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  جمهوري - 1400دي  21                                     

  
  اي آثار مناسبي در پي دارد زنجيرهاجراي آزمايشي تامين مالي 

  رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت: 

  اي قطعاً آثار بسيار مناسبي به دنبال خواهد داشت.رئيس جمهور گفت: اجراي كامل طرح تامين مالي زنجيره صفحه خبر:
ر شد، احكام پيشنهادي مشترك وزارتخانهدر جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه به رياست سيد ابراهيم رئيسي برگزا

هاي تامين مالي سرمايه در هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي به منظور ارتقاء شيوه
هاي توليد و كمك به رشد اقتصادي بدون آثار تورمي بررسي و تصويب شد.در شيوه تامين مالي گردش، كاهش هزينه

هاي توليدي به جاي دريافت تسهيالت مستقيم از بانك، به صورت پيوسته و در طول زنجيره و با استفاده از گاهاي، بنزنجيره
هاي مورد هاي اجرايي موظفند تمام الزامات و زير ساختابزارهاي تعهدي تامين مالي خواهند شد.براساس اين احكام دستگاه

هاي امور هاي اخير به صورت آزمايشي توسط وزارتخانهد.اين روش در هفتهاي را فراهم سازننياز توسعه تامين مالي زنجيره
اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي اجرا شده است.رئيس جمهور پس از اين گزارش اجراي 

اقتصادي دولت هاي مختلف هاي خوب وحدت نظر، تعامل و هماهنگي دستگاهاي را از نمونهآزمايشي تامين مالي زنجيره
دانست و گفت: اجراي كامل اين طرح قطعا آثار بسيار مناسبي براي توليد به دنبال خواهد داشت.رئيسي بار ديگر بر لزوم 

هاي دولتي براي عرضه كاالها بويژه اقالم خوراكي و سفره خانواده به قيمت منصفانه و باثبات بسيج و همكاري همه دستگاه
هاي جهاد كنندگان موظف شد با همكاري وزارتخانهسازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفتاكيد كرد.در اين جلسه، 

  كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت قيمت كاالها را منصفانه تعيين و به مردم اعالم كند. 
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  روزنامه اطالعات  - 1400دي  21                                        

  
  هاي آجيلي در كشور توليد دانهخوي، بزرگترين قطب 

خوي و چايپاره آذربايجان غربي در مجلس شوراي اسالمي گفت: خوي به عنوان خوي ـ خبرنگار اطالعات: نماينده مردم
هاي آجيلي بايد به جهان معرفي شود و برندسازي تخمه آفتابگردان و آجيلي توليدي كشاورزان بزرگترين قطب توليد دانه

ها و مشكالت صنف فروشندگان آجيل و خشكبار كه بررسي چالش زاده در جلسهعادل نجف     وري است.اين شهرستان، ضر
ها در نظير اين شهرستانهاي بيبا حضوررئيس اتحاديه خشكبار كشور و نمايندگان اين صنف برگزار شد، با اشاره به ظرفيت

هاي مرزي اظهارداشت: فصل و نقل و ظرفيت هاي مطلوب در حوزه حملحوزه كشاورزي و همچنين وجود زيرساخت
ها گذشته و امروز فرصت كار و تالش براي توسعه همه جانبه اقتصادهاي شهرستان و ملي است و حمايت از كمكاري

هاي آجيلي است، افزود: برندسازي تخمه وي با بيان اين كه خوي قطب توليد تخمه    كشاورزان بايد در اولويت قرار گيرد.
هاي آجيلي توليدي در اين شهر از فرآيندهاي ضروري و موردنياز براي توسعه اقتصادي در حوزه گردان و تخمهآفتاب

هاي خوي و چايپاره را با استفاده از توان دولت و هاي آجيلي شهرستانكشاورزي است و قدرت تجارت در حوزه تخمه
    المللي تعريف خواهيم كرد.هاي بينظرفيت رياست گروه دوستي پارلماني ايران و تركيه، در بازار
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  جمهوري - 1400دي  21                                   

  معماي حذف ارز ترجيحي و معيشت مردم

  اي ميان مجلس و دولت مطرح شده است  در مباحث بودجه

معيشت مردم به معمايي ميان  ها و تاثير آن براين روزها موضوع حذف ارز ترجيحي و نگراني از افزايش قيمت صفحه خبر:
حذف كند اما ازسوي  1401مجلس و دولت تبديل شده بطوريكه دولت مصمم است تا ارز ترجيحي را در بودجه سال 

ديگرمجلس براي انجام اينكار شرط جدي را مطرح كرده است وميگويد دولت بايد براي مجلس مشخص كند چگونه مي
ارز ترجيحي جلوگيري نمايد.رحيم زارع سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه  خواهد از افزايش قيمت كاالها با حذف

از اليحه بودجه در جلسه ديروز اين كميسيون  4200مجلس با اشاره به بررسي داليل توضيحي دولت براي حذف ارز  1401
اي با كميسيون تلفيق در جلسهتوماني را به اين شكل ادامه دهد  4200گفت: با توجه به اينكه دولت ديگر مايل نيست ارز 

حضور مسئوالن سازمان برنامه و بودجه، وزير جهاد كشاورزي و معاونين وزير بهداشت به بررسي داليل توجيهي دولت 
توماني را به اين روش فعلي ادامه دهد چون به اعتقاد  4200گويد قادر نيست تخصيص ارز پرداخت.وي ادامه داد: دولت مي

زا بوده و باعث قاچاق شده و كاال هم به آن صورتي كه الزم است به دست يرشفاف، ناعادالنه و تورمآنها روش كنوني غ
رسد لذا ما در كميسيون تلفيق به دنبال راهكارهاي جايگزين هستيم.سخنگوي كميسيون تلفيق با تاكيد بر اينكه مردم نمي

 4200ود: بايد مشخص شود كه اگر قرار بر حذف ارز اولويت و خط قرمز ما در كميسيون تلفيق معيشت مردم است، افز
هاي جايگزين دولت به صورت نقدي و غيرنقدي چيست. توماني باشد، چگونه قرار است كاال به دست مردم برسد و روش

خواهد افزايش قيمت كاالها با حذف ارز ترجيحي را جبران كند.وي ادامه داد: به نظر ما بحث همچنين دولت چه طور مي
قلم كااليي است كه دولت بايد نظارت موثر و خوبي داشته باشد تا كاال به  30قلم كاال نيست بلكه حداقل  6ها بر سر تن

  صورت آسان و فراوان در جامعه وجود داشته و به دست مردم برسد. 
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  روزنامه امتياز  - 1400دي  20                                        

  
  ديگر دلبخواهي نيست! تغيير قيمت كاالها

ها  سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ليستي از اقالم منتخب اعالم كرده كه از اين به بعد تغيير قيمت آن 
پس از ارائه مستندات و مدارك مرتبط و انجام محاسبات كارشناسي از سوي اين سازمان و در صورت تصويب در ستاد 

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با اشاره به نظر رئيس جمهور و مصوبه ستاد     د.تنظيم بازار انجام خواهد ش
تنظيم بازار تاكيد كرده كه عالوه بر اعالم فهرست كاال و خدمات، هر گونه افزايش قيمت منوط به انجام كار كارشناسي و 

سازمان حمايت هدف خود را از اين اقدام حمايت از     اخذ نظرات اين سازمان منطبق بر ضوابط قيمت گذاري خواهد بود.
ها ابراز و با اشاره به ضرورت و نقش حاكميت در كنترل بازار اعالم كرده كه هرگونه تغيير قيمت  حقوق مردم و كنترل قيمت

اسبات هاي قانوني قيمت گذاري، پس از ارائه مستندات و مدارك مربوطه و انجام مح اقالم منتخب از سوي دستگاه
اقالم منتخبي كه از سوي اين     كارشناسي از سوي اين سازمان و در صورت تصويب در ستاد تنظيم بازار انجام خواهد شد.

)، شير خام، حبوبات، گوشت مرغ،  ufسازمان اعالم شده نيز شامل لبنيات پرمصرف (ماست ساده، شير كم چرب، پنير 
شيميايي پايه، روغن خام و تصفيه شده خوراكي، دانه هاي روغني، نهاده هاي گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شكر، كودهاي 

دام و طيور (كنجاله، جو و ذرت)، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگي، كنسرو تن ماهي، دارو و مكمل هاي دام و طيور 
ب وزارت بهداشت، درمان و (منتخب وزارت جهاد كشاورزي)، ماكاروني (رشته اي ساده)، دارو تجهيزات پزشكي (منتخ

آموزش پزشكي)، انواع خودرو (منتخب كميته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوينده (منتخب وزارت صنعت، 
معدن و تجارت)، يخچال، يخچال فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويي، كاغذ مطبوعات، چاپ و تحرير، روغن موتور، 

ستمال كاغذي، خدمات پزشكي، درماني، تشخيصي و آزمايشگاهي، حمل و نقل بار و الستيك خودرو، انواع پوشك و د
اي و خدمات بندري است.گفتني است كه  اي) و عوارض جاده مسافر درون و برون شهري (اعم از هوايي، ريلي و جاده

ترس است و كليه ها در پورتال سازمان حمايت در دس قيمت  ضوابط عمومي قيمت گذاري مصوب هيات تعيين و تثبيت
    واحدهاي مرتبط بايد در تعيين قيمت اقالم خود آن را رعايت كنند.
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  شهروند  - 1400دي  21                                        

   جمهوري و مصوبه ستاد تنظيم بازار بنابر تاكيد رئيس
  ها بايد مطابق مصوبه تنظيم بازار باشد افزايش قيمت

جمهوري و مطابق مصوبه ستاد تنظيم بازار، عالوه  با توجه به نظر صريح رياست معدن و تجارت اعالم كرد: وزارت صنعت،  
بر اعالم فهرست كاال و خدمات هرگونه افزايش قيمت منوط به كار كارشناسي و اخذ نظرات سازمان حمايت از 

جمهوري و بنا بر مصوبه  ا توجه به تاكيد رئيسب گذاري مصوب شد. كنندگان و توليدكنندگان منطبق بر ضوابط قيمت مصرف
ها، كاالها و خدمات زير بر اساس نظر كارشناسي سازمان  ستاد تنظيم بازار به منظور حمايت از حقوق مردم و كنترل قيمت

 شود.لبنيات پرمصرف (ماست ساده، شير كنندگان و توليدكنندگان و تصويب ستاد تنظيم بازار انجام مي حمايت از مصرف
مرغ، قند و شكر، كودهاي شيميايي پايه، روغن خام و  )، شير خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخمufچرب، پنير كم

فرنگي،  هاي دام و طيور (كنجاله، جو و ذرت)، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه هاي روغني، نهاده شده خوراكي، دانه تصفيه
اي ساده)، دارو و تجهيزات  طيور (منتخب وزارت جهاد كشاورزي)، ماكاروني (رشته هاي دام و ماهي، دارو و مكمل كنسرو تن

پزشكي (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)، انواع خودرو (منتخب كميته خودروي وزارت صنعت، معدن و 
ن، ماشين لباسشويي، كاغذ تجارت)، انواع شوينده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، يخچال، يخچال فريزر، تلويزيو

مطبوعات، چاپ و تحرير، روغن موتور، الستيك خودرو، انواع پوشك و دستمال كاغذي، خدمات پزشكي، درماني، تشخيصي 
اي و خدمات  اي) و عوارض جاده شهري (اعم از هوايي، ريلي و جاده ونقل بار و مسافر درون و برون و آزمايشگاهي، حمل

    تخب اعالمي هستند.بندري از جمله اقالم من
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  ايران - 1400دي  21                            

  پشت پرده واردات روغن چيست؟

  خبرنگار سهيال يادگاري

 9هاي روغني در كه ارزش واردات دانههاي روغني امسال معادل هزار ميليارد تومان است در حاليهزينه خريد تضميني دانه
رسد سود هنگفتي كه با تخصيص ارز هزار ميليارد تومان (بر اساس قيمت دالر آزاد) است. به نظر مي 39ماهه امسال برابر با 

شود مانع اصلي افزايش توليد داخلي و خودكفايي دانههاي روغني نصيب واردكنندگان ميتوماني براي واردات دانه 4200
 4200ترين سهم از واردات كاالهاي اساسي با ارز هاي خوراكي بعد از ذرت از نظر ارزشي بيشهاي روغني است.روغن

ميليون  400ميليارد و 2هزار تن ذرت وارد شده كه ارزش آن معادل 7ماهه امسال  9توماني را دارد. براساس آمار گمرك، در 
با اينكه واردات  ميليون دالر دارد. يعني 71ميليارد و 2هزار تن واردات ارزشي برابر  500دالر است اما روغن با يك ميليون و 

هاي روغني نيز در رده پنجم هزار تن كمتر از ذرت است ولي ارزش آن تقريباً برابر با ذرت است. دانه 6روغن از نظر وزني 
ميليارد  2تن به ارزش  152هزار و  529هاي خوراكي يا يك ميليون و اردات كاالهاي اساسي از نظر ارزشي قرار دارد.روغن

درصدي در ارزش در جايگاه دوم واردات كاالهاي  231درصدي در وزن و  102دالر و رشد  37هزار و  775ميليون و  81و 
هزار و  306ميليون و  394تن به ارزش يك ميليارد و  335هزار و  990هاي روغني با يك ميليون و اساسي و انواع دانه

ماهه امسال قرار  9واردات كاالهاي اساسي در  درصدي در ارزش، در رده پنجم 47درصدي در وزن و  8دالر و رشد  226
بايد به  1404تا  94ساله از سال  10اي هاي روغني در حالي است كه بر اساس برنامهدارد.واردات اين ميزان روغن و دانه

با توجه  درصد از اين برنامه محقق شد. از سوي ديگر10رسيديم، اما تنها هاي روغني ميدرصدي در توليد دانه70خودكفايي 
هاي روغني با پر كردن اين ظرفيت خالي، نياز به واردات روغن به ظرفيت خالي كارخانجات توليد روغن، افزايش توليد دانه

هزار تن است در حالي كه نياز ساالنه  500ميليون و  4هاي ما داد.ظرفيت توليد روغن در كارخانهخوراكي را هم كاهش مي
كارخانه  42كنند و از ميان ها با ظرفيت پايين فعاليت ميت، به همين دليل بيشتر كارخانههزار تن اس 500يك ميليون و 

تواند ظرفيت خالي هاي روغني ميشود. بنابراين افزايش توليد دانهكارخانه توليد مي 8تقريباً بيشتر روغن مورد نياز توسط 
درصد نياز به دانه روغني را در كشور تأمين كنيم اما 70، 1404ال ها را پوشش دهد.توليد اندكبا اينكه بايد تا سمانده كارخانه

درصد فاصله زيادي داريم. كلزا، سويا، گلرنگ و  70دهد با خودكفايي هاي روغني نشان ميآمار ميزان خريد تضميني دانه
آمار خريد گلرنگ و  شود. در آمار شركت بازرگاني دولتيآفتابگردان چهار دانه روغني است كه شامل خريد تضميني مي

هزار ميليارد تومان خريد تضميني 1,4آفتابگران بسيار ناچيز است. دو محصول ديگر يعني كلزا و دانه سويا نيز در مجموع 
هزار  17هزار ميليارد تومان و ميزان خريد دانه سويا حدود 1,3هزار تن به ارزش  126داشته است. ميزان خريد كلزا بيش از 

گو با وهاي روغني وزارت جهاد كشاورزي در گفتيارد تومان است.غالمحسين خدرايي، معاون طرح دانهميل2تن به ارزش 
هزار تن بوده است اما كمتر از نصف آن به دولت تحويل داده شده است چون  280گفت: توليد كلزا امسال » ايران«

درصد بيشتر از  10تا  5مت خريد كارخانجات فروشند و قيصورت مستقيم به كارخانجات ميتوليدكنندگان محصول را به
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تومان است. براي  419هزار و  11هزار تومان و دانه سويا  11خريد تضميني است.قيمت خريد تضميني كلزا امسال هر كيلو 
ن تومان تصويب شده است. در مجموع ميزا 300هزار و 15و براي دانه سويا  15ها به ترتيب براي كلزا سال آينده اين قيمت

ماه، فاصله زيادي با  9ميليون تن واردات فقط در 2هزار تن است كه با حدود 143خريد تضميني دانه روغني كلزا و سويا 
هاي روغني در خصوص علت عقب ماندن توليد دانه هاي روغني از برنامه افزايش توليد خودكفايي دارد.معاون طرح دانه

ه هاي روغني اختصاص مي يابد، همين موضوع واردات را بسيار سودآورتر از توماني به واردات روغن و دان 4200گفت: ارز 
توليد كرده است. از سوي ديگر كارشناسان معتقد هستند مشكل اصلي كشاورزان زمين خرد است. زمين خرد باعث افزايش 

هميشه باالتر از قيمت جهاني دليل آنكه اراضي كشور كوچك هستند هزينه توليد هاي توليد شده است. در ايران بههزينه
  است و تا زماني كه اين موضوع حل نشود در كل افزايش قيمت خريد تضميني هم براي كشاورزي سودي ندارد.

هاي قلم كاالي اساسي (ذرت، روغن خوراكي، گندم، دانه 7هاي روغني و روغن جزو مقايسه ارزش خريد و ارزش وارداتدانه
(اعالم شده در ابتداي كار) باقي   قلم كاالي اساسي25، كنجاله سويا و جو) است كه از ميان روغني، دارو و كاالهاي پزشكي

شود. كارشناسان اقتصادي و فعاالن حوزه توليد و بازار معتقدند به صرفه بودن واردات و توماني وارد مي 4200ماند و با ارز 
 4200نباشد. با اينكه واردات روغن و دانه روغني با ارز  سود باالي آن، باعث شده افزايش توليد و خودكفايي مورد توجه

سال اخير دوبار افزايش قيمت داشته است. در آخرين آمار مربوط به قيمت توماني است اما روغن خوراكي در همين يك
بت به گرمي روغن مايع در آذر امسال نس 900كاالهاي خوراكي كه مركز آمار براي آذرماه منتشر كرده است، يك بطري 

درصد رشد قيمت دارد. يك كيلو روغن نباتي جامد نيز در آذر 38,1درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل  0,7ماه قبل (آبان) 
همواره در صدر تورم كاالهاي  99درصد افزايش قيمت دارد. روغن از نيمه دوم سال  11,5امسال نسبت به آذر سال قبل 

ريور ماه گذشته نيز ادامه داشته است.به اين ترتيب كااليي كه تقريباً در ميان خوراكي قرار داشت كه اين روند تا شه
توماني را براي واردات دارد اما رشد قيمتي و تورم باال هم دارد. به اعتقاد فعاالن  4200كاالهاي وارداتي بيشترين ارز 

مانع اصلي براي افزايش توليد داخلي است.  هاي روغني وجود دارداقتصادي سود و رانت بااليي كه در واردات روغن و دانه
درصد 2,5هزار ميليارد تومان واردات در برابر هزار ميليارد تومان خريد تضميني يعني سهم توليد داخل از اين بازار فقط 39

ات طور كه يزدان سيف، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي خبر داده است بيشترين ارز دولتي براي وارداست. از طرفي آن
درصد روغن مورد نياز كارخانجات را از  80گيرد چون اين شركت حدود روغن در اختيار شركت بازرگاني دولتي قرار مي

هاي دولتي سود بااليي رسد افرادي چه در بخش خصوصي و چه در بخشكند. به نظر ميمحل ذخاير استراتژيك تأمين مي
هاي روغني و همين سود باال مانع اصلي در برابر خودكفايي توليد دانهكنند هاي روغني كسب مياز واردات روغن و دانه

هاي روغني حتي اگر كل نياز در داخل توليد و براي خريد تضميني آن از طرف است. با توجه به قيمت خريد تضميني دانه
ميليون تن روغن و دانه 4 دولت هزينه پرداخت شود، عدد كمتر از عدد واردات خواهد بود. بر فرض اينكه تا پايان امسال

ميليون تن برسد و متوسط 1هزار ميليارد تومان است. اگر توليد دانه روغني به 90روغني وارد شود هزينه واردات آن حدود 
  هزار ميليارد تومان خواهد شد.20هزار تومان در نظر بگيريم هزينه آن  20قيمت خريد تضميني آن را 
كه ارزش واردات هاي روغني امسال معادل هزار ميليارد تومان است در حاليتضميني دانهسهيال يادگاريخبرنگارهزينه خريد 

رسد سود هزار ميليارد تومان (بر اساس قيمت دالر آزاد) است. به نظر مي 39ماهه امسال برابر با  9هاي روغني در دانه
شود مانع اصلي افزايش واردكنندگان مي هاي روغني نصيبتوماني براي واردات دانه 4200هنگفتي كه با تخصيص ارز 

هاي خوراكي بعد از ذرت از نظر ارزشي بيشترين سهم از واردات هاي روغني است.روغنتوليد داخلي و خودكفايي دانه
هزار تن ذرت وارد شده كه ارزش آن 7ماهه امسال  9توماني را دارد. براساس آمار گمرك، در  4200كاالهاي اساسي با ارز 



 

٩ 
 

ميليون  71ميليارد و 2هزار تن واردات ارزشي برابر  500ميليون دالر است اما روغن با يك ميليون و  400ميليارد و 2معادل 
هزار تن كمتر از ذرت است ولي ارزش آن تقريباً برابر با ذرت است.  6دالر دارد. يعني با اينكه واردات روغن از نظر وزني 

 529هاي خوراكي يا يك ميليون و ت كاالهاي اساسي از نظر ارزشي قرار دارد.روغنهاي روغني نيز در رده پنجم واردادانه
درصدي در  231درصدي در وزن و  102دالر و رشد  37هزار و  775ميليون و  81ميليارد و  2تن به ارزش  152هزار و 

تن به ارزش يك  335هزار و  990هاي روغني با يك ميليون و ارزش در جايگاه دوم واردات كاالهاي اساسي و انواع دانه
درصدي در ارزش، در رده پنجم واردات  47درصدي در وزن و  8دالر و رشد  226هزار و  306ميليون و  394ميليارد و 

اي هاي روغني در حالي است كه بر اساس برنامهماهه امسال قرار دارد.واردات اين ميزان روغن و دانه 9كاالهاي اساسي در 
درصد از اين 10رسيديم، اما تنها هاي روغني ميدرصدي در توليد دانه70بايد به خودكفايي  1404تا  94سال ساله از  10

هاي روغني با پر كردن برنامه محقق شد. از سوي ديگر با توجه به ظرفيت خالي كارخانجات توليد روغن، افزايش توليد دانه
ميليون و  4هاي ما داد.ظرفيت توليد روغن در كارخانهم كاهش مياين ظرفيت خالي، نياز به واردات روغن خوراكي را ه

ها با ظرفيت هزار تن است، به همين دليل بيشتر كارخانه 500هزار تن است در حالي كه نياز ساالنه يك ميليون و  500
شود. بنابراين افزايش يد ميكارخانه تول 8كارخانه تقريباً بيشتر روغن مورد نياز توسط  42كنند و از ميان پايين فعاليت مي

درصد 70، 1404ها را پوشش دهد.توليد اندكبا اينكه بايد تا سال تواند ظرفيت خالي مانده كارخانههاي روغني ميتوليد دانه
 70دهد با خودكفايي هاي روغني نشان مينياز به دانه روغني را در كشور تأمين كنيم اما آمار ميزان خريد تضميني دانه

شود. در آمار فاصله زيادي داريم. كلزا، سويا، گلرنگ و آفتابگردان چهار دانه روغني است كه شامل خريد تضميني ميدرصد 
شركت بازرگاني دولتي آمار خريد گلرنگ و آفتابگران بسيار ناچيز است. دو محصول ديگر يعني كلزا و دانه سويا نيز در 

هزار ميليارد 1,3هزار تن به ارزش  126شته است. ميزان خريد كلزا بيش از هزار ميليارد تومان خريد تضميني دا1,4مجموع 
هاي ميليارد تومان است.غالمحسين خدرايي، معاون طرح دانه2هزار تن به ارزش  17تومان و ميزان خريد دانه سويا حدود 
ن بوده است اما كمتر از نصف آن هزار ت 280گفت: توليد كلزا امسال » ايران«گو با وروغني وزارت جهاد كشاورزي در گفت

فروشند و قيمت خريد صورت مستقيم به كارخانجات ميبه دولت تحويل داده شده است چون توليدكنندگان محصول را به
هزار تومان و دانه  11درصد بيشتر از خريد تضميني است.قيمت خريد تضميني كلزا امسال هر كيلو  10تا  5كارخانجات 

 300هزار و 15و براي دانه سويا  15ها به ترتيب براي كلزا تومان است. براي سال آينده اين قيمت 419هزار و  11سويا 
ميليون 2هزار تن است كه با حدود 143تومان تصويب شده است. در مجموع ميزان خريد تضميني دانه روغني كلزا و سويا 

هاي روغني در خصوص علت عقب ماندن توليد رح دانهماه، فاصله زيادي با خودكفايي دارد.معاون ط 9تن واردات فقط در 
توماني به واردات روغن و دانه هاي روغني اختصاص مي يابد،  4200دانه هاي روغني از برنامه افزايش توليد گفت: ارز 

رزان همين موضوع واردات را بسيار سودآورتر از توليد كرده است. از سوي ديگر كارشناسان معتقد هستند مشكل اصلي كشاو
دليل آنكه اراضي كشور كوچك هستند هاي توليد شده است. در ايران بهزمين خرد است. زمين خرد باعث افزايش هزينه

هزينه توليد هميشه باالتر از قيمت جهاني است و تا زماني كه اين موضوع حل نشود در كل افزايش قيمت خريد تضميني 
قلم كاالي اساسي (ذرت،  7هاي روغني و روغن جزو د و ارزش وارداتدانههم براي كشاورزي سودي ندارد.مقايسه ارزش خري

قلم كاالي 25هاي روغني، دارو و كاالهاي پزشكي، كنجاله سويا و جو) است كه از ميان روغن خوراكي، گندم، دانه
اقتصادي و فعاالن حوزه توليد شود. كارشناسان توماني وارد مي 4200(اعالم شده در ابتداي كار) باقي ماند و با ارز    اساسي

و بازار معتقدند به صرفه بودن واردات و سود باالي آن، باعث شده افزايش توليد و خودكفايي مورد توجه نباشد. با اينكه 
سال اخير دوبار افزايش قيمت داشته توماني است اما روغن خوراكي در همين يك 4200واردات روغن و دانه روغني با ارز 
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گرمي  900خرين آمار مربوط به قيمت كاالهاي خوراكي كه مركز آمار براي آذرماه منتشر كرده است، يك بطري است. در آ
درصد رشد قيمت دارد. 38,1درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل  0,7روغن مايع در آذر امسال نسبت به ماه قبل (آبان) 

درصد افزايش قيمت دارد. روغن از نيمه دوم سال  11,5سال قبل  يك كيلو روغن نباتي جامد نيز در آذر امسال نسبت به آذر
  همواره در صدر تورم كاالهاي خوراكي قرار داشت كه اين روند تا شهريور ماه گذشته نيز ادامه داشته است. 99

اما رشد قيمتي و  توماني را براي واردات دارد 4200به اين ترتيب كااليي كه تقريباً در ميان كاالهاي وارداتي بيشترين ارز 
هاي روغني وجود دارد مانع تورم باال هم دارد. به اعتقاد فعاالن اقتصادي سود و رانت بااليي كه در واردات روغن و دانه

هزار ميليارد تومان واردات در برابر هزار ميليارد تومان خريد تضميني يعني سهم 39اصلي براي افزايش توليد داخلي است. 
طور كه يزدان سيف، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي خبر داده درصد است. از طرفي آن2,5ن بازار فقط توليد داخل از اي

درصد  80گيرد چون اين شركت حدود است بيشترين ارز دولتي براي واردات روغن در اختيار شركت بازرگاني دولتي قرار مي
رسد افرادي چه در بخش خصوصي و چه كند. به نظر ميمي روغن مورد نياز كارخانجات را از محل ذخاير استراتژيك تأمين

كنند و همين سود باال مانع اصلي در برابر هاي روغني كسب ميهاي دولتي سود بااليي از واردات روغن و دانهدر بخش
اخل توليد و هاي روغني حتي اگر كل نياز در دهاي روغني است. با توجه به قيمت خريد تضميني دانهخودكفايي توليد دانه

براي خريد تضميني آن از طرف دولت هزينه پرداخت شود، عدد كمتر از عدد واردات خواهد بود. بر فرض اينكه تا پايان 
هزار ميليارد تومان است. اگر توليد دانه روغني 90ميليون تن روغن و دانه روغني وارد شود هزينه واردات آن حدود 4امسال 

هزار ميليارد تومان 20هزار تومان در نظر بگيريم هزينه آن  20قيمت خريد تضميني آن را  ميليون تن برسد و متوسط1به 
    خواهد شد.
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  ابتكار  - 1400دي  21                                        

   مديرعامل بنياد ملي گندمكاران ايران:
  سيل بخشي از گندمزارهاي كرمان را از بين برد

مديرعامل بنياد ملي گندمكاران ايران با بيان اينكه سيل بخشي از گندمزارهاي كرمان را از بين برده است، گفت: در برخي 
ها از جمله گلستان همچنان با خشكسالي شديد مواجه هستيم.به گزارش مهر، عليقلي ايماني، مديرعامل بنياد ملي استان

ميليون هكتار و كشت آبي  3,8هاي اخير ميزان كشت ديم گندم به حدود ز بارندگيگندمكاران ايران با بيان اينكه تا قبل ا
هاي اخير كشت در برخي ديگر از مناطق كشور نيز آغاز ميليون هكتار رسيده بود، گفت: به دنبال بارندگي 1,8آن به حدود 

شود، و بعد از آن در مناطق گرم انجام ميشده است.وي با اشاره به اينكه كشت گندم ابتدا در مناطق سرد بعد مناطق معتدل 
ها، كشت با تاخير انجام دي ماه به اتمام برسد اما امسال به دليل كمبود بارش 15افزود: كشت گندم در كشور معموالً بايد تا 

ها تانهاي كشور همچنان با خشكسالي شديد مواجه هستيم، گفت: اين اسشود.ايماني با بيان اينكه در برخي از استانمي
هزار هكتار كشت ديم انجام شده اما به دليل عدم  100وضعيت خوبي ندارند به عنوان مثال امسال در استان گلستان حدود 

بارندگي اين مزارع سبز نشده است. اگر بارندگي اتفاق بيفتد احتمال دارد اين مزارع سبز شوند در غير اين صورت كشت 
بر اين سيلي كه در كرمان اتفاق افتاد بخشي از اراضي كشت گندم را از بين ت. عالوهانجام شده در آنجا، از بين خواهد رف

  برده است.
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  مردم ساالري  - 1400دي  21                                        

  
  ماهه امسال وارد شد 9هزار تن برنج در  700بيش از 

  دبير انجمن واردكنندگان برنج: 

هزار تن برنج  709تا پايان آذرماه در مجموع  1400دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران گفت: طبق آمارها از ابتداي سال 
وگو با ايرنا ها دارد.مسيح كشاورز در گفتوارد كشور شده است كه نشان از كندي در ثبت سفارش و واردات اين محموله

هزار تن مربوط به قبل از دوره محدوديت فصل برداشت برنج  500درباره وضعيت بازار برنج، افزود: از اين ميزان واردات 
آبان ماه به بعد است.دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران  17هزار تن مربوط به  200داخلي (مردادماه تا پايان آبان ماه) و 

يانه كشور به برنج سه ميليون تن است كه هر ساله بخش عمده آن از توليدات داخلي و بخشي از محل اظهارداشت: نياز سال
يافت تا شود.وي تصريح كرد: با توجه به كاهش توليد برنج در سال جاري واردات بايد اندكي افزايش ميواردات تامين مي

شود به طوري كه نياز ساليانه كشور براي تنظيم ين و وارد ميبازار اين محصول تنظيم شود، اما اكنون كمتر از نياز كشور تام
دهد كه كشور ميليون تن است.به گفته اين مقام صنفي، در حالي كه وضعيت بازار نشان مي 1,4بازار بين يك ميليون تا 

هاي پاياني سال دست ار ماههزار تن برنج نياز دارد تا با خللي روبه رو نشود، بنابراين براي تنظيم باز 150تا  100ماهانه به 
هزار تنكشاورز در ادامه با اشاره به نزديك شدن  250هزار تن برنج نياز است.نياز برنج خارجي شب عيد  150كم ماهانه به 

شب عيد و ماه مبارك رمضان، گفت: دولت بايد در اين خصوص چاره اي بينديشد تا كشور با كمبود روبه رو نشود، به طوري 
هزار تن برنج تامين و وارد كشور شود.وي افزود: اين درحالي است كه واردات برنج در  250عيد نياز است كه براي شب 

هزار تن بوده كه يك  651در شرايط عادي كشور) در مجموع توسط بخش خصوصي و دولتي يك ميليون و ( 98سال 
ردكنندگان برنج ايران اظهار داشت: سال هزار تن آن توسط بخش خصوصي تامين شده بود.دبير انجمن وا 345ميليون و 

ها و توماني، شرايط كرونايي (تعطيلي اكثر مصرف كنندگان بزرگ همچون تاالرها، رستوران 4200گذشته به دليل حذف ارز 
هزار تن آن توسط بخش خصوصي تامين  583هزار تن برنج تامين و وارد كشور شد كه  875ها، در مجموع غيره) و تحريم

سال اخير حذف ارز  2بود.وي گفت: علت افزايش قيمت برنج وارداتي در  98قريبا كمتر از نصف رقم واردات سال شده و ت
ترجيحي اين محصول و تامين و واردات آن با ارز نيمايي است كه در بازار اين محصول تاثيرگذار بوده است.كشاورز، از ديگر 

افزايش عوارض گمركي و ماليات بر ارزش افزوده برشمرد و تصريح عوامل افزايش قيمت مجدد در محصوالت وارداتي را 
درصد ماليات بر  9درصد است كه در كنار آن به تازگي  10كرد: عوارض گمركي براي واردات هر كيلوگرم برنج خارجي 

يات بر ارزش ارزش افزوده اضافه شده است كه همين امر بر افزايش قيمت اين محصول موثر است.وي يادآور شد: اكنون مال
توماني)، واردكننده بابت هر  4200شود كه با نرخ ارز ترجيحي (ارز درصد محاسبه مي 9افزوده هر كيلوگرم برنج وارداتي 

هزار توماني) محاسبه شود واردكننده بايد بابت واردات هر  25تومان بپردازد و اگر اين رقم با ارز نيمايي ( 400كيلوگرم بايد 
تومان بپردازد.وي با تاكيد براينكه برنج وارداتي عالوه بر تامين نياز داخلي به منظور حمايت از اقشار  500هزار و  2كيلوگرم 

شود، تصريح كرد: افزايش قيمت برنج ايراني از بازار برنج خارجي تاثير پذير است و كم درآمد و آسيب پذير تامين و وارد مي
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تا قيمت برنج داخلي رشد چند برابري پيدا كند.دبير انجمن واردكنندگان  سال اخير موجب شده 2كمبود برنج وارداتي در 
برنج ايران درباره كمبود برنج خارجي در بازار و احتمال احتكار آن، گفت: احتكار برنج خارجي براي كسي صرفه اقتصادي 

خوبي نداشته است، بنابراين احتكاري ها و كاهش تقاضا اين محصول بازار هاي اخير به دليل افزايش قيمتندارد زيرا در ماه
تواند اتفاق بيفتد. البته در همه جا ممكن است سودجوياني باشند كه چنين اقداماتي را انجام دهند.دبير انجمن نمي

واردكنندگان برنج ايران گفت: كندي در مراحل ثبت سفارش و واردات، تنظيم بازار برنج را با مشكل جدي روبه رو كرده 
  است. 
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  توماني؛ ترديد، تصميم و تضمين4200حذف ارز 

توافق موقت؛ دور بست يا ترديد براي رسيدن به كند ارز بنگانه يك تصميم سخت را كالبدشكافي ميهمشهري معماي سه
توماني هم به نتيجه 4200هاي جايگزين حذف ارز جديد مذاكرات بين نمايندگان مجلس و دولت براي توافق بر سر راه

ها حكمفرما باشد. بلندشدن دود سفيد از اتاق كميسيون تلفيق به توافق در وگونرسيد تا همچنان سايه ترديد بر اين گفت
خواهد مجلس در گرفتن و اجراي تصميم سخت همراه و شريك شود، اما مجلس از لت ميسطح سران قوا بستگي دارد، دو

داند ولي مطالبه نمايندگان اين است كه دولت خواهد. دولت شرط تضمين را مشاركت مجلس ميدولت تضمين كامل مي
نمايندگان با ارائه فهرستي  تر شدن سفره خانوارها نشود. به همين دليل،توماني، باعث كوچك4200تضمين بدهد حذف ارز 

  قلم كاالي منتخب و پرمصرف خانوارها با تنش قيمت مواجه شود.30گويند دولت نبايد اجازه دهد قيمت مي
سازمان برنامه و بودجه و جمعي از كارشناسان اين نهاد اين روزها  2به گزارش همشهري، حميد پورمحمدي، مرد شماره

مايندگان عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس هستند تا آنها راضي شوند به دولت براي وگو براي اقناع نسخت در حال گفت
توماني كمك كنند. جمعي از وزراي اقتصادي هم اين روزها به نمايندگي در كميسيون يادشده حضور مي4200حذف ارز 

يندگان نيز همانند دولت نگران رفت از چالش ارز ترجيحي پيدا كنند. نمايابند تا بلكه با كمك مجلس، راهي براي برون
شدن بساط اين سياست ارزي، سفره خواهند مطمئن شوند با برچيدهتوماني هستند و مي4200تبعات معيشتي حذف ارز 

گيرند. در اين ميان آنچه مبهم ها قرار نميتر نخواهد شد و اقشار متوسط و ضعيف تحت فشار رشد قيمتخانوارها كوچك
هاي كارشناسي بازوي تحقيقاتي مجلس درباره پيامدهاي وداع با ارز م منتشرنشدن گزارشكاست، سكوت يا دست

هاي رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس و حميد توماني است.به گزارش همشهري، گفته4200
ر مطمئن به توافق دهد هنوز دولت و مجلس بر سر انتخاب يك مسيپورمحمدي، معاون سازمان برنامه و بودجه نشان مي

قوه مجريه و مقننه بر سر تغيير ريل ارز ترجيحي حتي بر فضاي كلي بودجه سال آينده هم اثر 2اند. چالش بين نرسيده
گذاشته، يك روز پس از تصويب كليات نخستين اليحه پيشنهادي دولت در مجلس، نخستين نشست اعضاي كميسيون 

رفت از دوراهي حذف يا حفظ ارز تصاص يافته، آنها عمدتا روي راه بروناخ 1401تلفيق به بررسي ابعاد بودجه سال
خواهدسخنگوي كميسيون تلفيق مجلس پس از نشست اين كميسيون با اند. مجلس تضمين ميتوماني متمركز شده4200

ادامه استفاده از ارز  رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير جهادكشاورزي و معاونان وزير بهداشت، اعالم كرد: دولت ديگر براي
كه عمده اختالف بر سر ترجيحي تمايلي ندارد و در حال بررسي راهكارهاي جايگزين هستيم. به گزارش همشهري، درحالي

 دهدهاي رحيم زارع نشان ميهاي دامي و دارو شكل گرفته، گفتههاي ناشي از حذف ارز ترجيحي نهادهنحوه جبران هزينه
گفته اين نماينده مجلس، دولت سياست ارز ترجيحي، موسوم به دالر همراهي با دولت دارد. بهمجلس شرط جديدي براي 

هاي ريالي به خانوارهاي خواهد مسير ارز ترجيحي را به كمكداند و ميزا و غيرشفاف ميتوماني را ناعادالنه، تورم4200
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كه سخنگوي كميسيون توماني نيست، چنان4200ز قلم باقيمانده در سبد ار6هدف تغيير دهد. شرط مجلس اما محدود به 
هاي جبراني دست مردم برسد، شيوه گويد: در جلسات كميسيون، راهكارهايي مبني بر اينكه چگونه كاال بهتلفيق مجلس مي

نظر كميسيون تلفيق ارائه راهكار فقط  دهد:توماني بررسي شد.او توضيح مي4200نقدي يا غيرنقدي دولت پس از حذف ارز 
شدند، مدنظر قلم كاال كه شامل ارز ترجيحي مي30گرفت نيست، بلكه قلم كااليي كه ارز ترجيحي به آنها تعلق مي6براي 

صورت آسان و كميسيون است. البته درصورت حذف ارز ترجيحي، دولت بايد نظارت كامل و مؤثري داشته باشد تا كاال به
گويد: تصميم دولت اين است كه ارز ن در اختيار مردم قرار بگيرد. اين نماينده مجلس به نقل از نمايندگان دولت ميفراوا
نگران  گويندصورت مستقيم در اختيار مردم قرار گيرد اما اعضاي كميسيون تلفيق مجلس مياي حذف و منابع آن بهيارانه

ردم با توجه به اين تورم كافي نبوده و بسياري در مناطق محروم دچار معيشت مردم هستند، زيرا درآمد بسياري از م
گويد: در نشست صبح خواهدمعاون امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه اما ميمشكالت اساسي هستند. دولت تصميم مي

معه، اثرات تورمي اين اي، نحوه جبران آن در جاديروز اين كميسيون مباحث مربوط به نرخ ارز ترجيحي، حذف ارز يارانه
ها و دسترسي واحدهاي توليدي به تسهيالت و حذف و چگونگي اطمينان از تامين كاالهاي اساسي، حمايت از واردكننده

سرمايه در گردش، در اختيار گرفتن كاال با بهترين شرايط توسط مردم و... مطرح و بررسي شد. پورمحمدي تأكيد كرد: نحوه 
دليل نبود زمان كافي قرار به گندم و دارو نيز در اين نشست مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تامين و اختصاص يارانه

شد، بقيه مطالب در جلسه بعدي مطرح شود.سيدابراهيم رئيسي روز يكشنبه با حضور در صحن علني مجلس از نمايندگان 
هاي احتمالي حذف هد دولت تمايل دارد تا هزينهدهاي مهم همراهي كنند كه نشان ميخواست تا دولت را در اتخاذ تصميم

صورت مشترك بپذيرند. نشست غيررسمي اي به يارانه نقدي را دولت و مجلس بهتوماني و تغيير مسير ارز يارانه4200ارز 
توماني در بودجه سال آينده نشست 4200شدكميسيون تلفيق بودجه در نوبت عصر ديروز نيز با موضوع بررسي حذف ارز 

رسد نظر ميصورت غيررسمي برگزار كردند كه تا لحظه تنظيم گزارش جزئياتي از اين نشست منتشر نشده، اما بهد را بهخو
هاي گيري نهايي به توافق سران قوا گره زده خواهد شد و پس از اين توافق، دولت و مجلس بر سر ميزان كمكتصميم

وگوها در اتاق ها و گفتگيري كنند. برآيند نشستپذير تصميمي آسيبهاهاي حمايتي از خانوارها و بنگاهنقدي و سياست
كردن توپ توماني بايد حذف شود، اما شوت4200جلسات كميسيون تلفيق مجلس اين است كه همه قبول دارند كه ارز 

بر سر پرونده  هاي احتمالي اين تصميم به زمين يكديگر خطاي بزرگي خواهد بود. آيا دود سفيد از محل مذاكراتهزينه
يابد؟ مردم اما توماني ادامه مي4200توماني بلند خواهد شد يا اينكه سال آينده باز هم سياست ارز 4200پرمناقشه حذف دالر 

ها هستند. فعال كه همه در بيش از آنكه بخواهند بدانند چه ميزان كمك نقدي دريافت خواهند كرد، نگران ميزان رشد قيمت
  وضعيت ترديد قرار دارند. 
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  كشاورزي با تراكتورهاي خودران

وري زراعت را در كنار تواند بهرهيك شركت تجهيزات كشاورزي از نخستين تراكتور خودران جهان رونمايي كرده كه مي
  نگار خبر -ت هوشمند ديگر باال ببرد فناوري ساسان شادمان منفردتجهيزا

توانند با غول تجهيزات كشاورزي از نخستين تراكتور خودران خود رونمايي كرد كه كشاورزان مي» جان دير«شركت 
شركت جزئيات  ميل، اينروز كار كنند. به گزارش روزنامه ديليساعت شبانه24استفاده از گوشي هوشمند آن را كنترل و 

وگاس فاش كرد. كشاورزان ) در السCESرا در نخستين روز نمايشگاه لوازم الكترونيكي مصرفي ( 8Rشده تراكتور اقتباس
اي براي تغذيه جهان و مقابله با عنوان وسيلهاند كه بهاين دستگاه را آزمايش كرده 2019منتخب در اياالت متحده از سال

جفت دوربين و همچنين هوش مصنوعي، قادر 6ه است. مشخصات تراكتوراين تراكتور با داشتن كمبود نيروي كار معرفي شد
درباره » جان دير«شود. متر است و درصورت تشخيص حيوان يا شيء در مسير، متوقف مييابي خود به سانتيبه موقعيت

توان تنها در يك روز زدن خودكار را ميهاي شخمها و رايانهسازگار، دوربين 8Rگويد كه عالوه بر فروش يك ابداعش مي
جاري تحويل خواهد داد و در سالدستگاه را در سال20هزار دالراين شركت تا 50روي اين تراكتور نصب كرد. قيمت: حدود 

شود، يا هاي آينده عرضه آن ادامه خواهد داشت، اما هنوز تصميمي در اين خصوص كه آيا كيت جديد مستقيما فروخته مي
بهاي سيستم خودران خود را اعالم نكرده است، » جان دير«كه جاري و اشتراكي خواهد بود،گرفته نشده است. درحالياستي

هزار دالر 50اما نمايندگان اين شركت انتظار دارند كه قيمت اين تراكتور زماني كه در دسترس كشاورزان قرار بگيرد، حدود 
ند كه روي تراكتورهاي عادي نيز نصب شوند و آنها را به وسايل خودكار ها قابليت آن را دارباشد. در واقع اين كيت

هم بدتر 19- گيري بيماري كوويدكشاورزي تبديل كنند. جهانِ گرسنهجان دير از كمبود نيروي انساني در جهان كه با همه
ها سال است شاورزي دهعنوان يك محرك اصلي در تالش براي توسعه وسايل نقليه خودران نام برد. صنعت كشده است، به

براي استخدام كاركنان با مشكل مواجه بوده   ترويژه افراد جواندليل مهاجرت مردم از مناطق روستايي به شهرها، بهكه به
از حدود 2050رود جمعيت جهان تا سالانتظار مي«گفت: » جان دير«، مدير ارشد فناوري در »جاهمي هيندمن«است. 

تميزتر از انسان » درصد افزايش پيدا كند.50ميليارد نفر افزايش يابد و تقاضاي جهاني غذا تا 10به ميليارد نفر به نزديك 8
كندكشاورزان همچنين بايد از طريق متغيرهايي مانند تغييرات آب و هوايي، تغييرات در كيفيت خاك و مديريت علفكار مي

گذارند، كار كنند. اين تجهيزات جديد را بحراني سال تأثير ميهاي هاي هرز و آفات كه همگي بر توانايي كشاورزي در زمان
شود، توان از طريق تلفن هوشمند در يك دفتر راه دور مديريت كرد. هنگامي كه تراكتور به داخل مزرعه رانده ميمي

ينش حضور داشته تواند به سادگي انگشت خود را به سمت راست بكشد تا آن را بدون نياز به آنكه در داخل كابكشاورز مي
دهد تا در ريزي كند. اين فناوري به تراكتور بدون راننده اجازه ميباشد، سر كار بفرستد، اما بايد مسير آن را در مزرعه برنامه

زني، در سالكه نخستين نسخه، مجهز به سيستم شخميك مزرعه كار كند و بذرها را در يك خط مستقيم بكارد. درحالي
هايي در حده در دسترس خواهد بود، اين شركت گفت كه براي فعاليت در ساير امور كشاورزي، سيستمجاري در اياالت مت

  اندازي خواهد شد. آينده راه



 

١٧ 
 

  روزنامه همشهري  - 1400دي  21                             

  قند و نبات، فعال بدون ماليات

ماه برداشته شده، اين كاالها فعال تغيير قيمتي در ميادين دي13از با اينكه براساس اعالم دولت معافيت مالياتي قندوشكر 
ماه، دولت اعالم كرد از ميان دي13اند.به گزارش همشهري، با آغاز اجراي قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده از نداشته

رصد ماليات بر ارزش د9كاالهاي اساسي، معافيت مالياتي قندوشكر حذف شده و اين محصوالت از اين به بعد مشمول 
بار شود. با اين حال در نرخنامه ميادين ميوه و ترهافزوده خواهند شد كه اين مبلغ بر قيمت كنوني اين محصوالت افزوده مي

روز بعد از شروع اجراي قوانين جديد منتشر شد، قيمت شكر تغييري نسبت به نرخنامه پيشين نداشت و شكر همچنان 2كه 
و خيزهاي زيادي كه از ابتداي امسال در بازار آزاد داشت و  شود. قيمت شكر، بعد از افتسال عرضه ميبا قيمت تابستان ام

هاي خواربار ميادين نيز از اواخر يرماه خردادماه امسال افزايش يافت. در غرفه 9به عرضه چندنرخي اين كاال منجر شده بود، 
شود رابر شد.از آن تاريخ شكر با همان نرخ مصوب در ميادين توزيع ميها دوبهاي جديدي براي اين كاال تعيين و نرخقيمت

اما قيمت قند و نبات افزايش يافته است. تغييرات قانون ماليات بر ارزش افزوده قيمت اين محصوالت را در بازار و ميادين 
اكنون اند. ريافت ماليات شدهآور بودن مصرف اين محصوالت، قندوشكر مشمول ددرصد افزايش خواهد داد. به بهانه زيان9

اي ريز رسد. قيمت نبات شاخهتومان به فروش مي16,300تومان و هر كيلو قند 14,800بار هر كيلو شكر درميادين ميوه وتره
  .هزار تومان مانده است22تومان رسيده اما نبات درشت بدون تغيير قيمت 24,500تومان افزايش به 4,500هم با 
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  شود درصد گرانفروشي مي 25بندي  حبوبات بسته

  دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي: 

 25بندي حدود شود گفت: حبوبات بستهمواد غذايي با بيان اينكه در بخش حبوبات گرانفروشي مي بنكداران دبيركل اتحاديه
درباره دليل گراني  وگو با خبرگزاري تسنيم قاسمعلي حسني در گفت  رسد. درصد باالتر از قيمت واقعي خود به فروش مي

هاي بااليي به فروش مياي با قيمتهاي زنجيرهبندي شده به ويژه در فروشگاهحبوبات اظهار داشت: قيمت حبوبات بسته
اين محصول با قيمت بسته  حتي نرخ جهاني است. وي افزود: فاصله قيمت واقعيرسد كه بسيار باالتر از بهاي واقعي و 

ها حبوبات بندي منطقي نيست؛ از طرفي اين شركتدرصد است كه دريافت اين مبالغ توسط واحدهاي بسته 25بندي، حدود 
مواد غذايي ادامه داد:  نكدارانب كنند.دبيركل اتحاديهگرمي عرضه مي 900هاي هاي يك كيلوگرمي در بستهرا به جاي بسته

ايم اوزان حبوبات اصالح شود و به صورت رند نيم و يك كيلوگرم در بازار عرضه شود هاي مربوطه بارها خواستهاز دستگاه
درصد با وزن كمتر به فروش مي 10از طرفي  هاي واقعي واما تغييري ايجاد نشده است و حبوبات با قيمت گرانتر از قيمت

ني تصريح كرد: اين اوزان نامتعارف در محصوالت ديگري نيز باب شده است و به طوري كه رب گوجه فرنگي در رسد. حس
را با حساب  آيد، زيرا مردم اين محصوالتفروشي به حساب ميشود كه از نظر ذهني كممي گرميعرضه 800هاي بسته

قيمت  گيرد گفت:ش حبوبات گرانفروشي صورت ميدر بخ او با بيان اينكه  كنند.كااليي يك كيلوگرمي خريداري مي
نبايد با قيمت بنديسورت و بسته  كننده،هاي جهاني است و با احتساب هزينه واردحبوبات در بازار كشورمان بيشتر از قيمت

قاضا ميبندي و فله به وجود دارد كه از دولت تهاي فعلي در بازار فروخته شود. اختالف فاحشي ميان قيمت حبوبات بسته
  گرمي 900 لپه در بسته  كند.گفتني است، بر اساس مشاهدات ميدانيشود براي رفع اين مشكل اقدام مي

هزار تومان و  65تا  60گرمي  900هزار تومان، عدس در بسته  60تا  50 گرمي 900هزار تومان، نخود در بسته  85تا  70
لي است كه لپه در بازار مولوي تهران بسته به ميزان تميزي بار، رسد. اين در حاهزار تومان به فروش مي 70تا  60لوبيا 

رسد و درباره ديگر محصوالت حبوبات، برنج و تخم مرغ ايراني هم اين تفاوت هزار تومان به فروش مي 43تا  40كيلويي 
  فاحش وجود دارد. 
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  درصدي ذخاير شكر25رشد 

درصدي ميزان ذخاير شكر 25مديركل هماهنگي توزيع و فروش شركت بازرگاني دولتي ايران از افزايش  اقتصاد :دنياي
كشور نسبت به سال گذشته خبر داد. به گزارش شركت بازرگاني دولتي ايران، حجت براتعلي، ميزان ذخاير استراتژيك شكر 

ماه منتهي 9هزار تن شكر (خام) وارد شده است. وي تصريح كرد: در 749را مطلوب اعالم كرد و گفت: از آغاز سال تاكنون 
اي و   هاي زنجيره  هاي توزيع سراسري، فروشگاه  هزار تن شكر براي مصارف عمومي از طريق شبكه446جاري به آذر سال

تن شكر در بازار  303هزار و ها براي مصارف عموم در كشور توزيع شده است. وي افزود: در آذرماه امسال نيز يك  تعاوني
  توزيع شده است. 
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  خرند        مردم ميوه نمي

گويد خبرهاي بازگشت محصوالت كشاورزي ايران در چند وقت اخير، تمايل اقتصاد: رئيس اتحاديه بارفروشان ميدنياي
، با بيان اينكه وضعيت بازار ميوه خوب »ايسنا«وگو با        نژاد در گفت       مردم را براي خريد ميوه كاهش داده است. مصطفي دارايي

بار است كه قبال اين ميزان بار تا روز بعدش به هزار تن ورودي بار ميدان مركزي ميوه و تره 20تا  10نيست، گفت: روزانه 
يوه در مانده است. اينكه متن آن تاكنون باقي 2500تن بود كه  8500رفت، اما شب قبل ورودي بار به ميدان فروش مي

خرند. وي ادامه داد: قدرت خريد مردم        ها ميوه نمي       شود، يعني مردم در سطح شهر از مغازهميدان مركزي خريداري نمي
هايي كه چند وقت اخير درخصوص برگشت محصوالت كاهش يافته است و تمايلي به خريد ميوه ندارند. از طرفي خبر

كه بايد گفت محصوالت ما همگي سالم هستند. رئيس اين تمايل كاسته است، درحالي كشاورزي ايران منتشر شده نيز از
  ماند و آنها ضرر خواهند كرد. ها بر روي دست كشاورزان مي       اتحاديه بارفروشان گفت: اگر اين روند ادامه پيدا كند، ميوه
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ها و سبزيجات را  باقيمانده سموم از روي ميوه |زاست  هشدار؛ باقيمانده سموم كشاورزي سرطان

  چگونه پاك كنيم؟

اهميت استفاده از سموم مناسب و به ميزان مجاز در محصوالت كشاورزي، پس از ماجراي برگشت برخي از اين محصوالت 
داد بخشي از محصوالت برگشتي نتشار ويدئوها و خبرهايي كه نشان ميها افتاد. با اصادراتي به كشور، بار ديگر بر سر زبان

وجود اين سموم در محصوالت داخلي باال رفت. به گزارش همشهري ها نسبت بهدر داخل كشور در حال توزيع است، نگراني
هماهنگي با آنها رخ داده و  آنالين به نقل از روزنامه همشهري، سازمان غذا و دارو چندين بار تأكيد كرد كه اين اتفاق بدون

استاندارد كشورها ممكن است قبل از ارسال محصوالت دچار تغيير شده باشد. حاال اما با مطرح شدن دوباره اهميت توجه به 
پزشكي ها در محصوالت كشاورزي، احمدحيدري، عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات گياهكشاستفاده از سموم و آفت

شود. هزار تن از اين تركيبات شيميايي در كشاورزي استفاده مي30گفته او، ساالنه حدود پردازد. بهكشور، به اين موضوع مي
تواند منجر به مدت ميماندن بخشي از سموم روي اين محصوالت در طوالنيدهد كه باقيها نشان ميبا اين حال بررسي
تواند استفاده از اين سموم چقدر مي شود. ها، اختالالت هورموني، ناباروري، كاهش ضريب هوشي و... ايجاد انواع سرطان

تواند شده باشد، ميها در كشور بدون دقت و خارج از اصول توصيهكشمضر باشد؟چنانچه فرايند تامين و استفاده از آفت
تواند منجر به ها ميكشزيستي، مصرف نادرست آفتيطزيستي و بهداشتي متعددي شود. از نظر محمنشأ مشكالت محيط

هاي مقاوم آفات در برابر سموم، طغيان آفات درجه دوم، اثرات نامطلوب بر موجودات غيرهدف مانند پارازاتيوئيدها ايجاد گونه
اد و مزمن ميهاي حمنجر به مسموميت    هاكشو شكارگرهاي آفات و... شود. از نظر بهداشتي هم مصرف غيراصولي آفت

هايي مانند شود و با نشانهساعت بعد ظاهر مي48يا 24مدت مثال ها، اثر آن در كوتاهكششود. در مسموميت حاد با آفت
هاي پوستي و سوزش چشم همراه است. در اين مواقع بايد فورا به پزشك مراجعه سردرد، سرگيجه، تهوع، آبريزش، آلرژي

هاي پايين سموم (معموال كشاورزان با اين مدت با غلظتها، حاصل تماس طوالنيكشهاي مزمن با آفتشود. مسموميت
ها از طريق مصرف محصوالت كشاورزي آلوده به بدن كشرو هستند) يا ورود تدريجي باقيمانده كم آفتنوع مسموميت روبه

كنند كه كار چنداني براي معالجه ميهاي مزمن در مراحل اوليه قابل تشخيص نيست و معموال زماني بروز است. مسموميت
تواند ها در محصوالت كشاورزي ميكشماندن آفتتوان انجام داد. براساس مطالعات صورت گرفته، تأثيرات مزمن باقينمي

چه اقداماتي مي صورت ايجاد انواع سرطان، اختالالت هورموني، ناباروري، كاهش ضريب هوشي و... نشان داده شود. به
باقيمانده   داد؟اين اقدامات كامال به نوع واي كاهش باقيمانده سموم در محصوالت كشاورزي قبل از مصرف انجام توان بر

تواند تا حدودي باعث دهد بعضي اقدامات ميشده نشان ميكش و محصول موردنظر وابسته است. تحقيقات انجامآفت
ها مانند سيب، گالبي، خيار و.... قبل از گرفتن بعضي ميوه كاهش باقيمانده سموم در محصوالت توليدي شود؛ مثال پوست

ها و وشوي ميوهتواند تا حدودي باقيمانده بعضي از سموم را كه روي ميوه هستند، كاهش دهد. نقش شستمصرف مي
نكته توجه  هاي متداول مانند مايع ظرفشويي در كاهش سموم مؤثر است. البته بايد به اينهم مخصوصا با شوينده  هاسبزي

كرد كه فاصله بين آخرين سمپاشي در زمان توليد تا زمان مصرف محصول كشاورزي نقش مهمي در كاهش باقيمانده 
  كند. سموم دارد كه هر چه اين زمان بيشتر باشد به سالمت محصول كمك بيشتري مي
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   1401رود در اليحه بودجه  درباره جاي خالي اعتبارات احياي زاينده» شهروند«گزارش 
  نقشه نجات زاينده رود عملي مي شود؟

هاي مهاجر آنجا بودند. آثار  رود باز بود، بيماري كمتر بود؛ پرنده رود را باز كنيد؛ وقتي آب زاينده آب زاينده  |راضيه زرگري 
اين   .  تر بود ها زنده خورد. قايقراني براي مردم شغل بود و گل و گياه هم بيشتر بود. اصفهان آن زمان باستاني ترك نمي

نويسي كه به پرچم سه رنگ ايران مزين  جمهوري سابق. دست است از يك كودك اصفهاني به رئيساي  ها ابتداي نامه جمله
رو  70هاي پاياني دهه  رود و تاالب گاوخوني از سال شده تا بگويد ايران وطن همه مردم است و زندگي حق همه آنها. زاينده

عرصه صنعت و چه در عرصه كشاورزي در باالدست و  رود چه در هاي خارج از توان زاينده اند و بارگذاري به خشكي رفته
آبي اصفهان  آبه اين دو ميراث طبيعي ارزشمند اصفهان را دچار اختالل كرده است. كم رود، تداوم حق دست سد زاينده پايين

ه و رود نگذشت اي بيشتر از تجمعات بزرگ كشاورزان اصفهاني در بستر خشك زاينده يك معضل جدي است. هنوز چند هفته
آبي اصفهان. اصفهان در حال حاضر  بر رسيدگي فوري به مشكالت مرتبط با كم جمهوري مبني البته از قول معاون اول رئيس

هايي كه داده شده؛ با اين حال  از وضعيت عادي ذخاير آبي خارج شده و به وضعيت بحران رسيده است. مردم اميدوار به قول
توان اميدوار بود كه در مباحث  اختصاص داده نشده، ولي مي 1401رود در اليحه  اي اختصاصي براي احياي زاينده بودجه

شدن  آبي و توسعه كشاورزي، به زنده تر بودجه در منابع آب و كشاورزي، تمركز بر توسعه آبخيزداري براي جبران كم كلي
س شوراي اسالمي گفت براي مديريت آب آبان ماه در صحن علني مجل 28رود در بلندمدت بينجامد. وزير نيرو  دوباره زاينده

رود برگزار شود. محرابيان  تر جلسه ستاد احياي زاينده جمهوري قرار شد هرچه سريع رود به دستور معاون اول رئيس زاينده
هاي جهاد كشاورزي و صمت هم در كنار وزارت نيرو به صورت فعال وارد ميدان شوند تا شرايط را  وعده داد كه وزارتخانه

اند، به حداقل برسانند. وزير نيرو از كشاورزان عذرخواهي كرد و گفت  ريت كنند و آسيبي كه برخي كشاورزان ديدهمدي
ها را  عالمت سوال 1401رود در اليحه بودجه  شرمنده آنها هستيم. حاال جاي خالي اعتبارات براي احياي دوباره زاينده

رود در بودجه سال آينده نمايندگان اصفهان در مجلس  نشدن زاينده ديدهتر كرده است. واكنش نمايندگان اصفهان به  پررنگ
واكنش نشان داده و پيگيري جدي در زمينه تخصيص بودجه براي  1401شوراي اسالمي نسبت به اين موضوع در بودجه 

والمسلمين  االسالم حجتاند.  و براي اين هدف هم پيشنهاداتي به كميسيون تلفيق مجلس ارايه داده  رود داشته احياي زاينده
الرگاني، نماينده فالورجان در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه منابع آب آشاميدني اصفهان به مخاطره  موسوي

ميليون مترمكعب آب نياز داريم، اين 400در حال حاضر براي آب آشاميدني كاشان، اصفهان و يزد  افتاده، عنوان كرده است: 
مهري به  بي  اي عاجل انديشيده شود. زان ذخاير آبي براي كمتر از سه ماه است و بايد در اين زمينه چارهدر حالي است كه مي

درباره   شهروند وگو با  زيست در گفت شناس و فعال محيط مهري به يوزپلنگ آسيايي اسماعيل كهرم، بوم رود مثل بي زاينده
محيطي  هاي زيست ده نيامده است، به كمبود اعتبارات دولت در حوزهرود و احياي آن در بودجه سال آين اينكه چرا زاينده

اند. متاسفانه امروز اعالم شده كه يك ريال براي  اين سوال را بايد از كساني بپرسيم كه اين تصميم را گرفته كند:  اشاره مي
اند.  آسيايي در كل دنيا ماندهيوزپلنگ  12احياي يوزپلنگ در ايران تخصيص داده نشده است. اين در حالي است كه تنها 
    اي نداريم. يعني احياي اين گونه در حال انقراض اهميتي ندارد و ما حتي براي آنها هم برنامه
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رود به كل خشك شود، ديگر صداي  اگر زاينده رود هم چنين تفكر و تصوري جاري است.  او معتقد است شايد در مورد زاينده
گويم فوالد  كنم و مي ها صحبت مي رود چه بايد كرد، ساعت به من بگويند براي احياي زايندهشود. اگر  اعتراضي هم بلند نمي

هاي  جات مثل هندوانه، خربزه و طالبي در زمين آهن اصفهان با فازهاي مختلف را تعطيل كنيد. سيفي مباركه را ببنديد و ذوب
شود؟ هيچ كدام. ولي اگر  راهكارها اجرايي مي كشاورزي آن منطقه نكاريد و شاليكاري هم نكنيد. كدام يك از اين

رود و ديگر صداي اعتراضي هم وجود  هاي بعدي هم از بين مي رود هم خشك شود، گاليه ها از بين بروند و زاينده يوزپلنگ
كهرم به تبعات   اي ندارد كه اختصاص دهد. زيستي بودجه هاي محيط نخواهد داشت. متاسفانه دولت براي اين اولويت

سال پيش  400عباس صفوي حدود  فردي به نام شيخ بهايي همزمان با شاه كند:  رود اشاره مي شدن زاينده جتماعي خشكا
رود به داخل اصفهان به دقت  ها يا همان انشعابات زاينده ماآدي رود را بررسي كرد و كشيد؛  آمد و نقشه تقسيمات زاينده

ها را  توانيم امروز هم ماآدي مان رفت. ما مي در طول ساليان گذشته از دستسال پيش انجام شد و  400تدوين شد. اين كار 
رود  را حذف كنيم و شاليكاري هم در دامنه زاينده  آهن و فوالد مباركه و پتروشيمي و  اجرا كنيم، اما به شرط اينكه ذوب

ان بودم كه چند نوبت آب را باز كردند و آب در من اصفه كند:  شناس تعريف مي گاوخوني ! اين بوم     خانه قهوه  نداشته باشيم.
رود روانه شد. مردم اصفهان شيريني پخش كردند و زير پل خواجو جشن گرفتند، آواز خواندند و شادي كردند. اين  زاينده

  ذار باشد.شدن آن اتمسفر و محيط اثرگ بخش تواند در فرح دهد اين مقوله چقدر در روحيه مردم تاثير دارد و چقدر مي نشان مي
كند با خود زندگي، سرسبزي و سرزندگي به همراه دارد. آن زمان كه  اصفهان شهري كويري است؛ وقتي اين رود حركت مي

راهي را داشت. وقتي كه مسافران  خانه بين كرد؛ گاوخوني حكم يك قهوه آب به سمت تاالب و مرداب گاوخوني حركت مي
رسيدند تا نفسي در هواي دلپذير پر از دار و درخت آن تازه كنند. تاالب  خانه مي قهوهها در كوير آمده بودند و به اين  ساعت

آمدند و وقتي به اين  خانه سر راه بود. اين پرندگان از شمال مي ها، براي پرندگان مهاجر هم قهوه گاوخوني عالوه بر آدم
درجه سانتيگراد رسيده بود، با  44ان را كه به ش شستند تا درجه حرارت دفعه خودشان را در آب مي 20رسيدند  تاالب مي

كردن در تاالب به سي و چند درجه برسانند و جاني دوباره بگيرند. همه آنها امروز از دست رفته و خشك شده است.  آبتني
لي ها بلكه براي پرندگان و جانوران حواشي آن منطقه زيستگاهي امن و مطلوب بود. حوا تنها براي انسان آن تاالب نه

اش از بين رفته است و اينها قسمتي از حيات يك شهر خشك كويري  وحش بود كه همه گاوخوني يك تجمع عالي از حيات
شود بر  درصد آب باران در سطح زمين خشك كشور ما نگهداري مي30به نام اصفهان بودند كه از بين رفته است. تنها 

از صددرصد آبي كه به وسيله باران در سطح زمين به كشور خشك  اساس آخرين آمارهايي كه وزارت نيرو اعالم كرده است
درصد آن به وسيله تبخير آب يا 70ماند و  درصد آن در سطح كشور باقي مي30شود، تنها  خشك ما ريخته مي و نيمه
و  توانيم آن را در كشور نگه داريم. امين محمودي، كارشناس كشاورزي شود و ما نمي ها از كشور خارج مي سيالب
رود،  رود و اهميت آن براي زندگي مردم اين منطقه با اشاره به اينكه مسائلي مرتبط با زاينده زيست درباره احياي زاينده محيط

هاي فصلي و افزايش ريزگردها در فصول گرم سال را بايد به صورت جمعي در  فرسايش خاك و فرونشست زمين و سيالب
ماند هم  ها در سطح كشور باقي مي درصدي كه از بارش30حتي از همان  گويد:  مي  دشهرون حوزه چرخه آبي بررسي كنيم، به 

- 90توان گفت مصرف آب در كشاورزي  شود. يعني نمي هاي شرب، صنعتي و كشاورزي تلف مي درصدش در خط لوله35
چند صد سال پيش  داشتن اين آب طبيعي از كشورهاي مختلف براي نگه  درصد است.65درصد است. اين ميزان حدودا 80

سال است كه به  5-6هاي زيادي را اجرا كردند تا بتوانند منابع آبي خودشان را تامين كنند. به گفته محمودي ما حدود  برنامه
ايم و هنوز هم كار خاصي در اين زمينه صورت نگرفته است. او به  هاي نوين نگهداري آب در سطح كشور رفته سمت روش

توان آب  داري و آبخيزداري مي با توسعه عمليات آبخوان كند:  ي نگهداري آب در سطح كشور اشاره ميترين راهكارها برا مهم
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هاي نوين، آب ناشي از بارندگي را به سطح و زير زمين انتقال  را در سطح زمين حفظ كرد. به عبارت ساده ما بايد با روش
هاي موثر براي  فته محققان حوزه كشاورزي، يكي از روشسال پيش از آن غافل بوديم به گ 10آبخيزداري كه تا   دهيم.

رسيدن به اين هدف توسعه كشت پوشش گياهي و جنگلي است. به اين گونه كه ريشه گياهان بتواند آب زيادي را به سطح 
ما  زمين نفوذ دهد و آب در سطح زمين ذخيره شود و همين آب در فصول گرم مورد استفاده شرب و كشاورزي قرار بگيرد. 

سال پيش به سمت  200متاسفانه شاهد هستيم كه كشورهايي مثل آمريكا، برزيل، هند، حتي افغانستان و پاكستان از حدود 
در كشور ما شايد تا اوايل   اند. ولي متاسفانه داري براي تامين منابع آبي و كشاورزي خودشان رفته توسعه آبخيزداري و آبخوان

 90گويد از اوايل دهه  محمودي مي  شد. ها هم تدريس نمي هاي رشته كشاورزي دانشگاه س، اين مفاهيم حتي در در90دهه 
شد كه البته كفاف نتيجه  هاي اندك براي آن در نظر گرفته مي مفهوم آبخيزداري وارد ادبيات كشاورزي ايران شده و بودجه

موضوع را به اطالع ايشان رساندند و رهبري از  پژوهشگران در ديدار با رهبري اين كند:  داد. او تاكيد مي مطلوب را نمي
هاي پيشين كمكي در اين  بودجه صندوق توسعه ملي مبلغ خوبي را براي آبخيزداري اختصاص دادند، ولي متاسفانه دولت

داري  هاي اصلي وزير كشاورزي توسعه عمليات آبخيزداري و آبخوان در دولت سيزدهم؛ يكي از برنامه  كردند. حوزه نمي
هم بودجه خوبي به اين امر اختصاص داده شده است. محمودي با تاكيد بر اينكه  1401وان شد و اتفاقا براي سال عن

دهد، بودجه  گويد در مقايسه با بودجه منابع آبي كه وزارت نيرو تخصيص مي ساله است، مي 10آبخيزداري يك فرآيند 
كرد، ما شاهد اين  سال اخير اختصاص پيدا مي 30ارد؛ اين رقم اگر در دهم) نياز د تري (شايد يك آبخيزداري مبلغ بسيار پايين

ها و ريزگردها و طبيعتا دچار تنش آبي هم در نقاط مركزي و فالت استان اصفهان نبوديم.  هاي ناشي از سيالب همه خسارت
يزداري در سال آينده نژاد، وزير كشاورزي بودجه خوبي براي آبخ راه حل كم آبي؛ آبخيزداري و آبخوان داري صادقي

رود زيرمجموعه بودجه آبخيزداري و  زيست و كشاورزي، بودجه زاينده اختصاص داده و به گفته اين كارشناس محيط
رسد با اجراي عمليات آبخيزداري ما  به نظر مي هايي است كه براي توسعه استان اصفهان در نظر گرفته شده است.  بودجه

ساله  10هاي فصلي و ريزگردها و توسعه كشاورزي در بازه  هاي ناشي از سيالب خسارت بتوانيم در كشورمان شاهد كاهش
براي جلوگيري از تبخير آب بايد به اين نكته مهم اشاره كنم كه ايرانيان اولين مخترعان  كند:  محمودي تاكيد مي  باشيم.

زمين ذخيره شود، نه در سطح زمين يا پشت  دانستند كه آب بايد در زير قنات در سطح جهان بودند. پيشينيان ما هم مي
هيچ وقت به اين شدت با   سال اخير 20-30بينيم كه در كشورمان در  سدها كه راحت تبخير شود. به همين نسبت ما مي

ها و  اي بوده است؛ با بردن آب در قنات يافته ايم و كشاورزي ايران همواره كشاورزي توسعه رو نبوده مشكل تنش آبي روبه
حلي كه امروز بايد ارايه داد اين نيست كه  راه كند:  . محمودي با اين توضيحات تاكيد مي  هداري آب در محل ذخاير و نگ

ازحد آب به  او با تاييد اين واقعيت كه كشت نامناسب پوشش گياهي و انتقال بيش  بگوييم آب نداريم پس كشاورزي نكنيم.
داري كه  به نظر من با عمليات آبخيزداري و آبخوان گويد:  امروز اصفهان است، ميهاي ديگر از داليل موثر در شرايط  استان
ها و چراي دام است،  ها، انحراف مسير رودخانه كردن رودخانه كاني ترينش كشت و توسعه پوشش گياهي جنگلي و پله مهم
او به   ي در منطقه مركزي كشور باشيم.آب شدن اثرات كم توانيم آب ناشي از بارندگي را به زير زمين ببريم و شاهد كم مي

اين در حالي است كه در  داشتن مراتع اشاره كرد:  ها براي سالم نگه ترين نعمت چراي دام در مراتع به عنوان يكي از بزرگ
ديگر شود چراي دام براي مراتع بد است و بايد جلويش گرفته شود. اگر اين راهكارها را اتخاذ كنيم مثل  ها عنوان مي رسانه

اند، دوباره پر آب شوند؛ البته نه مثل گذشته،  هايي كه حاال خشك شده توانيم شاهد اين باشيم كه اكثر رودخانه كشورها مي
آبي در كشور را كم  توانيم بخش زيادي از مشكالت كم شود و مي اما به هر حال از ميزان فعلي، سطح بسيار بيشتري مي

    رود به كجا رسيد؟ تشكيل ستاد احياي زاينده    كنيم و كشاورزي را هم توسعه دهيم.
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اي  كننده محيطي و اجتماعي، نويد خوشحال رود، براي رسيدگي در سطح ملي به اين معضل زيست تشكيل ستاد احياي زاينده
زمينه  رود را بهبود وضعيت پايداري حوضه در جمهوري قولش را داده است. اگر هدف اصلي ستاد احياي زاينده بود كه رئيس

رود در حد يك شعار باقي خواهد ماند، دستيابي ستاد احيا به اين هدف  منابع آب بدانيم كه البته بدون تحقق آن احياي زاينده
كنوني در   اي پيدايش وضعيت هاي مختلف است. اينكه علت ريشه اي جامع و مبتني بر پاسخ به سوال نيازمند تدوين برنامه

تر كرده  بخشي اجراي تصميمات را ناكام كرده و كدام مصوبات وضعيت را پيچيده ارضات بينكدام تع  رود چيست؟ زاينده
رود وجود  اگر اراده محكمي درخصوص مشكل زاينده وگويي عنوان كرده:  است؟ حسن ميرزايي، نماينده اصفهان در گفت

رقمي براي اين ستاد در نظر  1401دجه رود، در بو جمهوري مبني بر تشكيل ستاد احياي زاينده داشت، در پي دستور رئيس
 1401رود در بودجه  اي در نظر گرفته نشده، بلكه حتي موضوعي تحت عنوان زاينده تنها بودجه شد، اما متاسفانه نه گرفته مي

 محيطي و هاي زيست آبي اصفهان، در موارد ديگر بودجه رود و كم با اين حال، بايد ديد موضوع مهم زاينده  نيامده است.
       بيني شده است يا نه. كشاورزي پيش
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  آفتاب يزد  - 1400دي  21                                        

   فتاب◌ٓ روي خط ا
  فتاب◌ٓ روي خط ا

  )29/9برخي كشور ها محصوالت كشاورزي ما را مرجوع كردند. چرا؟ كيفيت محصوالت پايين بود؟ ( - 1911
ها همه را خريدند. اين خبرها مشخص است توجيه ربطي به شب يلدا ندارد. خارجيدر خبري شنيدم گراني آجيل  - 1830

    )29/9ها نيست. (درستي براي گراني
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