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   خراسان روزنامه - 1400 آبان 23                                        

   توزيع اقالم غذايي با نرخ دولتي از طريق اپليكيشن ها آغاز شد
  مرغ منجمد و تخم مرغ اينترنتي در راه است

مدير عامل سازمان مركزي تعاوني روستايي ايران گفت: طرح توزيع تخم مرغ و مرغ منجمد با قيمت مصوب از طريق  

سامانه اينترنتي بازرگام به صورت پايلوت در تهران آغاز شده است.به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي، 

 43اي هزار تومان و تخم مرغ با نرخ مصوب شانه 20صوب كيلويي قادري فر افزود: در اين طرح، مرغ منجمد با قيمت م

تن مرغ  300شود.وي تصريح كرد: در گام نخست گانه تهران تحويل مي 22هزار تومان با خريد اينترنتي در منازل مناطق 

واخر آبان عرضه تن تخم مرغ براي عرضه در تهران در نظر گرفته شده است، اما در گام بعدي تا ا 300منجمد و همچنين 

شود و در نهايت در هفته نخست ماه آينده اين عرضه در همه نقاط هاي ديگر نيز آغاز مياين محصوالت در كالن شهر

 و منجمد مرغ شامل عرضه اكنون هم كشور كه شبكه توزيع با معضل مواجه است انجام خواهد شد.قادري فر ادامه داد:

هاي اساسي ديگر مانند برنج و روغن نيز از طريق همين سامانه توزيع خواهد كاال سراسري، عرضه با اما است، مرغ تخم

گيرد، عرضه مرغ گرم با نرخ مصوب را نيز در دستور كار قرار دهيم  شد.وي گفت: در نظر داريم با تمهيداتي كه صورت مي

تعاوني روستايي ايران افزود: هم اكنون  و از همان هفته نخست آذر اين مهم را به انجام رسانيم.مدير عامل سازمان مركزي

هاي روستايي كشور راه اندازي شده است، انجام ميتوزيع از طريق سامانه اينترنتي بازرگام كه تحت حمايت يكي از تعاوني

مي هاي اساسي استقبالهاي نوپاي اينترنتي (استارت آپ ها) براي انجام توزيع كاالهاي همه كسب و كارشود، اما از طرح

هاي اساسي با نرخ مصوب به دست مردم است ها و رسيدن كاالكنيم.قادري فر گفت: هدف از اين اقدام حذف واسطه گري

شود ضمن اين كه اگر مشكلي در كاالي خريداري شده وجود اي بابت حمل و نقل از خريداران دريافت نميو هيچ هزينه

     داشته باشد امكان استرداد محصول وجود دارد.
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   يزد آفتاب - 1400 آبان 23                                        

   در تهران» درب منزل شهروندان«مرغ  آغاز توزيع مرغ منجمد و تخم
  زاويه جديدي از دولت الكترونيك!

ه صورت اينترنتي اين دو اند كه بمرغ، مسئوالن امر تصميم گرفتهگروه شبكه: در راستاي گران شدن مرغ و تخم -آفتاب يزد

هاي مصوب ستاد تنظيم بازار در اختيار مردم بگذارند. در اين راستا اسماعيل قادري فر، رئيس سازمان اقالم را با قيمت

مرغ در شبكه تن تخم 300تن مرغ منجمد و  300براساس اين طرح روزانه «مركزي تعاون روستايي ايران گفته است: 

معاون وزير جهاد » شود.گانه شهر تهران توزيع مي22ا و كسب و كارهاي ديجيتال در مناطق ههوشمند توسط استارتاپ

در اين اقدام، هر «كشاورزي با بيان اينكه هيچ كمبودي در توليد و تامين و توزيع محصوالت كشاورزي نداريم، تصريح كرد: 

هزارتومان بدست مصرف 43مرغ با قيمت خمتايي ت 30هزارتومان و هر شانه  20كيلوگرم مرغ منجمد با قيمت مصوب 

توانند با استفاده از اپليكيشن گانه تهران مي22در اين طرح شهروندان مناطق «وي اظهار داشت: » رسد.كنندگان تهراني مي

ها خريداري و درب منزل بدون پرداخت هزينه حمل و نقل تحويل محصول كيفي مورد نياز خود را از استارتاپ» بازرگام«

مرغ قادري فر، هدف از اجراي توزيع هوشمند مرغ منجمد و تخمدر اين طرح دست دالالن قطع خواهد شد >»بگيرند. 

به «واسطه شهروندان به محصوالت تنظيم بازاري دانست و گفت: ها را بازاررساني و دسترسي مستقيم و بيتوسط استارتاپ

رئيس سازمان مركزي ». گران از بازار اين محصوالت حذف خواهد شدطور قطع با اجراي اين طرح، دست دالالن و واسطه 

كنندگان خانگي نداريم در خريد اينترنتي محدوديتي براي مصرف«تعاون روستايي ايران در بحث نظارتي اين طرح، افزود: 

انگي مورد شود كه اين محصول براي مصرف خانگي يا غيرخزيرا با ارسال لوكيشن، مكان خريد و خريدار مشخص مي

استفاده قرار گرفته است، در عين حال اگر حجم خريد بيش از مصرف خانگي باشد، به طور حتم خريد و فروشي صورت نمي

توانند ورود كنند و قادر نخواهند بود از بازار محصوالت تنظيم به گفته وي، در اجراي اين طرح افراد سودجو نمي» گيرد.

فر با بيان اينكه در اجراي آزمايشي اين طرح، عالوه بر افزايش ظرفيت و ارتقاي زيرساختبازاري سوءاستفاده كنند. قادري 

اميدواريم با موفقيت در اجراي «شود، گفت: هاي سامانه اي، اقالم ديگر پس از اخذ مجوز ستاد تنظيم بازار به آن اضافه مي

هوشمند و ديجيتالي اقالم تنظيم بازاري را در كالن اين طرح در شهر تهران تا پايان آبان ماه سالجاري بتوانيم توزيع 

به طور حتم اين اقدام براي عرضه مستقيم «وي اظهارداشت: » شهرهاي كشور و ساير نقاط برخوردار تعميم بدهيم.

هاي طوالني منتظر گري و تكريم شهروندان براي اينكه در صفها و دالليمحصوالت تنظيم بازاري با رويكرد حذف واسطه

به دليل فسادپذيري «معاون وزير جهاد كشاورزي درباره توزيع مرغ گرم در اجراي اين طرح گفت: » شود.مانند، انجام مين

مرغ گرم تازه در حال حاضر توزيع اين محصول را در شبكه هوشمند توزيع نداريم، اما در صورت اجراي تمهيدات الزم اين 

به » ت غذايي وزارت جهاد كشاورزي و ستاد تنظيم بازار توزيع خواهد شد.محصول نيز با قيمت مصوب ستاد قرارگاه امني

روز آينده توزيع مرغ گرم تازه در شبكه هوشمند به صورت آزمايشي انجام شود.  10رود كه طي گفته وي، احتمال آن مي

، با سازمان مركزي اكنون در اجراي اين طرح يك شركت تعاوني دانش بنيان«معاون وزير جهاد كشاورزي اضافه كرد: 
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ها و كسب و كارهاي دانش بنيان در اين تعاون روستايي ايران همكاري خود را آغاز كرده است و اميدواريم تعداد اين شركت

به گزارش ايرنا، قادري فر افزود: » بخش افزايش يابد و به كمپين هوشمند توزيع وزارت جهاد كشاورزي بپيوندند.

مرغ مورد نياز خود را با نرخ مصوب بدون پرداخت هزينه حمل و نقل درب د مرغ منجمد و تخمتواننشهروندان تهراني مي«

ها منزل تحويل بگيرند زيرا سازمان مركزي تعاون روستايي ايران اين محصوالت را زير قيمت مصوب در اختيار استارتاپ

مندسازي توزيع محصوالت كشاورزي با استفاده معاون وزير جهاد كشاورزي براين باور است كه با بحث هوش» دهد.قرار مي

ها برطرف هاي نوين و ابزار ديجيتال يكبار براي هميشه مشكل در توزيع محصوالت كشاورزي و بازاررساني آناز فناوري

  »شود. 

  مرغبرخورد قاطع با گرانفروشان مرغ و تخم >

مرغ در سطح تهران متخلفين و گرانفروشان مرغ و تخماز سوي ديگر معاون استاندار تهران با تاكيد بر برخورد جدي با 

به گزارش » هزار تومان است. 43مرغ هزار تومان و براي هر شانه تخم 31قيمت مصوب براي هر كيلو گوشت مرغ «گفت: 

كاالي  25از ابالغ قيمت مصوب جلسه تنظيم بازار استان تهران برگزار شد تا پس«ايسنا، حشمت اهللا عسگري گفت: 

هاي مصوب در سطح بازار داشته باشيم. در جلسه هاي منظم و دقيقي براي نظارت و تحقق قيمتبتوانيم برنامه ريزياسياس

بحث و بررسي در خصوص قيمت نان و لبنيات انجام شد كه در مورد نان ساماندهي خوبي انجام شده و لبنيات نيز با توجه 

وي ادامه داد: » شود.هاي نظارتي اعمال ميوند كنترل دقيق توسط دستگاهشها توليد و عرضه ميبه اينكه توسط كارخانه

هاي همجوار تامين و وارد درصد نياز روزانه استان تهران از استان 96مرغ با توجه به اينكه اما در مورد مرغ گرم و تخم«

مرغ گام محكمي برداريم و از  تالش كرديم در تامين گوشت«وي ادامه داد: » هايي وجود داشت.شود نگرانيتهران مي

هاي بازرسي در سطح شهر تهران اي را انجام دهيم. در همين راستا گروهسوي ديگر در خصوص نظارت اقدامات ويژه

گانه تهران آغاز شده تا تمامي واحدها بر اساس قيمت مصوب، 22اقدامات خود را آغاز كردند به شكلي كه پايش مناطق 

هاي خود با معاون هماهنگي امور استانداري تهران در بخش ديگري از صحبت» عرضه كنند.مرغ را گوشت مرغ و تخم

هزار تومان است، افزود:  43مرغ هزار تومان و هر شانه تخم 31تاكيد بر اينكه قيمت مصوب گوشت مرغ براي هر كيلو 

 24. چرا كه پيشتر گوشت مرغ با قيمت ها زمان نياز استاي براي ابالغ و تثبيت اين قيمتروزه 45ظرف فاصله يك تا «

هاي مصوب هستند و كننده موظف به رعايت اين قيمتترديد تمامي واحدهاي عرضهشد. بيتومان عرضه مي 500هزار و 

مرغ اگرچه در خصوص اينترنتي شدن مرغ و تخمواكنش كاربران >»خواهد شد.ترديد با متخلفين برخوردي جدي انجامبي

هاي طوالني جهت خريد اين اقالم با نرخ مصوب بازار نباشيم اما به زعم بسياري اين طرح ديگر شاهد صفممكن است كه 

مرغ بهتر از توزيع در سطح شهر و صفتوزيع اينترنتي مرغ و تخم«يكي از كاربران در اين باره نوشته است: نشدني است.

حل مشكل توزيع اقالم اساسي نياز به اقدامات تحول هاي طوالني است اما اين سياست هم نتيجه بخش نيست. براي 

  ».هاي بانكي و... استاندازي سريع و كامل سامانه موديان، رصد دقيق تراكنشآفرين در حوزه اقتصاد كالن نظير راه

ورد مرغ هم اينترنتي شد، ما كشوري پيشرو در دولت الكترونيك هستيم، ما ركعرضه مرغ و تخم«كاربر ديگري گفته است: 

مشكل اصلي، انحصار فروشگاههاي زنجيره ايه. هم بازار را دردست گرفتند «نويسد: يكي ديگر ازكاربران اينطور مي».زديم!

راهش همين است صنعت دامداري تعطيل «ديگري نوشت: ».اند و هم بسياري از كسبه را بيكار كرده اندو باند شده

آفتاب يزد از چاپ نظراتي    ديدگاه:  ايميل:  نام:    ارسال ديدگاه  ».ترين روشونيازهاي خودرا از تركيه تامين كنيم راحت
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هاي ها، عقايد ديگران، موارد مغاير با قوانين كشور و آموزهاحترامي به اشخاص، قوميتكه حاوي مطالب كذب، توهين يا بي

     گردد. د در بخش روي خط آفتاب روزنامه چاپ مينظرات پس از تأييدين مبين اسالم باشد معذور است.
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   حمايت - 1400 آبان 23                                        

  
  هزار تن سيب صنعتي روز دست كشاورزان باقي مانده است 30

قي مانده بر جالل محمودزاده، عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس، گفت: حجم سيب با

وي در خصوص داليل كنند.هزار تن است كه به مرور واحدهاي توليد آن را خريداري مي 30روي دست كشاورزان حدودا 

و صنعتي در استان آذربايجان غربي، گفت: طي سال جاري در استان آذربايجان غربي باغداران  3افزايش ميزان سيب درجه 

شديد در فصل تابستان مواجه شدند كه همين مسئله باعث شد تا محصول آنها  سيب با مشكالتي از جمله افزايش دماي

نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه عدم مصرف سموم استاندارد نيز به زودتر برسد و ريزش كند.

فانه در برخي از موارد سموم قاچاق و غير افزايش ميزان سيب زير درختي در استان آذربايجان دامن زده است، ادامه داد: متاس

گيرد كه بر روي آنها آزمايشات الزم صورت نگرفته و از كيفيت الزم برخوردار نيستند. استاندارد در اختيار كشاورزان قرار مي

ينكه متاسفانه محمودزاده با بيان اشوند فاقد ماده موثره و استاندارد الزم هستند.ها نيز توليد ميسمومي كه در زير زمين

ها مانند كرم سيب اطالع رساني نميها براي مبارزه به موقع با آفتها و كارشناسان جهاد كشاورزي استانبرخي از مديريت

ها و مناطق كوهستاني چند روزي با هم تفاوت دارند به همين دليل كنند، تصريح كرد: زمان مقابله با كرم سيب در دشت

وي با اشاره به اينكه كاهش ميزان بارندگي و عدم پراكندگي مناسب نيز يكي ديگر ع صورت بگيرد.بايد اطالع رساني به موق

هاي گذشته شد، ادامه داد: براي اولين بار از عوامل افزايش سيب زير درختي در استان آذربايجان غربي در مقايسه با سال

هزار تن سيب صنعتي  32و در اقدامي قابل تقدير حدود  سازمان تعاون روستايي براي خريد سيب صنعتي به موقع ورود كرد

شود هزار تن سيب در استان آذربايجان غربي توليد مي 200ميليون و  1محمودزاده با اشاره به اينكه بيش از خريداري كرد.

عتي در هزار تن سيب صن 150كند، ادامه داد: متاسفانه طي سال جاري حدود درصد آن ريزش مي 15الي  10كه حدود 

اند. ميزان سيب صنعتي در سال گذشته درصد از آن را واحدهاي توليدي استان خريداري كرده 50استان توليد شده است كه 

  نيمي از حجم توليدي در سال جاري بود. 
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   كيهان روزنامه - 1400 آبان 23                                        

  
  روز نخست دولت سيزدهم 100توجه ويژه به معيشت مردم در 

هاي دهد در كنار نقاط ضعف، اقدامات مهمي در حوزهبررسي عملكرد دولت جديد پس از سه ماه از آغاز دولت نشان مي

واكسيناسيون عليه بيماري كرونا، تأمين كاالهاي اساسي و امنيت غذايي، مسكن و انرژي صورت گرفته است. بررسي 

دهد نخستين كارويژه دولت، تكميل برنامه واكسيناسيون عليه بيماري كرونا بوده شان مين» دولت مردم«كارنامه صد روزه 

بر جمهوري گفته بود، از ابتدا پيگير اين موضوع شد و عالوهاست. سيدابراهيم رئيسي همانطور كه در ايام انتخابات رياست

ين، روند واردات انبوه واكسن را سرعت داد. به جمهور چپيگيري خريدهاي قبلي واكسن، با برقراري تماس تلفني با رئيس

هزار نفر دوز  183ميليون و  42   هزار نفر دوز اول واكسن و 576ميليون و  55آبان ماه، مجموعاً  22اين ترتيب تا روز شنبه 

دن ميزان اند. در اثر نزديك شهزار نفر دوز سوم واكسن را دريافت كرده 421اند. همچنين دوم واكسن را دريافت كرده

اند هم درصد جامعه هدف، آمار هموطناني كه در اثر اين بيماري درگذشته 70واكسيناسيون به مرز ايمني جمعي يعني 

رود اين روند كاهشي باز هم ادامه يابد. در ادامه به عملكرد دولت سيزدهم نفر رسيده و اميد مي 100كاهش يافته و به حدود 

. در اين زمينه خبرگزاري فارس گزارش داد: طي مدت سه ماه كه از آغاز دولت سيزدهم پردازيمهاي اقتصادي ميدر بخش

گذرد، اقدامات خوبي در وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفته كه شاه بيت آن توجه به توليد كاالهاي اساسي و مي

اير استراتژيك وزارت جهاد هاي آمريكا در حوزه امنيت غذايي است. تحول در تأمين ذخراهكارهاي كم اثر كردن تحريم

ترين نقش را در امنيت غذايي كشور دارد، در دستور كار قرار داده و براي توليد كشاورزي توجه به توليد گندم كه امروزه مهم

هايي تدوين كرده است، ضمن اينكه توليد مرغ درصد وابسته به واردات است برنامه 90محصوالتي مانند روغن كه كشور 

هاي ظالمانه آمريكا به حداقل برسد. يك اتفاق بسيار ني آرين را توسعه داده تا اثرپذيري اين صنعت از تحريمصددرصد ايرا

در تامين منابع مالي الزم، نرخ خريد  مهم در سه ماه اخير اين بود كه همزمان با آغاز به كار دولت سيزدهم با تالش

هاي توليد و متناسب با تورم اعالم با رعايت هزينه 1400-1401تضميني محصوالت كشاورزي قبل از شروع سال زراعي 

هاي گذشته، نرخ خريد تضميني محصوالت اساسي كشاورزي با تاخيرهاي زيادي رغم اهميت اين موضوع در سالشد. علي

همچنين  شد.هاي توليد (كمتر از تورم موجود) در كشور اعالم مي(حداقل پنج ماهه) آن هم بدون در نظر گرفتن هزينه

هاي فراوان و تامين منابع مالي، قيمت دولت رئيسي، افزايش قيمت خريد تضميني گندم را در دستور كار قرار داد و با رايزني

تومان تعيين كرد. قيمت خريد  7500درصدي نسبت سال زراعي گذشته  50را با افزايش 1400- 1401گندم در سال زراعي 

ي كشور در توليد اين محصول استراتژيك و ترغيب كشاورزان به فروش گندم خود تضميني گندم عامل مهمي در خودكفاي

ريزي توانست ذخاير راهبردي گندم و نهادهشود. وزارت جهاد كشاورزي در دولت سيزدهم با برنامهبه دولت محسوب مي

ساسي به چهار ماه رسيده گويند ذخاير راهبردي كاالهاي اهاي دامي را افزايش دهد، آنطور كه مسئوالن اين بخش مي

ريزي براي افزايش توليد و توزيع گوشت مرغ در كشور ازجمله ديگر اقدامات است. افزايش توليد كاالهاي اساسي برنامه
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ريزي مرغ گوشتي در آبان سال جاري از وزارت جهاد كشاورزي در سه ماهه گذشته بوده است. در همين راستا، ميزان جوجه

ريزي با توجه به رابطه مستقيم قيمت درصدي جوجه 23ميليون قطعه افزايش پيدا كرد. افزايش  130ميليون قطعه به  106

ساز كاهش قيمت و تعادل بازار گوشت مرغ كشور در چهار ماه پاياني سال گوشت مرغ با ميزان توليد و عرضه آن زمينه

ورزي داراي مازاد توليد همچون سيب صنعتي از ريزي و مديريت خريد تضميني و حمايتي محصوالت كشاخواهد شد. برنامه

ديگر اقدامات وزارت جهاد كشاورزي دولت سيزدهم در روزهاي آغازين خود بوده است. وزارت جهاد كشاورزي دولت 

هاي مرتعي و در راستاي حمايت از عشاير خريد قراردادي بيش از يك ميليون سيزدهم باتوجه به خشكسالي و كمبود علوفه

هاي مورد نياز آنها را در دستور كار خود قرار داده است. تأمين بودجه بدون چاپ عشاير و تامين بخشي از نهادهدام سبك 

ميليارد تومان و حجم پايه پولي  600هزار و  4067، حجم نقدينگي به 1400پول براساس آمار متغيرهاي پولي شهريورماه 

ميليارد  890پايه پولي در اين ماه نسبت به ماه قبل تنها دو هزار و  ميليارد تومان رسيده است. رشد 920هزار و  518به 

شود كه رشد پايه پولي در شهريور ماه كاهش قابل هاي قبل، مشخص ميتومان بوده و با مقايسه رشد پايه پولي در ماه

سال  ز تنخواه بودجههاي فروردين تا مرداد ماه داشته است. دولت در شهريور ماه بخشي اتوجهي نسبت به متوسط ماه

، بدهي دولت به بانك 1400هاي با مركزي در شهريور ماه ها و بدهيرا به بانك مركزي پس داد. در بخش دارايي 1400

 580هزار و  159ميليارد تومان در مرداد ماه به  550هزار و  165ميليارد تومان كاهش از رقم  970هزار و  5مركزي با 

 5ه است. اين كاهش درواقع ناشي از بازپرداخت بخشي از تنخواه بودجه سال جاري است كه در ميليارد تومان كاهش يافت

ماهه اول امسال توسط دولت قبل استفاده شد. دولت تدبير و اميد همه تنخواه بودجه را مازاد بر سقف عادي در چهار ماهه 

ميليارد تومان ديگر از تنخواه بودجه را طبق قانون  630هزار و  46اول سال جاري استفاده كرده بود! و دولت سيزدهم بايد 

ميليارد تومان از اين تنخواه بازپرداخت شد. بنابراين دولت  970تا پايان سال تسويه كند كه در شهريور ماه پنج هزار و 

زپرداخت كرده سيزدهم نه تنها در شهريور ماه استقراضي از بانك مركزي نداشته، بلكه بخشي از بدهي تنخواه بودجه را با

ميليارد تومان از تنخواه بودجه را تسويه كند. نهضت  660هزار و  40است. در واقع دولت سيزدهم در شش ماه دوم سال بايد 

جمهور در ايام انتخابات، رساندن حجم توليد مسكن در كشور به ميانگين هاي رئيسترين وعدهتوليد مسكن يكي از مهم

ه است. بدون شك يكي از مشكالت اساسي مردم بويژه طبقات متوسط و پايين، دسترسي ساليانه يك ميليون واحد بود

نشيني، افزايش فشار بر فشار به معيشت مردم، در كاهش آمار ازدواج و توسعه حاشيه باشد كه عالوهنداشتن به مسكن مي

اي براي تحول در ساخت مسكن در پيش رواني و بسياري از مشكالت ديگر اثرگذار است. به همين خاطر دولت برنامه ويژه

موضوع طرح جهش - گرفته و در اين سه ماه چند اقدام اساسي را جلو برده است. نخست اينكه تسهيالت ساخت مسكن 

به منظور ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال تصويب و توسط بانك مركزي به نظام بانكي  - توليد و تامين مسكن

به منظور  1400پيگيري وزارت راه و شهرسازي سبب شد تا باالخره از ظرفيت قانون بودجه سال ابالغ شد. به اين ترتيب 

ها به ارائه تامين مالي ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال استفاده شود. يك اقدام اساسي ديگر، مكلف كردن دستگاه

هاي د و تامين مسكن در شرايطي كه دستگاههاي خود جهت ساخت مسكن بود. با توجه به جزئيات قانون جهش توليزمين

هاي خود براي ساخت مسكن به وزارت راه اقدام نكنند، سند جديد اين دولتي تا پايان آبان ماه نسبت به واگذاري زمين

 ها در بخشي ازشود در اين زمينه تعدادي از دستگاهامالك بايد به نام وزارت راه و شهرسازي صادر شود. البته شنيده مي

اند كه ضروري است با برخورد جدي حاكميتي با اين متخلفان، مشكل تأمين زمين مناطق كشور تا كنون زير بار قانون نرفته
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هاي خارجي وارد مذاكره سازي با برخي طرفسازي و صنعتيمرتفع گردد. از سوي ديگر وزارت راه و شهرسازي جهت انبوه

تواند در تسريع طرح و بهبود تكنولوژي ساخت در كشور موثر باشد. ها، ميشده كه در صورت دقت در اجراي اين قرارداد

مجموع اين اقدامات، جامعه به ويژه جوانان را اميدوار نموده است به طوري كه تا كنون آمارهاي متقاضيان طرح از يك 

ولت در اين صد روز تالش زيادي د  نام همچنان ادامه دارد. تكاپو براي جلوگيري از گرانيميليون نفر گذشته و البته ثبت

ها و يا ارزان شدن كاالها نيست، چرا براي كنترل روند فزاينده تورم تدارك ديده است. البته اين به معناي توقف روند گراني

كه اثر تصميمات گذشته، امروز نمايان شده، نتيجه پذير نيست و همچنانكه كنترل سير صعودي نرخ كاالها يك باره امكان

به طور «جمهور بر مديران كل، وزيران و معاون اول، شخص رئيسامات اين سه ماه نيز به مرور ثمر خواهد داد. عالوهاقد

كه نمونه اخير آن، تصميم به لغو » كندروزانه پيگير قيمت اقالم معيشتي مردم است و در اين زمينه دستوراتي را صادر مي

قتصادي، فشار مضاعفي به مردم وارد نشود. همچنين چند وقت پيش هم با افزايش قيمت خودرو بود تا در اين شرايط ا

درصد كاهش يافت. البته نبايد از اين نكته غافل شد  10پيگيري وزارت جهاد كشاورزي قيمت سه قلم از محصوالت لبني 

زا نيازمند است، اتفاقي كه كه كنترل تورم، بيش از آنكه متأثر از دستور و پيگيري موردي باشد، به اصالح ساختارهاي تورم

هاي رود در ميان مدت و بلندمدت در اين زمينه هم موفق شود. مديريت بحران جايگاهدولت در پي آن است و اميد مي

اي قرار هاي رسانهها و جريانسوخت دولت جديد از آغاز كار و حتي پيش از استقرار در پاستور، مورد هجمه شديد غربي

هاي خرابكاري و كه به طور هماهنگ سعي در تضعيف و تخطئه اقدامات قوه مجريه داشته و پروژهداشته است. جرياني 

ترين اقدام دشمنان در اين زمينه از زمان روي كار آمدن دولت، فشار رواني را به طور همزمان دنبال كرده است. شايد مهم

هاي كشور را با اختالل دچار كرد. ش زيادي از جايگاههاي سوخت بوده است، اقدامي كه بخحمله سايبري به سامانه جايگاه

بندي سوخت و كوتاهي در هر چند برخي مسئوالن و كارشناسان معتقدند مخالفت وزارت نفت دولت گذشته با سامانه سهميه

وقت، جويي و اتالف رفع مشكالت آن يك عامل كليدي در بروز مشكل بوده، اما وزارت نفت در دولت جديد به جاي بهانه

ونقل كشور را تأمين نمايد. در بعد مديريت هاي جايگزين، سوخت مورد نياز مجموعه حملبه سرعت تالش كرد با روش

جمهور از ستاد بحران در وزارت نفت سرزده بازديد كرد تا هم بر روند مديريت بحران نظارت كند و رواني هم شخص رئيس

سو، پيگيري مجموعه وزارت نفت براي كاهش ابعاد مشكل و عذرخواهي  هم آرامش رواني به جامعه باز گردد. از ديگر

روز نخست دولت  100رسد كارنامه شخص وزير در همراهي مردم موثر بود. اميد به حل مشكالت به اين ترتيب به نظر مي

پوشي كرد. رست چشمهاي نادها و بعضي تصميمشود از مشكالت، نارساييسيد ابراهيم رئيسي قابل دفاع است، هر چند نمي

تواند به پاشنه آشيل دولت بدل شود. عملكرد دولت در گردد كه ميگيري مشاهده ميها ناهماهنگي در تصميمدر برخي حوزه

ها در كنار تناقض در برخي رابطه با بورس، روند افزايش نرخ دالر و كاهش ارزش پول ملي و موازي كاري برخي دستگاه

ست كه نبايد به سادگي از كنار آن گذشت. هر چند اين مشكالت وجود دارند با اين حال اقداماتي اقدامات دولت، مواردي ا

دهد دولت هاي اخير، نشان ميجمهور با گروهي از اقتصاددانان و اقدامات مشابه در هفتهمانند ديدار چند روز اخير رئيس

  رشناسي شده عزم جدي دارد. براي قرار دادن كشور در ريل پيشرفت با استفاده از اقدامات كا
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  توماني، محل مناقشه دولت و مجلس! 4200حذف ارز 

 تامين آن هدف هرچند شد، كشور اقتصادي سيستم وارد وقتي از توماني 4200 همان يا ترجيحي ارز صفحه اقتصادي:

انتر كاالهاي اساسي و مورد نياز مردم بود اما به دليلي اينكه نه از سور دولت و نه از طرف نهادهاي ناظر بر نحوه هزينه ارز

مخالفان اين ارز،ايجاد رانت، فسادهاي گسترده و هزينه نشدن در محل كرد آن نظارتي صورت نگرفت به مناقشه تبديل شد.

كنند و در مقابل موافقان،مي گويند به لحاظ وضع اقتصادي كشور و حذف آن بيان ميمورد نظر را از جمله داليل خود براي 

البته حذف ارز ترجيحي در مجلس يازدهم و توماني وجود ندارد. 4200اي جز ادامه تخصيص ارز مشكل معيشت مردم،چاره

جمهور وقت قرار رخواست رئيسهاي فراوان با دكليد خورد كه پس از كش و قوس 1400هنگام بررسي اليحه بودجه سال 

ماه از شش ماه نخست سال گذشته  2توماني حداقل تا شش ماه نخست امسال باقي بماند. حال كه حدود  4200شد تا ارز 

ها حذف ارز ترجيحي بار ديگر به محل اختالف نظر دولت و مجلس بدل شده است. شواهد حاكي از آن است كه مجلسي

ها ميآنطور كه مجلسيتوماني دارد. 4200اند اما دولت احتياط بيشتري براي حذف ارز زم كردهعزم خود را در اين رابطه ج

انديشي رئيستا پايان سال جاري ارائه نكرده و در دومين نشست هم 4200اي براي مديريت ارز گويند دولت تاكنون برنامه

هاي دكتر حسين راغفر از حاضرين در اين استناد صحبتتوماني نيز به  4200جمهور با اقتصاددانان براي بررسي حذف ارز 

، تمايلي براي حذف اين ارز ندارد و ، معيشت مردم و ارزش پول مليجسله، دولت به دليل خط قرمزهاي خود همچون تورم

ه البته عالوه براين هر بار موضوع حذف كامل ارز ترجيحي مطرح شده كها بر حذف ارز ترجيحي اصرار دارند.صرفا مجلسي

تاكنون به نتيجه مشخصي نرسيده، و دليل آنهم اينكه دولت به هر دليلي از جمله مالحظاتي در مورد تبعات ناشي از اين 

به همين دليل دولت چندي گيري در اين مورد را به بررسي و اقدام مجلس واگذار كرده است.حذف و آثار منفي آن، تصميم

گيري كند. اما اين بار، مجلس برغم اينكه جلس داد تا در اين باره قانونگذار تصميمپيش اليحه حذف ارز ترجيحي را به م

كنند، تعدادي از آنان نيز تاكيد زيادي بر ها و تورم را گوشزد مي، خطر حذف ارز ترجيحي بر افزايش قيمتبرخي نمايندگان

تر از بين خوانند را هر چه سريعاز طريق آن ميخواهند آنچه فساد و رانت شكل گرفته توماني دارند و مي 4200حذف ارز 

داند كه به گفته يكي توماني را منوط به بررسي و اقدام مجلس مي 4200موضوع ديگر اينكه دولت درحالي حذف ارز ببرند.

 "ب"بند  3از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، حذف ارز ترجيحي نياز به مصوبه مجلس ندارد و براساس جزء 

  تواند هر زمان بخواهد نسبت به حذف ارز ترجيحي اقدام كند.قانون بودجه امسال، دولت مي 1بصره ت

هزار ميليارد تومان از  27يابد و ميليارد دالر افزايش مي 12,6به  8در اليحه ارسالي دولت به مجلس، سقف ارز ترجيحي از 

شود كه اين نوارها به صورت يارانه نقدي نيز پرداخت ميتوماني هم به خا 4200محل منابع حاصل از حذف احتمالي ارز 

را افزايش داده و در  4200كند. درحاليكه اين اليحه تنها سقف تخصيص ارز موضوع، شائبه حذف ارز ترجيحي را مطرح مي

رز ترجيحي و صورت احتمالي حذف اين ارز، يارانه نقدي را جايگزين آن دانسته كه هنوز تصميم دولت براي حذف يا تداوم ا
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توماني چيست و به چه  4200اينكه در صورت حذف اين ارز، مبلغ مورد نظر دولت براي يارانه جديد نقدي در ازاي حذف ارز 

ميليارد دالر ارز ترجيحي براي  9,5از آنجا كه دولت در هفت ماهه امسال معادل .گيرد، اعالم نشده استاقشاري تعلق مي

ماند كه دولت بايد از ميليارد دالر باقي مي 3,1يص داده، در نتيجه در سقف جديد دولت تنها واردات كاالهاي اساسي تخص

تومان نصيب دولت مي 9000هزار ميليارد دالر يارانه نقدي بدهد كه براي هر دالر،  27ميليارد دالر،  3مابه التفاوت اين 

آورد كه هزار ميليارد تومان مابه التفاوت به دست مي 70فروشد، ب ميليارد دالر را به نرخ ميانگين فعلي 3اگر دولت اين شود.

كند كه اين پرسش دهد و بدين ترتيب، دولت به منابع جديد ريالي دست پيدا ميهزار ميليارد تومان آن را يارانه مي 27تنها 

 4200ين جايگزين براي حذف ارز در اين بين، تعيكند آيا قصد تغيير در نرخ ارز واردات كاالهاي اساسي دارد؟را مطرح مي

ها و بازارهاي مختلف بسيار مهم است كه كارشناسان اقتصادي توماني و مديريت تبعات تورمي و منفي حذف آن براي قيمت

توماني برود، زيرا مردم  4200ها را كنترل كند و سپس به سمت حذف ارز معتقدند، دولت بايد ابتدا موج افزايش شديد قيمت

اند كه اجراي اين برنامه ممكن است با شكست مواجه شود و اعتماد شدهها نسبت به دولت بيفزايش مداوم قيمتبه خاطر ا

در همين ارتباط، رئيس كل سابق بانك مركزي، در يادداشتي به بررسي اثرات غيرقابل كنترلي را در جامعه ايجاد كند.

آنگونه كه اعالم شده است ارز ترجيحي دارو، «گفته،  توماني پرداخت كه در بخشي از آن 4200چگونگي حذف ارز 

تجهيزات پزشكي و گندم، قطعا به خاطر اهميت دارو و درمان و نيز ضرورت كنترل قيمت نان، در برنامه حذف قرار ندارد؛ 

همتي در  عالوه بر اين، دكتربنابراين در اين صورت سيستم ارز دو نرخي، با همه ايراداتش همچنان ادامه خواهد يافت.

هايي درباره حذف ارز ترجيحي پرداخته و گفته الزم است تا دولت به اين موارد پاسخ يادداشت خود به بيان ابهامات و پرسش

هاي ذرت، كنجاله، جو و روغن، مبناي ها مبني بر اين است كه در صورت حذف ارز ترجيحي نهادهدهد كه يكي از آن

ها يعني مرغ، تخم مرغ، شير و لبنيات با چه نرخ ارزي خواهد نهايي اين نهاده ها و خصوصا محصوالتمحاسبه قيمت آن

گويد در صورتي كه مابه همچنين، بخش ديگري از يادداشت همتي به جايگزين حذف ارز ترجيحي پرداخته كه ميبود؟

شود؟ آيا براساس آنچه يجاد نميكرد آن انحراف اتفاوت حاصل از حذف اين ارز، اگر نقدي پرداخت شود، آيا در موارد هزينه

شود؟ آيا اطالعات و آمار دقيق از جامعه هدف مورد حمايت ميليون نفر مقصود حاصل مي 40شود با پرداخت به گفته مي

ها توجه توماني است كه دولت بايد به آن 4200موارد ذكر شده در اين گزارش تنها بخشي از ابعاد مهم حذف ارز وجود دارد؟

ل از حذف ارز ترجيحي و پرداخت يارانه نقدي در قبال آن، ابتدا تورم را مهار كند و سپس براي مديريت تبعات كند و قب

*خبر غيررسمي: دولت اليحه حذف ارز ترجيحي را پس ميريزي كند تا منجر به تورم نشود.منفي احتمالي اين حذف برنامه

دي و همچنين دولت و مجلس براي حذف ارز ترجيحي در صدر اخبار درحالي كه موارد اختالفي بين كارشناسان اقتصاگيرد

هاي خبري دست به دست شد مبني بر اينكه دولت در ها و سايتقرار داشت، برخي خبرهاي غيرر سمي در خبرگزاري

ه اين موضوع را سخنگوي هيات رئيسه مجلس اينگونتوماني را به مجلس داده است. 4200خواست عودت اليحه حذف ارز 

  ."دولت فعال درخواستي براي استرداد اليحه حذف ارز ترجيحي از مجلس نداشته است "جواب داد

سيد نظام موسوي افزوده: در اين باره از معاونت قوانين ارز مجلس هم سوال كردم آنها اعالم كردند كه دولت هنوز رسما 

بته برخي از نمايندگان عضو كميسيون برنامه و درخواست استرداد اليحه حذف ارز ترجيحي را به مجلس نداده است. ال

محتواي اين اليحه دولت به مصوبه مجلس نياز ندارد و قانون  1400بودجه مجلس معتقدند كه با توجه به قانون بودجه 

اين بودجه اين اختيار را به دولت داده كه راسا چنين كاري را انجام دهد. به هر صورت هنوز دولت درخواستي براي استرداد 
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اي كه اقتصاد كشور با آن دست به به هرحال به نظر ميرسد با توجه به مشكالت عديدهاليحه از مجلس نداشته است.

گريبان است از يك سو و از طرف ديگر مشكالت معيشتي و در آمد ناچيز اكثريت هموطنان، حذف هر آن چيزي كه دولت 

آيد كه دولت نيز به توماني، همچنان بايد ادامه يابد كه از ظواهر امر بر مي 4200به عنوان يارانه به مردم ميدهد از جمله ارز 

همراه تعداد زيادي از اساتيد و كارشناسان اقتصادي با ادامه تخصيص اين ارز موافق است. لذا بايد بدون اينكه دولت را براي 

ي مردم كه هدف اصلي دولت مستقر اعالم گيري سرزنش كرد، در ادامه راه براي سر و سامان دادن وضع معيشتاين تصميم

  شده، همراهش بود. 
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   كيهان روزنامه - 1400 آبان 23                                        

  
  توماني منجر به خوداتكايي در توليد شكر شد 4200حذف ارز 

جر به خوداتكايي در توليد شكر شد، از توماني من 4200مشاور نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي با بيان اينكه حذف ارز 

اشاره گو با خبرگزاري مهر با وتر نرخ چغندر قند را اصالح كند. سيد جعفر حسيني در گفتوزارت جهاد خواست هر چه سريع

 گذاري محصوالت استراتژيك قرار گرفته اما هنوز تغيير قيمتبه اينكه اصالح قيمت چغندر قند در دستور كار شوراي قيمت

قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم چغندر قند بهاره  1401-1400در اين خصوص انجام نشده است، افزود: براي سال زراعي 

اشاره به اينكه تناسب  تومان بوده است. وي با 1،800تومان و دو ريال تعيين شده در حالي كه قيمت پيشنهادي ما  1،473

هاي سال زراعي جاري رعايت نشده است، گفت: قيمت خريد تضميني دانهگذاري محصوالت استراتژيك براي قيمت در نرخ

روغني كه محصول رقيب چغندر قند هستند افزايش بيشتري داشته و همين موجب گرايش كشاورزان به كشت اين 

هي به توجبي همچنين: افزود طبيعي منابع و كشاورزي صنفي نظام مشاور  محصوالت و كاهش توليد چغندر قند خواهد شد.

تواند گيرد ميگذاري محصول چغندر قند بهاره با توجه به اينكه برداشت آن در پاييز آينده صورت ميتورم انتظاري در قيمت

اشاره به اينكه امسال از محل توليد چغندر قند  عامل مؤثري در عدم استقبال كشاورزان از كشت چغندر قند باشد. حسيني با

شود، ادامه داد: با توجه به افزايش قيمت هزار تن شكر در كشور توليد مي 850ميليون و و نيشكر در مجموع حدود يك 

جهاني شكر هم اكنون توليد اين محصول در كشور مزيت دارد و با توليدي كه انجام شده حدوداً تا تابستان سال آينده نيازي 

توماني از واردات  4200اشاره به اينكه حذف ارز ا ب طبيعي منابع و كشاورزي صنفي نظام مشاور. نداريم  به واردات كشور

توماني منجر به واردات  4200شكر توليد اين محصول را در داخل كشور داراي مزيت بيشتري كرد، ادامه داد: تخصيص ارز 

با احتكار رسيد و كننده هم ارزان نميشد در حالي كه اين كاال به دست مصرفشكر ارزان قيمت و به صرفه نبودن توليد مي

توماني براي واردات اين كاال  4200و كمبود شديد آن در بازار مواجه بوديم و به عبارتي تنها چند نفر از مزيت تخصيص ارز 

تومان است،  500هزار و  12اشاره به اينكه هم اكنون قيمت شكر توليد داخل درب كارخانه حدود مند شدند. حسيني با بهره

تر گذاري خواست هر چه سريعتر از شكر وارداتي است. او از شوراي قيمتد چهار هزار تومان ارزانادامه داد: اين رقم حدو

    جاري دچار مشكل نشود. اصالح قيمت چغندر قند را تعيين تكليف كند تا توليد اين محصول در سال
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   اعتماد - 1400 آبان 23                                        

  
  شود؟ برنج ارزان مي

مسيح كشاورز، دبير انجمن واردكنندگان برنج گفت: با لغو ممنوعيت واردات برنج و ورود محصول جديد به بازار قطعا قيمت 

 برنج قيمت برنج، واردات فصلي ممنوعيت دوره لغو با آيا كه سوال اين به پاسخ در وي يابد.برنج خارجي و ايراني كاهش مي

يابد يا خير، گفت: در دوره ممنوعيت واردات فصلي با كاهش برنج خارجي در بازار مواجه بوديم كه همين مي كاهش بازار در

امر منجر به ايجاد حباب در بازار شد. قطعا ورود محصول جديد تاثير خود را در بازار خواهد گذاشت. اما ميزان تاثيرگذاري آن 

نرخ ارز نيمايي بستگي دارد. وي با بيان اينكه با كاهش قيمت برنج خارجي در بازار به قيمت تمام شده جهاني اين كاال و 

قيمت برنج ايراني نيز كاهش خواهد داشت، گفت: اگر قيمت برنج ايراني بيش از اين افزايش يابد و فاصله معناداري با برنج 

  خارجي پيدا كند، سهم تقاضاي برنج ايراني به بازار برنج خارجي منتقل خواهد شد. 
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   همشهري روزنامه - 1400 آبان 23                                        

  
  درصدي قيمت برنج50رشد 

درصد افزايش يافته است. به گزارش همشهري، رشد 50تا 45بار از ابتداي امسال بين قيمت انواع برنج در ميادين ميوه و تره

شدت افزايش داده و آخرين ه، قيمت اين محصول را در ميادين نيز بهماه گذشت 6پيوسته قيمت برنج ايراني در بازار طي 

دهد قيمت انواع درجه يك برنج مرغوب ايراني در اين بار شهرداري تهران نشان مينرخنامه سازمان ميادين ميوه و تره

هاشمي كه ابتداي امسال  انواع برنج عطري و مرغوب از جمله دم سياه، طارم وهزار تومان رسيده است.50مراكز به كيلويي 

ترين برنج تومان رسيده و ارزان49,500تومان قيمت خورده بود حاال به كيلويي 32,900هر كيلو از آنها در نرخنامه ميادين 

كم هزار تومان قيمت دارد. انواع برنج پرمحصول نيز به همين نسبت افزايش قيمت داشته و دست37معطر ايراني در ميادين 

هزار تومان 29به 19,900درصد بيشتر شده و از 45اند. قيمت برنج نيم دانه معطر هم در اين مدت، گران شدههزار تومان 8

هاي اخير باال برده است. بهاين محصول را در ماه بيني كاهش برداشت محصول امسال برنج كشور قيمترسيده است. پيش

هاي خود گرفت. قيمت انواع برنج مرغوب ايراني در خواربارفروشيويژه در تابستان امسال اين روند رشد و شتاب بيشتري به

ماه 2هزار تن برنج وارداتي تنظيم بازاري در 150ها هزار تومان رسيده و دولت براي كاهش قيمت65تا 60سطح شهر به 

و 12,500با قيمت هركيلو  ترتيببار بههاي تايلندي و هندي تنظيم بازاري در ميادين ميوه و ترهاخير توزيع كرده است. برنج

  رسند.تومان به فروش مي18,500
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   اطالعات روزنامه - 1400 آبان 23                                        

  
  هاست منابع طبيعي زنگ خطرنابودي زيستگاه  تغيير كاربري

زيست با بيان اينكه براثر تغيير كاربري ها در   زيست طبيعي وتنوع زيستي سازمان حفاظت محيط  سرپرست معاونت محيط

از دست دادن تقريبا تمامي زيستگاه هاي خود هستيم چون قانوني براي حفاظت در  خارج از مناطق حفاظت شده در حال

هزار راس افزايش تعداد كل و بز، جبير و گورخر داشته باشيم اما 100اين مناطق وجود ندارد، اظهار داشت:بايد سالي حداقل 

بسيار باال ست چون تعداد اسلحه دست مردم نداريم، زيرا بخش زيادي از آنها شكار مي شوند، بنابراين عدد شكار غيرمجاز 

  زياد است و فشنگ هم توزيع... 

هزار راس كل 200به گزارش ايرنا، حسن اكبري در نشست خبري آنالين، افزود: بر اساس آخرين سرشماري صورت گرفته 

ي دهد ،در حالي كه نيمي و بز، جبير و گورخر داريم. سالهاست كه آمارها در همين حدود است و افزايش زيادي را نشان نم

هزار راس افزايش داشته باشيم اما نداريم. بخش كوچكي از افزايش جمعيت 100از آنها ماده هستند و بايد سالي حداقل 

شود اما بخش زيادي از آنها شكار مي شوند. وي ادامه داد: چالش بعدي كه با آن مواجهيم توسط گوشتخوران استفاده مي

رگ خاموش حيات وحش را به دنبال دارد. با توجه به تغيير اقليم بخش هاي زيادي از مناطق توان تغيير اقليم است كه م

اجباري را به همراه دارد. زماني كه خود را از دست مي دهند و چه بسا بخش زيادي از دست داده اندو اين مساله كوچ هاي 

ا نشان مي دهد در آينده بخش هاي زيادي از زيستگاه زمين گرم تر مي شود پوشش گياهي نيز از بين مي رود، مدلسازي ه

هاي مركزي و شرق كشور را از دست خواهيم داد و براي حفاظت از گونه هاي اين مناطق بايد از اكنون برنامه ريزي داشته 

، سناريو چيني كنيم و باشيم. اكبري تاكيد كرد: براي اين منظور نياز داريم در زمينه تاثير تغيير اقليم بر مناطق و زيستگاه ها

اينكه چه كارهايي بايد انجام دهيم تا كمترين آسيب متوجه تنوع ژنتيكي مناطق شود. همچنين بايد ميزان برداشت از 

درصد 11رويشگاه ها متناسب انجام شود تا توان مناطق از بين نرود. سرپرست معاونت محيط زيست طبيعي سازمان گفت: 

تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست قرارداردكه در خوش بينانه ترين حالت  خاك كشور مناطق حفاظت شده و

 80درصد ديگر بايد برنامه داشته باشيم. مرگ 70، در حالي كه بايد براي درصد تنوع زيستي را در خود جاي داده است30

ر موجود زنده در جاده هاي كشور هزا80كشور وي افزود: ساالنه در كمترين حالت بيش از هزار موجود زنده در جاده هاي 

زير چرخ خودروها از بين مي روند. اين عدد بااليي است، اما بستر قانوني براي اينكه حداقل مطالبات را در اين زمينه داشته 

باشيم نداريم؛ بنابراين تخريب زيستگاه ها به بخش زيادي از تنوع زيستي كشور آسيب وارد مي كند. از طرفي تكه تكه 

يستگاه ها باعث مي شود تعداد زيادي از گونه ها كه قلمرو وسيع دارند با خروج از زيستگاه از بين بروند؛ چون با شدن ز

خطرات زيادي مواجه مي شوند كه اين مساله درباره پلنگ و انواع گوشتخوران بزرگ صدق مي كند. وي تاكيد كرد: براي 

هيم كه البته در اين راه با مخالفت دستگاه هايي مواجه مي شويم ،اما اين منظور بايد مناطق حفاظت شده خود را افرايش د
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به دنبال اين هستيم كه قانون جامع حفاظت از تنوع زيستي كشور را دنبال كنيم؛ گرچه ممكن است زمان بر باشد، اما در 

آسيب وارد مي كند،  اين قانون به دنبال آن هستيم كه هر دستگاهي كه در طبيعت فعاليت مي كند و به تنوع زيستي

مسئوليت خود را بپذيرد و در احيا و پيشگيري از اين روند اقدام كند كه اميدوارم اين همراهي را از سوي مجلس و دولت 

داشته باشيم. وي درباره شكار غيرمجازهم گفت: شكار غير مجاز عموما تابع اخالق و قواعد خاصي نيست. مثال فرد فقط 

شايد برخي فقط براي را شكار نمي كند، بلكه ماده، بره و حتي حيوان بارداررا هم شكار مي كند. گونه نر يا حيوان مسن 

برخي از روي لجبازي و شايد بخش كمي هم از روي فقر اين كار را مي كنند اما در هر حال بايد بتوانيم اين وضع را لذت، 

ان وارد مذاكره شويم و هم بخش آموزش و فرهنگسازي را ساماندهي كنيم . براي اين منظور در نظر داريم هم با شكارچي

تقويت و مديريت كنيم. مي خواهيم روي جوامع محلي كار كنيم. در كشور دهها بلكه صدها هزار كشاورز داريم كه به علت 

سمت درآمد حمله حيات وحش به مزارع يا دام هايشان خسارت مي بينند كه بايد بتوانيم تنوع زيستي را در اين بخش ها به 

زايي ببريم تا منافع آن به جوامع محلي برسد. بايد به سمت مشاركت جوامع محلي در حفاظت از تنوع زيستي پيش برويم. 

در حفظ تنوع زيستي كشور نقش داشته باشد. هر چه به سمت مصرفگرايي برويم اكبري تاكيد كرد: هر شهروندي مي تواند 

بايد بستر درآمد زايي از منابع زيستي مانند توريست را فراهم كنيم تا منافع آن به زيستگاه هاي بيشتري تخريب مي شود. 

كه شفاف عمل كنيم . وي تصريح كرد: تا جايي كه امكان دارد تالش مي جوامع محلي بر گردد. در اين راه تالش مي كنيم 

تيم تا كار حفاظت كامال علمي و مستدل پيش هسكنيم كار غير علمي انجام ندهيم از اين رو در حال مذاكره با دانشگاه ها

عنوان منطقه حفاظت شده در كشور وجود دارد كه بيش از  309برود. افزايش مناطق چهارگانه اكبري گفت: اكنون 

درصد از خاك كشور را به عنوان مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان 11ر6ميليون هكتار مساحت دارد و حدود 19

و ذخيره گاه هاي زيست ميليون هكتار منطقه شكار ممنوع، تاالب ها 13مل مي شود. همچنين حفاظت محيط زيست شا

. وي افزود: برنامه ما كره داريم اما آن بخشي كه براي حفاظت از آنها قانون داريم مناطق چهارگانه تحت مديريت است

ه هستند ابزار قانوني براي پيشگيري از تخريب و آزاد كه خارج از مناطق چهارگان افزايش مناطق چهارگانه است. در مناطق

نابودي حيات وحش نداريم . اگر در مناطق آزاد تخلف شكار اتفاق بيفتد و خبرش به ما برسد برخورد خواهيم كرد. از سوي 

ود و ديگربراي مقابله با هجمه اي كه از طريق راهسازي و فعاليت هاي كشاورزي به زيستگاه هاي مناطق آزاد وارد مي ش

بخش عمده اي از تنوع زيستي كشور را به نابود مي كشاند، برنامه چنداني نداريم. اكبري در پاسخ به اين سئوال كه افزايش 

سطح مناطق حفاظت شده تحت نظارت سازمان محيط زيست در شرايطي كه امكان مديريت آن در سازمان وجود ندارد به 

اي حفاظت شده اعالم شود ديگر امكان واگذاري و امكان اجراي طراحمنطقهگيرد، توضيح داد: وقتي چه دليل انجام مي

اي ندارد و اين ابزار قانوني خود به نوعي مديريت است. اين مقام مسئول درباره ضرورت بازنگري در نحوه هاي توسعه

بگيريم. اين كار خيلي ايم جلو تغيير كاربري را در اين مناطق حفاظت از مناطق حفاظت شده، گفت: دست كم توانسته

است. وي افزود: در مديريت مناطق حفاظت شده اشكاالت اساسي وجود دارد اما با افزايش مناطق جلو تغيير كاربري» هنر«

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست واگذاري اراضي در مناطق 16اساس ماده گيريم. اكبري اضافه كرد: برها را مي

برداري از اين مناطق داده مي شود و سازمان ع است و تنها در شرايط خيلي خاص مجوز بهرهطور كلي ممنوحفاظت شده به

بازرسي و ديوان محاسبات نظارت زيادي بر عملكرد ما در اين مناطق دارند. وي با اشاره به تاثير تغيير اقليم بر مناطق و 

ايي از مناطقي كه ضعيف تر هستند براثر تاثير زيستگاه ها گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه تا چند دهه آينده بخش ه
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تغيير اقليم توانايي خود را از دست مي دهند، بنابراين بايد به سمت مناطق بهتر با توان باالتري برويم؛ از اين رو اگر سازمان 

شكار پرنده نظاممرتبط با ما همراهي كنند، عرصه هاي حفاظتي را افزايش خواهيم داد تا بهتر حفاظت شوند. پروانه هاي 

مند مي شود اكبري درباره شكار حيات وحش اظهار داشت: درباره شكار بايد چند نكته را روشن كنيم. اول اينكه بايد ارزيابي 

دقيقي از وضع موجود داشته باشيم كه بر اين اساس در حال جمع بندي كارهايي هستيم كه در گذشته انجام شده است. دوم 

كاري انجام شود با اين نگاه دنبال مي كنيم كه از محل درامد آن بتوانيم حفاظت را افزايش دهيم و اينكه اگر قرار است ش

وضع جمعيت گونه اي را بهتر حفظ كنيم و اگر قرار باشد اين اتفاق نيفتد بايد دوباره در زمينه شكار سناريو چيني كنيم. وي 

ن محيط زيست تاكنون صادر كرده است موافق نيستيم چون ارزيابي گفت: درباره پروانه شكار پرنده با اين روندي كه سازما

دقيقي از پرندگان نداريم. تاكنون هم روال صدور پروانه شكار به اين صورت بود كه به هر تعدادي كه مراجعه مي كردند به 

گ هاي بدون صاحب همان تعداد هم مجوز صادر مي شد كه قرار است ديگر نظامند شود . وي با اشاره به معضالتي كه س

به وجود مي آورند هم گفت: اگر بخواهيم صرفا با نگاه اخالقي محض مديريت سگ هاي بي صاحب را پيش ببريم دچار 

مشكالت بزرگتري مي شويم. سگ ها مخزن ويروس هاري هستند و اگر چرخش اين ويروس اتفاق بيفتد نه فقط به حيات 

غذا دادن به اين حيوانات كار درستي نيست و دست بردن در چرخه طبيعي  وحش بلكه به انسان هم آسيب وارد مي كنند،

زندگي آنها ست كه به تكثير بيشتر آنها كمك مي كند . واگذاري مرجعيت تنوع زيستي به وزارت كشاورزي وي درباره 

مانند وزارت ي واگذاري مرجعيت تنوع زيستي از سازمان محيط زيست به وزارت جهاد كشاورزي گفت: هر چند مجموعه ا

جهاد كشاورزي در سطح كالن مي تواند امكانات خوبي را براي مرجعيت كنوانسيون تنوع زيستي به كار بگيرد اما در استان 

ها مجموعه هاي جهاد كشاورزي عمدتا كارشان اجرا و حمايت از كشاورز است بنابراين در استان ها اين امكانات كمتر در 

قرار مي گيردو در اين زمينه خروجي نمي بينيم. اكبري ادامه داد: قطعا اگر محيط زيست سالمي  اختيار مرجعيت تنوع زيستي

نداشته باشيم زندگي سالمي هم نخواهيم داشت.وقتي حال پلنگ خوب است يعني حال طعمه هاي آن خوب است و اين 

ي جايگاه مهمي دارد كه بر اين اساس قرار يعني اينكه پوشش گياهي در شرايط خوبي قرار دارد بنابراين مرجعيت تنوع زيست

است با وقت و قدرت بيشتري مسائل را دنبال كنيم با نگاه علمي تر از تمام ظرفيت هاي علمي كشور كمك بگيريم تا بر 

غلبه كنيم. وي درباره تاثير تغيير اقليم برمحيط زيست توضيح داد: به علت تغيير اقليم در برخي مناطق از چالش ها 

درخت خشك شده است، بنابراين تغيير اقليم جدي است. علم مي گويد ما دچار تغيير اقليم شده ايم. 8خت بادام كوهي در10

گزارش سازمان هاي جهاني نشان مي دهد كه در ماه هاي فروردين، ارديبهشت و خرداد دماي سطح زمين نسبت به سال 

كه پوشش گياهي دوام نمي آوردو مدلسازي نشان مي دهد كه  ،بنابراين طبيعي استگذشته چهاردرجه افزايش يافته است

سال آينده از بين خواهد رفت. وي گفت: تغيير اقليم يك چالش جهاني و موضوع 10پلنگ در براثر تغيير اقليم زيستگاه هاي 

نكه اثرات آن را بر بسيار پيچيده اي است كه روي اقتصاد و امنيت غذايي اثر مي گذارد و امري اجتناب ناپذير است اما اي

زيستگاه ها كمتر كنيم در اين فكر هستيم كه براي مناطق حفاظت شده مناطق بينابيني تعريف كنيم وجاهايي كه فكر مي 

كنيم اثرات تغيير اقليم زودتر آشكار مي شود كريدوري تعريف كنيم تا ذخاير آسيب نبينند. وي تاكيد كرد: مساله بعدي 

مراتع است. به همين ميزان كه رويش كم مي شود بايد برداشت گياهان هم كاهش يابد كه مي تجديد نظر در برداشت از 

تواند با كاهش دام همراه باشد. انجام طرح هاي معيشتي هم مي تواند در حفاظت از عرصه هاي طبيعي تاثيرگذار باشد كه 

  مرتبط هستيم. در فكر اجراي ان با همكاري دستگاه هاي 
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