
۴ سال اخير باالي ٣٠ درصد تورم داشته ايم 
مع�اون اقتص�ادي رئي�س جمه�ور ب�ا بي�ان اينك�ه ت�ورم در 
كش�ور مزمن ش�ده اس�ت. ب�ه خص�وص در چه�ار س�ال اخير 
ب�االي ۳۰ درصد تورم داش�تيم ك�ه رفع آن ني�از به زم�ان دارد. 
محسن رضايي، معاون اقتصادي رئيس جمهوربا اش��اره به وضعيت بازار و 
گراني هاي موجود گفت: نگراني هاي مردم دغدغه هاي ما نيز است، اما چند 
اشكال در كار وجود داشت كه همگي در حال برطرف شدن هستند. يكي 
از مشكالت مسئله نظارت ها بود، به طوري كه سازمان تعزيرات در برخي از 

شهرستان ها نيرو براي نظارت نداشت. 
معاون اقتصادي رئيس جمهور افزود: ميزان مجازات محتكرين و گران فروشان 
مربوط به ۲۰ سال گذشته بود. به عنوان مثال براي فردي كه ۱۰ميليارد تومان 
احتكار كرده، ۱۰ ميليون جريمه اثر چنداني ندارد، لذا مجازات ها جدي تر شد 

و ابزار كافي به تعزيرات تعلق گرفت. 
وي بيان كرد: با توجه به گراني هاي بين المللي در كاالها، اكنون ميزان واردات 
روند بهتري پيدا كرده و گندم و ذرت به ميزان كافي وجود دارد. همچنين 
كمبودهايي در كنجانه و دانه هاي روغني وجود داشت كه باعث شد روغن 
گران فروشي شود، اما با بس��يجي كه صورت گرفت اين كمبودها در حال 

برطرف شدن بوده و خوشبختانه وضعيت كاالها بهتر از يك ماه قبل است. 
وي تصريح كرد: بزرگ ترين تحوالت اقتصادي اگر روي يك بستر ناآرامي 
انجام شود آثار مثبت كار شما ديده نمي شود، زيرا در يك فضاي غيرمناسب 
صورت مي گيرد. لذا تورم ۵۰ ساله ايران مانند يك باتالقي، اقتصاد ايران را در 
بر گرفته است. ما از سال گذشته شروع كرديم و آرام آرام عوامل اين تورم را 
به كنترل در مي آوريم، ولي اين تورم مزمن شده است و به خصوص در چهار 

سال اخير باالي ۳۰ درصد تورم داشتيم كه نياز به زمان دارد. 

 نزديك يك ميليون واحد صنفي 
معاف از ماليات شدند

ماليات متعلق به ۹۶۳ هزار واحد صنفي ب�ا توجه به ميزان فروش 
آنها در سال گذش�ته و ضرايب س�ود فعاليت ها و با در نظر گرفتن 
سطح درآمد معاف طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، صفر تعيين شده است. 
رئيس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور در گفت وگو با رس��انه ملي، 
آخرين وضعيت دريافت فرم تبصره ۱۰۰ مش��اغل و اصناف و دريافت 
اظهارنامه از صاحبان مش��اغل را تش��ريح كرد. داود منظ��ور گفت: تا 
صبح روز ۳۱خردادماه، تع��داد يك ميلي��ون و 7۰۰ واحد صنفي كه 
مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم براي 
پرداخت ماليات عملكرد خود در سال ۱۴۰۰ بوده اند ) ماليات مقطوع(، 

درخواست هاي خود را در سامانه سازمان امور مالياتي ثبت كرده اند. 
رئيس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور افزود: از اين تع��داد مؤدي، 
ماليات متعلق به ۹۶۳ هزار واحد صنفي با توجه به ميزان فروش آنها در 
سال گذشته و ضرايب سود فعاليت ها و با در نظر گرفتن سطح درآمد 
معاف طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، صفر تعيين شده است. وي ادامه داد: 
همچنين، ماليات مقطوع تعيين ش��ده براي ۵۱۸ه��زار واحد صنفي 
كمتر از ۵ ميليون تومان بوده است.  به عالوه، ۱۱۲ هزار واحد صنفي 
مالياتي بين ۵ تا ۱۰ ميليون تومان بايد بپردازند و ۵۳ هزار واحد صنفي 
ماليات بين ۱۰ تا ۲۰ ميليون تومان مي پردازند. تعداد واحدهاي صنفي 
كه بايد بيش از ۲۰ ميليون تومان ماليات بپردازند، تنها ۳۱ هزار واحد 
صنفي اس��ت كه عمدتاً شامل پزشكان، دندانپزش��كان، طالفروشان، 
آهن فروشان، نمايشگاه هاي اتومبيل و ساير اصناف پردرآمد مي باشد. 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح ك��رد: اين گروه كوچك از 
اصناف پردرآمد كه ۲ درصد از كل واحدهاي صنفي را تشكيل مي دهند، 
۳۵ درصد از كل ماليات هاي مقطوع را مي پردازند. منظور بيان داشت: 
با اين وجود، رشد درآمد ماليات هاي مقطوع تعيين شده براي اصناف 

تاكنون نسبت به سال قبل ۶۰درصد را نشان مي دهد. 

  ارائه كد رهگيري 
به وزارت راه و شهرسازي واگذار شد

مق�رر ش�ده ارائ�ه كدرهگي�ري ب�ه وزارت راه و شهرس�ازي 
منتقل ش�ود و همه معام�الت در س�امانه امالك و اس�كان ثبت 
و قاب�ل پيگي�ري باش�د. چنانچ�ه معام�الت در س�امانه امالك 
و اس�كان ثبت نش�ود به عن�وان خانه خال�ي تلقي خواهد ش�د. 
طبق اعالم پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، رستم قاسمي در ساختمان 
دادمان با اصناف حوزه مسكن براي كنترل بازار مسكن بعد از اخذ مصوبه 
سران قوا تشكيل جلسه داد. وزير راه و شهرسازي در اين نشست بر اجراي 
مصوبات سران قوا براي ساماندهي بازار مسكن تأكيد و اعالم كرد: موضوع 
اجاره و ارائه كدرهگيري با صنف اتحاديه امالك و زير نظر وزارت صمت 
بوده است، اما به دليل اتفاقاتي كه در كشور به دليل گراني هاي اخير رخ 
داد، از سوي وزارت راه و شهرسازي پيشنهادات و بسته هايي را به مجموعه 
حاكميت ارائه كرديم تا مشكالت و معضالت موجود را تا جايي كه ممكن 

است درخصوص مسكن خانوارها حل كنيم. 
عضو كابينه دولت س��يزدهم ادامه داد: مصوبات س��ران قوا درخصوص 
ساماندهي بازار مس��كن و اجاره بها مصوب شده است و طبق اين مصوبه 
مستأجران مي توانند در واحدهاي مس��كوني كه سكونت دارند، ساكن 
باشند و موجران نيز نهايت همكاري را داشته باشند و حداكثر در تهران 
و سايركالنشهرها تا ۲۵ درصد و در ساير شهرها تا ۲۰ درصد افزايش نرخ 

اجاره بها را مجاز هستند. 
قاسمي با يادآوري اينكه براي تسهيالت وديعه مس��كن از سوي دولت 
۴۰ه��زار ميلياردتومان منابع مالي بانكي پيش بيني ش��ده كه پرداخت 
مي شود. رقم اين تسهيالت براي خانوارهاي مس��تأجر واجد شرايط در 
تهران ۱۰۰ميليون تومان در ساير كالنشهرها و مراكز استان ها 7۰ ميليون 

تومان و در ساير شهرها ۴۰ ميليون تومان برشمرد. 
وي توضيح داد: نرخ سود تس��هيالت وديعه اجاره مسكن ۱۸ درصد است 
كه ۵درصد از اين ۱۸ درصد با سوبسيد و ۱۳درصد از سوی مردم پرداخت 
مي شودكه از طريق اين روش پيش بيني مي شود تا بين ۸۰۰ هزار تا يك 
ميليون خانوار مس��تأجر از تسهيالت وديعه مس��كن بتوانند بهره ببرند.  
امروز در جلسه هيئت دولت درخصوص ديگر پيش��نهادهاي وزارت راه و 
شهرسازي در خصوص ساماندهي بازار مسكن كه در اختيار دولت است، 

تصميم گيري مي شود. 
قاسمي در عين حال نشست با اتحاديه مشاوران امالك و اصناف اين حوزه 
را مهم خواند و گفت: نمايندگان و اصناف حوزه مسكن و مشاوران امالك 
در نشست مش��ترك قول دادند تا كمك هاي الزم را براي اجراي مصوبه 
س��ران قوا در خصوص س��اماندهي بازار اجاره بها درخصوص دو تصميم 
افزايش سقف اجاره بها و همچنين تداوم اسكان مستأجران در واحدهاي 

مسكوني عملياتي كنند. 
وي از موجران و مالكان درخواست كرد تا در شرايط حاكم كشور به مردم 
و مستأجراني كه برخي مستأصل هستند، كمك كنند و در اجراي مصوبه 

سران قوا همكاري الزم را داشته باشند. 
قاسمي ضمانت اجرايي مصوبات سران قوا را درخصوص ساماندهي بازار 
مسكن دستگاه قضايي عنوان كرد و تأكيد كرد: در مصوبه اعالم شده است 
كه شوراهاي حل اختالف و در نهايت دس��تگاه قضايي درخصوص بروز 
اختالف همكاري داشته باش��ند كه اميدواريم موجر و مستأجر با توافق 

مشكالت احتمالي را حل كنند. 
وزير راه و شهرسازي اعالم كرد: مقرر شده تا ارائه كد رهگيري به وزارت راه 
و شهرسازي منتقل شود و همه معامالت در سامانه امالك و اسكان ثبت 
و قابل پيگيري باش��د. چنانچه معامالت در سامانه امالك و اسكان ثبت 
نشود، به عنوان خانه خالي تلقي خواهد شد. تاكنون بيش از ۶۰۰ هزار خانه 
خالي شناسايي و به سازمان امور مالياتي معرفي شده است كه از اين تعداد 
معرفي شده ۶۰ هزار نفر نسبت به خالي بودن خانه خود اعتراض داشتند 

كه در حال بررسي اعتراض هاي موجود هستيم.

  گزارش 2

»با اجراي هوشمندسازي فروش در نانوايي ها، 
چند نرخي در نان به پايان مي رسد، نشت يارانه 
وجود نخواهد داش�ت، قاچاق حذف مي شود 
و كيفي�ت نان افزاي�ش خواه�د يافت.«اينها 
اطالعاتی اس�ت كه معاون اقتص�ادي وزارت 
جهادكش�اورزي به مردم مي دهد ت�ا نگراني 
افكار عموم�ي را از افزاي�ش احتمالي قيمت 
ن�ان كاهش ده�د. محم�د قربان�ي مي گويد: 
»هوشمندسازي نانوايي ها كه در آن به تعداد 
نان هاي خري�داري ش�ده، يارانه به حس�اب 
نان�وا واريز مي ش�ود تا پاي�ان تيرم�اه در كل 
كش�ور اجرايي خواهد ش�د، اما هن�وز يارانه 
نانوايي هاي س�نتي برقرار است و قرار نيست 
فع�اًل افزاي�ش قيمتي در ن�ان انجام ش�ود.«

در گذشته با توجه به اينكه قيمت آرد در همه جاي 
كشور تقريباً يكسان بود و اين محصول به خارج 
از كشور قاچاق مي شد، اما اكنون به جاي خروج 
از كشور در داخل كشور و بين واحد هاي يارانه اي 
و آزاد خريد و فروش مي ش��ود. دولت براي اينكه 
بتواند از خروج آرد خارج از شبكه جلوگيري كند، 
بايد هرچه زودتر اين طرح را ب��ه مرحله اجرايي 
برس��اند، ۸۳ هزار دس��تگاه كارتخوان هوشمند 
براي اجراي اين طرح در كش��ور نياز است كه به 
نظرمي رسد با تأمين اين دستگاه ها اين طرح ملي 

عملياتي شود. 
محمد قرباني، معاون ام��ور اقتصادي وزير جهاد 
كشاورزي در نشستي خبري از اجراي سراسري 
هوشمند سازي نانوايي ها از پايان تيرماه خبر داده 
و مي گويد: »در حال حاضر در برخي اس��تان ها 
گزارش داريم كه براي خريد نان صف تشكيل شده 

است يا برخي از نانوايي ها به بهانه اينكه آردشان 
تمام ش��ده فعاليت خود را تعطي��ل كرده اند، اما 
در سيس��تم جديد عرضه نان سنتي كنترل هاي 

هوشمندي وجود دارد.«
وي در م��ورد جزئي��ات اي��ن هوشمندس��ازي 
مي افزاي��د:»در ح��ال حاض��ر ۲ه��زار دس��تگاه 
كارتخوان هوشمند در تهران نياز داريم كه از روز 
گذشته به نانوايي هاي س��نتي پز داده شده است. 
اشكاالتي هم در هوشمندسازي نانوايي ها وجود 
داشت، اينكه شماره ملي فقط سرپرستان خانوار 
يا ساير خانواده ها هم محاس��به مي شود يا امكان 
اس��تفاده يك نانوا از چندين كارت براي بيش��تر 
نشان دادن فروش نان، همه اين اشكاالت برطرف 

شده است.«
قرباني درخصوص طوالني شدن صف هاي نانوايي 
پس از حذف يارانه آرد بخ��ش صنعت مي گويد: 
»طبيعي اس��ت كه هنوز يارانه آراد سنتي حذف 
نشده است و احتمال اينكه آردهاي بخش سنتي 
به بخش صنعت سرازير شود، وجود دارد و نانوايان 
در پخت نان به اصطالح كم فروشي مي كنند و يا 
ساعات پخت را خودس��رانه كاهش داده اند، اين 

دليل صف هاي طوالني است.«
قرباني در ادامه درباره ح��ذف ممنوعيت واردات 
برنج در فصل برداش��ت مي افزايد: »مشكلي كه 
اين مصوبه داش��ت، اين بود كه طي چهار ماهي 
كه در كشور ما ممنوعيت واردات اجرا مي شد، در 
كشورهاي ديگر فصل برداشت شان بود و قيمت ها 
هم پايين بود و ما اين فرصت را از دست مي داديم، 
بنابراين امسال در فصل برداشت برنج هم امكان 

واردات وجود خواهد داشت.«

  ذخاير كافي روغن و قيمت 
پايين تر از نرخ مصوب

قرباني در ادامه به ذخاير كافي روغن در كشور اشاره 
كرده و مي گويد: »۱۸۰ هزار تن روغن خام خريداري 
شده به كارخانجات تحويل داده شد و عالوه بر آن 
پيش بيني مي شود امسال ۲۰۰هزار تن كلزا داشته 
باشيم. در حال حاضر قيمت روغن در بازار كمتر از 
نرخ مصوب است و روز گذشته بسته ۵/۲ كيلويي را 

۱7۰هزار تومان خريداري كرده است.«
معاون ام��ور اقتص��ادي وزير جهاد كش��اورزي 
همچنين مسئله جوجه كشي را يك امري قبيح 
عنوان ك��رد و مي افزاي��د: » اين اق��دام از اخالق 
كشاورزي به دور است، به هر حال توليدكنندگان 
بايد در هر ش��رايطي به توليد خ��ود ادامه دهند، 
ضمن اينكه در ماه جاري به دليل نزديك ش��دن 
به ايام مح��رم تقاضا باال م��ي رود و خريد جوجه 
يك روزه هم بيشتر مي ش��ود. عالوه بر آن وزارت 
جهادكش��اورزي اعالم كرده هم��ه جوجه هاي 
تولي��دي را ج��ذب مي كند، پس با اين حس��اب 
هرگونه جوجه كش��ي و رهاكردن آن در بيابان از 

سوي توليدكنندگان توجيهي ندارد.«
  همه چيز قانونی بود اما شركت حذف شد

در ادامه اين نشست خبري بس��ياري از سؤاالت 
خبرنگاران درباره فعاليت ش��ركت »آريا تجارت 
س��هيل« و خلف وعده اين ش��ركت در واردات و 
توزيع نهاده هاي دامي مطرح ش��د. انتخاب اين 
ش��ركت به عنوان واردكننده در زمس��تان سال 
گذش��ته به دامداران و مرغداران زيان مالي وارد 

كرد و عملكرد اين وزارتخانه را زير سؤال برد. 
معاون امور اقتصادي وزير جهاد در پاسخ به سؤالي 

مبني بر اينكه گفته مي شود شركت »آريا تجارت 
س��هيل« ارز از بانك مركزي براي واردات نهاده 
گرفته، اما نهاده اي تحويل نداده است، مي گويد: 
»اين شركت حدود ۳۵۰هزار تن نهاده به صورت 
اعتباري از كشورهاي ش��مالي خريداري كرده و 
به مرور وارد كش��ور می كند، اما اين شركت هيچ 
ارزي حتي دالري از بانك مركزي تحويل نگرفته 

است.«
قرباني با با بيان اينكه هفته گذشته همه تعهدات 
اين شركت را به شركت پشتيباني امور دام انتقال 
داده ايم، مي افزايد:»نهاده هاي خريداري شده با 
كش��تي هاي كوچك ۲۰ هزار تني از شمال وارد 
مي شد كه در ش��بكه حمل و نقل سرعت الزم را 
نداشت و به دليل كندي ورود اين نهاده ها به كشور 
و نارضايتي كه در س��رعت تأمين وجود داشت، 
هفته گذشته همه تعهدات اين شركت را گرفتيم 

و به شركت پشتيباني امور دام انتقال داديم.«
وي در پاسخ به س��ؤالي كه آيا خبر پرداخت پول 
به حساب ش��ركتي در مجارس��تان و واردات از 
آن كش��ور صحت دارد، تأكي��د مي كند: »بحث 
مجارستان فقط براي دور زدن تحريم ها بود و اين 
نهاده ها از كشورهاي شمالي و عمدتاً روسيه وارد 

شده است.«
قرباني در پاس��خ به س��ؤالي مبني ب��ر اينكه اگر 
پولي از س��وي بانك مركزي پرداخت نشده پس 
نهاده ها چگونه وارد كش��ور شده است، مي گويد: 
»اين نهاده ها به صورت اعتباري وارد مي ش��وند 
و محمول��ه  پس از اينك��ه به مرزها مي رس��د در 
سامانه بازارگاه وزارت جهادكشاورزي بارگذاري 
مي ش��وند. ش��ركت آري��ا تج��ارت س��هيل به 
 صورت جوينت ونچر با ش��ركت ديگري واردات 

انجام مي داد.«
وي در اين باره كه ش��ايد جاي س��ؤال باشد، چرا 
وزارت جهاد كشاورزي اين شركت را براي واردات 
انتخاب كرده اس��ت، مي افزاي��د: »وزارت جهاد 
كشاورزي مسئول تأمين امنيت غذايي مردم است 
و از هر فرصتي براي اين تأمين استفاده مي كند و 
نمي تواند منتظر بماند كه واردكننده اي هر زماني 
تصميم گرفت اقدام ب��ه واردات كند يا محصول 
وارداتي خود را به دلي��ل اينكه به قيمت باالتري 

بفروشد، در داخل توزيع نكند.«
وي مي گويد: »در حال حاضر به دليل مشكالت 
تأمين نه��اده در دنيا، جنگ روس��يه و اوكراين 
و اقدامات ذخيره س��ازي كه كش��ورها در پيش 
گرفته ان��د از هر ظرفيت و امكان��ي براي واردات 
وجود داشته باشد، اس��تفاده مي كنيم. حتي ما 
كشتي هاي مسيرهاي مختلف را به سمت ايران 
برمي گردانيم و در اين راستا وظايف تفكيك شده 
معاونت ها نيز برداشته شده است و هر معاونتي هر 

كاري كه از دستش برآيد، انجام مي دهد.«
وي در پاس��خ به س��ؤال ديگر مبني بر اينكه اين 
شركت نهاده را پيشتر و قبل از ورود به دامداران 
پيش فروش كرده بود، مي گوي��د: »من اطالعي 
ندارم، اما كاال خريداري ش��ده و وجود دارد و در 

حال انتقال به توليدكنندگان است.«
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نان هوشمند تا پايان تيرماه
 معاون وزير جهاد كشاورزي:دليل طوالني شدن صف هاي نانوايي 

كم فروشي يا كاهش ساعات پخت نان است كه در طرح هوشمند سازي مرتفع خواهد شد
 عراق با فشار تركيه 

واردات تخم  مرغ ايران را ممنوع كرد!
 عرضه در بازار داخلي 

به 2۰هزار تومان زير قيمت تمام  شده

اخي�راً تخم مرغ ه�اي صادرات�ي ب�ه عراق مرجوع ش�ده اس�ت. 
رئيس هيئت مدي�ره اتحاديه مرغ تخم گذار اس�تان تهران معتقد 
اس�ت: »تركيه همه روزهاي س�ال مي توان�د نياز ع�راق را تأمين 
كن�د، اين در حالي اس�ت ك�ه م�ا مي توانيم بخش�ي از ني�از آنها 
را در س�ه ماه تابس�تان تهي�ه و تأمين كني�م. از اي�ن رو عراقي ها 
با فش�ار ترك ه�ا واردات تخم  م�رغ را از اي�ران ممن�وع كردند.«
ناصر نبي پور، رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران 
گفت: توليد يك كيل��و تخم مرغ براي توليدكنن��دگان ۴۸هزار تومان 
تمام مي شود، اين در حالي است كه سازمان پشيباني امور دام كيلويي 

۳۱هزارتومان خريداري مي كند. 
وي در گفت وگو با ايرنا، در پاس��خ به اين پرس��ش به چه علت محموله 
تخم مرغ صادر شده از ايران به عراق مرجوع ش��د، بيان كرد:»عراق به 
مرغ و تخم مرغ ايران نياز دائمي ندارد، چراكه از تركيه تأمين مي شود 
و از ايران به صورت مقطع��ي و كوتاه مدت تخم مرغ وارد مي كند. تركيه 
همه روزهاي س��ال مي توان��د نياز ع��راق را تأمين كن��د، در حالی كه 
ما مي توانيم بخش��ي از نياز آنها را در س��ه ماه تابس��تان تهيه و تأمين 
 كنيم، از اي��ن رو عراقي ها با فش��ار ترك ها واردات تخم  م��رغ از ايران را 

ممنوع كردند.«
نبي پور با بيان اينكه سالمت محموله تخم مرغ به عراق تأييد شده است، 
افزود:»اين محموله يك تريلي در حدود ۲7تن بوده اس��ت. افغانستان 
در حال حاض��ر روند ص��ادرات تخم مرغ از اي��ران را متوق��ف نكرده و 

توليدكنندگان مي توانند اقدام به صادر تخم مرغ به اين كشور كنند.«
اين فع��ال اقتص��ادي با بي��ان اينك��ه روند تولي��د تخم مرغ مس��اعد 
اس��ت، گفت:»توليدكنندگان ح��ال خوب��ي ندارن��د، چراكه قيمت 
 تخم م��رغ موجود در ب��ازار ۲۰ تا ۲۱ ه��زار تومان زير نرخ تمام  ش��ده 

عرضه مي شود.«
همچنين در اين رابطه حميد كاش��اني، رئي��س هيئت مديره اتحاديه 
مرغداران ميهن با بيان اينكه حذف عوارض گمركي صادرات تخم مرغ 
روز گذشته به گمركات اعالم شده است، افزود:»تركيه واردات تخم مرغ 
از ايران را به عراق ممنوع كرده است و از اين به بعد بستگي به عملكرد 
 رايزن ه��اي اقتصادي ما دارد كه بتوانند مس��ير حفظ كنند ي��ا بازار را 

به تركيه بدهند.«
به گفته كاشاني، مديركل دفتر توس��عه صادرات وزارت كشاورزي اين 
موضوع را تكذيب كرده و تالش دارد كه اين بازار براي ايران حفظ شود. 
وي با بيان اينكه در فصل تابس��تان چاره اي ج��زو صادرات تخم مرغ 
نداري��م، تصريح كرد:»دولت باي��د تخم مرغ م��ازاد را خريداري و آن 
را ذخيره سازي كند. اگر نرخ تخم مرغ افزايش��ي نشود، در نيمه دوم 
سال با چالش هاي جدي مواجه خواهيم شد، چراكه اگر توليد صرفه 
اقتصادي نداشته باش��د توليدكنندگان مرغ هاي تخم گذار را از روند 

توليد خارج مي كنند.«

دفاع بخش خصوصي از تصميم شجاعانه دولت 
در حذف ارز ۴۲٠٠ توماني

ش�جاعانه  تصمي�م  اخي�ر  ماه�ه  دو  اتف�اق  مهم تري�ن 
ب�ود  تومان�ي   ۴2۰۰ ارز  ح�ذف  در  دول�ت  جس�ورانه  و 
ك�ه در س�ه ت�ا چه�ار س�ال اخي�ر ب�ر آن تأكي�د داش�تيم. 
مسعود خوانس��اري، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
تهران در نشس��ت هيئت نماين��دگان اتاق تهران اف��زود: پس از آنكه 
در دولت گذش��ته ارز ۴۲۰۰ توماني باب ش��د، از آنجا كه اين قيمت 
واقعي نبود ب��ه يكباره تقاضا هاي زيادي به اين س��مت هدايت ش��د، 
يعني در حالي كه متوس��ط تقاضا ب��راي ثبت س��فارش واردات كاال 
قب��ل از ارز ۴۲۰۰ توماني، ح��دود ۵۰ ميليارد دالر بود. با اجراش��دن 
 ارز ۴۲۰۰ تومان��ي اي��ن تقاضا ب��ه ۸۰ ميلي��ارد دالر ب��راي واردات 

افزايش يافت. 
 وي اضافه كرد: دولت قبل، بعد از اينكه نتوانست براي كاال هاي مختلف 
ارز ۴۲۰۰ توماني را تأمين كند، اين گ��روه كااليي را ابتدا به ۲۵ كاال و 

سپس به شش كاال كاهش داد. 
خوانساري گفت: تصميم براي اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني آسيب هاي 
زيادي به اقتصاد كشور وارد كرد كه هدررفت ميليارد ها دالر ارز از كشور، 
قاچاق معكوس كاال به كشور هاي همسايه و نفوذ كاال هاي يارانه اي با 

قيمت ارز آزاد به بازار از جمله آسيب هاي اين طرح بود. 
رئيس اتاق تهران اف��زود: عالوه بر اين آس��يب ها دو اثر تخريبي ديگر 
نيز نتيجه ارز ۴۲۰۰ توماني بود، آن هم گس��ترش ديوان س��االري در 
اقتصاد كشور و دستوري شدن قيمت ها بود كه به صنعت كشور ضربه 
زد. رشد صنعتي و نسبت سرمايه گذاري به استهالك كاهش يافت و به 
ابر اقتصاد كشور به صورت مستقيم تأثير منفي گذاشت كه نمونه بارز 
آن تضعيف صادرات بود، زيرا بعد از تصويب و اجرايي شدن ارز ۴۲۰۰ 
توماني ۲۰۰بخشنامه مختلف از بانك مركزي و ساير دستگاه ها در حوزه 
صادرات ابالغ شد كه صادرات كشور را نزولي كرد، اين در حالي بود كه 

با افزايش قيمت ارز صادرات كشور مي توانست رونق يابد. 
 رئيس اتاق تهران گف��ت: تصميم دولت در ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني 
بسيار به جا و شايسته بود، اما انتظار مي رفت افرادي كه مدعي حذف 
اين ارز بودند از اين طرح پش��تيباني كنند كه اين كار را انجام ندادند، 
اين در حالي اس��ت كه دولت در اين ب��اره چاره اي نداش��ت و ندارد و 
بايد با همين تصميم ش��جاعانه كه اخ��ذ كرد؛ يعن��ي ارز تك نرخي 
 بتواند اقتصاد را ب��ه پيش ببرد ما ب��ه عنوان بخ��ش خصوصي از اين 

اقدام حمايت مي كنيم. 
رئيس اتاق تهران گفت: دولت گذشته با تثبيت نرخ ارز در گرداب گرفتار 
شد كه در اين باره دولت س��يزدهم بايد مواظب باشد تفاوت قيمت ارز 

نيمايي و آزار فاصله معني داري نشود. 

طبق قانون تعرفه صادرات محصوالت آب بر به ويژه 
محصوالت جاليزي از امسال اجرا مي شود تا ديگر 
صادرات جذابيتي نداشته باشد، چراكه نگاه كلي 
ما اين است محصوالت آب بر با كشت فراسرزميني 
توليد و وارد كش�ور ش�ود و در داخ�ل تمركز بر 
كش�ت محصوالت راهبردي و كم آب بر اس�ت. 
خبر هاي رس��يده حاكي از آن است كه تجار تركيه 
در كرمان و بوش��هر بابت هندوانه ق��رارداد منعقد 
كرده اند، چراكه تركيه كشت اين  محصول را محدود 
كرده اس��ت. همچنين از اواخر زمس��تان تاكنون 
محصوالت جاليزي مربوط به استان هاي نوار جنوبي 
به تركيه ارسال مي شود. تجار تركيه به سبب ضعف 
در نظارت و بي برنامگي مسئوالن نهايت سوءاستفاده 
را مي كنند، چراكه پس از طي كردن نوار كيلومتري 
و ورود به بازارهاي هدف اقدام به خريد كمتر از نرخ 
عمده فروش��ي مي كنند. اكنون زمان آن رس��يده 
مصوبه الگوي كش��ت كه در س��ال ۸۸ به تصويب 
رسيده و عملياتي نشده از سوی وزارت جهاد دولت 
سيزدهم اجرا شود و كشت قراردادي و رعايت الگوي 

كشت عملياتي شود. 
سيدجواد ساداتي نژاد، وزير جهادكشاورزي در اين 
خصوص مي گويد:»از ابتداي س��ال افزايش قيمت 
خريد تضميني گندم پيام بزرگي براي توليدكننده 
ايراني خواهد داشت كه نتايج آن را در كشت زراعي 
س��ال آينده مي بينيم، به همين  منظور پيش بيني 
مي شود توليد غالت در سال آينده ۳۰ درصد افزايش 

يابد.«
  جايگزيني توليد غالت با محصوالت آب بر 

راهي براي جلوگيري از صادرات آب مجازي
رضا نوراني، رئيس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي 
نيز معتقد است: »با توجه به جنگ روسيه و اوكراين و 
تحريم هاي ظالمانه سال هاي اخير كه اقتصاد كشور 
را تحت تأثير قرار داده، امنيت غذا و ايمني غذا يكي 

از اهداف مهم دولتمردان است. بنابر آمار در چند ماه 
نخست سال گذشته رتبه نخست را در توليد هندوانه 
داشتيم، در حالي كه واردكننده محصوالت كم آب بر 

همچون گندم و جو هستيم.«
نوراني مي گويد: »مس��ئوالن با اتخاذ برنامه ريزي و 
سياست مناسب در ارتباط با آب بايد چاره انديشي 
كنند، چراكه به رغم  محصوالت آب بر و صادرات آب 
مجازي، ارزي ناشي از قيمت پايين محصوالت وارد 
كشور نشده است. طبق گفته وزير جهاد كشاورزي 
قرار است تعرفه گمركي محصوالت آب بر به قدري 
افزاي��ش يابد كه ديگ��ر صادرات صرف��ه اقتصادي 
نداشته باشد. وزارت جهاد كشاورزي با اجراي الگوي 
كشت و جايگزيني توليد غالت با محصوالت آب بر، 
صادرات اين محص��والت را براي س��ال آينده بايد 
ممنوع اعالم كند و در زمينه توليد محصوالت باغي 
هم زيرساخت هاي آبياري را بايد تغيير دهد. با توجه 

به هدر رفت ۳۰ درصد هندوانه در تخليه و لنج گيري 
از صادرات فله اين محصوالت بايد جلوگيري شود، 
چراكه در پيش��گيري از ص��ادرات بي رويه تأثير به 

سزايي دارد.«
  اجراي مصوبه الگوي كشت 

راهي براي خودكفايي غالت
مجتبي شادلو، نايب رئيس اتحاديه باغداران تهران 
مي گويد: »پتانسيل كشت محصوالت استراتژيك 
س��ازگار با تمامي اقليم هاس��ت. كش��اورزان طي 
سال هاي اخير از حيث كشت محصوالت جاليزي و 
آب بر دچار زيان شدند كه اين امر تنها هدررفت منابع 

آب و خاك كشور را به همراه داشته است.«
شادلو مي گويد: »از اواخر زمستان تاكنون محصوالت 
جاليزي مربوط به استان هاي نوار جنوبي است كه 
تجار تركيه به سبب ضعف در نظارت و بي برنامگي 
مسئوالن نهايت سوءاستفاده را مي كنند، چراكه پس 

از طي كردن نوار كيلومتري و ورود به بازارهاي هدف 
اقدام به خريد كمتر از نرخ عمده فروشي مي كنند.«

نايب رئيس اتحاديه باغداران تهران تأكيد مي كند: 
»كشاورزان با كشت محصوالت آب بر تصور مي كردند 
كه سود بيشتري عايدشان مي ش��ود، اما به سبب 
عرضه كمتر از نرخ عمده فروشي متحمل زيان شدند 
كه با قيمت گذاري مناسب محصوالت استراتژيك و 
اعمال الگوي كشت امكان افزايش بهره وري غالت و 

خودكفايي وجود دارد.«
شادلو مي گويد: »آمارها نشان مي دهد كه در چند 
سال گذش��ته توليد ۱۳ميليون تن گندم را تجربه 
كرديم كه اميدواريم دولت مصوبه الگوي كشت در 
سال زراعي جديد را در تمامي محصوالت سبزي و 
صيفي، جاليزي و سردرختي اجرا كند تا با افزايش 
توليد غالت و كاهش وابستگي به خارج، امنيت غذايي 
حفظ شود. با تأمين زيرساخت هاي الزم در ترويج 
كش��ت غالت همچون تأمين بذور، نه��اده و ادوات 
كشت مكانيزه عالوه بر خودكفايي در داخل، امكان 

تأمين نياز كشورهاي همسايه وجود دارد.«
  استمرار صادرات محصوالت آب بر 

بحران منابع آبي را تشديد مي كند
عليقلي ايماني، مديرعامل بنياد گندمكاران معتقد 
است: »با توجه به بحران غذا در دنيا ناشي از جنگ 
روسيه و اوكراين انتظار مي رود كه كشت محصوالت 
اس��تراتژيك جايگزين محصوالت آب بر شود. بنابر 
گزارش هاي اعالمي تجار تركيه در كرمان و بوشهر 
بابت هندوانه قرارداد منعق��د كردند، چراكه تركيه 

كشت اين محصول را محدود كرده است.«
ايماني مي گويد:»با ايجاد سيستم هاي مدرن و اجراي 
الگوي كشت بايد به سمت و سوي كشت محصوالت 
راهبردي همچون جو، گندم، كل��زا و ذرت رويم تا 
ضمن جلوگيري از هدررفت مناب��ع آبي در تأمين 

كاالهاي اساسي دچار مشكل نشويم.«

محصوالتآببربازمينهايكشاورزيخداحافظيميكنند
 نايب رئيس اتحاديه باغداران تهران: كشاورزان طي سال هاي اخير از حيث كشت محصوالت جاليزي و آب بر دچار زيان شدند 

كه اين امر تنها هدررفت منابع آب و خاك كشور را به همراه داشته است
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