيلو زعفران

شود. اما اين محصول كشور جهان صادر مي 60كشاورزي ايران است و به حدود زعفران محصول استراتژيك  اقتصاد :دنياي

فروشان، فروش جدا از اهميت صادراتي خود، بازارهاي گسترده مصرف داخلي نيز دارد. اين درحالي است كه بنا به گفته خرده

كاهش مواجه شده است. به اين ترتيب  هاي اخير به دليل افزايش قيمت و پايين آمدن توان خريد، باويژه در ماهزعفران به

هاي گويند هزينهكند. از سوي ديگر فعاالن فروش اين بازار قرار دارند كه ميكننده نسبت به قبل كمتر خريد ميمصرف

توليد افزايش يافته در حالي كه قيمت تعيين شده براي زعفران از سوي دولت مدتي است تغييري نكرده و اين مهم انگيزه 

رئيس شوراي ملي زعفران به باشگاه خبرنگاران گفت: ان را براي توليد آن كاهش داده است. غالمرضا ميري، نايبكشاورز

وي حداقل قيمت » برد.قيمت كنوني زعفران نسبت به هفته اخير تغييري نداشته است و بازار همچنان در ركود به سر مي«

ها نشان آمار«ميليون تومان اعالم كرد و ادامه داد:  38و حداكثرآن را ميليون تومان 22فروشي را هر كيلو زعفران در عمده

 16هزار تومان و حداكثر  500ميليون و  7دهد در ابتداي مهر قبل از فصل برداشت حداقل قيمت هر كيلو زعفران مي

هزار تومان و  180تا  160هزار تومان، زعفران سرگل  140ميليون تومان بوده است. قيمت كنوني هر مثقال زعفران دسته 

تن توليد زعفران  500هاي اعالمي مسووالن وزارت جهاد كشاورزي سال گذشته طبق آمار» هزار تومان است. 200نگين 

درصد افت  50داشتيم كه امسال شوراي ملي زعفران طبق اظهارات كشاورزان اعالم كرده توليد به سبب شرايط خشكسالي 

درصد كاهش  24داشته است. بنابر آمار گمرك صادرات زعفران در آبان نسبت به سال قبل ناشي از نوسان قيمت محصول 

ها از سطح بازار نشان مييابد. بررسيهاي آتي رشد صادرات ادامه ميها حاكي از آن است كه در ماهيافته است، اما برآورد

اكنون هر مثقال زعفران در بازار حداقل هزار تومان بود، در حالي كه هم 70تا  50مهرماه  دهد قيمت هر مثقال زعفران در

گرمي  0/ 5زعفران «كنيد: ها را مشاهده ميفروشيتر فروش زعفران در خردههزار تومان است. در ادامه قيمت دقيق 170

 49هزار، زعفران يك گرمي نگين مهسان  36گرمي سرگل درجه يك تسنيم  0/ 5، زعفران500هزار و  25پاكتي راونگ 

گرمي سرگل  3هزار، زعفران  97گرمي گوهر مهسان  2هزار، زعفران  60گرمي سرگل ايرانيان باستان  2,300هزار، زعفران

 251گرمي درجه يك مصطفوي  4هزار، زعفران  200گرمي سري نگين تيموري  4,608، زعفران300هزار و  184سحرخيز 

  » رسد.هزار تومان به فروش مي 259گرمي گلستان  4.608هزار و زعفران
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  روزنامه دنياي اقتصاد  - 1400دي  20                                        

  
  ضرورت دريافت گواهي سالمت براي صادركنندگان محصوالت كشاورزي

كشاورزي در كشورهاي مختلف، الزم است براي با توجه به تغيير استانداردهاي وارداتي برخي محصوالت   اقتصاد :دنياي

صادرات اين محصوالت گواهي سالمت از سازمان غذا و دارو دريافت شود. مدتي است كه برگشت محصوالت كشاورزي 

هايي را به همراه داشته است. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، براي صادراتي ايران از كشورهاي مختلف نگراني

اي به توليدكنندگان و صادركنندگان محصوالت كشاورزي ار اين مساله وزارت جهاد كشاورزي طي نامهجلوگيري از تكر

تاكيد كرده كه براي صادرات، گواهي سالمت از سازمان غذا و دارو دريافت كنند. با وجود اينكه در اين مدت باال بودن سطح 

اند از جمله داليلي بودند كه درباره سمومي كه در دنيا منسوخ شدهسموم به جا مانده در اين محصوالت و استفاده از كودها و 

چرايي برگشت خوردن اين محصوالت مطرح شد، مسووالن كشور علت اصلي وقوع اين ماجرا را رعايت نشدن استانداردها و 

ت به آنجا را داريم به قوانين كشورهاي هدف عنوان كردند. در اين راستا آگاهي از قوانين تجاري كشورهايي كه قصد صادرا

عنوان يك راهكار جدي مطرح است. با توجه به شرايط موجود مسعود بصيري، سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد 

هاي توليدكننده، صادركننده و شوراهاي ملي صنايع غذايي اعالم كرد به دليل اينكه اي به انجمنكشاورزي به تازگي در نامه

اند، اين فعاالن نسبت به دريافت يراتي در استانداردهاي وارداتي محصوالت كشاورزي خود اعمال كردهبرخي كشورها تغي

  گواهي سالمت از سازمان غذا و دارو اقدام كنند. 
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  ايران -  1400دي  20                      

  اولويت مجلس در بررسي ارز ترجيحي توجه به معيشت مردم است

   1401پس از موافقت مجلس با كليات اليحه بودجه رئيس مجلس 

هاي مجلس است، گفت: اولويت زدايي، توليد و اشتغال از دغدغهرئيس مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر اينكه محروميت

مجلس در بحث رويكرد جبراني در كاالهاي اساسي، سياست پلكاني است. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، محمدباقر 

، 1401ف در جلسه علني روزگذشته مجلس شوراي اسالمي، پس از رأي موافق نمايندگان به كليات اليحه بودجه قاليبا

ضمن تشكر از اظهارات نمايندگان موافق و مخالف و دولت درباره كليات اليحه بودجه، گفت: بدون شك سند بودجه، 

كليات بودجه بويژه بحث ارز ترجيحي و در رابطه با  سندي براي زندگي مردم و دولت است، لذا مردم بايد بدانند كه در

صورت مستقيم در كاالهاي اساسي، هاي جبراني را كه در قالب ارز بوده بهمعيشت بخصوص كاالهاي اساسي، حتماً سياست

المي شود تا در زندگي مردم تأثيري نداشته باشد و حتماً آن را جبران خواهيم كرد. رئيس مجلس شوراي اسبيني ميپيش

ها و ها، دانش بنيانهاي زيرساختهاي ماست و در حوزهزدايي، توليد و اشتغال از دغدغههاي محروميتادامه داد: حوزه

درصدي اقتصادي  8هاي اقتصادي توجه الزم را خواهيم داشت. وي با بيان اينكه تحقق رشد هاي نيمه تمام و پيشرانپروژه

همه تالش ما اين است اين مهم زماني اتفاق بيفتد كه مطمئن باشيم معيشت مردم تضمين  در برنامه دولت قرار دارد، افزود:

هاي مجلس خواهد بود. هاي جبراني در كاالهاي اساسي، سياست پلكاني از اولويتشده است و حتماً در بحث سياست

. قاليباف در جريان رسيدگي به دغدغه اول مجلس در بررسي ارز ترجيحي، توجه به معيشت مردم با اولويت محرومان است

كل كشور با اشاره به اهميت موضوع ارز ترجيحي كه با معيشت مردم سر و كار دارد، گفت:  1401كليات اليحه بودجه 

بيني شده بود و مجلس بيش از آن را ميليارد دالر براي ارز ترجيحي پيش 8، 1400همان طور كه اشاره شد در بودجه سال 

به دولت اين اختيار را داده بود كه دولت سياست 1400) قانون بودجه 1) بند (ب) تبصره (2ود و در جزء (بيني نكرده بپيش

صورت مستقيم بدهد كه اين موضوع در قانون روشن است. هاي جبراني خود را در قالب كمك معيشتي و يارانه به مردم به

ماه زمان برد و البته  3م تازه كار خود را شروع كرده بود، رئيس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: از آنجا كه دولت محتر

ماه بررسي، يك اليحه دو فوريتي  4يا  3ماه اول هزينه شده بود؛ دولت بعد از  7و  6بخش قابل توجهي از ارز مربوطه در 

س هرگز براي يك ساعت مجلس درباره آن تصميم بگيرد اما طبيعتاً مجل 48(درباره ارز ترجيحي) داد و توقع داشت ظرف 

ساعته نخواهد گرفت. وي در ادامه با بيان اينكه مجلس به فوريت  48البداهه، عجوالنه و امر به اين مهمي تصميم في

اليحه ارز ترجيحي رأي نداد، عنوان كرد: اين موضوع همچنان در كميسيون در حال بررسي است و اگر واقعاً اين بحث بود، 

داد كه در حقيقت اين اصالحيه نيامد. قاليباف در ادامه تصريح كرد: امروز در حيه بودجه ميخوب بود كه دولت محترم اصال

طور كه رئيس جمهور اشاره كرد ما و دولت بعد از كليات، بحث مربوط به معيشت مردم را در اولويت اول قرار مجلس همان

اهنگي با دولت وجود دارد و به مردم اين اطمينان بندي رسيد، در جزئيات اين همدهيم كه اگر مجلس در كليات به جمعمي

دهيم كه به موضوع معيشتي رسيدگي كنيم. رئيس مجلس شوراي اسالمي در پايان با تأكيد بر اينكه دغدغه نخست را مي
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توجه به معيشت مردم با  1401مجلس معيشت مردم است، خاطرنشان كرد: حتماً اولويت ما در بررسي ارز ترجيحي در سال 

  ولويت محرومان و مستضعفان خواهد بود. ا
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  جمهوري - 1400دي  20                            

  جوهاي سبز شده در بندر چابهار متعلق به شركت پشتيباني امور دام است

  گمرك: 

امور دام تن جو خوراك دام وارداتي با ارز ترجيحي توسط شركت پشتيباني  2سخنگوي گمرك اعالم كرد:  صفحه اقتصادي:

كشور در بندر چابهار خراب شده است و آنها با وجود انبارهاي مسقف ترجيح دادند، جوهاي وارداتي در فضاي باز نگهداري 

اهللا لطيفي اعالم كرد: جوهايي كه در بندرچابهار سبز شد و فاسد شده متعلق به شود.به گزارش خبرگزاري تسنيم، روح

هزار تن جو وارد  135ارز ترجيحي وارد شده بود.سخنگوي گمرك افزود: در مجموع  شركت پشتيباني امور دام است كه با

  تن آن در گمرك به دليل قرار گرفتن در معرض باران سبز شده و تقريباً غيرقابل استفاده شده است. 2شده بود كه حدود 

ته و توسط دو شناور وارد كشور كرد، اين مسئول تاكيد كرد كه شركت پشتيباني امور دام اين محصول را دو تا سه ماه گذش

شود نايلون و اما با وجود انبارهاي مسقف اصرار داشتند كه در فضاي باز نگهداري شود.لطيفي گفت: حتي آنچه كه گفته مي

كنند.سخنگوي گمرك همچنين گفت: اين جاي سوال است چادر روي اين محصوالت كشيده بودند را همكاران ما تاييد نمي

كت اخيراً ذرت هم وارد كرده بود، اما اين محصول را سريع انتقال داد، اما جوي دامي كه از چند ماه پيش در كه اين شر

فضاي باز دپو شده بود را انتقال نداد و حتي به دو انبار مسقفي كه وجود داشت، نيز جابجا نكرد.سخنگوي گمرك همچنين 

شركت پشتيباني امور دام اعالم كرديم و حتي درباره لزوم جابجايي اين ادامه داد: گزارش هواشناسي در مورد بارندگي را به 

هزار  120هزار تن محموله جو وارد شده  135محموله دپو شده نيز هشدار داديم، اما توجهي نكردند.وي تصريح كرد كه از 

  يباً غيرقابل استفاده است.تن آن سبز شده و تقر 2هزار تن در فضاي باز دپو شده بود كه حدود  15تن ترخيص شده بود و 

لطيفي اين اقدام شركت پشتيباني امور دام را كه باعث آسيب زدن به محصول وارداتي با ارز ترجيحي شده است را ضرر به 

  المال عنوان كرد كه بايد دقت بيشتري شود. بيت
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  گيرد ميسيل هر سال يك سد را 

سال اخير با اذن مقام معظم رهبري و اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملي، عمليات 3ها: در رئيس سازمان جنگل

  نگارخبر - آبخيزداري سرعت گرفت منابع طبيعي سيدمحمد فخار 

. ايران جزو هزار ميليارد تومان به كشور خسارت زد70جاري شد و حدود 90سال اخير ايران در دهه 70هاي يك سوم سيل

روز يك سيل 3طور متوسط هر دهد بهخيز جهان است. شمار اين بالي نه چندان طبيعي در كشور نشان ميكشور سيل5

وبلوچستان متضرر شدههاي فارس، گلستان، خراسان رضوي، هرمزگان و سيستانجاري شده و طي آن بيش از همه، استان

هايي كه طي ها به اوج خود رسيده و موجب شده، بارشكشور ايجاد شده، اين سال در70اند. تغيير اقليم كه از نيمه دوم دهه 

بار باشند. آخرين موج سيالب هفته گذشته در شده، طي چند هفته جاري شوند و خسارتماه از سال به مرور انجام مي9

هاي جاري شدن حد و اندازهها در هاي آبخيزداري موجب شد خسارتهاي جنوبي كشور رخ داد، اما گسترش سازهاستان

ها، مراتع و ها نباشد. در چنين شرايطي سراغ مسعود منصور، معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلسيل

  جمهوري نيز هست با خبر شويم.آبخيزداري كشور رفتيم تا از وضعيت آبخيزداري در كشور كه مورد تأكيد رئيس

ها عيار خود را نشان داد. براي در برخي نقاط كشور ساخته شده، بيش از همه زمان هاي آبخيزداري كهاين روزها سازه

   كند؟هاي آبخيزداري چه كمكي به ايران ميحل رفتيم؟ توسعه سازهپرسش اول بايد بپرسم اصال چرا سراغ اين راه

برابر 3شدت تبخير ما هاي ما يك سوم متوسط جهاني است، اما خشك هستيم. متوسط بارشما كشوري خشك و نيمه

هاي تناوبي خشكسالي و ترسالي را داشته باشيم؛ اتفاقي كه جهان است. از طرفي شرايط تغيير اقليم موجب شده دوره

دهد و صورت رگباري و در دوره كوتاهي رخ ميهاي دوره ترسالي هم بهبارشبيني كرده بودند اينكه كارشناسان هم پيش

شود. از طرفي پژوهشكده آبخيزداري هم اعالم كرده كه فرسايش خاك نيز بسيار باالست و هاي زيادي جاري ميرواناب

كند؛ يكي اينكه ضرر به كشور وارد مي3رود و تن در هر هكتار متوسط فرسايش داريم. اين يعني خاك عمال از بين مي16

كه با آن بايد نياز تامين شود، نخواهيم  شود و آبي راشود و به سرعت هم از دسترس خارج ميرواناب به سرعت جاري مي

شود كه در حوزه داشت. مورد دوم بحث خاك است كه با اين شدت فرسايش، خاك حاصلخيز هم از دسترس خارج مي

هاي درشتامنيت غذايي و محصوالت كشاورزي اثرگذار است. مشكل سوم نيز آن است كه وقتي خاك، گل و الي و سنگ

شود و خسارت بااليي تر از گذشته ميآيند، قدرت تخريبي آب بيشتر شده و سيالب مخربحركت دردانه همراه رواناب به 

كند. اشكال اجراي عمليات آبخيز تنها به هاي آبخيزداري را ثابت ميگذارد. اين شرايط، ضرورت رسيدن به فعاليتبرجاي مي

ين اقدام شامل عمليات مكانيكي و بيولوژيكي در شود يا حالت ديگري هم هست؟خير. اهاي بند و سد محدود ميسازه

ها را كم كند. احداث بندها و سدهاي آبخيز در باالدست بخش كاشت درخت در باالدست است كه بتواند سرعت رواناب

هايي كه پشت بندها شود تا بتوان سرعت رواناب را كم كرد. از طرفي بايد مهار گل و الي و سنگها نيز انجام ميحوضه

شود آب عبوري كيفيت بهتري پيدا كند و قدرت تخريب و خسارت خود را از دست ماند نيز انجام شود كه موجب ميمي

يابد كه منابع آبي را تقويت هاي آب زيرزميني نيز افزايش ميبدهد. از طرفي با باقي ماندن آب پشت بند، نفوذ آب به سفره

ها بيش از همه در روستاها و مناطق محروم ساخته مياين است كه سازهكند. نكته مهم در عمليات آبخيزداري ايران مي
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شدت در معرض خشك شدن هستند و سكونت سنتي اقشار هزار رشته قنات داريم كه بر اثر خشكسالي به40شود. در ايران 

قدر راه باقيمانده هاي آبخيزداري هستيم و چها به سازهاكنون كجاي عمليات تجهيز استانكند. همضعيف را تهديد مي

ها عمليات سازه هاي كشور نيازمند كار آبخيزداري است و بايد براي جلوگيري از فرسايشميليون هكتار از عرصه125 داريم؟

ها نياز دارند كه ميليون هكتار از كشور به اين سازه93ميليون هكتار است و هنوز 32انجام شود، اما آنچه تاكنون انجام شده، 

جمهور و مسئوالن دولتي درباره اهميت درصد مساحت كل كشور است. با توجه به تأكيد اخير رئيس56دل وسعت آن معا

    باشيم؟1401ها در سالتوانيم منتظر بودجه درخوري براي گسترش اين سازهتوسعه آبخيزداري در كشور، آيا مي

وسعه آبخيزداري تأكيد كردند. اين عمليات كنيم كه بر اهميت تجمهور و معاون اول قدرداني مياز مواضع اخير رئيس

ها مترمكعب آب پشت بندهاي آبخيزداري هاي اخير اگر ميليوندهد. در همين سيلدرصد خسارت سيل را كاهش مي70

ها در بندها باقي ماندند تا كرد. در عين حال اين روانابشدت افزايش پيدا ميجنوب كشور ذخيره نشده بود، دامنه خسارات به

ي سيل تبديل به نعمت ذخيره و حفظ آب شود، اما در مقام عمل بايد بگويم كه ميزان كار باقيمانده در بحث آبخيزداري بال

اي از سال اخير با اذن مقام معظم رهبري بودجه3با ميزان اعتبار ساالنه كه در اليحه بودجه آمده قطعا كافي نيست. البته در 

كار، سرعت بااليي داد. بايد توجه داشته باشيم كه هر سيل ميلياردها تومان خسارت صندوق توسعه ملي برداشت شد كه به 

كند. اگر بخشي از هزينه مديريت بحران به كارهاي آبخيز اختصاص زيست كشور وارد ميبه زندگي، كشاورزي و محيط 

اعداد اعالمي ستاد مديريت بحران  تر بپرسم.شك مصداق عالج واقعه قبل از وقوع است. اجازه بدهيد كمي صريحيابد، بي

ها به هاي مالي كه سيلزند. به جز خسارتميليارد تومان به كشور خسارت مي25دهد هر سيل متوسط كشور نشان مي

دهد ساالنه به برآوردهاي ما نشان مي توانيد معيار محسوسي براي آن بگوييد؟كنند، آيا ميزده وارد ميزندگي مردم سيل

شود. آيد و آنجا جمع ميها به پشت سد ميميليون مترمكعبي، رسوب خاكي با رواناب260مخزن يك سد بزرگاندازه حجم 

كند. در واقع ما ساالنه شود و خسارت وارد ميساز ميعلت رسيدن به مخازن مشكلاين خاك البته حاصلخيز است ولي به

ميليون هكتاري كه در اين حوزه وجود 90ه عقب ماندگي دهيم. با توجه بهاي مكرر از دست ميخاطر سيليك سد را به

تصوير مشخص و كارشناسي شده از اثرات  دارد، آيا برنامه باالدستي مشخصي براي توسعه آبخيزداري در كشور داريم؟

قدم  آبخيزداري داريم و بخش عمده كشور مطالعات آبخيزداري دارد، اما تا منابع اعتباري نباشد با برنامه صرف، قدم از

  اند.اي كشور كمك كردهاند و به اين امر توسعهشود. جايي شنيدم كه مردم هم براي امر آبخيز، پاي كار آمدهبرداشته نمي

ايم كه هاي اخير ما با خيرين آبخيزداري مواجه شدهاند و طي سالخوشبختانه مردم هم به اثرات مثبت اين امر پي برده

اند. براي نمونه در استان سازي براي بهبود منابع آب كشور كمك مالي كردهو درمانگاه سازيسازي، مسجدمشابه مدرسه

اي در شرايط فعلي كشور هزار سازه آبخيزداري را با كمك خيرين احداث كرديم و اين، امر بسيار اميدواركننده8هرمزگان 

است. همچنين در راستاي مسئوليت  استان كشور تشكيل شده13شود. حتي مجمع خيرين آبخيزدار نيز در محسوب مي

اجتماعي نهادهاي عمومي مثل ستاد اجرايي فرمان امام يا بنيادهاي بركت و مستضعفان براي احياي چرخه آب و محافظت 

هاي آبخيز را نيز فعال اند. حتي پاركهاي آبخيز كمك كردهاند و براي گسترش سازهاز صنايع، خودشان وارد عمل شده

هاي آبخيز كشور منتهي به شهرها هستند و درصورت وقوع سيل، خسارت جدي به شهرها سويي برخي حوضهايم. از كرده

ها رويكرد هاي نزديك شهرها ما عالوه بر كنترل منابع آبي و كاهش خسارت سيل، با كمك شهرداريشود. با سازهوارد مي

  پارك نيز در برنامه است. 52پارك ايجاد شده و 19كنيم. در اين بخش تاكنون تفرجگاهي را نيز دنبال مي
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  رود؟ها چطور پيش ميشود. در اين بخش، برنامهاز ديرباز اين اعتقاد بوده كه كاشت درخت موجب كاهش خسارت سيل مي

شود. بنابراين بايد يدرصدي جذب آب م75ها و اراضي كشاورزي خود موجب افزايش حفظ پوشش گياهي موجود در جنگل

اين سياست حفظ شود. از طرفي با درختكاري، گياهان دارويي و تقويت مراتع، بايد كار را پيش ببريم كه در هر كدام 

استان 11شهر از 74پويش آغاز شده كه يكي بذركاري براي احياي زاگرس، در 2اقداماتي انجام شده است. از طرفي امسال 

هاي زاگرسي ايجاد شود. پويش ديگر كه با جنگل سازيبيني شده تا غنيهايي پيشايان سال محلكار را كليد زديم كه تا پ

به ياد هر شهيد هزار درخت كاشته شود تا 1414عالي امنيت ملي آغاز شده، قرار است تا سال همكاري دبيرخانه شوراي

  هاي اخير برسد. چرخه حفظ پوشش گياهي به حداكثر خود طي سال
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  ترين محصوالت ميادين ترين و گران ارزان

گزارش همشهري، هزار تومان خريد.به6توان با قيمتي كمتر از بار را ميمحصول عرضه شده در ميادين ميوه و تره20بيش از 

بار شهر تهران منتشر آخرين نرخنامه سازمان ميادين ميوه وترهروز پيش در 6قيمت ميوه، سبزي و محصوالت جاليزي كه 

هزار تومان يا كمتر براي هر كيلو، خريداري 6توان با پرداخت محصول عرضه شده در اين بازارها را مي22دهد شد نشان مي

كلم ازجمله اقالم  هزار تومان است. انواع بادمجان، پياز، كاهو و انواع5تا 3محصول بين 10كرد. در اين ميان قيمت 

محصولي كه در ميادين ميوه و تره بار با قيمت 22پرمصرفي هستند كه در بين محصوالت ارزان ميادين جاي دارند.فهرست 

هزار 3هزار تومان، پياز ريز 3رسند، به اين شرح اعالم شده است: خيار ساالدي كيلويي هزار تومان به فروش مي6كمتر از 

هزار تومان، بادمجان قلمي 4تومان، سيب زميني ريز 5,900تومان، پياز سفيد 5,300تومان، پياز زرد 4,100تومان، پياز قرمز 

تومان، كاهوي پيچ ساالدي 4,300تومان، كرفس 5,900تومان، بادمجان دلمه 5,900هزار تومان، بادمجان قصري 4

تومان، كلم قرمز 4,500ب سفيد و سياه تومان، تر5,700كرده تومان، كاهوي رسمي پاك4,500تومان، كاهوي چيني 4,300

تومان و 5,500تومان، شلغم 5,500تومان، چغندر 5,500تومان، نارنج 5,800تومان، گل كلم 5,100تومان، كلم قمري 4,900

هاي ميادين نيز محصوالت وارداتي هستند. آناناس، زنجبيل و نارگيل در آخرين نرخنامه ترينتومان.گران5,900هويج 

اند. قيمت هر كيلو آناناس در ترين محصوالت ميادين ميوه و تره بار بودهريت ميادين شهرداري تهران، گرانسازمان مدي

هاست. بعد از تريناين ميوه همچنان در صدر جدول گرانهزار تومان شده و66ميادين ميوه و تره بار با هزار تومان كاهش 

رسد و نارگيل هم با هزار تومان هزار تومان به فروش مي57هر كيلو هزار تومان كاهش با قيمت 2آن زنجبيل است كه با 

قيمت كم نيست كه هاي توليد داخل كشور هم اقالم گرانهزار تومان قيمت خورده است. البته در ميان ميوه42كاهش ، 

هزار 39ن گران شده و هزار توما4قيمت بعضي از آنها حتي در ميادين از موز وارداتي بيشتر است. هر كيلوگرم توت فرنگي 

شود. هزار تومان در ميادين ميوه و تره بار عرضه مي27تومان افزايش قيمت، 500كه موز با تومان قيمت خورده درحالي

فروشي ميادين هاي ميوهاكنون در غرفهقيمت ليمو شيرين و ليمو ترش هم در نرخنامه جديد، قدري افزايش داشته است. هم

، هندوانه 8,500فروت ، گريپ8,500هزار تومان دارند كه عبارتند از: پرتقال آبگيري هر كيلو 10زير رقم ميوه قيمتي4

هزار تومان نيز عبارتند از انواع پرتقال غيراز تامسون جنوب، انواع 15هاي زير تومان. ميوه8,900و خيار  6,500كيلويي 
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  سيب، نارنگي جنوب و شمال و كيوي.
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  روزنامه همدلي  - 1400دي  20                                        

  
  حذف ارز ترجيحي بر سر دوراهي

  تورم يا فساد؟ 

هاي بودجه سال آينده با گذشت چند وقتي از رسيدن اين اليحه به بهارستان در هر چه صحبت از ديگر بخش |همدلي

اما همچنان در صدر اخبار اقتصادي قرار دارد و وخرج تر شده، ماجراي حذف ارز ترجيحي از دخلرنگمحافل اقتصادي، كم

ها از آنجايي بيشتر در شبكهتر شده است. اين صحبتهاي اجتماعي داغها و حتي شبكهبحث درباره اين سياست در رسانه

باري افزايش توماني به شكل فاجعه4200هاي اجتماعي اهميت پيداكرده كه كاالهاي اساسي از زمان اجراي سياست ارز 

ميليون 200براي اولين بار اين سياست به اجرا گذاشته شد، حدود  97مثال وقتي در سال عنواناند. بهقيمت را تجربه كرده

شده بود، اما قيمت اين محصول در همان سال نهيورو ارز براي واردات گوشت تازه و منجمد در همان سال در نظر گرفته

جا ختم نشد؛ حاال بعد از گذشت نيز همراه شد؛ اما ماجرا به همين 96ت به سالدرصدي نسب20تنها كاهش نيافت كه با رشد 

هزار تن گوشت قرمز منجمد و بيش 16حدود سه سال از اجراي اين سياست، آمارهاي اخير گمرك خبر از واردات نزديك به 

بار است. چند روز پيش رئيس  ماهه سال جاري دارد، اما اوضاع اين بازار همچنان فاجعه9هزار تن مرغ منجمد در 69از 

هاي كشاورزي، مرغ و توماني براي واردات نهاده4200در حال حاضر ارز «كميسيون كشاورزي مجلس به ايسنا گفته بود: 

ها برند و ضرر عمده آن براي مردم است چراكه آنشماري در كشور از آن سود ميشود، اما تعداد انگشتمرغ داده ميتخم

هاي مردم، توليدكنندگان و شتري پرداخت كنند. اين در حالي است كه تأكيد ما بر اين است كه نبايد سفرهبي بايد هزينه

شود اين يعني باوجود اختصاص ارز دولتي به اين كاالها اما بازارها روايت ديگري دارند؛ گفته مي» كشاورزان كمرنگ شود.

رو شده و اقشار ضعيف در حالي توان خريد اين روبه درصدي66مصرف گوشت قرمز در ايران طي سه دهه با كاهش 

اين كاالها در بازار همچنان در حال افزايش است. اين فقط يك نمونه كوچك از  محصوالت پروتئيني را ندارند كه قيمت

شك اوضاع ديگر گذرد؛ بيتوماني مي4200بازار كاالهاي اساسي طي سه سالي است كه از اجراي سياست ارز آشفته

هايي كه دستي در فقط كارشناسان كه همه آنتر هم است. تحت چنين شرايطي حاال ديگر نهاالهاي اساسي آشفتهك

توماني طي سال4200زا و فساد آور ارز خوبي در جريان سياست رانتصورت روزانه دارند، بهخريدوفروش كاالهاي اساسي به

دانند كه با حذف اين ارز از بازار كاالهاي اساسي، هر چه باشد، بايد تن ميخوبي هم اند؛ اما از طرفي بههاي اخير قرارگرفته

هزارتوماني قرارگرفته تهيه كنند. در مجموع حاال 28به دالر بازار آزاد داده و كاالهاي خود را با دالري كه حاال در محدوده 

اند كه ارز نظر رسيدهحليلگران به اين اتفاقها از اجراي اين سياست، تقريباً همه كارشناسان و تديگر بعد از گذشت سال

نظرها درباره زمان يا نحوه اجراي اين سياست است. بر اساس آمارهاي منتشرشده در دولتي بايد حذف شود؛ اما تنها اختالف

يجاد اي خاص اهزار ميليارد تومان رانت براي عده18توماني بيش از 4200تاكنون سياست ارز  97هاي اخير، از سالهفته

دهد كه ابعاد فاجعه تا چه حد گسترده است؛ اما حذف اين ارز هم معناي خوبي براي اقشار كرده كه همين مسئله نشان مي

رسد با توجه به شرايط موجود و تنگناي وضعيت معيشتي مردم، دولت در دو راهي حذف ضعيف يا متوسط ندارد. به نظر مي
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ها درباره نظرها وجود دارد و نگرانيارزيابي يك راهكار هر چه هست، اختالف يا تداوم اجراي اين سياست مانده است. 

نرخي در بودجه هايي درباره ارز تكزمزمه«هاي اقتصاددانان هم سايه انداخته است؛ تبعات اجراي اين سياست حتي بر توييت

رايج بوده و شايان تقدير است، اما اين پاشي يا ارزپاشي هايي در تقابل با فساد، رانتشود، چنين حركتشنيده مي 1401

سازي كسري كه تفكيك بودجه ارزي از ريالي و توقف پوليسياست در نهايت شكست خواهد خورد، مگر آنكه به مقدمه آن

كه بودجه ارزي از ريالي اين اظهارنظر در حالي مطرح است كه به گفته برخي تحليلگران درصورتي» بودجه توجه شود.

رسد شود، چراكه دولت درآمدهاي مالياتي پايداري ندارد. به نظر ميبودجه ريالي با كسري هنگفتي مواجه ميتفكيك شود، 

اي انجام شود؛ يعني با هر پله افزايش صورت پلهفرآيند جدا شدن بودجه ريالي از ارزي بايد طي يك پروسه چندساله و به

نرخي هايي همچون تكرسد وعدهرهاي نفتي كاهش يابد. به نظر ميهاي مالياتي جديد، ميزان وابستگي بودجه به دالپايه

كه درست مديريت شود اتفاق شده، درصورتيهاي بلوكهكردن ارز و بودجه بدون كسري به پشتوانه برجام و آزادسازي پول

قيمت  از اين آسيب نبيند. خوبي خواهد بود، اما بايد در اين زمينه از نظرات كارشناسي بيشتري استفاده كرد تا معيشت بيش 

رئيس هيات مديره شركت مادر تخصصي صنعت طيور درباره تبعات حذف ارز  محصوالت پروتئيني بعد از حذف ارز دولتي؟ 

هزار تومان مي شود، 100توماني مرغ 4200گويند با حذف دالر دروغ مي«دولتي از بودجه سال آينده به نود اقتصادي گفت: 

هزارتوماني مرغ در صورت حذف 100هاي قيمت«برومند چهارآيين بيان كرد: » شود!ومان ميهزار ت75مرغ نهايتش 

برومند چهارآيين، رئيس هيات مديره شركت مادر تخصصي صنعت » وخيالي بيش نيست.گويند خوابكه برخي مي 4200ارز

» و آسيب بزرگي به صنعت مرغ زده است. رانت وحشتناكي ايجاد كرده 4200   تا امروز، ارز 97از سال «طيور در ادامه گفت: 

درصد مابقي را از 65رسد و مرغدار توماني به دست مرغدار مي4200صورت ارز ها بهدرصد از هزينه55تنها «وي بيان كرد: 

» درصد مرغ خود را با قيمت دولتي به بازار عرضه كنند.100كند كند؛ اما دولت مرغداران را مجبور ميبازار آزاد تهيه مي

كيفيتي توماني قدرت رقابت را از توليدكنندگان گرفته است. واردكنندگان هر محصول بي4200ارز «برومند چهارآيين افزود: 

رئيس هيات مديره شركت مادر تخصصي » كنند.فروشند و سود ميكنند، به دولت ميوارد مي 4200را به نام ذرت با ارز 

دهد قيمت مرغ بيش از اين افزايش پيدا كند. مرغدار باالي مرغ و بازار اجازه نميتوليد و تراكم «صنعت طيور اظهار داشت: 

هزار تومان كاهش پيدا مي20قدرت نگهداري مرغ بيش از پنج روز را ندارد و اگر مردم سه روز مرغ نخرند ناخودآگاه قيمت 

ها درباره تبعات حذف ارز ترجيحي گرانيهاي جبراني را در بحث ارز ترجيحي مدنظر دارد در حالي نمجلس سياست » كند.

كار قدم خود در اجراي اين راهبههاي قدمها نگاه خوبي به اين موضوع دارند و از سياستاز بودجه شدت گرفته كه بهارستاني

مجلس «دهند. روز گذشته رئيس مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: خبر مي

خصوص در تأمين كاالهاي اساسي توجهات الزم را خواهد داشت و شوراي اسالمي در موضوع ارز ترجيحي و معيشت به

محمدباقر قاليباف در جلسه علني ديروز و » ت.هاي پلكاني در بحث كاالهاي اساسي اسهاي مجلس سياستيكي از اولويت

گفت:  1401وبودجه درباره كليات بودجه سال هاي نمايندگان موافق و مخالف و رئيس سازمان برنامهبعد از اتمام صحبت

صورت دو شوري بررسي خواهد شد. نمايندگان مطمئن باشند اصالحات در ارز ترجيحي و نامه بودجه بهطبق اصالح آيين«

وي سپس بعد از راي مثبت مجلس شوراي اسالمي به » شود.هاي معيشتي مدنظر است و با همكاري دولت انجام ميثبح

بدون شك سند بودجه، سندي براي زندگي مردم است لذا اين اطمينان را به مردم «اظهار كرد:  1401كليات بودجه سال 

طور مستقيم در هاي جبراني در ارز بهاي اساسي سياستخصوص در كاالهدهيم كه در بحث ارز ترجيحي و معيشت بهمي

رئيس » كنيم.شود كه در زندگي مردم تأثيري نداشته باشد و آن را جبران مياي لحاظ ميگونهكاالهاي اساسي در بودجه به

ها، پروژهبنيانها، دانشهاي ما است زيرساختزدايي و اشتغال نيز از دغدغهحوزه محروميت«مجلس شوراي اسالمي افزود: 
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درصدي است ما هم همه تالشمان را ميهاي اقتصادي مدنظر است. دولت به دنبال رشد هشتتمام و پيشرانهاي نيمه

هاي جبراني در شود. حتماً در بحث سياستكنيم اما اين بايد زماني رخ دهد كه مطمئن شويم معيشت مردم تضمين مي

با توجه به «قاليباف در پايان اظهار كرد: » مي سياست پلكاني خواهد بود.كاالهاي اساسي اولويت مجلس شوراي اسال

» ها ارائه كنند.هاي خود را به كميسيوننامه داخلي نمايندگان از امروز به مدت دو روز فرصت دارند تا پيشنهاداصالح آيين

حذف شود، اما نه با ايجاد شوك. در هر توماني بايد از اقتصاد كشور 4200هر چه هست، به باور آگاهان اقتصادي، ارز 

توماني فشار را از دوش فقرا برمي4200با حذف ارز  رسد بايد منتظر تورم در كاالهاي اساسي باشيم.  صورت به نظر مي

داران اقتصادي داريم هر چه كارشناسان و تحليلگران نگران تبعات حذف ارز دولتي از بودجه سال آينده هستند، اما سكان

توماني فشار را از دوش فقرا 4200با حذف ارز «گويد: وبودجه ميديگري به اين موضوع دارند. رئيس سازمان برنامه نگاه

كه ما تنها ميليارد دالري براي كشور تراشيد درحالي30توان هزينه چطور مي«به گفته مسعود ميركاظمي: » داريم.برمي

وي در جريان جلسه علني ديروز مجلس و در » وش نفت خواهيم داشت؟ميليارد دالر در سال آينده درآمد از محل فر16

اميدوارم تعامل خوبي در خصوص موضوعات مربوط به بودجه «كل كشور بيان كرد:  1401دفاع از كليات اليحه بودجه سال 

صورت ه بههاي بودجگيريبين مجلس شوراي اسالمي و دولت شكل بگيرد. بنده از اين فرصت استفاده كرده و به جهت

داشته شده كه برخي از اقالم مثل سوخت و ارز ترجيحي ثابت نگهرغم اينكنم. چندين سال است كه عليمختصر اشاره مي

درصدي در سطح كشور و تحميل آن به مردم هستيم. درست است كه نرخ اين موارد در تورم تأثير 50است شاهد تورم 

هاي تورم در منابع و مصارف كشور است كه دولت بايد آن را . يكي از ريشهداشته اما ريشه اصلي آن در جاي ديگري است

اين موضوع موردتوجه قرارگرفته و خط قرمز ما خلق پول  1401در بودجه سال «وي در ادامه اظهار كرد: » درستي بنگرد.به

بر ما تحميل شد دولت خلق هايي كه از دولت قبل رغم همه هزينهو استقراض از بانك مركزي است. در سال جاري علي

واقعيت اين است كه منابع ارزي ما محدود بوده و تقريباً «وبودجه در ادامه تصريح كرد: رئيس سازمان برنامه» پول نداشت.

هاي ميليارد دالر است. حال ما با اين منابع هم بايد ارز ترجيحي دهيم و هم بخشي از آن به خزانه براي هزينه16تا  15

خرد و به اين دو منبع هزار تومان از بازار مي23آورد و بانك مركزي ارز را با نرخ شود آنگاه دولت پول كم مي جاري واريز

اي به مردم تحميل نشود ولي از سوي ديگر تورم خواهيم هزينهشود. ما ميكند و به دنبال آن تورم ايجاد ميتزريق مي

ميليون و كل فروش ما يك 1401در بودجه سال «ميركاظمي در ادامه تأكيد كرد: » كنيم.ها تحميل ميدرصدي را به آن50

ميليارد دالر كل درآمد نفتي كشور خواهد بود كه با كم 26رود. هزارتوماني به فروش مي60هزار بشكه بوده كه با دالر 200

ماند كه بايد ليارد دالر براي ما باقي ميمي16كردن سهم شركت ملي نفت و صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم تنها 

هاي جاري و عمراني شود و هم ارز ترجيحي نيز داده شود؛ آيا هزار ميليارد تومان به خزانه واريزشده تا صرف هزينه380

ون بايد در كميسي«وي در ادامه خاطرنشان كرد: » توان هر دو اين كارها را انجام داد.ازنظر شما با اين مبلغ محدود مي

توان ارز ترجيحي تخصيص داد و چه ميزان تلفيق بنشينيم و واقعيت را بپذيريم كه ما چقدر پول داريم و با آنچه ميزان مي

هاي نمايندگان زماني درست است كه ما ارزپاشي داشته باشيم اما واقعيت اين است توان به خزانه پول واريز كرد. دغدغهمي

ميليارد دالر 16كه درآمد ما تنها ميليارد دالري براي كشور تراشيد درحالي30توان هزينه كه ما در تحريم هستيم. چطور مي

خواهيم باري از دوش محرومان برداريم. طور نيست كه دولت بخواهد باري بر دوش محرومان بيندازد بلكه مياست؟ اين

هر چه كه هست، در حالي بر اساس » درصد نداشتيم.50اين مسيري كه تاكنون طي شده درست نيست وگرنه ما تورم 

هزار ميليارد تومان ايجاد رانت كرده كه به باور آگاهان 18توماني بيش از 4200تاكنون سياست ارز  97برآوردها از سال 
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رسد دولت در دو راهي تورم و فساد اقتصادي، با حذف ارز ترجيحي بايد منتظر تورم در كاالهاي اساسي باشيم؛ به نظر مي

  است.  گير كرده
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  وطن امروز  - 1400دي  20                                        

  
  حذف ارز ترجيحي به شرط يارانه

  را تصويب كردند  1401رأي موافق كليات اليحه بودجه  174نمايندگان مجلس با 

اليحه به بهارستان در هاي بودجه سال آينده با گذشت چند وقتي از رسيدن اين هر چه صحبت از ديگر بخش |همدلي

وخرج اما همچنان در صدر اخبار اقتصادي قرار دارد و تر شده، ماجراي حذف ارز ترجيحي از دخلرنگمحافل اقتصادي، كم

ها از آنجايي بيشتر در شبكهتر شده است. اين صحبتهاي اجتماعي داغها و حتي شبكهبحث درباره اين سياست در رسانه

باري افزايش توماني به شكل فاجعه4200يداكرده كه كاالهاي اساسي از زمان اجراي سياست ارز هاي اجتماعي اهميت پ

ميليون 200براي اولين بار اين سياست به اجرا گذاشته شد، حدود  97مثال وقتي در سال عنواناند. بهقيمت را تجربه كرده

شده بود، اما قيمت اين محصول در همان سال نهرفتهيورو ارز براي واردات گوشت تازه و منجمد در همان سال در نظر گ

جا ختم نشد؛ حاال بعد از گذشت نيز همراه شد؛ اما ماجرا به همين 96درصدي نسبت به سال20تنها كاهش نيافت كه با رشد 

و بيش هزار تن گوشت قرمز منجمد 16حدود سه سال از اجراي اين سياست، آمارهاي اخير گمرك خبر از واردات نزديك به 

بار است. چند روز پيش رئيس  ماهه سال جاري دارد، اما اوضاع اين بازار همچنان فاجعه9هزار تن مرغ منجمد در 69از 

هاي كشاورزي، مرغ و توماني براي واردات نهاده4200در حال حاضر ارز «كميسيون كشاورزي مجلس به ايسنا گفته بود: 

ها برند و ضرر عمده آن براي مردم است چراكه آنماري در كشور از آن سود ميششود، اما تعداد انگشتمرغ داده ميتخم

هاي مردم، توليدكنندگان و بيشتري پرداخت كنند. اين در حالي است كه تأكيد ما بر اين است كه نبايد سفره بايد هزينه

شود ارها روايت ديگري دارند؛ گفته مياين يعني باوجود اختصاص ارز دولتي به اين كاالها اما باز» كشاورزان كمرنگ شود.

رو شده و اقشار ضعيف در حالي توان خريد اين درصدي روبه66مصرف گوشت قرمز در ايران طي سه دهه با كاهش 

اين كاالها در بازار همچنان در حال افزايش است. اين فقط يك نمونه كوچك از  محصوالت پروتئيني را ندارند كه قيمت

شك اوضاع ديگر گذرد؛ بيتوماني مي4200كاالهاي اساسي طي سه سالي است كه از اجراي سياست ارز بازار آشفته

هايي كه دستي در فقط كارشناسان كه همه آنتر هم است. تحت چنين شرايطي حاال ديگر نهكاالهاي اساسي آشفته

توماني طي سال4200زا و فساد آور ارز رانت خوبي در جريان سياستصورت روزانه دارند، بهخريدوفروش كاالهاي اساسي به

دانند كه با حذف اين ارز از بازار كاالهاي اساسي، هر چه باشد، بايد تن خوبي هم مياند؛ اما از طرفي بههاي اخير قرارگرفته

كنند. در مجموع حاال هزارتوماني قرارگرفته تهيه 28به دالر بازار آزاد داده و كاالهاي خود را با دالري كه حاال در محدوده 

اند كه ارز نظر رسيدهها از اجراي اين سياست، تقريباً همه كارشناسان و تحليلگران به اين اتفاقديگر بعد از گذشت سال

نظرها درباره زمان يا نحوه اجراي اين سياست است. بر اساس آمارهاي منتشرشده در دولتي بايد حذف شود؛ اما تنها اختالف

اي خاص ايجاد هزار ميليارد تومان رانت براي عده18توماني بيش از 4200تاكنون سياست ارز  97، از سالهاي اخيرهفته

دهد كه ابعاد فاجعه تا چه حد گسترده است؛ اما حذف اين ارز هم معناي خوبي براي اقشار كرده كه همين مسئله نشان مي

جود و تنگناي وضعيت معيشتي مردم، دولت در دو راهي حذف رسد با توجه به شرايط موضعيف يا متوسط ندارد. به نظر مي
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ها درباره نظرها وجود دارد و نگرانيارزيابي يك راهكار هر چه هست، اختالف يا تداوم اجراي اين سياست مانده است. 

نرخي در بودجه كهايي درباره ارز تزمزمه«هاي اقتصاددانان هم سايه انداخته است؛ تبعات اجراي اين سياست حتي بر توييت

پاشي يا ارزپاشي رايج بوده و شايان تقدير است، اما اين هايي در تقابل با فساد، رانتشود، چنين حركتشنيده مي 1401

سازي كسري كه تفكيك بودجه ارزي از ريالي و توقف پوليسياست در نهايت شكست خواهد خورد، مگر آنكه به مقدمه آن

كه بودجه ارزي از ريالي اظهارنظر در حالي مطرح است كه به گفته برخي تحليلگران درصورتياين » بودجه توجه شود.

رسد شود، چراكه دولت درآمدهاي مالياتي پايداري ندارد. به نظر ميتفكيك شود، بودجه ريالي با كسري هنگفتي مواجه مي

اي انجام شود؛ يعني با هر پله افزايش صورت پلهفرآيند جدا شدن بودجه ريالي از ارزي بايد طي يك پروسه چندساله و به

نرخي هايي همچون تكرسد وعدههاي مالياتي جديد، ميزان وابستگي بودجه به دالرهاي نفتي كاهش يابد. به نظر ميپايه

تفاق كه درست مديريت شود اشده، درصورتيهاي بلوكهكردن ارز و بودجه بدون كسري به پشتوانه برجام و آزادسازي پول

قيمت  خوبي خواهد بود، اما بايد در اين زمينه از نظرات كارشناسي بيشتري استفاده كرد تا معيشت بيش از اين آسيب نبيند. 

رئيس هيات مديره شركت مادر تخصصي صنعت طيور درباره تبعات حذف ارز  محصوالت پروتئيني بعد از حذف ارز دولتي؟ 

هزار تومان مي شود، 100توماني مرغ 4200گويند با حذف دالر دروغ مي«صادي گفت: دولتي از بودجه سال آينده به نود اقت

هزارتوماني مرغ در صورت حذف 100هاي قيمت«برومند چهارآيين بيان كرد: » شود!هزار تومان مي75مرغ نهايتش 

كت مادر تخصصي صنعت برومند چهارآيين، رئيس هيات مديره شر» وخيالي بيش نيست.گويند خوابكه برخي مي 4200ارز

» رانت وحشتناكي ايجاد كرده و آسيب بزرگي به صنعت مرغ زده است. 4200   تا امروز، ارز 97از سال «طيور در ادامه گفت: 

درصد مابقي را از 65رسد و مرغدار توماني به دست مرغدار مي4200صورت ارز ها بهدرصد از هزينه55تنها «وي بيان كرد: 

» درصد مرغ خود را با قيمت دولتي به بازار عرضه كنند.100كند كند؛ اما دولت مرغداران را مجبور مييبازار آزاد تهيه م

كيفيتي توماني قدرت رقابت را از توليدكنندگان گرفته است. واردكنندگان هر محصول بي4200ارز «برومند چهارآيين افزود: 

رئيس هيات مديره شركت مادر تخصصي » كنند.فروشند و سود ميكنند، به دولت ميوارد مي 4200را به نام ذرت با ارز 

دهد قيمت مرغ بيش از اين افزايش پيدا كند. مرغدار توليد و تراكم باالي مرغ و بازار اجازه نمي«صنعت طيور اظهار داشت: 

زار تومان كاهش پيدا ميه20قدرت نگهداري مرغ بيش از پنج روز را ندارد و اگر مردم سه روز مرغ نخرند ناخودآگاه قيمت 

ها درباره تبعات حذف ارز ترجيحي هاي جبراني را در بحث ارز ترجيحي مدنظر دارد در حالي نگرانيمجلس سياست » كند.

كار قدم خود در اجراي اين راهبههاي قدمها نگاه خوبي به اين موضوع دارند و از سياستاز بودجه شدت گرفته كه بهارستاني

مجلس «. روز گذشته رئيس مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: دهندخبر مي

خصوص در تأمين كاالهاي اساسي توجهات الزم را خواهد داشت و شوراي اسالمي در موضوع ارز ترجيحي و معيشت به

محمدباقر قاليباف در جلسه علني ديروز و » هاي پلكاني در بحث كاالهاي اساسي است.هاي مجلس سياستيكي از اولويت

گفت:  1401وبودجه درباره كليات بودجه سال هاي نمايندگان موافق و مخالف و رئيس سازمان برنامهبعد از اتمام صحبت

صورت دو شوري بررسي خواهد شد. نمايندگان مطمئن باشند اصالحات در ارز ترجيحي و نامه بودجه بهطبق اصالح آيين«

وي سپس بعد از راي مثبت مجلس شوراي اسالمي به » شود.ي معيشتي مدنظر است و با همكاري دولت انجام ميهابحث

بدون شك سند بودجه، سندي براي زندگي مردم است لذا اين اطمينان را به مردم «اظهار كرد:  1401كليات بودجه سال 

طور مستقيم در هاي جبراني در ارز بهساسي سياستخصوص در كاالهاي ادهيم كه در بحث ارز ترجيحي و معيشت بهمي

رئيس » كنيم.شود كه در زندگي مردم تأثيري نداشته باشد و آن را جبران مياي لحاظ ميگونهكاالهاي اساسي در بودجه به

ها، پروژهنيانبها، دانشهاي ما است زيرساختزدايي و اشتغال نيز از دغدغهحوزه محروميت«مجلس شوراي اسالمي افزود: 
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درصدي است ما هم همه تالشمان را ميهاي اقتصادي مدنظر است. دولت به دنبال رشد هشتتمام و پيشرانهاي نيمه

هاي جبراني در شود. حتماً در بحث سياستكنيم اما اين بايد زماني رخ دهد كه مطمئن شويم معيشت مردم تضمين مي

با توجه به «قاليباف در پايان اظهار كرد: » مي سياست پلكاني خواهد بود.كاالهاي اساسي اولويت مجلس شوراي اسال

» ها ارائه كنند.هاي خود را به كميسيوننامه داخلي نمايندگان از امروز به مدت دو روز فرصت دارند تا پيشنهاداصالح آيين

شود، اما نه با ايجاد شوك. در هر  توماني بايد از اقتصاد كشور حذف4200هر چه هست، به باور آگاهان اقتصادي، ارز 

توماني فشار را از دوش فقرا برمي4200با حذف ارز  رسد بايد منتظر تورم در كاالهاي اساسي باشيم.  صورت به نظر مي

داران اقتصادي داريم هر چه كارشناسان و تحليلگران نگران تبعات حذف ارز دولتي از بودجه سال آينده هستند، اما سكان

توماني فشار را از دوش فقرا 4200با حذف ارز «گويد: وبودجه ميگري به اين موضوع دارند. رئيس سازمان برنامهنگاه دي

كه ما تنها ميليارد دالري براي كشور تراشيد درحالي30توان هزينه چطور مي«به گفته مسعود ميركاظمي: » داريم.برمي

وي در جريان جلسه علني ديروز مجلس و در » نفت خواهيم داشت؟ميليارد دالر در سال آينده درآمد از محل فروش 16

اميدوارم تعامل خوبي در خصوص موضوعات مربوط به بودجه «كل كشور بيان كرد:  1401دفاع از كليات اليحه بودجه سال 

صورت ههاي بودجه بگيريبين مجلس شوراي اسالمي و دولت شكل بگيرد. بنده از اين فرصت استفاده كرده و به جهت

داشته شده كه برخي از اقالم مثل سوخت و ارز ترجيحي ثابت نگهرغم اينكنم. چندين سال است كه عليمختصر اشاره مي

درصدي در سطح كشور و تحميل آن به مردم هستيم. درست است كه نرخ اين موارد در تورم تأثير 50است شاهد تورم 

هاي تورم در منابع و مصارف كشور است كه دولت بايد آن را كي از ريشهداشته اما ريشه اصلي آن در جاي ديگري است. ي

اين موضوع موردتوجه قرارگرفته و خط قرمز ما خلق پول  1401در بودجه سال «وي در ادامه اظهار كرد: » درستي بنگرد.به

ما تحميل شد دولت خلق هايي كه از دولت قبل بر رغم همه هزينهو استقراض از بانك مركزي است. در سال جاري علي

واقعيت اين است كه منابع ارزي ما محدود بوده و تقريباً «وبودجه در ادامه تصريح كرد: رئيس سازمان برنامه» پول نداشت.

هاي ميليارد دالر است. حال ما با اين منابع هم بايد ارز ترجيحي دهيم و هم بخشي از آن به خزانه براي هزينه16تا  15

خرد و به اين دو منبع هزار تومان از بازار مي23آورد و بانك مركزي ارز را با نرخ د آنگاه دولت پول كم ميجاري واريز شو

اي به مردم تحميل نشود ولي از سوي ديگر تورم خواهيم هزينهشود. ما ميكند و به دنبال آن تورم ايجاد ميتزريق مي

ميليون و كل فروش ما يك 1401در بودجه سال «ادامه تأكيد كرد:  ميركاظمي در» كنيم.ها تحميل ميدرصدي را به آن50

ميليارد دالر كل درآمد نفتي كشور خواهد بود كه با كم 26رود. هزارتوماني به فروش مي60هزار بشكه بوده كه با دالر 200

ماند كه بايد باقي مي ميليارد دالر براي ما16كردن سهم شركت ملي نفت و صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم تنها 

هاي جاري و عمراني شود و هم ارز ترجيحي نيز داده شود؛ آيا هزار ميليارد تومان به خزانه واريزشده تا صرف هزينه380

بايد در كميسيون «وي در ادامه خاطرنشان كرد: » توان هر دو اين كارها را انجام داد.ازنظر شما با اين مبلغ محدود مي

توان ارز ترجيحي تخصيص داد و چه ميزان واقعيت را بپذيريم كه ما چقدر پول داريم و با آنچه ميزان مي تلفيق بنشينيم و

هاي نمايندگان زماني درست است كه ما ارزپاشي داشته باشيم اما واقعيت اين است توان به خزانه پول واريز كرد. دغدغهمي

ميليارد دالر 16كه درآمد ما تنها رد دالري براي كشور تراشيد درحاليميليا30توان هزينه كه ما در تحريم هستيم. چطور مي

خواهيم باري از دوش محرومان برداريم. طور نيست كه دولت بخواهد باري بر دوش محرومان بيندازد بلكه مياست؟ اين

الي بر اساس هر چه كه هست، در ح» درصد نداشتيم.50اين مسيري كه تاكنون طي شده درست نيست وگرنه ما تورم 

هزار ميليارد تومان ايجاد رانت كرده كه به باور آگاهان 18توماني بيش از 4200تاكنون سياست ارز  97برآوردها از سال 
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رسد دولت در دو راهي تورم و فساد اقتصادي، با حذف ارز ترجيحي بايد منتظر تورم در كاالهاي اساسي باشيم؛ به نظر مي

  گير كرده است. 
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  روزنامه كيهان  - 1400دي  20                                        

  
  ها دروغ است برابري قيمت مرغ با حذف ارز نهاده 6افزايش 

  موسسه تحقيقات علوم دامي كشور: 

هاي قائم مقام مسئول تحقيقات تغذيه دام و طيور موسسه تحقيقات علوم دامي كشور با اشاره به وابستگي به واردات نهاده

توان عالوه بر حفظ آب و خاك كشور از ميزان واردات دامي گفت: با ايجاد محصوالتي سازگار با شرايط اقليمي كشور مي

شود و نيم ميليون تن سويا در كشور مصرف مي 4. مهدي مسعودي در ميزگردي در خبرگزاري تسنيم افزود: ساالنه كاست

توان با توليد كنجاله كلزا و باقاالي مصري در كشور توليد كرد اما بايد را ميكه عمده آن وارداتي است اما بخشي از اين نياز 

درصد نياز كشور را تامين كند.مسعودي گفت: براي اينكه  15تا  10تواند هاي سويا حداكثر ميتوجه داشت اين جايگزين

يم، اين امر منجر به افزايش راندمان ميهاي دامي را قبل از مصرف فرآوري كنتوانيم نهادههاي كشور را كم كنيم ميهزينه

.قائم مقام اتحاديه كارخانجات خوراك دام، طيور و درصد واردات نهاده كمتري خواهيم داشت 15تا  10شود و در نهايت 

 كننده نيز اين محصوالتتومان است، مصرف 4200هاي دامي آبزيان ادامه داد: با توجه به اينكه ارز اختصاصي واردات نهاده

توان براي كيفيت نهاده طلب توماني برداشته شود مي 4200كند اما در صورتي كه ارز را با هر كيفيتي كه باشد مصرف مي

هاي دامي، قيمت طيور هم توماني نهاده 4200كيفيت كرد.وي تصريح كرد: اين طور نيست كه در صورت برداشته شدن ارز 

برابر مي شود و حذف ارز ترجيحي نهاده دامي  2/5تا  2شده قيمت مرغ حداكثر  هاي انجامبرابر شود بلكه بر اساس برآورد 6

  هاي دامي را در كشور افزايش دادتوان ميزان توليد نهادهكند.ميبه توليد اين محصول در كشور كمك مي

كشور نيز اظهار  ، عليرضا آقاشاهي مسئول بخش تحقيقات تغذيه دام و طيور موسسه تحقيقات علوم داميبه گزارش تسنيم

هاي دامي را در كشور افزايش داد تا توان ميزان توليد نهادههايي كه در كشور وجود دارد به طور قطع ميداشت: با ظرفيت

توماني برداشته شود نياز دام و  4200ميزان كمتري از اين محصول به كشور واردشود.وي اظهار داشت: در صورتي كه ارز 

كنيم؛ حداكثر تفاوت قيمت توليد اين محصول با قيمت فعلي گردان تامين ميي مانند كنجاله آفتابطيور را از منابع ديگر

توان به جاي .آقاشاهي گفت: تريتيكاله نيز از ديگر محصوالتي است كه ميهزار تومان در هر كيلوگرم است 2سوياي دامي 

هاي جديد و به روزي در كشور مسئول گفت: تكنولوژي ذرت استفاده كرد كه اين محصول پروتئين باالتري دارد.اين مقام

توان در هاي خشبي داشت؛ حتي مياي به توليد علوفههاي يكسويهبراي برداشت و فرآوري علوفه وجود دارد اما نبايد نگرش

نيز در اين هاي دامي اواسط كشت برنج علوفه باكيفيت در كشور توليد كنيم.كورش كاظمي راد توليد كننده نمونه نهاده

پذير نيست اما با تكنولوژي و آموزش ميهاي دامي در كشورمان امكانميزگرد اظهار داشت: بحث خودكفايي كامل در نهاده

  توان بخش اعظمي از نياز كشور را در داخل تامين كرد و از ميزان واردات به شدت كاست.

كنند بايد تجميع شوند و اكنون به صورت سنتي كار مي اين كشاورز نمونه بخش توليد علوفه ادامه داد: كشاورزاني كه

گذاران جمع شوند استفاده از دانش متخصصان كشاورزي هاي آنها حضور يابند؛ وقتي سرمايهمتخصصان كشاورزي در زمين

اين هاي توليد كشاورزان حتي ارتش يابد.وي اظهار داشت: در كشوري مانند چين براي كاهش هزينهو ترويج افزايش مي
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هاي حمل و نقل در كشورمان به شدت باال است و الزم است براي رفع اين كند اما هزينهكشور به حمل و نقل كمك مي

  مشكل اقداماتي انجام

  شود. 
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  روزنامه جوان  - 1400دي  19                                        

  
  هاي جو ترخيص نشده متعلق به بخش خصوصي نيست  محموله

هاي دام و طيور ايران اعالم كرد: محموله جو كه از بندر چابهار ترخيص  دبيرخانه اتحاديه واردكنندگان نهاده 

هاي دام و طيور  به گزارش روابط عمومي اتحاديه واردكنندگان نهاده نشده متعلق به بخش خصوصي نيست. 

هاي اخير محموله جو براي واردات به  اهايران (اوندا)، دبيرخانه اين اتحاديه اعالم كرد: بخش خصوصي در م

هاي جو كه از  ها درباره محموله هاي اخير گزارشي در رسانه مقصد بندر چابهار بارگيري نكرده است.در روز

هاي جو كه ترخيص نشده متعلق  ها نشده و سبز شده، منتشر شده است.اين محموله بندر چابهار وارد استان

هاي اخير بخش خصوصي محموله جو به مقصد چابهار وارد كشور  اهبه بخش خصوصي نيست، زيرا در م

نكرده است.الزم به ذكر است، پيش از اين نيز بخش خصوصي نسبت به ضرورت تامين به موقع ارز و 

    هاي اساسي شود. تسهيل فرآيند واردات تاكيد كرده بود تا مانع رسوب و فسادپذيري كاال
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