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مثقالطال

مردم پزشکان
بدون دستگاه پوز را
به سازمان مالیاتی
معرفیکنند

قی

م
ت فر توکار

زرتوس مدل ZF11S
10,500,۰۰۰

زهرا طوسی دولت میگوید
با اصالح نرخ ارز و توزیع عادالنه
نظام یارانهای ،میخواهد به ثبات
دو کفه ترازوی بازار مرغ که گاهی
به نفع تولیدکننده و گاه به نفع
مصرفکننده باال و پایین میرود،
کمک کند .تولیدکنندهها بهدنبال تولید اقتصادی
هستند که سودشان را تضمین کند و مردم بهدنبال
یک پروتئین به صرفه و ارزان تا سبد خانوارشان از
گوشت خالی نشود.
تا پیش از ایــن تأمین درصــد باالیی از جوجههای
یکروزه از نژادهای وارداتــی و متکی بودن کشور به
واردات خوراک دام ،تولید کشور را به منابع محدود
ارزی گره زده بود و در شرایط بحرانی بازار پروتئینی
کشور را با کمبود مواجه میکرد .این روزها اصالحات
اقتصادی و حذف ارز ترجیحی نیز به عامل دیگری
برای تنش در بازار مرغ بدل شده است .از کارشناسان
پرسیدیم آیا میتوان تولید مرغ و نهادههای دامی را
با تکیهبر ظرفیتهای داخلی تأمین و تولید کرد تا
دچار این حجم از وابستگی به خارج نشد و بهتبع آن
نوسانهای قیمتی هم نداشته باشیم؟
داوود صادقی ،تحلیلگر مسائل حوزه کشاورزی در
گفتوگوباخبرنگارمادربارهاقدامهایالزمبرایتولید
مرغ ارزان و کیفی در کشور میگوید :چند نکته در این
میان باید روشن شود؛ یک بحث موضوع دانههای
روغنی اســت که بخشی از آن بــرای کارخانههای
روغنکشی میرود و کنجالهاش برای نهادههای دامی
استفاده میشود و بحث بعدی مرغ بومی آرین که
تا پیش از توسل دولتمردان به سیاستهای وارداتی
بیشترین سهم از بازار کشور را در اختیار داشت.

◾

◾قابلیت کشت کلزا در 15استان کشور
صادقی با اش ــاره به برنامه ششم توسعه که برای
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59.810.000

طال ۱۸عیار

سال سی و پنجم

شماره 9815

 13.815.000ربعسکه

مــعــاون وزی ــر اقتصاد در خــصــوص اســتــفــاده از روش
کارت به کارت از سوی برخی اصناف و مشاغل به جای
دستگاههای پوز گفت :مطبهای بسیاری از پزشکان
میگویند دستگاه پوز ندارند و بیمار را مکلف به کارت
به کارت یا ارائــه پول نقد میکنند اما امسال در قانون
بودجه همه پزشکان مکلف شدهاند حتما ًاز دستگاههای

آژینه مدل FG701
۱۲,۱۸۰,۰۰۰

 50.020.000نیمسکه

 79.950.000سکه

پوز استفاده کنند در غیر این صورت تخلف محسوب
شده و قانون ضمانت اجرا برای آن تعریف کرده است.
وی افــزود :سامانه گــزارشدهــی مردمی یا سوتزنی را
در سامانه سازمان امور مالیاتی اعالم کردهایم تا فرار
مالیاتی را اعالم کنند؛ بر اساس اطالعات دریافتی مردم،
کارشناسان سازمان امور مالیاتی نتیجه این سوتزنیها

وین سان مدل 701G
13,000,۰۰۰

سینجر مدل 8617A
۷,000,۰۰۰

کارشناسان در گفتوگو با قدس پیشنهاد دادند

راهکارهاییبرایارزانشدنمرغ

تکتکمحصوالتکشاورزیازجملهدانههایروغنی
هدفگیری شده بود میافزاید :مثال ًاین برنامه برای
کلزاحدود 900هزارتنتولیددرنظرگرفتهبودولیمابه
حدود یکسوم اهداف برنامه هم نرسیدیم .دانههای
روغنیهمکهنهادهداممیشودتقریبا ًبههمینشکل
است اینها دالیــل مختلفی دارد ولی ظرفیتش در
کشور موجود است .مثال ًکلزا یک محصولی است
که در تناوب با غالت مثل گندم کشت میشود و یک
محصولبهشدتکمآببرومتناسبباشرایطکشور
استودرحدود 15استانکشورماقابلیتکشتدیم
وجودداردولیمتأسفانهازاینظرفیتاستفادهنشده
و ما متکی به واردات نهادههای دامی شدیم که هم
ارزبری باالیی دارد و هم با حذف آن قیمت تما م شده
محصوالتافزایشپیداکرد.

◾

 139.940.000دالر (سنا)

◾اشتباه مضاعف دولت با واردات کنجاله دامی

ایــن کــارشـنــاس مسائل ک ـشــاورزی بــا بـیــان اینکه
متأسفانه قیمتگذاری که پیشاز این روی دانههای
روغـنــی میشد بـ ه شــدت پایین بــود و ک ـشــاورزان
رغبتی برای کشت این دانهها نداشتند میافزاید:
با هدفمند شدن یارانهها ما میتوانیم برای حمایت
از تولید داخل قیمت دانههای روغنی را متناسب با
قیمتهایجهانیتعیینبکنیمتاانگیزهبرایکشت
این محصوالت باال برود .صادقی میافزاید :با اجرای
سیاستهای وارداتی نادرست ما حتی دانه روغنی
هم وارد نکردیم که روغن آن را بگیریم و کنجالهاش را
کراست
هم برای خوراک دام استفاده کنیم ،بلکه ی 
سراغکنجالهسویارفتیمکهمحصولنهایینهادهدام
است و این یعنی اشتباه مضاعف.

252.448

را اعالم خواهند کرد.
منظور تأکید کرد :در حال همکاری و هماهنگی با بانک
مرکزی هستیم تا حسابهای تجاری و شخصی تفکیک
شود؛ خود مؤدی باید حساب تجاریاش را به سازمان
امور مالیاتی و به بانک مربوط اعالم کند و بر این اساس
به تراکنشهای آن حساب استناد خواهیم کرد.

سینجر مدل 7616A
۷,900,۰۰۰

تحلیلگر مسائل حــوزه کـشــاورزی میگوید :طرح
خوداتکایی دانههای روغنی از دهه 80با تأکید رهبری
شروع شد و در مقاطعی موفقیتهایی هم داشت
ولی متأسفانه این طرح خوداتکایی هم به خاطر
قیمتگذارینادرستدرخریدتضمینیوکمرغبتی
ک ـشــاورزان ادام ــه پیدا نکرد .دولــت بهتر اســت با
قیمتگذاری مناسب بهجای حمایت از کشاورز
خارجی پشتیبان کشت محصوالت راهبردی در
کشور باشد.صادقی تأکید میکند :برخی میگویند
خودکفاییدرمحصوالتآببربهدلیلاقلیمخشک
کشورمان ممکن نیست ولی این طور نیست و ما
استانهای پربارشی داریم و میتوانیم با یک الگوی
کشت درســت این محصوالت را در این استانها
کشت کنیم ،در استانهای کمبارش هم با جلوگیری
از اتالف آب در شبکههای فاضالب میتوانیم آب
جدید خلق و محصوالت راهبردی کشت کنیم.

◾

درهم امارات (سنا)

68.740

◾آرین مرغ به صرفه و اقتصادی اما داخلی
این تحلیلگر مسائل حوزه کشاورزی با بیان اینکه
کشور ما جــزو پنج کشور دارن ــد ه مــرغ الیــن یا مرغ
مادر به نام آرین است میگوید :ما ادبیاتی داریم در
طیور به اسم مرغ سایز که طبق آن مرغ باید یک وزن
مشخصی داشته باشد و هر مرغی که وزنش بیشتر
است سالمتر نیست ،مرغ الین آرین که در کشور
ماست این ویژگی را دارد ولی متأسفانه اصــاح و
ترویج این نژاد به حال خود رها شده است.
به گفته وی ،این الین از اول انقالب در بازار بوده و زمانی
عمدهبازارکشورراتغذیهمیکردهاست؛امامتأسفانه
بهعلتبرخیسوءمدیریتهاایننژادبهحاشیهرانده
شد و نژادهای گوشتی خارجی جای آن را تصاحب
کردند .وی میافزاید :مــرغ آریــن از نــژادی اســت که
میتواند ما را از واردات جوجه ی ـکروزه و نــژاد راس
انگلستان بینیاز کند ولی به آن بیتوجهی میشود،

دینارعراق (سنا)

172

خبر
خوب

سینجر مدل 7800
8,700,۰۰۰

در حالیکهاینمرغیکنژادمقاوماستکههمنهاده
کمتری مصرف میکند و هموزنش متناسب است و
هماینکهظرفیتشدرداخلوجوددارد.

◾

◾احیای نژاد آرین با حمایت از مرغداریهای پیشرو

صادقی با اشاره به اینکه از دهه  70که واردات نژاد
راس و برخی نژادهای دیگر شدت گرفت مرغ آرین
بــازار خــودش را از دست داد میافزاید :مرغ آرین
میتواند با حمایت دولــت از مرغدارهایی که برای
احیای ایــن نــژاد داوطلب میشوند دوبــاره جایگاه
خودش را در بازار کشور بدست آورد.
بهگفتهویتولیدوبهبودژنتیکیمرغاستانداردآرین
میتواند کاهش واردات ،خوداتکایی ،تکمیل زنجیره
تولید و تضمین امنیت غذایی کشور را در فراوردههای
پروتئینی پرمصرف رقم بزند.

◾

◾بالتکلیفی پرورشدهندگان با حذف ارز ترجیحی
محمد یوسفی ،رئیس انجمن پرورشدهندگان مرغ
گوشتی در گفتوگو با خبرنگار ما دربــاره وضعیت
مرغ در کشور با اشاره به بالتکلیفی پرورشدهندگان
مرغ با حذف ارز ترجیحی میگوید :منتظر هستیم
ببینیم که با این قیمتها دولت نهاده را با چه ارزی در
اختیار مرغداریها قرار میدهد.
یوسفی با اشاره به اینکه70درصد از نهادههای طیور
وارداتی است میگوید :پیشتر که نهادهها با ارز4200
وارد میشد قیمت مرغ برای مصرفکننده کیلویی
 32هزار تومان بود اگر قرار باشد با ارز نیمایی وارد
بشود یا آزاد ب ه اندازه تفاوت بین ارز  4200تا نیمایی
یا آزاد ،بر قیمت مرغ افــزوده میشود؛ یعنی مرغ
 32هزارتومانی 60هزار تومان میشود.
یوسفی افــزود :در حــال حاضر مشغول مذاکره با
دولت هستیم تا هم سود تولیدکننده در نظر گرفته
شود هم قدرت خرید مردم دیده بشود.

 ۶۵۰هزار
مشترک
بدمصرف برق
داریم

علی اکبر محرابیان،
وزیر نیرو گفت :بیش
از ۷۵درصد مردم
الگوی مصرف برق
را رعایت میکنند و
از ۲۵درصد مابقی
نیز حدود  ۱۷تا ۱۸
درصد در محدوده
الگو هستند .وی
افزود :بدمصرفها
عمدت ًا کنتور
هوشمند دارند و
اگر رعایت نکنند،
برقشان محدود
خواهد شد.
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اقتصاد

