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  روزنامه كيهان  - 1400دي  22                                        

  
  ماكيان تكذيب شدوجود انگل در طيور و 

  
  از سوي سازمان دامپزشكي 

سازمان دامپزشكي كشور وجود انگل توكسوپالسما در طيور و ماكيان كشور را تكذيب كرد و گفت: بررسي سازمان  رئيس

دهد كه چنين چيزي صحت ندارد و نبايد چند مورد را به كل توليدات كشور تعميم داد. به گزارش فارس، سيد نشان مي

تعدادي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي استان اصفهان روي تعدادي ماكيان تحقيقات انجام داده اميري افزود:محمد آق

برداري از توليدات كشور از لحاظ علمي سازمان دامپزشكي كشور تصريح كرد: نمونهاند كه چنين موضوعي منتشر شد.رئيس 

هاي معتبر همچون آزمايشگاه مركز تشخيص سازمان دامپزشكي كشور داراي مقررات خاصي است كه بايد توسط آزمايشگاه

تواند در مورد سالمت و بهداشت توليدات كشور نظر بدهد تا امنيت رواني مردم و جامعه را انجام شود و هر آزمايشگاهي نمي

اي نيست و كنندهوع نگرانبه مخاطره بيندازد.آقا ميري با بيان اينكه اساس اين آزمايش اشتباه بوده است، گفت: اين موض
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رساني ميكند يقينا درست است و اگر مشكلي هم باشد، به طور قطع اطالعآنچه كه سازمان دامپزشكي كشور نظارت مي

كنيم.ممنوعيتي براي صادرات دام زنده وجود نداردآقاميري درباره ممنوعيت صادرات دام زنده تصريح كرد: از ابتداي آزاد

نده تاكنون ممنوعيتي در اين باره نداشتيم و هركجا دچار موضوعي بوده به دليل تاكيد و حمايت وزير سازي صادرات دام ز

ايم.وي افزود: به طور مثال پنجشنبه گذشته در صادرات دام زنده از كردستان به جهاد كشاورزي در اين زمينه همكاري كرده

راس دام سبك صادر شد.در همين راستا معاون  150هزار و  اقليم عراق دچار مشكلي بوديم كه برطرف شد و روز شنبه يك

هزار راس  2هزار راس گوساله نر پروار شده در دستور كار است و تاكنون حدود  50وزير جهاد كشاورزي هم گفت: صادرات 

جهاد نژاد افزود: ممنوعيتي براي صادرات دام نداريم برحسب ابالغيه وزير دام سبك صادر شده است.حسين دماوندي

يابد و به ازاي صادرات اگر نيازي هاي تنظيم شده همانند سابق ادامه ميكشاورزي قرار است موانع صادراتي رفع شود، برنامه

نژاد با بيان اينكه هيچ ممنوعيتي براي صادرات نداريم، افزود: مكانيزمكشور داشته باشد آن را تامين خواهيم كرد.دماوندي

  شود. ها در حال انجام است و صادر ميهاي قرنطينه شدن اين دام
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  روزنامه اطالعات  - 1400دي  22                                        

  
  اي تاريخ مصرف گذشته هاي تركيه هشدار دامپزشكي در مورد تخم مرغ

هاي تاريخ مصرف گذشته تركيه اي منتشر شده، يكي از هايي مبني بر فروش تخم مرغدرحالي كه طي چند روز اخير خبر

مقام هاي سازمان دامپزشكي به مردم هشدارداد مراقب اين تخم مرغ ها بوده و هنگام خريد حتما به تاريخ مصرف آنها 

ري صدا و رضاسالمي مديركل پشتيباني امور دام تهران در گفتگو با خبرگزابه گزارش خبرگزاري صدا و سيما،   توجه كنند. 

ها كه از تركيه وارد ايران شده در زمان تحويل به فروشندگان داراي تاريخ مصرف بود اما سيما اظهار داشت: اين تخم مرغ

ها نگه چون در چند وقت اخير زمزمه حذف ارز دولتي مطرح بوده ،برخي اصناف با خريد بيشتر، تخم مرغ ها را در انبار

توماني  200هزار و  4افزايش قيمت به فروش برسانند، ولي پس از ادامه يافتن ارز تخصيص  داشتند تا پس از مدتي آن را با

هاي دامي، اين محصوالت روي دستشان ماند و تاريخ مصرفشان گذشت. لذا آنها مجبور شدند اين محصوالت به نهاده

گرد سازمان دامپزشكي قرار بگيرد. دكتر تاريخ مصرف گذشته را با قيمتي كمتر به فروش برسانند و اين موضوع بايد تحت پي

سيد علي بابايي مديركل دامپزشكي استان تهران هم دراين خصوص اظهار داشت: به موارد اندكي از اين دست برخورد كرده 

ها ايم و اقدامات قانوني در اين خصوص صورت گرفته است، ولي به دليل وجود تعداد زياد فروشندگان، نظارت بر همه آن

خواهيم ضمن دقت به تاريخ مصرف تخم مرغ در هنگام خريد اگر به چنين مواردي برخورد نيست و از شهروندان ميممكن 

  كردند، آن را با سازمان دامپزشكي كشور در ميان بگذارند. 
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  روزنامه كيهان  - 1400دي  22                                        

  
  شود ها توزيع مي هزارتن برنج وارداتي براي كنترل قيمت 100

  شركت بازرگاني دولتي ايران: 

هزار تن انواع  100شركت بازرگاني دولتي ايران در راستاي اجراي تصميمات قرارگاه امنيت غذايي وزارت جهاد كشاورزي 

به گزارش روابط عمومي شركت بازرگاني دولتي ايران، شركت كند. برنج وارداتي را با هدف كنترل قيمت در كشور توزيع مي

هزار تن انواع برنج  100بازرگاني دولتي ايران در راستاي اجراي تصميمات قرارگاه امنيت غذايي وزارت جهاد كشاورزي 

  شور توزيعپذير و كنترل قيمت اين محصول در بازار در كوارداتي را با هدف حفظ آرامش بازار، حمايت از اقشار آسيب

هاي مصرف سراسري، اي، تعاونيهاي زنجيرههاي منتخب توزيع از قبيل فروشگاهكند.اين مقدار برنج از طريق شبكهمي

شود. مقادير تخصيصي برنج در سطح بار وارد شبكه توزيع مياصناف منتخب، مراكز عرضه مستقيم كاال، ميادين ميوه و تره

 185شود.بر اين اساس، برنج هندي هر كيلوگرم هاي منتخب، توزيع ميظيم بازار در شبكههاي تنكارگروه  ها از طريقاستان

كنندگان هزار ريال براي مصرف 205هزار ريال و برنج پاكستاني هر كيلوگرم 125هزار ريال، برنج تايلندي هر كيلوگرم 

  هاي بازار ادامه خواهد داشت.ن قيمتشود. توزيع انواع برنج وارداتي بدون هيچ محدوديتي تا متعادل شدتوزيع مي

هزار توماني قاطي داردتوزيع برنج وارداتي از سوي دولت در حالي است كه چند روز پيش زارعي؛ عضو هيئت مديره  80برنج 

هزار تومان بوده و عرضه با نرخ هاي فعلي در  46تا  45انجمن برنج گفت: قيمت كنوني هر كيلوگرم برنج طارم در شمال 

هاي كشاورزي اعم از سم، بذر و كود گران شده، اما عرضه هر كيلوگرم برنج طارم با واقعي نيست. اگرچه قيمت نهاده بازار

  هزار تن رسيده است. 200درصدي به دو ميليون و  10هزار تومان غيرواقعي است. البته امسال توليد برنج با كاهش  80نرخ 

  فروشي راايراني در عمده مواد غذايي قيمت هر كيلوگرم برنج همچنين چندي پيش دبير كل اتحاديه بنكداران

  فروشي بايد عرضه شود.درصد سود در خرده 12هزار تومان اعالم كرد كه حداكثر با احتساب  62هزار تا  37

هزار  37هزار تومان، فجر  70تا   هزار 65ها نشان داد كه قيمت هر كيلوگرم برنج طارم ها از سطح بازار و فروشگاهرصد

هزار تومان  80هزار تومان است، هر چند برخي برندها هر كيلو برنج را با قيمت  38هزار تومان، نيم دانه  38تومان،شيرودي 

كنند كه بنابر اذعان عضو هيئت مديره انجمن برنج، برخي برندها كه ادعاي عرضه برنج كيفي ايراني را دارند، با عرضه مي

د.اما نكته ديگر اينكه بر اساس گزارش مركز آمار، قيمت برنج درجه يك ايراني در آذرماه امسال كننخارجي اختالط مي برنج

متوسط قيمت هر كيلوگرم  1399و سه دهم درصد افزايش يافته است. در آذرماه سال  55نسبت به زمان مشابه سال گذشته 

مار، برنج خارجي درجه يك نيز در آذرماه امسال نسبت تومان بود.بنا به گزارش مركز آ 268هزار و  33برنج درجه يك ايراني 
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تومان  941هزار و  27به آبان ماه سه درصد گران شده است. متوسط قيمت هر كيلوگرم برنج خارجي درجه يك در آذرماه 

ر يك تومان قيمت داشتهاست. هر كيلوگرم برنج خارجي د 117هزار و  27بوده و اين در حالي است كه در آبان ماه امسال 

هزار و  23درصد گران شده است. در آذر سال گذشته متوسط قيمت هر كيلوگرم برنج خارجي درجه يك  19سال گذشته نيز

درآمد كه خريد برنج ايراني به دليل سياست هاي غلط دولت گذشته از توان اقشار كمتومانبود.ادعاي پاكستاندر حالي 479

آباد، با استقبال از پيشنهاد ايران براي گوي تلفني با سفير ايران در اسالموگفتخارج است، وزير امنيت غذايي پاكستان در 

حذف تعرفه وارداتي بر محصوالت كشاورزي گفت: پاكستان، ظرفيت بااليي براي صادرات برنج، انبه، پياز، سيب زميني، 

نياز ايران را تامين كند چرا كه هشت ميليون تواند تمام برنج وارداتي مورد محصوالت شيالتي و دام زنده دارد. پاكستان مي

تن توليد برنجدارد.به گزارش خبرگزاري فارس، سفير كشورمان هم تاكيد كرد كه ايران چندين محصول كشاورزي از 

  براي دام زنده و گوشت قرمز و شيالت پاكستاني خوبي تواند بازارمي واردات برنج كند و در كنار باالبردنپاكستان وارد مي

ماهه كاالهاي اساسي غير ارز ترجيحي (نيمايي) اعالم كرد:  9باشد.گفتني است، گمرك ايران در خصوص ميزان واردات 

درصدي 15درصدي در وزن و  23دالر و رشد  102هزار و  818ميليون و  818تن واردات برنج به ارزش 904هزار و  958

  ماهه امسال انجام شدهاست.  9در ارزش طي 
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  حمايت  - 1400دي  22                                        

  
  طراحي كارت اعتباري براي محصوالت لبني و پروتئيني

  برداشته شد  4200گام اول حمايتي سياستگذار در راستاي اصالح ارز 

مكلف به  براي واردات كاالهاي اساسي تكليف قانوني دولت در بودجه امسال بود و بر اين اساس دولت 4200حذف ارز 

اجراي اين قانون است. هر چند مجلس خود از موافقان اجراي اين اصالحات است، اما با اليحه دو فوريتي دولت به دليل 

برخي مالحظات مخالفت كرده است. در مجموع اظهارات دولت و مجلس نشان مي دهد در حذف ارز ترجيحي اتفاق نظر 

ام در شيوه حمايت دولت پس از حذف ارز دولتي است. اين موضوع روز گذشته وجود دارد و تنها دليل برخي مخالفت ها، ابه

و در نشست خبري سخنگوي دولت مورد سوال چندين رسانه قرار گرفت. بهادري جهرمي در اين نشست حذف ارز ترجيحي 

تي هستند. در اين را تكليف قانوني دولت دانست و اعالم كرد كه در حال حاضر دولت و مجلس به دنبال راهكارهاي حماي

راستا روز گذشته مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور از آماده شدن كارت اعتباري ويژه خريد محصوالت 

لبني و پروتئيني در دوره اصالح ارز ترجيحي خبر داد كه با اين تفاسير مي توان اين اقدام را گام اول حمايتي سياستگذار در 

گفت: حذف ارز ترجيحي  يحي دانست. سخنگوي دولت روز گذشته در خصوص حذف ارز ترجيحي راستاي اصالح ارز ترج

قانون مجلس شوراي اسالمي است و دولت مكلف به اجراي قانون است.بهادري جهرمي با بيان اينكه خط قرمز دولت 

  جيحي پيش بيني نشده است .معيشت مردم است افزود: نكته مهم اين است كه در قانون مجلس، راهكار جبران حذف ارز تر

خاطرنشان كرد: اولويت دولت حفظ قدرت خريد و بهبود معيشت مردم است و رئيس جمهور تأكيد دارد بدون در نظر  وي 

افزود: مجلس شوراي اسالمي در قانون   گرفتن راهكارهاي كارآمد حمايتي، تغييري در اجرا صورت نگيرد.سخنگوي دولت 

ز ترجيحي در نظر گرفته بود كه تقريبا تمام اين منابع تا پيش از شروع به كار دولت جديد هزينه ، سقفي براي ار1400بودجه 

شده بود و دولت سيزدهم براي پرداخت هاي مربوط به چندماه باقيمانده تا پايان سال نياز به اخذ مجوز جديد از مجلس 

كرد كه فوريت آن مورد تصويب قرار نگرفت. لذا  داشت كه براي اين منظور يك اليحه دوفوريتي به مجلس محترم ارسال

دولت عمال مكلف شد سياست اصالح نظام پرداخت يارانه ها را با سرعت بيشتري در پيش بگيرد. بهادري جهرمي افزود: 

خوشبختانه االن يك وفاق و وحدت نظري براي چاره جويي اين مسئله با در نظر گرفتن بهبود معيشت مردم و حذف رانت 

اد از ارز ترجيحي در مجلس و دولت وجود دارد و همه براي اصالح امور بر مبناي يك سياست اقتصادي پايدار و موثر و فس

هم نظرند.وي در ادامه اظهار داشت: علت اينكه دولت آن اليحه را در آبان ماه با قيد دو فوريت به مجلس محترم 

راهكار جايگزين آن بود تا خارج از نوبت رسيدگي و در دستور كار  فوريت و اهميت تعيين تكليف ارز ترجيحي و  كرد  ارائه 



 

 

 

 

٨ 
 

مجلس محترم قرار گيرد.سخنگوي دولت گفت: مساله دو فوريت جلوگيري از فوت فرصت و اولويت موضوع نسبت به ساير 

مي شد.  موارد در دستور است كه اين اليحه هم طبيعتا از موارد مهم و ضروري جامعه است كه بايد تكليف آن روشن

تا زمان تصميم گيري نهايي در خصوص اصالح تغيير شيوه پرداخت يارانه ها، هيچ تغييري   بهادري جهرمي تاكيد داشت: 

اصالح ارز دولتي به در تامين ارز ترجيحي صورت نمي گيرد و منابع الزم در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است. 

ه سراسري مرغداران گوشتي كشور گفت: كارت اعتباري ويژه خريد محصوالت لبني صورت تدريجي باشدمديرعامل اتحادي

المللي و پروتئيني در دوره اصالح ارز ترجيحي آماده شده است. حبيب اسداهللا نژاد روز گذشته در ششمين همايش بين

حصوالت لبني و پروتئيني در دوره خوراك دام، طيور و آبزيان ايران با بيان اينكه باخبر هستيم كارت اعتباري ويژه خريد م

اصالح ارز ترجيحي آماده شده است، گفت: اصالح ارز دولتي بايد انجام شود، اما پيشنهاد ما اين است كه به صورت تدريجي 

ها هم پلكاني افزايش يابد. وي همچنين گفت: در كنار اصالح ارز دولتي بايد عالوه بر يارانه نقدي، حذف شود و قيمت

  درصد از نهاده ها با ارز دولتي 45اعتباري هم براي خريد كاالهاي اساسي داده شود. تامين تنها  هايكارت

درصد نهاده خود را با نرخ دولتي  45نژاد تصريح كرد: ارز دولتي به نفع توليدكنندگان نبود و توليدكنندگان تنها اسداهللا

كردند.مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور همچنين با بيان كنند و بقيه را از بازار آزاد تهيه ميدريافت مي

ها و كند. هزينهها هم كمك مياين اقدام به اصالح زيرساختناپذير است، گفت:اينكه اصالح ارز ترجيحي امري اجتناب

نژاد با ارائه آماري درباره هللايابد.اسدادهد و همچنين افت پس از كشتار هم كاهش ميهاي توليدي را كاهش ميبيماري فارم

ونيم درصد ضريب تبديل خوراك را كاهش دهيم، يعني كيفيت نفع اصالح ارز دولتي گفت: اگر در اين طرح بتوانيم يك

  جويي خواهد داشت. مزاياي اصالح ارز دولتيهزار ميليارد تومان براي كشور صرفه 7خوراك را باال ببريم، ساالنه بيش از 

در سال هاي گذشته راهكارهاي مختلفي در راستاي حمايت از اقشار آسيب پذير ارائه شده بود. يكي از اين پيش از اين 

موضوعي است كه  4200در هر صورت اصالح ارز   پيشنهادات اختصاص كوپن به جاي پرداخت ارز به واردكنندگان بود. 

هر چند دولت   اصلي به شيوه اجراي آن باز مي گردد. همه كارشناسان و دولت و مجلس در آن اتفاق نظر دارند، اما موضوع

درصد اعالم كرده است، اما برخي از كارشناسان اين رقم را بيشتر ارزيابي  10را كمتر از  4200ميزان تورم حاصل از ارز 

   كرده و بر اين اساس نسبت به لزوم برنامه هاي دقيق حمايتي دولت در شرايط حذف ارز دولتي تاكيد دارند.

ه گفته كارشناسان البته موضوع دارو و گندم كه فعال از دايره تصميمات سياستگذار خارج شده مساله مهمي است. همانگونه ب

شامل كاالهاي اساسي غير از دارو و گندم است. همين مساله مي تواند تا  4200كه دولت اعالم كرده فعال برنامه حذف ارز 

هد. در هر صورت اجراي اصالحات همواره چالش هاي خاص خود را دارد اما نكته حدودي از بار سنگين اجراي اين طرح بكا

و همينطور كاهش نوسانات بازار ارز پس از اصالح اين رويه و لزوم برنامه ريزي  4200مهم كاهش بار تورمي ناشي از ارز 

    همه جانبه سياستگذار براي حمايت از معيشت مردم است.
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  روزنامه همشهري  - 1400دي  22                           

  مرحله 2توماني در  4200حذف ارز 

شود و به جاي يارانه نان، بن كارت ويژهمرحله انجام مي2توماني در 4200گويد: حذف ارز رئيس سازمان برنامه و بودجه مي

ركاظمي، ديروز پس از نشست با اي دريافت خواهند كرد. مسعود ميشود و مردم نان را به همان قيمت يارانهاي توزيع مي

اعضاي كميسيون تلفيق بودجه مجلس اعالم كرد: قرار شد كارگروهي از كميسيون تلفيق بودجه براي بررسي ابعاد گسترده 

تر و وبودجه به سؤاالت نمايندگان به شكل دقيقهاي مختلف و سازمان برنامهاين طرح تشكيل شود تا با كمك دستگاه

بندي آن در اين كميسيون ارائه شود تا مجزا از كميسيون تلفيق بودجه پاسخ داده شود و در نهايت جمع تر در جلساتيجزئي

شود و افراد نان را به همان قيمت كارت، يارانه نان به نانوا پرداخت مينمايندگان در جريان قرار بگيرند.او گفت: با توزيع بن

زيرساخت اجراي اين طرح هستند.  سازيو وزارت اقتصاد هنوز در حال آماده گفته او، بانك مركزيكنند. بهقبل خريداري مي

ها مطرح است و موضوع حذف ارز تخصيصي به گندم و دارو براي مرحله دوم او افزود: فعال بحث حذف ارز ترجيحي نهاده

راي حذف ارز ترجيحي قرار داده شده است.همزمان رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس هم گفت: دولت ب

شنبه كميسيون تلفيق بودجه در مجلس، دولت اي مكتوب به مجلس ارائه كند. او تأكيد كرد: در جلسه روز سهبايد برنامه

هزار ميليارد تومان براي يارانه و بن250رسما اعالم كرد سال آينده ارز ترجيحي نداريم.رحيم زارع افزود: دولت سال آينده 

صورت نقدي و بعد از آن با بنماه اول سال آينده، يارانه به 3ف ارز ترجيحي اعتبار گذاشته است كه در كارت در ازاي حذ

شود.او گفت: البته برخي نمايندگان مجلس هنوز درخصوص حذف ارز ترجيحي هاي الكترونيك پرداخت ميكارت و كارت

  اند لذا همچنان در حال بررسي سازوكار اين مسئله در كميسيون تلفيق هستيم. قانع نشده
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  روزنامه شرق  - 1400دي  22                                        

   انتقاد تند نمايندگان مجلس از حذف ارز ترجيحي
  مسئوليت حذف ارز دولتي با كيست؟

. اين تيتر ايرنا، رسانه رسمي دولت پس از تصويب كليات اليحه بودجه سال  كردمجلس با حذف ارز ترجيحي موافقت  شرق:  

از اظهارنظر درباره آن خودداري   شرق هاي مكرر  بود. مطلبي كه پس از آن نمايندگان مجلس در جواب به تماس 1401

اصطالح افزايش يارانه نقدي  ها و مسئوالن از حذف ارز سخني نگويند و كردند. پيش از اين دولت اصرار داشت كه رسانه

ها با همراهي با دولت كمتر چيزي از عواقب آن  مطلوب او بود. همچنين در اين مدت نظر به حساسيت موضوع عمده رسانه

نوشتند و صرفا به توصيف ماجرا پرداختند. اما پس از جلسه كوتاه تصويب كليات اليحه بودجه، نمايندگان مجلس به 

يكي مسير خود را از موافقت با آن جدا  د اين ماجرا پرداختند و باالخره زبان به انتقاد گشودند و يكيگفتن درباره ابعا سخن

كنند. اصطالح حذف ارز ترجيحي نيز با استفاده خود دولت دقايقي پس از تصويب كليات آزاد شد. اما نمايندگان چه  مي

  گويند؟  مي

    حذف ارز ترجيحي مشروط است 

ها سخن نگفت اما در جلسه علني از موافقت  يون تلفيق مجلس در روز بررسي كليات با رسانهنخست سخنگوي كميس

  ما در كميسيون تلفيق با حذف ارز ترجيحي به زارع  مجلس با حذف ارز ترجيحي سخن به ميان آورد. به گفته رحيم   مشروط 

اقالم پرمصرف خانوارها با قيمت ثابت و بدون طور مشروط موافقت كرديم، مشروط به اينكه دولت تضمين كند به اينكه 

افزاري توسط بانك مركزي آماده شده و قرار است در كميسيون تلفيق و صحن  تغيير به دست مردم برسد. در اين رابطه نرم

مردم مجلس براي نمايندگان ارائه شود تا نمايندگان در جريان جزئيات آن قرار گيرند، ما با پرداخت يارانه نقدي كور به 

اند كه از جزئيات آن هنوز آگاهي ندارند هرچند از عنوان  . اين موضوع كه نمايندگان با چيزي موافقت كرده موافق نيستيم

ويژه آنكه برخي اظهارات ديگر  آيد اما براي برخي از كارشناسان ترديدهايي ايحاد كرده است. به برمي  كليات بودجه 

سخنگوي كميسيون تلفيق امر را به آن مشروط كرده و آن هم تغييرنكردن قيمت نمايندگان برخالف اين شرطي است كه 

باره يكي از نمايندگان مجلس براي نمونه درباره قيمت مرغ گفت كه سر به آسمان  اين اقالم پرمصرف خانوارها است. در

اره قيمت مرغ پس از حذف ارز فراهاني، نماينده مردم قم در مجلس، در يك برنامه تلويزيوني درب خواهد زد. اميرآبادي

شود اما ما در مجلس  هزار تومان مي 60مرغ  1401بيني دولت اين است كه با حذف ارز ترجيحي سال  پيش ترجيحي گفت: 

اراده  گيري غايب بود. اين نماينده همچنين گفت  . سخناني كه البته در روز رأي هزار توماني را داريم 80بيني قيمت  پيش

اي كه  . به گفته خود او، يارانه نقدي اين است كه كاالهاي اساسي با قيمت مناسب به دست مردم برسددولت و مجلس 
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شده مرغ فقط بايد صرف خريد  بيني هزار تومان است. رقمي كه با توجه به قيمت پيش 150تا  130دولت در نظر دارد، بين 

  هاي مردم باشد.  دو كيلوگرم از اين قلم پرمصرف سفره

    كنيد! مسئله را پاك مي صورت 

كليد بودجه  شاه سرا در مجلس يازدهم گفت:  شنبه به ارز ترجيحي اشاره كرد. نماينده مردم صومعه اما نماينده ديگري روز سه

خواهان را قطع كند نه  خواران را بگيرد و دست اضافه ارز ترجيحي است. هنر دولت بايد اين باشد كه جلوي رانت 1401سال 

موضوع  . به گفته اين نماينده  مسئله را در شرايط فعلي كشور حذف كند، حذف ارز ترجيحي به ضرر دولت است نكه صورتاي

گيري شود. جلسه غيرعلني بگذاريد و ابعاد  ارز ترجيحي نبايد در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار بگيرد و براي آن تصميم

اباتري در پايان  . دلخوش چار بحران و مشكل نشود. براي مردم دغدغه ايجاد نكنيمآن را كارشناسي كنيد تا در آينده جامعه د

اي غيرعلني براي بررسي و تعيين تكليف ارز ترجيحي تشكيل دهد تا همه نمايندگان  رئيسه درخواست كرد تا جلسه  از هيئت

در  اكارآمد است. به گفته دلخوش ن 1401گيري در اين موضوع مهم مشاركت كنند. او همچنين گفت بودجه  براي تصميم

هزار  96بيني شده در حالي كه اين وزارتخانه نياز خود را  هزار ميليارد تومان بودجه پيش 40حال حاضر براي وزارت بهداشت 

 تواند مشكالت دارو برابر بودجه پيشنهادي دولت اعالم كرده است. آيا در اين شرايط وزارت بهداشت مي 2,5ميليارد تومان و 

دهد اليحه بودجه امسال كارآمد  هاي ديگر هم پيگير بودجه خود هستند نشان مي و درمان مردم را حل كند؟ اينكه وزارتخانه

  .  نيست

    مكلف هستيم به اجرا 

ميزان تورم  جهرمي، سخنگوي دولت گفت مجلس دولت را مكلف به حذف ارز ترجيحي كرده است. به گفته او:  بهادري

گيرند، از ميزان تورم باقي كاالها بيشتر بوده و اين شيوه ناكارآمد است.  تا به االن ارز ترجيحي مي 97سال  كاالهايي كه از

هاي ديگر بيشتر بوده است.  اگر آمارهاي رسمي كشور را مشاهده كنيد، تورم در اين چند سال در اين بخش، از بخش

، دولت را از شهريورماه مكلف به حذف ارز ترجيحي 1400مجلس هم به همين وقوف رسيده و در تصويب اليحه بودجه 

قرمزبودن معيشت مردم و تأكيد مقام معظم  جمهور مبني بر خط  جمله گفته رئيس . كه ظاهرا دولت به داليلي از كرده است

داي استقرار اي كه دولت در ابت مسئله گويد:  رهبري از اين تكليف سر باز زده است. سخنگوي دولت با تأييد اين موضوع مي

رو بود اما تدبيري براي جبران فشاري  خود با آن مواجه شد، اين بود كه با يك تكليف قانوني براي حذف ارز ترجيحي روبه

. برخي نمايندگان هنوز هم بر اين باور هستند كه تدبير مورد نظر  بيني نشده بود آيد پيش كه به طبقه پايين جامعه مي

خوشبختانه االن يك وفاق و  گويد  گرفته بر سر موضوع سخن مي گوي دولت از وفاق شكلانديشيده نشده است اما سخن

جويي اين مسئله با درنظرگرفتن بهبود معيشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجيحي در مجلس و  وحدت نظر براي چاره

  .  نظرند مؤثر همدولت وجود دارد و همه براي اصالح امور بر مبناي يك سياست اقتصادي پايدار و 
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    شود تر هم مي سفره مردم كوچك 

گويد اين طرح خيلي خوب است و  سخنان يك نماينده مجلس ديگر ابهامات قبل را دارد و مانند بقيه اظهارنظرها هم مي

د. روز مبنا بر اين است كه اين ارز حذف شو ساردويي:  اهللا اعظمي شود. به گفته ذبيح هم معتقد است سفره مردم كوچك مي

جمهور در صحن علني مجلس اعالم كردند كه بنا بر اين بود كه تخصيص اين ارز تا پايان سال جاري  يكشنبه نيز رئيس

براي واردات كاالهاي اساسي حذف شود اما با توجه به شرايط اقتصادي كشور و نظر مقام معظم رهبري اجراي اين طرح به 

كليف سرنوشت حذف ارز ترجيحي منوط به اظهار نظر مجلس است، گفت: و با بيان اينكه تعيين ت  افتد تعويق مي

. نماينده مردم كرمان  حاضر كليات طرح در مجلس تصويب شده است و بايد براي رأي نهايي به كميسيون تلفيق برود درحال 

جلسه لزوم حذف اين ارز نمايندگان با رئيس سازمان برنامه و بودجه جلساتي را برگزار كردند. ماحصل اين  همچنين گفت: 

شد، چراكه تخصيص آن فساد زيادي در كشور ايجاد كرده است اما از سوي ديگر بايد اين نكته را در نظر داشت كه با حذف 

تواند بيشتر اعتراض به لزوم حذف ارز از سوي رئيس سازمان  كه مي  تر خواهد شد اين ارز سفره مردم از اين نيز كوچك

بندپي، نماينده مجلس، در همين  كند. محمدعلي محسني خني كه يك نماينده ديگر مجلس تأييد ميبرنامه تعبير شود. س

ها به مردم فشار وارد نخواهد شد كه  توانيم بگوييم كه با حذف اين يارانه ما در صورتي مي گويد:  زمينه به خبرگزاري ايلنا مي

مرغ مردم حس نكردند  هاي دامي و در قيمت مرغ و تخم ا، نهادهه مردم حس نكنند ارز حذف شده است؛ آيا االن در داروخانه

  .  كه ارز حذف شده است؟

    حذف ارز پاشنه آشيل دولت است 

آقاي ميركاظمي خود نيز دست از توجيه از مزاياي طرح برداشته و در روز بررسي كليات اليحه در مجلس نه از خوبي طرح 

كل فروش ما  1401در بودجه سال  در اين روز ميركاظمي در مجلس گفت  حذف بلكه از اجبار به اجراي آن سخن گفت.

ميليارد دالر كل درآمد نفتي كشور  26رود.  هزار توماني به فروش مي 60هزار بشكه بوده كه با دالر  200يك ميليون و 

ميليارد دالر براي ما  16كردن سهم شركت ملي نفت و صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم تنها  خواهد بود كه با كم

هاي جاري و عمراني شود و هم ارز  هزار ميليارد تومان به خزانه واريز شده تا صرف هزينه 380ماند كه بايد  باقي مي

كه البته كسي نظر خود را   توان هر دو اين كارها را انجام داد؟ ترجيحي نيز داده شود؛ آيا از نظر شما با اين مبلغ محدود مي

مجلس با بيان  90عضو كميسيون اصل  شنبه پژمانفر ديگر نماينده مجلس به ارز ترجيحي پرداخت و گفت  وز سهنگفت. اما ر

تر و  توماني است، گفت: اگر اين مهم درست اجرا نشود، ضعيف، ضعيف 200اينكه پاشنه آشيل بودجه حذف ارز چهارهزارو 

در اين بودجه رعايت شود تا بيشتر آسيب نبينند. نماينده مردم شود. بايد سياست جبراني براي عامه مردم  تر مي قوي، قوي

در موضوع دارو، ارز ترجيحي حذف نشده است. بنا هم نيست حذف شود اما  مشهد در مجلس درباره وضعيت دارو گفت: 

. اين تازه اول  بودن نظارت است دهنده اين ضعيف توماني وارد شده نشان 200گراني دارو و امكاناتي كه با ارز چهارهزارو 

جاي مسير از سوي او براي حذف ارز   رسد جز رئيس سازمان برنامه و بودجه كه هيچ ترديدي در هيچ ماجراست. به نظر نمي
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ها درصدد رفع مسئوليت  گرفتن عواقب آن باشد و هركس از نمايندگان تا دولتي ترجيحي وجود نداشت، كسي حاضر به گردن

كند؛ روزي كه به گفته  ، براي روز مبادا خود را آماده مي ما كه گفتيم هاي خود به عبارت  فتهاز خود است و با مستندكردن گ

توماني حافظان منافع مافياي  200مسئوالن حامي حذف ارز چهارهزارو   يك كارشناس مطرح اقتصاد در راه است. به گفته او 

اند و در تمام نهادهاي اقتصاد نفوذ و  در دولت پراكنده شدهاند كه هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم  اقتصاد ايران

اند كه با حذف ارز  مسئوالني كه مدعي زا است، گفته  . اين كارشناس با تأكيد بر اينكه حذف ارز ترجيحي، تورم قدرت دارند

يد در دادگاه صالحه محاكمه كند، بايد آن را تضمين كنند و اگر تورم باال رفت، تمام اين مسئوالن با ترجيحي تورم رشد نمي

    . شوند
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  وطن امروز  - 1400دي  21                                        

   :1401سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال 
  ارز ترجيحي نداريم 1401دولت رسماً اعالم كرد 

سيون، دولت رسما اعالم كرد سال شنبه) كمي گفت: در جلسه امروز (ديروز سه 1401سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه  

رحيم زارع در حاشيه جلسه     يابد. (نرخ نزديك به آزاد) اختصاص مي ETSآينده ارز ترجيحي نداريم و تنها ارز با نرخ 

بعدازظهر ديروز اين كميسيون در جمع خبرنگاران، از حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير بهداشت در نشست 

در صحن مجلس، اين روزها در حال  1401خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تصويب كليات اليحه بودجه  كميسيون تلفيق

وي افزود: در جلسه امروز (ديروز) دولت     برگزاري جلساتي براي هماهنگي دولت و مجلس درباره جزئيات بودجه هستيم.

يابد و داليلي هم در اين  (نرخ نزديك به آزاد) اختصاص مي   ا نرخ رسما اعالم كرد سال آينده ارز ترجيحي نداريم و تنها ارز ب

سخنگوي     رابطه ارائه كردند كه تاكنون چه ميزان بابت اختصاص ارز ترجيحي به منابع عمومي فشار وارد شده است.

كارت در ازاي حذف  نه و بنهزار ميليارد تومان براي يارا 250ادامه داد: دولت براي سال آينده  1401كميسيون تلفيق بودجه 

هاي الكترونيك  كارت و كارت ماه اول سال، به صورت نقدي و بعد از آن با بن 2- 3ارز ترجيحي اعتبار گذاشته است كه در 

زارع همچنين خاطرنشان كرد: وزارت بهداشت به كميسيون تلفيق پيشنهاد داده است براي بيماران مزمن     شود. پرداخت مي

ها پرداخت شود. وي تصريح كرد: برخي  هاي آنها از طريق اين كارت التفاوت هزينه هوشمند ارائه شود تا مابهو حاد، كارت 

اند، لذا همچنان در حال بررسي سازوكار اين مسأله در كميسيون تلفيق  همكاران هنوز درباره حذف ارز ترجيحي قانع نشده

خواهد اين طرح را اجرا كند، بايد به نحوي باشد كه  اينكه اگر دولت مي بندي نهايي برسيم. وي با تاكيد بر هستيم تا به جمع

با اجراي آن شاهد آرامش معيشتي مردم هم باشيم، گفت: هنوز هيچ متن مكتوبي درباره جزئيات و شيوه اجراي طرح در 

خواستند، طبق قانون طرح اختيار اعضاي كميسيون تلفيق قرار نگرفته و در جلسه عصر امروز (ديروز) نمايندگان از دولت 

خود را كه حاوي جزئيات اجراست، به كميسيون ارائه كند تا نمايندگان بر اساس متن مكتوب درباره آن تصميم بگيرند. عضو 

كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به حضور وزراي بهداشت و جهاد كشاورزي و رئيس سازمان برنامه و 

ن در جلسه كميسيون تلفيق افزود: در اين جلسه وزير بهداشت گفت براي حمايت از بيماران بويژه شا بودجه و معاونان

شود؛ ابتدا به وسيله صدور كارت  طريق اقدامات الزم انجام و يارانه پرداخت مي 2هاي مزمن از  بيماران داراي بيماري

هاي الزم، اعتماد كافي  ا هنوز به دليل نبود زيرساخته ها، كه بيمه بيماران و ديگري از طريق بيمه  سالمت براي كد ملي

با تاكيد بر اينكه هنوز نمايندگان مجلس درباره  1401سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال     براي انجام اين كار را ندارند.

 4200رت حذف ارز اند، بيان كرد: رئيس سازمان برنامه و بودجه در تشريح داليل ضرو موضوع حذف ارز ترجيحي قانع نشده

در شرايط كنوني اعالم كرد رفع فشار به منابع ارزي و تخصيص كل منابع ارزي براي تامين كاالهاي اساسي و جلوگيري از 
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ايجاد فساد و رانت از داليل عمده اين اقدام است. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: نحوه پرداخت 

ها به وسيله  ماه اول از طريق يارانه نقدي و بعد از آن با آماده شدن زيرساخت 3دولت حدود  يارانه نيز با توجه به اعالم

اي  * حذف ارز يارانه         كارت انجام خواهد شد. البته درباره يارانه نان و گندم احتماال به همه مردم پرداخت خواهد شد. بن

ان برنامه و بودجه گفت: اگر امسال بحث حذف ارز ترجيحي اجرايي شود، رئيس سازم    دارو و گندم در مرحله دوم قرار دارد

باز هم بحث دارو و گندم جزو حلقه آخر قرار دارد. البته زمان اجراي اين طرح به مصوبه مجلس ارتباط دارد. سيدمسعود 

يندگان در اين كل كشور گفت: نما 1401ميركاظمي در حاشيه نشست عصر ديروز كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 

نشست سواالت خود را در ابعاد مختلف از جهت منابع مورد نياز براي تامين مايحتاج مردم، نحوه توزيع و چگونگي پرداخت 

يارانه و حمايت از مردم در بحث كاالهاي اساسي و دارو بعد از حذف ارز ترجيحي مطرح كردند. وي ادامه داد: تالش شد از 

اسخ نمايندگان ارائه شود. برگزاري اين جلسات براي اقناع نمايندگان به منظور حذف ارز هاي مختلف پ طريق دستگاه

ترجيحي الزم است و قرار شد كارگروهي از كميسيون تلفيق بودجه براي بررسي ابعاد گسترده اين طرح تشكيل شود تا با 

تر در جلساتي مجزا از  تر و جزئي كل دقيقهاي مختلف و سازمان برنامه و بودجه به سواالت نمايندگان به ش كمك دستگاه

بندي آن در تلفيق ارائه شود تا نمايندگان در جريان قرار گيرند.  كميسيون تلفيق بودجه پاسخ داده شود و در نهايت جمع

 دهيد حذف ارز ترجيحي مشكلي را در سفره مردم ايجاد ميركاظمي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تا چه حد اطمينان مي

نكند، گفت: تالش دولت بر اين است ارز ترجيحي اثربخش شود، زيرا اين منابع متعلق به مردم است اما متاسفانه اكنون 

اي متعلق به  شود و بخشي ديگر از آن يعني كاالهاي يارانه به صورت نامناسب در كشور مصرف مي 4200بخشي از ارز 

شود. رئيس سازمان برنامه و  تر توزيع مي طرف كيلومتر آن 70ها حتي تا مردم، خارج از شبكه توزيع، آن هم در آن سوي مرز

اي را به  بودجه بيان كرد: بايد براي اينكه اين منابع متعلق به مردم به خود مردم برسد، بهترين شكل پرداخت و حمايت يارانه

هاي دامي كه  هاي اساسي و نهادهها و در بخش كاال صورت مستقيم انجام داد. در بخش بهداشت و درمان از طريق بيمه

نرخي  2شود. وي افزود:  ها به طور مستقيم به خود مردم انجام مي روي قيمت لبنيات، مرغ و گوشت تاثير دارد، پرداخت

هزار تومان عدد قابل توجهي است كه موجب گستردگي فساد در اين حوزه شده و بايد  27تا  4200بودن ارز و فاصله بين 

ميركاظمي در     ه در حال حاضر مذاكرات ميان مجلس و دولت براي رسيدن به تفاهم در حال انجام است.قطع شود، البت

ادامه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه با توجه به اهميت دارو و گندم سياست دولت براي حمايت از مردم چيست، 

هم بحث دارو و گندم جزو حلقه آخر قرار دارد. البته زمان اظهار كرد: اگر امسال بحث حذف ارز ترجيحي اجرايي شود، باز 

شود و افراد نان را به  وي گفت: يارانه نان از طريق كارت به نانوا داده مي    اجراي اين طرح به مصوبه مجلس ارتباط دارد.

اخت آن هستند تا به سازي زيرس كنند كه بانك مركزي و وزارت اقتصاد هنوز در حال آماده همان قيمت قبل خريداري مي

     ها مطرح است و موضوع گندم و دارو در مرحله آخر قرار داده شده است. نحو اثرگذار انجام شود. فعال بحث ارز نهاده
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  اعتماد  - 1400دي  22                                        

  
  شود شيريني هم كاالي لوكس مي 

  قدرت خريد پايين، تصميمات اشتباه اقتصادي و وابستگي به واردات 

قيمت مواداوليه غذايي طي يك سال گذشته نوسانات زيادي داشته؛ از قيمت شكر و قند گرفته تا آرد و  |گروه اقتصادي

ندگان آن نيز ماليات هاي مالياتي كنار گذاشته شود تا توليدكنگندم. اخيرا هم تصميم گرفته شده كه شكر از بخش معافيت

تواند بر قيمت برخي كاالها مانند شيريني و كيك نيز اثرگذار باشد. وزارت بهداشت اين تصميم دولت را بپردازند. اين امر مي

داند و بر اين باور است كه افزايش قيمت، مصرف اين كاال را كاهش داده و از اين رو كنندگان ميدر واقع حمايت از مصرف

شوند. البته كه اين نظر وزارت بهداشت است و رييس اتحاديه هايي مانند ديابت نميمصرف كمتر شكر دچار بيماريافراد با 

هايي را نيز در بين داند. البته كه نظر وزارت بهداشت واكنشقنادان تهران اقدام دولت را گامي براي ايجاد نوسان در بازار مي

فروشان ساير شهرها نيز داشته؛ سيد علي آسايش رييس اتحاديه قنادان و شيريني فروشانروساي اتحاديه قنادان و شيريني

آنچه براي مردم ضرر دارد؛ فساد، رانت و دروغگويي است چرا كه شكر هم مانند ديگر «يزد نيز روز گذشته اعالم كرد كه: 

شيريني نيز مانند بسياري از مواد غذايي هاي اخير، گيريهاي رشد انسان است ولي متاسفانه با تصميمموادغذايي از الزمه

هاي او در دو هفته اخير نرخ با استناد به گفته» ديگر به يك كاالي لوكس و دور از دسترس اغلب مردم تبديل خواهد شد.

   هزار تومان رسيده است. 16تومان به كيلويي  500هزار و  12شكر به صورت روزانه افزايش داشته و از كيلويي 

هاي قند و شكر ايران اعالم كرده كه طبق قانون جديد درصدي داشتاخيرا انجمن صنفي كارخانه 72رشد قيمت شكر 

ماه توليدكنندگان اين ماده بايد دي 13هاي مالياتي حذف شده و از تاريخ افزوده، شكر از بخش معافيتارزشمعافيت ماليات 

ه آن را پرداخت كنند. اگرچه اين حذف معافيت مالياتي سر و صداي چنداني در بازار نداشت درصد ماليات بر ارزش افزود 9

تواند تبعاتي همچون افزايش قيمت شيريني و كيك را به دنبال داشته باشد و پس از آجيل، خريد اما به باور كارشناسان مي

هاي پاياني سال به سر نيايد. به خصوص آنكه در ماهپذير جامعه بر ها نيز از عهده طبقات متوسط و آسيباين نوع خوراكي

تواند بازار شيريني عيد را دچار التهاب كند تا جايي كه اتحاديه قنادان به دنبال بريم و اين تصميم دولت در اين روزها ميمي

د افزايش نرخ شكر به ها در اين بخش است. غالمعلي حسني، دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي ايران در مورافزايش قيمت

تومان بود و اين نرخ براي مصرف 650هزار و  6تا چند ماه گذشته قيمت شكر در بخش صنف و صنعت «گفت: » اعتماد«

درصدي  72تومان تعيين شده بود و پس از تغييرات قيمتي در تيرماه قيمت اين كاال نيز با افزايش  700هزار و  8كننده 

هزار تومان رسيد. پس از  15كننده به تومان و براي مصرف 500هزار و  11اين قيمت به  همراه شد و براي صنف و صنعت

ها باال رفت ضمن آنكه اين كاال شهريورماه يك هزار تومان ديگر اين نرخ 19آن قبل از آغاز به كار دولت سيزدهم در 
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هاي شود. تا اينكه اخيرا زمزمهگذاري ميوب قيمتهزار تومان باالتر از نرخ مص 2هميشه در بازار آزاد بين هزار و پانصد تا 

» تومان است. 500هزار و  14رسد كه البته در بازار آزاد اين نرخ حدود تومان هم به گوش مي 300هزار و  13شكر با نرخ 

را به قيمت اگر بار شكر نيست چ«فروشي برخي افراد عنوان كرد و افزود: ها را سودجويي و گراناو علت اين افزايش قيمت

بيشتر شكر موجود در كشور «هاي حسني براساس گفته» آزاد وجود دارد و اگر هم بار هست چرا سهميه اينقدر كم است؟

وارداتي است البته توليد داخل هم هست و در صورتي كه دولت ارز دولتي را حذف كند و اجازه دهد با ارز آزاد اين كاال وارد 

توانند وارد كنند اين در ها اين كاال را بدون انتقال ارز نميشود. در حال حاضر ايرانيمي شود قيمت اين كاال هم متعادل

  »توانند اين كاال را از كوبا، برزيل و آلمان وارد ايران كنند.حالي است كه تجار ايراني به راحتي مي

رشد قيمت شكر و تاثير آن بر قيمت  مند، رييس اتحاديه قنادان تهران دربارهروغن و شكر كمياب شده استبا علي بهره

ها در بخش مواد اوليه با توجه به افزايش قيمت«گفت: » اعتماد«وگو پرداختيم. او در اين خصوص به شيريني نيز به گفت

توانند آن را تهيه شيريني بايد گفت اين كاال هم به جمع كاالهاي لوكس و الكچري وارد شده است و همه مردم ديگر نمي

توان پيدا كرد، يك روز بار شكر نيست روز ديگر شكر اين روزها نه روغن در بازار است و نه شكر با قيمت مناسب ميكنند. 

خواهند مجددا نرخ شكر را افزايش دهند و ما هم در تهيه اين اقالم با مشكل مواجه فروشند و ميرا اصال كارخانجات نمي

هزار تومان شده  16تا  15قيمت اين كاال در هر كيلو بين «د نرخ شكر گفت: رييس اتحاديه قنادان تهران در مور»ايم.شده

 700تا  600است و اصال ديگر با نرخ دولتي شكر نيست، قيمت روغن جامد تخصصي قنادان هم بسيار باال رفته و حدود 

رين تغيير قيمت شيريني آخ«مند در خصوص تاثير قيمت مواد اوليه روي قيمت شيريني گفت: بهره»هزار تومان شده است.

اي جز افزايش شود و همكاران ما چارهها باعث رشد قيمت شيريني و كيك ميدر تيرماه صورت گرفت، اين افزايش قيمت

اي نداريم جز اينكه اعالم هاي تيرماه مخالف هستند و اعتراض دارند و ما هم چارهقيمت كاالهاي خود ندارند و همه با نرخ

او در پاسخ به اين پرسش كه چند درصد قيمت شيريني رشد خواهد كرد، خاطرنشان »صرفد، بفروشيد.كنيم هر چقدر مي

توان عددي را اعالم كرد. همكاران ما شود نميها باال و پايين ميبا وجود اين عدم ثبات و اينكه هرروز اين قيمت«كرد: 

ين دو مبحث جدا از هم هستند. مسووالن تنظيم بازار بايد فروشي ندارند اما متاسفانه مواد اوليه گران شده و اقصد گران

هزار تومان تهيه  600هزار تومان بود را بايد امروز  160پاسخگو باشند كه چرا امروز روغن در بازار نيست؟ چرا روغني كه 

ن تهران افزود: رييس اتحاديه قنادا»كرد؟ علت اين همه افزايش قيمت و كمبودها در بازار چيست؟ چه كسي پاسخگو است؟

ها ديگر كسي توان خريد شيريني را هم نخواهد داشت، در قدرت خريد مردم هم به شدت پايين آمده و با اين رشد قيمت«

هايي هم كه مغز پسته و گردو، يا كاكائو هزار تومان در بازار نيست و شيريني 70يا  60حال حاضر كمترين نرخ شيريني زير 

لما قيمت باالتري هم خواهند داشت و قيمت پودر كاكائو هم به شدت رشد داشته و حتي شكالتي كار رفته مسدر آنها به 

درصد كاالهاي مربوط به صنف ما وارداتي  80تا  70هزار تومان رسيده است. بين  200هزار تومان بود امروز به  120كه 

هزار تومان هم افزايش پيدا  30ديم كه قيمت دالر تا رود و شاهد بوهستند و با تغيير نرخ ارز قيمت اين كاالها هم باال مي

  » شود.ها سر به سر هم نمياي شد كه حتي هزينهكرده بود و وضعيت به گونه
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  ايران - 1400دي  22                               

  
  هاي خوشمزه دروغ

  ند گير وقتي تبليغات مواد غذايي، سالمت مردم را در نظر نمي

 گزارش نويس مريم طالشي

ها همين كار را اي و سوپرماركتهاي زنجيرهاند. در بيشتر فروشگاهدارها را درست نزديك در ورودي فروشگاه چيدهتخفيف

هم تايي نوشابه  6هاي بنديدارها بايد اول از همه به چشم بيايند تا مشتري را به خريد ترغيب كنند. بستهكنند. تخفيفمي

آيد و اگر تخفيف هم بخورد تر درميها ارزانشان هست. نوشابه خانواده كه همينطوري هم قيمتش به نسبت تك نفرهبين

كه نور علي نور است. اصالً وقتي نوشابه خانواده هست آن هم با اين قيمت، آدم مگر پولش زيادي كرده كه نوشابه تك 

هاي خانواده را كه روي ميزهاي خوشرنگ و لعاب كنند همين نوشابهتبليغ مي نفره بخرد؟! اين همه هم كه در تلويزيون

آورد. هاي خوشي برايتان به ارمغان ميهاي شماست و لحظهها و جشنگويند صفاي ميهمانيطور كه مياند و آنچيده شده

است نگاهي به دور و برتان بيندازيد و در احوال شود؟ كافي گوييد چرا نميشود؟! مياصالً ميهماني بدون نوشابه مگر مي

شناسيد دقت كنيد. آيا شده جايي برويد و براي پذيرايي وقت شام يا ناهار، نوشابه نگذاشته باشند كنار هايي كه ميخانواده

ه تا وقتي نوشابه گذارند تا ميهمان حق انتخاب داشته باشد اما مسأله اين است كغذا؟ البته كه نوشابه را همراه دوغ مي

هرحال بايد نوشابه باشد چون خوري باشند هم بهها اهل سالمرود. اگر ميهمانهست كسي چندان سراغ دوغ بيچاره نمي

شود و شايد يكي آن وسط نوشابه خواست و اگر هم هيچ كس نخواست، باز نوشابه بايد باشد چون بدون نوشابه كه نمي

هاست و بدون آن سفره صفايي ندارد. غذاي بيرون هم كه خب ك جورهايي پاي ثابت ميهمانيانگار سفره چيزي كم دارد. ي

ها. بعد وقتي ها كه اشكال ندارد و اين حرفهرحال گاهي وقترود و بهمعلوم است بدون نوشابه از گلوي آدم پايين نمي

اي بابا ما كه  كنيم كهكنيم و نچ نچ ميمان تعجب ميشود، همهبرابر ميانگين جهاني اعالم مي 4مان سرانه مصرف نوشابه

ليتر  42گويند. طبق آخرين آمار اعالم شده، هر ايراني به طور ميانگين سالي خوريم، اما آمارها چيز ديگري مينوشابه نمي

مان را شكر كه يك نرخليتر ثابت مانده و خدا  42هاست روي همان عدد خورد و البته اين آمار سالنوشابه[گازدار] مي

دانيم، چرا مان مياند و همهباالخره چند سال است ثابت مانده است. گذشته از شوخي، با وجود تمام مضراتي كه بارها گفته

هاي وسوسهشود و حتي براي آن تخفيفها به وفور يافت مينوشابه و ساير محصوالت غذايي مضر همچنان در سبد خانواده

كنند؟بگذاريد يك مثال ديگر بزنيم. همين سازند و از رسانه ملي پخش مينواز ميگيرند و تبليغات چشمظر ميكننده در ن
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دانيم اصوالً چيز مضري است و هرچه كمتر مصرف بشود بهتر است. با اين حال تبليغ تلويزيوني مان ميروغن كه همه

اش هم آيد است و راز جوانيمثالً سنش خيلي بيشتر از آنچه به نظر ميدهد كه خيلي اغراق شده مرد جواني را نشانمان مي

ها اصالً در شود. روغنتان بهتر ميمانيد و كيفيت زندگيخوردن فالن روغن است. يعني شما با خوردن روغن جوان مي

ن ديگري بهترند و خواص بيشتري كنند از آبردن دل مشتري در تبليغات با هم حسابي رقابت دارند. هر كدامشان ادعا مي

كنيم گويد با اينكه روغن مضر است و شما بايد كمتر از آن مصرف كنيد، ولي ما پيشنهاد ميدارند. اين وسط هيچ كس نمي

كنند. بيشتر مصرف كنيد و بيشتر بخريد. قضيه وقتي فالن روغن در سبد خريدتان باشد. همه روي مصرف بيشتر تأكيد مي

گيرد. اگر توجه كنيد بيشتر تبليغات مربوط به گيرد كه تبليغات يكراست كودكان را نشانه ميتري به خود ميشكل وخيم

هايي پخش شان البته ادعاي طبيعي بودن دارند، در زمانهاي غيرطبيعي كه همههايي مثل چيپس و پفك و آبميوهخوراكي

هاي كودكانه آراسته شده تا ها با طرحها هم انواع اين آبميوهد.در فروشگاهشوند كه كودكان احتماالً پاي تلويزيون هستنمي

كار تبليغات اساساً همين است كه مشتري را به خريد تشويق كند، آن هم «توجه كودكان و والدينشان را به خود جلب كند.

طور نباشد كه با دروغته شود و اينخريد بيشتر. البته كه در ساخت تيزرهاي تبليغاتي هم بايد مصالح مردم در نظر گرف

پردازي بخواهند حقيقتي را وارونه جلوه دهند. مثالً اينكه در تبليغي ادعا كنند نوشابه يا روغن براي بدن مفيد است، دروغ 

دهد هرحال توليدكننده پول مياش اين نيست كه ماده مفيدي براي بدن است. بهشود معنياست. اگر ماده غذايي تبليغ مي

اين را محمد صالحي، » اي و وجدان را هم در اين زمينه در نظر داشت.تا محصولش را تبليغ كند اما بايد اصول حرفه

توليدكنندگان بايد توجه داشته باشند كه در تبليغ محصول خود بايد اصل «دهد: گويد و ادامه ميكارشناس تبليغات مي

آميز را در ي اگر سازنده تيزر خواست براي جذابيت بيشتر مواردي غيرواقع يا اغراقاعتمادسازي را در نظر داشته باشند و حت

كنندگان باقي بماند. ها در ذهن مصرفآگهي بگنجاند، با آن مخالفت كنند چون اثر بد چنين تبليغاتي ممكن است تا مدت

ين محصول را مصرف كند چون اين يك دروغ تواند اهاي سني و هركس با هر بيماري و مشكلي ميمثالً نگويند تمام گروه

دانند كه برخي موادغذايي براي بيماراني نظير بيماران ديابتي و كساني كه فشار خون دارند، مناسب نيست و است. همه مي

كنيد كه ترين چيز است و اگر شما در آگهي قيد برد. صداقت مهمدروغ گفتن در اين باره فقط اعتبار توليدكننده را از بين مي

شود، مسلماً تبليغات مؤثرتري خواهيد داشت چون با مثالً مصرف اين محصول به بيماران ديابتي و زنان باردار توصيه نمي

كنند فالن ايد. در مورد كودكان هم قطعاً اين حساسيت بايد خيلي زياد باشد. اينكه در تبليغات ادعا ميمردم صداقت داشته

تواند تمام نيازهاي بدن كودك را هاست و مين خوبي براي غذاي اصلي باشد و داراي انواع ويتامينتواند جايگزيتنقالت مي

هايي به مخاطب ام و جاي تأسف دارد كه چنين دروغتأمين كند، يك دروغ بزرگ است. من مشابه اين تبليغات را زياد ديده

كنيم يك بحث است و اينكه در مورد آن دروغ بگوييم هم ور ميآفايده و زيانشود. حاال اينكه تبليغ تنقالت بيگفته مي

تواند اي و غيراخالقي است. در اين مورد بايد اتفاقاً قيد شود كه اين خوراكي نمييك بحث ديگر كه بسيار غيرحرفه

اشكال ديگر اين كارشناس تبليغات همچنين به »جايگزين غذاي اصلي شود كه متأسفانه گاهي با عكس آن مواجه هستيم.

ها توسط افراد چهره و به اصطالح كند كه خيلي وقتهاي اجتماعي اشاره ميهاي موادغذايي در شبكهتبليغات كارخانه

اي هستيد خصوصاً بايد وقتي شما چهره شناخته شده«گيرد. هاي اجتماعي بويژه اينستاگرام صورت ميها در شبكهسلبريتي
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شود و كنيد ممكن است براي هميشه در ذهن مردم باقي بماند. قرارداد تبليغ شما تمام ميكه ميدقت كنيد كه اثر تبليغي 

خواهد اما آيا وجدان شما توانايي پاسخگويي به ضرر و كنند. اتفاقاً توليدكننده هم همين را ميمردم تبليغ را فراموش نمي

رسد دارد؟ متأسفانه اينجا هم فقط سود مالي در نظر گرفته ميزياني كه بواسطه مصرف بيشتر اين موادغذايي به مردم مي

ها طور كه در ابتداي گزارش هم گفتيم خيلي وقتبر تبليغات، همانعالوه »شود و كسي فكر سالمت مردم نيست.

اقالم مشمول  شود گفت يك پاي ثابتها قرار دارند و تقريباً ميآور در صف پيشنهادهاي ويژه فروشگاهموادغذايي زيان

تان كند. معموالً هم هرحال ممكن است وسوسههستند. يعني حتي اگر چندان هم مايل به خريد نباشيد، قيمت به تخفيف

رسد و يك جورهايي شكل خريد عمده را تايي يا بيشتر به فروش مي 6هاي بزرگ بندياين اجناس تخفيف خورده در بسته

خريد اما اگر تخفيف خوبي به آن خورده باشد، بهادي يك جين نوشابه يا آبميوه صنعتي نميكند. شما در حالت عپيدا مي

گوييد يك ليوان كنيد. پيش خودتان ميهرحال ممكن است وسوسه شويد. وقتي هم كه بيشتر بخريد، قطعاً آن را مصرف مي

     است.ليتر 42ي شود سالها مينوشابه بيشتر مگر چه تأثيري دارد و همين يك ليوان
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  آفتاب يزد  - 1400دي  22                                        

   ادعايي كه مردم را نگران كرد و بازار قشر زحمتكش پرورش دام را خراب
  هاي مرده و مريض پرده ادعاي فروش شترمرغ پشت

هاي مريض و داران يزد از واردات شترمرغمحمدعلي رضايي: روز گذشته مديرعامل شركت تعاوني شترمرغ-آفتاب يزد

هاي پروتئيني خبر داد و از عدم نظارت اداره كل دامپزشكي استان يزد بر عرضه شترمرغ مردار در مراكز توزيع فرآورده

هاي همجوار به شدت انتقاد كرد كه البته اين ادعاها بالفاصله از سوي اداره كل فرآيند واردات گوشت شترمرغ از استان

امپزشكي استان يزد تكذيب شد. كسرايي يكي از واردكنندگان شترمرغ به استان يزد، به آفتاب يزد گفت: هميشه كم لطفي د

ها در كار واردات شترمرغ به استان داران استان خراسان جنوبي شامل حال ما بوده است. به عنوان كسي كه سالشترمرغ

آيد. تشكري يكي از توليد كنندگان جابجايي گاهي اين مشكالت پيش ميام معموالً شاهد هستم هنگام بارگيري و بوده

گوشت شترمرغ در استان يزد هم گفت: اگر كشتار شترمرغ در استان مبدا انجام شود شايد اين ادعا درست باشد. اما وقتي 

رغ در داخل استان امكان شود كامال تحت نظارت دامپزشكي است. با وجود كشتار شترمكه شترمرغ زنده وارد استان يزد مي

هايي مثل تب مالت و تب هرگونه بيماري ومرده بودن دام وجود ندارد. اصال شترمرغ مثل گاو و گوسفند نيست كه بيماري

خبر داران استان يزد بيبرفكي و كريمه كنگو وجود داشته باشد. وي افزود: از سوابق مديرعامل شركت تعاوني شترمرغ

روز است و هرچند فرد مدعي به هيچ عنوان رئيس اتحاديه نيست اما قطعا اين 20شركت تعاوني هستم اما كل عمر اين 

دارانابويي يكي از بزرگترين عملكرد شركت تعاوني شترمرغ >مواضع بر روي بازار شترمرغ استان تاثيرگذار خواهد بود.

رمرغ بيمار و مرده تصريح كرد: اساسا امكان دهندگان شترمرغ در استان يزد نيز با تكذيب ادعاي توزيع گوشت شتپرورش

اين اتفاق وجود ندارد چراكه رنگ، بو، طعم و حتي ظاهر گوشت مردار كامالً متفاوت است. ادعاهاي مديرعامل شركت 

داران باعث نابودي اين صنعت در استان خواهد شد. در حال حاضر سرانه مصرف گوشت شترمرغ به ازاي هر تعاوني شترمرغ

گرم در ماه است و همين سرانه اندك هم با اين ادعاهاي كذب به كلي از بين خواهد رفت. وي ادامه داد: استان  100 ايراني

هاي ديگر وارد هزار جوجه شترمرغ مورد نياز پرواربندان را ندارد بنابراين مجبوريم كه از استان 6يزد توانايي توليد ساالنه 

كنند، شركت تعاوني كه متاسفانه اعضاي هيئت مديره آن به صورت خاصي فعاليت ميكنيم. كمتر از يك ماه از تاسيس اين 

بار از اين شركت تعاوني شكايت شده كه نشان از حواشي زياد اعضاي هيئت مديره آن دارد.  6گذرد. در همين چند روز مي

هاي توليد داخل استان عنوان وشتمديرعامل اين شركت تعاوني هدف از طرح اين مسائل را ترغيب مردم به استفاده از گ

كند در حالي كه با اين وضعيت ديگر كسي رغبتي به مصرف گوشت شترمرغ نخواهد داشت. ابويي با اشاره به اينكه مي

رنگ گوشت شترمرغ مرده كامالً مشخص است گفت: گوشت حيواني كه خون در بدنش جريان دارد سفيدرنگ است و وقتي 

زند چرا كه خون در زمان كشتار از بدن حيوان خارج نشده است. بنابراين اين م خون بيرون ميكه هر قسمت الشه را ببري
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هاي وارداتي به شود كذب محض است. در صورتي هم كه شترمرغادعا كه گوشت شترمرغ مرده در استان يزد توزيع مي

حالي كه حتي يك گزارش در اين خصوص شدند در استان مريض بوده باشند، قطعا بسياري از شهروندان دچار بيماري مي

داران از روغنشود شترمرغوجود ندارد به همين دليل تمام اين ادعاها بايد با سند و مدرك اثبات شود. همچنين گفته مي

هاي سنتي هم به كار ها در توليد صابونكنند. اما سوال اينجاست وقتي همين روغنها استفاده ميهاي مستعمل در رستوران

هاي پاياني سال برداري در ماهداران در تمام طول سال به اميد بهرهرود چرا براي دام استفاده نشود. وي گفت: شترمرغمي

ها در بازار محصوالت پروتئيني مثل ها بر باد رفت. شايد اين شائبهكنند اما با يك ادعاي دروغ تمام زحمات آنتالش مي

ان آن قشر كم درآمد و متوسط جامعه هستند تاثير چنداني نداشته باشد اما قطعا كنندگسوسيس و كالباس كه بيشتر مصرف

كنندگان آن اغلب از قشر پردرآمد جامعه هستند تاثير منفي خواهد داشت. از آنجا كه طرح در بازار گوشت شترمرغ كه مصرف

يد با يكي از اعضاي سابق هيئت مديره رسداران دور از ذهن به نظر مياين ادعا از سوي مديرعامل شركت تعاوني شترمرغ

  اين شركت در خصوص داليل اختالفاتي كه باعث خروج او از هيئت مدير شركت شده گفتگو كرديم.

داران استان يزد گفت: داران يزد دالل هستند؟احمديان عضو سابق شركت تعاوني شترمرغاعضاي شركت تعاوني شترمرغ >

دار نيستند و فقط در گذشته به صورت محدود در اين عرصه فعاليت كت شترمرغمديره اين شردر حقيقت اعضاي هيئت

اند و در حال حاضر به كار داللي شترمرغ مشغول هستند. برخي افراد پس از اخذ پروانه تاسيس يك مركز پرورش داشته

دولتي در بازار سياه روي آورده هايها را فروخته و به اجاره دادن زمين و فروختن نهادهشترمرغ به صورت شراكتي، شترمرغ

داران استان يزد هم توضيح داد: برخي افراد به صورت اند. وي در خصوص انتخابات مجمع شركت تعاوني شترمرغ

اند تا بتوانند با استفاده از اين گواهي فعاليت اند پروانه گرفتهدار نبودهغيرقانوني براي تعدادي از اقوام خود كه اكثراً شترمرغ

ها راي دهند. مطرح شدن اين تخلفات باعث ابطال انتخابات مجمع شد اما مجدداً به اصرار انتخابات شركت كنند و به آن در

اندازي شود مدير اداره تعاون روستايي استان و به بهانه اينكه مجوز تاسيس اين شركت از تهران اخذ شده و بايد حتما راه

عدم اعتياد و حتي گواهيعدم سوءپيشينه، گواهينه بود كه اين افراد بدون ارائه گواهيتمامي قوانين ناديده گرفته شد. اينگو

برگشتي، اين شركت تعاوني را با سرمايه اندك و بدون رعايت حد نصاب سهامداران عدم بدهي بانكي و با وجود چندين چك

يشترمرغ داران استان يزد خاطر نشان كرد: و با انتخابات سراسر تخلف تاسيس كردند. عضو سابق هيئت مديره شركت تعاون

روز گذشته يكي از اعضاي هيئت مديره اين شركت به صراحت اعالم كرد مطرح كردن اين ادعا به اين دليل بوده است كه 

 >بستري فراهم كنيم تا از اين پس هر كسي كه قصد توزيع شترمرغ در بازار را دارد، حتما از مهر تعاوني ما استفاده كند.

تولي نظارت بر واردات شترمرغ، شركت تعاوني استدر همين ارتباط يكي از اعضاي هيئت مديره شركت تعاوني شترمرغم

هاي مولد و پير به استان مزه گوشت سال است كه به دليل واردات شترمرغ 3داران استان يزد به آفتاب يزد گفت: بيش از 

رود و از يوان استرسي است، احتمال تلفات هنگام جابجايي باال ميشترمرغ خراب شده است. از آنجايي كه شترمرغ يك ح

يابند كه اين موارد كيفيت گوشت را پايين آورده هاي نامرغوب پرورش ميطرفي توسط پرواربندهاي خارج استان و با نهاده

شود. وي با تاييد دوباره كيفيت وارد استان است. چرا بايد گوشت درجه يك از استان خارج شود و گوشت قيمت پايين و بي

ها هاي همجوار اظهار كرد: به دليل افزايش نرخ كرايه حمل و نقل تراكم شترمرغبر واردات گوشت مرده و مريض از استان
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هنگام جابجايي بسيار باال رفته و همين مسئله به تلفات بيشتر منجر شده است. طبيعي است كه وارد كننده در اين حالت 

دهد و همانجا اصطالحا حيوان را حالل خواهد كرد. نظر ما اين است كه شركت تعاوني كار موضوع را اطالع نمي هرگز اين

نظارت را همزمان با دامپزشكي به دست بگيرد و اينطور نباشد كه دامپزشكي فقط يك كاغذي بدهد تا هر كسي كه خواست 

رويه به استان باعث شيوع آنفلوآنزا و نيوكاسل در مراكز پرورش اقدام به واردات شترمرغ به استان كند. اين واردات بي

شود. بنابراين حتماً بايد شترمرغ استان شده و اين در حالي است كه بهترين جوجه با كيفيت خوب در داخل استان توليد مي

در انتخابات مجمع شركت تعاوني به عنوان مرجع رسمي، متولي امر و صاحب مهر باشد. وي با رد ادعاي تخلف و تقلب 

ها بار انتخابات اين مجمع را برگزار كرده و اين شائبه 2داران استان تاكيد كرد: اداره تعاون روستايي شركت تعاوني شترمرغ

ها شده دار نيستند و در حقيقت شركت تعاوني باعث كسادي بازار داللي آنشود كه اصال شترمرغاز سوي افرادي مطرح مي

استفاده كردكاميار رسولي رئيس تعاون روستايي شهرستان يزد در » دارانشركت تعاوني شترمرغ«از نام توان نمي >است.

توان نام شركت داران استان يزد توضيح داد: اين شركت هنوز به ثبت نرسيده و هنوز نميخصوص شركت تعاوني شترمرغ

و آگهي ثبتي اين شركت رسمي خواهد شد  ها ناقص است و پس از كامل كردنروي آن گذاشت. بخشي از مدارك آن

داران استان شركت تعاوني شترمرغ >است.» نظر شخصي«هاي اعضاي اين شركت هم در حال حاضر بنابراين مصاحبه

باره گفت: بنا به درخواست و مجوز فعاليت نداردسعيد حبيبي معاون پرورش طيور جهاد كشاورزي استان يزد هم در اين

ون روستايي شهرستان يزد واحدهاي مجوزدار و بدون مجوز توليد شترمرغ استان را به تفكيك ارائه كرديم. استعالم اداره تعا

پرونده تاسيس در  30اظهارات مديرعامل اين شركت تعاوني درباره جهاد كشاورزي كامالً كذب است. در حال حاضر بيش از 

اند اما فاقد مجوز هم هستند كه در سامانه ثبت نام كرده سري واحدبرداري در جهاد كشاورزي موجود است. يكشرف بهره

اند كه ما اين واحدها را هم شناسايي كرده بوديم اما از كم و كيف به دليل نقص مدارك موفق به دريافت مجوز فعاليت نشده

هاي ار از تامين نهادهجهاد كشاورزي براي فر«ها اطالعي نداريم. وي با تكذيب اين ادعا كه برگزاري مجمع و انتخابات آن

يادآور شد: صدور مجوز مراحل قانوني مشخصي داشته و » كنددامي، مجوز تاسيس واحدهاي توليدي شترمرغ را صادر نمي

    دار معتبر قرار گيرد.ها هم يك دستورالعمل كشوري دارد كه حتماً بايد در اختيار واحدهاي پروانهتوزيع نهاده
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  گذار هاي تخم كاهش جوجه ريزي در مرغ

يافته است، زيرا ريزي كاهشگذار جوجهگويد در بخش مرغ تخمگذار استان تهران ميرئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم

شود يا خير. ناصر آيا ارز ترجيحي حذف مياي داشته باشند و دانند كه براي آينده چه برنامهاند و نميتوليدكنندگان سرگردان

شود و اين در حالي است كه سال مرغ در كشور توليد ميتن تخم3000وگو با ايسنا، با بيان اينكه روزانه پور در گفتنبي

د توليد مواجه هستيم اما مرغ در باالترين حد ممكن است و با مازاتن بود، گفت: توليد تخم2900تا  2800گذشته عدد توليد 

مرغ تقاضاي بيشتري پيداكرده است. از طرفي به دليل باال بودن قيمت محصوالت پروتئيني و كاهش توان خريد مردم، تخم

هزار تومان 40تومان و هر شانه دو كيلويي آن نيز حدود 300هزار و 19مرغ در بازار آزاد وي ادامه داد: قيمت هر كيلو تخم

شود. رئيس هيات مديره اتحاديه هزار تومان توزيع مي38مرغ با قيمت مراكز عرضه عمده نيز هر شانه تخم است. البته در

مرغ براي مرغداران چقدر شده هر كيلو تخمگذار استان تهران در پاسخ به اين سؤال كه در حال حاضر قيمت تماممرغ تخم

هزار و 18مرغ ر كامل توسط دولت تأمين شود، قيمت هر كيلو تخمطوهاي موردنياز توليدكنندگان بهاست، گفت: اگر نهاده

تومان خواهد شد كه البته تاكنون نيز چنين نبوده است؛ اما اگر نهاده دولتي تعلق نگيرد، قيمت تخم500هزار و18تا  300

يافته است. براي مثال افزايششدت ها بهشوند يا قيمت آنمرغ مشخص نخواهد بود. چون برخي اقالم يا در بازار پيدا نمي

اگر ارز   تومان شده است. وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه 1200مرغ قيمت هر عدد شانه مقوايي تخم

دانيم دقيقاً منظور از برداشتن ارز يعني چه. مرغ چقدر خواهد شد، افزود: البته هنوز نميتوماني حذف شود، قيمت تخم4200

درستي نرسيده و وارد گرفته به دست توليدكنندگان اين بخش بهارزهايي كه به اسم مرغدار و دامدار تعلقتاكنون نيز اين 

توماني است. همين 4200نبي پور تصريح كرد: حدود دو ماه است كه صحبت از حذف ارز   هاي ديگري شده است.بخش

دانند قرار است چه اتفاقي در آينده براي آنستند و نميها باعث نابساماني بازار شده، زيرا توليدكنندگان سرگردان هصحبت

كنند چون براي برنامهريزي ميگذار جوجه ريزي بسيار بد شده است؛ يعني توليدكنندگان كمتر جوجهها بيفتد. در مرغ تخم

  حذف شود يا خير. ماه ارز ترجيحي دانيم كه آيا قرار است پايان ديريزي از آينده خبر ندارند؛ بنابراين دقيقاً نمي
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  درصدي قيمت ترشي100افزايش 

درصد افزايش يافته است. مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري و 130تا  100سال گذشته بين قيمت انواع ترشي طي يك

سال هاي توليدكننده محصوالت غذايي در يكاست: شركتهاي تهران حاكي مقايسه قيمت انواع ترشي در سوپرماركت

اند كه بسته به نوع محصول مورد استفاده، گاه ميزان افزايش درصد افزايش داده100اخير قيمت توليدات خود را بيش از 

گرمي برند كامبيز كه زمستان سال گذشته 700درصد و بيشتر هم رسيده است.قيمت ترشي بندري 130قيمت به 

هزار تومان قيمت خورده است. در ديگر برندها هم افزايش قيمت 25درصد افزايش، 131تومان قيمت داشت حاال با 10,800

تومان به 12,500آدا از قرمز برند ارومهاي آن كم نيست؛ قيمت ترشي كلمدرصدي را شاهد هستيم كه نمونه100كم دست

تومان قيمت 22,800تومان قيمت داشت حاال 11,500سال گذشته ماه هزار تومان رسيده و ترشي فلفل برند مجيد كه دي24

تا  35ترين ترشي موجود در بازار سير صدفي يا سير مرواريدي است كه بسته به برند آن بين اكنون گرانخورده است. هم

ز اين ترشي تا هزار تومان قيمت دارد. ترشي قارچ هم در مقايسه با ديگر انواع ترشي قيمت بااليي دارد و هر كيلو ا58

رسد. فلفل هالوپينو كه در يكي، دو سال اخير طرفداران زيادي پيدا كرده هم ترشي به نسبت هزار تومان به فروش مي70

ترشي مثل مخلوط، ليته و بندري هزار تومان قيمت دارد. اما انواع سنتي و قديمي30گراني است و هر شيشه نيم كيلويي آن 

ترين و تري دارند.قيمت هر كيلو ترشي مخلوط كه از محبوبهاي پاييننسبت جديد قيمت هاي بههنوز در مقابل ترشي

هزار تومان رسيده است. قيمت يك نوع ترشي در برندهاي مختلف گاه 38طور ميانگين به هاست بهپرتقاضاترين ترشي

كه برند يك و يك، خورده درحالي هزار تومان قيمت18گرمي برند برتر 670طور مثال ترشي ليته بسيار متفاوت است، به

ماه گذشته هم افزايش 6هزار تومان عرضه كرده است. قيمت ترشي در 27گرم با قيمت 630همين نوع ترشي را در وزن 

رسيد امروز قيمت آن به هزار تومان به فروش مي42ماه پيش 6گرمي كه 700عنوان نمونه ترشي قارچ برتر در وزن داشته به

  زايش يافته است.هزار تومان اف49
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  اعتماد  - 1400دي  22                                        

  
  برگشت محصوالت كشاورزي

اند و مصرف ها داشتهجمال صفرزاده محصوالت كشاورزي همواره نقش مهمي در سالمت و بهبود شرايط زندگي انسان

ها داشته باشد، در اين بين شرايط كاشت، داشت و برداشت بيماريتواند تاثير مثبتي بر جلوگيري از بروز روزانه آن مي

محصوالت كشاورزي از اهميت بااليي در سالمت نهايي آن دارد. با توجه به برگشت بعضي از محصوالت كشاورزي 

اين برد، اظهارنظر كارشناسان در صادرشده توسط كشورهاي دوست و همسايه، سالمت محصوالت صادراتي را زير سوال مي

زمينه حاكي از آلوده بودن محصوالت است. كشورهايي كه محصوالت را برگشت دادند، علت را غيراستاندارد بودن آن اعالم 

كه خوانند درحاليدانند، بعضي نيز آن را توطئه دشمن ميكنند و محصوالت را پرخطر و سمي براي شهروندان خود ميمي

رويه و نادرست از سموم و كودهاي شيميايي و نبود نظارت دارند. بعضي نيز استفاده بياين كشورها روابط خوبي با كشور ما 

كنند. رسول رضايي، فعال كشاورزي در اين رابطه مياز داليل اصلي برگشت خوردن محصوالت كشاورزي ايران عنوان مي

اله استفاده از سم و كود گويد: با ايجاد حساسيت بين كشورهاي مختلف نسبت به محصوالت كشاورزي ايران، مس

هاست شود و سالهاست كه همين سموم و كودها براي كشت محصوالت استفاده ميغيراستاندارد مشخص شد؛ وگرنه سال

اند! البته ممكن هاي مختلفي را از اين طريق وارد بدن خود كردهكه مردم همين محصوالت را خريداري كرده و بيماري

ي شده است، غيراستاندارد بوده و شايد پيش از اين مشكل در سموم مورد استفاده كشاورزان، است سمومي كه اخيرا خريدار

گويد: در رابطه با كودهاي شيميايي هم كشاورز به دليل ناآگاهي و ارزاني و فراواني كود، وجود نداشته است.وي در ادامه مي

توان اين موارد را به آنان تفهيم كرد. ه با آموزش ميكبه اشتباه ميزان بيشتري از حد مجاز را مصرف كرده است درحالي

رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران نيز گفتند: ميزان باقيمانده سموم و كودهاي شيميايي در برخي نايب

محصوالت كشاورزي ايران نسبت به استانداردهاي جهاني كمي باالتر است، اين بدان معنا نيست كه تمام محصوالت 

آيد، روي محصوالت كشاورزي ماندگاري دارد. اورزي ما آلوده باشد. برخي از سموم وارداتي كه عمده آنها نيز از چين ميكش

جات و سبزيجات بيشتر وجود دارد. اين در حالي است كه در كشور قوانين و اين مشكالت در محصوالتي مانند صيفي

وتربار با شده در ميادين ميوهدستورالعمل كنترل كيفي محصوالت ارايه مقررات در اين رابطه روي كاغذ وجود دارد از جمله

ها و مرگ كه در آن به مبتال شدن ميليون 2001هاي بهداشتي... نگاهي به بيانيه آكادمي علوم امريكا در سال شاخص

دهند داشت جهاني، نشان ميهاي متعدد سازمان بههزاران نفر در اثر مصرف مواد غذايي آلوده اشاره شده و سرانجام گزارش

هاي كه جوامع در هر سطحي از پيشرفت، در امور بهداشتي كه باشند، باز هم در معرض خطر گرفتار شدن به انواع بيماري

ناشي از آلودگي مواد غذايي قرار دارند و از اين رو توجه جدي به آن از اهميت زيادي برخوردار است. با توجه به تغييرهاي 
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هاي باالي محيطي و هزينهوهوايي و زيستها و روند پرشتاب آن و بروز تغييرهاي گسترده آبه زندگي انسانشگرف در شيو

شود و در صورت غفلت طوركامل احساس ميتر به مبحث تقدم پيشگيري بر درمان بهدرمان، نگاه و توجه بيشتر و عميق

ه اين نكته مهم بايد توجه شود كه معموال جهت صادرات از بين ناپذير به دنبال داشته باشد. بهاي جبرانتواند پيامدمي

شود كه هم سود خوبي داشته باشد و هم اينكه مشتري محوري لحاظ شود اما با محصوالت (دستچين) استفاده مي

شود چه تكليفي خواهيم داشت، آن محصوالت صادراتي به خاطر مواد كيفيت كه در داخل كشور توزيع ميمحصوالت بي

مضر برگشت خورد حال با مردم و توزيع محصوالت داخلي كه كيفيت كمتري دارد چه بايد كرد؟ در پايان پاسخ به سواالت 

شوند يا مهمان آيا محصوالت برگشتي پس از مرجوع شدن منهدم مي ٭ذيل ضرورتي انكارناپذير از سوي متوليان امر است:

كشورهايي كه محصوالت را برگشت دادند و به فكر سالمت شهروندان آيا اين حساسيت  ٭شود؟هاي مردم ايران ميسفره

آيا توزيع محصوالت كشاورزي در ميادين تربار و در سطح كشور با نظارت و  ٭خود بودند در كشور خودمان هم وجود دارد؟

هاي ها و هزينهبيماري آيا مردم با خيال آسوده از محصوالت استفاده نمايند و نگران انواع ٭پذيرد؟تاييد سالمت صورت مي

  ها يا دستگاهي است؟ شند؟متولي نظارت بر كيفيت و سالمت محصوالت كشاورزي چه ارگان درماني ناشي از مصرف نبا
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  ايران - 1400دي  22                            

  كاران به جرم ناكرده مجازات كيوي

  صادرات كيوي در حالي متوقف شده است كه محصولي برگشت نخورده 

تجار مازندراني با صادرات كيوي،   ترمز صادرات كيوي مازندران در حالي يك ماه است كشيده شده كه سال گذشته -ساري

زي ايران از را كسب كرده بودند. قرار دادن نام كيوي در كنار دو محصول برگشت خورده كشاور» تحريم شكن«عنوان 

اي و سيب زميني سبب شد تا انگ وجود سموم غيراستاندارد بر پيشاني اين محصول تقريباً مقاصد صادراتي يعني فلفل دلمه

رساني، ذائقه كيوي خواران داخلي را هم تحت ارگانيك مازندران هم بخورد و در سكوت مسئوالن و متوليان براي اطالع

شود در غرب اين استان متمركز است. برداشت محصول هزار هكتار مي 6بر   ازندران كه بالغهاي كيوي متأثير قرار دهد.باغ

رسد و از نيمه دوم آبان ماه شروع و عمده توليدات نيز به خارج از هزار تن مي 200ها هم در شرايط نرمال ساالنه به اين باغ

زدايي و تركه سازي و ابهامچوب كار نكرده مسئوالن براي شفافكاران مازندران شود. حاال اين روزها كيويكشور صادر مي

هاي همجوار آن را به نام خورند كه با انتقال كيوي يكي از استانهاي سودجو را ميتجارت مغشوش تعدادي از صادراتچي

گزارش اند. بهات بستهكم به صورت موقت تا رفع ابهاممازندران صادر كردند و از اين طريق راه را بر تداوم صادرات دست

ايرنا، فرهاد شاه نظري كارشناس كشاورزي علت توقف صادرات كيوي مازندران را اعالم وجود ذرات سفيد روي پوست 

كيوي از سوي يكي از كشورهاي مقصد صادراتي ذكر كرد و توضيح داد: كارشناسان قرنطينه در كشور هند بر وجود ذرات 

هاي صادراتي انگشت گذاشتند ولي بايد منتظر بمانيم تا ته چك برگه قرنطينه را به سفيد روي پوست بعضي از محموله

ايران ارسال كنند.وي افزود: وجود ذرات سفيد روي پوست كيوي به دليل آفت سپردار سفيد توت است كه در محصوالت 

شود گواهي قرنطينه ميوه سبب مينشيند و وجود آن روي ديگري مانند گردو، هلو و شليل هم مانند كيوي روي دم ميوه مي

شود و ها است كه به بسياري از كشورها صادر ميهاي شمال سالبراي آن محصول صادر نشود. وي ادامه داد : كيوي

ما اميدواريم كه اين مشكل هم بزودي برطرف شود. يك صادركننده نمونه   هاي غيرمجاز نيست وكشحاوي سموم يا آفت

هاي گيالن و مازندران از صادركنندگان كيوي كشور هستند با اين تفاوت كه كيوي گيالن به استانهم در اين باره گفت: 

آوري كيوي و انتقال كند. سبحان فياض افزود: در حال جمعدليل شرايط اقليمي زودتر از مازندران قابليت صادرات پيدا مي

ل به كشور هندوستان كه خريدار عمده كيوي ايران آن به سردخانه بوديم كه ناگهان متوجه شديم صادرات اين محصو

وي با ابراز نگراني از مشكل به وجود آمده، اظهار داشت: زمان در شرايط فعلي بسيار مهم است و    است، متوقف شده است.

د تا برتر مشكل برطرف شود چرا كه اگر همين امروز ممنوعيت صادرات برداشته شود، يك ماه زمان ميبايد هر چه سريع

اي به هند برسد. مهرداد محبوبي دوست مسئول قرنطينه گمرك بندر نوشهر هم شايعه كيوي ايران از طريق ترانزيت جاده
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مانده سم در كيوي مازندران را تكذيب كرد و گفت: امسال كشور هند در چند مورد نامه زده بود كه در برخي وجود باقي

هايي مشاهده و خواستار رفع اين موارد شد كه متأسفانه بموقع اقدام داشت، آفتهاي كيوي با وجود داشتن گواهي بهمحموله

  اينكه از هشتم دسامبر صادرات متوقف شده تا مشكل حل شود.   الزم صورت نگرفت تا
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  شهروند  - 1400دي  22                                        

   بخش اول: -» شهروند«وگو با  مدير عامل صندوق پنبه در گفت
  كشور تبديل به وارد كننده شديم 21از صادركننده پنبه به 

هزار هكتار باقي 10شد، تنها  ها پيش در استان گلستان كشت مي اي كه سال هزار هكتار زمين پنبه  از |اميرحسين احمدي 

آن بودند. ميان جهانيان به كشور دنيا مقصد صادرات  21اي كه زماني موتور محرك صنايع نساجي بود و  مانده است. پنبه

بخت كرده. نرخ پنبه ارزان است؛ مشتري  طالي سپيد معروف است، اما برخالف رنگش اين روزها كشاورزان پنبه را سياه

زند. اما چه  ندارد؛ مثل شالي آسان نيست و هر كدام از تجهيزات كاشت و داشت و برداشتش قيمتي دارند كه سر به فلك مي

توانست صنعت پوشاك را زندگي دوباره ببخشد  اي كه مي ق پنبه، همچو خوابي خوش به پايان رسيد؟ پنبهشد كه روزگار رون

رقيبي در درآمد ارزي كشور داشته باشد. همين پرسش بود كه ما را واداشت تا سراغ محمد حسين كاوياني،  و جايگاه بي

در  80دام اداره پنبه وزارت كشاورزي وقت درآمد و تا سال به استخ 52مديرعامل صندوق پنبه ايران برويم. كاوياني از سال 

هاي او درباره كشت پنبه و نقش آن در  اين اداره به فعاليت مشغول بود. پس از آن بود كه به صندوق پنبه ايران آمد. گفته

سمت اول آن را در ادامه بينانه است. اين مصاحبه در دو قسمت منتشر خواهد شد كه ق نظام زراعي ايران شنيدني و البته واقع

هاي اخير سطح زير كشت پنبه در كشور بسيار پايين آمده است و كشاورزان هر روز كمتر از  آقاي كاوياني در دهه  خوانيد: مي

هاي اخير چه اتفاقي افتاده است؟ پيش از هر چيز بايد بگويم پنبه به  آورند؟ در طي دهه قبل به اين محصول روي مي

اي شمالي كشور در تناوب با غالت بهترين محصول است. امروز بر كسي پوشيده نيست كه سرلوحه ه خصوص در استان

دفتر زراعت تناوب است. اگر تناوب رعايت نشود، نبايد انتظار كاهش هزينه و افزايش عملكرد در هكتار را داشته باشيم. 

هاي پنبه برعكس  نند، پنبه است، چراكه ريشهك هاي ديگري كه گندم كشت مي بهترين تناوب در استان گلستان و استان

دهد كه يك سال سطح خاك و سال ديگر عمق خاك  غالت، بلند است و تناوب كشت ميان غله و پنبه اين امكان را مي

هاي ديگر آفت مشترك ندارد و تناوب آن با محصولي مثل گندم اين اجازه را  استراحت كند. از سوي ديگر پنبه با كشت

خورشيدي، سطح كشت پنبه بسيار بااليي  50آفات به طور طبيعي امكان رشد نداشته باشند. ما تا اواخر دهه دهد كه  مي

هايش را زير كشت اين محصول داشت و پنبه اين  هزار هكتار از زمين180داشتيم. استان گلستان كه مركز كشت پنبه بود، 

شد. با اين حال، امروز سطح زير كشت پنبه استان  دنيا نيز صادر مي كشور 21كرد كه به  تنها نياز داخل را تامين مي استان نه

بينيم. اگر آمار را بررسي كنيد  رسد. در استان مازندران نيز همين فرآيند را مي هزار هكتار مي 10گلستان به زحمت به 

وز سهم پنبه از استان مازندران به هزار هكتار پنبه داشته است، اما امر50استان مازندران  53بينيد كه براي مثال در سال  مي

، زماني كه سطح كشت پنبه رو به افول 50هايي زراعي بهشهر. اواسط دهه  رسد و آن هم تنها در زمين هكتار هم نمي100

كند،  گير مي تنها صنايع نساجي را زمين بود، من به وزير كشاورزي وقت نامه نوشتم و هشدار دادم كه كاهش سطح كشت نه
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بدون شك   شود. هاي مجاورش مي نشيني و تشديد فقر در استان گلستان و استان مدت باعث افزايش حاشيه والنيبلكه در ط

ماجرا وجوه مختلفي دارد. مسأله پيش محصوالت ديگري جايگزين پنبه شده بودند. چرا نكاشتن پنبه بايد فقر را تشديد كند؟ 

ه تفاوت اساسي با محصوالت ديگر دارد. زراعت پنبه به سادگي گردد ك از هر چيز به شيوه كشت و داشت پنبه بازمي

هاي ويژه خود را نياز دارد و مسائل ديگري از اين دست.  خواهد، مراقبت كار مي محصوالتي مثل شالي يا گندم نيست. رديف

نها به كنار چه آن روز طلبد. همه اي از سوي ديگر پس از برداشت، نياز به تصفيه پنبه است كه اين هم نيروي كار زيادي مي

هاي  شود. به همين دليل زمين و چه حاال زراعت پنبه در كشور ما به صورت دستي و با نيروي كار انساني انجام مي

افزايش پيدا  50تا اواسط دهه  40كاري استان گلستان نياز به كارگر داشتند. نهايتا سطح كشت پنبه كه از اواسط دهه  پنبه

ها بياورند كه بيشتر اين كارگران مهاجران  خيز كارگران بيشتري بر سر زمين مالكان مناطق پنبه گكرد، باعث شد تا بزر

هاي  وبلوچستان مشكالت خشكسالي و محروميت وبلوچستان بودند. مثل همين امروز، آن موقع هم سيستان استان سيستان

توانستند در زراعتي كه انجام  رفته مي تند، اما رفتهساخ ها مي آمدند، با حداقل خود را داشت. كساني كه از اين استان مي

دهند، رونقي به زندگي خود دهند و بعضي هم خود صاحب زمين شوند. سطح كشت پنبه كه كاهش پيدا كرد، كشاورزي  مي

د نبودند كه تمام سال را بر سر زمين بود، حاال ديگر نيازي به كارگر بيشتر نداشت. كارگران نيز كار ديگري جز كشاورزي بل

نشيني در شهرهاي استان گلستان و  و شغل ديگري هم براي آنها تعريف نشده بود. همين مسأله باعث شد كه به حاشيه

رفت، چراكه ديگر كارگري نبود كه باردهي  هاي مجاور روي بياورند. از سوي ديگر امنيت هم از نهاد زراعت مي استان

نزولي كاهش پنبه ادامه پيدا كرد، اما با اين حال، در كل كشور همچنان  محصول را با كار خود تضمين كند. اين روند

توانستند به  يافتند، مي كه اگر ادامه مي- شد. در واقع ما بازارهاي صادراتي پنبه را  هزار هكتار پنبه كشت مي150نزديك به 

توانستيم نياز صنايع  همچنان مي 70ر دهه يكي از دست داديم، اما تا آخ يكي - بازار صادراتي نخ، پارچه و لباس تبديل شوند

هزار تن پنبه 226وزارت صنايع وقت اعالم كرد كه ما نياز به  78-79نساجي به پنبه را تامين كنيم. عاقبت سال زراعي 

كرد. با اين حال، وزارت جهاد  هزار تن پنبه مصرف نمي120داريم. اين در حالي بود كه كل كشور تا آن سال بيش از 

 320تومان برسد، اما درنهايت قيمت  340تومان به  280اي را امضا كرد كه قيمت وش از  جلسه ي وقت صورتكشاورز

هاي بيشتري زير كشت رفت  اي بود كه كشاورزان پنبه بكارند و آن سال زمين تومان براي وش پنبه تصويب شد. اين انگيزه

ايع نساجي در كشور باقي ماند. از آن روز تا سال زراعي بعدي، شده، مازاد بر نياز صن هزار تن پنبه تصفيه49و در نتيجه 

شده روي دست كشاورزان مانده و فكري به حال  هاي تصفيه آوردند كه پنبه ها به وزير كشاورزي فشار مي نمايندگان استان

زار تن پنبه به قيمت ه25نهايتا صندوق پنبه را كه در آن زمان آقاي مهندس معنوي رئيسش بود، مكلف كردند  آنها كنيد. 

هزار تن 14تومان بخرد. بازار پنبه با خروج اين مقدار تنظيم شد، اما سال بعد همين اتفاق افتاد، به اضافه آنكه  980هر كيلو 

ميليارد تومان 10ديگر نيز از سال گذشته باقي مانده بود. وزارتخانه باز هم صندوق پنبه را مكلف كرد كه از بانك كشاورزي 

پس از اين خريد بود كه من از اداره پنبه وزارتخانه بازنشست شدم و به صندوق پنبه   يرد و پنبه كشاورزان را بخرد.وام بگ

هاي موجود را به  ها خريداري شده بود؟ بله؛ پس از اين خود وزارتخانه دستور داد پنبه يعني شما كه آمديد پنبه  ايران آمدم.

كرديم. با اين حال، دولت  تومان ضرر مي 200وشيم. يعني در هر كيلو بيش از تومان به صنايع نساجي بفر 795قيمت 
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ها فروخته  ها را بفروشيم و خود دولت ميزان خسارت را به صندوق پرداخت كند. مقداري از اين پنبه تضمين كرد كه ما پنبه

ها داشت  ار سامان گرفت، چراكه پنبههزار تن سال گذشته همچنان باقي ماند. درنهايت مجوز صادرات گرفتيم و ك شد، اما 

از راه رسيد.  82يك سال از اين قصه گذشت و سال شد.  هاي تصفيه زير آفتاب و باران نابود مي در محوطه كارخانه

شدند كه يك روز در جلسه وزارت  هاي خود را زير كشت پنبه برده بردند و داشتند آماده برداشت مي كشاورزان هم زمين

هزار تن پنبه طول تار بلند داريم. پنبه 35صناف، آقاي بصيري، دبير انجمن صنايع نساجي اعالم كرد ما نياز به كشاورزي با ا

شود.  متر بيشتر است و كمتر از اين مقدار پنبه طول تار متوسط خوانده مي ميلي 31اي كه اليافش از  طول تار بلند يعني پنبه

كنند. در  و بسيار ظريفي دارد و كشورهاي زيادي هم در دنيا آن را كشت نمي هاي خاص اصوال پنبه طول تار بلند استفاده

شود. آقاي بصيري كه اين نكته را  هايي از تاجيكستان كشت مي كل دنيا، پنبه طول تار بلند در آمريكا، آفريقا، مصر و بخش

سال گذشته نيازي به پنبه طول تار بلند  در جلسه گفت و تقاضاي واردات پنبه طول تار بلند را داشت، من پرسيدم كه چرا تا

هاي پيشين هم بوده از  ايد؟ اگر سال هاي پيشين هم داشته نداشتيد؟ آيا اين ظرفيت امسال ايجادشده يا آن را در سال

ايد،  چنين ظرفيتي ايجاد كرده  كرديد و نيازي به واردات نيست و اگر امسال جايي تامين كنيد كه از قبل مي همان

خواهند، به ما نشان دهيد. متاسفانه آن روز به حرف من توجه نكردند و  ريسي را كه پنبه طول تار بلند مي هاي نخ كارخانه

دانم و قضاوتي هم ندارم، اما همان سال نرخ جهاني پنبه زير يك دالر آمد و قيمت  جواز واردات را دادند. علت چه بود، نمي

با اين حال، گفتيم پنبه طول تار بلند را يا آزمايشگاه بايد تشخيص دهد يا كارشناس.   .تر شد پنبه وارداتي از پنبه داخلي ارزان

كنيم كه اگر پنبه  اين مسأله در صالحيت كارشناس گمرك نيست. مقامات وقت وزارت جهاد كشاورزي گفتند پيگيري مي

اي كه وارد  را وارد كردند. اولين محموله ها پنبه درصد تعرفه دهند. با اين حال، برخي كارخانه25طول تار متوسط آوردند 

ايران شد، من نمونه گرفتم و تحويل آزمايشگاه خود وزارت جهاد كشاورزي دادم. همزمان يك نمونه از پنبه شهرستان 

  تي بهاي كه آزمايشگاه وزارتخانه اعالم كرد اين بود: طول پنبه واردا فردوس هم دادند تا طول تار آن را اندازه بگيرند. نتيجه

دوران   واردات اولين بذر پنبه در   رسيد. متر مي ميلي30اي كه در داخل كشور كشت شده بود به  متر و طول پنبه ميلي28

كشيش آمريكايي در اروميه بود؛ در   ستاكينگ آغاز گرديد؛ بنيانگذار آن  1266زراعت پنبه آمريكايي در ايران در    خان ميرزاتقي

عثماني نيز تخم پنبه را به كشور خود برد كه كشت آن را ترويج كند؛ ستاكينگ اما در ايران نخست همان سال وزير تجارت 

تخم پنبه را در مساحت سه طناب زمين كاشت و مردم به تماشا آمدند. گل هايي از آن چيدند و به ديگران نشان دادند، 

آن طالب شدند و دور نيست كه چند وقت بعد از اين به  نمونه از غوزه شكفته آن را نزد دولت فرستاد و نوشت: مردم از تخم

طور كلي از اين پنبه بكارند و چنين مي دانم كه هواي صاف و آفتاب گرم واليت ايران اين پنبه را خوب به عمل بياورد. 

ت پنبه آمريكايي برآمد و امير كبير به ترويج زراعنمونه پنبه را هم فرستاد كه نرم تر از پنبه ايران و مانند ابريشم سفيد بود. 

مقداري از تخم آن را خواست و بذر را توسط عيسي خان بيگلر بيگي ميان زارع و مالك اطراف تهران براي آزمايش پخش 

كرد؛ از جمله عليقلي ميرزا در خاني آباد، حاجي جعفر خان معمار در امير آباد و حاجي محمد خان در ورامين به كشت آن 

 300اي نيكو داد چراكه از پنج سير تخم آن يك خروار و نيم غوزه پنبه برداشته شد كه هر بوته آن تا  پرداختند كه نتيجه

    غوزه داشت در ضمن جهت آگاهي و تشويق مردم به زراعت آن مقاله هاي متعددي در روزنامه منتشر شد .
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