
 

چرتکه
هوشمندسازی پاسخی به چالش 

مدیریت منابع انرژی
کشور،  در  طبیعی  گاز  مصرف  فزاینده  رشد  اقتصاد-  بخش 
فرسودگی شبکه زیرساختی، عدم سرمایه گذاری و تحریم ها، در 
کنار بی توجهی به مدیریت منابع انرژی، بحران امروزی کشور 
در حوزه انرژی را پدید آورده اند، از همین رو در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱، شرکت ملی گاز ایران موظف شده است که برای 
و  گاز  توزیع  راستای هوشمندسازی  در  الگوی مصرف،  اصالح 
اقدام  اولویت مشترکان پرمصرف  با  نصب کنتورهای هوشمند 
و مدیریت  »پلتفرم کنترل  از  تازگی  به  راستا  کند، در همین 
دوشنبه  است  قرار  و  شده  رونمایی  گاز«  کنتورهای  هوشمند 
ششم تیرماه نخستین رویداد توسعه همکاری های دانش بنیان 
در استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی برگزار شود. در 
همین راستا مهدی عرب زاده یکتا از نقش آفرینان پلتفرم کنترل 
و مدیریت هوشمند کنتورهای گاز در گفتگو با ایسنا، توضیحاتی 

در این باره ارایه کرد.
او اظهار کرد: در شرایط کنونی که کمبود منابع انرژی به حالت 
بحرانی رسیده و از مرزهای توجیهات عملکردی و تجاری سازی 
هم گذشته تنها یک گزینه روی میز است و آن هم »کنترل 
مصرف« است، ما اکنون نیازمند خط مشی مناسبی هستیم که 
در اوج بحران کنونی به فروکش کردن مصرف بی رویه و خارج از 

کنترل منابع انرژی در کشور بیانجامد.
دارد،  اهمیت  چیزی،  هر  از  بیش  که  آنچه  امروز  افزود:  وی 
ما در  تجربه  است.  بهای مصرفی  گاز  قیمت  پویای  محاسبات 
هوشمندسازی نشان می دهد نه تنها می توانیم کنترل مصرف 
پیش  مدل  می توانیم،  همزمان  بلکه  کنیم  هوشمند  را  گاز 
پرداخت را اجرایی کنیم، بگونه ای که پس از این، بتوان قبوض 
صادره و یا تعرفه گذاری گاز بها را برپایه قیمت گذاری های پویا 
به جامعه مصرف کننده، ارائه کنیم. امروز این ظرفیت در کشور 
هست و حتی به فراخور نیازها و رویکردهای آتی به کنتورهای 
گاز می توانیم قابلیت های بیشتری از هوشمندسازی را توسعه و 

پیاده سازی کنیم.
رویکردهای  از  یکی  کرد:  تاکید  هوشمند  صنعت  کنشگر  این 
مهمی که تا به امروز از آن غفلت شده رویکرد حل مسئله از 
منظر و نگاه اکوسیستمی است که ارزش را برای همه ذی نفعان، 
ذی نفوذان و ذی حقان این حوزه ایجاد  کند. این امر در دنیای 
مدل های  معرفی  با  دنیا  امروزه  است.  دستیابی  قابل  امروز 
متفاوتی از اقتصاد پلتفرمی، به این خاستگاه مهم پاسخ داده و 
جا دارد شرکت ملی گاز ایران، در نقشه راه توسعه ای خود به این 

بخش، نگاه ویژه ای داشته باشد.

کنتورهای هوشمند گاز چه کار می کنند
بهینه  از منظر کنترلی و مدیریت  عرب زاده یکتا تصریح کرد: 
مصرف انرژی و افزایش بازدهی، الزم است که فراگرد اندازه گیری 
دقیق داده ها و پردازش برخط آنها را در حوزه انرژی پیاده سازی 
کنیم و در این راستا کنتور هوشمند گاز محصول کاملی که در 
آن، داده ها از کنتور بواسطه شبکه دسترسی رادیویی اینترنت 
)پادیوت(  زیرساخت  فناپ  اشیاء  اینترنت  سامانه  بسوی  اشیا 
شده  مطرح  نیازمندهای  مطابق  ادامه،  در  و  می شود  ارسال 
بسوی  ایران  گاز  ملی  شرکت   )RFP( پیشنهادی  طرح  از 

سامان های باالدستی گسیل می شوند.
وی ادامه داد: این اتفاق امکانی فراهم می کند که رصد همزمان 
میزان مصرف از یک سو و اختالالت و اتفاقات در شبکه گازرسانی 
از سوی دیگر، همزمان برای بهره برداران و مشترکان خانگی و 
صنعتی نمایان بشود، زیرساختی که افزون بر قابلیت های اعالم 
شده؛ می تواند در تعیین عادالنه تعرفه و توزیع درست و مناسب 
ملی  شرکت  مشترکان  به  مصرف  اوج  زمان  در  بویژه  منابع، 
این سازوکار عالوه بر حذف  او  ایران کمک کند. به گفته  گاز 
قبوض کاغذی، هزینه نگهداری شبکه را هم کاهش می دهد و 
بهره وری تجهیزات سمت مشتری را افزایش می دهد، چون در 
کنتورهای هوشمند می توانیم در لحظه و بصورت برخط، سیستم 
اندازه گیری محلی یا همان کنتورهای هوشمند را تست و محل 
خطا را تشخیص و میزان آن را محاسبه کنیم و برای رفع آن 

اشکال، از راه دور اقدام کنیم.
او تاکید کرد: یکی دیگر از مزیت های هوشمندسازی کنتورهای 
آمار  پایه  بر  است.  درآمد  بدون  گازهای  مصرف  کاهش  گاز، 
رسمی، ساالنه ۲ میلیارد مترمکعب گاز گمشده در شبکه گاز 
کشور داریم که عمدتا به دلیل دستکاری کنتور توسط مصرف 
می افتد.  اتفاق  کنتورها  در خوانش  انسانی  یا خطای  و  کننده 
از چنین دستکاری هایی  ارسال هشدار  با  گاز  کنتور هوشمند 
در  انسانی  عامل  با حذف  دیگر  سوی  از  و  می کند  جلوگیری 

خوانش کنتور، ضریب خطای محاسباتی را کاهش می دهد.
میزان  گاز  هوشمند  کنتورهای  گفت:  پایان  در  یکتا  عرب زاده 
و  اطالع مصرف کننده رسانده  به  لحظه  را در  استفاده  نحوه  و 
او را در فرایند مدیریت منابع انرژی سهیم می کند. اما یکی از 
ویژگی های مهم این تیپ از کنتورها، کنترل پذیر بودن آنها از 
راه دور است که با اتصال به حس گرها در زمان حوادث طبیعی 
امکان تشخیص در لحظه و قطع گاز از راه دور را دارد، بدین 
ترتیب می توانیم از بروز انفجار و سایر حوادث احتمالی جلوگیری 

کنیم.
دانش بنیان  همکاری های  توسعه  رویداد  نخستین  است  قرار 
چهار  در  طبیعی  گاز  توزیع  نظام  هوشمندسازی  استقرار  در 
داده،  انتقال  زیرساخت های  هوشمند،  کنتور  موضوعی،  محور 
با  تنظیم گری  و  مقررات  و  الزامات  و  داده  تحلیل  پلتفرم های 
حضور وزیر نفت، معاون علم و فناوری رییس جمهوری، مدیر 
نمایندگان  برخی  و  ایران  گاز  ملی  شرکت  معاونان  و  عامل 

کمیسیون انرژی مجلس برگزار شود.
استقرار  در  دانش بنیان  همکاری های  توسعه  رویداد  این 
بخش  دو  شامل  طبیعی  گاز  توزیع  نظام  هوشمندسازی 
نمایشگاهی و ارائه محور است، در بخش نمایشگاهی شرکت های 
فعال در زنجیره ارزش هوشمندسازی و اندازه گیری هوشمند، 
بنابراین  نمایش می گذارند،  به  را  توانمندی و محصوالت خود 
مدیریت  و  کنترل  پلتفرم  بخش  این  در  محصول  مهم ترین 
هوشمند کنتورهای گاز است که قرار است وارد فاز اجرایی شود. 
این محصول حاصل همکاری گروه های مختلف است، از دانشگاه 
خاتم، کنتورسازی اکباتان، ایرانسل تا شرکت فناپ زیر ساخت 
که پلتفرم هوشمند این پروژه را مبتنی بر اینترنت اشیا طراحی 

و پیاده سازی کرده است.
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نقش مخرب بنگاه های امالک در بازار مسکن

 مردم قربانی داللی بنگاهداران
قیمت های  با  مسکن  غیرواقعی  عمدتا  آگهی های  ثبت  اقتصاد-  بخش 
نجومی با هدف القای رشد قیمت ها، خرید مسکن از افرادی که نیاز مالی 
فوری داشته و فروش آن به قیمت بسیار باالتر و... تنها برخی از ترفندهای 
این دالل های به ظاهر مشاور در آشفته بازار مسکن برای کسب سودهای 

هنگفت است.
ده ها  ایران  اقتصاد  ایرنا،  گزارش  به 
و  باال  تورم  گرفتار  که  است  سال 
بروز  است. عمده دالیل  نوسانی  البته 
و  پول  افسارگسیخته  رشد  تورم،  این 
نقدینگی و همچنین ناترازی های مالی 
به ویژه ناترازی مالی دولت بوده است. 
این عوامل در کنار عواملی دیگر، تورم 
باال را به یک بیماری مزمن در اقتصاد 
کشور تبدیل کرده است که تا کنون 
هیچ دولتی موفق به درمان نهایی آن 

نشده است.
رشد سریع قیمت ها به دلیل تورم باال 
جمله  از  دیگر  عوامل  برخی  کنار  در 
بازار،  بر  نظارت  سازوکارهای  نبود 
در  را  کاذب«  سازی  »قیمت  چالش 
بازارهای مختلف کشور ایجاد و تشدید 
مسئله  این  کامل  نمود  است.  کرده 
مسکن  بازار  در  به وضوح  می توان  را 

مشاهده کرد.
دالل هایی در پوشش مشاوران 

امالک
یکی از نکات عجیب بازار مسکن، رشد 
معامالت  بنگاه های  تعداد  تصاعدی 
قدرت  شدید  کاهش  وجود  با  ملکی 

خرید مردم و در نتیجه تعداد معامالت امالک است. رشد ۴۰ برابری تعداد 
افت  وجود  با  گذشته  سال   ۳۰ طی  شده  ثبت  ملکی  معامالت  بنگاه های 
محسوس قدرت خرید مسکن مردم، معمای چگونگی ادامه حیات اقتصادی 
این بنگاه ها را در ذهن ایجاد می کند. این معما البته با نگاهی به بازار مسکن 

و وضع فعالیت بنگاهداران در این بازار به سادگی حل می شود.
با هدف کسب سودهای  بازار در نقش دالل  به  بنگاهداران  ورود مستقیم 
کالن، مهم ترین انگیزه آنها برای فعالیت در حرفه مشاوری امالک است و 
البته تنها دلیل رشد برق آسای این بنگاه ها در سال های اخیر است. صرف نظر 
از معدود بنگاهدارانی که خود را آلوده به سفته بازی و قیمت سازی های کاذب 
نمی کنند و عموماً افرادی باسابقه در این حرفه اند، اکنون بخش قابل توجهی 

از بنگاهداران نقش دالل در بازار مسکن دارند.
ثبت آگهی های عمدتاً غیرواقعی مسکن با قیمت های نجومی با هدف القای 
رشد قیمت ها، خرید مسکن از افرادی که نیاز مالی فوری داشته و فروش 
آن به قیمت بسیار باالتر و... تنها برخی از ترفندهای این دالل های به ظاهر 

مشاور در آشفته بازار مسکن برای کسب سودهای هنگفت است.
مشاوری  به حرفه  مسلک  افراد دالل  ورود  مزیت های  از جذاب ترین  یکی 
امالک، سوءاستفاده از رانت اطالعات خریدوفروش واحدهای مسکونی است. 
در واقع این افراد با افتتاح بنگاه معامالت ملکی و تبدیل شدن به محل رجوع 
خریداران و خصوصاً فروشندگان مسکن، از آگهی های تجمیع شده در بنگاه 
سوءاستفاده کرده و اقدام به خرید واحدهایی می کنند که ظرفیت رشد قیمت 

بیشتری داشته و سپس همین واحدها را با قیمتی باالتر به فروش می رسانند. 
در واقع هدف این دالالن از فعالیت به عنوان مشاور امالکی، اولویت یافتن در 
خرید واحدهای ارزان تر و رسیدن به سود کالن از فروش همین واحدها به 
خریداران است. در چنین شرایطی فروشندگان و خریداران مسکن بیش از 

هر چیز به طعمه های دالالن برای کسب سود تبدیل می شوند.
در شرایطی که طی سال های اخیر خرید و حتی اجاره مسکن برای بسیاری 
از مردم سخت و حتی غیرممکن شده، جوالن بدون محدودیت دالالن در 
پوشش مشاوران امالک، بازار مسکن را دچار تالطم های شدید می کنند. در 
چنین شرایطی سیاستگذاری های صحیح نظیر رشد ساخت مسکن، وضع 
و...  خالی  خانه های  مکرر،  معامالت  بر  مالیات  نظیر  تنظیمی  مالیات های 
هرچند اقداماتی الزم هستند اما به دلیل زمان بر بودن اثرگذاری آنها، برای 
مدیریت آشفته بازار مسکن کفایت نمی کنند. از همین رو اعمال نظارت دقیق 
و برخط بر بازار مسکن می تواند تا حد زیادی از التهاب در این بازار کاسته و 

مانع جوالن دالالن شود.
انتشاردهندگان  هویت  ثبت  در  اینترنتی  آگهی  سایت های  مدیران  اهمال 
آگهی و استفاده از این پایگاه داده برای شناسایی دالالن، فضا را برای جوالن 
این سوداگران و التهاب هرچه بیشتر بازار مسکن فراهم کرده است. از همین 
آگهی  ثبت  سایت های  همکاری  با  یک  در  متولی  نهادهای  است  الزم  رو 
اینترنتی، نسبت به پاالیش بازار مسکن از حضور دالالن اقدام کنند تا مردم 

بیش از این در تامین سرپناه دچار مشکل نشوند.
با وجود تعیین نرخ افزایش اجاره بها برای مستاجران، مشاوران امالک مدعی 

هستند هیچ نقشی در نرخ های اجاره ندارند.
تمامی قرارداد های اجاره در قالب بسته حمایتی جدید مستاجران به صورت 
یک ساله و خودکار تمدید می شوند. این را آقای رستم قاسمی وزیر راه و 

شهرسازی بعد از تصویب بسته حمایتی اجاره گفت.
 طبق این مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال 
تا سقف ۲۵ درصد در تهران و کالنشهرها و ۲۰ درصد در شهر های سراسر 

کشور مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت.
مشاوران امالک در کشور باید ساماندهی 

شوند
حسن لطفی عضو اتحادیه مشاوران امالک گفت: 
بازار اجاره مسکن با مصوبه و دستور برای کنترل 
قیمت ها به سامان نمی رسد و تا زمانی که این 
مصوبه ها به مرحله عملیاتی نرسد، امکان کنترل 

قیمت ها وجود ندارد.
به گفته عضو اتحادیه مشاوران امالک کشوری 
نرخ اجاره ای که اعالم شده هر متر مربع اجاره 
۸۶ هزار تومان است غیر واقعی است چراکه نرخ 
اجاره در بسیاری از مناطق تهران بسیار بیش از 

این نر خ است.
مشاوران  ساماندهی  برای  دولت  که  زمانی  تا 
امالک کشوری اقدامی نکند نباید انتظار داشت 
که این مصوبه به مرحله اجرایی برسید چراکه 
برای  مسئولیتی  هیچ  کشور  امالک  مشاوران 
هم  دیگر  سوی  از  و  ندارند  طرح  این  اجرای 

ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.
عضو اتحادیه مشاوران امالک: هیچ 

مسئولیتی در نرخ اجاره نداریم!
آقای عبداله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه 
مشاوران امالک کشور  گفت: هیچ ابزار نظارتی 
و اجرایی بر روند نرخ اجاره وجود ندارد چرا که 
مشاوران امالک کشور تحت پوشش هیچ سامانه 
بنابراین مصوبه اجاره ۲۵ درصدی  ای نیستند 

در این شرایط بی معنی است چراکه هیچ نظارتی در این بازار وجود ندارد.
او مدعی شد؛ مشاوران امالک هیچ مسئولیتی در این حوزه ندارند؛ بنابراین 
دولت باید در این زمینه تمامی مشاوران امالک را تحت پوشش سامانه قرار 
دهد و با این اقدام می توان به قیمت گذاری در این بخش و جلوگیری از 
تخلفات امیدوار بود. یکی از مستاجران واقع در منطقه ۱۰ تهران به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: صاحبخانه برای اجاره واحد مسکونی امسال بیش 
از ۵۰ درصد گران کرده و زمانی که به مشاور امالک این موضوع را مطرح 
کردم، گفت هیچ جایی در این منطقه کمتر از این نرخ پیدا نمی شود. مجبور 
شدم برای اجاره یک واحد ۶۰ متری ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۵ 
واحد  اجاره بهای هر مترمربع  میانگین  پرداخت کنم.  اجاره  تومان  میلیون 
مسکونی در تهران به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این مقدار به این 
معنی است که اگر خانوار بخواهد یک واحد مسکونی متعارف ۷۵ متری اجاره 
کند، باید ماهانه ۹ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان اجاره بدهد. رقمی که در سال 
۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، در سال ۹۹ حدود ۵ میلیون و 

۸۹ هزار تومان و در سال ۱۳۹۸ حدود ۴.۶ میلیون تومان بوده است.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزرات و راه شهرسازی چند 
روز پیش اعالم کرده بود که رقم نرخ اجاره در تهران حدود ۸۲ هزار تومان در 
بازه زمانی چند سال گذشته بوده است، اما با یک حساب سرانگشتی متوجه 
می شویم که در تهران با توجه به افزایش نرخ تورم و نرخ مسکن به طور قطع 

نرخ های اجاره در این بازار بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

واحدهای صنفی در اردیبهشت چقدر تخلف کردند
بخش اقتصاد- بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در نتیجه بازرسی ها در اردیبهشت برای 
۹۱۰۷ واحد صنفی به دالیل درج نکردن قیمت، گرانفروشی، صادر نکردن 
فاکتور، خودداری از عرضه کاال و دیگر تخلفات صنفی، پرونده تخلف به ارزش 

بیش از ۵۱۱ میلیون تومان تشکیل شده است.
واحدهای صنفی در اردیبهشت چقدر تخلف کردند

به گزارش ایسنا، طبق اعالم سازمان حمایت، در اردیبهشت امسال، ۴۱ هزار 
و ۶۵۴ مورد گشت مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه ها 

از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق 
اصناف و اتحادیه ها وغیره برای کنترل بازار و مبارزه با گرانفروشی انجام 

شده است.
نکردن  درج  دالیل  به  واحد صنفی  برای ۹۱۰۷  بازرسی ها  این  نتیجه  در 
دیگر  و  کاال  از عرضه  فاکتور، خودداری  نکردن  گرانفروشی، صادر  قیمت، 
تخلفات صنفی، پرونده تخلف تشکیل و پرونده متخلفان به ارزش بیش از 
۵۱۱ میلیون تومان برای صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی استان ارسال 

شده است.

چگونه شکایت کنیم؟
مردم می توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
استان ها و شهرستان های تابع شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن 
 ،www.cPPo.iR الکترونیکی  نشانی  به  حمایت  سازمان  پورتال   ،)۱۲۴(

سایت )iR.۱۲۴( و اپلیکیشن »آپ« شکایت خود را مطرح کنند.
طبق قانون نظام صنفی، گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج 
از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری،  عدم درج 

قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم ترین تخلفات صنفی است.

محصوالت آب بر با زمین های کشاورزی خداحافظی می کنند؟
بخش اقتصاد- قانون تعرفه صادرات محصوالت آب بر از امسال اجرا می شود 
تا صادرات و کشت این محصوالت جذابیتی نداشته باشد و تمرکز بر کشت 

محصوالت راهبردی و کم آب بر باشد.
تعرفه  قانون  طبق  گوید:  می  کشاورزی  جهاد  وزیر  نژاد  ساداتی 
صادرات محصوالت آب بر بویژه محصوالت جالیزی از امسال اجرا 
می شود تا دیگر صادرات جذابیتی نداشته باشد چرا که نگاه کلی 
ما این است که محصوالت آب بر با کشت فراسرزمینی تولید و وارد 
کشور شود و در داخل تمرکز بر کشت محصوالت راهبردی و کم 
آب بر است. به گفته او، مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸ به تصویب 
رسید که طی این سال ها به دالیل مختلف اجرا نشد، اما در دولت 
سیزدهم، وزارت جهاد برنامه هایی همچون کشت قراردادی و الگوی 
کشت را دنبال می کند. وزیر جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای سال 
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم پیام بزرگی برای تولیدکننده 
آینده  زراعی سال  را در کشت  نتایج آن  ایرانی خواهد داشت که 
می بینیم، به همین منظور پیش بینی می شود که تولید غالت در 
سال آینده ۳۰ درصد افزایش یابد رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی 
اوکراین و  با توجه به جنگ روسیه و  محصوالت کشاورزی گفت: 
تحریم های ظالمانه سال های اخیر که اقتصاد کشور را تحت تاثیر 

قرار داده، امنیت غذا و ایمنی غذا یکی از اهداف مهم دولتمردان است.
به گفته او، بنابر آمار در چند ماه نخست سال گذشته رتبه نخست را در تولید 
هندوانه داشتیم، درحالیکه واردکننده محصوالت کم آب بر همچون گندم 
و جو هستیم. نورانی می گوید: مسئوالن با اتخاذ برنامه ریزی و سیاست 
مناسب در ارتباط با آب باید چاره اندیشی کنند چرا که به رغم محصوالت 
آب بر و صادرات آب مجازی، ارزی ناشی از قیمت پایین محصوالت وارد 

کشور نشده است.
جهاد  وزیر  گفته  طبق  گفت:  کشاورزی  محصوالت  ملی  اتحادیه  رئیس 
کشاورزی قرار است تعرفه گمرکی محصوالت آب بر به قدری افزایش یابد 

که دیگر صادرات صرفه اقتصادی نداشته باشد.
وزارت جهاد کشاورزی با اجرای الگوی کشت و جایگزینی تولید غالت با 

باید ممنوع  آینده  برای سال  را  این محصوالت  بر، صادرات  محصوالت آب 
اعالم کند و در زمینه تولید محصوالت باغی هم زیرساخت های آبیاری را 

باید تغییر دهد.

با توجه به هدر رفت ۳۰ درصد هندوانه در تخلیه و لنج گیری از صادرات 
فله این محصوالت باید جلوگیری شود چرا که در پیشگیری از صادرات بی 

رویه تاثیر بسزایی دارد.
اجرای مصوبه الگوی کشت راهی برای خودکفایی غالت

پتانسیل کشت  گفت:  تهران  باغداران  اتحادیه  رئیس  نایب  شادلو  مجتبی 
محصوالت استراتژیک سازگار با تمامی اقلیم هاست.

به گفته او، کشاورزان طی سال های اخیر از حیث کشت محصوالت جالیزی 
و آب بر دچار زیان شدند که این امر تنها هدررفت منابع آب و خاک کشور 

را به همراه داشته است.
شادلو می گوید: از اواخر زمستان تاکنون محصوالت جالیزی مربوط به استان 
های نوار جنوبی است که تجار ترکیه به سبب ضعف در نظارت و بی برنامگی 

نوار  از طی کردن  را می کنند چرا که پس  استفاده  نهایت سو  مسئوالن 
کیلومتری و ورود به بازارهای هدف اقدام به خرید کمتر از نرخ عمده فروشی 

می کنند.
کشت  با  کشاورزان  گفت:  تهران  باغداران  اتحادیه  رئیس  نایب 
محصوالت آب بر تصور می کردند که سود بیشتری عایدشان می 
شود، اما به سبب عرضه کمتر از نرخ عمده فروشی متحمل زیان 
شدند که با قیمت گذاری مناسب محصوالت استراتژیک و اعمال 
الگوی کشت امکان افزایش بهره وری غالت و خودکفایی وجود 

دارد.
آمارها نشان می دهد که در چند سال گذشته تولید ۱۳ میلیون تن 
گندم را تجربه کردیم که امیدواریم دولت مصوبه الگوی کشت در 
سال زراعی جدید را در تمامی محصوالت سبزی و صیفی، جالیزی 
و سردرختی اجرا کند تا با افزایش تولید غالت و کاهش وابستگی 

به خارج، امنیت غذایی حفظ شود.
با تامین زیرساخت های الزم در ترویج کشت غالت همچون تامین 
بذور، نهاده و ادوات کشت مکانیزه عالوه بر خودکفایی در داخل، 

امکان تامین نیاز کشورهای همسایه وجود دارد.
تشدید  را  آبی  منابع  بحران  بر  آب  محصوالت  صادرات  استمرار 
به  توجه  با  گفت:  گندمکاران  بنیاد  عامل  مدیر  ایمانی  علیقلی  می کند 
بحران غذا در دنیا ناشی از جنگ روسیه و اوکراین انتظار می رود که کشت 

محصوالت استراتژیک جایگزین محصوالت آب بر شود.
به گفته او، بنابر گزارش های اعالمی تجار ترکیه در کرمان و بوشهر بابت 
هندوانه قرارداد منعقد کردند چرا که ترکیه کشت این محصول را محدود 
کرده است. ایمانی می گوید: با توجه به بحران منابع آبی، کشت محصوالت 
آب بر باید ممنوع شود چرا که صادرات محصوالت آب بر بیانگر صادرات آب 
مجازی است. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با ایجاد سیستم های 
مدرن و اجرای الگوی کشت باید به سمت و سوی کشت محصوالت راهبردی 
همچون جو، گندم، کلزا و ذرت رویم تا ضمن جلوگیری از هدررفت منابع 

آبی در تامین کاالهای اساسی دچار مشکل نشویم.


