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ملی  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
تولیدکننده  گفت:بزرگترین  زعفران 
ولی  هستیم،  دنیا  در  زعفران 
را  زعفران  از  درست  بهره برداری 
ننداخته ایم و هنوز خام فروشی  جا 

می کنیم.
علی حسینی با بیان اینکه زعفران 
در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی و 
بهداشتی در دنیا کاربردهای فراوانی 
به  خریداران  طبیعتا  گفت:  دارد، 
دنبال محصوالت با کیفیت تر هستند 
بازارهای  می خواهیم  اگر  بنابراین 
این  در  و  دهیم  توسعه  را  صادراتی 
بخش پیشرفت کنیم باید محصوالت 
استاندارد به دست مصرف کنندگان 
که  برسانیم. کشاورزی  و خریداران 
زحمت زیادی می کشد و یک مزرعه 
یک تا دو هکتاری خود را به درستی 
جمع  به دلیل  قطعا  می کند  مدیریت 
فرآوری  محصول،  موقع  به  آوری 

بود  خواهد  قادر  خوب   و  صحیح 
بهترین عملکرد و کیفیت را بدست 
و  بیشترین حمایت  او  و حق  آورد 

ارزش گذاری به محصولش است.
ملی  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
ابتدای  در  کرد:  تصریح  زعفران 
زعفران  کروسین  محصول  برداشت 

 ۲۵۰ از  شرایط  بدترین   در  سرگل 
چند  که  زعفرانی  اما  است،  باالتر 
سال در انبارها مانده  قطعا و بدون 
تردید میزان کروسین آن در بهترین 
حالت بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ خواهد بود. 
یک خریدار حرفه کای در هر کجای 
توجه  موارد  این  به  باشد  که  دنیا 

ما  که  نیست  طور  این  و  می کند 
بخواهیم نظرات غیر کارشناسی را بر 
انتظار موفقیت  بازار تحمیل کنیم و 

هم داشته باشیم.
بزرگترین  اینکه  بیان  با  حسینی 
هستیم  دنیا  در  زعفران  تولیدکننده 
ولی بهره برداری درست از زعفران 
را در کشور جا ننداخته ایم گفت: باید 
خام فروشی زعفران را کنار بگذاریم 
بهره  آن  جانبی  محصوالت  از  و 
در  ما  خریداران  زیرا  کنیم،  برداری 
دنیا به دنبال ترکیبات زعفران هستند. 
همچنین باید استانداردهای ایزو در 
رعایت  را  و چاشنی  ادویه  با  رابطه 
را  خود  صادراتی  بازارهای  تا  کنیم 
از دست ندهیم. اگر انتظار داریم که 
در  قیمت  باالترین  با  را  ما  زعفران 
دنیا  استانداردهای  باید  بخرند  دنیا 
محصول  یک  عرضه  و  تولید  برای 

با کیفیت رعایت شود.

کشاورزی

بزرگترین تولیدکننده زعفران هستیم 
ولی همچنان خام فروشی می کنیم

یکشنبه 4  آذر 1401      شماره  6440      سال بیست و پنجم 

تخفیف ۵۰ درصدی آب 
بها برای رعایت کنندگان 

الگوی کشت
سندهای  تدوین  درباره  مهاجر  علیرضا 
در  کشت  الگوی 
اظهار  استان ها، 
اصالح  در  کرد: 
کشت  الگوی 
دیده  شرط  چند 
که  است  شده 
عالوه  بتوانیم 
صرفه جویی  بر 
آب،  مصرف  در 
دهیم،  کاهش  نیز  را  ضایعات بخش کشاورزی 
همچنین بهره وری در بخش کشاورزی و درآمد 

کشاورزان نیز افزایش پیدا می کند.
افزود:  کشاورزی  جهاد  وزیر  زراعت  معاون 
تقریبًا ۱۲ میلیون هکتار اراضی زراعی در کشور 
داریم که نیمی از آن آبی و نیم دیگر دیم است، 
به دنبال  الگوی کشت  با اصالح  اراضی دیم  در 
افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش هزینه ها 
تا  هستیم  نوین  تکنولوژی های  از  استفاده  و 

بتوانیم تولید را در کشور افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه به دنبال کشت ارقام مقاوم به 
خشکی هستیم، توضیح داد: همچنین باید آبیاری 
نوین جایگزین آبیاری سنتی شود، آبیاری تیپ 
به سایر  نسبت  باالتری  بهره وری  زیرسطحی  و 
شیوه های آبیاری نوین دارند، بنابراین باید از این 

شیوه ها در آبیاری سطوح زراعی استفاده کنیم.
مهاجر بیان کرد: کشاورزانی که اصالح الگوی 
کشت و استفاده از شیوه های نوین آبیاری را در 
نیرو  با همکاری وزارت  قرار دهند  کار  دستور 
مشمول تخفیف ۵۰ درصدی آب بها می شوند، 
انتقال  و  نقل  با  هستیم  درصدد  همچنین 
محصوالت کشاورزی با کامیون های یخچال دار، 

ضایعات بخش کشاورزی را کاهش بدهیم.
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره 
ضایعات  صیفی  و  سبزی  بخش  در  اینکه  به 
نیز  درصد   ۳۰ از  بیش  به  کشاورزی  بخش 
برخی محصوالت  در  گفت: ضایعات  می رسد، 
مانند گندم و جو کمتر از سایر محصوالت است، 
کشاورزی  ادوات  اصالح  با  هستیم  درصدد  اما 
ضایعات در محصوالتی مانند گندم، جو، ذرت 

و دانه های روغنی را کاهش بدهیم.
اصالح  طرح های  کرد:  عنوان  پایان  در  وی 
و  شده  ابالغ  استان ها  تمامی  به  کشت  الگوی 
کشت  الگوی  که  کشاورزانی  برای  تسهیالتی 
این  است،  گرفته شده  نظر  در  می کنند  اجرا  را 
نهاده و  بذر،  ادوات،  زمینه خرید  تسهیالت در 

… خواهد بود.
کارخانه تولید کودهای فسفاته احداث می شود
کارخانه تولید کودهای فسفاته احداث می شود
در  تولید  جهش  طرح  ملی  ستاد  نشست  در 
دیمزارها، موضوع نیاز کشور به احداث کارخانه 
تولید کودهای فسفاته مورد بررسی قرار گرفت.

رشد اقتصادی 
۳.۲ درصدی

 بخش کشاورزی کشور
براساس گزارش بانک مرکزی، با وجود وقوع 
کشاورزی  بخش  اقتصادی  رشد  خشکسالی، 
به   ۱۴۰۰ سال  تابستان  در  درصد   ۲.۴ منفی  از 
مثبت ۰.۸ درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ رسیده 
بخش  این  درصدی   ۳.۲ رشد  دهنده  نشان  که 

اقتصادی است.
 ۱۴۰۱ سال  نخست  ماهه   ۹ در  همچنین 
میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه 
کشاورزی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش ۴۵ درصدی را نشان می دهد.
تبصره  الف  بند  تسهیالت  پرداخت  افزایش 
سرمایه گذاری  به  بخش خصوصی  تشویق   ،۱۸
در حوزه کشاورزی، تشکیل قرارگاه تامین مالی 
از جمله مهمترین دالیل   ... و  و سرمایه گذاری 

این افزایش بوده است. 

کارخانه تولید کودهای 
فسفاته احداث می شود

تولید  جهش  طرح  ملی  ستاد  نشست  در 
دیمزارها،  در 
نیاز  موضوع 
احداث  به  کشور 
تولید  کارخانه 
فسفاته  کودهای 
مورد بررسی قرار 

گرفت.
در این نشست، 
اساس  بر 
افزایش  امکان  شد  مقرر  ملی  ستاد  مصوبات 
داخل  کود  فعلی  کارخانه های  تولید  ظرفیت 
کشور بررسی و با توجه به نیاز کشور به احداث 
با  فسفاته  کودهای  تولید  برای  جدید  کارخانه 
سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
از  استفاده  با  و  دیمزارها  توسعه  )ره(، صندوق 
تسهیالت صندوق توسعه ملی کشور اقدام شود.
مدیرعامل  رسولی،  حمید  نشست  این  در 
گفت:  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت 
کودهای مورد نیاز تأمین و در ادامه به استان ها 

ارسال شده است.

عباس آرگون با اشاره به پیش بینی ناپذیر شدن 
متغیرهای  ارز در  نرخ  نوسان های  اقتصاد، گفت: 
تاثیر  تولید  و  صادرات  واردات،  چون  متعددی 
گذاشته است این در حالیست که پیش بینی کردن 
در سرمایه گذاری اهمیت ویژه دارد و سرمایه گذار 
باید امکان برنامه ریزی حداقل ۶ ماه را داشته باشد.
نادرست  را  ارز  نرخ  نوسان  اصطالح  وی 
دانست و افزود: ارز نوسان ندارد چراکه همواره 
حرکت آن رو به جلو و عقبگرد آن کند است. بعد 
از اینکه امکان توافق در برجام کمرنگ شد روند 
افزایشی شدن نرخ ارز از نزدیک ۲۰ هزار تومان 
آزاد  بازار  در  تومان  هزار  به حول و حوش ۴۰ 
رسید و فعال اقتصادی در این شرایط نمی تواند 

رفتار اقتصادی خود را تنظیم کند.
با  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  عضو هیات 
اشاره به افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز در ۳ ماه 
می شود  طرح  دیدگاه  این  کرد:  تصریح  گذشته، 
خارجی  تجارت  در  آزاد  بازار  در  ارز  نرخ  که 
تاثیر چندانی نمی گذارد اما واقعیت این است که 
تغییرات نرخ ارز تاثیر خود را در جامعه می گذارد 
و قیمت مسکن، مواد غذایی، خودرو و .... با نرخ 
آزاد ارز خود را تنظیم می کند و انتظارات تورمی 

اینگونه شکل می گیرد.
با تاکید بر این موضوع که  اقتصادی  این فعال 
برای  را  پرسش  حق  دولت  به  مالیات  پرداخت 
شهروندان ایجاد می کند، گفت: دولت باید در قبال 

دریافت مالیات خدمات را به مردم ارائه بدهد و 
مردم نباید هزینه بزرگی دولت را پرداخت کنند و 
دولت خود باید در مسیر چابک سازی خود قدم 
مالیات  که  اقتصاد  خاکستری  بخش های  بگذارد. 
پرداخت نمی کنند قابل توجه هستند و می توان به 
سادگی بخش های غیرشفاف را وارد چتر عدالت 
و  ملک  از  مالیات ستانی  نحوه  باید  کرد.  مالیاتی 
واژه  از  دقیقی  تعریف  و  شود  مشخص  خودرو 
لوکس ارائه شود. افت ارزش پول ملی نباید باعث 
را  تورم  بحث  این رو  از  باشد،  آنها  لوکس شدن 
باید از لوکس بودن احصا و سپس از آن مالیات 
اخذ شود به عنوان مثال فردی ۱۰ سال پیش یک 
خودرو خریداری کرده است بعد از ۱۰ سال و با 
افت ارزش پول ملی آن خودرو جزو خودروهای 
مالیات  آن  بابت  باید  مالک  قرار گرفته و  لوکس 
باال  این در حالیست که ارزش آن  پرداخت کند 

نرفته و ارزش پول ملی ریزش کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در 
پایان تصریح کرد: رقم های مختلفی از عدد قاچاق 
ورود  از  بعد  قاچاق  کاالهای  این  می شود  ارائه 
نمی کنند  پرداخت  را  دولتی  تعرفه های  به کشور 
بانکی گردش می شود و  نظام  پول ها در  این  اما 
بخش های  که  حالیست  در  این  شود  رصد  باید 
خدماتی کوچک و بنگاه های شفاف فشار مالیاتی 
رصدی  خاکستری  بخش های  بر  و  وارد  آنها  بر 

اعمال نمی شود.

زین پس به جای »نوسان نرخ ارز« 
 فقط بگوییم رشد قیمت ارز

نقل  و  حمل  اهمیت  به  اشاره  با  آقایی  بهروز 
داشت:  اظهار  جهانی  تجارت  رشد  در  دریایی 
ساالنه حدود ۱۱ میلیارد تن کاال در جهان از طریق 
حمل و نقل دریایی، توسط ۹۹ هزار و ۸۰۰ فروند 
شناور از آسیای جنوب شرق تا اروپا و آمریکا و 
که  می شود  جابجا  وآسیا  اروپا  به  امریکا  قاره  از 
و  در رشد  دریایی  نقل  و  اهمیت حمل  از  نشان 

توسعه تجارت جهانی  دارد. 
از  آسیا  قاره  سهم  میان  این  در  داد:  ادامه  وی 
این تجارت معادل ۵۴ درصد است و در تقسیم 
بندی سهم کاالها از تجارت جهانی دریایی، مواد 
با  اما  دارد،  را  سهم  بیشترین  درصد   ۴۵ با  نفتی 
پذیری  تأثیر  اندازه گیری  شاخص های  به  توجه 
کانتینری  بنادر حمل  عملکرد  در  کاال  نوع حمل 
با ۱۶ درصد از سهم کل تجارت دریایی مهمترین 
شاخص برای سنجش عملکرد بنادر بزرگ جهان 

محسوب می شود. 
بازار کانتینری جهان در سال  اینکه  بیان  با  وی 
۲۰۲۱ با سهم ۱۶ درصدی از کل تجارت جهانی 
اظهار  بوده،   TEU میلیون   ۸۱۶ از  بیش  دریایی 
داشت: از آنجایی که کاالی کانتینری یک کاالی 
با  کاال  حمل  بنابراین  می شود  محسوب  نهایی 
بوده  کاال  صاحبان  اولویت های  از  یکی  کانتینر 
بنادر همواره یکی  کانتنیری  نتیجه عملکرد  و در 
بزرگ  بنادر  رتبه بندی  شاخص های  مهمترین  از 
داشتن جایگاه  این رو  از  به شمار می رود  جهان 
در بین بنادر برتر کانتینری، از استراتژی های مهم 

بنادر بزرگ دنیا به شمار می رود.
آقایی به اشاره به سهم منطقه در بازار کانتینری 
خاورمیانه  و  شرق  جنوب  آسیای  منطقه  گفت: 
با حجم  کانتینری و  بندر بزرگ  بودن ۵۸  دارا  با 
از  نیمی  از  بیش   ،TEU میلیون   ۴۶۰ عملکرد 
اختصاص  خود  به  را  جهان  کانتینری  عملکرد 
داده که عمده این کاالها از آسیای جنوب شرق 
به سمت اروپا و امریکا حمل می شود و در رتبه 
بندی ۱۰۰ بندر بزرگ کانتینری، سهم کشورهایی 
آسیایی بسیار قابل توجه است و در حوزه خلیج 
دارای  امارات  بندر جبل علی کشور  فارس هم  

رتبه 7 ام جهان در سال ۲۰۲۱ بوده است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان با تاکید 
مصرف  و  تولید  بزرگ  قطب  دو  میان  اینکه  بر 
دریایی  تجاری  کریدورهای  بزرگترین  وجود  و 
از  فارس  خلیج  و  عمان  دریای  حوزه  جهان، 
داد:  ادامه  است،  برخودار  استراتژیکی  موقعیت 
کوتاهی مسیر دسترسی و همچنین تعدد دسترسی 
جمله  از  مصرف  بازارهای  به  تولید  مراکز  از 
و  منطقه  محسوب می شود  این  مهم  فاکتورهای 
بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت و گاز جهان 
وجود  از  نشان  که  بوده  حوزه  این  پسکرانه  در 
گردش سرمایه عظیم و در نتیجه وجود تقاضای 
باالی مصرف کاال را دارد. کشورمان با وجود ۱۵ 
کشور و با جمعیت ۶۰۰ میلیون نفری در اطراف 
ترانزیت  مسیرهای  ترین  با صرفه  از  یکی  خود، 
که  است  مصرف  مراکز  به  تولید  مراکز  از  کاال 
ضریب  با  کشورهای  از  یکی  می تواند  درنتیجه 

دسترسی باال به شمار رود.

کشورهای  موقعیت  این  دلیل  به  افزود:  وی 
فارس علیرغم عدم  حوزه دریای عمان و خلیج 
ایران  بفرد  منحصر  ویژگی های  از  برخورداری 
با  پیرامونی  جمعیت  و  جغرافیایی  موقعیت  در 
بنادر  توسعه  در  هنگفت  گذاری  سرمایه  انجام 
بنادر  عملکرد  از  توجهی  قابل  بسیار  خود، سهم 
به  را  کانتینری  کاالی  حمل  بخش  در  ویژه  به 
میلیون   ۳۳ طوریکه  به  داده اند.  اختصاص  خود 
TEU عملکرد بنادر امارات، قطر، کویت، عمان، 

عربستان، پاکستان و عراق  در سال ۲۰۲۱ بوده و 
سهم کشور ایران با عملکرد ۱.۸ میلیون TEU از 
کشور عراق که دورترین نقطه حوزه خلیج فارس 
به شمار می رود هم، در این زمینه کمتر بوده است.
در  فارس  خلیج  بزرگ  بندر  ساخت  از  آقایی 
خورستان و در جوار بندر امام خبر داد و گفت: 
در سال ۱۳۰7، بندری با ۶ اسکله چوبی در منتهی 
الیه خور موسی ساخته شد که براساس طرح های 
توسعه ای از سال ۵۲ تا سال ۵7 بندری بزرگتر و 
آن  اسکله های  طول  اسکله،  پست   ۲7 افزودن  با 
به 7 کیلومتر رسید. بندر جدید با سرمایه گذاری 
تدریجی در حال حاضر با ۳۸ پست اسکله فعال 
دارای میانگین ضریب اشغال اسکله به میزان  7۵ 
درصد و در برخی کاالها نظیر کاالهای نفتی ۹۰ 
روند  دهنده  نشان  شاخص  این  است.  درصد 
تکمیل شدن ظرفیت بندر است بنابراین ضرورت 
دارد نگاهی فراتر از بندر فعلی برای ساخت یک 
تحوالت  به  توجه  با  بگیرد.  شکل  جدید  بندر 
سرمایه  افزون  روز  رشد  و  منطقه  در  اقتصادی 
در  فارس  خلیج  کشورهای حوزه  در  ها  گذاری 
زمینه توسعه بنادر خود و به طور خاص در حمل 
کویت   ، قطر  کشورهای  ویژه  به  کاال  کانتینری 
و  عملیاتی  توان  افزایش  سمت  به  باید  عراق  و 
لجستیکی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی 
و  جغرافیایی  مهم  شاخص های  از  گیری  بهره  و 
اقتصادی آن برای کسب سهم بیشتر از بازارهای 

تجاری منطقه پیش برویم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره 
به مزیت های بندر بزرگ خلیج فارس و جانمایی 
آن گفت: در اراضی توسعه ای بندر و با استفاده از 
موهبت طبیعی خور موسی، دو موقعیت مناسب 
و  کانال  عرض  با  بزرگ  بندری  احداث  برای 
طبق  و  شده  سنجی  امکان  خاص،  آبخور  عمق 
 ۳۵ باالی  آبخور  با  بینی شده  پیش  موقعیت های 
بزرگ  بسیار  کشتی های  پهلوگیری  امکان  متر، 
به  دسترسی  لحاظ  از  و  داراست  را  جدید  نسل 
دارای  هم  خود  پسکرانه  شهرهای  و  فعلی  بندر 

موقعیت های قابل توجهی است.

ساخت بندر بزرگ خلیج فارس کلید خورد

اواخر تیر ماه امسال نرخ سود در بازار بین بانکی 
رکورد ثبت کرد و به نرخ ۲۱ ۳۱. درصد رسید که 
سرمایه  بازار  فعاالن  منفی  واکنش  با  موضوع  این 
مواجه شد و آن را عاملی تاثیرگذار در افت شاخص 

بورس طی آن دوره دانستند. 
بانکی،  بین  سود  افزایشی  روند  به  واکنش  در 
جلسه ای با حضور رئیس بانک مرکزی و سازمان 
بورس برگزار شد که در آن بر کنترل سود بین بانکی 
امور  تاکید شد.همچنین، عباس حسینی - معاون 
بانکی وزیر اقتصاد - در این باره گفت که سیاستی 
مبنی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد 

و این نرخ به سرعت تعدیل و منطقی می شود.
عالوه بر این، در این رابطه احسان خاندوزی_ 
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به ایسنا اعالم کرد 
که سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود 
و  نکرده  تغییر  درصد  محدوده ۲۰  در  بانکی  بین 
برای حل این مسئله در جلسه شورای پول و اعتبار 

تصمیم گیری خواهد شد.  
در پی اظهارات مسئوالن بر کنترل نرخ سود در 
بازار بین بانکی، این سود روند کاهشی پیدا کرد و 
در محدوده ۲۰ درصد قرار گرفت اما اکنون پس از 
گذشت چند ماه، آخرین تغییرات نرخ سود در بازار 
بین بانکی نشان می دهد که تا تاریخ ۲۹ آذر سال 

جاری این نرخ به ۲۱ درصد رسیده است.
در این بین، ماجرای مخالفت بورسی ها با افزایش 
سود بین بانکی به این برمی گردد که به اعتقاد آن ها، 
افزایش نرخ بهره بین بانکی هزینه تامین کسری منابع 
بانک ها را افزایش می دهد و بانک ها حاضر می شوند 
با نرخ های باالتری به سپرده گذارها سود پرداخت 
کنند تا کسری خود را جبران کنند که این موضوع، 
جذابیت بانک ها برای سرمایه گذاری را باال می برد 

و  تاثیر مهمی در حرکت نقدینگی از بازار سرمایه 
به بانک ها دارد.

از سوی دیگر، کارشناسان پولی و بانکی می گویند 
بورس  تحوالت شاخص  بر  تاثیری  نرخ ،  این  که 
ندارد و روند افزایشی این نرخ نیز ناشی از فشار 
و انتظارات تورمی تحت تاثیر رشد نرخ ارز بوده نه 
سیاست های ضدتورمی.البته، کارشناسان معتقدند که 
افزایش سود بین بانکی در صورتی می تواند بر روند 
بازار سرمایه تاثیر بگذارد که روند افزایشی سود در 

بازار بین بانکی متداوم و قابل مالحظه باشد.
این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی 
با وضعیت  بانکی مرتبط  بین  تغییرات سود  روند 
عرضه و تقاضا می داند و هدف این بانک در بازار 
بین بانکی را کنترل نوسانات نرخ سود اعالم می کند. 
مدیرکل   - نادعلی  محمد  گفته  طبق  همچنین، 
عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، نرخ سود 
سپرده و تسهیالت در ایران تابع شرایط بازار بین 
بانکی نیست؛ بنابراین تغییرات در سود بین بانکی 
نمی تواند تاثیری بر بازار سرمایه داشته باشد بلکه 
تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیالت است که بر 

بازار سرمایه تاثیرگذار است.
بانکی که به عنوان  بین  این گزارش ، سود  طبق 
یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های 
سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد، در واقع 
قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که آن ها در پایان 
دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار 
کسری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین 

بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.
رسیده  درصد  به ۲۱  این سود  در حال حاضر، 
که باید دید همچنان به روند صعودی خود ادامه 

می دهد یا به نرخ ۲۰ درصد بازخواهد گشت.

سود بین بانکی دوباره به ۲۱ درصد رسید

گره  علمی  هیئت  عضو  زارعی،  حیدر 
اهواز در  دانشگاه شهید چمران  هیدرولوژی آب 
که  احداث سد چم شیر  اثرات  تخصصی  میزگرد 
با  شد،  برگزار  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  در 
اشاره به وضعیت حوضه آبریز این سد اظهار کرد: 
رودخانه زهره از استان فارس و رودخانه خیرآباد 
از استان کهگیلویه و بویر احمد به هم متصل و 
وارد خوزستان می شوند؛ سد چشمیر در باالدست 
کوثر روی شاخه رودخانه  رودخانه زهره و سد 
سال  چند  کوثر  سد  که  شده اند  احداث  خیرآباد 

پیش آبگیری شده است.
در  کوثر  سد  گذشته  سال های  در  افزود:  وی 
سرشاخه رودخانه خیرآباد که کیفیت آب خوبی 
است،  زهره  رودخانه  آب  کنترل کننده  و  دارد 
در  کشور  شهرهای  برخی  آب  و  شده  آبگیری 
حاشیه خلیج فارس را تامین می کند؛ سد دیگری 
احداث  حال  در  خیرآباد  رودخانه  باالدست  در 
است که در صورت آبگیری، حجم آب شیرینی 
زهره  رودخانه  وارد  رودخانه  این  از  اکنون  که 
جبران  را  زهره  رودخانه  بد  کیفیت  و  می شود 
شبکه های  و  داشت  نخواهد  وجود  دیگر  می کند 
می توانند  دیگر  نقاط  و  زیدون  سردشت  آبیاری 
تحت تاثیر کیفیت آب رودخانه زهره قرار بگیرند.
منابع  و  هیدرولوژی  گروه  علمی  هیات  عضو 
اثر  به  اشاره  با  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  آب 
رودخانه خیرآباد گفت: اکنون جریان آب توسط 
به  اگر  می شود؛  کنترل  خیرآباد  و  کوثر  سدهای 
هر دلیلی شوری رودخانه زهره افزایش یابد دیگر 
هیچ راه کنترلی برای آن مانند آنچه در رودخانه 

کارون و مخزن سد گتوند رخ داد، نداریم.
وی افزود: اکنون معضالت سد گتوند، آن زیر 
آن  معضالت  هنوز  و  است  شدن  قایم  حال  در 
پایین  نمکی  الیه های  اینکه  دلیل  به  ندیده ایم.  را 

سد  این  نمکی  الیه های  حاضر  حال  در  هستند، 
اثری روی جریان سطحی ندارند اما زمانی که تراز 
و  می شود  آغاز  مشکل  بیاید  باال  شور،  الیه های 
آب شور خواهد شد که اکنون کسی به این مساله 

توجهی نمی کند.
زارعی با اشاره به سرشاخه هایی که با ای سی 
می دهند،  قرار  تاثیر  را تحت  زهره  باال، رودخانه 
مورد  در   ۸۶-۸7 آبی  سال  مطالعه  کرد:  بیان 
نشان  زهره  آبریز  حوضه  در  آب دهی  وضعیت 
ماهی که آب دهی کم است، ای سی  می دهد در 
گفته  مطالعه  همین  استناد  به  و  است  زیاد  آب 
می شود که اگر مخزن سد چمشیر را داشته باشیم 
می توانیم با آزادسازی آب زیاد، قسمت شور پایین 
دست سد که اثر زیادی بر کیفیت داشته است را 

کنترل کنیم.
رودخانه  آب  شوری  میزان  اینکه  بیان  با  وی 
زهره در نقاط مختلف متفاوت است، افزود: چند 
زون تاثیرگذار بر کیفیت آب رودخانه زهره داریم 
و در محدوده مخزن این سد، ای سی آب بسیار 

افزایش پیدا کرده است.
منابع  و  هیدرولوژی  گروه  علمی  هیات  عضو 
آب دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه 7۰ 
درصد سد چم شیر روی سازند گچساران است، 
آورد  شده  داده  گزارش های  اساس  بر  گفت: 
رودخانه زهره در محل سد چمشیر، ۱.7 میلیارد 
مترمکعب خواهد بود و بر این اساس برنامه ریزی 
آمار  اساس  بر  برآورد  این  که  حالی  در  کرده اند 
سال ۸۸-۸7 است و می دانیم در ۱۰ تا ۱۵ سال 
میزان  اقلیم،  تغییر  و  خشکسالی  دلیل  به  اخیر 
بارش ها به شدت کم شده و آورد رودخانه کاهش 
یافته است. از طرف دیگر، منشاء شوری ها معلوم 
نیست بنابراین با توجه به ابهامات در ورودی و 

خروجی، نمی توانیم به این داده ها اعتماد کنیم.

رودخانه  بزرگترین  خشکی  به  اشاره  با  وی 
فارس به دلیل پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی 
کاهش  آورد،  میزان  این  محاسبه  در  کرد:  بیان 
بارش سال های اخیر و افزایش برداشت آب های 
زیرزمینی در سرشاخه ها که بر جریان رودخانه ها 
به  در صورت  و  است  نشده  لحاظ  تاثیرگذاشته، 
 ۱.7 آورد  این  صددرصد  مطالعات،  شدن  روز 

میلیارد مترمکعب وجود نخواهد داشت.
نمکی  الیه های  انحالل  بحث  افزود:  زارعی 
که سطح  دارد  نیز وجود  در مخزن سد  و گچی 
شوری  افزایش  موجب  و  می کند  زیاد  را  تماس 
آوردی  نیست  مشخص  دیگر  طرف  از  می شود. 
که محاسبه شده درست است یا خیر. منشاء زون 
شور پایین دست نیز مشخص نیست و فعال طبق 
نفتی  شورابه ها  این  شرکت ها،  از  یکی  گزارش 
شرکت  یک  اما  می آیند  باال  اعماق  از  و  هستند 
دیگر نیز گزارش دیگری ارائه داده است. با توجه 
ابهامات در مدل های ورودی و خروجی،  به این 

نمی توان به این داده ها اعتماد کرد.
نمکی  الیه های  وضعیت  خصوص  در  وی 
سد  نمکی  الیه های  وضعیت  گفت:  چم شیر  سد 
که  نکته ای  اما  نیست  گتوند  سد  مانند  چم شیر 
زهره  رودخانه  کیفیت  که  است  این  دارد  وجود 
آب  مقداری شوری  اگر  و  است  مرز  شرایط  در 
در مخزن اضافه شود، مشکل ساز می شود. در سد 
دلیل  به  نمکی،  ضخیم  الیه های  وجود  با  گتوند 
قابل کنترل بودن تراز مخزن و کیفیت آب مناسب، 

ورودی آب به این سد شرایط متفاوتی دارد.
وی بیان کرد: اگر مطالعات سد چم شیر تکمیل 
و بر اساس این مطالعات، کارها انجام شود قابل 
سد  مانند  چم شیر  سد  اگر  اما  است  مدیریت 
گتوند آبگیری شد و جواب نگرفتیم، راه برگشتی 

وجود ندارد.

سد چم شیر آبگیری شود و جواب ندهد راه برگشتی نیست

شهرداری صفادشت درنظر دارد باستناد  بند ۹  مصوبه  نشست شماره  ۳۹  
شورای محترم اسالمی شهر صفادشت نسبت به بهسازی و زیباسازی 

میدان جهاد دانشگاهی از طریق مناقصه  اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه  مناقصه  وکسب اطالعات بیشتر به 

واحد امورقراردادها مراجعه نمایند. 
*ضمناً در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند 

با شماره تلفن ۶۵۲۹۶۴۵۰-۰۲۱ امور قراردادها تماس حاصل نمایند.
*مبلغ اعتبار : ۲۲/7۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال

*آخرین مهلت تحویل مدارک: ۱۴۰۱/۱۰/۱7
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نوبت دوم
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